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ajaturvallisuus Unioni on lähestynyt Rajakoiranohjaajia sähköpostilla ammattitaitolisän kehittämiseen liittyvällä kyselyllä. Rajan koiramiehet ry on lähettänyt jäsenilleen omaan vastineen millaisena me
sen koemme. Jos teillä on epäselvyyttä meidän näkemykseen asiasta, niin
olkaa yhteydessä alueelliseen hallituksen jäseneen, hän pystyy antamaan
lisäselvitystä asiaan liittyen.
Kysely on jaettu kaikille koiranohjaajille riippumatta siitä, onko hän Rajan koiramiesten jäsen vai ei. Näin demokraattinen mielipide rakentuu
jokaiselta Unionin jäseneltä. Olen jo itse vastannut kyselyyn, valitsin
vaihtoehdon EI. Kyselyn vastauksilla ei näyttänyt olevan aikarajaa. Hyvä
näin, koska moni ohjaaja viettää parhaillaan vuosilomiaan ja ei ole koneen
äärellä. Kysely on saapunut virkamiehen työsähköpostiin.
Rajavartiolaitoksen koirien mestaruuskisat kilpaillaan Kaakkois-Suomen
rajavartioston toimialueella. Toivon kaikille osallistujille tasapuolisia olosuhteita. Rajan koiramiehet ovat luovuttaneet tottelevaisuusosuuteen liittyen ikuisesti kiertävän palkinnon. Yhdistys sai palkinnon Poliisikoirayhdistykseltä Rajan koiramiesten 30-vuotisjuhlassa.
Koiratoiminnan uutta pysyväisasiakirjaa odotellaan edelleen tarkasteltavaksi. Vanhalla edelleen toimitaan. Tämä vuosi ei varmaankaan tuo mitään muutoksia toimintaan, mutta ensi vuosi tuo todennäköisesti joitakin
muutoksia, jos PAK:aan on tehty kehityksiä koiratoiminnan osalta. Uskoisin näin, koska muuten olisi aivan turhaa tehdä uutta asiakirjaa, vaan jatkaa vain vanhalla.
Kesä on tainnut mennä suhteellisen normaaleissa merkeissä rajaturvallisuuden osalta? Kainuussa merkille pantavaa on ollut mielestäni tehtävien
huomattava vähentyminen etsintöihin liittyen. Resurssit ovat edelleenkin olleet olemassa, mutta Poliisilla on ollut ilmeisen hyvin omia resursseja käytettävissä tilanteiden selvittämiseksi. Poliisikoirien taso on mielestäni maastotoiminnan osalta kehittynytkin huimasti, mikä on erittäin hieno
asia. Koiratoiminnan osalta näenkin, että meillä on paljon opittavaa heidän
suunnalta. Kuitenkin törmäämme toistuvasti vastaukseen, ettei ole resursseja järjestää tarpeellista koulutusta ohjaajille/koirille.
Oikein mukavaa syksyn jatkoa kaikille, toivon kiivaita haukkuja metsämiestan ja -naisten koirille, kireitä siimoja kalastelijoille sekä muille koiraurheilun harrastajille onnistumisia ja elämyksiä koiratoiminnan parissa.
Jarno Rautiainen
Puheenjohtaja
Rajan koiramiehet ry

PANKKIYHTEYS
FI33 5343 0740 0893 34
PAINOPAIKKA
PunaMusta Joensuu 2016

Kotimaiset korkealuokkaiset
Ultracom-koiratutkat ja Ultrapoint-ohjelmistot

KANSIKUVA
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Tutustu internetsivuillamme tai lähimmällä jälleenmyyjälläsi
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Teksti ja kuvat Hanna Pulkkinen

Tommi Juopperi ja spn Nette
(Fangzahn Aysha) RVL:n
rajakoiramestaruuskilpailujen
mestariksi

R

ajavartiolaitoksen rajakoiramestaruuskisojen voiton ratkaisi tänä vuonna pitkä jälki.
Tiukan kisan voiton vei vrvja Tommi Juopperi ja spn Nette (Fangzahn
Aysha) Lapin rajavartiostosta. Joukkuekisan mestaruus meni Kainuun
rajavartiostoon.
Rajavartiolaitoksen 54. rajakoiramestaruuskilpailut
järjestettiin
Imatralla 20.-22.9.2016. Mukana
oli yhteensä 13 koirakkoa. Jokaisesta rajavartiostosta oli kolme tämän
vuoden parasta koirakkoa, sekä lisäksi edellisten kisojen mestari vuodelta 2014. Kilpailujen pääpaikkana
ja kisakeskuksena toimi Immola.

Kilpailijat ja kisaorganisaatiota Vuoksen
rannalla yhteiskuvassa.

Kilpailujen avajaiset pidettiin kauniissa maisemissa Vuoksen Kalastuspuistossa Imatralla. Tilaisuuden
aluksi Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja eversti Ismo Kurki toivotti kilpailijat tervetulleiksi Imatralle. Tervetulopuheessaan
hän mainitsi, että koska kyseessä on
ammattitaitokilpailu, on tavoitteena
testata ohjaajia ja koiria mahdollisimman työnomaisissa olosuhteissa.
Hän myös muistutti rajakoirien tärkeydestä ja merkityksestä koko Rajavartiolaitoksen identiteetille.
Tervetulosanojen jälkeen kilpailun
johtaja everstiluutnantti Jaakko Olli
piti kilpailujen varsinaisen avauspuheenvuoron. Puheessaan hän kertasi hieman sekä rajakoirien, että rajakoiramestaruuskilpailujen historiaa.

Lopuksi hän totesi, että vaikka paljon on muutoksia tapahtunut koiratoiminnassa vuosien saatossa, ovat
tietyt perusteet edelleenkin samat.
RVLE:n terveiset tilaisuuteen toi
kapteeni Asko Ainoa. Tämän jälkeen olikin vuorossa kilpailujoukkueiden ja järjestelijöiden esittely
sekä varsinainen kilpailupuhuttelu,
jossa valittiin tuomarineuvosto sekä annettiin ohjeet kilpailujärjestelyistä.
Kilpailupuhuttelussa puheenvuoron pitivät myös ratamestari RVL:n
koiratoimintaupseeri ltn Ari Raitanen sekä tehtävärastien vastaavat.
Ylirvja Juha Pasanen avasi hieman
edessä olevaa tottelevaisuus- ja hallintarastia. Muutoin rastivastaavilta ei vielä irronnut juurikaan tietoa
edessä olevista tehtävistä, vaan kilpailijat saisivat tehtävät tietoonsa
vasta tehtävälle saapuessaan.
Kilpailupuhuttelun jälkeen nautittiin kahvit aurinkoisessa syyssäässä
Kalastuspuiston terassilla ja lopuksi
museomestari rvmest Mika Albertsson kertoi sotahistoriaan liittyviä tarinoita Vuoksenlaaksosta ja lähialueilta.

Henkilöilmaisurastin tuomari vrvja Tero
Väänänen ja K-SR:n komentaja eversti Ismo Kurki arvioimassa koirakon suoritusta.
Kilpailun johtaja everstiluutnantti Jaakko Olli avaamassa kilpailuja Vuoksen
kalastuspuistossa.

Vrvja Jarno Nousiainen ja spn Piku (Evergrey’s Qati) ensimmäisellä henkilöilmaisurastilla.

Henkilöetsintää ja hallintaa
Ensimmäisenä kilpailupäivänä edessä oli kolme tehtävää, joista kahden
ensimmäisen sisällöstä kilpailijoilla
ei ollut etukäteen tietoa.
Ensimmäisenä tehtävänä oli henkilöilmaisu. Tehtävänkuvauksessa
annettiin tehtäväksi tarkastaa koiraa
apuna käyttäen rajattu, rajavyöhykkeeksi kuvattu alue, jossa on mahdollisesti havaittu liikkumassa tuntematon henkilö. Alueella oleviin
rakennuksiin ei saanut mennä sisälle. Aikaa alueen tarkastamiseen
oli 15 minuuttia ja ohjaajan tuli ilmoittaa käsi ylös nostamalla koiran
ilmaisu ja kertoa samalla mitä koira
ilmaisee. Alueella oli kätkeytyneenä
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yhteensä kaksi henkilöä, jotka koiran piti ilmaista. Mahdollisten kätkeytyneiden henkilöiden lukumäärä
ei ollut ohjaajilla tiedossa etukäteen.
Arvostelussa kiinnitettiin oikeiden ilmaisujen lisäksi huomiota siihen, kuinka tarkasti alue tuli tarkastettua. Lisäksi arvosteluun vaikutti yleisilme tarkastustoiminnasta, eli
koiran halukkuus työskennellä sekä yhteistyö ohjaajan ja koiran välillä. Alueella oli myös häiriötekijöitä
(mm. haukkuva koira), joilla testattiin koiran kykyä jatkaa työskentelyä
häiriöistä huolimatta. Koska rakennuksiin ei saanut mennä sisään, oli
ohjaajan luotettava täysin koiran ilmaisuun.
Tehtävärastilla tuomarina toiminut vanhrvja Tero Väänänen komRajakoira
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mentoi tehtävää ja suorituksia
seuraavasti:
-Kyseessä oli hyvin perinteinen
henkilöilmaisutehtävä
maastossa. Muutamissa tapauksissa ohjaaja meinasi harhautua liiaksi tekemään tapahtumapaikkatutkintaa ja
esine-etsintää ympäristöstä. Yleisesti ottaen suoritukset olivat kuitenkin
hyviä.
Ensimmäisestä tehtävästä täydet
30 pistettä sai kaksi koirakkoa, vrvja
Tommi Juopperi + spn Nette (Fangzahn Aysha) ja vrvja Timo Könönen + spn Kira (Troyen’s Aito).
Toisena tehtävänä oli henkilöilmaisu ajoneuvosta. Toimintaympäristönä oli RMVK:n harjoitusraja-aseman piha-alue ja tehtävässä
kuvattiin koiran ja ohjaajan työskentelyä rajanylityspaikalla. Tehtävänä
oli etsiä raja-aseman pihalla olevista ajoneuvoista kätkeytyneitä henkilöitä. Kolmen ensimmäistä ajoneuvoa oli tarkastettava yksi kerrallaan
ja ajoneuvot poistuivat paikalta välittömästi, kun ohjaaja ilmoitti tarkastuksen suoritetuksi. Loput pihalla olleet ajoneuvot ja täysperävaunun sai tarkastaa haluamallaan tavalla aikarajan puitteissa (20 min).
Virhepisteitä tuli väärästä ilmaisusta sekä liian aktiivisesta kosketuksesta tarkastettavaan ajoneuvoon
(raapiminen).
Spu Edi (Eloketun Apassi).

Vrvja Simo Halko ja spu Duri (Mellakan
Duuri) valmistautumassa henkilöilmaisurastille. Duri ilmaisee rakennukseen
kätkeytyneen henkilön (vas.).

