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Pääkirjoitus

Suomen hallitus laittoikin heti tuulemaan jotta saataisiin Suomi nou-
suun. Ei tietänyt että itkeäkö vai nauraa kun katsoi millaisia vaatimuk-
sia kolmen kopla esitti. Äärimmäisen positiivisena pidin tapaa jolla 

suomalaiset ilmaisivat mielipiteensä ja tahtotilansa tässä asiassa. Vielä ol-
laan kuitenkin kaukana Eurooppalaisesta tavasta reagoida. Taisi muutama 
vuosi sitten maanviljelijät Ranskassa ajaa sata tonnia tomaatteja Pariisin 
keskustaan ja tukkivat moottoritiet traktoreilla. Reipasta meininkiä, uuti-
soitiin maanviljelijöiden vastalauseesta joitakin EU-tukien leikkausta vas-
taan. Nyt on aika työn täytteiset ajat ammattiyhdistyksillä tiedossa, mutta 
uskon että tästäkin loppujen lopuksi jonkin näköinen keitos valmistuu. 

Yhdistys juhlisti 30 vuotiaista taivaltaan Joensuun Kimmelissä 12.09.2015. 
Juhliin saatiin pieni, mutta sitäkin reippaampi porukka liikenteeseen. Syn-
kistelijöitä ei ollut illan aikana havaittavissa. Rajan koiramiehet ry kiittää-
kin teitä kaikkia juhliin saapuneita vieraita vielä kerran. Toivottavasti pyyn-
timiehetkin jäivät saama puolelle, joille juhlien ajankohta oli heille hieman 
epäsopiva. Seuraavat juhlat ovat 10 vuoden päästä ja niitä sitten varmaan 
pääsee suunnittelemaan eri konklaavi. Saas nähdä. Erityiskiitos illan esiin-
tyjille Jarmo Laitinen (KR/Vartius rv-asema, solisti) sekä Mikko Asikainen 
(kitara). He olivat sovittaneet mittatilaustyönä tapahtumaan sopivia kappa-
leita. Niistä yksi näyte lehden sivuilla. Jarmo toimi laulumiehenä ja Mikko 
hoiti akustista kitaraa. Miehet eivät jättäneet ketään kylmäksi ja juhlaväki 
huusikin heidät kertaalleen takaisin esiintymään. Uskon että näille herras-
miehille tulee jatkossa riittämään keikkaa.

Ulkorajoilla on ollut aika vilkasta tänä vuonna. Haaparannassa käy oikein 
huiske ja itäisellä rajaosuudellakin alkaa olla viitteitä siitä, että paine raja-
nylityksiin tulee lisääntymään. Koirien rooli varsinkin tällä itäisellä osuu-
della on jo kasvanut tänä syksynä ja uskon että ensi kevääksi tulevat ope-
ratiiviset vaatimukset lisäävät koirien käyttöä maastossa rajavalvontatehtä-
vissä. Teknistä välineistöä kun ei pysty läheskään joka paikkaan laittamaan. 
Koiran ja koiramiehen taas pystyy.

Rajan koiramiesten uusi kalenteri on tietojeni mukaan painoa vaille val-
mis. Joten laittakaapa muistiin jotta voitte miettiä varainhankintaa, urhei-
luseuroille, kouluille yms. Viime vuonna muutama koululuokka keräsikin 
nopeasti kassaa retkiä varten.

Reipasta syksyn alkua ja talven odotusta!

Jarno Rautiainen
Puheenjohtaja
Rajan koiramiehet ry
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Luotuja 
kuLkemaan

Uutta muotoilua edustava Ultracom Novus saatavana nyt. Hanki omasi! 
Ultracom Novus on täysin uusi koiratutka, joka on pieni kooltaan 
ja kestävä rakenteeltaan. Käytön mukavuutta lisää etäohjattava 
huomiovalo, itsevaihdettava pantaosa, akku ja SIM-kortti.

Vuoden 2014 alussa Kellose-
län rajavartioaseman val-
vontakoirien lukumäärä 

lähes kaksinkertaistui. Samanai-
kaisesti aseman vastuualue kasvoi 

noin 250 kilometriin. Viime vuosina 
etäisyyksien pidentyessä liikkumi-
nen ajoneuvoilla on lisääntynyt ja 
rinnalle on tullut uusia tehtäviä. Vii-
meaikaisilla kansainvälisillä tapah-

tumilla on omat vaikutukset, joihin 
Lapin rajavartioston itäisellä toimin-
tasuunnalla tulee myös koiratoimin-
nassa varautua.

Teksti ja kuvat Arto Komulainen

Kelloselän rajavartioaseman 
rajakoiratoiminnan uudet 

haasteet 

Vanhemmat rajavartijat Ari Vainio 
ja Ari-Matti Laitinen sekä spu Osku 
rajavalvontapartiossa.
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Rauhallista Joulua ja menestystä tukijoillemme vuonna 2015

Sami-Talo/
Karelment Oy
Teollisuustie 2, 75530 NURMES

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

KULJETUS PENTTI AHOLA KY
Vilajoenpolku 5, 54410 Ylämaa

Puh. 0400 771 778

KULJETUS ERKKI PASANEN

Kyhäläntie 9 Kuusamo
p. 0400 443 666

Eläinlääkäri
Pekka Salminen

Hellandintie 10, 95700 Pello
0400 396 941

Lappeenrannan Rakennuslasi Ky
Kaakkoiskaari 1, Lappeenranta

Puh. 010 231 1290
www.rakennuslasi.com

SCANDIA RENT JOENSUU
JOENSUU@SCANDIARENT.FI

UKKOLANTIE 3 80130 JOENSUU
PUH. 040 3119 400

LENTOASEMAN SIVUAPTEEKKI

Tikkurilan Uusi 
Apteekki

Katso kuukauden tarjoukset nettisivuiltamme!
TikkurilanUusiApteekki.fi

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

Palvelupiste kansainvälisellä puolella

T2 Schengen (Porttialue 16-31)

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

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

toimitettuna.

Valamon risteilyt 201 , liput ja varaukset.

Hotellivaraukset ja -maksut Venäjän Karjalaan 201

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

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

Lentoaseman apteekki

Uusia koiria ja tehtäviä

Vuoden 2014 alusta lakkautettiin 
Karhutunturin rajavartioasema, 
jonne vuoden 2010 alusta lakkau-
tettujen Ainijärven ja Onkamon 
rajavartioasemien henkilöstö ja val-
vontakoirat olivat pääosin siirtyneet. 
Lakkautuksen jälkeen Karhutun-
turin henkilöstö ja koirat siirtyivät 
Kelloselän vartioasemalle. Valvonta-
koiria tuli lisää kuusi. Tällä hetkellä 
koirien lukumäärä on 14, joista 11 
on testattu ja kolme on koulutuk-
sessa olevaa pentukoiraa. Kelloselän 
rajavartioaseman laaja valvontavas-
tuualue asettaa myös koiratoimin-
nalle omat haasteensa. Alue on 
tyypillistä vaarojen ja tuntureiden 
vuorottelemaa Metsä-Lappia, joskin 
alueen eteläosassa on suuria ja mär-
kiä suoalueita, jotka hankaloittavat 
liikkumista, kertoo ylirajavartija 
Mauri Männistö.

Koiratoiminnan lisääntyminen 
yhdessä kasvaneen vastuualueen 
kanssa vaatii hyvää työsuunnittelua. 
Kelloselän vartioasemalla koiranoh-
jaajien työvuorot suunnittelee koira-
toimintavastaava, ylirajavartija Han-
nu Oiva. Koiranohjaajana hän tie-
tää ja tuntee tehtävien toteuttamisen 
vaatimat tarpeet ja resurssit.

Maailmanpoliittisten tilanteiden 
aallot ovat lyöneet myös Itä-Lappiin. 
Itäiseltä ulkorajalta liikenne on vä-
hentynyt talouspakotteiden ja rup-
lan kurssimuutoksen seuraukse-
na. Se näkyy rajanylitysten määräs-
sä etenkin Eteläisen Suomen suuril-
la rajanylityspaikoilla. Näin resurs-
seja voidaan siirtää pohjoisen har-
ventuneelle rajavartioasemaverkol-
le paikkaamaan pitkien partiomat-
kojen tuomaa työn lisäystä, kertoo 
Kelloselän rajavartioaseman päällik-
kö yliluutnantti Matti Luusua. Hän 
toteaa, että nykyinen valvontakoi-
rien määrä riittää juuri ja juuri täyt-
tämään tehtävien asettamat vaati-
mukset. 

Varsinkin jos tilanne itärajal-
la muuttuu esimerkiksi pakolaisten 
maahantulon myötä, koiria ja koi-
ranohjaajia tarvitaan lisää. Tämän 
on työnantaja noteerannut. Tänä ja 
ensi vuonna etelästä siirtyy Lapin 
rajavartioston alueelle viisi rajavarti-
jaa kumpaisenakin vuonna, Luusua 

kertoo. Kolme heistä on ilmoittanut 
halukkuutensa koiranohjaajaksi, li-
sää Hannu Oiva.

Uusi koiratalo ja ulko-
häkit
Koirien lisääntynyt määrä asemalla 
loi tarpeen uusia koirien ja osittain 
myös koiranohjaajien tilat. Asemal-
la on juuri saatu valmiiksi uusi koi-
ratalo, joka remontoitiin vanhasta 
varastotilasta koiranohjaajien toi-
veiden mukaisiksi, esittelee Hannu 
Oiva uutukaisia tiloja. Sisältä löy-
tyy digitaalinen lämmönsäätö vii-
lennystoiminnolla, isot häkkipaikat 
kuudelle koiralle, henkilökohtaiset 
varustekaapit kaikille ohjaajille sekä 
pesutila koirille ja ohjaajille. Talos-
ta löytyy huone kahdelle ohjaajalle 
nukkuma- ja keittiötiloineen. Näin 
esim. päivystystehtävässä oleva 
partio voi yöaikaan toimia omassa 
rauhassaan häiritsemättä toisia ase-
man lepovuorossa olevia henkilöitä. 
Koiratalon rakentamisen lisäksi uu-
sittiin ulkohäkit, jolloin pystytettiin 
kuusi uutta alumiinielementtihäk-
kiä ja niihin tuli uudet kopit läm-
mityspattereilla, kertoo Mauri Män-
nistö. Hän jäi kaipaamaan uusiin 
koppeihin lattialämmitystä, jollaiset 
on joissakin vanhemmissa kopeissa. 
Koirilla on asianmukaiset kopit ja 
häkit myös kotioloissa.

