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Effipro tappaa kirput ja puutiaiset koirista ja kissoista.  
Annostele yksi pipetti niskaan kerran kuukaudessa. 

Effipro paikallisvaleluliuos. Vaikuttava aine: Fiproniili. Kohde-eläinlajit: koira ja kissa. Käyttöaiheet 
kohde-eläinlajeittain: Koira: kirpputartuntojen (Ctenocephalides spp) ja puutiaistartuntojen (Derma-
centor reticulatus) hoito.  Insektisidinen vaikutus aikuisten kirppujen aiheuttamissa uusissa tartunnoissa 
kestää enintään 8 viikkoa. Valmisteella on enintään 4 viikon akarisidinen vaikutus puutiaisiin (Rhipi-
cephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacetor reticulatus). Jos tiettyjä puutiaislajeja (Rhipicephalus 
sanguineus ja Ixodes ricinus) on kiinnittyneenä, kun valmistetta annetaan iholle, kaikki puutiaiset eivät 
välttämättä kuole seuraavien 48 tunnin kuluessa, mutta ne voivat kuolla viikon kuluessa. Valmistetta 
voidaan käyttää osana kirppujen aiheuttaman allergisen ihotulehduksen hoitoa (Flea Allergy Dermatitis, 
FAD). Kissa: Kirpputartuntojen (Ctenocephalides spp.) ja puutiaistartuntojen (Dermacentor reticulatus) 
hoito. Valmisteella on enintään 5 viikkoa kestävä insektisidinen vaikutus kirppuihin (Ctenocephalides 
felis). Valmisteella on enintään 2 viikkoa kestävä akarisidinen vaikutus puutiaisiin (Rhipicephalus sangui-
neus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus). Jos eräiden lajien puutiaisia (Rhipicephalus sanguineus 
ja Ixodes ricinus) on kiinnittyneenä, kun valmiste annostellaan, kaikki puutiaiset eivät välttämättä kuole 
seuraavien 48 tunnin kuluessa, mutta ne voivat kuolla viikon kuluessa. Valmistetta voidaan käyttää osana 
kirppujen aiheuttaman allergisen ihotulehduksen (FAD, flea allergy dermatitis) hoitoa. Vasta-aiheet:  Ei 
saa käyttää 2 kuukautta nuoremmilla tai alle 2 kg painoisilla koiranpennuilla. Ei saa käyttää 2 kuukautta 
nuoremmilla tai alle 1 kg painoisilla kissanpennuilla. Ei saa käyttää sairailla tai sairaudesta toipuvilla 
eläimillä. Ei saa käyttää kaneilla, koska haittavaikutuksia ja jopa kuolemantapauksia voi esiintyä. Ei saa 
käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Haittavaikutuk-
set: Jos eläin nuolee antokohtaa, saattaa esiintyä lyhytaikaista runsasta syljeneritystä, joka pääasiassa 
johtuu kantaja-aineesta. Erittäin harvinaisina epäiltyinä haittavaikutuksina on käytön jälkeen raportoitu 
ohimeneviä paikallisia ihoreaktioita (ihon värjäytymistä, paikallista karvattomuutta, kutinaa, punoitusta) 
antokohdassa ja yleistä kutinaa tai karvattomuutta. Poikkeustapauksissa on havaittu hypersalivaatiota, 
ohimeneviä neurologisia oireita (tuntoherkkyyttä, masennusta, rauhattomuutta), oksentelua tai hengitys-
teiden oireita käytön jälkeen.

Pakkaukset:  Kissa: 4 x 0,5 ml. Koirat: 4 x 0,67 ml 
(2-10 kg painavalle koiralle),  4 x 1,34 ml (10 – 20 kg), 
4 x 2,68 ml (20 - 40 kg), 4 x 4,02 ml (40 - 60 kg).
Myyntiluvan haltija:  Virbac SA, Ranska. 

Eläinlääkäriltasi tai apteekista ilman reseptiä

Joillakin asioilla ei leikitä. 
Kuten ulkoloisilla.
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Markkinoija: Biofarm Oy, Yrittäjäntie 20, 
03600 Karkkila. 
Puh. 09-225 2560. www.biofarm.fi.  
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Pääkirjoitus

Vuosikokous pidettiin 18.02.2015 Kajaanissa vetokoirakisojen yh-
teydessä. Hallitus säilyi samanlaisena yhtä muutosta lukuun otta-
matta. Pohjois-Karjalan hallituspaikan varajäseneksi vaihtui Timo 

Haukijärvi, tervetuloa Timo. Pisimmän puheenvuoron kokouksessa käytti 
Markku Pietikäinen. Hallitus kokoontui ensin Markun kanssa, jossa hän 
esitteli hallitukselle koiranohjaajien palkkauksellisen tilanteen aikavälillä 
2005 - 2012. 

Vuosikokouksessa asiat käsiteltiin nopeammassa syklissä, kuitenkin sel-
laisella tarkkuudella, ettei paikalla olijoille jäänyt asia epäselväksi. Jäsenil-
le on laitettu tiedote menemään sähköpostiin, jotta vuosikokouksessa kä-
sitellyt asiat tulevat kaikkien tietoisuuteen. Hallituksen puheenjohtaja on 
laittanut neuvottelupyynnön Rajaturvallisuusunionin puheenjohtajalle se-
kä pääluottamusmiehelle, liittyen Pietikäisen esitykseen. ”RTU:n toiminta-
suunnitelmaan 2014 - 2015 on mainittu edunvalvonnan tavoitteeksi se, että 
RVL:n palkat  kehittyvät tasapuolisesti ammatista ja viran sijaintipaikasta 
riippumatta.” Nyt onkin korkea aika alkaa keskittyä rajojenvalvonta puolen 
asioihin ja siten myös koiranohjaajien palkkauksiin. Erkki onkin vastannut 
jo pyyntöömme ja nyt vain yhteen sovitamme sopivaa aikaa toukokuulle. 

Vetokoirakisat onnistuivat järjestelyiden osalta erinomaisesti, hiihtoladut 
ja olosuhteet olivat täydelliset. Kisat järjestettiin Rajan koiramiesten sekä 
Poliisikoirayhdistyksen kanssa yhteistyössä. Kiitokset vielä kaikille kilpai-
lijoille ja toimitsijoille. Tulokset löytyvät Rajan koiramiehet nettisivuilta ja 
tästä lehdestä. 

Tuleva vuosi tulee olemaan mielenkiintoinen, RVLE:n osastopäälliköt 
ovat alkaneet sovittelemaan uutta rajojenvalvontamalli 2017 koiratyöryh-
män aikaansaannosta. Sieltä tulee kevään aikana malli mitä lähdetään sit-
ten toteuttamaan tulevaisuudessa. Nyt nopeasti mietittynä näen itse jo yh-
den selkeän muutoksen uuden mallin vahvuudessa. Tällä koulutustavalla 
jota Pasanen ja Väänänen ovat jo alkaneet ajamaan sisään, voimme paljon 
aikaisemmassa vaiheessa luoda koirille sellaisia valmiuksia, jotka nopeut-
tavat koulutusprosessia. Aikaisemmin jouduimme odottelemaan sitä, että 
koirat kasvavat aikuisemmaksi ennen kuin pääsimme tiettyjä koulutuksia 
jatkamaan. Uudella koulutustavalla resurssit ovat todennäköisesti nopeam-
min operatiivisessa käytössä kuin aikaisemmin.  

Lopuksi on hyvä muistaa kuinka tärkeässä roolissa rajakoira on Rajavar-
tiolaitoksessa. Rajakoira on korvaamaton rajojenvalvonta tehtävissä, raja-
koira on valvontapuolen selkäranka. Rajatarkastus koirat tukevat omilla et-
sinnöillään Rajavartiolaitokselle kuuluvia asioita ylikulkupaikoilla, merivar-
tiokoirat ovat korvaamattomia merialueilla tapahtuvissa etsinöissä, jäljes-
tyksissä saaristoissa ja laivatarkastuksissa. Joten kaikki voi hetken miettiä 
millaiselta Rajavartiolaitos näyttäisi jos yhtäkkiä ei olisikaan yhtään Raja-
koiraa? Rajakoira on merkittävässä roolissa useissa meidän ydintehtävissä.

Rajan koiramiehet ry 
Puheenjohtaja 
Jarno Rautiainen + Piki
Kreikka Alexandoupolis
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Yhdistyksen merkittävin saa-
vutus on ollut vaikuttaa eu-
romääräisten ammattitaitoli-

sän kytkemiseen A-palkkaluokkiin. 
Tämä menetettiin kun Rajavartio-
laitoksessa siirryttiin uuden palk-
kausjärjestelmän (RVLPJ) voimaan 
tultua takaisin euromääräisiin kor-
vauksiin. 

Tämän korjaaminen on keskei-
sin haaste tulevina toimintavuosina. 
Rajaturvallisuusunionin on otettava 
tämä haaste hoidettavakseen. Raja-
vartiolaitos koiranohjaajineen olivat 
koiratoiminnassa sisään lämminnyt 
organisaatio. Yhdistys loi uudet suh-
teet rotujärjestöihin, erityisesti Sak-
sanpaimenkoiraliittoon, sen pai-
kallisyhdistyksiin, Palveluskoirali-
ittoon, Suomen Poliisikoirayhdis-
tykseen, Sotakoirayhdistykseen se-
kä muihin koira-ammattilaisiin. Yh-
teistyöllä olemme kehittäneet koko 
koira-ammattilaisten koulutusta se-
kä taktista osaamista ja operatiivis-
ta käyttöä. 

Yhdistys on saanut paljon hyvää 
aikaan. Rajan koiramiehet ry on 
keskeisesti vaikuttanut yhteistyössä 
koirajalostusta, suojelukoulutusta, 
maalimiestoimintaa, luonnetestaus-
ta sekä koirien koulutusta ja käyt-
töä uusiin tehtäviin koskeviin asioi-
hin, jo alkuvuosista lähtien. Voidaan 
sanoa, että yhteistoimintansa alettua 
Rajan koiramiehet alkoi olla aikaan-
sa edellä. Rajan koiramiehet ry voi 
olla ylpeä toiminnastaan.

Teksti Markku Pietikäinen kuvat Markku Pietikäinen, Ari Komulainen

Rajan koiramiesten yhdistyksen perustaminen ja ensimmäiset 

toimintavuodet 1985–1989

Yhdistys ei syntynyt hetken mieli-
johteesta vaan pitkän harkinnan tu-
loksena, yhdistystä oli suunniteltu jo 
1970 luvun alusta. Rajavartiolaitok-
sessa toimi vuonna 1985 noin 300 
henkilöä, jotka tekivät työtään koi-

rien parissa.
Puolustusvoimiin oli perustettu 

Sotakoirayhdistys. Puolustusvoimi-
en ja Rajavartiolaitoksen koiratoi-
mintahenkilöstön keskuudessa käy-
tiin keskustelua siitä voisivatko nä-

Yhdistyksellä monia 
tehtäviä

Artikkelin kirjoittaja Markku Pieti-
käinen toimi mainosmiehenä 1980-lu-
vun lopulla Rajan koiramiesten myyn-
tivarusteille: oloasu, kumikengät ja 
partioreppu.
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mä henkilöstöryhmät perustaa yh-
teisen yhdistyksen. Hannu Alanko ja 
Markku Pietikäinen lähettivät vuon-
na 1984 koiratoimintahenkilöstöl-
le kirjeen, jossa tiedusteltiin tällais-
ta halukkuutta. Rajavartiolaitokses-
sa palveleva koiratoimintahenkilös-
tö ei ollut tähän valmiita vaan halu-
sivat perustaa oman yhdistyksen. 

Yhdistyksen tarkoituksena on val-
voa jäsenistön ammatillisia, sosiaali-
sia ja oikeudellisia etuja, edistää jä-
senistön ammattitaitoa ja kehittää 
Rajavartiolaitoksen koiratoimintaa.

Yhdistyksen tavoitteena oli ensim-
mäisellä toimintakaudella järjestää 
koulutustilaisuuksia ja näiden kaut-
ta tehdä tunnetuksi yhdistyksen toi-
mintaa jäsenistön sekä muiden pal-
veluskoiratyötä tekevien yhteisöjen 
kanssa.

Yhdistyksen kotipaikka on Imatran 
kaupunki ja sen toiminta-alue on ko-
ko Rajavartiolaitoksen toiminta-alue.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi 
pääsevät Rajavartiolaitoksessa pal-
velevat koiranohjaajat, varaohjaajat 
ja koiratoimintaupseerit sekä kan-
nattajajäseniksi muut yksityiset hen-
kilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt

Yhdistys perustettiin 
tarpeeseen

Rajavartiolaitoksen koiramiehet pe-
rustivat ammatillisen yhdistyksen 
Tohmajärven rajajääkärikomppa-
niassa keskiviikkona 11.9.1985 klo 
18.00 alkaen. Koolle kutsuja raja-
vartija Markku Pietikäinen avasi 
kokouksen ja toivotti osanottajat 
tervetulleeksi kiittäen runsaasta mu-
kaantulosta.

Kokouksen puheenjohtajaksi va-
littiin Raimo Heikkinen (KR) ja sih-
teeriksi Elias Kaijala (KR). Pöytäkir-
jan tarkastajaksi valittiin Markku 
Pietikäinen (KR) ja Hannu Säkki-
nen (KR). Ääntenlaskijoina toimi-
vat Matti Tolkki (K.SR), Seppo Hara 
(K-SR) ja Seppo Kaplas (K-SR)

Rajavartioliiton edustaja Jorma 
Summanen esitteli Rajavartioliiton 
tulevaa tavoiteasettelua, todeten koi-
ranohjaajien ammattitaitolisän kor-
jausesityksen olevan edunvalvon-
nassa numerolla yksi. 

Oman liiton perustamiselle oli-
vat kovat paineet erityisesti Kaak-
kois-Suomessa. Muualla oli suurem-

pi halu siihen, että Rajavartioliitto 
ajoi edelleen koiranohjaajien etuja. 
Oman liiton perustamista esitettiin 
muun muassa koollekutsuja Markku 
Pietikäiselle ja Rajavartioliiton halli-
tuksen jäsenen Raimo Heikkiselle.

Muuten hyvä esitys, mutta emme 
aio olla sellaisessa yhdistyksessä jä-
senenä. Olemme edelleen Rajavar-
tioliiton jäseniä, totesivat Markku 
Pietikäinen ja Raimo Heikkinen.

