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

Vain yksi
voi olla

tällainen

Sähköiset julkaisut

Painotuotteet

Suurkuvatuotanto

Vuosi on kahlattu kohta loppuun. Vedetään tähän nopea yhteenveto 
yhdistyksen toiminnasta vuoden aikana. Vuosikokouksessa saimme 
selvityksen koiranohjaajien palkkauksellisesta tilanteesta. Selvityksen 

johdosta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä Markku Pietikäinen pyysivät 
päästä tapaamaan RTU:n terävintä kärkeä. Tapaaminen onnistui sovittaa tou-
kokuulle ja kummatkin osapuolista olivat yksimielisiä vallitsevasta tilanteesta. 
Unionilla onkin nyt hyvä ja selkeä käsitys meidän nykytilanteesta.

Uutta rajojenvalvontamallia odoteltiin valmistuvaksi kevään, kesän ja syk-
syn aikana. Olisivatko vallitsevat muutokset Euroopan poliittisessa tilantees-
sa sekä muuttunut tilanne Ruotsin vastaisella rajalla vaikuttanut mallin vii-
västykseen? Norjan ja Venäjän vastaisella rajalla on ollut kohtuullisesti lii-
kennettä loppuvuodesta. Lapin Rajavartioston Raja-Joosepin rajanylityspai-
kalla olemme saaneet kokea itärajan ylittävää ”pakolaisvirtaa”. Mielenkiin-
nolla odotan tulevaa kesää, jokohan meidän itärajalla ”räpsähtää” pakolais-
virta idästä länteen. Ei ole kuitenkaan syytä huoleen. Meidäthän tunnetaan 
Euroopassa parhaiten järjestetystä rajavalvonnasta. Joitakin huolenaiheita 
saattaa itse kullakin olla, mutta ne selviävät vasta kun järjestelmää todella 
koetellaan käytännössä. 

Rajakoiratoiminta on ollut oikein hyvässä nosteessa, joka myös näkyy si-
viilipuolelta tulleista koulutuskyselyistä. Suomen Pelastuskoiraliitto lähes-
tyi Rajan koiramiehiä jälkikoulutuksen teorian kouluttamisesta jäsenistöl-
leen. Yhdistys on lähestynyt RMVK:a sekä RVLE:aa jotta pystyisimme ky-
seisen koulutustapahtuman järjestämään. Pelkästään yhdistyksen resurs-
seilla tätä emme pysty hoitamaan. 

Rajavartiolaitoksen koiratoiminta sai tänä vuonna ensimmäistä kertaa 
myönnettävän lemmikkialan Sirius palkinnon. Perusteluina mm: ”Raja-
vartiolaitos on ennakkoluulottomalla asenteellaan antanut hyvän esimer-
kin muille työkoirakouluttajille ja koiraharrastajille operantin koulutuksen 
mahdollisuuksista erittäin vaativissakin tehtävissä.” Olemme edelleen oi-
kealla suunnalla ja pyrimme kehittämään koiratoimintaa sekä koulutusta-
poja aktiivisesti.

Yhdistys täytti tänä vuonna hulppeata 30 vuotta. Juhlatilaisuus pidettiin 
Joensuun Kimmelissä. Juhlat saatiin pidettyä suunnitelman mukaisesti, ai-
noastaan budjetti taisi ylittyä melkein 100 % noo, kerran sitä kolmekymppiä 
täytetään. Kiitokset vielä kaikille teille jotka vaivauduitte saapua paikalle.

Tulevan vuoden vuosikokous pidetään jälleen Kajaanissa, vetokoirakisojen 
yhteydessä. Poliisikoirayhdistys vas-
taa kisojen järjestämisestä. Kainuu 
on haastanut harrastesarjaan Kajaa-
nin Poliisikoiranohjaajat. Pelkästään 
KR:sta tulee kolme viestijoukkuetta! 
Haastakaa itsenne sekä tuntemanne 
virkakoiraohjaajat ja pidetään leppoi-
sat kisat verenmaku suussa. 

Uusi vuosikalenteri 2016 on tul-
lut painosta. Kalenterissa on mm. 
paksummat sivut sekä laskutasku. 
Tilausohjeet löydätte tästä lehdestä 
ja www.rajankoiramiehet.fi sivuil-
ta. Nyt joukolla tilaamaan kalente-
ria itselle, sukulaisille sekä ystäville 
vaikka Joululahjaksi…!

Jarno Rautiainen
Puheenjohtaja 
Rajan koiramiehet ry

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Rajan Koiramiehet ry
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Uusi lemmikkialan Sirius-pal-
kinto jaettiin Lemmikki-
messuilla Messukeskuksessa 

Helsingissä. Palkinto myönnettiin 
Rajavartiolaitoksen koiratoiminnal-
le, ja sen vastaanotti koiratoimin-
taupseeri Ari Raitanen Rajavarti-
olaitokselta. 3000 euron arvoisen 
palkinnon lahjoitti Suomen Messu-
säätiö.

Rajavartiolaitos on uudistanut 
koirakoulutusta merkittävästi vii-
meisten vuosien aikana. Uusien 
koulutuskäytäntöjen taustalla on 
Euroopan rajaturvallisuusviraston 
FRONTEXin vuonna 2007 käynnis-
tämä projekti, jossa on ollut muka-
na suomalaisedustajia alusta lähtien. 
Sen tarkoituksena on mm. yhtenäis-
tää koirakoulutusta eri EU-maissa.

– Euroopasta haettujen kokemus-
ten ja osaamisen kautta Rajavar-
tiolaitoksen koirakoulutus perus-
tuu nykyaikaisiin menetelmiin, jos-
sa huomioidaan koiran hyvinvoin-
ti. Jokainen kouluttaja on sitoutunut 
kunnioittamaan eläinten oikeuksia. 
Koirat saavuttavat työelämässä vaa-
dittavan koulutustason nopeammin 
kuin aikaisemmin, koska oppimis-
ta häiritsevät stressitekijät on onnis-
tuttu minimoimaan, sanoo koiratoi-
mintaupseeri Ari Raitanen.

Suomen rajakoirien koulutuksen 
uudistuksessa on otettu käyttöön 
aiempaa tehokkaampi koulutuspa, 
jossa muun muassa vältetään fyysis-
ten rangaistusten käyttäminen. Ny-
kypäivän muuttuneessa tilanteessa 
rajakoirien pitää olla väkijoukoissa-
kin luotettavia ja lähtökohtaisesti ih-
misystävällisiä. 

Suomen Rajavartiolaitos on mer-
kittävä edelläkävijä yhteistyössä Eu-
roopan rajavirasto Frontexin kanssa: 
Suomen rajavartiolaitoksen koulut-

tajat kiertävät nykyisin myös maa-
ilmalla viemässä eläinystävällistä ja 
tehokasta koulutustapaa eteenpäin.

– Raja- ja merivartiokoulu on ja-
kanut avoimesti osaamistaan myös 
harrastus- ja kotikoiria kouluttavil-
le tahoille. Uudet menetelmät koi-
rien yhteiskuntakelpoisuuden lisää-
misessä hyödyttävät siis myös aivan 
tavallisia koiria, sanoo Raitanen.

Rajavartiolaitoksessa palvelee täl-
lä hetkellä 215 rajakoiraa. Suurin 
osa koirista on saksanpaimenkoi-
ria, jotka säänkestävinä yleiskoirina 
on havaittu parhaaksi roduksi raja-
vartioinnin tarkoituksiin. Mukana 
on myös mm. labradorinnoutajia ja 
belgianpaimenkoiria.

Kansainvälistä tieto-
taitoa
Sirius-palkinnon saajan päätti alan 
ammattilaisista koostunut raati, 
jonka mukaan Rajavartiolaitos on 
ennakkoluulottomalla asenteellaan 
antanut hyvän esimerkin muille 

työkoirakouluttajille ja koiraharras-
tajille operantin koulutuksen mah-
dollisuuksista erittäin vaativissakin 
tehtävissä. Näissä koulutusmenetel-
missä pelottelua tai pakottamista ei 
käytetä, vaan pennusta lähtien kou-
lutuksen aiheuttama stressi mini-
moidaan ja koirat nauttivat työstään. 
Rajakoirien peruskoulutuksessa, tot-
televaisuudessa ja erikoisosaamisen 
koulutuslinjoissa on samalla luotu 
ja ylläpidetty tietotaitoa, jota arvos-
tetaan kansainvälisesti. Suomalaisia 
koiria käytetäänkin säännöllisesti 
eurooppalaisen rajavalvonnan ope-
raatioissa.

