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Operatiivinen kausi on avattu Suomen rajoilla lehden ilmestyessä. 
Talvikaudella koiranohjaajat ovat harjoittaneet koiriansa ympäri 
Suomen rajojen, ja toivottavasti oppineet siinä samalla itsekin uu-

sia asioita. 
Yhdistys kävi Helsingissä keskustelemassa RTU:n johdon kanssa. Olipa 

koirakkoja myös ulkomailla koulutus- sekä operatiivisissa tehtävissä. Voi sa-
noa että myös talvikaudella on oltu aktiivisesti tekemisissä koirien kanssa.

Yhdistyksestä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä konsultti Markku 
Pietikäinen kävivät toukokuun puolivälissä Helsingissä tapaamassa RTU:n 
puheenjohtaja Erkki Hirvonsalon ja pääluottamusmies Jouni Kurttilan. Ta-
paamisen tarkoituksena oli käydä läpi sekä keskustella Rajan koiramiesten 
palkkauksen tilanteesta. Keskustelujen lähtökohtana oli konsultti Markku 
Pietikäisen tekemät laskelmat. Kysymyksessä on palkkauksessa jäänyt va-
jaus 1.7.2005 jolloin siirryttiin A-palkkaus järjestelmästä Vaati-järjestel-
mään, jolloin ammattitaitolisä ei säilynyt samansuuruisena vaikka tehtävä 
säilyi täsmälleen samanlaisena. Lisäksi tarkastelimme koiranohjaajien jäl-
keenjääneisyyttä suhteessa muihin rajavartiomiehiin aikavälillä 1.7.2005–
1.11.2012. Kaksipäiväisellä tapaamisella olimme kaikki samaa mieltä las-
kelmien oikeellisuudesta sekä niihin johtaneista syistä. 

Jatkossa pyritään tähän asiaan saamaan korjausta. Kiitän Erkkiä ja Jounia 
meille uhraamastanne ajasta, opin samalla myös puheenjohtajana itsekin 
jotain uutta systeemistä ja miten se toimii. Erityiskiitokset Markulle kun 
jaksoit puurtaa pitkiä päiviä kotona ja sitouduit asiaan intensiivisesti myös 
Helsingissä. Tästä on hyvä jatkaa.

Uuden kalenterin tekeminen vuodelle 2016 on aloitettu ja kalenteri työ-
ryhmä toivoo monipuolisia kuvia käyttöönsä. Muistakaa jakaa ottamian-
ne kuvia myös kalenterityöryhmän käyttöön, kaikista julkaistuista kuvista 
maksetaan palkkio. 

Nyt odotellaan kuumei-
sesti milloin uusi Rajojen 
valvontamalli 2017 val-
mistuu…? Toivottavasti 
piakkoin!

Kesäisin terveisin! 

Jarno Rautiainen
Puheenjohtaja
Rajan koiramiehet ry 

Pääkirjoitus

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

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

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

Eläinlääkäriltasi tai apteekista ilman reseptiä

Joillakin asioilla ei leikitä. 
Kuten ulkoloisilla.

3-2014

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

Ja kirppusirkus loppuu siihen!
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Avec tilaisuus

Ohjelma:
Yhdistyksen tarjoama juhlabuffet ruokajuomineen, juhlapuheita, muistamiset ja illalla tanssimusiikkia 
Yölinnun tahtiin.

Jokainen osallistuja varaa huoneensa suoraan hotellista. Majoituksen osallistuja maksaa itse. Tarjolla 
seuraavanlaisia huoneita:

1hh economy 69€/huone/vrk
2hh economy 79€/huone/vrk
1hh standard 79€/huone/vrk
2hh standard 99€/huone/vrk

Vastauspyyntö osallistumisestasi juhliin viimeistään 31.7.2015 mennessä yhdistyksen sähköpostiin toimis-
to@rajankoiramiehet.fi 

Tämä sen takia, että saamme tarkan ruokailijamäärän ravintolaan. Juhlista tiedotetaan myöhemmin Rajan 
koiramiesten kotisivuilla ja Rajakoira facebookissa.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja 
Jarno Rautiainen puh. 045 1374617 tai
sähköposti: toimisto@rajankoiramiehet.fi

T E R V E T U L O A !

RAJAN KOIRAMIEHET 30 VUOTTA

Huomio! Huomio! Huomio! Huomio! Huomio!

Hotelli Kimmel Joensuu 12.9.2015 klo 16.00

Kävimme työkaverini kans-
sa Kreikassa EBGT-poolin 
suunnitelman mukaisessa 

operaatiossa. Operaatio oli meille 
ensimmäinen laatuaan ja kaikki oli 
uutta valmisteluista lähtien. Onnek-
si Suomesta on jo vuosia koirakkoja 
käynyt operaatioissa, jolloin sidos-
ryhmiltä sai hyviä neuvoja mitä tu-
lee ottaa huomioon ennen lähtöä ja 
miten pitää varautua asumiseen ja 
työntekoon operaatioalueella.

Koiran rokotukset, ensiaputarvik-
keet, koirapassi, varusteet, tarvitta-
vat asiakirjat…

Lähdimme taipaleelle Kajaanista, 
lentokoneella Helsinkiin jossa yö-
pyminen. Seuraavana aamuna lento 
Helsingistä – Frankfurtiin jossa ko-
neen vaihto ja jatkolento Kreikkaan 
Thessalonikiin. Vuokra-auto kentäl-
tä ja vielä 3,5 tunnin ajomatka mää-
ränpäähän Alexandropoulikseen, 
jossa oli meille varattuna majoitus 
Astir Egnatia hotellissa. 

Matkustaessa huomio oli, ettei kä-
det tahtoneet riittää kun on koira, 
koiraboksi, virka-ase, patruunat se-
kä kaksi tai kolme laukkua kuljetet-
tavana. Tärkeimpänä on huolehtia 
siitä, että koira on saanut riittävästi 
liikuntaa ennen lähtöselvitystä, tä-
män jälkeen kaveri jaloittelee vasta 
määränpäässä ja matkustusaika on 

Teksti ja kuvat Jarno Rautiainen

FRONTEX-operaatio Kreikassa 
01.03.-02.04.2015

helposti 12 tuntia. Huolehdittava on 
myös koneiden vaihtojen yhteydes-
sä että koira pysyy samassa konees-
sa. Kuulin ennen lähtöä tarinoita et-
tä koira oli vahingossa lastattu vää-
rään koneeseen. 

Matkustaminen kävi työstä. Mat-
kalla joutui tekemään kaikennäköi-
siä selvityksiä ja täyttämään kaiken-
näköisiä lanketteja, lisäksi tavaroi-
den välppääminen, mahdolliset yli-
kuormamaksut yms. Lähtöselvityk-
siin kannattaa varata aikaa. Lento-
kentän henkilökunnan ammattitai-
doissa saattaa olla isojakin eroavai-
suuksia. Suomessa lähtiessä oli har-
joittelija lähtöselvityksessä, lopul-

ta meitä palveli kolme eri henkilöä 
yhtä aikaa. Aikaa meni vain 45 mi-
nuuttia. Tämä laittoi miettimään et-
tä hyvin varautumalla pystyy tuke-
maan virkailijaa, mietin jo valmiik-
si miten pitkään menisikään jos olisi 
yhteisen kielen kanssa ongelmia.

Kreikassa ensimmäinen työpäivä 
alkoi Briefing-tilaisuudella, jossa kä-
siteltiin toiminta-aluetta ja millä ta-
paa siellä halutaan koiraa käyttää se-
kä mihin pitää varautua. Aloitimme 
työskentelyn Souflin poliisialueel-
la jossa meillä Guest Officerina toi-
mi Alex. Alex työskentelee normaa-
listi heidän lämpökamera valvon-
tapisteellä. Hänet, niin kuin monet 

Tulva Evrosjoella Tycheron.

Esineellä jäljellä.
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muutkin, nuoret poliisit on palkat-
tu Euroopan Unionin myöntämäl-
lä tuella. Virkaura on alkanut pää-
kaupungista Ateenasta. Poliisit työs-
kentelevät rajaturvallisuustehtävässä 
samalla tavoin kuin me Suomessa, 
kuitenkin heille kuuluu myös nor-
maalit Kreikan Poliisin tehtävät sisä-
maassa omalla toiminta-alueellaan.

Meille sattui epäsuotuisat sääolo-
suhteet koko operaation ajaksi. Tul-
va Evrosjoella oli ennätyskorkeal-
la ja siten laiton maahantulo käy-
tännössä pysähdyksissä. Työvuorot 
pyörivät samalla rytmillä koko ajan: 
aamu-, ilta- ja yövuoro. Partiointi ta-
pahtui vuokra-autolla, jossa oli koi-
ralle soveliaat tilat käytössä. Partion 
koostumus oli koiranohjaaja, raja-
koira, partiomies Suomesta (Ville 

Oikarainen KR) sekä kreikkalainen 
poliisi. 

Ensimmäisenä työpäivänä pääsim-
me käymään joki varressa jalkapar-
tiossa Evrosjoen varressa. Tämä oli-
kin ainut kerta kuin näin tapahtui, 
tulva paheni ja loppu aika operaatios-
ta käytimme ajoneuvopartiointiin si-
sämaassa. Sisämaassa lähinnä tarkas-
timme koiralla aikaisempia paikkoja, 
joista oli havaintoja luvattomista liik-
kujista. Meidän aikana alueelta tavat-
tiin paikallisia maanviljelijöitä sekä 
karjan kasvattajia. 

Alkuvaiheessa teimme päivittäin 
koiran kanssa jälki-, henkilöetsintä 
(tuuli-ilmaisu), esine-etsintäharjoit-
teita. Maaliskuu on Kreikassa talvi-
kuukausi, maapohja on kuollutta ja 
missään ei kasva mitään. Jäljen aja-

minen maastossa vastasi kovanpin-
nan jäljestämistä Suomessa. Pinta 
oli joko ”kuollutta”, kivikkoista tai 
muuten hankalaa liikkua. Koira tar-
vitsi muutamia harjoituksia alle, jot-
ta pääsimme normaaliin rytmiin.

Maastossa oli paljon mielenkiintoi-
sia hajuja, joista koiralla ei aikaisem-
min ollut kokemuksia, ne kiinnosti-
vat ja siten alkupään jäljet olivat välil-
lä melkoista sahaamista. Kasvillisuus 
on kovin erilainen. Omien laskelmi-
eni mukaan meidän partioalueel-
la kasvoi neljä erilaista piikkikasvia. 
Piikit tarttuivat tiukasti niin koiran 
karvoitukseen, jäljestysliiveihin kuin 
myös ohjaajan virkahaalariin kiinni. 
Muutamia kertoja koira piti irrottaa 
pensaista leikkurilla. Pieniä haavoja 
syntyi väistämättä. 

Tuuli-ilmaisu toimi samalla tavoin 
kuin Suomessakin. Pitää olla vain 
varovainen, ettei päästä koiraa me-
nemään vietillä henkilön luo. Piik-
kipensaista johtuen vammautumi-
sen riski on suuri. Eteneminen ta-
pahtui koira kiinni liinassa, joissa-
kin paikoissa piti kiertää henkilön 
luokse helpompaa reittiä. 

