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TUOREEN RUOAN LÖYDÄT 
RUOKAKAUPAN KYLMÄALTAASTA. 

www.best-in.fi

Kaikki Best-In-ateriat sisältävät 100 % kotimaista 
tuoretta lihaa. Ateriamme valmistetaan yhden 
päivän sisällä valmiiksi tuotteeksi ja toimitetaan 
kylmäketjussa kaupan kylmäaltaaseen. Koska 
ruoka valmistetaan tuoreeltaan luonnollisista 
ja puhtaista suomalaisista lähiraaka-aineista, 
aterioihimme ei lisätä koirallesi haitallisia 
säilöntäaineita.

Best-In Extra Energy on tuoreateria aktiivisesti 
liikkuvalle koiralle. Se sisältää lihan lisäksi 20 % 
rasvaa, josta osa on puhdasta silavaa kuutiona.
Sopii vehnä- ja soija-allergisille.

KOIRAN TERVEYDEN PUOLESTA – BEST-ININ TUORERUOKAFILOSOFIA

Vain kotimaisia  
puhtaita  

raaka-aineita. 

V i k i i i Vitamiinit luonnollisessa, 
hyvin imeytyvässä 

muodossa.

ii i l lli Ei koirallesi 
haitallisia säilöntä-, 
väri- tai lisäaineita.

Ei k i ll i

Best-In Extra Energy on tuoreateria aktiivisesti 
liikkuvalle koiralle. Se sisältää lihan lisäksi 20 %
rasvaa, josta osa on puhdasta silavaa kuutiona

TUORETTA 
SUOMALAISTA LIHAA. 
EI SÄILÖNTÄAINEITA.

KATSO BEST-IN VIDEO
best-in.fi/esittelyvideo



brp.com

 Power  Freedom  Confidence  

 Comfort  Versatility  Modularity  

RASKAANSARJAN AMMATTILAISET – OUTLANDER T3-TRAKTORIMÖNKIJÄT

OUTLANDER 6X6  
ON SUUNNITELTU  
JA VALMISTETTU  
ROVANIEMELLÄ

Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut, sis. ALV.

can-am.fi

© 2014 BRP Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. ® ™ ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

SKI-DOO®   LYNX®   SEA-DOO®   EVINRUDE®   ROTAX®   CAN-AM®

Lisätietoja lähimmältä jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta can-am.fi!

Can-Am Outlander T3 -traktorimönkijät ovat alkuperäisiä, tehdasvalmisteisia BRP-tuotteita, joissa on kaikki vakio-Outlanderin omi-
naisuudet sekä erityinen traktorivarustelu. Outlander T3 tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän ominaisuuksia sekä tielle että maastoon.

OUTLANDER 400 T3
Kompakti ja ketterä perus mönkijä 
ROTAX 400 EFI -moottorilla. 
EFI-polttoaineen suihkutuksen an-
siosta kylmäkäynnistys on helppoa 
ja polttoaineen kulutus pieni.

alk. 8490 €

OUTLANDER MAX 500 DPS T3
Suomen myydyin kaksipaikkainen trak-
torimönkijä. Väkivahva ROTAX 500 cm3 
V2-moottori. Vakiona kolmi asentoinen 
ohjaustehostin, LINQ -lisävarusteiden 
pikakiinnitysjärjestelmä ja Warn-sähkö-
vinssi kauko-ohjauksella.

alk. 10 490 €

OUTLANDER MAX 650 XT T3
Täydellinen kumppani retkille ja 
ulko töihin. Tehokas ROTAX 650 cm3 
V2 -moottori. Outlander MAX 500 
DPS-varustetason lisäksi XT-pa-
kettiin kuuluu mm. jämerät etu- ja 
taka puskurit, 12-tuumaiset valu-
alumiinivanteet sekä käsisuojat.  

alk. 12 990 €

OUTLANDER 6X6 1000 XT T3
UUSI Outlander 6X6 1000 XT on väsy-
mätön työjuhta, joka asettaa kuusipyö-
räisille mönkijöille aivan uuden mitta-
puun. Sen ROTAX 1000 V2 -moottorin 
voima yhdessä kuusipyörävedon kans-
sa auttaa kuljettamaan kuorman peril-
le vaikeassakin maastossa. Saatavilla 
kuusi varustepakettia.

alk. 18 990 €

OUTLANDER 400 T3DETLANOO

y ominaisuuksia sekä tielle että maastoon.

T T3 OUTLANDER 6X6 1000 XT T3

su

9490,-
NYT VAIN

sh. 10 490,-

Tarjous voimassa  
1.4.–31.5.2014.  
Ei voi yhdistää  
muihin tarjouksiin.



TÄYSRAVINNOT

Nouda JEPPEÄ koirallesi
K-Maataloudesta!

Lue lisää: www.biofarm.fi

Koirasi kaikkiin
elämänvaiheisiin.

Rasvaa 25%

Valkuaista 27%

Lukituksen, oviautomatiikan ja 
turvajärjestelmien ammattilainen

Huoparintie 2, avoinna ma-pe 8-17, la 9-13
Päivystys 24 h p. 020 781 5350, autop. 0400-752979

puh: lankap. 8,21 stn/p. + 6,90 snt/min.,matkap. 8,21 snt/p. + 16,90 stn/min.

Paloilmoitinjärjestelmä - asennus ja huolto, 
hälytyskeskuspalvelut, henkilöturvajärjestelmät, 

rikosilmoitusjärjestelmät, mökkihälytinjärjestelmät, 
videovalvonta

www.securi.fi

Venäjän Viisumit:
Vuosi-, kerta- ja ryhmäviisumit myös postitse

toimitettuna.

Valamon risteilyt 2014, liput ja varaukset.

Hotellivaraukset ja -maksut Venäjän Karjalaan 2014

Tilaa viisumi netissä: www.lampoidea.fi
Järnefeltintie 8,
82600 Tohmajärvi
Puh. 050 309 6337,
045 650 1161

s-posti: viisumi@lampoidea.fi, faksi: 013-411 001
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Pääkirjoitus

JULKAISIA
Rajan koiramiehet ry

ILMESTYMINEN
Rajakoira-lehti ilmestyy
neljä kertaa vuonna 2014. 
28. vuosikerta.

TOIMITUKSEN OSOITE
Päätoimittaja
Ari Komulainen
Kitsintie 39 A
81650 Hattuvaara
044-5234772 
Sähköposti:
ari.komul@mbnet.fi  

TILAUKSET
Rajan koiramiehet ry:n 
varsinaiset- ja kannatus-
jäsenet saavat lehden
jäsenetuna. Jäsen- ja 
kannatusjäsenmaksu 2014 
25 euroa.

ILMOITUSMARKKINOINTI
Media X-Pertti OY
Asemanaukio 7 04200 Kerava 
sähköposti:
media.xpertti@saunalahti.fi 

ILMOITUSMARKKINOINNIN 
VALVONTA JA LASKUTUS
PL 61, 04201 Kerava
09-3487 6021
fax: 09-3487 6020

PANKKIYHTEYS
Lieksan OP 534307-489326

PAINOPAIKKA
KS Paino Oy Kajaani 2014

KANSIKUVA
Jarko Ahonen

A
lkuun hieman Rajaturvallisuusunionin edustajankokouksessa kuul-
tuja mietteitä.

Prikaatinkenraalin Pasi Kostamovaaran puheenvuorosta edustajain-
kokouksessa: ”Henkilöstö on nyt siis mitoitettu vuoden 2017 välttämättömän 
peruspalvelun mukaan. Mikäli tämän jälkeen tapahtuisi dramaattinen toimin-
taympäristön muutos, tähän sopeutuminen voisi olla erittäin hankalaa. So-
peuttamisia ja heikennyksiä ei kuitenkaan ole enää nykyisten leikkausten jäl-
keen järkevää tehdä, mikäli halutaan taata uskottava rajavalvonta. Hallituksen 
määräämät lisäleikkaukset ovat vuodelle 2015 2 miljoonaa ja vuodelle 2018 
10 miljoonaa. Kostamovaaran mukaan henkilömäärää ei pyritä enää vähentä-
mään säästöjen tekemiseksi. Tapetilla ovat mahdolliset lomautukset. ”

”Suoritusosa ja tehtäväkohtainen palkanosa ovat myös tarkastelun alla, mutta 
palkkausjärjestelmäsopimusta tietenkin noudatetaan. Vaatiosan koordinointi 
on tässä taloudellisessa tilanteessa entistäkin perustellumpaa, mutta vaikka ra-
haa ei juuri ole, on virkaehtosopimuksia kuitenkin mahdollisuus aina kehittää.”

RTU:n toimintasuunnitelmaan 2014-2015 on mainittu edunvalvonnan 
tavoitteeksi se, että RVL:n palkat kehittyvät tasapuolisesti ammatista ja vi-
ran sijaintipaikasta riippumatta. Tähän toimintasuunnitelmaan liittyen Ra-
jan koiramiehet ry tulee jatkossakin olemaan aktiivinen.

Vaikka vaikeat ajat tuntuvat jatkuvan taloudellisesti, niin pitää myös muis-
taa millaisia vaatimuksia valtio on Rajavartiolaitokselle lakisääteisenä mää-
rännyt, sekä näihin liittyen koiranohjaajien vastuuta vastata meille kohdis-
tuvista tehtävistä. Näilläkin tulee olemaan merkitystä millaiseksi uusi rajo-
jen valvontamalli muotoutuu. Koirapuolen asiantuntijaryhmässä on mukana 
toimivia koiranohjaajia ja sitä kautta kentän ajatukset tulee kuulluksi. Olettai-
sin että muutoksia koiratoimintaan on tulossa ja toivotaan että nykyinen koi-
rien koulutustaso tulee vähintään säilymään nykyisellä tasolla. 

Yhdistys on aloittanut koiranohjaajien virkatunnuksen kehittämisen. Lo-
goversioita oli useita hallitukselle vertailtavana ja valitsimme niistä yhden 
jonka jatkojalostamisen Jarko Ahonen on aloittanut. Tarkoituksena on saa-
da tehtävää osoittava merkki koiranohjaajille virka-asusteeseen samaan ta-
paan kuin poliisikoiranohjaajilla. Kun saamme Jarkolta virallisen koon ja vä-
rit, tulemme esittämään virkapukine työryhmälle merkin viemistä eteenpäin 
viralliseksi koiranohjaajien tunnukseksi virka-asuun. Sama merkki hieman 
eri tekstityksellä tulee kansainvälisissä tehtävissä toimiville koiranohjaajille.

RVL:n koiramestaruus sekä joukkuemestaruus ratkaistaan tänä vuonna 
Lapin Rajavartiostossa. Kainuun ohjaajilla on paljon puolustettavanaan. 
Kainuussa vartioasemilla karsinnat ovat jo alkaneet edustuspaikan lunasta-
miseksi vartioston kisoihin. KS-R:ssa kilpailut ovat jo käyty, onnea osallis-
tuneille kilpailijoille sekä menestyneille. Kainuu tulee hakemaan vähintään 
yhtä hyvä menestystä kuin toissa vuonna ;). Tsemppiä kaikille koiranohjaa-
jille tuleviin koitoksiin, muistakaa reenailla poroilla. Niitä varmasti on ta-
vattavissa kisojen aikana.

Jarno Rautiainen
Puheenjohtaja
Rajan koiramiehet ry
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Teksti ja kuvat Vesa Taskila

Merivartija ja koiranohjaaja Jari   Kronqvist on RVL:n Merivartija ja koiranohjaaja Jari  
vuoden rajamies 2013vuoden rajamies 2013

Merivartiomestari Jari Kronqvist, RVL:n vuoden 2013 rajamies ja spn Cara. Taustalla Virpiniemen merivartioasema.

Rajavartijat turvaavat myös meidän pohjavetemme

www.inarinlapinvesi.fi 
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Virpiniemi 7.5.2014 
kello 11.30-16.00

T
apaan Jarin Virpiniemen me-
rivartioasemalla haastattelua 
varten. Asemalla on liikeh-

dintää koulutuspäivästä johtuen 
normaalia enemmän. Saan kuiten-
kin Jarin kanssa kahdenkeskeistä ai-
kaa haastattelua varten. 

Jari Kronqvist syntyi Muoniossa 
marraskuussa hippivuonna 1969. Ja-
rin vanhemmat ovat syntyjään Poh-
janmaalta ja isän palvelus Rajavar-
tiolaitoksessa on syy, miksi Lappiin 
tultiin ”pariksi/kolmeksi vuodeksi”. 

Nuoruus meni Tunturi-Lapissa 
aina vuoteen 1983 asti, jolloin isä 
Kronqvist jäi eläkkeelle vartiopäälli-
kön tehtävistä Karesuvannon vartio-
asemalta. Muutto Ylivieskaan äidin 
kotipaikalle oli uusi askel elämässä. 
Peruskoulun 8-9 luokka Ylivieskas-
sa ja Seinäjoen teknillisestä koulus-
ta tiemestarin paperit saatuaan alkoi 
omakin armeijaura lähenemään.

Varusmieskoulutus Lapin Raja-
vartiostossa Rovaniemen sissikomp-
paniassa toi Jarin taas Lappiin. Alo-
kasaika Rovaniemellä, aliupseeri-
koulu Immolassa ja loppuaika ryh-
män johtajana Rovaniemellä sissi-
komppaniassa jäi mukavana aika-
na mieleen. Varusmiesajan loputtua 
haku Lapin Rajavartiostoon ei tuo-
nut toivottua tulosta, uusia miehiä ei 
otettu silloin talon palvelukseen.

Arki alkoi ”siviilissä” tiemestarin 
tehtävissä Ylivieskassa. Käänne tu-
li kun Pohjanlahden merivartiosto 
vuonna 1994 otti yhteyttä työpaikka-
haastattelua varten. Nyt tärppäsi. Sii-
hen asti maakrapuna olleena työ me-
rivartijana kuulosti hieman oudolta.

Taloon päästyään samana vuonna 
1994, alkoi merivartijan peruskurs-
si, joka kesti 11 kuukautta. Kurssin 
läpäistyä virka vakinaistettiin. Me-
ren kanssa on nyt päästy sinuiksi, 

Merivartija ja koiranohjaaja Jari   Kronqvist on RVL:n  Kronqvist on RVL:n 
vuoden rajamies 2013

KOIRASI RUOKINTAAN!
www.kennelrehu.fi
puh. 05-343 1031
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eikä säiden takia ole maihin tarvinut 
jäädä. Silloin on menty kun apua ol-
laan kaivattu. Ihmishenkien pelastus 
ja avun antaminen jättää pysyvän 
muiston mieleen, jolla on kauas kan-
toiset siivet ja niitä on hyvä kantaa.

Täydennyskurssin opintojen myö-
tä tuli mahdollisuus päästä ylimeri-
vartijan kurssille, ja Jari pääsi kurs-
sille. Ylimerivartijan kurssi käytiin 
2001 ja vuonna 2009 suoritettiin 
merivartiomestarin kurssi. Merivar-
tioston koiratoiminta upseerin teh-
tävät otettiin vastaan 2006, jo ylime-
rivartijana. 