-Arvostelussa kiinnitettiin oikeiden ilmaisujen lisäksi huomiota tarkastuksen yleisilmeeseen, eli työskentelikö koira itsenäisesti ja aktiivisesti vai joutuiko ohjaaja paljon ohjaamaan koiraa, kertoo tehtävärastilla tuomarina toiminut vanhempi rajavartija Pasi Lampinen. Lisäksi
Lampinen mainitsee tehtävän olleen
yksi haastavimmista, sillä kyseessä
oli monelle koiralle ja ohjaajalle täysin uusi toimintaympäristö ja tehtävä. Tämä näkyi selkeinä eroina suorituksissa. Rastilta täydet 30 pistettä
sai ainoastaan yksi koirakko, vrvja
Juha Heikkonen ja spn Luna (Ubersdorfs Fati).
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Henkilöilmaisu ajoneuvosta. Tehtävää
suorittamassa vrvja Juha Heikkonen ja
spn Luna (Ubersdorfs Fati).
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-Valtaosalla koirista hallinta oli
hyvällä tasolla, pistevähennykset tulivat aavistuksen epäpuhtaista liikkeistä ja koirien tunnetilasta sekä
ohjaajien taidosta esittää koira kilpailutilanteessa tuomarille. Moni antoi tiedostamattomia lisäkäskyjä ja ns. vartaloapuja koiralle, joka saattoi johtua kisajännityksestä. Hallintakokeen parhaat pisteet
(37,5/40 p.) saanut Anssi Lukkarinen + spu Edi (Eloketun Apassi) oli
todella malliesimerkki koiran hienosta esittämisestä!

Pitkä maastojälki

Tehtävä: koiran kantaminen. Vrvja
Heikki Heiskari ja spu Erri (Gittas Eric).

Kolmantena vuorossa tottelevaisuus- ja hallintarasti. Suorituspaikkana oli urheilukentän nurmialue.
Liikkeet tehtiin tuomarin ohjeiden
ja käskyjen mukaan ja ennen suoritusta kilpailijat eivät tienneet missä
järjestyksessä liikkeet tulevat.
-Tällä haettiin kokonaisvaltaista
hallintaa, koiran motivaation säilymistä sekä yhteistyötä, kertoo rastilla tuomarina toiminut ylirvja Juha Pasanen.
-Liikkeet oli valittu siten, että mitään uutta ei tule kenellekään vaan
periaatteessa jokapäiväisiä arkielämän asioita, Pasanen jatkaa. Koeliikkeinä olivat vapaana seuraaminen,
maahan meno ja istuminen, paikallaanolo, leikkiminen ja irrottaminen sekä koiran kantaminen. Arvosteluun vaikuttavia tekijöitä olivat
koiran ja ohjaajan välinen yhteistyö,
koiran työskentelyhalukkuus, koiran tekninen osaaminen sekä koiran
välinpitämättömyys häiriöihin. Pisteytys oli painotettu siten, että seuraaminen ja irrottaminen olivat arvokkaimmat ja sen jälkeen paikallaan olo. Jokaisessa liikkeessä tekninen suoritus muodosti 50 % pisteistä ja koiran työskentelyhalukkuus ja
yhteistyö kumpikin 25 %.
Kilpailijoiden suorituksia Pasanen
kommentoi seuraavasti:
Spn Piku (Evergrey’s Qati).
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Toisena ja viimeisenä kilpailupäivänä vuorossa oli Tehtävä 4, eli pitkä maastojälki, jonka merkitys oli
kaikkein suurin tehtävän maksimipisteiden muodostaessa yli puolet

kilpailun kokonaismaksimipistemäärästä.
Aamu starttasi käyntiin kello 6
RMVK:lla, jossa suoritettiin maastoarvonta, sekä annettiin kilpailijoille ohjeistusta tulevaan tehtävään
ja gps-paikannuslaitteiden käyttöön.
Tämän jälkeen siirryttiin ajoneuvoilla maastoon tuomarin johdolla. Maastossa kilpailijoille annettiin
tehtävänkuvaus kirjallisena. Ensimmäiseen tehtävään kuului noin tunnin vanhan pikajäljen jäljitys. Kilpailijan saavuttua jäljen tehneen
maalimiehen luo, hän sai tältä jatko-ohjeet seuraavaan tehtävään, joka oli rajan tarkastus.
Edellisenä iltana maastoon oli tehty
noin 3 km pitkä jälki, joka koiran piti ilmaista tarkastettavalta alueelta ja
jäljittää päätteelle asti, jossa tehtävänä oli vielä tapahtumapaikkatutkinta.

Esineitä oli jätetty jäljelle sekä
päätteelle yhteensä 10 kpl. Tehtävän
pisteytys muodostui siten, että maalimiehen löytymisestä sai 17 pistettä,
jokaisesta esineestä 5 pistettä kustakin ja päätteelle pääsystä 45 pistettä, tehtävän kokonaispistemääräksi muodostui näin ollen kaikkiaan
112 pistettä. Rastilta täydet pisteet
sai kaksi koirakkoa, kilpailun voittanut koirakko vrvja Tommi Juopperi ja spn Nette (Fangzahn Aysha) sekä vrvja Juho Moilanen + spu Veke
(Eviloves Quick).

Ratamestarin ajatuksia rasteista
Ratamestarina kisoissa toimi RVL:n
koiratoimintaupseeri ltn Ari Raitanen. Rastien suunnittelusta hän
kommentoi seuraavasti:
-Kilpailutoiminnan tulee olla osa koiratoiminnan kehittämistä ja laadunvalvontaa. Tähän kilpailuun suunnitteluperusteet hain
”Rajakoira 2017” hankeprojektista, jossa oli osallistujia eri hallintoyksiköistä ja eri tasoilta. Työryhmä perkasi koiratoiminnan vahvuudet, heikkoudet ja mietti mitä
koiratoiminnan tulisi olla tulevaisuudessa. Kilpailutehtävät noudattivat perusajatusta, että jokaisen
Vrvja Tuomas Rämä ja spu Leif (Aufgeweckt Koda) lähdössä jäljelle maastoon.
Maastojäljeltä löytyneitä esineitä.

koiran on osattava tietty ”peruspaketti”: hallittavuus, henkilöetsintä erilaisista paikoista, jäljestäminen
ja tapahtumapaikkatutkinnan suoritus. Kilpailutehtävissä ei ollut mitään kikkailuja - ne olivat rajakoiran
työnmukaisia perustehtäviä.
Kilpailijoiden suorituksiin Raitanen on tyytyväinen.
-Varsinkin kahden koiran suoriutuminen pitkältä jäljeltä täysin pistein on poikkeuksellista, hän mainitsee.
-Muutenkin suoritusten taso oli
hyvää. Näkemäni perusteella olen
edelleen sitä mieltä, että laadukas
koulutus on tae hyviin suorituksiin.
Henkilöetsintärasteilla
ohjaajien
toiminta ei ollut ihan samalla tasolla kuin perinteisessä maastojäljessä.
Rajakoira
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Niiden osalta toimintaa vaikeutti ulkopuolisten seuraajien läsnäolo, joka vaikutti joidenkin ohjaajien toimintaan. Työelämässähän ohjaajan
tulisi kuitenkin kyetä toimiaan paineen alla, eli tehtävät olivat siinäkin
mielessä hyviä, Raitanen analysoi.
-Onnittelut mestarille ja muille
palkituille! Muille toivotan onnea
ja menestystä rajakoiran koulutuksessa - seuraavissa kilpailuissa PohTeollisuustie
2, 75530
NURMES
jois-Karjalassa
on taas näytön
paikwww.samitalo.fi
ka. Haluan kiittää kaikkia järjestelyihin osallistuneita valtavasta työpanoksesta ja ammattitaitoisesta toiminnasta. Ilman teitä ei olisi kilpailuja olemassa!, Raitanen kommentoi
lopuksi.

Kisan voitto Lapin rajavartiostoon

Tiukan kilpailun
Rauhallista Joulua ja menestystä tukijoillemme vuonna
2015voitto ratkesi vain

kahden pisteen erolla toiseksi tulleeseen. Kisan voiton vei Lapin rajavartiostossa Kelloselän rajavartioasemalla palveleva vanh rvja Tommi
Juopperi ja spn Nette (Fangzahn Aysha) pisteillä 182. Juopperi ja spn Nette starttasivat viimeiseen tehtävään 5.
Puh. (05) 750
0500
• www.op.ﬁ
sijalta
ja hyvin
onnistunut pitkä jälki
Keskustie 17,
49700
Miehikkälä
toi heille voiton
kokonaiskisassa.
Juopperi on toiminut koiranohjaajana 6 vuotta ja osallistunut kerran
aiemmin RVL:n koiramestaruuskilULJETUS RKKI
pailuihin.ASANEN
Spn Nette on hänen ensimmäinen työkoiransa.
Kyhäläntie 9 Kuusamo
Vilajoenpolku 5, 54410 Ylämaa
Spn Nette (Fangzahn Aysha) on
p. 0400 443
666kuusivuotias ja työpariaan
Puh. 0400 771
778
Kilpailujen
apulaisjohvajaat
tajan mietteitä kisojen Vielä allekirjoitus arvostelupaperiin. Pit- Juopperi kuvailee seuraavasti:
-Nette on työkaverina mukava. On
kän jäljen onnistuneesti suorittanut vrvjärjestelyistä
ja Tommi Juopperi maalissa. Tuomaroi- vanhemmiten vähän rauhoittunut,
Kari Kettunen.
Kilpailujen apulaisjohtajana toimi- massa kapteeni
mutta on hyvin aktiivinen
Lappeenrannan
Rakennuslasi
Kyja saalisnut kapteeni Olli Laatikainen kertoo
viettinen koira, jolta ei lopu tekemiKaakkoiskaari 1,sen
Lappeenranta
kilpailujen alustavien valmisteluihalu kesken.
den alkaneen jo vuonna 2014, jolKisaa
Juopperi kommentoi tiuPuh. 010 231
1290
loin hän oli ryhmätuomaritehtävissä
kaksi:
Hellandintie
10, 95700 Pello
www.rakennuslasi.com
Ivalossa Lapin rajavartioston jär-Kilpailu oli tiukka ja tasaväkinen.
-Paras ja tärkein palaute
tulee tie0400
396
941
jestämissä kisoissa yhdessä ylirvja tenkin kilpailijoilta. Se mittaa onnis- Rastit olivat hyvin suunniteltuja. On
Marko Niskasen kanssa.
tuimmeko edellä mainittujen kul- hyvä, että pitkä jälki ratkaisi kilpai-Kisojen jälkeen vedimme yhteen makivien suhteen. Parhaamme kui- lun, koska sehän se on se meidän
tekemämme havainnot, kertoo Laa- tenkin yritimme. Kiitos siitä koko päätehtävämme.
tikainen.
Toiseksi kisassa tuli vrvja Timo
järjestelyorganisaatiolle ja motivoiSCANDIA
RENT
JOENSUU
-Sääntöjen
mukaisesti
pidin tuneille kilpailijoille, Laatikainen tii- Könönen ja spn Kira (Troyen’s AiJOENSUU@SCANDIARENT.FI
RVL:n koiratoimintaupseeri ltn vistää lopuksi.
to) pisteillä 180 ja kolmanneksi vrUKKOLANTIE
80130 JOENSUU
Ari Raitasen 3tilanteen
tasalla, mitä
vja Arto Juutinen ja spn Debi (HarPUH. 040 3119
400 olivat häsuunnittelimme
ja mitkä
nen näkemyksensä tehtävien sisällöstä. Ensimmäinen kisoihin liittyvä virallinen palaveri pidettiin helmikuun alussa 2016 ja tilaisuudessa olivat lisäkseni mukana ylirvja Juha Pasanen (ltn Ari Raitasen sijaisena), ylirvja Marko Niskanen ja vrvja
Tero Väänänen, kertoo Laatikainen
kisojen valmisteluista.
LENTOASEMAN
LentoasemanSIVUAPTEEKKI
apteekki
Laatikainen kertoo pitkän maasAvoinna
tojäljen olleen haasteellisin järjestää,
maanantai-perjantai
8.00 - 18.00
sillä mukana oli elementtejä, jotka
olivat ja
työllistäviä
ja vaativia
lauantai
9.00 - 17.00
Vuosi-, kertaryhmäviisumit
myösjärjestepostitse
lyjen kannalta;
toimiminen
”kovalla
sunnuntai
10.00
- 18.00
toimitettuna.
rajalla”, kaksi eri jäljentekijää samasValamon
risteilyt 201,
ja varaukset.
sa maastossa
sekäliput
uutena
elementtimaanantai-torstai 6:00 - 20:30
Palvelupiste kansainvälisellä puolella
perjantai
6.00 - 21.00
nä
gps-jälkitallennus
ja
-seuranta.
otellivaraukset ja -maksut Venäjän Karjalaan 201
lauantai
6:00 - 20:30
T2
Schengen
(Porttialue
16-31)
-Haasteista huolimatta tai ehkä
sunnuntai
5:30 - 21:00
Tilaa viisumi
netissä:
www.lampoidea.ﬁ
juurikin
sen vuoksi,
järjestelyorganisaatio tunsi normaalia suurempaa
Katso kuukauden tarjoukset nettisivuiltamme!
Järnefeltintie 8,
82600
Tohmajärvi
onnistumisen iloa tehdystä
työstä,
TikkurilanUusiApteekki.fi
Puh. 050 309 6337,
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maakallion Debie) pisteillä 174. Molemmat palvelevat Pohjois-Karjalan
rajavartiostossa.
Joukkuekisan mestaruus meni Kainuun rajavartiostoon. KR:n
joukkueessa kilpailivat vrvja Juho Moilanen ja spu Veke (Eviloves
Quick), vrvja Jarno Nousiainen ja
spn Piku (Evergrey’s Qati) ja vrvja
Pertti Manninen ja spu Rudi (Eviloves Nick).
Palkintojenjakotilaisuus pidettiin
K-SR:n ruokalassa ja palkinnot jakoi
prikaatinkenraali Pasi Kostamovaara joka lausui myös tilaisuuden päätössanat.

