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Pääkirjoitus

oiranohjaajien 11 vuotta kestäneet talkoot ovat saaneet uuden käänteen. Olemme tehneet RTU:n liittokokoukselle Kainuun Rajan henkilöstöyhdistyksen kautta liittokokousaloitteen. Toukokuussa Rovaniemellä selviää miten edustajat aloitteen ottavat vastaan.
Rajavartiolaitos on onnistunut meille annetuissa säästövelvoitteissa ehkä liiankin hyvin. Nyt on saatu aikaan se tilanne, mitä korkein valtionhallinto on halunnut näillä säästöillä ilmeisesti saada aikaiseksi. Toki uskon, että Rajavartiolaitos on itse saanut määritellä sen, mistä kaikki säästöt leikataan ja leikkuri onkin
osunut kipeästi rajojenvalvonta sektoriin. Tulevaisuus näyttäytyy synkkänä eikä
kehittymismahdollisuuksia Rajavartiomiesurasta valvontapuolella ole näkyvissä.
Tämä saattaa aiheuttaa motivaation heikkenemistä, mahdollisten sairaspoissaolojen lisääntymistä, yleistä arvostuksen vähenemistä hallintoa kohtaan.
Olemme hyvin koulutettua ammattikuntaa ja nautimme valtakunnallisestikin arvostusta tekemästämme työstä. Kurjuuden maksimointi on tosin helppoa, vaikuttamalla yksinkertaisesti palkkaukseen, työajan käyttöön, testaukseen, valvontaan. Koiranohjaajat ovat osoittaneet mielestäni myös vuoden
2005 jälkeen olevansa luottamuksen arvoisia niin työnantajalle kuin liitollekin.
Me haluamme nyt nähdä, oletteko TE meidän luottamuksen arvoisia. Ei mikään suhde toimi loputtomasti siten, että toinen vaan ottaa, mutta ei muista
koska antaa. Kysykääpä vaikka kotona. Samalla lailla ME ajattelemme tilanteesta johon olemme joutuneet tässä vuosien aikana. Niin kauan kuin leikkautunutta ammattitaitolisää sekä siihen liittyvä jälkeen jääneisyyttä ei tule korjatuksi, se vaikuttaa jokaisen työssä jaksamiseen.
Esitämmekin, että molemmat osapuolet niin työnantajan edustaja kuin
unioni, ottavat yhtä suurta roolia löytääkseen ratkaisun tiedossa olevaan ongelmaan. Selvittämällä yhteisymmärryksessä mistä tarvittava rahoitus on saatavissa heikentämättä lisää yhdenkään virkamiehen tilaa lisää. Tämä ei toivottavasti ole paljon pyydettyä, mutta väitän että se maksaa itsensä takaisin pitkässä
juoksussa. Jos tilanne ei korjaudu jostain syystä, niin todennäköistä tulevaisuudessa saattaa olla, että mm. koiranohjaajan tehtäviin ei löydy uusia halukkaita
virkamiehiä riittävästi tarpeeseen nähden. Vastuu on 24 tuntia vuorokaudessa,
vuoden jokaisena päivänä. Samanlaista sitoutumista työhön ei taida löytyä keneltäkään muulta meidän hallinnosta. Jos löytyy, niin korjatkaa tietämätöntä.
Suuri joukko vanhempia ohjaajia onkin ilmoittanut olevansa väsyneitä tilanteeseen ja mahdollinen jatkaminen jossakin muussa tehtävässä koetaan huomattavasti mielekkäämpänä ja jopa palkitsevampana. Ymmärrän heitä täysin.
Käyttökausi alkaa kohta, todennäköisesti pääsemmekin testaamaan Euroopan parhaaksi kehuttua rajavalvontaa. Tulevista tehtävistä näemme parhaiten missä on meidän vahvuutemme ja heikkoutemme. Nämä operatiiviset tehtävät ovatkin ainut keino nähdä missä on parannettavaa, mikään harjoitus ei korvaa kovaa tilannetta.
Jarno Rautiainen
Puheenjohtaja / koiranohjaaja
Rajan koiramiehet ry
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PunaMusta Joensuu 2016
KANSIKUVA
Ari Komulainen
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Teksti ja kuva Henri Manninen

Koiranohjaajilta liittokokousaloite
Rajaturvallisuusunionille

K

ainuun rajan henkilöstöyhdistyksen vuosikokous pidettiin
4.3.2016 Sotkamossa. Paikalle saapui ennätysmäärä jäseniä, yli
kolmekymmentä. Suurin osa Vartiuksen ja Kuhmon rajavartioaseman
henkilöstöä, sekä KR:n esikunnan
johtokeskuksen jäseniä. Kokouksen
vieraiksi saapuivat Rajaturvallisuusunionin puheenjohtaja Erkki Hirvonsalo ja Kainuun Rajavartioston
luottamusmies Mika Kaikkonen.
Rajan koiramiesten puheenjohtaja Jarno Rautiainen toi henkilöstöyhdistyksen
vuosikokoukseen rajan koiranohjaajien puolesta liittokokousaloitteen, jonka hän myös esitteli kokousväelle. Koiranohjaajien huolena on ollut jo pidemmän aikaa palkkauksen jälkeenjääneisyyden korjaaminen. Tähän Rajan koiramiehet tekivät pohjatyötä jo viimevuoden
toukokuussa, jolloin Rautiainen ja
konsultointiapua tarjonnut Markku Pietikäinen kävivät Rajaturvallisuusunionin puheenjohtajan
ja pääluottamusmies Jouni Kurttilan puheilla isolla kirkolla. Täl-

löin yhdistyksellemme selvisi tarkemmin, että koiranohjaajien vinoutuneen palkkakehityksen korjaamiseksi täytyy ryhtyä toimenpiteisiin.
Seuraava askel olikin edellä mainittu liittokokousaloite, joka löytyy kokonaisuudessaan seuraavalta sivulta. Koiramiesten aloite sai kannatusta kokousväessä, jota Kainuun rajan
henkilöstöyhdistys lähtee esittämään
toukokuun liittokokouksessa Rovaniemellä. Kiitokset rajakoiraohjaajien puolesta kokouksen jäsenistölle,
jotka hyväksyivät aloitteemme. Tästä
aloitteen vastaanotosta ja toivottavasti hyväksymisestä saamme lukea kesäkuun Rajakoira-lehdestä.
Laitoin jäsenistöllemme heti Sotkamon kokouksen jälkeen tiedotteen ja kyselyn, mitä mieltä jäsenistömme on tehdystä aloitteesta.
Kaikki yhdistyksemme jäsenet eivät
kuitenkaan vielä tienneet hallituksemme laatimaa liittokokousaloitetta. Vastauksia on tullut mukavasti ja kaikki jäsenet ovat olleet aloitteemme kannalla. Kiitokset kaikille jäsenillemme palautteesta ja kannatuksesta.

Koiranohjaajat ja rajavalvontapuolen muu henkilöstö on viime vuosina ollut jatkuvien säästötoimenpiteiden alla. Rajaturvallisuusunionikin
on mennyt rajatarkastuspuoli edellä.
Nyt kun itärajalla kuohuu ja odotellaan kevätpurojen sulamisia, niin rajavalvontapuoli on suuren haasteen
edessä tulevan käyttökauden kynnyksellä. Kainuun Rajavartiostokin
laati koko hallintoyksikköön yhteneväisen testausmenetelmän. Kaikkien operatiivisessa käytössä olevien
koirien on suoritettava käyttäytymiskoe toukokuun loppuun mennessä ja
maastokoe (rajojen valvontakoirien)
heinäkuun loppuun mennessä. Nämä edellä mainitut kokeet on suoritettava hyväksytysti. Lisäksi ensi kesän kokeiluna kovan pinnan jäljestys toiminta-alueen tiestöllä. Tämä
ei ole vielä läpäistävä koe ensi kesänä, vaan tästä kokeesta kerätään kokemuksia.
Hienoja ideoita paperilla, mutta
mistä harjoitteluaika? Kainuun koiranohjaajat ovat koko talven ravanneet
Torniossa komennuksilla, teemana tehostettua ulkomaalaisvalvontaa. Raja-

Rajakoira

Rajakoira_1_16.indd 5

5

17.3.2016 17:37:05

koirat ovat tuon ajan olleet koirahoitolassa, kotona tai auton perässä.
KR:n koulutussuunnitelmaan esitettiin kevään jälkileiriä Kajaaniin, joka
viimevuonna vielä järjestettiin kaikille Kainuun rajakoiranohjaajille. Säästöleikkuri raapaisi tämänkin tärkeän
kevään jälkileirin pois koulutuskäskystä. Mikä on viesti ohjaajille? Olette
tärkeitä tulevalla käyttökaudella, mutta emme pysty kustannussyistä järjestämään teille koulutusaikaa. Laittakaa
kamppeenne kuntoon vapaa-ajalla.
Näin minä ainakin ymmärrän työnantajan viestin rivien välistä luettuna. Itse

en vaan uskalla laskea näitä vapaa-ajalla tehtyjä koulutustunteja rajakoiran parissa.
Testausta näkyy taas käyttökaudella
piisaavan. On hallintoyksikön testit, rajavartioaseman oma laadunvalvonta ja
kiilaksi vielä joku rajavalvontaharjoitus.
Aikamoisia silmätikkuja me koiranohjaajat työyhteisössä olemme.
Kaikkien koiranohjaajien tulokset
ovat luettavissa tietokoneen kansioissa ja osa vielä tulostettuna vartioaseman ilmoitustaululla. Kun aloittelin virkauraani Helsingin rajatarkastusosastossa ja siellä asiakirjatutkija-

na, niin vastaavantyyppistä testaus/
laadunvalvonta rumbaa en työssäni
kohdannut. Enkä menettänyt kertaakaan yöunianikaan työhöni liittyvissä haasteissa. Tätä en voi sanoa nykyisessä tehtävässäni, rajakoiranohjaajana toimiessani. Jo kolmetoista
vuotta alalle antautunut. Nuoren rajakoiran kouluttamisen eteen tulevissa ongelmissa, on monesti illalla tyyni pyörinyt pään alla ja katse harhaillut pimeän makuuhuoneen kattoa,
jotakin koulutusratkaisua etsien. Jotenkin tuntuu, että onko tämä kaikki
aina vaivan arvoista!

RVL:N KOIRANOHJAAJIEN LIITTOKOKOUSALOITE RAJATURVALLISUUSUNIONILLE
Rajakoiranohjaajat esittävät liittokokoukselle ohjaajien palkkauksen jälkeenjääneisyyden korjaamisen. Palkkaus on vinoutunut jo vuodesta 2005 alkaen.
Rajakoiranohjaajat esittävät liittokokoukselle ammattiaitolisän sisällyttämistä yleiskorotusten alaisuuteen. Tällöin euromääräinen ammattitaitolisä ei korjauksen jälkeen pääse enää vinoutumaan yhtä
huonoksi kuin se tällä hetkellä on.
Koiranohjaajille palkkauksen jälkeenjääneisyys on tällä hetkellä huolenaihe numero yksi. Jälkeenjääneisyyttä on tapahtunut pitkällä aikavälillä ja se on vuosien aikana vaikuttanut myös ohjaajien
kokonaisansioihin vuositasolla, jolla on myös vaikutusta eläkekertymiin. Näin ollen Koiranohjaajat
edellyttävät että myös Rajaturvallisuusunioni suhtautuu koiranohjaajien liittokokous aloitteeseen vakavasti.
Koiranohjaajat haluaa että jälkeenjääneisyyden korjaaminen on RTU:n tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä.
RVL:n koiranohjaajien puolesta
Henri Manninen 				
Koiranohjaaja 				
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Jarno Rautiainen
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Teksti Reijo Väisänen kuvat Ari Komulainen, Reijo Väisänen

Virkakoirien vetomestaruuskilpailut Kajaanissa

K

evät keikkuen tulevi, lumipenkat pehmittäin, tuulen
pehmeän keralla, sadeviitta
harteilla.
Edellä mainitusta Kelevalan lorusta oli selvä viite kevääseen, kamppailtaessa virkakoirien SM-vetokisojen mestaruuksista Kajaanissa.
Vetistä loskaa maassa ja orastavat
purot virtasivat hangen alla. Kuitenkin Vimpelinvaara oli varta vasten
pukeutunut edellisenä yönä valkoiseen huntuun antamaan viimeisen
kuvan parhaimmasta talvesta niille
koiravaljakoille, jotka olivat saapuneet kisaamaan perinteitä noudat-

8

taen mestaruuksista – jos ei nyt sankoin joukoin, niin ainakin kohtuullisen runsaslukuisena.
Poliisikoirayhdistys oli kisojen
vastuuvuorossa. Itse asiassa vetovuoro tarkoitti Esko Seppästä, jonka
eläkemiehen harteille koko kisa oli
kasattu. Esko hoiti kasatut tai kasaamansa paineet tyylikkäästi ja kunnialla loppuun saakka. Tietenkin
hän vanhana organisaattorina oli
haalinut kisaorganisaatioon 15 hengen miehistön varmistamaan kiso-

jen sujuvuuden. Kun kisapäivä koitti, niin 15 hengen miehistö oli kutistunut Eskoon ja Esa Erkkilään, jotka
vastasivat kuulutuksesta, ajanotosta,
koirien kunnosta, kateringista, latujen kunnosta, kisapaikan koristelusta, palkinnoista, vip-henkilöistä
(toimittajat ja kuvaajat) sekä valtakunnallisesta tiedottamisesta.
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Esa Erkkilä (vas) ja Esko Seppänen vastasivat Poliisikoirayhdistyksen puolesta
virkakoirien vetomestaruuskilpailujen järjestelyistä.