Varustepäivityksiä

Kelloselän vartioaseman vas-
tuualueen pohjoisosaan siirtymä-
taivalta autolla tulee lyhintä reittiä 
noin 150 km, parempaa tietä käyt-
täen muutama kymmenen kilomet-
riä pidemmästi. Autotien päätyttyä 
on vielä kymmeniä kilometrejä tie-
töntä taivalta ennen kuin ollaan vas-
tuualueen pohjoisimmassa pisteessä. 
Kun alue on iso ja painopisteet usein 
pistoteiden päässä on kuljetuskalus-
to pitänyt varustaa asianmukaises-
ti, olosuhteet huomioiden, kertoo 
Hannu Oiva. Vartioasemalla on koi-
rakäytössä kuusi ilmastoitua nelive-
toajoneuvoa: kolme Transporteria 
ja kolme Landcruiseria. Autot on 
varustettu kuljetushäkeillä, osassa 
parihäkit. Vartioasemalla on myös 
neljän koiran kuljetuskärry.

Kelloselän rajavartioaseman päällikkö yliluutnantti Matti Luusua ja koiratoi-
mintavastaava Hannu Oiva suunnittelemassa koiratoimintaan liittyviä tehtäviä.

Kelloselän rajavartioaseman koiratoimintamiehiä. Vasemmalta ylirajavartija ja 
koiratoimintavastaava Hannu Oiva, vanhemmat rajavartijat Ari-Matti Laitinen 
ja Ari Vainio sekä ylirajavartija Mauri Männistö.

Uutukaisessa koiratalossa on mm. häkkipaikat kuudelle koiralle, kertoo Mauri 
Männistö.
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Aseman koirille on hankittu koi-
rakohtaiset ensiapulaukut. Ohjaajil-
la on yhteiskäytössä kaksi tehokas-
ta otsavalaisinta. Lisäksi ovat hen-
kilökohtaiset pienet partioreput se-
kä koiravarustekassit, kertoo Mauri 
Männistö.

Koulutusta 

Kelloselän aseman koirista yksi on 
saanut erikoiskoulutuksen huu-
mausaineilmaisuun ja sitä käytetään 
normaalien valvontatehtävien ohella 
erityistehtävissä Sallan raja-asemal-
la. Kolme koiraa on koulutuksessa 
myös tähän tehtävään. Koirista ei 
kuitenkaan kouluteta pelkästään 
rajatarkastuskoiria vaan päätehtä-
vänä säilyy rajavalvonta. Kun ennen 
koiranohjaaja toimi pääasiassa yk-
sikseen, lähinnä esikunnan ohjaa-
mana, on tilanne muuttunut nykyi-
seen tultaessa paljon, kertoo Mauri 
Männistö. Asemalla tapahtuva kou-
lutus, kuten muukin koiratoiminta 
on nykyisin tiimityötä. Työyksikön 
puitteissa koirien koulutukseen on 
riittävästi aikaa. Osa koulutuksesta 
toteutetaan partioiden yhteydessä, 
Männistö lisää. Vanhempi rajavarti-
ja Ari Vainio on ollut mukana koi-
ratoiminnassa yhdessä spu Oskun 
kanssa nelisen vuotta. Hän alkoi koi-
ranohjaajaksi hieman vanhemmalla 
iällä mitä normaalisti tehdään. Ai-
kaa hän kuvaa mielenkiintoisaksi. 

Viiden vuoden kuluessa koiran-
ohjaajien lukumäärään Kelloselässä 
on tulossa merkittävä poistuma. Pit-
kän linjan koiramiehiä jää reserviin, 
esimerkiksi koiratoimintavastaava 
Hannu Oiva vuoden sisällä ja koiran-
ohjaaja Mauri Männistä puolentois-
ta vuoden kuluttua. Tilalle tarvitaan 
koiratoimintaan motivoituneita ja 
innostuneita koiramiehiä ja -naisia. 
Rahallinen korvaus ei valitettavas-
ti ole vastannut vuoden 2005 jälkeen 
kaikkea sitä työtä mitä koiranohjaa-
ja joutuu suojattinsa eteen tekemään. 

Koiranohjaajana toimiminen on 
kuitenkin elämäntapa, jolloin rahal-
linen korvaus työstä ei ole määrää-
vin tekijä.

Vanhempi rajavartija Ari-Matti Laiti-
nen ja spu Mäihä huumausaineilmai-
suun liittyvässä koulutusharjoitukses-
sa Sallan rajaylityspaikalla.

Kelloselän rajavartioaseman uuden koiratalon ja ulkohäkkien edustalla ylirajavartijat Mauri Männistö, 
spu Evi ja Hannu Oiva. 

Tehtävä on suoritettu ja Ari Vainio on irrottanut spu Oskulta valjaat. Tämä on 
merkki siitä, että nyt on hetki vapaata Oskun harrastaa mielipuuhaa: metsätöitä.
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Laakkonen
Yhtiöt

Juuret metsässä
Sydän autokaupassa
Mahti mediassa
Maine liiketoiminnassa

Ymmärsimme jo aikapäivää sitten, 
että painotuote on monelle asiakkaalle 

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

paljon töitä sen eteen, että jokainen 
painoprosessi on hoidettu alusta 

loppuun – aineistosta postitukseen 
– laadukkaasti ja ammattimaisesti 

riippumatta siitä, onko kyseessä pieni 
digipainos vai miljoonapainos. 

Ota yhteyttä ja kysy oma tarjouksesi   
www.punamusta.com 

Painotuotteissa

LAATU
ratkaisee!

Tarrojen ja etikettien ammattilainen

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

www.paperityo.fi

golfpiste.com/kytajagolf/

Onnittelemme 30-vuotiasta Rajan koiramiehet Ry:tä!

Rajan koiramiehet ry:n syntys-
anoja lausuttaessa, oli ilmas-
sa myrskyä ja ukkosta. Tästä 

johtuen kokousta pidettiin ja sään-
töjä hyväksyttiin kynttilän valossa, 
kokouspaikalta, silloiselta Tohma-
järven Rajakomppanian komento-
paikalta, katkesivat sähköt.

Yhdistys juhli 12.9.2015 30-vuo-
tista taivaltaan, se osaa arvostaa pe-
rinteitä. Tuo kulunut aika on vielä 
sellainen, että juhlapaikalla – Joen-
suun hotelli Kimmelissä – oli henki-
löitä, jotka ovat olleet perustamassa 
yhdistystä ja muistavat elävästi nuo 
tapahtumat.

Itkua, unettomuutta, 
kiristelyä
- Yhdistys on perustettu 11.9.1985 
Tohmajärvellä, niin Joensuu toimii 
mainiosti juhlapaikkana. 30 vuot-
ta vaikuttaa aika poikoselta, mutta 
yhdistys on tuossa ajassa kerinnyt 
vaikuttaa omalta osaltaan monenlai-
seen toimintaan, sanoi Rajan koira-
miesten puheenjohtaja Jarno Rauti-
ainen avatessaan juhlatilaisuutta.

- Meidän jäsenet ovat varsinaisia-, 
kunnia- ja kannatusjäseniä. Varsin-
kin kannatusjäsenten määrä on vii-

me vuosina jatkanut kasvuaan ja yh-
teydenottoja tulee jatkuvasti myös 
sosiaalisenmedian kautta. Tämä on 
nopeuttanut tiedon siirtoa huomat-
tavasti. Nämä kaikki jäsenryhmät 
ovat omalta osaltaan yhdistykselle 
tärkeitä.

- Rajan koiramiehillä on hyvä mai-
ne siviiliharrastajien, muiden virka-
kuntien sekä Euroopan Unionissa 
työskentelevien rajaviranomaisten 
keskuudessa. Arvostus on saavutet-
tu kovalla työllä, jossa on kehitetty 
sekä koirien että ohjaajien ammat-
titaitoa. On muistettava, että koirat 
ja ohjaajat ovat juuri niin hyviä kuin 

Juhlassa palattiin juurille
Teksti Jorma Summanen kuvat Ari KomulainenRajan koiramiehet 30 vuotta
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www.portofturku.fi

sen päivän kunto, mutta työmoraali 
on mielestäni aina ollut hyvä, sanoi 
puheenjohtaja.

Jarno Rautiaisella on myös resep-
ti, mitkä ovat hyvän rajakoiran val-
mistusaineet:

- Ripaus itkua, toisinaan unetto-
mia öitä, jatkuvaa hammasten ki-
ristelyä, kauheita puhelinlaskuja se-
kä tolkuttomasti kilometrejä autos-
sa. Näiden ainesten lisäksi tärkein 
mauste tulee kotoa, rajakoiran ra-
kentamisessa on läsnä perhe, jo-
ka antaa oman tärkeän panoksen-

sa koirankoulutukseen. Harvemmin 
muistaa onnistuneita hyviä harjoi-
tuksia, mieleen tahtovat tulla ne päi-
vät jolloin kaikki on mennyt per-
seelleen, myös koti saa tästä oman 
annoksensa.

Kun tämä sana ei ole 
hallussa…
Tämän jutun kirjoittaja oli myös 
paikalla Tohmajärvellä kun yhdis-
tystä perustettiin. Toin silloisen Ra-
javartioliiton hallituksen jäsenenä 

liiton tervehdyksen ja seurasin yh-
distyksen perustamista. 

Tuon tilaisuuden kokoonkutsu-
jana oli nuori koiramies. Hän avasi 
tilaisuuden lukemalla paperista ti-
laisuuden tarkoituksen muutamalla 
lauseella todeten lopuksi: ”Kun tämä 
sana ei ole hallussa, niin esitän, et-
tä Raimo Heikkinen Kuhmosta va-
litaan kokouksen puheenjohtajaksi.”

Nyt 30 vuotta myöhemmin samai-
nen mies astelee juhlaväen eteen, 
kaivaa yhdeksän liuskan valmiik-
si kirjoitetun puheen ja lukee sen. 

Vieraita saapuu juhlapaikalle hotelli Kimmelin Joensuu kabinettiin. Vastaanottamassa puheenjohtaja Jarno Rautiainen 
(toinen oik.) ja sihteeri Henri Manninen (oik.)

