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Hyvää kesän alkua!

oiramiehet ovat aloittaneet koko ulkorajalla rajojenvalvonta tehtävät. Vartiuksessa onkin ollut suhteellisen vilkasta muihin vuosiin nähden. Koirien
käytön merkitys on korostunut. Kameroissa on pelkästään kuva mitä on
mahdollisesti tapahtumassa, mutta koiratoiminnalla on osoitettu mitä täällä on todistettavasti tapahtunut. Tähän mennessä kaikki on sujunut hyvin, ei ole alkanut
meidän ulkoraja vuotaa massiivisista pakolaisvirroista, joten poliittiset päättäjät ovat
siinä mielessä myös onnistuneet omassa tehtävässään. No, onhan kesää vielä jäljellä
ja syksyllä olemme viisaampia, ei aloiteta vielä spekulointia.
RTU:n edustajainkokous oli Rovaniemellä, jossa oli koiramiehiltä myös edunvalvontaan liittyvä aloite käsittelyssä. Aloite nuijittiin äänestyksessä maanrakoon, ilmeisesti yhden lauseen takia. Lause kuului näin: ”Rajan koiramiehet haluaa, että jälkeenjääneisyyden korjaaminen on RTU:n tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä.” Tällä lauseella olisivat koiranohjaajat sitoneet pääluottamusmiehen Jouni Kurttilan kädet täysin muista neuvotteluista. Näillä perusteilla edustajisto äänesti aloitteen nurin EI äänin 2139 ja puolesta 297. Puskaradiosta kuului kuitenkin, että meidän aloite on edelleenkin hallituksella hoidettavana? Mikä merkitys liittokokouksilla on, jos
esitykset, jotka äänestetään nurin, voidaan kuitenkin myös jatkossa viedä edelleen
eteenpäin?
Myönnän tietämättömyyteni tässä poliittisessa toiminnassa, mutta tuntuu hurjalta ajatus, että kaikkia esityksiä, jotka äänestetään vietäväksi eteenpäin, hoidetaan samalla tärkeysjärjestyksellä. Eli ei ole priorisointia siitä, mitkä esim. kolme asiaa on
ehdottomasti hoidettava ja eikä niissä ole esimerkiksi paljonkaan liikkumavaraa,
vaan kaikki ovat samassa asemassa. Tämä olisi minusta aikaisemmin kuulostanut
ajatukselta joka olisi sopinut ainoastaan täydelliseen maailmankuvaan, olisin pitänyt
sitä utopistisena. Kuitenkin RTU on osoittanut ajatukseni vääräksi.
Ilmeisesti kilpailukykysopimus on tulossa voimaan ja täten meidänkin sopimus on
seuraavan kerran pöydällä 2018. Mitään järjestelyvarallisuuttakaan ei ole tulossa ennen
sitä. Nyt onkin hyvää aikaa RTU:lla tehdä selvityksiä myös koiranohjaajien osalta, millä
tavalla lähdetään jatkoja tekemään ammattitaitolisän sekä vaativuusarvioinnin osalta.
Koiranohjaajien palkkauksen kehittäminen perustasolla, sekä urajohteisuuden kehittäminen. Odotamme hallitukselta esityksiä tarkasteltavaksi ja voimme jakaa myös omia
mielipiteitämme, jos te niitä haluatte kuulla.
Koiratoiminnan uusi pysyväisasiakirja piti tulla toukokuussa hallintoyksiköihin
tarkastelukierrokselle. En sattunut itse ainakaan näkemään, että näin olisi tapahtunut. Tämä on jo aika koomistakin, kun vanhaa
asiakirjaa on jouduttu jo jatkamaan. Eikö RVL:ssa tiedetä mitä rajakoirilla tulevaisuudessa halutaan tehdä? Vai olemmeko niin erimielisiä millaisia koiria, ohjaajia ja koulutusta tulevaisuudessa nähdään? Ei pysty tietämään poluntallaaja, aikanaan tämäkin asia minulle kuitenkin kerrotaan.
Osanotto suruun sekä omasta että Rajan koiramiesten puolesta Harrin omaisille - muistot elää
vahvasti.
Oikein rattoisaa Juhannusta kaikille ja muistakaa että syksy on jo ovella. Ensi viikolla 06.08.06.2016 alkavat metsälupien myynnit tulevia
jahteja varten. Toivottavasti olitte hereillä. Ensi
syksynä kuulostaa lintuja olevan kauheasti!
Jarno Rautiainen
Puheenjohtaja
Rajan koiramiehet ry
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Teksti ja kuva Vesa Taskila

Vuoden rajakoiraohjaaja 2015

V

anhempi
rajavartija Juha Heikkonen ja spn Luna
tyytyväisenä henkilöetsinnässä (kuvassa), eikä suotta. Juha
valittiin vuoden rajakoiraohjaajaksi 2015, ja hän ohjaa spn Lunaa
(Überdorfs Fati).
Valinnan perusteluina oli, että
Juha on aktiivinen, rauhallinen ja

taitava ohjaaja. Erityisesti taitavuus
tulee spn Lunan kouluttamisessa ja
ohjaamisessa. Spn Luna on äärimmäisen terävä, hektinen ja herkkä
viettivoimainen narttu.
Vanhempi rajavartija Juha Heikkonen on ollut aktiivinen kaikissa toimissaan spn Lunan kanssa. Kesällä 2015
Juha ja Luna paljastivat laittoman raja-

nylityksen Lapin rajavartioston pohjoisella toiminta-alueella. Lisäksi Juha ja
Luna ovat paljastaneet metsästysrikoksia ruutikaasuilmaisua hyväksi käyttäen. Menestyminen RVL:n koiramestaruuskisoissa antoi myös lisäpontta
vuoden rajakoiraohjaajan tittelille. Onnittelut ovat paikallaan!
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Teksti Päivi Dahl kuvat Päivi Dahl ja Sari Korhonen

Koirahieronnasta hyötyä ja
iloa työkoirallekin

Eläinhieroja Jaana Tolonen hieromassa Ruutia. Koirahieroja tulee kotikäynnille eläimelle tuttuun ympäristöön (Kuva Päivi Dahl).

Taavi rentoutuu eläinhieroja Jaana Tolosen käsittelyssä (Kuva Sari Korhonen).

H

akusanalla
koirahieronta
Google löytää ympäri Suomen useita alalla toimivia
yrittäjiä. Kuitenkin Googlen tieteelliseltä puolelta etsittynä sama hakusana tuottaa huomattavasti vähemmän tuloksia. Siis tutkimukset, jotka
vastaavat hakusanaan koirahieronta,
ovat pääosaltaan lähinnä liiketoiminta- tai markkinointisuunnitelmia. Olisin halunnut löytää koirahierontaa käsitteleviä tutkimuksia,
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joista olisi saanut tutkittua tietoa
koirien lihashuollon merkityksestä
esimerkiksi työkoirille. Ilmeisesti
ala on sen verran uusi, ettei se ole
vielä päätynyt yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen tutkimusten
kohteeksi.
Päädyin lopulta haastattelemaan
tuttua eläinhierojaa, joka on käsitellyt kahta metsästyskoiraamme. Lisäksi käytän tässä artikkelissa taustoitukseen kahta erilaista opinnäy-

tetyötä, jotta saadaan käsitystä mm.
koirien määrästä sekä omistajien
käyttämistä rahasummista koirien
ja lemmikkien lääkintä- ja muihin
palveluihin.
Kun koti- tai työkoira sairastuu tai
oireilee, niin usein ensimmäiseksi
tietoa etsitään netistä tai sosiaalisen
median keskusteluista. Internet on
hyvä tietolähde, mutta siihen tulee
suhtautua terveellä maalaisjärjellä
kriittisesti. Hyvä on soittaa vaikka-

pa työkaverille ja keskustella ongelmasta vertaisen kanssa. Tämä kertoo myös siitä, että koiranomistajat
ja -ohjaajat ovat erittäin kiinnostuneita lemmikin terveydenhoitoon ja
hyvinvointiin liittyvistä asioista.
Vuonna 2013 Suomessa oli Kennelliiton mukaan noin 65 000 koiraa. Koiran merkitys perheenjäsenenä, kumppanina, harrastuksena
ja työkaverina tai vartijana heijastaa
niiden merkityksen kasvua ihmisten

elämässä. Jopa 70 prosenttia lemmikin omistajista pitää lemmikkiään ihmisen kaltaisena olentona.
Toisin sanoen siis metsästäjän parhaasta kaverista on tullut perheenjäsen, josta pidetään huolta samalla tavalla kuin vaikkapa perheen lapsista.
Tilastokeskuksen mukaan lemmikkieläinten lääkintä- ja muihin palveluihin käytettiin 40 vuotta sitten noin
neljä miljoonaa euroa ja vuonna 2011
kulutus oli jo 162 miljoonaa euroa.

