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Koiramiehet ovat aloittaneet koko ulkorajalla rajojenvalvonta tehtävät. Var-
tiuksessa 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 to-
distettavasti 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 edunval-
vontaan liittyvä aloite käsittelyssä. Aloite nuijittiin äänestyksessä maanrakoon, il-
meisesti yhden lauseen takia. Lause kuului näin: ”Rajan koiramiehet haluaa, että jäl-
keenjääneisyyden korjaaminen on RTU:n tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä.” Täl-
lä lauseella olisivat koiranohjaajat sitoneet pääluottamusmiehen Jouni Kurttilan kä-
det täysin muista neuvotteluista. Näillä perusteilla edustajisto äänesti aloitteen nu-
rin EI äänin 2139 ja puolesta 297. Puskaradiosta kuului kuitenkin, että meidän aloi-
te 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 hurjal-
ta ajatus, että kaikkia esityksiä, jotka äänestetään vietäväksi eteenpäin, hoidetaan sa-
malla 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 kehittä-
minen. 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 tapah-
tunut. Tämä on jo aika koomistakin, kun vanhaa 
asiakirjaa on jouduttu jo jatkamaan. Eikö RVL:s-
sa tiedetä mitä rajakoirilla tulevaisuudessa halu-
taan tehdä? Vai olemmeko niin erimielisiä mil-
laisia koiria, ohjaajia ja koulutusta tulevaisuudes-
sa nähdään? Ei pysty tietämään poluntallaaja, ai-
kanaan tämäkin asia minulle kuitenkin kerrotaan.

Osanotto suruun sekä omasta että Rajan koira-
miesten puolesta Harrin omaisille - muistot elää 
vahvasti.

Oikein rattoisaa Juhannusta kaikille ja muis-
takaa 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

ASIANAJOTOIMISTO
MARSALA

MARKO MARSALA
asianajaja

Mäkelänkatu 2 C
00500 HELSINKI
050 5424 180
marko.marsala@marsala.fi
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Vanhempi  rajavartija Ju-
ha Heikkonen ja spn Luna 
tyytyväisenä henkilöetsin-

nässä (kuvassa), eikä suotta. Juha 
valittiin vuoden rajakoiraohjaa-
jaksi 2015, ja hän ohjaa spn Lunaa 
(Überdorfs Fati). 

Valinnan  perusteluina oli, että 
Juha on aktiivinen, rauhallinen ja 

Teksti ja kuva Vesa Taskila

Vuoden rajakoiraohjaaja 2015
taitava ohjaaja. Erityisesti taitavuus 
tulee spn Lunan kouluttamisessa ja 
ohjaamisessa. Spn Luna on äärim-
mäisen terävä, hektinen ja herkkä 
viettivoimainen narttu.

Vanhempi rajavartija Juha Heikko-
nen on ollut aktiivinen kaikissa toimis-
saan spn Lunan kanssa. Kesällä 2015 
Juha ja Luna paljastivat laittoman raja-

nylityksen Lapin rajavartioston pohjoi-
sella toiminta-alueella. Lisäksi Juha ja 
Luna ovat paljastaneet metsästysrikok-
sia ruutikaasuilmaisua hyväksi käyt-
täen. Menestyminen RVL:n koirames-
taruuskisoissa antoi myös lisäpontta 
vuoden rajakoiraohjaajan tittelille. On-
nittelut ovat paikallaan!
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Hakusanalla koirahieronta 
Google löytää ympäri Suo-
men useita alalla toimivia 

yrittäjiä. Kuitenkin Googlen tieteel-
liseltä puolelta etsittynä sama haku-
sana tuottaa huomattavasti vähem-
män tuloksia. Siis tutkimukset, jotka 
vastaavat hakusanaan koirahieronta, 
ovat pääosaltaan lähinnä liiketoi-
minta- tai markkinointisuunnitel-
mia. Olisin halunnut löytää koira-
hierontaa käsitteleviä tutkimuksia, 

joista olisi saanut tutkittua tietoa 
koirien lihashuollon merkityksestä 
esimerkiksi työkoirille. Ilmeisesti 
ala on sen verran uusi, ettei se ole 
vielä päätynyt yliopistojen tai am-
mattikorkeakoulujen tutkimusten 
kohteeksi.

Päädyin lopulta haastattelemaan 
tuttua eläinhierojaa, joka on käsitel-
lyt kahta metsästyskoiraamme. Li-
säksi käytän tässä artikkelissa taus-
toitukseen 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 ongel-
masta vertaisen kanssa. Tämä ker-
too myös siitä, että koiranomistajat 
ja -ohjaajat ovat erittäin kiinnostu-
neita lemmikin terveydenhoitoon ja 
hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Vuonna 2013 Suomessa oli Ken-
nelliiton mukaan noin 65  000 koi-
raa. Koiran merkitys perheenjäse-
nenä, kumppanina, harrastuksena 
ja työkaverina tai vartijana heijastaa 
niiden merkityksen kasvua ihmisten 

elämässä. Jopa 70 prosenttia lemmi-
kin omistajista pitää lemmikkiään ih-
misen kaltaisena olentona.

Toisin sanoen siis metsästäjän par-
haasta kaverista on tullut perheenjä-
sen, josta pidetään huolta samalla ta-
valla kuin vaikkapa perheen lapsista. 
Tilastokeskuksen mukaan lemmik-
kieläinten lääkintä- ja muihin palve-
luihin käytettiin 40 vuotta sitten noin 
neljä miljoonaa euroa ja vuonna 2011 
kulutus oli jo 162 miljoonaa euroa.

Niin työ- kuin harrastuskoiril-
le koulutetaan mm. tottelevaisuut-
ta, jotta ne osaisivat käyttäytyä yh-
teiskuntakelpoisesti kaupungissa. 
Lisäksi koirien kanssa harrastetaan 
hyvin monipuolisesti, esimerkik-
si agility-harrastus antaa sekä oh-
jaajalle että koiralle runsaasti virik-
keitä. Harrastusten kasvu lisää myös 
koirille tarjottavia erilaisia palvelu-
ja akupunktiosta koirahierontaan 
ja sitä kautta tietoisuus palveluista 

Teksti Päivi Dahl kuvat Päivi Dahl ja Sari Korhonen

Koirahieronnasta hyötyä ja 
iloa työkoirallekin

Soita p. 05 3431 031 
tai tilaa verkkokaupasta  
ja nouda jakeluautosta.

Suomalaisista raaka-aineista lisäaineettomia lihatuotteita koirallesi.

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

Eläinhieroja Jaana Tolonen hieromassa Ruutia. Koirahieroja tulee kotikäynnille eläimelle tuttuun ympäristöön (Kuva Päivi Dahl).
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kantautuu työ- ja virkakoirien oh-
jaajille.

Tutkimusten mukaan toisten suo-
situkset rohkaisevat kokeilemaan 
itselle tuntemattomia palvelui-
ta ja hyödykkeitä. Suositukset ovat 
ei-kaupallinen viestintäkanava yri-
tyksen palveluiden ja markkinoin-
nin edistämiseen. Ihmiset välittävät 
mielellään tietoa ja omia kokemuk-
siaan saamastaan palvelusta eteen-
päin. Internet kertoo, että koirahie-
rojakoulutuksia järjestetään jo useil-
la paikkakunnilla Suomessa. Koira-
hierontapalveluja on tullut tarjol-
le viimeisen viiden vuoden aikana 
myös nettiin ja sosiaalisessa medias-
sa tiedot hyvästä tai huonosta koira-
hierojasta leviävät suositusten kaut-
ta.

Eläinhieroja Jaana Tolonen on 
käynyt vuoden pituisen koulutuk-
sen, joka sisälsi muun muassa koi-
ran lihaksiston ja anatomian sekä 
eläimen yksilöllisen kohtaamisen. 
Lisäksi koulutukseen kuului run-
saasti hierontaharjoittelua, niin vie-
railla kuin omilla koirilla. – Koira-
hieronta edistää koiran terveyttä ja 
hyvinvointia, sekä ennaltaehkäisee 
tapaturmia, tiivistää Tolonen hie-
ronnan merkityksen.

Koirat tarvitsevat lihashuoltoa sa-
moin kuten ohjaajansakin. Työkoi-
rat, kuten rajavalvontakoirat, ovat 
erittäin aktiivisia, joita voisi verra-
ta vaikkapa aktiiviurheilijaan. Sik-
si olisi hyvä huolehtia niiden lihas-
huollosta, että lihaksiin muodostu-
va maitohappo ja muut kuona-ai-
neet poistuisivat kokonaan. Lihak-
siin jäädessään kuonat ja maitohap-
po vähitellen tukkivat lihasten ai-
neenvaihduntaa ja verenkiertoa ja 
oravanpyörä on valmis.

