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Tervehdys arvon lukija! Niin se vain saatiin Suomeenkin vihdoinkin 
kesä! Jopa Lapissa koiramiehetkin ovat heränneet horroksestaan ja 
kesäntouhuja on aloiteltu tohinalla. Harjoitussuunnitelmat on laa-

dittu koirakkojen timanttiseen kuntoon saattamiseksi. Osa suunnitelmista 
on todettu ”kuolleena syntyneiksi” ja on palattu takaisin hyväksi todettui-
hin metodeihin, kuten esimerkiksi pers’eellä puuhun kiipeäminen.

Höpinät sikseen ja asiaan! Toivomamme audienssi Rajavartiolaitoksen 
päällikön, kenraali Jaakko Kaukasen kanssa toteutuu 12.6.2017. Tapaami-
sesta kirjoitamme luonnollisesti seuraavaan lehteen. Toivomme, että päälli-
kön kanssa käyty keskustelu on avoin ja eteenpäin vievä. Näinä aikoina ra-
havarat jokaisella toimialueella ovat tiukalla, toivon, että me Rajan koira-
miehet ja -naiset todistamme työpanoksellamme sen, että meihin voi tilan-
teessa kuin tilanteessa luottaa 100 prosenttisesti.

Uskon vakaasti siihen, että tekemällä työmme pitkäjänteisesti ja muuta 
työyhteisöä kunnioittaen pääsemme siihen lopputulokseen jonka ansait-
semme.

Asiat riitelevät, eivät miehet eivätkä naiset. Alle listasin muutamia perus-
ajatuksia siitä mitä työhyvinvointi ja työssäjaksaminen on.

Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielek-
kyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Työhyvinvointia lisäävät muun 
muassa hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työnte-
kijöiden ammattitaito. Työhyvinvointi vaikuttaa muun muassa työssä jak-
samiseen. Hyvinvoinnin kasvaessa työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen 
kasvaa ja sairauspoissaolojen määrä laskee.

Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työnteki-
jöille. Työnantajan on huolehdittava työympäristön turvallisuudesta, hy-
västä johtamisesta ja työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Työnte-
kijällä on kuitenkin suuri vastuu oman työkykynsä ja ammatillisen osaa-
misensa ylläpitämisestä. Itse kukin meistä voi vaikuttaa myös työpaikan 
myönteiseen ilmapiiriin.

Hyvää alkanutta kesää lukijoillemme!

Matti Vesterinen
Puheenjohtaja
Rajan koiramiehet ry

 

Varattu
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On toukokuun loppu. Aurin-
ko lämmittää ja luonto al-
kaa jo pikkuhiljaa vihertää. 

Nuijamaan rajatarkastusasemalla on 
normaali lauantaipäivä. Liikennettä 
on, mutta ei kuitenkaan mitään suu-
rempia ruuhkia, toisin kuin venä-
läisten juhlapyhien aikaan. Suurin 
osa maahan saapuvista matkustajis-
ta on venäläisiä turisteja.

Henkilöautokaistalla autojen vä-
lissä kävelee vanhempi rajavartija 
Mika Bjong vaalean labradorinnou-
taja Sumun (Ethusan Unelias) kans-
sa. Sumu nuuhkii tottuneesti kais-
talla olevia autoja. Kohta tulee tieto, 
että Nuijamaan satamaan on saapu-
massa kaksi huvivenettä jotka voi-
si käydä tarkastamassa myös koiran 
kanssa. On Mikan ja Sumun nor-
maali työpäivä, jossa tehtävät vaih-
televat päivän aikana. Tarkastetaan 
ajoneuvoja, henkilöitä, veneitä. Toi-
sinaan käydään myös tekemässä tar-
kastuksia Lappeenrannan lentoken-
tällä tai Vainikkalassa junassa. Ke-
säaikaan tehdään tarkastuksia myös 
Lappeenrannan satamassa, mistä 
lähtee  Lappeenrannan ja Viipurin 
väliä liikennöivä ms Carelia. Lisäk-
si tehtäviin kuuluu myös rahtialus-
ten tarkastuksia Saimaan kanavalla. 

Pitkä historia rajakoi-
ranohjaajana
Bjong astui Rajavartiolaitoksen pal-
velukseen 1984 ja aloitti työt Imat-
ralla Pelkolan rajavartioasemalla. 
Vuoden päästä, vuonna 1985 hän 
siirtyi Nuijamaalle, jossa hän on 
työskennellyt siitä lähtien. Rajatar-
kastuskoiranohjaajan tehtävät Bjong 
aloitti vuonna 2002, jolloin hän sai 
ohjattavakseen labradorinnoutaja 
Romun (Pinecoast’s Justus).  

Rajatarkastuskoiratoiminta oli 
tuolloin vasta alkutaipaleella ja Bjong 

Vuoden 2016 rajakoiran-
ohjaaja vanhempi raja-
vartija Mika Bjong

Teksti Hanna Pulkkinen kuvat Hanna Pulkkinen ja Mika Bjongin arkisto
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kertoo kiinnostuneensa tuolloin 
koiranohjaajan tehtävistä, koska ha-
lusi kokeilla jotain uutta. Bjong oli 
ennen koiranohjaajaksi ryhtymis-
tään työskennellyt passintarkastus-
tehtävissä siitä asti, kun ne 90-luvun 
alkupuolella siirtyivät poliisilta Ra-
javartiolaitokselle.

PTR-yhteistyötä

Lbu Romun ollessa vuoden ikäinen, 
Bjong pääsi Romun kanssa huume-
koirakurssille Tullin huumekoira-
kouluun Veikkolaan. Kurssi kesti 
kaikkiaan 9 viikkoa ja Bjong sekä 
Niiralan rajanylityspaikalla rajakoi-
ranohjaajana työskentelevä Timo 
Haukijärvi olivat ensimmäiset rajan 
koiranohjaajat, jotka läpäisivät ky-
seisen kurssin. Myös nykyisen työ-
koiransa Sumun kanssa Bjong on 
käynyt tullin huumekoirakurssin. 
Vuosittaiset koiran testaukset Bjong 
käy huumeiden osalta suorittamas-
sa niin ikään Tullin huumekoira-
koululla. 

Sittemmin Bjong on myös itse toi-
minut Tullin huumekoirien pentu-
kurssilla kouluttajana useilla kurs-
seilla. Lisäksi hän on ollut kehittä-
mässä PTR-huumekoiratoiminta-
kursseja ja ollut näissä kouluttaja-
na alusta lähtien. Tänä vuonna jär-
jestettävä kurssi on järjestyksessään 
yhdeksäs. Tämän lisäksi Bjong tekee 
tiivistä yhteistyötä myös poliisin, 
puolustusvoimien sekä rikosseuraa-
muslaitoksen kanssa. 

Kaksi työkoiraa uran 
aikana
Koiranohjaajan uransa aikana Bjon-
gilla on ollut kaksi työkoiraa, mo-
lemmat rodultaan labradorinnou-
tajia. Nykyinen koira, lbu Sumu 
(Ethusan Unelias) on 6-vuotias ja 
luonteeltaan hieman rauhallisem-
pi, kun edeltäjänsä lbu Romu (Pi-
necoast’s Justus). Bjong kertoo, että 
Sumun kanssa on juuri sen luonteen 
rauhallisuuden vuoksi mukava teh-
dä töitä. Toki Sumulta löytyy riittä-
västi myös työtehtävissä vaadittavaa 
aktiivisuutta.

Bjong kertoo Sumun olevan ko-
tioloissa hyvin rauhallinen. Sumun 
lempiharrastuksiin kuuluu labrado-

rinnoutajalle tyypilliseen tapaan ui-
minen. Tuo harrastus meinasi ker-
ran jo koitua Sumun kohtaloksi, kun 
se keppiä noutaessaan vahingossa 
hörppäsi vettä ja vajosi pinnan alle. 
Isännän ripeän toiminnan ja elvy-
tyksen ansiosta tapahtumasta selvit-
tiin kuitenkin säikähdyksellä.

Mielekästä ja vaihtele-
vaa työtä
Bjongin mielestä  parasta rajakoi-
ranohjaajan työssä on tietysti koiran 
kanssa toimiminen, sekä työn vaih-
televuus ja tietynlainen oma vapaus. 
Toisinaan, mikäli koiran kanssa ei 
olla tekemässä tarkastuksia, saattaa 
Bjong istahtaa hetkeksi myös tarkas-
tamaan passeja. 

Huonoja puolia työssä ei Bjongin 
mielestä ole, vaan hän viihtyy työs-
sään erinomaisesti. Siitä kertonee 
myös sekin, että hän olisi voinut jää-
dä jo eläkkeelle tämän vuoden hel-
mikuussa, mutta halusi jatkaa tehtä-

vässään vielä toukokuuhun 2018 as-
ti. Tuolloin Sumukin on jo 7-vuo-
tias, ja on sovittu, että Sumu lähtee 
Bjongin kanssa yhtaikaa eläkkeelle. 
Bjong kertoo, että eläkkeelläkin on 
toki tarkoitus jatkaa koiratoimintaa 
ja -harrastusta jossain muodossa.

Työn vastapainoksi Bjongin va-
paa-aika kuluu liikunnallisissa mer-
keissä Sumun kanssa lenkkeillen, se-
kä rakkaan karate-harrastuksen pa-
rissa. Karatea hän on harrastanut ak-
tiivisesti 24 vuotta ja on saavuttanut 
siinä 3.danin mustan vyön arvon.

Valinta vuoden 2016 
rajakoiranohjaajaksi
Rajan koiramiehet ry:n vuosiko-
kous valitsi Bjongin vuoden 2016 
rajakoiranohjaajaksi. Perusteluina 
valinnalle oli mm. pitkäjänteinen 
Rajavartiolaitoksen koiratoiminnan 
kehittäminen sekä vankka ja pitkä-
aikainen yhteistyö ja sen kehittä-
minen PTR-viranomaisten kanssa. 
Lisäksi Bjong tunnetaan tinkimättö-
mänä rajan koiranohjaajien profiilin 
ja arvostuksen nostattajana, sekä yl-
läpitäjänä tavalla, jossa teot ovat aina 
merkinneet puheita enemmän.

Bjong sanoo valinnan tulleen hä-
nelle täytenä yllätyksenä. Hän ker-
too olevansa iloinen valinnasta ja 
siitä, että myös rajatarkastusasemilla 
työskenteleviä koiranohjaajia ja hei-
dän työtään arvostetaan.

Kuvassa Mika Bjong (vas.), Juha Papi-
naho tullista (kesk.) ja Timo Haukijärvi 
(oik.) koirineen Veikkolassa Tullin huu-
mekoirakurssilla syksyllä 2003.

Bjong ja lbu Sumu (Ethusan Unelias) 
työssään Nuijamaan rajatarkastusase-
malla (kuva oikealla).