Kävimme venepartiossa yhden 
kerran ja siinä tuo tuuli-ilmaisu toi-
misi loistavasti. Veneellä ajaessa koi-
ra meni heti keulaan, nokka pystys-
sä vetämässä vainua josko henkilöi-
tä löytyisi. Venepartioinnin kautta 
tulee lisää tehokkuutta rajatarkas-
tukseen tuuli-ilmaisua hyväksi käyt-

täen, jalkapartiointia ei tarvitse suo-
rittaa ja rajaa on tarkastettu nopeas-
ti pitkä pätkä. Harmi ettei meille sat-
tunut yhtään casea. Kainuussa meil-
lä on jo hyviä kokemuksia ilmaisusta 
liikkuvasta ajoneuvosta.

Irtokoirat olivat meille ongelma. 
Omani ei ole niin sosiaalinen, et-
tä alkaisi häntä heiluen leikkimään, 
vaan mieluimmin haluaa olla omas-
sa rauhassa. Koiraa ulkoiluttaessa 
irtokoiria löytyi joka nurkan takaa, 
osa tyytyi haukkumaan kauempaa 
mutta muutamat valioyksilöt tulivat 
iholle. Jaloittelut olivat koiralle sekä 
ohjaajalle välillä stressaavia. Pitkät 
päivät autossa sekä hotellissa vaati-
vat päivittäiset jaloitteluhetket. 

Kävimme tutustumassa Kipin kan-
sainväliseen ylikulkupaikkaan ja toi-
mintaan siellä. Siellä olisi ollut käyt-
töä koiralle henkilöilmaisuun ras-
kaasta liikenteestä, teimme anomuk-
sen koirankäyttöön ajoneuvojen tar-
kastamiseen. Kreikkalaiset hyväksyi-
vät anomuksen ja ilmoittivat että tar-
vittaessa soittavat milloin tarvitsevat 
koiraa. Emme päässeet tarkastuk-
sia suorittamaan. Kuitenkin teimme 
harjoituksia rikollisilta takavarikoi-
duilla ajoneuvoilla ja koira toimi har-
joituksissa hyvin. Ei se ole henkilöil-
maisua kummempaa.

Paluumatka oli samanlaista hu-
lapaloota kuin mennessä, muuta-
malla pienellä lisäyksellä. Onneksi 

Soufli Police Station.

Alexandroupoliksesta paikalliset il-
moittivat etukäteen meidän tulosta 
kentälle (Thessaloniki), jossa oli vas-
tassa asiaan paneutunut ihminen. 
Kaikkien tarkastuksien ja selvitysten 
jälkeen meille jäikin hulppeat 10 mi-
nuuttia koneen lähtöön. Lähtöselvi-
tykseen olimme varanneet 3 tuntia 
aikaa ja se tulikin tehokkaasti käy-
tettyä. Kone laskeutui Helsinki-Van-
taalle aamuyöllä 00.30. Tavarat kan-
toon ja hotellille, ensimmäisenä otin 
koiran boksista ja kävimme jaloit-
telemassa. Aamulla lähtö Kajaaniin 
klo 07.30. 

Kalassa Evros joella.

Turvatarkastuksessa ohjaaja py-
säytettiin tarkempaan tarkastukseen 
ja käsimatkatavarat haluttiin tarkas-
taa. Eihän siinä mitään, ohjaajan yl-
lätykseksi tarkastaja löytää sieltä 
leatherman työkalun! Mitä ihmettä? 
Mistä se on sinne joutunut? Sitten 
muistui mieleeni aamuyöllä tapah-
tunut koiran jaloittelu. Otin mat-
kalaukusta leathermanin, jotta saan 
nippusiteet poikki koiraboksista, 
unohtui vain laittaa se takaisin mat-
kalaukkuun. Perskule, mitäs nyt? 
Kone lähtee kohta väsyttää ja vähän 
vit****aa… Soitin Luukkaselle Iva-
loon (lappalaisten kanssa harjoitte-
lemassa rajakoiria), että tietääkö se 
ketään talosta (jajamiehiä) joka voisi 
sen hakea. Hoksattiin sitten soittaa 
lentokentän RVL:n päivystykseen ja 
he hakivat veitsen talteen. Suuri kii-
tos siitä heille. Työkalu saapui noin 
kuukauden päästä Vartiukseen tur-
vallisesti, hyvin vielä kerkesi.

Kajaanin päässä kaikki matkatava-
rat tallessa …paitsi ammuscase.? Ei 
ole lastattu koneeseen.? Selviteltiin 
ja case lähtee seuraavaan koneeseen. 
Parin päivän päästä saan puhelun, 
etteivät pysty toimittamaan ammus-
case koneella. Patruunat ovat irron-
neet teippauksesta, jolla kiinnitin ne 
ennen lähtöä Kreikasta. Vaikka am-
mukset ovat erillisessä lukitussa lau-
kussa, se ei nouse koneeseen jos siel-
lä on vaikka 1 irrallinen ammus. 
Laukku aloitti maakuljetuksen koh-
ti Kajaania ja saapui perille kahden 
päivän päästä.

Mitä komennuksesta jäi käteen? 
Koiran käyttökokemuksia harjoi-
tusten kautta täysin erilaisessa ym-
päristössä, ymmärrys Kreikan tilan-
teesta konkreettisesti paikan päällä 
nähtynä ja kuultuna, uudet ystävät 
ja kontaktit Kreikan poliisista sekä 
Frontexin muusta henkilökunnasta. 
Matkustamisen vaikeus ja ihanuus, 
ensi kerralla ei tehdä samoja virheitä 
vaan löydetään uusia.

Lämpimät terveiset vielä kerran 
Alex, Kassarian, Mark, Robert, Pat-
rick, Michael, Niko, Frank, (Ville) ja 
kaikki muut keiden kanssa oli kun-
nia olla tekemisissä.

KALISPERA

Alex ja Piki.

Piki tähystää.
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Rajavalvonnassa rajakoira on 
edelleen yksi tärkeimpiä lenk-
kejä sulanmaan aikana. Toki 

talven aikana rajakoirat ohjaajineen 
eivät nuku talviunta, tällöin tehdään 
paljon pohjatyötä ja pidetään koulu-
tuksella koiran virettä yllä.

Kuinka sitten aletaan valmistau-
tua kesäkauteen ja trimmataan raja-
koira hyvään jälkikuntoon, siitä ker-
too vanhempi rajavartija Matti Väis-
tö Tohmajärven rajavartioasemalta 
ja mukana pyörii myös hänen ohjat-
tavansa saksanpaimenkoira uros Ti-
ras Vonder Ehrfelder-Hölzung, eli 
tuttavallisemmin Timi.

Talven jälkeen jälkikuntoon aihet-
ta käsittelin edellisen kerran tarkal-
leen viisi vuotta sitten kun haastat-
telin Pertti Purmosta Närsäkkäläs-
sä (Rajakoira 2/2010). Koska aihe on 
työn kannalta tärkeä ja vuosien aika-
na on joitakin asioita koulutuksessa 
ja rajanvartiointitaktiikassa muuttu-
nut, on aihetta päivittää tietoja tä-
män jutun kautta.

Rajavalvontakoirien 
urakka
Kesäkauden koiratoimintamalli on 
viiden vuoden aikana muuttunut 
jonkin verran. Tähän vaikuttaa en-
nen kaikkea se, että koiramäärät 
ovat muuttuneet. 

- Me ei nykyisin pystytä tarkasta-
maan rajaosuutta siinä laajuudessa 
kuin aiemmin. Alueita ja pätkiä pi-
tää muuttaa, jopa neljä eri osuutta 
tarkastetaan työpäivän aikana. Tä-
mä tarkastusmalli on jotakin sieltä 
aikaisemman ja Ilomantsin mallin 
välistä, koska aluetta on enemmän.

Työajat ovat yleensä 8-10 tuntia, 
jolloin pelkkää rajantarkastusta koi-
ralla tulee 2 – 4,5 tuntia. Siihen pääl-
le voi tulla sitten mitä vain tehtäviä 
koiralle, kuten hälytinlinjatarkastuk-
sia, henkilönetsintää jne. Töitä tulee 
yleensä putkeen useampi päivä, ker-
too Matti Väistö Tohmajärven raja-
vartioaseman koirien käytöstä.

- Koiravahvuus on mennyt liian 
alas. Kyllä tämä sopeuttaminen val-
tion puolesta saisi jo riittää. Tähän 
mm. kenraali Laitinen totesi uuti-
soinnissa, kun muualla Euroopassa 
tällä hetkellä panostetaan, niin Suo-
messa karsitaan. Tämä tuo ehdotto-
masti olemassa olevalle porukalle li-
sää haasteita koulutukseen ja työnte-
koon. Viiteen vuoteen meiltä on läh-
tenyt kymmenen koiraa pois.

Peruskunnon kautta 
kohti kesää
- Talvella tehdään peruskunnon ta-
kaamiseksi päivittäistä lenkkeilyä, 
tottelevaisuusharjoitteita ja eri et-
sintälajeja/-tekniikoita.  Jos jotakin 
kehittämistä on, niin siihen tehdään 
pitkäjänteistä panostamista. Myös 
kovilla pinnoilla tehdään harjoi-
tuksia 1-2 kertaa/jakso, mutta näi-
tä tilanteita tulee talviaikaan myös 
töissä, jolloin jäljestetään parkkipai-
koilla tai vastaavilla henkilöä. Myös 

Teksti ja kuvat Jorma Summanen

Talven jälkeen jälkikuntoon

Rajakoiran vainun palautus 
päätehtävään
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joinain partiopäivinä pystytään har-
joituksia tekemään, mutta on niitä-
kin päiviä, että koira joutuu olemaan 
lähes koko ajan boksissa ja se ei tie-
tenkään ole hyvä asia. 

- Koiratoiminta-aikaa työjaksossa 
on liian vähän. Nyt kesäkaudella on 
periaatteessa 8 tuntia/jakso, mutta 
sitä ei voida käyttää, jos työtehtävät 
vaativat koiraa operatiiviseen käyt-
töön.

- Lumien sulaessa herättelen tek-
niikka ja tarkkuusharjoituksilla eri-
laisilla alustoilla. Yleensä lähden ko-
vilta alustoilta, koska maasto on ho-
meista ja pölyistä. Haluan että maas-
to on puhdistunut ennen kun koira 
viedään maastoon, en halua että sil-
lä on heti kuono homeessa. Pikku-
hiljaa maltilla, lyhyillä pätkillä mo-
tivoiden, koska ne vaativat tarkkuut-
ta. Tästä pidennetään ja vanhenne-
taan jälkiä ja ei unohdeta alustojen 
vaihtoa. Myös tätä ei saa tehdä liian 
ahneesti, vaikka kyseessä olisi kou-
lutettu koira. Tämä voi johtaa sii-
hen, että koira on kyllääntynyt sil-
loin, kun sitä aletaan eniten tarvita 
työssä, varoittaa kokenut koiramies.

- Tänä keväänä pisimmät jäljet 
ovat noin 1,5 km:n pituisia, yleensä 
harjoitus on sadoista metreistä kilo-

metriin. Nyt on rajan varressa ollut 
jo hyvät kelit pitemmän aikaa, joten 
harjoitteita on voitu tehdä myös par-
tion yhteydessä. Myös me ohjaajat 
tehdään toisille herätejälkiä, etenkin 
nuoremmille koirille. Tässä on hy-
vä muistaa, että annetaan koulute-
tun koiran himon yltyä ja sitten kun 
se löytää jäljen viidentenä päivänä, 
niin sillä on todella halua ajaa jälkeä. 