Tässä tilanteessa Kaakkois-Suo-
messa ymmärrettiin, ettei Rajan koi-
ramiehet ry:n jäseneksi saataisi jäse-
niä kattavasti ja tästä syystä hyväk-
syttiin se, että Rajan koiramiehet 
ry:stä tehtiin ammatillinen yhdistys. 
Edunvalvonta jätettiin silloisten am-
mattiliittojen tehtäväksi.

Rajavartiolaitoksen edustaja esit-
teli koiratoiminnan kehitysnäkymiä, 
todeten tulevaisuudessa mahdolli-
sesti mentävän ”kolmen koplan” jär-
jestelmään. Koiralla olisi näin ohjaa-
jan lisäksi kaksi apuohjaajaa.

Koiranohjaajat vastustivat laajas-
ti koko varaohjaajajärjestelmää. He 
pitivät yhden ohjaajan järjestelmää 
ainoana oikeana koiranohjaajajär-
jestelmänä, jotta koirien ja ohjaajien 
ammattitaito voitiin pitää riittävänä. 

Rajavartiomestari Hannu Paukku 
toi yhteistyötervehdyksen Rajavar-
tiolaitoksen esikunnasta majuri Jun-
tuselta. Rajavartiolaitoksen esikunta 
suhtautui, virallisesta kannasta huo-
limatta, epäilevästi Rajan koiramie-
het ry:n toimintaan ja tavoitteisiin. 
Rajavartiolaitoksen esikunnan kan-
taan saatiin hiljattain muutos, koska 
koiramiesten jäsenten ammattitai-
toa voitiin hyödyntää koiratoimin-
nan kehittämisessä. 

Alkuvaiheessa erityisesti Rajavar-
tiolaitoksen koiratoimintaupseeri, 
rajavartiomestari Hannu Paukun ja 
Rajan koiramiehet ry:n näkemykset 
poikkesivat jyrkästi toisistaan koira-
toiminnan kehittämisestä. Suurim-
mat näkemyserot koskivat koiraja-
lostusta, suojelukoulutusta, maali-
miestoimintaa, luonnetestausta sekä 
koirien koulutusta ja käyttöä uusiin 
tehtäviin.

Rajan koiramiehet ry:n vaikutti 
Rajavartiolaitoksen esikuntaan epä-
kohtien korjaamiseksi. Rajan koi-
ramiehet ry:n mielestä Rajavartio-
laitoksen koiratoiminta oli sisäises-
ti sulkeutunut ja sisään lämmennyt. 

Koirien jalostus ja käyttö oli keskit-
tynyt ainoastaan omaan sisäiseen ja-
lostukseen ja jäljestykseen, eikä seu-
rannut kehitystä muualla tapahtu-
vassa koiratoiminnassa. Koirista oli 
tullut sisäsiittoisia luppakorvia ja 
ammattitaito keskittynyt jäljestämi-
seen.

Rajan koiramiehet ry vaati yhteis-
työn lisäämistä rotujärjestöihin, eri-
tyisesti Saksanpaimenkoiraliittoon, 
sen paikallisyhdistyksiin, Palvelus-
koiraliittoon, Suomen Poliisikoira-
yhdistykseen, Sotakoirayhdistyk-
seen sekä muihin koira-ammattilai-
siin. Tämä jo siitä syystä, että Raja-
vartiolaitos oli kieltänyt koiranoh-
jaajilta koulutusyhteistyön näiden 
tahojen kanssa. Rajavartiolaitoksen 
ulkopuolisiin kilpailuihin ei saanut 
osallistua edes vapaa-aikana. Raja-
vartiolaitoksen ja lähinnä Saksan-
paimenkoiraliiton kilpailusääntöjen 
erot aiheuttivat omat ongelmat, joi-
hin saatiin ajan myötä riittävä korja-
us. Rajan koiramiehet ry vaati lisäk-
si kansainvälisen yhteistyön aloitta-
mista. Tämäkin ajan myötä kehittyi 
oikeaan suuntaan.

Kokous hyväksyi Markku Pietikäi-
sen laatimat säännöt. Ne käytiin läpi 
kohta kohdalta suorittaen tarkistuk-
sia sekä pieniä lisäyksiä. Hallituksel-
le annettiin oikeus suorittaa yhdis-
tyslain vaatimat korjaukset.

Toimintasuunnitelman mukaan 
yhdistys päätti kehittää jäsenistöl-
leen palkitsemistoimintaa. Yhdis-
tys päätti tuoda julki itseään esit-
telemällä toimintaa sekä tarkoitus-
periään. Yhdistyksen tehtäväksi tu-
li kartoittaa vartiostoittain suunta-
viivat toiminnalleen. Luonnollisesti 
yhdistyksen tehtäväksi tuli varojen 
hankinta. Liittymismaksuksi pää-
tettiin 8,41 euroa (artikkelin mark-
kamäärät on muutettu selvyyden 
vuoksi kertoimella euromääriksi) 
sekä vuosittain maksettavaksi jäsen-
maksuksi päätettiin 8,41 euroa vuo-
dessa. Varojen puutteen vuoksi pää-
tettiin, ettei toimihenkilöille makse-
ta palkkioita vaan työt tehdään tal-
koilla.

Yhdistyksen ensimmäiseksi pu-
heenjohtajaksi valittiin Juhani Ikä-
valko (SissiK Immola). Vartiostoit-
tain valittiin hallituksen varsinainen 
jäsen ja hänelle henkilökohtainen va-
rajäsen. Koiratoimintaupseerit saivat 
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yhden varsinaisen hallituspaikan se-
kä hänelle henkilökohtaisen varajä-
senen. LR:sta hallitukseen valittiin 
Pekka Kantola ja hänen varajäse-
neksi Pekka Moilanen. KR:sta halli-
tukseen valittiin Elias Kaijala ja hä-
nen varajäseneksi Markku Pietikäi-
nen. P-KR:sta hallitukseen valittiin 
Paavo Kosonen ja hänen varajäse-
neksi Martti Kekäläinen. K-SR:sta 
hallitukseen valittiin Matti Tolkki ja 
hänen varajäseneksi Martti Syrjäoja. 
Koiratoimintaupseereista hallituk-
seen valittiin Matti Valjakka ja hä-
nen varajäseneksi Yrjö Heikkinen.

Vartiostojen yhdysmiehiksi valit-
tiin Kari Uusiportimo (K-SR), Ei-
no Nevalainen (KR), Matti Jaatinen 
(P-KR) ja Esko Määttä (LR). Lisäksi 
jokainen vartiosto valitsi oman yh-
dysmiehensä komppanioittain.

Ensimmäisiksi tilintarkastajik-
si valittiin Pekka Hoikka (K-SR) ja 
Martti Polojärvi (K-SR). Varatilin-
tarkastajiksi valittiin Tapio Siitari 
(K-SR) ja Seppo Väisänen (K-SR)

Kokoukseen osallistui 47 kokou-
sedustajaa. Kokousedustajat olivat 
koiranohjaajia, varaohjaajia ja koira-
toimintaupseereita. LR:sta paikalla 
oli 4. KR:sta paikalla oli 6. P-KR:sta 
paikalla oli 23. K-SR:sta paikalla oli 
14. Kokous kesti yhteensä lähes neljä 
tuntia. Tämä osoittaa miten huolel-
lisesti asiat käsiteltiin kokouksessa.

Ikimuistoisen kokouksesta teki 
se, että kokous jouduttiin käymään 
kynttilän valossa, koska kesken ko-
kouksen sähköt sammuivat. Kokous 
voitiin viedä kuitenkin läpi hyvin. 
Kokousta voitiin pitää jopa lämmin 
henkisenä.

Yhdistys päätettiin perustaa yksi-
mielisesti ja perustamispöytäkirjan 

allekirjoittivat Markku Pietikäinen 
Raimo Heikkinen ja Elias Kaijala.

Uuden yhdistyksen hallituksen 
ensimmäinen järjestäytymiskokous 
pidettiin Kajaanissa 19.10.1985. Jär-
jestäytymiskokouksessa yhdistyksen 
ensimmäiseksi varapuheenjohtajak-
si valittiin Pekka Kantola (LR), sih-
teeriksi Markku Pietikäinen (KR) ja 
rahastonhoitajaksi Yrjö Heikkinen.

Ammattitaitolisä muu-
tettava muistutukseksi

Koiranohjaajien ammattitaitolisät 
olivat silloin euro(markka)määräi-
set. Ammattitaitolisä oli 1.1.1986 
lukien perusluokassa 8,41 euroa, 
käyttöluokassa 16,82 euroa ja vali-
oluokassa 25,23 euroa. Ammatti-
taitolisän keskeisin ongelma oli se, 
etteivät ammattitaitolisät korottu-
neet A-palkkaluokkien muuttuessa 
ja yleiskorotusten yhteydessä. Tästä 
johtuen ammattitaitolisät jäivät jäl-
keen yleisestä ansiokehityksestä.

Rajan koiramiehet olivat tehneet 
laskelman, jonka mukaa perus-, 
käyttö- ja valioluokan kytkemisellä 
ammattitaitolisät olisivat keskimää-
rin perusluokassa noin 25,00 euroa, 

käyttöluokassa noin 45,00 euroa ja 
valioluokassa noin 66,00 euroa. Tä-
män jälkeen ne seuraisivat yleistä 
ansiokehitystä, kun taulukkopalk-
kojen korotusten myötä nousisivat 
peruspalkat sekä kalliinpaikan-, ikä- 
ja kylmänalueenlisät.

Liiton ja Rajan koiramiehet ry:n vä-
lillä käytiin neuvotteluja koiranohjaa-
jien ammattitaitolisien kytkemisestä 
palkkaluokkiin. Neuvotteluja käytiin 
muun muassa 20.12.1985 puhelimen 
välityksellä, jossa liiton puheenjohtaja 
Heikki Muikku ja Rajan koiramiehet 
ry:n hallitus pyrkivät saamaan yhtei-
sen käsityksen liiton tavoitteeksi.

Rajavartioliiton puheenjohtaja 
Heikki Muikku esitti onnen toivo-
tukset uudelle yhdistykselle ja toivoi 
hyvää yhteistyötä yhdistyksen ja lii-
ton välillä. Hän selosti sopimuskau-
den neuvotteluista ammattitaitoli-
sän osalta todeten, aikoinaan asias-
ta perustettiin työryhmä, joka sai 
ratkaisuksi asian ammattitaitolisän 
sitomisen palkkaluokkiin. Asiasta 
neuvoteltiin laitoksen johdon kans-
sa ja päädyttiin samaan ratkaisuun. 
Laitoskohtainen neuvottelutulos ei 
toteutunut kuitenkaan varsinaisis-
sa virkaehtosopimusneuvotteluissa. 

Koiranohjaajien ammattitaitolisään vaikuttivat peruspalkat, kalliinpaikan-, ikä- 
ja kylmänalueen lisät.
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Valtion Työmarkkinalaitos (VTML) 
oli asettunut vastustamaan ratkaisua 
ja syy oli virallisesti epäselvä. Kes-
kusteluissa oli kuitenkin tullut sel-
väksi, että Valtion Työmarkkina-
laitos (VTML) vierasti näitä palk-
kaluokkiin sitomisia, koska valtion 
virkaehdoissa oli paljon tällaisia li-
siä. Päänavaus Valtion Työmarkki-
nalaitossa (VTML) oli vaikea, koska 
muutkin voisivat haluta samaan rat-
kaisuun. Tämän takia neuvotteluissa 
päädyttiin markkamääräisiin (euro-
määräisiin) korotuksiin.

Olavi Mustalahti selosti puheen-
vuorossaan, että Valtion Työmark-
kinalaitoksessa (VTML) ei olla täl-
lä hetkellä valmiita ”ketjusidonnai-
suuteen”, muttei estä siitä huolimat-
ta neuvottelemasta esityksestä. Hän 
näki palkkaluokkiin sitomisen hyvä-
nä ratkaisuna, koska näistä ei tarvit-
se esimerkiksi viisivuotiskausittain 
neuvotella, vaan korotukset tapah-
tuisivat automaattisesti.

Hallitus ja yhdysmiehet sopivat pa-
laverissaan 27.4.1986 Miehikkälässä, 
ettei hallitus tee uusia aloitteita toi-
mintakautena Rajavartioliitolle, vaan 
seuraa entisen aloitteen etenemistä. 
Koiratoimintaupseerit esittivät omia 

tärkeinä pitämiään palkkavaatimuk-
sia. He pitivät tarpeellisena ajaa vas-
taavanlaisia palkankorotuksia kuin 
koiranohjaajille. Nämä eivät kuiten-
kaan saaneet kannatuksia ammatti-
liitoissa. Rajavartiolaitoksen koira-
toimintaupseeri luutnantti Hannu 
Paukku sanoi esittävänsä työantajal-
le koirankoulutusajan korvaamista li-
sätyötunteina, jotta koirien käyttöön 
jää aikaa enemmän.

Koiranohjaajien ammattitaitoli-
sään tuli 1.1.1986 euromääräinen 
korotus. Aloite koiranohjaajien am-
mattitaitolisien kytkemisestä palk-
kaluokkiin jäi tulevien neuvotte-
luiden varaan. Rajavartioliiton pu-
heenjohtaja vaihtui Kuhmossa kesä-
kuussa 1986. Martti Peltomaa jatkoi 
sinnikästä työtä ammattitaitolisien 
kytkemiseksi palkkaluokkiin. Hä-
nen myötävaikutuksella euromää-
räiset koiranohjaajien ammattitaito-
palkkiot muutettiin muistutuksiksi. 

Rajavartioliiton ansiokkaalla työl-
lä Rajan koiramiehet ry:n pitkäaikai-
nen tavoite tuli saavutetuksi vuonna 
1987. Perusluokassa maksettiin palk-
kaus yhtä palkkausluokkaa korkeam-
pana kuin se muutoin maksettiin. 
Käyttöluokassa maksettiin palkkaus 

kahta palkkausluokkaa korkeampa-
na kuin se muutoin maksettiin. Valio-
luokassa maksettiin palkkaus kolmea 
palkkausluokkaa korkeampana kuin 
se muutoin maksettiin. Uutta palkka-
luokkiin perustuvaa ammattitaitolisää 
voidaan pitää merkittävänä ratkaisuna 
koko koiranohjaajien ajanjaksona. 