-Silloinen koiratoimintaupsee-
ri Mikael Westerlund siirtyi muihin 
tehtäviin rikostiedustelun parissa. 
Viimeiset vuodet olen ollut mukana 
koiratoiminnassa sitä kehittäen ja 
samalla myös toiminut itse koiran-
ohjaajana. Tulevaisuudessa on halua 
nähdä, että koirat on osa merivar-
tiolaitosta päivittäisessä toiminnassa 
ja koirapartio on saatavilla vuoden-
ajasta riippuen työkentälle. 

-Mikäli vuodet minulle ja Caral-
le ovat suopeita, niin ajattelimme 
jäädä yhdessä eläkkeelle koirahom-
mista. Eläkkeelle jäädessäni olen 55 
vuotias ja Carakin on jo silloin saa-
vuttanut  kolme vuotta aikaisemmin 
10 vuoden iän, mikä on koirien las-
kettu ”eläkeikä” Rajavartiolaitokses-
sa, suunnittelee Jari lähitulevaisuutta.

Lapsuus Lapissa ja 
teinivuodet Pohjan-
maalla
Petri Hämäläinen on Jarin lapsuu-
den kaveri. Petrin isä Martti Hämä-
läisen saatua kersantin viran Kilpis-
järven rajavartioasemalle vuonna 
1970, oli muutto käsivarteen edessä. 
Tuolloin vartioaseman päällikkönä 
toimi Väinö Kronqvist. 
Vartioasemalla oli lapsiperheitä 
muitakin Korhoset, Hirvoset. Elä-
mää elettiin ”Rajan” vartioaseman 
alueella ja tien toisella puolella oli 
”Retku” Kilpisjärven retkeilymaja, 

sekä Shell-huoltoasema. Talvella 
laskettiin pulkalla Saanatunturilla ja 
Mallatunturilla. 

Kesällä turistit valtasivat kylän. 
Yhtenä kesänä Retkun pihalle pysty-
tettiin lapin kota. Silloin 5-6 vuotiata 
ollessamme minä sain ensipuukon ja 
Jarin isä Väinö teki puukiväärin Jaril-
le. Inkkari/ länkkärileikit alkoi. 

Retkun kota on jäänyt meille sy-
västi mieleen ja siitä puhutaan kes-
kenämme vieläkin. Kotaa piettiin 
suojapaikkana ja mielikuvitusvihol-
lisia estettiin sinne tulemasta. Turis-
tit kans oli vihollisiamme. Jotta ko-
dasta nähtäisiin ulos niin pitihän sii-
hen saada reikä. Ensipuukon saa-
neena tehdään sillä reikä telttaan, 
hyvä idea. Yksi reikä ei vielä riittä-
nyt niin reikiä viillettiin teltan ym-
päri, että nähdään joka suuntaan.

Ampuma-aukko pitää olla myös, 
joten viillettiin toiset reiät entisten 
alle. Varauloskäyntireikä tehtiin 
leikkaamalla aukko sisääntulorei-
än vastapuolelle. Kiinni jäätiin kun 

Yliluutnantti Petri Hämäläinen Ivalon 
rajajääkärikomppanian alueella sijait-
sevan Luton miesten muistomerkin 
luona.
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turistipariskunta oli ilmoittanut Ret-
kun pomolle meistä ja tekosista. Po-
mon tullessa kodalle lähdimme kar-
kuun varauloskäynnin kautta mis-
tä sitten puhuttiin, että selvisimme 
hässäkästä sen ansiosta. 

Illalla Retkun pomo saapui ra-
jan rivitalolle kolkuttaen asun-
toihin. Hänellä oli esittää puu-
kon tuppi joka oli jäänyt rikospai-
kalle ja samalla kysellä kenenkä-
hän tämä on. Isähän sanoi sen ole-
van pojan. Lopputuloksena mo-
lempien isät maksoi kodan vauriot.

Voimankäyttökoulutusta 
Virpiniemessä
Virpiniemen merivartioasemalle on 
käynnissä vuotuiset voimankäyttö-
harjoitukset. Edellispäivän virka-ase 
ammunnoista ollaan siirrytty voi-
mankäyttökoulutukseen. Mukavasti 
on virkamiehiä/naisia paikalla Kemi/
Virpiniemi/Kalajoki alueelta. Työka-
verit pitävät Jarin valintaa vuoden ra-
jamieheksi hyvänä asiana ja arvostus 
on mennyt oikeaan paikkaan.

Ruokatauko alkaa olla ohitse ja il-
tapäivän harjoitus tehdään vaaralli-
sen henkilön takaa-ajona partiolla, 
jossa on kokoonpano koiramies ja 
kolme turvaajaa. Jäljen ikä on noin 
30 minuuttia. Lyhyt jälki, jossa kak-
si esinettä ja maalimies perillä. Suo-
jaaja käskyttää ja raudoittaa etsityn 
henkilön. Molemmat koirat saavat 
tehdä jälkiharjoituksen.

Istun kahvipöydässä emäntien Ai-
no Plantingin ja Eija Annalan kanssa. 
Aino kertoo Jarin olevan vitsiniekka, 
joka ilahduttaa hauskoilla jutuillaan. 
Eija pitää Jaria rauhallisena joka eläk-
keelle jäädessään suuntaa kohti Lap-
pia. Jari on myös innokas shoppailija, 
joka pitää ostoksistaan huolta myös 
vapaa-ajallaan. Erä- ja kalastusmate-
riaali pitää olla tiptop.

Vasemmalta Voimankäytön kouluttaja ylimerivartija Markku Koskimäki ja 
pintapelastaja ylimerivartija Markku Saukkoriipi kahvitauolla.

Virpiniemen merivartioasemalla vasemmalta merivartiomestari Jari Kronqvist, 
spn Cara, vanhempi merivartija Jussi Nuojua, vanhempi merivartija Jukka 
Leppäluoto, spn Cissi.

ERÄHOTELLI NELLIM
Nellimintie 4230, 99860 Nellim

p. 0400 415 989 | jouko.lappalainen@nellim.fi 
www.nellim.fi 

OK -Sähkölaitehuolto Oy
KORJAAMME JA HUOLLAMME:
- Antennityöt - Radiot - TV:t - Kodin piensähkölaitteet  - Ilmalämpöpumput

Puh. 0400 352 331 Koskijaakonkatu 77, Lieksa
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Maria Vesterinen palvelee Virpi-
niemen merivartioasemalla partio- 
ja vartionaisena. Maria siirtyi 2005 
kainuun maarajoilta meren äärelle 
Virpiniemeen. Partiokaverina Maria 
pitää Jaria esimerkillisenä esimie-
henä, jolla on sosiaalinen luonne ja 
isälliset otteet. Puhelias ja avoin on 
myös Jarin vahvuuksia.

Virka-asiat luonnistuu ja asia selvi-
tetään mikäli epäselvyyksiä ilmenee. 
Koiran koulutuksessa sivullinenkin 
oppii, kun Jari kertoo harjoituksen 
kulun sanasta sanaan. Jari ottaa huo-
mioon muut oikeuden mukaisesti.

Vaalasta kotoisin oleva Jussi Nuojua 
(36) on konemiehenä Kemin merivar-
tioasemalla. Jussi on tehnyt yhteisiä 

partioita Jarin kanssa alustarkastuksis-
sa Kemin satamassa. Tulli on mukana 
tarkastuksilla myös. Kolumbian lipun 
alla matkaava laiva on ollut eksootti-
sin alus. Laivaa tarkastatteassa oli le-
pakko salamatkustajana.

Jukka ”Leppis” Leppäluoto (37) 
on koiranohjaaja Virpiniemen me-
rivartioasemalla. Jukalla nyt oh-
jattavissa 2 vuotias Cissi Labrato-
rinnoutaja. Cissin kanssa on kesän 
edetessä tarkoitus tehdä tasotes-
tit. Jukan ensimmäinen koira Ciru, 
Labratorion noutaja on jo vihreillä 
niityillä terveydellisistä syistä, mut-
ta jonkin aikaa molemmat koirat 
olivat virassa yhtä aikaa. Cissille on 
annettu henkilöilmaisua, huume- ja 

jälkikoulutusta sekä tottelevaisuut-
ta. Jarin kanssa on tärkeää, että saa-
daan yhteisiä koirakoulutuspäiviä, 
niin ettei homma menis yksin puu-
hasteluun.

Ennen koiramieheksi tuloa olin 
valmiusjoukkueessa ja siitäkin saan 
kiittää Jaria. Hän kannusti siihen ai-
koinaan ja Jarilla on myös omaa ko-
kemusta valmiusjoukkuemiehenä 
olemisena. Koiratoiminta tuo eril-
laisuutta palvelukseen kun merivar-
tijana olemisen lisäksi mukana on 
koira, josta pitää tehdä yhteiskunta-
kelpoinen. 

Jarin kanssa olen palvellut 14 vuot-
ta samalla merivartioasemalla tullesa-
ni töihin vuonna 2000. Koiraleireillä 

Taktiikkapalaveri ennen iskua saunaan. Vasemmalta luutnantti Antti Jutila vanhempi merivartija Jarmo Marttiini vanhempi merivar-
tija Ari Siipola nuorempi merivartija Tomi Tolonen ylimerivartija Markku Saukkoriipi vanhempi merivartija Maria Vesterinen.

AVAINPAIKKASI  IMATRALLA:

 Yli 60 vuotta koteja Imatralla
 * Vuokra-asunnot * Omistusasunnot
 * Osaomistusasunnot * Opiskelija-asunnot
 * Liikehuoneistot * Yritystilat
       www. imatran-yh.fi            Puh. 05-235 2800     Esterinkatu 10
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olemme kulkeneet yhdessä. Koirien 
kanssa olemme päässeet myös va-
rusmiesten harjoituksiin. Viimeksi 
2013 olimme Jarin kanssa mukana 
Rovajärvellä liikenteenlaskentahar-
joituksessa. Tehtävämme on etsiä 
”vihollisia” koiran ilmavainun avul-
la. Löytyhän niitä. 

Kun Jari valittiin vuoden koiran-
ohjaajaksi rajankoiramiesten yhdis-
tyksessä 2006 olimme samaan ai-
kaan Kokkolassa leireilemässä. Sil-
loinen koiratoiminta upseeri Mi-
kael Westerlund käski meidän läh-
teä käymään mutkan Kajaanissa. 
Ihmettelimme suuresti, että mik-
si meidän pitää lähteä, koska onhan 
Timo Hand paikanpäällä siellä mei-
tä edustamassa. Yllätys oli melkoi-
nen kun selvisikin matkan lopulli-
nen tarkoitus. Paluumatkalla poh-
dittiin, että aivan mahtava homma, 
kun meripuolen koiratoiminta saa-
daan uuteen valoon ja arvostusta al-
kaa tulemaan.

Merivartiomestari Jari Kronqvis-
tin (44) ura alkoi Kalajoen merivar-
tioasemalla 1.4.1994. Oulun passin-
tarkastusosastolle tuli  siirto vuonna 
1997. Passintarkastusosaston loput-
tua siirto nykyiseen virkapaikkaan 
Virpiniemen merivartioasemalle 
2000 alkaen. Tämän hetkinen työn-
kuva on olla koiratoimintaupseerin 
ja koiranohjaajan tehtävässä.

Hallinnolliset ja koiranohjaajan 
työtehtävät pystyy yhdessä hoita-
maan, kun vartioupseeri tilanne on 
hyvä. Hallinnollisiin tehtäviin kuuluu 
pääasiassa koiratoiminnan suunnit-
telu Merivartiostossa, ja koiranohjaa-
jana kouluttaa nykyistä koiraa Caraa. 

Työaikaa käytetään myös partiontiin. 
Jyrki Teräsniska (47) palvelee 

Kokkolan merivartioasemalla van-
hempana merivartijana. Jyrki pal-
veli Jarin kanssa samalla Vartioase-
malla 5 vuotta. Jyrki muistelee Ja-
ria lupsakkaana ja kaikkien kans-
sa toimeentulevana kaverina. Lappi 
on Jarille mieluisa paikka josta pal-
jon yhdessä puhuttiin. Nuoruusai-
ka Karesuvannossa Tunturi-Lapissa, 
jossa isä palveli on jäänyt pysyvästi 
mieleen. Koiramieheksi Jarin alet-
tua olin maalimiehenä muutamaan 
otteeseen. Koiramieheksi Jari alkoi 
Handin Timon jäädessä eläkkeelle.

Vuoden 2013 rajamieheksi on va-
littu merivartiomestari Jari Kron-
qvist Länsi-Suomen merivartiostos-
ta. Tunnustus myönnettiin ansiois-
ta esimerkillisenä koiranohjaajana 
sekä työstä koiratoiminnan kehittä-
miseksi merivartiostoissa. Vuonna 
1919 perustettu Rajavartiolaitos on 
myöntänyt Vuoden rajamiehen kun-
niamainintaa alkaen vuodesta 1959 
(Lähde:Rajavartiolaitos).

Vartioaseman päällikkö kaptee-
niluutnantti Markku Kohonen ker-
too Virpiniemen olevan keskeisellä 
paikkalla, josta on hyvä toimia meri-
alueella pohjois/eteläsuunnassa, län-
teen ulkomerelle ja sisämaahan len-
toasemalle. Markku Kohosen alai-
suuteen kuuluu myös Kalajoen ja 
Kemin merivartioasemat. Vielä vä-
hän aikaa sitten Virpiniemen meri-
vartioasemalla kartoitettiin vaihto-
ehtoisia ja halvempia tilaratkaisuja. 
Nyt tilanne on niin, että tiloja sanee-
rataan uusiksi ja vartioasema vilisee 
siviilityömiehiä.

Muutostössä on tarkoitus saada 
tilat vastaamaan tulevaisuuden tar-
peita. Yhteistyötä tehdään ja tiivis-
tetään tilaratkaisuiden myös Ou-
lu-Koillismaan pelastusliikelaitok-
sen kanssa. Käytettävissä oleva ka-
lusto on uutta ja kyky toimia me-
rellämaalla kesä/talviaikaan on hy-
vä. Ajoneuvotilanne on myös hy-
vä. Oulun alueella muu virkakun-
ta poliisi, tulli, pelastuslaitos myös 
vaikuttaa suuresti joten yhteistyö 
on suuressa roolissa. Yhteydenpito 
on säännöllistä. Markku Kohosen 
mielestä koiratoiminta merivartio-
asemalla on perusteltua ja sitä tulee 

Vanhempi merivartija Jyrki Teräsniska 
asuu Oulussa ja käy töissä Kokkolassa.

Tiesitkö, että myös sinun koirastasi voi tulla  
sankarikoira? Yliopistollisessa eläinsairaalassa 
Helsingin Viikissä toimiva Eläinten veripankki  
tarvitsee lisää luovuttajia.
Lue lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan Eläinsairaalan  
verkkosivuilta.

OJENNA TASSU!
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edelleen kehittää sen sijaan, että toi-
minta lopetettaisiin. 