- Enää ei perinteisesti harjoitel-
la periaatteella mitä vanhempaa sitä 
parempi. Tämän päivän työtehtävis-
sä tilanne yleensä tulee nopeasti ja 
jälki voi olla vain muutamia minuut-
teja vanha. Tätä koiran pitää pystyä 
jäljittämään. Kursseilla on myös pai-
notettu ilmavainun käyttöä ja tämä 
on siellä yksi koulutusaihe. Toki ei 
pelkällä ilmavainulla voi mennä, sil-
lä tulee huomioida myös häiriöteki-
jät ja näitä tulee etenkin virka-apu-
tehtävissä. Nämä tilanteet ovat tuo-
neet myös rajakoirat taajamiin, tote-
aa Matti.

- Vanhat koulutusjärjestelmät koi-
rien koulutuksessa ovat hyviä ja nii-
tä ei pidä uusien rinnalla kokonaan 
unohtaa. Tämän uuden järjestelmän 
yksi hyvä niksi on naksutin koulu-
tus, jonka koira sisäistää yritys ereh-
dys toimien kautta. Tällöin koira ak-

tivoituu itsestään ja se tuottaa aktii-
visen koiran. Toki tällä tavoin saat-
taa myös tulla liian aktiivinen koi-
ra. Kyllä koiraa voi sitten tukistaa, ja 
tuoda selville kuka on laumanjohta-
ja. 

Pentuna aloitin tämän naksut-
timen käytön ja jos olisin päässyt 
kurssille aiemmin, olisin sen aloitta-
nut heti, enkä 4-5 kuukauden ikäi-
senä.

- Niin ja uusi haaste on huomioi-
da, että koirista tulee todellakin ak-
tiivisia. On ohjaajan tehtävä huoleh-
tia koiran levosta. Ne yrittävät vaik-
ka olisivat jo puhki. Ennen maka-
sivat häntä ovelle ja näyttivät ham-
masta, muistuttaa Matti. 

Haastateltavat

Matti Väistön (45 v) perheeseen 
kuuluvat vaimo ja kaksi lasta, Tytär 
kirjoitti juuri ylioppilaaksi ja poika 
siirtyy peruskoulusta lukioon. Koti-
paikka on ollut Tohmajärven Onka-
mossa vuodesta 1999 lähtien. 

Hän aloitti rajavartijan uran 
K-SR:n Vainikkalan rajavartioase-
malla vuonna 1994 pääasiassa pas-
sihommissa. Tätä ennen armeijas-
sa vierähti peräti kaksi vuotta. En-
sin Matti kävi sissipuolen Onttolasta 
Haminaan ja takaisin. Haki vapaa-
ehtoisena ja suoritti sen jälkeen Il-
mavoimissa lento RUK:n, joten päi-
viä varusmiesaikaan kertyi yhteen-
sä 565. 

- Lentohommissa meni aika, jo-
hon oli tiukka karsinta. Koska silloin 
oli lama-aika, en siellä päässyt jatka-
maan, mutta samaan aikaan raja tar-
josi töitä ja palkallisen koulutuksen, 
joten tartuin tähän, muistelee Matti 
Väistö erikoista varusmiesaikaansa.

Vainikkalan passihommista polut 
toivat Kangaskoskelle Simpeleelle, 
joka toimi lopuksi vain asemapaik-
kana. Kuljettiin käytännössä koko 
K-SR:n alueella. Vuonna 2008 toteu-
tui siirto Pohjois-Karjalaan ja työt 
alkoi Närsäkkälässä. Sen lakkautuk-
sen myötä työpaikka siirtyi Värtsi-
lään vuonna 2010.

- Koiramiehenä aloitin vuon-
na 1997, toki oman palveluskoiran 
kanssa puuhailin jo vuodesta 1989 
lähtien. Tämä nykyinen on kolmas 
läpikoulutettu koira. Välissä oli pa-
ri ongelmatapausta (sairaus ja koira 

Matin kiitokset!

Kiitoksia: Tero Väänäselle, Reijo 
Latulle, Ossi Manniselle, Teemu 
Parviaiselle, Spl-“jehuille” (kasvat-
tajat+kouluttajat), Juha Ryökkysel-
le, oman vartion koiraporukalle, 
Vainikkalan ja Kangaskosken koi-
ramiehille, Mali -“jehuille”, ja … 
okei … Raitaselle!

kuoli). Nykyinen koira Timi on nyt 
viisivuotias ja kaveri toi sen Saksasta 
ja sain sen pentuna.

- Timi on koulutettu nykyisen ra-
jan koirakoulutusmallin mukaises-
ti ja pyrin siihen, että se on mahdol-
lisimman työtehokas. On itseltäni 
vienyt aikaa sisäistää uutta, näin ol-
len en kilpaile sillä. Myös luonteensa 
puolesta se soveltuu parhaiten työ-
koiraksi.

- Tämän koiran kohdalla on tär-
keää sosiaalistaminen ja etenkin 
kaikki työkaverit ovat kavereita. Ti-
mi voisi olla luonteensa puolesta 
häijy koira aggressiivisen ja domi-
noivan luonteensa vuoksi. Tiukka 
sälli se on ja oman jaakobinpainin 
jouduin sen kanssa käymään kun se 
oli 7 kk:n ikäinen. Tämä painiottelu 
päättyi isännän voittoon ja sen jäl-
keen oli marssijärjestys selvä, toteaa 
Matti jämerään tyyliinsä.
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Rajavalvontatehtävässä työs-
kentelevä rajavartiomies – 
etenkin rajakoiranohjaaja, 

jos palvelus Rajavartiolaitoksessa 
kestää eläkeikään, eli reilun 30 vuot-
ta – tekee uransa aikana tuhansia 
rajavalvontapartioita. Niistä mie-
leen painuvat tietysti ensimmäinen, 
erikoisia tapahtumia sisältävät, ja 
ennen eläkkeelle siirtymistään vii-
meisen partion tapahtumat.

Rajakoira-lehti pääsi matkaan 
kokeneen rajakoiraohjaajan, yli-
rajavartija Matti Turusen viimei-
seen partioon Pohjois-Karjalan ra-
javartioston Lieksan rajavartioase-
man rajaosuudelle. Partio suoritet-
tiin toukokuun lopulla ja eläkepäi-
vät Matilla, 53 ja ohjaamallaan raja-

koira spu Usalla, 10 alkoivat heti ke-
säkuun alussa. Partiomatkan aika-
na muisteltiin mukana olleiden toi-
mesta näitä partioita, Rajavartiolai-
toksessa ja työtehtävissä tapahtunut-
ta viime vuosien aikaista rajua muu-

tosta, urheilusuorituksia ja muita 
mukavia tapahtumia ja etenkin erin-
omaisia työkavereita.

Ylikulkupaikalta etelään

Varsinainen rajaosuuden tarkastus 
alkoi maanantaina 25.5.2015 kello 
yhdeksän maissa Inarin rajamerkki 
618 tilapäiseltä rajanylityspaikalta ja 
suunta partiolla oli rajaetelään koh-
den Jorkkaa ja rajamerkki 604:ää. 
Partio oli tosin jo nykytapaan alka-
nut jo lähes kaksi tuntia aiemmin 

Lieksan keskustassa sijaitsevalta ra-
javartioasemalta. Entinen työmatka, 
jota aikoinaan taitettiin omalla au-
tolla rajan läheisyydessä sijainneelle 
rajavartioasemalle, sujuu nyt rajan 
varteen vartioaseman ajoneuvolla ja 
työajalla.

Vielä ennen kävelemään lähtöä 
käydään viemässä partioajoneuvo 
Haapajärvellä sijaitsevan partio-
majan pihaan. Matin koira spu Usa 
saa jäädä auton koirankuljetushäk-
kiin. Kevättalvella tapahtuneen ta-
kajalan kynnen repeämien ei ole 

Teksti ja kuvat Ari Komulainen

Matin ja spu Usan viimeinen partio

Konnunsuo ja rm 634.

Partio lähdössä liikkeelle rm 618 tilapäiseltä rajanylityspaikalta. Partionjohta-
ja, luutnantti Kari Kempas (vas) antaa viimeiset ohjeet partiomiehilleen ylirvja 
Matti Turuselle, spn Jazzille ja vanhrvja Seppo Nesteriselle.Ylirvja Matti Turunen.

Vanh rvja Seppo Nesterinen ja spn Jazz.
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parantunut useasta antibioottikuu-
rista huolimatta ja näin Usaa ei voi-
da ottaa rajalle mukaan. Rajaosuu-
den rm 618 - 613 tarkastuksesta koi-
ralla vastaavat siten vanhempi raja-
vartija Seppo Nesterinen ja spn Jazz 
(Fluss-strand Jazz).

Nykyisen partioinnin perusperi-
aate on, että teknisesti valvottua ra-
jaosuutta ei tarvitse enää tarkastaa 
ihmis- eikä koiranaistein, joten al-
kumatka voidaan astella rajansuun-
taista tiestöä pitkin kaukana raja-au-
kosta. Lähellä valvontalinjan pääte-
pistettä reitti vie rajantarkastusural-
le rajan varteen. Tästä spn Jazz ot-
taa jäljen ylös, mutta ohjaaja Neste-
rinen toteaa sen heti karhunjäljeksi. 
Siitä todisteena löytyy tuore hajalle 
pöyhitty muurahaispesä. Onhan nä-
mä maastot karhurikkaampia aluei-
ta maassamme, jos vakituisia syöttö-
paikkoja Kuhmossa ja Suomussal-
mella ei lasketa mukaan.

Nesterinen käy spn Jazzin kanssa 
toteamassa rajamerkki 617 kuntoi-
suuden ja koira pyörähtää valtakun-
nan merkkien välissä – pysyen ku-
tenkin visusti Suomen raja-kaistal-
la. Tässä muistellaan miehissä val-
ko-venäläistä rajaloikkaria, joka ylit-
ti rajan juuri tästä viisitoista vuotta 
sitten. Loikkari anoi ja myös sai tur-
vapaikan Suomesta.

Partio jatkuu paljon rajalle kävel-
leiden rajamiesten reipasta vauh-
tia pitkin kahden puolen kilomet-
rin pitkososuutta pitkin kohden ra-
jamerkki 616:sta. Vielä pitkostus on 
hyvässä kunnossa, mutta jo puolen-
kymmen vuoden kulutta uusimisen 
tarpeessa. Siinä riittää sitten kilta-
miehillä muutamiksi viikoiksi aska-
retta. Pitkostyöt kun on vartiostossa 
ulkoistettu ja rajakilta on ne Lieksan 
rajaosuudella viime vuosina urakoi-
nut.

Matin edellinen rajakoira spu Kes-
su oli aikanaan Rajavartiolaitoksen 
kovakuntoisin rajakoira. Todistee-
na siitä on kolme peräkkäistä mesta-
ruutta virkakoirien vetomestaruus-
kilpailuissa kympin matkalla. Li-
säksi Matti ja Kessu menivät kilpai-
luihin mukaan vasta kun Kessu oli 
jo ikänsä puolesta ehtoopuolella – 
mutta ei kuntonsa!

Kerrottakoon tässä spu Kessun 
suorituksesta tällä samalla suo-osuu-
della. Kessua ohjasi silloin varaoh-
jaaja, vanhempi rajavartija Yrjö Ero-
nen, Matin ollessa lomalla. Aamul-

la partion matkaan läksi myös silloi-
nen rajavartioalueen aluepäällikkö. 
Yrjö arvasi, että tarkastettavalle ra-
jaosuudelle on tehty testijälki ja ma-
juri haluaa seurata koiran toimintaa.