Malja 30 vuotiaalle Rajan koiramiehet yhdistykselle.

Juhlapäivällinen oli laadukas ja mau-
kas ateria.  Näytteen sen maistuvuu-
desta antaa Reijo ”Akseli” Väisänen. 
Alakuvassa Rajan koiramiesten pu-
heenjohtaja Jarno Rautiainen avaa ti-
laisuuden.  
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Tässä välissä on tapahtunut paljon. 
Koko rajamieskunta muistaa hänet 
yli 20 vuoden ajalta liiton pääluot-
tamusmiehenä, jolloin niin sanalli-
nen ilmaisu kuin exel-taulukot oli-
vat hallussa. Vakava sairaus on vie-
nyt veronsa ja läsnäolijat kuuntele-
vat keskittyneinä Markku Pietikäi-
sen muisteloita.

- Tämä yhdistys ei syntynyt het-
ken mielijohteesta, sillä sitä oli 
suunniteltu jo 1970-luvun alussa. 
Yhdistyksen silloisena ja nykyi-
senä tarkoituksena on valvoa jä-
senistön ammatillisia, sosiaalisia 
ja oikeudellisia etuja, edistää jä-
senistön ammattitaitoa ja kehit-
tää rajavartiolaitoksen koiratoi-
mintaa.

Perustamiskokoukseen osallis-
tui 47 edustajaa ja se kesti lähes nel-
jä tuntia. Tämä osoitti sen, että asiat 
käsiteltiin huolellisesti ja perusta-
misasiakirjan allekirjoittajiksi va-
littiin Markku Pietikäinen, Raimo 
Heikkinen ja Elias Kaijala. 

Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi 
valittiin Juhani Ikävalko Imatralta 
ja hallitukseen Lapista Pekka Kan-
tola (varalla Pekka Moilanen), Kai-
nuusta Elias Kaijala (Markku Pie-
tikäinen), Pohjois-Karjalasta Paa-
vo Kosonen (Martti Kekäläinen) ja 
Kaakosta Matti Tolkki (Martti Syr-
jäoja), sekä koiratoimintaupseereis-
ta Matti Valjakka (Yrjö Heikkinen). 
Pietikäisen esitellessä ensimmäis-
tä hallitusta, nousi juhlaväki neljä 

kertaa seisomaan kunnioittaakseen 
joukosta jo poistuneita.

- Rajan koiramiehet ry:stä tehtiin 
ammatillinen yhdistys ja palkkaval-
vonta jätettiin Rajavartioliiton tehtä-
väksi ja sitä voidaan pitää oikeana ja 
onnistuneena ratkaisuna. Ammat-
titaitolisät olivat perustamisvuonna 
markkamääräiset, joten ne eivät ko-
rottuneet A-palkkaluokkien muut-
tuessa, muistutusjärjestelmää kehi-
tettäessä ja yleiskorotusten yhtey-
dessä. Tämä aiheutti lisien jälkeen-
jääneisyyttä yleisestä ansiokehityk-
sestä, muistutti Pietikäinen.

Rajavartijainliiton ja yhdistyksen 
kanssa käytiin neuvotteluja, jotta 
ammattitaitolisät saataisiin kytket-
tyä palkkaluokkiin. Alkuvaiheessa 
tätä vastusti myös Valtion Työmark-
kinalaitos, mutta asia saatiin hoidet-
tua vuoden 1987 ratkaisussa.

- Uutta palkkaluokkiin perustu-
vaa ammattitaitolisää voidaan pitää 
merkittävimpänä ratkaisuna koko 
koiranohjaajien olemassaolon aika-
na. Vuosien 1987–2004 ammattitai-
tolisät nousivat keskimäärin 60 eu-
rosta 227 euroon, kun korotuksiin 
vaikuttivat virkarakenteen kehittä-
minen, yleiskorotukset ja muistu-
tukset sekä niiden tuomat korotuk-
set peruspalkkoihin sekä kalliinpai-
kan-, ikä- ja kylmänalueenlisiin.

- Uudessa palkkausjärjestelmäs-
sä (v 2005) koiranohjaajien tehtä-
väkohtainen palkkio määrättiin 150 
euroon/kk, joten lisiä leikattiin kes-
kimäärin 77 eurolla/kk. Heikennys-
tä lisättiin myös sillä, että euromää-
räiset korvaukset eivät korottuneet 
yleiskorotuksen yhteydessä, ja tällä 
hetkellä korjaus vaatisi yli 140 euron 
tasokorotusta, kertoi Markku Pieti-
käinen palkkioiden kehityksestä. 

- Rajan koiramiehet ry on saanut 
paljon hyvää aikaan ja vaikuttanut 
alkuvuosista lähtien koiranjalostuk-
seen, suojelukoulutukseen, maali-
miestoimintaan, luonnetestaukseen 
sekä koirien koulutukseen uusissa 
tehtävissä. Voidaan myös sanoa, että 
yhteistoiminnan alettua yhdistys on 
aikaansa edellä ja voi olla ylpeä toi-
minnastaan, kiitteli Markku.

Kunniajäsenten reliefi 
ja uusi ansiomerkki
Juhlatilaisuuteen olivat yhdistyk-
sen kunniajäsenistä paikalla Juhani 
Ikävalko, Mikko Nevala, Ismo Hau-
tamäki, Asko Kettunen ja Markku 
Pietikäinen, jonka ideasta puinen 
reliefi syntyi. Reliefin on valmista-
nut Erkki Juntunen Kuhmosta ja 
siihen on kiinnitetty kaikkien (12) 
kunniajäsenten nimikilpi. Reliefin 
luovutti ensimmäinen puheenjohta-
ja Juhani Ikävalko ja sen otti vastaan 
Jarno Rautiainen. Tarkoitus on kiin-
nittää tauluun myös kaikkien tule-
vien kunniajäsenten nimet.

Yhdistys palkitsi myös ansioitunei-
ta jäseniään. Rajakoiratakin saa pukea 
ylleen Nina Raitanen, joka on toimi-
nut kannatusjäsenenä ja suunnitellut 
uuden logon (mm. lehden kannessa), 
jonka Jarko Ahonen on sitten työstä-
nyt digitaaliseen muotoon. Tämä uu-
si pinssin muotoon tehty ansiomerkki 
korvaa aikaisemmin jaossa olleet mi-
talit (kulta, hopea, pronssi).

Tämän logon pohjalta on suun-
niteltu myös uusi kultainen ansio-

merkki, jonka ensimmäiset kappa-
leet jaettiin nro 1. Ismo Hautamäel-
le, nro 2. Markku Pietikäiselle ja nro 
3. Ari Komulaiselle.

Tervehdyksiä…

Kutsuvieraiden joukossa olivat 
myös Rajaturvallisuusunionin pu-
heenjohtaja Erkki Hirvonsalo ja 

Juhlapuheen piti perustaja- ja kunniajäsen Markku Pietikäinen.

Kunniajäsenten reliefin luovutti Rajan koiramiesten ensimmäisenä puheenjohtajana toiminut Juhani Ikävalko. Taustalla  
Markku Pietikäinen ja Mikko Nevala (oik.)

Rajaturvallisuusunionin puheenjoh-
taja Erkki Hirvonsalo.

Suomen Poliisikoirayhdistyksen pu-
heenjohtaja Esko Seppänen.
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Lomaile ylellisesti Ukonranta Oy:n luhtisviitissä Imatralla

Myynti: Imatran Kylpylä Oy, Purjekuja 1, Imatra, puh. 020 7100 500, myynti@imatrankylpyla.fi
Kerro varausmerkki huonevarauksen yhteydessä: ”Ukonranta Oy/Luhtisviitit”

Lomahuoneistot sijaitsevat Imatran
Vapaa-aikakeskuksessa Saimaan äärellä
lähellä Imatran Kylpylän palveluja
osoitteessa Saalinkikuja 5-7;
• 90 m2:n lomahuoneisto
• 3h + k + s + 2 kph/WC + erillinen WC
• Lasitettu terassi
• Yöpymistilat 6 henkilölle

Keskellä 
• Puhdasta luontoa
• Retkeilyreittejä
• Aktiviteettejä
• Harrastus-
 mahdollisuuksia

Suomen Poliisikoirayhdistyksen pu-
heenjohtaja Esko Seppänen.

Hirvonsalo esitti unionin onnitte-
lut ja sanoi ajan olevan tällä hetkellä 
hyvin herkkä maan hallituksen vii-
kolla esittämistä pakkolakisäästöis-
tä, jotka ovat omiaan vaikeuttamaan 
myös koiranohjaajien ammattimies 
palkkioiden kehittämistä. 

Poliisikoirayhdistyksen Esko Sep-
pänen ja Esa Erkkilä luovuttivat pie-
nen koiranohjaaja patsaan yhdistyk-
selle kiertopalkinnoksi.

- Meillä on aina ollut hyvä ja läm-
min yhteistyö. Ensimmäisen kerran 
olin nuorena koiramiehenä tekemi-
sissä rajamiesten kanssa kun Punka-
harjulla Juhani Ikävalko oli koulut-
tamassa meitä rautaisella ja läheisel-
lä otteella. Paljon on tässä porukka 
vaihtunut yhteisissä koulutustilai-
suuksissa, mutta aina on ollut mu-
kava toimia rajamiesten kanssa.

- Älkää käyttäkö tätä kuin Kana-
da-maljaa, sanoi jo eläköitynyt polii-
sikoiramies ojentaessaan palkintoa 
puheenjohtaja Rautiaiselle, joka ni-
mesi sen Rvl:n mestaruuskilpailujen 
tottelevaisuuskokeen parhaalle kier-
topalkinnoksi.

Mietiskely auttaa  

Rajavartiolaitoksen esikunnan edus-
tajaa ei tilaisuudessa ollut, mutta 
laitoksen koiratoiminnasta vastaava 
Ari Raitanen toi juhlaan lisää paino-
arvoa jämäkällä puheellaan.

- Halusin tuoda esille, että v 2020 
rajavartiolaitoksen koiratoimin-
ta täyttää sata vuotta ja toivoisin et-
tä täällä olevaa materiaalia voitaisiin 
myös silloin esitellä. 