Sirius-raadissa olivat mukana 
eläinkouluttaja ja tietokirjailija Tui-
re Kaimio sekä Lemmikkimessujen 
tuottajat Päivi Tiitinen (Finevento) 
ja Aki Vepsäläinen (Sevent).

Sirius-palkinto myönnettiin en-
simmäisen kerran tänä vuonna. Si-
rius, jota myös koirantähdeksi kut-
sutaan, on Canis Majorin kirkkain 
tähti. Merenkulkijat ovat suunnista-
neet sen avulla vuosituhansien ajan.

Teksti Messukeskus kuva Marko Parviainen

Lemmikkimessujen 
Sirius-palkinto Rajavartio-
laitoksen koiratoiminnalle
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Poliisikoirayhdistys järjestää valjakkohiihtokilpailut 14.-15.3.2016 Kajaanissa. Henkilökohtaiset sarjat ja matkat ovat 
14.3. maanantaina seuraavat:
• Yleinen 10 km
• Naiset 5 km
• Miehet 45v 5 km
• Miehet 50v 5 km
• Harrastesarja 5 km
• Eläkeläiset 5 km
• Varusmiehet 5 km
• 15.3. Tiistai: 3 X 5 km viesti

Rajan koiramiesten ilmoittautumiset ottaa vastaan Hannu Heiskanen. 
Joko sähköpostilla: hannu1.heiskanen@gmail.com tai puh: 0440 265021. Mainitse samalla sarja, koiran rotu, kut-
sumanimi ja kennelnimi. Ilmoittautumiset viimeistään 21.2.2016 mennessä.

Rajan koiramiehet ry:n sääntömääräinen vuosikokous
Perinteisesti valjakkohiihtojen yhteydessä järjestetään samalla kertaa yhdistyksen vuosikokous. Kokous pidetään 
maanantaina 14.3.2016 kello 19.00 Kajaanin Scandic hotellissa (osoite: Koskitie 3, Kajaani). Mahdollisten valtakirjo-
jen tarkastus ennen kokousta. Kokouskutsu laitetaan myös yhdistyksen kotisivuille. 

Tervetuloa Kajaaniin!

Virkakoirien Valjakkohiihto 2016

Huomio!         Huomio!         Huomio!

Huomio!         Huomio!         Huomio!

Rajakoirakalenteri 2016
Rajan koiramiehet on julkaissut kautta-aikain toisen rajakoirakalenterin. Vuoden 2016 kalenterissa päätähtinä ovat 
edelleen virkakoirat, mutta joissain kuukausissa on mukana koiran lisäksi myös rajakoiranohjaaja. Vuoden 2016 
kalenterissa on UUTTA laskutasku sekä muhkeampi kokonaisuus. 
Kalenteria myyvät rajan koiramiesten hallituksen jäsenet, joilta sitä voi kysellä suoraan:
SLMV Mika Luukkanen, K-SR Juha Vataa, P-KR Harri Varonen, KR Henri Manninen ja Jarno Rautiainen, LR Antti 
Kuusela ja Vesa Taskila.
 Voit myös tilata kalenterin soittamalla Rajan koiramiesten sihteerille Henri Manniselle +358 4434 674 89. Kalente-
rin tuotto käytetään rajakoiratoiminnan kehittämiseen.

Osta itselle tai lahjaksi!

TILAUSOHJE
RAJAKOIRA-KALENTERI: 15,00 €

MAKSUOSOITE: FI33 5343 0740 0893 34
VIESTI: KALENTERI, tilaajan nimi, osoite

Kalenterin tilauksesta ilmoitus sähköpostiin: tilaus(at)rajankoiramiehet.fi ja viestiksi tilaajan nimi ja osoite.

Rajan koiramiesten ensimmäi-
senä puheenjohtajana ja sa-
malla kunniapuheenjohta  jana 

Juhani Ikävalko kutsuu arkistojen 
keräystalkoisiin liittyen Rajavartio-
laitoksen koiratoiminnan satavuo-
tistaipaleeseen vuonna 2020.

- Rajavartiolaitoksen koiratoimin-
ta täyttää 100 vuotta 2020. Määrään-
kin nyt, rajankoiramiesten ensim-
mäisen kunniapuheenjohtajan omi-
naisuudessa, tekemään muisteloita 
ja katsomaan valokuva-albumit läpi, 
jotta saataisiin niitä kaivettuja hel-
miä esiin, kehoittaa Juhani Ikävalko.

Valokuvia ei toki tarvitse luovut-
taa, vaan niistä otetaan digitaaliset 
kopiot ja aineisto tallennetaan Raja-
museon käyttöön. Näin saadaan ar-
vokasta ja mennyttä aikaa esille ny-
kysille ja tuleville sukupolville. 

Aineistoa lähettäessä, luovuttaes-
sa, lainattaessa, laittakaa saatekirjel-
mä mukaan yhteystietoineen, josta 
selviää oletteko lainaamassa vai luo-
vuttamassa. Lähetettävistä kuvista 
kerrotaan kuvan ottaja, ketä kuvassa 
on ja mitä kuvassa tapahtuu.

Rajamuseoon on jo saatu arvokas-
ta tietoa, mutta lisää kaivataan. Esi-
merkiksi sinne on saatu Jukka Roi-
han muistelmat ja aineistot hänen 
perikunnaltaan. Jukka Roiha vai-
kutti aikoinaan Kaakkois-Suomessa, 
kun koiratoimintaa perustettiin uu-
delleen toisen maailmansodan jäl-
keen.

Yhteyshenkilöt:
Ari Raitanen puh.+3582955429812
ari.raitanen@raja.fi 
Raja- ja merivartiokoulu / koiratoi-
minta 100 vuotta 
Niskapietiläntie 32 D
55910 Imatra

Mika Albertsson puh. +358295429515
mika.albertsson@raja.fi
Rajamuseo/ koiratoiminta 100 vuotta
Niskapietiläntie 32, 55910 Imatra

Mika Luukkanen +358400578606
mika.luukkanen@raja.fi
Porkkalan merivartioasema / koira-
toiminta 100 vuotta
Tulliniemi 10 A, 2480 Kirkkonummi

Raimo Oja puh. +358295412534
raimo.oja@raja.fi
Lapin rajavartioston esikunta / koi-
ratoiminta 100 vuotta
PL 8212 (Santamäentie 14)
96101 Rovaniemi

Tästä RVL:n koiratoiminta alkoi: Konrad Rantala ja Caesar 
Lapin rajavartiostosta. 

Päivi Dahl puh. +358295424033
paivi.dahl@raja.fi
Kainuun rajavartioston esikunta/ 
koiratoiminta 100 vuotta
PL 60 (Rajakatu 9)
87101 Kajaani

Antti Könttä puh. +358295423018
antti.kontta@raja.fi
Pohjois- Karjalan rajavartioston esi-
kunta / koiratoiminta 100 vuotta
PL 5 (Onttolantie 20)
80510 Onttola

Vesa Taskila puh. +358404124969
vesa.taskila@raja.fi
Rajajoosepin rajavartioasema / koi-
ratoiminta 100 vuotta
Rajajoosepintie 3939
99800 Ivalo

Teksti Vesa Taskila kuva Matti Toivasen albumi

Rajavartiolaitoksen koira-
toiminta sata vuotta 2020



Rajakoira 9

Rauhallista Joulua ja menestystä tukijoillemme vuonna 2016

 

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

ASIANAJOTOIMISTO
MARSALA

MARKO MARSALA
asianajaja

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

Juhani Ikävalko on syntynyt ja 
asunut Imatran seudulla koko 
ikänsä. Sukurasitteena ei ole pal-

joa sotilashistoriaa, muuten kuin, et-
tä äidin puolelta Mannerheim ristin-
ritari Toivo Honkaniemi. Saadessaan 
viisitoistavuotiaana syntymäpäivä-
lahjaksi löytökoira Collien alkoi sy-
ventyminen koiranmaailmaan. 

Varusmiespalveluksen käytyään so-
tilasura kiinnosti niin paljon, että Ju-
hani jätti hakupaperit Kaakkois-Suo-
men rajavartiostoon ja puolustusvoi-
miin YK-tehtäviin. YK-koulutukses-
sa Niinisalossa kurssi jäi kesken, kun 
Rajavartiolaitos kutsui palvelukseen-
sa. Toive päästä sissikoiranohjaajaksi 
ja kouluttajaksi oli toteutunut.