Virkakoirien valjakkokisan yleinen SM 10
km
Historian kirjoihin on joskus jouduttu kirjaamaan ykkösnumerolla
lähtijät, jotka ovat myös voittaneet
oman sarjansa, kuten esimerkiksi Kalevi Hämäläinen ja olympialaisten 50 km hiihto ja Sqaw Valley
vuonna 1960.
Tänään kirjattiin näiden loistavien
saavutusten kirjaan maalissa uusi nimi: Arto Juutinen ja Debie, SM-valjakkokisan kilpailijanumero oli yksi
ja maalissa heidän tittelinsä oli edelleen yksi, Suomen mestari, eli virkakoirien valjakkokisan 10 kilometrin
matkan Suomen mestari.
Tässä sarjassa koettiin kisojen ainoa keskeytys. Rajan koiramiesten
yhdistyksen sihteerin, Henri Mannisen koira spu Sisu, alkoi noin seitsemän kilometrin jälkeen kulkemaan
kolmella jalalla.

Arto Juutisen ja spu Debien lennokasta etenemistä SM-kympillä.
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Henri Manninen ja spu Sisu joutuivat
keskeyttämään SM-kympin Sisun loukattua jalkansa.

-Lopetin heti kilvanhiihdon ja
lähdimme välittömästi ”hiipimään”
maalialueelle, kertoili Manninen.
Suomen mestari, Arto Juutinen
kertoi, että neljä vuotta vanha spn
Debie on juoheva työkaveri, haistaa
epänormaalit ilmiöt ja jättää huomioimatta epäoleelliset seikat. Arto
ja Debie ovat harjoitelleet ahkerasti. Tavoitteena ei ole ollut SM-titteli, vaan hyvä kunto, niin ohjaajalla
kuin koiralla. Harjoitteena on ollut
yleensä 10-25 km:n lenkki partiossa
tai vapaa-ajalla.
Tietenkin kovat pakkaset alkutalvesta haittasivat harjoitteita. Tarkemmin sanoen, Debie juoksenteli pitkin
Tuupovaaran raitteja nuuskien paikat jos toisetkin, sillä aikaa kun minä katselin Kauniita ja Rohkeita, siinä meillä molemmilla kunto nousi
kohisten, naurahtaa Suomen mestari. Vetokisoja edeltävänä päivänä Arto hiihti Pogostan hiihdon vapaan 68
km ollen 45 v sarjan 11.

Suosituin on edelleen
harrastesarja 5 km
Seuraavana vuorossa oli naru vitonen. Tämä sarja kasasi eniten
valjakkoja kisaamaan voitosta. Nimensä mukaisesti matkan pituus on
viisi kilometriä. Alan harrastajien
mukaan matkan nimi on rykäisy.
Viiden kilometrin matka nopeimmilta hujahtaa yhdessä ”rykäisyssä”.
Voidaan sanoa, että entiseen malliin
(neljännen kerran) matkan voitti ylivoimaiseen tapaan Vaalimaan
ylirajavartija Hanna Kaipiainen saksanseisoja Topin kanssa. Valjakon
aika oli 11 min ja 45 sek. Seuraavaksi tuli 14 hevoskuormallista heinää
ja tämän jälkeen maaliin tuli Antti
Huotari ja spu Lalli. Antteja oli po-

10

Hanna Kaipiainen ja saksanseisoja Topi näyttivät suksenkantoja ja kantapäitä muille kilpakumppaneille harrastesarjan naruvitosella - Hannalle jo neljäs peräkkäinen mestaruus.
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Antti Huotari ja spu Lalli valjakkohiihtivät harrastesarjan vitosella toiseksi ajalla 12.50.

Hannu Heiskanen Spu Rommi voittivat 45 sarjan ajalla 16.30.
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Petri Rajajärvi ja spu Luoti.

Rauno Saukkonen ja xmu Örkki.

Timo Kinnunen ja spu Andy.

diumilla enemmänkin, Antti Ahtola
hävisi hopean vain kuudella sekunnilla. Ahtola olisi ollut korkeammalla – hopealla – ellei koira olisi välillä jäänyt seurustelemaan muiden
kanssa ja lähtökään ei onnistunut
ihan nappiin. Äkkiä kuusi sekuntinen on maastossa hävitty, vaikka ei
välikahvilla kävisikään. Tässä sarjassa kilpailivat myös Kainuun prikaatin varusmieskoiranohjaajat, joita
oli saatu mukaan kolme valjakkoa.
Hanna Kaipiainen oli viikonloppuna Suomen palveluskoira liiton
valjakkohiihdon SM-kisoissa Kuhmossa. Siellä Hanna ja Nortin Don
olivat kolmansia pulkkasarjan 10 kilometrillä. Parivaljakolla on talvella
miltei joka viikonloppu kisoja, joten
kilometrejä tulee nieltyä pelkästään
kilpailuissa paljon. Lumettomaan
aikaan Hanna lenkkeilee ahkerasti koirien kanssa muutoinkin ja jos
vauhtia halutaan pitää, niin kickbikella mennään pitkin polkuja tai kyläteitä.

Viestissä edelleen jännitystä
Mukaan saatiin kokonaista seitsemän joukkuetta. Tosin joukkueita
koottiin sekajoukkueiksi. Oli poliisi/
rajajoukkueita ja joukkueita koottiin myös rajan eri hallintoyksiköistä. Pääasia, että kaikki kynnelle kykenevät pääsivät kisaamaan. Oikea
kisahan siitä muodostuikin. Lähtö
on aina jännittävä paikka, koskaan

12

Esko Seppänen valmiina lähettämään viestin ensimmäisen osuuden kilpailijat liikkeelle.
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ei tiedä mitä tapahtuu. Tähän olivat
järjestäjät myös varautuneet. Lähtösuoran päässä oli lähettäjä/tarkkailija, (Esko Seppänen) joka lupasi
keskeyttää kisan ja laittaa lähdön
uusiksi jos alkurytäkässä ilmenee
esim. joukkotappelu. Lähtö tapahtui
kuitenkin sopuisasti, eikä lumeen
jäänyt verijälkiä, niin kuin joskus
tiedetään tapahtuneen.
Ensimmäisinä vaihtoon tulivat
Antti Ahtola spu Toivo (Rajan ja
Poliisin sekajoukkueesta) ja heti perässä sekunnin välein Jarno ”rautsi”
Rautiainen, spu Piki (Raja I), Antti Holappa, spu Sulo (Suomussalmi) ja Jarmo Nousiainen, spn Piku (Raja III). Toiseen vaihtoon pyyhälsi metsän siimeksestä ensimmäisenä Kari Korhonen (raja/poliisi). Toisena Lari Kemppainen spu
Hukka (Suomussalmi) kolmantena
Hannu Heiskanen spu Rommi (raja III). Kisan voittajajoukkue, raja I,
oli pudonnut tällä osuudella Jaakko
Haltun ja lbu Titon ”avustuksella”
neljänneksi. Tässä vaiheessa ensimmäisen ja neljännen joukkueen ero
oli jo 2,09 min.
Ankkureista raja I:n Antti Huotari
(tuo neljäntenä matkaava) sai siivet
selkäänsä ja spu Lallille löytyi mahanalus jalkoja täyteen. Valjakoita alkoi tiheään tahtiin tulla selkä edellä
vastaan, eipä aikaakaan kun Huotari
huomasi kolkuttelevan jo kärkipaikkoja. Viimeisellä kilometrillä ei jääty
seurustelemaan ohitettavien kanssa,
vaan kaikista ohi tylysti. Maaliin tultaessa Antti Huotari sai revittyä viiden sekunnin eron toiseen joukkueeseen, Suomussalmen Timo Kinnuseen spu Andyyn, joille sekunnin
jäi rajan III-joukkueen Arto Juutinen ja spn Depie. Arto oli jo välillä johdossa, silmissä kiilsi kunniakas
viestimestaruus, mutta sitten rupesi
valjakoita lappamaan ohitse oikealta
ja vasemmalta. Orastava voitto himmeni todelliseen kolmanteen sijaan.
Voittajajoukkueen
muodostivat: Jarno Rautiainen spu Piki, Jaakko Halttu lbu Tito ja Antti Huotari
spu Lalli. Huomionarvoista on
se, että koskaan aiemmin ei ole Rajan koiramiehet ry:n puheenjohtaja
ole ollut voittajajoukkueessa. Toimittajan mielestä ei olisi ollut nytkään,
vaan ”rautsilla” oli tänään hyvässä is-

kussa oleva koira, spu Piki. Parivaljakko vetäisi saman lenkin yli puolitoista minuuttia nopeammin kuin
edellisenä päivänä yksilösarjassa.
Toki ”rautsin” lausuma ennen lähtöä
toteutui: ”voitto tai kuolema!”

Ensi vuonna järjestelyvuorossa
ovat Rajan koiramiehet ry, kisapaikaksi valittiin Suomussalmi ja ajankohdaksi maaliskuu. Yhdistys toivottaa kaikki valjakkokisailuun innostuneet lämpimästi tervetulleeksi.

Spu Toivo, ensimmäisen osuuden nopein.

Spu Piki ensimmäisen osuuden toiseksi nopein.
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Viestin hopean ja pronssin ratkaisu, Timo Kinnunen ja spu Andy voittavat kuonon mitalla Arto Juutisen ja spn Depien.