Bjong tarkastamassa rekkaa lbu Romun 
(Pinecoast’s Justus) kanssa.
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Koiran jättäminen kuumaan 
autoon voi aiheuttaa koiralle 
lämpöhalvauksen tai pahim-

millaan kuoleman. SEY, Suomen 
Eläinsuojeluyhdistysten liiton, En 
jätä koiraa kuumaan autoon -tarra-
kampanja muistuttaa, että lyhytkin 
aika kuumassa autossa voi olla koi-
ralle tuskallinen ja jopa kohtalokas.

Parkkipaikalle autoon jätetyt koi-
rat ovat jokakesäinen ongelma. Au-
rinkoon jätetyn auton sisälämpötila 
nousee vaarallisen korkeaksi jo mal-
tillisissa lämpötiloissa, eikä kesähel-
teellä auton jättäminen varjoonkaan 
riitä. Myös pilvisellä säällä auton si-
sälämpötila voi nousta hengenvaa-
ralliseksi tai vähintäänkin tukalaksi.

– Auton sisälämpötila nousee vaa-
rallisen korkeaksi nopeammin kuin 
moni tajuaa.  Ikkunoiden raolleen 

jättäminen ei estä auton lämpötilan 
nousua. Koira saa lämpöhalvauk-
sen huomattavasti helpommin kuin 
ihminen, sillä se ei kykene säätele-
mään elimistönsä lämpöä ihon kaut-
ta hikoilemalla, SEYn toiminnanjoh-
taja, eläinlääkäri Kati Pulli kertoo.

Kampanja jatkuu jo seitsemättä 
kesää. Tarran voi liimata auton ik-
kunaan merkiksi ja muistutukseksi 
muille, ettei koiraa tule jättää kuu-
maan autoon.

– Jos huomaa koiran tai muun 
eläimen yksin autossa lämpimäl-
lä säällä, apua on haettava heti. Esi-
merkiksi kaupassa voi pyytää kuu-
luttamaan auton omistajaa. Tilanne 
on vakava, jos koira ei enää läähätä 
ja ole levoton, vaan makaa apaattise-
na. Jollei auton omistajaa löydy no-
peasti, on otettava yhteyttä poliisiin, 

Teksti SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto kuva Ari Komulainen

Älä jätä koiraa kuumaan 
autoon –kauppareissu voi olla koiralle kohtalokas

joka voi tarvittaessa murtautua au-
toon, Pulli neuvoo.

Ensiapuna lämpöhalvauksen saa-
nut koira siirretään varjoon ja kastel-
laan haalealla vedellä. Jos koira pys-
tyy juomaan, sille tulee antaa viileää 
juomavettä. Koira kannattaa viedä 
eläinlääkärille, vaikka se virkoaisikin. 
Matkan ajaksi koira kääritään vii-
leään ja märkään pyyhkeeseen.

Joissakin uusissa autoissa ilmas-
toinnin voi jättää päälle, vaikka auto 
ei ole käynnissä. Tällöin auton ikku-
naan on hyvä kiinnittää lappu kerto-
maan asiasta ohikulkijoille.

En jätä koiraa kuumaan autoon 
-tarrat ovat maksuttomia ja niitä 
jaetaan SEYn jäsenyhdistysten ke-
sän tapahtumissa. Tarroja voi myös 
tilata SEYn toimistolta osoitteesta 
sey@sey.fi

Tulli on kouluttanut käyttöönsä 
nuuskan etsintään erikoistu-
neen koiran. Puolitoistavuotias 

labradorinnoutaja Onni aloitti työt 
Tullissa toukokuun alussa. Onni on 
niin sanottu kombikoira, joka tunnis-
taa tavara- ja ihmisvirrasta nuuskan 
lisäksi myös huumeet ja savukkeet. 
Nuuskakoira Onni on sijoitettu Turun 
tulliyksikön Satakunnan liikkuvaan 
valvontaryhmään, mutta sitä käyte-
tään tarvittaessa valtakunnallisesti.

Tullilla on uudelle nuuskakoiral-
le paljon käyttöä, koska nuuskan sa-
lakuljetus on voimakkaassa kasvussa. 
Tullin tutkittavana oli viime vuonna 
noin 300 nuuskajuttua, joissa paljas-
tui ennätysmäärä laittomasti maahan 
tuotua nuuskaa, kaikkiaan 3 442 ki-
loa. Vuonna 2015 Tullin tutkimissa 
jutuissa tavattiin nuuskaa 1204 kiloa. 

Vuonna 2010 Tulli takavarikoi nuus-
kaa vain 36 kg. Nuuskakoiran koulut-
tamisen tavoitteena on hillitä salakul-
jetusta ja ylläpitää kiinnijäämisriskiä.

Viime vuosina nuuskaa on sala-
kuljetettu Suomeen pääasiassa län-
sirajan kautta. Nuuskaerät kätke-
tään usein henkilö- ja pakettiautoi-
hin, jotka tulevat Suomeen pohjoi-
sen maarajan kautta tai laivoilla Ete-
lä- ja Länsi-Suomen satamiin. Ruot-
sissa nuuskan myynti on EU:n pää-
töksen mukaisesti vapaata. Nuuskaa 
myös tilataan lisääntyvässä mää-
rin ulkomaisista verkkokaupoista. 
Nuuskasta on tullut yksi laittoman 
verkkokaupan artikkeleista, joita 
kaupataan usein sosiaalisen medi-
an eri yhteisöissä. Nuuskan hank-
kiminen postitse tai muulla vastaa-
valla tavalla on lailla kiellettyä. Yk-

Teksti ja kuvat Tulli

Tullikoira Onni torjuu 
laitonta nuuskavirtaa

sityishenkilö saa omaa henkilökoh-
taista käyttöään varten tuoda mu-
kanaan maahan yhteensä enintään 
1 000 grammaa nuuskaa kalenteri-
vuorokaudessa.

Nuuskakoira Onni

• Syntyi 8.11.2015
• Onnin ohjaaja Matti Koske-

la on työskennellyt Tullissa 33 
vuotta ja siitä koiranohjaajana 
viimeiset 17 vuotta. Onni on 
Koskelan kolmas tullikoira.

• Onni luovutettiin ohjaajalleen 
28.12.2015.

• Koiran koulutus alkoi syksyl-
lä 2016. Koulutus sisälsi so-
siaalistamis- ja hallittavuus-
harjoittelua ennen kuin kou-
lutuksessa jatkettiin huumei-
den, tupakan ja nuuskan tun-
nistamisharjoituksiin.

• Onni ollut koulutusvaihees-
sa tämän vuoden toukokuun 
alkuun saakka, jonka jälkeen 
se aloitti varsinaisen työnsä 
nuuskan etsinnässä.

• Onnin osaamista ylläpidetään 
työn ohessa jatkokoulutuksen, 
kertauskurssien sekä tasotar-
kastusten avulla.

• Onnin koulutuksesta vastaa 
Tullin koirakoulu.
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tpk+alk 29,0 m2  alk. 22.976 € (vh. 114.880 €)

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

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

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

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

Korkeatasoista keskusta-asumista

IMATRANKOSKEN
uudiskohteessa

Osaomistushinta on 20 % velattomasta hinnasta.

TARJOLLA OLEVIA OSAOMISTUSHUONEISTOJA

LISÄTIETOJA:

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

Euroopan rajaturvallisuusviras-
to määrittelee, miten Euroo-
pan rajakoirat koulutetaan. 

Tieteeseen pohjautuvat koulutusme-
netelmät ovat nopeuttaneet koirien 
kouluttamista sekä lisänneet eläin-
ten hyvinvointia.

Kun Euroopan rajaturvallisuusvi-
rasto alkoi kymmenisen vuotta sitten 
suunnitella yhteistä toiminnan linja-
usta, alettiin pohtia myös rajakoirien 
koulutuksen yhtenäistämistä. 

Koirien koulutuksesta vastaava 
projektipäällikkö ihmetteli, miksi 
kaikki puhuivat koulutuksesta niin 
sekavasti, tunteella ja syvällä rinta-
äänellä. Hän hukkui nopeasti kou-
lutusmenetelmien viidakkoon. Hän 
pureutui asiaan ja alkoi tutkia, mi-
ten koira oppisi parhaiten.

  Asiaa oli lopulta tutkimassa sata 
asiantuntijaa kolmestakymmenestä 
eri maasta. Useamman vuoden pro-
jekti saatiin valmiiksi 2012. Oli luo-
tu yhtenäinen tieteeseen perustu-
va kustannustehokas koulutusmalli, 
joka otti huomioon eläimen hyvin-
voinnin ja palveli rajakoirien kaik-
kia koulutuksen osa-alueita. 

Velvollisuudesta mah-
dollisuudeksi
Ensimmäisellä Frontexin järjes-
tämällä koiranohjaajakurssilla oli 
mukana Suomen Raja- ja merivar-
tiokoulun koiratoiminnan opettaja, 
Juha Pasanen.

-Olin opiskellut koiran koulutta-
mista 25 vuotta ja uskonut, että oma 

tapani oli ainoa oikea tapa koulut-
taa, Juha Pasanen muistelee. 

Pasanen teki muiden edessä on-
nistuneen harjoituksen, jota ei tar-
vinnut hävetä. Palautekeskustelussa 
Pasanen sai kuulla, että hänellä oli 
hyvä koira, mutta täysin stressaan-
tunut.

-Ajattelin, että he eivät ymmärrä 
mitään. Kerroin, ettei tämä stressiä 
ole, vaan viettiä. Jatkoin juttua kun-
nes huomasin, että tiedeihmiset ja 
kouluttajat pidättivät itkua ja naurua 
samanaikaisesti. Tajusin olla hiljaa. 
Jäin avoimin mielin odottamaan, 
mitä koulutus toisi tullessaan. 

Pian Pasanen joutui toteamaan, 
ettei hänen koiransa kykenisi pa-
rempaan suoritukseen kuin koulut-
tajien koirat. 

-Heidän koiransa olivat hyväs-
sä tunnetilassa. Mietin, mitä he oi-
kein tekevät, ja mitä minä olen oi-
kein aiemmin tehnyt. Siitä alkoi mi-
nun opiskeluni uusiin koulutusme-
netelmiin.

Miksi muutos?

Vaikka muutoksen tarvetta mielel-
lään perustelisi eläimen hyvinvoin-
nilla, kaikkialla moinen perustelu ei 
synnyttäisi tarvetta muutokseen.

-Olen käynyt vetämässä koulutuk-
sia maissa, joissa ei ole edes ihmisoi-
keuksia, saati eläinten hyvinvointia. 
Kun puhutaan kustannustehokkuu-
desta, ihmiset alkavat kiinnostua. 

Muutoksen taustalla oli luonnolli-
sesti myös Eläinsuojelulaki. Rajakoi-
rien ohjaajille tuli määräys, että kou-
lutusta tuli jatkaa ilman kivun ja pe-
lon tuottamista koirille.