Vuoden rajamies nimitys on myös 
kuniaosoitus LSMV:lle ja Virpinie-
men merivartioasemalle, kuten Ja-
ri sen ilmaisi. Kaikkeaa kunniaa ei 
anneta Jarille, vaikkakin palkinto on 
mennyt oikeaan osoitteeseen. Me-
rivartioaseman henkilöistä on mo-
nialaosaajia josta löytyy kapasiteet-
tia joka työtehtävään. Koiramiehiä, 
pintapelastajia, rikostorjunta, kone-
miehiä, rajatarkastajia... Henkilöstö 
on motivoitunutta ja Jarille annet-
tu nimitys on myös merkki hyväs-
tä työymäristöstä jossa työnteko on 
mielekästä ja työrauha on taattu.

LSMV on kohde, johon eniten 
vaikuttaa sopeuttamistoimet. Ydin-
toiminnot joudutaan tekemään pie-
nemmällä työvoimalla ja tähän as-
ti olemme selviytyneet haasteesta. 
Syntyjään Haukiputaalta oleva Ko-
honen kertoo nyt olevansa ”uransa 
huipulla”. Virkauralla on tullu kier-
rettyä eri paikkakunnilla eri tehtä-
vissä ja nyt tavallaan on paluumuut-
tajana kotiseudulle.

Vanhempi rajavartija Petri Aho  
muistaa Jarin yhteisistä vuosista 
passintarkastusosastolla Oulun len-
toasemalla Pohjanlahden merivar-
tiostossa vuosina 1997-1999. Siel-
lä paiskittiin passintarkastuksessa 
charter-lennoilla ja pistokoeluon-
toisesti Tukholman koneelle. Pas-
siosastolla oli noin 8 henkilöä jot-
ka hoitivat myös turvatarkastukset. 

Oulusta siirryin vaihtosiirron kaut-
ta Ivaloon Virtaniemen rajavartio-
asemalle. Työkaverina Jari on luotet-
tava, avulias ja helposti lähestyttävä.

Ylikontaapeli Tero Rytkönen on 
koiranohjaajana Oulun poliisilai-
toksessa. Terolla on ollut yhteisiä 

harjoituspäiviä Virpiniemen koira-
väen kanssa jo 2000-luvun alusta al-
kaen. Jarin saadessa ensimmäisen 
koiransa Ceron yhteistyömme alkoi 
koska itselläni oli myös samaa ikä-
luokkaa oleva saksanpaimenkoira 
Peikko  ohjattavana. 

Merivartioaseman päällikkö kapteeni-
luutnantti Markku Kohonen uudessa 
toimistossaan. Ikkunasta avautuu oi-
vallinen merinäköala.

Raja-Joosepin raja-asemalla rajatarkastustehtävässä työskentelevä vanhempi 
rajavartija Petri Aho.

PALVELEVA PUUTUKKU



Rajakoira 13

Kemin merivartioaseman partiolaiva odottaa siirtoa oltuaan talven Virpiniemen merivartioasemalla sääsuojassa. 

Erikoiskoulutus ruumiskoiraksi, 
eli ”roppikoiraksi” teki yhteistyöstä 
vieläkin tiiviimpää. Poliisin ja rajan-
yhteistyöhön on hyvät edelletykset. 
Molemmat virkakunnat on saanut 
samantyylistä peruskoulutusta ja 
kanssakäyminen on luontevaa. Kun 
tulee eteen tilanne, että on käynnis-
tettävä henkilöetsintä, niin silloin 
pitäisi olla ihan normaalia, että po-
liisin ja rajan koirahenkilöstö olisi 
valmiina käyttettäväksi tarvittaessa 
puolin ja toisin. 

Virka-avun pyynnött kerkiää kyl-
lä tehdä viiveellä. Esimerkiksi ka-

donneen henkilön etsinnän muut-
tuessa rikosperäiseksi on tutkinta 
näin turvattu alusta asti. Rajan raja-
valvontakoirien päätehtävä on jäljen 
ylösotto rajalta ja jäljen ajo. Sama koi-
ra pystyy samalla koulutuksella ole-
maan myös etsinnäissä mukana si-
sämaassa, eikä lisäkustannuksia tule. 

Gräydalens Jack alias Spu Cero 
23.3.2003-26.8.2013
- Pelastusetsinnällä  kaksi hengenpelas-
tusta, toisesta sankarikoiranarvo 2006
- Kaupunki takaa-ajojälki, autovaras 
kiinni 2005

- Maastokätköstä 80g amfetamiinia, 
tuomio kätkijälle 7,5v vankeutta
- Paikallisti kuusi hukkunutta hen-
kilöä v. 2007-2012
- Asekätkön löytyminen maastosta 2010
Cara synt. 13.3.2011
- Pieniä huumelöytöjä PTR val-
vontaiskuissa (Lähde: Ohjaaja Jari 
Kronqvist).
Jari ja Cara kunnostautuivat Utsjo-
ella virka-aputehtävässä, ja löysivät 
lähes vuosi sitten kadonneen henki-
lön. Cara on vasta kaksivuotias, jo-
ten hienolta näyttää jo tässä vaihees-
sa (Lähde: Vemma). 
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O
len jo sen verran vanha mies, 
että alan muistamaan histo-
riaa paremmin kuin hahmo-

tan tätä nykymaailman hulinaa… 
Siksi haluan valottaa mistä meri-

vartiokoiratoiminta on lähtenyt liik-
keelle, ja millainen historia on tänä 
vuonna saaman huomion osoituk-
sen saaneen merivartiomestari Jari 
Kronqvistin takana. Jari on varmasti 
palkintonsa ansainnut, mutta ilman 
näitä muita henkilöitä merivartio-
toimintaa tuskin olisi.

Jarin tie kohti ”Vuoden Rajamies” 
titteliä alkoi vuonna 1996, kun Ra-
jan kennelin nimissä syntyi maa-
ilmaan narttupentu nimeltä Caro. 
Koiranpentu sijoitettiin Lapin raja-
vartiostoon Röyttään Jukka Juntu-
sen ohjaukseen ja koulutukseen. Va-
litettavasti ohjaaja menehtyi koiran 
ollessa noin kaksi vuotias. Lapin ra-
javartiostosta ei kyseiselle, kohtuul-
lisen aggressiiviselle nartulle löyty-
nyt halukasta ohjaajaa. 

Samoihin aikoihin silloisessa Poh-
janlahden merivartiostossa Virpinie-
mellä oli herännyt ajatus rajakoiran 
hankkimisesta merivartioasemalle. 
Ratkaisuksi tehtiin vuonna 1998 pää-
tös spn Caron luovuttamisesta Lapin 
rajavartiostosta Pohjanlahdelle Ti-
mo Handin ohjaukseen. Siitä hetkes-
tä voidaan katsoa merivartiokoiratoi-
minnan lähteneen käyntiin.

Mitään erillistä merivartiokoiralin-
jaa ei silloin ollut, Caroa oli aikomus 
käyttää kuten maarajojen koiria. Koi-
ralle määrättiin sen ajan mukaises-
ti varaohjaaja, tehtävän sai hoitaak-
seen luutnantti Mika Kuure.

Pohjanlahden merivartioston koi-
ratoimintaupseeriksi määrättiin yli-
luutnantti Mikael Westerlund, jol-
la oli pitkä kokemus siviilikoirien 
kanssa työskentelyssä erityisesti pe-
lastuskoiratoiminnan parissa. Yh-
teistoiminta Lapin ja Pohjanlahden 
välillä jatkui, esimerkkinä mainitta-
koon osallistuminen Lapin koiralei-
reille ja testaustilaisuuksiin. Ensim-
mäinen ja ainakin itselleni ikimuis-
toinen oli Caron tottelevaisuusko-
keen vastaanottaminen Onkamon 
rajavartioasemalla keväällä 1999. 
Samaan yhteyteen oli varattu myös 
mahdollisuus jälkiharjoitteluun, jo-
ka ei mennyt aivan kuten suunnit-
telimme. Tapahtuma kuvaa hyvin 
kuinka uutta ja ihmeellistä koiratoi-

minta oli silloin merivartiossa. (Seu-
raavat kappaleet tekstistä on Mika 
Kuuren kertoman mukaan kirjattu.)

Paikalle saapui koko PLMV:n koi-
raosasto, eli Hand, Kuure ja Wester-
lund PLMV:n hylkyyn menevällä 
WW Golf:lla, jossa koira istui taka-
penkillä Westerlundin vieressä. Spn 
Caro ei ollut tottunut vielä Wester-
lundiin,  ja näytti hampaita sekä mu-
risi niin paljon että piti autossa muo-
kata istumajärjestystä uudelleen. 

Timo ja Caro läpäisivät tottele-
vaisuuskokeen tyylikkäästi, mut-
ta maastoharjoitteet eivät menneet 
ihan puikkoihin. Jäljen tekijä oh-
jeistettiin seuraavalla tavalla: ”Tee 
perusjälki, ohje: kulje noin 2- 3 km 
reitti metsässä ja aina kun pudotat 

Teksti Ari Raitanen, RVL:n koiratoimintaupseeri kuva Vesa Taskila

Menestyksekkään miehen 
takaa löytyy aina hyvä tiimi 
ja ripaus hyvää tuuria

Rajavartiolaitoksen koiratoimintaupseeri Ari Raitanen saapuu sadepäivänä 
Ivalon lentoasemalle sinivalkoisin siivin. Matkan tarkoituksena käydä maasto-
tiedustelussa Ivalon alueella sekä käydä toimintasuunnitelma läpi 5.-7.8.2014 
järjestettävään Rajavartiolaitoksen koiramestaruuskisoihin.

K. Jousmaa Oy
Trollbergintie 13, 10600 Tammisaari

Puhelin: 019-241 4488
posti@kjousmaa.fi , www.kjousmaa.fi 
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esineen, niin talletat sen gps:iin ja 
tulet sitten lopuksi takaisin lähelle 
lähtöpistettä”. Varusteena pelkästään 
Garminin gps ilman karttapohjaa, 
jäljentekijällä ei mitään kokemusta 
jäljenteosta tai ajosta. 

Säätila: aurinko paistoi alku mat-
kasta, mutta matkan aikana satoi ra-
keita/reilusti vettä. Tapahtuman kul-
ku: Ilman karttaa ja kompassia oudos-
sa maastossa eksyin ja reitistä tuli tup-
lasti pitempi kuin oli suunniteltu. Kun 
olin eksynyt metsään, yritin löytää 
takaisin omille jäljilleni ja törmäsin 
suonlaidassa poroaitaan. Lähdin sen 
reunaa kävelemään takaisin, ja ajan-
kuluksi heittelin oksia aitaa vasten.  

Ajaessaan jälkeä oli Timo uponnut 
siellä suossa munia myöten ja kun 
olin harhailut metsässä ja yrittänyt 
etsiä omia jälkiä tuli käveltyä jälkeä 
ristiin rastiin! Eksymistä en tunnus-
tanut kuin Timolle, koska koin sen 
niin häpeällisenä. Samaiselta jäljel-
tä löysi Caro kaikki ne kaikki esineet 
jotka oli annettu, mutta ylimääräi-
set ns. kepin heittelyt poroaitaan ai-
heuttivat Timolle sillä reissulla aika 
paljon päänvaivaa. Jäljen teko kes-
ti, mutta jäljenajo vasta kestikin kun 
perusjäljestä tuli aika pitkä. 

Toimin koiranvaraohjaajana noin 
kolme vuotta eikä ura siihen loppunut 
vaan alkoi, tehtiin Timon sitten Jarin ja 
Jukan kanssa paljon harjoituksia ase-
malla. Syy loppumiseen oli aluepääl-
likön kanta, ettei ole aliluutnantin ar-
voista toimia koiranvaraohjaajana ja ti-
lalle tuli muuan Jari Kronqvist!!!

Merivartiokoira toiminta sai alku 
vaiheessa paljon kritiikkiä ja arvoste-
lua niin omilta kuin muiltakin virka-
veljiltä. Timo ja Miku joutuivat perus-
telemaan olemassa oloaan joka kään-
teessä. Westerlundin ja Handin vank-
kumaton usko ja visio merivartio-
koiran käyttökelpoisuudesta tulevai-
suudessa, vaati silloin paljon töitä koi-
ran kanssa. Koira oli kaksi vuotias kun 
Timo otti sen koulutettavakseen. On-
nistua piti, sillä luovuttaminen olisi 
tarkoittanut merivartiokoira kokeilus-
ta luopumista. ”Minulla oli ilo ja kun-
nia olla mukana tuossa projektissa Ti-
mon apulaisena.” totesi Kuure lopuksi.

Varsinaisesti merelliseen ympäris-
töön keskittyvään koulutukseen eri-
koistuvaksi otettiin saksanpaimen-
koiran urospentu Leca Haus Car-
los keväällä 2000. Koiran ohjaajana 

toimi Jari Niemi ja se oli sijoitettu-
na Valgrundin merivartioasemalle. 
Koiran koulutuksessa pyrittiin kes-
kittymään pitkäkestoisiin etsintöi-
hin merellä, saaristossa ja rahtialuk-
sissa. Onneksi ohjaaja oli ennakko-
luuloton ja jaksoi kokeilla kaikkia 
mahdollisia asioita pois sulkematta 
mitään ilman riittäviä kokeiluita. 

Nopeasti huomattiin koiran us-
komaton kyky löytää vedessä/ jäällä 
oleva elävä henkilö. Jotta voitiin pe-
rustella koirien mahdollinen lisätarve, 
niin oli kokeilemalla ja harjoittelemal-
la testattava suorituskyvyn rajat. Parin 
vuoden jälkeen koiratoimintaupseeri 
kykeni vakuuttavasti osoittamaan mi-
tä koiralla voidaan tehdä missäkin ti-
lanteessa. Koiratoiminnan oli kyettä-
vä tarjoamaan selkeästi jotain hyötyä 
operatiiviseen toimintaan, jotta luku-
määrää voitaisiin lisätä. 

Nykyinen laitoksen apulaispäällik-
kö oli silloin komentajana, ja teki pää-
töksen hankkia lisää koiria. Vuonna 
2003 hankittiin seuraavat saksanpai-
menkoirat Ruotsista, toisen ohjaa-
jana toimi ylimerivartija Jari Kron-
qvist eli sankarin koirataival oli varsi-
naisesti alkanut. Nykyisin Länsi-Suo-
men merivartioston koiramäärä on 6.

Ongelmia ja vastoinkäymisiä on 
merivartiokoiratoiminnassa riittä-
nyt. Innokas joukko kehitteli koko 
ajan uusia menetelmiä ja hakivat te-
hokkaampia toimintatapoja. Valitet-
tavasti rannikkoa on useita satoja ki-
lometrejä ja matkapäiviä tien päällä 
kertyi osalle liikaa. Vaihtuvuus oh-
jaajilla on ollut melkoista. Neljä oh-
jaajaa on keskeyttänyt koiramiehen 
uransa - Jari on pisimpään ohjaajana 
toiminut tällä hetkellä.