Koiranohjaajien keskimääräinen 
ammattitaitolisä nousi ratkaisun 
vuoksi noin 22,00 eurosta 60 eu-
roon. Vuosien 1986–2004 ammat-
titaitolisä nousi keskimäärin 60 eu-
rosta 226,51 euroon. Korotukseen 
vaikuttivat yleiskorotukset ja muis-
tutukset sekä niiden tuomat koro-
tukset kalliinpaikan-, ikä- ja kyl-
mänalueenlisiin. Rajanvartiolaitok-
sen uuden palkkausjärjestelmän 
myötä koiranohjaajien tehtäväkoh-
tainen palkkion suuruudeksi mää-
rättiin lakon myötä 150 euroon kuu-
kaudessa. Palkkiota leikattiin kes-
kimäärin 76,51 euroa kuukaudessa. 
Heikennystä lisättiin sillä, että eu-
romääräiset korvaukset eivät korotu 
yleiskorotusten myötä. 

Samassa jamassa ol-
laan nyt

Koiranohjaajat ovat joutuneet nyt 
samaan jamaan, josta he yhdistykse-
nä konkreettisesti taistelivat vuosina 
1985-1986. Tämän päivän koiran-
ohjaajien keskeiset tavoitteet ovat 
koiranohjaajapalkkion leikkauk-
sen ja euromääräisten palkkioiden 
yleiskorotusten korvaaminen sekä 
koiraohjaajien tehtäväkohtaisen- ja 
koiranhoitolisän kytkeminen ylei-
seen ansiokehitykseen. Näiden kor-
jaaminen tulee olemaan yhdistyksen 
suurin haaste.

Lokakuussa 2004 maksettiin keskimäärin 225,51 euron suuruista ammattitaito-
lisää. RVLPJ:n myötä ammattitaitolisää leikattiin keskimäärin 76,51 euroa.
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Veto- ja lehtitoimikun-
nat kehittämään

Hallitus päätti 16.8.1987 esittää 
vuosikokoukselle kahden veto- ja 
lehtitoimikunnan perustamista. 
Vuosikokous hyväksyi toimikun-
tien perustamisen. Vetotoimikun-
nan puheenjohtajaksi valittiin Pek-
ka Kantola ja lehtitoimikunnan 
puheenjohtajaksi valittiin Martti 
Kekäläinen. Vuosikokous valtuutti-
vat puheenjohtajia valitsemaan so-
pivaksi katsomansa määrän jäseniä 
toimikuntiin.

Rajakoira-lehti ilmestyy

Ensimmäinen lehtitoimikunta pe-
rustettiin 30.5.1987. Lehtitoimi-
kunnan puheenjohtajaksi valittiin 
Martti Kekäläinen (P-KR), vastaa-
vaksi toimittajaksi Asko Kettunen 
(P-KR) ja ilmoitushankkijaksi Erk-
ki Räisänen (P-KR) sekä jäseniksi 
Elias Kaijala ja Markku Pietikäinen 
(KR). Ensimmäistä lehtitoimikuntaa 
lupautui auttamaan Suomen Poliisi-
koirayhdistyksestä Salo Laine ja Ilk-
ka Hormila.

Ensimmäinen Rajakoira-lehti il-
mestyi joulukuussa 1987. Lehti ilmes-
tyi vähintään 4 kertaa vuodessa. Leh-
den koko oli mattapintainen A5. Lehti 
taitettiin Lieksan Kirjapainossa. Leh-
den sisällöllä pyrittiin edistämään 
kannatusjäsenhankintaa. Lehti oli 
muille kuin jäsenille maksullinen. Ra-
javartiolaitos tuki toimintaamme ti-
laamalla lehteä runsaasti työpisteisiin.

Lehtitoimikunta muutettiin vuon-
na 1988. Lehtitoimikunnan puheen-
johtajaksi valittiin Markku Pietikäi-
nen (KR), vastaavaksi toimittajaksi 
Asko Kettunen (P-KR), sihteeriksi 

Erkki Räisänen (P-KR) sekä valoku-
vaajaksi Pekka Lautanen (P-KR) ja 
Jarmo Kiiskinen (P-KR). Nro:n 1/90 
lehden koko kasvatettiin kokoon 
mattapintainen A4. Lehden koko on 
säilynyt tähän saakka samassa koos-
sa. Ilmoitusmyynnistä vastasi aluk-
si Raimo Helenius ja sen jälkeen il-
moitusmyynnistä vastasi Kari Nuo-
tio. Lehti taitettiin Kuhmon Kir-
japainossa. Leena Sirviö lupautui 
osallistumaan lehden kehittämiseen. 
Hänelle myönnettiin tekstin oikolu-
ku- ja muokkausoikeus.

Rajakoira-lehti on ollut koko yh-
distyksen toimintakauden keskei-
sin tiedon jakaja. Lehti on kehittynyt 
vuosien varrella. Lehdellä on tärkeä 
merkitys koiratoimintahenkilöstön 
ammattitaidon ja Rajavartiolaitoksen 
koiratoiminnan kehittämisessä. Raja-
vartiolaitos voisi omilla artikkeleilla 
hyödyntää tätä tiedostuskanavaa.

Valjakkovetokoiratoi-
minta

Valjakkovetokoiratoiminta oli yh-
distysten yhteistoiminnassa alusta 
alkaen hyvin mukana. Yhdistyksen 
toiminnassa oli lähes alusta saakka 
vetotoimikunta, jota johti käytän-
nössä jo edes mennyt Matti Val-
jakka. Varsinainen vetotoimikunta 
perustettiin 16.8.1987. Puheenjoh-
tajana toimikunnassa oli Ilpo Ky-
mäläinen. Jäsenenä olivat Mat-
ti Valjakka ja Pekka Koivisto. Vaikka 
toimikunnan koko oli pieni, edusti-
vat he Rajavartiolaitoksen parhaim-
mistoa alalla. Vetotoimikunnan 
tehtävänä oli selvittää vetokoiratoi-
mintaan tarvittavien valmistusta ja 
valmiiden välineiden hintoja. Tällä 
päästiin alkuun, koska rajavartiolai-

tos ei suostunut uusimaan pahasti 
vanhentunutta vetokoirakalustoa. 
Lisäksi toimikunta laati artikkelin 
selvityksestä ja vetokoiratoiminnas-
ta yhdistyksen lehteen. Asiassa käy-
tettiin Suomen Poliisikoira- ja Sota-
koirayhdistyksen asiantuntemusta. 

Suomen Poliisikoirayhdistys haas-
toi 26.1.1987 Rajan koiramiehet Val-
jakko Finlandiaan Hämeenlinnassa 
7.-8.3.1987. Osallistumiseen ei saatu 
työantajan suostumusta. Suostumus 
saatiin vuonna 1989, mutta poikke-
uksellisen talven johdosta koko kil-
pailu jouduttiin peruuttamaan lu-
men vähyyden vuoksi.

Vuonna 1988 toimikunnan pu-
heenjohtajaksi valittiin Pekka Kan-
tola ja jäseniksi valittiin Pekka Moi-
lanen, Leo Myllylä ja Timo Alatalo. 
Heidän tehtävänä oli luotsata veto-
koiratoiminta nykyiseen uomaan.

Vuonna 1989 toimikunnan nimi 
muutettiin koulutus- ja vetotoimi-
kunnaksi. Puheenjohtajaksi valittiin 
Matti Valjakka. Jäseniksi valittiin 
Pekka Koivisto, Ilpo Kymäläinen ja 
Asko Kettunen. Lisäksi valittiin yksi 
yhteyshenkilö hallintoyksiköittäin. 
Toimikunta laati toimintasuunni-
telman ja esityksen rajakoirien kou-
lutuksen ja luokkakoejärjestelmän 
korjaamisesta ja mahdollisesta uu-
distamisesta. Esitys lähetettiin Raja-
vartiolaitoksen esikuntaan. Yhdistys 
tuki Hannu Paukun esitystä lähinnä 
koulutuksen uudelleenjärjestelyssä. 
Yhdistys näki tärkeänä myös, että 
organisaatio uudistuksen myötä koi-
ratoiminta otettaisiin riittävästi huo-
mioon ja kehitetään vastaamaan tu-
levia tarpeita.

Nykyisin on tullut perinteiseksi 
Virkakoirien Suomenmestaruuskil-
pailut. Siihen ovat osallistuneet sään-
nöllisesti Rajan koiramiehet ry:n, So-
takoirayhdistys ry:n sekä Suomen 
Poliisikoirayhdistys ry:n jäsenet.

Ammattitaito ja osaa-
minen

Rajan koiramiehet ry lisäsi yhteis-
työtä rotujärjestöihin, erityisesti 
Saksanpaimenkoiraliittoon, sen 
paikallisyhdistyksiin, Palveluskoira-
liittoon, Suomen Poliisikoirayhdis-
tykseen, Sotakoirayhdistykseen sekä 
muihin koira-ammattilaisiin.

Yhdistyksen ensimmäinen pääta-
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pahtuma oli koulutus ja neuvottelu-
päivät, jotka pidettiin 26.–27.4.1986 
Miehikkälässä. Tilaisuuteen osallis-
tuivat hallitus kokonaisuudessa se-
kä yhdysmiehet. Tilaisuuteen osal-
listuivat kutsuttuna RVL:n edusta-
ja Yrjö Väisänen, Suomen Poliisi-
koirayhdistyksestä Erkki Toivio, So-
takoirayhdistyksestä Keijo Kodis ja 
Kari Airiainen, Palveluskoiraliitosta 
Tarmo Nieminen ja Teijo Tujula se-
kä Saksanpaimenkoiraliitosta Erkki 
Läike ja Teuvo Wilen. Päivien vetäji-
nä toimivat Juhani Ikävalko ja Mat-
ti Valjakka.

Päivillä käytiin läpi muun muas-
sa seuraavia aiheita: Saksanpaimen-
koira tänään Suomessa, luonnetes-
taukset ja jalostustarkastukset, yh-
distysten esittäytymiset ja saksan-
paimenkoira työkoirana rajavarti-
olaitoksessa. Tilaisuudessa tuli sel-
västi esille tällaisten päivien tärkeys 
kehitettäessä koiratoimintaa eri or-
ganisaatioissa. Neuvottelupäivillä oli 
keskeistä tutustuttua Suomen Polii-
sikoirayhdistyksen, Sotakoirayhdis-
tyksen, Palveluskoiraliiton toimin-
taa ja ottaa oppia heidän toiminnas-
taan.

Seuraavana vuonna Rajan koira-
miehet ry:n koulutus ja neuvottelu-
päivät pidettiin 17.–18.3.1987 Ka-
jaanissa. Tilaisuuden avasi yhdistyk-
sen varapuheenjohtaja Pekka Kan-
tola. KR:n komentaja Matti Kivikko 
toivotti koiramiehet tervetulleeksi. 
Neuvottelupäivillä tutustuttiin Puo-
lustusvoimien talvimestaruuskilpai-
luihin. Eino Nevalainen esitteli Kai-
nuun Rajavartioston uutta (SissiK) 
koiratarhaan Kajaanissa. Pekka Puo-
lakka piti seuraavaksi luennon veto-
koiratoiminnasta. Luento antoi uut-
ta tietoa kuntokoulutuksen kehittä-
miseksi. Lopuksi koiranohjaajat te-
kivät ryhmätöitä koiratoiminnan 
kehittämiseksi. Aiheina olivat koi-
rakoulutus, luokkakoejärjestelmä, 
kilpailutoiminta, koiratoimintaväli-
neet ja yhdistyksen julkaisu. Päivil-
le osallistui 21 koiranohjaajaa ja kol-
me koiratoimintaupseeria. Keskei-
senä huolena toteltiin koiratoimin-
taupseerien haluttomuus tehtäviin. 
Toisena toivottiin pentuja lisää, jotta 
koiratoiminnan tavoitteet voitaisiin 
saavuttaa. Neuvottelupäivien vetäjä-
nä toimi Markku Pietikäinen.

Yhdistys järjesti seuraavat kou-

lutus- ja neuvottelupäivät 26.–
27.3.1988 Pohjois-Karjalan rajavar-
tioston esikunnassa Joensuussa. Ti-
laisuuden avasi majuri Juhani Kul-
mala. Luennoitsijoina toimivat Suo-
men Poliisikoirayhdistyksestä Ilk-
ka Hormila ja Vapaaehtoisen Pelas-
tuskoiratoiminnan valmiuskoulut-
taja Asko Viljanen. Koulutuspäiville 
osallistui 18 yhdistyksen jäsentä.

Yhdistys järjesti perinteiset koulu-
tus- ja neuvottelupäivät 8.-9.4.1989 
Lapin rajavartioston esikunnassa. 
Avauksen suoritti Lapin rajavartios-
ton edustaja everstiluutnantti Ran-
tala. Tilaisuudessa luennoi Raimo 
Vihriälä kertoen SPR:n lämpökame-
rasta, sen käytöstä ja yhteistoimin-
nasta rajavartiolaitoksen kanssa. Ti-
mo Alatalo piti esitelmän vetokoira-
toiminnasta ja esitteli alan välineis-
töä. Tilaisuuteen liittyi kokeiluluon-
teinen vetokilpailu, johon osallistui 
kahdeksan koiraa ohjaajineen. Rai-
mo Savukoski kertoi esitelmässään 
koiratoiminnasta Rajakoululla se-
kä perusteita koirien uudesta kou-
lutuskokeilusta. Markku Pietikäi-
nen luennoi aiheesta Rajakoira-leh-
ti, sen teko ja kehittäminen. Tilai-
suuteen osallistui 34 yhdistyksen jä-
sentä. Määrää voidaan pitää merkit-
tävänä, koska tilaisuuteen osallistut-
tiin vapaa-ajalla.

Koiratoimintaa kehit-
tämässä

Rajan koiramiehet suorittivat alku-
vuosina jäseniltään kyselyjä koira-
toimintaan liittyvistä asioista. Tär-
keimpiä asioita olivat koulutukseen 
ja huoltoon käytettävä aika. Tässä 
oli paljon eroavaisuuksia hallinto-
yksiköiden välillä. Yhdistys pyrki 
saamaan koulutukselle ja huollolle 
niin kesä- kuin talvikaudelle vähim-
mäisajat, koska koulutukselle ei tah-
tonut olla aikaa kesäkautena, joka oli 
koirien operatiivisinta käyttöaikaa 
valvonnassa. Toisaalta työantajan 

velvollisuutena on antaa työaikaa 
työtehtävien (koulutuksen) suorit-
tamiseksi. Työsopimuksen mukaan 
virkamiehet eivät ole velvollisia te-
kemään työtehtäviä (koulusta) va-
paa-aikanaan. 

Rajan koiramiehet kyselivät moni-
puolisesti. Kyselyillä pyrittiin paran-
tamaan koirien koulutusta ja ope-
ratiivista käyttöä, koirataktiikkaa ja 
välineistöä. Rajavartiolaitoksen esi-
kunta oli tyytyväinen tehtyihin esi-
tyksiin, koska niiden perusteella ra-
javartiolaitoksen esikunta pystyi te-
kemään konkreettisia kehittämis-
päätöksiä, jotka erityisesti koskivat 
koirajalostusta, suojelukoulutusta, 
maalimiestoimintaa, luonnetestaus-
ta sekä koirien koulutusta ja käyttöä 
uusiin tehtäviin.