Niin työ- kuin harrastuskoirille koulutetaan mm. tottelevaisuutta, jotta ne osaisivat käyttäytyä yhteiskuntakelpoisesti kaupungissa.
Lisäksi koirien kanssa harrastetaan
hyvin monipuolisesti, esimerkiksi agility-harrastus antaa sekä ohjaajalle että koiralle runsaasti virikkeitä. Harrastusten kasvu lisää myös
koirille tarjottavia erilaisia palveluja akupunktiosta koirahierontaan
ja sitä kautta tietoisuus palveluista

Suomalaisista raaka-aineista lisäaineettomia lihatuotteita koirallesi.
Soita p. 05 3431 031
tai tilaa verkkokaupasta
ja nouda jakeluautosta.
Rajakoira

7

kantautuu työ- ja virkakoirien ohjaajille.
Tutkimusten mukaan toisten suositukset rohkaisevat kokeilemaan
itselle tuntemattomia palveluita ja hyödykkeitä. Suositukset ovat
ei-kaupallinen viestintäkanava yrityksen palveluiden ja markkinoinnin edistämiseen. Ihmiset välittävät
mielellään tietoa ja omia kokemuksiaan saamastaan palvelusta eteenpäin. Internet kertoo, että koirahierojakoulutuksia järjestetään jo useilla paikkakunnilla Suomessa. Koirahierontapalveluja on tullut tarjolle viimeisen viiden vuoden aikana
myös nettiin ja sosiaalisessa mediassa tiedot hyvästä tai huonosta koirahierojasta leviävät suositusten kautta.
Eläinhieroja Jaana Tolonen on
käynyt vuoden pituisen koulutuksen, joka sisälsi muun muassa koiran lihaksiston ja anatomian sekä
eläimen yksilöllisen kohtaamisen.
Lisäksi koulutukseen kuului runsaasti hierontaharjoittelua, niin vierailla kuin omilla koirilla. – Koirahieronta edistää koiran terveyttä ja
hyvinvointia, sekä ennaltaehkäisee
tapaturmia, tiivistää Tolonen hieronnan merkityksen.
Koirat tarvitsevat lihashuoltoa samoin kuten ohjaajansakin. Työkoirat, kuten rajavalvontakoirat, ovat
erittäin aktiivisia, joita voisi verrata vaikkapa aktiiviurheilijaan. Siksi olisi hyvä huolehtia niiden lihashuollosta, että lihaksiin muodostuva maitohappo ja muut kuona-aineet poistuisivat kokonaan. Lihaksiin jäädessään kuonat ja maitohappo vähitellen tukkivat lihasten aineenvaihduntaa ja verenkiertoa ja
oravanpyörä on valmis.
Koiran omistajan tai ohjaajan on
syytä tietää, kuinka oma koira liikkuu normaalisti. Koiran rakenteella on vaikutusta sen liikkumiseen,
mutta rodusta riippumatta koiran
oikean ja vasemman puolen liikkumisen tulisi olla samanlaista. Poikkeamat voivat kertoa lihaskireyksistä tai muista kiputiloista.
– Koiran kipu on yksilöllistä ja se
voi ilmentyä esimerkiksi käytösongelmina. Kipu voi näkyä koiralla monella tavalla, se voi purra tai
nuolla itseään, se voi varoa esim.
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– Tärkeää on työkoiran kuormituksen eli työn ja levon oikea suhde.
Kun koira toimii vietissä, niin silloin
se voi unohtaa kivun ja porhaltaa
vaan eteenpäin, sanoo Jaana. – Koira ei osaa kertoa kivuistaan ja siksi
toimiva koira on ohjaajan vastuulla,
muistuttaa Tolonen koiran ohjaajan
vastuusta. Työkoiran lihaksistoa voisi kylmillä keleillä, sekä kosteilla ja
tuulisilla ilmoilla suojata rasituksen
jälkeen liian nopealta jäähtymiseltä käyttämällä sille loimea tai takkia
automatkalla. Liian nopea jäähtyminen heikentää palautumista ja lisää
lihaskramppien riskiä.
Eläinhieroja voi antaa ohjaajalle
tai omistajalle ulkopuolisen näkemyksen koiran käsiteltävyydestä ja
luonteesta. Hieroja voi myös huomata koirasta uusia patteja tai lihasjumeja, joita ohjaaja tai omistaja ei
ole havainnut.
Hierontakertojen määrä riippuu
täysin yksilöstä ja sen tarvitsemasta
käsittelystä. – Jos ei ole mitään näkyvää vaivaa, niin yleensä työkoiralle riittää hierontakäsittely kahden
kolmen kuukauden välein. Mikäli

koiran lihaksistosta ilmenee isompia ongelmia, voidaan hierontakäsittelyä toistaa tarvittaessa kuurina,
esimerkiksi parin-kolmen viikon
välein. Tärkeää on seurata koiran
vointia ja liikkumista hierontakertojen välillä. Tässä omistajan tai ohjaajan havainnot ja kertomus koiran
käyttäytymisestä muodostavat pohjan seuraaville hierontatoimenpiteille ja näin saadaan seurattua, eteneekö hoito toivotulla tavalla, eläinhieroja Jaana Tolonen korostaa.
Siis metsästyskoiristamme toinen
otti puolitoista vuotta sitten kontaktin maantiellä liikkuvan auton
kanssa. Siitä toipuminen on Ruutilla edelleen käynnissä ja koirahieronnan näkökulmasta tämä tapaus
onkin osoittautunut haasteelliseksi. Koiraa on hieronut viisi eri koirahierojaa, joista kolme on sanonut että kaikki on kunnossa.
Kuitenkin nyt viimeisin hieroja, Tolosen Jaana on havainnut, että koiran takapään lihaksisto menee kolmessa viikossa jumiin, vaikka hieronnalla ne saadaan avattua ja
koira voi hyvin. Eläinhieroja Jaana

Tolonen ottaakin Ruutin tapauksen
haasteena vastaan ja aikoo pyrkiä
selvittämään mitä on lihasten nopean kireytymisen aiheuttaja.
– Tässä tapauksessa saan kyllä laittaa kaikki tietoni ja taitoni likoon,
mutta kyllä tämä selvitetään, uskoo
Jaana optimistisesti.
Lähteet:

Eläinhieroja Tolonen Jaana 2016. Haastattelu 4.5.2016.
Kivirinta Riika 2012. Metsästä näyttelyihin ja esteille. Koiraharrastus yhteiskunnan muutoksissa Koiramme lehdessä
1962 – 2000. Pro gradu. Turun yliopisto,
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos.
Pärssinen
Jenita
2016.
Viitattu
16.5.2016. http://www.hauhau.fi/terveystietoa/ajankohtaisia-hoitovinkkeja/
koiran-lihashuolto/
Rintanen, Kristiina 2013. ”Kyllä melkein eläimet saa parempaa hoitoa kuin
ihmiset” – Lemmikinomistaja eläinlääkärin asiantuntijapalveluiden kuluttajana. Maisterintutkielma kuluttajaekonomiassa MMM-tutkintoa varten.
Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos.

Molemminpuolisen luottamuksen jälkeen hierontakäsittely voi alkaa (Kuva: Sari Korhonen).

Eläinhieroja Jaana Tolonen käsittelee Ruutia (Kuva Päivi Dahl).

hyppäämistä tai se saattaa vetäytyä
syrjään tai muuttua jopa yliaktiiviseksi. Kaikki normaalista poikkeava
käytös voi kertoa kivusta ja toisaalta
myös lihasjännitykset voivat aiheuttaa voimakasta kipua, kertoo eläinhieroja Tolonen.
– Lihaksiston ongelmista voi kertoa myös koiran istuminen lonkallaan, liikkuminen peitsaamalla tai
jopa joidenkin askellajien välttäminen, Jaana havainnollistaa. Lihaskireyksien ja -jännitysten aiheuttajina
voi olla liian yksipuolinen liikkuminen tai liiallinen rasitus lihasten voimavaroihin nähden. Myös puutteellinen nesteytys tai yksipuolinen ruokavalio, joka on kyllä erittäin harvinaista, tai stressi saattavat aiheuttaa
lihasjumeja.