- Olin ensimmäisen kerran koske-
tuksessa Rajan koiramiesten kans-
sa v 1994 ja tälläkin hetkellä meillä 
on suuria projekteja menossa, kuten 
projekti 2017, jonka valmisteluissa 
on ollut ohjaajia mukana.

- Kun koiratoimintaa rakenne-
taan, niin se on vähän kuin omako-
titalon rakentaminen. Ensin on haa-
ve ja unelma ja sitten tehdään hullu-
ja suunnitelmia. Tämän jälkeen men-
nään rakennusvalvontaan, jolloin tu-
lee väistämättä esille, että ihan kaik-
kea ei saada läpi. Tässä koirahom-
massa se rakennusvalvonta on rajae-
sikunnassa ja ideoita tekevät ohjaajat. 
Aina se talo kuitenkin valmistuu ja 
mikään ei tule ilman ammattitaitois-
ta työvoimaa. Tämä pätee myös koi-
ratoimintaan, sanoi Raitanen.

- Kun pidin v 1999 ensimmäis-
tä koiranohjaajien peruskurssia niin 
oppilaana oli myös Jarno Rautiainen. 
Aina mietitään sitä, että pitäisi tehdä 
asiat paremmin. Pitää myös muistaa 
välillä hiljentyä ja muistaa millais-
ta pioneerityötä tämäkin yhdistys on 
tehnyt. Tätä mietiskelyä varten otin 

Tervehdyksensä juhlaan toi Rajavartiolaitoksen koiratoiminnasta vastaava Ari 
Raitanen.

kopion Rajamuseosta ja tämä tau-
lu esittää Torsten Raitaa ja laitok-
sen ensimmäistä rajakoiraa Cesaria. 
Luovutan tämän puheenjohtajalle ja 
toivottavasti se auttaa mietiskelys-
sä ja muistuttaa mistä on joskus läh-
detty liikkeelle, sanoi Ari Raitanen.

Henri Manninen ja Jarno Rautiainen 
luovuttivat lämpimän untuvatakin va-
rustettuna Rajan koiramiesten uudel-
la logolla sen suunnittelijalle ja kanna-
tusjäsenelle Nina Raitaselle.

Juhlayleisöä. Laadukasta juomaakaan 
ei puuttunut...
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Laulu koiranohjaajan 

Lähdin kello nolla kuus rajapolkuu kulkemaan käytöstäsi tarkkailin  
Jotain melkein aavistin, tunne tää nyt oikee on 
Greppinauhan puussa nään, nyt jälkiharjotus on tää 
Oon käskettynä kulkmaan, rajamerkkiin seuraavaan 
Mielessäni kuvan nään, partiomajan lämpimän
 
Nenä kääntyy tuulta päin, jokin tuoksuu, nyt sen näin 
Auto vaiko ihminen, vai tullin koira kiimainen 
On keikka mitä odottaa, mun koira jos sen kiinni saa 
Se mitalin on arvoinen, nyt vuosipäivää oottelen 
Oon käskettynä tutkimaan, rekkakaistaa, saapuvaa 
Tuo hahmo koiranohjaajan, on kauhu pilvenpolttajan 
 
Oon valittuna tehävään, rvl:n, tärkeään 
Vain Rautsin ansiota on tää laulu koiranohjaajan

Sanat Jarmo Laitinen

Jarmo Laitinen laulu ja Mikko Asikainen kitara esittivät laadukasta musiikkia. 
Taustakuvana  Talkkunapää valtakunnan rajalta, kuvattuna Vongoivalta.
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Kuusamolainen Mikko Neva-
la (62 v) toimi Rajan koira-
miehet ry:n puheenjohtajana 

kolme vuotta 1999–2002.
Kun yhdistys perustettiin, olin ai-

ka nuori koiramies, mutta liityin he-
ti jäseneksi. Tyytyväinen olin yhdis-
tyksen toimintaan, vaikka en mis-
sään luottamustehtävissä ollut en-
nen puheenjohtajaksi tuloa. 

- Oltiin Lapissa laitoksen rajakoi-
ramestaruuskilpailuissa ja edellise-
nä iltana minua alettiin houkutel-
la seuraavaksi puheenjohtajaksi sil-
loisen puheenjohtajan Martti Kekä-
läisen toimesta. No siinä sitten yön 
aikana otettiin vähän uskoa vahvis-
tavia ja ehkä pikku päikkäreissä tu-
lin lupautuneeksi. No sanasta sitten 
pidin kiinni ja minut valittiin yksi-
mielisesti Ari Raitasen toimiessa ko-
kouksen puheenjohtajana.

- Kolmen vuoden jälkeen sitten 
luonnollisista syistä jäin pois. Tä-
mä aika oli sikäli merkittävää, et-
tä yksi iso asia sattui kauteni alku-
puolella. Pitkään laitoksen koira-
toimintaa johtanut mies oli kentän 
mielestä jo kaikki paukkunsa anta-
nut ja kiinnostunut enemmän Vi-
ron rajakoirista. Tästä johtuen me-
nimme yhdessä sihteeri Pasi Neva-
laisen kanssa tapaamaan laitoksen 
päällikköä. Kahvit ja voileivät siinä 
syötiin ja me kerrottiin mitä mieltä 
olimme veturin toiminnasta. Han-
nu Ahonen kuunteli ja keskustelim-
me asiallisesti ongelmasta. No ei sii-
nä mennyt kuin muutama kuukau-
si kun Raitasen Ari astui remmiin, 
muistelee Mikko.

- Koko ajan meillä oli myös johto-
ajatuksena, että Rajavartijainliitto/
Rajavartioliitto hoitaa edunvalvon-
nan ja me toimimme asiantuntijoi-
na. Taisipa joku heittää: ”Olet Mikko 
paras puheenjohtaja.”

Koiranohjaajana Mikko toimi 
vuosina 1977–2003, eli lähes koko 
työuran rajavartiolaitoksessa. Myös 
eläkkeelle hän olisi halunnut lähteä 
viimeisen ohjattavansa Jaron kanssa, 
mutta kohtalo määräsi toisin.

- Jaro oli seitsemän vuotias ja 
muuten hyvässä kunnossa, mut-
ta sille saattoi tulla partiossa vai-
va, joka löi sen takapään lukkoon. 
Kun sen tiesi, niin muutaman mi-
nuutin hieronnalla sen sai laukais-
tua ja homma jatkui normaalisti. 
Yritin saada sen mukaan eläkkeelle 
ja tätä varten paikallinen eläinlääkä-
ri kirjoitti todistuksen, ettei se sovel-
lu työkoiraksi. Olin silloin lomalla ja 
asia meni komentajan tietoon, joka 
antoi käskyn koiran lopettamisesta. 
Vartiopäällikkö oli sitten toteuttanut 

käskyn ampumalla ja kun sain tästä 
tiedon, oli hyvin pettynyt ja jonkin 
verran olen katkera vieläkin tapauk-
sen johdosta.

- Seuraan tämän päivän koira-
miesten toimintaa aika läheltä, sil-
lä asun vartioaseman toimintapiiris-
sä ja tapaan partioita silloin tällöin. 
Tulevaisuuteen suhtaudun luotta-
vaisesti, sillä näyttää intoa nuorem-
milla olevan. Silloin rajamiesten la-
kon aikana olin vähän huolissani, et-
tä heittääkö pojat hihnat naulaan.

- Tyytyväinen olen myös tästä ny-
kyisestä rajanvartiointimallista, jos-
sa koiraa ei suotta juoksuteta, vaan 
siirrytään aina kohdealueelle. Toivo-
tan myös nuorille miehille nykyises-
sä yhdistyksen johdossa menestystä 
tehtävässään, sanoo Nevalan Mikko.

Rajakoira-lehden historia on 
vain hieman lyhyempi kuin 
yhdistyksen. Varsin pian huo-

mattiin oman tiedotuksen tärkeys ja 
silloin katsottiin parhaaksi, että oma 
lehti vastaisi tähän huutoon. Kun 
toimeen tartuttiin, niin myös tekijät 
löytyivät omasta piiristä.

Tänä päivänä lehteä voi lukea 
myös verkosta ja tämä on puheen-
johtaja Jarno Rautiaisen mukaan 
tuonut paljon uusia lukijoita ja tä-
tä kautta myös tukevia kannatusjä-
seniä.

Lieksasta se alkoi

- Ajatus syntyi vuonna 1987 Parik-
kalassa laitoksen kisojen aikaan, kun 
pidettiin yhdistyksen vuosikokous-
ta. Kokouksessa päätettiin, että ale-
taan julkaista omaa lehteä ja silloin 
heti Kekäläisen Martti löi minua 
olalle ja sanoi kokousväelle: ”Tässä 
on sitten vastaava toimittaja”.

Asko Kettunen tunnetaan ennen 
kaikkea hauskoista ja osuvista pii-
rustuksista, sekä sarjakuvista. Vai-
kuttiko tämä taito valintaan?

- En usko, tämä oli vain osana. Oi-
keastaan aloin piirustella enemmän, 
kun lehteen piti saada sivuntäytettä. 
Tätä ennen olin jotakin piirustellut 
lähinnä tornitähystysten aikana kun 
oli yksinäistä ja mitään muuta teke-
mistä ei ollut. Aiheita sain kaikista 
omista tai kaverien kommelluksista 
ja sattumista ja siitä se myös tuo ra-
jakoira Rämäkin kehittyi.

- Myös toimittajan hommia en ol-
lut yhtään tehnyt ja voisi sanoa, et-
tä koko lehtitoimikunta lähti ihan 
pystymetsästä ”kansakoulupohjal-
ta”. Erkki Räisänen, Markku Pieti-
käinen, Elias Kaijala ja Martti Kekä-
läinen olivat muut lehtitoimikunnan 
jäsenet. Silloin kaikki artikkelit kir-

joitettiin koneella ja toimitettiin pai-
nopaikkaan Kuhmolaiseen, josta tu-
li sitten vedokset ja ne tarkastettiin. 
Yhteistyössä Anja Pulkkisen kans-
sa lehti valmistui ja siinä loppuvai-
heessa meni Kuhmossa pari päivää. 
Ensimmäiset numerot toki tehtiin 
Lieksassa, mutta heikon laadun ta-
kia siirryttiin Kuhmoon.