Rajan koiramiesten I-joukkueen hiihtäjät komeat voittopokaalit käsissä. Vasemmalta Antti Huotari (ankkuri), Jaakko Halttu (II-osuus) ja Jarno Rautiainen (I-osuus).
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Valjakkohiihtojen tulokset
Kajaani 2016

Valjakkokisan tulokset

Viestin tulokset

Yleinen 10 km
Arto Juutinen Spn Debi 28.05
Timo Kinnunen Spu Andy 29.13
Juha Vataa Spu Elmo 32.12

RAJAN KOIRAMIEHET I 43.09
Jarno Rautiaineni+SpuPiki 14.17
Jaakko Halttu+Lbu Tito 16.04
Antti Huotari+Spu Lalli 12.48

Miehet 45v 5 km
Hannu Heiskanen Spu Rommi 16.30
Antti Kotiranta Spn Unna 17.20
Petri Rajajärvi Spu Luoti 17.33

SUOMUSSALMI RAJA 43.14
Antti Holappa+Spu Sulo 14.18
Lari Kemppainen+Spu Hukka 13.55
Timo Kinnunen+Spu Andy 15.01

Miehet 50v 5 km
Rauno Saukkonen xmu Örkki 15.59
Veli-Pekka Mäkelä Spu Saku 20.39
Jouni Kiviaho Spu Keissi 21.51

RAJAN KOIRAMIEHET III 43.15
Jarno Nousiainen+Spu Piku 14.19
Hannu Heiskanen+Spu Rommi 14.45
Arto Juutinen+Spn Debi 14.11

Harrastesarja 5 km
Hanna Kaipiainen Lkssu Topi 11.45
Antti Huotari Spu Lalli 12.50
Antti Ahtola Spu Toivo 12.56
Lari Kemppainen Spu Hukka 13.54
Jaakko Halttu Lbu Piki 14.12
Jarno Nousiainen Spn Piku 14.17
Antti Holappa Spu Sulo 14.32
Olli Tuovinen Spu H-Ego 15.06
Jarno Rautiainen Spu Piki 15.53
Petri Pentinpuro Spn Huli 16.31
Tommi Rusanen mu Gurko 17.53
Otto Alaluusua Spu Eemeli 19.28

RAJAN KOIRAMIEHET/POLIISI 43.45
Antti Ahtola+Spu Toivo 14.15
Kari Korhonen+Spu 14.03
Juha Vataa+Spu Elmo 15.27
SOTAKOIRAYHDISTYS 46.45
Petri Pentinpuro+Spu Huli 15.47
Miiro Nättinen+Spu Eemeli 16.30
Olli Tuovinen+Spu Ego 14.28
POLIISIT 51.54
Tommi Rusanen+mu Gurko 19.17
Veli-Pekka Mäkelä+Spu Saku 17.41
Rauno Saukkonen+xmu Örkki 15.27
RAJAN KOIRAMIEHET IV 53.32
Jouni Kiviaho+Spu Keissi 19.31
Petri Rajajärvi+Spu Luoti 17.25
Antti Kotiranta+Spn Unna 16.36
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Teksti ja kuvat Ismo Hautamäki

Alaskanmalamuuttien kuormanvetokilpailut Lieksassa

A

laskanmalamuutti on lähtöisin Alaskasta, jossa Mahlemiut-eskimot käyttivät koiraa
kuormanvetäjinä sekä rekivaljakoissa. Malamuutti-koiria on käytetty
kuorman vetoihin jo 1800-luvulta
lähtien, niiden eriomainen kuormanvetokyky on tuonut tälle koirarodulle
varsinaisen vetojuhdan maineen.
Alaskan jättimäisen kultakuumeen aikoihin malamuuteilla alettiin myös kilpailemaan kuormanvedossa ja valjakkokilpailuissa. Alaskanmalamuutin ominta aluetta on
raskaan reen vetäminen. Malamuutit eivät pysty kilpailemaan nopeudessa pienempien vetokoirien kanssa pitkillä matkoilla, mutta kuorman
vedossa pitkillä matkoilla ne ovat
omalla alueellaan, niiden etu onkin
kestävyys hyvin raskaiden kuormien
vetämisessä ja työskentelyvarmuus
äärimmäisissä olosuhteissa.

Kilpailujen osalta tärkeä koiran painon
punnitus käynnissä. Kuvassa Pekka Mertala, avustaja Panu Sipilä, tuloksen merkkaaja Juha Hyvönen, sekä koira Yona.
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Koira on älykäs, ihmisystävällinen ja uuttera rotu. Malamuutit ovat
yleensä melko hiljaisia koiria, koska ne haukkuvat harvoin. Ne ilmaisevat kuitenkin itseään usein ”puhumalla” ja saattavat myös ulvoa susien tapaan tuntiessaan olonsa jännittyneeksi. Suomessa alettiin kilpailla Alaskanmalamuutteilla 1980-luvulla erilaisissa tapahtumissa, joissa ei ollut virallista kilpailua. Vuonna 1995 oli ensimmäiset viralliset kuormanvetokilpailut talvipäivien yhteydessä ja sen niitä
on pidetty aina vuosittain jossain päin
Suomea. Nyt ensimmäisen kerran kisat toi Arktiset Vetokoirat ry Lieksaan,
suuren yleisön nähtäväksi.

Lieksan kisa
Kuorman vetokisa pidettiin Lieksassa ns Rotkon tontilla 14.02.2016 iltapäivällä, kisan aikana puhalsi ikävä
itätuuli ja lumisade, joka toi kisaan
lisämausteen ja hiukan arktista tuntua. Kilpailut aloitettiin kaikkien
koirien punnituksella, se on yksi
osa kisaa ja koetta. Koirat punnittaan vaa’alla, koska paino vaikuttaa
kilpailutulokseen, koiran on vedettävä viisi kertaa oma paino saadakseen esimerkiksi kokeessa tuloksen
KVK1.

Kilpailuissa koiraa saa käskeä vetämään sen edestä tai takaa. Kokeessa käskyjä saa antaa vain reen/koiran takaa. Kilpailuissa on sallittua
olla koiran etupuolella maaliviivan
takana, josta voi antaa ääni- ja käsimerkkejä, mitään muita apuvälineitä ei saa käyttää. Yksittäisen koiran
tulos kilpailuissa on riippuvainen
koiran omasta painosta, mitä pienempi on oma paino ja jos vetokyky
on suuri, niin voitto saattaa olla aika
varma. Eli suurimman kuorman vetäjä ei ole varmuudella voittaja, vaan
painoindeksi ratkaisee voittajan.
Kilpailussa koiran tulee vetää käskystä tai houkuttelusta kilpailuun soveltuvaa rekeä 10 metrin matkan tasaisella pohjalla 3 minuutin kuluessa.
Koiran tulee saada reki liikkeelle 1 minuutin kuluessa lähtökäskystä. Lieksan kilpailuissa parhaimman tuloksen
sai uros yupik 625 kiloa, 20.16 kertaa koiran oma paino! Paras narttu oli
Jouko Mikkosen Tika tuloksella 450
kiloa,19.57 kertaa koiran oma paino.
Kilpailuissa kaksi koiraa yritti vetää suurta 700 kilon kuormaa, mutta kumpikaan koira ei saanut rekeä
liikkeelle. Omistajat yrittivät houkutella koiriaan vetämään, mutta koirat olivat päättäneet, että tämä on
nyt tässä, niin siihen oli tyytyminen.

Tulokset
Kilpailuun osallistui yhteensä seitsemän koiraa Lappeenrannasta, Iisalmesta ja Sonkajärveltä. Rata oli
puhdistettu ja tampattu lumesta etukäteen, jotta reki liukuisi paremmin.
Kisan aikana tullut lumi- ja räntäsade lisäsi vetojen kitkaa, joten kisailijoilla oli jo etukäteen tiedossa, ettei
mitään ennätystehtailuja tule kilpailupäivänä.
Paras uros Jouko Mikkosen yupik 625 kg, 20.16 kertaa koiran oma
paino. Paras narttu Jouko Mikkosen
Tika tuloksella 450 kg, 19.57 kertaa
koiran oma paino. Kolmantena Pekka Mertalan kayitak 625 kg 18.3 kertaa koiran oma paino. Neljäs Yona
450 kg, 14.52 kertaa koiran oma paino. Viides Talut 450 ķg, 13.04 kertaa oma paino. Kuudes Leevi 345 kg
10.15 kertaa oma paino. Seitsemäs
plop 220 kg, 6.77 kertaa oma paino.

Jouko Mikkonen ja Yupik (Tsaani Hey
Tipvigut) Oli päivän paras vetokoira tuloksella 625 kg, 20,16 kertaa koira omapaino.
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Turvasiru tutuksi 2015 tunnistusmerkitsi lemmikkejä
ympäri Suomen – kiertue
jatkuu myös tänä vuonna

L

ähes 300 kissaa ja koiraa sai
tunnistustiedot sisältävän mikrosirun, kun Turvasiru tutuksi 2015 -kiertue matkusti ympäri
maan.
SEYn vapaaehtoinen eläinsuojeluneuvoja Nina Karvinen järjesti yhdessä Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n kanssa sarjan Turvasiru tutuksi -tapahtumia, joihin lemmikkieläinten omistajat saivat tuoda eläimensä tunnistusmerkittäväksi. Eläimet rekisteröitiin samalla Turvasiru-rekisteriin. Kiertue järjestettiin yhteistyössä paikallisten eläinsuojeluyhdistysten ja yritysten kanssa lähes 30
paikkakunnalla.
Mikrosirulla tehty tunnistusmerkintä antaa lemmikille suojan katoamisen ja varkauden varalta, sillä se
edistää eläimen omistajan ja taustan
jäljitettävyyttä. Sirun saanut eläin rekisteröidään
Turvasiru-palveluun,
josta eläinlääkäriasemat, eläinsuojeluviranomaiset ja löytöeläinten vastaanottopaikat saavat omistajan yhteystiedot välittömästi selville.
Menestyksekäs kiertue saa tänä
vuonna jatkoa Turvasiru tutuksi 2016
-kiertueesta.
– Turvasiru tutuksi 2015 -kiertue tuli selvästi tarpeeseen. Jatkamme kiertuetta jälleen tänä vuonna eläinsuojeluyhdistysten pyynnöstä. Tarkoituksena on lisäksi saada yhdistyksiä eri
puolilla Suomea kouluttamaan omia
siruttajia, jolloin yhdistykset voisivat
tunnistusmerkitä eläimiä myös itse,
Nina Karvinen kertoo.
SEY ajaa uudistettavaan eläinsuojelulakiin tunnistusmerkintä- ja rekisteröintipakkoa kaikille kissoille ja koirille.
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– Suomessa löytöeläintaloihin
päätyy yli 15 000 lemmikkieläintä
vuodessa. Melkein kaikki koirat päätyvät onnellisesti takaisin omistajilleen, mutta kissoista suurin ota jätetään noutamatta kotiinsa. Kaikkien
lemmikkieläinten tunnistusmerkintä ja rekisteröiminen ehkäisisi eläinten hylkäämistä ja nostaisi erityisesti kissojen arvostusta. Lisäksi tunnistusmerkinnällä ja rekisteröinnillä
saataisiin keinoja pentutehtailun ja
muun laittoman eläinkaupan vastaiseen työhön, sanoo SEYn vs. toiminnanjohtaja Maria Lindqvist.

http://esyjenkummit.net/ajankohtaista/turvasiru-tutuksi-kiertue-tavoitti-25-paikkakuntaa-vuonna-2015/
Turvasiru tutuksi 2016 -kiertue: https://www.facebook.com/
events/1731788650389274/

Lisätietoja
http://www.elainsuojelulaki.fi/
seyn-tavoitteet/tunnistusmerkinta-ja-rekisterointi/
Turvasiru on verkossa toimiva
palvelu, johon sirutettujen lemmikkien tiedot rekisteröidään. Eläinlääkäriasemat,
eläinsuojeluviranomaiset ja löytöeläinten vastaanottopaikat saavat omistajan yhteystiedot Turvasirupalvelusta välittömästi selville. Palvelu on AniMore:n,
eläinlääkäreiden, löytöeläinkotien ja
eläinsuojeluyhdistysten yhteistyössä
organisoima. Toiminnassa on mukana myös SEY. Turvasiru-palvelu
toimii netissä 24/7 osoitteessa:www.
turvasiru.fi
Mikrosiru on eläimen ihon alle rokotuksen tapaan laitettava tunnistesiru, johon on tallennettu eläimen oma yksilöllinen tunnusnumero. Mikrosiru on täysin turvallinen,
se ei häiritse eläintä tai aiheuta sille kipua. Toimenpide vastaa rokottamista.
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Tulli on tutkinut laajamittaista dopingaineiden salakuljetusta

T

ulli on tutkinut laajamittaista dopingaineiden salakuljetusta Virosta Suomeen.
Toukokuusta 2015 alkaen Tulli on
takavarikoinut yli 1300 dopingaineampullia ja lähes 74 000 dopingainetta sisältäviä tabletteja. Dopingaineiden yhteenlaskettu arvo on
noin 230 000 euroa. Lisäksi Viron
tulli pysäytti yhden salakuljetuserän,
jonka arvo oli noin 30 000 euroa.
Esitutkinnan aikana Tulli takavarikoi myös lääke- ja huumausaineita.
Kaksi suomalaista miestä on syytettynä törkeistä dopingainerikoksista
ja lääke- ja huumausainerikoksesta.
Tulli takavarikoi lokakuussa 2015
Virosta Suomeen saapuneen dopingaineita sisältäneen rahtilähetyksen,
joka oli osoitettu pääkaupunkiseudulla asuvalle mieshenkilölle. Rahtilähetys sisälsi yhteensä 260 kappaletta (900 ml) dopingaineampulleja
ja 600 kappaletta dopingaineita sisältäviä tabletteja. Dopingerän arvo
olisi ollut lähes 7000 euroa.
Tullin esitutkinnan aikana selvisi, että mieshenkilö oli salakuljettanut toukokuussa 2015 dopingaineita
Virosta Suomeen. Dopingaineet olivat piilotettuina kuudessa olutlaatikossa. Toukokuussa tuodun dopingerän suuruus oli noin 1300 ampullia (3500 ml) ja 10 000 tablettia. Erä
on päätynyt levitykseen Suomessa ja
sen arvo oli noin 25 000 euroa.
Mieshenkilö yritti salakuljettaa samanlaista dopingerää myös syyskuussa 2015, mutta Viron tulli otti
hänet kiinni. Kiinnioton yhteydessä
Viron tulli takavarikoi seitsemästä
olutlaatikosta lähes 1500 (4087 ml)
dopingaineampullia ja yli 12 000 dopingainetta sisältäviä tabletteja. Dopingerän arvo oli noin 30 000 euroa.

siten, ettei henkilö itse tiennyt asiasta. Tämä oli todennäköisesti tehty viranomaisten hämäämiseksi. Varastosta takavarikoitiin suurin osa takavarikkoon jääneistä dopingaineista.