Ê
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Teksti ja kuvat Henri Manninen

Suhteellisen jumissa oleva
rajakoira

S

ain koiratoimintaupseerilta tiketin käyttää rajakoiraa hierotuksella. Niinpä hyppäsin Kajaanista firman pirssiin ja suuntasin
keulan kohti Haapavettä. Siellä rajakoiraa odotti kahden tunnin päästä
hieronta-aika Katariina Moilasen
luona. Syynä hierotukseen olivat
koiran oireilut oikeassa etujalassa.
Olin talven aikana huomannut viisi vuotiaan koirani oikeassa etujalassa pienoista ontumista pitkän hiihto- tai juoksulenkin aikana, tai heti sen jälkeen. Ajattelin sen olevan
kuitenkin pienoista jumia, jonka aika ja lepo parantaa. Viimeisen vies-

tin koirani antoi virkakoirien valjakkohiihtokilpailuissa, jossa se lopetti juoksun kahdeksan kilometrin
kohdalla. Pettymys oli valtava, koska
kovimman kilpakumppanini Timo
Kinnusen selkä oli käden ulottuvilla.
Tämän jälkeen koira liikkui kolmella jalalla, oikeata etujalkaa varoen.
Niinpä keskeytin kisan. Ladun varresta käveltiin kisastadionille koira
nilkuttaen ja ohjaaja pää painuksissa perässä.
Jälkiviisaana miettien ohjaajan olisi pitänyt reagoida jo noihin ensimmäisiin, talvella näkyviin oireisiin.
En vaan älynnyt. Nyt lähdin pur-

Rajakoira Spu Sisua hieromassa Karoliina Moilanen.

kamaan tätä tilannetta hieronnan
kautta. Jos oireet johtuvat pelkästään
lihasjumista, niin oireet ovat korjattavissa hieronnalla. Muussa tapauksessa syytä rajakoirani oireisiin lähden etsimään eläinlääkäristä.
Haapaveden Teollisuustieltä löytyikin Katan toimipiste helposti.
Käytin koiran vielä ennen hierontaa puistossa tarpeilla, jonka jälkeen
ovesta sisään patjalle pötköttelemään ja valmiina käsittelyyn. Aluksi Kata tietenkin halusi tietää koiran
taustat ja oireet, jotta pystyisi luomaan kokonaiskuvan ja hoitotoimenpiteet asiakkaalleen rajakoiralle.

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

KULJETUS ERKKI PASANEN

Vilajoenpolku 5, 54410 Ylämaa
Puh. 0400 771 778

Kyhäläntie 9 Kuusamo
p. 0400 443 666

Eläinlääkäri
Pekka Salminen

Lappeenrannan Rakennuslasi Ky

Kaakkoiskaari 1, Lappeenranta
Suhteellisen kasvatusjohtaja Jussi Leinonen ja johtajatar Karoliina Moilanen
V9 pentueen
ympäröimänä.
Puh.
010 231
1290
Hellandintie 10, 95700 Pello
www.rakennuslasi.com
0400 396 941

Kata on valmistunut koirahieroRajakoira pääsi nauttimaan hie- aristi selkeästi nikamien Th 5-7 väliä
jaksi Luontaishoito koulu Weteris- ronnasta ja hoidosta yhteensä puo- ja viereisen selkälihaksen käsittelyä.
tä vuonna 2011. Aikaisempaa koira- litoista tuntia. Oireita ilmentänees- Rajakoiran rangan liikkuvuus oli
hieronta kokemusta hänellä on taka- tä oikeasta etujalasta ei löytynyt suo- huono, etenkin rintarangasta. VieSCANDIA
RENT
JOENSUU
na jo reilut
kahdeksan
vuotta. Oppia ranaista syytä kipuiluun. Oikean la- lä tällä kertaa ei lähdetty tekemään
JOENSUU@SCANDIARENT.FI
hän on saanut vanhemmilta koira- van vieressä olevan selänpuoleisen varsinaista manipulaatiohoitoa ranUKKOLANTIE
3 80130
JOENSUU
hierojilta ennen
varsinaista
ammat- epäkäslihaksen (Trapezius) käsitte- kaan, koska koiran lihaksisto oli paPUH.
040
3119
400
titutkintoa. Katan vahvuutena on lyyn koira reagoi voimakkaasti, sekä hoin jumissa ja se reagoi käsittelyyn
koiranluku- ja käsittelytaito, joka on
tullut pitkän palveluskoiraharrastuksen kautta. Asiakkaina hänellä käy
paljon mm. viranomais- ja työkoiria.
Tällä hetkellä hän erikoistuu koirien Biomekaniikka käsittelijäksi/osteopaattiseksi hierojaksi Tampereella. Biomekaniikka on osteopaattisen hieronnan näkökulmasLENTOASEMAN
LentoasemanSIVUAPTEEKKI
apteekki
ta katsottuna biologisten järjestelAvoinna
mien tutkimista mekaniikan avulmaanantai-perjantai
8.00 - 18.00
la. Biomekaniikka käsittelyssä tutkitaan koiran
rangan asentoja,
lauantai
9.00 - 17.00
Vuosi-, kertaja ryhmäviisumit
myöspyrkien
postitse
vaikuttamaan
fasettilukkojen
aukaisunnuntai
10.00
- 18.00
toimitettuna.
semiseen, sekä rangan virheasentoValamon
201, liput
ja varaukset.
jenristeilyt
korjaamiseen
manipulaatiohoimaanantai-torstai 6:00 - 20:30
Palvelupiste kansainvälisellä puolella
perjantai
6.00 - 21.00
toa
apuna
käyttäen.
Tarkoituksena
Hotellivaraukset ja -maksut Venäjän Karjalaan 201
lauantai
6:00 - 20:30
T2
Schengen
(Porttialue
16-31)
on kehon nikamien, nivelten ja pehsunnuntai
5:30 - 21:00
Tilaa viisumi
netissä:toiminnallisten
www.lampoidea.ﬁ
mytkudosten
häiriö- ja kiputilojen tutkiminen,
hoito 8,
Katso kuukauden tarjoukset nettisivuiltamme!
Järnefeltintie
ja ennaltaehkäiseminen. 82600 Tohmajärvi

Tikkurilan Uusi

Apteekki

Venäjän Viisumit:

Puh. 050 309 6337,
045 650 1161
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voimakkaasti. Lihasta aukaistiin
hieronnan, rangan mobilisoinnin ja
akupunktion avulla. Hoitoa tehostettiin myös Handy Cure laserhoitolaitteella. Laite on matalatehoista laserterapiaa hyödyntävä laite, joka yhdistää matalatehoisen lasersäteilyn, sykkivän infrapunasäteilyn,
näkyvän punaisen valon ja staattisen magneettisen säteilyn. Hoito tehostaa verenkiertoa, imunestekiertoa ja samalla vähentää turvotusta
kudoksissa. Hoitomenetelmä lievittää myös koiran kipua ja tulehdusta kudoksissa. Monesti olen kuullut
koirien melkein nukahtavan koirahierojan käsittelyssä, mutta tässä tapauksessa oli toisin. Koira selvästi
reagoi hierontaan, joka johtui edellä mainituista ongelmista lihaksistossa. Niinpä uutta hieronta-aikaa jo
sovittiinkin Katan kanssa.
Sain myös tiukkaa palautetta hierojalta rajakoirani pienoisesta ylipainosta. Varmaan asiallinen huomautus, koska edellispäivän harjoitteessa ei meinannut jälkivaljaat mahtua

koiran päälle. Sitä vaan ohjaajan silmä sokeutuu aina oman koiran päivittäisessä näkemisessä. Välillä olisi hyvä puristella niitä koiran vatsamakkaroita omien sijasta. Ohjaamani rajakoira on muutenkin raskastekoinen, joten tähän huomauttamiseen pitää suhtautua asiallisesti.
Tosiasia on, että ylipainoisen koiran
nivelet ja luusto rasittuu entisestään
normaalipainoiseen koiraan verrattuna.
Mietinkin jälkeenpäin kotiin ajellessa, että vanhempien rajakoirien
työkyvyn ylläpidossa lihashuoltoon
pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Miksi hierontaa ei voisi ottaa tavaksi rajakoiran ennaltaehkäisevänä
toimenpiteenä.
Talvikautena itse keskityn rajakoiran fyysisen kunnon ylläpitoon ja
kehittämiseen, jolloin kaksi hierotuskertaa edesauttaisi palautumista
ja terveydellistä seurantaa. Kolmas
hierotus tehtäisiin esim. käyttökauden jälkeen. Nämä ennaltaehkäisevät toimenpiteet tietenkin peruster-

veelle rajakoiralle. Oirehtivat koirat asia erikseen. Kustannukset koko organisaatiolle aika pienet ja tämänkin tyyppinen hoitotoimenpide
voi paljastaa tai ehkäistä vakavamman vamman synnyn. Rajakoirien
eläinlääkärikulut voivat lähteä jopa
laskuun edellä mainittujen huoltavien hoitotoimenpiteiden jälkeen.
Ennen kotiinlähtöä sain vielä kutsun Suhteellisen kasvatusjohtaja
Jussi Leinosen luo kahvittelemaan.
Viidakkorumpu kantoi jo Kainuuseen tietoa, että Suomen suurin hengissä säilynyt malinois-pentua on
syntynyt Suhteellisen kennelin tiloihin. Ja niitä vipeltäjiä oli heti oven
avaamisen jälkeen, peräti 17 pentua. Tapaamishetkellä pennut olivat
4,5 viikon vanhoja ja erittäin hyvinvoivan näköisiä. Rajavartiolaitos varasi tästä V9 pentueesta (Ruutipussi Famas + Suhteellisen Villi) kaksi narttua ja yhden uroksen. Kaikki
pennut alustavasti sijoitettuna Kaakkois-Suomen rajavartiostoon. Jussi
kertoikin kasvatustoiminnan peri-

Suurkuvatuotanto

V9 pentueen ruokailu.

