
RAJAN KOIRAMIEHET RY:N TIEDOTUSLEHDESSÄ

RAJANKOIRAMIEHET.FI      FACEBOOK.COM/RAJAKOIRA

Talvinen treenipäivä Maasotakoululla

Viimeinen tervehdys!

Virkakoirien valjakkohiihdon SM-kilpailut Suomussalmella
Koiravaljakolla pitkin Suomen Itärajaa

RAJA
KOIRA

31.VUOSIKERTA1/2017 



Rajakoira 3

JULKAISIJA
Rajan koiramiehet ry

ILMESTYMINEN
Rajakoira-lehti ilmestyy
neljä kertaa vuonna 2017. 
31. vuosikerta.

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

TILAUKSET
Rajan koiramiehet ry:n jäsenet 
ja kannatusjäsenet
saavat Rajakoira-lehden 
jäsenetuna. Jäsen- ja 
kannatusjäsenmaksu 2017 on
25 euroa.

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

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

PANKKIYHTEYS
FI33 5343 0740 0893 34

PAINOPAIKKA
PunaMusta Joensuu 2017

KANSIKUVA
Ari Komulainen

Pääkirjoitus
Tervehdys arvon lukija!

Kevät se tulla jollottaa ja muutoksen tuulet puhaltaa. Rautiaisen Jarno jätti 
suuret saappaat minulle täytettäväksi siirtyessään sivuun Rajan koiramies-
ten ry:n puheenjohtajan paikalta. Niitä saappaita nyt lähdetään täyttämään 
ja pyritään siinä jopa onnistumaankin. Innosta sen ei ainakaan pitäisi jäädä 
kiinni. Toivon Jarnolle myötäisiä tuulia ja kaikkea hyvää, niin virkauralla 
kuin siviilimaailman pyörteissä. Panostasi Rajan koiramiesten hyväksi ei 
tulla unohtamaan.

Tosiaan olen Matti Vesterinen, 36 vuotias ikinuori. Asustelen Kittiläs-
sä perheeni kanssa. Virkapaikkanani on Ivalon rajavartioasema, jossa olen 
palvellut vuodesta 2006 asti. Sitä ennen toimin nelisen vuotta ”runkolei-
maajana” Raja-Joosepin rajanylityspaikalla. Harrastukset ovat hyvinkin pe-
rinteiset, lähinnä kaikki luontoon liittyvä ja jopa jonkun tasoinen voimai-
lu. Luonteeltani olen avoin ja helposti lähestyttävä. Siksipä toivonkin, et-
tä jäsenemme ottaisivat mahdollisimman paljon yhteyttä mieltä painavis-
sa asioissa.

Virkakoirien vetomestaruuskisat saatiin pidettyä ja voittajat ratkottua. 
Villeimpien hevosmiesten huhujen mukaan osa koirakoista olisi jopa ras-
vannut koirienkin huulet! Tiedä häntä. Joka tapauksessa jokainen kisaan 
startannut koirakko on voittaja! Hyvä Te! Ja suuri kiitos talkoolaisille. Il-
man teitä kisat olisi jälleen kerran jääneet pitämättä.

Työ koiranohjaajien palkkakehityksen jälkeen jääneisyyden korjaamisek-
si on edelleenkin meidän tehtävä nro: 1. Toivonkin että jokainen koiranoh-
jaaja virkapaikasta riippumatta perehtyisi asiaan ja toisi avoimesti esille uu-
sia ajatuksia asian eteenpäin viemiseksi! Samassa veneessä ollaan, virkapai-
kasta riippumatta.

Toivotan teille kaikille erittäin aurinkoista kevättä ja rattoisaa lomakau-
den alkua!

Matti Vesterinen
Puheenjohtaja
Rajan koiramiehet ry
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Varattu

# Nyt myös koirien koulutukset!
# Eläinlääkäri Johanna Seppäsen vastaanotto
# Tarvikkeet, puruluut ja ruuat
# Pesut, trimmaukset ja kynsienleikkaukset 

Etelä-Hämeen
Eläinhoitola

www.koirahoitola.net 
Tassutie1   13720 PAROLA    p. 040 555 8878 

LAADUKASTA  
TÄYSIHOITOA 

KOIRILLE JA KISSOILLE

Kentällä tapahtuu. Uuden Koiratoiminnan pysyväisasiakirjan johdosta on koiranohjaajien palkkaus kokemusosan 
kohdalta uudelleen tarkastelussa. Käsikirjaa katsoessa asiassa ei pitäisi olla mitään epäselvää. Nykyään virkamiehellä 
tulee olla vähintään 5 vuoden kokemus hakeutuakseen koiranohjaajan tehtävään. Pääluottamusmies Kurttila onkin 
aloittanut tarpeelliset toimet asian hoitamiseksi. Koiratoimintavastaavien tehtävät on ymmärtääkseni lakkautettu, 
koska uudessa pysyväisasiakirjassa tällaista tehtävää ei ole olemassa. Samalla hallintoyksiköt ovat alkaneet miettiä 
kuinka järjestellä uusi koulutusvastaava tehtävä. 

Toivottavasti saadaan nopeassa aikataulussa tähän selvyyttä, siirtymäkausi on alkanut ja varsinkin vanhan koulu-
kunnan käyneet vanhat koiranohjaajat tarvitsevat siirtymäaikana koulutustukea, niin käyttökaudelle kuin sen ulko-
puolellekin. Paljon vartijana tulevat uudet koulutusvastaavat olemaan, koulutuksen seurannan ja tasokokeiden sekä 
laadunvalvonnan järjestelyt mm. Kuukaudet ja vuodet vierivät nopeasti, käyttökauden alkuun ei ole täällä Kainuus-
sakaan enää kuin pari kuukautta, siellä etelässä varmaan jo kuukauden sisään. Toivottavasti tämä asia selviää no-
peammin kuin uusi PAK:a.

Yhdistykseen valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Lapin Rajavartiostosta Matti Vesterinen, toivonkin Matille ja kai-
kille hallituksen jäsenille intoa ja tarmoa viedä meidän ajatuksia eteenpäin. Minun ajalla kolme vuotta meni aivan 
hujauksessa ja siinä ajassa ehti huomata että asioihin pitää tarttua heti kiinni. Valmisteluihin, esittelyihin ja kyselyi-
hin tuppaa menemään valtavasti aikaa ja helposti on yksi puoli vuotta on mennyt...

Vuosikokous pidettiin Suomussalmella ja kokoukseen toivottiin osallistuvan myös Rajaturallisuusunionin koira-
vastaava, tehtävä joka on vasta perustettu. Ymmärtääkseni näiden henkilöiden kautta on suotavaa tuoda Unionin 
tietoisuuteen koirapuolen asioita. Koiravastaava oli estynyt saapumasta paikalle. Hänelle ilmoitettiin vielä suullisesti 
ajankohdasta, mutta ilmeisesti kiireitä on ollut, ettei aikaa meille tällä kertaa riittänyt. 

Puheenjohtajan vaihdoksen syynä oli ystäväni rajakoira Pikin (Fluss-Strand Fonte) menehtyminen äkillisesti. Pi-
kille oli kaavailtu eläkepäiville kaikennäköistä toimintaa, mutta niin kuin elämässä yleensä, suunnitelmat menevät 
uusiksi, niin meilläkin. Suru perheen sisällä oli valtava, paljon on koiria meilläkin ollut, mutta Hänelle oli kaikilla 
paikka sydämessä. Hän oli Rajavartiolaitoksen koira, mutta ei kuitenkaan, Hän oli meidän Koira.

Aina tarhassa valmiin lähtemään häntä heiluen, vaikkei joskus 
itse isäntää ei olisi aina niin kiinnostanutkaan. Debriefing hoi-
dettiin perinteisesti: runsaasti alkoholia ja puhelimessa roikku-
mista. Ei taida enää minun virkaurallani tulla tuollaista työkave-
ria kymmeneksi vuodeksi. Syvä kiitos niille kaikille, jotka olette 
tukeneet minua ja koiriani 19 vuoden ajan, mitkä olen toiminut 
rajakoiranohjaajana. 

Syvempi kiitos niille, jotka ovat yrittäneet sitä vaikeuttaa. Olen 
saanut teistä vaan lisää voimia näyttääkseni. 

Yrittäkää pitää moraali ja motivaatio korkealla. Lisäksi kiitokset 
rajakoululle ja Arille, tämmöisen ne siellä aikoinaan koulutti! ;) 

Jarno ”Rautsi” Rautiainen
Puheenjohtaja evp.
Rajan koiramiehet ry

Viimeinen tervehdys!

Spu Piki Vuokkijärvellä.
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Kaakkois-Suomen rajavar-
tioston rajanylityspaikoilla 
työskentelee tällä hetkellä yh-

teensä kymmenen rajakoiraa, joista 
kaksi on rodultaan belgianpaimen-
koiria ja loput kahdeksan labrado-
rinnoutajia. 

Rajanylityspaikoilla työskentelevi-
en koirien koulutus on monipuolis-
ta. Päätehtävänä on laittoman maa-
hantulon paljastaminen. Henki-
löilmaisun lisäksi koirille koulute-
taan tuoreen jäljen ajo, esine-etsintä, 
henkilöetsintä maastosta ja raken-
nuksista sekä tuoteilmaisu (huume). 

Yhteistoimintaa 

K-SR:n rajanylityspaikoilla työsken-
televät koiranohjaajat treenaavat 
mahdollisuuksien mukaan yhdessä 
mahdollisimman paljon. Varsinaisia 
virallisia koulutuspäiviä on muuta-
ma vuodessa. Muulloin treenataan 
yhdessä aina silloin kun saadaan 
aikataulut sopimaan yhteen muiden 
ohjaajien kanssa. 

Tällä kertaa koulutuspäivä oli so-
vittu pidettäväksi Lappeenrannan 
Maasotakoulun tiloissa. Koulutus-
päivään osallistui myös  Maasota-
koululla sotilaspoliisikouluttajana 
työskentelevä Ville Kylliäinen koi-
ransa Sokan kanssa. Sokka (Mali-
nuts Blanche) on reilun vuoden ikäi-
nen belgianpaimenkoiranarttu. 

Sokka on tarkoitus kouluttaa puo-
lustusvoimien räjähdekoiraksi. Yh-
teistoiminta K-SR:n rajatarkastus-
koiranohjaajien kanssa on aktiivis-
ta, sillä Kylliäinen on käynyt RVL:n 
koiranohjaajan peruskurssin.  Kurs-
si jatkuu vielä tänä vuonna ja sen jäl-

keen on vuorossa Puolustusvoimien 
räjähdekoirakurssi vuonna 2018.

Samalla koiranohjaajan perus-
kurssilla Kylliäisen kanssa olivat 
myös Nuijamaan rajatarkastusase-
malla työskentelevä vanh rvja Pau-
la Vataa sekä Vaalimaan rajatarkas-
tusasemalla työskentelevä vanh rv-
ja Aki Kuoppala. Kuoppala ja Va-
taa treenaavat paljon yhdessä, sillä 
molemmilla on koulutettavana en-
simmäinen työkoira ja lisäksi hei-
dän koiransa ovat samasta pentuees-
ta, Suhteellisen kennelistä Haapave-
deltä.

Bpmn Alma (Suhteellisen Vieteri) 
ja bpmn Lola (Suhteellisen Vihuri), 
ovat vajaan vuoden ikäisiä innokkai-
ta ”virkamiehen” alkuja. 