Kesä oli kuumimmillaan, mutta se 
ei Kessua hidastanut. Se jahtaili in-
noissaan suolla lenteleviä perhosia 
ja korentoja vauhdikkaasti edes ta-
kaisin niin, että turpeet vain lente-
livät. Partio jatkui näissä vauhdik-
kaissa merkeissä, kun aluepäällikkö 
sanoi: ”Tässä suolla oli tekemäni tes-
tijälki, ja ohi siitä jo mentiin. Ei tuol-
lainen perhoskoira voi mitään jälkeä 

löy…” Lause jäi majurilta kesken, 
koska Kessu pysähtyi kuin seinään, 
otti jäljen ylös ja jäi odottamaan oh-
jaajan jatkotoimenpiteitä. Jälki ajet-
tiin kunnialla läpi. Majuri muisti  
vain tekemänsä jäljen paikan väärin.

Haapajärveltä Jorkkaan

Haapajärven partiomajalla pidetään 
reilun tunnin kävelyn jälkeen eväs-
tauko ja spu Usa pääsee jaloittele-
maan mitä kipeällä käpälällä pystyy. 
Usa siirtyy Matin kanssa samana 
päivänä eläkkeelle. Mattia huolet-
taa, miten sitkeä tulehdus saataisiin 
paranemaan, jotka jyllää koko kä-
pälässä. Edessä on käynti uudelleen 
eläinlääkärin pakeilla, kun antibioo-
tit eivät tehoa.

Haapajärven partiomaja, toisel-
ta nimeltään ”Toivon tupa” sijaitsi 
aiemmin Inarin ja Ruokojärven ra-
javartioasemien rajaosuuksien sau-
malla. Nyt molemmat rajavartio-

asemat on lakkautettu. Matti ennät-
ti partioida tälle majalle molempien 

vartioasemien palveluksessa. Mat-
ti muistaakin erittäin hyvin erään 
talvella 1984 ankarassa -40 asteen 
pakkasessa tehdyn partion, Ruo-
kojärven rajavartioaseman paino-
pisteosuudelle rm 609 – 613. Hiih-
tää tarkeni, kun anorakkipuvun alle 
laittoi lämpöpuvun ja jalkoihin sissi-
saappaat parilla villasukalla.

Tauon jälkeen partion matka jat-
kuu nykyiseen partiointi tapaan au-
tolla, tosin vain reilun kilometrin, 
niin sanottuun 12-niemeen. Neste-
rinen siirtyy autonkuljettajaksi, spn 
Jazz on osuutensa tehnyt ja pääsee 
huilaamaan ilmastoituun koirahäk-
kiin ajoneuvon kyytiin. Tätä herk-
kuahan nykyisillä rajakoirilla riittää 
kesän aikaan kohtuullisen paljon.

Rajamerkki 613:sta alkaa pitkä ve-
sistöketju kohden etelää, jota pitkin 
raja kulkee. Täällä Lieksan korkeu-
della raja on ns. vanhaa rajaa ja pe-
räisin vuoden 1617 Stolbovan rau-
hasta. Paikoillaan se on pysynyt lähes 

Partio tarkastaa rm 617:sta.

Partio etenee pitkosta rm 616 suo-osuudella.

Karhun mylläämä muurahaispesä.

Matti ja Usa Haapajärven partiomajan 
rappusilla.
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Partio tarkastamassa rajamerkki 609 kuntoa Haapajoelta, Hakosalmijärvien väliltä. 
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400 vuotta väliaikaista siirtoyrityk-
sistä huolimatta ja toivottavasti py-
syy myös jatkossa.

Ylä-Hakosalmen rannassa rm 610 
maastossa tehdään päätös kulkea 
myös vesistöosuudet jalan. Toinen 
mahdollisuus olisi ollut vene, ne oli-
vat vielä talviteloilla, pohja ylöspäin 
käännettynä. Näistä veneistä Matti 
muistaa, kun niitä esitettiin hankit-
tavaksi juuri näille vesistöosuuksil-
le. Silloin elettiin 80-luvua alkuvuo-
sia. Hakemus tyssäsi jo silloisen ra-
jakomppanian komentopaikan pää-
tökseen: veneitä ei tarvita.

Samaan aikaan vaihtui rajakomp-
panian päällikkö ja hän johti Suo-
men rajavalvontatarkastuspartiota 
juuri tällä vesistörajaosuudella. Kun 
veneitä ei ollut, niin joutuivat Suo-
men kuin Neuvostoliiton tarkastus-
partioon osallistujat kahlaamaan ta-
vallisten rajapartioiden tapaan ran-
toja pitkin. Kyseisen rajankäynti-
partion jälkeen veneet hankittiin pi-
kimmiten, mutta käsky kävi, että ne 
ovat vain rajavalvontatarkastuspar-
tion käytössä, tavalliset partiot ja-

kavat jalkapartiointia entiseen mal-
liin pitkin rantoja. Onneksi tämäkin 
käsky aikaa myöden häipyi unhon 
yöhön ja veneet olivat siitä lähtien 
kaikkien partioiden käytössä.

Rajamerkki 607:n jälkeen Haapa-

joki laajenee Viitajärviksi. Juuri tän-
ne Matti teki muistinsa mukaan vii-
meisen partionsa Rukojärven raja-
vartioaseman alaisuudessa keväällä 
1985. Silloin ajettiin moottorikelkal-
la moottorisahalla halkaistuja lank-
kuja pitkostarpeiksi rajamerkille. 
Siinä oli majavan patoaltaan reunal-
la erittäin vaikeakulkuinen osuus, 
johon tarvittiin pitkos. Aikaa siitä 
on vierähtänyt reilu 30 vuotta.

Viitajärvien jälkeen alkaa maara-
jaosuus rajamerkki 605:ltä. Tämä 
rajamerkki on hakattu kallioon kes-
kelle raja-aukkoa ja siitä löytyvät ra-
javiivan tarkka paikka ja vuosiluvut 
1839 ja 1934. Matti muisti, että en-
simmäinen vuosiluku oli se, jolloin 
Suomen suurruhtinaskunnan raja 
erotettiin emämaa-Venäjästä. Lähes 
vuosisata myöhemmin silloinen Jo-
ensuun rajavartioston rajakomen-
dantti, everstiluutnantti Erkki Raap-
panan johti Suomen asettamaa raja-
komissiota, jolla aukaistiin raja-auk-
ko ja määritettiin tarkasti rajamerk-
kien paikat. Tästä rajankäynnistä 
ovat peräisin nykyisin käytössä ole-
vat rajamerkkien- ja rajankuvaus-
pöytäkirjat.

Reilun kahden kilometrin kävelyn 
jälkeen ollaan päätepisteellä, raja-
merkki 604:llä. Tämä rajamerkki si-
jaitsee keskellä raja-aukkoa ja se on 
irtokivistä ladottu Jorkanjärven ran-
taan. Tänne päättyy tämän päivän 
rajaosuuden tarkastus. Partion joh-
taja, Lieksan rajavartioaseman va-
rapäällikkö, luutnantti Kari Kempas 
kertoo, että tämä rajamerkki on tar-
koitus siirtää pois vedestä, kuivalle 
maalle. Paikka on katsottu rajaval-
tuutettujen apulaisten tapaamisella 
jo pari vuotta sitten. Kuten muiste-

taan, rajajärjestyssopimuksen mu-
kaan rajaviivalla sijaitsevat parilli-
sin numeroin varustetut rajamerkit 
kuuluvat Venäjän rajavartiopalve-
lun hoitovastuulle. Tässä tapaukses-
sa naapurimaan viranomaisten toi-
mesta merkin siirrolla ei pidetä ai-
nakaan liian kiirettä.

Jorkan partiomajalle, joka on 
myös saumamaja Ilomantsin raja-
vartioaseman kanssa, partio saapuu 
reilun neljän tunnin ja noin 20 ki-
lometrin kävelyn jälkeen. Partioajo-
neuvo on jo saapunut tiestön val-
vonnasta paikalle ja Nesterinen on 
aloittanut piha-alueen siistimisen 
lehtiharava aseenaan. Hatunnoston 
arvoista toimintaa, vielä ei ole kaikki 
omatoimisuus kuollut rajamiesten-
kään keskuudesta!

Tiestöä Haapapyörteen 
partiomajalle
Lepohetken jälkeen matka jatkuu 
tiestöä partion yöpymäpaikkaan 
Lieksanjoen rannalla sijaitsevalle 
Haapapyörteen partiomajalle. Tämä 
on entinen uitonvalvontamaja ja si-
jaitsi alun perin joen itärannalla, jos-
ta se siirrettiin 1990-luvun alussa en-
nen Kokkojärven rajavartioaseman 
lakkauttamista nykyiselle paikalleen.

Tämäkään ei oikein mennyt sil-
loisten eikä nykyisten partiomiesten 
mielen mukaisesti. Matti muistelee, 
että majan siirtotyötä johtanut ylira-
javartija Aimo Saarelainen esitti, että 
majan paikaksi tulisi kumpare Liek-
sanjoen mutkassa. Tämä ei käynyt 
silloiselle joukkueenjohtajalle ja hän 
määräsi paikan majalle. Perusteena 
oli, että joen ylittävälle terässillal-
le olisi parempi näkyvyys. Muiden 
mielestä joenmutkan kumpareel-
ta näki sillalle yhtä hyvin ja joenuo-
man vielä paljon paremmin. Majan 
sijainnista voi nyt päätellä, kumman 
osapuolen paikkavalinta voitti.

Majan sauna on entinen Kuikka-
puron korsu. Matti kertoo, että se 
sijaitsi alun perin Kokkojärven ja 
Inarin rajavartioasemien saumal-
la Kuikkapurolla, rajamerkki 626 
maastossa. Kun Kokkojärven raja-
vartioasema kesällä 1993 lakkautet-
tiin, korsu jäi vähälle käytölle ja siir-
rettiin tänne saunaksi 1995. Alkupe-
rältään se on hiekkarinteeseen kai-
vettu oikea korsu. 1980-luvun alku-

Kallioon hakattu rajamerkki 605 
Ala-Viitajärven etelärannalla.

Spu Usan märkivien kynsien hoitoa 
Jorkan partiomajalla.
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vuosina saatiin lupa sen peruskor-
jaamiseen ja silloin korjausvaroilla 
tehtiin keloista kunnon maja – kelo-
hirsien pienen mittavirheen vuoksi 
siitä tuli partiomajaksi hieman pie-
nenlainen, mutta saunaksi juuri so-
pivan kokoinen.

Ilta meneekin rattoisasti ruokai-
lun, saunomisen ja kaikenlaisten 
vuosikymmenten aikaan Matin ra-
jamiesuralla sattuneita tapahtumia 
muistellessa. Todettakoon esikun-
tien tarkkasilmäisten lukioiden va-
ralle, että partioaika päättyi kel-
lo 18.00 ja toiminta tapahtui siitä 
eteenpäin aamu seitsemään saakka 
vapaa-ajalla.

Kokkoahosta pohjoiseen

Partion toinen päivä käynnistyy 
aamu kahdeksalta Nestertisen ja 
spn Jazzin kyydityksellä rajamerkki 
628:n vanhalle uitonvalvontapaikal-
le. Lieksanjoen uitto päättyi 1986, 
jonka jälkeen ylikulku tältä tila-
päiseltä rajanylityspaikalta loppui. 
Puuta ui jokea pitkin Neuvostolii-
tosta Suomeen vuosina 1957-1986 
yhteensä yli kahdeksan miljoonaa 
kuutiometriä.

Nesterinen ja spn Jazz suorittavat 
partion täältä Kokkoahoon, jonne 
pohjoiseen jatkava osapartio jättää 
partioajoneuvon. Ison-Kokkojärven 
rantaan jää talvisodan alussa polte-
tun Kokkojärven vartion kivijalka.