Koirakisojen merkitys
rajavalvonnalle
Kilpailun johtaja everstiluutnantti
Jaakko Olli pitää rajakoiramestaruuskilpailuja tärkeänä sekä rajavalvonnalle että koiratoiminnalle.
-Kilpailuilla saadaan varmistusta
laadun valvontaan. Kisat ovat keskeinen elementti, jolla voidaan testata sinä vuonna parhaiksi valikoituneiden koirakoiden avulla sekä uusia koulutustapoja ja metodeja että
muuttuneita operatiivisia vaatimuksia. Näin ollen on tärkeää, että kaikki tehtävät ovat lähellä operatiivista
työtä. Kilpailujännitys tuo lisää todentuntua ja kasvattaa sekä koiran,
että ohjaajan paineensietokykyä. Lisäksi pitää nähdä myös varsinaisen
tuloksen taakse. Aina ei tärkeintä
ole tehdä täydellistä kisasuoritusta,
esim. löytää päätteelle, vaan nähdä,
että sekä koira, että ohjaaja jaksavat
työskennellä sitkeästi.
Prikaatinkenraali Pasi Kostamovaara näkee rajakoiramestaruuskilpailuiden järjestämisen tärkeänä
tulevaisuudessakin:
-Kilpailulla on paikkansa ja se toimii yleisenä tason mittarina. Kilpailu on oikean tyyppinen ammattitaitokilpailu, joka laittaa koirakot kilpailemaan keskenään. Mielestäni
näitä kilpailuja kannattaa järjestää
jatkossakin.

RVL:n mestari, spn Nette (Fangzahn Aysha).

Lopputulokset
RVL, rajakoiramestaruuskilpailut 2016

Henkilökohtainen kilpailu, lopputulokset
Henkilökohtainen
kilpailu
Nro
3
1
5
9
13
4
10
12
11
2
7
8
6

arvo
vrvja
vrvja
vrvja
vrvja
vrvja
vrvja
vrvja
vrvja
vrvja
vrvja
ylirvja
vrvja
vrvja

nimi
Juopperi Tommi
Könönen Timo
Juutinen Arto
Nousiainen Jarno
Manninen Pertti
Moilanen Juho
Lukkarinen Anssi
Heikkonen Juha
Halko Simo
Kivelä Juha
Eteläpää Jarkko
Heiskari Heikki
Rämä Tuomas

koira
Spn Nette
Spn Kira
Spn Debi
Spn Piku
Spu Rudi
Spu Veke
Spu Edi
Spn Luna
Spu Duri
Spu Maxim
Spu Eki
Spu Erri
Spu Leif

kennelnimi
Fangzahn Aysha
Troyen´s Aito
Harmaakallion Debie
Evergrey's Qati
Eviloves Nick
Eviloves Quick
Eloketun Apassi
Ubersdorfs Fati
Mellakan Duuri
Ratsumestarin Schwarzenecker
Aufgeweckt Elmar
Gittas Eric
Aufgeweckt Koda

vartiosto yhteensä sijoitus
LR
182,0
1.
P-KR
180,0
2.
P-KR
174,0
3.
KR
170,0
4.
KR
149,5
5.
KR
148,0
6.
P-KR
104,5
7.
LR
104,5
8.
K-SR
104,0
9.
K-SR
102,5
10.
K-SR
87,0
11.
LR
85,0
12.
K-SR
50,0
13.

T1
30,0
30,0
20,0
15,0
20,0
0,0
0,0
25,0
25,0
10,0
25,0
15,0
0,0

T2
10,0
20,0
15,0
25,0
10,0
10,0
25,0
30,0
20,0
15,0
15,0
0,0
0,0

T3
30,0
28,0
32,0
33,0
32,5
26,0
37,5
32,5
32,0
35,5
30,0
23,0
33,0

T4
112,0
102,0
107,0
97,0
87,0
112,0
42,0
17,0
27,0
42,0
17,0
47,0
17,0

V5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

RVL, rajakoiramestaruuskilpailut 2016

Joukkuekilpailu,
lopputulokset
Joukkuekilpailu

Nro
4
9
13
1
5
10
3
8
12
2
6
11

KILPAILIJA
vrvja Moilanen Juho
vrvja Nousiainen Jarno
vrvja Manninen Pertti
vrvja Könönen Timo
vrvja Juutinen Arto
vrvja Lukkarinen Anssi
vrvja Juopperi Tommi
vrvja Heiskari Heikki
vrvja Heikkonen Juha
vrvja Kivelä Juha
vrvja Rämä Tuomas
vrvja Halko Simo

Spu Veke
Spn Piku
Spu Rudi
Spn Kira
Spn Debi
Spu Edi
Spn Nette
Spu Erri
Spn Luna
Spu Maxim
Spu Leif
Spu Duri

Eviloves Quick
Evergrey's Qati
Eviloves Nick
Troyen´s Aito
Harmaakallion Debie
Eloketun Apassi
Fangzahn Aysha
Gittas Eric
Ubersdorfs Fati
Ratsumestarin Schwarzenecker
Aufgeweckt Koda
Mellakan Duuri

vartiosto
KR
KR
KR
P-KR
P-KR
P-KR
LR
LR
LR
K-SR
K-SR
K-SR

pisteet
148,0
170,0
149,5
180,0
174,0
104,5
182,0
85,0
104,5
102,5
50,0
104,0

keskiarvo
155,8

152,8

123,8

85,5

sijoitus

1.
2.
3.
4.

Kainuun Rajavartioston joukkuemestarit.
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MAINOS

Teksti ja kuva Päivi Dahl

Raimo Halonen – evp-rajakoiramies muistelee

PARAS TYÖKAVERI
EI HYYDY!

Työ- tai kilpailusuorituksissa jokainen sekunti on tärkeä. Hyvällä ravinnolla ja koiran fyysisellä
valmennuksella päästään toki pitkälle, mutta parhaat sen tietävät – nesteyttäminen saa koirasi
jaksamaan!
Riittävä nesteen- ja energiansaanti on koiralle kriittisen tärkeää, erityisesti fyysisen rasituksen aikana. Harjoituksesta tai vaativasta
työsuorituksesta seuraa nestevajaus, mutta
myös energiavarastojen tyhjentyminen sekä
koiran kehon väsyminen. Koiralle ei voi antaa
kiinteää ruokaa ennen työsuoritusta, joten
energiatankkaus pitää suorittaa nestemuotoisena.

S

uomussalmella asuva evp rajakoiramies Raimo Halonen teki
yli 30-vuotisen uran Rajavartiolaitoksessa Kainuun rajavartiostossa.
Erityisesti Suomussalmen rajakorvet
ovat tulleet hänelle tutuiksi pitkän
palvelusuran aikana 1966 - 1997.
Koiratoimintaan Raimo tutustui
aluksi toimien kokeneemman koiramiehen apulaisena ja seuraten tarkasti hänen tekemisiään ja koiran
kouluttamista. Vuonna 1972 Raimo
sai ensimmäisen oman rajakoiran,
Varman.
Tämän jälkeen Raimolla oli vielä
kaksi reipasta työkoiraa Nixe ja Yose
palvelusuransa aikana. Kaikki koirat
olivat saksanpaimenkoiria, jotka todettiin jo silloin sopivan erittäin hyvin maastokäyttöön.
Raimo kuvaili rajakoiratoiminnan
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alkuaikaa haastavaksi, kun ei vielä
luotettu täysin koirien kykyihin ja
ominaisuuksiin.
-Kun sitkeät uskomukset saatiin
pois, niin ryhdyttiin ymmärtämään
koiran päälle, kertoo Raimo tyytyväisenä.
-Vuosittain järjestettiin luokkakokeita ja Nixestä tulikin minulle valioluokan koira. Koirasta tuli rajamiesten paras työkaveri ympäri
vuoden, muistelee Raimo ja jatkaa
koiran kouluttamisesta.
-Koiraleirit kestivät viikonkin ja
niissä harjoiteltiin mm. erilaisia jälkiä. Jälkikoulutusta oli keväällä ja
kesät sitten tehtiin töitä lähes yötä
päivää, kun siihen aikaan vartiolla
asuttiin, Raimo kertoo.
-Vaikka perhekunnittain ja koirien kanssa siellä syrjässä asuttiin,

Raimo muistelee valioluokan koiraansa
Nixeä.

niin kyllä siellä sopu säilyi hyvin.
Kunnioitettiin toinen toistemme
tarpeita, tiivistää Raimo.
-Työaikalaki oli väliin sellainen,
että kun oltiin paikanpäällä vartiolla, niin koiramiehetkin olivat käytettävissä lähes ympäri vuorokauden.
Varsinkin 1980-luvulla koirien käyttömäärät tunneissa mitattuna olivat
suuria, muistelee Raimo.
Kainuulaisen rajakoiramiehen viimeinen työkaveri Yose jäi eläkkeelle samaan aikaan kuin Raimo vuonna 1997.
-Yose oli hyväluontoinen työ- ja
kotikoira usean vuoden ajan, eläkeläisiä oltiin molemmat. Paras kaveri
se koira on, kun se saa liikkeelle kelillä kuin kelillä, Raimo tuumaa.