-Lola on sosiaalinen ja aktiivinen 
koira, nopea oppimaan uusia juttu-
ja. Tykkää touhuta, mutta osaa myös 
rauhoittua ylityspaikan ihmisvili-
nässäkin, kertoo Kuoppala.

-Alma taas on luonteeltaan jäy-
hä ja rauhallinen, sekä välinpitämä-
tön muita ihmisiä kohtaan. Kyseessä 
on ensimmäinen työkoirani ja pal-
jon on vielä opittavaa. Onneksi olen 
saanut paljon neuvoa ja kannustusta 
kollegoilta, kiittelee Vataa.

Teksti ja kuvat Hanna Pulkkinen

Talvinen treenipäivä 
Maasotakoululla

Bpmn Sokka (Malinuts Blanche)

Esine-etsintää portaikossa. Ville Kylliäinen ja bpmn Sokka (Malinuts Blanche).

Vanh rvja Aki Kuoppala ja bpmn Lola 
(Suhteellisen Vihuri).
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tpk+alk 29,0 m2  alk. 22.976 € (vh. 114.880 €)

2h+kk 49,0 m2  alk. 34.770 € (vh. 173.852 €)

2h+k+s 54,5-66,5 m2  alk. 38.698 € (vh. 193.489 €)

3h+kk+s 73,0 m2  alk. 49.676 € (vh. 248.381 €)

3h+k+s 84,0 m2  alk. 57.598 € (vh. 287.991 €)

Korkeatasoista keskusta-asumista

IMATRANKOSKEN
uudiskohteessa

Osaomistushinta on 20 % velattomasta hinnasta.

TARJOLLA OLEVIA OSAOMISTUSHUONEISTOJA

LISÄTIETOJA:

Imatran YH-Rakennuttaja Oy 
Eila Ylönen 
puh. 05 235 2830 
eila.ylonen@imatran-yh.fi 

Vataa treenaa myös usein niin 
ikään Nuijamaan rajatarkastusase-
malla työskentelevän vanh rvja Pa-
si Lampisen kanssa. Lampisella on 
koiranohjaajan uraa takana jo 14 
vuotta. Lampisen koira on 5-vuoti-
as lbu Laku (Jummi-Jammin Moto 
Guzzi)

-Laku on luonteeltaan sosiaalinen 
ja tulee hyvin toimeen niin ihmisten 
kuin toisten koirienkin kanssa. La-
ku päästää ohjaajan suhteellisen hel-
polla, koska Laku on aktiivinen ja 
helppo motivoida niin työtehtävis-
sä kuin harjoituksissakin, kuvailee 
Lampinen koiraansa.

Etsintää ja kokemus-
ten vaihtoa
Treenipäivä aloitettiin Rakuunan-
mäen sotilaskodissa aamukahvilla. 
Aamukahvin lomassa suunniteltiin 
yhdessä päivän harjoituksia ja kes-
kusteltiin, miten kenelläkin ovat 
treenit sujuneet viime aikoina. 

Alun perin oli tarkoitus ollut teh-
dä etsintäharjoituksia sekä sisätilois-
sa, että ulkona ajoneuvoista. Koska 
sopivia ajoneuvoja ei ollut juuri nyt 
saatavilla, ja lisäksi ulkona paukkui 
kova pakkanen, päätettiin tällä ker-
taa treenata vain sisätiloissa. 

Kahvien jälkeen siirryttiin Maa-
sotakoulun tyhjillään olevaan ra-
kennukseen, jossa harjoiteltiin se-
kä esine- että henkilöetsintää eri ti-
loista. Jokaisen suorituksen jälkeen 
keskusteltiin ja analysoitiin yhdes-
sä miltä koiran ja ohjaajan suoritus 
oli näyttänyt, mikä oli mennyt hyvin 
ja olisiko jossakin osa-alueessa vielä 
kehittämisen varaa. 

Yhdessä treenaamisen parasta an-
tia onkin se, että saa vaihtaa koke-
muksia muiden kanssa, ja muil-
ta ohjaajilta saa vinkkejä ja neuvoja 
koulutukseen, kertovat mukana ol-
leet ohjaajat.

Bpmn Sokka (Malinuts Blanche).

Vanh rvja Pasi Lampinen ja lbu Laku (Jummi-Jammin Moto Guzzi).

Maalimies on löytynyt. Bpmn Alma (Suh-
teellisen Vieteri) ja vanh rvja Paula Vataa.
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Virkakoirien ja ohjaajien 
talven päätapahtuma, ve-
tomestaruuskilpailut, vi-

ralliselta nimeltään virkakoirien 
valjakkohiihdon Suomenmesta-
ruuskilpailut, järjestettiin tällä ker-
taa Suomussalmella, Haverisen 
hiihtokeskuksessa 14.–15.3.2017. 
Järjestelyvuorossa oli Rajan koira-
miehet ja ratamestarina ja paikalli-
sena organisaattorina toimi kokenut 
hiihtokilpailujen järjestäjä Timo 
Kinnunen. 

Leveä ja hyväkuntoinen kilpau-
ra kierteli kumpuilevassa harjanne-
maastossa viiden kilometrin lenkin, 
joka kyllä erotti jyvät akanoista – 
sen verran nousua ja koirien juoksu-
vauhdin koville laittavia laskuja la-
tu-ura piti sisällään. Uran leveydestä 
oli myös se hyvä puoli, että ohitukset 
sujuivat suurimmitta hankaluuksitta 
molempina kilpailupäivinä.

Vetokisojen osanottajajoukko on 
pienentynyt huippuvuosista tuolta 
90-luvun lopulta ja 2000-luvun alus-
ta. Rajan koiramiesten järjestelyteh-
tävissä kisojen alkuajoista asti mu-
kana ollut Ismo Hautamäki muiste-
li parhaimmillaan yksilösarjoissa ol-
leen yli 70 osallistujaa ja lisäksi vies-
tissä parikymmentä joukkuetta kil-
pailemassa voitosta. Osanottajaka-
toon on omalta osaltaan vaikuttanut 
Sotakoirayhdistyksen toiminnan 
hiipuminen, etelän lumettomat tal-
vet ja valtion säästötoimien pitkien 
lonkeroiden tunkeutuminen näihin 
harrasteaktiviteetteihin. Työaikaa ja 
autoja ei enää saada käyttöön samal-
la lailla kuin ”vanhaan hyvään ai-
kaan.”

Vuoden päästä järjestelyvastuu 
olisi sotakoiraohjaajilla, mutta yh-
distyksen toiminta on ajettu alas. 
Nyt järjestelyvastuupalloa heitettiin 
Kainuun prikaatin sotakoiraosaston 
suuntaan ja osaston kouluttajat, vää-
peli Jasu Honkila ja ylikersantti Mira 
Salminen lupasivat selvittää asiaa ja 
esimiestensä kantaa kilpailujen jär-
jestämiseen. Toivottavasti Hoikan-
kankaan tai Kajaanin ladut kutsuvat 
vuoden päästä valjakkohiihdon ys-
täviä kilpailujen merkeissä.

SM-kymppi

Ensimmäisenä pyyhälsivät matkaan 
kuninkuusmatkan, eli naru kympin 
osallistujat, joita lähtöviivan taak-
se kokoontui viisi valjakkoa, kaikki 
Rajan koiramiehet ry:n riveistä. 

Ennen kisaa ennakkosuosikin viit-
taa aseteltiin Arto Juutisien ja spu 
Debin harteille, olihan pari kaksien 
aiempien kisojen mestareita. Lom-
moposkisen Juutisen olemuksesta 
huokui hyvin harjoitelleen hiihtäjän 
rentous ja eikä spu Debinkään kyl-
kiä liika rasva painanut. 

Valjakko pitkin pintansa ja voitti 
SM-kympin ylivoimaisesti, yli kah-
den minuutin erolla seuraavaan, eli 
Jarno Nousiaiseen spn Pikuun. Hen-
ri Manninen spu Sisu paikkasivat 
viime vuotista epäonneaan hienos-
ti, jolloin valjakko joutui keskeyt-
tämään Sisun loukattua kilpailun 

Teksti ja kuvat Ari Komulainen

Virkakoirien valjakko-
hiihdon SM-kilpailut 

Suomussalmella

Yleisöä seuraamassa ja jännittämässä toisen kilpailupäivän viestin lähtöä.

Sm-kympille ensimmäisenä starttasi Hen-
ri Manninen ja spu Sisu. Muut kilpailijat 
pääsivät matkaan minuutin välein. Arto Juutinen ja spu Debi vauhdissa narukympillä.
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Rauhallista Joulua ja menestystä tukijoillemme vuonna 2015

Sami-Talo/
Karelment Oy
Teollisuustie 2, 75530 NURMES

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

KULJETUS PENTTI AHOLA KY
Vilajoenpolku 5, 54410 Ylämaa

Puh. 0400 771 778

KULJETUS ERKKI PASANEN

Kyhäläntie 9 Kuusamo
p. 0400 443 666

Eläinlääkäri
Pekka Salminen

Hellandintie 10, 95700 Pello
0400 396 941

Lappeenrannan Rakennuslasi Ky
Kaakkoiskaari 1, Lappeenranta

Puh. 010 231 1290
www.rakennuslasi.com

SCANDIA RENT JOENSUU
JOENSUU@SCANDIARENT.FI

UKKOLANTIE 3 80130 JOENSUU
PUH. 040 3119 400

LENTOASEMAN SIVUAPTEEKKI

Tikkurilan Uusi 
Apteekki

Katso kuukauden tarjoukset nettisivuiltamme!
TikkurilanUusiApteekki.fi

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

Palvelupiste kansainvälisellä puolella

T2 Schengen (Porttialue 16-31)

maanantai-torstai 6:00 - 20:30
perjantai  6.00 - 21.00
lauantai  6:00 - 20:30
sunnuntai  5:30 - 21:00

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

toimitettuna.

Valamon risteilyt 201 , liput ja varaukset.

Hotellivaraukset ja -maksut Venäjän Karjalaan 201

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

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

Lentoaseman apteekki

tuoksinassa jalkaansa, nyt kolman-
nella sijalla.

Arto kertoi kisan menneen hyvin, 
vaikka ensimmäiselle kierroksel-
la koira ei oikein syttynyt vetotyös-
kentelyyn, vaan juoksenteli suksen-
kärkien yli ja huuhaili omia asioi-
taan, mutta toisella kierroksella oli 
jo menemisen meininkiä. Dedielle 
ei muodostu helposti vetotyötä hi-
dastavaa maitohappoa lihaksistoon, 
siinä yksi syy heidän hyvään me-
nestykseen tällä kuninkuusmatkal-
la. Hiihtokuntoa Arto on nostanut 
vapaa-ajan harjoittelun lisäksi teke-
mällä kaikki partiot hiihtämällä, jol-
loin Debi on mukana myös kohotta-
massa kuntoa.

Arto kiitteli myös työnantajaa tu-
esta kilpailujen osalta. Kilpailujen 
molemmille päiville saatiin koiratoi-
mintatunteja ja myös auto käyttöön, 
nyt ensimmäisen kerran, mitä hän 
on osallistunut vetokilpailuihin. Ar-
to lähettää terveisiä muillekin, nyt 
kotiin jääneille koiranohjaajille, et-
tä kyseessä on oikeasti hieno tapah-
tuma. Aluksi voi osallistua harraste-
sarjaan ja jos rahkeissa riittää varaa, 
niin sitten kympille. Tapahtuma tuo 
mukanaan niin koiralle kuin ohjaa-
jalle yhdessäoloa, sosiaalista kanssa-
käymistä, tapakasvatusta, kuntoa ja 
hallittavuutta. 