-Ensimmäiseksi saimme selkeät 
säännöt. Kerrottiin, mikä ei ollut 
enää sallittua. Jotkut menetelmät 
poistuivat, joitain jatkettiin piilos-
sa. Niistä ei puhuttu, koska ei tiedet-
ty paremmasta. 

Pasanen tunnustaa, että vastustus 
uutta kohtaan johtui omasta tietä-
mättömyydestä. 

-Parhaamme yritettiin, mutta hie-
man harmaalla alueella mentiin. 

Miten on muutettu?

Rajakoirien koulutuksessa ei pelata 
enää uskomuksilla eikä kansanpe-
rinteellä. Teorian tuntemus on ensi 
arvoisen tärkeää.

-Kun puhtaan teoriasta, puhutaan 
tutkitusta teoriasta. Jos jotain ei tie-
dä, ei lähdetä veikkaamaan, vaan on 
tutkittava lisää. Ongelmien ilmaan-
tuessa ei haeta ratkaisua, vaan etsi-
tään syy koiran käyttäytymiseen. 

Koulutukseen käytetty aika on 
muutosten jälkeen lyhentynyt. Hy-
viä tuloksia syntyy aiempaa no-
peammin, mikä luo paremmat edel-
lytykset koirien lisäkoulutukseen. 

-Rajalla jäljen tasotarkastukseen 
tulevat tavallisesti 2,5 -vuotiaat koi-
rat. Nyt jo puolitoistavuotiaat  koi-
rat läpäisevät tasotarkastuksen. Koi-
rat ovat huomattavasti tasapainoi-
sempia kuin ennen. Kun ei riehuta 
vietti- ja stressialueille, ohjaajakin 

voi hyvin. Kentälle lähtiessä ei tar-
vitse kääriä hihoja ja nostaa veren-
painetta. 

Mihin pyritään?

Kun oppimiseen ja käytöksen 
muokkaantumiseen liittyvät teoriat 
on hallussa,  harjoitukset suunnitel-
laan huolellisesti etukäteen. 
-Jokaisen ohjaajan on kirjoitettava 
ennen koulutusta harjoitussuunni-
telma: mitä teen, millä menetelmäl-
lä, mitä apuvälineitä käytän, sam-
mutanko, vahvistanko, ketjutanko, 
pilkonko. Lisäksi on oltava suunni-
telma B. Entä jos suunnitelmani ei 
toimi, mitä teen?

Harjoituksen aikana kouluttaja ja 
muut oppilaat seuraavat, pysyykö 
ohjaaja suunnitelmassa. 

-Toisinaan suunnitelmat ovat vie-
lä niin hienoja, että kentällä tehdään 
jotain ihan muuta. Mutta se on osa 
oppimisprosessia.

Perustus kuntoon

Koiran ja ihmisen välinen hyvä suh-
de on tehokkaan kouluttamisen ja 
kehityksen perusta. 

-Kun aiemmin alettiin tehdä asioi-
ta pakolla, suhde alkoi murentua. 
Koira tottelee, mutta onko suhde 
oikeasti hyvä, jos koira on paikalla 
vain pakosta? 

Pasanen painottaa, että koiralla 
tulee olla halu oppia, ja sen tulee op-
pia oppimaan.

-Ennen teimme koirista tyhmiä. 
Koira tuli sivulle ja otti katsekon-
taktin, mutta ei tehnyt mitään ilman 
käskyä. Niillä ei ollut halua ratkaista 
ongelmia tai tarjota käytöksiä.

Koiran on oltava sosiaalinen ja 
kestettävä hyvin ympäristön erilai-
sia ärsykkeitä. Koiralle on tarjottava 
pentuna niin paljon elämyksiä, et-
tei mikään ympäristö tule sille myö-
hemmin  ongelmaksi. 

Pasanen muistuttaa, että hyvään 
suhteeseen kuuluvat myös rajat. 

Teksti Päivi Romppainen kuva Juha Pasasen arkisto

Koulutusta ilman pelkoa
Artikkeli julkaistu Poliisikoira-lehdessä 1/2017
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-Koiralle opetetaan luopuminen ja 
ei-sana. Niidenkään opettamiseen ei 
tarvita fyysistä rankaisua. 

Jotta koiralle saataisiin luotua vah-
va motivaatio, jokaisen edellä maini-
tun osa-alueen on oltava kunnossa. 

-Jos koiralla ei ole vahvaa moti-
vaatiota tekemiseen, alamme käyt-
tää pakotteita ja positiivista rankai-
sua.

Motivaatio

Koira tarvitsee vahvan motivaation, 
jotta se kykenee työskentelemään 
sitkeästi vaikeissakin olosuhteissa. 

-Koiralla tulee olla jäljellä vah-
va motivaatio etsimiseen, joka näkyy 
voimakkaana nuuhkimisena ja haluna 
löytää. Jos koira etenee jäljellä vauh-
dikkaasti, sillä on vahva motivaatio 
juoksemiseen, ei haistelemiseen. 

Pasasen mukaan motivaatiota ei voi 
koskaan olla liikaa. Voimakkaasti mo-
tivoitunut koira oppii nopeasti uusia 
asioita. Koiraa pystytään myös rankai-
semaan palkkion menettämisellä. 

-Kun koira oikeasti tavoittelee 
palkkiota, negatiivisella rankaisul-
la on äärettömän iso merkitys, jol-
loin päästään positiivisesta rankai-
susta eroon.

Jos kriteeri ei ole kohdallaan, ne-
gatiivinen rankaisu alkaa helposti 
sammuttaa käytöstä.

-Joissain tilanteessa käytän nega-
tiivista vahvistamista. Jos koira on jo 
vahvasti motivoitunut makaamaan 
paikoillaan, yritän houkutella koiraa 
liikkumaan vetämällä liinasta. He-
ti kun koira vastustaa, löysään epä-
miellyttävän pois. 

Tunne yhdistyy käy-
tökseen
Kun vahvistat koiran käytöstä, vah-
vistat myös sen hetkistä tunnetilaa.

-Jos koira on stressaantunut ja li-
sään vielä pakottamalla lisää huo-
noa oloa, käytökseni heikentää mei-
dän välistä vuorovaikutusta. Annan 
stressaantuneen koiran ensin rau-
hoittua, vasta sitten annan palkkion.

Koiran stressi voi nousta myös hy-
vän asian odotuksesta. Vaikka stressi 
tulee hyvästä asiasta, koira voi huo-
nosti. 

-Miksi koira ryntää jäljelle? Koi-
ralla on odotusarvo, että tuolla ta-
pahtuu jotain hyvää. Jos se ryntää 

Juha Pasanen

Raja- ja merivartiokoulun koiratoiminnan opettaja.
Ensimmäinen virkakoira 1994
Yksi viidestä Frontexin (Euroopan Rajaturvallisuusvirasto) kouluttajayk-
sikön jäsenistä
Kouluttaa koiranohjaajia EU:n jäsenmaissa
Mukana Frontexin ensimmäisellä  koirankoulutuskurssilla 2012-2013.
Ohjauksessa tällä hetkellä kaksi saksanpaimenkoiraa, Konsta (Evergrey´s 
Uzo) ja Kille (Mellakan Esso)
Juha Pasanen luennoi aiheesta Heurekassa 27.11.2016 
Järjestäjä: Suomen Eläintenkouluttajat ry

Koulutustermejä

Positiivinen vahviste – Käytöksestä seuraa koiralle jotain miellyttävää
Positiivinen rankaisu – Käytöksestä seuraa koiralle jotain epämiellyttävää
Negatiivinen vahviste – Käytös aiheuttaa jonkun epämiellyttävän poistumisen
Negatiivinen rankaisu – Käytös aiheuttaa jonkun miellyttävän poistumisen
Koulutustermeissä positiivinen ja negatiivinen eivät tarkoita tunnetilaa, 
vaan jonkun asian lisääntymistä tai vähenemistä. 

jäljelle, käytämme negatiivista ran-
kaisua. Menetät sen, mitä eniten ha-
luat, jos lähdet koheltamaan. 

Voimakkaasti stressaantunut koi-
ra ei pysty keskittymään eikä oppi-
maan. Hyvinvoinnin ja oppimisen 
kannalta on suuri merkitys, että koi-
raa koulutetaan oikeassa mielenti-
lassa, motivoituneena, innostunee-
na, mutta ei stressaantuneena. Jos 
koiran stressi nousee liikaa, perus-
koulutuksessa on puutteita. 

-Koiran elämä on kokonaisuus. 
Koira tarvitsee hyvää ravintoa, lii-
kuntaa, lihashuoltoa, sosiaalisuutta ja 
oikeanlainen koulutusta. Vaikka arki 
olisi kuinka hyvä, mutta koulutustai-
dot mättää, niin homma ei toimi. 

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

Suomalaisista raaka-aineista lisäaineettomia lihatuotteita koirallesi.

Suomi on pitkä ja kapea maa 
mutta sehän ei ole mitään uutta. 

Kun aletaan hyvissä ajoin 
suunnittelemaan kesäkauden avaus-
leiriä niin sääolosuhteet on ainoa 
kysymysmerkki harjoituksen läpi-
viemiseen, miesmuistiin ei ole tie-
dossa näin pitkälle venynyttä kevät-
tä. Kelloselän Marko Törmäsen joh-
dolla harjoitus meni olosuhteisiin 
nähden nappiin. 

Harjoituksia saatiin joka päiväl-
le ja niistä haastavin oli maastojälki-
en teko. Jäljet tehtiin viitostien var-
teen, tien suuntaisesti, koska syvyyt-
tä niihin ei saatu. Liikkuminen har-
joitusalueelle pitenikin leirin ede-

tessä. Esine- ja henkilöetsinnät teh-
tiin jäljentekoalueelle. Majoitusalu-
een lähiympäristöön tehtiin hangel-
le jälkiä mikä aiheutti ilon ja surun 
kyyneleitä. Ilo oli se, että koira toi-
mii oikein ja surua se, että hanki ei 
enään kantanut ylikuntoista koiran-
ohjaajaa. 

Avointa maastoa saatiin ilma-
vainuharjoitukseen viemällä koh-
dehenkilö saareen jäitten vielä kan-
taessa. Hannu Jussila oli saanut tu-
tultaan luvan mennä hänen ket-
tuhaaskalle harjoittelemaan. Haas-
kapaikka on ollut käytössä pitem-
män aikaa jonne on viety jätöksiä 
niin poroista kuin ketuistakin. 

Teksti Vesa Taskila kuvat Jouko Väisänen

Kesäkauden avausleiri
Hajua ei kuviin saada mikä oli to-

si väkevä. Koirien osalta tilanne oli 
jokseenkin outo ja uusi, käyttäyty-
minen meni varovaiseksi liikehdin-
näksi ja jätöksiä haisteltiin tosi tar-
kasti. Esineilmaisuja haaskalta saa-
tiin, mutta paikka sai koirat myös 
merkkailemaan ja ulostamaan vaik-
kakin alueelle piti kävellä kymmeni-
sen minuuttia. 