Rajavartiomestari Pentti Hänni-
nen vastasi tuolloin koirapuolesta 
Immolan kankaalla. Kaakkois-Suo-
men koiramiehet ja -naiset kutsu-
vat Juhania tuttavallisemmin ”pre-
sidentiksi”. Vuonna 2001 Tohmajär-
ven Välivaarasta eläkkeelle jäänyt Ju-
hani ei ole koiratouhuja lopettanut ja 
nykyäänkin hänellä on kotona viisi 
ja puolivuotta vanha saksanpaimen-
koira Nikke, jonka kanssa on treen-
ailtu suojelua ja erikoisjälkeä. ”Kalan-
silmä” Nikke kulkeutui parivuotiaana 
Juhanin perheeseen Tarmo Ikoselta, 
joka on myös koira-alan harrastaja. 

Nikestä puuttuu se viimeinen nak-
saus, jota siinä hommassa olisi tarvit-
tu, niinpä Tarmo luopui koirastaan 
ja hankki uutta verta Saksanmaalta. 
Viimekeväinen peltojälki on tallen-
nettuna You Tubessa nimellä: Juha-
ni Ikävalko ja Nikke jäljestystehtävä. 

Immolan kankaat ovat tutut kai-
kille rajamiehille. Aikoinaan koi-
ratarha sijaitsi lentokentän laidal-
la, nykyisen ilmailukerhon paikal-
la. Tuolloin siinä oli pieni työmaa-
koppi ja koirilla oli lautatarha, jonne 
mahtui pari koiraa ja koiria pidettiin 

juoksulangoilla. Koiria oli myös si-
joitettuna pommikellareille.

Sattui aikoinaan tapaus, että eräs 
puolustusvoimien majuri tuli tar-
kastamaan pommikellareita. Silloin 
Kosusen Jorma oli mukana tarkastuk-
sessa ja kellareille mentäessä Kosunen 
kertoi majurille, ettei sinne voi mennä 
ilman, että Ikävalko on paikalla, koska 
koira on äärettömän vihainen. 

Kiellosta huolimatta Juhania ei 
jaksettu odottaa ja sinne mentiin, 
majurin sanoessa, että kyllä hän nä-
mä pommikoirat tietää. Huonosti-
han siinä sitten meinasi käydä, kun 
koira ampas majurin tykö ja nousi 
sen päälle. Onneksi samaan aikaan 
Juhani saapui paikalle ja näki tilan-
teen. Hän meni hiipien paikanpääl-
le, otti kiinni koiran juoksukettin-
gistä ja sanoi samalla Kosuselle, että 
juokse sivusta ohi, niin koira merk-
kaa sinut ja samaan aikaan tempai-
sen koiran pois majurin päältä.

Tilanteessa olisi hyvinkin voinut tul-
la vakavia henkilövahinkoja, jos koira 
olisi päässyt puremaan majurilta ma-
han auki. Tapahtuma säikäytti kyllä ja 
majuri myös tajusi tilanteen, että nä-
mä on Rajavartiolaitoksen koiria, eikä 
niille ole opetettu arvomerkkejä. 

Lentokentällä on aina treenail-

tu työkoiria ja jonkin aikaa samalla 
tontilla oli myös Imatran palveluskoi-
rayhdistys. Lentoliikenteen kasvaes-
sa he hakeutuivat toisaalle. Ajansaa-
tossa 1980-luvulla koirienkin arvos-
tus kasvoi ja alettiin pikkuhiljaa kiin-
nittämään huomiota koirien henki-
seen puoleen, eikä niitä pidetty kuin 
moottorikelkkoja vartioasemilla.

Suuri muutos tapahtui 1985 saa-
tuamme luonnetestituomarin päte-
vyydet. 90-luvun lopulla alkoi henki-
löetsintä ja siihen liittyvä konttikoira-
koulutus. Kontteja hommattiin itära-
jan raja-asemille harjoituskäyttöön. 
Rajan kennel oli vielä yhdeksänkym-
mentäluvulla voimissaan ja pentuja 
käytiin testaamassa Ivaloa myöten. 

Tämän päivän koiratoiminta näyt-
tää erittäin valoisalta. Ei tupututeta 
yhdelle koiralle liikaa tehtäviä. Mah-
dollisuus on testata myös yhteistyö-
parivaljakolta. Ruotsissa on kokeil-
tu mm. koirien vaihtoa ohjaajien 
kesken. Ohjaajat kokoontuvat lei-
reilemään puolivuotiaitten koirien-
sa kanssa ja testailevat keskenään, 
mitkä parivaljakot sopivat parhaiten 
yhteen. Hyviä kokemuksia on saatu 
ja asia perustuu vapaaehtoisuuteen. 
Suhteen saa luotua koiraan myö-
hemmälläkin iällä, kertoo Juhani.

Teksti Vesa Taskila kuva Ari Komulainen

Rajan koiramiesten 
ensimmäinen puheenjohtaja 
muistelee

Juhani Ikävalko

Juhani Ikävalko vaimoineen Rajan koiramiesten 30-vuotisjuhlissa 12.9.2015.
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Lieksan rajavartioasemalta siir-
tyi marraskuun lopussa reser-
viin vanhempi rajavartija Yrjö 

Eronen. 
Yrjö on varmasti tuttu mies eten-

kin monelle suurriistametsästys-
koirien ystävälle ja käyttäjälle. Nyt 
vuonna 1962 syntynyt Yrjö pää-
see toteuttamaan pitkäaikaisen haa-
veensa ja keskittymään täysillä met-
sästykseen ja kalastukseen, muu-
ta luonnon tarkkailua ja pienimuo-
toista hyödyntämistä unohtamatta. 
Näin hän voi viimeinkin elää kuin 
Dersu Uzala.

Dersu Uzala on päähenkilö Vla-
dimir Arsenjevin kirjassa vuodel-
ta 1923: Dersu Uzala - metsästäjä ja 
erakko. Kirja on suomennettu 1946, 
ja se on lukemisen arvoinen. Teok-
sessa kerrotaan Arsenjevin matkois-
ta Ussurin alueella Venäjällä. Dersu 
Uzala (1850–1908) on kirjan pää-
henkilö, nanaimetsästäjä, joka toimi 
Arsenjevin ryhmän oppaana vuosi-
na 1902–1907. Metsästäjä Uzalasta 
on tehty kaksikin elokuvaa vuosina 
1961 ja 1975. Viimeisimmän ohjasi 
Akira Kurosawa.

Teksti ja kuvat Ari Komulainen

Yrjö Eronen eläkkeelle

Rajavartijasta
ammattimetsästäjäksi

Sani ja Yrjö partiossa Ison-Kokkojärven etelärannalla, rm 630:llä 19.11.2008.
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Metsästykseen ja kalastukseen pa-
neutumisessa auttaa myös se, et-
tä pojat Heikki ja Olli ovat jo aika-
miehiä. Vaimo Tuija on myös muka-
na koiraharrastuksessa. Yrjö on oi-
va esimerkki rajamiehestä, jonka va-
paa-ajan harrastukset ovat tukeneet 
työtehtäviä ja myös toisinpäin.

Toiveammatti 13-vuo-
tiaasta
Rajavartijan ammatti oli Yrjön ta-
voitteena 13-vuotiaasta lähtien. 
Kiinnostus heräsi ennen kaikkea 
Yrjön tädin miehen kertomuksista 
rajamiesten työstä ja etenkin mah-
dollisuudesta metsästää ja kalastaa 
jopa työaikana. 1960-luvulla met-
sästys oli sallittua partiossa ja silloin 
sai kuljettaa mukana omaa metsäs-
tysasetta.

Tädin mies palveli rajajääkäri-
nä Kuusamon ja Lieksan rajajääkä-
rikomppanioissa sekä toimiupsee-
rina Tohmajärven rajajääkärikomp-
paniassa. Kertomukset karhun jälji-
tyksestä lumikelissä Ruunaan salol-
la, jolloin osat olivat välillä käänty-
neet ajoittain toisinpäin; karhu jäljit-
ti miestä; tai taimenen kalastuksesta 
Kitkajoella, tekivät nuoreen Yrjöön 
lähtemättömän vaikutuksen ja antoi-
vat kimmokkeen pyrkiä rajalle töihin.