Painopiste merivartiokoirien käy-
tössä on vaihdellut ja hakenut muo-
toaan. Aluksi pyrittiin toimimaan 
maastorajan tavoin, seuraavaksi siir-
ryttiin tuuli- imaisun avulla tapah-
tuvaan pelastusetsintään merialueil-
la. Välillä alustarkastukset satamissa 

muodostivat koiratoiminnan paino-
pisteen. Nykyisin merivartiokoira on 
oma koulutuslinja ja sille on määrät-
ty operatiiviset vaatimukset koiratoi-
minnan pysyväisasiakirjassa.

Merivartiokoiratoiminta levi-
si Suomenlahdelle kun Niemen Ja-
rin ohjauksessa ollut Carlos luovu-
tettiin sinne Jarin lähdettyä opiske-
lemaan poliisikouluun. Carlosta al-
koi ohjata ylirajavartija Pekka Aho, 
sijoituspaikkana Länsisataman raja-
tarkastusyksikkö. Nykyisellään Suo-
menlahdella on 5 koiraa.

Samaan aikaan merivartiokoiratoi-
minnan kanssa alkoi rajatarkastus-
koiratoiminnan kehittäminen. Siinä-
kin projektissa vahvasti mukana oli-
vat Westerlund, Niemi ja Kronqvist. 
Kerta toisensa jälkeen he ehdollis-
tivat toimintaa ja esittivät vaihtoeh-
toja - ilman heitä kehitys ei olisi ol-
lut mahdollista. Uskallan väittää, että 
2000-luvun puolivälin tienoilla koiri-
en kyky etsiä henkilöitä ajoneuvoista 
oli paremmalla tasolla kuin nyt.

Olen ollut Jarin kanssa yhdessä eri-
laisissa tilaisuuksissa: koulutustapah-
tumat, koiratoimintaupseerien suun-
nittelupäivät, työryhmät, hakemas-
sa Sankarikoirapalkintoa Messukes-
kuksessa, kilpailumatkalla Latviassa, 
koulutusmatkalla Virossa jne. Aina 
on mukavaa ollut ja mieheen on voi-
nut luottaa. Jari on palkintonsa an-
sainnut, siitä ei ole epäilystäkään!

Mutta kun puhutaan merivartio-
koiratoiminnan kehittämisestä, niin 
ei pidä unohtaa muiden jo mainittu-
jen herrojen osuutta Mikael Wester-
lundia johdolla. Kiitokset heille koi-
ratoiminnan hyväksi tehdystä työs-
tä. Onneksi Jarilla on nytkin hyvä 
tiimi kasassa ja homma jatkuu. Esi-
merkkinä siitä on tuore virkahuu-
mekoirien Suomen mestari van-
hempi merivartija Timo Niemisen 
ja lbu Ceppo. Onnittelut siitä!

Kummelin sanoin:  ”Pääasia, että 
Tiimi toimii ja palautetta saadaan!”

Päällystystoiminta
Ruukintie 1, 53500 Lappeenranta
Puh. 0207 150216
www.lemminkaineninfra.fi 

Infra
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E
lokuussa 2013 Vartiuksen ra-
javartioaseman kolmihenki-
nen rajapartio sai Kainuun 

rajavartioston johtokeskukselta teh-
tävän valmistautua etsimään kadon-
nutta, iäkästä naishenkilöä. 

Nainen oli aamusta lähtenyt koti-
talonsa lähettyville marjametsään. 
Vanhus ei ollut kuitenkaan palannut 
sovittuun aikaan mennessä kotiin, 
joten omaiset alkoivat kaivata häntä. 
Nainen sairasti diabetesta, joka enti-
sestään huolestutti hänen läheisiään. 
Iäkkään pariskunnan vävypoika kä-
vi huutelemassa vanhuksen perään 
metsässä. Aluksi nainen olikin vas-
taillut huutoon, mutta ääni oli kuu-
lunut niin vaimeasti, ettei äänen pe-
rusteella voinut suuntia etsittävää 
henkilöä. Lopulta omaiset luopuivat 
omatoimisesta etsinnästä ja soittivat 
hätäkeskukseen.

Lähin poliisipartio Kuhmosta oli 
juuri samaan aikaan sidottuna kuo-
lemantapaukseen johtaneessa lii-
kenneonnettomuudessa. Niinpä 
Vartiuksen rajapartio sai lähteä ta-
pahtumapaikalle suorittamaan ka-
donneen henkilön etsintään. 

Rajapartion koiranohjaajana toimi 
ylirajavartija Arvo Moilanen ja hä-
nen ohjaamansa rajakoira, saksan-
paimenkoirauros Ara. Muut parti-
on jäsenet olivat vanhemmat raja-
vartijat Jorma Kähkönen ja Olli Nis-
kanen. Omaisilta saatujen tietojen 
pohjalta Arvo ja Olli aloittivat jäl-
jen etsinnän lähimaastosta. Jorma 
jäi omaisien luo lisätietojen saami-
seksi. Aluksi koirapartion jäljen et-
simistä häiritsi omaisten etsimisjäl-
jet lähimaastossa. Mutta kokenut ja 
koiraansa luottava Arvo sai Arasta 
luettua, että nyt mahdollisesti ollaan 
kadonneen jäljillä. 

Vuoden 2013 rajakoira-
ohjaaja Arvo Moilanen

Teksti Henri Manninen kuvat Henri Manninen ja Arvo Moilasen arkisto



Rajakoira 17

Partio aloitti jäljestyksen. Jäl-
ki oli erittäin haastava ja mutkikas. 
Ara joutui tekemään jos jonkinlais-
ta mutkaa jäljestyksen aikana. Etsit-
tävä henkilö oli poiminut metsästä 
mustikoita, vadelmia ja lakkoja. Tä-
män takia jälki mutkitteli ja pyörit-
teli kaikki marjaisat mättäät ja pus-
kat. Nyt partio joutui jo miettimään 
uutta taktiikkaa etsintään. Arvo las-
keskeli ajankulua ja väkisinkin par-
tio mietti jo iäkkään, diabetesta sai-
rastavan vanhuksen kuntoa. Hiekka 
tiimalasissa uhkasi valua tyhjiin.

Arvo keskeytti Aran jäljestyksen 
ja päätti vielä huutaa metsään, toi-
voen etsittävän kuulevan ja vastaa-
van. Arvo huusi kovalla äänellä ja 
oli kuulevinaan huutoonsa vastauk-
sen. Vastaushuuto kuului niin vai-
measti, ettei suunnasta voinut saa-
da selvää. Arvo näki kuitenkin Aras-
ta, että tämä kuuli huudon ja peila-
si suunnan korvillaan. Nyt ohjaaja 
päätti vain luottaa koiraansa ja an-
toi liinan juosta käsistä. Partio läh-

ti etenemään Aran johdattelemina. 
Partio saapui noin hehtaarin kokoi-
sen suon reunaan. Suon takana oli 
tiheä taimikko, joka näytti partion-
kin mielestä erittäin haastavalta et-
sintä-alueelta. 

Tuonneko tässä vielä joudutaan 
tunkeutumaan. Samassa Ara veti en-
tistä kovemmin ohjaajaansa liinasta 
ja etsittävä henkilö makasi melkein 
rajapartion silmien edessä. Suon 
reunassa oli kuivunut oja, jossa van-
hus makasi selällään. Partio otti yh-
teyttä omaisten tukena olevaan Jor-
maan. Olli välitti tiedon vanhuksen 
löytymisestä. Ensimmäinen kysy-
mys naisen aviomieheltä oli: ”On-
ko hän hengissä?”. Miehen onneksi 
puoliso oli hengissä, mutta tietenkin 
heikossa kunnossa. Partion antaman 
ensiavun jälkeen nainen pääsi parti-
on tukemana, käsikynkässä kävellen 
pois metsästä. Nainen kertoi partiol-
le jo miettineensä loppunsa tulleen 
tällä tavoin, avuttomana ja heikkona 
ojassa selällään maaten. 

Onnellisesti päättyneen etsinnän 
jälkeen Arvo sai myöhemmin säh-
köpostitse välitetyn viestin löydetyl-
tä vanhukselta. Viesti kuului: Kiitok-
set vielä kerran sille kiltille ja viisaal-
le rajakoiralle.  

Tämä oli vain yksi tapahtuma Ar-
von mittavalta rajakoiraohjaajan 
uralta. Onhan Arvo yksi vanhim-
pia ja kokeneimpia koiranohjaajia 
Kainuun rajavartiostossa tällä het-
kellä. Uran varrelta löytyy kadon-
neen etsintöjä, luvattomien rajany-
littäjien kiinniottoja ja niiden aihe-
uttamia tapahtumapaikkatutkintoja. 
Tämän kaiken lisäksi Arvo arvostaa 
korkealle myös rajavartiolaitoksen 
järjestämät koirakilpailut. Sieltäkin 
puolelta löytyy mestaruus vuodel-
ta 2001. Tässä oli syyt, jonka vuok-
si halusin istuttaa Arvon sohvalle 
ja haastatella miestä hiukan syvälli-
semmin. Siinä sohvalla muuten is-
tuttiin aika tovi. Miehet molemmat, 
Näljängästä.

Arvo Moilanen (oik) vastaanotti Rajan koiramiesten viirin ja kunniakirjan Rajan koiramiesten sihteeriltä Henri Manniselta.
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Arvo aloitti palveluksen rajavartio-
laitoksessa vuonna 1989. Koirat kiin-
nostivat häntä alusta alkaen ja niin-
pä Arvo pääsi jo seuraavana vuon-
na varaohjaajaksi. Kolmevuotias Spu 
Sassi tuli Arvolle ohjattavaksi vuon-
na 1991, jonka kanssa vartioitiin ra-
jaa neljä vuotta. Sassi oli hieman han-
kalahko ohjattava ja sillä olikin oh-
jaaja vaihtunut jo useamman kerran. 
Arvo otti kuitenkin koiran haasteena 
ja testaili tämän kanssa erilaisia kou-
lutusasioita. Arvo kertoi sen ajan koi-
rien jäljestämisen perustuvan enem-
män laumavietin hyväksikäyttöön. 
Koirat ajoivat jälkeä korkealla nenäl-
lä ja hiukan huolettomammin. Mut-
ta siihenkin aikaan rajavartiolaitok-
sesta löytyi aivan huippu jäljestäjiä. 
Tämän johdosta Arvo halusi tulevan 
rajakoiran jäljestävän nenä tiukasti 
maassa ja tarkasti. 

Rajan Kimmo

Vuonna 1996 Arvo sai rajavartiolai-
toksen oman kasvatin, Rajan Kim-
mon. Nyt oli ensimmäinen pentu 
käsissä ja ohjaaja intoa täynnä kuin 
ilmapallo. Arvo pääsi käymään 
RVL:n ja muiden virkakuntien koi-
rakursseilla, josta sai hyviä vinkkejä 
tulevan rajakoiransa kouluttami-
seen. Samalla Arvo loi hyvän ver-
koston muihin koiranohjaajiin, joil-
ta saattoi kysellä neuvoja ongelmien 
sattuessa. Eihän sellaista ohjaajaa 
olekaan, joka joskus ei joutuisi het-
keksi istahtamaan ja miettimään 
koulutuksellisia ongelmia. Operaa-

tio Team Kimmo alkoi. Arvo lähti 
myös vapaa-ajalla käymään erilai-
sissa koiran koulutustilaisuuksissa, 
joista he saivatkin hyviä tärppejä 
oman koiran kouluttamiseen.

Spu Kimmo tekikin hienon kil-
pailu-uran Rajavartiolaitoksessa. 
Vuonna 1999 Arvo ja Kimmo si-
joittuivat laitoksen kilpailuissa sijal-
le neljä. Samoissa kisoissa Kainuun 
Rajavartiosto otti joukkuemestaruu-
den. Tämän johdosta kaksikko sai-
kin lähteä edustamaan Rajavartio-
laitosta Viroon. Siellä heitä onnisti-
kin ja tuliaisina Baltian avoin virka-
koiramestaruus. 

Tästä tapauksesta en malta ol-
la kertomatta reissusta kuultua tari-
naa. Tämän paikkansapitävyyttä en 
kyllä Arvolta varmistanut. Suomen 
porukka oli mennyt laivalla Helsin-
gistä Tallinnaan. Joku joukkueen jä-
senistä oli kiinnittänyt huomiota 
Arvon päässä olevaan lippalakkiin, 
jossa luki ”KEM”. Arvo salamyhkäi-
sesti kierrellen jätti kertomatta kir-
jaimien merkityksen. Mutta kisojen 
jälkeen paluumatkalla Arvo vink-
kasi uudelleen kyselijältä, että ha-
luatko vielä tietää mitä nuo kirjai-
met tarkoittavat. Kyselijää tietenkin 
askarrutti kirjaimet. Arvo tuuma-
si: ”Kimmo Eestin mestari.” Vanhat 
Kuivajärven rajamiehet tietävät, et-

tei teksti tuota tarkoita, mutta tähän 
tilanteeseen tuo sopi loistavasti. Kul-
taisen kruunun kilpailu-uralle pari-
valjakko sai vuonna 2001. Rajavar-
tiolaitoksen koiramestaruus heltisi 
Kajaanissa.

Kovalle työkeikalle Arvo ja Kim-
mo pääsivät vuonna 1999 Suomus-
salmella. Lähellä Arvon kotitaloa ta-
pahtui henkirikos. Paikallinen po-
liisi pyysi rajavartiolaitokselta avuk-
si rajan koirapartiota tapahtuma-
paikkatutkintaan. Työssä ollut ra-
jan koiramies osoitti tuolloin kovaa 
ammattitaitoa kertoen rajakoiran-

Arvo Moilanen ja spu Kimmo rajapar-
tiossa ”siellä jossain”.

Kaksoisvoiton Virossa vuonna 1999 Baltian avoimissa virkakoiramestaruuskil-
paluissa napannut Suomen joukkue. Vasemmalla voittaja Arvo Moilanen ja spu 
Kimmo ja oikealla kakkonen Lauri Koljonen ja spu Larry.

Nakarin 
Kalanviljelylaitos Ky

Ruonaantie 19, 49900 Virolahti
Puhelin 0400 754 554

nakari@kymp.net

Meressä kasvatettu kirjolohi 
perattuna ja fi leenä 

Myös mätiä • Tukkumyynti

Vaalimaan kalakauppa 
Somerin Kala Oy

Kurkelantie 5
050 3755 899
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sa olevan vielä nuori ja koulutus sii-
nä määrin kesken, ettei hän lähde ta-
pahtumapaikkaa sotkemaan. Ohjaa-
ja kertoi poliisille heillä olevan koi-
ra, joka kannattaisi tilata paikalle. 