Kinttaan pirtillä vietinvaihtohar-
joituksista vastasi Sakari Huhtala. 
Piharakennuksiin tehtiin ainekätkö-
jä. Leirille osallistui omanväen lisäk-
si Ivalon ja Kr:n väkeä. Sallan tulli 
osallistui myös harjoitukseen.

Hannu Jussila ja spu Japa ilmavainu-
harjoituksessa 16.05.2017. Kohde edes-
sä olevassa saaressa. 

Spu Pörri ilmaisee haulikon hylsyn haas-
karastilla Perä-Posion alueella 17.05.2017. 
Pörrin ohjaaja on Matti Vesterinen Ivalosta.

Pelastajat sarjasta tuttu spu Japa oli mu-
kana harjoituksessa. Japan ohjaaja on 
Hannu Jussila Sallasta.

Matti Vesterinen ja spu Pörri haaskaras-
tilla Perä-Posion alueella 17.05.2017.
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Kajaanin kaupunki
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Rajakoira Jekku

Jo ennen kesälomaa, siis talvella, 
isäntä jutteli Jekulle, jotta kevääl-
lä voitaisiin käydä näyttelyssä. 

No mikäpä siinä arvelin, liekö se ta-
vallista harjoitusta kummempi juttu. 
Hän kertoi, että siihen täytyy harjoi-
tella ja näyttää kauniilta. Minähän 
olen syntymäkaunis, ruskeat silmät 
ja isot korvat ja kaikki. Karvaakin 
on runsaasti aina kirsusta hännän-
päähän saakka.

Alku keväästä se sitten alkoi. Isän-
tä olikin ulkoistanut tämän minun 
kauneusprosessin emännälle. Mitäs 
siitä kuvittelette tulleen? Yksi kaunis 
kevätpäivä ulkona touhutessa omia-
ni emäntä otti sellaisen karstan nä-
köisen vempaimen ja rupesi komen-
tamaan minua: - Jekku, nyt istu, ei, 
kun seiso, pysy paikoillasi, elä liiku!, 
Komentoja sateli ilman hengähdys-
taukoa ja kiemurtelin irti emännän 
kaulapantaotteesta. 

- Kuules nyt, senkin vietävän 
r****i! Nyt aloillas, seiso! Emännän 
ääni oli jo sen verran uhkaava, että 
ymmärsin rauhoittua ja jäin seiso-
maan niille sijoilleni. Sitten emäntä 
alkoi vetelemään minun karvojani 
sillä kädessään olevalla karstalla ees 
ja taas. Karvaa näytti lähtevän tuo-
kottain ja emäntä välillä tuskastui: – 
Eikö tämä koskaan lopu? 

Ihmettelin vähän tuota lausahdus-
ta, minähän olen koira, ja ei koiraa 
ole karvoihin katsomista. Jos olisin 
osannut, olisin sen myös emännälle 
sanonut. Mutta kun en osaa puhua, 
niin seisoin kuin sahapukki paikoil-
lani. Olisin myös kertonut hänelle, 
kuinka ihanalta se käsittely lopulta 
tuntui, kun hän minua siinä alkuke-
vään auringossa käsitteli piharapa-
koiden keskellä kuivimmalla kum-
mulla.

Nautin suorastaan siitä, kun emän-
tä siveli karvojani reippaasti korvien 
välistä ja niskaa pitkin kohti häntää. 
Sitten hän veteli karstalla molemmat 
kyljet ja vielä koivetkin. Häntää hän 
yritti tavoitella, mutta olin itse jo 

siinä vaiheessa, että oli ihan pakko 
ihan vähäsen ravistella, kun kaikki 
karvat olivat menneet emännän kä-
sittelyssä ihan epäjärjestykseen.

Siinä samassa häntäni heilahti 
reippaanlaisesti ja näin kun emän-
nän kädestä se vempain lensi iloises-
ti kaaressa pihan laajimpaan kura-
lätäkköön. Kuului vain plumps, kun 
harja katosi veden sekaan. Siitähän 
minä innostuin ja eikun vain pe-
rään! Tämähän on kiva leikki! Am-
paisin harjan perään upealla ja häm-
mästyttävän korkealla nelijalka loi-
kalla, aivan kuin olen nähnyt lau-
antai-iltojen luonto-ohjelmissa ga-
sellien tekevän. Enää en todellakaan 
ollut mikään sahapukki!

Kuulin ilmalennon aikana kor-
vissani vain kimeää katoavaa ja yhä 
korkeammalle nousevaa emännän 
ääntä: -Jeeekkuuu, eeeiii!! Samalla jo 
etutassuni tapasivat lätäkön pintaan 
etuviistossa, kun laskeuduin rapak-
koon etukenossa tavoitellen pohjalla 
lojuvaa esinettä. 

Emäntä seisoi rapakon laidalla 
nyt puolestaan kuin se sahapukki. 
Hän tuijotti minua niin tulisesti, et-
tä olisin voinut kärähtää, mutta on-
neksi katse ei sytytä. Hänen karvan-

sa valuivat vettä ja naamataulu näyt-
ti kummalliselta – ihan kuin emäntä 
olisi itkenyt. Etumus emännältä oli 
ihan kurassa ja vaatteet roikkuivat 
hänen päällään märkinä. 

Minä etsin siitä rapakosta sen 
karstan, nousin ylös se suussa-
ni, ja viedä vemputin sen emännäl-
le häntää heiluttaen. Istahdin turk-
ki yltäpäältä kurassa ja rapaista vettä 
valuen emännän eteen, laskin saalii-
ni hänen jalkoihinsa, lähelle hänen 
kuravedessä kastuneita lenkkarei-
taan ja odotin. 

Odotin todellakin sitä esineen 
luovutuskäskyä, mutta jostain syystä 
sitä ei tullut. Emäntä nytkyi ja yhisi 
siinä edessäni, enkä todellakaan ym-
märtänyt yhtään mitään, mitä hän 
minulle yritti sanoa. Lopulta sylkäi-
sin sen harjan ulos suustani hänen 
kengilleen ja nostin katseeni. 

Emäntä nauroi ja hytkyi ihan hys-
teerisesti, enkä oikein tiennyt mitä 
siinä olisin tehnyt. Sitten tietysti yri-
tin häntä lohduttaa ilosta ja vaikka 
mistä, nousin ja hyppäsin ylös etuset 
ylös emännän rinnuksille. No tähän 
ei hän ollut osannut mitenkään va-
rautua ja kohta me molemmat ma-
kasimme siinä samassa rapakossa.

- No ei sinusta kyllä ole missikisoi-
hin tuossa kunnossa, kuulin emän-
nän sopertavan naurun seasta, ja 
hän jatkoi: - Nyt sitten pakkopesulle 
molemmat!

Jekku valmistautuu missikisoihin
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Kaakkois-Suomen rajavartios-
tossa, Kolmikannan raja-
vartioasemalla on järjestetty 

vartion koiranohjaajien välinen oma 
koirakisa jo muutamana vuonna. 
Ajatuksena on ollut luoda pienimuo-
toinen leikkimielinen kilpailutilanne 
ohjaajien välille.  

-Ajatus vartion omaan kisaan läh-
ti liikkeelle siitä, kun pohdittiin, mi-
kä motivoisi ohjaajia treenaamaan 
koiraa aina vaan paremmaksi, ker-
too vanhempi rajavartija Kari Kiive-
ri idean synnystä. 

Käytännössä kisa toteutetaan niin, 
että pentukoiranohjaajat, jotka eivät 

Vartion oma koirakisa motivoi 
ammattitaidon ylläpitoon

Teksti Hanna Pulkkinen kuvat Antti Tiihonen

itse osallistu kisaan, suunnittelevat 
tehtävät.

 Osa-alueet, joissa kisataan ovat 
joka vuosi samat. Niihin sisältyy tot-
televaisuus, henkilöetsintä ja tapah-
tumapaikkatutkinta, kovan alustan 
jälki, pitkä maastojälki sekä kaksi 
”pimeää” herätettä, joista toinen ke-
väällä ja toinen syksyllä. Kaikki lajit 
pisteytetään ja tehtävien suunnitte-
luvastuussa olevat ohjaajat huolehti-
vat kirjauksesta ja pisteiden laskusta. 
Tehtävien osa-alueet siis säilyvät sa-
mana, mutta itse tehtävät ovat joka 
vuosi vähän erilaisia.

-Kilpailun tehtävät täyttävät myös 

K-SR:n antamat vaatimukset ja kil-
pailuun osallistuvat vain luokitel-
lut koirat, kertoo ylirajavartija Jou-
ni Pirhonen.

Kisa on saanut ohjaajien keskuu-
dessa paljon positiivista palautetta ja 
käytännössä kaikki vartion koiran-
ohjaajat (pl. pentukoiranohjaajat) 
osallistuvat siihen. 

-Vaikka kilpailu onkin periaat-
teessa leikkimielinen, kisataan siinä 
kuitenkin tosissaan. Kilpailuhenki-
syyttä löytyy sen verran, että kukaan 
ei halua olla viimeinen,  toteaa Pir-
honen.

Kolmikannan rajavartioaseman koiranohjaajia odottelemassa 
vuoroaan tottelevaisuuskentän laidalla.

Maalimiehen lepohetki.

Tottelevaisuusosuuden tuomari vanhempi 
rajavartija Juha Räisänen.

Vanhempi rajavartija Henri Leppinen ja spu Remu (Aachen Fabularis).

Spu Iiro (Alhovaaran Iivari).
Vanhempi rajavartija Simo Halko ja spu 
Duri (Mellakan Duuri) jäljellä.

Paukkuarkuuden testausta.
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Rajakoiraohjaaja Antti Ahtola 
Kaakkois-Suomen rajavar-
tiosta koulutti koiranohjaa-

jia ja heidän koiriaan 1.-2.4.2017 
Kajaanissa. Koulutuspaikkana tällä 
kertaa Kainuun Prikaatin ampuma-
rata-alue, Hoikanportti. Koulutus-
viikonlopulle osallistui kymmenen 
harjoituskoiraa, joiden ikä vaihteli 
muutamasta kuukaudesta aina vii-
sivuotiaaksi asti. Rodultaan koirat 
olivat pääasiassa saksanpaimenkoi-
ria. Koulutukseen osallistui kaksi 
virkakoiraa Kainuun Prikaatista. 
Muutama kuunteluoppilaskin seu-
rasi mielenkiinnolla viikonlopun 
harjoituksia.

Ahtola aloitti rajakoiranohjaajana 
vuonna 2004 Lapin rajavartiostossa. 
Kiinnostus koirien kouluttamiseen 
ja haasteellisemmat työtehtävät koi-
ratoiminnassa vaikuttivat hänet ha-
kemaan siirtoa Kaakkois-Suomen 
rajavartiostoon 2008, jonne myös 
pääsi. Kaakkois-Suomessa koiraur-
heilun, lähinnä suojelun harrasta-
jia oli enemmän kuin Lapissa ja vä-
limatkat huomattavasti lyhyempiä 
harjoituskentille.  Ahtola kouluttau-
tui Saksanpaimenkoiraliiton maali-
mieheksi ja hänet pätevöitiin siihen 
vuonna 2010. 