Nyt ollaan vuonna 1991 perus-
tetulla Ruunaan luonnonsuoje-
lualueella. Se kattaa valtakunnan ra-
jan, Lieksanjoen – Ruunaanjärven 
– Tuulijoen välisen alueen. Tästä 
alueesta on yli puolet rajavyöhyket-
tä ja partion koko tämän päiväinen 
reitti, yli 20 kilometriä, kulkee tällä 
alueella.

Matti muistelee, että vielä ennen 
1990-lukua täällä asuteli parhaim-
millaan 30–40 metsäpeuran tokka. 
Kun Neuvostoliitto romahti, Venä-
jän rajavartiopalvelulla oli puutet-
ta kaikesta, jopa muonasta. Samaan 
aikaan Ruunaan rajan molemmin 
puolin asustaneet peurat hävisivät 
lähes yhettömiin. Ilmeisesti rajavar-
tiopalvelu pisteli ne muonan puut-
teessa poskeensa. Nyt metsäpeura 
on Ruunaan salolla harvinaisuus.

Matka joutuu nopsaan, koska 
joustavia kangaspolkua ja hyvässä 
kunnossa olevia pitkoksia on helppo 
astella. Evästauko pidetään Kangas-

väärän laavulla ja järvi ylitetään nyt 
veneellä pohjoiseen. Joskus tästä on 
kesäaikaan jouduttu uimaan yli ve-
neen hakuun, kun se on ollut par-
tion kulkusuuntaan nähden vääräl-
lä rannalla.

Kiieslampien ja –särkän jälkeen 
avautuu laaja Konnunsuo, jonka raja 
halkaisee. Suon takana kohoaa jyhkeä 
Aittovaara. Nämä ovat vuonna 2005 
lakkautetun Ruunaan rajavartioase-
man painopistealuetta. Suolla, vaaran 
alla on rajamerkki 634. Venäjän puo-
len lammella uiskentelee joutsenparis-
kunta, se seuraa tarkasti partion liik-
keitä, mutta ei nouse siivilleen.

Vielä on Matilla ja muilla partion 
miehillä edessä viimeinen ponnis-
tus: Aittovaaran ylitys. Nousua riit-
tää yli kilometri ja myös jyrkkää las-
kua sama matka Tuulijoen rantaan. 
Kallioon hakattu Tuulijoen rannalla 
sijaitseva rajamerkki 636 on vakaas-
ti paikoillaan. Tästä on vain muuta-
man sadan metrin kävely Aittokos-
ken partiomajalle. Maja on kosken 
äärellä ja koski kuohuu täynnä tul-
vavettä. Tänne on hyvä päättää par-
tio ja Matti Turusen 34 vuotta kes-
tänyt rajamiesura partio- ja vartio-
miehenä. Ylirajavartija, rajakoiranohjaaja Matti Turunen

Palvelus Rajavartiolaitoksessa 1.7.1981-31.5.2015
Rajakoirat 
spn Pulu 1995-1996 (siirtyi 11 vuotiaana Matin ohjaukseen 
ylirvja Martti Kekäläiseltä)
spu Kessu 1996-2006 (Linnanhaltijan Gesar)
spu Usa 2005-2015 v (Fluss-strand Ara)
Sm-mitaleita ampumahiihdossa nuorten sarjoissa
RVL:n mestaruus ampumahiihdossa 1988
SM-ampumahiihdon pikamatkan 5. 1987

Rm 635 Aittovaaran etelärinteeltä.
Matti Turunen spu Usa 
kiittävät kaikkia vielä pal-
veluksessa olevia ja jo eläk-
keelle siirtyneitä koira- ja 
urheilutoiminnassa muka-
na olleita rajavartiomiehiä 
hyvästä yhteistyöstä men-
neinä vuosina ja vuosi-
kymmeninä!

Raja-aukon raivausta lumen katkomista puista rm 632:lta pohjoiseen.
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Suora lainaus kirjasta Koiria so-
tapolulla, Karhunen Joppe 1967:

”Iskin vain kipinän. Rajajää-
kärien ja korpisoturien kiitos hyvis-
tä suorituksista kuuluu erinomaisil-
le sotakoirakouluttajillemme ja tai-
taville koiranohjaajille  --- niin, ja tie-
tysti noille nelijalkaisille asetovereil-
lemme itselleen.”  Torsten Raita.

Rajamuseossa Imatran Immolassa 
esillä oleva spu Caesar on tunnetus-
ti ensimmäinen rajakoira Rajavarti-
olaitoksessa. Tämä kookos ja kova-
luontoinen saksanpaimenkoirauros 
peruskoulutettiin Imatran Vuoksen-
niskalla sijainneella valtion poliisi-
koirasiittolassa. 

Tohtori Johan Brüning luovut-
ti Caesarin majuri Torsten Raidalle. 
Molemmat herrat olivat yhteistuu-
min vakuuttuneet siitä, että koulute-
tusta koirasta olisi rajavartioinnissa 
korvaamatonta hyötyä. Tohtori Brü-
ning oli halukas myymään koiran ja 
majuri Raita sai komentajan puhu-
tuksi myötämieliseksi asiassa. Tuol-
loin puolitoistavuotiaan koiran ura 
urkeni isänmaata palvellen Lapin 
rajavartiostossa Sallan rajakomppa-
niassa aina kuolemaansa saakka.

Tuohon aikaan koiranohjaajia kut-
suttiin nimellä koirankuljettaja ja 
Caesarin kuljettajaksi määrättiin Käl-
viältä syntyjään oleva Konrad (Kont-
ra) Rantala s. 12.7.1903. 1920-luvul-
la rajalla oli levotonta. Savottatyö-
maat aiheuttivat myös huolta kulki-
joitten henkilöllisyyden tarkasteluis-
sa, kun asiapapereita kyseltiin, niin ei 
aina tiedetty miten asiaan suhtaudut-
tiin. Spu Caesar olikin verraton apu 
ja voimakeino. Se herätti kauhua jo-
kaisessa, jolla vähänkin huono oma-
tunto. Rajaseudun väestö puhuikin 
pelkästään ”Lapin kauhusta”, kun jut-
tu koski Caesaria ja sen urotekoja. Li-
sänimi johtui huhuista joissa kerrot-
tiin suuresta koirasta joka repi mie-
hen hetkessä.

Omatkaan miehet eivät aina vältty-
neet koiran puremilta. Tarina kertoo 
myös, että Caesaria yritettiin myrkyt-
tää siinä kuitenkaan onnistumatta. 

Lisäpontta koirien hankinnal-
le Rajavartiolaitokseen toi Läskika-
pina. Kapinan aikaan, syyskuun 27. 
päivä 1922 murhattiin rajasotamies 
August Aaltonen Kurtin tiellä Kuo-
lajärvellä. Tuolloin sadan kilometrin 
päässä tiettömän taipaleen takana 
olevalle Caesarille olisi ollut kiirei-

nen työtehtävä, että murhaajat olisi 
saatu kiinni.

Läskikapinan seurauksena saivat 
rajaviranomaiset tehtäväkseen pait-
si seurata passitta rajaseuduilla liik-
kumista, takavarikoida kantoluvatta 
hallussa pidetyt aseet. 

Edellisen lisäksi Eduskunta myön-
si lisätalousarviossaan 20 miljoonan 
markan määrärahan Rajavartiolai-
tosta varten. 

Caesarin ikääntyessä siitä tuli vi-

Teksti Vesa Taskila kuvat kirjasta koiria sotapolulla, Joppe Karhunen 1967

Ensimmäinen rajakoira, kennelnimeltään von Jonien Caesar tunnettiin 
nimellä 

Lapin kauhu

hainen ja arvaamaton paitsi läheisel-
le kuljettajalle. Yli kahdeksan vuot-
ta rajassa palvelleena vuonna 1929 
Caesarille annettiin tappotuomio, 
kun se oli puraissut takalistosta pai-
kallista rajakomendanttia. Komen-
dantti ei määrännyt käskyä heti täy-
täntöön pantavaksi, vaan aikaa an-
nettiin aamu viiteen. Normaalis-
ti koira olisi ammuttu, mutta niin ei 
saanut tehdä, koska Caesar oli tar-
koitus jättää jälkipolville nähtäväksi. 

Caesarille annettiinkin maitta-
va ruoka-annos johon lisättiin myrk-
kyä. Tämä ei tehonnut, vaan koira 
nuoli vain suupieliään, että makoi-
saa oli. Caesar kun oli immuuni myr-
kylle. Toinen yritys, hirttäminen toi-
kin jo tulosta. Saamelaisen uskomuk-
sen mukaan jos joku kuolee kitumalla, 
niin se samalla jää kummittelemaan 
alueelle, eikä näin haluttu tapahtuvan.

Torsten Raita palveli koiratoimin-

 Vasemmalta Ilmoniemi, Caesar ja Torsten Raita.

tatehtävissä 24 vuotta. Hänen käsi-
alaansa ovat Rajavartiolaitoksen en-
simmäinen koirapalveluohjesääntö 
ja hyvin yksityiskohtainen koiratoi-
mintaohje.

Torsten Raidan tytär, Ritva Raita 
on kertonut Grönlanninpystykorvis-
ta kaksi tarinaa:

Kajaanissa kiertänyt pölyimuri-
kauppias oli kehunut imurinsa ime-
vän koirankarvatkin. Torsten Rai-
ta oli hakenut lumiluolassa asuneen 
Grönlanninpystykorvauroksen si-
sälle ja testannut myynnissä olevaa 
pölynimuria, joka oli mennyt heti 
tukkoon.

Kerran eräs sotamies oli ollut käve-
lyttämässä Grönlanninpystykorvaa. 
Kun Torsten Raita oli huolestunut vii-
pymisestä, oli hän viheltänyt portailla, 
jolloin Grönlanninpystykorva oli ryn-
nännyt paikalle mahallaan makaavaa 
sotamiestä perässään vetäen.

Tohtori Johan Brüning nimitet-
tiin 22.12.1919 Valtion väliaikai-
sen poliisikoirasiittolan järjestäjäk-
si, opettajaksi ja johtajaksi. Poliisi-
koirasiittola perustettiin Brüningin 
omistamalle taloon Imatran Vuok-
senniskalla. Vuoksenniskalta polii-
sikoirasiittola siirrettiin Hämeenlin-
naan keskeisemmän sijainnin vuok-
si 27.7.1920.

Lähteet
www. raja.fi. Joppe Karhunen: Koiria 
sotapolulla, Kainuun Rajavartiosto: 
Rajalla 1919-2005, Rajakoira-lehti 
1/1994, Mikko Uola: Vallankumo-
uksellisia, vakoilijoita ja aseveljiä, 
Paavo Hautala: Isät meidän Itää 
päin, Suomen kennel-liiton julkaisu, 
Luton miehet.

10.6.1929 kolme opetettua sotakoiraa. Kuva kirjasta isät meidän itää päin, Paavo Hautala. 

Kuusamossa palvelevat koi-
ramiehet valitsivat keskuu-
destaan perinteisesti vuoden 

kuusamolaisen koiramiehen. Kulu-
neella kaudella ei kukaan koiramie-
histä ylittänyt tulostasossa toistaan, 
vaan kaikkien toiminta oli tasaisen 
varmaa. 

Niinpä myös suljetussa lippuää-
nestyksessä ei kukaan saanut ääni-
vyöryä, vaan ääniä jakautui tasaises-
ti eri koiramiesten kesken. Yksi kui-
tenkin sai eniten ääniä ja hän oli tä-
nä vuonna Asmo Karppinen. As-

mon ensimmäinen rajakoira Turre 
on tulossa tulevana kesänä virkau-
ransa päätökseen ja Asmolle onkin 
tulossa uusi pentu. 