Ihmisille kehitetyissä energia- ja palautusvalmisteissa on koiralle liikaa suoloja, joten
niiden käyttö voi johtaa koiran terveydelle
haitallisiin seurauksiin. Siksi suomalaiset koiraurheiluosaajat ovat kehittäneet FitDog-tuoteperheen, joka vastaa työ- ja kilpakoirien
erityistarpeisiin.

Nestehukka hiipii heikentämään
hyvinvointia
Rasitus lisää nesteen poistumista koiran elimistöstä. Jo 3–4 % nestehukka heikentää
merkittävästi koiran jaksamista ja 7–8 % nes-

Tällä kupongilla yhdestä
vapaavalintaisesta
FitDog-tuotteesta

tehukka vaatii tehokasta hoitoa, jotta se ei
johda hengenvaaralliseen tilaan. Nestetarpeeseen vaikuttavat muun muassa ympäristön lämpötila sekä rasituksen kuormittavuus ja kesto.

toisen suorituksen aikana koiralle tarjotaan
useita pieniä nesteannoksia. Näin kuivumisen riski pienenee. Lisänesteytykseen ja
juottamiseen käytetään FitDog Energy+
Rehydrate -energia- ja -nesteytysjuomaa.

• Koiran keskimääräinen nestetarve vuorokaudessa on n. 0,5–1 dl / painokilo.

Välittömästi rasituksen jälkeen alkaa palautumisvaihe, jota voidaan nopeuttaa merkittävästi oikeilla lisäravinteilla. Riittävä
nesteensaanti on edelleen tärkeää, sillä nestevajaus heikentää huomattavasti tehokasta
palautumista. Lisäksi elimistön glykogeenivarastot pitää palauttaa hiilihydraattitankkauksella, jonka koira saa FitDog Recovery
Potato -palautusjuomasta.

• Määrä voi nousta yli 1,5 dl / painokilo rankan harjoituksen tai korkean lämpötilan
seurauksena.
20 kg painavan koiran päivittäinen nesteentarve voi siis vaihdella noin yhdestä litrasta
yli kolmeen litraan! Nesteytys ei ole pelkästään kesällä huomioitava asia, vaan koira voi
kärsiä nestevajauksesta myös talvella.

Nestetankkauksen ABC
Olennainen osa raskaaseen harjoitukseen
tai työsuoritukseen valmistautumisessa on
riittävä neste- ja energiatankkaus hyvissä
ajoin ennen suoritusta. Nestetankkaus aloitetaan jo edeltävänä päivänä ja sitä jatketaan rasituspäivän aamuun asti. Pitkäkes-

Huollettu koira jaksaa työskennellä
Koiran tulisi lähteä suoritukseen aina täysillä
energia- ja nestevarastoilla riippumatta siitä,
onko kyseessä nopea sprintti tai pitkäkestoisempi suoritus. Hyvin huollettu käyttökoira
venyy aina parhaisiin tuloksiin ja jaksaa työskennellä suurella sydämellä. FitDog auttaa
tärkeintä työkaveriasi tekemään aina parhaansa – kaikissa olosuhteissa!

-20

%

alennus

Rajakoira
Kuponki on voimassa Musti ja Mirri
-myymälöissä 31.12.2016 asti.

Kuponkiin ei voi yhdistää muita alennuksia.
Vanhentunutta kuponkia ei voi käyttää, eikä
sitä hyvitetä. Yksi kuponki/asiakas.

107332

No juohan se vettä…

Uudistunut Leatherman
Tread Metric nyt myynnissä

L

eatherman Tool Group Ltd:n
kehittämän ja monitoimityökalumarkkinat mullistaneen
Leatherman Tread -monitoimirannekkeen eurooppalaisiin standardeihin mitoitettu versio tulee myyntiin.
Eurooppalaiseen versioon tehdyt
muutokset näkyvät eri linkkien työkaluvalikoimissa. Suomen markkinoille
tulevasta Tread Metricistä löytyy mm.
neljä erikokoista Torx -avainta sekä
millimetrimitoitetut kiintolenkki- ja
kuusiokoloavaimet.
Leatherman Tread on valmistettu
korroosion kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Sen jokainen linkki
sisältää 2–3 työkalua eli yhteensä 29
työkalua. Valikoimaa on kiintoavaimista ruuvimeisseleihin ja jopa matkapuhelimen SIM-kortin poistotyökaluun. Lisäksi käyttäjä voi poistaa tai
lisätä linkkejä sekä vaihtaa eri linkkien paikkaa omien mieltymyksien ja
käyttötarpeiden mukaan.
Tekniset tiedot
Leatherman Tread: paino 150 g, leveys 3,05 cm, työkaluja: 29. Värit:
Kiillotettu ruostumaton teräs ja DLC
Musta.
Suositushinta: Tread, teräs 199 euroa ja DLC Musta 259 euroa.
Takuu: Leatherman on luotettava,
alan huippua edustava työkalu, jolla
on 25 vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuu sekä huoltopalvelu Suomessa.
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Teksti ja kuvat Ari Komulainen

Varusmiessotakoiraohjaajien
koulutusta Kainuun prikaatissa

K

ainuun prikaatissa koulutetaan vuositasolla noin 4000
varusmiestä 500 kantahenkilökuntaan kuuluvan voimin. Prikaati on vahvuudeltaan Suomen
suurimpia varusmiesyksiköitä. Nykyisellä paikalla Kajaanin Hoikankankaalla prikaati on ollut vuodesta
1960, kun Pohjois-Savon prikaati
siirrettiin sinne Kuopiosta.
Prikaatin organisaatioon kuuluu myös piskuinen sotakoiraosasto. Toinen varusmieskoiranohjaajakoulutusta antava joukko-osasto on
Porin prikaati Niinisalossa.
Rajakoira-lehti kävi aurinkoisena syyspäivänä tutustumassa varus-

miesten sotakoiraohjaajakoulutukseen Hoikankankaalla.
SA-koiranohjaajakoulutus voi olla
jollekin innoituksena hakea vaikkapa Rajavartiolaitoksen palvelukseen
rajakoiraohjaajaksi, kun rajavalvonnan vuosikymmeniä jatkunut alasajo on toivottavasti viimeinkin tullut
tiensä päähän ja uusia ohjaajia tarvitaan eläköityvien tilalle.
Jo pikaisen vierailun perusteella
voi aistia osastossa vallitsevan hyvän
ja reippaan sotilashengen, joka huokui niin varusmiehistä kuin toisesta paikalla olleesta kouluttajasta, ylikersantti Mira Salmisesta.

Koulutus koiranohjaajan
lisäksi sotilaspoliisiksi
Sotakoiraosastolla on kaksi vakinaista kouluttajaa, joista osaston
johtajana toimii ylikersantti Jasu
Honkila. Hän oli vierailun aikana
vuosilomalla, joten varajohtaja ylikersantti Mira Salminen vastasi yksin osaston johtamisesta ja toiminnasta Honkilan loman aikana.
Organisaatiomuutoksia
tapahtui viimeksi heinäkuussa 2016, kun
osasto siirtyi tiedustelukomppaniasta esikuntakomppanian alaisuuteen,
samalla koiranohjaajina toimivien
varusmiesten palvelusarvo muuttui
jääkäristä viestimieheksi.

Tällä hetkellä Kainuun prikaatin sotakoirayksikössä suorittavat varusmiespalvelustaan seuraavat varusmiehet vasemmalta alkaen:
viestimies Jalkanen, vm Heikkinen, vm Ahola, vm Huuskonen, vm Korhonen, vm Lehtinen, alik Korkatti, alik Hämäläinen ja kouluttajana ylik Salminen.

Rajakoira
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SA Huli suorittaa hyppyesteen ylityksen. Kouluttajana jääkäri Iida Pihlakari.

Osastolla palvelee varusmiehinä
ryhmänjohtajana kaksi alikersanttia
(347 vrk palvelusaika, heidät koulutetaan Rovaniemellä sotilaspoliisialiupseereiksi, AUK:n jälkeen he siirtyvät osastolle ryhmänjohtajatehtäviin), kaksi eläinhuoltomiestä, (165
vrk palvelusaika) ja neljä koiranohjaajaa, (255 vrk palvelusaika).
Koiranohjaajaksi ja eläinhuoltomieheksi hakee saapumiserittäin
40–80 alokasta. Heiltä ei vaadita aiempaa koirakokemusta. Hakijoina
on tyttöjä että poikia, kaikista KaiPr:n perusyksiköistä voi hakea koiraosastoon. Kouluttajien suorittaman haastattelun jälkeen sopivimmat valitaan jatkoon toiselle kierrokselle, jossa katsotaan lyhyesti
koiran käsittelyä ja lisäksi he osallistuvat sotilaspoliisien valintatestiin,
jossa mitataan henkistä ja fyysistä
kestävyyttä.
Parhaat tämän seulan läpäisseet
hakijat valitaan sotakoiranohjaajiksi. Valituksi tulleet suorittavat aluksi peruskoulutuskaudella sotilaspo-
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liisimiehistökurssin ja erikoiskoulutuskaudella aloittavat koiraopinnot.
Ylikersantti Mira Salminen toimii Kainuun prikaatin sotakoirayksikön varajohtajana ja kouluttajana.

Osastolla käytössä viisi
koiraa varusmiehille
Varusmiesryhmän käytössä oleva
koiravahvuus on viisi saksanpaimenkoiraa, joista yksi on jäämässä
tälle syksylle eläkkeellä ja yksi on
koulutuksessa ylik Salmisella.
Henkilökunnan ohjauksessa on
kolme koiraa: Ylik J Honkilan ohjaama tsekinpaimenkoira Kölli on
EDD- eli räjähdekoira, vartiostossa taas vartiopäälliköillä on kaksi koiraa, parsonrusselterrieri Indy
on huumekoira ja uraansa aloittava saksanpaimenkoirapentu Pasi on
tuleva PEDD-koira (partioräjähdekoira/ voimankäyttö).
Päätehtävinä varusmiesten ohjaamilla koirilla on jäljestys ja esineilmaisu sekä henkilöilmaisu maastossa
ja rakennuksissa. Koulutukseen kuuluu myös tottelevaisuus, valjakkohiihto, viesti, suojelun alkeet, eli vietin vaihto. Koulutuksen aluksi ohjaajat saavat oman nimikkokoiran.

Seuraamisliike tottelevaisuuskoulutuksessa.
Jääkäri Iida Pihlakari ja SA Huli.