Yrjö suoritti varusmiespalveluk-
sensa Onttolassa, silloisessa sissi-
komppaniassa. Hän kävi armei-
jaa viimeisen päälle ammattiin val-
mistavana koulutuksena, eikä – ku-
ten monella oli ja on tapana – löysin 
rantein, kun on pakko. Varusmies-

palveluksen loma-aikoina Yrjö teki 
pitkiä laavuretkiä erämaahan. Ilmei-
sesti hänestä tuntui, ettei palveluk-
sessa saanut olla tarpeeksi metsässä. 

Panostus kannatti ja Yrjö kotiu-
tui reservin vänrikkinä. Tie unel-
ma-ammattiin oli pedattu valmiiksi.

Virkaura alkoi Ruunaassa

Yrjö pääsi 1983 lokakuun alussa 
Pohjois-Karjalan rajavartiostoon ra-
jajääkäriksi. Hänen ensimmäiseksi 
palveluspaikakseen määrättiin Ruu-
naan rajavartioasema. Silloin vielä 
luotettiin nuoreen, peruskoulutta-
mattomaan rajamieheen. Ruunaan 
rajavartioasema suoritti ilmaval-
vontavuoronsa pääosin Aittovaaran 

Läpi tuulen ja tuiskun...

Yrjöllä oli partiossa aina aikaa teh-
dä tulet ja keitellä pannukahvit, kuten 
18.11.2007 rm 607 laavulla. 

Hiihtopartiossa Matlajärven rantasuolla rm 606 ja 607 välillä Sanin kanssa 18.11.2007 
ensilumilla. Kirpeä parinkymmenen asteen pakkaskeli puraisee poskipäitä, mutta 
hiihtokeli on mainio. 

Vanhempi rajavartija Yrjö Erosen 
palveluspaikat 1983–2015:
• 1983–1984 Ruunaan rajavartio-

asema (työllisyysvaroin)
• 1985–1988 Ruokojärven rajavar-

tioasema
• 1988–1993 Valaman rajavartioasema
• 1993–2010 Inarin rajavartioasema
• 2010–2015 Lieksan rajavartioasema
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tornissa. Vuoro alkoi puolelta öin 
ja kesti kahdeksan tuntia. IV-vuo-
roja tehtiin pääosin yksimiehisin 
partioin, niinpä vuoro lankesi myös 
Yrjölle.

Aluksi täytyi hiihtää kaksi tuntia 
Aittovaaralle rajan varteen, tähystää 
sitten tornissa neljä tuntia ja paluu-
matka hiihtäen kesti myös kaksi tun-
tia. Kahdeksan tunnin työvuoron ku-
lussa ei ollut mitään uutta tai outoa 
metsässä kaikkina vuoden- ja vuo-
rokaudenaikoina liikkumaan tottu-
neelle nuorelle miehelle. Toisenlaisis-
ta lähtökohdista ponnistavalle lähtö 
yksin pimeään, tuntemattomaan kor-
peen olisi voinut olla vaikeaa. 

Kolme vuosikymmentä 
rajakoirien parissa
Yrjö kertoo toimineensa virkauras-
taan pisimmän aikaa rajakoirien 

varaohjaajana. Kaikkiaan hän on 
työskennellyt varaohjaajana 12 eri 
koiralle. Menneenä kesänäkin ohjat-
tavana oli kaksi koiraa. Molemmat 
koirat ovat hyviä rajavalvontakoiria. 

Eläimistä ja etenkin pedoista kiin-
nostuneena Yrjö hakeutui heti palve-
lusuransa alkuvuosina varaohjaajaksi. 
Yrjöllä on ollut vain yksi itse koulutettu 
rajakoira spn Bacteroides Jenisei, kut-
sumanimeltään Sani (FIN10591/04), 
joka oli syntynyt 18.4.2003. Sanin ura 
kesti vuoteen 2013.

Yrjö koulutti Sanin huumekoiraksi 
ylirajavartija Reijo Airaksisen opeil-
la. Airaksisen saksanpaimenkoirau-
ros oli Lieksan rajavartioalueen ja 
-aseman ensimmäinen huumekou-
lutettu rajavalvontakoira, Sani toi-
nen. Molemmille koiralle sattui il-
maisuja myös Lieksassa. Huumeet 
ovat levinneet myös näille pienille 
paikkakunnille. 

Sani ja koiranohjaaja Eronen 
osoittivat ammattitaitonsa voitta-
malla Rajavartiolaitoksen koirames-
taruuskilpailut vuonna 2010 Liek-
sassa. 

Neljä SM-voittoa 
kolmella koiralla
Virkakoira ei ollut Yrjön ensim-
mäinen Suomen mestari. Siviili-
puolen koirilla menestystä oli tullut 
jo aiemmin. FIN KVA Viitasalon 
Ruska voitti vuonna 1994 karjalan-
karhukoiranarttujen suomenmesta-
ruuden ja koko rodun suomenmes-
taruuden hirvenhaukkukilpailuissa. 
Ruska oli ensimmäinen karhukoira, 
joka voitti tuplamestaruuden eli Ku-
ningatar- että Kuninkuushaukut. Li-
säksi laikojen hirvenhaukkukokees-
sa Suomen mestaruuden saavutti 
vuonna 2000 oman kennelin kas-

vatti, itäsiperianlaikauros FIN KVA 
Rajakontion Jerma.

Kokemusta siviilikoirista on kart-
tunut 1980-luvun puolivälistä saak-
ka. Ensimmäinen oma koira oli suo-
menpystykorvauros. Sen jälkeen Yr-
jö kiinnostui myös suurriistakoiris-
ta. Metsästyskumppaneina ja lem-
mikkeinä on ollut suomenpystyko-
rvia, karjalankarhukoiria, itäsipe-
rianlaikoja, harmaa norjanhirvi-
koira, jämtlanninpystykorva ja suo-
menajokoira.

”Minulla on kaikkein parhaimmat 
kokemukset itäsiperianlaikauroksis-
ta suurriistakoirina. Niitä on ollut 
kolme hyvää koiraa peräjälkeen käy-
tössä. Valitettavasti niistä viimeisin, 
nuori puolitoistavuotias lahjakas itä-
siperianlaikauros Urpon Erik, kuoli 
tapaturmaisesti karhua haukkues-
saan. Ilmeisesti koira väisti karhua, 
törmäsi pitkään raivauskantoon ja 
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Yrjö kuvaamassa karhunpesää, josta emo ja kolme pentua ovat vain hieman aiemmin 
lähteneet hangen selkään. Alakuvassa Rajakontio Oprin haukkuun Yrjön kaatama, 
lihapainoltaan 287 kiloinen mahtisonni Savukoskella vuonna 2007.
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menehtyi saamansa vammaan. Tus-
kinpa karhu pääsi lyömään koiraa. 
Kuolinsyytä ei tutkittu tarkemmin ja 
hautasin koiran tapahtumapaikalle.”

Yrjö pitää Viitasalon Ruskaa ensim-
mäinen kunnon suurriistakoiranaan.

”Ruska ei ollut nykymittapuun 
mukaan mitenkään huippusitkeä 
haukkuja, mutta jos ajattelee nyky-
käyttöä esimerkiksi Lapin tiettömäs-
sä erämaassa, niin sellaiseen metsäs-
tykseen täysin omiaan. Ruska olisi 
tuossa 7-8-vuotiaana ollut tosi ko-
va peli, mutta siltä katkesi jänne ta-
kajalasta. Kaikilla mestarikoirilla, eli 
Ruskalla, Jermalla ja Sanilla on ollut 
vamma vasemmassa takajalassa. Se 
on sitten haitannut koirien käyttöä 
jatkossa. Jokin kirous on kulkenut 
mukana, vaikka menestystä kilpai-
luista on koirilla tullut”, kertoo Yrjö.

”Itälaikauros Jermalle ammuttiin 
puolenkymmentä karhua. Koira jäi 
nuorena auton alle ja vasemmasta 
takajalasta irtosi polkuantura. Tämä 

haittasi niin, että toiset puolenkym-
mentä karhua jäi saamatta, kun koi-
ra nilkutti useamman tunnin karhu-
työskentelyistä pois kolmella jalalla.”

Hyvissä rajakoirissa ja metsästys-
koirissa on tiettyjä yhteisiä ominai-
suuksia. Varsinkin suojelukoulutet-
tu rajakoira ja karhua haukkuva koi-
ra ovat viettirakenteeltaan saman-
kaltaisia.”