Asmo on tunnettu aktiivisena koi-
ranohjaajana ja hän on suoriutunut 
työtehtävistään kiitettävästi Turren 
kanssa. Asmo on toiminut myös ak-
tiivisessa yhteistyössä muiden raja-
vartiomiesten, sekä muiden viran-
omaisten koiratoimintahenkilöstön 
kanssa. Asmo palvelee Kuusamon 
rajavartioasemalla ja on palkinton-
sa ansainnut!

Teksti ja kuva Petteri Määttä

Kuusamossa valittiin vuoden koiramies
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Me täältä Kälviältä olimme 
marraskuun viimeisellä 
viikolla Sallassa selvit-

telemässä tätä pitäjiemme yhteistä 
evakkoajan historiaa. Siinä tilaisuu-
den loppuvaiheessa joku muisti myös 
Konrad Rantalan pitäjiämme yhdis-
tävänä tekijänä. Koska kävi selväksi, 
että ainakin nuoremmalle polvelle 
hän oli tuntematon tekijä, ajattelin 
vähän kertoa, mikä hän oli miehiään 
ja mikä on hänen tarinansa. Konrad 
oli hänen oikea nimensä, mutta aion 
tässä jutussani käyttää hänestä kan-
sanomaisempaa nimeä Kontra, jona 
hänet kansan keskuudessa tunnettiin. 

Kontra oli syntynyt 12.7.1903. Hä-
nen äitinsä Maria oli pienestä Ran-
talan metsätorpasta hyvin syrjäises-
tä pitäjän kolkasta. Kontra sai vielä 
kolme sisarta, jotka kaikki syntyi-
vät avioliiton ulkopuolella. Ikäeroa 
vanhimmasta nuorimpaan oli yh-
deksän vuotta. Äiti Maria harjoitti 
kupparin ammattia ja lapsista van-
hin, Kontra, oli hänellä sarvipussin 
kantajana. Mutta kun perhe kasvoi, 
oli äidin kulkuhommat lopetettava 
ja Kontra joutui kunnan huostaan. 
Edessä oli raskas ja monivaiheinen 
lapsuus. Kahdeksana vuotena pe-
räkkäin Kontra myytiin viattomain-

lasten päivänä Kälviän kunnantalol-
la halvimman tarjouksen tehneel-
le. Taksa oli joka kerta sama, yksi 
markka. Hintaa perusteltiin sillä, et-
tä se poika on niin paha ja laiska ja 
ko se on suurikin, se syö niin paljon. 
Mahtui siihen joukkoon sellaisiakin 
vuosia, että oli aivan siedettävät olot, 
mutta oli niinkin, että huutolaispoi-
ka joutui kerjäämään talonväellekin 
suuhunpantavaa.

Mutta Kontra ei jäänyt neuvotto-
maksi. Kun talonväellä ei ollut an-
taa eväitä kouluun, tuli päivästä pit-
kä ja vaikea, mutta kun kävi niin et-
tä joku parempiosainen oppilas, jol-
la oli eväät, sai aresti-rangaistuksen, 
Kontra teki kauppaa. Hän suostui 
istumaan sen rangaistuksen, jos sai 
tuomitulta hänen eväänsä, ja kaup-
pa kävi.

Eräässä talossa Kontran lisäksi oli 
toinenkin kunnanelätti, keuhkotau-
tia sairastava Jussi. Jussilla oli sän-
ky ja lampaan nahkasta tehdyt reki-
vällyt peittona, Kontra nukkui pata-
penkissä ilman peittoa. 

Oli kovat pakkaset ja tupa oli kyl-
mä, niinpä Kontra odottikin tosis-
saan Jussin kuolemaa, koska hän 
uskoi saavansa Jussin peiton kun 
hän ei sitä enää tarvitse. Eräänä yö-

nä Kontra heräsi erikoiseen ääneen. 
Hän hiipi Jussin sängyn viereen ja 
totesi, että se ääni oli viimeinen ko-
raus Jussin limaisesta kurkusta. Hän 
nosti Jussin jalan peiton alle, me-
ni nukkumaan omaan penkkiinsä ja 
toivoi, että hän saisi ensiyönä käpris-
tyä tuon saman peiton alle. Tuo toi-
ve toteutuikin, sillä päivällä Jussi oli 
veisattu ulos ja rekivällyt tuuletet-
tu pakkasen raikastamassa lumessa. 
Niin Kontra sinä talvena ensi kerran 
sai nukkua peiton alla.

Valtaosan siitä ajasta, minkä Kont-
ra kävi koulua, hän kävi kirkonkylän 
koulussa. Siellä oli opettajana pie-
ni mies, Matti Karhulahti. Ilmeises-
ti tuolla vanhalla taitavalla opetta-
jalla oli annettavana jotain sellaista 
elämänevästä, jota ilman Kontra oli 
jäänyt, sillä hän ystävystyi opetta-
jaansa niin, että joka kerta myöhem-
min elämässään kun tuli käymään 
Kälviälle, hän kävi tapaamassa entis-
tä opettajaansa.

Viimeistä huutolaispoika-vuot-
taan Kontra vietti Ridankylässä ta-
lossa, jossa asui pieni kyttyrähartiai-
nen vanhapoika Miika vanhan äitin-
sä kanssa. Isokokoisena ja reipasot-
teisena poika teki töitä talon parhaa-
na miehenä. Eräänä päivänä Kont-

ra teki Miikalle vaatimuksen: jos et 
sinä rupea maksahan minulle palk-
kaa, minä lähden pois, en minä il-
man rahaa pärjää. Miika alkoi ihme-
tellä, mihin sinä nyt rahaa tarvitset. 
Täällähän sinulla on työtä, ruokaa ja 
lämmintä, mitä sitä ihminen muuta 
kaipaa. Kyllä se kuule kaipaa, sanoi 
poika rohkeasti. Minä kuule alan ol-
la siinä iässä, että tytöt alakaa näyt-
tää niin nätiltä, että tekis mieli tutus-
tua niihin lähemmin, mutta kun ei 
minulla ole muuta kun nämä resut, 
ei minua kukaan huoli. 

Vai ei ole vaatteita, kyllä meillä 
vaatteita on, sanoi Miika ja kiipesi 
talon vintille, toi sieltä oman takkin-
sa, pujautti sitä kädessään niin, et-
tä koiperhosparvi lehahti lentoon ja 
sanoi: ”tehään tästä sulle takki, tuol-
ta hartioista otetaan vain vähän si-
sään, niin tämä on sulle aivan pas-
seli.” Kontra ilmoitti päättäväisesti, 
ettei hän pane tuota takkia päällen-
sä ja niin palkkaneuvottelut ajautui-
vat niin täydelliseen umpikujaan, et-
tä Kontra päätti lähteä. Vanhaemän-
tä itki keittiössä, leikkasi leivästä kol-
me yliasti menevää viipaletta ja levit-
ti peukalolla rapuskaa päälle ja pyysi, 
että tulisit vielä joskus käymään, mi-
nä oon niin tykänny sinusta. 

Pojan omaisuus oli nopeasti pakat-
tu lähtökuntoon. Lähes ainoa omai-
suus mitä hänellä oli, oli vanha luo-
dikko. Pihalla lähtiessään hän huo-
masi navetan harjalla harakan. Hän 
ajatteli, ettei seuraavasta ateriasta ole 
mitään tietoa, otetaanpa vähän sär-
pimen jatkoa. Kontra veti aseen pos-
kelle ja napsautti, heitti harakan rep-
puun ja lähti kävelemään kohti kir-
konkylää. 

Kirkonkylää lähestyessään hän 
poikkesi erääseen taloon, jota sa-
nottiin Ilolaksi. Ilolaksi se muodos-
tui Kontrankin kohdalla. Kun hän 
astui sisään, talonväki oli juuri syö-
mässä, vieraskin kutsuttiin pöytään. 
Siinä sitten 14-vuotias Kontra selvit-
ti, mistä on tulossa, miksi on lähte-
nyt eikä ole tietoa mihin menossa. 
Ilolan isäntä neuvoi häntä, että nyt 
kun lähdet tästä, mene vaatturi Rai-
talalle ja pyydä Raitalaa ottamaan si-
nusta puvun mitat ja sitten kun siel-
tä selviät, mene Maajärven Miikal-
le ja pyydä, että Miika tekisi sinul-
le kengät. 

Nuoren miehen mieli oli häm-
mentynyt ja hän kysyikin, milläs mi-
nä ne maksan? Ilolan isäntä lohdutti 
häntä sanoen, ettei se ole sinun huo-
lesi, vaan sen huolen kannan minä. 

Kontra kertoi, että seikkailuja et-
sivä nuoruus ja lupaukset kunnon 
palkasta veivät hänet Aunuksen ret-
kelle. Tämä tapahtui pienen vilpin 
kautta, sillä syntymäaikaa piti siir-
tää vähän aikaisemmaksi, kun hän 
oli vasta 16-vuotias. Rippikoulukin 
jäi kesken. Tämä ei ollut kuitenkaan 
Kontran ensimmäinen sotaan lähtö, 
sillä hän oli vapaussodassa Kokko-
lan valloituksessa lähettinä ja vartio-
miehenä. Siellä hän otti paljon yli-
määräisiäkin vartiovuoroja, koska 
niistä saattoi saada kaksikin mark-
kaa vuorolta. 

Aunuksen retkelle Kälviältä lähti 
kahdeksan nuorta miestä. Eräs lähti-
jöistä oli seurakunnan lukkarin poi-
ka, joka oli kevään ylioppilaskirjoi-
tuksissa epäonnistunut ja suutuksis-
saan lähti sotaan. Siellä hän kaatui. 
Kun nuoret soturit sitten palasivat 
retkeltään, sanoi lukkari Kontralle, 
että sinä olisit joutunut paremmin 
kuolla, kun meidän poika. Kontra il-
moitti lukkarille, että kyllä minäkin 
koitin siellä maalitauluna olla, mut-
ta eivät saaneet naapurin pojat osu-
maa. 

Kontra jatkaa kertomustaan. Ret-
ken jälkeen kokeilin olla renki-
nä, mutta kun 1921 värvättiin mie-
hiä Vienan-Karjalan vapauttami-
seen, olin jälleen valmis lähtemään. 
Vähäisin voimin lähdettiin ja reissu 
oli onneton ja kurja. Tulimme Suo-
men puolelle Kuhmossa, siellä mei-
dät pidätettiin ja halukkaille tarjot-
tiin paikkaa rajavartiostossa ja niin 
minusta tuli ammattisotilas. 

Vuodesta 1922 talvisotaan as-
ti Kontra toimi rajavartijana Koil-
lis-Lapin alueella, mm. Sallassa, jos-
sa tämä värikäs persoona tunnettiin 
hyvin. Palveltuaan kolmisen vuotta 
rajavartiolaitosta hän sai yllättävän 
komennuksen, oli astuttava suorit-
tamaan asepalvelusta. Hän oli saa-
vuttanut normaalin asepalvelusiän 
ja nyt oli aika kouluttautua sotilaak-
si. Vähän koomilliselta tuntui astua 
alokkaan saappaisiin kun takana oli 
sentään jo kolme sotaa ja muutama 
vuosi ammattisotilaana, mutta laki 

mikä laki, mentävä oli. 
Talvisodassa Kontra toimi huol-

toupseerina Petsamon suunnalla ja 
jatkosodassa Os. Tiitolan joukku-
eenjohtajana ja Os. Pennasen huol-
topäällikkönä. Sodan jälkeen hän 
oli Lapin rajavartioston huoltopääl-
likkönä. Toimi kolmessa rajakomis-
siossa vuosina 1944, 1947-1948 ja 
1950-1951. Sotilasarvoltaan hän oli 
kapteeni, vaikka hänen sotilaalli-
set ansionsa olisivat riittäneet ylem-
piinkiin arvoihin mutta ohjesään-
nön mukaan henkilölle, jolla on 
vain kansakoulupohjainen sivistys, 
ei voida korkeampaa sotilasarvoa 
myöntää. 