Koiran omistajan tai ohjaajan on 
syytä tietää, kuinka oma koira liik-
kuu normaalisti. Koiran rakenteel-
la on vaikutusta sen liikkumiseen, 
mutta rodusta riippumatta koiran 
oikean ja vasemman puolen liikku-
misen tulisi olla samanlaista. Poik-
keamat voivat kertoa lihaskireyksis-
tä tai muista kiputiloista.

– Koiran kipu on yksilöllistä ja se 
voi ilmentyä esimerkiksi käytöson-
gelmina. Kipu voi näkyä koiral-
la monella tavalla, se voi purra tai 
nuolla itseään, se voi varoa esim. 

hyppäämistä tai se saattaa vetäytyä 
syrjään tai muuttua jopa yliaktiivi-
seksi. Kaikki normaalista poikkeava 
käytös voi kertoa kivusta ja toisaalta 
myös lihasjännitykset voivat aiheut-
taa voimakasta kipua, kertoo eläin-
hieroja Tolonen.

– Lihaksiston ongelmista voi ker-
toa myös koiran istuminen lonkal-
laan, liikkuminen peitsaamalla tai 
jopa joidenkin askellajien välttämi-
nen, Jaana havainnollistaa. Lihaski-
reyksien ja -jännitysten aiheuttajina 
voi olla liian yksipuolinen liikkumi-
nen tai liiallinen rasitus lihasten voi-
mavaroihin nähden. Myös puutteel-
linen nesteytys tai yksipuolinen ruo-
kavalio, joka on kyllä erittäin harvi-
naista, tai stressi saattavat aiheuttaa 
lihasjumeja.

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

– Tärkeää on työkoiran kuormi-
tuksen eli työn ja levon oikea suhde. 
Kun koira toimii vietissä, niin silloin 
se voi unohtaa kivun ja porhaltaa 
vaan eteenpäin, sanoo Jaana. – Koi-
ra ei osaa kertoa kivuistaan ja siksi 
toimiva koira on ohjaajan vastuulla, 
muistuttaa Tolonen koiran ohjaajan 
vastuusta. Työkoiran lihaksistoa voi-
si kylmillä keleillä, sekä kosteilla ja 
tuulisilla ilmoilla suojata rasituksen 
jälkeen liian nopealta jäähtymisel-
tä käyttämällä sille loimea tai takkia 
automatkalla. Liian nopea jäähtymi-
nen heikentää palautumista ja lisää 
lihaskramppien riskiä.

Eläinhieroja voi antaa ohjaajalle 
tai omistajalle ulkopuolisen näke-
myksen koiran käsiteltävyydestä ja 
luonteesta. Hieroja voi myös huo-
mata koirasta uusia patteja tai lihas-
jumeja, joita ohjaaja tai omistaja ei 
ole havainnut.

Hierontakertojen määrä riippuu 
täysin yksilöstä ja sen tarvitsemasta 
käsittelystä. – Jos ei ole mitään nä-
kyvää vaivaa, niin yleensä työkoi-
ralle riittää hierontakäsittely kahden 
kolmen kuukauden välein. Mikäli 

koiran lihaksistosta ilmenee isom-
pia ongelmia, voidaan hierontakä-
sittelyä toistaa tarvittaessa kuurina, 
esimerkiksi parin-kolmen viikon 
välein. Tärkeää on seurata koiran 
vointia ja liikkumista hierontaker-
tojen välillä. Tässä omistajan tai oh-
jaajan havainnot ja kertomus koiran 
käyttäytymisestä muodostavat poh-
jan seuraaville hierontatoimenpiteil-
le ja näin saadaan seurattua, etenee-
kö hoito toivotulla tavalla, eläinhie-
roja Jaana Tolonen korostaa.  

Siis metsästyskoiristamme toinen 
otti puolitoista vuotta sitten kon-
taktin maantiellä liikkuvan auton 
kanssa. Siitä toipuminen on Ruu-
tilla edelleen käynnissä ja koirahie-
ronnan näkökulmasta tämä tapaus 
onkin osoittautunut haasteellisek-
si. Koiraa on hieronut viisi eri koira-
hierojaa, joista kolme on sanonut et-
tä kaikki on kunnossa. 

Kuitenkin nyt viimeisin hiero-
ja, Tolosen Jaana on havainnut, et-
tä koiran takapään lihaksisto me-
nee kolmessa viikossa jumiin, vaik-
ka hieronnalla ne saadaan avattua ja 
koira voi hyvin. Eläinhieroja Jaana 

Tolonen ottaakin Ruutin tapauksen 
haasteena vastaan ja aikoo pyrkiä 
selvittämään mitä on lihasten no-
pean kireytymisen aiheuttaja. 

– Tässä tapauksessa saan kyllä lait-
taa kaikki tietoni ja taitoni likoon, 
mutta kyllä tämä selvitetään, uskoo 
Jaana optimistisesti.

Lähteet:
Eläinhieroja Tolonen Jaana 2016. Haas-
tattelu 4.5.2016.
Kivirinta Riika 2012. Metsästä näyttelyi-
hin ja esteille. Koiraharrastus yhteiskun-
nan muutoksissa Koiramme lehdessä 
1962 – 2000. Pro gradu. Turun yliopisto, 
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutki-
muksen laitos.
Pärssinen Jenita 2016. Viitattu 
16.5.2016. http://www.hauhau.fi/terve-
ystietoa/ajankohtaisia-hoitovinkkeja/
koiran-lihashuolto/
Rintanen, Kristiina 2013. ”Kyllä mel-
kein eläimet saa parempaa hoitoa kuin 
ihmiset” – Lemmikinomistaja eläin-
lääkärin asiantuntijapalveluiden kulut-
tajana. Maisterintutkielma kuluttajae-
konomiassa MMM-tutkintoa varten. 
Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos.

Ê

Eläinhieroja Jaana Tolonen käsittelee Ruutia (Kuva Päivi Dahl).
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Sain koiratoimintaupseerilta ti-
ketin käyttää rajakoiraa hiero-
tuksella. Niinpä hyppäsin Ka-

jaanista firman pirssiin ja suuntasin 
keulan kohti Haapavettä. Siellä raja-
koiraa odotti kahden tunnin päästä 
hieronta-aika Katariina Moilasen 
luona. Syynä hierotukseen olivat 
koiran oireilut oikeassa etujalassa.

Olin talven aikana huomannut vii-
si vuotiaan koirani oikeassa etujalas-
sa pienoista ontumista pitkän hiih-
to- tai juoksulenkin aikana, tai he-
ti sen jälkeen. Ajattelin sen olevan 
kuitenkin pienoista jumia, jonka ai-
ka ja lepo parantaa. Viimeisen vies-

tin koirani antoi virkakoirien val-
jakkohiihtokilpailuissa, jossa se lo-
petti juoksun kahdeksan kilometrin 
kohdalla. Pettymys oli valtava, koska 
kovimman kilpakumppanini Timo 
Kinnusen selkä oli käden ulottuvilla. 
Tämän jälkeen koira liikkui kolmel-
la jalalla, oikeata etujalkaa varoen. 
Niinpä keskeytin kisan. Ladun var-
resta käveltiin kisastadionille koira 
nilkuttaen ja ohjaaja pää painuksis-
sa perässä. 

Jälkiviisaana miettien ohjaajan oli-
si pitänyt reagoida jo noihin ensim-
mäisiin, talvella näkyviin oireisiin. 
En vaan älynnyt. Nyt lähdin pur-

kamaan tätä tilannetta hieronnan 
kautta. Jos oireet johtuvat pelkästään 
lihasjumista, niin oireet ovat korjat-
tavissa hieronnalla. Muussa tapauk-
sessa syytä rajakoirani oireisiin läh-
den etsimään eläinlääkäristä. 

Haapaveden Teollisuustieltä löy-
tyikin Katan toimipiste helposti. 
Käytin koiran vielä ennen hieron-
taa puistossa tarpeilla, jonka jälkeen 
ovesta sisään patjalle pötköttele-
mään ja valmiina käsittelyyn. Aluk-
si Kata tietenkin halusi tietää koiran 
taustat ja oireet, jotta pystyisi luo-
maan kokonaiskuvan ja hoitotoi-
menpiteet asiakkaalleen rajakoiralle. 