Painotuotteet
Sähköiset julkaisut

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

p. 010 230 8400 | www.punamusta.com

aatteensa olevan, jotta kaikki urokset myydään viranomaisille ja narttuja voidaan myydä/sijoittaa urheilukoiraharrastajille. Arvostan tämän kasvattajapariskunnan toiminnassa heidän sitoutumistaan kasvattiensa koulutukseen. He järjestävät
koulutustapahtumia ympäri vuoden
ja ovat aidosti kiinnostuneita kasvattiensa ja virkakoirien eteenpäin
viemisessä. Itse olen jo kymmenen
vuoden ajan käynyt Jussin ja Katan järjestämissä koulutustilaisuuksissa, varsinkin ensimmäisen koirani kanssa. Virkakoiraohjaajana olen
saanut asianmukaista koulutusta ja
kohtelua, vaikka koirani onkin eri
klaanin alta. Ikinä tämä ei ole ollut
ongelma näissä heidän järjestämissään tilaisuuksissa.
Kata ja Jussi kertoivat myös uudesta yhtiöjärjestelystä, joka näki päivänvalon 1.6.2016. Eli tämän
jutun ilmestymisen aikaan seuraava asia on jo totta. Pariskunta pis-

tää kaiken koiratoimintansa uuden
yhtiön, mutta tutun nimen Suhteellisen Oy:n alle. Kennel Suhteellisen
ja Katan saksanpaimenkoirakasvatus kennel Mellakan nimellä siirtyy
uuden yhtiön nimiin. Kata varovasti vinkkasi, jotta Mellakan nimen alla tapahtuvaa kasvatustoimintaa voi
joku saksanpaimenkoira henkilö jatkaa? Katan koiranhoitopalveluja tarjoama Tmi Koirasoppi siirtyy myös
edellä mainitun yhtiön alle. Tämä
kaikki uudelleen järjestely tapahtuu
toiminnan selkiytymisen kannalta.
Kesäkuun alusta Suhteellisen Oy
vuokraa Haapaveden kaupungilta 300 neliötä hallitilaa, johon laitetaan alustaksi keinonurmimatto. Tämä mahdollistaa täysipainoisen harjoittelun myös talviaikaan, joka on
aikaisemmin ollut ongelmana toiminnan kannalta. Suhteellisen Oy
järjestää kursseja niin siviiliharrastajille kuin viranomaisille, kuten ennenkin.

Tämän koirapalveluyrityksen erikoisosaamiseen kuuluu myös ongelmakoirien kouluttaminen. Mukava nähdä miten antaumuksella tämä
pariskunta tekee töitä koiratoiminnan eteen ja toivon heille onnea uuden yhtiön eteenpäin viemisessä.
Rajakoira ja hieroja sulassa sovussa hieronnan jälkeen.
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Maakotkan pesillä

Uusi pesä

P

ilkkireissulta hiihtelystä Kemijärvellä muodostui 80-luvun
lopulla yksi siihen astisista
luontokokemuksistani mieleenpainuvin. Tuulenpesästä pilkisti petolinnun pää ja pian kiikaroinnin jälkeen selvisi, ettei kyse ollut mistä
tahansa havukasta vaan maakotkasta. En voinut uskoa tätä todeksi ja
vetäydyimme kauemmaksi seuraamaan pesän tapahtumia. Maakotkan
näkeminen oli ollut kaukainen haave
jo kotipaikkani Kiuruveden Jokelan
kylän lintuharrastuksien tiimoilla.
Kesäkuulla palasin kalajärvelleni virveli repussani. Kiersin pesän
kautta kiikaroiden sitä hyvän aikaa ison kiven takana piilotellen.
Pesä oli autio. Kiipesin pesälle, jolloin varmistui, että pesä oli tuhoutunut. Apein mielin jatkoin järvelle virvelöimään. Tuskin pääsin järven rantaan, kun huomasin rannassa suopursujen seassa makaavan kuolleen maakotkan. Käänsin
linnun ympäri ja näin sen rintaan
kuivuneen veren. Lintu oli ammuttu. Tämä selitti pesän tuhoutumisen. Virvelöinti sai jäädä. Suuttumuksen vallassa palasin retkeltäni.
Aloin selvittelemään mistä oli
kysymys. Kuka tappoi maakotkan?
Nopeasti minulle selvisi tosiasia,
että kotkien vainoamisella on jo
pitkät perinteet. Lintuharrastukseni kautta pääsin pesien tarkastajaksi ja työ kotkamailla alkoi.

Kuva Samuli Komulainen.

petäjään, jonka latvaosassa pesä sijaitsi. Kun olin lähestymässä
pesää kuului humahdus ja huomasin emolinnun lentävän pesältä poispäin. Se oli tullut jostakin huomaamattani ja syöksyi
vieritseni laskeutuen 50 metrin
päähän petäjän latvaan. Hetken
tarkkailtuaan emo syöksyi uudelleen.

Huikkasin alempana puussa nousevalle Yrjölle näkikö hän kuinka emo
syöksyy. Yrjö vastasi vain ettei tule pesälle ja laskeutui maan kamaralle. Hieman tämän retken jälkeen sain erikoisluvan maakotkien rengastamiseen. Kierrettäviä reviirejä oli toistakymmentä, pesiä niissä lopulle kolmekymmentä. Aika oli tuolloin kotkamailla ankeaa, jatkoa ammuttuna
löytämäni kotkan tapaukselle. Pahimpana vuotena pesinnöistä keskeytyi
lähes kolmannes. Löytyi jalaton emokotka pesästään kuolleena, haulikolla pesään ammuttuja poikasia, havumakauksia pesäpuiden vierestä. Eittämättä suurin osa keskeytymisistä johtui ihmisen tahallisesta toimista.
Mutta ajat olivat muuttumassa.
Rauhan palaaminen kotkanpesille ajoittui samaan aikaan kun paliskunnille alettiin maksamaan reviiriperusteiset korvaukset maakotkien esiintymisestä ja pesintöjen onnistumisesta. Syöksyilevä kotka 25
vuoden takaa ei jäänyt ainoaksi uhkaavasti käyttäytyväksi emolinnuksi. Viime vuoden pesätarkastuksissa Rovaniemen eteläpuolella emolintu käyttäytyi aivan samalla tavoin.
Syöksyilyn lomassa lintu istui pesäpuun latvaan vain viiden metrin
päähän pesästä, jossa rengastin kotkanpoikasisaruksia.

Pesäntarkastaja työssään. Mahdollisimman moni kotkanpoika pyritään rengastamaan pesäntarkastusten yhteydessä. Kuva Anja Komulainen.

Kotkien vainoamista
ja emolintujen uhkailuja

Maakotkan pesäntarkastajat kiertävät kesäisin kaikki Suomen maakotkanpesät kirjaten muistiin havaintonsa. Tämä artikkeli kertoo muutamista kokemuksista pesäntarkastajana 25 vuoden ajalta.
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Tarkastustyö 90-luvun alussa oli
varsin leppoisaa puuhaa. Tarkastukseeni kuului tuolloin vain muutama maakotkareviiri. Nopeasti
tilanne kuitenkin muuttui. Ystäväni Yrjö Karjalainen päätti lopettaa
hänen vastuullaan olleiden kotkanpesien tarkastukset ja kaikki nämä
pesät tulivat kontolleni.
Viimeinen yhteinen kotkareissu tehtiin sakean sääskiparven
saattelemana vanhalle kotkanpesälle Rovaniemen luoteispuolella.
Yrjön laitellessa rengastusvälineitä mukaansa pesälle nousua varten, kiipesin edeltä isoon aihkiRajakoira
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Kolmas kerta toden
sanoi
Maakotka pesii pääasiassa isoon
mäntyyn rakentamassa pesässä.
Varsinkin seudulla, jossa puita ei
kasva, kotkan tyypillinen pesäpaikka on kalliopahdalla. Muutamia pesiä on myös metsäisen seudun kallionkielekkeillä. Tällaista rengastin
Posiolla muutama vuosi taaksepäin.
Olin kuullut aiemmin reviirillä tarkastaneelta kollegaltani, että pesälle
pääsee alumiinitikkailla. Selvä, kuuden metrin tikaspuut olalle ja pesälle mars. Jyrkänteen kivilohkareita
kierrellen tasapainoilin pesäkallion
juurelle. Tikkaat nojalleen kallioon
ja kipaisu ylös.
Ulotuin juuri ja juuri pahdan reunalle, mutta kunnollinen ote jäi
puuttumaan. Riskiä ei kotkamailla,
etenkään yksin liikuttaessa voi ottaa, joten laskeuduin alas ja palasin
autolle miettien kuinka pesälle pääsisin. Otin puhelun kaverilleni Jussi Tupaselalle Rukalle. Kiipeilystä lähes kaiken tietävältä ohjelmapalveluyrittäjältä löytyi ratkaisu: hän laskisi minut pesälle köyden varassa
yläpuolen kallion reunalta. Köydet,
valjaat ja kypärät rengastusvälineiden lisäksi reppuihin ja mars takaisin pesälle.
Jussi valjasti minut kiinnittäen
köyden valjaisiin. Samalla kun säädin kypärän tukevasti päähäni oli
kaverini kiinnittänyt laskeutumisköyden toisen pään petäjään sitomaansa laitteeseen. Komento kävi
mennä kallion reunalle selkä edellä
ja nojata rohkeasti köyteen varpaiden ollessa juuri kallion reunamalla. Pakko oli kysyä: paljonkos köysi kestikään painoa? Vastaus muutaman tuhannen kilon lujuudesta ei
rauhoittanut epävarmaa oloani lainkaan. Käsky kuului uudelleen. Nyt
minun oli joko luotettava kaveriini tai oltava pelkuri ja jätettävä lysti sikseen.