Suomen poliisikoira-
yhdistyksen hallituk-
sen tapaaminen

Suomen Poliisikoirayhdistyksen hal-
lituksen ja Rajan koiramiehet ry:n 
tapaaminen pidettiin 30.–31.5.1987 
Poliisikoiralaitoksella Hämeenlin-
nassa. Tilaisuuteen osallistuivat po-
liisikoirapuolelta Poliisikoiralaitok-
sen johtaja Sakari Lassila ja Suomen 
Poliisikoirayhdistyksen puheenjoh-
taja Veijo Anunti. 

Ensimmäisen päivän aikana Polii-
sikoiralaitoksen johtaja Sakari Lassi-
la piti esitelmän poliisikoiratoimin-
nasta ja -laitoksesta. Suomen Polii-
sikoirayhdistyksen puheenjohtaja 
Veijo Anunti selosti yhdistyksen his-
toriasta sekä silloisesta toiminnasta. 
Erityisesti käsiteltiin Poliisikoirayh-
distyksen julkaisutoimintaa. Esitel-
mästä oli hyötyä Rajan koiramiehet 
ry:n tulevalle julkaisutoiminnalle. 
Rajan koiramiehet ry luovutti kou-
lulle Pekka Kantolan suunnittele-
man Lapin Seidan.
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Jäsenistö kasvoi no-
peasti

Ensimmäisenä toiminta vuonna oli 
122 varsinaista jäsentä. Luonnolli-
sesti jäsenmäärä koostui pääasias-
sa koiranohjaajista. Alueellisesti 
jäsenistö oli pääasiassa K-SR:sta ja 
P-KR:sta. Jäsenmäärä kasvoi toisena 
toimintakautena 52:lla varsinaisella 
jäsenellä. Kasvu oli suurin erityisesti 
LR:ssa ja KR:ssa. Jäsenmäärä oli toi-
sen toimintakauden päättyessä 174 
varsinaista jäsentä. Vuonna 1988 
rikkoontui 200 jäsenen raja. Vuonna 
1989 jäseniä oli 206 varsinaista ja 26 
kannattajajäsentä. Koiranohjaajien 
järjestäytymisaste hipoi 100 pro-
senttia. Kolmantena toimintakaute-
na uusia jäseniä tuli eniten varaoh-
jaajista. Varaohjaajien määrä kasvoi 
40 jäsenestä 61 jäseneen. 

Ensimmäisenä asiana rakennettiin 
yhdysmiesverkosto. Kuhunkin hal-
lintoyksikköön ja rajakomppaniaan 
nimettiin omat yhdysmiehet. Hei-
dän pääasiallinen tehtävä oli tiedot-
taa yhdistyksen ajankohtaiset asiat 
jäsenilleen ja olla mukana rajavarti-
olaitoksen koiratoiminnan kehittä-
misessä.

Yhdistykselle tunnus-
kuva

Rajan koiramiehet ry:n hallitus 
päätti kokouksessaan 27.4.1986 pyy-
tää jäsenistöltään ehdotuksia yhdis-
tyksen tunnuskuvaksi. Yhdistyksen 
vuosikokous valitsi kaikista ehdok-
kaista parhaan tunnuskuvan. Yhdis-
tyksen tunnuskuvan suunnittelivat 
lieksalaiset koiramiehet Markku 
Seppäsen johdolla. Ympyrän sisällä 
oli piirretty rajakoira ja tunnusvä-
reinä olivat rajavartiolaitoksen värit 
oranssi ja vihreä. Myöhemmin piir-
retty rajakoira korvattiin valokuval-
la.

Talous alusta asti hyvä

Suomen Poliisikoirayhdistys tuki 
käynnistyvää yhdistystä 168,19 eu-
rolla. Talous perustui alusta lukien 
kannettuihin jäsenmaksuihin. Raja-
vartioliitto tuki yhdistystä antamalla 
käyttöönsä kokoustilat sekä antamal-
la monistuskoneen käyttöön. Tulevi-
na vuosina yhdistys möi myyntituot-
teita muun muassa keinomokkaisia 
logoja, logolla varustettuja teepaitoja, 
Nokian Trimmi- saappaita, Jahti-sa-
tulareppuja sekä logolla varustettuja 
ulkoilu ja urheiltuasuja. Keskeisin tu-
lomuoto oli Rajakoira-lehden ilmoi-
tusmyynti. Näillä katettiin yhdistyk-
sen toiminta.

Vuosikokoukset arvos-
tettuja tilaisuuksia

Yhdistyksen vuosikokoukset pi-
dettiin Rajavartiolaitoksen koira-
mestaruuskilpailujen yhteydessä. 
Vuonna 1986 vuosikokous pidet-
tiin Kemijärvellä Rajavartiolai-
toksen koiramestaruuskilpailujen 
yhteydessä. Kokouksessa oli läsnä 
33 yhdistyksen jäsentä ja 45 ääntä 
valtakirjoilla. Lisäksi kokouksessa 

oli läsnä kolme kutsuvierasta, jotka 
olivat Rajavartioliiton puheenjohta-
ja Martti Peltomaa, Suomen Polii-
sikoirayhdistyksestä Jarmo Kemp-
painen ja Sotakoirayhdistyksestä 
Hannu Alanko.

Vuonna 1987 vuosikokous pidet-
tiin Parikkalan rajakomppaniassa 
Särkisalmella. Paikalla oli runsaat 44 
yhdistyksen jäsentä. Lisäksi tilaisuu-
teen osallistuivat kutsuvieraina evers-
ti Matti Repo Rajavartiolaitoksen esi-
kunnasta, Jorma Summanen Raja-
vartioliitosta ja Keijo Kojo Sotakoi-
rayhdistyksestä. Rajavartiolaitoksen 
esikunnan edustaja eversti Matti Ro-
po totesi puheenvuorossaan yhdis-
tyksen jäsenmäärän osoittavan sen 
tarpeellisuudesta koiramiesten kes-
kuudessa. Lisäksi hän totesi rajavar-
tiolaitoksen näkevän yhdistyksen toi-
minnan tärkeänä, koska se kehittää 
rajavartiolaitoksen koiratoimintaa.

Vuosikokous pidettiin Kuusamos-
sa 24.8.1988. Kokoukseen osallistui 
39 yhdistyksen jäsentä sekä 26 ään-
tä valtakirjoilla. Lisäksi kokouksessa 
oli läsnä neljä kutsuvierasta.

Hyvät suhteet

Rajan koiramiehet ry halusi alusta asti 
luoda hyvät suhteet muihin koira-alan 
yhdistyksiin, työantajaan ja Rajavar-
tioliittoon. Konkreettinen yhteistyö 
on tästä paras muoto. Yhdistys hankki 
palkinnot Rajavartiolaitoksen koira-
mestaruuskilpailuihin, Suonen Polii-
sikoirien SM- kilpailuun, Sotakoirien 
kesämestaruuskilpailuihin ja muihin 
hyväksi katsomiin kilpailuihin. Yhdis-
tys osallistui aktiivisesti muiden rotu-
järjestöjen, erityisesti Saksanpaimen-
koiraliiton, sen paikallisyhdistysten, 
Palveluskoiraliiton, Suomen Poliisi-
koirayhdistyksen, Sotakoirayhdistyk-
sen sekä muihin koira-ammattilaisen 
tilaisuuksiin ja kutsuivat heidät Rajan 
koiramiehet ry:n tilaisuuksiin.

Rajan koiramiehet ry:n logon ja stan-
dardin ovat suunnitelleet lieksalaiset 
koiramiehet Markku Seppäsen johdol-
la. Tunnukset otettiin käyttöön 1986.
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Rajan koiramiehet ry:llä on oma 
tavaramerkki. Lapin Seita hyväk-
syttiin tavaramerkiksi. Sen suun-
nittelusta ja valmistamisesta vas-
tasi yhdistyksen varapuheenjohta-
ja ja myöhemmin puheenjohtaja-
na toiminut Pekka Kantola. Lapin 
Seitaa luovutettiin kilpailupalkin-
tona, muistamisena sekä huomion-
osoituksena niin yhdistyksen sisäl-
lä kuin sen ulkopuolella. Vakiintu-
neesti Lapin Seita luovutettiin vuo-
sittain Suomen Poliisikoirien Suo-
men mestaruuskilpailuihin, Sota-
koirien kesämestaruuskilpailuihin ja 
Rajavartiolaitoksen koiramestaruus-
kilpailuihin.

Hallituksen esityksestä sen vuo-
sikokous päätti palkita Suomussal-
men rajakomppaniasta ylirajajääkä-
ri Raimo Halosen ansiokkaasta toi-
minnasta ihmishengen pelastami-
seksi. Yhdistyksen puheenjohtaja 
Juhani Ikävalko luovutti Lapin Seita 
tunnustuspalkinnon numerolla yksi 
ylirajajääkäri Raimo Haloselle. Raja-
vartiolaitoksen päällikön Ilmari Kir-
javaisen jäädessä eläkkeelle luovu-
tettiin hänelle Lapin Seita numerol-
la kaksi.

Yhdistys on hankkinut Mesta-
ruuskartta -nimisen kiertopalkin-
non. Arvokas palkinto on kelos-
ta tehty Suomen kartta, johon pol-

tettu vartiostojen rajat. Karttaan on 
lisäksi poltettu Rajan koiramiehet 
ry:n logo. Palkinnon on suunnitel-
lut Markku Pietikäinen ja valmista-
nut puuseppä Erkki Juntunen Kuh-
mosta. Palkinto on kiertopalkinto, 
joka luovutetaan kulloinkin Raja-
vartiolaitoksen mestaruuskilpailun 
joukkuekilpailun voittaneelle jouk-
kueelle. Se on Rajavartiolaitoksen 
henkilökohtaisen koiramestaruus-
kilpailun voittajapalkinnon jälkeen 
tavoitelluin palkinto. Palkinto luo-
vutettiin 8.–9.4.1989 Lapin rajavar-
tioston esikunnassa. Palkinnon vas-
taanotti Lapin rajavartioston edus-
tajaeverstiluutnantti Rantala. En-
simmäinen laatta kiinnitettiin siihen 
Pohjois-Karjalan rajavartiostossa 
Lieksassa 25.8.1989, kun mestaruu-
det tulivat ratkotuksi kaksi päiväsen 
kisan jälkeen.

Yhdistys arvosti maastolajeja. Yh-
distyksen kiertopalkinto ”Koira-

Vuoden 2012 rajakoiramestaruuskilpailujen joukkuemestaruuden voittanut Kaakkois-Suomen rajavartioston joukkue pi-
tää käsissään Rajan koiramiesten lahjoittamaa joukkuemestaruuden kiertopalkintoa, puista Suomen karttaa.

miesten pytty” päätettiin luovuttaa 
rajavartiolaitoksen koiramestaruus-
kilpailun maasto-osan parhaalle. 

Rajan koiramiehet harjoittivat 
nuoresta iästä huolimatta hyvän-
tekeväisyyttä. Yhdistys keräsi Ilo-
mantsin koiramiesten aloittees-
ta 299,54 euroa Suomen Näkövam-
maisten Keskusliitolle. Tästä Ilo-
mantsin koiramiesten osuus oli 
134,55 euroa. Lahjoitusta voidaan 
pitää merkittävä ajatellen sen ajan 
rahan arvoa sekä yhdistyksen rajal-
lista jäsenmäärää.

Pois nukkuneet

Rajan koiramiehet ry:n toimintaan 
alusta asti osallistuneet Elias Kaija-
la, Pekka Kantola ja Matti Valjakka 
ovat nukkuneet pois. Hiljainen hetki 
heidän muistolleen. He tekivät rat-
kaisevan arvokasta työtä Rajan koi-
ramiehet ry:n hyväksi.
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Ollako vai eikö olla, siinä pul-
ma. Jalompaa onko hengen 
kärsiä kaikk’ inhan onnen is-

kut sekä nuolet. Vai käydä miekkaan 
tuskain merta vastaan, lopettain 
kaikki? Näin voisi muotoilla William 
Shakespearen Hamlet –monologia 
lainaten tämän vuoden virkakoirien 
vetomestaruuskilpailuista.

Järjestelyvuorossa oli tälle vuodel-
le sotakoirayhdistys ja kisojen pito-
paikaksi oli suunniteltu perinteises-
ti Kajaania. Joulun alla ilmestynees-
sä Rajakoira-lehdessä oli ilmoitus 
kisoista, mutta vuodenvaihteen jäl-
keen tuli valjakkohiihtoa harrasta-
ville virkakoiraohjaajille kylmää vet-
tä niskaan: kisat peruttu, sotakoira-
yhdistys ei pysty resurssipulaan ve-
doten niitä järjestämään.

-Kun tieto siitä, että kisoja ei jär-
jestetä tuli, niin soitin jonkin ajan 
kuluttua Rajan koiramiesten pu-
heenjohtajalle Jarno Rautiaiselle. 
Sovittiin siinä puhelinkeskustelussa, 
että me järjestetään kilpailut yhdes-
sä kaikesta huolimatta ja Kajaanissa. 
Ei näin hienoa ja tärkeää talvitapah-
tuman perinnettä pidä lyödä poikki, 
vaikka osanottajamäärät ovat hie-
man laskeneet alkuvuosista, kertaa 
Poliisikoirayhdistyksen puheenjoh-
taja Esko Seppänen.

Seppänen arvelee, että kisan ajan-
kohta osui hieman huonoon ajan-
kohtaan. Etelässä oli parasta aikaa 
hiihtolomaviikko ja moni aiemmin 
kilpailussa käynyt poliisikoiraohjaa-
ja jäi näin pois, koska olivat keren-
neet suunnitella muuta menoa per-
heen tiimoilta kisojen ajaksi. Myös 
muutamat sairastapaukset verotti-
vat heidän yhdistyksen osanottajia. 
Poissaolollaan loistivat varsinaiset 
sotakoiraohjaajat. Heille tieto kiso-
jen perumien oli ilmeisesti mennyt 
hyvin ja se, että ne sittenkin järjes-

tetään, ei ollut heitä tavoittanut tai ei 
enää saanut muuttamaan suunnitel-
mia. Onneksi läheisen Kainuun Pri-
kaatin Hoikankankaan varuskun-
nan koiranohjaajavarusmiehiä tu-
li kilpailuun hieman vajaan ryhmän 
verran, kouluttajansa ylikersantti 
Mira Salmisen johdolla.