”Saalis- ja aggressiovietin on olta-
va vahva ja koiralla vietinvaihto on-
nistuu. Myös hermorakenteen on ol-
tava kunnossa. Näistä aineksista saa 
sopivalla koulutuksella hyvän suur-
riistakoiran, joka toimii hirvestä 
karhuun”, tiivistää Yrjö metsässä pe-
laavan koiran hyvät ominaisuudet.

Jäljestämiskoulutus

Metsästyskoiran ja rajakoiran kou-
luttaminen poikkeavat tietyistä yh-
täläisyyksistä huolimatta toisistaan. 
Metsästyskoiran jäljestämiskoulutus 
jätetään tietenkin paljon vähemmäl-
le, vaikka hyviä tuloksia saattaa saa-
vuttaa rajakoiran jälkikoulutuksen 
tyyppisellä menetelmällä. 

Jälkikoulutuksen määrä pitää suh-
teuttaa koiran rotuominaisuuksiin. 
Luonnostaan jälkivainuisten koi-
rien jäljitysominaisuutta on helppoa 
vahvistaa tekniikan avulla. Liialli-
nen jälkikoulutus saattaa kostautua 
siten, että koiran aika kuluu kaikkia 
metsän ominaishajuja tutkiessa, eikä 
riistaa löydy.

”Nykyään voi GPS-seurannal-
la sopivasti vahvistaa koiran jäljes-
tystä, niin liiaksi ei karhuja kanna-
ta turhanpäiten jäljitellä. Muutama 
kerta riittää. Tämän viimeisimmän 
laikan kanssa toimin näin, ja jo kol-
mannella käyttökerralla sille saatiin 
kaato, kun vein koiran maastoon, 
jossa karhu oli. Valitettavasti neljäs 
kerta oli sille kohtalokas.”

Yrjö on metsästänyt myös Lapis-

sa. Kun mennään tiettömille erä-
maa-alueille, niin liian sitkeät koirat 
kuten pääasiassa jämtit ja harmaat, 
jotka menevät 30 kilometriä eläimen 
jäljessä, on syytä jättää matkasta.

”Laikat ja karhukoirat osaavat pa-
lata omia jälkiään takaisin lähtö-
paikkaan. Esimerkiksi, jos metsästää 
Kekkosen kansallispuiston laidalla 
ja sitkeä koira menee puistoon hir-
ven perässä, niin sellainen koira voi 

Yrjön reserviin siirtymisen läksiäiset vietettiin Julkuvaarassa, Yrjön eräkämpällä, marraskuun 13. päivä kuluvaa vuotta jänisjahdin 
merkeissä - kuten erämiehen arvolle sopii. Päivä oli samalla Lieksan rajavartioaseman virkistyspäivä. Yrjö antamassa käskyä jahtiin 
osallistuville rakentamansa saunarakennuksen edessä. Sauna testattiin jahdin jälkeen ja hyvät oli löylyt. 

Kalastus on toinen Yrjön mieliharrastuksista ja lohenkalastus voittaa jopa karhun-
metsästyksen kiehtovuudellaan. Teno on antanut ruokakalat, kun on löytynyt oikea 
perho. Kuva kesältä 2015.
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Hyvä kunto on erittäin tärkeää suurriis-
tanpyyntikoirille. Jos koiria on tarhassa 
useampia, voi ne kouluttaa vetämään val-
jakossa retkeä. Kuvassa Yrjö valjakoineen 
kuntolenkillä talvella 2009.  

Trofeita, eli metsästysmuistoja, on kertynyt vuosien varrella Yrjön erähuoneen seinille kunnoitetteva määrä.
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Loppuun vielä Yrjön kirjoitus kirjas-
ta Karhunmetsästys (vuodelta 2009, 
tekijöinä Yrjö ja Tuija Eronen, Ari 
Komulainen).

Karhunmetsästäjän unelma
Karhunmetsästäjän unelma olisi 
lähteä erämaahan yksin, ainoana 
toverinaan uskollinen koiransa. Met-
sästäjällä ja koiralla olisi jo monta 
hienoa yhteistä kokemusta. Yhteistyö 
olisi saumatonta ja metsästäjä tietäi-
si, että hän voisi kaikissa tilanteissa 
luottaa koiraansa. Repussa olisi eväi-
tä ja kahvinkeittovälineet. Aamun 

raikkaudessa metsästäjä kävelisi 
verkkaisesti kuulostellen ympäröivää 
hiljaisuutta. Kuljettuaan aikansa 
hän saapuisi virkeästi virtaavan met-
säpuron varteen. Syyspäivä olisi 
kuulas, ensimmäiset keltaiset lehdet 
koristaisivat puronvarren rehevää 
sammalikkoa.

Kumartuessaan kauhaisemaan pu-
rosta raikasta vettä metsästäjä näki-
si naavaisen kuusen vieressä musti-
koista kylläisen karhun jälkiä. Koi-
ra tulisi häntäänsä pyöräyttäen kä-
väisemään metsästäjän luona. Sekin 

maistelisi kimmeltävää purovettä. 
Kerran jälkeä nuuskaistessaan koira 
tietäisi, mitä sen olisi tehtävä. Koira 
lähtisi pelotta ja innokkaasti kohtaa-
maan karhun. Alkaisi kiihkeän jän-
nittävä hetki, jona metsästäjä aistit 
valppaina kuuntelisi metsän tapah-
tumia. 

Ja pian, kilometrin tai parin päästä 
kuuluisi koiran varma, jyhkeä hauk-
ku. Siellä jossakin korven kätköis-
sä tummanruskea jykevä korven ku-
ningas ja sisukas koira kävisivät piiri-
leikkiään. Metsästäjän hiipiessä kohti 
koiransa kiivasta haukkua, hän koh-
taisi näyn, jota ei koskaan unohtai-
si. Paksukaarnaisten petäjien lomas-
ta näkyisivät koira ja uljas tumman-
ruskea karhu. Karhu näyttäisi suo-
rastaan lumoutuneen kintereillään 
pyörivän koiran haukusta. Metsäs-
täjän hyvin tähdätty laukaus osui-
si karhuun, joka vaipuisi niille jalan-
sijoilleen. Suuren uroskarhun kuole-
ma olisi nopea ja tuskaton. Metsäs-
täjä ja hänen koiransa olisivat täyn-
nä pakahduttavaa tunnetta: Me on-
nistuimme!

lähteä siellä retkeilijöiden matkaan 
ja kulkea niiden mukana puistossa 
viikon. Ihanteellinen koira on erä-
maaolosuhteissa riittävän laajaha-
kuinen, menee sen kymmenen kilo-
metriä haukutettavan jäljessä, mut-
ta löysää sitten, jos eläin ei jää hauk-
kuun. Sen on osattava tulla jälkiään 
myöten pois.”

Karhunmetsästyskurs-
seja kotimaassa ja 
ulkomailla
Yrjö on kiertänyt jo parikymmentä 
vuotta Suomea välillä Kittilä-Hel-
sinki pitämässä pääasiassa entisten 
riistanhoitopiirien, nykyisten riista-
keskusten, järjestämiä karhunmet-
sästyskursseja. Jokunen kurssi on 
ollut myös Ruotsissa ja Virossa. Nyt 
kurssit ovat vähentyneet, koska, ku-
ten Yrjö asian ilmaisee, aihe alkaa nyt 
olla jo kaluttu luu. Moni metsästäjä 
on saanut alkuoppinsa karhunmet-
sästykseen Yrjön vetämältä kurssilta. 
Kurssilla Yrjö painottaa koiran käyt-
töä karhun metsästyksessä ja oikeaa 

asennetta metsästykseen. Metsästys 
ei saa olla liian saaliskeskeistä. 

”Nykyisin suurin osa karhuista 
ammutaan pelaaville koirille, mut-
ta se on toinen juttu, miten jälki löy-
tyy. Kun selvitetään karhun luontai-
nen ravinto ja olinpaikat ja ruvetaan 
sitten etsimään jälkeä, se on työläs, 
mutta mielekäs vaihtoehto, kun sii-
hen pääsee sisälle. Kaikilla ei tähän 
riitä sinnikkyyttä.” 