- Juttuja toivottiin alussa kentältä, 
mutta kun niukkuutta tuli, niin pak-
ko oli itse ruveta tekemään. Myös il-
moitushankinta hoidettiin alussa it-
se ja se oli todella kovaa hommaa. 
Onneksi parin vuoden jälkeen saa-
tiin hyvä ilmoitushankkija ja pystyt-

tiin rahoittamaan myös lehden ku-
lut. Myös kasvava jäsenmäärä asetti 
paineita lehden kehittämiselle. Aika 
pienellä budjetilla mentiin ja kirjoi-
tuspalkkioita ei voitu maksaa. Ide-
ana tässä oli, että jokaisella alueella 
oli oma vastuu ja silleen saatiin aika 
hyvää tulosta, muistelee Asko.

Asko Kettunen toimi lehden ve-
täjänä vuoteen 1992, jonka jälkeen 
homman otti Helsinkiin muuttanut 
Isto Turpeinen. Vuonna 2001 pää-
toimittajan pesti siirtyi nykyisel-
le Ari Komulaiselle, jonka pesti pu-
heenjohtajan mielestä ei vieläkään 
ole puolivälissä.

Teksti Jorma Summanen kuva Rajakoira-lehden arkisto Teksti Jorma Summanen kuva Rajakoira-lehden arkisto

”Koiramiesten paras 
puheenjohtaja”

Mikko Nevala Asko Kettunen

Rajakoira-lehden ensim-
mäinen veturi
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SEY Suomen Eläinsuojeluyhdis-
tysten liitossa on huomattu, että 
päätös koiran hankinnasta pe-

rustuu usein puutteelliseen tietoon. 
SEYn julkaisema Fiksun koiranos-
tajan opas on tehty koiranhankkijan 
tueksi rodun ja myyjän valinnassa, 
ehkäisemään pentutehtailua ja he-
rättelemään koiran hankkimista 
harkitsevia pohtimaan, riittävätkö 
omat resurssit koiran pitämiseen.

–Pentutehtailun vastaista työ-
tä on tehty jo vuosia, mutta ongel-
ma kasvaa yhä. Kiitettävän monet 
tietävät jo pentutehtailun vaaroista, 
mutta erityisesti ensimmäistä koiraa 
hankkivat tuntuvat tarvitsevan tie-
toa asiasta. Tämän oppaan tarkoitus 
on nimenomaan täyttää tarve, sanoo 
SEYn toiminnanjohtaja Kati Pulli.

Pentutehtailu on kasvatusta, jos-
sa pentuja teetetään rahan takia 
eläinten hyvinvoinnista piittaamat-
ta. Monen pennunostajan ilo vaih-
tuu suruun, kun pentu sairastuu va-
kavasti tai jopa kuolee pian kotiutu-
misen jälkeen. Fiksun koiranosta-
jan opas neuvoo, miten tunnistaa ja 
välttää pentutehdas.

Tori.fi torjuu pentutehtailua yh-
teistyössä SEYn kanssa jatkuvas-
ti muun muassa ennakkotarkasta-
malla kaikki koira- ja kissailmoituk-
set  Torin lemmikkiosiossa  ennen 
julkaisua. Toriin on alkuvuonna jä-
tetty joka kuukausi keskimäärin yli 

8000 lemmikki-ilmoitusta. Eläinil-
moitusten kokonaismäärä on kas-
vanut yli 20 prosenttia viime vuo-
desta. Samaan aikaan koirailmoitus-
ten määrä on laskenut 12 prosenttia 
ja kaupankäynti on muuttunut vas-
tuullisemmaksi, eli valistuksella ja 
tiukemmalla valvonnalla on jo ollut 
vaikutusta. 

–Pentutehtailu on tuomittavaa ja 
piittaamatonta eläinrääkkäystä, ja se 
on ilmiö johon tulee puuttua. Fik-
sun koiranostajan opas tulee tarpee-
seen kaikkien koiran hankintaa har-
kitsevien tueksi ja samalla se valis-
taa ihmisiä pentutehtailun vaarois-
ta. Siksi on tärkeää, että julkaisem-
me oppaan myös Torissa, sanoo To-
ri.fi:n viestintäjohtaja Sami Törmä.

Fiksun koiranostajan opas ohjaa 
pennunostajaa myös järkevään ro-
tuvalintaan. Koirarotujen luontees-
sa on eroja, eikä koiraa pidä hankkia 
pelkän ulkonäön perusteella.  Osalla 
muodikkaista roduista myös esiin-
tyy perinnöllisiä sairauksia, joiden 
hoitaminen voi tulla kalliiksi. Sai-
raudet voivat myös johtaa koiran 
kuolemaan.

– Kaikilla ei ole realistista käsitys-
tä siitä, mitä koiran ostaminen tar-
koittaa. Koira tarvitsee aikaa ja sii-
hen kuluu rahaa. Osa koiranhank-
kijoista ei ota huomioon, että koi-
rasta voi tulla suuriakin kuluja. Koi-
ran hankintaa tulisi harkita erityisen 
tarkkaan nyt, kun monen kodin ta-

loudellinen tilanne on epävarma, sa-
noo Kati Pulli.

SEY muistuttaa, että koiran voi 
hankkia myös eläinsuojeluyhdistyk-
seltä tai löytöeläintalosta. Myös ai-
kuinen kodinvaihtaja on hyvä vaih-
toehto pennulle.

Lush Finland, Specsavers Finland 
ja muusikko Toni Wirtanen ovat tu-
keneet SEYn pentutehtailun vastais-
ta työtä rahalahjoituksin.

 Lisätietoja

Maksutonta opasta jaetaan SEYn 
jäsenyhdistyksissä ja tapahtumissa. 
Sen voi myös tilata SEYltä osoittees-
ta sey@sey.fi tai lukea sähköisenä 
osoitteesta sey.fi. Oppaan sähköinen 
versio löytyy myös kauppapaikka 
Tori.fi:stä. 

http://www.sey.fi/images/Julkai-
sut/fiksun_koiranostajan_opas.pdf

  SEY Suomen Eläinsuojeluyhdis-
tysten liitto on vuodesta 1901 eläin-
suojelutyötä tehnyt Suomen suu-
rin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuo-
jelun asiantuntija. SEYn toimialaan 
kuuluvat kaikki eläimet ja liiton toi-
minta kattaa koko maan. Suurin osa 
SEYn 42 jäsenyhdistyksestä hoitaa ja 
etsii koteja hylätyille ja kodittomille 
lemmikkieläimille.

SEY julkaisi maksuttoman 
oppaan koiranostajan käsi-
kirjaksi

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

Suomalaisista raaka-aineista lisäaineettomia lihatuotteita koirallesi.
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VARATTU

Rohkeasti pimeään Led 
Lenser XEO 19R, nyt 
myös varusteineen.

SEO 19R on tehokas ja moni-
puolienen valaisin vauhdikkai-
den lajien ystäville. Se tuottaa 

jopa 2000 lumenin valotehon. XEO 
19R:ssä on kaksi led yksikköä, joi-
den valokeilaa sekä valon kirkkautta 
voidaan säätää erikseen. OPTIsense 
-tekniikka antaa automaattisesti tar-
peeseen sopivan määrän valotehoa.

Valaisinpää ja akkuyksikkö voi-
daan irrottaa otsahihnasta ja käyt-
tää vaikkapa käsivalaisimena. Jatko-
johdon avulla akkuyksikön voi si-
joittaa neopreeniseen vyökoteloon 
ja kiinnittää valaisinosan kypärään 
tai GoPro – kiinnikkeen avulla vaik-
kapa rintaan. Tällöin akkuyksikköä 
voidaan kuljettaa siellä, missä sen 
paino ei häiritse. Akkuyksikköä voi-
daan käyttää myös Power Bankina 
5200 mAh 7,4 V. Akussa olevan USB 
–portin kautta voidaan ladata esi-
merkiksi puhelinta tai kameraa.

Missä tarvitsetkaan 
valoa – Kiinnikkeitä 
on joka lähtöön
Varustepakkaus sisältää polkupyö-
räkiinnikkeen sekä valaisimelle että 
akulle, kypäräkiinnikkeen, GoPro 
-kiinnikkeen, Tripod -kiinnikkeen 
ja vyöklipsin. XEO 19R saatavana 
nyt lisävarusteineen kätevässä kulje-
tuslaukussa.

XEO 19 R Vauhdikkaaseen me-
noon, ajoviima jäähdyttää ja lisää 
suorituskykyä.

Led Lenser XEO 19R:ssä on kaksi 
viimeisimmällä Led tekniikalla va-
rustettua valaisinpäätä, joita voidaan 
säätää erikseen. AFS-tekniikalla sää-
dät valokeilaa portaattomasti ympy-
ränmuotoisesta lähivalosta tarkak-
si kaukovaloksi. Valokeilojen ollessa 
kohdistettu samaan pisteeseen saat 
maksimaalisen valotehon. Ladat-
tava XEO 19R antaa maksimissaan 
2000 lumenin valotehon ja painaa 
472 g (valaisinosan paino on 132 g, 

pääpanta 60 g, akku 280 g). Valaisi-
men vesitiiviysluokka on IP X6. Mu-
kana toimitettavan jatkojohdon an-
siosta akku voidaan sijoittaa esim. 
reppuun tai taskuun valaisinta käy-
tettäessä.

Led Lenser XOE 19R:ssä on alu-
miinirunko. Lämpötila-anturi sää-
telee valaisimen valotehoa auto-
maattisesti ja suojaa sitä ylikuume-
nemiselta. Mitä nopeampi olet, sitä 
tehokkaampi on jäähdytysjärjestel-
män ilmavirta ja sitä kirkkaampi on 
valoteho. XEO 19R onkin parhaim-
millaan vauhdikkaissa lajeissa, joissa 
tarvitaan runsaasti valoa.

Tekniset tiedot

XEO 19R – valaisimessa on 5 valo-
toimintoa: Täysteho, normaalite-
ho ja himmeä valo sekä optisense 
automaattihimmennys ja strobo. 
Valaisin toimii ladattavalla Li-Ion 
akulla ja tuottaa valotehoa täyste-
holla 2000, normaaliteholla 1000 lm 

Teksti ja kuvat Nordic Trail

ja himmeällä 200 lm sekä hätävalo-
na 10 lm. Kokonaispaino on 472 g, 
Akku 280g. Vesitiiviysluokka IP X6. 
Värit: Valkoinen ja musta.