Kolmannen kerran palasin pesälle. Nyt Tupaselan ja hänen kiipeilyvarusteiden sekä alumiinitikkaiden
kanssa. Jussin pudottaman varmistusköyden ja tikkaiden avulla pääsin juuri ja juuri pesälle ja poikanen
sai renkaat nilkkoihinsa. Normaali
E-sarjan alumiinirengas oikeaan jalkaan ja pohjoismainen kotkan tutkimukseen kuuluva värirengas vasempaan.

Kotkan kimppuun
hyökättiin

Pesäpuun suojelukyltti.

Pudotusta alapuolen tasanteelle
oli kolmekymmentä metriä. Nojasin köyteen ja lähdin ohjeiden mukaan laskeutumaan alas kallion seinämää köyteen nojaten ja kävellen
sitä mukaa, kun Jussi antoi löysiä
köyteen. Välillä kuului varoitus: kiviä! Kallion yläreunalta köyden irrottamia pieniä kiviä suhahteli ohitseni. Nopeasti ja varsin helposti olin
pesän tasalla. Roikuin kalliosyventymän kohdalla pelkän köyden varassa vain metrin päässä pesästä. Vaikka kuinka yritin, en saanut heijattua
itseäni pesälle. Laskeuduin vajaan
kymmenen metriä alas tasanteelle.
Kotkanpoika jäi tälläkin kertaa rengastamatta.

Maakotka on yksi lintumaailman
taitavimmista saalistajista. Tarkan
näön, suuren koon ja taitavan lentokykynsä ansiosta se kykenee tavoittamaan nopeitakin saaliita. Sen
naskalinterävät kynnet isoissa ja
vahvoissa jaloissa yhdistettynä linnun nopeaan syöksyyn tekevät siitä
lintumaailmassa pelätyn saalistajan.
Kesällä 2014 pääsin kuitenkin todistamaan tapausta, jossa osat vaihtuivat. Näytelmän toisena osapuolena
oli harmaalokki.
Tapaus sattui samaisella Kemijärven pesällä, jonka olin löytänyt kolmisenkymmentä vuotta aiemmin ja
jolta emolintu ammuttiin. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että kyseisellä pesällä ei ollut maakotka pesinyt tuhotyön jälkeen kertaakaan.
Nytkin menin pesälle kuin soitellen
sotahan. Edes rengastusvälineitä en
ollut vaivautunut ottamaan mukaan.

Reilun kuukauden ikäinen kotkanpoika yrittää piilotella pesäntarkastusta tekevää rengastajaa painautumalla pesän pohjalle. Väri
ei kyllä suojaa anna, mutta liike ei paljasta. Tämän kokoisen kotkanpojan pahin uhka on merikotka, jonka on todettu sieppaavan
saaliikseen pikkuserkkunsa poikasia.

Olinhan vuosikymmenten mittaan käynyt pesällä lukuisia kertoja
ja kesä toisensa jälkeen pesä oli ollut
autio. Kotka oli pesinyt sadan neliökilometrin suuruisen reviirinsä jossakin kolmesta muussa vaihtopesässä. Nyt kuitenkin alkoi tapahtua. Pesälle päästyäni havaitsin pesäpuun
alapuolella ulosteroiskeet ja saalisjätteet. Nenä oli haistanut käytössä
olevan pesän jo hieman aiemmin.
Samaan aikaan merkkejä tarkastellessani korvani tavoittivat epätavallisen lokin rääkymisen satojen metrien

päässä järvestä. Puiden latvojen välistä havaitsin lähestyvän kotkan ja sitä seuraavan äänekkään lokin. Tajusin tilanteen ja tempaisin olalla olleen kamerani kuvausasentoon. Lentävistä maakotkista pesien lähettyvillä minulla oli satoja kuvia, mutta tällainen tilanne oli uusi: lokki ahdistelee maakotkaa. Sain linnut etsimeen,
otin nopeita sarjoja lokin syöksyillessä kotkan kintereillä. Emokotka lensi
pari lenkkiä pesän lähellä tarkastaen
tilanteen ja poistui lokkivainolainen
mukanaan kauemmaksi.

Kotona katselin kuvia. Kaikki
muut kuvat olivat teräviä ja hyviä,
mutta juuri se hetki, kun lokki vetää minuun keskittyvää kotkaa niskahöyhenistä, oli tärähtänyt. Kamerassa oli jotkin vanhat asetukset. Tyhjällä pesällä kun ei mitään
kuvattavaa kuitenkaan ole. Vastaavia tapauksia sattui tämän jälkeen
lisää. Samaisena kesänä kiikaroin
Rovaniemellä toista harmaalokin
kotkan ahdistelua. Kesällä 2015
tuulihaukka iski kotkan niskaan
Posiolla.

Harmaalokki syöksähteli kotkan kintereillä. Välillä petolintu kurkkasi takanaan rääkyvää lokkia, jolloin tämä otti etäisyyttä.

Kotkan kiinnittäessä huomionsa pesäntarkastajaan, lokki lähestyi kotkaa...

... ja veti lintujen kuningasta niskahöyhenistä.

Nyt juhannuksen tienoilla kotkanpojat
ovat suurin piirtein tämän näköisiä ja
kokoisia. Ikää niillä on noin kahdeksan
viikon verran.
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Epäilemättä maakotka on mennyt
saalistusmatkoillaan liian lähelle lintujen pesiä tai poikasia. Tuulihaukka nopeampana ja ketteränä lentäjänä pystyy väistämään maakotkaa,
mutta harmaalokki ottaa ison riskin
mennessään lähelle lintujen kuningasta.
Lehden ilmestymisen aikaan maakotkien pesäntarkastukset ovat tämän kesän osalta hyvässä vauhdissa. Heinäkuun puoliväliin mennessä kaikki pesät on tarkastettu ja valtaosa kotkanpojista on saanut renkaat nilkkoihinsa. Oma osuuteni on
21 reviiriä, joilla yhteensä 71 pesää.
Vuonna 2015 asuttuja maakotkan
reviirejä oli Suomessa yhteensä 354.
Onnistuneita pesintöjä oli 165, joissa havaittiin kaikkiaan 192 rengastusikäistä poikasta.
Raportti maakotkan pesinnöistä
v. 2015 on luettavissa metsähallituksen julkaisemasta petolinturaportista netistä: http://julkaisut.metsa.fi/
julkaisut/show/1981

Maakotka syöksyy pesäntarkastaja vierestä. Kännykkäkamerakuva edelliseltä kesältä.

Kotkanuorukaiset jättävät pesän heinäkuun puolenvälin molemmin puolin kahden ja puolen kuukauden ikäisinä. Kuvassa oikealla alla sääskien piinaama nuori maakotkakoiras.
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Testissä Hunters Element
-metsästyspuku

Hunters Element -mallistosta löytyy myös puku, jonka kangas on sileä ja näin se hylkii hyvin vettä. Vital-puvun kankaan ominaisuuksissa on jo päästy hyviin tuloksiin, mutta se täydellinen, eli hiljainen, mutta
vettä hylkivä kangas on vielä keksimättä. Niinpä puvun hankintaa tekevän on valittava kumpia ominaisuuksia enemmän arvostaa. Läheskään
kaikki eivät lähde maastoon huonolla säällä, joten korkea vesipilari on lähinnä epämukavuustekijä huonomman hengittävyytensä takia.

Käyttökokemuksia

Koekäytön perusteella puku vaikuttaa hyvältä ja toimivalta uutuudelta.

J

oensuulainen Jokierä tuo maahan uusi-seelantilaisia Hunters
Element -pukuja. Rajakoira-lehti testasi mallistoon kuuluvaa Vital
-pukua.

Valmistajan ilmoittamia ominaisuuksia
Hunters Elemnts Vital -puku on
ohutta vuoretonta kangasta. Valmistaja lupaa puvun olevan Hydrafuse-kankaan ansiosta veden- ja
tuulenpitävä. Takin ja housujen pinta on harjattu, jolloin siitä on saatu
lähes äänetön. Takissa on säädettävä
huppu ja helmassa kiristysnauhat.
Edessä ovat vetoketjutaskut, rintatasku puhelimelle sekä povitasku.
Teipatut saumat vahvistavat pukua
ja tekevät siitä samalla vedenpitävät.
Housuissa on vetoketjutaskut edessä
ja reisissä. Saumat ovat takin tavoin
vahvistetut.
Takin ja housujen kangas on nimeltään Hydrafuse DryStealth. Valmistaja suosittaa käytettävän asua
nk. kuoripukuna. Tällöin sen alle tulee kosteutta siirtävä vaatekerros, esim. tekninen alusasu. Lisäksi voi laittaa lämmittäviä kerroksia.
Hunters Element -pukujen Veil Camo-kuosin toimintaperiaate on, että
kuviointi hämää eläinten silmiä, eivätkä ne kykene hahmottamaan ihmisen muotoa.
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Vital -puvussa on 3-kerroslaminoitu Hydrafuse DryStealth -kangas. Stealth-termi viittaa häivetekniikkaan, joka estää eläimiä näkemästä ihmisen hahmoa.