Koirat ovat valmiiksi koulutettuja, varusmiehet ylläpitävät ja vievät
koulutusta eteenpäin. Osastolle koirat tulevat noin yhden vuoden ikäisinä eri paikoista. Nykyisistä koirista
kaksi on entisiä projektikoiria, yksi
reputtanut poliisikoira, yksi kaltoin
kohdeltu kodinvaihtaja ja yksi soveltumaton opaskoira. Toiselle taholle
sopimaton koira voi olla lottovoitto
varusmieskoirana.
Varusmiehille annettava teoriakoulutus on kaikille sama, se pitää
sisällään:
-teoriaa koiran terveyden huollosta,
sairauksista ja ruokinnasta
-oppimis- ja viettiteoriat
-käytännön koulutusta perusteista
alkaen (nopeutetulla tahdilla vaativampaan)
Lisäksi:
-ampumaharjoitukset
-taisteluharjoitukset, joissa käytetään
koiria tilanteenmukaisiin tehtäviin
-koiratarhan päivystys 24/7/365,
kaksi päivystäjää kerrallaan maanantaista – maanantaihin, vastaavat
koirien huollosta
Eläinhuoltomiehet toimivat suojamiehinä partiossa ja hoitavat koirat
silloin kun koirat eivät ole mukana
harjoituksissa, esim. ampumaharjoitusten ajan. Lisäksi he toimivat
apukouluttajina ja maalimiehinä.
Sotakoirapartioon kuuluu ryhmänjohtaja, kaksi ohjaajaa koirineen
(uros + narttu) ja eläinhuoltomies.

Kotiutuvat haastattelussa
Neljäs tammikuuta palveluksensa
aloittaneet koiranohjaajat olivat haastatteluhetkellä 13.9. kotiutumassa,
Jääkäri Iida Pihlakari palkitsee leikkimielisellä kisailulla SA Hulin hyvin suoritetusta
tottelevaisuusliikkeestä.

Esine on löytynyt, Eemeli ilmaisee esineen menemällä maahan sen viereen.

jäljellä oli vielä yksi aamu. Korpraali
Mikko Isorinteen sai hakeutumaan
sotakoiranohjaajaksi kiinnostus koiriin. Kotoa löytyy puolenkymmen-

tä metsästyskoiraa. Kaverit olivat
kehuneet palveluspaikkaa ja veli oli
palvellut samassa paikassa. Myös
halu oppia uutta koirien kanssa

14.9.2016 kotiutuneilla sotakoiranohjaajilla on hymy herkässä, kuvan ottohetkellä varusmiespalvelusta oli jäljellä yksi aamu. Vasemmalta korpraali Mikko Isorinne, jääkäri Iida Pihlakari ja korpraali Hanna Haapaniemi.

Esinetsintäaluetta tarkastavat Eemeli (Konnakoplan Ajastin) ja korpraali Hanna Haapaniemi.
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painoi vaakakupissa, kun palveluspaikkavalinta tuli eteen. Korpraali
Isorinne valittiin osaston parhaaksi
koiranohjaajaksi.
Jääkäri Iida Pihlakaria ovat koirat
kiinnostaneet pienestä pitäen, kotoa
löytyy norjanharmaahirvikoira. Lisäksi kiinnosti nähdä, millaista on
sotakoirien koulutus ja treenaaminen. Samoilla ajatuksilla oli liikkeellä myös korpraali Hanna Haapaniemi. Hannan kotoa löytyy kolme
koiraa, täältä tultiin hakemaan lisäoppia niiden kouluttamiseen ja sitä
myös saatiin. Eräänä kohokohtana
on jääkäri Pihlakarille jäänyt mieleen ohjaamansa Hulin kanssa suoritettu rajajääkärien jäljestystehtävä. Vaikka siinä lopuksi mentiin rajajääkäreiden järjestämään tuliylläkköön, pysyi koira hienosti jäljellä ja
rajajääkärit löydettiin.
Kuin yhdestä suusta kaikki kotiutuvat koiranohjaajat kehuivat palveluspaikkaa ja saamaansa monipuolista opetusta koirien suhteen.

Viestimiehet haastattelussa
Heinäkuun 4. varusmiespalveluksensa aloittaneiden viestimiesten
Leevi Huuskosen ja Karoliina Korhosen peruskoulutuskausi on onnellisesti takana. Edessä on toiminta
sotakoirien kanssa. Viestimies Leevi
Huuskonen sai vanhemmalta veljeltään neuvon hakeutua sellaiseen
palveluspaikkaan, joka kiinnostaa
ja koiratoiminta oli ykkösvaihtoehto ja hän pääsi myös haluamalleen
paikalle. Viestimies Karoliina Korhonen on kouluttautunut eläintenhoitajaksi 2014 ja hänen siskonsa oli
ollut yksikössä työelämään tutustumassa ja häneltä Karoliina oli saanut
lisätietoa toiminnasta. Vielä keväällä
ennen varusmiespalveluksen alkua
yksi vaihtoehto oli lääkintämieskoulutus. Karoliina on yksikön toinen
eläinhuoltomies.
Odotukset molemmilla erikoiskoulutusjakson osalta ovat kovat.
Innolla odotetaan, mitä se tuo tullessaan. Lisäpontta tähän tuo kotiutuvien kertomukset omasta palvelusajastaan.
Ylikersantti Mira Salminen.
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Viestimiehet Leevi Huuskonen ja Karoliina Korhonen odottavat palkitsevaa erikoiskoulutusjaksoa Kainuun prikaatin sotakoiraosastossa.

Ylikersantti Mira
Salminen
On toiminut kuusi vuotta sotakoiraosastolla kouluttajana. Varusmiespalveluksen Salminen suoritti prikaatissa 2010 tiedustelukomppaniassa ja
kotiutui kersanttina. Ennen kotiutumistaan avautui sotakoiraosaston
kouluttajan paikka hakuun, ja Salminen laittoi hakupaperit sisään ja pääsi
virkaan. Reserviaika kesti siten vain
viisi vuorokautta.
Työnä on opettaa miten koiraa
koulutetaan, miten se toimii teoriassa ja sitten käytännössä. Tärkeimpänä taitona on opettaa varusmiehiä
lukemaan koiraa, sen eleitä ja ilmeitä joita se ilmentää maastossa havaitessaan esimerkiksi ”vihollisia”. Tämän lisäksi tulevat sotilaan perustaidot, sulkeiset ja ammunnat. Kai-

nuun Prikaatin sotakoiraosasto toimii itsenäisesti, mutta Porin Prikaatin Niinisalon sotakoiraosaston ohjauksessa.
Osasto on mukana ampuma- ja
sotaharjoituksissa tällekin vuodelle yli 80 vuorokautta, joissa koirat
ovat mukana. Maastossa liikutaan
päivittäin. Ylikersantti Salminen on
havainnut kuuden vuoden kouluttajauransa aikana, että varusmiesten kunto on huonontunut. Onneksi osastoon hakeutuvat ovat hyväkuntoista joukkoa ja joutuvat läpäisemään kohtuullisen vaativan fyysisen kunnon testin. Ja osastolla viimeistään kunto kasvaa, kun koirien
kanssa lenkkeillään 5–10 kilometriä
päivässä, muun koulutuksen lisäksi.
Tulevaisuus
sotakoiraosastolla
näyttää Kainuun Prikaatissa hyvälle, etenkin kun kesällä siirryttiin esikuntakomppanian alaisuuteen. Toimintaa voisi kehittää edelleen nostamalla koira- ja varusmiesten määrää
ja tiloja parantamalla. Myös koulutuksessa on kehittämisen varaa. Nyt
on hieman auki se, mitä ja kuinka
paljon varusmieskoiranohjaajien ja
koirien pitäisi osata.
Erityisesti ylikersantti Salmisen
mieltä lämmittävät yhteiset harjoitukset rajan ja erikoisrajajääkäreiden
kanssa. Silloin harjoitustilanteet ovat
sellaisia, joissa koiria pääsee kunnolla
käyttämään jäljestystehtävissä.
Toiveena on, että tämä yhteistyö
jatkuu tiiviinä edelleen, päättää ylikersantti Salminen haastattelun.

Kajaanin kaupunki

Tutustu Kajaaniin
www.kajaani.  tapahtumatt
Kajaani Info
p. (08) 6155 2555
Kajaani kasvun kärjessä.
Kajaanin kaupunki - PL 133 - 87101 Kajaani - puh. 08 61 551

www.kajaani.
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Teksti ja kuva Tulli

Jekku - outo uni
Rajakoira Jekku

J

ekku nukkui kotona levotonta
koiranunta. Omalla patjallaan se
nökötti mukavasti kerällä, pää takajalkojen päällä hännän mutkassa
piilossa. Isäntä oli jutellut rajavartioasemalla nykyisille työkavereilleen
entisistä työkavereista, jotka olivat
saaneet puhelun entiseltä työnantajalta. Sitä se oli isoon ääneen päivitellyt, että mistäs nyt tuulee, kun eläkeläisiä pitää soitella takaisin töihin.
Jekku uneksi partioreissua seitsemän vuoden päästä, jolloin se
olisi kymmenenvuotias ja koiran
eläkkeellä. Ottaisikohan isäntä
minut vielä sitten mukaan? Kuono olisi jo täynnä harmaita hapsia, nivelet toimivat niin ja näin ja
tuo vasemman etusen nivelrikkopolvi voisi tuottaa vaikeuksia hypyissä penkalta toiselle. Saatikka sitten, kun on kävelty se tuttu
17 kilometrin partioreitti, ainakin isännän mukaan, minullehan
sitä kertyisi puolet enemmän, jos
jaksaisin juosta jolkotella entiseen
malliin.
Jekku vaipui petillä jo unenomaiseen horteeseen ja ajatukset
kiersivät ikääntymisessä. Mitenkähän se tuo kuonon kyvykkyys muuttuu ajan myötä? Jos karvat harmaantuvat, niin vaikuttaako se myös
nuuhkuttamiskykyyn? Ei varmaankaan. Minusta tuntuu, että sitä kokemusta on siihen mennessä karttunut niin paljon, ettei sitä aina tarvi

olla jokaista hirven tai karhun kulkemaa kertomassa. Kunhan vain itse
tiedän, jotta tästä on joku liikkunut.
Mutta jos se ikä vaikuttaakin tuonne
takapäähän?
Niin tietysti tarkoitan häntää ja
sen vatkauslihaksia. Sitä kun häntää päivät pitkät juostessaan heiluttaa, niin kyllä se jo illasta on
melko rasittunut. Ajatella, jos sitten sen seitsemän vuoden päästä lönkytän vielä isännän mukana selkosessa. Heiluisikohan se
häntä enää ollenkaan, vaan muutuisiko se harmaaksi roikkuvaksi lötköksi? Harmaantuneena sekä isäntä että koira. Melko tasave-

roiset oltaisiin varmaankin. Mutta
saattaisihan sitä vaikka edetä kävelyvauhtia, yhtä matkaa isännän
kanssa.
Jekku havahtui hetkeksi, nosti päätään ja kuulosteli, mitä ympärillä tapahtuu. Se kohensi hieman makuuasentoa ja jatkoi unensisäistä pohtimistaan.
Minä kun luulen, että kyllä se
isännän askelkin hidastuu ja alkaa
painaa, ja voipihan sitä sillekin tulla iän myötä jotakin vaivoja vaikka koipiin taikka muuhun roppaan.
Nytkin se jo valittelee partioautossa
ajellessa, että lonkkiin sattuu ja selkä ei kestä. Ja kertoilee partiokaverille ääneen, että kädetkin puutuvat,
kun pitää niin kovasti rattia puristaa
nimismiehenkiharaa täynnä olevilla
syrjäisillä ja kuoppaisilla sorateillä.
Siitä se kait sitten auton runkoa pitkin hiipii se täristys penkkiin ja sieltä sitten isännän takapuoleen, josta nousee ylöspäin lonkkiin ja sieltä
selkään. Kyllä se ravistus ja möykkelikköiset tiet pian saavat isännän hajoamaan palasiksi. Kunhan sen pää
ei tipahtaisi hartioilta alas.
Jekku heräsi uneksinnastaan ruokakupin kolahdukseen ja ajatukset
haihtuivat salaman nopeasti. Se nousi ylös ja venytteli etuset harkitun hitaasti ja takaset nopeasti. Kaikki jalat paikoillaan ja nivelet kunnossa.
Sitten se lähti tarkastamaan onko
isännällä pää vielä paikoillaan.