Kata on valmistunut koirahiero-
jaksi Luontaishoito koulu Weteris-
tä vuonna 2011. Aikaisempaa koira-
hieronta kokemusta hänellä on taka-
na jo reilut kahdeksan vuotta. Oppia 
hän on saanut vanhemmilta koira-
hierojilta ennen varsinaista ammat-
titutkintoa. Katan vahvuutena on 
koiranluku- ja käsittelytaito, joka on 
tullut pitkän palveluskoiraharrastuk-
sen kautta. Asiakkaina hänellä käy 
paljon mm. viranomais- ja työkoiria. 

Tällä hetkellä hän erikoistuu koi-
rien Biomekaniikka käsittelijäk-
si/osteopaattiseksi hierojaksi Tam-
pereella. Biomekaniikka on osteo-
paattisen hieronnan näkökulmas-
ta katsottuna biologisten järjestel-
mien tutkimista mekaniikan avul-
la. Biomekaniikka käsittelyssä tutki-
taan koiran rangan asentoja, pyrkien 
vaikuttamaan fasettilukkojen aukai-
semiseen, sekä rangan virheasento-
jen korjaamiseen manipulaatiohoi-
toa apuna käyttäen. Tarkoituksena 
on kehon nikamien, nivelten ja peh-
mytkudosten toiminnallisten häi-
riö- ja kiputilojen tutkiminen, hoito 
ja ennaltaehkäiseminen.

Rajakoira pääsi nauttimaan hie-
ronnasta ja hoidosta yhteensä puo-
litoista tuntia. Oireita ilmentänees-
tä oikeasta etujalasta ei löytynyt suo-
ranaista syytä kipuiluun. Oikean la-
van vieressä olevan selänpuoleisen 
epäkäslihaksen (Trapezius) käsitte-
lyyn koira reagoi voimakkaasti, sekä 

Teksti ja kuvat Henri Manninen

Suhteellisen jumissa oleva 
rajakoira

aristi selkeästi nikamien Th 5-7 väliä 
ja viereisen selkälihaksen käsittelyä. 
Rajakoiran rangan liikkuvuus oli 
huono, etenkin rintarangasta. Vie-
lä tällä kertaa ei lähdetty tekemään 
varsinaista manipulaatiohoitoa ran-
kaan, koska koiran lihaksisto oli pa-
hoin jumissa ja se reagoi käsittelyyn 

Suhteellisen kasvatusjohtaja Jussi Leinonen ja johtajatar Karoliina Moilanen V9 pentueen ympäröimänä.

Rajakoira Spu Sisua hieromassa Karoliina Moilanen.

Rajakoira 21

Rauhallista Joulua ja menestystä tukijoillemme vuonna 2015
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Pekka Salminen

Hellandintie 10, 95700 Pello
0400 396 941

Lappeenrannan Rakennuslasi Ky
Kaakkoiskaari 1, Lappeenranta

Puh. 010 231 1290
www.rakennuslasi.com

SCANDIA RENT JOENSUU
JOENSUU@SCANDIARENT.FI

UKKOLANTIE 3 80130 JOENSUU
PUH. 040 3119 400

LENTOASEMAN SIVUAPTEEKKI

Tikkurilan Uusi 
Apteekki

Katso kuukauden tarjoukset nettisivuiltamme!
TikkurilanUusiApteekki.fi

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

Palvelupiste kansainvälisellä puolella

T2 Schengen (Porttialue 16-31)

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

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

toimitettuna.

Valamon risteilyt 201 , liput ja varaukset.

Hotellivaraukset ja -maksut Venäjän Karjalaan 201

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

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

Lentoaseman apteekki
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voimakkaasti. Lihasta aukaistiin 
hieronnan, rangan mobilisoinnin ja 
akupunktion avulla. Hoitoa tehos-
tettiin myös Handy Cure laserhoi-
tolaitteella. Laite on matalatehois-
ta laserterapiaa hyödyntävä laite, jo-
ka yhdistää matalatehoisen lasersä-
teilyn, sykkivän infrapunasäteilyn, 
näkyvän punaisen valon ja staatti-
sen magneettisen säteilyn. Hoito te-
hostaa verenkiertoa, imunestekier-
toa ja samalla vähentää turvotusta 
kudoksissa. Hoitomenetelmä lievit-
tää myös koiran kipua ja tulehdus-
ta kudoksissa. Monesti olen kuullut 
koirien melkein nukahtavan koira-
hierojan käsittelyssä, mutta tässä ta-
pauksessa oli toisin. Koira selvästi 
reagoi hierontaan, joka johtui edel-
lä mainituista ongelmista lihaksis-
tossa. Niinpä uutta hieronta-aikaa jo 
sovittiinkin Katan kanssa.

Sain myös tiukkaa palautetta hie-
rojalta rajakoirani pienoisesta ylipai-
nosta. Varmaan asiallinen huomau-
tus, koska edellispäivän harjoittees-
sa ei meinannut jälkivaljaat mahtua 

koiran päälle. Sitä vaan ohjaajan sil-
mä sokeutuu aina oman koiran päi-
vittäisessä näkemisessä. Välillä oli-
si hyvä puristella niitä koiran vat-
samakkaroita omien sijasta. Ohjaa-
mani rajakoira on muutenkin ras-
kastekoinen, joten tähän huomaut-
tamiseen pitää suhtautua asiallisesti. 
Tosiasia on, että ylipainoisen koiran 
nivelet ja luusto rasittuu entisestään 
normaalipainoiseen koiraan verrat-
tuna. 

Mietinkin jälkeenpäin kotiin ajel-
lessa, että vanhempien rajakoirien 
työkyvyn ylläpidossa lihashuoltoon 
pitäisi kiinnittää enemmän huomio-
ta. Miksi hierontaa ei voisi ottaa ta-
vaksi rajakoiran ennaltaehkäisevänä 
toimenpiteenä. 

Talvikautena itse keskityn rajakoi-
ran fyysisen kunnon ylläpitoon ja 
kehittämiseen, jolloin kaksi hiero-
tuskertaa edesauttaisi palautumista 
ja terveydellistä seurantaa. Kolmas 
hierotus tehtäisiin esim. käyttökau-
den jälkeen. Nämä ennaltaehkäise-
vät toimenpiteet tietenkin peruster-

veelle rajakoiralle. Oirehtivat koi-
rat asia erikseen. Kustannukset ko-
ko organisaatiolle aika pienet ja tä-
mänkin tyyppinen hoitotoimenpide 
voi paljastaa tai ehkäistä vakavam-
man vamman synnyn. Rajakoirien 
eläinlääkärikulut voivat lähteä jopa 
laskuun edellä mainittujen huolta-
vien hoitotoimenpiteiden jälkeen. 

Ennen kotiinlähtöä sain vielä kut-
sun Suhteellisen kasvatusjohtaja 
Jussi Leinosen luo kahvittelemaan. 
Viidakkorumpu kantoi jo Kainuu-
seen tietoa, että Suomen suurin hen-
gissä säilynyt malinois-pentua on 
syntynyt Suhteellisen kennelin tiloi-
hin.  Ja niitä vipeltäjiä oli heti oven 
avaamisen jälkeen, peräti 17 pen-
tua. Tapaamishetkellä pennut olivat 
4,5 viikon vanhoja ja erittäin hyvin-
voivan näköisiä. Rajavartiolaitos va-
rasi tästä V9 pentueesta (Ruutipus-
si Famas + Suhteellisen Villi) kak-
si narttua ja yhden uroksen. Kaikki 
pennut alustavasti sijoitettuna Kaak-
kois-Suomen rajavartiostoon. Jussi 
kertoikin kasvatustoiminnan peri-

Rajakoira ja hieroja sulassa sovussa hie-
ronnan jälkeen. 

V9 pentueen ruokailu.

p. 010 230 8400  |  www.punamusta.com

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

Vain yksi
voi olla

tällainen

Sähköiset julkaisut

Painotuotteet

Suurkuvatuotanto

aatteensa olevan, jotta kaikki urok-
set myydään viranomaisille ja nart-
tuja voidaan myydä/sijoittaa urhei-
lukoiraharrastajille. Arvostan tä-
män kasvattajapariskunnan toimin-
nassa heidän sitoutumistaan kasvat-
tiensa koulutukseen. He järjestävät 
koulutustapahtumia ympäri vuoden 
ja ovat aidosti kiinnostuneita kas-
vattiensa ja virkakoirien eteenpäin 
viemisessä. Itse olen jo kymmenen 
vuoden ajan käynyt Jussin ja Ka-
tan järjestämissä koulutustilaisuuk-
sissa, varsinkin ensimmäisen koira-
ni kanssa. Virkakoiraohjaajana olen 
saanut asianmukaista koulutusta ja 
kohtelua, vaikka koirani onkin eri 
klaanin alta. Ikinä tämä ei ole ollut 
ongelma näissä heidän järjestämis-
sään tilaisuuksissa. 