Dopingaineiden lisäksi
huumausainerikoksia
Maahantuonnin yhteydessä ja kotietsinnöillä
takavarikointeja
Tullin rikostutkinnan aikana Suomessa on takavarikoitu maahantuonnin yhteydessä ja kotietsinnöillä yhteensä yli 1300 ampullia (9449 ml) ja
lähes 74 000 tablettia, jotka sisälsivät
dopingaineita (mm. metandienonia,
testosteronia, stanotsololia), lääkeaineita (mm. klenbuterolia, anastrotsolia ja liotyroniininatriumia) ja
somatropiinia, joka on biosynteettisesti valmistettua ihmisen kasvuhormonia. Maahantuodut dopingaineet
olivat pääsääntöisesti valmistettu Yhdysvalloissa, Iranissa tai Bulgariassa.
Doping- ja lääkeaineita oli yli 40 eri
tuotemerkkiä.
Rikoskokonaisuudessa takavarikoitujen dopingaineiden arvo oli lähes 230 000 euroa ja niiden määrä
on merkittävä.

Toiminnan takana
kaksi miestä
Dopingaineet salakuljettanut mieshenkilö toimi kaikilla salakuljetuskerroilla kahden henkilön palkkaamana
kuriirina. Päähenkilöt ovat myyneet
ja levittäneet dopingaineita mm.
Tor-verkon kautta ympäri Suomea.
Kaksi päähenkilöä oli vuokranut
varaston, jossa he säilyttivät dopingaineita. Varaston vuokrasopimus oli
tehty kolmannen henkilön nimissä

Tullin esitutkinnan aikana tehdyissä
kotietsinnöissä takavarikoitiin lähes
40 grammaa amfetamiinia ja metamfetamiinia. Lisäksi on selvitetty,
että noin 30 grammaa amfetamiinia
ja muutama ekstaasitabletti on päätynyt levitykseen.

Esitutkinnassa selvitetty yhteensä kuusi
törkeää dopingainerikosta
Doping- ja huumerikoskokonaisuudessa on selvinnyt kuusi törkeää dopingrikosta ja lääkerikosta
touko-marraskuun 2015 aikana.
Esitutkinnan aikana on kuulusteltu
yhteensä kuutta henkilöä epäiltyinä
törkeisiin dopingainerikoksiin. Rikoskokonaisuudessa päähenkilöinä
olleet kaksi miestä ovat olleet tutkintavankeina ja vain heitä epäillään
kaikista kuudesta törkeästä dopingrikoksesta. Lisäksi neljä dopingaineita ostanutta henkilöä on kuulusteltu todistajan asemassa. Kaikki
rikoskokonaisuuteen liittyvät henkilöt ovat Suomen kansalaisia. Jutun
päähenkilöt ovat kiistäneet dopingaineiden maahantuonnin järjestämisen ja levittämisen.
Esitutkinnan aikana Tulli selvitti, että dopingaineita oli tilattu mm.
Latviasta ja ne oli tuotu Viron kautta Suomeen. Tapauksen esitutkinta
on valmistumassa ja se siirtyy syyteharkintaan Helsingin syyttäjänvirastoon helmi-maaliskuun aikana.
Rajakoira
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Koiria kuoli Suomessa kylmään
– tarhakoirien oloissa pahoja
puutteita

H

uippukylmät säät tammikuussa jatkuivat pitkään.
Pakkanen koetteli erityisesti
ulkona pidettäviä tarhakoiria.
Ulkona pidettävien koirien oloissa on usein pahoja puutteita. Monilla tarhakoirilla on puutteelliset kopit
eikä omistajalla aina ole ymmärrystä koirarodun kylmänkestävyydestä.
– Ulkona pidettävien koirien tarhassa pitäisi olla lämmin, kuiva ja
vedoton koppi. Kun pakkanen kiristyy yli 20 asteen, on viimeistään koirakohtaisesti harkittava koiran ottamista sisälle, vaikka koppi olisikin
asianmukainen, muistuttaa SEYn vs.
toiminnanjohtaja Maria Lindqvist.
SEYn tietoon on tullut, että tänäkin talvena koiria on kuollut kylmään. Lieksassa kuoli hiljattain tarhakoira 36 asteen pakkasessa. Kyseinen koira oli alaskanhusky, joka ei
sovellu arktisiin oloihin, sillä se on
lyhytkarvainen eikä sillä ole alusvillaa. Alaskanhuskyja pidetään tarhoilla yleisesti.
– Tilanne on vuosikymmenen aikana parantunut, mutta edelleen
koiria kuolee kylmään. Valvontaan
tarvittaisiin lisää tiukkuutta ja yhtenäisyyttä. Lemmikkikoirien kohdalla eläinlääkärit saattavat olla hyvinkin tiukkoja lain tulkinnassa,
mutta koiratarhoilla valvonnan taso
vaihtelee, kertoo SEYn Pohjanmaalla ja Lapissa toimiva vapaaehtoinen
eläinsuojeluneuvoja Marika Sassali.
– Viranomaisilla ei valitettavasti
vaikuta olevan yhtenäisiä käytäntöjä
koiratarhojen tarkastuksessa, vaan
on eläinlääkäristä kiinni, tarkistetaanko esimerkiksi juuri koirien kopit. Osalla tarhoista kopit ovat lautahökkeleitä, joissa ei ole lämmitystä
tai eristystä. Valvontaeläinlääkärin
tulisi pikaisesti puuttua tällaisiin tilanteisiin, Sassali kertoo.
Ongelmaa pahentaa se, etteivät
läheskään kaikki koirat sovellu ulkona pidettäväksi. SEY on saanut
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talven aikana paljon yhteydenottoja
ulkokoirista pakkasella.
– Lain mukaan ympärivuotisesti ulkona saa pitää vain koiria, jotka siihen
soveltuvat. Rotuja tai koiratyyppejä ei
kuitenkaan ole erikseen lueteltu, joten
tulkinnan koiran sopivuudesta ulkona elämiseen tekee eläinsuojeluviranomainen, kertoo Lindqvist.
Ulkokoirien pidossa on myös muita
puutteita. Epäkelpojen koppien ohella suurimpia ongelmia ovat tekemisen
puute sekä puutteellinen vedensaanti.
Esimerkiksi talvisin juomaveden jäätyminen on huomattava ongelma.
– Akuuteissa tapauksissa palelevasta eläimestä tulee soittaa valvontaeläinlääkärille tai poliisille. Valitettavasti hätäkeskuksissa ei välttä-

mättä osata suhtautua eläimiä koskeviin soittoihin, ja lemmikkieläimiin liittyvistä vakavistakin tapauksista kieltäydytään usein. Eläimiä on
kuitenkin eläinsuojelulain mukaan
autettava lajista riippumatta. Myös
pelastuslaki velvoittaa ihmisten
omaisuuden ja ympäristön suojeluun. Päivystäjien ohjeistusta pitäisi
selkiyttää, jotta soittaja saisi varmasti tarvittavan avun hätäkeskuksesta,
muistuttaa Lindqvist.
– Olemme kuulleet myös useista tapauksista, joissa hätäkeskuksessa on
todettu, etteivät pakkasessa värjöttelevät eläimet ole poliisin asia. Poliisi on
Suomessa eläinsuojeluviranomainen
ja velvollinen puuttumaan tilanteeseen, jossa eläinsuojelulakia rikotaan.
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Tullin Tiedote

Tullirikosten määrä edelleen
korkealla tasolla

T

ullin tietoon tuli vuonna 2015
yhteensä 9 656 rikosta (2014:
9 789).
Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli noin 16 miljoonaa euroa. Tästä summasta vältettyjen verojen määrä oli 3,45 miljoonaa euroa (vuonna 2014: 26,50
milj. euroa). Takaisin saadun rikoshyödyn määrä oli 10,7 miljoonaa
euroa, kun se vuotta aikaisemmin
oli 17,5 miljoonaa euroa.

Huumausainerikosten
määrä nousi
Tullin tietoon tuli vuonna 2015 yhteensä 2312 huumausainerikosta
(2014: 2 211). Vaikka huumausainerikosten kokonaismäärä nousi, törkeiden huumausainerikosten määrä
laski: vuonna 2015 määrä oli 199,
kun se vuonna 2014 oli 300. Nousua tapahtui perusmuotoisten huumausainerikosten osalta.
Huumeita takavarikoitiin vähiten
viiteen vuoteen. Vuonna 2015 huumeita takavarikoitiin yhteensä 1 277
kiloa, mikä on yli 2 000 kiloa vähemmän kuin vuonna 2014. Khat-huumeen takavarikot vähenivät edellisvuodesta lähes tarkalleen 2 000
kiloa, mikä selittää kokonaismäärän vähenemisen. Khatin takavarikoiden vähenemiseen voidaan pitää osasyynä kuriirien vähentymistä ja kuivatun khatin suosion nousua. Amfetamiinia takavarikoitiin
suuri määrä: noin 136 kiloa (2014:
187,8 kg). Samoin kokaiinitakavarikkomäärä oli suuri: 5,86 kg, mikä
on suurin määrä 13 vuoden ajalla,
noin 100 grammaa enemmän kuin
edellisvuonna.
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Veropetosten määrä
nousi - talousrikostorjunnan vaikuttavuus
14,24 miljoonaa euroa
Tulli tutki vuonna 2015 yhteensä
856 veropetosta, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 824. Törkeitä veropetoksia paljastui 69 (2014:
82). Vuonna 2015 Tullin tutkimat
talousrikoksiksi luokitellut törkeät
veropetosjutut ovat olleet pääasiassa
savukkeiden, alkoholin ja nuuskan
laitonta maahantuontia, ajoneuvo-,
valmiste- ja arvonlisäveroihin sekä
polkumyyntitulleihin ja tullivarastointiin liittyviä tapauksia. Tullin
talousrikostorjunnan vaikuttavuus
oli yhteensä 14,24 miljoonaa euroa
(2014: 23,34 milj. euroa).
– Tullissa on panostettu edellisvuosien tapaan pitkäkestoiseen talousrikostutkintaan. Osaamisemme
korostuu erityisesti laajoissa talousrikostutkinnoissa, joissa on kansainvälistä liittymäpintaa, kertoo valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.
Alkoholin matkustajatuonnin ja
verkkokaupan valvontaa tehostettu
Alkoholia takavarikoitiin vuonna 2015 yhteensä 4 471 litraa. Kokonaismäärä on pienempi kuin vuonna 2014, jolloin se oli 7 382 litraa.
Vuonna 2015 Tulli otti haltuun 29
200 litraa alkoholia, mikä on 6 118
litraa enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2015 aikana Tulli siirsi yhteensä 509 alkoholierää eli noin
267 089 litraa alkoholia veroharkintaan. Heinäkuussa 2014 lakiin sisällytettiin alkoholin tuontia koskevat
ohjetasot näyttö- ja selvitysvelvollisuuden asettamiseksi matkustajalle.