Suomalaisista raaka-aineista lisäaineettomia lihatuotteita koirallesi.
Soita p. 05 3431 031
tai tilaa verkkokaupasta
ja nouda jakeluautosta.
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Heila-pentu vahvistaa aseiden
ja räjähteiden valvontaa
Helsinki-Vantaan lentoasemalla

T

ulli sijoittaa ase- ja räjähdekoiran Helsinki-Vantaan
lentoasemalle. Tehtävään on
valittu puolivuotias labradorinnoutajan pentu Heila. Ase- ja räjähdekoira on käytössä koko maassa.
Heila on Tullin ensimmäinen aseiden ja räjähteiden etsintään erikoistunut koira. Aseiden, amputarvikkeiden ja räjähteiden valvonnan tehostaminen on tarpeen kansainvälisen turvallisuustilanteen muutoksen
takia. Tulli on tehnyt viime vuosina Helsinki-Vantaan lentoasemalla
nettikaupan ostosten, matkustajakoneiden matkatavaroiden ja lentorahdin joukosta noin 300 aseisiin, aseiden osiin, ampumatarvikkeisiin ja
räjähteisiin sekä niiden lähtöaineisiin liittyvää löytöä. Osa löydöistä
on ollut Tullin arvion mukaan erittäin vaarallisia.
Heila-pennun koulutusta koordinoi Tullin koirakoulu. Koiran koulutus alkoi kesäkuussa sosiaalistamis- ja hallittavuusharjoittelulla. Se
jatkui aseiden ja patruunoiden tunnistamisharjoituksilla. Varsinainen
aseiden ja räjähteiden etsintäkoulutus alkaa tammikuussa 2017 poliisikoiralaitoksella.
Heilan ohjaaja koulutetaan Tullin räjähdeasiantuntijaksi. Ohjaajan koulutus alkaa lokakuussa räjäyttäjäkurssilla puolustusvoimien
Pioneerikoulussa Lappeenrannassa.
Tulli tekee yhteistyötä ase- ja räjähdevalvonnassa muiden lainvalvontaviranomaisten sekä sotilasviranomaisten kanssa.
Suomen tulli on osa Euroopan
unionin tullijärjestelmää. Tulli on
valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, joka toimii yhteistyössä

elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja
ulkomaisten viranomaisten kanssa.

Tullin palveluksessa on noin 2 200
henkilöä.
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Teksti ja kuvat Ari Komulainen

Agilitykoiraharrastuksen suosio reippaassa kasvussa

Agilityn avoimet piirinmestaruuskilpailut Lieksassa

A

gilitykoiraurheilu on niitä
koiraharrastusmuotoja, joka
on viime vuosien aikana nostanut reippaasti suosiotaan. Agilityharrastuksesta ja -urheilusta ja sen
historiasta kertoo lainaus agilityliiton sivuilta:
”Agility on koirien esteratakilpailu,
joka kehitettiin alunperin näytöslajiksi esteratsastuksen pohjalta Englannissa 1970-luvulla. Lajissa ihminen ohjaa koiran läpi tuomarin suunnitteleman radan virheettömästi ja mahdollisimman nopeasti koskematta koiraan ja esteisiin. Agilityn voi aloittaa
niin puhdasrotuisen kuin x-rotuisenkin terveen koiran kanssa. Agilityssa
menestyminen vaatii koiralta hyvää
fyysistä kuntoa, yhteiskuntakelpoisuutta sekä toimintakykyä. Lisäksi ensiarvoisen tärkeässä asemassa on toimiva yhteistyö ohjaajan kanssa.”

”Agilitya harrastetaan nykyisin kaikissa maanosissa ja lähes joka maassa. Suomessa agilitya on harrastettu vuodesta 1986 lähtien. Lajin suosio on vahvassa nousussa, ja nykyisin
agilityn harrastajia on Suomessa jo yli
13 500. Suomi on kansainvälisillä arvokisamitaleilla mitattuna yksi maailman menestyneimmistä agilityurheilumaista yhdessä Sveitsin, Yhdysvaltojen, Ranskan ja Venäjän kanssa.”
Lajissa kilpaillaan aina Suomen-,
pohjoismaiden-, Euroopan-, ja maailmanmestaruus tasolle asti. Tälle vuodelle lajin MM-kilpailut olivat
Espanjan Zaragozassa 22.–25.9.2016.
(FCI Agility World Championship
2016, jonka tulokset eivät olleet vielä tiedossa tätä kirjoitettaessa). Suomessa aivan terävimmällä kansainvälisellä huipputasolla agilityä pääsee seuraamaan vuonna 2019, jolloin

MM-kilpailut järjestetään Turussa.
Lisätietoa lajista ja kilpailuista voi
lukea lisää Agilityliiton, SAGI:n sivuilta: http://www.agilityliitto.fi/
Lajin suosio tullenee edelleen vahvistumaan, koska tämän vuoden
alusta laji nimettiin viralliseksi urheilulajiksi, muiden perinteisten
urheilulaijien joukkoon. Aiemmin
katsottiin, että kilpailussa koira tekee työt ja ohjaaja vain seuraa, mutta nyt ajattelu on muuttunut.
Kilpailusuorituksia sivusta seuranneena niitä voisi verrata vaikkapa 400 metrin juoksun loppusuoran
maitohappohyökkäyksineen. Kestoa
molemmilla suorituksilla on minuutin pintaan ja niissä mennään alusta loppuun täysillä – niin koira kuin
ohjaaja. Menestykseen vaaditaan
kovaa kuntoa ja sitä saadaan vain
kovalla harjoittelulla.

Agilitykilpailussa käy usein kuten Nina Hiltuselle Joensuun Agilityurheilijoista ja hänen ohjaamalleen sekarotuiselle Buffylle.
Tuloksena tällä radalla oli hylätty suoritus, mutta yritys oli kova niin koiralla kuin ohjaajallakin.

Australianpaimenkoira Valo (Patchcoat Valenka) hyppää esteelle. Ohjaajana Valolla toimi Hilkka Nyman.

Harrastajatasolla on mukana
enemmän naisia, mutta Etelä-Suomessa ja huipputasolla kilpailupuolella tulee mukaan myös miehiä.
Kaikki ohjaajat kilpailevat samoissa sarjoissa, niin miehet, naiset, kuin
nuoret tai vanhat.
Koiran mitattu säkäkorkeus ratkaisee kokoluokan, onko se mini
(alle 35 cm), medi (35–42,99 cm) vai
maxi (43 cm tai yli).
Tasoluokkia on myös kolme. Kilpaileminen aloitetaan 1-luokasta, josta koira sertifikaatin saatuaan
nousee 2-luokkaan. Kakkosluokasta 3-luokkaan siirtyminen edellyttää jälleen sertifikaatin saamista. Kolmosluokassa kilpaillessaan koira voi
saavuttaa agility-valion arvon ja oikeuden SM-kilpailuihin ja maajoukkuekarsintoihin saatuaan kuhunkin
tarvittavat tulokset. Agility-valion arvoon vaaditaan lisäksi näyttelytulos.

Shetlanninlammaskoira Isac (Amor`jade Indian Evil Devil), jonka ohjaajana
toimi Tarja Könttä, keinulautaesteellä.
Taustalla suoritusta seuraa tarkkana kilpailujen tuomari Salme Mujunen.
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jotka eivät sovellu ketterään liikkumiseen radalla, ei voi suositella, eivätkä ne esimerkiksi sovi putken läpi. Huipputasolla kilpaillessa rotukirjo on paljon suppeampi, valottaa koirarodun valintaa Marjo Heikkinen.
-Puolitoistavuotiaalla koiralla saa
osallistua kilpailuihin, mutta se on
hyvin koirakko kohtaista milloin kisaaminen aloitetaan. Oma kisakoirani on jo 5-vuotias ja varmuutta alkaa olla jo sen verran paljon, että siltä voi jo odottaa hyviäkin suorituksia. Kilpailussa ohjaaja tekee pääsääntöisesti virheen, ei koira, kertoo
Mirva Tolvanen.
-Tärkeintä nuorelle koiralle on
aluksi kouluttaa – kuten muussakin
koirankoulutuksessa – perusteet, eli
paikalla pysyminen, luokse tulo ja
koiran kontrollissa pito, eli perinteinen perustottelevaisuuskoulutus.
Tästä on hyvä aloittaa agility-koiran
koulutus, kertaa Marjo Heikkinen,
ja jatkaa:
Shetlanninlammaskoira Heppu (Amor´jade Alejandro Amigo), ohjaajana Agilitypoppoon puheenjohtaja Mirva Tolvanen voittivat
agilityradan A, luokan medi 3.

-Agility on harrastuksena sellainen, että se kasvattaa ohjaajan ja
koiran välistä suhdetta uudelle tasolle. Tämä on tässä koiraharrastuksessa se iso juttu.
-Valittaessa uutta pentua agilityyn on, ainakin minun mielestäni
se, että pentueen taustalla ovat terveet vanhemmat, kuin kovat meriitit
kilpailuista, selostaa Mirva Tolvanen
uuden agility-koiran valintaa.