Kata ja Jussi kertoivat myös uu-
desta yhtiöjärjestelystä, joka nä-
ki päivänvalon 1.6.2016. Eli tämän 
jutun ilmestymisen aikaan seuraa-
va asia on jo totta. Pariskunta pis-

tää kaiken koiratoimintansa uuden 
yhtiön, mutta tutun nimen Suhteel-
lisen Oy:n alle. Kennel Suhteellisen 
ja Katan saksanpaimenkoirakasva-
tus kennel Mellakan nimellä siirtyy 
uuden yhtiön nimiin. Kata varovas-
ti vinkkasi, jotta Mellakan nimen al-
la tapahtuvaa kasvatustoimintaa voi 
joku saksanpaimenkoira henkilö jat-
kaa? Katan koiranhoitopalveluja tar-
joama Tmi Koirasoppi siirtyy myös 
edellä mainitun yhtiön alle. Tämä 
kaikki uudelleen järjestely tapahtuu 
toiminnan selkiytymisen kannalta. 

Kesäkuun alusta Suhteellisen Oy 
vuokraa Haapaveden kaupungil-
ta 300 neliötä hallitilaa, johon laite-
taan alustaksi keinonurmimatto. Tä-
mä mahdollistaa täysipainoisen har-
joittelun myös talviaikaan, joka on 
aikaisemmin ollut ongelmana toi-
minnan kannalta. Suhteellisen Oy 
järjestää kursseja niin siviiliharras-
tajille kuin viranomaisille, kuten en-
nenkin. 

Tämän koirapalveluyrityksen eri-
koisosaamiseen kuuluu myös ongel-
makoirien kouluttaminen. Muka-
va nähdä miten antaumuksella tämä 
pariskunta tekee töitä koiratoimin-
nan eteen ja toivon heille onnea uu-
den yhtiön eteenpäin viemisessä.
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Maakotkan pesäntarkastajat kiertävät kesäisin kaikki Suomen maakotkanpesät kirja-
ten muistiin havaintonsa. Tämä artikkeli kertoo muutamista kokemuksista pesäntar-
kastajana 25 vuoden ajalta.

Uusi pesä

Pilkkireissulta hiihtelystä Kemi-
järvellä muodostui 80-luvun 
lopulla yksi siihen astisista 

luontokokemuksistani mieleenpai-
nuvin. Tuulenpesästä pilkisti peto-
linnun pää ja pian kiikaroinnin jäl-
keen selvisi, ettei kyse ollut mistä 
tahansa havukasta vaan maakotkas-
ta. En voinut uskoa tätä todeksi ja 
vetäydyimme kauemmaksi seuraa-
maan pesän tapahtumia. Maakotkan 
näkeminen oli ollut kaukainen haave 
jo kotipaikkani Kiuruveden Jokelan 
kylän lintuharrastuksien tiimoilla. 

Kesäkuulla palasin kalajärvelle-
ni virveli repussani. Kiersin pesän 
kautta kiikaroiden sitä hyvän ai-
kaa ison kiven takana piilotellen. 
Pesä oli autio. Kiipesin pesälle, jol-
loin varmistui, että pesä oli tuhou-
tunut. Apein mielin jatkoin järvel-
le virvelöimään. Tuskin pääsin jär-
ven rantaan, kun huomasin ran-
nassa suopursujen seassa makaa-
van kuolleen maakotkan. Käänsin 
linnun ympäri ja näin sen rintaan 
kuivuneen veren. Lintu oli ammut-
tu. Tämä selitti pesän tuhoutumi-
sen. Virvelöinti sai jäädä. Suuttu-
muksen vallassa palasin retkeltäni. 

Aloin selvittelemään mistä oli 
kysymys. Kuka tappoi maakotkan? 
Nopeasti minulle selvisi tosiasia, 
että kotkien vainoamisella on jo 
pitkät perinteet. Lintuharrastukse-
ni kautta pääsin pesien tarkastajak-
si ja työ kotkamailla alkoi.

Kotkien vainoamista 
ja emolintujen uhkailuja
Tarkastustyö 90-luvun alussa oli 
varsin leppoisaa puuhaa. Tarkas-
tukseeni kuului tuolloin vain muu-
tama maakotkareviiri. Nopeasti 
tilanne kuitenkin muuttui. Ystävä-
ni Yrjö Karjalainen päätti lopettaa 
hänen vastuullaan olleiden kotkan-
pesien tarkastukset ja kaikki nämä 
pesät tulivat kontolleni.

Viimeinen yhteinen kotkareis-
su tehtiin sakean sääskiparven 
saattelemana vanhalle kotkanpe-
sälle Rovaniemen luoteispuolella. 
Yrjön laitellessa rengastusvälinei-
tä mukaansa pesälle nousua var-
ten, kiipesin edeltä isoon aihki-

petäjään, jonka latvaosassa pe-
sä sijaitsi. Kun olin lähestymässä 
pesää kuului humahdus ja huo-
masin emolinnun lentävän pe-
sältä poispäin. Se oli tullut jos-
takin huomaamattani ja syöksyi 
vieritseni laskeutuen 50 metrin 
päähän petäjän latvaan. Hetken 
tarkkailtuaan emo syöksyi uu-
delleen. 

Huikkasin alempana puussa nouse-
valle Yrjölle näkikö hän kuinka emo 
syöksyy. Yrjö vastasi vain ettei tule pe-
sälle ja laskeutui maan kamaralle. Hie-
man tämän retken jälkeen sain eri-
koisluvan maakotkien rengastami-
seen. Kierrettäviä reviirejä oli toista-
kymmentä, pesiä niissä lopulle kol-
mekymmentä. Aika oli tuolloin kot-
kamailla ankeaa, jatkoa ammuttuna 
löytämäni kotkan tapaukselle. Pahim-
pana vuotena pesinnöistä keskeytyi 
lähes kolmannes. Löytyi jalaton emo-
kotka pesästään kuolleena, haulikol-
la pesään ammuttuja poikasia, havu-
makauksia pesäpuiden vierestä. Eittä-
mättä suurin osa keskeytymisistä joh-
tui ihmisen tahallisesta toimista.

Mutta ajat olivat muuttumassa. 
Rauhan palaaminen kotkanpesil-
le ajoittui samaan aikaan kun pa-
liskunnille alettiin maksamaan re-
viiriperusteiset korvaukset maakot-
kien esiintymisestä ja pesintöjen on-
nistumisesta. Syöksyilevä kotka 25 
vuoden takaa ei jäänyt ainoaksi uh-
kaavasti käyttäytyväksi emolinnuk-
si. Viime vuoden pesätarkastuksis-
sa Rovaniemen eteläpuolella emo-
lintu käyttäytyi aivan samalla tavoin. 
Syöksyilyn lomassa lintu istui pe-
säpuun latvaan vain viiden metrin 
päähän pesästä, jossa rengastin kot-
kanpoikasisaruksia.

Maakotkan pesillä
Teksti ja kuvat Arto Komulainen

Pesäntarkastaja työssään. Mahdollisimman moni kotkanpoika pyritään rengasta-
maan pesäntarkastusten yhteydessä. Kuva Anja Komulainen.

Kuva Samuli Komulainen.
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Kolmas kerta toden 
sanoi
Maakotka pesii pääasiassa isoon 
mäntyyn rakentamassa pesässä. 
Varsinkin seudulla, jossa puita ei 
kasva, kotkan tyypillinen pesäpaik-
ka on kalliopahdalla. Muutamia pe-
siä on myös metsäisen seudun kal-
lionkielekkeillä. Tällaista rengastin 
Posiolla muutama vuosi taaksepäin. 
Olin kuullut aiemmin reviirillä tar-
kastaneelta kollegaltani, että pesälle 
pääsee alumiinitikkailla. Selvä, kuu-
den metrin tikaspuut olalle ja pesäl-
le mars. Jyrkänteen kivilohkareita 
kierrellen tasapainoilin pesäkallion 
juurelle. Tikkaat nojalleen kallioon 
ja kipaisu ylös. 