Niinpä Arvo hälytettiin vapaal-
ta tutkimaan rikospaikkaa. Poliisil-
la oli jo kiinniotettuna kaksi epäiltyä 
henkirikoksesta. Tekoväline ja liik-
kuminen alueella oli vielä tutkijoille 
epäselvää. Arvo kiersi talon rinkiin 
ja Spu Kimmo otti jäljen ylös. Jäl-
jeltä löytyi yksi koiran merkkaama 
tupakantumppi. Jälki johti hetteel-
le, jossa tekijä oli luultavammin pes-
syt käsiään. Suossa näkyi selvät aske-
leen painaumat. Siitä jälki nousi tiel-
le, josta tekijä nousi luultavammin 
ajoneuvon kyytiin. Tumppi meni ri-
koslaboratorioon jatkotutkimuksiin. 
Dna-tulos täsmäsi toiseen epäiltyyn

Tämä tupakinjämä oli ratkaiseva 
todiste käräjä- kuin hovioikeudes-
sakin, jonne Arvo joutui todistajak-
si. Puolustus yritti mm. vedota sii-
hen, että lintu on kuljettanut tumpin 
alueelle. Epäiltykin totesi oikeudes-
sa, että on se kumma kun rajakoi-
raan luotetaan enemmän kuin mie-
hen sanaan. Rajakoiraan luotettiin ja 
tekijä sai taposta 4 vuotta ja 6 kuu-
kautta vankeutta. Näistä onnistumi-
sista Rajavartiolaitos valitsi Arvon 
vuoden rajamieheksi vuonna 1999.

Kokeilumielessä Arvo halusi myös 
testata rajakoiran äärirajoja eräänä elo-
kuuna, jolloin Kimmo eli huippuvuosi-
aan. Jälki oli hieman yli 20 kilometriä 
pitkä ja yön yli vanha. Jälki tehtiin nor-
maaliin kainuulaiseen metsämaastoon. 
Johon sattui tietenkin myös muuta-
ma tien ylitys. Jäljestäminen kesti kaik-
ki huoltotauot mukaan lukien hieman 
yli kahdeksan tuntia. Arvo onkin sitä 
mieltä, että käytämme työkoirien kapa-
siteetista vain murto-osan. 

Kimmo pääsi ansaitulle eläkkeel-
le 2006. Heti seuraavan vuoden ke-
väällä Arvo aloitti uuden rajakoiran 
kouluttamisen, Spu Aachen Bellum 

”Ara”. Alkoi taas ko-
va pohjien tekemi-
nen tulevalle vir-
ka-uralle. Kaksi vii-
meisintä rajakoiran 
aihiota on tullut Ar-
volle pentuna. Näin 
koirasta saa hänen 
mielestään ohjaa-
jansa näköisen ja ta-
san tarkkaan tietää 
mitä sille on tehty.  
Arvo olikin tyyty-
väinen Aran edisty-
miseen ensimmäi-
sen kesän jälkeen. 

Mutta vuon-
na 2009 lähipiiris-
sä sattui ikävä ta-
pahtuma, joka antoi 
muutakin ajatelta-
vaa kuin koiratoiminta. Tällöin Ar-
vo mietti jo muitakin vaihtoehtoja, 
kuin rajakoiraohjaajana jatkamisen.

Ajatus ei ollut enää mukana koulut-
tamisessa ja se heijastui myös Aran 
edistymiseen. Koira ei mennyt sinä 
vuonna eteenpäin, korkeintaan kou-
lutuksessa tuli takapakkia. Samana 
syksynä Ara suoritti kuitenkin valta-
kunnallisen tasokokeen. Kova kilpai-
luvietti ja ammattiylpeys sai Arvon 
kuitenkin vielä jatkamaan koiransa 
kanssa. Niinpä vuonna 2012 suoritet-
tu ihmishengen pelastaminen tuntui 
hyvältä monien vaikeuksien jälkeen. 
Seuraavana vuonna saavutettu Kai-
nuun rajavartioston koiramestaruus 
ja toinen ihmishengen pelastamiseen 
johtanut etsintä ruokkivat kokenut-
ta rajakoiraohjaajaa jatkamaan koira-
toiminnassa mukana. Tulevana syk-
synä siintävätkin mielessä laitoksen 
koirakilpailut, jonne kaksikko tähtää 
tosissaan.

Arvo lähettää lopuksi terveiset 
muille rajakoiraohjaajille ja tutuille. 
Koiratoiminnassa on osattava katsoa 
eteenpäin. Kontaktit muiden virka-
kunnan koiranohjaajiin kannattaa 
pitää kunnossa. On uskallettava ja 
haettava rajoja ja katsoa mihin koi-
ra pystyy. Virheitähän meille kaikil-
le tulee jossain vaiheessa koulutusta, 
mutta niistä on osattava ottaa opik-
si. Niitä ei pidä pelätä. Epäonnistu-
nut harjoitus yleensä opettaa ohjaa-
jaa eniten. Pitää vaan miettiä kumpi 
teki virheen. 

Vika voi olla ja onkin yleensä talut-
timen yläpäässä. Ohjaajan tulee luot-
taa ja osata tulkita koiraansa. Anta-
kaa koirillenne mahdollisuus selvit-
tää ongelmakohdat, tämä vaatii tie-
tenkin koiranlukutaitoa. Oikotietä 
ei ole. Tämä homma vaan vaatii läh-
töjä harjoituksiin vapaa-aikanakin. 
Enemmän tekoja, vähemmän puhet-
ta ja teot puhukoon puolestaan.

Sain Arvolta eräänä iltana viime 
syksynä seuraavanlaisen tekstivies-
tin: ”Mikäpä tässä on koiranohjaaja-
na ollessa. Tarhassa työkoira sanka-
rikoira, hirvikoira käyttövalio ja vai-
mo muotovalio.” Eipä siinä voinut 
kuin todeta, että tuossa tilanteessa 
elämä on kohillaan.

Arvo Moilanen ja avoi-
men Baltian virkakoi-
ramestaruuskilpailu-
jen palkinto.

Syväojanpolku 27, 48720 Kotka
www.kennelvincos.fi 
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K
-SR:n koiramestaruuskilpailut 
sekä samalla karsintakilpailu 
Rajavartiolaitoksen koirames-

taruuskilpailuihin Ivaloon pidettiin 
3.-4.6.2014 Nuijamaan rajavartioase-
man alueella. Nuijamaa myös vastasi 
kilpailun järjestämisestä. Kilpailuun 
osallistui yhdeksän koiraa ohjaajineen 
Vaalimaan, Nuijamaan, Pelkolan ja 
Kolmikannan rajavartioasemilta.

Osalla asemista oli suoritettu sisäi-
nen karsintakilpailu, toisilla asemilla 
osallistuminen oli enemmän ja vähem-
män vapaaehtoisuuteen perustuvaa.

Maastokokeet ja tot-
televaisuuskoe

Ensimmäisenä kisapäivänä aloitus-
palaverin jälkeen koirat siirtyivät 
suorittamaan Maastokokeet 1 ja 2. 
Maastokoe 1 oli kolmen rakennuk-
sen tarkastaminen liinaetsintänä. 
Rakennuksiin oli piiloutuneena kol-
me henkilöä, joista yksi oli onnistut-
tu kätkemään siten että kaikilta koi-
rilta jäi maalimies löytymättä.

Maastokoe 2 oli tapahtumapaikka-
tutkinta, jossa jälkeä ajamalla, esinei-
tä etsimällä ja tapahtumapaikkapiir-
ros piirtämällä sai pisteitä. Erot koiri-
en välillä olivat pienet tälläkin rastilla.

Tottelevaisuusosion tuomarina toi-
mi Jouko Peuhkuri. Pisteitä oli jaossa 

20 kappaletta ja BH-kokeen kaava oli 
koirilla suoritettavana. Paikalla olo 
osoittautui yllättävän monelle koi-
ralle  kompastuskiveksi. Pisteet jaet-
tiin ohjaajille 12-18 väliin joten rat-
kaisut jäivät pitkän maastojäljen va-
raan seuraavalle päivälle.

Maastokoe 3 suoritettiin 4.6.2014 ja 
tehtävänä oli etsiä hiekkatien varres-
ta jälki jonka ikä oli 12 tuntia. Koiris-
ta 7/9 pääsi liikkeelle. Edellisenä yönä 
itärajaa riepotteli rankka ukkoskuuro 
ja aamulla kosteusprosentti oli 98. Päi-
vä myös alkoi lämpenemään nopeas-
ti, joten jäljestäminen oli koirille ja oh-
jaajille melko rankkaa touhua.

Jälki oli pituudeltaan n. 4 km ja jäl-
jentekijä oli jättänyt kuusi esinettä, jois-
ta pienin oli pienoiskiväärin hylsy. Pää-
te-esine tuotti hieman ongelmia koska 
ohjaajien piti annetun tehtävän perus-
teella päätellä mikä se on. Jälkikuvio 
oli suunniteltu varsin selkeäksi, parit 

K-SR:n koiramestaruuskisat

90 asteen kulmat ja paluuperä tietysti 
hankaloittamassa suoritusta.

Ratkaisut ja tulokset

Pitkällä jäljellä tapahtui kisan rat-
kaisut. Kolme parhailla pisteillä 
jäljestä suoriutunutta ratkaisi mita-
lisijat. TOP 3 oli 3,5 pisteen sisällä. 
Pisimmän korren vei yhteispisteillä 
83,3, Juha Kivelä (KolRvAs), koiral-
la Ratsumestarin Schwarzenecker. 
Toisena Jarkko Eteläpää (VaalRvAs), 
pisteet 81,0 koiralla Aufgeweckt El-
mar. Kolmanneksi taiteili Jani Pöys-
ti (VaalRvAs) pisteillä 79,8 koiralla 
Vorgeher Emil. Joukkuekisassa voi-
ton vei Kolmikannan rajavartioase-
man ohjaajat Juha Kivelä ja Jouni 
Laine, koiralla Foxenhaus Antero.

Joukkuekisassa ei laskettu edellisen 
vuoden mestarin Eteläpään kisasuo-
ritusta Vaalimaan yhteispisteisiin.

Teksti ja kuvat Jarko Ahonen

Voittaja Juha Kivelä ja Ratsumestarin 
Schwarzenecker.

TOP 3. Vasemmalta kisan kolmas  Jani Pöysti ja Vorgeher Emi, voittaja Juha Kivelä 
ja  Ratsumestarin Schwarzenecker ja toinen Jarkko Eteläpää ja Aufgeweckt Elmar.

Tukikohta Suomenlahden rannalla
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B
elgianpaimenkoiraliitto jär-
jesti Tuusulassa vuosittain eri 
puolilla eurooppaa järjestettä-

vän suurtapahtuman jossa ratkottiin 
työ- ja harrastuskoirina tunnettujen 
belgianpaimekoirien maailmanmes-
taruudet useissa lajeissa. Lajeina oli-
vat IPO, agility, tottelevaisuus, mon-
dioring ja kaksi erikoisnäyttelyä.

Suomeen maailman 
mestareita
FMBB IPOn maailmanmestaruuden 
Suomeen toi Mia Skogster koiralla 
Räty vom Further Moor. 

Superfi naalin eli 20 parasta A-B-
C osuuksien jälkeen suoritettavaan 
B-C osioon pääsi kisaamaan neljä 
Suomen edustajaa. Mia Skogster pi-
ti paketin parhaiten kasassa ja korja-
si mestaruuden tasapainoisella suo-
rituksella Suomeen.

Sijalle kuusi sijoittui puolustusvoi-
missa koiranohjaajana päivätyönsä 

tekevä Timo Salminen oman ken-
nelin kasvatillaan Ruutipussin Iiva-
ri. Mia Kiviaho ja Mecberger Kata-
rina sijalla 10. Päivi Liljegren koiral-
la Pysäkin Barbin sijalla 20. Tulokse-
na joukkueena MM-2 sijoitus. Agi-
lityssa Suomeen tuli joukkue maail-
manmestaruus. Lisää tuloksia löytyy 
osoitteesta FMBB2014.COM.

Rajan koiranohjaajien 
edustus
Rajan koiranohjaajia ei kisakentällä 
esiintynyt koirien kanssa. Superfi -
naalin 1.osiossa maalimiehenä toi-
mi vanhempi rajavartija Janne Tak-
kinen ja 1.osan varamaalimiehenä 
vanhempi rajavartija Antti-Kustaa 
Ahtola.

Maalimiesten osalta MM-tason 
kisat olivat vaatineet parin vuoden 
leiritykset ja muun valmistautumi-
sen. Saksalaisen koiraurheilulehden 
toimittaja oli onnistuneesti häm-

mästellyt MM-kisojen maalimiesten 
ikäjakaumaa Suomessa, joka keskiar-
voltaan painui +40 vuotta osastoon, 
kun normaalisti keskieuroopassa ki-
soissa homma on aavistuksen nuo-
rempien veskareiden touhuja.

Yleisöystävällinen ta-
pahtuma
FMBB MM-kisa oli paikalla olleiden 
Rajan koiramiesten jäsenien mukaan 
yleisöystävällinen tapahtuma jossa 
monella kentällä tapahtui yhtäaikaa. 

Parin minuutin kävelymatkan 
päästä löytyi eri lajien tapahtumat ja 
mm. jälkipellot sijaitsivat suhteelli-
sen lähellä kisakeskusta. Rajakoiran-
ohjaajia lähellä olevan A-osan tulok-
set olivat Tuusulassa kovatasoiset.
Lisätietoja: fmbb.com, miaskogster.
com, ruutipussi.com.

Suomeen maailmanmestareitaSuomeen maailmanmestareita

Täyden palvelun talo 
merenkulkijoille ja telakoille

AT-Marine Oy

www.atmarine.fi
VANTAA p. (09) 5494 2600   •   TURKU p. 0208 353400 

• Navigointilaitteet
• Konehuonelaitteet

• Kommunikointilaitteet
• Säiliömittauslaitteet teollisuudelle

• Erikoiselektroniikkaa rajavartiolaitokselle

Teksti Jarko Ahonen kuvat Jan Skogster
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5
.11 Tuoteperhe on varmaan 
monelle kuluttajalle jo sangen 
tuttu. Materiaalit sekä valmis-

tustapa ovat taanneet pitkäikäisiä ja 
käytännöllisiä tarvikkeita niin joka-
päiväiseen elämään kuin myös har-
rastuksiin ja virkatehtäviin. Itselläni 
on ollut käytössä housuja ja takkeja.

Innostuin viime syksynä tilaamaan 
pukinkonttiin kassin, joka on moni-
puolinen kaikenlaiseen aktiviteettiin. 
Mukana tuli tämän vuoden 5.11 ku-
vasto ja selailin varsikenkiä, en muis-
ta, jotta kukaan tuntemani työtove-
ri olisi kertonut minkäänlaisia koke-
muksia 5.11 jalkineista. Harvinais-
ta yleensä varsikengille, mutta 5.11 
mallistosta löytyy talvimalli. Mallin 
jalkine on jollain tapaa eristetty ja si-
sältää kalvon, päällinen on nahkaa ja 
1200 D nailon kangasta. 

Ensimmäinen ajatus oli että jal-
kine todennäköisesti hikoilee ku-
ten kaikki muutkin kalvolliset ken-
gät.  Kiinnostus kuitenkin heräsi sil-
tä osin onko jalkine lämmin vaikka 
se on kostea sisältä? Uskon kengän 
valmistajan saaneen ajansaatossa 
kokemuksia sen verran, että kalvo ei 
häiritse talvikäyttöä? Tilasin kengät 

Suomen maahantuojalta Hantaurus 
Shot Oy:ltä Helsingistä, jossa asioin 
Niko Sysimiehen kanssa. Jalkinei-
ta ei löytynyt Suomesta ja ne tilattiin 
Ruotsista, toimitusaika venyi sen ver-
ran että kengät saapuivat vasta maa-
liskuun lopulla. 