Kahdesti hän on osallistunut Sak-
sanpaimenkoiraliiton suojelun Suo-
menmestaruus kilpailuihin, molem-
milla kerroilla eri koiralla. Mainit-
takoon, että ensimmäisellä kerral-
la virkakoira spu Troyen`s Osmolla 
”Tiko”. Siviilipuolen kilpailuissa Ah-
tola edustaa SPL Keski-Karjalaa ja 
ohjattavana tällä hetkellä siviilikoira 
spu Fluss-Strand Black Juan Ibenez. 
Lisäksi Ahtola antaa koulutustukea 
Imatran raja- ja merivartiokoulul-
la koiranohjaajan peruskurssin op-
pilaille.

Tästä uudesta tavasta kouluttaa 
koiria on kirjoitettu ja rummutet-

tu mediassa paljon. Siviiliharrasta-
jat ovat myös kyselleet minulta pal-
jon, meidänkin firman käyttämäs-
tä uudesta koulutusmallista, mutta 
melkein yhtä tuntematonta tämä on 
minullekin.  Itse olen käynyt koiran-
ohjaajan peruskurssin vuonna 2004, 
joten niistä ajoista koulutustavat 
ovat muuttuneet paljon. Sen vuoksi 
lähdin seuraamaan Ahtolan jalkau-
tumista kansan syviin riveihin ja op-
pien omaksumista Hoikanporttiin.

Käyn läpi seuraavaksi muutaman 
harjoituksen, joihin itse kiinnitin 
huomiota. Aluksi saimme seurata 
nuoren koiran (alle 5 kk vanha) har-
joitusta kentällä. Ahtola pyysi ohjaa-
jan tuomaan vapaana koira kentälle 
ja se sai touhuta ja haistella paikalla 
olevat ihmiset. Samalla nähdään sen 
reagointi ja sosiaalisuus paikalla ole-
viin ihmisiin. Pentukoira on kuiten-
kin luonteeltaan utelias ja uusi kent-
täkin jännittää sitä. Kukaan ei kui-
tenkaan saa huomioida koiraa mi-
tenkään, vaan aina kun se ottaa kon-
taktin ohjaajaan, hän palkitsee koi-
ran oikeasta käytöksestä. 

Tällä opetetaan koiralle, että kaik-
ki ns. kiva tapahtuu ohjaajan kanssa. 
Samalla luodaan ohjaajan ja koiran 
välistä hyvää suhdetta kuntoon tär-
keätä jatkokoulutusta varten. Myö-
hemmässä vaiheessa koira ei enää 
huomioi muita ihmisiä kentällä, 
koska tämä ei toivottu käytös ei joh-
da mihinkään. Tässä harjoitukses-
sa keskusteltiin oikeanlaisen palkan 
tärkeydestä. Onko esim. ruoka enää 
tarpeeksi motivoiva ja mielenkiin-
toa herättävä palkka, kuin vastaa-
vasti pallo tai patukka. Tämän koi-
ran kohdalla ruoka vaihdettiin seu-
raavaan harjoitukseen palloksi, jol-
loin ohjaaja kiinnosti jo enemmän 
koiraa. Eli pitämällä kontaktia oh-
jaajaan saan sieltä positiivisen vah-
visteen.

Saimme seurata vanhemman koi-
ran harjoitusta, joka oli käynyt jo 
suojelukokeessa. Ongelmana koiral-
la oli sen kiinnikäyminen maalimie-
hen suojahihaan vartiointivaihees-
sa. Ohjaaja teki kentällä hallintaa ja 
hyvästä hallinnasta hän itse vahvis-
ti koiraa purutyynyllä. Välillä hyväs-
tä hallinnasta koira lähetettiin var-
tioimaan maalimiestä. Jos koira kävi 
kiinni maalimiehen hihaan, ohjaaja 
nouti koiran pois, eikä sitä rangaistu 
virheestä enempää. 

Nyt koiralta vietiin sitä miellyttä-
vä esine eli hiha pois. Koiran stres-
sitasoa ei nostettu enempää pakot-
teilla. Uusi hallintaosuus ja uudel-
leen lähettäminen. Koira saatiin jo 
tulemaan välillä puhtaanakin var-
tioimaan, josta maalimies vahvisti 
oikeanlaista käytöstä purulla suoja-
hihaan. Harjoitus kesti aika pitkään, 
mutta koira oli motivoitunut ja ener-
ginen tekemään töitä. Harjoitukses-
sa ei pelätty virheitä, vaan annettiin 
koiran tarjota erilaisia toimintamal-
leja. Näistä toimintamalleista vain 
oikeanlainen toiminta palkitaan ja 
ajan myötä ns. ”vääränlainen toi-
minta” poistuu. 

Tämänlaista harjoittelua on mu-
kava seurata ja on ohjaajallekin 
stressittömämpää, kuin aikaisem-
pi vanhan liiton suojeluharjoittelu. 
Muistan omaltakin uralta, kun koira 
ja maalimies huusivat kuin oikohöy-
lä vieressä. Yritä laittaa koira kuun-
telulle ja samanaikaisesti kuunnella 
ohjeita maalimieheltä. Se oli sitä oh-
jaajan hermorakenteen rei’ittämis-
tä.  Nämä Hoikanportissa nähdyt 
harjoitukset vaativat ohjaajaltakin 
suunnitelmallisuutta ja mietintää, 
miten toteutan harjoituksen. Pitää 
olla valmiiksi mietittynä pääsuun-
nitelma, varasuunnitelma ja hätä-
suunnitelma. Ohjaaja ei voi pelkäs-
tään kävellä maalimiehen ohjeiden 
mukaan kuin robotti kentällä. Tätä 
samaa vaaditaan rajakoiraohjaajil-
takin koiranohjaajan peruskurssilla.

Ahtola näytti omalla siviilikoiral-
la, miten ohjaaja voi itse kouluttaa jo 
aika pitkälle koiransa ennen maali-
miehen kanssa käytävää koulutusta. 
Koiralle on jo koulutettu tietyt val-
miudet ja toimintatavat, kun tulee 
aika ottaa maalimies mukaan esim. 
suojeluharjoitukseen. Mm. vartioin-

nit ja lähetykset vartiointiin pystyy 
ohjaaja tekemään itse, vain yhden 
asian tässä mainitakseni. 

Paikallaolijat saivat mielestäni sel-
keän kuvan tämäntyyppisestä kou-
lutusmallista ja ohjaajat esittivätkin 
Ahtolalle tarkentavia kysymyksiä 
harjoitteista. 

Tämän tyyppiseen koulutukseen 
ja tietojen päivittämiseen olisi tar-
vetta myös oman organisaation van-
hoilla koiranohjaajilla, joilla on jo 
aikaa viimeisimmästä koiranohjaa-
jan peruskurssista. 

Teksti ja kuvat Henri Manninen

Ahtolan koulutusopein 
Kajaanissa

Spu Jenidon Kaifar ”Kamu” vartioimassa 
Antti Ahtolaa.

Marjo Lipponen ja spn Jäkälän Briljantti 
”Hilma” leikkimässä kentällä.

Anni Puurunen ja spn Vorgeher Gaia 
”Riesa” suojeluharjoituksessa.

Jonna Kiiskinen ohjaa tottelevaisuuteen spu Fluss-Strand Lycus ”Renneä” (alla).

Kainuun Prikaatin virkakoiran alku spu 
Jäkälän Brutus ”Nemo” palloleikissä. 
Oik. ohjaaja Jenni Jalasaho.
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Myös koirien terveyttä on 
hoidettava siinä missä 
muidenkin elollisten olen-

tojen. Periaatteessa menettely on 
sama kuin ihmistenkin suhteen, jos-
kin erityisesti koiriin suunnattua.

Koirien terveydenhoito alkaa ro-
kotuksilla jo pentuiässä. Ensimmäi-
sen vuoden aikana pentu tulisi ro-
kottaa kolme kertaa penikkatautia, 
tarttuvaa maksatulehdusta ja parvo-
virukselta suojaavalla yhdistelmäro-
kotteella, jonka jälkeen rokotus uu-
sitaan kolmen vuoden välein. En-
simmäinen rabiesrokotus tulisi an-
taa 16-20 viikon ja toinen noin vuo-
den ikäisenä, jonka jälkeen se uusi-
taan kolmen vuoden välein. Roko-
tusohjelmaa voivat vaikuttaa mah-
dolliset tautiepidemiat, näyttelyihin 
osallistuminen ja ulkomaanmatkat 
sekä koiran mahdollinen tiineys.

Muista rokotuksista mainittakoon 
leptospiroosirokotus, jota suositel-
laan matkustettaessa maihin joissa 
tartunta on yleinen, sekä punkkien 
puremien immunointiin tarkoitettu 
borrelioosirokote, joskus myös her-
pesrokotus.

Toinen tärkeä toimenpide on koi-
rien madotus, joka suositellaan teh-
täväksi kaksi kertaa vuodessa tai 
tarpeen vaatiessa. Jälkimmäises-
sä tapauksessa koira on jo sairastu-
nut, mikä ilmenee laihtumisena, ri-
pulina, oksenteluna ja yskänä, jos-
kus huonovointisuutena ja turkin 
kunnon heikentymisenä, pennuil-
la myös vatsan turpoamisena. Tii-
neen nartun madotus on erityisen 
tärkeää, ja se tulisi suorittaa 40 tii-
neysvuorokauden jälkeen jopa päi-
vittäin. Jos perheessä on useita koi-
ria, madotus tulee suorittaa kaikille 
koirille samanaikaisesti.

Madotus on suositeltavaa jos koi-
ran tiedetään syöneen tai tonkineen 
ulosteita, luonnonvaraisia pienjyrsi-

jöitä tai raakaa järvikalaa. Jos emon 
madotus on jäänyt hoitamatta, sisä-
loiset voivat siirtyä pentuun myös 
emon istukan tai maidon välityksel-
lä.

Tähän vuodenaikaan erityises-
ti punkit aiheuttavat koiraihmisil-
le päänvaivaa. Edellä mainittu roko-
te suojaa vain punkkien puremien 
mahdollisesti aiheuttamalta borre-
lioosilta, ei punkeilta tai niiden pu-
remilta. Asian voi hoitaa tarkoituk-
seen kehitetyllä punkkipannalla, 
vaihtoehtona sisäisesti tai ulkoises-
ti käytettävät torjunta aineet, joista 
useimmat tehoavat myös kirppui-
hin. Näistä punkkipannan tarjoama 
suoja on heikompi kuin varsinaisten 
torjunta-aineiden, vaikka vähentää-
kin jonkin verran tartuntavaaraa. 
Suun kautta annettava lääkitys on 
helpoin (jos koira suostuu sen otta-

Punkkikarkote häätää punkit ja kirput 
varsin tehokkaasti, ehkä joissakin ta-
pauksissa myös hirvikärpäset. Kuvassa 
yksi yleisimmistä ulkoisista punkkikar-
kotteista.