Lain muutoksen jälkeen lähinnä Viron liikenteeseen keskittynyttä alkoholin tuontia on valvottu Tullissa sekä tehostetusti että päivittäisen valvontatyön yhteydessä. Vuonna 2015
Tulli sai alkoholivalvontaan 900 000
euroa lisärahoitusta, joilla rekrytoitiin lisäresursseja valvonnalle ja valmisteverotukselle.
Tullin havaintojen mukaan alkoholin tilaaminen verkkokaupasta on
lisääntynyt viime vuosina huomattavasti ja alkoholin verkkokaupassa laiminlyödään yleisesti säädettyjen verojen maksaminen Suomeen.
Tulli on selvittänyt eri EU-maissa sijaitsevia alkoholin verkkokauppiaita
ja niiden toimintaa. Selvityksen perusteella Tulli on yhteydessä alkoholin verkkokauppaa Suomeen harjoittaviin yrityksiin ja pyrkii ohjaamaan heidän toimintaansa valmisteverolainsäädännön mukaiseksi.
Jälkiverotukselle säädetyssä määräajassa Tulli voi verottaa niitä alkoholin etämyyjiä, jotka ovat myyneet
Suomeen yksityishenkilöille alkoholia maksamatta lainmukaisia veroja.
Tullivalvonnassa on panostettu
vuoden 2015 aikana kasvavan verkkokaupan hallintaan sekä rajoitusten- ja kieltojen ja tuoteväärennösten valvontaan.

Harmaan talouden
torjunta Tullissa menestyksellistä
Tullin yritystarkastus tukee omalla
toiminnallaan harmaan talouden
torjuntaa ja talousrikostorjuntaa.
Tullin toiminta harmaan talouden
torjunnan osalta on ollut menestyksekäs niin euroissa kuin harmaan
talouden vastaisen toiminnan ja val-
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vonnan tehostumisen näkökulmasta. Yritys- ja asiakirjatarkastusten
lisäkanto-osuus vuonna 2015 oli yli
64,8 miljoonaa euroa, talousrikostorjunnan takaisin saama rikoshyöty
0,51 miljoonaa euroa ja viranomaisyhteistyössä kannetut verot sekä torjutut veronmenetykset vajaat 6,13
miljoonaa euroa. Harmaan talouden
torjuntaan liittyvän toimintaohjelman projektien vaikuttavuus vuonna 2015 oli vajaat 55,33 miljoonaa
euroa.
– Tullin harmaan talouden torjuntaan on kiinnitetty paljon huomiota
ja voimavaroja. Harmaan talouden
torjunta on yksi Tullin strategiassa valituista yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista. Toimintaamme on tehostanut Tullin oma harmaan talouden torjuntahanke, jonka lisäksi olemme tehostaneet tarkastuspuolen toimintaa sekä tiivistäneet kokonaisuudessa rikostorjunnan ja yritystarkastuksen yhteistyötä, kertoo valvontajohtaja Petri Lounatmaa.

Suurkuvatuotanto
Painotuotteet
Sähköiset julkaisut

Jotkut nyt vaan ovat sellaisia, että tietävät muita paremmin mitä haluavat.
Haluavat erottua ja hoitaa hommansa muita paremmin. Meidän painotalollamme on rutkasti juuri sellaista draivia, joka tuo sinulle kunniaa.

Vain yksi
voi olla
tällainen

p. 010 230 8400 | www.punamusta.com
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Teksti Reijo Väisänen kuvat Ari Komulainen

Rajan koiramiehet vanhoin
voimin kohti uusia tavoitteita

R

ajan koiramiehet ry:n vuosikokous pidettiin jälleen vetokisojen yhteydessä. Tämä järjestelmä on vuosien saatossa hyväksi
koettu ja toimii. Edustajia oli paikalla
kattavasti Lapista Kaakkois-Suomeen. Ainoastaan länsirajan vähäinen edustajisto puuttui. Kentän ääni
saadaan suhteellisen hyvin kuuluviin.
Kokouksessa todettiin vuoden
2015 rahavarojen pysyneen suunnitellun budjetin raameissa. Rajakoira-lehden painokuluja saatiin
pienennettyä reilusti, kun painotyö
siirrettiin uuteen painotaloon. Vastaavasti yllättäviä lisäkuluja tuli yhdistyksen 30-vuotisjuhlaan liittyen.
Kuulemma toimittajat söivät enemmän kuin oli laskettu.

Rajan koiramiehet ry:n puheenjohtajana
jatkaa Jarno Rautiainen.
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Henkilövaaleja kokouksessa ei tarvinnut pitää. Puheenjohtajana jatkaa
Jarno Rautiainen. Vastaehdokkaita
ei löytynyt, vaikka heitä haettiin kissojen ja rajakoirien kanssa. Sihteerinä jatkaa Henri Manninen ja rahavaroja tiirailee edelleen Ismo Hautamäki. Hallituksesta erovuorossa
ovat Mika Luukkanen SLMV ja Antti Kuusela LR. Uusiksi hallituksen
jäseniksi valittiin Timo Nieminen
SLMV (varajäsen Mika Luukkanen
SLMV) ja Matti Vesterinen LR (varajäsen Marko Niemelä LR).
Hallitus esitti vuoden rajakoiraohjaajaksi Lapin rajavartiostosta Juha
Heikkosta, joka myös valittiin vuoden 2015 rajakoiraohjaajaksi.
Yhdistys muisti viireillä K-SR:n
Juha Pasasta ja Tero Väänästä.
Myöntämisen perusteena on ollut
molempien tekemä vuosien työ rajakoirien sekä ohjaajien kouluttamisessa RMVK:lla, toimiminen kansainvälisissä tehtävissä kouluttajina, pätevöityminen sieltä European
Border Guard Canine Team Instructor (Tero Väänänen) sekä European
Border Guard CanineTeam Assessor
(Juha Pasanen) tehtäviin sekä toiminta Rajan koiramiehet ry:n hallitustehtävissä.

Vuoden kynäilijäksi valittiin Rajakoira-lehden entinen päätoimittaja Asko Kettunen. Asko tuottaa edelleenkin
materiaalia Rajakoira-lehteemme.
Kokouksessa esiteltiin myös Rajan
koiramiesten laatima liittokokousaloite (tästä lisää toisaalla lehdessä).
Aloitteen esittää liittokokouksessa toukokuussa Rovaniemellä Kainuun Rajan henkilöyhdistyksen jäsen Pertti Manninen. Aloite koskee
koiramiesten palkkausta.
Viime vuonna yhdistys julkaisi
Rajakoirakalenterin, joka tuotti yhdistykselle 44 euroa tappiota, mutta runsaasti positiivista näkyvyyttä.
Ensivuodeksi kalenterin tekoon lähdetään paremmalla aikataululla, uusin kuvin, ideoin ja uudella innolla.

Rahastonhoitaja Ismo Hautamäki selvitti
kokoukselle yhdistyksen tulot ja menot.

Rajakoira

Rajakoira_1_16.indd 24

17.3.2016 17:37:18

Rajan koiramiehet ry 2016
Puhelinnumero
044-3467489

Kotisivut
htpp://www.rajankoiramiehet.fi
Sähköposti
toimisto(at)rajankoiramiehet.fi
Hallitus
Puheenjohtaja
Jarno Rautiainen KR
045-1374617
hukka.itella(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja
Matti Vesterinen LR
040-7637871
runkopalkki(at)gmail.com

Jäsen Henri Manninen KR
040-5469785

Sihteeri
toimisto(at)rajankoiramiehet.fi
Henri Manninen KR
040-5469785
manninenhenkka(at)gmail.com

Rahastonhoitaja Ismo Hautamäki
0400-124372
hautamaki.ismo@gmail.com

Jäsen Juha Vataa K-SR
040-5591218
juha.vataa(at)pp.inet.fi

K-SR Antti-Kustaa Ahtola
040-5273960

Jäsen Harri Varonen, P-KR
0500-188698
Jäsenasijat, osoitteenmuutokset ja Rajakoira-lehden jakeluhäiriöilmoitukset
ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: toimisto(at)rajankoiramiehet.fi
Rajakoira-ledessä julkaistusta artikkelista maksettavavista palkkioiasta antaa tietoa Rajan koiramiesten rahastonhoitaja Ismo Hautamäki.
Julkaistuistujen artikkeleiden ja kuvien palkkioista ja laskutuksesta kannattaa neuvotella lehden ilmestymisen jälkeen suoraan Ismon kanssa.
Tässä numerossa
Pääkirjoitus.....................................................................................................3
Koiranohjaajilta liittokokousaloite Rajaturvallisuusunionille.................5
Algot................................................................................................................7
Virkakoirien vetomestaruuskilpailut Kajaanissa.......................................8
Valjakkohiihtojen tulokset Kajaani 2016..................................................15
Alaskanmalamuuttien kuormanvetokilpailut Lieksassa .......................16
Turvasiru tutuksi 2015 tunnistusmerkitsi lemmikkejä ympäri
Suomen – kiertue jatkuu myös tänä vuonna...........................................18
Tulli on tutkinut laajamittaista dopingaineiden salakuljetusta.............19
Koiria kuoli Suomessa kylmään – tarhakoirien oloissa
pahoja puutteita...........................................................................................20
Tullirikosten määrä edelleen korkealla tasolla........................................22
Rajan koiramiehet vanhoin voimin kohti uusia tavoitteita....................24
Rajan koiramiehet ry 2016.........................................................................25
Jekku hoidossa.............................................................................................26
Koiran kanssa ulkomaille...........................................................................28
Labradorinnoutaja edelleen suosituin koirarotu.....................................29
SEY julkaisi maksuttoman oppaan koiran käyttäytymistarpeista, .......30
tunne-elämästä ja hoidosta........................................................................30
Euroopan parlamentti haluaa lopettaa lemmikkieläinten ....................31
laittoman kaupan.........................................................................................31
Subaru FORESTER 2,0i XS CVT..............................................................32

Jäsen Timo Nieminen SLMV

Varajäsenet

P-KR Timo Haukijärvi
050-3805707
haukijarvitimo(at)gmail.com
KR Antti Huotari
044-0125553
LR Marko Niemelä
SLMV Mika Luukkanen
puh. 0400 578606
mikaluukkanen(at)saunalahti.fi
Rajakoira-lehti
Päätoimittaja Ari Komulainen
044-5234772
Kitsintie 39A, 81650 Hattuvaara
ajkomulainen@gmail.com
ari.komul@mbnet.fi