Spn Debi haukkaa lunta kilpailun tiimel-
lyksessä.

Arto Juutinen koki  toisen vitosen kierroksen alussa pienen välinerikon, kun suksen-
kärki haukkasi lumipenkkaan ja kevennetty kärkiosa murtui. Onneksi se ei vienyt suk-
sesta luistoa, vaikka murtunut osa laahasi loppumatkan kärjen alla. 

Varusmiehet kotiutus-
tunnelmissa
Varusmiessarjaan osallistui neljä 
Kainuun prikaatin sotakoiraosas-
tossa varusmiespalvelustaan suorit-
tavaa varusmiestä. Aamukammassa 
oli jäljellä tasan yksi piikki, joten 
valjakkohiihtokilpailut olivat oiva 
päätös 255 vuorokauden varusmies-
palvelukselle. 

Näin ollen varusmiehet eivät voi-
neet osallistua seuraavan päivän 
viestikilpailuun, vaan suuntasivat 
heti kilpailujen jälkeen suoritetun 
sarjan palkintojen jaon jälkeen koh-
den Kajaania ja seuraavana päivänä 
koittavaa siviiliä.

Sarjan ylivoimainen voittaja oli 
Leevi Huuskonen ja spn Ego, jättäen 
kakkoseksi hiihtänyttä Panu Heik-
kistä ja spu Morttia 2 minuuttia 23 
sekuntia.

Varusmiesten sarjan jälkeen start-
tasi sarja miehet 50 vuotta, myös vii-
den kilometrin kilpailuun. Tähän 
sarjaan löytyi vain kaksi osallistujaa, 
molemmat poliisikoirayhdistyksestä: 
Kari Korhonen ja spu Säppi ja Rau-
no Saukkonen ja bpmu Örkki. Kari ja 
Säppi vievät sarjan voiton minuutin 
ja kahdeksan sekunnin erolla.

Harrastesarjan vitonen

Oli myös tälle vuodelle suosituin 
sarja 11 osallistujalla. Sarjan neljänä 
vuotena peräkkäin ja useimmiten 
jopa ylivoimaisesti voittanut Hanna 
Kaipiainen ei tällä kertaa ollut mu-
kana, näin sarjaan leivottaisiin pit-
kästä aikaa uusi voittaja.

Tällä erää kokemus ja vuosikym-
menten harjoituksen mukanaan 
tuoma kestävyys olivat valttia. Sar-
jan voiton vei Rainer Horsma ja spn 
Lempi ajalla 12.40, voittaen Antti 
Holappaa ja spu Suloa 29 sekuntia. 
Myös kolmantena oli yllättäjä, tuore 
Rajan koiramiesten kannatusjäsen 
Heini Ruottu ja spu Roti ajalla 13.41. 

Rainer Horsma (63 v), evp–mies 
vuoden 2003 alusta asti, kertoi har-
joitelleensa hiihtoa tälle talvelle alun 
toista tuhatta kilometriä, mutta kil-
pailu oli vasta kolmas lenkki tyttä-
ren omistaman spn Lempin (3 v) 
kanssa. Edellisen kerran Rainer on 
osallistunut vetokisoihin 90-luvulla, 

Tuomo Heikkinen ja spn Elli.

Jarno Nousiainen spn Piku.

Leevi Huuskonen (n:ro 9) ja spn Ego voittivat ylivoimaisesti varusmiessarja. Taustal-
la etenevät Onni Lehtinen ja spn Piki.
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jolloin hänellä oli oma kouluttaman-
sa ns. siviilirajakoira. Silloin kilpai-
lut olivat hieman eriluontoiset, kos-
ka kisaan kuului myös pistooliam-
munta. Suomussalmelta oli silloin 
mukana joukkue, joka kilpaili ve-
tokisoissa niin kesällä kuin talvella. 
Nyt kun parinvuosikymmen jälkeen 
oli numerolappu taas rinnassa, toi se 
oman jännityksensä kisaan. Rata oli 
ainakin Rainerille tuttu, näitä latu-
ja hän on kiertänyt talven hiihtolen-
keillä 40 vuotta. 

Lopuksi vetokisaveteraani lähettää 
terveisiä nuoremmille virkakoirie-
nohjaajille: alun perin nämä kilpai-
lut tehtiin motivaatioiksi koiranoh-
jaajille pitää koira fyysisesti kunnos-
sa myös talvella, käyttökauden ulko-
puolella ja tämä pätee myös tänäkin 
päivänä. Koiran lisäksi pysyy myös 
ohjaaja kunnossa, kun käy ahkerasti 
lenkillä ja päälle kilpailuissa.

Rainer Horsma ja spn Lempi näyttivät 
muille harrastesarjan vitosella valjakko-
hiihtämisen mallia. Tuloksena oivasta 
suorituksesta kohtuullisen ylivoimainen 
voitto.

Vasemmalta harrastesarjan viisi palkinnoille yltänyttä valjakkohiihtäjää: Rainer 
Horsma, Antti Holappa Heini Ruottu, Jussi Oikarinen ja Antti Huotari. Kari Korhonen ja spu Säppi Poliisikoirayhdistyksen joukkueesta kiihdyttivät kärkeen viestin lähdössä. 

Viestin ensimmäinen osuus, kaikki joukkueet samassa nipussa.
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Yleinen 10 km
1. Arto Juutinen Rajan koiramiehet Spn Debi (Harmaakallion Debie)  .......  26.33
2. Jarno Nousiainen Rajan koiramiehet Spn Piku (Evergreys Qati)  .............  28.34
3. Henri Manninen Rajan koiramiehet Spu Sisu (Schleusentor Trumm)  ....  28.53
4. Tuomo Heikkinen Rajan koiramiehet Spn Elli (Bacteroides Matilda)  .....  29.07
5. Lari Kemppainen Rajan koiramiehet Spu Hukka(Knappenmuhle Sasha)  29.13

Varusmiehet 5 km
1. Leevi Huuskonen Sotakoirayhdistys Spn Ego (Hellraiser Egon)  ..............  13.24
2. Panu Heikkinen Sotakoirayhdistys Spu Mortti (Wuldors´s KVG)  ..........  15.47
3. Riku Hietala Sotakoirayhdistys Spn Miina (Paaukunhaukun Grazioso)  .  18.22
4. Onni Lehtinen Sotakoirayhdistys Spn Piki (Al-Asir Piola)  .......................  20.44

Miehet 50 v 5 km
1. Kari Korhonen Poliisikoirayhdistys Spu Säppi (Bernard)  .........................  13.34
2. Rauno Saukkonen Poliisikoirayhdistys Bpmu Örkki (Ares)  .....................  14.42

Harraste 5 km
1. Rainer Horsma Rajan koiramiehet Spn Lempi (Vigoroso Naksos)  ..........  12.40
2. Antti Holappa Rajan koiramiehet Spu Sulo (Eviloves Quincy)  ................  13.09
3. Heini Ruottu Rajan koiramiehet Spu Roti (Musanterin Dummy)  ...........  13.41
4. Jussi Oikarinen Rajan koiramiehet Bpmn Kuti (Pysäkin Hilla)  ...............  13.51
5. Antti Huotari Rajan koiramiehet Spu Lalli (Nexocan Gladsheim)  ..........  14.10
6. Hannu Määttä Rajan koiramiehet Lbu Urkki (Huolettoman Ceedee)  .....  14.36
7. Jussi Paavola Rajan koiramiehet Spn Kia (Tuntemattoman Cantell)  .......  15.04
8. Taisto Väänänen Rajan koiramiehet Spn Kati (Evergreys Kati)  ................  16.07
9. Tuomo Heikkinen Rajan koiramiehet Spn Roni (Aufgeweckt Hurricane)  16.47
10. Tommi Rusanen Poliisikoirayhdistys Bpmu Jymy (Harmaahurstin Gurko)  17.20

Virkakoirien valjakkoviestihiihto 3 x 5 km
1. Rajan koiramiehet III  ......................................................................................  38.53
Jussi-Pekka Paavola  .............................................................................................  14.09
Antti Holappa  ......................................................................................................  12.58
Lari Kemppainen  .................................................................................................  11.46

2. Rajan koiramiehet I  .........................................................................................  39.02
Taisto Väänänen  ...................................................................................................  14.10
Arto Juutinen  .......................................................................................................  12.59
Tuomo Heikkinen  ...............................................................................................  11.53

3. Rajan koiramiehet II  .......................................................................................  39.21
Antti Huotari  ........................................................................................................  14.08
Henri Manninen  ..................................................................................................  13.00
Jarno Nousiainen  .................................................................................................  12.13

4. Poliisikoirayhdistys  .........................................................................................  43.46
Kari Korhonen  .....................................................................................................  14.07
Rauno Saukkonen ................................................................................................  13.48
Tommi Rusanen  ...................................................................................................  15.51

Virkakoirien vetomestaruuskilpailut 
TULOKSET

Yllättäjä, kolmanneksi harraste-
sarjassa yltänyt Heini Ruottu, kiit-
teli haastattelussa erityisesti siviili-
koiraansa spu Rotia hyvästä veto-
suorituksesta. Hänellä itsellä ei suk-
si liiku, ainakaan vielä, sitä tahtia 
mitä kilpailussa pitäisi. Heini ker-
toi aloittaneensa vetokoirakilpailut 
vasta edellisen viikonlopun Liek-
san SM-kilpailuista, jossa osallis-
tui c-sarjaan. Lisähankaluutta tähän 
kilpailuun toi päällä oleva flunssa.

Lisäksi Heini kertoi hiihdon ole-
van hänelle uusi aluevaltaus, jonka 
hän aloitti vasta tammikuussa. Näin 
kehitettävää on etenkin hiihtotek-
niikassa ja myös kunnossa. Oman 
lisähaasteensa harjoitteluun tuo Ete-
lä-Suomen heikko lumitilanne hiih-
toa ajatellen. Meren jäällä ei kanna-
ta paljon treenata, sieltä kun puuttu-
vat nousut ja laskut. Lähin avoinna 
oleva koiralatu sijaitsee Hyvinkääl-
lä, jonne kertyy 70 kilometriä mat-
kaa Heinin kotoa Sipoosta. Työpaik-
ka on Helsingin poliisissa. 

Vuoden päästä tullaan kilpailuun 
ilman muuta, lupasi Heini.

Viestikilpailun vei Rajan koira-
miesten III-joukkue, jopa hieman 
onnenkin avustuksella, sillä koi-
ramiesten I-joukkueen ankkurilta 
Tuomo Heikkiselta auksesi vetolii-
nan säppi, juuri loppusuoran alus-
sa,  ja III-joukkueen ankkuri Lari 
Kemmpainen ja spu Hukka kirivät 
helppoon voittoon.

Viestin ratkaisu. 

Jussi-Pekka Paavola, Antti Holappa ja Lari Kemppainen, viestin voittajajoukkue on 
saanut palkinnot.

Antti Holappa ja spu Sulo nousevat viimeistä kumparetta viestin toiseen vaihtoon. 
Rinnalle kirii spu Sisu.
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Rajan koiramiesten vuosikoko-
us pidettiin jo vakiintuneen 
perinteen mukaisesti veto-

mestaruuskilpailujen ensimmäisen 
päivän iltana, tällä kertaa kylpy-
lä-hotelli Kiannon Kuohut kokous-
tilassa Suomussalmen Ämmänsaa-
ressa. 