Pakkaussisältö

Pakkaus sisältää XEO 19 R:n lisäksi: 
Akku, jatkojohto, neopreeni vyö-
laukku, virtalähde, polkupyöräkiin-
nike, kypäräkiinnike, GoPro -kiinni-
ke, Tripod -kiinnike ja vyöklipsi.

Suositushinta: XEO 19R lisävarus-
teineen 314,00 € sis. alv 24 %. Myyn-
nissä heti.

Takuu: Led Lenser on luotettava, 
alan huippua edustava laatuvalaisin, 
jolla on 2 vuoden materiaali- ja val-
mistusvirhetakuu ja huoltopalvelu 
Suomessa.

Myynti: Tavaratalot, urheilu- ja 
retkeilyliikkeet, rauta- ja työkalu-
kaupat, työturvallisuusalan jälleen-
myyjät, sähkö- ja LVI-alan tukku-
liikkeet sekä liikelahjajälleenmyyjät.

Led Lenser Xeo 19r -valaisin
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Kajaanin liikenteeseen syn-
tyi tiistaiaamuna 5.5.2015 
aamuruuhka, kun Kainuun 

koiranohjaajat vaelsivat maakun-
nista pitkine yhdistelmineen kohti 
Kainuun Rajavartioston esikuntaa. 
Paikalle saapuivat melkein kaik-
ki hallintoyksikön rajatarkastus- ja 
valvontakoiranohjaajat Kuusamos-
ta, Kortesalmelta, Suomussalmelta, 
Vartiuksesta ja Kuhmosta. Yhteensä 
hieman yli kolmekymmentä koiraa 
ohjaajineen.

Teksti ja kuvat Henri Manninen

Kainuun ohjaajat virittivät 
koiriansa käyttökauteen

Aamu aloitettiin koiratoimin-
taupseeri Timo Laaksoviidan 
avauksella. Ajankohtaisten asioi-
den jälkeen siirryttiin kuunte-
lemaan kansainvälisissä tehtä-
vissä käyneiden ohjaajien koke-
muksia. Sami Sorri ja Jarno Rau-
tianen kertoivat Kreikassa vie-
tetystä kuukaudesta ja toiminta-
tavoista siellä. Vastaavasti Antti 
Holappa näytti kuvia olosuhteista 
ja toiminnasta Bulgariasta. Koi-
ratoiminnan kannalta mieleen 

kertomuksista jäi haasteelliset ja 
vaativat alustat jäljestämiseen. 
Ei ollut runsaskasvillista tuoret-
ta kangasmetsää kuten Suomes-
sa. Karuja ja kuivia olivat Krei-
kan ”kankaat”. Vähänlaisesti kuu-
losti Kreikan rajapoliiseilla koiria 
olevankin, mutta heitä koulutta-
vat jäljestämiseen intiaanit esim.
apassit. Pian Suomen rajamieskin 
selkäkyyryssä lukee rikkoutunut-
ta aluskasvillisuutta ja pysyy jäl-
jellä. Itsellä tuo selkä jo nyt välillä  

Kajaanin kaupunki

Kajaani kasvun kärjessä.

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

www.kajaani. 

KAJAANIN TAPAHTUMIA 2015
Katso lisä� etoja
- www.kajaani.  > Tapahtumat tai
- kysy lisää Kajaani Infosta
Pohjolankatu 13, p. (08) 6155 2555

15
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TA N S S I  •  K A R A O K E  •  R E T R O D I S C O

JOENSUUN  
KIMMELISSÄ

JOKA VIIKONLOPPUTANSSITAAN

Katso tähtikattaus: 
www.kimmel.fi

ORIGINAL SOKOS HOTEL KIMMEL,   
ITÄRANTA 1, JOENSUU  |   K22  |   PE-LA 21-04  
WWW.KIMMEL.FI  |  #KIMMELJOENSUU 

 

Iltapäiväksi siirryimme Kajaa-
nin ammattiopiston Seppälän 
toimipisteeseen, jossa pyöritet-
tiin kolmea rastia. Tottelevaisuut-
ta ja hallintaa harjoiteltiin pie-
nessä koulutushallissa. Mukana 
oli muutama nuori koira, jotka 
valmistautuivat rajakoirien käyt-
täytymiskokeeseen. Vanhemmil-
le koirille tehtiin enemmän hal-
lintaharjoituksia häiriönalaisena. 
Kahdella pellolla jatkettiin edel-
lisen päivän tapaan jäljestystä ja 

esine-etsintää. Pääpaino näillä 
koulutuspäivillä oli selkeästi jäl-
jestäminen.

Kahden päivän setti meni no-
peasti ja kaikki saivat varmaan 
koirillensa onnistuneita harjoi-
tuksia. Käyttökausi alkaa olla jo 
käsillä, joten valmistautuminen 
ja virittäminen on Kainuun raja-
koirilla aloitettu. Rajan koiramie-
het kiittävätkin Seppälän hen-
kilökuntaa, Teija Viljanmaata ja 
Antero Mularia koulutushallis-
ta ja pelloista. Sekä Kainuun Pri-
kaatin kuljetuskeskusta ajoneu-
vokaluston antamista käyttööm-
me henkilöpiiloiksi. 

ASIANAJOTOIMISTO
MARSALA

MARKO MARSALA
asianajaja

Mäkelänkatu 2 C
00500 HELSINKI
050 5424 180
marko.marsala@marsala.fi

oikuttelee, niin taidan pelata kui-
tenkin vielä koiran kanssa.

Iltapäivällä osasto jaettiin kol-
meen osaan ja siirryttiin pelloil-
le. Siellä saatiin ajettua suurim-
malle osalle koirista kevään en-
simmäiset jäljet. Tähän aikaan 
keväästä vielä Kainuunkin kor-
keudella rajaseudulla oli täy-
si lumipeite maassa. Rajaosuus-
kin tarkastettiin kaikilla asemil-
la moottorikelkalla. Siinä mieles-
sä ajankohta ja Kajaani oli loista-
va paikka käynnistellä uusi käyt-
tökausi. Harjoitusmaastotkin si-
jaitsivat inhimillisen ajomatkan 
päässä keskustasta, jossa kävim-
me hoitamassa huoltopuolen. 
Pellot olivat vasta sulaneet, joten 
mitään helppoja alustoja ne eivät 
suinkaan olleet. Sellaisia kuivia 
kulopeltoja suurimmaksi osak-
si. Tiistaipäivänä paikalla vieraili 
Yle Pohjois-Suomen alueuutiset 
ja maakuntalehti Kainuun Sano-
mien toimittajat. Niinpä edustus-
kelpoisimmat koiranohjaajat sai-
vat jäädä vielä median haastatel-
taviksi. Kumma kyllä, niitä löytyi 
vielä muutama tuosta laumasta. 
Itse jouduin jälkipellolle…

Illalla kokoonnuttiin koirien 
huoltamisen jälkeen vielä sauno-
maan Sokos hotelli Valjuksen ti-
laussaunaan. Mukava oli pitkästä 
aikaa taas tavata muidenkin ase-
mien ohjaajia näin runsain jou-
koin. Osa porukasta jaksoi teh-
dä vielä pienen lierauksen paikal-
lisessa soittoruokalaravintolassa. 
Musiikista vastasi Kainuun Ra-
jan henkilöyhdistyksen Karaoke 
mestari 2015, koiranohjaaja La-
ri Kemppainen. Tämähän oli ai-
heuttanut tietenkin yleisöryntä-
yksen tähän samaiseen ravinto-
laan. Siinä oli pieni parkettilattia 
kulunut Kari Tapion tahdissa.

Keskiviikkoaamu aloitettiin 
Kainuun Prikaatin kuljetuskes-
kuksessa. Kajaanista löytyy Suo-
men suurin varuskunta, joten hy-
viä harjoituspaikkoja riitti joka 
ryhmälle. Koirille tehtiin henki-
löpiiloja eri ajoneuvoihin. Käy-
tössä oli kuorma-autoista pieniin 
peräkärryihin. Täälläkin jokai-
nen koira sai useamman harjoi-
tusvedon ja edistymistä koirien 
koulutuksessa havaittiin.
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Rajakoira Jekku

Isäntä on kovin huolissaan jostain 
tai jotenkin vain himpun ver-
ran ylihermostunut. Mietin, että 

mistä se johtuu. Kovasti se partioka-
vereiden kanssa pui päivän teemaa, 
puhuvat jostain lamasta. Ymmärrän 
kyllä, että kanssaeläjillä on kovin 
vaikeata kun raakaruokapötköistä 
on pitänyt luopua ja siirtyä kuiva-
ruokaan. Niin se isäntä juttelee, että 
kovasti on etelä-Euroopassa nyt asiat 
huonosti, rajat vetävät siirtolaisia, 
pakolaisia ja muita ei niin toivottuja 
henkilöitä. No tottahan se on, että 
lamassa ne siellä ovat.

Mutta on se kyllä kumma, kun tuo 
lama tuolla kaukana vaikuttaa noin 
kovasti isäntäänkin. Hän oikein is-
tahti kesken partioreissun kannon 
päälle ja kertoi työkaveristaan ja sen 
työkoirasta Nallesta, jotka oli pyy-
detty Kreikkaan asti katsomaan tuo-
ta lamaa. Tai ei se silloin vielä ihan 
lama ollut, mutta töitä ne siellä oli-
vat tehneet.

Kuuma oli ollut kuin helvetissä, 
ajomatkat pitkiä ja paikalliset työka-
verit tomeria. Rajavesistö oli tulvi-
nut yli äyräiden niin, ettei niitä tu-
lijoita ollut päässyt tulemaan aina-
kaan jokea pitkin. Sitten olivat men-
neet jonnekin kuivempaan maas-
toon ja Nalle oli päästetty töihin. 
Rajaa pitkin kulkiessa kuivaa hiek-
katietä, jonka ympärillä oli vähän 
pensaikkoa ja muuten aavaa hei-
näpeltoaukeata, olivat Nalle ja sen 
isäntä kävellä hipsineet. Sitten Nal-
le oli haistanut jotain poikkeavaa ja 
merkannut pusikon. Isäntä oli sitten 
mennyt katsomaan sitä tarkemmin. 
Ihmisiä ei ollut näkynyt mailla eikä 
halmeilla, mutta pusikossa oli ollut 
nuhruinen kassi, jossa vaatemytty 
ja tuppivyö. Tarkemmin katseltuaan 
siinä vyössä oli ollut numeroita. 