Eläkkeelle päästyään Kontra toimi 
vielä usean vuoden ajan Kokkolalai-
sen Hagströmin nahkatehtaan kaup-
paedustajana. Sen jälkeen hän siirtyi 
lempiharrastuksensa pariin. Hänen 
automerkkinsä oli Vauxhall. Kolme-
toista käytöstä poistettua Vauxhallia 
sai hänen käsittelyssään uuden elä-
män. Toinen hänen harrastuksistaan 
oli valokuvaus. Sitä hän harrasti jo 
ennen talvisotaa, hänen otoksensa 
täydentävät merkittävällä tavalla en-
nen kaikkea Sallan historiaa.

Kontra ei koskaan hävennyt puhua 
omasta lapsuudestaan, isättömyy-
destään tai siitä, että hän oli huuto-
laispoika, vaan hän omalla esimer-
killään tahtoi osoittaa, että vaikeis-
takin elämän olosuhteista voi nousta 
ja elää kunniallista elämää.  

Hän puhui usein haaveestaan kir-
joittaa tai kirjoituttaa kirja omasta 
elämästään. Kirjan nimeksi hän oli 
suunnitellut ”Sarvipussin kantaja”, ja 
kirjoittajaksi Veijo Meri. Yhdeksän-
kymmentäkaksivuotiaana päättynyt 
elämä ei kuitenkaan riittänyt tuon 
haaveen toteuttamiseen. Ääninau-
hojen kautta hän kuitenkin on vielä 
keskellämme. 

Julkaistu Koillis Lappi-lehdessä 
marraskuussa 2007.

Teksti Simo Kivelä Kälviä

Sarvipussin kantaja 

Konrad Rantala tutkimassa sotasaalisaseita jatkosodan aikaan. Kuva Luton 
miesten sivuilta. Julkaisulupa saatu Leo Jokelalta.

Rajavartiolaitoksen ensimmäisen  ra-
jakoiran Caesarin koirankuljettajana 
(-ohjaajana) toimi Konrad (Kontra) 
Rantala.
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Kesä ja koira on tunnetusti yh-
tälö, joka vaikuttaa tavalla tai 
toisella useimman koirano-

mistajan elämään. Näin etenkin jos 
omistajaperhe on matkustelevaa sort-
tia, mutta kesä tuo mukanaan muita-
kin tekijöitä, jotka suinkaan kaikki 
eivät ole kovinkaan miellyttäviä.

Matkustelevan koiranomistajan 
on hyvä muistaa, että koira vie oman 
tilansa kulkuneuvossa. Julkisilla kul-
kuvälineillä tämä aiheuttaa lisäkus-
tannuksia ja omalla ajoneuvolla si-
joitusongelmia. Näin etenkin lapsi-
perheissä, joissa tila on usein muu-
tenkin kortilla. Helpoin tapa rata-
kaista ongelma on jättää koira koira-
hoitolan hoteisiin.

Jos koira halutaan mukaan loma-
matkalle, sitä ei saa jättää autoon ai-
nakaan helteellä pitemmäksi aikaa 
yksin. Tilanne helpottuu, jos käytet-
tävissä on matkailuvaunu tai –auto, 
jotka eivät ole niin herkkiä kuume-
nemaan. Ja jos matka suuntautuu ul-
komaille, koiran paperit, rokotukset 
ja tunnistussiru on oltava kunnossa.

Ja vaikka ulkomaille ei mentäisi-
kään, niin kyllä kotimaassakin on-
gelmia löytyy. Eräs niistä on punkki, 
joita maastossa liikkuva koira kerää 
helposti itseensä. Punkkien torjun-
taa voi yrittää esimerkiksi sähköisel-
lä tai mekaanisella punkkipannal-
la, lääkkeillä tai esimerkiksi koiran 
oleskelupaikalle sijoitettavalla alue-
karkottimella. Näistä tehokkain on 
lääke, joka estää punkkien kiinnitty-
misen koiran iholle. Tästä huolimat-
ta koiran turkkiin voi tarttua punk-
keja, joten ei sekään aivan varma 
torjuntakeino ole.

Tietysti punkit ovat ongelma myös 
ihmisille, mutta siihen voi varautua 
ottamalla asianmukaisen punkkiro-
kotteen.

Joillakin alueilla ongelmia voi tul-
la myös käärmeistä, jotka helposti 
iskevät niitä tutkivan koiran kimp-
puun. Etenkin kyyn isku voi olla pie-       

Teksti ja kuva Raimo Hytönen

Kesä ja koira

nen koiran kohdalla hyvinkin koh-
talokas ja tuntuu se isommissakin. 
Vaikeissa tapauksissa on turvaudut-
tava eläinlääkärin apuun, jonka saa-
minen voi osoittautua etenkin ulko-
mailla melko haasteelliseksi.

Kaikkein yleisin ongelma lienee 
kuitenkin koiran karkaaminen. Täs-
sä auttaa suuresti jos koiralla on kau-
lapanta, johon on kaiverrettu sen ni-
mi ja omistajan puhelinnumero, jol-
loin löytäjä voi ilmoittaa asiasta suo-
raan koiran omistajalle. Numero on 
syytä kaiverruttaa maatunnuksen 
(+358) sisältävässä muodossa, jol-
loin se toimii ulkomaillakin. Myös 
netistä löytyy osoitteessa www.kar-
kurit.fi toimiva hakuohjelma, jon-
ne voi ilmoittaa kadonneesta koiras-
ta tai sellaisen havaitsemisesta. Hy-
vän tavan mukaan sinne on syytä il-
moittaa myös koiran löytymisestä, 
jolloin haku ei jää sivuille aiheetto-
masti pyörimään.

Punkkien karkotukseen on kehitet-
ty myös elektronisia laitteita. Koiran 
tai kissan kaulapantaan kiinnitettävä 
Skudo Pet -punkkikarkotin maksaa 
netissä 25,90 euroa. Tehosta ei ole ko-
kemusta.
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Rajakoira JekkuSe oli yksi työreissu, kun isän-
nän kanssa tuolla rajan varressa 
käveltiin ja varmistettiin, että 

valtakunnan rajalla on kaikki hy-
vin. Raja-aukon vierellä kulkevaa 
rajapolkua mentiin ylös ja alas kuka 
kävellen kuka juosten juurakoita ja 
kiviä väistellen. Alkukesän keli oli 
parhaimmillaan, lehdet olivat vielä 
silmuilla eikä sääskistä ollut hait-
taa. Keli oli kuivunut edellisten päi-
vien vesisateen jälkeen ja lämpötila 
oli reilut kymmen astetta. Isännän 
saappaat lompsuivat, reppu painoi 
harteilla ja tuttu polku vei eteenpäin.

Minulla oli valjaat, joissa oli iso R, 
siis minun virkavaate, oli talven ai-
kana jotenkin kutistunut. Ne hiersi-
vät mahan alta ja kainaloissa. Isän-
tä oli pitänyt talvella minusta hy-
vää huolta, lenkillä oli käyty sään-
nöllisesti ja ruoka maistuu. Ei se sii-
tä ruuasta johtunut se hiertäminen 
vaan karvoista. Talviturkki oli jo ai-
kansa palvellut ja selkää ja kylkiä ku-
tisutti ihan vietävästi.

En minä niistä sääskistäkään pe-
rusta, mutta siinä jolkotellessa ja 
kulkiessa rupesi se turkkikerros mi-
nua hiostamaan ihan valtavasti. Is-
tuin välillä ja kuopsutin takatassul-
la olkavartta, tekipä se hyvää. Sit-
ten kuopsutin korvan taustaa. Mat-
ka jatkui.

Merkkasin isännälle polun ylittä-
neen karhun. Haju leijaili vielä ihan 
selvästi idästä länteen päin. Hajusta 
selvisi vielä, että elopainoa tällä nuo-
rella urholla oli noin 225 kg ja se oli 
varmaan käynyt riiuureissulla ja pa-
lannut nyt kotia, minä ajattelin. 

Juoksin isännän luo ja palasin ha-
juvanalle. Kesti se kyllä pitkään se 
isännän lompsuttelu, mutta tuli se 
siihen ja totesi: ”Hyvä Jekku, otso 
näkyy kulkeneen. Jatketaan vielä.» 
Työnsin kirsua isännän käteen jot-
ta rapsuttaisi vähän edes tuosta pää-
laelta, mutta taputti vain ja sanoi: 
”Työt jatkuu, kotona sitten huvit.”

Hajuvana kuitenkin veti puoleen-
sa, ja kävin tarkastamassa, ettei se 
nalle ollut jäänyt pyörimään siihen 
lähistölle. Jotakin se oli saanut syö-
däkseen, kun oli siihen taipaleelle 
kanervikkoon jättänyt läjän. Sitten 
minun vaistoni heräsivät. Kuvitte-

lin siinä itseni puolisudeksi, ja kun 
maastossa kerran töissä liikutaan, 
että nyt kyllä pitää kaupunkilaisra-
jakoiran oma hajunsa peittää. Sukel-
sin siihen läjään rintamus edellä, ja 
vielä toisenkin kerran. Nyt on hyvä, 
kukaan ei minua tunnista ainakaan 
hajusta. 

Isäntä oli jo kulkenut hyvän matkaa 
eteenpäin. Rajapolku oli laskeutunut 
kummulta alas suolle ja mentiin pit-
kin pitkoksia. Isäntä edellä ja minä 
tulin perästä kuin tuulispää. Tavoi-
tin isännän pitkoksilla ja jäin hänen 
taakseen, kun en halunnut suolle hy-
pätä. Sata metriä siinä mentiin, kun 
isäntä pysähtyi äkisti. ”Mikä hitto 
täällä haisee?” Hän huomasi minut ja 
jäi tuijottamaan. Isännän silmät suu-
renivat teevadin kokoisiksi ja sitten 
hän parkaisi: ”Jekku, EI, voi he****i!, 
Mitä sinä oot menny tekemään?” 

Seuraavaksi jo hän olikin otta-
nut turkistani lujan otteen ja toises-
sa kädessä hänellä oli suotukko, jolla 
hän minua kuurasi. Tuntuipa se hy-
vältä, kun talviturkkikin oli vaihtu-
massa. Kummallista ähinää se isän-
nässä aiheutti, mutta minä nautin 
täysin rinnoin. ”Aina mun pitää sua 
kuurata, aina mun pitää hoitaa teh-
täviä, ei saa mennä läjille!” - isäntä 
jotenkin rääkymällä mulle lauleli. 
Minä olin hyyviin tyytyväinen. Tä-
mä tiesi perusteellista pesureissua ja 
harjausta sitten kotona, kun partio 
päättyy.  