Sani-rajakoiran aikaan siviili-
koiria oli enimmillään jopa puoli-
sen tusinaa. Eläkepäivinä Yrjö ai-
koo tyytyä kahteen koiraan, jämt-
lanninpystykorva- ja itäsiperianlai-
kaurokseen. ”Toiveena on, että kun 
jämptiltä aukaisee taluttimen sä-
pin, niin koira etsii ja hakee riistan 
vaikka maailman ääristä. Sitä voi-
si käyttää pyyntiin täällä rintamail-
la. Laika taas olisi sellainen, että sen 
kanssa voisi kävellä metsässä vaik-
kapa Inarinjärven takaisella laajalla 
erämaa-alueella. Viime vuosina on 
pelaavien koirien määrä kasvanut 
huomattavasti. Tälle syksylle Liek-
san karhuluvat ammuttiin neljässä 

päivässä. Sen jälkeen haukuteltiin 
taipumuskokeita. Monta lisäkaatoa 
olisi tullut, jos kyseessä olisivat ol-
leet metsästystilanteet.”

”Karhu on helpompi kaadetta-
va haukusta kuin hirvi. Kun 80-lu-
vun lopulla aloitin Ruskalla haukku-
kokeet, niin Kiihtelysvaaran kokeis-
sa eräs vanhempi erämies, joka oli 
mukana tuomarina, ja jolla oli hy-
vä karjalankarhukoira, tämän ker-
toi. Arvelin silloin, kun en ollut vie-
lä kaatanut yhtään karhua, että ei pi-
dä kyllä paikkaansa. Nyt olen samaa 
mieltä; näin asia on. Hyvä koira etsii 
karhun ja pysyy työmaallaan. Kar-
hu kokeilee koiraa, mutta jos koira 
ei sitä säikähdä, niin karhun saanti 
on aika helppoa. Lapissa vaikeutena 
on se, että siellä on niin laajat alueet, 
että voit kulkea syksyn pääsemättä 
jäljille.”

”Toiveena olisi vielä päästä kaa-
tamaan kairankarhu koiran hauk-
kuun, vähintään kahdeksan kilo-
metrin päähän lähimmältä tieltä. Se 
vielä puuttuu…”, päättää Yrjö haas-
tattelun.

Erätaitojen lisäksi Yrjö on myös mainio valokuvaaja, josta osoituksena kuva, jossa jämpti haukkuu karhuemoa ja kahta pentua. 
Harvemmin ikuistettu tilanne!
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Erämies liikkuu luonnossa ympäri vuoden, koiran kanssa tai yksin, jälkiä ja luonnon tapahtumia tarkkaillen.
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Ladattava Led Lenser P7R on 
odotettu täydennys Led Len-
serin P-mallisarjaan. Led Len-

ser P7R valaisee täydellä valoteholla 
ollessaan mahtavalla 1000 lumenin 
voimalla. Valo-ominaisuudet va-
kuuttavat vaativimmankin käyttä-
jän. Uusi ympäristöystävällinen P7R 
sopii jokapäiväiseen käyttöön. Missä 
vain tarvitaankin ladattavaa, käteen 
sopivaa ja tehokasta käsivalaisinta.

P7R:ssä on monikäyttöisyyttä li-
sääviä teknisiä ominaisuuksia, ku-
ten yhdellä kädellä tapahtuva valo-
keilan tarkennus (Speed Focus) ja 
AFS-tekniikka, jolla säädät valokei-
laa portaattomasti ympyränmuotoi-
sesta lähivalosta tarkaksi kaukova-
loksi. P7R:n kuljetat helposti, muka-
na tulevassa vyökotelossa.

Led Lenser P7R on helppokäyttöi-
nen. Valaisimessa on kolme eri va-
lotehoa, joita ohjaat näppärästi käyt-
tökytkimestä. Valaisimen asetat hel-
posti käyttökytkimestä magneetil-
la seinätelineeseen, joka on samal-
la myös latausasema. Latausjohdon 
voit kytkeä tietokoneen USB-port-
tiin, tai erikseen hankittavaan USB–
verkkopistokkeeseen. Latauksen va -
rauksenilmaisin kertoo akun va-
rauksen tilan yhdellä silmäyksellä.

Tekniset tiedot

P7R –valaisimessa on valittavissa 3 
valotehoa: 1000 | 250 | 20 lm. Valai-
sin toimii ladattavalla Li-Ion akulla 1 
x ICR 18650. Paino on 210 g ja pituus 
166 mm. Vesitiiviysluokka IP X4.

Teksti ja kuva Nordic Trail

Led Lenser P7R - ladattava 
yleisvalaisin

Suositushinta: P7R 114,00 € sis. alv 
24 %. Myynnissä joulukuussa 2015.

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.

Nordic Trail on rovaniemeläinen 
maahantuontiyritys, joka maahan-
tuo ja markkinoi mm. Led Lenser, 
Leatherman, UK ja Zippo tuotteita, 
www.nordictrail.fi

Lisätietoja: myynti@nordictrail.fi 
tai puhelin 0207 310 431.

Uusi, innovatiivinen Unifier 
lanseeraa kaikenkarvaisil-
le lemmikkieläimille polt-

to- ja maahautaamiseen ekologiset 
ja kestävät arkut sekä uurnat. Ark-
kumallisto Kehto ja uurnamallisto 
Lehto ovat valmistettu kierrätysma-
teriaaleista ja pienen hiilijalan jäl-
kensä ansiosta ne ovat ympäristöys-
tävällisiä. Tuotteet ovat suomalaista 
suunnittelutyötä ja ne valmistetaan 
käsityönä Suomessa.

”Tuotteidemme idea syntyi, kun 
oli mahdotonta löytää korkealaa-
tuisia, esteettisiä ja ekologisia hau-
taamistuotteita lemmikkieläimil-
le. Lemmikkieläimet ovat meille sy-
dänasia ja haluamme tuotteillamme 
antaa arvoa ja kunnioitusta kuole-
man kohdatessa. Molemmat tuote-
perheemme Kehto ja Lehto ovat käy-
neet pitkän kehitysprosessin, joka 
pohjautuu markkinointitutkimuk-
sissamme vahvimmin esille nous-
seisiin kriteereihin, joita olivat mm. 
ekologisuus, helppokäyttöisyys, kor-
kealaatuisuus ja turvallisuus, kertoo 

yrityksen myynti- ja markkinointi-
johtaja Olli-Pekka Kinnunen. ”Keh-
to on suunniteltu kevyeksi, kestä-
väksi ja turvalliseksi ja siten sitä on 
helppo käsitellä ja se soveltuu myös 
kuljettamiseen. Kehto kestää myös 
julkisen kuljetuksen, sillä menehty-
neitä lemmikkieläimiä kuljetetaan 
usein krematorioiden noutamina tai 
julkisessa liikenteessä.”

Tutkimuksissa esiin nousseiden 
kriteereiden lisäksi tuotteiden muo-
tokieli poikkeaa tyypillisestä hau-
taustuotteiden kolkkoudesta, us-
konnollisuudesta ja vanhanaikaises-
ta kulmikkuudesta. Tuotteiden de-
signissa yksi tärkeimmistä ominai-
suuksista on, että ne eivät viesti kuo-
lemasta. ”Lempeämmällä lähesty-
mistavalla tuotteisiin on tuotu pyö-
reitä muotoja, joten ne ovat helposti 
lähestyttäviä eivätkä ne ole pelotta-
via tai surullisia”, kuvailee Olli-Pek-
ka Kinnunen. 

Kehto tuoteperheessä on kuusi eri 
kokoa pienimmistä jyrsijöistä aina 
suuriin koiriin. Lehto tuoteperhe tu-

lee koostumaan kolmesta eri koos-
ta. ”Meille tärkeintä on, että kaikki 
lemmikkieläimet saavat hellävarais-
ta huolenpitoa hautauksessa unoh-
tamatta sitä pienintäkään lintua, lis-
koa, jyrsijää, kissaa tai koiraa.”

”Tänä päivänä ihmiset panosta-
vat lemmikkiensä hyvinvointiin ja 
eläimet ovat heille perheenjäseniä. 
Lemmikeille on olemassa paljon eri-
laisia brändituotteita mm. hyvin-
vointiin ja harrastuksiin, mutta tästä 
surullisesta hetkestä puuttui selväs-
ti tällainen.” Tilastokeskuksen mu-
kaan Suomessa vuonna 2012 oli yli 
miljoona lemmikkieläintä. Arvioi-
den mukaan noin 10 prosenttia lem-
mikeistä menehtyy vuosittain.