Kilpailut kerran kesässä
Agility-poppoo järjestää kerran kesässä kilpailut. Aiemmin kilpailut
olivat joko kaksi kertaa kesässä tai
kaksipäiväisinä, mutta niiden järjestäminen vei pieneltä talkooporukalta liikaa voimavaroja, joten
nyt tyydytään yksipäiväisiin. Joka
kolmas vuosi ne ovat, kuten myös
tämän vuoden kilpailut, piirinmestaruuskilpailut. Niitä järjestetään
kahden joensuulaisseuran kanssa

vuorovuosittain. Kilpailut järjestettiin avoimina, ja osanottajia oli
saapunut paikalle ympäri Suomen
ja kilpailijat suorittivat yhteensä 185
starttia. Tuomarina toimi kokenut
agilitytuomari Salme Mujunen.
Kilpailupaikkana toimii yhdistyksen
kenttä Viensuun urheilutalon vieressä.
Viensuuhan muistetaan urheilupiireissä vielä 80-luvulla Viensuun Viestin armottoman kovista hiihtäjistä, nyt paikan mainetta nostavat koirakisat.
-Seuraavat kilpailut on jo haettu vuodelle 2017 ja ne järjestetään
heinäkuun lopulla, Lieksan kesäisen
kesäkulttuuritapahtuman, Vaskiviikon aikaan. Kilpailut onkin nimetty ”Vaskiagilityksi”, kertovat Marjo
Heikkinen ja Mirva Tolvanen.
Tulokset Agility-poppoon 13.8.2016
järjestämistä avoimista piirinmestaruuskilpailuista löytyvät osoitteesta:
http://agipoppoo.com/wp-content/
uploads/2016/08/Tulokset.pdf

Shetlanninlammaskoira Peski (Sleepless Dickery Dickery Dare), jonka ohjaajana toimi Kim Berglund, radan pujotteluosuudessa.

Lieksan Agility-poppoo
Lieksan agility-yhdistys on nimeltään Agility-poppoo Lieksa ry. Yhdistys on perustettu syksyllä 2001.
Yhdistyksen puheenjohtajana ja
koulutusvastaavana toimii tällä
hetkellä Mirva Tolvanen ja sihteerinä Marjo Heikkinen. He kertovat
yhdistyksessä olevan jäseniä tällä
hetkellä 33, joista kaksi on miehiä.
Agilitykoiraharrastuksen suosio on
vakaassa kasvussa – myös Lieksassa. Valitettavasti pienen yhdistyksen
resurssipula vaikeuttaa uusien jäsen
ottamista seuraan. Liittymiseen tarvittavaa alkeiskurssia ei voida nyt
järjestää johtuen kouluttajapulasta.
Lisäksi talviaikaista harrastusta rajoittaa se, ettei yhdistyksellä ole mitat täyttävää hallia käytössään.
-Agilityä voi harrastaa lähes millä koirarodulla vain ja sekarotuiset
päälle. Tosin suurikokoisia rotuja,

Belgianpaimenkoira malinois Kitka (Gem
Simply Divine B), ohjaajana Emma Alve
voittivat agilityrata B, luokan maksi 3.
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Teksti Ari Komulainen kuvat Pasi Nevalainen

Kesän muistoja partiopolun
varrelta

V

ärtsilän
rajavartioaseman
koirapartio tapasi partiopolun pitkoselta Rillinkisuolta
10.6.2016 lankutuksella värjöttelevän
kehrääjän. Kuten muistetaan, kesäkuu oli jo toisena vuotena peräkkäin
sääolosuhteiltaan kolea ja sateinen.
Ilmatieteen laitoksen mittausten
mukaan oli Onttolan lentokentän
kesäkuun keskilämpötila 14,2 astetta
(vuoden 2015 kesäkuun keskilämpötila oli vieläkin alhaisempi, 13,4 astetta). Nämä olosuhteet eivät suosineet
kehrääjälintua.
Kehrääjällä onkin ominaisuus vaipua horrokseen, jossa elintoiminnot
hidastuvat ja kehon lämpötila voi laskea alle 10 asteen, jos olosuhteet käyvät hyönteisten yöaikaiselle pyydystämiselle vaikeaksi koleilla ja sateisilla ilmoilla, joita kesäkuussa riitti.
Kehrääjä on harvalukuinen mäntykankaiden ja mäntyvaltaisten sekametsien laji, jonka levinneisyysalue
kattaa eteläisen Suomen, noin Vaasa-Lieksa -akselin korkeudelle asti.
Kehrääjä on hämärä- ja yöaktiivinen
laji. Helpointa se on havaita lajityypillisestä surisevasta soidinäänestä.
Kuvissa spn Aida , vanhempi rajavartija Joni
Jaatinen ja kehrääjä..
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Teksti ja kuva Raimo Hytönen

Koiran alkukotia etsimässä

Rajan koiramiehet ry 2016

V

Puhelinnumero
044-3467489
Kotisivut
htpp://www.rajankoiramiehet.fi

iime aikoina on – taas kerran – esitetty uusia ajatuksia
siitä, missä ihmisen ja koiran
yhteiselo sai alkunsa. Niiden mukaan
sen uskotaan tapahtuneen Euroopassa 12 000 – 14 000 vuotta sitten ja
Aasiassa parituhatta vuotta myöhemmin. Se ei silti anna yksiselitteistä vastausta kysymykseen, sillä sen esittäjiltä näyttää unohtuneen jääkausi, joka
pyyhki tätä vanhemmat pohjoisen
pallonpuoliskon arkeologiset merkit
pääosin näkymättömiin.
Toisaalta sekin on epäselvää, milloin kesyyntynyt villieläin muuttui
koiraksi. Epäilemättä ihmiset ovat
käyttäneet kesyyntyneitä tai kesytettyjä villieläimiä (kettu, susi tai muu
koiraeläin) apunaan jo paljon ennen
niiden muuttumista koiraksi. Niiden jalostuminen koiraksi on vaatinut ihmisen toimenpiteistä, eli valitsemista suvun jatkamiseen tiettyjä ominaisuuksia omaavia yksilöitä.
Eikä se alkukodin määrittäminen
muutenkaan aivan itsestään selvää
ole. Sehän voi yhtä hyvin sijaita vaikka
ihmisen alkukotina pidetyssä Afrikassa. Onhan sielläkin tähän sopivia koiraeläimiä, kuten esimerkiksi sakaali,
Eskimoiden käyttämä alaskan malamuutti selviytyy hyvin ankarissakin olosuhteissa.
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joka täyttää koiran kantaisän kriteerit siinä missä susikin.
Samaan kategoriaan voidaan lukea myös Pohjois-Amerikka, jonne
ihmisten uskotaan saapuneen Aasiasta jääkauden muodostamaa jääsiltaa pitkin jo 40 000 vuotta sitten. Käsitystä tukee eskimoiden taito koirien monipuoliseen hyödyntämiseen arktisissa oloissa selviytymiseen paljon muuta maailmaa aikaisemmin. Hämmästyttävää kyllä
- intiaanit eivät käyttäneet koiria –
tai ainakaan siitä ei löydy juuri mainintoja. Tähän viittaa myös se, että
he olivat itse taitavia jälkien seuraa-

jia, joten siinä mielessä he eivät koiria tarvinneetkaan.
Kuten edellä oleva selkeästi osoittaa, koiran historiassa on vielä monta kirjoittamatonta sivua. Henkilökohtaisesti uskon, että koiran ja ihmisen yhteiselo on alkanut paljon
aikaisemmin kuin mitä alussa mainittiin, mutta missä, se on vain arvailtavissa. Ainoastaan se on varmaa, että tuolloin syntynyt ystävyyssuhde on kestoltaan ainutlaatuinen,
eikä sitä horjuta edes tämä nykyajan
globalisoitunut digitalisoituminen.
Hyvä näin, sillä uskollista ystävää
aina tarvitaan.
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toimisto(at)rajankoiramiehet.fi
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Puheenjohtaja
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Varapuheenjohtaja
Matti Vesterinen LR
040-7637871
runkopalkki(at)gmail.com

Sihteeri
toimisto(at)rajankoiramiehet.fi
Henri Manninen KR
040-5469785
manninenhenkka(at)gmail.com

Jäsen
Timo Nieminen LSMV
050-3801239
nieminentp@gmail.com

Jäsen
Juha Vataa K-SR
040-5591218
juha.vataa(at)pp.inet.fi

Rahastonhoitaja
Ismo Hautamäki
0400-124372
hautamaki.ismo@gmail.com

Jäsen
Harri Varonen, P-KR
0500-188698

Varajäsenet
K-SR Antti-Kustaa Ahtola
040-5273960

Jäsen
Henri Manninen KR
040-5469785

P-KR Timo Haukijärvi
050-3805707
haukijarvitimo(at)gmail.com

Jäsenasijat, osoitteenmuutokset ja Rajakoira-lehden jakeluhäiriöilmoitukset
ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: toimisto(at)rajankoiramiehet.fi
Rajakoira-ledessä julkaistusta artikkelista maksettavavista palkkioiasta antaa tietoa Rajan koiramiesten rahastonhoitaja Ismo Hautamäki.
Julkaistuistujen artikkeleiden ja kuvien palkkioista ja laskutuksesta kannattaa neuvotella lehden ilmestymisen jälkeen suoraan Ismon kanssa.

Tässä numerossa
Pääkirjoitus........................................................................................................... 3
Tommi Juopperi ja spn Nette RVL:n rajakoiramestaruuskilpailujen
mestariksi............................................................................................................. 4
Lopputulokset....................................................................................................12
Raimo Halonen – evp-rajakoiramies muistelee............................................14
Varusmiessotakoiraohjaajien koulutusta Kainuun prikaatissa....................17
Jekku - outo uni.................................................................................................24
Heila-pentu vahvistaa aseiden ja räjähteiden valvontaa
Helsinki-Vantaan lentoasemalla .....................................................................25
Agilityn avoimet piirinmestaruuskilpailut Lieksassa....................................26
Kesän muistoja partiopolun varrelta..............................................................30
Koiran alkukotia etsimässä..............................................................................32
Rajan koiramiehet ry 2016...............................................................................33
Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo ecoFLEX Start/Stop............................34

KR Antti Huotari
044-0125553
LR Marko Niemelä
SLMV Mika Luukkanen
puh. 0400 578606
mikaluukkanen(at)saunalahti.fi
Rajakoira-lehti
Päätoimittaja Ari Komulainen
044-5234772
Kitsintie 39A, 81650 Hattuvaara
ajkomulainen@gmail.com
ari.komul@mbnet.fi

Rajakoira

33

Tekniset tiedot
Tilavuus/sylinterit 1 399 cm3 3/4, teho 92 kW (125 hv)/4000-5600 rpm, vääntö 220 Nm/2000-4000 rpm, vaihteisto
M6, jakopää ketju, pituus/leveys/korkeus 469,8/181,4/153,5 cm, paino/akseliväli alk. 1 278/1322 kg, sallittu kokonaismassa 1815/1890, kantavuus noin 550 kg, sallittu kattokuorma 75 kg, huippunopeus 205 km/h, kiihtyvyys 0-100
km/h 9,5s, kulutus maantie/yhd. kulutus 100 km 4,9-5,1l, päästöluokka euro 6, renkaat muotovanteet kapseleilla
16x6 j5 205/55, akseliväli 2662 mm, raideleveys edessä 1548 mm ja takana 1565 mm, kääntöympyrä korista 11,05 m,
polttoainesäiliö 52 litraa, tavaratila 540–1630 litraa.