Rajakoira

Rajakoira_1_16.indd 25

25

17.3.2016 17:37:18

Rajakoira Jekku

Jekku hoidossa

I

säntä seurasi liikkeitäni ja katseli
kummissaan kun kävelin jäykin
käpälin pitkin olohuonetta. Istuin isännän eteen ja katsoa tapitin
hänen silmiinsä. Vasempaan etukäpälän kyynärpäähän jomotti niin
vietävästi, että istuin kuin Lassie
konsanaan käpälä ylhäällä. Isäntä
katseli ja virkkoi: - Noh Jekku, mikäs
sinulle nyt on tullut?
Jäykähkö kävelytyyli johtui siitä,
että partioreissulla oli kävelty ja
juostu pitkin ja poikin partiouraa
ylös alas ja se kun oli paikoin vallan
vietävän liukaskin. Isäntä ei nähnyt
maastossa, kun ojan yli hypätessäni
laskin vastapenkalta liukuria mahallani käpälien luiskahtaessa alta pois.
Vanha vaiva selässä tikasi niin pahasti, että älähdin ja lisäksi laskeuduin jotenkin kehnosti alas, kun
kyynärpäässäkin vihlaisi.
Isäntää tapittaessani ruskeilla nappisilmillä näin suorastaan kirkkaan
valoilmiön hänen päänsä päällä, kun
isännällä kerrassaan välähti. Hän
nappasi mustan ohkaisen kirjannäköisen laitteen ja istahti itse sen
kanssa sohvalle. Sitä hän kävi hivelemään ja sille juttelemaan, kun minua olisi pitänyt hoitaa! Kaipasin silitystä ja rapsutuksia, kipu ei ollut
yhtään mukava seuralainen.
- Eläpä Jekku yhtään hättäile, kyllä me sinut kuntoon saadaan, lohdutteli isäntä ja jatkoi: -Ootko ikinä
ajatellut, kun minulla on ollut jalat
tai selkä jumissa, niin minähän olen
mennyt hierojalle. Nykyään on jo
koirahierojia, niin semmoinen pitää
meidän tänne hommata. Sitten isäntä luki siitä laitteesta: - Hieronnan
avulla suorituskyky paranee, palautuminen nopeutuu ja lisäksi voidaan
ehkäistä vammojen syntyjä.
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No, mutta kun minullahan jo on
noita vammoja. Selkä on kuin halko
ja etukäpälää en kunnolla voi lattialle laskea. Isännän pehmeä ääni jatkoi
edelleen: - Hieronta rentouttaa ja auttaa lihaksia palautumaan kun aineenvaihdunta paranee ja verenkierto vilkastuu. Se lievittää kipua ja auttaa ylläpitämään lihasten ja nivelten normaalia liikkuvuutta ja joustoa.
- Kuulitko Jekku, se koirahieroja saa
tulla tänne sinut pehmittämään, niin
pian olet taas entisesi. Hieronta rentouttaa niin lihakset kuin mielen. Isäntä puhisi suorastaan suu vaahdossa.
Parin päivän kärvistelyn jälkeen
tupaan saapuikin topakan oloinen
nuori nainen. Aluksi hän haasteli
pitkään isännän kanssa ja kyseli minusta. Isäntä kertoi auliisti, että työkoira olen ja juoksen ja käytän päätäni päivittäin. Työni on kuin kestävyysurheilua ja oireiluni on alkanut
vähitellen. Nuuhkin aikani koirahie-

rojan housunlahkeita, eikä karvani
nousseet yhtään pystyyn. Tämä voi
olla ihan hyvä tyyppi, ajattelin samalla kun hän komensi minut olohuoneen matolle.
Kellistyin sievästi ja näytin hänelle tietysti parhaan puoleni. En tietenkään halunnut hänen kopeloivan
kipeää selkääni tai koipeani. Mutta
tässäpä jäi Jekku toiseksi. Koirahierojan otteet olivat niin määrätietoiset ja suloiset, että kun korvanlehdet
oli aluksi hierottu, niin suorastaan
unohdin missä käsittelyssä olin. Käpälä käpältä hieroja eteni kohti selkää ja lannerankaa. Hän hieroi ja
vaivutti minut suorastaan transsiin,
en muista nimittäin missä vaiheessa oikein valpastuin. Varmaankin se
tapahtui silloin hetkellisesti kun rentouduin - hännän alta karkasi vähän
kaasuja ilmaan.
Välillä hieroja ystävällisesti pyöräytti minut toiselle kyljelle ja sama
ihana käsittely jatkui. Lopulta kuitenkin ymmärsin, että homma päättyy, kun hieroja ryhtyi venyttämään
raajojani yksi kerrallaan. Isännälle
hän tuumasi, että Jekku on kyllä hyväluonteinen koira, mutta näitä venyttelyjä voisi isäntä itse Jekun kanssa tehdä päivittäin, kun työkoirasta
on kyse.
Olin onneni kukkuloilla, olin hieronnasta väsynyt, mutta ainahan se
niin kivalta kuulostaa kun kehutaan.
Kipaisin pystyyn ja kiitokseksi lipaisin hierojan hyvää tehneitä käsiä.
Tämä älysi ja rapsutti vielä tovin ennen kuin lähti matkoihinsa.
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Teksti ja kuva Raimo Hytönen

Koiran kanssa ulkomaille

N

ykyään matkustetaan yhä
useammin lemmikkieläimen kanssa. Aiemmin tämä
koski lähinnä näyttely- ja kilpailumatkoja, mutta nykyään lemmikitkin lomailevat, myös ulkomailla.
Mitä tällöin pitää ottaa huomioon,
siihen paneudutaan tarkemmin seuraavassa artikkelissa.
Yleisin mukaan otettava lemmikkieläin on koira tai kissa, muiden jäädessä satunnaiseen vähemmistöön. Niiden matkustamista EU
– maissa helpottaa lemmikkieläinpassi, jota voidaan hyödyntää myös
muihin maihin suuntautuvilla matkoilla. Sen saaminen edellyttää koiran merkitsemistä tatuoinnilla tai
tunnistesirulla yhdistettynä raivotautirokotukseen. Passin saa eläinlääkäriltä, joka tarkistaa tunnisteen
sekä koiran asiakirja- ja omistajatiedot.
Lemmikkieläinpassi mahdollistaa
joustavan liikkumisen suurimmassa
osassa EU ja ETA -maita seuraavin
poikkeuksin:
▶Irlantiin ja Iso-Britanniaan saa viedä ilman karanteenia lemmikkieläimen vain Defran sivuilla mainituista
maista ja raivotautirokotus on oltava
voimassa (annettu vähintään 21 vrk
aikaisemmin). Kiellettyjä koirarotuja ovat mm. pitbullterrieri, dogo
argentino, fila brasileiro ja japanese
toga. Lisätietoja Defran verkkosivuilla. Koiria ja kissoja saa viedä em.
maihin vain tiettyjä reittejä ja kuljetusyhtiöitä käyttäen,

Viime vuoden alussa uusittu lemmikkieläinpassi helpottaa oleellisesti lemmikin
liikkumista EU –maasta toiseen.

▶Norjaan ja Ruotsiin ei saa viedä
raivotautirokottamatonta koiraa, ei
edes alle 12 -viikkoista pentua, joiden rokottaminen on EU:ssa kielletty. Norjassa kiellettyjä koirarotuja
ovat pitbullterrieri, amerikanstaffordshirenterrieri, tosa inu, dogo
argentino, fila brasileiro ja Ceskoslovensky vicak. Kummankin maan
aiempi ekinokokkoosirokotusvaade
on poistettu, ja

▶Malta ja Sveitsi ovat asettaneet
omia säädöksiään, joista saa lisätietoa Eviran sivuilta (englanniksi)
EU:n ulkopuolisiin maihin (esim.
Venäjä, Valko-Venäjä ja Ukraina)
noudatetaan periaatteessa samoja
säädöksiä, lisättynä rajanylityspaikkojen luetteloilla ja tietyissä tapauksissa vaadittavilla tullitarkastuksilla.
Käytännössä säännöstö on näennäisestä yhdenmukaisuudestaan
huolimatta lievästi sanottuna sekavahko, josta saa käsityksen kun tietää, että jo yksistään tämän jutun
lähdeaineisto vaati 28 Eviran sivun
tutkiskelua.
Lemmikkieläimen mukanaolo onnistuu parhaiten, jos käytössä on
matkailuauto tai –vaunu, jolloin
lemmikin asuminenkin on järjestyksessä. Tämä jo senkin vuoksi, että läheskään kaikki lomamökit – hotelleista puhumattakaan – eivät salli tiloissaan lemmikkieläimiä. Asiaa
puoltaa myös koiriin liittyvä turvallisuusnäkökohta, sillä ne hoitavat samalla asuinpaikkansa (matkailuvaunu tai –auto) vartioinnin, mikä on
joissakin maissa hyvinkin tarpeellinen.
Julkisten kulkuneuvojen käyttö on
junia lukuun ottamatta paljon hankalampaa; läheskään kaikki bussi-,
laiva- tai lentoyhtiöt eivät suostu ottamaan kyytiinsä lemmikkieläimiä –
ja jos suostuvat – se voi tulla hintoihinsa.

Suomalaisista raaka-aineista lisäaineettomia lihatuotteita koirallesi.
Soita p. 05 3431 031
tai tilaa verkkokaupasta
ja nouda jakeluautosta.
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Teksti ja kuva Raimo Hytönen

Vuoden 2015 rekisteröinnit

Labradorinnoutaja edelleen
suosituin koirarotu

M

aassamme
rekisteröitiin viime vuonna 46
953 koiranpentua, mikä on yli viisisataa enemmän kuin
edellisvuonna. Kun tiedetään, että rekisteröintimäärät nousevat
laskusuhdanteessa ja laskevat noususuhdanteessa, niin kansalaisten
usko taloudellisen tilanteen kohentumiseen ei tunnu kovinkaan vahvalta.
Toisaalta viime vuoden rekisteröintitilastossa ei tapahtunut paljonkaan muutoksia. Paalupaikkaa pitää
edelleen labradorinnoutaja, kiitos
ystävällisen luonteen lisättynä runsaalla virka- ja opaskoirakäytöllä.
Toiselle sijalle noussut suomenajokoira yhdessä sitä seuraavan jämtlanninpystykorvan kanssa edustaa
metsästyskoiria ja kertoo samalla
omaa kieltään suosituimmista metsästyskohteista. Myös saksanpaimenkoiran suosio on pysynyt vakaana, vaikka sijoitus pykälällä putosikin.
Tilaston kärkikymmenikössä on
vaihtunut vain yksi rotu. Jackrusselinterrierin noustessa lyhytkarvaisen
chihuahuan tilalle. Sen sijaan listan
jälkipäässä on jo pientä tuuletuksen
makua, kolmen rodun antaessa tilaa uusille tulokkaille. Tai oikeastaan
vain kahdelle, sillä näyttävän paluun
tehnyt beagle – alias Tenavien Ressu
– on ollut siellä ennenkin. Tämä, yhdistettynä suomenajokoiran samanaikaiseen nousuun, viittaa jäniskannan kasvuun, mikä piti paikkansa
myös käytännössä. Toinen ilahduttava havainto on ainakin hetkellinen
karjalankarhukoiran ja suomenpystykorvan alamäen hidastuminen.
Suurimmat nousijat olivat havannankoira seitsemällä, beagle ja ranskanbulldoggi kuudella sekä jakcrusselinterrieri kolmella sijallaan. Suu-

rimman laskijat olivat cavalier kingcharlesispanieli kuudella, tiibetinspanieli neljällä ja karjalankarhukoira kolmella sijallaan. Yleensä ottaen taulukon kärkipään rodut säilyttivät asemansa paremmin kuin
hännille sijoittuneet, jossa myös
vaihtuvuus oli suurinta.
Listauksen ulkopuolisista roduista mainittakoon karkeakarvaisen Seurakoiriin lukeutuva havannankoira
saksanseisojan ja rottweilerin vah- voi olla lähes minkä värinen tahansa.
va nousu, sekä dobermannin selvä
lasku edellisvuosien määriin verrattina. Kaikki vahvaluonteisia, mutta
toisaalta luotettavia ja perheeseensä
syvästi kiintyviä rotuja, joista etenkin dobermanni ja osin rottweilerkin ovat mielestäni syyttä vaikean rodun maineessa. Se to- Suomen 25 suosituinta koirarotua vuonna 2015
ki on myönnettävä, etteivät ne 1. (1)
labradorinnoutaja
1992
mitään jokamiehen koiria ole, 2. (4)
suomenajokoira
1681
mutta oikein koulutettuina ja 3. (2)
jämtlanninpystykorva
1611
osaavan ohjaajan käsissä ihmi- 4. (3)
saksanpaimenkoira
1391
sen parhaita ystäviä sanan var5. (5)
kultainennoutaja
1352
sinaisessa merkityksessä.
6. (6)
suomenlapinkoira
1229
Rekisteröintitilastojen elä7.
(7)
shetlanninlammaskoira
1049
minen on toki luonnollista
jackrusselinterrieri
951
ja siihen vaikuttaa taloudelli- 8. (11)
sen tilanteen ja omien mielty- 9. (9)
kääpiösnautseri
836
mysten ohella esimerkiksi elo- 10. (8)
harmaa norjanhirvikoira
809
kuvan, televisiosarjan tai jon- 11. (14)
cockerspanieli
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SEY julkaisi maksuttoman oppaan
koiran käyttäytymistarpeista,
tunne-elämästä ja hoidosta