Teksti ja kuvat Raimo Hytönen

Koiran perusterveydenhoito

maan), mutta ei ulkoisenkaan lääki-
tyksen antaminen kovin vaikeaa ole.

Periaatteessa näitä ohjeita noudat-
tamalla koira pysyy terveenä ja hy-
väkuntoisena, kunhan riittävästä lii-
kunnasta ja hygieniasta huolehdi-
taan. Toki koirilla esiintyy todelli-
sia sairauksiakin, mutta ne ovat oma 
lukunsa, johon en tällä kertaa puutu 
sen enempää.

Toivotan lopuksi kaikille palstani 
lukijoille hyvää kesää ja kesälomaa!
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Järjestelmäkameroiden ja kehit-
tyneiden kännykkäkameroiden 
yleistyminen on luonut hyvät 

puitteet kuvausharrastuksen laajen-
tumiselle. Lemmikkienkin kuvaa-
miseen onnistuu kotioloissa, kun-
han tietää tärkeimmät niksit. Tässä 
jutussa keskitymme koirien kuvaa-
miseen.

Järkkäristä on moneksi

Tämän päivän valokuvauksessa 
käytettävät kamerat jakaantuvat 
karkeasti kahteen ryhmään: järjes-
telmäkameroihin eli järkkäreihin ja 
kännykkäkameroihin. Pokkarit ovat 
pikkuhiljaa jääneet kuvauskalus-
tossa sivurooliin. Hintaluokaltaan 
edullisimmat järkkärit ja kännyk-
käkamerat ovat, ehkä yllättäenkin, 
samassa hintaryhmässä. Näin jos 
tarkastellaan peruskameroita, joilla 
on mahdollista saada hyviä otoksia. 
Pikku-zoomilla varustettu perus-
järkkäri maksaa noin 350€. Samalla 

hinnalla saa kännykän, jonka kame-
ra riittää yllättävän moniin kuvaus-
tilanteisiin.

Järkkärit hankitaan normaalisti nk. 
”kitti-pakettina” eli kameran muka-
na tulee lyhyiden polttovälien zoom 
-objektiivi. Tämä onkin järkevää, sil-
lä näin säästetään rahaa. Jos sääs-
tö ei ole hankintakriteerinä, voisi tä-
män pakettiin kuuluvan pikku-zoo-
min vaihtaa laadukkaampaan. Ob-
jektiivin suurin heikkous löytyy sen 
valovoimasta eli objektiivin läpi kul-
kevan valon määrä on vähäisempi 
kuin laadukkaampien objektiivien. 
Ongelmalliseksi tämä käy, kun kuva-
taan vähäisessä valossa ilman jalus-
taa. Polttovälialue on 18-55mm, jo-
hon todellisuudessa pitää laskea ka-
meran kennosta johtuva rajausker-
roin eli croppi-kerroin, että saadaan 
kinokoon kameran vastaavuus. 

Objektiivien polttovälit kun ilmoi-
tetaan tällä kinokoolle sopivalla lu-
kemalla. Canon-harrastajakame-
roissa tämä kerroin on 1,6x ja Ni-

konin 1,5x. Näin em. zoom vastaa 
Canonilla 28,8-88mm ja Nikonil-
la 22,5-82,5mm polttoväliä. Käytän-
nössä objektiivi soveltuu sisätilojen 
ahtaitten ja maisemien laajojen nä-
kymien kuvaamisesta aina lyhyen 

teleen muotokuva- ja tuotekuvauk-
siin. Tämä lyhyt tele ei riitä luonto-
kuvaajien lintu- tai eläinkuvauksiin. 
Mutta lemmikkien kuvaaminen täl-
lä optiikalla onnistuu mainiosti. 

Kitti-pakettien kamerarunkojen 
kennot ovat riittävän laadukkaita 
lähes kaikkeen kuvaamiseen. Sulji-
najat ovat tyypillisesti välillä 30 sek 
– 1/4000 sek. Se riittää käytännös-
sä kaikkeen kuvaamiseen. Väriläm-
pötila-, tarkennus- valonmittaus- 
ja sarjakuvausominaisuudet riittä-
vät useisiin normaaleihin tilantei-
siin. Nopeasti liikkuvien kohteiden 
(esim. lentävät linnut tms.) kuvaa-
miseen tarkennus ja sarjakuvauso-
minaisuudet eivät kuitenkaan riitä.

Järjestelmäkameran tärkein omi-
naisuus löytyy jo sen nimestä: siihen 
voi liittää erilaisia järjestelmiä kuten 
vaihtaa objektiiveja, liittää salama-
valoja ja erilaisia laukaisimia. Yksi 
kamerarunko muuntuu monenlai-
seksi kameraksi.

Kännykkäkamerallakin 
pärjää - ja jopa hyvin
Ehkä viime vuosien kaikkien suu-
rin kehitys valokuvarintamalla on 
tapahtunut kännykkäkameroissa. 
Jo muutaman sadan euron hintai-
sen kännykän kuvanlaatu riittää jo 

ammattilaisillekin monen kuvaami-
seen. Kuvakennot, objektiivien omi-
naisuudet ja etenkin kuvaproses-
soinnit ovat menneet harppauksin 
eteenpäin. Kännykkäkameroiden 
suurin miinus on optisen zoomin 
puute. Käytännössä kännykkäka-

meralla zoomatessa vain rajataan 
kennon tallentavaa kuva-aluetta 
pienemmäksi. Tästä on välittömänä 
seurauksena kuvalaadun huonone-
minen. 

Jos on välttämätöntä zoomata, tu-
lee se tehdä maltilla. Tai jättää rajaa-
minen tietokoneelle, jossa loppu-
tulos on paremmin tarkasteltavis-
sa. Selvennyksen vuoksi: järkkärei-
den zoom-objektiivit ovat aina opti-
sia eli niillä zoomaaminen ei aiheu-
ta tätä ongelmaa. Kännykkäkame-
ran hyvän kuvanlaadun lisäksi sil-
lä on ylivertainen ominaisuus: se on 
lähes aina mukana! Pienen kokonsa 
lisäksi kuvat saa toimitettua näytille 
saman tien.

Sommittele kuva oikein

Kameran tekniset ominaisuudet 
ja kuvanlaatu eivät vielä yksin tee 
hyvää kuvaa. Kuvan sommittelulla 
on jopa suurempi merkitys. Tär-
kein sommittelussa on kuvan ra-
jaus huomioiden pääkohteen koko 
ja sijainti rajattavaan   kuva-alaan. 

Teksti ja kuvat Arto Komulainen

Parempia koirakuvia

Musu -dreeverin muotokuva. Kamera on 
samalla korkeudella koiran kanssa. Isän-
tä on auttanut kuvattavan jalat oikeaan 
asentoon ja ryhdin kohdalleen. Kuvaa-
jan huoleksi jää teknisesti onnistuneen 
kuvan taltiointi.

Spn Luna työn touhussa v. 2012 Virtanie-
messä. Toimintakuvissa kuvaajan tulee 
pysyä sivuroolissa ja ikuistaa aitoja tilan-
teita. Lunan ohjaaja on Juha Heikkonen.

Siiri-koira mielipaikallaan olohuoneen 
sohvalla. On varottava kuvaamasta ”ih-
missilmän korkeudelta” Tällöin kamera-
kulmasta tulee kuvattavaa vähättelevä.

Värikuva vai mustavalkea? Joskus mus-
tavalkea on persoonallisempi vaihtoehto. 
Niin koiran kuin ihmisenkin muotoku-
vassa. Kuvassa spn Nette, jonka ohjaaja 
on Tommi Juopperi.
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Tiiviillä rajauksella korostetaan pää-
kohdetta, väljällä tuodaan mukaan 
muita elementtejä, jotka yhdessä 
pääkohteen kanssa luovat kuvaan 
mielenkiintoa ja jännittävyyttä. Ku-
vasommittelussa on tärkeää miettiä 
taustan merkitys kuvassa. Pidemmän 
polttovälin teleobjektiivilla kuvat-
taessa tausta hämärtyy ja tämä tuo 
kohteen hyvin esille. Lyhyemmän 
polttovälin optiikalla kuvattaessa 
taustalla olevat kohteet tulevat ku-
vaan mukaan tarkkoina. Pystykuva 
on eloisa, vaakakuva rauhallinen. 
Neliö on kuvapintana kaikkein neut-
raalein ja seesteisin. 

Kuvaajat viestivät kuvilla. Mieti 
siis tarkkaan mitä haluat kuvaan ot-
taa mukaan ja kuvalla kertoa. 

Tunne kuvauskohteesi

Valokuvaajalla on hyvin harvoin ku-
vausapulaista, ohjaajasta puhumat-
takaan. Näin kuvaaja toimii myös 
ohjaajana, sekä luo tarvittavan käsi-
kirjoituksen. Koirakuvauksissa ku-
vaajalla on  joskus apuna koiran isän-
tä tai emäntä. Kuvausta valmistellessa 
voi hahmotella kuva-aiheet paperille. 
Vähintäänkin on mietittävä kuvauk-

sen runko valmiiksi muistiin. 
Jos kuvaat omaa koiraasi, tunnet 
kuvauskohteesi hyvin ja tiedät mi-
ten kuvausta tulee ohjata. Onnistu-
minen on helpompaa kuin oudon 
koiran kanssa. Jos kuvauskohteena 

on vieras koira, keskustele tämän 
isännän tai emännän kanssa kuinka 
päästä tilanteisiin, joista hyvät kuvat 
syntyvät. Jos kuvat tulevat koiran 
omistajalle, kysy häneltä minkälaisia 
kuvia hän haluaa. Miettikää yhdessä 
miten kuvaus toteutetaan.