Kokoukseen oli saapunut hieman 
toistakymmentä jäsentä, joten ko-
kousta ei tarvinnut viedä läpi pel-
kästään hallituksen jäsenten ja toi-
mihenkilöiden voimin. Tämän toi 
esille myös yhdistyksen puheenjoh-
taja Jarno ”Rautsi” Rautiainen ava-
tessaan kokouksen.

Kokouksen toimihenkilöiden va-
linnan ja työjärjestyksen hyväksy-
misen jälkeen päästiin käsittele-
mään asialistaa pois päiväjärjestyk-
sestä. Sihteeri Henri Manninen esit-
teli kokoukselle vuoden 2016 toi-
mintakertomuksen, joista muutama 
poiminta:

-Yhteistyötä jatkettiin Rajaturval-
lisuusunionin, Suomen pelastuskoi-

raliiton, sekä muiden virkakuntien 
kanssa. RTU teki kaikille rajakoiran-
ohjaajille kyselyn koiranhoitotun-
tien myymisestä, mutta heidän esi-
tyksensä ei saanut kannatusta koi-
ranohjaajien keskuudessa.

-Yhdistyksessä on tällä hetkellä 
159 varsinaista jäsentä, 44 kannat-
tajajäsentä ja 15 kunniajäsentä. Hal-
litus erotti 51 varsinaista- ja kanna-
tusjäsentä, jotka eivät olleet maksa-
neet vuoden 2016 jäsenmaksua.

-Rajakoira-lehti ilmestyi vuo-
den aikana perinteisesti neljä ker-
taa. Lehti ilmestyi myös nettiversio-
na Rajan koiramiesten kotisivuil-
la. Lehti painettiin Joensuun Puna-
Mustassa.

-Yhdistys tuki SPL Imatran kentän 
käyttökuluja 350 eurolla. Tällä edel-
lä mainitulla kentällä rajakoiraoh-
jaajat kouluttavat koiriaan rajavar-
tiolaitoksen kursseilla ja vapaa-ai-
kana. Rajan koiramiehet tekivät SPL 
Imatran kanssa yhteistyösopimuk-
sen heidän leader-hankkeesta. SPL 

Imatra kehittää ja rakentaa koiran-
koulutuspaikkaa. Paikan valmistut-
tua voimme käyttää heidän harjoi-
tuspaikkaa ja maksamme ainoas-
taan käytöstä. Sopimukseen ei sisäl-
ly taloudellisia velvoitteita.

Seuraavaksi rahastonhoitaja Ismo 
Hautamäki teki yhteenvedon yhdis-
tyksen taloudesta. Ismo on toiminut 
27 vuotta Rajan koiramiesten rahas-
tonhoitajana, joten kokemusta löy-
tyy vaikka muille jakaa. Toiminnan-
tarkastajien lausunnon esittelyn jäl-
keen kokous myönsi vastuuvapau-
den hallitukselle.

Vesterisen johdolla 
jatketaan
Kolme kautta Rajan koiramiesten 
puheenhohtajana toiminut Jarno 
”Rautsi” Rautiainen joutui hieman 
yllättäen luopumaan puheenjoh-
tajuudesta. Jarnon koira spu Piki 
jouduttiin lopettamaan nopeasti 
edenneen sairauden seurauksena ja 

yhdistyksen säännöissä todetaan, et-
tä puheenjohtajan pitää olla rajakoi-
ranohjaaja, eikä ”Rautsi” ole näillä 
näkymin ottamassa uutta rajakoiran 
pentua. Näin koiranohjaajan pesti 
tuli ”Rautsin” kohdalla päätökseen.

Kokouksessa esitettiin uudeksi pu-
heenjohtajaksi Matti Vesteristä La-
pin rajavartiostosta. Vesterinen sai 
täyden kannatuksen, eikä kilpaile-
vaa ehdokasta tuotu esille, joten hä-
net valittiin Rajan koiramiehet ry:n 
uudeksi puheenjohtajaksi.

Vesterinen oli kokouksen aikaan 
kertausharjoituksissa, joten hän ei 
päässyt paikalle ottamaan puheen-
johtajan nuijaa vastaan, mutta La-
pin edustaja Marko Niemelä lupa-
si toimittaa puheenjohtajan tarvik-
keet harjoituksesta koitiutuvalle kol-
legalleen.

Myös koiramiesten hallitus koki 
muutoksia. Erovuoroisia hallituk-
sessa olivat Juha Vataa K-SR ja Harri 
Varonen P-KR. Uusiksi jäseniksi va-
littiin Sampo Laari K-SR (varajäsen 
Antti Ahtola K-SR) ja Timo Hauki-
järvi P-KR (varajäsen Timo Könö-
nen). Hallitukseen nousi myös Mar-
ko Niemelä LR:sta, puheenjohtajaksi 
valitun Vesterisen paikalle.

Kokous päätti pitää yhdistyksen 
jäsenmaksun ennallaan, eli 25 euron 
suuruisena.

Vuoden koiranohjaa-
jan valinta
Kokous valitsi vuoden 2016 ra-
jakoiranohjaajaksi Mika Bjongin 
Kaakkois-Suomen rajavartiostosta. 
Perustelut valinnalle olivat vankat. 
Bjong on toiminut rajan koiran-
ohjaajana noin 17 vuotta. Hän on 
omalta osaltaan kehittänyt pitkä-
jänteisesti RVL:n koiratoimintaa ja 
ennen kaikkea lujittanut yhteistyötä 
PTR-viranomaisten kanssa. Lisäk-
si Bjong on toiminut kouluttajana 
mm. tullin huumekoirakoululla ja 
osallistunut lukuisten onnistunei-
den PTR-harjoitusten suunnitteluun 
ja läpivientiin. Ennen kaikkea hänet 
tunnetaan kuitenkin tinkimättömä-
nä rajan koiranohjaajien profiilin ja 
arvostuksen nostattajana, sekä yllä-
pitäjänä tavalla, jossa teot ovat aina 
merkinneet puheita enemmän. 

Teksti ja kuvat Ari Komulainen

Rajan koiramiehet ry:n vuosikokous 2017

Puheenjohtaja vaihtui

Rahastonhoitaja Ismo Hautamäki esitteli kokoukselle yhdistyksen tulot ja menot.

Rajan koiramiesten sihteeri Henri Manninen (vas.) luovutti kokouksen päätteeksi Jar-
no ”Rautsi” Rautiaiselle yhdistyksen standardin ja ”vatupassin”. 
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”Rautsin” mietteitä 
menneistä vuosista ja 
tulevista haasteista
Tähän loppuun muutama Jarno 
”Rautsi” Rautiaisen toteamus men-
neistä vuosista Rajan koiramiesten 
peräsimessä ja mieltä painavista tu-
levaisuuden haasteista koskien raja-
koiratoimintaa.

-Kun minut valittiin yhdistyksen 
puheenjohtajaksi, en ollut Rajatur-
vallisuusunionin jäsen. Olin äänes-
tänyt tällä toimenpiteellä siitä, et-
tä Unioni ei hoitanut rajakoiranoh-
jaajien ja rajavalvontaa suorittavi-
en edunvalvontaa niin, kuin sen oli-
si sitä pitänyt mielestäni hoitaa. Kun 
minut valittiin puheenjohtajaksi, 
ensimmäinen tehtävä oli liittyä ta-
kaisin Unionin jäseneksi, näin mi-
nulla oli keskusteluyhteys Unionin 
puheenjohtajan ja pääluottamus-
miehen kanssa siitä, mitä edunval-
vonta-asioita me Rajan koiramiehi-
nä halutaan viedä eteenpäin, kertaa 
”Rautsi” puheenjohtajuutensa alku-
aikaa.

-Nyt näiden kolmen vuoden ai-
kana on meillä ollut projektina koi-

 

ranohjaajien peruspalkkauksen ja 
ammattitaitolisän korjaaminen, ne 
ovat jääneet jälkeen siitä, mitä sopi-
mukseen on vuonna 2005 kirjattu. 
Tavoitteena on päästä edes samaan 
asemaan muiden Rajavartiolaitok-
sen työntekijöiden kanssa.

-Olisin mielelläni vielä jatkanut 
vuoden tässä puheenjohtajan tehtä-
vässä. Nyt jäi kesken tiettyjä asioita 
ja projekteja, joita olemme aloitta-
neet, ne olisimme voineet viedä joh-
dollani loppuun asti. Mutta ohjaa-
mani rajakoira poistettiin 8. helmi-
kuuta, ja siten mandaattini sääntö-
jen mukaan toimia puheenjohtajana 
tai hallituksen jäsenenä lakkasi. 

-Kapula on nyt annettu eteenpäin 
ja uskon, että ne projektit, joita on 
aloitettu Unionin kanssa, voidaan 
viedään loppuun asti. Tässä kokouk-
sessa valittu uusi hallitus on sitoutu-

nut, että se lähestyy myös Rajavar-
tiolaitoksen päällikköä keskustele-
malla siitä, miten Rajan koiramiehet 
näkevät rajakoira ohjaajien tilanteen 
muutaman vuoden sisällä, jos muu-
toksia ei tule palkkaukseen ja kou-
lutukseen liittyen. Halutaan vie-
dä päällikölle viesti, mihin tässä on 
vuosien saatossa menty. Kohta meil-
lä on sama tilanne kuin Puolustus-
voimain puolella, että koiratoimin-
ta pikkuhiljaa hiipuu alaspäin, näin-
hän sotakoiraohjaajille kävi. Kyse on 
siitä, onko meillä Rajavartiolaitok-
sessa kohta ollenkaan uskottavaa ra-
jakoiratoimintaa.

-Paikalliset erot ovat toki suuria, 
mutta pohjoisissa rajavartiostoissa 
Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja La-
pissa ollaan hyvin samanlaisessa ti-
lanteessa. Näissä hallintoyksiköissä 
on hyvin saman tyyppisiä ongelmia 
henkisen ja fyysisen työssä jaksami-
sen kanssa ja sitoutumisessa raja-
koiran ohjaamiseen. Mielestäni koi-
ratoiminta on äärimmäisen tärkeää 
Rajavartiolaitokselle pyrittäessä us-
kottavaan rajavalvontaan.

-Syvä kumarrus rajakoiranohjaa-
jille, heille, jotka sitä työtä vielä teke-
vät. Toivottavasti pystyn jatkossakin 
jollain lailla antamaan tukea rajakoi-
ratoimintaan. Takana on 19 vuoden 
työ koiranohjaajana ja uutta rajakoi-
raan en aio ottaa. Tarkoitus on sivii-
lipuolella harrastaa metsästyskoiria, 
norjan harmaita ja pystykorvia. Jos 
tähän olisi ottanut rajakoiran kasva-
maan, niin siviilikoiratoiminta oli-
si siitä kärsinyt. Rajakoiraa ei pysty 
kouluttamaan pelkästään työaikana 
ja kouluttamiseen käytetty vapaa-ai-
ka olisi ollut poissa perheeltä ja har-
rastuksilta. 

-Toivottavasti saan uran loppu-
vuosiksi mielenkiintoisa työtehtäviä 
ja haasteita ja pääsen myös vapaa-ai-
kana toteuttamaan vuosien saatos-
sa tulleita unelmia, päättää ”Rautsi” 
haastattelun.

Evp-puheenjohtaja ja kunniajäsen Mik-
ko Nevala (oik.) Kuusamosta toivotti 
”Rautsin” tervetulleeksi entisten puheen-
johtajinen joukkoon. 