S

EY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto julkaisi koirateemaisen vuotensa huipentumana Hyvinvoiva koira -oppaan. Hyvinvoiva
koira – SEYn opas koiranhoitoon on
maksuton julkaisu, joka on tarkoitettu
koiran hankkijoille, omistajille, kasvattajille ja myyjille, löytöeläintaloille sekä kaikille koirista kiinnostuneille.
Oppaan tavoitteena on auttaa koiranomistajaa ymmärtämään perheenjäsentään paremmin ja helpottaa näin jokapäiväistä elämää. Oppaassa kerrotaan muun muassa koiran tunne-elämästä, kokemusmaailmasta ja tavasta kommunikoida.
Koiran tunne-elämän ja kokemusmaailman ymmärtäminen auttaa
ihmistä ratkomaan koiran kanssa
eteen tulevia ongelmia.
– Koiran pitoon liittyy paljon vanhentuneita käsityksiä. Hyvinvoiva koira -oppaan tarkoituksena on tarjota
ajantasaiseen tutkimustietoon perustuvaa tietoa koirasta. Koiran hoidosta
ja koulutuksesta on kuitenkin jo olemassa paljon hyviä oppaita, joten halusimme tässä oppaassa korostaa koiran tunteiden ja kokemusten ymmärtämisen merkitystä, kertoo SEYn vs.
toiminnanjohtaja Maria Lindqvist.
Oppaassa annetaan neuvoja muun
muassa yleisimpien koiran kanssa
vastaantulevien ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi.
– Koiran yleisimmät käyttäytymisongelmat johtuvat yleensä siitä,
ettei ihminen ymmärrä koiraa. Esimerkiksi eroahdistukselle ja remmirähjäämiselle on koiran näkökulmasta järkeenkäypä syy. Ihmisen tehtävä on selvittää, miksi koira
käyttäytyy niin kuin se käyttäytyy ja
ratkaista ongelmat koiran näkökulmasta, sanoo Lindqvist.
– Esimerkiksi koiran aggressiiviseksi mielletty käytös johtuu usein

30

sa aikaisemmin julkaistut oppaat kissojen hyvinvoinnista ja koiran hankkimisesta ovat saavuttaneet huikean suosion ja niitä on painettu kymmeniä tuhansia kappaleita. Odotamme myös Hyvinvoiva koira -oppaalle
suurta suosiota, kertoo Lindqvist.
Hyvinvoiva koira -oppaan on kirjoittanut tietokirjailija ja biologi Helena Telkänranta. Oppaan voi lukea
sähköisenä osoitteessa: sey.fi/julkaisut tai tilata osoitteesta sey@sey.fi tai
soittamalla numeroon 0207 528 420
(ma-pe klo 10-15).

Lisätietoja

pelosta. Vastaantuleville koirille haukkuminen on yleisin koiran
pelon ilmenemismuodoista. Koira pääsee yli peloistaan totuttamalla sitä pelottaviin asioihin pikkuhiljaa ja koiraa pelästyttämättä. Joskus
ongelmaa yritetään virheellisesti ratkoa viemällä koiraa vastoin sen tahtoa tilanteisiin joita se pelkää, mikä
vain pahentaa ongelmaa.
Oppaassa annetaan perustiedot myös
koiran ruokinnasta ja hoidosta. Ruoassa laadun lisäksi tärkeää on ruoan sopiva määrä, sillä lihavuus on yksi yleisimpiä terveysongelmien syitä. Koira tarvitsee myös muun muassa rokotuksia sekä
turkin ja hampaiden hoitoa.
– SEYn toiminnan yksi tärkeimmistä tavoitteista on eläinsuojeluongelmien ennaltaehkäisy koulutuksen ja
valistuksen keinoin. Korkealaatuisten
ja ajantasaista tietoa sisältävien, maksuttomien oppaiden tuottaminen on
tehokas keino välittää oikeaa tietoa ja
edistää eläinten hyvinvointia. Sarjas-

Helena Telkänranta oli vuoden 2015
Tieto-Finlandia -ehdokkaana kirjalla: Millaista on olla eläin? Kirja on
läpileikkaus siitä, mitä tiede nykyään
tietää eläinten älykkyydestä, tunne-elämästä ja kokemusmaailmasta.
SEY on aiemmin tuottanut julkaisut Hyvinvoiva kissa – SEYn opas
kissanhoitoon, Välmående katt –
SEYs kattvårdsguide sekä Fiksun
koiranostajan opas. Myös nämä oppaat voi lukea sähköisenä SEYn sivuilta tai tilata toimistolta sey@sey.
fi tai soittamalla numeroon 0207
528 420 (ma-pe klo 10-15).
http://www.sey.fi/julkaisut/tilattavat-esitteet/hyvinvoiva-kissa-opas
http://www.sey.fi/julkaisut/tilattavat-esitteet/brochyrer-pa-svenska/
en-valmaende-katt
h t t p : / / w w w. s e y. f i / j u l k a i sut/tilattavat-esitteet/fiksun-koiranostajan-opas
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on vuodesta 1901 eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen suurin
eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun
asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet ja liiton toiminta kattaa koko maan.
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Euroopan parlamentti haluaa
Rauhallista Joulua ja menestystä tukijoillemme vuonna 2015
lopettaa lemmikkieläinten
laittoman kaupan
Sami-Talo/
Karelment
Oy - SEY ja eläinsuojelujärjestöt ympä- sa koirien tai kissojen tunnistusmeruroopan parlamentissa ää-

E

Puh. (05) 750
0500
• www.op.ﬁ
ri Eurooppaa ovat erittäin tyytyväisiä
kintä
ja rekisteröinti
ei ole pakollisKeskustie
17,
49700
Miehikkälä
Euroopan parlamentin päätöslausel- ta. Eläinsuojelulaki
on uudistumaskoirien ja kissojen laiton kauppa maan. Kansalaiset ovat hyvin huo- sa, joten meillä on nyt erinomainen
EU-maissa. Päätöslauselmassa edel- lestuneita pentutehtailusta ja halua- tilaisuus kuroa umpeen välimatka
lytetään Euroopan komission ryhty- vat, että eläimille kärsimystä aiheut- muihin EU-maihin ja säätää koiULJETUS
ASANEN
vän toimenpiteisiin lemmikkieläin- tavaa kauppaa vastaan
taistellaan ny- RKKI
rien ja kissojen
tunnistusmerkintä ja
ten laittoman kaupan kitkemiseksi.
kyistä tehokkaammin keinoin.
On
omistajatietojen
Kyhäläntie 9 Kuusamo rekisteröinti pakolVilajoenpolku
5, 54410 Ylämaa
Päätöslauselmaa
vauhditti erinomaista, että europarlamentaa- liseksi. On tärkeää, että eri maiden
0400 443
666 keskustelevat keskenään,
Puh. 0400
771 778
EU-maiden
eläinsuojelujärjestöjen
rikot ovat kuunnelleet satojenp.
tuhanrekisterit
Protect Our Pets –kampanja, jossa sien EU-kansalaisten viestin ja edel- jotta eläinten alkuperä on jäljitettäEU-kansalaiset lähettivät europarla- lyttävät, että Euroopan komissio ryh- vissä ja jotta eläinten terveydentilasmentaarikoille sähköpostia pyytäen tyy toimenpiteisiin laittoman kaupan ta ja annetuista rokotuksista voidaan
poliitikkoja puuttumaan eläinten kitkemiseksi,
sanoo SEYn vs. toimin- Rakennuslasi
varmistua, sanoo Lindqvist.
Lappeenrannan
Ky
laittomaan kauppaan ja pentuteh- nanjohtaja Maria Lindqvist.
- Laiton lemmikkieläinkauppa aiLappeenranta
tailuun. Yli 500 000 EU-kansalaisEuroopan komissioKaakkoiskaari
on teettänyt vuon- 1,heuttaa
kärsimystä eläimille, mutta se
ta lähetti kampanjan aikana viestin na 2015 tutkimuksen laittoman
on uhka
myös ihmisten terveydelle.
Puh.kau010 231
1290
EU-parlamentaarikoille.
Suomesta pan vaikutuksista kissojen jawww.rakennuslasi.com
koirien hy- Euroopan komissio ja parlamentti ovat
Hellandintie
10, 95700 Pello
kampanjaan
SEY.
vinvointiin. Tutkimuksen johtopäätök- nyt onneksi yhtyneet eläinsuojelujär0400 osallistui
396 941
Lemmikkieläinten laiton kauppa senä oli muun muassa, että EU-alueella jestöjen näkemykseen siitä, että tunniskasvaa Euroopassa räjähdysmäises- tarvitaan yhtenäinen järjestelmä koirien tusmerkintä ja rekisteröinti ovat tärkeä
ti. Arvioidaan, että lemmikkieläin- ja kissojen tunnistusmerkitsemiseen ja osa ongelman ratkaisua. Toivomme,
ten myynti on kolmanneksi tuottoi- omistajatietojen rekisteröintiin.
että lainsäätäjät Suomessa ymmärtävät
sin laittoman kaupan muoto Euroo- Monissa maissa on jo käytös- tämän nyt, kun uutta eläinsuojelulakia
SCANDIA
RENT JOENSUU sä koirien, mutta myös kissojen pa- ollaan parhaillaan laatimassa ja varmispassa huume- ja asekaupan jälkeen.
JOENSUU@SCANDIARENT.FI
EU-alueella on valtavasti kysyntää kollinen tunnistusmerkintä. Suo- tavat, että koirien ja kissojen tunnistusUKKOLANTIE 3 80130 JOENSUU
kissan- ja koiranpennuille. Jatkuvas- mi on yksi niistä harvoista läntisen merkintä ja rekisteröinti ovat jatkossa
PUH. 040 3119 400
ti kasvava lemmikinostajien mää- ja pohjoisen Euroopan maista, jois- käytäntönä myös Suomessa.
rä on luonut pentutehtailijoille helpon, tuottoisan ja lähes riskittömän
tavan rikastua eläinten hyvinvoinnin kustannuksella. Erityisesti Keski- ja Etelä-Euroopassa pimeitä pentuja kuljetetaan pitkiäkin matkoja pentutehtaista ostajille. Pentutehtaissa eläimet kasvavat ala-arvoisissa oloissa ja ne ovat yleensä rokottaLENTOASEMAN
LentoasemanSIVUAPTEEKKI
apteekki
mattomia ja huonosti sosiaalistettuAvoinna
ja, mistä johtuen ne ovat usein myös
maanantai-perjantai
8.00 - 18.00
pelokkaita, aggressiivisia ja sairailauantai
9.00
- 17.00
ta. Suurella
osalla pentutehtaista
peVuosi-, kertaja ryhmäviisumit
myös postitse
sunnuntai
10.00 - 18.00
räisin olevista
eläimistä on jokin patoimitettuna.
rantumaton sairaus, joka voi johValamon
liput jajavaraukset.
maanantai-torstai 6:00 - 20:30
taa risteilyt
eläimen201,
kuolemaan
aiheuttaa
Palvelupiste kansainvälisellä puolella
perjantai
6.00 - 21.00
omistajalleen
suurta
murhetta.
Lait- 201
Hotellivaraukset
ja -maksut
Venäjän
Karjalaan
lauantai
6:00 - 20:30
T2 Schengen (Porttialue 16-31)
toman eläinkaupan suurimpana rissunnuntai
5:30 - 21:00
Tilaa viisumi
www.lampoidea.ﬁ
kinä onnetissä:
muihin eläimiin
ja ihmisiin
tarttuvat taudit, joista rabies
on pa- 8,
Katso kuukauden tarjoukset nettisivuiltamme!
Järnefeltintie
82600 Tohmajärvi
hamaineisin.
TikkurilanUusiApteekki.fi
Puh. 050 309 6337,