Ulotuin juuri ja juuri pahdan reu-
nalle, mutta kunnollinen ote jäi 
puuttumaan. Riskiä ei kotkamailla, 
etenkään yksin liikuttaessa voi ot-
taa, joten laskeuduin alas ja palasin 
autolle miettien kuinka pesälle pää-
sisin. Otin puhelun kaverilleni Jus-
si Tupaselalle Rukalle. Kiipeilystä lä-
hes kaiken tietävältä ohjelmapalve-
luyrittäjältä löytyi ratkaisu: hän las-
kisi minut pesälle köyden varassa 
yläpuolen kallion reunalta. Köydet, 
valjaat ja kypärät rengastusvälinei-
den lisäksi reppuihin ja mars takai-
sin pesälle. 

Jussi valjasti minut kiinnittäen 
köyden valjaisiin. Samalla kun sää-
din kypärän tukevasti päähäni oli 
kaverini kiinnittänyt laskeutumis-
köyden toisen pään petäjään sito-
maansa laitteeseen. Komento kävi 
mennä kallion reunalle selkä edellä 
ja nojata rohkeasti köyteen varpai-
den ollessa juuri kallion reunamal-
la. Pakko oli kysyä: paljonkos köy-
si kestikään painoa? Vastaus muu-
taman tuhannen kilon lujuudesta ei 
rauhoittanut epävarmaa oloani lain-
kaan.  Käsky kuului uudelleen. Nyt 
minun oli joko luotettava kaverii-
ni tai oltava pelkuri ja jätettävä lys-
ti sikseen. 

Pudotusta alapuolen tasanteelle 
oli  kolmekymmentä metriä. Noja-
sin köyteen ja lähdin ohjeiden mu-
kaan laskeutumaan alas kallion sei-
nämää köyteen nojaten ja kävellen 
sitä mukaa, kun Jussi antoi löysiä 
köyteen. Välillä kuului varoitus: ki-
viä! Kallion yläreunalta köyden ir-
rottamia pieniä kiviä suhahteli ohit-
seni. Nopeasti ja varsin helposti olin 
pesän tasalla. Roikuin kalliosyventy-
män kohdalla pelkän köyden varas-
sa vain metrin päässä pesästä. Vaik-
ka kuinka yritin, en saanut heijattua 
itseäni pesälle. Laskeuduin vajaan 
kymmenen metriä alas tasanteelle. 
Kotkanpoika jäi tälläkin kertaa ren-
gastamatta. 

Kolmannen kerran palasin pesäl-
le. Nyt Tupaselan ja hänen kiipeily-
varusteiden sekä alumiinitikkaiden 
kanssa. Jussin pudottaman varmis-
tusköyden ja tikkaiden avulla pää-
sin juuri ja juuri pesälle ja poikanen 
sai renkaat nilkkoihinsa. Normaali 
E-sarjan alumiinirengas oikeaan jal-
kaan ja pohjoismainen kotkan tutki-
mukseen kuuluva värirengas vasem-
paan.

Kotkan kimppuun 
hyökättiin
Maakotka on yksi lintumaailman 
taitavimmista saalistajista. Tarkan 
näön, suuren koon ja taitavan len-
tokykynsä ansiosta se kykenee ta-
voittamaan nopeitakin saaliita. Sen 
naskalinterävät kynnet isoissa ja 
vahvoissa jaloissa yhdistettynä lin-
nun nopeaan syöksyyn tekevät siitä 
lintumaailmassa pelätyn saalistajan. 
Kesällä 2014 pääsin kuitenkin todis-
tamaan tapausta, jossa osat vaihtui-
vat. Näytelmän toisena osapuolena 
oli harmaalokki.

Tapaus sattui samaisella Kemijär-
ven pesällä, jonka olin löytänyt kol-
misenkymmentä vuotta aiemmin ja 
jolta emolintu ammuttiin. Mielen-
kiintoiseksi asian tekee se, että ky-
seisellä pesällä ei ollut maakotka pe-
sinyt tuhotyön jälkeen kertaakaan. 
Nytkin menin pesälle kuin soitellen 
sotahan. Edes rengastusvälineitä en 
ollut vaivautunut ottamaan mukaan.

 Pesäpuun suojelukyltti.

Olinhan vuosikymmenten mit-
taan käynyt pesällä lukuisia kertoja 
ja kesä toisensa jälkeen pesä oli ollut 
autio. Kotka oli pesinyt sadan neliö-
kilometrin suuruisen reviirinsä jos-
sakin kolmesta muussa vaihtopesäs-
sä. Nyt kuitenkin alkoi tapahtua. Pe-
sälle päästyäni havaitsin pesäpuun 
alapuolella ulosteroiskeet ja saalis-
jätteet. Nenä oli haistanut käytössä 
olevan pesän jo hieman aiemmin.

Samaan aikaan merkkejä tarkastel-
lessani korvani tavoittivat epätavalli-
sen lokin rääkymisen satojen metrien 

Nyt juhannuksen tienoilla kotkanpojat 
ovat suurin piirtein tämän näköisiä ja 
kokoisia. Ikää niillä on noin kahdeksan 
viikon verran.

päässä järvestä. Puiden latvojen välis-
tä havaitsin lähestyvän kotkan ja si-
tä seuraavan äänekkään lokin. Taju-
sin tilanteen ja tempaisin olalla ol-
leen kamerani kuvausasentoon. Len-
tävistä maakotkista pesien lähettyvil-
lä minulla oli satoja kuvia, mutta täl-
lainen tilanne oli uusi: lokki ahdiste-
lee maakotkaa. Sain linnut etsimeen, 
otin nopeita sarjoja lokin syöksyilles-
sä 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 ve-
tää minuun keskittyvää kotkaa nis-
kahöyhenistä, oli tärähtänyt. Ka-
merassa oli jotkin vanhat asetuk-
set. Tyhjällä pesällä kun ei mitään 
kuvattavaa kuitenkaan ole. Vastaa-
via tapauksia sattui tämän jälkeen 
lisää. Samaisena kesänä kiikaroin 
Rovaniemellä toista harmaalokin 
kotkan ahdistelua. Kesällä 2015 
tuulihaukka iski kotkan niskaan 
Posiolla.

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. 

Harmaalokki syöksähteli kotkan kintereil-
lä. Välillä petolintu kurkkasi takanaan rää-
kyvää lokkia, jolloin tämä otti etäisyyttä.

Kotkan kiinnittäessä huomionsa pesän-
tarkastajaan, lokki lähestyi kotkaa...

... ja veti lintujen kuningasta niskahöy-
henistä.
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Maakotka syöksyy pesäntarkastaja vierestä. Kännykkäkamerakuva edelliseltä kesältä.

Kotkanuorukaiset jättävät pesän heinäkuun puolenvälin molemmin puolin kahden ja puolen kuukauden ikäisinä. Kuvassa oikeal-
la alla sääskien piinaama nuori maakotkakoiras.

Epäilemättä maakotka on mennyt 
saalistusmatkoillaan liian lähelle lin-
tujen pesiä tai poikasia. Tuulihauk-
ka nopeampana ja ketteränä lentä-
jänä pystyy väistämään maakotkaa, 
mutta harmaalokki ottaa ison riskin 
mennessään lähelle lintujen kunin-
gasta.

Lehden ilmestymisen aikaan maa-
kotkien pesäntarkastukset ovat tä-
män kesän osalta hyvässä vauhdis-
sa. Heinäkuun puoliväliin mennes-
sä kaikki pesät on tarkastettu ja val-
taosa kotkanpojista on saanut ren-
kaat nilkkoihinsa. Oma osuuteni on 
21 reviiriä, joilla yhteensä 71 pesää.

Vuonna 2015 asuttuja maakotkan 
reviirejä oli Suomessa yhteensä 354. 
Onnistuneita pesintöjä oli 165, jois-
sa havaittiin kaikkiaan 192 rengastu-
sikäistä poikasta.

Raportti maakotkan pesinnöistä 
v. 2015 on luettavissa metsähallituk-
sen julkaisemasta petolinturaportis-
ta netistä: http://julkaisut.metsa.fi/
julkaisut/show/1981
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Joensuulainen Jokierä tuo maa-
han uusi-seelantilaisia Hunters 
Element -pukuja. Rajakoira-leh-

ti testasi mallistoon kuuluvaa Vital 
-pukua.