Jarno ”Rautsi” Rautiainen luovutti puheenjohtajan nuijan Matti Vesteriselle.
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Rajakoira Jekku

Maassamme rekisteröitiin 
viime vuonna 46  237 koi-
ranpentua, mikä on hie-

man edellisvuotta vähemmän. Kun 
tiedetään rekisteröintimäärien las-
kevan noususuhdanteessa, niin kan-
salaisten usko taloudellisen tilanteen 
kohentumiseen selvästi parantunut. 

Toisaalta viime vuoden rekisteröin-
neissä ei tapahtunut järisyttäviä muu-
toksia. Paalupaikalla jatkaa edelleen 
labradorinnoutaja, mikä selittyy ys-
tävällisen luonteen ohella runsaalla 
virka- ja opaskoirakäytöllä.  Toista ja 
kolmatta sijaa pitävät edellisvuoden 
tapaa suomenajokoira ja jämtlannin-
pystykorva, molemmat metsästys-
koiria. Neljänneksi on noussut lähin-
nä seurakoirana pidetty suomenla-
pinkoira, vaikka se ei sen alkuperäi-
nen käyttötarkoitus olekaan.

Tilaston kärkikymmenikkö on py-
synyt pienin sijoitusvaihteluin en-
nallaan. Tämä kertoo omaa kieltään 
siitä, että suosituimpien rotujen suo-
sio ei ole mikään muotioikku, vaan 
selvästi pysyvämmällä pohjalla. Sen 
sijaan listan jälkipäässä ranskanbul-
doggi ja pitkäkarvainen collie on 
joutunut luovuttamaan paikkansa 
bordercollielle ja coton de tuléarille. 
Toinen ilahduttava seikka on koti-
maisten rotujen suosion nousu suo-
menajokoiraa ja lapinporokoiraa lu-
kuun ottamatta, joiden rekisteröin-
nit laskivat hieman edellisvuodesta. 

Suurimmat nousijat olivat cavalier 
kingcharlesinspanieli viidellä, bor-
dercollie, coton de tuléar, suomen-
pystykorva ja tiibetinspanieli neljäl-
lä sijallaan. Suurimman laskijat oli-
vat pitkäkarvainen chihuahua seit-
semällä, cockerspanieli viidellä, tii-
betinspanieli neljällä ja siperianhus-
ky kolmella sijallaan. Taulukon kär-
kipään rodut säilyttivät asemansa 
selvästi paremmin kuin sen hännille 
sijoittuneet, jossa myös vaihtuvuus 
oli suurinta.

Listauksen ulkopuolisista mainit-
takoon peräti yhdeksän uuden ro-
dun ilmestyminen Top 100 – lis-
taukseen. Se kertoo koiraharras-
tuksen kansainvälistymisen ohella 
myös alan uusimmista suuntauksis-
ta, joiden pysyvyys jää nähtäväksi. 
Toisaalta monessa ulkomaantuon-
nissa piilee taustalla huonon kohte-
lun, pentutehtailun ja meillä tunte-
mattomien tautien vaara, joka tulisi 
ottaa aina tuontikoiraa hankittaessa 
huomioon. Näin etenkin silloin, kun 
hankinta tapahtuu spontaanisti, sitä 
sen enempää harkitsematta.

Rekisteröintitilastojen eläminen on 
toki luonnollista ja siihen vaikuttaa ta-
loudellisen tilanteen ja omien mielty-
mysten ohella monet muutkin tekijät. 

Suomen 25 suosituinta koirarotua vuonna 2016
1.     (1) labradorinnoutaja 2032
2.     (2) suomenajokoira 1584
3.     (3) jämtlanninpystykorva 1322
4.     (6) suomenlapinkoira 1281
5.     (4) saksanpaimenkoira 1273
6.     (5) kultainennoutaja 1193
7.   (10) harmaa norjanhirvikoira 921
8.     (7) shetlanninlammaskoira 918
9.     (8) jackrusselinterrieri 876
10.   (9) kääpiösnautseri 762
11. (12) karjalankarhukoira 760
12. (16) tiibetinspanieli 743
13. (17) suomenpystykorva 737
14. (14) karkeakarvainen mäyräkoira 682
15. (12) chihuahua, lyhytkarvainen 662
16. (11) cockerspanieli 631
17. (19) havannankoira 587
18. (20) mittelspitz 565
19. (24) cavalier kingcharlesinspanieli 556
20. (21) beagle 552
21. (18) Siperianhusky 529
22. (15) chihuahua, pitkäkarvainen 523
23. (27) coton de tuléar 514
24. (26) bordercollie 498
25. (23) pitkäkarvainen collie 496

Nykyisin lähinnä seurakoirana tunnettu 
suomenlapinkoira pärjää vahvan turk-
kinsa ansiosta ankarissakin olosuhteissa. 
Vallitseva väri on musta, mutta käytän-
nössä se voi olla lähes minkä värinen ta-
hansa – jopa puhtaan valkoinen.

Monen yksinasuvan ohella myös 
lapsiperheet suosivat koiria, koska 
niistä on heille seuraa, ja ne paran-
tavat lasten sosiaalisten taitojensa 
kehittymistä.

Oheiseen luetteloon on listattu 25 
viime vuonna eniten rekisteröityä 
koirarotuamme. Sijanumeron jäl-
keen suluissa oleva numero tarkoit-
taa edellisvuoden sijoitusta. Listaus 
perustuu Suomen Kennelliiton vi-
ralliseen rekisteröintitilastoon.

Teksti ja kuva Raimo Hytönen

Vuoden 2016 rekisteröinnit

Kotimaiset koira-
rodut nousussa

Rajakoira Jekku oli palannut 
isännän kanssa työreissulta. 
Vermeet oli riisuttu ja siviilit 

vaihdettu päälle. Työauto jätettiin 
työpaikalle ja kotimatkalle lähdet-
tiin omalla tutulla ruotsalaisella ve-
tojuhdalla. Isäntä vihelteli autossa ja 
radio pauhasi, kotimatka taittui mu-
kavissa merkeissä.

Kevättä oli ilmassa, lumipenkat 
olivat saaneet jo ensimmäisiä pitkiä 
ja helliä auringonsäteitten koske-
tuksia. Tien penkat sulivat ja asfalt-
ti kiilsi ja rapa roiskui etenkin suo-
latuilla tieosuuksilla. Jekku makoi-
li kontissa ja kuunteli tien kohinaa. 

Siinä makoillessa minä mietin, et-
tä onpa kiva, kun kesä tulee, niin 
päästään kunnon töihin. Minulle sa-
na kesä merkitsee todella riemukas-
ta aikaa. Silloin saan juosta ja touhu-
ta kunnolla kirsun kanssa, kun maa 
on hajuja pullollaan. Ei ole mitään 
sen parempaa, kuin kesän tuoksut!

Auto kaarsi kotipihaan ja isäntä 
avasi kontin luukun. Jo silloin se is-
ki! Tuo tuoksu – nyt on tosi kysees-
sä! Isäntä ei huomannut mitään, kun 
vedin ilmaa täyden keuhkollisen ja 
pian toisenkin. Nostin koipea posti-
laatikon tolppaan ja kiersin autoa tar-
kentaakseni tuon tuoksun alkuperää. 
Isäntäpä ei ollut kytkenyt minua, siis-
pä lähdin katsastamaan tontin rajat.

Ja sieltähän se tontin eteläpäästä 
tuli! Samasta suunnasta, mistä jo pi-
tempään tämä föntuuli on puhalta-
nut. Nyt tuli kevään tuoksun muka-
na tuo ihana sulotuoksu, joka sai mi-
nut kumman levottomaksi ja liikeh-
timään kovin kummallisesti. Sisim-
mässäni läikähti! 

Tuon tunteen koin kyllä nyt ensi 
kertaa, mutta uskoin sen olevan heti 
totta. Päässäni pyöri, korvissa vinkui 
muutakin kuin tuuli ja makunysty-
rät valuivat kuolaa yli oman tarpeen. 
Ensirakastuminen! Tämä oli naapu-
rin Hertan aikaansaannosta. 

Isäntä huomasi minut sieltä ton-
tin reunalta ja karjaisi: ” Jekku juu-
tas, alappa tulla nyt heti pihaan siel-
tä! Ei siellä mitään ole!” Minä ajat-
telin, että kuuleppa ukkokulta, kun 
sinä et tiedä nyt asiasta yhtään mi-
tään, minä vielä vähän tuoksuttelen. 
Jekku jäi seisomaan paikoilleen, ei-
kä tiennyt mitä tehdä, kun sydän sa-
noi toista, mitä korvat kuulivat. Jek-
ku seisoi kuin suolapatsas ja alavat-
sassa tykytti. 

Isäntä karjaisi toisen kerran ja nyt 
sen verran kuuluvasti, että asia meni 
perille. Jekku kääntyi ja kirmasi pi-
haan ja suoraan sisälle. Matot meni-
vät kerrasta rullalle ja jarrutus ei on-
nistunut. Tömähdin vasten olohuo-
neen sohvaa ja siihen matka pysähtyi.

Illalla isäntä latasi ruokakupin 
normaalisti täyteen. Minulle vain 
nyt ei ruoka maistunut. Hertta pyöri 
mielessäni, se ihanainen sekarotui-
nen naapurin pystärinoutaja-tyttö. 
Hän oli kolme vuotias ja muuttanut 
puoli vuotta sitten näille nurkille. Ja 
nyt minä ensimmäisen kerran olin 

rakastunut! Isäntä ihmetteli emän-
nälle, jotta mikähän lie Jekulle tul-
lut, kun ei ruoka maista. Liekö parti-
oreissulla syönyt jotakin ylimääräis-
tä, niin se viissin on, hän aprikoi.

Ilta vaihtui yöksi. Perhe kävi yö-
puulle ja minut komennettiin myös 
nukkumaan. Kuulin kun isäntä jut-
teli emännälle, että mitenkähän sitä 
saa nukuttua, kun tuo kuu loimottaa 
pyöreänä ikkunasta sisään. No yri-
tinhän minä, mutta kun iltapissillä 
sain vielä lisää viestiä Hertalta. Olin 
ihan sekaisin. Nyt oli kuulemma jo 
toinen viikko kohta ohi juoksusta, 
näin haistelin ja mieleni vain hyrräsi 
yhä kiihkeämmin. 

Torkahdin hetkeksi ja unikuvis-
sa vain näin sen kauniin ja lumoa-
van Hertan juosta jolkottelevan niin 
viettelevästi ohi meidän postilaati-
kon. Jalkani vispasivat hänen not-
keiden liikkeidensä mukana. Nenäni 
veti tuoksua sisääni. Ja suustani pää-
si pitkän pitkä UUU-UU-UUU! Ko-
ko talo oli pian ylhäällä ja valot pa-
loivat kirkkaana ja isäntä kömpi ylös 
sängystä, ja se tajusi. ”Kuka h–e—tti 
täällä ulvoo! Jekku perhana, et sinä 
mikään susihukkanen ole! Nyt kuule 
turpa umpeen ja unta kuulaan!

Säikähdin ihan tosissani isännän 
reaktiota ja Hertan uneksiminen jäi 
siltä yöltä. Yritin nukkua, mutta se 
sulotuoksu vain minua vaivasi. Aa-
mulla isäntä vielä ihmetteli, että mi-
kähän se Jekulle yöllä tuli. No turha 
sitä on selittää – tämä vain oli elä-
mäni paras tuoksu – kesätuoksu jää 
kauas kakkoseksi, ajatteli Jekku ja sen 
rinnassa tykytti onnellinen sydän.