Teollisuustie
2, 75530 NURMES
nestettiin päätöslauselmasta,
www.samitalo.fi
jonka tavoitteena on lopettaa
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Eläinlääkäri
Pekka Salminen

Tikkurilan Uusi

Apteekki

Venäjän Viisumit:

045 650 1161

s-posti: viisumi@lampoidea.ﬁ, faksi: 013-411 001
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Rajakoira-lehti koeajaa

Teksti ja kuvat: Ismo Hautamäki

Subaru FORESTER 2,0i XS CVT

M

erkittävän osan Suomen
Subaru-myynnistä muodostuu Forester-mallista.
Nyt siitä on tuotu markkinoille jo
neljäs sukupolvi. Forester on vähitellen muuttunut farmarimaisesta
enemmän kilpailevia katumaastureja muistuttavaksi. Kun kilpailijat
madaltavat maastureitaan, Forester
muuttuu korkeammaksi. Keula on
entistä tyylikkäämpi mutta jonkun
verran lyhyempi edeltäjiinsä.
Silti Forester on edelleen selkeästi aasialainen auto, jonka muotoilu
hyvin saman oloinen kuin vastaavat muut Aasian tuotteet. Maavaraa
on peräti 220 mm ja neliveto on jatkuva. Niinpä Forester on kilpailijoihin verrattuna varsin maastokelpoi-
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nen auto. Subaru pitäytyy katumaasturimallissaan nelivedossa, vaikka
kilpailijat suosivat kaksivetoisia. Automaattivaihteistoissa japanilaisvalmistaja pitää edelleen CVT-tekniikan. Yhdistelmässä on hyvin pitoa ja
vain vähän luistoa.
Subaru Forester on rakenteellisesti aivan uusi, ja myös moottoreiden
ja vaihteistojen tasolla on tapahtunut
kehitystä. Paras versio on varustettu aivan uudella suorasuihkutteisella bensiiniturbolla, jonka automaattivaihteisto on portaattomasti muuttuvalla välityksellä varustettu CVT
(continuously variable transmission).
Edellisen Subarun olen koeajanut
joskus 2000-luvun alkupuolella, joten nyt olikin aika ottaa uusiksi mal-

liston katumaasturiversio. Tämän auton lähtöhinta on 38 900 euroa, jos
ottaa vielä paremmin varustellun,
niin maksat jonkin verran enemmän.
Varusteluversioita on kaikkiaan
kolme X-, XS- ja XE-mallit. Mallivuoden 2015 muita Forester-uudistuksia ovat mm. mittariston ja ohjauspyörän päivittäminen sekä seitsentuumaisella kosketusnäytöllä varustetun audiolaitteiston ottaminen
vakioksi kaikkiin varusteluversioihin. Navigoinnin saa vasta seuraavassa XE-mallissa, toki rahallahan
sen saa muihinkin varusteluversioihin. Auton saa myös dieselinä ja
hintaa tulee roimasti lisää, eli 4600
euroa. Auto oli koeajossa Autotalo
Laakkoselta Joensuusta.
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Tekniset tiedot ja varustelut
1 CD-Radio (2DIN), 6 kaiutinta + Bluetooth + USB/iPod-liittimet, 17 tuumaiset alumiinivanteet, 3-piste turvavyöt kaikilla istuimilla, ABS-jarrut elektronisella jarruvoimanjaolla, ajonestojärjestelmä, ajotietokone + monitoimi-infonäyttö, ajovalojenpesimet, aktiiviset etuniskatuet, analoginen mittaristo, audiopainikkeet ohjauspyörässä,
etuistuinten lämmitys, etusumuvalot, etuturvavöiden esikiristimet ja voimanrajoittimet, hätäjarrutehostin, ikkunaturvaverhot, ilmastointi, automaattinen, Dual Zone, ISO-FIX-lastenistuinkiinnikkeet, ISS Start/Stop-järjestelmä, kaistanvaihtovilkku, kattokaiteet, kauko-ohjattu keskuslukitus, keskikyynärnoja takaistuimella, kuljettajan ja
matkustajan etuturvatyynyt, kuljettajan polviturvatyyny, lapsilukko takasivuovissa, LED-tyyppinen vilkku ulkopeileissä, ohjauspyörän etäisyyssäätö, ohjauspyörän korkeussäätö, ohjauspyörän nahkaverhoilu, ohjaustehostin,
peruutuskamera, päivävaloautomatiikka. (sumuvaloissa), raitisilmasuodatin, SI-Drive järjestelmä (2 asentoinen),
sivuturvatyynyt edessä, sähköikkunat, sähköisesti taittuvat taustapeilit, sähkösäätöinen kuljettajanistuin, sähkösäätöiset ja -lämmitettävät taustapeilit, sähkötoimiset sivuikkunat, takajousituksen automaattinen tasonsäätö, takaselkänojien taittopainike tavaratilassa, TPMS-rengaspaineiden valvontajärjestelmä, tuulilasin alareunan lämmitys, vaihteenvaihtoviikset ohjauspyörän yhteydessä, vakionopeuden säädin, VDC-ajovakauden hallintajärjestelmä,
X-mode ja Hill Decent Control-alamäkihidastin, Xenon-lähivalot, kiihtyvyys 11,8 s. 0-100 km/h, Vaihteisto 6 portainen automaatti (Lineartronick), vääntömonetti 198 Nm.
Teho ja kulutus: 110 kW/150 Hv, CO2-päästöt: 150 g/km, huippunopeus: 192 km/h, kiihtyvyys (0-100): 11,8 s,
kaupunki 8,1 1/100 km, maantie 5.50 l/100 km, yhdistetty 6.50 l/100 km.
Mitat ja painot: ovien lukumäärä 5, henkilömäärä 5, vetotapa jatkuva neliveto, max vetopaino 2000 kg, omamassa
1 697 kg, pituus 4 595 mm, leveys 1 795 mm, korkeus 1 735 mm, akseliväli 2 640 mm, maavara 220 mm, renkaat
215/65 R 16, kesärenkaat 225 / 60 R17.

Subaru Foresterin uusi keulan ilme, eipä ole tunnistusvaikeuksia
kun vastaan tulee. Yksinkertainen ja konstailematon yleisilme on
valttia kun ostaja tekee valintoja eri merkkien välillä.

Takasivusta katsottuna auto on mukavan tyylikkään näköinen.
Farmariautomaisen pysty perä on hyvä ratkaisu, se on selvästi
muuttanut autoa laatikkomaisesta ilmeestä nykyauton suuntaan.

Koeajo
Koeajoa ajoin jälleen tuttuun tapaan
Joensuun ympäristössä pääosin
metsäteillä ja jonkin verran myös
pääteillä. Autoon istahdettuani ensimmäinen havainto oli valoisuus.
Ikkunapinnat ovat melko suuret ja
katon pilarit moniin nykyautoihin
verrattuna aika ohuet, vertasin tätä
ominaisuutta omaan autooni, koska siitä on myös hyötyä näkyvyyden
suhteen.
Ajoltaan auto on sellainen mukava
ajaa, rauhallisin liikkein toimittaessa
auto on hiljainen ja helppo ajaa. Vaikka autossa on uudenlainen automaattivaihteisto, niin minusta sen toimin-

ta ei ollut parhainta mahdollista laatua. Vaihtaminen tapahtui melko hitaasti verrattuna kilpailijoihin. Subarun tunnusmerkkeihin kuuluu ”symmetrinen neliveto”, eli myös etuakselilla. Ehkä sekin vaikuttaa vetoon
niin, että liikkuminen on sellaista
liian tasaista menoa. Käytännön ajossa se on tasaisen varma tapaus.
Jousituksen asetuksia on muutettu ajanmukaisemmiksi, samalla on
ajettavuus kärsinyt. Etenkin pikku
teiden pienet epätasaisuudet tuntuvat selvästi läpi. Isolla valtatiellä auton rengasmelu kuluu vähän liian
voimakkaasti (uudet nastarenkaat)

auton sisällä, siinä on vielä parantamisen varaa. Tähän pieneen ongelmaan on helppo tehdä muutos, ostaa talveksi nastattomat kitkarenkaat, niin johan hiljenee.
Koeajon aikana tuli keskikulutukseksi noin 9 litraa, keskinopeudeksi
tuli vain 65 km/h, koska ajoin mahdollisimman paljon pieniä metsäteitä. Varsinaista maastoajoa en suorittanut, paksuhko lumi ehkäisi sen,
ja enkä halunnut että jään jonnekin korpeen autolla kiinni. Kaiken
kaikkiaan kohtuullisen hyvä ajaa, ei
kymppiä, mutta ysi kuitenkin arvosanaksi.
Rajakoira
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Tilat
Sisällä istutaan ryhdikkäästi pystyssä. Tilaa riittää hyvin niin päälle
kuin jaloille. Koska auto on pidentynyt niin sekin parantaa tilannetta
entisestään. Etuistuimien tuenta ei
ollut paras mahdollinen, mutta hyvä
sähköinen istuinpenkki avitti hyvän
ajoasennon saamisessa.
Takaistuimella on mukavat tilat. Päälaen yläpuolelle jää kunnolla ilmatilaa,
ja myös polvilla on hyvät oltavat. Istumakorkeus on riittävä ja istuma-asento pystyhkö, kuten on lähes kaikissa maastureissa, jotka olen aiemmin
koeajanut. Takaistuimelle on helppo
mennä ja tulla, ovi aukenee hyvin viistoon, jolloin kulku on esteetöntä.
Jaloille on tilaa myös hyvästi ei
tarvitse polvet koukussa istua, vaan
voi olla rennon oloisesti penkillä.
Viisi henkeä mahtuu hyvin kyytiin,
istuimet ovat tasaiset. Tavaratilassa
on tilaa muutamalle matkalaukulle ja yhdelle koiralle. Nostokorkeus
maanpinnasta tavaratilan lattiatasoon on 72 senttiä. Nostokynnystä
ei käytännössä ole, vaikka tavaratilan takareunassa onkin hitusen lattiapinnasta ylös pullistuva muovipaneeli. Avatun takaluukun alle jää tilaa 180 cm. Ruuman leveys pyöräkoteloiden välissä on 107 cm ja leveimmillään eli aivan takaosassa 130 cm.
Voisin kuitenkin mainita että minun koirahäkkini ei mahtunut takakonttiin, vaikka yritin sitä sinne sovitella kuvausta varten. Tietenkin,
jos istuimet kaadetaan, silloin saadaan tilaa mukavasti lisää, mutta sitten jää kolme matkustajaa kyydistä.
Mittaristoa on moitittu joissakin lehdissä vanhan aikaiseksi. Mittaristossa ja
hallintalaitteissa on toimintoja, joita ei
löydy läheskään joka autosta, esimerkiksi
kun jarrua painaa, mittariston aktiiviseen vakionopeudensäätimeen liittyvän
auton kuvan jarruvalot syttyvät myös.
Vaihdekepin etupuolella on X-Mode
-nappi painamalla sitä auto asettuu parhaimpiin maasto-ominaisuuksiinsa, kun
nopeus menee yli 35 km, se lähtee automaattisesti pois päältä (ylh.).
Moottoritilassa on mukavasti tilaa työskennellä huoltomiehellä, mutta tämä pitäisi pestä ennen töiden alkua, on näköjään jäänyt pesemättä suolat pois ennen
luovutusta koeajoon (kesk.).
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Subarun takatila on 505 litraa, joka riittää hyvin normaaliin kotikäyttöön. Sinne voi
sijoittaa myös koirahäkin. Kaatamalla takapenkit tilaa tulee 1577 litraa. Nostokorkeus konttiin on 72 senttiä, eikä mitään lastauskynnystä ole edessä. Tavaratilan alla
on varapyörä ja tarvittavat työkalut.
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Rasvaa 25%
Valkuaista 27%
Vatsan
parhaaksi

Maistuvaa
lisäenergiaa

Parasta
nivelille

Tutustu laajaan tuotevalikoimaamme:
www.biofarm.fi
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