Kaksi sarjaa

Tämän kertaisessa virkakoirien ve-
tomestaruuskilpailussa oli vain kaksi 
sarjaa: yleinen valjasluokka kymme-
nen kilometriä ja harrastesarjan val-
jasluokka viisi kilometriä. Kympille, 

Teksti ja kuvat Ari Komulainen

Virkakoirien vetomestaruu-
det ratkottiin Kajaanissa

Spu Sisu vauhdissa.
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joka on virallinen SM-kilpailu, voi-
vat osallistua vain virkakoirat ohjaa-
jineen, mutta harrastesarjan vitosella 
veturina voi olla myös siviilikoira.

Tätä virkakoirien SM-kymppiä 
ovat viime vuodet hallinneet poliisi-
koiranohjaajat nopsajalkaisine mali-
noiseineen – tosin edelliset kilpailut 
muistetaan poikkeusolosuhteista. 
Lieksasta puuttui lumi lähes tyystin 
ja matkaa oli olosuhteista johtuen 
typistetty 4,5 kilometriin. Nyt Ka-
jaanissa lunta oli riittävästi ja kym-
pin osallistujat olivat kaikki – kuten 
vuosi sitten – Rajan koiramiesten 
jäseniä ja lähtöviivalle heitä asettui 
vuorollaan kuusi valjakkoa.

Vimpelinvaaran urheilukeskus on 
todettu jo aikaisemmissakin kisois-
sa oivaksi paikaksi järjestää vetokil-
pailuja. Lähtö- ja maalialue on ava-
ra ja Vimpelinvaaraa kiertelevä la-
tu-ura – voisi puhua latualueesta – 
riittävän leveä turvallisiin ohituk-
siin. Myös latuprofiili on hiihdet-
tävä. Alkumatkasta on tasaista, sit-
ten suhteellisen loivapiirteistä nou-

suosuutta ja lenkin loppuosuudella 
muutama vauhdikas lasku. Kisapäi-
ville osui vielä erittäin liukas hiih-
tokeli. Molempina kilpailupäivinä 
satoi alijäähtynyttä vettä, joka jää-
tyi pakkaslumen pintaan. Lauantain 
kilpailupäivän kruunasi vielä iltapäi-
vän auringonpaiste.

Valjakko SM-kympin 
tulokset

1. Arto Juutinen ...............Spn Debie..
Raja ......................................27.28:00
2. Timo Kinnunen ........... Spu Andy..
Raja ......................................28.21:00
3. Henri Manninen ............Spu Sisu..
Raja ......................................29.48:00
4. Tauno Palovaara ............. Spu Ara..
Raja ......................................29.57:00

5. Juha Vataa......................Spu Elmo..
Raja ......................................30.16:00
6. Hannu Heiskanen ..Spu Rommel..
Raja ......................................31.15:00

Kympin voittaja Arto Juutinen 
työskentelee Ilomantsin rajavartio-
asemalla rajavalvontakoiranohjaaja-
na. Ohjattavana hänellä on spn De-
bie, jolla ikää kolme vuotta. Tasokoe 
suoritettiin viime keväänä. 

-Loistavasti meni, Debie veti tasai-
sesti koko matkan. Rata on tosi hyvä 
vetokoirakilpailuja varten. Ohituksia 
oli kolme ja ne menivät hyvin. Vain 
niissä jyrkimmissä laskuissa jou-
tui hieman auraamaan, ettei mennyt 
koiran päälle, kertasi Arto kilpailun 
jälkeen. Arton mielestä oli erittäin 

Loppusuoran kamppailua harrastevitosella: 10 Pertti Manninen Spu Rudi, 9 Jarno Rautiainen Spu Piki ja Jaakko Halttu 
Lpnu Tito.
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hyvä, että kisat saatiin järjestettyä.
Hiihtoa Artolla on tälle talvelle 

ennen kisoja takana tuhannen kilo-
metriä, eli normaali talven määrä. 
Tänä talvena Pohjois-Karjalan raja-
vartiostossa haudattiin vuonna 1946 
alkanut pitkä perinne: Rajaviesti. 
Tätä Arto piti huonona päätöksenä. 
Kun muutama vuosi sitten luovut-
tiin alkuperäisestä rajalla hiihdettä-
västä viestistä, olisi muutama vuo-
si voitu vielä jatkaa eteenpäin maa-
kuntaviestityyppisellä kilpailulla, 
jossa olisi hiihdetty kolmesta viiteen 
kilometrin pituisia osuuksia yhdel-
lä viestinviejällä vaikkapa seitsemän 
osuutta. Sen verran olisi hiihtomie-
hiä vielä löytynyt kaikista vartioston 
työpisteistä. Näiden viimeisten hiih-
täjien eläköidyttyä olisi sukset sitten 
nostettu tarpeettomina varastoon.

Hanna ja Topi domi-
noivat harrastevitosta

Harrastesarjaan osallistui kymme-
nen valjakkoa. Etukäteen sarjaan oli 

vain yksi ennakkosuosikki: Hanna 
Kaipiainen ja lksu (lyhytkarvainen 
saksanseisoja) Topi. Vaalimaan ra-
ja-asemalla rajatarkastuksissa työs-
kentelevä Hanna on voittanut saman 
sarjan jo kaksi kertaa aikaisemmin 
talvina 2013 ja 2014. Tosin eri koi-
ralla, jolla nyt oli lähdössä matkaan. 
Aiempina vuosina menoa on siivit-
tänyt belgianpaimenkoira malinous 
Kutinan Murina, tuttavallisemmin 
Alpo. 

Hanna ja Topi kestivät ennakko-
suosikin paineet loistavasti ja voit-
tomarginaali oli musertavan ylivoi-
mainen, minuutti ja kuusi sekun-
tia ennen yllättäjää, varusmies Lauri 
Ryhästä ja spu Ekoa. 

Loput Hoikankankaan varusmies-
koiranohjaajat tekivät kovan suori-
tuksen tässä sarjassa, vieden sijoi-
tukset 4 – 6 heti poliisikoirayhdis-
tyksen ainoan osanottajan Rauno 
Saukkosen ja Örkin jälkeen. Juho 
Pentipuro ja spu Huli ja Lauri Ijäs ja 
spu Piki tekivät tällä vitosen lenkillä 
saman ajan, 14.34.00. 

Valitettavasti näillä nuorilla sota-

koiranohjaajilla oli tiedossa uusi kil-
pailu ylihuomenna Oulussa ja he 
päättivät jättää viestin väliin ja pitää 
yhden lepopäivän ennen Oulun kisaa.

Harrastevitosen tulokset

1. Hanna Kaipiainen .......  lksu Topi..
Raja ......................................12:16:00
2. Lauri Ryhänen ................ spu Eko..
Sotak. ...................................13:22:00
3. Rauno Saukkonen x malinos Örkki 
Poliisi ...................................13:51:00
4. Juho Pentipuro ................spu Huli..
Sotak. ...................................14:34:00
4. Lauri Ijäs  ......................... spu Piki..
Sotak. ...................................14:34:00
6. Jani Nygård ................ spu Eemeli..
Sotak. ...................................14:47:00
7. Jaakko Halttu ................ lpnu Tito..
Raja ......................................15:08:00
8. Pertti Manninen ............spu Rudi..
Raja ......................................16:01:00
9. Antti Kotiranata ...........spn Unna..
Raja ......................................16:20:00
10.Jarno Rautiainen ........... spu Piki 
Raja ......................................17:02:00

Timo Kinnunen ja Spu Andy.
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Harrastevitosen ylivoimaisesti voittaneet lksu Topi ja Hanna Kaipianen laskettelevat viimeistä myötälettä kohden maalia.
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-Topi veti tasaisesti läpi reitin. 
Vain noiden teiden ylitysten kohdal-
la se katseli sivuilleen, mutta matka 
jatkui niilläkin kohdin hyvää vauh-
tia. Noissa jyrkissä alamäkiosuuk-
sissaan ei tarvinnut jarrutella, selos-
ti Hanna kilpailusuoritustaan maa-
lissa. 

Tälle talvelle kisat olivat Hannal-
le ja lksu Topille jo seitsemännet ja 
edellisestä kisasta tuli myös voitto.

Viestissä kolme jouk-
kuetta

Viestiin saatiin kasaan kolme jouk-
kuetta, joista kaksi oli puhtaasti Ra-
jan koiramiesten edustajista koot-
tua ja yksi sekajoukkue raja/poliisi. 
Lähtösuoran nopein kiihdytys oli 

Jaakko Haltulla ja Titolla. Ensim-
mäiseen vaihtoon tultiin kuitenkin 
järjestyksessä Raja 2 ja 1 porukassa, 
josta Raja/Poliisin joukkue oli jäänyt 
minuutin verran. Toisella osuudel-
la Rauno Saukkonen ja Örkki lähes 
kuittasivat tämän tappion viestin 
nopeimmalla yksityisajalla. 

Edellispäivän kympillä epäonnis-
tuneet Hannu Heiskanen ja Rommel 
piristyivät ja pitivät yllä hyvää vauh-
tia ja lähettivät Rajan kakkosjoukku-
een ankkurin Timo Kinnusen ja An-
dyn yhdentoista sekunnin keulassa 
matkaan. Takaa-ajoon säntäsi Raja/
Poliisin Tauno Palovaara Ara ja ta-
voittivat jo lähtöalueen lopulla kär-
jessä viillättävät Timo Kinnusen ja 
Andyn. Rajan ykkösjoukkueen Juha 
Vataalla ja Elmolla oli ankkuriosuu-

Mastsystem Int’l Oy trading as Cobham Mast Systems 
Puh. 020 775 0810, Fax. (013) 737 7113

www.cobham.com/mastsystems

delle lähdettäessä kärkeen kirittävää 
minuutti ja viisitoista sekuntia.

Viestikilpailun maaliin tultiin sel-
vin eroin järjestyksessä Raja 2, Timo 
Kinnunen ja spu Andy, Raja 1, Juha 
Vataa spu Elmo ja Raja/Poliisi Tau-
no Palovaara ja spu Ara.

Maalissa Raja/Poliisin ankkurilla 
Tauno Palovaaralla oli selvä syy epä-
onnistumiseen. Tavoitettuaan Timo 
Kinnusen ja Andyn he siirtyivät joh-
topaikalle. Tässä vaiheessa jostain 
syystä Ara teki täyskäännöksen täy-
destä vauhdista ja Tauno ei pystynyt 
välttämään kaatumista. Samalla sot-
keentui vetoliina ja sen selvittelyyn 
kului aikaa. Tähän tyssäsi Taunon 
ja Aran lupaavasti alkanut ankkuri-
osuus.

fi
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Viestin tulokset

1. Rajan koiramiehet 2.
...Arto Juutinen spn Debie         15.13
...Hannu Heiskanen spu Rommel  15.24
...Timo Kinnunen spu Andy     16.04 
46.41

2. Rajan koiramiehet 1.
...Henri Manninen spu Sisu .. 15.14
...Antti Kotiranata spn Unna  16.38
... Juha Vataa spu Elmo ........... 15.27..
46.49

3. Raja/Poliisi
... Jaakko Halttu lpnu Tito ...... 16.14
... Rauno Saukkonen  ..............................
x malinos Örkki ....................... 14.33
...Tauno Palovaara spu Ara ... 16.47..
47.34

Koiranohjaaja länsi-
rajalta

Tauno Palovaara tuli kisoihin Lapin 
rajavartioston ainoana edustajana ja 
vieläpä länsirajalta. RVL ei ole ajanut 
kokonaan alas länsirajan rajavalvon-
taa, vaikka paljoa ei puutu: Muoni-
ossa on vajaan kahdenkymmenen 
hengen rajavartioasema ja Tauno on 
sen ainoa koiranohjaaja. 

Kisojen aikaan puolitoistavuotias 
spu Ara oli ollut Taunolla ohjattavana 
vasta kaksi viikkoa. Koira siirtyi hä-
nelle eläkkeelle jääneeltä Ahon Pekal-
ta ja yksi vetoharjoitus oli tehty ennen 
kisoja. Siinä jäniksenä toimi edellä aja-
nut moottorikelkka ja Tauno vedät-
ti Aralla itseään perässä potkukelkalla. 

Vaikka harjoitus meni hyvin, ei 
Ara ollut oikein orientoitunut kisa-

tunnelmaan. Yksilösarjassa Aral-
la meni enemmän aikaa edellä me-
nevien jälkien haistelussa kuin toti-
sessa vetotyöskentelyssä. Tauno ar-
veli pystyvänsä hiihtämään tuon 
kympin lenkin nopeammin ilman 
koiraa. Pontta sanoille antoi tal-

ven hiihtoharjoittelun määrä, perä-
ti 1600 kilometriä. Muoniossa, Yl-
läsjärven kylässä asuva Tauno ker-
toi aloittaneensa hiihtoharjoittelun 
marraskuun toisena päivänä, kun 
satoi hiihtoa varten riittävästi lunta.

Tauno Palovaara ja Ara valmistautuvat viestin ankkuriosuudelle.
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Rajavalvontakoirilta vaaditaan 
hyväksytty suoritus käyttäy-
tymiskokeesta, joka on tällä 

hetkellä aivan sama kuin palvelus-
koirilta vaadittava BH-koe. Kokeel-
la todetaan rajakoiran hallittavuus 
ja yhteiskuntakelpoisuus. Rajakoira 
testataan tältä osin noin 1,5 – 2,5 
vuoden iässä. Riippuen tietenkin 
missä vaiheessa ohjaaja on saanut 
rajakoiran kouriinsa.

Käytännössä pentuna tullut ra-
jakoira testataan noin puolentoista 
vuoden iässä. Myöhemmässä iässä 
ohjaajalle tullut koira testataan tie-
tenkin tuolla liukuman yläpäässä. 
Näin ohjaajalle annetaan rauha tu-
tustua ja kouluttaa koira rauhassa 
kokeeseen. Jokainen palveluskoira-
harrastaja tietääkin, ettei edellä mai-
nittu koe ole mikään ylitsepääsemä-
tön este. Vaatien kuitenkin ohjaajan 
ja koiran välistä yhteistyötä. Raja-
vartiolaitoksen koiratyöryhmältä on 
kantautunut tietoa, että virkakoirilta 
vaadittaisiin uudessa koiratoimintaa 
säätelevässä määräyksessä hieman 
enemmän kuin normaalilta palve-
luskoiralta. Uusi, rajavartiolaitoksen 
koiratoimintaa säätelevä pysyväis-
asiakirja valmistuukin tänä vuonna. 
Sitä rajakoiranohjaajat jo malttamat-
tomana odottavatkin.