Rajakoira Jekku ja Hertta
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Kontiolahtelainen Juha Romp-
panen ajoi helmikuussa koi-
ravaljakolla Suomen itärajan 

etelästä pohjoiseen. Retki alkoi Vi-
rolahdelta ja päättyi Lappiin kolmen 
valtakunnan rajamerkille (Suomi, 
Venäjä ja Norja) Muotkavaaraan. 
Pituutta Suomen ja Venäjän rajalla 
on yhteensä 1313 kilometriä.

Matkalle lähtö tapahtui lähes va-
hingossa, Romppainen on aiem-
min harrastanut ampumahiihtoa ja 
suunnitteli hiihtävänsä matkan rul-
lasuksilla. Siitä suunnitelmasta ei 
kuitenkaan tullut mitään, niin hän 
päättikin, että ajaa tuon reitin koira-
valjakolla.

Romppanen on aloittanut harras-
tuksen valjakkohiihtämisellä, sekä 
kilpailemalla ko. lajissa. Siitä on har-
rastusmotivaatio vain kasvanut ja 
nyt hänellä kaksikymmentä koiraa, 
joilla hän ajaa ns. pitkän matkan val-
jakkoajoja ja -kisoja.

Valjakkokisoja hän käynyt mm 
Ruotsissa ja Venäjällä, sekä tieten-
kin Suomessa. Tällä itärajan koira-
valjakkoretkellä Juha Romppanen 
halusi kunnioittaa satavuotiasta it-
senäistä Suomea ja Suomen veteraa-
neja. Seikkailun nimenä oli Itäraja 
2017.

Valmistautuminen koitokseen on 
kestänyt noin puolitoista vuotta en-
nen lähtöpäivää. Suomen oloissa ei 
näin pitkää matkaa ole suoritettu 
koiravaljakolla, mutta Alaskan val-
tavilla välimatkoilla näitä pitkiä reit-
tejä ajetaan joka talvi. Mainittakoon, 
että hän toimii Suomen Valjakkour-
heiluliiton puheenjohtajana ja hoita-
nut pestiä nelisen vuotta. 

Romppainen kertoo, että hän on 
yrittäjä, jonka mahdollistaa olla pois 
ansiotöistä ja suorittaa näin suunni-
telman mukaisen retken. Ainahan 
voi asioita hoitaa puhelimen välityk-
sellä tarvittaessa.

Koiravaljakkourheilua hän on har-
rastanut kaikkiaan kahdeksan vuot-
ta. Koiria hänellä 20 alaskanhuskyja 
ja siperianhuskyja, sekä niiden riste-
ytyksiä, joukossa on myös metsäs-
tyskoiraristeytystä. 

Valjakkoretken suun-
nitelma
Alkuperäinen suunnitelman mu-
kaan Romppainen lähtisi matkaan 
Virolahdelta koko valjakolla, mutta 
heti alkuun tuli ongelmia lumitilan-
teen johdosta. Kertomansa mukaan 
lähtö Virolahdelta tapahtui 6.2. yh-
den koiran kanssa joko kävellen tai 
pyörällä. Koko valjakolla hän pystyi 
liikkumaan vasta Tohmajärven ta-
salta alkaen. Muualla Pohjois-Karja-
lan rajaosuudella oli lunta riittävästi 
valjakolla ajoon.

Retkelle lähti yhteensä neljä hen-
kilöä ja moottorikelkka. Matkaa teh-
dään noin 15-20 kilometrin tunti-
vauhdilla ja päivässä pyritään liikku-
maan noin 100 kilometriä. Joka nel-
jäs päivä on lepopäivä ja matka kes-
tää kolme viikkoa, mutta muutaman 
päivän ylityskään ei haittaa. 

Koiravaljakkoreki painaa noin 25 
kiloa tarvikkeineen ja ajaja siihen 
päälle. Rekeen mahtuu kolmen päi-
vän koiranmuonat, loput kulkevat 
huoltoautossa. Itse hän syö matkal-
la kuivaruokaa ja pussiruokia. Aja-
essa hän syö paljon energiaa sisältä-
viä ruokia esim. kuivalihaa, sipsejä 
ja suklaata. 

Ropmmpainen kertoi myös, et-
tä neljän-viiden ajopäivän jälkeen 
wc käynnit vähenevät koska kaikki 
energia menee ravinnoksi, eikä ulos 
tule oikeastaan mitään. Päivässä aja-
ja tarvitsee noin 4000 kilokaloria, se 
on aika paljon siihen mitä normaa-
listi aikuinen ihminen kuluttaa, se 
liikkuu jossain 2500 kalorin seutu-
villa. Reitti vie pääosin moottori-

kelkkareittejä pitkin, jos niitä ei ole, 
niin huoltokelkka tekee uran. Koi-
rille pitää olla kunnon pitävä pohja 
juosta.

Huoltoon liittyy myös yöpyminen 
ja se tapahtuu pääosin teltassa toisen 
retkeen osallistuvan huoltohenkilön 
kanssa. Koirat lepäävät kiepissä ul-
kona. Mikäli huoltoauto pääsee pai-
kalle, niin koiria voi pitää yön myös 
autossa. Koirien huolto on suorite-
taan joka päivä ajon päätteeksi: ruo-
kaa ja vettä. Kun sulaa vettä ei yleen-
säkään talvella joka paikasta löydy, 
niin vesi on tehtävä lumesta sulat-
tamalla. Sitä kuluu joka päivä noin 
kahdeksan litraa koirille ja omat tar-
peet päälle.

Reissun kustannukset, eli rahoitus 
katettiin pääosin sponsoreiden tuel-
la ja loput omasta pussista. Retkelle 
oli tehty oma pelastussuunnitelma 
viranomaisten kanssa. Gps-seuran-
ta oli koko ajan päällä ajettaessa ja 
tarvittaessa apua tulee paikan päälle 
viranomaistenkin toimesta. Viran-
omaisista lähinnä on Rajavartiolai-

Teksti ja kuvat Ismo Hautamäki

Koiravaljakolla pitkin 
Suomen Itärajaa

tos, joka on saatavissa paikalle tar-
vittaessa hyvinkin nopeasti. Retkeä 
on voinut seurata myös Facebookin 
kautta. Matkasta löytyy dokument-
teja erilaisilta nettisivuilta kiinnos-
tuneille etsijöille (esim. täältä: ht-
tp://www.moottori.fi/suomi100/ju-
tut/suuri-valjakkoseikkailu-nel-
lim-muotkavaara-viimeinen-etap-
pi/).

Valjakkoajo

Valjakkoajo sujui suunniteltuja reit-
tejä pitkin onnistuneesti, seuraten 
reittiä: Virolahti – Lappeenran-
ta – Imatra – Parikkala – Kesälahti 
– Kitee – Tohmajärvi – Ilomantsi 
– Lieksa – Kuhmo – Suomussalmi – 
Kuusamo – Salla – Savukoski – So-
dankylä – Inari – Utsjoki. Matkaa 
taitettiin yhteensä hiukan yli toista 
tuhatta kilometriä. 

Retken reitti kulki pääosin merkit-
tyjä kelkkareittejä ja jokunen pätkä 
rajavartioston uria. Olosuhteet rei-
tillä oli haastavat, välillä plussakelit 

Matkan tekoa metsäautotiellä koiravaljakolla. Kuvassa rekeä vetää seitsemän koiraa yhden ollessa tauolla.
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antaa tietoa Rajan koiramiesten rahastonhoitaja Ismo Hautamäki. 
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ja myös pakkanen, varsinkin loppu-
matkalla. Kertomansa mukaan juu-
ri pakkaskelit olivat koirien tassuil-
le rankka kokemus. Koirien jalkojen 
suojatossut eivät kestäneet kuin viisi 
kilometriä ja sitten ne oli uusittava. 
Normaaliajossa ne kestävät lähes sa-
ta kilometriä. Juuri tossujen kulumi-
sen takia valjakko joutui pitämään 
yhden ylimääräisen lepopäivän, kun 
mukana olleet tossut loppuivat. On-
neksi tukija (sponsori) toimitti sato-
ja tossuja lisää, niin matka sai jatkua 
edelleen hyvissä merkeissä. 

Valjakkoreissu sujui kuitenkin 
niin hyvin, että olimme loppupääs-
sä kolme päivää etuajassa suunnitel-
lusta ajan käytöstä, kertoo Romppa-
nen. Rajavartioston partion retkeläi-
set tapasivat Muotkalla ja partio piti 
esitelmän nykypäivän rajanvartioin-
nista Lapissa. Romppanen ei päässyt 
aivan tavoitteeseensa asti koiraval-
jakolla, koska porotokkia oli edes-
sä noin 25 km ennen päätepysäkkiä. 
Poromiehet veivät retkeläiset loppu-
matkan päätepisteeseen, eli kolmen 
valtakunnan rajamerkille, moottori-
kelkoilla. 

Juha Romppanen esittelemässä Joensuun infotilaisuudessa koiravaljakkorekeä ja matkan suunniteltua kulkua lehdistölle.

Loppujen lopuksi koirat jaksoivat 
reissun erittäin hyvin, eivätkä sanot-
tavasti laihtuneet matkan aikana. Itse 
seikkailija Romppainen laihtui muu-
taman kilon, koska ravintona oli pää-
osin kuivamuonaa, kuten myös koi-
rilla. Toipuminen retkestä kesti usei-
ta päiviä kaikilla osa-alueilla. 

Juha Romppasella oli mukanaan osa matkalle lähtevistä koirista. Kuvassa oikealla johtaja-
koirat siperianhuskyt Otto ja Jack, sekä kaksi muuta vetokoiraa, jotka osallistuvat retkelle.

Juha Romppanen kertoi myös, että 
matka oli tähän mennessä hänen elä-
mässään ainutkertainen ja unohtu-
maton elämys, kaikkine tapahtumi-
neen. Tämän jälkeen on helppo suun-
nitella uusia retkiä tulevaisuudessa.

Soita p. 05 3431 031 
tai tilaa verkkokaupasta  
ja nouda jakeluautosta.
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Käsillä alkaa olla taas se aika 
vuodesta, jolloin koiranpas-
kakeskustelu – johon yllä 

oleva anagrammiotsikkokin viittaa - 
puhkeaa taas kukkaansa. Eikä suin-
kaan suotta, sillä asiassa on edelleen 
parantamisen varaa.

Käytännössä jätteitä on kahden-
laisia - keltaiset kusipostit ja sitten 
se vahvempi tavara. Ensin mainittu 
on käytännössä enemmän ulkonä-
köhaitta, joskin kiusallinen sellai-
nen. Koska koirilla on tapana kuita-
ta toistensa kusipostit omalla vastaa-
valla, keltaisten alueiden koko kas-
vaa joka lirauksella. Haittaa lisää se, 
että koirat suosivat lirautuspaikkoi-
naan katuvalo- ja postilaatikkotolp-
pia sekä tieliittymien lumipenkkoja, 
joista ne osuvat häiritsevästi ohikul-
kijoiden silmiin. Näkyvä haitta on 
vain talvikautinen, ja sitä voi lieven-
tää potkimalla puhdasta lunta pos-
tin peitoksi.