Valmistajan ilmoitta-
mia ominaisuuksia

Hunters Elemnts Vital -puku on 
ohutta vuoretonta kangasta. Val-
mistaja lupaa puvun olevan Hyd-
rafuse-kankaan ansiosta veden- ja 
tuulenpitävä. Takin ja housujen pin-
ta on harjattu, jolloin siitä on saatu 
lähes äänetön. Takissa on säädettävä 
huppu ja helmassa kiristysnauhat. 
Edessä ovat vetoketjutaskut, rinta-
tasku 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 ni-
meltään Hydrafuse DryStealth. Val-
mistaja suosittaa käytettävän asua 
nk. kuoripukuna. Tällöin sen al-
le tulee kosteutta siirtävä vaateker-
ros, esim. tekninen alusasu. Lisäk-
si voi laittaa lämmittäviä kerroksia. 
Hunters Element -pukujen Veil Ca-
mo-kuosin toimintaperiaate on, että 
kuviointi hämää eläinten silmiä, ei-
vätkä ne kykene hahmottamaan ih-
misen muotoa.

Vitalin kangas on nukattu, joten se ei 
kahise juuri lainkaan verrattuna nuk-
kaamattomaan pintaan, mutta se hyl-
kii vettä. Vital pitää vettä, mutta nu-
kattu pinta säilöö vähän vettä itseensä 
eikä kaikki valu pois, joten painoa ker-
tyy kankaan pintaan. Valmistajan mu-
kaan kuorivaatteiden yleinen ongelma 

metsästyksessä on, että parhaiten vet-
tä pitävä materiaali ei millään voi ol-
la kaikista hiljaisin koska pinta on si-
leä. Ja kääntäen: jos haluaa äärimmäi-
sen hiljaisen materiaalin, joutuu tinki-
mään kankaan vettyvyydestä nukatun 
pinnan säilöessä vettä. Lisäksi nukattu 
pinta kuivuu sileää hitaammin.

Hunters Element -mallistosta löy-
tyy myös puku, jonka kangas on si-
leä ja näin se hylkii hyvin vettä. Vi-
tal-puvun kankaan ominaisuuksis-
sa on jo päästy hyviin tuloksiin, mut-
ta se täydellinen, eli hiljainen, mutta 
vettä hylkivä kangas on vielä keksi-
mättä. Niinpä puvun hankintaa teke-
vän on valittava kumpia ominaisuuk-
sia enemmän arvostaa. Läheskään 
kaikki eivät lähde maastoon huonol-
la säällä, joten korkea vesipilari on lä-
hinnä epämukavuustekijä huonom-
man hengittävyytensä takia.

Käyttökokemuksia

Kun puvun pukee päälle kiinnittyy 
huomio sen keveyteen ja samalla 
hiljaisuuteen. Muutoinkin ensitun-
tuma pukuun oli hyvä ja kosmeet-
tinen puoli kangaskuvioinnin kaut-
ta 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 kos-
teutta puvun ulkopuolelle ole paras 
mahdollinen. Testiolosuhteet olivat 
alkukesän viilenneessä ilmassa lä-
hellä syksyn olosuhteita. Lämmintä 
oli noin 5 astetta ja kevyttä tuulta. 
Puvun alla oli tavallinen urheiluker-
rasto. Parin kilometrin patikointi ei 
tuottanut normaalia enempää hai-
tallista kuumotusta tai kosteuden 
tunnetta. Vaaran laitaa ylöspäin 
noustessa ruumiin tuottaman läm-
mön ja kosteuden tuulettamiseksi 
joutui avaamaan takin vetoketjua. 
Tällä lämmönsäätelyä sai riittävästi 
hallittua.

Takissa ja housuissa ei ollut veto-
ketjuilla avattavia ilma-aukkoja, joi-
ta jäi rankemman liikkumisen va-
ralle kaipaamaan. Puku oli tosiaan-
kin hiljainen, kuten valmistaja asua 
mainostaa. Hankauksen kahina, sen 
enempää kuin puiden oksienkaan 
kosketukset, eivät tuottaneet huo-
mattavaa ääntä. Yli puolen tunnin 
mittaisella automatkalla alkoi kai-
nalot hiota ja rintakehä kastua. Sel-
vä merkki siitä, ettei puku hengitä 
tarpeeksi kuten kosteuden läpäise-
vät kankaat.

Puvun vedenpitävyys testattiin 
upottamalla takin hiha kyynärtaipeen 

Teksti ja kuvat Arto Komulainen

Testissä Hunters Element  
-metsästyspuku

Vital -puvussa on 3-kerroslaminoitu Hydrafuse DryStealth -kangas. Stealth-termi viit-
taa häivetekniikkaan, joka estää eläimiä näkemästä ihmisen hahmoa.

kohdalta vesisaaviin ja antamalla ol-
la sen veden alla noin puolen mi-
nuutin verran. Pinta kyllä kastui, 
mutta materiaali ei läpäissyt vettä.

Puvun stealth-ominaisuutta pääs-
tiin kokeilemaan tukkasotkalla. Yl-
lättäen lintu ei paennut ennen kuin 
se näki ihmiskasvot alle kymme-
nen metrin etäisyydeltä. Steath-häi-
vetekniikan ansiota tai pelkkää sat-
tumaa? Selvyyttä asiaan ei tämän 
kummemmin saatu. Stealth -termi 
on tuttu hävittäjäkoneiden tutkassa 
näkymättömästä häivetekniikasta.

Koekäytön perusteella puku vai-
kuttaa hyvältä ja toimivalta uutuu-
delta. Omiaan se on tuulisessa ja sa-

teisessa passipaikassa etenkin jos 
häiveominaisuus toimii. Hyviä omi-
naisuuksia puvulta sopiikin odottaa 
sillä sen hinta on lähes 500 €. Maa-
hantuoja antaa Suomessa puvulle 
vuoden takuun, joka korvaa korja-
usompelun jos puku rikkoutuu met-
sästystilanteessa

Hunters Element Vital 
-puku

-3-kerroslaminoitu Hydrafuse Dry-
Stealth-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.

Koekäytön perusteella puku vaikut-
taa hyvältä ja toimivalta uutuudelta. 
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Rajakoira Jekku

Jekku ja perhanan punkki

Rajakoira Jekku nautti vapaa-
päivästä kotipihalla. Isäntä 
ei ollut hätistellyt Jekkua au-

toon, 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 tou-
hotusta siinä pihalla perheen lasten 
kanssa. 

Minä olin touhussa mukana hy-
vin epäaktiivisesti. Seurasin pihan 
tapahtumia puolella silmällä, le-
puuttaen toista ja nauttien auringon 
lämpimästä hehkusta turkkiin. It-
se asiassa minä taidan olla jo vanha, 
mietiskelin siinä suorassa auringon 
paisteessa köllöttäessä, tässä nimit-
täin ei luita ja lihaksia kolota ollen-
kaan. Nousin hitaasti neljälle koivel-
le paikkaa vaihtaakseni, koska au-
rinko hävisi pilveen.

- Tulehan Jekku kaveriksi pelaa-
maan! Höristin korviani, minua-
ko kutsuttiin. Ravistin turkista iha-
nat auringonsäteet vähemmäksi ja 
löntystelin isännän ja lasten luok-
se. Isännällä oli kädessään pallo ja 
paksu keppi, lapsilla oli toisessa kä-
dessä sellaiset vähän hylkeenpyrstöä 
muistuttavat kapistukset. Ne liikkui-
vat lasten kädessä, kun he puristivat 
sormiaan auki ja kiinni.

- Nyt tarkkana Jekku, sinun tehtä-
vä on seurata silmä kovana tätä pal-
loa. Tämä on pesäpallo ja minä lyön 
palloa tällä mailalla. Isäntä heilutteli 
paksua keppiä ilmassa ja puhui mi-
nulle suu vaahdossa. Kyllä minäkin 
pikkuisen innostuin, mutta minua 
lähinnä huvitti tuo isännän asen-
ne. Se huuteli lapset juoksemaan 
kauemmas kartanolle ja karjai-
si heillekin, että kohta lähtee. Sitten 
isäntä sanoi minulle; - Jekku paik-
ka siinä, odota. Minä istuin nätisti ja 
jäin odottamaan mitä tuleman piti.