Tuotteet tulivat myyntiin Unifier 
verkkokauppaan 4.11.2015.
Lisätietoja:
Myynti- ja markkinointijohtaja 
Olli-Pekka Kinnunen
+358 40 640 3020
www.unifier.fi
www.unifierstore.fi
asiakaspalvelu 020 770 5160 

Teksti Unifier Oy

Lemmikkieläinten hellävaraiseen hautaa-
miseen korkealaatuiset, persoonalliset ja 
ekologiset hautaustuotteet



22 Rajakoira

 

Rauhallista Joulua ja menestystä tukijoillemme vuonna 2016

 

 

 

Tulli on havainnut Helsin-
ki-Vantaan lentoasemalla 
posti- ja pikarahtiliikenteessä 

tehtyjen tullitarkastusten yhteydes-
sä, että turvapaikanhakijoille vas-
taanottokeskuksiin ja yksityishenki-
löille osoitetut lähetykset sisältävät 
runsaasti erilaisia henkilöllisyyteen 
liittyviä asiakirjoja, kuten passeja, 
henkilöllisyystodistuksia, valokuvia, 
ajokortteja sekä pakolaistodistuksia.

 Lähetyksiä on paljastunut jo yli 
500 kappaletta,  ja lähetysten määrä 
on kasvanut viime päivinä voimak-
kaasti. Tullitarkastuksissa löytyy täl-
lä hetkellä edellä mainittuja asiakir-
joja useista eri lähetyksistä jopa 50 
kappaleen päivävauhdilla.

Asiakirjat ovat pääosin irakilai-
sia ja jonkin verran myös syyrialai-
sia. Lähetykset on lähetetty yleisim-
min Turkista ja Irakista, mutta välil-
lä myös Euroopan valtioista. Lisäksi 
postiliikenteessä on paljastettu tänä 
vuonna myös kaksi rikostapausta, 
jossa vastaanottokeskukseen on ti-
lattu yksityishenkilöille lääkkeitä ja 
huumausaineiksi luettavia lääkkei-

tä, joiden tuonti posti- ja pikarah-
tilähetyksenä EU:n ja ETA-alueen 
ulkopuolelta on kielletty. Normaa-
lit avustus- tai henkilökohtaiset ta-
varat Tulli käsittelee nopeasti, jotta 
ne saadaan vastaanottajilleen viivy-
tyksettä.

Rajavartiolaitos tutkii lähetetty-
jen asiakirjojen oikeellisuutta Tul-
lin tekemän ilmoituksen perusteel-
la.  Tutkittavien lähetysten määrä 
Helsingin rajatarkastusosaston asia-
kirjatutkinnassa on kasvanut kesäs-
tä lähtien, mutta viime päivinä kas-
vu on ollut erityisen runsasta. Kasvu 
selittyy Suomeen tulleiden turvapai-
kanhakijoiden isolla määrällä. Monet 
turvapaikkaa hakeneet ovat kerto-
neet, että heillä on henkilöllisyysasi-
akirjat tallella Turkissa tai Irakissa, ja 
he aikovat järjestää asiakirjat postitse 
Suomeen viranomaisia varten. 

Ilmeisesti asiakirjojen mukana pi-
tämistä pidetään riskinä, vaikka ne 
halutaankin esittää lopullisen koh-
demaan viranomaisille. Toimintata-
van tarkoitus on sekä välttää asiakir-
jojen menetys tai hukkuminen mat-

kalla että toisaalta mahdollistaa te-
keytyminen tietyksi kansalaiseksi 
joissakin läpikulkumaissa. Eri läpi-
kulkumaat kohtelevat tiettyjä kansa-
laisuuksia eri tavoin.

Noin viidennes asiakirjoista on 
otettu Rajavartiolaitoksen tarkem-
paan tutkintaan, eli niistä löytyy 
mm. väärennökseen viittaavia te-
kijöitä. Mikäli asiakirjaa epäillään 
väärennökseksi, Rajavartiolaitos tai 
poliisi aloittaa asiasta esitutkinnan. 
Väärennösten tutkinnoissa selvite-
tään, missä ja miten väärennys on 
valmistettu ja liittyykö väärennök-
seen laittoman maahantulon järjes-
tämistä. Lisäksi väärennösten pal-
jastamisella varmistutaan turvapai-
kanhakijoiden oikeasta henkilölli-
syydestä. Virallisen lausunnon asia-
kirjaväärennöksestä oikeutta varten 
voi antaa vain Keskusrikospoliisi.

Lisätietoja antavat:

Tullipäällikkö Mika Pitkäniemi, 
Lentotulli, p. 040 332 3810

Suomenlahden merivartioston ri-
kostorjuntayksikön päällikkö Kari 
Kettunen, puh. 0295 426 501                          

Suomen tulli on osa Euroopan uni-
onin tullijärjestelmää. Tulli on valtio-
varainministeriön tulosohjaama vi-
rasto, joka toimii yhteistyössä elinkei-
noelämän sekä kotimaisten ja ulko-
maisten viranomaisten kanssa. Tullin 
palveluksessa on noin 2 300 henkilöä.

Rajavartiolaitos on sisäisen turval-
lisuuden viranomainen, joka toimii 
sisäministeriön johdolla. Rajavarti-
olaitoksen toiminnan päämääränä 
on rauhallisten olojen säilyttäminen 
maamme rajoilla.

Tulli ja Rajavartiolaitos tiedottavat: Lentopostin tullitarkastuksissa paljastuvien asia-
kirjojen määrä roimassa kasvussa - Rajavartiolaitos tutkii asiakirjojen oikeellisuutta.

Tiedote
Julkaistu: 24.09.2015 klo 18:00
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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
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Koiran ja ihmisen välisestä 
suhteesta on esitetty mitä 
moninaisimpia tulkintoja. 

Kenties tunnetuin niistä on kerto-
mus Remuksesta ja Romuluksesta, 
Rooman perustajista, jotka viettivät 
varhaislapsuutensa susiemon helläs-
sä hoidossa.

Vaikka kysymyksessä on ikivanha 
taru, sen todenperäisyyttä voi vain 
arvailla. Toisaalta sitä vahvistaa täl-
lä vuosituhannella Intiassa löydetty 
poikalapsi, joka oli viettänyt useita 
vuosi susilauman jäsenenä. Niinpä 
voi hyvinkin olla, että myös tarina 
Rooman perustajista perustuu tosi-
tapahtumiin.

Se ainakin on varmaa, että ihmi-
sen koiraeläinten välinen kiinty-
myssuhde on molemminpuolinen. 
Kun tunnemme koiran kiintymyk-
sen isäntäänsä kohtaan, niin koiran 
esi-isänä pidetty susi käyttäytysi sa-
malla tavalla.

Tuon kiintymyksen aiheuttajasta 
on esitetty lukuisia eri teorioita. Val-
lalla olevan käsityksen mukaan kiin-
tymyksen laukaisee koiran haluk-
kuus katsekontaktiin ihmisen kans-
sa, jota ei muka esiinny sudella. Tä-
hän voin suoralta kädeltä vastata, et-
tä ei pidä paikkaansa, sillä ainakin 
Kuusamon suurpetokeskuksen su-
det katsovat muitakin ihmisiä kuin 
hoitajiaan silmiin. Totuuden nimis-
sä on kuitenkin sanottava, että ne 
ovat kaikki enemmän tai vähemmän 
koirasusia, mikä muuttaa hieman 
asetelmaa.

Olen henkilökohtaisesti sitä miel-
tä, että katsekontaktia tärkeämpi 
kiintymyksen laukaisija on koiran 
uskollisuus laumaansa (perhe/isän-
tä) kohtaan. Huonostikin kohdel-
tu koira tervehtii aina iloisena isän-
täänsä ja on aina valmis lähtemään 
hänen kanssaan lenkille tai milloin 
mihinkin. Ominaisuus on suoraa 
perua sudelta,

Kuten tunnettua, sanonnalla susi-
pari on kansan keskuudessa lähinnä 
negatiivinen merkitys. Sillä tarkoite-
taan enemmän tai vähemmän epäi-
lyttävää suhdetta – kuten esimerkik-
si yhteiseloa ilman papin aamenta, 

jota ennen kutsuttiin susiparina elä-
miseksi.