Poseerausta ja vauhti-
kuvia
Muotokuva koirasta syntyy periaat-
teessa samoilla säännöillä kuin ihmi-
sestäkin. Kuvassa tulee näkyä koiran 
persoonallinen olemus. Kuvaajan ja 
kuvattavan välillä on oltava luotta-
mus. Muutoin kuviin tallentuu kor-
viaan luimistelevasta lemmikistä. 
Käytettäessä järkkäriä ja lyhyttä te-
leä, saa taustan sumenemaan ku-
vattaessa koirasta lähikuvia. Käytä 
kamerassa kuvausohjelmana aukon 
esivalintaa (Canon Av, Nikon A) 
ja laita aukkoarvoksi f 5.6 tai pie-
nempi lukuinen. Jos käytössäsi on 
teleobjektiivi, esimerkiksi 70-300 
mm telezoom, kuvaa pidemmällä 
polttovälillä hieman kauempaa. Mi-
tä pidempi on käytetty objektiivin 
polttoväli ja mitä lähempää koh-
detta kuvataan, sitä lyhyempi on sy-

vyysterävyysalue ja sitä epätarkempi 
tausta. Syvyysterävyysalue kasvaa 
kun aukkoarvoa eli f-lukemaa ison-
netaan. 
Valitse koiran muotokuvaan tausta 
huolella. Täysin plankko valkea sei-
nä ei ole paras mahdollinen tausta. 
Koiran väritykseen sopiva tausta 
antaa kuvalle syvyyttä. Muista väri-
harmonia etteivät värit lyö toisiaan 
korville. Jos tausta on tumma ja ku-
vaat sen epäteräväksi, yritä löytää 
sinne jotakin vaaleita kohteita. Täl-
löin kuvalle tulee syvyyttä ja samalla 
siitä tulee mielenkiintoisempi. Mieti 
myös mustavalkeaa vaihtoehtoa. Tä-
mä pohdinta tulee tehdä jo kuvaus-
tilanteessa, vaikka kuvat voi kääntää 
kuvankäsittelyssä tähän muotoon.

Kännykkäkameran suhteellisen 
laajakulmainen optiikka ei sovellu 
hyvin koirien muotokuvaamiseen. 
Läheltä laajakulmalla otettu kuva 
vääristää mittasuhteita venyttämäl-
lä kuvaa. Lisäksi lähellä koiraa ka-
meran kanssa hääräävä kuvaaja saa 
yleensä koiran tuntemaan olonsa 
epämiellyttäväksi. Tällöin kannattaa 
hieman zoomata ja siirtyä askel pa-
ri taaksepäin. Kännykkäkamera on 
parhaimmillaan erilaisten toimin-
nallisten kuvien ja videoiden tallen-
tamisessa. 

Kuvaamalla pidemmällä objektiivilla 
sumenee tausta, jolloin kohde tulee pa-
remmin kuvassa esiin. Kuvattu 300 mm 
telellä. Aukko on 5.6, jolloin Hiro -koira 
tulee emäntänsä Viivin kanssa tarkkana 
kuvaan.

Sivusta kuvattu juoksukuva. Ajan esi-
valinta -kuvausohjelmalla on kameraan 
asetettu suljinajaksi 1/50 sekuntia ja seu-
rattu kuvauksen aikana koiran ja tämän 
taluttajan liikettä.

Vieraan koiran toiminnallinen 
kuvaaminen ilman hyvää etukäteis-
suunnittelua on vaikeaa. Reaktiivi-
sesti koiran liikkeiden mukaan ku-
vaaminen vaatii hyvää osaamista 
ja nopeaa kameraa sekä hyvää on-
neakin, että tilanteet saa tallennet-
tua. Parhaiten koirasta saa vauhtiku-
van kuvaamalla sivusunnassa juok-
sevaa koiraa. Laita järkkärin ku-
vausohjelmaksi suljinajan esivalin-
ta (Canon Tv, Nikon S) ja suljina-
jaksi puolet objektiivin polttovälis-
tä. Polttovälilukema löytyy objektii-
vin zoom-renkaasta. Esim. kuvat-
taessa 55 mm polttovälillä, aseta sul-
jinajaksi 1/30 sekuntia, 300 mm vas-
taavasti 1/160 sek. Laita kameraan 
jatkuva tarkennus päälle ja kuvaus-
taajuudeksi kolme kuvaa sekunnis-
sa. Seuraa juoksevaa koiraa ja pidä 
se tarkennuspisteessä/-eissä. Siir-
rä tarvittaessa tarkennuspistettä, et-
tä sommittelu on toimiva eli koiran 
eteen jää riittävästi tilaa. Näin taus-
tasta tulee vauhtiviivojen rytmit-
tämää, mutta kohde pysyy pääosin 
tarkkana. Jos kuvaat kohti juoksevaa 
koiraa, laita suljinajaksi riittävän no-
pea aika saadaksesi liikkeen pysäy-
tetyksi. Esim. 1/500 sek. on riittävä. 
Kuvaa telezoom -objektiivilla, jos 
sellainen on käytettävissäsi. Tällöin 
voit zoomata lyhyemmälle polttovä-
lille koiran lähestyessä sinua. 

Haastava kuvattava on isäntänsä 
tai emäntänsä kanssa kuvaajaa lä-
hestyvän koiran kuvaaminen. Sa-
manaikaisesti tulee hallita rajaus ja 
sommittelu yleensäkin sekä syvyys-
terävyys niin että kaikki pääkohtee-
na olevat ovat tarkkoja. Käytä tällöin 
aukon esivalintaohjelmaa ja laita 
aukkoarvoksi vähintään f 8. Jos koh-
teet lähestyvät nopeasti, tulee tar-
kennusmuotona olla jatkuva tarken-
nus. Tarkennuspisteen joudut siir-
tämään niin, että kamera tarkentaa 
koiraan ja kuvan rajaus on toimiva. 
Usein tällaisen kohteen kuvaus teh-
dään pystykuvana. Tarkasta välil-
lä kameran LCD-näytöltä zooma-
ten, onko kaikki kuvassa terävänä 
ja rajaus toimiva.  Tehokeinona voi 
käyttää lyhyempää syvyysterävyys-
aluetta, jolloin koiran taluttaja piir-
tyy taustalle epäterävänä. Tällaiseen 
kuvaamiseen tarvitset telezoom -ob-
jektiivin.

Viimeistele kuvankä-
sittelyllä
Niin järjestelmäkameran kuin kän-
nykkäkameroiden kuvia voi ja tulee 
kuvankäsitellä tietokoneella. Ku-
vankäsittely jakaa mielipiteitä kah-
teen leiriin. Joidenkin mielestä se 
on kuvamanipulointia ja se on syytä 
jättää tekemättä. Teknisessä mieles-
sä kuvankäsittely on kuitenkin tar-
peellista. Etenkin kuvattaessa raw 
-raakakuvia, on ne ensin tarpeelli-
silta osin muokattava ja sen jälkeen 
käännettävä normaaleihin kuvafor-
maatteihin, esim. JPG:ksi. Kuvankä-
sittely on kuitenkin jokaisen henki-
lökohtainen asia ja jokainen päättää 
kuinka voimakkaita muokkaustoi-
menpiteitä haluaa kuvilleen tehdä. 
Normaalisti säädetään vain sitä mi-
kä kuvassa säätämistä tarvitsee. Jos 
värilämpötila on pielessä, on toki 
hyvä säätää se kohdalleen. Kuvan lo-
pullinen rajaaminen on hyvä tehdä 
tietokoneella. Kuvan osien poista-
minen tai niiden lisääminen kuvaan 
on jo varsin kyseenalaista. 

Kuvankäsittelyssä on helppoa ko-
keilla värikuvan muuntamista mus-
tavalkoiseksi. Ei kun -näppäimel-
lä on helppo palata takaisin alkupe-
räiseen muotoon. Järkkärin kennol-
la olevien pölyhiukkasten poistami-
nen käy kuvankäsittelyllä helposti. 
Toki pitemmän päälle ne tulee saada 
kennolta pois.

Laita kuvat näytille

Digitaalisten kuvien esille laittami-
nen on helppoa. Netin sosiaalisessa 
mediassa on useita palvelun tarjo-
ajia, joiden kautta voi helposti laittaa 
valokuvat nähtäville. Tunnetuimpia 
näistä ovat Facebook, Google+, Lin-
kedln ja IRC-calleria. Netin media-
palveluista löytyy kuvien jakamiseen 
mm. Instagram, Flickr, Photobucket 
ja Snapchat.

Valokuva suurennoksena on ai-
na näyttävä. Hyvin toteutettu kuvaus 
tuottaa hienoja kuvia, joita on muka-
va esitellä myös muutoin kuin näyt-
töpäätteeltä. Kuvakirjat ovat kasvatta-
neet suosiotaan viime vuosien aikana. 
Muutaman kympin hintainen kirja on 
mukava muisto. Myös kalentereita voi 
tilata omilla kuvilla kuvitettuina.

Sulo poseeraa kuvaajalle. Mutta vain het-
ken, joten kuvaajan tulee olla valmiina.

Arjan ja Sulon yhteispotretti. Taustalla ole-
va taulu on jätetty epätarkaksi, jolloin se ei 
häiritse kuvaa vaan tuo kuvaan syvyyttä.
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Näin Suomi 100 vuotta kun-
niaksi valikoitui tämän ker-
taisen koeajoauton merkiksi 

Mercedes-Bens GLC, joka on Suo-
messa Valmet automotiven Uuden-
kaupungin tehtaalla valmistettu malli. 

Mercedes muutti hiljattain näi-
tä mallimerkintöjään uusiksi, lähes 
kaikille malleille tuli uudet merkin-
nät. Tämän koeajoauton mallimer-
kintä oli aiemmin CLK. Uusi Mer-
cedes-Benz GLC jatkaa edeltäjänsä 
GLK:n tiellä, mutta nyt paremmin 
muotoiltuna kaikilta osin. Auto on 
kasvanut lähes joka suuntaan enti-
seen verrattuna, nyt koko on jotain 
Hondan CR-V:n ja Nissanin Suv-au-
tojen luokkaa. 

Kulutus ja päästöt ovat pudon-
neet ja vastaavat nyt Eu:n standarde-
ja. Vaikka GLC:n fyysiset mitat ovat 
kasvaneet, se on edeltäjäänsä selväs-
ti kevyempi, se näkyy sitten kulutuk-
sessa, sekä muissa ominaisuuksissa. 
Lehtitietojen mukaan uusi GLC on 
huomattavasti parempi malli kuin 
edeltäjänsä GLK. Näitä uusia omi-

naisuuksia koetan tässä artikkelis-
sa sitten hakea. Koeajoauton perus-
mallin lähtöhinta, ilman mitään li-
sävarusteita, on tällä hetkellä 59.028 
euroa ja nyt koeajossa olleen auton 
hintalisä varusteineen on Joensuus-
sa Autotalo Hartikaisella 65 900 eu-
roa. 

Koeajo

Koeajoa ajoin tuttuun tapaan Joen-
suun ympäristössä erilaisilla teillä 
noin kolme tuntia, joten jonkinlai-
sen tuntuman sain autoon tälläkin 
kertaa. Katumaastureille tyypilli-
sesti GLC:hen on vaivatonta nousta 
kyytiin. Korkeammalla istuminen 
parantaa näkyvyyttä, sen olen huo-
mannut jo kauan sitten omassa au-
tossani, et enää rojahda istuimien 
syvyyksiin, kun nouset autoon.

Ohjaustuntuma on mukava ja erit-
täin tarkka. Muut hallintalaitteet toi-
mivat odotetunlaisesti, alussa tie-
tenkin oli hiukan etsimistä, mutta 
kaikkeen tottuu nopeasti. Kuljetta-

jan näkökulmasta katsoen on kaik-
ki hyvin: kytkintuntuma on jämäk-
kä, kaikki on vaivattomasti käsillä ja 
kaikki myös toimii ongelmitta. 