No eihän se Nalle sitä tiennyt, mut-
ta tämänkin löytö kyllä liittyy siihen 

lamaan. Niin, siihen kuuluissaan 
kreikkalaiseen lamaan hallita laitto-
mia maahantulijavirtoja. Hädissään 
olevat ihmiset kuulemma pakene-
vat maista, joissa soditaan ja joissa 
ihmisarvolla ei ole merkitystä. Nai-
set häpäistään ja lapset eivät pääse 
kouluun, sairaanhoito on kaatunut 
ja miehet, jos eivät puolusta pote-
roitaan, niin ovat kidutuksen tai vai-
non uhreja. Nämä ihmiset maksavat 
viimeiset rahansa usein jopa tuhan-
sia euroja siitä, että heidät luvataan 
toimittaa Eurooppaan – parempaan 
elämään. Ja nämä maksavat. Ja sul-
loutuvat pakettiautoihin tai rekkoi-
hin tai liian pieniin paatteihin meri-
matkalle. Pakenevat henkensä edes-
tä. Osa selviää maihin saakka, toi-
set jatkavat laittomien maahantulon 
järjestäjien ohjeiden mukaan, osan 
matkan pää on merenpohjassa tai 
hylätyssä pakettiautossa moottori-
tien reunassa.

Niin se Nallen löytämä vyö ja pu-
helinnumero kenties olisi voinut 
johtaa yhden tällaisen laittoman 
maahantulon järjestäjän jäljille, el-
lei siellä Kreikassa viranomaiset oli-

si olleet helteen pehmentämiä. Paine 
on nyt niin valtava siellä ja muual-
la etelässä, että täällä koto-Suomes-
sa taloudellinen lama on ylellisyyttä. 
Ainakin heille, joilla ei ole enää mi-
tään entisestä jäljellä. 

Pukkaan kuonolla isäntää käteen, 
että lopettaisi jo tuon lamaantumi-
sen. Täällä vihreällä rajalla kulkiessa 
hirvikärpästen ja polttiaisten seas-
sa nuuhkutellessa, tuo lama kyllä 
joskus tuntuu olevan kovin kauka-
na. Mutta minä kyllä olen isännän 
puolella ja tarkkana täällä, ettei se 
lama pääse meitä yllättämään. Hir-
vet ja karhut tiedetään, mutta on-
neksi myös ihmisen jättämä omi-
naistuoksu on niin viehättävä, ettei 
sitä voi millään vastustaa. Minä olen 
kuulemma isännän paras työkalu, 
jos lama tai joku muu on sattunut 
näillä seuduilla kulkemaan. – No, 
jokos jatketaan Jekku?, isäntä kysyy 
ja nousee kannolta selvästi huojen-
tuneena. Partio jatkuu ja polkua riit-
tää.

Rajavartiolaitoksen koiranohjaa-
jia on osallistunut viime vuosina 
Euroopan rajaturvallisuusviraston 
Frontexin pyynnöstä erilaisiin ope-
raatiohin etelä-Euroopassa.

Rajakoira Jekku – onko 
lama ylellisyyttä?
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Koiratoiminnassa liikkuu yllät-
tävän paljon rahaa. Joidenkin 
arvioiden mukaan Suomessa 

vuositasolla noin puolitoista miljar-
dia euroa, mikä on todella suuri ra-
hamäärä. Miten ja kenen pussiin se 
jakaantuu, sitä tutkiskellaan tarkem-
min tässä artikkelissa.

Epäilemättä suurimman osan täs-
tä potista käärii taskuihinsa koiran-
ruokateollisuus, johon on laskettava 
mukaan myös erikoistuotteet, kuten 
koiran keksit ja palkitsemisherkut. 
Karkeasti arvioiden sen osuus koko-
naispotista on noin puolet eli suun-
nilleen 750 miljoonaa euroa. Ala lie-
nee kannattava, sillä tuotemerkkejä 
on paljon ja materiaali pääosin hal-
paa teurasjätettä. Toki sekin tulee 
hintoihinsa kun siihen lisätään vita-
miineja ja säilytysaineita sekä joissa-
kin tapauksissa myös lääkeaineita. 
Lisäkustannuksia syntyy pakkauk-
sesta, kuljetuksesta ja mainonnasta, 
kuten kaikissa muissakin tavaroissa.

Toiseksi suurin rahavirta muodos-
tunee kenneltoiminnasta ja pentu-
kaupasta, joka tuottanee nykymää-
rillä reilusti yli 50 miljoonaa euroa 
vuodessa. Summa on saatu kerto-
malla vuotuisin rekisteröityjen pen-
tujen määrä keskimääräisellä tuhan-
nen euron hinnalla. Summa on hie-
man alakanttiin mitoitettu kun tie-
detään, että halutuimpien ja kovasu-
kuisimpien rotujen pennut maksa-
vat paljon enemmän, mutta toisaalta 
myydäänhän niitä halvemmallakin.

Kolmanneksi suurin rahavirta 
syntyy tarvikkeista ja välineistä joi-
den kirjo vaihtelee kopista ja tarhas-
ta mitä eriskummallisimpien hoito- 
ja trimmausvälineiden kautta suoja- 
ja näyttelyasuihin saakka. Samaan 
kategoriaan voidaan lukea myös 
hihnat, kaulapannat ja valjaat se-
kä myös monelle koiralle ostettavat 
leikkikalut. Lisäksi näyttely- ja mo-
ni metsästyskoirakin tarvitsee asial-
lisen kuljetuskopin. Ryhmään kuu-
luvat myös monen metsästyskoiran 

elektroniset kaulapannat, jotka ai-
heuttavat halvimmillaankin satojen 
eurojen menoerän vaikka ovatkin 
selvästi aikaisempia halvempia. 

Edellisen kanssa melko tasapäi-
sesti kilpailevat erilaiset eläinlääkä-
ri- ja trimmauspalvelut, joita eten-
kin näyttelykoirat usein tarvitsevat. 
Jos koira tarvitsee usein eläinlääkä-
riä, se tulee helposti hintoihinsa, sillä 
yhden käyntikerran hinta on monin-
kertainen koiranomistajan terveys-
keskusmaksuun verrattuna - eikä sii-
tä saa senttiäkään Kela –korvausta.

Muut menoerät jakaantuvat mo-
nelle eri alueelle alkaen koulutus- ja 
tapakasvatuksesta, päätyen valjak-

korekien kautta erilaisiin hoiva- ja 
hoitopalveluihin, joissakin tapauk-
sissa jopa ulkoiluttamiseen. Myös 
näyttelyt ja erityisesti näyttelymat-
kat maksavat, samoin tietyn rotuyh-
distyksen jäsenyys ja ammattikirjal-
lisuus.

Kun kaikki edellä oleva ynnätään 
yhteen, niistä kertyy johdannos-
sa mainittu rahamäärä. Summa vai-
kuttaa suurelta, mutta kun se jaetaan 
kaikkien koiranomistajien kesken, 
se muuntuu jo huomattavasti koh-
tuullisemmaksi. Ja vaikka harrastus 
vähän maksaisikin, siitä ei juuri va-
liteta, kun kysymyksessä on ihmisen 
paras ystävä

Teksti ja kuva Raimo Hytönen

Koiramaailmassa ei pelata 
napilla

Yleensä koiranomistajan suurin menoerä muodostuu koiran ruoasta. Toisaalla 
koira leikkii mielellään, joten rahaa kuluu myös leluihin.

 
 

 

Varattu

Varattu
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Tekniset tiedot

Koeajoautossa on dieselmootto-
ri, joka on kehitysversio aiemmin 
manuaalivaihteiston yhteydessä ol-
leesta moottorista, hiukkassuodatti-
mella varustettu 2,2-litrainen DI-D. 
Moottorin suurin teho on 110 kW 
(150 hv) ja vääntömomentti 360 Nm 
(1750-2500 r/min). Mukavasta suo-
rituskyvystään huolimatta auton yh-
distetty polttoaineenkulutus on 7,1 
EU-kulutus (l/100km) C02-päästöt 
153 g/km. Päästöluokka Euro 5. 

Ominaisuuksina mm. muuttuva-
geometrinen turbo ja ECCS (Extre-
me Conventional Combustion Sys-
tem).Vaihteisto 6-vaihteinen au-
tomaatti, Outlanderin All Wheel 
Control -voimansiirto yhdistää 
Mitsubishin oman Active Stability 
Control -tekniikan sähköisesti oh-
jattuun nelivetojärjestelmään. 

Tärkeimmät varusteet

Vakiovarusteina mm. sähkösäätöinen kuljettajan istuin Super, 6,1”, kosketusvärinäytöllä varustettu radio/CD-soi-
tin MP3-toistolla ja 6 kaiutinta, Rockford Fosgate premium-audiojärjestelmä, jossa AM/FM radio, CD-soitin 
MP3-toistolla, kuljettajan ja etumatkustajan SRS-turvatyynyt, kuljettajan polviturvatyyny, ajovakaudenhallintajär-
jestelmä (ESC), ohjauspyörän korkeus- ja etäisyyssäätö AS&G, automaattinen Stop & Go –järjestelmä, vakionopeu-
densäädin käyttökytkimet ohjauspyörässä, ajonopeudenrajoitin käyttökytkimet ohjauspyörässä, vaihteenvalitsimet 
ohjauspyörässä, korinväriset sähkötoimiset lämmitettävät ja suuntavilkulla varustetut sisään taittuvat ovipeilit, 
nahkapäällysteinen monitoimiohjauspyörä audiokaukosäätimillä, rullatyyppinen tavaratilan näkösuoja, LCD mul-
ti-information –monitoiminäyttö, automaatti-ilmastointi (napilla painettava), sadetunnistin Bluetooth® hands-free 
äänentunnistimella, privacy glass -tummennus takalaseissa, kuljettajan ja etumatkustajan SRS-turvatyyny, etutör-
mäysvaroitin (FCM), aktiivinen vakionopeudensäädin (ACC), kaistavahti-järjestelmä (LDW), puolinahkaiset is-
tuimet, peruutuskamera, Bluetooth hands-free matkapuhelinjärjestelmä, sekä paljon lisävarusteita jokaisen ostajan 
makuun. Outlanderin turvallisuuteen kuuluvat mm. kestävä RISE-turvakori (Reinforced Impact Safety Evolution), 
seitsemän SRS-turvatyynyä ja älykkäät elektroniset järjestelmät, jotka auttavat estämään etutörmäyksiä.