Sen sijaan pökäleet ovat jo hanka-
lampi juttu. Ne erottuvat hyvin val-
koisella lumella ja pistävät tietysti 
ohikulkijoiden silmään. Toki tämä-
kin on paljolti vain ulkonäköhait-
ta, sillä jäädyttyään ne eivät haise ja 
ovat pakkasen kovettamina helpos-
ti potkaistavissa pois kulkuväylältä. 
Kesällä tilanne on toinen, kun yöl-
lä nurmikolle uuvahtanut festarivie-
ras huomaa herättyään nukkuneen-
sa oman oksennuksensa ohella vielä 
koiranpaskassakin.

Tältä vältytään poimimalla pö-
käleet heti tuoreeltaan tarkoitus-
ta varten varattuun jätöspussiin, 
mutta se tuppaa talvikaudella jää-
mään monestakin syystä tekemättä. 
Näitä ovat liukkaus, pimeys ja kyl-
myys, joista viimeksi mainitun vaa-

tima paksumpi vaatetus vielä lisää 
asian hankaluutta. Iäkkäiden henki-
löiden osalta asian vielä jotenkuten 
ymmärtää, mutta nuorten ihmisten 
kohdalla kysymys on jo selvästä vä-
linpitämättömyydestä. Mieli ei juu-
ri mettä keitä, kun tuoreeseen pö-
käleeseen astuminen likaa kengät ja 
joskus vaatteetkin, eikä hajukaan ole 
niitä kaikkein miellyttävimpiä.

Ongelma korostuu taajaan asu-
tuilla alueilla ja suosituilla ulkoilu-

reiteillä, harvaan asutulla maaseu-
dulla se on huomattavasti marginaa-
lisempi. Tämä ei suinkaan tarkoita 
sitä, etteikö asiaan tulisi kiinnittää 
huomiota, sillä ympäristön yleinen 
siisteys on viihtyvyyttä lisäävä teki-
jä asuinpaikasta riippumatta. Kos-
ka ongelma ei ole mitenkään ylivoi-
mainen ratkaistavaksi, niin ei muu-
ta kuin biologisesti hajoava Haus-
ka –pussi taskuun, ja hoidetaan asia 
kuntoon!

Teksti ja kuva Raimo Hytönen

Ruskaa pakkasella

Koiran ulostekasa erottuu valkealla lumella paremmin kuin hyvin, joten se kannattaa 
poimia heti tuoreeltaan asianmukaiseen jätöspussiin.
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Kajaanin kaupunki
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Eläinlääkäri Annamari Kivi-
harju avasi tammikuun lo-
pulla vastaanoton Sotkamon 

Korholanmäellä. AMYVET nimeä 
kantavalla eläinlääkäriklinikalla on 
verianalysaattorit, inhalaatioaneste-
sialaitteisto ja ultrauslaitteet. Klini-
kalla voidaan tehdä peruskirurgisia 
toimenpiteitä ja hammaskivien pois-
toja niin kissoille kuin koirillekin. 

Annamari valmistui Tarton yli-
opistosta ja sai eläinlääkärioikeudet 
vuonna 2014. Hänen työpaikakseen 
tuli Sotkamo, jossa hän työskente-
li kunnaneläinlääkärin viransijaise-
na kahtena vuonna. Hän päätti pe-
rustaa oman klinikan avopuolisonsa 
karjatilalle, josta tarkoitukseen löy-
tyi sopivat tilat. Keväällä tilat vie-
lä laajenevat pakkopilttuulla, joka 
mahdollistaa myös hevosten hoita-
misen.

AMYVETissä on pieneläinten 
vastaanotto arkisin, iltaisin ja sopi-
muksen mukaan myös viikonlop-
puisin. Annamarin eli Ammin apu-
na klinikalla työskentelee yksi pien-
eläinhoitaja. 

-Ajanvaraukset on kätevintä teh-
dä suoraan puhelimella, kertoo An-
namari. Hän tekee käyntejä ympä-
ri Kainuuta mukaan lukien kotieläi-
met. Tarvittaessa Ammi hoitaa myös 
akuutteja tapauksia.

Omien kotieläinten lisäksi Am-
mi harrastaa ja kasvattaa chinchil-
loja nimellä Zinrocks. Näitä jyrsijöi-
tä on kertynyt ympäri Eurooppaa ja 
jokunen on tullut Amerikasta saak-
ka. Ammilla on myös oma hevonen 
ja kaksi koiraa. AMYVET hoitaa 
kaikenlaiset eläimet, niin lemmikit 
kuin käyttö- sekä hyötyeläimet.

Eläinlääkäriklinikka AMYVETin 
avajaisissa tammikuun lopulla kävi 
lähes neljäsataa vierasta tutustumas-
sa uusiin tiloihin. 

-Tunnelma oli avajaispäivänä to-
della mukava, olen saanut hyvän vas-
taanoton kainuulaisilta tälle uudelle 
klinikalle, kiitteli espoolaislähtöinen 
Annamari avajaisten kävijöitä.

Kainuussa avautui uusi 
eläinlääkäriasema

Teksti ja kuva Päivi Dahl

Annamari Kiviharju avasi eläinlääkäriaseman Sotkamon Korholanmäellä. Vierellä 
Ammin koira Zinna.

AMYVET
Korholanmäentie 10 B
88620 SOTKAMO
p. +358 40 166 7357
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Kävin koeajolla paikallisessa 
autoliikkeessä, kun huoma-
sin aiemmin lehdistä kovasti 

kehutun uuden Peugeot 3008 tul-
leen markkinoille. Vuonna 2009 
julkistettu Peugeot 3008 on saanut 
päivityksen nykyaikaan. 

Uuden sukupolven C-segmentin 
katumaasturi lupaa lisää tilaa, tur-
vaa ja mukavuutta. Peugeot 3008 
SUV on sellainen tulevista ratkai-
suista koostuva auto. Peugeotin uusi 
3008 lupaa C-segmentin katumaas-
tureihin raikasta suunnittelua, niin 
auton ulko- kuin sisäpuolelle. 

Tekniset tiedot 

Moottori: Iskutilavuus cm3 BlueHDi 120, sylinteriluku 4, teho kw/hv r/min 88/120 3,500, vääntömomentti 300/1,750, 
päästöt, euro 6, polttoaineensyöttö suorasuihkutus, huoltoväli 30 000 km, voimasiirtotyyppi automaatti, vaihteita 6. 

Painot ja mitat: Omapaino 1315 kg, sallittu kokonaispaino 1990 kg, sallittu jarrullisen perävaunun paino 1300 kg, 
ilman jarruja 695 kg, pituus 4447 mm, leveys 1841 mm, korkeus 1620 mm, akseliväli 2675 mm, lähestymis- ja pois-
tumiskulma 20/29 m, maavara 219 mm, kääntösäde 10,67 m, tavaratila penkit kiinni/käännettynä alas 919/1861 
mm, tavaratila 520 litraa, penkit käännettynä 1670 l. Polttoainetankki 53 l, renkaat 225/55R18, kevytmetallivanteet 
kaikissa pyörissä. 

Kulutukset: Tehtaan ilmoittamat kaupunkiajo 4,7 l, maantieajo 3,9 l ja yhdistetty 4,2 l, Co2 päästö g/km 108 Co2, 
tämä päästöluku on todella pieni, vertailuksi omassa autossa vastaava 194 Co2.

Tärkeimmät varusteet

Koeajoautosa oli varustetaso Access- ja Active-varustelujen tasolla lisättynä Allure – vakiovarustetasolla, johon 
kuuluvat 18 tuuman vanteet, aktiivinen kaistavahti, mukautuvat ajovalot, LED-ajovalot, staattiset kaarrevalot, ak-
tiivinen kuolleen kulman valvonta, mirrorscreen, pys.tutka edessä, tummennetut takaikkunat kuljettajan ristiselän 
tuki ja taittuva matkustajan istuin.

Autossa on myöskin sähkötoiminen takaluukku ja älyavain, takaluukun sulkeminen ja avaaminen ns. jalan-
pyyhkäisyllä tai vaihtoehtoisesti napin painalluksella. Lisäksi muita vakiovarusteita olivat Grip Control luistones-
tojärjestelmä + alamäkihidastin ESP-ajonhallinta- + ASR-luistonestojärjestelmä, etuistuinten turvavyöntunnistin, 
merkkivalo ja –ääni, kuljettajan etuturvatyyny, sivuturvatyynyt edessä, matkustajan etuturvatyyny (avaimella pois-
kytkettävissä), yläturvatyynyt etu- ja takamatkustajille, sähköinen seisontajarru, LED –ajovalo, kaistavahti kuljet-
tajan vireystilan valvonta, hätäjarrutusjärjestelmä, etäisyysvaroitin, liikennemerkkien tunnistus, rengaspaineval-
vonta, etuistuinten rullaturvavöiden kiristimet voimanrajoittimin, rullaturvavyöt (3 kpl) voimanrajoittimin ta-
kaistuimella, halogeeniajovalot, takasumuvalo, pääntuet edessä ja takana korkeussäädöllä, Isofix kiinnikkeet (3 
kpl), etuistuinten turvavyöntunnistin, merkkivalo ja –ääni, renkaanpaikkaussarja, aktiivinen pysäköintitutka ta-
kana. Sekä muita varusteita lisänä tai vakiona. Kuljettajan vireystilavaroittimen, kaukovaloavustimen, aktiivisen 
vakionopeussäätimen, liikennemerkkitunnistuksen, kaistavaroittimen, kuolleen kulman varoittimen, pysäköinti-
avustimen ja 360° kamerajärjestelmän lisäksi autosta löytyy tämän hetken paras turvavaruste, eli peräänajovaroi-
tin aktiivisella jarrutustoiminnolla.

Teksti ja kuvat Ismo Hautamäki

HDI 120 Automaatti
Rajakoira-lehti koeajaa

Vuoden 2017 auto Euroopassa

Edestäpäin auto on selvä Peugeot. Uusi, 
kulmikkaampi ilme antaa autolle huo-
mattavasti poistuvaa mallia jämäkäm-
män olemuksen. Lähes vaakasuorassa 
oleva konepelti on erityisesti osoitus voi-
makkuuden mielikuvasta.

Peugeot on onnistunut luomaan 
persoonallisen tyylikkään kokonai-
suuden. Edellisen 3008 mallin ti-
la-autoa muistuttaneet muodot on 
nyt korvattu muhkeilla ja dynaami-
silla linjoilla. 3008 on venynyt sekä 
pituudeltaan että akseliväliltään. Silti 
auto on mallista riippuen 100–120 
kiloa kevyempi aiempaan malliin ver-
rattuna. Todella muhkean näköinen 
olemus, isot led-valot tuovat muka-
van lisän olemukseen.
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Uusi, kulmikkaampi ilme antaa autol-
le huomattavasti poistuvaa mallia maas-
turimaisemman olemuksen, kylkilin-
jaa on hilattu ylemmäs ikkunoiden kus-
tannuksella. Epämääräisestä pyöreydes-
tä on siirrytty selkeästi katumaasturei-
den luokkaan. Siitä kertoo suuri 22 sen-
tin maavara.

Auton takaosa onkin hiukan eri-
koisen näköinen, mutta samalla erit-
täin raikas. Raikkaus jatkuu sisällä, sil-
lä Peugeotin i-Cockpit -ohjaamokon-
septi on muutettu kokonaan uudeksi 
versioksi. Keskikonsolia hallitsee suu-
ri 8-tuumainen kosketusnäyttö, joka on 
käyttömukavuudeltaan erinomainen. 