Vaihteen valitsin on viiksessä ra-
tin oikealla puolella ja toimi moit-
teettomasti. Auton 2-litraisen die-
selmoottorin 170 hevosvoimaa riit-
tävät liikuttamaan autoa aivan riittä-
vän vaivattomasti joka  ajotilantees-
sa. Ajelin myös tosi huonolla teillä ja 

Teksti ja kuvat Ismo Hautamäki

Mercedes-Bens GLC 220 D-4 Matic
Rajakoira-lehti koeajaa

Tekniikka

Moottori ja suorituskyky: iskutilavuus (cm3) 2143, teho (kW [hv] 125/170 kierrosluvulla 1/min) 125 /3.000–4.200 
vääntö (Nm kierrosluvulla 1/min) 400/1.400–2.800, puristussuhde 16.2: 1, Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) 8,3 Huippuno-
peus (km/h) 219 km, päästöluokka euro 6, voimansiirto, jatkuva neliveto, vaihteisto 9G-TRONIC, välityssuhde 3.067.
Alusta ja renkaat: etu ja taka-akseli monivarsituenta, jousitus edessä/takana Coil spring n.a, rengaskoko, edessä ja 
takana, 235/65 R 17, etu ja takajarrut tuuletut levyjarrut. 
Kulutukset: ajotiekoneen mukaan 6.1-7.4 välillä, tehtaan ilmoittamana maantie/kaupunki ja yhdistetty 5,5/4,7/5,0. 
Mitat ja painot: polttoaine tankki 66 l, tavaratilan koko 505 litraa, kääntöympyrän halkaisija 11.80 m, omapaino 1845 
kg, sallittu kokonaispaino 2500 kg, akseliväli 2873 mm, sallittu kattokuorma 75 kg, sallittu vetopaino 750/2500 kg.
Mercedes-Benz GLC:n ilmanvastusta kuvaava Cd-arvo on vain 0.31 (GLK 0.34). Kori on keventynyt 50 kiloa alu-
miinin ja ultralujien teräslaatujen ansiosta ja sen kyllä huomaa keventyneenä liikkumisena.

Tärkeimmät varusteet

Vakiovarusteet, turvallisuus: ESP-ajovakaudenhallintajärjestelmä, jossa sivutuuli avustin, adaptiiviset jarrut, sis. 
mäkilähtöavustin, esipainetäyttö ja kuivaksi jarrutustoiminto, adaptiiviset jarruvalot, 9G-Tronic-automaattivaih-
teisto, Agility Control -alusta, selektiivinen iskunvaimennus, ECO Start/Stop-käynnistysautomatiikka, Direct Steer 
-ohjaus, tehostus ajonopeuden mukaan säätyvä, aktiivinen pysäköintiavustin, sis. Parktronic-pysäköintitutka, 
ASR-luistonesto rajoitin, Attention Assist -vireystila-avustin, Collision Prevention Assist Plus -törmäyksenesto 
avustin, ESP-kaarredynamiikka-avustin, ajonesto, keskuslukitus, kauko-ohjattu, sisäkatkaisin, automaattinen lu-
kitus ja autom. avaus kolaritilanteissa, kolaritilanteessa automaattisesti syttyvät hätävilkut, kuljettajan ja etumat-
kustajan turvatyyny, jarrupalojen kuluneisuusvaroitusnäyttö, Bluetooth, langaton yhteys, handsfree sis. HD-ää-
nenlaadun, radio Audio 20 CD, RDS-kaksoisviritin, 7 tuuman TFT-värinäyttö (800 x 480 pikseliä), 5 kaiutinta ja 
etubasso, mittariston monitoiminäyttö (5,5-tuumainen), ajotietokone monitoiminäytössä, hetkellisen kulutuksen 
näyttö, Thermatic-ilmastointiautomatiikka 2-vyöhykkeinen, säilytyslokero keskikonsolissa, valaistu 12V pistorasia, 
hansikaslokero valaistu ja lukittava, kyynärnoja edessä, säilytyslokerollinen, kaksoismukipidike keskikonsolissa ja 
pullopidike, ulkolämpömittari, Intelligent Light System, LED-ajovalot, LED-takavalot, sadetunnistin, tavaratilan 
valo, Tirefit renkaanpaikkaussarja, kromipaketti. Lisäksi paljon kaikkea muuta varustetta ja lisävarusteita vielä tar-
peiden ja kukkaron mukaan.

Kuvasta erottuu selkeästi miten paljon 
auto on muuttunut edellisestä! Kromia ja 
pyöreyttä on entisen lautamalliin verrat-
tuna tullut paljon lisää.

Uudet aiempaa pyöreämmät muodot 
poikkeavat radikaalisti edeltäjän kulmis-
ta, joka vähän tasaa linjaa joka puolelta. 
Edeltäjään verrattuna muoto on moder-
nimpi ja sulavampi. Katumaasturiksi 
ihan nätti, mutta tuo hinta, se hiukan hir-
vittää, kannattaako uhrata 60-80 tuhatta 
euroa suhteellisen pienikokoiseen autoon.
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maastossa, koska kyseessä on kuiten-
kin jonkin sortin maasturi ja autohan 
toimii sielläkin kuin muutkin maas-
tokelpoiset autot. Luulin aluksi, että 
kun autoa on muokattu katuystäväl-
liseksi, niin metsätiestöominaisuu-
det huononevat, mutta toisin kävi. 

Asvalttiteillä auto pysyy erinomai-
sesti valitulla ajolinjalla, ohjaus toi-
mii moitteitta ja on erittäin hyvä. 
Ohjaus saisi olla hieman nopeam-
pi paremmilla teillä. Metsäautoteil-
lä tuota viivettä ei edes huomannut. 
Etenemiskyvyistä pitävät huolta ne-
livetoisuus ja erinomainen oikea-ai-
kaisesti vaihtava automaattivaihteis-
to. Jatkuva 4MATIC-neliveto paran-
taa liikkeellelähtöjä myös huono-
kuntoisilla teillä.

Voimaa autossa on riittävästi nor-
maaliin ajoon, jos joku kaipaa li-
sää, niin sitä saa vaikka kuinka pal-
jon moottorin kokoa suurentamalla. 
Kaikin puolin erinomainen ajettava, 
kannattaa jälleen kerran käydä koea-
jolla harvinaista Suomessa valmis-
tettua autoa. Ohessa lainaus Mer-
cedeksen mainoksesta: ”Retket het-
ken mielijohteesta, pitkään suunni-

tellut automatkat, nopeat pyrähdyk-
set kaupungissa, ajelut pitkin maa-
seutua – matkat, joita haluat uudel-
la GLC-autollasi tehdä, edellyttävät 
monipuolisesti suunniteltua mootto-
ria. Tervetuloa Mercedes-Benzin di-
eselautojen maailmaan.”

Mittaristo ja hallintalaitteet ovat hyvin sijoitetut, kuten pitääkin. Keskellä etupaneelia on isohko ulkoneva TFT-näyttö, jonka sijoi-
tus näyttää jälkiasennukselta, jota se ei kuitenkaan ole.

Rajakoira 21

Rauhallista Joulua ja menestystä tukijoillemme vuonna 2015

Sami-Talo/
Karelment Oy
Teollisuustie 2, 75530 NURMES

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

KULJETUS PENTTI AHOLA KY
Vilajoenpolku 5, 54410 Ylämaa

Puh. 0400 771 778

KULJETUS ERKKI PASANEN

Kyhäläntie 9 Kuusamo
p. 0400 443 666

Eläinlääkäri
Pekka Salminen

Hellandintie 10, 95700 Pello
0400 396 941

Lappeenrannan Rakennuslasi Ky
Kaakkoiskaari 1, Lappeenranta

Puh. 010 231 1290
www.rakennuslasi.com

SCANDIA RENT JOENSUU
JOENSUU@SCANDIARENT.FI

UKKOLANTIE 3 80130 JOENSUU
PUH. 040 3119 400

LENTOASEMAN SIVUAPTEEKKI

Tikkurilan Uusi 
Apteekki

Katso kuukauden tarjoukset nettisivuiltamme!
TikkurilanUusiApteekki.fi

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

Palvelupiste kansainvälisellä puolella

T2 Schengen (Porttialue 16-31)

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

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

toimitettuna.

Valamon risteilyt 201 , liput ja varaukset.

Hotellivaraukset ja -maksut Venäjän Karjalaan 201

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

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

Lentoaseman apteekki

Tilat 

GLC:n matkustamo on aikaisem-
paa tilavampi ja korkealaatuisempi. 
Etuistuimet on suunniteltu erin-
omaisiksi, ja sähköisillä säädöillä 

asennosta saa kohtuullisen. Sekä 
etu- että takaistuimen tilat ovat kas-
vaneet. Ulos näkee hyvin, joskin 
sivupeilit saisivat olla peruuttaessa 
suuremmat. 

Takana matkustavilla on väljähköt 
tilat, minä en ainakaan saanut pääla-
keani kattoon asti yltämään. Polviti-
laakin on riittävästi. Tavaroille on ti-
laa 505 litran verran, joka ei ole tässä 
autoluokassa mitenkään paljoa. Mu-
kavuutta lisää sähkötoiminen taka-
luukku, joka saisi toimia nopeam-
min, oli hiukan unelias toiminto. 

Lastauskorkeus on suhteellisen ma-
tala, eikä kynnystä ole lainkaan, jo-
ten koirankin on helppo hypätä kyy-
tiin, ei tarvitse takapuolesta nostella. 
Kokeilin omaa koirahäkkiäni tava-
ratilaan, juuri ja juuri mahtui, mutta 
matkalaukkuja ei enää mahtuisi, jo-
tain pikkutavaraa vielä menisi sisään. 

Tätä juttua kirjoittaessa tuossa 
naapurin pihamaalla seisoo BMW 
X3, jotenkin näyttävät aika saman 
kokoiselta, saattaa olla tuo Bemari 
hiukan pienempi.

Moottoritilaa hallitsee iso äänen suojapaneeli, muuten kaikin puolin siistin näköinen 
sijoittelu komponenteille.

Takaapäin kuvattuna auto on melko 
maltillisen näköinen, ei mitään erityisiä 
kohokohtia ole näkyvillä. Takapuskurin 
muotoilu vaihtelee samaan tapaan, kuin 
etupuskurien kolme erilaista mallia.

Tavaratila on 505 litraa ja koko on tämän 
hintaluokan autolle vähänlaisesti. Lastaus-
korkeus on suhteellisen matala, eikä kyn-
nystä ole lainkaan. Joten on helppo lastata 
auto varusteilla tai matkatavaroilla.

Kuljettajan paikalle on helppo istahtaa, 
istuinkorkeus on sellainen jotta näkyvyys 
ulos on hyvä. Sekä etu- että takaistuimen 
tilat ovat kasvaneet, etupenkin hartiati-
laa on tullut aikaisempaa enemmän. 



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. 