Tiistaina 13.01.2015 aamulla Var-
tiuksen rajavartioasemalle kurvai-
li kaksi rajakoiraohjaajaa tähtäimes-
sään suorittaa rajakoirillaan käyttäy-
tymiskoe. Suomussalmen rajavar-
tioasemalta testiä tuli suorittamaan 
vanhempi rajavartija Antti Holappa 
ja Spu Eviloves Quincy ”Sulo”. Sulo 
koira täytti aikalailla 1 vuoden ja 11 
kuukautta koepäivänä. Tämä on An-
tin ensimmäinen rajakoira. Ennen 
ensimmäistä rajakoiraa hän toimi 
vuoden ajan ohjaajaharjoittelijana, 
jolloin pääsi näkemään koiratoimin-
taa lähemmin. Antti oli ansiokkaas-
ti mukana koirien koulutuspäivillä 
ja välillä heilui jo hihakin kädessä. 

Näin potentiaalinen, koiratoimin-
nasta innostunut rajamies saatiin 
hyvin ajettua sisään koiratoimintaan 
mukaan. Tekemisen meininki hei-
dän toiminnassa näkyi jo alusta asti, 
josta osoituksena maastotestit pari-
valjakko suoritti hyväksytysti viime 
syksynä. Niin, mies ajeli vieläpä va-
paapäivänä suorittamaan käyttäyty-
miskoetta Vartiukseen.

Toinen koirakko kokeessa oli Var-
tiuksen oma koira Spu Nexocan 
Gladsheim ”Lalli” ja ohjaajanaan 
vanhempi rajavartija Antti Huotari. 
Paremmin tunnettu ” Periksi en an-
na Antti”. Tämä on Antin virkamie-
suran toinen rajakoira. Ensimmäi-
nen koira Spu Willenskraft Gevin 
”Uge” pääsi jo ansaitulle eläkkeel-
le, täysin palvelleena. Nykyinen koi-
ra on saanut alkukoulutuksen Kai-
nuun ammattiopiston koiratoimin-
takeskus Seppälässä, oppilas Sinikka 
Moilasen kouluttamana. 

Lalli käytiin aikanaan Antin ja al-
lekirjoittaneen toimesta valitsemas-

sa Kennel Nexocanin pentulaatikos-
ta Raumalta. Niin se on aika nopeas-
ti rientänyt, että se pikkuinen karva-
pallo on kasvanut jo aikuisen koiran 
mittoihin. Tämä Seppälän projekti-

Teksti ja kuvat Henri Manninen

Rajakoirat käyttäyty-
miskokeessa

Vas. Antti Holappa ja Spu Sulo, Jarno Rautiainen, Antti Huotari ja Spu Lalli.

 



Rajakoira 19

koira tuli Antin käsiin kesäkuussa, 
hieman reilu vuoden vanhana. Ke-
sän ja syksyn koulutuksen pääpaino 
heillä olikin jäljenajossa. Itse pidin 
hieman yllätyksenä heidän aikais-
ta osallistumistaan käyttäytymisko-
keeseen. Sehän toisaalta kertoo vain 
siitä, että lumien tultua maahan on 
muistettu käydä tottiskentällä har-
joittelemassa.

Aamukahvien jälkeen vilkaistiin 
vartioaseman pakkasmittaria, joka 
näytti -20 astetta. Siinä joutui hen-
kilöryhmä ja tuomari hakemaan 
karvalakit ja pakkashousut kaapis-
ta. Koiranohjaajat kävivät sen ver-
ran kuumina, että he lähtivät virit-
telemään koiriaan ohuessa partiopu-
vussa. Kokeen tuomarina toimi Kai-
nuun rajavartioston ja Vartiuksen 
rajavartioaseman kokenut koiranoh-
jaaja, ylirajavartija Jarno Rautiainen. 

Käyttäytymiskokeen alussa koira-
kot ilmoittautuvat tuomarille yhtä 
aikaa. Näin testaaja tarkastaa koirat 
ja luoksepäästävyyden. Tämän jäl-
keen Spu Lalli aloitti kokeen paikal-
laolo osuudella ja Spu Sulo suoritta-
vana koirakkona. Lyhkäisyydessään 
käyttäytymiskokeen osat ovat seu-
raavat: 
 ӹ Seuraaminen taluttimessa ja välin-

pitämättömyys henkilöryhmässä
 ӹ Vapaana seuraaminen ja laukaus-

pelottomuus
 ӹ Liikkeestä istuminen
 ӹ Liikkeestä maahanmeno ja luok-

setulo
 ӹ Paikallaolo häiriönalaisena
 ӹ Sovelletussa osassa testataan lii-

kenteeseen suhtautumista:
 ӹ Ohjattavuus ja käyttäytyminen lii-

kenteessä
 ӹ Koiran käyttäytyminen vilkkaassa 

liikenteessä
 ӹ Koiran yksin jättäminen ja käyt-

täytyminen eläimiä kohtaan
Käyttäytymiskoetta en lähde täs-

sä pilkkomaan kummankaan koi-
ran osalta erikseen. Siihen ei riittäi-
si kaksi sivua, jos kaikkia pikku vir-
heitä lähdettäisiin analysoimaan. Ei-
kä siihen riittäisi edes kirjoittajan 
ammattitaito. Molemmat koirat lä-
päisivät tottelevaisuus- ja sovelletun 
osion. Sovelletussa osiossa ei ollut 
kummankaan koiran osalta mitään 
huomauttamista. Tottelevaisuudessa 
koirien halu työskennellä olisi voi-

Spu Nexocan Gladsheim ”Lalli”.

Tuomari Jarno Rautiainen ja suorittavana koirana aloittaa Spu Eviloves Quincy 
”Sulo” ja Antti Holappa.

nut olla energisempi. Varsinkin va-
paana seuraaminen oli paikoin liian 
vietitöntä. Koirat välillä jätättivät ja 
irtaantuivat hiukan ohjaajista. 

Tämä samainen vietittömyys nä-
kyi myös kaikissa jäävissä liikkeis-
sä pienoisena laiskuutena/hitaute-
na, kuitenkin koeohjesääntöjen sal-
limissa puitteissa. Paikallaolot oli-
vat mielestäni hyviä. Siihenhän tä-
mä käyttäytymiskoe yleensä kaatuu. 
Vaikka molemmat koirat läpäisivät 
kokeen, niin ohjaajille jäi vielä hyvä 
palo koiriensa koulutukseen. Heistä 
näki, ettei kaikkea ole vielä esitetty. 
Varsinkaan kun tuomarin loppupu-
huttelussa ei kritiikkiä säästelty. On-
neksi julkisia raipaniskuja ei virka-
mieslakimme tunne. Koe suoritet-
tiin kuitenkin positiivisessa henges-
sä ja ohjaajat toivottavasti ymmärsi-
vät pienen naljailun. Onnittelut mo-
lemmille Anteille hyväksytysti suo-
ritetuista käyttäytymiskokeista!

Molemmat miehet lähtivät heti 
seuraavalla viikolla kansainvälisiin 

tehtäviin. Huotari Kreikkaan ja Ho-
lappa Bulgariaan, joten toivottavasti 
Rajakoira-lehden lukijat saavat kuul-
la heidän kokemuksistaan sieltä.
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Ihmisten tavoin, myös koirien eli-
nikä on kasvanut huomattavasti 
aikaisemmasta. Syytkin on sa-

mat, eli parantunut ravinto, elinolo-
suhteet ja terveydenhuolto.

Koirien tehollinen käyttöaika 
päättyy yleensä kymmenen vuoden 
tietämissä, joskin jotkut metsästys-
koirarodut voivat palvella pitem-
päänkin. Aikaisempina vuosina oli 
tavallista, että samalla päättyi myös 
koiran elämä, mutta nykyään koi-
ratkin voivat eläköityä. Esimerkiksi 
virkakoirat jäävät aktiiviuransa jäl-
keen tavallisesti ohjaajansa omaksi 
koiraksi ja yhteiselo tutuissa ympy-
röissä jatkuu lähes entiseen malliin. 
Sama koskee yhä enenevässä mää-
rin myös metsästyskoiria, ja seura-
koirien osaltahan näin on ollut aina.

Ikävä kyllä, vanhuus ei tule koi-
rallekaan yksin. Erinäiset sairaudet 
ja kovasta käytöstä tai perinnölli-
syydestä johtuvat kuluma- ja muut 
viat alkavat vaivata. Näitä lisää vie-
lä usein tapahtuva lihominen, kos-
ka liikunta jää liian usein selvästi ak-
tiivikautta vähäisemmäksi, ja asiaa 
eläinlääkärille tulee yhä useammin. 
Tämä ei tietenkään ole koiran syy, 
sillä koira on aina valmis lähtemään 
lenkille jos se vain suinkin siihen ky-
kenee.

Selvimpiä vanhuuden merkkejä 
ovat karvoituksen värien haalene-
minen sekä näön ja kuulon heikke-
neminen. Tässä vaiheessa myös liik-
keet muuttuvat rauhallisemmiksi, ja 
koiran nukkumisajat pitenevät tun-
tuvasti aikaisemmasta. Tätä seuraa-
vat tavallisimmin pidätysvaikeu-
det, eli koira saattaa lirautella ja pu-
dotella pökäleitä myös sisätiloihin. 
Joissakin tapauksissa esiintyy myös 
päämäärätöntä kävelyä, jossa koira 
ramppaa pitkiä aikoja esimerkiksi 
olohuoneen pöytää kiertäen.

Koira voi myös dementoitua, joka 
ilmenee hitaana heräämisenä, pit-
kiksi ajoiksi paikalleen jämähtämi-
senä tai omistajan saappaan vieres-
tä häipymisenä lähes mihin tahansa 
suuntaan.

Finaalissa ollaan kun koira ei pää-
se enää jaloilleen tai mikään ruoka 
ei pysy sen sisällä. Tällöin on parasta 
viedä uskollinen palvelija eläinlää-
käriin nukutettavaksi. Omatoimi-
suutta tässä asiassa en suosittele ke-
nellekään muutoin kuin esimerkik-
si liikenneonnettomuuden tai pu-
toamisen seurauksena pahasti louk-
kaantuneen koiran lopettamiseen.

Luonnollisesti myös kuolleesta 
koirasta on huolehdittava. Sen paik-
ka ei ole missään nimessä kaatopai-

Teksti ja kuva Raimo Hytönen

Kun koirasta tulee vanha

Vanhakin koira haluaa olla isännän 
ja hänen perheensä harrastuksissa 
mukana.

kalla, vaan se on haudattava asial-
lisesti omistajan haluamaan paik-
kaan. Sopivia paikkoja ovat joko ke-
säpaikkatontti tai pieneläinhautaus-
maa, metsästyskoirilla usein myös 
paras jahtimaa. Taajama-alueiden 
tontille hautaaminen ei ole suositel-
tavaa, eikä se aina ole luvallistakaan.
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Vuosikokous järjestettiin pe-
rinteisesti vetomestaruuskil-
pailujen ensimmäisen päivän 

iltapuhteella 18.2.2015. Kajaanijoen 
pohjoisrannalla sijaitsevan hotelli 
Scandic Kajanuksen kokoustilaan oli 
saapunut 18 yhdistyksen jäsentä. 

Aluksi vietettiin yhdistyksen pe-
rustaja- ja kunniajäsen Markku Pie-
tikäisen aloitteesta minuutin mittai-
nen hiljainen hetki joukosta poistu-
neen, niin ikään perustajajäsen Mat-
ti Valjakan muistolle. Valjakka toimi 
aktiivisesti Rajan koiramiehissä sen 
ensimmäisinä toimintavuosina.

Kokouksen puheenjohtajasi va-
littiin Rajan koiramiesten puheen-
johtaja Jarno ”Rautsi” Rautiainen ja 
sihteeriksi myös yhdistyksen sihtee-
ri Henri Manninen. Esityslistan mu-
kaisesti käytiin läpi tilit ja taseet, jot-
ka kokoukselle esitteli, kuten myös 
toiminnantarkastajien myönteisen 
lausunnon, yhdistyksen rahaston-
hoitaja Ismo Hautamäki. Numerois-
ta kävi selville, että yhdistyksen va-
rat olivat pysyneet edellisen vuoden 
tasolla, vaikka monenmoista toi-
mintaa oli vuoteen mahtunut.

Myös henkilövalinnat menivät no-
peasti läpi, yhdistyksen johtohenki-
löt ja erovuoroiset hallituksenjäse-
net jatkavat, joten nimet säilyivät 
lähes entisellään. Vain hallituksen 
P-KR:n edustajan varajäseneksi Yr-
jö Erosen tilalle valittiin Timo Hau-
kijärvi.

Onnistunut projekti oli Rajakoira-
kalenterin teko. Kalenteri tehtiin ki-
reällä aikataululla vuoden lopulla ja 
sitä painettiin 500 kappaletta. Ka-
lenteri meni hyvin kaupaksi ja tuot-
ti myös varoja yhdistyksen toimin-
taan. Kalenteritoimintaa päätettiin 
jatkaa ja sitä vetämään valittiin toi-
mikunta, jonka puheenjohtajaksi 
valittiin Vesa Taskila.

Yhdistyksen hallitus toi kokouksen 
päätettäväksi Rajakoira-lehden paino-
paikan valinnan pyydettyjen tarjous-
ten pohjalta. Rajakoira-lehti on painet-
tu miltei koko ilmestymisen ajan KS 
Painossa – vain muutama lehden en-
simmäinen vuosikerta painettiin aluk-
si Nurmeksen Kirjapaino Oy:ssä. KS 
Painon nimi on vuosien mittaan vaih-
tunut, alun perin se oli Kainuun Sano-
mien kirjapaino Oy. Kokous päätti pe-
rusteellisen keskustelun jälkeen vaihtaa 
lehden painopaikaksi PunaMusta Oy:n 
painotalon Joensuussa.

Vuoden 2014 rajakoiraohjaajaksi 
valittiin Jukka Eskelinen Ilomantsin 
rajavartioasemalta. Perustelut valin-
nalle olivat vankat: ihmishenkiä pe-
lastanut toiminta koiranohjaajana 
(katso tarkemmin Rajakoira-lehti 
4/2014). Puheenjohtaja Jarno Rauti-
ainen luovutti paikalla olleelle Jukal-
le valinnasta kertovan kunniakirjan.