Peugeot 3008 SUV on hienostunut 
menopeli, jossa on huomispäivän rat-
kaisuja luontevasti käytössä jo nyt. Yk-
sistään i-Cockpit Amplyfi-kytkin tuo 
kuljettajalle ja matkustajille aivan uu-
sia ulottuvuuksia mm. matkustusmuka-
vuuteen ja ajamiseen. Sillä voi valmista-
jan mukaan ylittää mm. nautinnon ra-
jat? 

Kuljettajan mittaristona toimii 
12,3-tuumainen näyttö, jonka eri toi-
minnot ovat täysin muokattavissa. Uut-
ta Peugeot 3008 SUV– katumaasturia on 
saatavissa Peugeotin edellisistä malleis-
ta tutuissa varustetasoissa Access, Acti-
ve ja Allure. Lisäksi on huippuna myös 
GT-taso180 hv HDi diesel automaat-
tivaihteistolla, jossa on tämän hetken 
kaikki mahdollinen tekniikka saatavilla. 
Peugeot 3008 hinnat alkavat 23 700 eu-
rosta noin 41 000 euroon. Tämän keo-
ajoauton tarkka hinta on kaikkine veroi-
neen 32 317 euroa.

Koeajo

Koeajon pituudeksi tuli noin kaksi 
tuntia erilaisilla talvisilla teillä. Ajossa 
Peugeot 3008 SUV on hieno kokemus. 
Avaruutta ja näkyväisyyttä riittää, mat-
kustusmukavuutta on niin etu- kuin ta-
kaistuimillakin.

120 hevosvoiman HDi-diesel vään-
tää ja toimii mallikkaasti ja 6-vaihtei-
nen automaatti on moottorin kanssa 
yhtä mieltä siitä, että vauhtia ja voimaa 
riittää tarvittaessa joka lähtöön. Auton 
alusta on napakka ja oikein suunniteltu 
sikäli, että paikaltaan vaikkapa liiken-
nevaloista lähdettäessä pito etupyörissä 
on erinomainen, eli auto ei niiaa liiko-
ja taka-akselistolle ja näin pilaa etupyö-
rien pitoa.

Helposti havaitsi myös luistoesto- ja 
ajonvakautusjärjestelmien kehittymisen 
edelleen. Ajoin nimittäin erittäin liuk-
kailla teillä, näistä varusteista on autoi-
lijalle suurta hyötyä, ne ovat huomaa-
mattomia ja jouhevia apulaisia ajaessa. 
Tämä sulavalinjainen ja erottuva katu-
maasturi on vankka ja hienostunut. Uu-
dessa 3008 SUV:ssä kokee ainutlaatui-
sia aistinautintoja ja uuden teknologian 
täyttämän maailman!

Usean vuoden ajan on SUV-mallien 
kysyntä moninkertaistunut kokoluokas-
ta riippumatta. Tänä päivänä joka kym-
menes uusi auto Euroopassa on C-seg-
mentin SUV.

SUV edustaa modernia, teknologista 
automallia, joka tarjoaa tunnetta ja ajo-
nautintoa niin kuljettajalle kuin mat-
kustajillekin. Peugeot 3008 on ajan hen-
gen mukainen vaihtoehto, houkutteleva 
yhdistelmä statusta, hienostunutta tek-
nologiaa, esimerkillistä käytännöllisyyt-
tä ja nautinnollisia ajoelämyksiä. 

Auton takaosa onkin hiukan erikoisen näköinen. Peugeotin kolme kynnenjälkeä pila-
rimaisten takavalojen ansiosta siitä tulee mieleen mahtimainen olemus.

Moottori on diesel 1.6 Blue HDi 120 hv:n automaatti. Siinä riittää potkua mukavasti 
normaaliajoon. Mallistosta löytyy myös 2.0 Blue HDi 180 hv:n automaatti, mutta hinta 
nousee myös selvästi. Moottoritila on myös hyvin jaettu eri osastoihin työskentelyä varten.

Mittaristo ja hallintalaitteet ihmetyttivät aluksi. Seitsemän design-nappulan rivistö 
kojelaudan keskellä näyttää alkuun ergonomiselta kauhistukselta, mutta selkeät mer-
kinnät pelastavat sekoittumiselta. Kysehän on lopulta vain kosketusnäytön apunap-
puloista, eli aluevalinnoista esimerkiksi soittimen ja ilmastoinnin käyttämistä varten. 
Loppujen lopuksi hyvin selkeää.

siltaan ihan mahtava ajettava. Pikkui-
sen kaipasin nelivetojärjestelmää ajossa, 
mutta kyllä tämä etuvetoinenkin pärjää 
loistavasti. 

Missään vaiheessa ei tuntunut siltä, 
että auto lähtisi käsistä huonolla kuop-
paisella soratiellä ajaessa. Auto otti kuo-
pat mukavasti niiaten, eivätkä talviset 

Tavaroiden kuljettamista helpottaa 
olennaisesti kaksiosaisesti liukuva jär-
jestelmä, joka optimoi tavaratilan koon 
ja sen vaivattoman käytön. Etumatkus-
tajan istuimen selkänoja on helposti tai-
tettavissa, jolloin tilaa on jopa 3 met-
riä. Takaistuimen selkänojan käsinojas-
ta löytyy suksiluukku.

Käyttömukavuutta lisää omalta osal-
taan takaluukku, joka avautuu ja sul-
keutuu käsin koskematta heiluttamal-
la jalkaa takapuskurin alla. Toimii myös 
avaimella.

Akseliväli on kasvanut 62 millimetriä 
ja auton pituus 8 senttimetriä verrattuna 
poistuvaan malliin. Muutoksilla on saa-
tu lisää sisätiloja, kuten esimerkiksi 36 
milliä korkeampi takapenkkien pääntila 
ja 24 milliä pidempi takapenkkiläisten 
jalkatila. Samalla tavaratilaa on tullut li-
sää 90 litraa VDA-standardilla mitattu-
na, nyt tilavuutta on 520 litraa. 

Tämäkin oli pieni yllätys kun auton 
ulkoisia mittoja katselee, hienosti on 
suunniteltu onnistunut tavaratila rat-
kaisussaan. Se menee takapenkkien alle 
loivasti ja tuo osaltaan tilavuuden, joka 
on tuossa edellä mainittu.

Penkit ja istuinmukavuus ovat huip-
puluokkaa. Ajoasennon saa hyvin tuke-
vaksi säädöillä. Sisältä on ulos hyvä nä-
kyvyys, mitään suurempia esteitä en ha-
vainnut. Takakontissa on tilaa mukavas-
ti, mitään esteitä lastaukselle ei ole. Esi-
merkiksi koirahäkki mahtuu hyvin ta-
varatilaan ja varusteitakin saa mukavas-
ti lisukkeeksi mukaan konttiin. 

Takatavaratilan kokoa, yhteensä 520 
litraa, ei uskoisi kun autoa ulkoapäin 
katsoo. Ei typeriä kikkailuja, vaan kons-
tailematon, syvä ja tasaiseksi laajentuva 
kontti helppokäyttöisellä, kahteen tasoon 
asettuvalla välipohjalla. Koiria mahtuu 
mukavasti kyytiin.

Uuden 3008:n myötä Peugeot ilmei-
sesti haluaa C-segmentin SUV-mark-
kinoille voittamaan kilpailijansa, joita 
on lukuisia samassa luokassa. Peugeo-
tiin on kautta aikojen yhdistetty erin-
omainen ajettavuus mallista riippumat-
ta, niin oli myös tässä uudessa mallissa: 
ajomukavuus on kohdallaan.

Ajettavuus on vertansa vailla, ohjauk-
sen tarkkuus, ajotuntuma, turvallisuu-
den tunne, kaikki on kohdallaan, juu-
ri niin kuin pitääkin. Ei voinut muuta 
kuin kehua itsekseen, kun ajeli noita so-
rateitä pitkin Pohjois-Karjalaa. Kaikilla 
tieosuuksilla auto kulki mallikkaasti, il-
man metkuiluja. Auto ei ole suuren suu-
ri kooltaan, mutta muilta ominaisuuk-

Takapenkkiläisille on polvitilaa riittä-
västi. Penkit ovat vähän kovan tuntuiset 
istua, ehkä kovuudesta on kuitenkin hyö-
tyä pitkillä matkoilla, kun takapuolta ei 
upota liian syvään. Istumaan pääsee silti 
helposti. Pääntilaa on myös runsaasti. 

tieraiteet tuottaneet ongelmia. Ensi al-
kuun en huomannut että autossa on 
kaistavahti, joka liikutti etupyöriä auto-
maattisesti keskiraiteelle. Luulin aluksi 
että pyörissä on jotain vikaa, kun noin 
veteli ajaessa. Asia kuitenkin selvisi kun 
näyttöä tutkisteli.

Kaiken kaikkiaan eriomainen auto 
ajettavuudeltaan joka suhteessa. Mutta 
puutteitakin löytyy mm. navigaattori ja 
mainittu neliveto puuttuvat. Vanhat, pe-
riranskalaisella logiikalla toimivat vilk-
ku- ja pyyhinviikset olisi voitu myös uu-
sia. Esimerkiksi kunnollinen tuulila-
sin kertapyyhkäisytoiminto uupuu. Na-
vigoinnin kyllä saa Gt-varusteissa mu-
kaan, mutta nelivetoa odotellaan tule-
vaisuudessa.

Kannattaa käydä auto koeajamassa, 
jos kohdalle sattuu. Kyseessä on upeasti 
muotoiltu auto, jonka mittasuhteet ovat 
kohdallaan. Peugeot 3008 SUV ei ole yh-
tä massiivinen kuin suurin osa kilpaili-
joistaan, mutta monelta osin parempi ja 
sulavampi. 

Peugeot 3008 sisätilat

Sisätilat ovat modernit ja henkivät laa-
dukkuutta Uuden Peugeot 3008:n sisä-
tilat ovat muunneltavissa. Kaksiosaisena 
2/3–1/3 taittuva ”Magic Flat” -takaistuin 
muodostaa tarvittaessa täysin tasaisen 
lattiapinnan.

Kuljettajan työskentelytila on eriomai-
nen, kuten kuvasta näkyy. Sisällä auton 
kojelauta on erittäin moderni, joka ei 
kuitenkaan sorru vääränlaiseen kikkai-
luun, vaan on ergonominen ja toimiva 
ratkaisu. Vaihteensiirrin on aivan omaa 
luokkaansa, siinä yhdistyy futurismi ja 
modernisointi kerralla toimivaksi.



Koirille ja kissoille kirppuja  ja puutiaisia vastaan

Ef� pro paikallisvaleluliuos. Vaikuttava aine: Fiproniili. Kohde-eläinlajit: koira ja kissa. Käyttöaiheet kohde-eläinlajeittain: Koira: kirpputartuntojen (Ctenocephalides spp) ja puutiaistartuntojen (Dermacen-
tor reticulatus) hoito.  Insektisidinen vaikutus aikuisten kirppujen aiheuttamissa uusissa tartunnoissa kestää enintään 8 viikkoa. Valmisteella on enintään 4 viikon akarisidinen vaikutus puutiaisiin (Rhipicephalus 
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 sanguineus, 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, � ea 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. Haittavaikutukset: 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 hengitysteiden oireita käytön jälkeen.
Myyntiluvan haltija:  Virbac SA, Ranska. 

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).

Eläinlääkäriltasi tai apteekista ilman reseptiä

Markkinoija: Biofarm Oy, 
Yrittäjäntie 20, 03600 Karkkila. 
Puh. 09-225 2560. www.biofarm.� .  

� proniili� proniili

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