Varusteet
Opel Astra Sports Tourerin varustetasoja ovat: Life, Enjoy, Sport, Cosmo, GTC ja GTC-sport. Jokaiseen tasoon
kuuluvat mm. ajonvakautus, ilmastointi, audiojärjestelmä, päiväajovalot, kauko-ohjattu keskuslukitus, sähköpeilit
ja etusivuikkunoiden sähkökäyttö. Enjoyn varusteita ovat lisäksi suksiluukku, ajotietokone, sadetunnistin ja automaattisesti himmenevä sisätaustapeili, 16-tuumaiset alupyörät. Autoihin on saatavilla nykyautojen varustelun
mukaisia lisävarustejärjestelmiä. Myös Opel Astra Sports Toureriin on tyrkyllä monenlaisia järjestelmiä. Tärkeistä
tärkein on monipuolisin toiminnoin höystetty ajonvakautus. Suomalaiseen pimeyteen tervetullut apu ovat IntelliLux LED Matrix-ajovalojärjestelmä. Se sisältää LED-ajovalot, LED-malliset päivävalot, LED-takavalot ja kaukovaloapu. Kätevä on myös että valot tulevat päälle myös tunnistimen avulla, joka on etuikkunassa.
Lisäksi normaalit radio- ja CD-soittimet. Navigointia ei ole tässä mallissa, mutta ajotietokoneen kautta omalla
puhelimella voi navigoida isommalta näytöltä. Pysäköintiavustin eteen ja taakse, vakionopeussäädin ja nopeusrajoitin, rengaspaineen valvontajärjestelmä, sähköllä etu- ja takaikkunat, sekä sivupeilit, jotka ovat sähköllä lämmitettävät. Lisävarusteita on taas saatavilla vaikka kuinka paljon eri maksusta, mm jalan heilutus takaluukun alla,
sekin vaikuttaa auton hintalappuun on lisävaruste.
Uusi Astra on ensimmäinen Opel-malli, johon saa OnStar-palvelun. Palvelu tarjoaa napin painalluksella yhteyden päivystäjään, joka voi esimerkiksi lähettää halutun reitin auton navigaattoriin, auttaa teknisissä ongelmissa,
tai etsiä reitin varrelta vaikkapa sopivan ravintolan.
Varkaustilanteessa palvelu voi paikantaa ja pysäyttää auton. OnStar-toiminnon yhteydessä auton Wifi-verkkoon
voi kytkeä samanaikaisesti seitsemän mobiililaitetta. Koeajolla palvelusta haettu ajoreitti toimi hyvin. Palvelu toimii suomeksi. Tämäkin on maksullinen lisävaruste.
Teksti ja kuvat Ismo Hautamäki

Opel Astra Sports Tourer 1.4
Turbo ecoFLEX Start/Stop

V

uoden 2016 auto Suomessa
ja Euroopassa!
Uuden Astran keväinen
esittely on nostanut Opel Astran Suomessa uusiin myyntilukuihin. Näin
on käynyt myös täällä Joensuussa.
Autoliike Timonen on Opelin edustaja Pohjois-Karjalassa ja on myyjän
kehujen mukaan tehnyt uusia ennätyksiä Opelin myynnissä. Opel Astra
on ollut Pohjois-Karjalan myydyin
auto luokassaan.
Myös myynti muualla on käynyt vahvasti viime syksynä tapahtuneesta ensiesittelystä lähtien ja
auton houkuttelevuudesta kertoo
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omaa kieltään myös Vuoden Auto
Suomessa 2016 -titteli, joka autolle
myönnettiin joulukuussa. Geneven
autonäyttelyn yhteydessä Astra palkittiin Euroopassa arvostetulla Vuoden Auto 2016 -tittelillä.
Uusin malli edustaa neljättä Suomessa myytävää Astra-sukupolvea.
Tuorein Astra esiteltiin vuonna 2009
viisiovisena hatchback mallina, sitä seurasi farmari, josta onkin tullut erittäin suosittu automalli ostajien keskuudessa. Autoa on muokattu entisestä paljon, mm pituutta ja leveyttä on tullut sisätiloihin lisää, mutta samalla paino on kuiten-

kin vähentynyt huomattavasti, noin
200 kiloa. Se on saatu aikaan ohentamalla pilareita, sekä muuttamalla korirakenteissa käytettyjä teräksiä
kapeammaksi. Se ei ole kuitenkaan
vaikuttanut auton turvallisuuteen,
korissa on käytetty parempilaatuisia
elementtejä.
Ulkonäöllisesti
uusimmassa Astrassa on paljon elementtejä
ylemmän keskiluokan Opel Insigniasta. Koeajo autossa oli Enjoy More -kampanjapaketti, joka on lisämaksullinen, noin 570 euroa. Auton kokonaishinnaksi muodostui 23
188 euroa ja sillä saa erittäin hyvän,

sekä toimivan auton kaikkeen tarpeeseen.
Vuoden autoksi 2016 valittu uusi
Opel Astra on harvinaisen onnistunut kokonaisuus. Heikkouksia ei oikeastaan löydy, hyviä ominaisuuksia sitäkin enemmän. Tässä autossa myös hinta-laatusuhde on viilattu
kohdalleen. Tuolla noin 23 000 eurolla saa hyvän paketin.

Ajettavuus
Ajoin koeajoa sorateillä ja asvaltilla.
Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo
on erinomainen ajettava. Se käyttäytyy mallikkaasti ja tottelee kuljettajan käskyjä nöyrän etuvetoisen
tapaan. Astra Sports Tourer ei vaadi
ylimääräistä paimentamista. Auto kulkee vakaasti juuri toivottuun
suuntaan. Ajokokemus on varsin urheilullinen.
Jäykkä ohjaus voi olla jonkun
makuun jopa liian tuhti. Huonopintaisilla teillä alusta tuntuu pompottelevan. Niinpä auto on erittäin
notkea kiihdytyksissä, eikä erit-

Kuvassa näkyy erittäin hyvin kuljettajan tilat. Näyttävästi koristellussa ohjaamossa
kaikki on hyvin kuljettajan ulottuvilla. Keskikonsolin painikeviidakkoon on kuitenkin
syytä tutustua ennen ensimmäistä ajoon lähtöä.
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Takapenkkiläisille on tullut lisää tilaa
viisi senttiä. Sen huomaa kun istahtaa
penkeille ja oikaisee jalkansa. Voi vain
todeta, että onpas mukavasti tilaa vielä
kolmannelle. Sisätilat kilpailevat Toyota
Avennsiksen kanssa kokonsa puolesta.

Udistuneet linjat ovat tuoneet autoon mukavasti näköä ja kokoa, vaikka alusta on
pysynyt samana kuin edellisessä mallissa.

täin mäkisellä ja mutkaisella tiellä
tarvittu ykkösvaihdetta kuin täyspysähdyksissä. Kaupunkiajossa auton moottori pysähtyy liikennevaloissa, myös muissa täydellisissä pysähdyksissä moottori sammuu, mutta lähtee käytiin kun kytkimen painaa alas. Tämä vaatii aluksi totuttelua, kun se vähäinen moottorin ääni
ei kuulukaan ajajalle, tulee mieleen

että mikäs nyt kävi?
Ohjaus on miellyttävä kompromissi. Se on kaupunkipyörityksessä kevyt, mutta säilyttää tuntonsa
maantiellä. Ohjausvastetta ei ole ylikorostettu. On kaikin puolin erittäin
hyvä ajaa! Ainut jota moitin (joka ei
vaikuta auton ajo-ominaisuuksiin)
oli se, että kuljettajan penkki ei ollut
minun takapuolelle sopiva. Ostaisin

mukaan paremmat istuimet, jotka
ovat saatavilla lisävarusteissa.
Uusi Astra kulkee ainakin koeajoauton 1.4-litraisella turbolla oikein mallikkaasti. 125-heppainen
bensamoottori yhdistettynä Astran
hyvään äänieristykseen tekevät matkanteosta mukavaa.

Takasivukuva näyttää vielä paremmin, mistä on kysymys auton muotoilussa. Kaunis auto on kysymyksessä.
Kuljettajan nappuloita ja kytkimiä on edellisestä mallista vain lisätty, mutta kaikkeen on oltava valmis, jos ostaa tämän auton. Kojelaudan näyttöjärjestelmä pelaa yhteen Applen ja Androidin, mutta ei Nokia-peräisen Microsoftin puhelimien kanssa. Älypuhelin
tai tabletti, Android tai IOS – IntelliLink®-tietoviihdejärjestelmät liittävät ne kaikki. AppleCarPla ja Android Auto -sovelluksilla
saat kaikki toiminnat käyttöösi.

Tilat
Auton ulkomitat ovat samat kuin
edeltäjässään, pituutta farmarilla on
nyt 4,7 metriä. Samoina pysyneistä
ulkomitoista huolimatta etumatkustajilla on nyt enemmän pääntilaa
kuin ennen, samoin takapenkkiläisillä on pari senttiä aiempaa enemmän polvitilaa. Korin leveys tuo
matkustamoon avaruutta.
Myös pääntilaa on reilusti. Kojetaulun kytkimien määrää on vähennetty ja ne on ryhmitelty selkeämmiksi kokonaisuuksiksi. Ne tuntuvat
heti tutuilta ja mittaristo näyttöruutuineen selkeältä. Sisäänpääsy eteen
on helppoa, takaistuimellekin vaiva-
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tonta farmarimallin pitkälle taakse
ulottuvan katon ansiosta.
Astra Sports Tourerin tavaratila on 540 litran vetoinen, siis suuri,
joskaan ei aivan ennätystasoa. Kontin selkeä muotoilu ja tasaiset seinämät korostavat käyttökelpoisuutta.
Matkatavarat ja vähän enemmänkin
mahtuvat vaivatta mukaan. Takaselkänojan jako kahteen erisuuruiseen
osaan ja suksiluukku ovat monikäyttöisyyttä. Selkänojan puoliskot
kaatuvat pääntukineen ja turvavöineen erittäin helposti eteenpäin tavaratilan seinämille sijoitettuja FlexFold-kytkimiä nykäisemällä.
Kahden hengen kuormalla tilaa tavaroille on peräti 1630 litraa. Tuolloin

takakontin pituus on 1872 mm, eli
hyvää tasoa. Tavaratilan korkeus taka-akselin keskeltä on 822 mm. Penkit kaadettuna tavaratila on kasvanut 40 litralla, 1 630 litraan. Koirahäkin laittaa helposti peräkonttiin ja
pikkuisen tilaa jää vielä muille tavaroille
Kannattaa käydä ajamassa ja kokemassa Opel Astra, saat uudenlaisen
ajonautinnon.
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Moottori on uusinta uutta ja on taloudellinen sekä hiljainen. Moottoritila edustaa nykyaikaa. Koeajoauton moottori oli 1,4-litrainen BiTurbo ecoFLEX, josta otetaan tehoa 125 hevosvoimaa. Versiolle luvataan kiihtyvyyttä nollasta sataan 9,5 sekuntiin.

Farkku-Astran tavaratila on suuri ja selkeämuotoinen (540 litraa). Välipohjan alla on tilaa paljon esim. työkaluille ja renkaanpaikkaussarjalle, myös varapyörä mahtuisi sinne. Tila on samaa luokkaa kuin isompana pidettyjen keskiluokan autojen. Myös matkatavaran kuljetuksen on riittävästi tilaa. Koirahäkin voi laittaa vaikka kahdelle koiralle, eikä tule tila-ahtautta.
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TÄYSRAVINNOT

Koirasi kaikkiin elämänvaiheisiin.

Katso tarkemmat tuotetiedot:

www.biofarm.fi

Jälleenmyynti:

sekä hyvinvarustellut erikoisliikkeet