Vitalin kangas on nukattu, joten se ei
kahise juuri lainkaan verrattuna nukkaamattomaan pintaan, mutta se hylkii vettä. Vital pitää vettä, mutta nukattu pinta säilöö vähän vettä itseensä
eikä kaikki valu pois, joten painoa kertyy kankaan pintaan. Valmistajan mukaan kuorivaatteiden yleinen ongelma

metsästyksessä on, että parhaiten vettä pitävä materiaali ei millään voi olla kaikista hiljaisin koska pinta on sileä. Ja kääntäen: jos haluaa äärimmäisen hiljaisen materiaalin, joutuu tinkimään kankaan vettyvyydestä nukatun
pinnan säilöessä vettä. Lisäksi nukattu
pinta kuivuu sileää hitaammin.

Kun puvun pukee päälle kiinnittyy
huomio sen keveyteen ja samalla
hiljaisuuteen. Muutoinkin ensituntuma pukuun oli hyvä ja kosmeettinen puoli kangaskuvioinnin kautta kunnossa. Puku on hyvin istuva.
Se ei roiku päällä. Mutta kuinka
olikaan sen hengittävyyden laita?
Kun puvun luvataan olevan lähes
vedenpitävän, on selvää, ettei sen
kyky siirtää ruumiin tuottamaa kosteutta puvun ulkopuolelle ole paras
mahdollinen. Testiolosuhteet olivat
alkukesän viilenneessä ilmassa lähellä syksyn olosuhteita. Lämmintä
oli noin 5 astetta ja kevyttä tuulta.
Puvun alla oli tavallinen urheilukerrasto. Parin kilometrin patikointi ei
tuottanut normaalia enempää haitallista kuumotusta tai kosteuden
tunnetta. Vaaran laitaa ylöspäin
noustessa ruumiin tuottaman lämmön ja kosteuden tuulettamiseksi
joutui avaamaan takin vetoketjua.
Tällä lämmönsäätelyä sai riittävästi
hallittua.
Takissa ja housuissa ei ollut vetoketjuilla avattavia ilma-aukkoja, joita jäi rankemman liikkumisen varalle kaipaamaan. Puku oli tosiaankin hiljainen, kuten valmistaja asua
mainostaa. Hankauksen kahina, sen
enempää kuin puiden oksienkaan
kosketukset, eivät tuottaneet huomattavaa ääntä. Yli puolen tunnin
mittaisella automatkalla alkoi kainalot hiota ja rintakehä kastua. Selvä merkki siitä, ettei puku hengitä
tarpeeksi kuten kosteuden läpäisevät kankaat.
Puvun vedenpitävyys testattiin
upottamalla takin hiha kyynärtaipeen

kohdalta vesisaaviin ja antamalla olla sen veden alla noin puolen minuutin verran. Pinta kyllä kastui,
mutta materiaali ei läpäissyt vettä.
Puvun stealth-ominaisuutta päästiin kokeilemaan tukkasotkalla. Yllättäen lintu ei paennut ennen kuin
se näki ihmiskasvot alle kymmenen metrin etäisyydeltä. Steath-häivetekniikan ansiota tai pelkkää sattumaa? Selvyyttä asiaan ei tämän
kummemmin saatu. Stealth -termi
on tuttu hävittäjäkoneiden tutkassa
näkymättömästä häivetekniikasta.
Koekäytön perusteella puku vaikuttaa hyvältä ja toimivalta uutuudelta. Omiaan se on tuulisessa ja sa-

teisessa passipaikassa etenkin jos
häiveominaisuus toimii. Hyviä ominaisuuksia puvulta sopiikin odottaa
sillä sen hinta on lähes 500 €. Maahantuoja antaa Suomessa puvulle
vuoden takuun, joka korvaa korjausompelun jos puku rikkoutuu metsästystilanteessa

Hunters Element Vital
-puku
-3-kerroslaminoitu Hydrafuse DryStealth-kangas
- Desolve Veil -Camo
- Vesipilari 10,000 mm
- Hengittävyys 6,000 gm 24 hrs

Hunters Element Vital-puku on hiljainen ja se on tuulen ja sateen pitävä. Puvun
miinus on sen huono hengittävyys - tämä koskee kaikkia vedenpitäviä kuorivaatteita,
ei pelkästään Vital-pukua.
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Jekku ja perhanan punkki

R

ajakoira Jekku nautti vapaapäivästä kotipihalla. Isäntä
ei ollut hätistellyt Jekkua autoon, jotta olisi lähdetty töihin. Kuule Jekku, nyt on vuoden paras
aika, meillä alkoi juuri loma, isäntä
kehua retosteli. Mietin tuota lomaa,
mitähän erikoista se tarkoittaa? En
vielä oikein ymmärrä tuon loman
sisältöä, kun seurasin isännän touhotusta siinä pihalla perheen lasten
kanssa.
Minä olin touhussa mukana hyvin epäaktiivisesti. Seurasin pihan
tapahtumia puolella silmällä, lepuuttaen toista ja nauttien auringon
lämpimästä hehkusta turkkiin. Itse asiassa minä taidan olla jo vanha,
mietiskelin siinä suorassa auringon
paisteessa köllöttäessä, tässä nimittäin ei luita ja lihaksia kolota ollenkaan. Nousin hitaasti neljälle koivelle paikkaa vaihtaakseni, koska aurinko hävisi pilveen.
- Tulehan Jekku kaveriksi pelaamaan! Höristin korviani, minuako kutsuttiin. Ravistin turkista ihanat auringonsäteet vähemmäksi ja
löntystelin isännän ja lasten luokse. Isännällä oli kädessään pallo ja
paksu keppi, lapsilla oli toisessa kädessä sellaiset vähän hylkeenpyrstöä
muistuttavat kapistukset. Ne liikkuivat lasten kädessä, kun he puristivat
sormiaan auki ja kiinni.
- Nyt tarkkana Jekku, sinun tehtävä on seurata silmä kovana tätä palloa. Tämä on pesäpallo ja minä lyön
palloa tällä mailalla. Isäntä heilutteli
paksua keppiä ilmassa ja puhui minulle suu vaahdossa. Kyllä minäkin
pikkuisen innostuin, mutta minua
lähinnä huvitti tuo isännän asenne. Se huuteli lapset juoksemaan
kauemmas kartanolle ja karjaisi heillekin, että kohta lähtee. Sitten
isäntä sanoi minulle; - Jekku paikka siinä, odota. Minä istuin nätisti ja
jäin odottamaan mitä tuleman piti.
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Isäntä peruutti hieman, sitten hän
piirisi maahan kuluneella lenkkitossun kärjellä ympyrän ja tallasi siihen
keskelle oikein täplän. Toisessa kädessä hänellä oli pallo ja tämä maila oli nojallaan toisella olkapäällä ja
toinen käsi piti siitä kiinni. Sitten hän
käänsi pallokäden eteensä niin, että
pesäpallo oli käsikupurassa ylöspäin.
Tämän jälkeen alkoi huvittavin
osuus. Näytti ihan samalta, kun joskus työreissulla maastolenkillä olen
nähnyt kurkien tanssivan suolla ja
hypähtelevän ja ottavan juoksuaskelia. Nyt isäntä sitten kyykistyi ja
ponkaisi takaisin seisomaan, pallo
nousi kädestä suoraan ylöspäin. Lakipisteensä saavuttaen pallo samantein laskeutui jo takaisin. Isäntä siinä samassa sen mailan kanssa huitomaan ja huutamaan: – Huti tuli,
odottakaa vielä, kyllä se kohta osuu!
No, minähän istuin kiltisti paikallani ja seurasin tätä tapahtumaa
hämilläni. Onpas jännää liikuntaa,
kun kyykistellään ja heilutaan kepin
kanssa. Sitten se kuului, ihan odottamatta – napakka POKS! Siinä sa-