Lisäksi valittiin vuoden kynäilijä. Tä-
män arvonimen sai Vesa Taskila, joka 
on vuoden mittaan ansiokkaasti tehnyt 
monta artikkelia Rajakoira-lehteen lä-

Teksti ja kuvat Ari KomulainenRajan koiramiehet ry

Vuosikokous Kajaanissa
hinnä Lapin näkökulmasta ja veti an-
siokkaasti kalenteriprojektia. 

Muistoksi valinnasta Vesa saa käsi-
työnä 308-kiväärin hylsystä valmis-
tetun kuulakärkikynän. Tällä valin-
nalla Rajan koiramiehet ry:n hallitus 
haluaa innostaa jäsenistöä tekemään 
juttuja Rajakoira-lehteen ja netti-
sivuille. Niitä ei tarvitse tehdä pelkäs-
tään talkootyönä, vaan lehden jutuis-
ta maksetaan palkkio: teksti A-4 sivu 
80 € ja kuvat kansikuva 150 €, aloitus-
kuva 20 € ja seuraavat 15 €/kappale.

Jukka Eskelinen esitteli muotoile-
mansa uudenmallisen seidan. Edes-
menneen Pekka Kantolan aiemmin 
valmistamat seidat alkavat olla lo-
pussa. Vaikeutena seidan valmistuk-
sessa on sopivan raaka-aineen saan-
ti, eli kierresyistä keloa ei oikein ole 
saatavilla Pohjois-Karjalassa.

Lisäksi keskusteltiin kultaises-
ta ansiomerkistä ja Nina Raitasen 
suunnittelemasta uudesta logosta ja 
sen saamisesta virkavaatteisiin eten-
kin ulkomaan komennuksilla.

Tärkeimpänä asiana tulevan vuo-
den toimintasuunnitelmassa on yh-
distyksen 30-vuosijuhlan järjestä-
minen syyskuussa, jolloin tuo merk-
kivuosi täyttyy. Juhlan pitopaikaksi 
päätettiin Joensuu.

Kokouksen lopuksi Markku Pieti-
käinen esitteli koiranohjaajien palk-
kauksen jälkeenjääneisyyden kehitty-
misen ajanjaksona vuodet 2005–2012.

Rajan koiramiesten puheenjohtaja 
Jarno Rautiainen  (oikealla) luovuttaa 
Jukka Eskeliselle kunniakirjan vuoden 
rajakoiranohjaaja valinnasta.

Markku Pietikäinen esitelmöi kokouksen lopuksi koiranohjaajien palkkauksen 
jälkeenjääneisyyden kehittymisestä tarkaavaiselle kuulijakunnalle.
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Suomen 25 suosituinta koirarotua vuonna 2014
1.    (1) labradorinnoutaja 1883
2.    (4) jämtlanninpystykorva 1455
3.    (3) saksanpaimenkoira 1420
4.    (2) suomenajokoira 1409
5.    (5) kultainennoutaja 1237
6.    (6) suomenlapinkoira 1151
7.    (7) shetlanninlammaskoira 1072
8.   (11) harmaa norjanhirvikoira 890
9.    (9) kääpiösnautseri 883
10. (12) chihuahua, lyhytkarvainen 776
11.  (8) jackrusselinterrieri 773
12. (13) tiibetinspanieli 763
13. (17) karkeakarvainen mäyräkoira 697
14. (14) cockerspanieli 678
15. (10) chihuahua, pitkäkarvainen 674
16. (21) karjalankarhukoira 633
17. (18) Siperianhusky 618
18. (15) cavalier kingcharlesinspanieli 616
19. (16) suomenpystykorva 598
20. (23) bichon frise 542
21. (20) pitkäkarvainen collie 535
22. (22) coton de tulear 534
23. (31) bordercollie 515
24. (19) mittelspitz 495
25. (32) berninpaimenkoira 494

Rekisteröintitilaston kärjessä oleva 
labradorinnoutaja on suosittu Virka- 
ja opaskoira, mutta soveltuu rauhalli-
sen ja ystävällisen luonteensa johdosta 
hyvin myös kotikoiraksi.

Viime vuoden rekisteröintiti-
lastossa ei tapahtunut kovin 
suuria muutoksia. Paalu-

paikkaa hallitseva labradorinnouta-
ja säilytti helposti asemansa, mikä 
selittyy ystävällisen luonteen ohella 
sen suosiosta myös virka- ja ennen 
kaikkea opaskoirakäytössä.  Toisek-
si noussut jämtlanninpystykorva on 
kasvattanut suosiotaan etenkin hir-
venmetsästäjien keskuudessa, ja se 
näkyy suoraan tilastosijoituksessa. 
Kolmantena olevan saksanpaimen-
koiran sijoitus selittyy paljolti vir-
ka- ja työkäytöllä, kotitalouksissa jo 
yksistään sen koko muodostuu ha-
luttavuutta rajaavaksi tekijäksi.

Maassamme rekisteröitiin viime 
vuonna 46 426 koiranpentua, mikä on 
viitisensataa vähemmän kuin edellis-
vuonna. Kun tiedetään, että rekiste-
röintimäärät nousevat laskusuhdan-
teessa ja laskevat noususuhdanteessa, 
niin näköpiirissä siintää tämän seitse-
män laihan vuoden jakson päättymi-
nen, joskin varsinaisilla taloustietei-
lijöillä lienee käytössään mielestään 
luotettavampiakin mittareita. 

Toinen asiaan vaikuttava tekijä on ti-
lakysymysten ohella myös sitoutumi-
sen pelko, sillä koira vaatii säännöllisen 
hoitamisen lisäksi myös virikkeitä ja lii-
kuntaa. Niinpä koira ei sovi kovinkaan 
hyvin esimerkiksi paljon matkustavan, 
intohimoisen bilettäjän tai pinttyneen 
sohvaperunan seuralaiseksi.

Muutokset rekisteröintitilaston 
kärkikymmenikössä ovat vähäisiä, 
sillä pienin sijamuutoksin siinä on 
täsmälleen samat rodut kuin viime 
vuonnakin. Merkittävin muutos on 
suomenajokoiran ja jämtlanninpys-
tykorvan paikanvaihto keskenään 
sekä jackrusselinterrierin ja lyhyt-
karvaisen chihuahuan putoaminen 
kärkikymmeniköstä, johon puoles-
taan nousivat harmaa norjanhirvi-
koira ja lyhytkarvainen chihuahua.  
Toisaalta suuntaus on selvä: metsäs-
tyskoirien suosio on selvässä lasku-
suunnassa, seurakoirarotujen kas-
vattaessa edelleen suosiotaan.

Suurimmat nousijat olivat bor-
dercollie kahdeksalla, berninpai-
menkoira seitsemällä ja coton de tu-
lear kuudella sijallaan. Suurimman 

laskijat olivat puolestaan karjalan-
karhukoira ja mittelspitz viidellä, se-
kä karkeakarvainen mäyräkoira nel-
jällä sijallaan. Yleensä ottaen taulu-
kon kärkipään rodut säilyttivät pa-
remmin asemansa kuin sen hännille 
sijoittuneet, jossa myös vaihtuvuus 
oli suurinta. Toinen huomiota he-
rättävä seikka on suomenpystykor-
van jatkuva alamäki, jota uhkaa pu-
toaminen kahdenkymmenen eniten 
rekisteröidyn rodun joukosta 

Rekisteröintitilastojen eläminen 
on toki luonnollista ja siihen voi 
vaikuttaa taloudellisen tilanteen ja 
omien mieltymysten ohella esimer-
kiksi elokuvan, televisiosarjan tai 
jonkun julkisuuden henkilön koira-
valinnat. Myös lapsiperheet suosivat 
koiria, koska niistä on lapsille seu-
raa, ja ne parantavat heidän sosiaa-
listen taitojensa kehittymistä.

Oheiseen luetteloon on listattu 25 
viime vuonna eniten rekisteröityä koi-
rarotuamme. Sijanumeron jälkeen su-

luissa oleva numero tarkoittaa edel-
lisvuoden sijoitusta. Lähteenä on 
käytetty Suomen Kennelliiton viral-
lista rekisteröintitilastoa.

Teksti ja kuva Raimo HytönenVuoden 2014 rekisteröinnit

Pientä tuuletusta
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Rajavartiolaitos on koulut-
tanut koiranohjaajia koi-
rineen jo vuodesta 1920. 

Nyt käsky oli käynyt viidelletoista 
rajavartijalle osallistua koiranoh-
jaajan peruskurssi 17. Kurssin joh-
taa totuttuun tapaan Ari Raitanen 
Imatran raja- ja merivartiokoululla. 
Kurssilaiset käyvät viikon mittaisia 
lähiopiskelujaksoja vuonna 2015 
kolme kertaa ja väliajat ovat etäopis-
kelujaksoja. 

Vuonna 2016 koiranohjaajan pe-
ruskurssi 17 kokoontuu kaksi ker-
taa. Suurin osa kurssilaisista on Kaa-
kon miehiä joten odotettavissa on 
myös, että koulutusjaksot tapah-
tuu Kaukopään tehtaan maisemis-
sa. Seuraavan kerran kokoonnutaan 
samalla porukalla syys- lokakuussa, 
jolloin uusi tulokaskoira on mukana 
koulutuksessa. 

Ensimmäinen osio on teoriapai-
notteinen ja tänä aikana käydään lä-
pi koiraa koskevat määräykset, lain-
säädäntö, ruokinta, huolto, ensihoi-
to jne. Viikon aikana myös käsitel-
lään koiran elekieli, vietit, kehitys-
kaudet. 

Pentukoiran kasvatus ja koiran 
koulutuksen perusteissa aletaan teh-
dä harjoituksia kurssilla mukana ol-
leilla kuudella koiralla. Oppimisteo-
riat, naksuttimen käyttö, Frontex 
standardit, tottis ja jälkikoulutus... ja 
paljon muuta kahlattiin läpi viikon 
aikana. Kurssin anti oli paikallaan ja 
kurssilaiset poistui asemapaikoilleen 
hymyssä suin.

Kuvat ja teksti Vesa Taskila

Koiranohjaajan peruskurssi 17
Vasemmalta takarivistä: K Mustonen, T Kalkasmaa, T Markkanen, V Taskila, P Lehmus, J Pasanen, J Keskitalo, M Niska-
nen, M. Lehikoinen, J Piironen, T Rämä, M Kimmo, P Narvola, K Hongisto.

Tuomas Rämä spu Lefa.
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Rajakoira JekkuIsännän taskussa visertää. Sieltä 
on alkanut kuulumaan viimeai-
koina monenlaista virserrystä, 

milloin siellä kujertaa riekko, mil-
loin raakkuu varis ja toisinaan jopa 
tiipittää talitintti. Mitenkähän se 
isäntä kestää kuunnella tuota sirku-
tusta päivittäin?

Aina kun joku linnunlaulun pätkä 
sieltä taskusta kuuluu, se vetäisee esiin 
tuollaisen mustan lituskaisen puru-
luuntapaisen laitteen ja katselee ja si-
littelee sitä niin ihailevasti. Ja isäntä jo-
pa juttelee sille! Kyselee, että mitähän 
sieltä nyt tulee? Onko joku taas viitan-
nu vaiko päivittänyt? Ja minä saan taas 
kuunnella noita hassuja juttuja.

Kerran kun katselin isännän toi-
mia ihanalla karvaisella lattiamatol-
la selällään rennosti käpälät kohti 
taivasta kellottaen, hän avautui mi-
nulle hivellessään sitä mustaa aarret-
ta! Hän rupesi puhumaan minulle, 
että nyt kun on työnantajakin jo läh-
tenyt sosiaaliseen mediaan, niin pi-
täähän sitä seurata, jotta pysyy ajan 
tasalla. Ymmärsin sanoista vain seu-
rata ja silloin käännyin siinä matol-
la mahalleen makaamaan ja jatkoin 
isännän puuhien katselemista.

Isäntä jatkoi paasaamistaan: ”Se 
sosiaalinen media on sitä, että siel-
lä voi kysellä asioita ja seurata kave-
reiden tekemisiä verkossa.” Siitä tu-
likin mieleeni eräs vapaa-ajan reis-
su, jolloin pääsin melkein veneeseen 
mukaan, kun isäntä lähti kaverei-
den kanssa laskemaan verkkoja lä-
heiseen järveen alkuillasta. Jonkun 
aikaa ne siellä järvellä soutelivat ja 
puuhastelivat veneessä ja lopulta tu-
livat takaisin rantaan. 

”Kuule Jekku, ei se sosiaalinen 
media ole mikään media, vaan se on 
jakelualusta, jossa sovellusten kautta 
voidaan jakaa tietoa ja keskustella ja 
luoda sisältöä. Se antaa meille mah-
dollisuuksia.” - isäntä kertoi minulle 
asiantuntevasti. Katselin isäntää nyt 
jo vähän enemmän kiinnostuneena 
sieltä lattian rajasta, nostin korvani 
pystyyn ja tuijotin häntä suoraan sil-
miin ruskeilla napeillani. 

Nousin istumaan. Mietin sitä ka-
lastusreissua, olihan siinäkin mah-
dollisuuksia joko saada kalaa tai 
jäädä ilman ruokaa. Oli siinä myös 
mahdollisuus puhua sen kaverin 
kanssa veneessä ja jakaa tietoa. Eikö 
siinä jo tullut sisältöä yhdelle ver-
konlaskureissulle? Niin, no ainakin 
sitten se sisältö tuli, kun miehet kä-

vivät aamupuoleen ne verkot nosta-
massa ja soutivat rantaan siikoja ve-
ne puolillaan.

”Kuule, kun tänne laittaa, että ät-
tä ja rajavartijat yhteen kirjoitettu-
na taikka ättä ja mervartiosto, niin 
täältä löytyy meidän firman tviitit. 
Täältä näkee mitä meidän firmas-
sa touhutaan. Täällä on kuule kuva 
sun kaverista Källistä ja siitä on ihan 
juttukin tehty. Källistä on nytten tul-
lut julkkis! Haluatko nähdä?” Isäntä 
laskee kätensä ja työntää sitä mustaa 
kapulaa minua kohti. En minä siitä 
mitään näe, eikä se haise miltään se 
kapula, paitsi itse isännältä ja hänen 
vaikkuiselta korvaltaan. Heilutan 
häntääni istualtaan ja tarjoan käpä-
lää. Se osuu siihen kapulaan. Isän-
tä karjaisee keuhkojensa kyllyydes-
tä: ”Voi p*****le!”  Samassa se kapu-
la tipahtaa lattialle. Siihen matolle. 
Pehmeälle.