”Ei sitä pidä koiraa karvoihin kat-
soa, keinot on monet”, - tuumi Jek-
ku, kun talviturkista eroon halusi 
päästä!
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Huhtikuun Karjalaisessa oli 
paikallisen Autoliikkeen 
Hartikaisen mainos: tule 

koeajamaan Mercedes Bens Sprinter 
matkailu/retkeilyauto-versio. Niin-
pä läksin lähes samalta seisomalta 
koeajamaan ko. autoa tähän Raja-
koira-lehteen. Autohan on ns. ret-
keily-versio ja tehty Sprintterin 319 
pitkälle alustalle. M1-retkeilyauto-
malli on monikäyttöinen ja muun-
tautuva ratkaisu niin henkilö- kuin 
myös tavarakuljetuksiin. Retkeilyau-
ton tulee aina olla korkeakattoinen 

malli, jolloin auton vaadittava sisä-
korkeus täyttyy. Kokonaispainoltaan 
alle 3 500 kilon auto on B-kortilla 
ajettava. Autolla saa ajaa 100 km/h. 
Vakioidussa perusvarustelussa on 
autossa kuljettajan lisäksi 4–6 mat-
kustajapaikkaa, ja koeajossa olleella 
mallilla oli turvavyöpaikkoja 2+3.
 Auton saa myös kuorma-autoksi 
rekisteröitynä, mutta sen ajo vaatii 
C-kortin. Korityön matkailuautok-
si on tehnyt kotimainen Verhoomo 
Sorsa. Yritys tekee erittäin laadukas-
ta työtä eri autojen varustelussa. 

Teksti ja kuvat Ismo Hautamäki

Mercedes-Bens Sprinter 
319CDI 4x4-3,5/43k pitkä 
A3 A Blue Tec

Tekniset tiedot 
Moottori MG5 140 KW Euro5, teho 140kw/190 hv/3800/1 min, vääntö momentti 440 Nm/1400-2400 1/
min. Jatkuva neliveto. Kallistuksen vakaaja edessä ja takana, korotettu katto, levyjarrut kaikissa pyörissä, 
pariovet 180 astetta aukeavat. Omapaino 2 280–2 405 kg, kantavuus 1 095–1 220 kg, kokonaispaino 3500 
kg. Polttoaineen kulutus 0-100km, kaupunki 9,6–9,5, maantie 7,5–7,4, yhdistetty 8,3–8,2 l. Polttoainesäiliö 
100 l ja huippunopeus 190 km. Kääntöympyrä 15,6 | 14,6 m. Renkaat 225/75/R16C. 

Muut vakio- ja lisävarusteet
Kolmen hengen istuin (leveä tai kapea) takana toisessa istuinrivissä. LED-kattovalo tavaratilassa. Väli-
seinä C-pilarin kohdalla (korkean katon, takapenkin ja sivuikkunoiden yhteydessä 3,5 t:n autoon), lisäil-
malämmitin (takatilaan), liukuoven sähkötoiminen sulkeutumisavustin. Lämpösäteilyä vaimentavat lasit, 
radio-navigointijärjestelmä BeckerR Map Pilot, Tempmatik-ilmastointi automaattisella lämmönsäädöllä, 
7-vaihteinen automaattivaihteisto 7G-Tronic Plus (CDI-moottorin yht.), neliveto, useita eri perävälityksiä, 
vakionopeussäädin, adaptiivinen ESPR (ajovakaudenhallinta) ja lukkiutumattomat jarrut (ABS), luisto-
nesto (ASR), elektroninen jarruvoiman jako (EBD), jarru-avustin (BAS), ESPR-perävaunun vakautus (vain 
vetokoukun tai sen asennusvalmiuden yhteydessä), ESPR kuivaksi jarrutustoiminto ja ESPR jarrupaineen 
esitäyttö, erillispyöräripustus edessä, kolmipisteturvavyöt kaikilla istuinpaikoilla, kuljettajan ja etumatkus-
tajan yksittäisistuinten turvavoissa kiristimet ja turvavyövoiman rajoittimet.

Lisäksi auton muutamia lisävarusteita: kaksi akkua, lämminilmakanava matkustamoon, lämmitettävä 
tuulilasi, Bi-Xenon valot, vakionopeuden säädin, kuljettajan mukavuus istuin, alennusvaihteisto nelive-
toon, OFFROAD-alamäkijarru DSR, ajoavustin paketti, metalliväri ja monitoimiohjauspyörä. Näiden li-
säksi oli sitten matkailu/retkeilyvarusteita mm. jääkaappi, pöytä, televisio, mikro ja lisäkaiuttimet, sekä 
kahden hengen vuodelavitsa. Näitä lisävarusteita löytyy ns tavallisista autoista normaalisti vakiovarustee-
na, mutta pakettiautoihin ne ovat lähes aina lisähintaan. 

Rajakoira-lehti koeajaa

Kaikki hallintalaitteet ovat hyvin saa-
tavilla ja näkyvillä. Ohjauspyörään 
sijoitettujen neljän kaksoisnäppäimen 
avulla pääsee käyttämään ja muutta-
maan ajotietokoneen toimintoja, ra-
dion äänenvoimakkuutta, puhelinta ja 
ASSYST-huoltojärjestelmän toiminto-
ja.  Enemmän mukavuutta ja enemmän 
turvallisuutta, kehuu Mersun mainos.

Kuva kertoo paljon hyvästä muotoilusta, mo-
nikäyttöisyydestä ja kauneudesta. Kuormati-
lan pituus on parhaimmillaan noin 470 cm, 
kuormatilan korkeus jopa noin 214 cm. Tässä 
autossa ne ovat kuitenkin pienemmät, johtu-
en retkeilyautokombinaatiosta. 
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Tämän koeajoauton verhous ja va-
rustaminen maksoi teettäjälle 34 479 
euroa, auton perushinta normaalil-
la varustuksella on liikkeessä 65 500 
euroa. Lisäksi autoon oli laitettu li-
sävarustepaketti, jonka arvo on noin 
14 000 euroa. Näitä retkeilyautomal-
leja on saatavilla monilta muiltakin 
merkeiltä, tunnetuimpia niistä Mer-
sun ohella ovat Fiat, Volkswagen, 
Peugeot, Ford Transit ja Iveco. 

Koeajo

Koeajoa suoritin noin tunnin ver-
ran, joka on tämmöiselle retkeilyau-
tolle liian vähän, mutta jonkinlaisen 
tuntuman sain kuitenkin, kun ajelin 
kaikilla tiepinnoilla. 

Auto on kaiken kaikkiaan ajoltaan 
ja ominaisuuksiltaan mukava ja yl-
lättävän henkilöautomainen kokoi-
sekseen. Kuljettajan työympäristö 
on avara ja säilytystilaa on runsaasti. 
Ajoasennon löytäminen on helppoa 

ja näkyvyys autosta on erinomainen. 
Näkymä taakse on hyvien peilien 
ansiosta riittävä. 7-vaihteisessa auto-
maattilaatikossa on pehmeämmät ja 
huomaamattomammat vaihdot kuin 
aiemmassa 5-vaihteisessa. Vain vä-
hän tuntui pieniä nykäyksiä ajossa. 

Asvalttitiellä ajelu on leppoisaa ja 
helppoa, satasta on mukava ajaa hy-
vällä tiellä, mutta kun mennään huo-
nolle soratielle, niin siihen ilot sitten 
loppuvat. Kolina ja pauke ovat kovan 
oloista, on pakko hiljentää vauhtia. 
Ajettaessa uraisella asvalttitiellä, tun-
tuu heilumista aika paljon, kuitenkin 
auto itse korjasi heti heilumisen. 

Itselläni on ollut myös Mersun 
316 sprinter alustainen matkailuau-
to. Totesin, että aivan samanlaiset 
huojahtelut ovat myös tässä autos-
sa, mutta se kuuluukin tämän tyyp-
pisiin autoihin, jotka ovat korkeita 
ja pitkiä. Kannattaa käydä tämäkin 
retkeilyauto koeajamassa, jos sat-
tuu kohdalle, tulee uusia kokemuk-
sia autoilusta. 

Tilat

No mitähän sanoisi! Sitä tilaa ja tilan 
tuntua on sitten ihan eritavalla kuin 
jossain normaalissa pakettiautossa. 
Takana on erillinen tavaratila, jossa 
on erillinen lämmitin ja hyvä suojat-
tu vanerointi koko alalla. 
Tavaratilan koko on noin 13-14 
m3, joten sinne mahtuu esimerkik-
si koirahäkkejä kaksin jopa kolmin 
kappalein ja sittenkin jää vielä tilaa 
matka- ja muille tavaroille. Retkei-
lyosasto olisi voinut olla tilavampi-
kin. Varusteet ovat juuri riittävät ret-
keilyyn, mutta eivät ole varsinaisen 
matkailuauton tasoa eikä kokoa. 

Kuljettajalla ja matkustajalla on 
erittäin väljät tilat joka suuntaan, sa-
moin takapenkkiläisillä. Mitään ah-
tautta ei tule istuimien osalta, myös 
jalkatilaa on riittävästi joka suun-
taan. Laveri/sänky oli minusta sel-
lainen heiveröisen puoleinen, juu-
ri ja juuri kaksi henkilöä voisi sii-
hen mahtua. Omat patjat on otetta-
va mukaan, muuten tulee epämuka-
va makuuasento sillä lavitsalla.

Moottori on Mersun MG5 140 KW 
Euro5, teho 140kw/190 hv. Moottori 
on taloudellinen ja tehokas myös tä-
män kokoiselle autolle, jolla saa olla 
painoa 3500 kg. Konetila on väljä ja 
siellä riittävästi tilaa työskentelyyn. 

Täällähän sitä tilaa sitten löytyy oikein 
roppakaupalla. Tänne voit vielä laittaa 
vaikka lisävuoteita muille matkustajille. 
Myös koiran kuljetushäkkejä mahtuu 
tänne useampi erikokoinen. Tavaraa 
myös useita kuutioita.

Onko tämä se kaikkien aikojen paras Sprinter? Maahantuoja niin mainostaa, 
ainakin se on uusin ja kaunein malli. Yhtä varmasti tulee vielä kauniimpi ja pa-
rempi malli tulevaisuudessa.

Tämän näköinen on auton retkeilyvarustus! Kuvassa ylhäällä vasemmalla on jääkaappi ja alemmalla seinällä makuulaveri. 
Keskellä kolmelle matkustajalle ovat penkit ja oikealla ylhäällä mikro ja DVD-multimedia-laitteisto, sekä tarvikekaappi, 
alempana pieni ruokailupöytä.

Uusittu vaihde/valitsinvipu: parempi 
ergonomia, enemmän tilaa. Erittäin 
hyvin käden ulottuvilla oleva auto-
maatti-vaihdevipu on sijoitettu kes-
kikonsoliin, joten se antaa arvokasta 
lisätilaa ohjaamossa

Takaapäin auto on hienon näköinen. 
Huomaa että autolla saa ajaa 100 
km/h, ei tarvitse körötellä tien tukko-
na 80 km/h vauhtia.



Laakkonen
Yhtiöt

Juuret metsässä
Sydän autokaupassa
Mahti mediassa
Maine liiketoiminnassa

Ymmärsimme jo aikapäivää sitten, 
että painotuote on monelle asiakkaalle 

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

paljon töitä sen eteen, että jokainen 
painoprosessi on hoidettu alusta 

loppuun – aineistosta postitukseen 
– laadukkaasti ja ammattimaisesti 

riippumatta siitä, onko kyseessä pieni 
digipainos vai miljoonapainos. 

Ota yhteyttä ja kysy oma tarjouksesi   
www.punamusta.com 

Painotuotteissa

LAATU
ratkaisee!

Tarrojen ja etikettien ammattilainen

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

www.paperityo.fi

golfpiste.com/kytajagolf/