Isäntä peruutti hieman, sitten hän 
piirisi maahan kuluneella lenkkitos-
sun kärjellä ympyrän ja tallasi siihen 
keskelle oikein täplän. Toisessa kä-
dessä hänellä oli pallo ja tämä mai-
la 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 jos-
kus työreissulla maastolenkillä olen 
nähnyt kurkien tanssivan suolla ja 
hypähtelevän ja ottavan juoksuas-
kelia. Nyt isäntä sitten kyykistyi ja 
ponkaisi takaisin seisomaan, pallo 
nousi kädestä suoraan ylöspäin. La-
kipisteensä saavuttaen pallo saman-
tein laskeutui jo takaisin. Isäntä sii-
nä samassa sen mailan kanssa hui-
tomaan ja huutamaan: – Huti tuli, 
odottakaa vielä, kyllä se kohta osuu!

No, minähän istuin kiltisti pai-
kallani ja seurasin tätä tapahtumaa 
hämilläni. Onpas jännää liikuntaa, 
kun kyykistellään ja heilutaan kepin 
kanssa. Sitten se kuului, ihan odot-
tamatta – napakka POKS! Siinä sa-

massa sitten tajusin, että isäntä osui-
kin siihen pesäpalloon. Hän huu-
si lapsille, että ottakaa koppi! Mutta 
minä en voinut luonnolleni mitään, 
kun näin sen ihanasti kaarella lentä-
vän pesäpallon. Spurttasin sen pe-
rään täysiä. Nurmikko vain pöllysi, 
kun kynteni sutivat kovaa maata jal-
kojeni alle.

Pallo lensi pellon reunalle pöheik-
köön. Minä laukkasin innosta puh-
kuen päätä pahkaa pallon perässä 
sinne. Kuulin vain isännän äänen, 
kun hän huusi minua ohjeistaen: - 
Hyvä Jekku, etsi pallo, etsi pallo! Si-
tähän minä siellä pöheikössä touhu-
sin ja kappas, löysinkin sen. Nappa-
sin pallon suuhun ja suuntasin isän-
nän luo. Ravistelin sitä palloa vähä-
sen, juutas kun meinasit jäädä sinne 
kolonpohjalle, mutta löysinpäs, mi-
nä ajattelin, kun tämän hienon saa-
liin kanssa isännän luokse pääsin. 
Isäntä katseli taivaalle ja huusi lap-
sille: - No nyt se sitte rupesi sata-
maan! 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 olohuo-
neessa ja hankasin kuonoa mattoon. 
Samalla perheen kuopus tuli siihen 
viereeni ja silitti päätäni. – Isä, ka-
to mikä patti tää on Jekun kuonos-
sa? Isäntäkin tuli siihen ja ilme suo-
rastaan kauhistui ja inhon virne le-
visi hänen kasvoilleen. – Perhanan 
punkki! Kylläpä se olisi varmaan 
sauna tehnyt sinullekin hyvää! Isän-
tä nousi, kävi kaapilla ja tuli takai-
sin käsissään pienet hohtimet. - Nyt 
nätisti, hän jutteli rauhoittavasti ja 
tarttui kuonooni määrätietoisesti. 
Hän puristi hellästi isolla kädellään 
leukani yhteen ja niillä hohtimil-
la nipisti punkkiin ja pyöräytti. Hän 
huoahti helpotuksesta: - Nyt se lähti 
leukoineen, hyvä poika Jekku! 
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Kesä on monessa perhees-
sä koiran tai koiranpennun 
hankkimisen aikaa. Näin jo 

siitäkin syystä, että etenkin lapsiper-
heiden nuoria vaivaa kesällä teke-
misen puute, ja muutenkin nuoren 
koiran kanssa aloittaminen on kesä-
kaudella helpompaa.

Kaikille koirille tulisi kuitenkin an-
taa tietty peruskoulutus, joka hel-
pottaa huomattavasti elämää niiden 
kanssa jatkossa. Tätä silmälläpitäen 
oheisena lyhyt tietopaketti koiran pe-
ruskoulutukseen liittyvistä asioista.

Niin koiranpentu kuin vanhempi-
kin koira on opetettava talon tavoil-
le, mikä tarkoittaa selkokielellä kou-
lutusta. Se alkaa normaalisti sisäsiis-
teyden opettamisesta, sillä varsinkin 
pentukoira tekee helposti tarpeensa 
mihin sattuu. Periaatteessa pentu on 
vietävä heti ulos kun se herää unil-
taan tai alkaa kiertää etsien huonees-
sa. Vahinkoja toki sattuu, mutta koi-
raa ei tule siitä moittia, vaan käyttää 
mieluummin lempeää opetustapaa eli 
kehua ja hyvitellä koiraa, kun se tekee 
tarpeensa ulos. Tämä vaihe kestää ta-
vallisesti kuukausia, joten se vaatii 
myös kouluttajalta kärsivällisyyttä.

Toinen opetettava asia on koiran-
pennulle tyypillisen jyrsimisinnon 
poiskitkeminen. Vaarassa ovat pöy-
dän- ja tuolinjalkojen ohella esimer-
kiksi repsottavat matonpäät, isännän 
tai emännän sukat ja jalkineet ja jo-
pa seinätapetit. Niiden jyrsimistä voi 
yrittää estää käsittelemällä ne jollakin 
voimakastuoksuisella aineella kuten 
tärpätillä tai hirvensarviöljyllä, mut-
ta ei sekään joka paikkaan sovi. Te-
hokkaan valvonnan ohella paras kei-
no on hankkia koiralle muuta järsit-
tävää, kuten puruluita ja omia leluja.

Tästä päästäänkin siihen, että mie-
lellään leikkivä koiranpentu (ja mo-
net vanhemmatkin koirat) tarvitse-
vat 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 hyvin-
kin nopeasti, kun taas suosikkia pi-
detään kuin kukkaa kämmenellä.

Ruokintaohjeita löytyy koiranruo-

kapakkausten ohella myös netistä 
kaiken ikäisille ja –kokoisille koirille. 
Suosittelen kuitenkin koiran totut-
tamista tiettyihin ruokailuaikoihin 
(jotka eivät ole pentuja lukuun otta-
matta kovinkaan tarkkoja) niin, että 
ruokaa ei ole saatavilla muina aikoi-
na. Jos ruoka astia on jatkuvasti koi-
ran saatavilla, koira ei välttämättä syö 
sitä kerralla tyhjäksi, mikä voi johtaa 
yhteenottoihin jos sen lähelle tulee 
toinen koira. Raikasta vettä tulee kui-
tenkin olla aina koiran saatavilla.

Peruskoulutukseen kuuluu luon-
nollisesti myös tottelevaisuuden ja 
käytöstapojen opettaminen. Koi-
ran on toteltava isäntäänsä, kuljet-
tava vetämättä taluttimessa ja olta-
va rähisemättä vieraille koirille ja 
ihmisille. Talutettava koira on syy-
tä opettaa kulkemaan isäntänsä va-

semmalla puolella, jolloin se on sa-
malla puolella kuin vastaantulijat ei-
kä näin ollen säiky heitä, kuten yl-
lättävästi takaa läheltä tulevia. Myös 
koiran taipumus kaiken liikkuvan 
takaa-ajoon on pyrittävä kitkemään 
asiallisella koulutuksella.

Perhe- ja seurakoiran osalta tä-
mä riittääkin - metsästys-, palvelus- 
ja muut erityiskäyttöön tarkoitetut 
koirat ovat asia erikseen. Niille an-
netaan asianmukainen erikoiskou-
lutus käyttötarkoituksen mukaan 
ohjaajan toimesta.

Toki koira oppii lähes millaisia 
temppuja tahansa, mutta se vaatii 
osaamista myös kouluttajalta. El-
lei omat kyvyt riitä ja niitä halutaan 
opettaa, asian voi antaa alan ammat-
tilaisille, joita niitäkin löytyy netistä 
pilvin pimein.

Teksti ja kuva Raimo Hytönen

Koiran peruskoulutus

Nuori parsonrusselinterrieri (10 kk) seuraa istualtaan hieman epäilevän nä-
köisenä, että mitähän se isäntä nyt meinaa?
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Tämä koeajossa ollut Subaru 
Outback on mallisarjan viides 
sukupolvi. Edeltäjään verrattu-

na kasvua on tapahtunut sekä pituu-
dessa että leveydessä. Subarun myynti 
on Suomessa pysynyt viime vuodet 
varsin tasaisesti noin tuhannen auton 
paikkeilla. Markkinaosuudella mi-
tattuna tämä tarkoittaa noin yhden 
prosentin osuutta. Kuluvalle vuodel-
le Subaru hakee suurta parannusta 
lukuihin, tavoitteena on 1500 auton 

myynti ja siten noin 1,3 prosentin 
markkinaosuus. 