massa sitten tajusin, että isäntä osuikin siihen pesäpalloon. Hän huusi lapsille, että ottakaa koppi! Mutta
minä en voinut luonnolleni mitään,
kun näin sen ihanasti kaarella lentävän pesäpallon. Spurttasin sen perään täysiä. Nurmikko vain pöllysi,
kun kynteni sutivat kovaa maata jalkojeni alle.
Pallo lensi pellon reunalle pöheikköön. Minä laukkasin innosta puhkuen päätä pahkaa pallon perässä
sinne. Kuulin vain isännän äänen,
kun hän huusi minua ohjeistaen: Hyvä Jekku, etsi pallo, etsi pallo! Sitähän minä siellä pöheikössä touhusin ja kappas, löysinkin sen. Nappasin pallon suuhun ja suuntasin isännän luo. Ravistelin sitä palloa vähäsen, juutas kun meinasit jäädä sinne
kolonpohjalle, mutta löysinpäs, minä ajattelin, kun tämän hienon saaliin kanssa isännän luokse pääsin.
Isäntä katseli taivaalle ja huusi lapsille: - No nyt se sitte rupesi satamaan! Lähetään sisälle, ettei kastuta!
Sinä myös Jekku, isäntä sanoi ja otti
pallon suustani.
Samana iltana vielä isäntä ja lapset
muistelivat päivällistä peliä saunan
jälkeen. Minä pyörin siinä olohuoneessa ja hankasin kuonoa mattoon.
Samalla perheen kuopus tuli siihen
viereeni ja silitti päätäni. – Isä, kato mikä patti tää on Jekun kuonossa? Isäntäkin tuli siihen ja ilme suorastaan kauhistui ja inhon virne levisi hänen kasvoilleen. – Perhanan
punkki! Kylläpä se olisi varmaan
sauna tehnyt sinullekin hyvää! Isäntä nousi, kävi kaapilla ja tuli takaisin käsissään pienet hohtimet. - Nyt
nätisti, hän jutteli rauhoittavasti ja
tarttui kuonooni määrätietoisesti.
Hän puristi hellästi isolla kädellään
leukani yhteen ja niillä hohtimilla nipisti punkkiin ja pyöräytti. Hän
huoahti helpotuksesta: - Nyt se lähti
leukoineen, hyvä poika Jekku!

Teksti ja kuva Raimo Hytönen

Koiran peruskoulutus

K

esä on monessa perheessä koiran tai koiranpennun
hankkimisen aikaa. Näin jo
siitäkin syystä, että etenkin lapsiperheiden nuoria vaivaa kesällä tekemisen puute, ja muutenkin nuoren
koiran kanssa aloittaminen on kesäkaudella helpompaa.
Kaikille koirille tulisi kuitenkin antaa tietty peruskoulutus, joka helpottaa huomattavasti elämää niiden
kanssa jatkossa. Tätä silmälläpitäen
oheisena lyhyt tietopaketti koiran peruskoulutukseen liittyvistä asioista.
Niin koiranpentu kuin vanhempikin koira on opetettava talon tavoille, mikä tarkoittaa selkokielellä koulutusta. Se alkaa normaalisti sisäsiisteyden opettamisesta, sillä varsinkin
pentukoira tekee helposti tarpeensa
mihin sattuu. Periaatteessa pentu on
vietävä heti ulos kun se herää uniltaan tai alkaa kiertää etsien huoneessa. Vahinkoja toki sattuu, mutta koiraa ei tule siitä moittia, vaan käyttää
mieluummin lempeää opetustapaa eli
kehua ja hyvitellä koiraa, kun se tekee
tarpeensa ulos. Tämä vaihe kestää tavallisesti kuukausia, joten se vaatii
myös kouluttajalta kärsivällisyyttä.
Toinen opetettava asia on koiranpennulle tyypillisen jyrsimisinnon
poiskitkeminen. Vaarassa ovat pöydän- ja tuolinjalkojen ohella esimerkiksi repsottavat matonpäät, isännän
tai emännän sukat ja jalkineet ja jopa seinätapetit. Niiden jyrsimistä voi
yrittää estää käsittelemällä ne jollakin
voimakastuoksuisella aineella kuten
tärpätillä tai hirvensarviöljyllä, mutta ei sekään joka paikkaan sovi. Tehokkaan valvonnan ohella paras keino on hankkia koiralle muuta järsittävää, kuten puruluita ja omia leluja.
Tästä päästäänkin siihen, että mielellään leikkivä koiranpentu (ja monet vanhemmatkin koirat) tarvitsevat omat lelunsa. Alan liikkeet ovat
niitä pullollaan, mutta koirakin osaa
olla kranttu, joten kaikki lelut eivät
suinkaan kelpaa. Niinpä ei suosittu
lelu purraan tai revitään rikki hyvinkin nopeasti, kun taas suosikkia pidetään kuin kukkaa kämmenellä.
Ruokintaohjeita löytyy koiranruo-
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kapakkausten ohella myös netistä
kaiken ikäisille ja –kokoisille koirille.
Suosittelen kuitenkin koiran totuttamista tiettyihin ruokailuaikoihin
(jotka eivät ole pentuja lukuun ottamatta kovinkaan tarkkoja) niin, että
ruokaa ei ole saatavilla muina aikoina. Jos ruoka astia on jatkuvasti koiran saatavilla, koira ei välttämättä syö
sitä kerralla tyhjäksi, mikä voi johtaa
yhteenottoihin jos sen lähelle tulee
toinen koira. Raikasta vettä tulee kuitenkin olla aina koiran saatavilla.
Peruskoulutukseen kuuluu luonnollisesti myös tottelevaisuuden ja
käytöstapojen opettaminen. Koiran on toteltava isäntäänsä, kuljettava vetämättä taluttimessa ja oltava rähisemättä vieraille koirille ja
ihmisille. Talutettava koira on syytä opettaa kulkemaan isäntänsä va-

semmalla puolella, jolloin se on samalla puolella kuin vastaantulijat eikä näin ollen säiky heitä, kuten yllättävästi takaa läheltä tulevia. Myös
koiran taipumus kaiken liikkuvan
takaa-ajoon on pyrittävä kitkemään
asiallisella koulutuksella.
Perhe- ja seurakoiran osalta tämä riittääkin - metsästys-, palvelusja muut erityiskäyttöön tarkoitetut
koirat ovat asia erikseen. Niille annetaan asianmukainen erikoiskoulutus käyttötarkoituksen mukaan
ohjaajan toimesta.
Toki koira oppii lähes millaisia
temppuja tahansa, mutta se vaatii
osaamista myös kouluttajalta. Ellei omat kyvyt riitä ja niitä halutaan
opettaa, asian voi antaa alan ammattilaisille, joita niitäkin löytyy netistä
pilvin pimein.

Nuori parsonrusselinterrieri (10 kk) seuraa istualtaan hieman epäilevän näköisenä, että mitähän se isäntä nyt meinaa?
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Teksti ja kuvat Ismo Hautamäki

Rajakoira-lehti koeajaa

SUBARU OUTBACK 2,5i Ridge CVT

Tekniikka
Moottori B4, 2498 cm³, 175 hv (129 kW)/5800 r/min, 235 Nm/4000 r/min, voimansiirto CVT, neliveto. Vaihteisto:
Lineartronic- automaattivaihteisto, käyttövoima bensiini. Kulutus maantie: 6,0 litraa/100 km, kaupunki 8,7 litraa ja
yhdistetty 7,0 litraa. Huippunopeus 210 km. Kiihtyvyys 0-100km 10,2 s, ovien lukumäärä viisi, CO2-päästöt (yhdistetty) 161 g/km. Mitat: pituus 4815 mm, leveys 1840m ja korkeus 1605mm, sekä akseliväli 2745 mm, paino: oma
massa 1657 kg, ja kokonaispaino 2100 kg. Renkaat 225 / 65- R17, vetokyky 2000 kg jarrullinen ja jarruton 750 kg.
Polttoaine säiliö 60 litraa, tavaratila 559–1848 litraa. Maavara 200 mm, jarrut jäähdytetyt levyjarrut. Jousitus edessä MacPherson-joustintuet, L-malliset alatukivarret, kierrejouset, kallistuksenvakaaja ja takana monivarsituenta,
kierrejouset, kallistuksenvakaaja. Henkilömäärä 5 ja takuu 36 kk.
Tärkeimmät vakiovarusteet
Neliveto, automaattivaihteisto, huoltokirja, webasto kellolla, 2 x renkaat alumiinivantein, sähköikkunat, keskuslukitus kauko-ohjauksella, metalliväri LED-lähivalo, nahkaverhoilu musta, peruutuskamera, ilmastointi automaattinen
Dual Zone, adaptiivinen vakionopeudensäädin, ajotietokone + monitoimi-infonäyttö1 CD-Radio (DAB),7-kosketusnäyttö 6 kaiutinta, Bluetooth USB/lisälaiteliitäntä, ajovaloautomatiikka/päivävalot, sähköisesti taittuvat sivupeilit LED-vilkulla, sadetunnistin, takalasinpyyhin tihkutoiminnolla, nahkaverhoiltu ohjauspyörä, nymmeneen asentoon sähköisesti säädettävä kuljettajanistuin, avaimeton lukitus ja painikekäynnistys, kauko-ohjattu keskuslukitus,
sähköinen seisontajarru, sähkötoiminen takaluukun avaus, audiojärjestelmän hallintapainikkeet ohjauspyörässä,
peruutuskamera, start-stop-järjestelmä, SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*4, VDC (luistonesto- ja ajonvakautusjärjestelmä), sutimisenesto, mäkilähtöavustin, eyesight-turvajärjestelmä, ABS, 4-kanavaiset, 4 sensorilla varustetut, elektronien jarruvoiman jako, kaasupolkimen ohittava jarrujenohjaus, hätäjarrutehostin, ISO-FIX-moottorin ajonesto, lastenistuinkiinnikkeet takana. Lisää varusteita löytyy, kun katselee lisävarusteluetteloa. Lisävarusteita saa autoon moneen lähtöön, mm navigoinnin.