En antanut kelien lämpenemisen 
häiritä vaan lähdin kokeilemaan jal-
kineen kävelytuntumaa sekä sen ve-
deneristys- että lämpökykyä. Kengät 
on tarkoitus laittaa vasta ensi talven 
pakkasilla kunnon testiin. 

WINTER 5.11 TACLITE 8” on 
pehmeän tuntuinen jalassa, pohja 
myötäilee hyvin jalkaterän liikettä ja 
näin ollen kävelytuntuma on heti hy-
väntuntuinen. Lesti ja varvastila ovat 
leveät, monissa muissa jalkineissa 
mm. kengän kärki alkaa kaveta no-
peasti, jolloin pikkuvarpaiden nir-
haumaa on odotettavissa. 

WINTER 5.11 TACLITE 8”

Teksti ja kuvat Jarno Rautiainen

Sivuvetoketju helpottaa oleellisesti 
jalkineen laittoa jalkaan ja myös 
riisumista. 
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Päällinen on 1200 D nailon kan-
kaan ja nahkan sekoitusta, mah-
dollisissa taitoskohdissa on käytetty 
nailon kangasta. Saumat on 5.11 ta-
varamerkkiä eli kolmoissauma. Jal-
kineen kärkiosa on yksiosainen jos-
sa ei ole ylimääräisiä saumoja. Sivus-
sa vetoketju, joka aukaistuna helpot-
taa kengän laittamista jalkaan ilman 
nauhoituksen avaamista.

Kävelin kengillä partiossa noin 
150 kilometriä ja jalkine oli heti val-
mis jalkaan. Odotin että pieniä hier-
tymiä ilmaantuisi uuden kengän ai-
heuttamana, mutta ei. Sääolosuhteet 
olivat osittain plussalla, paikoin lun-
ta ja rapaa. Hankilumi söi komean 
kiillon varsikengän kärjestä, siihen 
joutunee laittamaan jotain suoja-
ainetta. Rapaa ja velliäkin riitti, jal-
kineet ovat huollettu vain kevyesti 
kuivaamalla ja pintaa huuhtomalla. 
Nahka ei ole alkanut kovettumaan 
vielä tässä vaiheessa. 

Muutamalla kerralla varren pituus 
ei riittänyt ja jalkineet hörppäsivät-
kin reilusti kevätvettä sisään. Jal-
katerä säilyi hyvin kävelyn aikana 
omalla paikallaan ja jonkin ajan ku-
luttua ei erityisemmin huomannut 
että sukat olisivat kastuneet märiksi, 
vaan tuntuma oli lähinnä samanlai-
nen kuin että jalat olisivat hionneet 
voimakkaasti. Imikö sisus/eristys se-
kä sukka itseensä suurimman osan 
vedestä ja lopun hoiti kävelyn aihe-
uttama liike-energia ja siihen liitty-
vä haihtuminen? 

Kuivaamiseen pitää käyttää ai-
kaa, kuivaus täytyy kalvollisella jal-
kineella ymmärtääkseni hoitaa va-
rovasti, ettei kalvo vaurioituisi. Jal-
kine on säilyttänyt vielä hyvin käve-
lymuotonsa eli ei ole alkanut veny-
mään, jolloin jalkaterä alkaisi liik-
kua inhottavasti jalkineen sisällä. 
Kokonaisuudessaan miellyttävän 
tuntuinen jalkine kävellessä. 

Kesäksi olen tilannut saman kenkä-
mallin kesäversion WATERPROOF 
5.11 TACLITE 8”, ilman sivussa olevaa 
vetoketjua, 8” (20 cm) varsikorkeus, 
päällinen kojootinväristä mokkanah-
kaa, 1200D nailon ja hengittävät verk-
koalueet. ”Makkara”-nauhat eivät au-
keile itsestään ja ne voidaan ahtaa jal-
kineen sivutaskuun. Antibakteerinen, 
kosteutta läpäisevä vuori. Ortholite si-
sävuori, EVA välipohja. Öljyä hylkivä, 
luistamaton ja hiljainen ulkopohja. 

Nämä jalkineet joutuvat suomalai-
seen kesätestiin. 

Käyttökauden kävelymäärät ovat 
1000-1300 kilometriä, olosuhteet 
ovat varmasti vähintäänkin vaihtele-
vat. Eniten kiinnostaa 5.11 jalkineis-
sa niiden kestävyys, eli materiaa-
li- sekä muoto-ominaisuudet. Var-
sikengät ovat olleet pääsääntöisesti 
yhden tai pahimmassa tapauksessa 
puolen kauden jalkineita. 

Kengät kun vettyvät, joutuvat ko-
vaan kävelyyn, kuumuuteen, likaan 
yms., niistä on kalvot repeilleet ja 
saumat aukeilleet. Näihin ongelmiin 
kyllästyneenä olen kävellyt viime 

vuosina kumikengissä. Kumikenki-
en hyvä puoli on niiden korjaami-
sen helppous sekä märissä olosuh-
teissa varren pituus. 

5.11 mainostaa tuotteitaan vaati-
vissa olosuhteissa testatuiksi. Vaat-
teissa ei ole ollut valittamista, 13 vuo-
tiaat housut ovat edelleen käytössä, 
yksikään taskunpohja eikä sauma ole 
auennut.

Toivotaan jalkineiden olevan yh-
tä laadukkaita kuin muut tuotteet, 
markkinat ovat varmasti avoinna. 
Jalkineista on syksyn lehdessä lop-
puanalyysi miten kävi. 

Lisää tietoa 5.11 tuotteita löydätte: 
www.hantaurus.fi  

Vinter 5.11 Taclite 8” on jalkine vedenpitävällä kalvolla. Kalvon toimivuus ja 
kestävyys selviää vain pitkän aikavälin käyttökokeessa.

Pohjan kuviointi on karkea, josta lika irtoaa helposti.
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M
eikäläiseen kesään on la-
dattu yleensä paljon po-
sitiivisia odotuksia. Voi 

viettää lomaa, harrastaa tai vierailla 
sukulaisten ja ystävien luona – tai 
ottaa vain muuten rennosti. Eten-
kin lapsiperheille kesä voi olla myös 
haasteellinen, kun vanhemmat jou-
tuvat pohtimaan lastensa vapaa-
aikaa ja sen kuluttamista – etenkin 
sinä aikana kun he itse eivät ole va-
paalla.

Perinteisin ja edelleen käyttökel-
poinen ratkaisu on mummola, eten-
kin jos siellä on vielä kotieläimiä. 
Valitettavasti näin on nykyään yhä 
harvemmin ja toisaalta myös nyky-
ajan mummojen ja pappojen ajan-
käyttö alkaa olla jo turhan tarkkaan 
ja tiukkaan ohjelmoitua.

Tästä päästäänkin siihen, että lap-
set alkavat kärttää omaa lemmikkiä. 
Monessa perheessä valinta kohdis-
tuu koiraan, koska sellainen on mo-
nella muullakin – ja koiranpennut-
han ovat aivan ihania – usein aikuis-
tenkin mielestä.

Koiranpennun, kuten muunkin 
lemmikkieläimen hankintaa pitäi-
si kuitenkin harkita tarkkaan ja use-
ammalta kantilta. Jo yksistään sen 
sisäsiistiksi opettaminen voi osoit-
tautua haasteelliseksi, etenkin jos 
asut jossakin kivierämaassa kerros-
talon seitsemännessä kerroksessa.

Sama pätee myös ulkoiluttami-
seen, joka ei pienen pennun koh-
dalla ole suurikaan ongelma, mut-
ta voi rodusta riippuen muodostua 
sellaiseksi koiran kasvaessa aikui-
seksi. Toisaalta pientä koiranpentua 
ei pitäisi jättää ainakaan pitemmäksi 
aikaa yksin, sillä se voi tehdä ikävis-
sään suuriakin vahinkoja.

Toinen huomioitava seikka on se, 
että monen lapsen pinna on lyhyt ja 
kiinnostus koiraan tai muuhun lem-
mikkieläimeen voi lopahtaa jo parin 
kolmen kuukauden kuluessa. Siinä 
ajassa koira on kuitenkin ehtinyt lei-
mautua perheeseensä, ja sen luovut-
taminen uudelle isännälle tuottaa 
sillekin vieroitusoireita. Koira kyl-
lä tottuu uuteen isäntäänsä, etenkin 
jos tämä on ns. koiraihminen, joten 
isäntäperheen vaihto ei sinänsä ole 
suurikaan ongelma.

Usein unohdetaan myös koiras-
ta aiheutuvat lisätyöt. Huolenpi-
don ja ruokkimisen ohella se lisää 
hieman siivoustarvetta ja tilavaati-
muksia matkustettaessa. Ulkomail-
le matkustettaessa koiralla tulee olla 
voimassa olevien rokotusten lisäksi 
myös tunnistesiru tai jos sitä ei voi-
da ottaa mukaan, sille pitää hankkia 
matkan ajaksi hoitopaikka. Toisin 
sanoen koiran omistajuus edellyttää 
omistajaltaan vahvaa sitoutumista. 

Koiran suosio lemmikkieläimenä 
perustuu sen uskollisuuteen ja lo-
jaaliuteen laumaansa kohtaan, jois-
sakin tapauksissa myös turvallisuu-
den ja seuran tarjoamiseen. Lisäpis-
teitä tulee kannustavuudesta liikku-
maan ja joissakin tapauksissa myös 
sosiaalisten suhteiden luomiseen, 
puhumattakaan vammaisista joiden 
omatoimisuutta (koulutettu) koira 
oleellisesti parantaa. Kenties sen pa-
ras ominaisuus on kuitenkin se, et-
tä koira on aina hyvällä tuulella, mi-
kä tuo usein lohtua myös sen omis-
tajalle.

Tämä taustatiedoksi sille, mitä 
koiran omistajalta vaaditaan. Jos et 
ole tältä pohjalta valmis tarttumaan 
sen ojentamaan tassuun, älä hanki 
kesäkoiraa!

Teksti ja kuva Raimo Hytönen

Älä ota kesäkoiraa

Pehmytkarvainen koiranpentu laukai-
see helposti lasten hoivavietin ja usein 
myös vaatimuksen sellaisen hank-
kimiseksi. Tässä vaiheessa tarvitaan 
harkintaa, sillä koiranpito edellyttää 
vahvaa sitoutumista.

Puh. 010 257 7401
www.op.fi 
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Shell Kuhmo
Kainuuntie 122
88900 Kuhmo
Puh. 08-652 0411

METSÄPALVELU
Turunen Oy
Kauppatie 11, 81200 ENO

Puh. 0500 278 828, fax (013) 719 910
tuomo.turunen@metsapalveluturunen.fi 

www.metsapalveluturunen.fi 

Puh. (05) 750 0500 • www.op.fi 
Keskustie 17, 49700 Miehikkälä

Lekatie 7, Kotka 
Puh. (05) 210 9700

Kuljetusliike Kahelin Oy
Hoilolantie 176, 82770 Kaustajärvi

Puh. 050 3538 766
kuljetusliike.kahelinoy@saunalahti.fi 

SCANDIA RENT JOENSUU
JOENSUU@SCANDIARENT.FI

UKKOLANTIE 3 80130 JOENSUU
PUH. 040 3119 400

VAASA
www.leinolat.fi Kainuuntie 76, 88900 Kuhmo

KAJAANIN 
KAUPUNKI

PL 133, 87101 Kajaani
Puh. (08) 61551
www.kajaani.fi 

Rakennustaito
Kuivalahti Oy

Tulimäentie 55, 14770 HÄMEENLINNA
Puh. 040-508 2359

kimmo.kuivalahti@aina.net

RAKENNESUUNNITTE LU
PERTTI JÄÄSKELÄINEN KY

Turku
pjoy@netti.fi 

Eläinlääkäri
Pekka Salminen

Hellandintie 10, 95700 Pello
0400 396 941

Joensuun Lukituspiste Oy
Wahlforssinkatu 6, Joensuu

Puh. 010 421 8000

www.lukituspiste.fi 

NIKLASHIPPING OY LTD

TURUN
VAPAAVARASTO OY

Tuontikatu 7, 20200 Turku
www.turunvapaavarasto.fi 

POHJOIS-KARJALAN 
SÄHKÖ

PL 141, 80101 JOENSUU
Puh. (013) 266 3311

www.pks.fi 
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Rajakoira Jekku

Kukko vai kana?

K
evättalvella, kun lumet, siis 
ne, jotka talvi oli saanut ai-
kaan, alkoivat sulaa Isäntä 

puheli minulle kovin vakavalla naa-
malla. Hän ihmetteli minulle isoon 
ääneen kukkojen kiekumista ja ar-
vuutteli sen päälle niiden hyökkää-
vyyttä. Kovin hän puheli, että tä-
mä kukko on muninut ja hautonut 
vuositolkulla. Minusta siinä oli kyllä 
jotain ristiriitaista. Arvelin näin kar-
vakuonon näkökulmasta, että nyt on 
Isäntä lähellä sekoamista, mutta pi-
din korvani auki.

Sattui sitten niin, että yksi päivä 
Isäntä rojotti siellä sängynpohjalla ja 
sen kirsu oli kuiva kuin santapaperi 
ja korvat heloittivat vallan punaisi-
na. Ei ollut Isännästä töihin lähtijäk-
si. Kun siitä mies sitten tokeni, niin 
paperihommiin hän joutui - tai siis 
luuli joutuvansa. 

Työpaikalla oli juuri otettu käyttöön 
jokin uusi tekninen tietokoneohjelma, 
näin hän minulle siitä puheli. Ajatte-
lin, että tästähän minä ymmärrän yh-
tä paljon kuin tyhjästä ruokakipos-
ta, mutta jatkoin Isännän kuuntelua 
suuret korvani höröllään. Kovasti sitä 
tuntui se ohjelma pelottavan, kuulosti 
että se on kuin se vuorenpeikko - Peer 
Günt -, joka hyppää ihmisten kimp-
puun ja rääkyy kovasti.

”Ennen kaikki oli kyllä paljon hel-
pompaa, kun vain lappu tulostettiin 
ja täytettiin. Nyt pitää avata tietoko-
ne ja sille sitten kiekua keuhkot pi-
halle, jotta saapi asiansa hoidettua”, 

Isäntä meuhkasi minulle. Kovin se 
sitä pöydällä kiltisti hiljaa hyrisevää 
laatikkoa kukoksi nimitteli ja kiekua 
sille hoki. Minusta tuo vähän taisi 
nyt ylireagoida moisen asian vuoksi. 