Kiihtyvyys: 0-100km 11,7s ja 
huippunopeus noin 190 km. Mitat ja 
painot: kokonaispaino 2250 ja oma-
paino 1645 kg. Renkaat 225/55R18 
225/55R18, vanteet (edessä ja taka-
na) 18” x 7.0J kevytmetalli, kokonais 
pituus 4655mm, leveys 1800 mm, 
korkeus 1680 mm, perävaunumas-
sa jarruin 2000 kg ja jarruitta 750 kg. 

Jarrut: jarrulevyt edessä ja taka-
na, Outlanderin AWC-nelivetojär-
jestelmä on elektronisesti ohjattu. 

Moottori on edelleen sama 2.2 DID, jo-
ka on todellisuudessa lähes 2.3 litrainen. 
Moottoritilassa on hyvin tilaa työsken-
nellä isompikätiselläkin huoltomiehellä.

Edellisessä Outlanderissa tavaratila aukesi kahdessa 
osassa. Nyt on tilalle tullut perinteinen luukkumalli. Ku-
vasta näkee, tilaa on selvästi enemmän kuin aiemmin.Koeajossa on tällä kertaa Mit-

subishin uusin malli Outlan-
der 2.2 DI-D Intense A 4WD 

5P. Koeajoin lehdessä 1/2015 edelli-
sen mallin, joten on luonnollista että 
sarja jatkuu myös uusimmalla mal-
lilla. Mitsubishi on ns. kolmannen 
sukupolven auto, joka tuli maailman 
markkinoille 2012 lopulla, Suomes-
sa se esiteltiin ensikerran 2013.

Edeltäviä malleja myytiin kymme-
nen vuoden aikana maailmalla lähes 
miljoona kappaletta. Alussa malli 
kulki Airtrek-nimellä, mutta vien-
timarkkinoille tulessaan nimi vaih-
dettiin Outlanderiksi 2003. Outlan-
deria markkinoitiin myös Peugeot- 
ja Citroën-merkkisinä, nyt jäljellä 
on enää Mitsubishi. Mitä tästä voi 

päätellä? Mitsubishi Outlander on 
varsinainen selviytyjä. Mallistoon 
kuuluu myös pistokehybridi Out-
lander PHEV, jossa i-MiEV-sähkö-
autosta tuttu tekniikka tukee poltto-
moottoria. Sähköauton polttomoot-
tori on 2-litrainen bensakone, ja sen 
etu- ja taka-akselilla on 60 kW säh-
kömoottorit. 

Nyky Outlander on mitoiltaan 
hyvin lähellä edellistä mallia, mut-
ta autoa on viety enemmän henki-
löautomaiseksi. Outlanderissa istu-
taan selvästi matalalla kuin ennen, 
tilaa on kuitenkin kiitettävästi, siinä 
ei ole pihistelty. Outlander on alun 
perin suunniteltu maasturin ja far-
mariauton välimuodoksi, crossover 
-autoksi, nyt tuo maasto-ominai-

suus on lähes tyystin kadonnut ja jo-
takin muuta on tullut tilalle.

Uusien mallien myötä on tul-
lut myös uudet hinnat, nyt koeajos-
sa (esittelyauto) olleen Mitsubishi 
Outlanderin hinta oli liikkeessä 43 
900 euroa ja uuden samanlaisen saa 
noin 45 000 eurolla. Outlandereiden 
hinnat liikkuvat välillä 33 000 - 55 
500 euroa, kallein malli on Mitsu-
bishi Outlande Phev instyle navi. Se 
on kokoluokassaan edullisimmasta 
päästä oleva vaihtoehto, mutta hin-
ta ei juuri näy laadussa. Auto saanut 
kehuja eri lehtien vertailuissa ulko-
näöstään, sisätiloistaan ja toimivas-
ta nelivetojärjestelmästä, sekä auto-
maattivaihteistostaan.

Teksti ja kuvat Ismo Hautamäki

Mitsubishi OUTLANDER 2,2 
DI-D Intense A 4WD 5P

Rajakoira-lehti koeajaa
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mukava olla, ajella ja miettiä syntyjä 
syviä. Jos olette käyneet koeajamas-
sa myös tuon edellisen mallin, niin 
kanttaa käydä koeajamassa tämäkin 
uusin versio, eron huomaa.

Tilat 

Auton sisätilat ovat muuttuneet 
edellisestä mallista aika paljon, ti-
laa on viidelle hengelle mukavasti. 
Jalkatilaa on edessä ja takana ruh-
tinaallisesti. Outlanderin tilat ovat 
erinomaiset ja tavaratilan pituus on 
kasvanut huimasti. Auton voi vali-
ta myös seitsenpaikkaisena, jolloin 
taakse tulee kaksi pientä lisäistuin-
ta, silloin häviää tavaratilan koossa. 
Etuistuimet tarjoavat hyvin tukea ja 
ovat varsin mukavan tuntuiset, istui-
mia on myös muutenkin uudistettu 
parempaan suuntaan. 

Takaistuimella on riittävästi polvi-
tilaa, voisi sanoa, että liikaakin. Täs-
sä koeajo Outlanderissa on takakon-
tissa tilaa esimerkiksi koirahäkeille 
erinomaisesti ja vielä jää tilaa mat-
katavaroille. Tilaa takana on selvästi 
enemmän kuin kilpailijoilla samas-
sa luokassa. Takaovi nousee ylös, jo-
ten lastaus sujuu ongelmitta, nyt ei 
ole enää kahta erillistä luukkua, joka 
on edellisessä mallissa. Tämäkin on 
selvä parannus, ei tarvitse vetokouk-
kua irrottaa erikseen, kun avaa alim-
man luukun. 

Pienistä puutteistaan huolimat-
ta Mitsubishi Outlander tarjoaa os-
tajalleen tyylikkäästi sisältä ja ulkoa 
muotoillun auton, hyvät sisätilat ja 
optiona istuimet vaikka seitsemälle 
hengelle.

Ohjaamossa kaikki on paikallaan, edelliseen malliin nähden on vähemmän  
väänneltävää ja painettavaa. Ohjauspyörän säädöt saisivat olla paremmat, tässä 
asiassa ei ole edistytty.

Kuvastakin on helppo havaita, että ta-
kapenkkien edessä on jalkatilaa ruh-
tinaallisesti. Myös istuma-asento on 
takana parempi kuin edellisessä mal-
lissa.

Kuvasta näkee, että etuistuimilla on 
tilaa ihan joka suuntaan. Tänne mah-
tuu erittäin hyvin 180 senttinen kul-
jettaja ajamaan autoa. Auto on edel-
lisestä mallista hieman mataloitunut, 
näin katto tulee vastaan pidemmillä 
henkilöillä.

Ajotiloja on tarjolla kolme: talou-
dellisin ja lähinnä etuvetoinen 4WD 
Eco, etuvetoa painottava 4WD Au-
to ja huonompiin olosuhteisiin tar-
koitettu 4WD Lock, joka jakaa mo-
mentin tasaisesti etu- ja taka-akse-
lille, jarruassistentti. Autossa on vii-
den vuoden takuu tai 150 000 ajet-
tua kilometriä. Lisäksi 12 vuoden 
koritakuu.

Koeajot

Outlander kulkee maantiellä suun-
tavakaasti, ja kevyen hitaalla ohjauk-
sen keskialueella on helppo tehdä 
pieniä suunnan muutoksia. Maan-
tienopeuksissa ohjaus on herkkä, 
mutta kuitenkin suuntavakaa. Sen 
sijaan taajamanopeudella ohjaus 
on jäykähkö ja saat käyttää voimaa 
enemmän kääntöliikkeisiin. Nor-
maalinopeuksilla kaupungissa oh-
jaus on sopivan kevyt, ja auto on 
kokoisekseen ketterä. Myös kään-
töympyrä on tässä kokoluokassa 
poikkeuksellisen pieni. Muutos 
edelliseen malliin on huomattava, 
auto on selvästi enemmän henkilö-
automainen, mutta kuitenkin siinä 
on sitä citymaasturin tuntua. 

Kaikkea sentään ei ole hävitet-
ty auton kehittelyssä, jotakin van-

haa on myös jäänyt. Ajokäytöksel-
tään Mitsubishi Outlander on joh-
donmukainen soralla ja kestopääl-
lysteellä. Sisämelu pysyy siedettäväl-
lä tasolla myös moottoritiellä. Edel-
lisessä mallissa sisämelu on hiukan 
kovempi. Soratien kuopat auto ottaa 
paremmin vastaan, ei tule niin jyrk-
kää niiausta, kuin edellisessä mallis-
sa. Valmistajan panostus aerodyna-
miikkaan on onnistunut myös käy-
tännössä. Puuskittainen tuuli ei juu-
ri häirinnyt edes moottoritienope-
uksissa. Näkyvyys autosta ulos on 
hyvä ja ajoympäristön havainnointi 

korkealta edesauttaa ennakoimaan 
liikennetilanteita. Myös A-pilarin 
peittämää katvealuetta on onnistut-
tu pienentämään. 

Mitään varsinaista vetokoetta en 
suorittanut tavallisen peräkärryn 
kuormineen auto vetää hyvin, mutta 
asuntovaunua en kokeillut. Koeajo-
matka oli suhteellisen pieni, noin 150 
kilometriä, niin kaikkea hyvää tai 
huonoa ei voinut todeta näin lyhyel-
lä matkalla. Henkilöautomainen ole-
mus, sekä muunneltavat tilat ja vakaa 
etenemiskyky ovat Outlanderin suu-
rimpia valtteja. Auton ohjaimissa on 

Sivusuunnassa autosta saa hyvin kuva 
siitä, miten paljon auto on muuttunu: 
sivupilarit ovat pienentyneet ja auton 
profiili on saanut täydellisen muutok-
sen, ei tunnistaisi enää samaksi autoksi.

Edestäpäin on auton ulkonäkö myös muuttunut. Ilmanottoaukko saatu pienem-
män näköiseksi, kun se on muutettu tavallaan kolmiosaiseksi erillisillä listoilla. 
Tämä tuo auton ulkonäköön persoonallisuutta.
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