Takapenkkiläisen tilat ovat hyvät, istuimet ovat mukavan tuntuiset ja polvitilaa
on kohtuullisesti pitemmällekin henkilölle.

Edestäpäin Subarun hiukan muskelimaiset muodot erottuvat selvästi. Kaikin puolin varsin virtaviivainen auto.

T

ämä koeajossa ollut Subaru
Outback on mallisarjan viides
sukupolvi. Edeltäjään verrattuna kasvua on tapahtunut sekä pituudessa että leveydessä. Subarun myynti
on Suomessa pysynyt viime vuodet
varsin tasaisesti noin tuhannen auton
paikkeilla. Markkinaosuudella mitattuna tämä tarkoittaa noin yhden
prosentin osuutta. Kuluvalle vuodelle Subaru hakee suurta parannusta
lukuihin, tavoitteena on 1500 auton
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myynti ja siten noin 1,3 prosentin
markkinaosuus.
Outbackin mallisto koostuu kahdesta moottorista ja kolmesta varustetasosta. Bensiiniä polttoaineena käyttävän 2,5 l moottorin lisäksi tarjolla
on Diesel-moottori. Molempien parina toimii aina CVT-tekniikalla toteutettu Lineartronic-automaattivaihteisto. Uudistunut Subaru Outback on nyt
hyvässä iskussa – sekä muotoilultaan
että muilta ominaisuuksiltaan.

Subaru Outback on ollut aina varsin omaperäinen, niin sisältä kuin
ulkoakin, mutta se ei ole haitannut
varsin fanaattisia ostajia. Nyt tämä
uusin malli on joka suhteessa varsin onnistunut. Ulkonäöltään se on
tullut lähemmäksi kilpailijoitaan.
Yleismuotoa on kohennettu, keulan ilmettä sekä pehmennetty että
pyöristetty ja vihdoinkin kokonaisuus näyttää viimeisen päälle linjak-

kaalta. Nyt uudella Outbackilla yritetään houkutella merkin pariin uusia crossover-luokan autoista kiinnostuneita. Säännöllisesti maaston
puolella vierailevat, tai paljon kärryjä vetävät ovat Subarun kohderyhmää. Tämän koeajoauton hinta varusteineen oli Joensuussa 43 900 €.

Ajossa koettua
Koeajon ajoin tutuissa maisemissa
Joensuussa, kuitenkin pääosin sora-

Subaru Outbackin bensiiniä polttoaineena käyttävä bokserimoottori, tialvuus 2 498
cm³, 4 sylinteriä, portaaton automaattivaihteisto ja jatkuva neliveto. Yllättäen moottoritilassa oli huoltajalle hyvästi työskentelytilaa.

teillä ja maastoteillä. Korkea maavara antaa mukavasti ajella lähes minkälaisella tientapaisella, eikä alusta
raapaissut maahan missään vaiheessa. Ajoltaan auto varsin vakaa ajettava, bensiinimoottori kehittää 175
hevosvoimaa ja 235 newtonmetriä,
mikä tuntuu vaatimattomalta isoon
autoon. Sitä se ei kuitenkaan ole,

sillä Outback liikahtaa mukavasti,
kunhan vain kierroksia käyttää.
Automaattivaihteisto toimii jännästi ainakin alkukiihdytyksissä.
Alussa tuntuu, että ei tapahdu mitään, mutta kun kaasua vaan painaa, niin sitten lähtee mukavasti nykäyksin liikkeelle, aivan kuin vaihtaisi manuaalilla. Jarrua painettaessa
Rajakoira
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mittariston aktiiviseen vakionopeudensäätimeen liittyvän auton kuvan jarruvalot syttyvät myös. Valoja
ja erilaisia pimputuksia on tässäkin
autossa mielestäni taas aivan liikaa.
Eyesight-stereokamerajärjestelmä
erottaa niin kiinteät esteet kuin liikkuvatkin kohteet ja jarruttaa automaattisesti välttäen törmäyksiä. Sama järjestelmä hoitaa kaistavahdin
ja turvaväliä pitävän vakionopeussäätimen hommat. Huomioni kiinnitti kevyt ohjaustuntuma, joka oli
varsin mukavaa ajaa hyvällä asvalttitiellä.
Maasto ominaisuuksiakin kokeilin ajamalla todella heikkoa tietä entistä sähkölinjaa, jossa oli kuoppainen tiepohja. Eihän auto ollut moksiskaan, vaikka paikoitellen oli 2030 sentin monttuja tiessä. Alustassa ei ole mitään erikoista kovuutta ja
hidastetöyssyt ylittyivät erittäin nätisti. Huonommalla tiellä (urainen)
kevyt ohjaustuntuma tuntui tunnottomalta, havaitsin vaeltelua kaistalla,
olisiko johtunut myös varsin leveistä renkaista, jotka autossa olivat alla.
Koeajon aikana polttoaineen kulutukseksi jäi yli yhdeksän litraa, joka
minusta on paljon nykyautolle, vaikkakin moottori on litroissa mitattuna isokokoinen. Subaru Outback ei
ole missään vaiheessa ollut huono
auto. Päinvastoin. Sen neliveto-ominaisuudet ovat olleet hyvät ja auto
on tarjonnut paljon mukavia ominaisuuksia kaikille omistajilleen. Se
Tavaratila on kasvanut ja laajennettuna
se on nyt 1848, ja normaalikoossa 559
litraa. Takaluukku nousee riittävän ylös
eikä haittaa lastaamista. Aukko on myös
hyvän muotoinen tavaroiden lastaukseen. Tavaratilan verhoillun tilan pohjan alla on lokeroita varusteille ja tilan
laajennus käy näppärästi kontin seinässä
olevista kahvoista.

Mittaristo on selkeä ja kuljettajaystävällinen. Hallintalaitteet ovat hyvin saatavilla ja selkeät käyttää. Keskikonsoliin asemoitu tietoviihdejärjestelmän suurikokoinen näyttö on selkeä, painikkeita on vain muutama ja mikä parasta, valikot ovat selkeää suomea.

on aika hintava jo lähtöhinnaltaan,
mutta kai se on hintansa väärti, kun
sitä kuitenkin kaupaksi menee, jopa yllättävän paljon Suomessakin.
Huom! Fanaattiset Subaru omistajat, kannattaa jälleen käydä koeajamassa, niin saa tuntuman miltä uudistettu auto nyt maistaa.

Edessä ajoasennon löytäminen on
helppoa, sähköllä toimiva etuistuin
on helppo laittaa kohdalleen, istuimen muistiin saa 10 erilaista säätömahdollisuutta. Tavaratilan lattia on
tasainen, eikä mitään nostokynnystä
ole. Tavaratilan normaali koko 559
l mahdollistaa esim. koirahäkkien

asennuksen erittäin hyvin ja tavaroille jää vielä tilaa. Tavaratilan verhoillun tilan pohjan alla on lokeroita varusteille ja tilan laajennus käy
näppärästi kontin seinässä olevista
kahvoista takaselkänoja kaatamalla.
Takapenkille mahtuu kolmekin aikuista, yllättäen tällöin keskipaikka

Tilat
Kasvaneiden mittojen myötä sisätiloihin on tullut parannusta. Edessä on väljää ja ajoasennon saa säädettyä hyväksi. Takapenkkiläisillä
on kohtuullisesti polvitilaa, mutta
varvastilaa jää vähän. Myös tavaratila on kasvanut ja laajennettuna se
on nyt luokkansa kärkitasoa, 1 848
litralla. Sisätiloissa uudistunut ilme
näkyy arvokkuutena ja fiilis autoon
istuessa on suorastaan mahtavan
tuntuista.
Kuvassa näkyy hyvin kuinka paljon on
tilaa kuljettajalla ja sitähän on ruhtinaallisesti. Kuljettajan penkin saa erittäin hyvin säädettyä mieleisekseen jokainen ajaja.
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saattaa olla mukavin, sillä reunalla
on päätilaa vähemmän. Vaikka auton koon muutos ei ole suuren suuri,
niin kuitenkin se tuntuu huomattavasti väljemmältä kuin edeltäjänsä.
Takapäin huomaa kuinka auton muodot
ovat muuttuneet hieman kantikkaasta
pyöreämpään suuntaan ja samalla paremman näköiseksi.
Sivukuva autosta tuo selkeästi mieleen
jotain tuttua takavuosien eurooppalaisesta autosta. Japanilaisethan ovat olleet
aina hyviä tuomaan tarvittavia ja samalla myyntiä edistäviä muutoksia uusiin malleihin.
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Koirille ja kissoille kirppuja ja puutiaisia vastaan
fiproniili

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 (Dermacentor 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, 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. 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.

Eläinlääkäriltasi tai apteekista ilman reseptiä
Markkinoija: Biofarm Oy,
Yrittäjäntie 20, 03600 Karkkila.
Puh. 09-225 2560. www.biofarm.fi.

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).