Eikö se Isäntä tiedä, että uusia asi-
oita pitää harjoitella ennen kuin sii-
tä tulee automaatio? Ihan samalla ta-
valla Isännän pitää oppia uusia ku-
jeita kuten minunkin. Mitä siitä oi-
kein tulisi, jos Isäntä käskisi minun 
tehdä kärrynpyörän, vaikka ei ole si-
tä ollenkaan edes opettanut taikka 
kertonut kuinka se temppu vähitel-
len tehdään? Saattaisin aluksi osata 
vain kuperkeikan, jos sitäkään, mut-
ta sinnikkäästi kun vähitellen opet-
taisi ja harjoittelisi useasti, niin pian 
minä sen kärrynpyöränkin oppisin.

Yhtä vaikeaa se Isännälle on se ku-
kon kesyttäminen, kun minulle oli 

aikanaan istu -käskyn opettaminen.
Minähän aluksi kuuntelin Isännän 

komentoja ja katselin hänen käsi-
ensä vispomista seisaaltaan ilmasta. 
Kohta se painoi takamukseni kent-
tään ja hoki vaan, että istu, istu. Otti 
Isäntä askeleen taaksepäin, niin mi-
nä pomppasin pystyyn ja taas se mi-
nulle vaahtosi, että Jekku istuu! Sit-
ten se taas painoi peräpään maahan 
ja varmisti, että Jekku istuu. 

Askel taakse - ja minä taas ylös ja-
loilleni. Sama toistui muutaman ker-
ran ja sitten huomasin, että tämä vis-
siin pitää ottaa tosissaan ja viimein 
jäin istumaan komennosta. Sitten 
Isäntä tuli luokse ja antoi isot rap-
sutukset ja höpisi minulle kuin jol-
lekin pikkupennulle: ”Hieno poika, 
mahtava, noin sitä opitaan!” ja läs-
sytti hassulla äänellä. 

Helppoa kuin heinän teko mi-
nä ajattelin, piti vain varmistaa, et-
tä olitko tosissaan vai oliko kysees-
sä joku uusi leikki. Sitten Isäntä ka-
jautti ilmoille: ” I don´t wanna be a 
Rock’n’Roll Star!” 

Jäin vain pohtimaan, että oppii-
ko se kukko uusia temppuja, ja kuka 
se munikaan sen ensimmäisen mu-
nan? Kanathan munivat ilman kuk-
kojakin, mutta tipuja ei tule ilman 
kukkoa. Kiekuminen jatkukoon! 

(Rajavartiolaitoksessa on otettu huh-
tikuussa käyttöön Keiku-tietojärjes-
telmä ja jokainen virkamies joutuu 
virkauransa aikana sitä käytämään.)

Lappeenrannan Rakennuslasi Ky
Kaakkoiskaari 1, Lappeenranta

Puh. 010 231 1290
www.rakennuslasi.com

Enon Erä ja Urheilu
Liikekeskus, 81200 ENO

puh. 013-761 771
www.enonerajaurheilu.fi 
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Lemmikin sairastumiseen 
loman aikana ei aina muis-
teta tai osata varautua. Ke-

sällä eläinlääkäriin hakeudutaan 
varsinkin ihosairauksien ja -tu-
lehdusten, haavojen sekä hyön-
teisten tai kyyn puremien takia. 
Univet kokosi lemmikin omis-
tajan muistilistan kesän riesojen 
varalle. 

-Lomalle lähtiessä on tärkeää 
muistaa ottaa mukaan lemmikin 
oma ensiapupakkaus, joka sisältää 
ainakin haavanpuhdistus- ja side-
tarpeet, ensihoito-ohjeet sekä punk-
kipihdit. Lisäksi kannattaa aina sel-
vittää jo etukäteen lähin päivystävä 
eläinlääkäri, neuvoo Univet Jämsän-
kosken Eläinlääkäriaseman eläinlää-
käri Anni Hakanen.

Lemmikin ihotulehduksista ja haa-
voista lievimmät voi hoitaa itse. Iho 
on syytä tutkia päivittäin myös punk-
kien varalta. Jos punkin irrottaminen 
kotona ei onnistu, se voidaan hoitaa 
myös eläinlääkärissä. Päivystykseen 
ei kuitenkaan tarvitse rientää.

-Punkkien levittämien tautien 
tarttuminen vaatii vähintään vuoro-
kauden kiinnittymisajan. Estolääki-
tys tappaa punkit ennen kuin ne eh-
tivät aiheuttamaan tartuntaa. Kiin-
nittyneitä punkkeja saattaa kuiten-
kin estolääkityksen tai punkkipan-
nan käytöstä huolimatta löytyä lem-

mikin iholta, Hakanen huomauttaa.
Kaikki Univetin toimipisteet pal-

velevat myös kesällä.
-Univet Hattulan Eläinsairaa-

la päivystää vuorokauden ympäri 
vuoden jokaisena päivänä, ja Uni-
vet Hattulan veripankki auttaa myös 
esimerkiksi kyynpuremien hoidos-
sa, kertoo Univetin toimitusjohtaja 
Pekka Happonen.

Kesälomareissun aikana sairas-
tuneen lemmikin voi huoletta vie-
dä lähimpään Univetin toimipistee-
seen. Asiakkaiden tiedot ovat kaikis-
sa toimipisteissä tarvittaessa helpos-
ti saatavissa.

-Lähimmän Univetin toimipisteen 
löytää verkkosivuiltamme reissun 
päällä kätevästi mobiililaitteellakin, 
Happonen vinkkaa.

Kesän muistilista lem-
mikin omistajalle
▶Pidä lemmikin ensiapupakkaus 
mukana lomallakin. Uusi lääkere-
septit ja hanki lomalla tarvittavat 
lääkkeet jo etukäteen.
▶Haavojen ja ihotulehdusten ensi-
hoitona vahingoittuneelta alueelta 
ajellaan karvat ja se puhdistetaan sekä 
suojataan nuolemiselta. Tilanteen tar-
kistamista ja jatkohoitoa varten lem-
mikki on hyvä viedä eläinlääkäriin.

Lemmikin ensiapupakkaus 
mukaan myös kesälomalle

▶Käytä punkkipantaa tai -torjunta-
ainetta ja tarkasta lemmikin turkki 
päivittäin punkkien varalta.
▶Pidä aina matkassa mukana juo-
mavettä lemmikkiä varten.
▶Jos kyy puree lemmikkiä, ota aina 
yhteyttä eläinlääkäriin! Kyytablet-
ti ei ole ensisijainen lääke. Sitä voi 
antaa ensiapuna lievittämään turvo-
tusta, jos kyy on purrut lemmikkiä 
kieleen tai kaulan alueelle.
▶Älä milloinkaan jätä lemmikkiä 
yksin pysäköityyn autoon. Lämpö-
tila voi nousta autossa hengenvaa-
rallisen korkeaksi todella nopeasti, 
vaikka ikkuna olisi raollaan. Lämpö-
halvauksen saanut lemmikki on aina 
vietävä eläinlääkäriin.
▶Ulkomaille matkustettaessa lem-
mikki tarvitsee passin ja asianmu-
kaiset rokotukset. Maakohtaiset 
vaatimukset voi tarkastaa Eviran 
sivuilta (www.evira.fi ) sekä kohde-
maan viranomaisilta.

Kalastuksessa mukana
www.hkvarma.com

SE-Kuha 14,095 kg pyydettiin 11.5.-13 Lopella.
Ennätyskuha nousi HK-Varma Kalkkaro vaapulla.

METSÄ JA MAANSIIRTO 
KASTINEN OY

Asematie 3 B, Ilomantsi
p. 0400-175 788
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K
ansainvälinen operaatio joh-
ti laittomien lääkkeiden ja 
lääkeväärennöksien takava-

rikointiin tai haltuunottoon noin 
30 miljoonan Yhdysvaltain dollarin 
arvosta

Seitsemättä kertaa lääkkeiden lai-
tonta nettikauppaa ja lääkeväären-
nöksiä vastaan järjestetyn kansain-
välisessä Pangea VII -operaation yh-
teydessä pidätettiin 237 henkilöä ja 
takavarikoitiin tai haltuun otettiin 
lähes yhdeksän miljoonaa erilaista 
lääkettä joiden arvo oli noin 30 mil-
joonaa Yhdysvaltain dollaria. Ope-
raatiossa oli mukana 111 maata. 

Suomi osallistui Pangea-operaa-
tioon viidennen kerran. Suomes-
sa operaatioon osallistuivat Tulli ja 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskus Fimea. Viikon pituisen 
operaation aikana Tulli haltuunot-
ti tai takavarikoi Suomessa 48 lääke-
lähetystä, joista rikostutkintaan joh-
ti 14. Yhteensä Tulli haltuunotti tai 
takavarikoi 3 467 tablettia tai lääke-
kapselia.

Lääkkeiden hankkiminen laitto-
mista internetapteekeista on jatku-
va huolen aihe. Ensituntumalta use-
at laittomien myyjien verkkosivut 
tuntuvat vakuuttavilta ja näyttävät 
taidokkaasti tehdyiltä. Sivuilla ko-
rostetaan muun muassa tuotteiden 
laatua, hintaa ja hankinnan vaivat-
tomuutta. Kuluttajaa yritetään saa-
da tekemään ostopäätös jo etusivul-
ta. Laittomien nettiapteekkien kään-
töpuoli on kuitenkin musta: rikol-
lisen toiminnan tukemisen lisäksi 
laittomien lääkkeiden ostaja aiheut-
taa itselleen vakavan terveysriskin. 
Laittomien lääkkeiden laadusta, si-
sällöstä ja turvallisuudesta ei ole mi-
tään takeita, toteaa Fimean ylipro-
viisori Sami Paaskoski. 

Potenssilääkkeet muodostavat 
suuren osan Suomessa tehtävis-
tä lääketakavarikoista. Osa tilatuis-
ta ja operaation yhteydessä haltuun-
otetuista lääkevalmisteista oli help-
po tunnistaa tuoteväärennöksik-
si. Suomessa takavarikoitiin Pangea 
VII -operaation yhteydessä myös re-
septittä tilattuja antibiootteja, kertoo 
Tullin rikostorjuntapäällikkö  Han-
nu Sinkkonen.

Lääkkeiden tilaaja saat-
taa syyllistyä rikokseen
Yksityishenkilöt voivat tilata inter-
netistä lääkevalmisteita ETA-alueelta 
Suomeen edellyttäen, että lääkkeiden 
toimittaja on laillinen ja lääkeval-
miste kyseisen maan viranomaisen 
hyväksymä. Reseptilääkettä tilatessa 
tilaajalla on oltava voimassa oleva re-
septi. Tilaaja vastaa aina näiden edel-

lytysten täyttymisestä. Lääkkeiden 
hankkiminen postitse ETA-alueen 
ulkopuolelta on kiellettyä.

Pangea VII -operaation 
tulokset kansainvälisesti
Pangea VII -operaation yhteydessä 
tarkastettiin lähes 550  000 postilä-
hetystä, joista yli 19  000 lähetystä 
haltuunotettiin tai takavarikoitiin. 
Operaation yhteydessä suljettiin yli 
10  000 verkkosivustoa ja yli 9  000 
verkkotunnuksen käyttö estettiin. 
Lisäksi yli 19  000 harhaanjohtavaa 
lääkemainosta poistettiin sivustoilta.

Suomen tulli on osa Euroopan uni-
onin tullijärjestelmää. Tulli on valtio-
varainministeriön tulosohjaama vi-
rasto, joka toimii yhteistyössä elinkei-
noelämän sekä kotimaisten ja ulko-
maisten viranomaisten kanssa. Tullin 
palveluksessa on noin 2 300 henkilöä.

Tullin tiedote

LENTOASEMAN SIVUAPTEEKKI

Tikkurilan Uusi 
Apteekki

Katso kuukauden tarjoukset nettisivuiltamme!
TikkurilanUusiApteekki.fi

Avoinna
maanantai-perjantai   8.00 - 18.00
lauantai    9.00 - 17.00
sunnuntai 10.00 - 18.00

Palvelupiste kansainvälisellä puolella

T2 Schengen (Porttialue 16-31)

maanantai-torstai 6:00 - 20:30
perjantai  6.00 - 21.00
lauantai  6:00 - 20:30
sunnuntai  5:30 - 21:00
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Koiranpentua ostettaessa tär-
keintä on valita rotu oman 
harrastuneisuuden ja koke-

muksen mukaan. Esimerkiksi iso osa 
koirien käytöshäiriöistä juontuu vää-
ränlaisesta rotuvalinnasta. Vuosittaisilla 
koiran terveystarkastuksilla taas voitai-
siin ennaltaehkäistä vakavia sairauksia 
ja kalliita hoitoja.

–Koiranpennusta huolehtiminen 
on kokonaisvaltainen asia. Hyvä hoi-
va koostuu sekä fyysisten että henkis-
ten tarpeiden täyttämisestä: muun mu-
assa hyvästä ravinnosta, liikunnasta ja 
rokotuksista, koiran johdonmukaisesta 
koulutuksesta sekä totuttamisesta käsit-
telyyn, toisiin koiriin ja ihmisiin, kertoo 
Univet Espoon Eläinsairaalan eläinlää-
käri Taru Kangasniemi.

Koiranpentua harkittaessa on tärke-
ää tutustua eri koirarotuihin ja miettiä, 
millainen koira sopii omaan elämän-
rytmiin. Iso osa koirien käytöshäiriöis-
tä juontuu siitä, etteivät omistajan har-
rastuneisuus ja rodun luontainen käyt-
täytyminen sovi yhteen.

–Rodun ominaisuudet ovat tärkein 
peruste koiravalinnalle: metsästyskoira 
metsästäjälle, palveluskoira harrastajalle 
ja esimerkiksi iso, rauhallinen koira lap-
siperheeseen mieluummin kuin pieni, 
herkkä rotu, Kangasniemi jatkaa. 

Hoidetaan terveyttä – 
ei sairautta
Eläinlääkärin näkökulmasta sairaudenhoi-
tamisen ja kivun lievittämisen sijaan pitäisi 
puhua enemmän ennaltaehkäisevästä ter-
veydenhoidosta. Moni hakeutuu edelleen 
eläinlääkäriin vasta, kun koira jo oireilee.

– Rokotusohjelmasta kiinni pitämi-
nen on hyvä tapa seurata koiran terve-
yttä, sillä ammattitaitoinen eläinlääkä-
ri tarkistaa rokotuksen yhteydessä koi-
ran voinnin aina kliinisellä perustutki-
muksella, Univetin toimitusjohtaja Pek-
ka Happonen kertoo.

Jos koiraa ei rokoteta vuosittain, Hap-
ponen suosittaa koiralle perusterveys-
tarkastusta kerran vuodessa.

– Moni vakavampi sairaus voitaisiin 
diagnosoida jo ennen oireiden ilmaan-
tumista perustutkimuksella, varsinkin 

jos meillä on tiedossa potilaan hoitohis-
toria, Happonen sanoo. 

Koiran hampaat, turkin kunto tai vatsan 
turvotus kertovat kokeneelle eläinlääkäril-
le paljon lemmikin voinnista, ja lisätutki-
muksia voidaan määrätä tarpeen mukaan.