Outbackin mallisto koostuu kah-
desta moottorista ja kolmesta varuste-
tasosta. Bensiiniä polttoaineena käyt-
tävän 2,5 l moottorin lisäksi tarjolla 
on Diesel-moottori. Molempien pari-
na toimii aina CVT-tekniikalla toteu-
tettu Lineartronic-automaattivaihteis-
to. Uudistunut Subaru Outback on nyt 
hyvässä iskussa – sekä muotoilultaan 
että muilta ominaisuuksiltaan.

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

kaalta. Nyt uudella Outbackilla yri-
tetään houkutella merkin pariin uu-
sia crossover-luokan autoista kiin-
nostuneita. Säännöllisesti maaston 
puolella vierailevat, tai paljon kär-
ryjä vetävät ovat Subarun kohderyh-
mää. Tämän koeajoauton hinta va-
rusteineen oli Joensuussa 43 900 €.

Ajossa koettua

Koeajon ajoin tutuissa maisemissa 
Joensuussa, kuitenkin pääosin sora-

teillä ja maastoteillä. Korkea maava-
ra antaa mukavasti ajella lähes min-
kälaisella tientapaisella, eikä alusta 
raapaissut maahan missään vaihees-
sa. Ajoltaan auto varsin vakaa ajet-
tava, 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 jän-
nästi ainakin alkukiihdytyksissä. 
Alussa tuntuu, että ei tapahdu mi-
tään, mutta kun kaasua vaan pai-
naa, niin sitten lähtee mukavasti ny-
käyksin liikkeelle, aivan kuin vaih-
taisi manuaalilla. Jarrua painettaessa 

Teksti ja kuvat Ismo Hautamäki

SUBARU OUTBACK 2,5i Ridge CVT
Rajakoira-lehti koeajaa 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 (yh-
distetty) 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 edes-
sä 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, keskusluki-
tus kauko-ohjauksella, metalliväri LED-lähivalo, nahkaverhoilu musta, peruutuskamera, ilmastointi automaattinen 
Dual Zone, adaptiivinen vakionopeudensäädin, ajotietokone + monitoimi-infonäyttö1 CD-Radio (DAB),7-koske-
tusnäyttö 6 kaiutinta, Bluetooth USB/lisälaiteliitäntä, ajovaloautomatiikka/päivävalot, sähköisesti taittuvat sivupei-
lit LED-vilkulla, sadetunnistin, takalasinpyyhin tihkutoiminnolla, nahkaverhoiltu ohjauspyörä, nymmeneen asen-
toon 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 ajonva-
kautusjärjestelmä), sutimisenesto, mäkilähtöavustin, eyesight-turvajärjestelmä, ABS, 4-kanavaiset, 4 sensorilla va-
rustetut, elektronien jarruvoiman jako, kaasupolkimen ohittava jarrujenohjaus, hätäjarrutehostin, ISO-FIX-moot-
torin ajonesto, lastenistuinkiinnikkeet takana. Lisää varusteita löytyy, kun katselee lisävarusteluetteloa. Lisävarus-
teita saa autoon moneen lähtöön, mm navigoinnin. 

Edestäpäin Subarun hiukan muskelimaiset muodot erottuvat selvästi. Kaikin puolin varsin virtaviivainen auto. Subaru Outbackin bensiiniä polttoaineena käyttävä bokserimoottori, tialvuus 2 498 
cm³,  4 sylinteriä, portaaton automaattivaihteisto ja jatkuva neliveto. Yllättäen moot-
toritilassa oli huoltajalle hyvästi työskentelytilaa.

Takapenkkiläisen tilat ovat hyvät, istui-
met ovat mukavan tuntuiset ja polvitilaa 
on kohtuullisesti pitemmällekin henkilölle.
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mittariston aktiiviseen vakionopeu-
densäätimeen liittyvän auton ku-
van jarruvalot syttyvät myös. Valoja 
ja erilaisia pimputuksia on tässäkin 
autossa mielestäni taas aivan liikaa.

Eyesight-stereokamerajärjestelmä 
erottaa niin kiinteät esteet kuin liik-
kuvatkin kohteet ja jarruttaa auto-
maattisesti välttäen törmäyksiä. Sa-
ma järjestelmä hoitaa kaistavahdin 
ja turvaväliä pitävän vakionopeus-
säätimen hommat. Huomioni kiin-
nitti kevyt ohjaustuntuma, joka oli 
varsin mukavaa ajaa hyvällä asvalt-
titiellä. 

Maasto ominaisuuksiakin kokei-
lin ajamalla todella heikkoa tietä en-
tistä sähkölinjaa, jossa oli kuoppai-
nen tiepohja. Eihän auto ollut mok-
siskaan, vaikka paikoitellen oli 20-
30 sentin monttuja tiessä. Alustas-
sa ei ole mitään erikoista kovuutta ja 
hidastetöyssyt ylittyivät erittäin nä-
tisti. Huonommalla tiellä (urainen) 
kevyt ohjaustuntuma tuntui tunnot-
tomalta, havaitsin vaeltelua kaistalla, 
olisiko johtunut myös varsin leveis-
tä renkaista, jotka autossa olivat alla.

Koeajon aikana polttoaineen kulu-
tukseksi jäi yli yhdeksän litraa, joka 
minusta on paljon nykyautolle, vaik-
kakin moottori on litroissa mitattu-
na isokokoinen. Subaru Outback ei 
ole missään vaiheessa ollut huono 
auto. Päinvastoin. Sen neliveto-omi-
naisuudet ovat olleet hyvät ja auto 
on tarjonnut paljon mukavia omi-
naisuuksia kaikille omistajilleen. Se 

on aika hintava jo lähtöhinnaltaan, 
mutta kai se on hintansa väärti, kun 
sitä kuitenkin kaupaksi menee, jo-
pa yllättävän paljon Suomessakin. 
Huom! Fanaattiset Subaru omista-
jat, kannattaa jälleen käydä koeaja-
massa, niin saa tuntuman miltä uu-
distettu auto nyt maistaa.

Tilat

Kasvaneiden mittojen myötä sisä-
tiloihin on tullut parannusta. Edes-
sä on väljää ja ajoasennon saa sää-
dettyä hyväksi. Takapenkkiläisillä 
on kohtuullisesti polvitilaa, mutta 
varvastilaa jää vähän. Myös tavara-
tila 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. 

 

Kajaanin kaupunki

Kajaani kasvun kärjessä.

Kajaanin kaupunki  -  PL 133  -  87101 Kajaani  -  puh. 08 61 551 www.kajaani. 

Tutustu Kajaaniin
www.kajaani.   tapahtumat
Kajaani Info
p. (08) 6155 2555

t

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

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 lastauk-
seen. Tavaratilan verhoillun tilan poh-
jan 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 tie-
toviihdejärjestelmän suurikokoinen näyttö on selkeä, painikkeita on vain muutama ja mikä parasta, valikot ovat selkeää suomea.

asennuksen erittäin hyvin ja tava-
roille jää vielä tilaa. Tavaratilan ver-
hoillun tilan pohjan alla on lokeroi-
ta varusteille ja tilan laajennus käy 
näppärästi kontin seinässä olevista 
kahvoista takaselkänoja kaatamalla. 

Takapenkille mahtuu kolmekin ai-
kuista, yllättäen tällöin keskipaikka 

Kuvassa näkyy hyvin kuinka paljon on 
tilaa kuljettajalla ja sitähän on ruhti-
naallisesti. Kuljettajan penkin saa erit-
täin hyvin säädettyä mieleisekseen jokai-
nen ajaja.
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saattaa olla mukavin, sillä reunalla 
on päätilaa vähemmän. Vaikka au-
ton koon muutos ei ole suuren suuri, 
niin kuitenkin se tuntuu huomatta-
vasti väljemmältä kuin edeltäjänsä.

Takapäin huomaa kuinka auton muodot 
ovat muuttuneet hieman kantikkaasta 
pyöreämpään suuntaan ja samalla pa-
remman näköiseksi.

Sivukuva autosta tuo selkeästi mieleen 
jotain tuttua takavuosien eurooppalai-
sesta autosta. Japanilaisethan ovat olleet 
aina hyviä tuomaan tarvittavia ja sa-
malla myyntiä edistäviä muutoksia uu-
siin malleihin.

 

 

 



Koirille ja kissoille kirppuja  ja puutiaisia vastaan

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

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

Eläinlääkäriltasi tai apteekista ilman reseptiä

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

� proniili� proniili

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