Hyppäsin pystyyn ja luikin häntä 
koipien välissä omalle petille. Kor-
vat luimullaan ja tärisin. Jäin poh-
timaan, että miksi se noin pahasti 
ärähti. ”No, Jekku, elähän sinä noin 
kovasti käpälöi! Tässä on paljon pe-
lissä, koko mun elämä on täällä. Elä 
sinä hajota tätä kapulaa tai kunnian 
kukko laulaa!” – isäntä ohjeisti. Sii-
näpä se vastaus tulikin.
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Puh. 050 309 6337,
045 650 1161

s-posti: viisumi@lampoidea.fi, faksi: 013-411 001
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Rajan koiramiehiä vetomestaruuskilpailuissa Kajaanissa, vasemmalta: Jaakko Halttu, Tauno Palovaara, Jarno Rautiainen, 
Pertti Manninen, Antti Kotiranta, Hanna Kaipiainen, Juha Vataa, Arto Juutinen, Henri Manninen, Hannu Heiskanen, 
Timo Kinnunen, Harri Varonen, Timo Haukijärvi, Jukka Eskelinen. Kuva: Ari Komulainen.
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Tällä kertaa koeajossa on käy-
tetty Mitsubishi Outlander 
2.2 HDI. Kyseessä on Mit-

subishi Outlander-sarjan toisen su-
kupolven auto ja kolmas sukupolvi 
tuli markkinoille 2012 lopulla. Suo-
messa se esiteltiin ensi kerran 2013. 
Kahta edellistä myytiin kymmenen 
vuoden aikana maailmalla lähes 
miljoona kappaletta. Aluksi malli 
kulki Airtrek-nimellä, mutta vien-
timarkkinoille tulessaan nimi vaih-
dettiin  Outlanderiksi 2003. 

Tämä nyt koeajossa oleva mal-
li on ensi kerran esitelty vuonna 
2010, edeltäjäänsä verrattuna tä-
mä Outlander-malli on aikuismai-
semman näköinen. Mallistoon kuu-
luu myös pistokehybridi Outlander 

PHEV, jossa i-MiEV-sähköautosta 
tuttu tekniikka tukee polttomootto-
ria. Auton polttomoottori on 2-lit-
rainen bensakone ja auton etu- ja ta-
ka-akselilla on 60 kW sähkömootto-
rit. Outlander on mitoiltaan hyvin 
lähellä Honda CR-V:tä ja muita sa-
ma tyypin autoja. 

Outlanderissa istutaan korkealla ja 
tilaa on kiitettävästi joka suuntaan. 
Outlander on alun perin suunniteltu 
maasturin ja farmariauton välimuo-
doksi, crossover -autoksi. Outlanderis-
sä on myös oikean aidon maastoauton 
tuntumaa. Tämä on maksanut uutena 
vuonna 2012 noin 40.900. Tällä hetkel-
lä uusimman 2013 lopulla ilmestyneen 
mallien hinnat alkavat noin 32 000 eu-
rosta ja päättyen 54 900 euroon.

Tekniset tiedot

Mitsubishi Outlanderin ainoana 
dieselmoottorina on mallivuonna 
2012 hiukkassuodattimella varus-
tettu 2,2-litrainen DI-D. Moottorin 
suurin teho on 115 kW (156 hv) ja 
vääntömomentti 380 Nm/2000 r/
min. Reippaasta käytännön suo-
rituskyvystään huolimatta auton 
yhdistetty polttoaineenkulutus 
on ainoastaan noin 7 l/100 km ja 
C02-päästöt siten 189 g/km. Päästö-
luokka on Euro 5. Ominaisuuksina 
mm. muuttuvageometrinen turbo ja 
ECCS (Extreme Conventional Com-
bustion System).

Vaihteistona 6-vaihteinen au-
tomaatti. Outlanderin All Wheel 

Teksti ja kuvat Ismo HautamäkiRajakoira-lehti koeajaa

Mitsubishi Outlander 2.2 
hdi navitc-sst business
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Control -voimansiirto yhdistää 
Mitsubishin oman Active Stability 
Control -tekniikan sähköisesti oh-
jattuun nelivetojärjestelmään. Ve-
totapa on valittavissa kaksivedos-
ta lukittuun nelivetotilaan. Kiihty-
vyys 0-100km 11,7s ja huippunope-
us noin 190 km. Mitat ja painot ko-
konaispaino 2410 ja omapaino 1855 
kg. Renkaat 225/55R18 225/55R18 
Vanteet (edessä ja takana) 18” x 
7.0J kevytmetalli, kokonaispituus 
4665mm, leveys 1800 mm. Perävau-
numassa jarruin 2000 kg ja jarruit-
ta 750 kg. Jarrut: Jarrulevyt takana, 
erilliset rummut käsijarrua varten 
BS-jarrrut ja EBD (elektroninen jar-
rupaineen säätö) ja jarruassistent-
ti. Autossa on viiden vuoden takuu 
tai 150 000 ajettua kilometriä. Lisäk-
si 12 vuoden koritakuu.

Tärkeimmät varusteet
Vakiovarusteina mm. (INTEN-
SE-tason lisäksi) nahkaverhoillut 
istuimet, sähkösäätöinen kuljettajan 

istuin, super wide range Xenon-ajo-
valot, navigointijärjestelmä 7 tuu-
mainen näyttö, rockford Fosgate 
premium-audiojärjestelmä, jossa 
AM / FM radio, CD-soitin MP3-tois-
tolla, kuljettajan ja etumatkustajan 
SRS-turvatyynyt, kuljettajan pol-
viturvatyyny, ajovakaudenhallin-
tajärjestelmä (ESC), ohjauspyörän 
korkeus- ja etäisyyssäätö AS&G, au-
tomaattinen Stop & Go –järjestelmä 
(ei 2.2 Di-D 6 A/T –mallissa), va-

kionopeudensäädin, käyttökytkimet 
ohjauspyörässä, ajonopeudenrajoi-
tin, käyttökytkimet ohjauspyörässä, 
vaihteenvalitsimet ohjauspyörässä, 
korinväriset sähkötoimiset lämmi-
tettävät ja suuntavilkulla varustetut 
sisään taittuvat ovipeilit, nahkapääl-
lysteinen monitoimiohjauspyörä 
audion kaukosäätimillä, rullatyyp-
pinen tavaratilan näkösuoja, LCD 
multi-information–monitoiminäyt-
tö, automaattinen kaksialueilmas-
tointi, sadetunnistin, Bluetooth® 
hands-free äänentunnistimella, Pri-
vacy glass -tummennus takalaseissa, 
mäkilähtöavustin (HSA, etumatkus-
tajan turvatyyny kytkettävissä pois 
päältä, verhomaiset kattoturvatyynyt 
edessä ja 2. istuinrivillä, kuljettajan 

Outlander on alun perin suunniteltu 
maasturin ja farmariauton välimuodok-
si, crossover-autoksi. Se on kompromis-
siton ratkaisu erilaiseksi autoksi, jonka 
ominaisuudet yltävät lähes varsinaisten 
maastureiden tasolle.

Outlanderissa on miehekkään oloinen 
muotoilu, se käy erittäin hyvin myös 
äijäkuskeille sekä leideille. Auto erot-
tuu hyvin muusta massa-autoista. Au-
ton väri on silmiä hivelevän kaunis.
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SRS-polviturvatyyny, aktiivinen ajo-
vakaudenhallintajärjestelmä (ESC) 
ja pidonhallintajärjestelmä (TCL), 
etuistuimissa kolmipisteturvavyöt 
esikiristimillä ja voimanrajoittimil-
la, toisella istuinrivillä kolmipiste-
turvavyöt, kolmannella istuinrivillä 
kolmipisteturvavyöt, ISOFIX-kiin-
nikkeet, lasten turvaistuimille toi-
sella istuinrivillä, ReinforcedImpact 
Safety Evolution (RISE) –turvakori, 
hätäjarrutusvalojärjestelmä ESS, se-
kä paljon muuta varustetta, joita saa 
varsinkin kun maksaa autosta hiu-
kan enemmän kun mitä vakiovarus-
teisena. 

Koeajot

Koeajoa on tullutkin ajettua kohta-
laisen paljon ja pääosin nyt vaihte-
levissa talvikelikelissä. Outlander 
kulkee maantiellä suuntavakaasti 
ja kevyen hitaalla ohjauksen kes-
kialueella on helppo tehdä pieniä 
suunnan muutoksia. Maantienope-
uksissa ohjaus on helppo keskittää 
ja alussa tuntui, että ohjaustehostus 
on liiankin voimakas, mutta ajoki-
lometrien myötä siihen näkyy tot-
tuvan. 

Aiemmin mainitsin polttoaineen 
keskikulutuksen olevan noin 7 lit-
raa, on se pitänyt hyvin paikkansa. 
Kaupungissa ohjaus on sopivan ke-
vyt, ja auto on kokoisekseen kette-
rä. Myös kääntöympyrä on tässä ko-
koluokassa poikkeuksellisen pieni. 
Maantieajossa auto on hyvin suun-
tavakaa, sitä ei heiluttele isommat-
kaan sivutuulet. Urilla auto käyt-
täytyy erinomaisesti, suuri paino ja 
neliveto auttavat autoa kulkemaan 
moitteettomasti. 

Näkyvyys eteen on hyvä. Takanä-
kyvyyttä rajoittavat taka- ja sivuik-
kunoiden muotoilu, kun taas suo-
raan taakse näkee hyvin. Vaihteisto 
pyrkii mahdollisimman taloudelli-
seen toimintaan ja moottorin pyö-
rintänopeus pysyttelee tavallisessa 
ajossa D- vaihteella 3000 kierrok-
sen alapuolella. Autossa on myös 
manuaalivaihteet, vaihtaminen ma-
nuaaliksi käy kätevästi suoraan oh-
jauspyörästä. Sillä on ilmeisesti 
haettu pienempään polttoaineen ku-
lutusta automaattiin verrattuna. 

Vaihteistojen ohjelmien toimin-
taeroa on käytännössä vaikea huo-

mata. Eco-ohjelma pyrkii kuitenkin 
käyttämään nelivetoa mahdollisim-
man vähän, ja lukitusohjelmalla voi-
manjako on etu- ja takapyörille yh-
tä suuri. Pääosin talvella lumisissa ja 
uraisilla teillä kannattaa ajella neli-
vedolla, vaikka se kuluttaakin polt-
toainetta hiukan enemmän. 

Tilat 

Auton sisätilat ovat erinomaiset, ti-
laa riittää hienosti viidelle hengelle 
ja tarvittaessa taakse saa myös kak-
si istuinta lisää, jolloin kuljetuska-
pasiteetti lisääntyy kahdella. Tosin 
nämä lisäpenkkitilat ovat lähinnä 
lapsien kuljettamista varten, aikui-
selle ne ovat liian ahtaat. Auton voi 
valita myös viisipaikkaisena, jolloin 
tavaratila on suurempi. Etuistuimet 
tarjoavat hyvin tukea ja ovat varsin 
mukavat, selkänoja säätö on hiukan 
puutteellinen, siinä olisi parantami-
sen varaa tehtaalla. 

Takaistuimella on hyvin polvitilaa 
pidemmänkin etumatkustajan ta-
kana, lisäksi takaistuimia voi säätää 
noin 20 senttiä taaksepäin ja saman 
verran eteenpäin. Outlanderin linja-
kas ja dynaaminen ulkomuoto kät-
kee sisäänsä avaran matkustamon, 
jossa voi matkustaa parhaillaan seit-
semän henkilöä. Outlander on erin-
omainen perheauto muunneltavuu-
tensa ja tilavuutensa ansiosta. 

Moottoritilassa on taas vaihteeksi ti-
laa huoltomiehelle työskennellä, tosin 
joutunee tästäkin moottorista paljon 
purkamaan edestä pois, että pääsee 
käsiksi alimpiin osiin. Nythän on ol-
lut jo pitemmän aikaa lähes kaikissa 
autoissa rakenne, että auton tietokone 
kytketään piuhan päähän ja katsotaan 
missä on vika.

Peräkontissa on tilaa noin 480 litraa, pituus on normaalitilassa noin 95 senttiä ja 
leveys 103 senttiä. Peräkontin ovi aukeaa ylös ja alas, eli se on kaksiosainen. Ala-
puoli auettuaan tekee lähes lastauslaituriomaisen levikkeen taaksepäin, johon 
hyvä nostaa painavat tavarat ensin ja työntää sitten eteen päin.

Takakontissa on tilaa esimerkik-
si koirahäkeille erinomaisesti, koko-
naistilavuus on noin 480 l ja penkit 
kaadettuna 1050 l. Pohjapinta-ala on 
samaa luokkaa kuin CR-V:ssä ja kor-
keuttakin on reilusti. Takaistuin tait-
tuu helposti eteen ja tavaratilan poh-
jasta tulee tasainen. Käytännössä ti-
laa on enemmän kuin useimmissa 
kilpailijoiden autoissa, joissa perä-
kontti tuntuu usein jäävän liian pie-
neksi. 

Kannattaa jälleen käydä koeajamas-
sa Mitsubishi Outlander autoliikkeis-
sä, etenkin nyt, kun on esitelty uusin 
malli ja myös Hybridi-versiona.
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Laakkonen
Yhtiöt

Juuret metsässä
Sydän autokaupassa
Mahti mediassa
Maine liiketoiminnassa

Ymmärsimme jo aikapäivää sitten, 
että painotuote on monelle asiakkaalle 

tärkein ja usein myös ainoa kanava 
oman viestinsä kertomiseen. Siksi 
me Punamustalla olemme tehneet 

paljon töitä sen eteen, että jokainen 
painoprosessi on hoidettu alusta 

loppuun – aineistosta postitukseen 
– laadukkaasti ja ammattimaisesti 

riippumatta siitä, onko kyseessä pieni 
digipainos vai miljoonapainos. 

Ota yhteyttä ja kysy oma tarjouksesi   
www.punamusta.com 

Painotuotteissa

LAATU
ratkaisee!

Tarrojen ja etikettien ammattilainen

Rullaavaa yhteistyötä
Paperityö Oy on Itä-Helsingissä sijaitseva monipuolinen painotalo, 
joka on erikoistunut tarrojen ja etikettien painamiseen. Painatus- 
menetelmien monipuolisuus ja asiakkaiden toimintaympäristöjen 
erinomainen tuntemus tekevät meistä alan edelläkävijän. 
Panostamme voimakkaasti asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, 
laadukkaaseen painotyöhön ja toimitusvarmuuteen.
Käytämme materiaalintoimittajina alan johtavia yrityksiä. 
Laajasta materiaalivaihtoehtojen määrästä löydämme sopivat 
ja kilpailukykyiset ratkaisut jokaiseen tarraan ja etikettiin.

www.paperityo.fi

golfpiste.com/kytajagolf/