– Esimerkiksi hampaiden tarkastus ja 
hammaskiven säännöllinen poisto ovat 
koiralle yhtä tärkeitä kuin meille ihmi-
sillekin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
kannalta sekä tulehdusten syntymisen ja 
leviämisen ehkäisemiseksi. Jos hampai-
den kunto pääsee romahtamaan, joudu-
taan turvautumaan hammaskirurgiaan, 
joka on koiralle aina raskaampi operaatio 
ja tekee isomman loven myös omistajan 
lompakkoon, Taru Kangasniemi toteaa.

Univet-eläinlääkäriasemat kokosi-
vat kansallisen Koiranpäivän kunniaksi 
eläinlääkärin yleisvinkit koiranpennun 
hankkimista harkitsevalle:

Tee kodistasi turvallinen: piilota säh-
köjohdot, pidä lääkkeet ja myrkylliset ai-
neet koiran ulottumattomissa, varmista 
ettei kotona ole myrkyllisiä huonekasve-
ja ja muista sulkea roska-astiat huolella.

Tunnistusmerkitse koirasi mikro-
sirulla! Puhdasrotuiset, rekisteröidyt 
pennut on mikrosirutettu jo ennen luo-
vutusta. Mikrosirussa on numerosar-
ja, jonka avulla esimerkiksi löytöeläin-
talo saa karanneen koiran ja omistajan 
tiedot Kennelliitosta, jos omistaja/eläin-
lääkäri on ne sinne ilmoittanut.

Harjoittele pennun kanssa silmien, korvi-
en ja hampaiden tarkastamista säännöllisesti.

Totuta koira turkin harjaamiseen ja 
pesemiseen, tassujen ja mahanalusen 
suihkuttamiseen ja kuivaamiseen sekä 
kynsien leikkaamiseen.

Totuta koiranpentu hampaiden harjaa-
miseen. Hammaskivi ja hampaiden tuki-
kudoksen tulehdus ovat koiran yleisim-
piä sairauksia. Käytä koirille tarkoitettua 
hammastahnaa ja -harjaa. Hammaskiveä 
ehkäisevät myös tähän tarkoitukseen tar-
koitettu kuivamuona sekä puruluut.

Hyvälaatuisella, tasapainotetulla ra-
vinnolla on suuri merkitys pennun 
kasvulle ja hyvinvoinnille. Ruoki koi-
raa pennuille tarkoitetulla kuiva- ja/tai 
märkäruoalla. Niistä pentu saa kaikki 
tarvitsemansa ravintoaineet. Ruokava-
lion osana voi olla myös lihaa, kalaa ja 

esimerkiksi piimää tai raejuustoa. Kaik-
ki koirat eivät pysty kuitenkaan sulat-
tamaan maidon laktoosia. Muutokset 
ruokavalioon on hyvä tehdä vähitellen.

Varo yliruokkimasta 
pentua – ylipaino on 
koirallekin haitallista.

Koiralle vaarallisia ruoka-aineita ovat suk-
laa, ksylitoli, sipuli, rusinat ja viinirypäleet. 
Pentu voi saada suolistoloisia jo si-
kiöaikana ja emänmaitoa imiessään. 
Pentu on madotettava jo ennen en-
simmäistä rokotusta. Ilman reseptiä 
myytäviä matolääkkeitä voi ostaa 
apteekista tai eläinlääkärin vastaan-
otolta.

Rokotuksilla ehkäistään tarttuvia se-
kä myös hengenvaarallisia tauteja. Näitä 
ovat penikkatauti, tarttuva maksatuleh-
dus, parvoripuli, kennelyskä ja raivotau-
ti. Penturokotukset annetaan 12 ja 16 vii-
kon iässä ja tämän jälkeen seuraavan ker-
ran vuoden iässä. Punkkien ehkäisyyn 
on hyvä käyttää punkkikarkotteita. Turk-
ki ja iho tulee tarkastaa huolella punkki-
en varalta päivittäin. Irrota ihoon tarttu-
neet punkit punkkipihdeillä. 

Totuta pentu jo pienestä pitäen mat-
kustamaan autossa ja muissa kulkuväli-
neissä. Mikäli suunnittelet ottavasi koiran 

mukaan ulkomaille, tarkasta vaatimukset 
ajoissa Eviran nettisivuilta (www.evira.fi )

Mikäli koiraa ei aiota käyttää jalostuk-
seen, kannattaa eläinlääkärin kanssa kes-
kustella koiran steriloinnista/kastroin-
nista. Narttukoiran sterilointi ehkäisee 
kohtutulehdusta ja nisäkasvaimia.

Ensiaputilanteita varten kotona on 
hyvä olla valmiina lemmikin ensiapu-
pakkaus. Tallenna puhelimeen eläinlää-
kärin vastaanoton ja eläinlääkäripäivys-
tyksen puhelinnumerot. Hätätilanteet 
vaativat aina eläinlääkärissä käynnin.

Univet on eläinlääkinnän huippu-
osaamiseen keskittynyt eläinlääkäri-
asemaketju, joka on perustettu vuon-
na 2008. Tällä hetkellä se kattaa yhteen-
sä 16 eläinklinikkaa ja työllistää noin 
220 henkilöä. Univet on osa ruotsalaista 
Pohjois-Euroopan suurinta ja arvoste-
tuinta Evidensia Djursjukvård -konser-
nia (www.univet.fi ).

Koiranpäivä 24.4.2014
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TULEVAISUUDEN 
VUOKSI

IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ OY
Karhumäenkatu 2, 55120 IMATRA, 
Puh  05 683 55, Fax 05 683 5229,  
www.issoy.fi

SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY

John Stenbergin ranta 6, Hki
p. 09-615 2020

www.smu.fi 

Teksti ja kuvat Ismo Hautamäki

A
join nyt koeajossa olevan To-
yota Proace edellisen mallin 
Hiacen noin 10 vuotta sitten. 

Nyt oli aika päivittää edellinen koeajo 
uuden mallin myötä. Toyota Hiaces-
ta kehittyi ja kasvoi Suomessa neljän 
vuosikymmenen aikana ilmiö, jolle 
on vaikea löytää vertaistaan. 

Hiace esiteltiin ensi kerran jo 
vuonna 1973. Varustelultaan ja 
osin mukavuudeltaankin maltilli-
nen, mutta luotettavuudellaan käyt-
täjät vakuuttanut Hiace piti hallus-
saan rekisteritilastojen kärkiasemaa 
vuodesta toiseen. Vuonna 2011 Ja-
panista tuli uutinen, jossa kerrottiin 
Hiacen olevan vanhanaikainen ny-
kynormeihin.

Vuosi sitten Japanista saatiin kui-
tenkin iloisempia uutisia, joka kertoi 
Toyotan tuovan eurooppalaismarkki-
noille paikallisesti valmistetun Toyo-
tan. Nyt tuota koloa täytetään uudella 
tuotteella, joka tottelee nimeä Toyo-
ta Proace. Maailmanlaajuisin silmin 
katsottuna Eurooppaan myyty Hiace 
oli marginaalinen tuote, jota valmis-
tettiin viimeisenä valmistusvuotena 
2011 noin 12 000 kappaletta lähin-
nä Suomen, Norjan ja Iso-Britannian 
markkinoiden tarpeeseen. 

Toyota Proace-malliston hinnat 
alkavat 27650 eurosta, 90-hevosvoi-
maisella moottorilla ja viisiportai-
sella manuaalivaihteistolla varustet-
tu lyhyt ja matala Life-varustetason 

umpiauto. Koeajoauto oli Toyota 
Proace 2.0 D ikkunallinen viisiovi-
nen, ns. pitkä malli ja hinta tällä het-
kellä noin 32 400 euroa.

Koeajo

Proace on totaalisen erilainen kuin 
Hiace. No, vetotapa tietysti tekee 
paljon, auto on vakaampi ja rauhal-
lisempi liukkaalla sadekelillä, mutta 
soratiellä jotenkin puskevampi. Pen-
kit tässä ovat Hiacea paremmat ja 
äänieristys, ei kuulu korin äänet läpi 
niin voimakkaasti kuin ennen.

Rengasmelu on aika tavanomai-
nen pakettiautoille. Ajoasennon saa 
kohdalleen, tosin pitkäjalkaiselle 

Rajakoira-lehti koeajaa

Auton muodoissa näkyy selvästi ranskalaisuus ja eurooppalaisuus. Muoto on erittäin lijakas.
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RAUTJÄRVEN KUNTA
Rautjärvi rajalla - Sillä Simpele
www.rautjarvi.fi 

Kuljettajan työkoppi ei ole suuren 
suuri, mutta kuitenkin kaikki tarvitta-
va löytyy ja on päivittäiseen käyttöön 
riittävä. Takatilassahan voi sitten  tar-
peen vaatiessa vaikka huilailla!

Toyota Proacen mittaristo on hiu-
kan köyhän oloinen. Ohjauspyörän 
takana avautuu varsin yllätyksetön 
näkymä, johon myös vannoutuneen 
Toyota-käyttäjän on helppo tottua ja 
sopeutua. Ohjauspyörässä on sekä 
korkeuden- että syvyydensäätömah-
dollisuudet, jotka auttavat optimaali-
sen ajoasennon löytämisessä.

kuljettajalle voi tulla ongelmia jalko-
jen asennon suhteen. Sisätiloissa au-
ton ranskalaiset juuret  näkyvät sel-
västi, sisusta muistuttaa Peugeotin 
vastaavaa autoa, mutta se siitä sitten. 
Ajettavuus on erittäin hyvää luokkaa, 

varsinkin erittäin näppärä kaupun-
kiajossa. Tästä ominaisuudesta ovat 
kappaletavaran kuljettajat mielissään. 
Ohjaamo on toimiva, hallintalaitteet 
ovat kohdillaan, lokeroita ja koteloita 
on riittävästi pikkutavaroille.

Kuljetustilat

Niitähän tässä autossa riittää. Taka-
kontissa on tilaa 6000 litraa. Sinne 
mahtuu esimerkiksi koirille eriko-
koisia häkkejä useampikin ja muille 
tavaroille jää vielä tilaa mukavasti. 
Etutilassa on tilaa istumilla kolmelle 
henkilölle.

Voiko tästä olla eri mieltä? Todella ammattilaisen kumppani!

Kuvasta näkyy selvästi mitä sisällä on ja miten kuljetettavat tavarat saa lastattua 
paikoilleen.

Tänneppä voikin pitkästä aikaa kätensä 
laittaa, kun väljyyttä riittää korjauksiin.
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Lastaukseen on ovia takana kaksi 
ja sivulla vedettävä luukkuovi. Nos-
tokynnys on tavara-autojen tapaan 
matala, noin 400 mm (arvio). Taka-
ovissa on ikkunat, myös sivulla on 
ikkuna, joten tämä ei ole mikään pi-
meä koppi. Tavaratilan lattiassa oli 
liukuestepinnoitettu fi lmivaneri yh-
dessä kuuden sidontalenkin kera. 
Seinissä ja katossa oli jonkinlainen 
vanerointi, en tiedä tarkalleen mitä 
ainetta se on, mutta käyttö ratkaisee 
tulevaisuuden. 

Tavaratilan valaistuksesta huoleh-
ti kaksi led-valaisinta. Näin valoisa-
na kesäpäivänä en saanut valaistuk-
sesta lopullista tolkkua. Kaiketi riit-
tävät? Autohan on tarkoitettu enim-
mäkseen ammattikäyttöön, mutta 
koiramiehillähän kuljetukset ovat 
lähes ammattikäyttöä. 

Joten käykääpä katsomassa Hiace-
miehet, miten on auto muuttunut!

Tekniikka

Moottori: 1997 cm³, 4 sylinteriä, 6-v. manuaalivaihteisto, etuveto, teho 94 kW 
(128 hv), 3500 r/min, vääntö, 320 Nm (2000 r/min). Kiihtyvyys: 0—100 km/h 
12,2s. Huippunopeus: 170 km/h. EU-kulutus (l/100km) 7,6 (kaup.) / 5,8 (maant.) 
/ 6,4 (yhd.). CO2-päästöt: 168 g/km. Mitat: pituus 5135 mm, leveys 1986 mm, 
korkeus 1942 mm, akseliväli 3122 mm, tavaratila 6000 l. Jarrut: levyjarrut. Oma-
massa: 1761-1873 kg. Tavaratilan pituus: 2254 mm. Kantavuus: 1025-1137 kg. 
Vetokyky: jarruton 750 ja jarrullinen 2000 kg. Istuimia kolme. 

 Tärkeimmät varusteet

Vakionopeussäädin, käsisäätöinen ilmastointilaite, käsisäätöinen sisäpeili, in-
tegoitu kirjoitusalusta, sähkötoimiset etusivuikkunat, yhden painalluksen ylös-
alas-toiminto, takalasin lämmitys, kuljettajan erillisistuin ja kahden matkustajan 
istuin, bluetooth® hands free –järjestelmä, monitoiminäyttö, audio, keskinopeus, 
kello, ulkolämpötila, polttoaineenkulutus, toimintasäde, analoginen nopeus-
mittari, radio sekä CD-soitin, MP 3-toistomahdollisuudella, kaksi (2) kaiutinta, 
USB-liitäntä. Turvallisuus: Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS), hätäjarrutus-
avustin (BA), mäkilähdön avustusjärjestelmä (HAC, vain 2-litrainen moottori), 
M/T-vaihteisto, ajovakaudenhallintajärjestelmä (VSC), SRS-järjestelmä, kaksi 
turvatyynyä, etuturvavyöt 3 pisteen ELR törmäyskiristimillä ja voimanrajoitti-
milla.  Takuu: 3 vuotta/100 000 km. Lisävarusteita voi sitten tilata ostohetkellä 
erillisen hinnoittelun mukaan.

Koeajokin  kokonaispituus on 5,1 met-
riä, josta tavaratilan käyttöön on varat-
tu 2,58 metriä. Lyhyimmästä kohtaa 
mitattuna tavaratilan pituudeksi saa-
daan noin 2,3 metriä korkeuden aset-
tuessa 1,36 metrin tuntumaan. Kuvas-
sa ovet ovat auki vain noin 90 astetta, 
mutta ne aukeavat myös sivulle päin.

Takaapäin lähes kaikki paketti-autot 
ovat nykyään saman näköisiä ja sa-
malla mallilla tehtyjä.
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Trukki- ja teollisuusrenkaita.
Erikoisuutena minikaivureiden kumitelat

ETELÄ-SUOMEN

TURVAPALVELU
  www.etela-suomenturvapalvelu.fi 

Porin 
Puutuote Oy

Puh. 0400-597 529
www.porinpuutuote.fi 

Kespro Oy 
noutotukku

Puhakankatu 13
53500 Lappeenranta
Puh. 0105 331 000

www.kespro.com

Asianajotoimisto
Bergholm Oy

Nihtisillankuja 3 B
02630 Espoo

Puh. 09-6898 8760

www.bergholm.fi 

www.norppis.com

Rautia
R. Hallikainen Ky

49900 Virolahti
puh. 010 320 5300

www.rautia.fi /virolahti

Sasta Oy
Nurmes

Puh. 020 742 4430
www.sasta.fi 

www.ideri.fi 
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