Sen enempää moralisoimatta voin 
sanoa, että totuus on tässäkin tarua 
ihmeellisempi. Äskettäin julkais-
tu norjalainen tutkimus nimittäin 
osoitti, että maailman eläinkunnasta 
uskollisin on susi, joka pysyy kump-
paninsa kanssa yhdessä koko elä-
mänsä ajan vaikka toinen tai kumpi-
kin osapuoli tulisi lisääntymiskyvyt-
tömäksi. Uskollisuuden perikuvana 
pidetty joutsen ei päässyt edes mi-
talisijoille puhumattakaan ihmises-
tä, joka sijoittui kahdeksanneksi. Ei 
kovin mairitteleva tulos kymmenes-
tä listatusta lajista.

Teksti ja kuva Raimo Hytönen

Totuus on tarua ihmeellisempi
Koiran osoittama uskollisuus on 

poikinut lukuisan joukon muisto-
merkkejä ja vielä enemmän tarinoi-
ta. Hieman yllättäen joukosta löytyy 
myös lähinnä lyyristen rakkausru-
nojen tekijänä tunnettu lordi Byron, 
joka teetti omalle koiralleen vaikut-
tavan muistomerkin tämän kuoltua 
parhaassa iässään tuolloin yleiseen 
raivotautiin. Tämä on selvä osoitus 
siitä, että rakastavaisia vuosisatoja 
innoittanut Byron rakasti myös koi-
raansa.

Toivotan lopuksi kaikille palstani 
lukijoille Rauhaisaa joulua ja Onne-
kasta Uutta vuotta.  

Katse, uskollisuus vai molemmat? Koiraan kiintymisen vaikuttimista ollaan edelleen 
montaa mieltä.
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Rajakoira Jekku

Isäntä istui sohvalla ja luki jota-
kin kovin keskittyneesti. Yritin 
kiinnittää hänen huomiotaan 

kantamalla sohvalle lattialla lojuvia 
sukkia. Ei vaikutusta. Pukkasin kuo-
nolla isäntää polveen, hän vain äräh-
ti ja jatkoi lukemista. 

Istuin keskelle olohuonetta ja kat-
selin tovin tuota liikkumatonta pat-
sasta, jonka käsissä kellertävä kirja-
nen notkui. Sitten isäntä hörähti ja 
sanoi: "Kuule Jekku, tämä pitää si-
nunkin kuulla", ja luki minulle sii-
tä kirjasta ääneen: "Jotta rajakoiran 
käytöstä saataisiin parhaat mahdol-
liset tulokset, tulee sen olla valpas, 
voimakas ja rohkea, joustavaliikkei-
nen ja suuria rasituksia kestävä se-
kä uskollinen ja tehtävissään luotet-
tava". 

Niinpä niin, tämä kyllä passaa hy-
vin minuun, ajattelin itsekseni. Työ-
päivinä partiossa mennään isännän 
kanssa rajalla aina aistit valppaina. 
Joustavaliikkeinen - sana sai minut 
ajattelemaan työreissuja parhaim-
millaan - niitä ihania kangasmaas-
toja, joissa saan juosta valjaat pääl-
lä vapaana ja nuuhkia metsän sulo-
tuoksuja. Laitoin makuulle matolle 
parin kiepauksen säestyksellä ja hö-
ristin korviani.

Isäntä jatkoi lukemista: "Säätä vas-
taan tulee sen olla niin karaistu-
nut, että se pystyy olemaan taiva-
salla sateessa ja tuulessa, lumipy-
ryssä ja pakkasessa työintonsa ja te-
honsa siitä kärsimättä". Tuo lumipy-
ry herätti minussa taas uusia, hiuk-
kasen viileitä ajatuksia. Talvella si-
tä autolla siirrytään tehtävälle, teh-
dään mitä isäntä käskee, partioi-
daan uralla tai sen vieressä ja hyvä 
tulee. No, kyllähän sitä pystyy tarvit-
taessa hankeen kieppiin menemään, 
mutta on se vain paljon mukavampi 
päästä omaan koppiin taikka sisälle 
omalle matolle lämpimään talvipy-

ryisen työreissun jälkeen. Kyllä sitä 
on isännän vieressä paljon turvalli-
sempaa, ajattelin ja nuolaisin etukä-
pälääni. 

Isäntä hyrisi edelleen sohvalla ja 
vain jatkoi: "Kunnon rajakoira ei ole 
millään lahjottavissa, vaan on ai-
na valmis empimättä noudattamaan 
ohjaajansa käskyjä ja viitteitä. Se ei 
ole hillitön peto, joka aiheettomasti 
raatelee ihmisiä tai kotieläimiä, vaan 
tehtävänsä se suorittaa ja ohjaajaan-
sa puolustaa viimeiseen hengenve-
toonsa saakka". 

"Kuulitko Jekku, eikö olekin hyvin 
kirjoitettu jo 67 vuotta sitten!" Isäntä 
hohotti niin, että koko sohva hytkyi 
ja natisi liitoksissaan.

Minä vaan en oikein tuota ym-
märtänyt. Eikö isäntä muistanut, et-
tä minähän olen sukua Canis Lu-
pukselle, tuolle metsien häikäilemät-
tömälle pedolle, joka nälkäänsä uh-
maten etsii saalista milloin metsän 
syvyyksistä tai helpommin ihmis-

ten asutuksen läheisyydestä. Kyllä se 
myös on hyvin älykäs, kuten minä-
kin, ja oppivainen, että jos helpom-
malla vain evästä saa, niin se kyllä 
myös sen ottaa. Se hyökkää suoraan 
saaliin kimppuun, vähääkään sää-
liä tuntematta, samalla tavoin kuin 
minäkin käyn partioreissun jälkeen 
oman täyden herkullisen ruokakip-
poni kimppuun, kun isäntä on val-
jaat pois riisunut. Nämä mietteet 
saivat mahani kurahtelemaan maa-
tessani siinä sinisellä matolla.

Isäntä vakavoitui ja lausui vie-
lä minulle ääneen, jotenkin yleväs-
ti ja juhlavasti, lukien vielä siitä kir-
jasta: "Ken koiran kanssa seurustelee 
ja sen eleitä jatkuvasti tarkkailee, op-
pii vähitellen ymmärtämään sen sa-
natonta kieltä ja siten yhä enemmän 
tunkeutumaan sen sielunelämän 
hienouksiin, mikä on tuloksellisen 
koiranopetuksen edellytys." Isännän 
ääni muuttui, hän piti tässä juhlalli-
sen tuntuisen tauon puheessaan ja 
niiskaisi. Sitten hänen silmäkulman-
sa hieman vettyi, kun hän jatkoi lu-
kemista: "Hyvä koira ja kunnon koi-
ranohjaaja täydentävät toinen tois-
taan muodostaen siten tuloksellisen 
kokonaisuuden".

Tämän sanottuaan isäntä ponkai-
si sohvalta pystyyn, viskasi kirjasen 
pöydälle ja laskeutui siihen sinisel-
le matolle minun viereeni. Hän ha-
roi ja silitti turkkiani ja sopersi kor-
vaani: "Voi Jekku! Kuulehan, kun si-
nä olet mun paras kaveri niin töis-
sä kun vapaalla!" Jotenkin tuon het-
ken lempeys valtasi minutkin, kun 
isännän sanat tuntuivat tulevan sy-
dämestä asti. 

Nostin karvaisen pääni ja nuolai-
sin isännän karhealta poskelta kyy-
neleen pois. Jäin vain ajattelemaan 
isännän lukemaa kirjasta, ettei siinä 
vain puhuttu rajamiehestäkin ja hä-
nen sielunelämästään?

Rajakoira Jekku - 
Vanhassa vara parempi

Rauhallista Joulua ja menestystä tukijoillemme vuonna 2016

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

Suomalaisista raaka-aineista lisäaineettomia lihatuotteita koirallesi.

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
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Toyota Avensis on uusiutunut 
jälleen kerran. Auton ulkonä-
köä on muokattu erityises-

ti keulan osalta. Ajovalot ja maski 
edustavat Toyotan nykyilmettä. En-
simmäinen Avensis tuli markkinoil-
le 1997 ja sen jälkeen uudempi malli 
2003. 

Vuonna 2008 lopulla tuli jälleen 
uutta mallia saatavaksi ja seuraava 
mallin korjausliike tapahtui 2011 ja 
nyt jälleen ns. neljäs sukupolvi 2015 
kesällä. Onko uudistetussa mallissa 

jotain uutta ja parempaa? Mallisto 
käsittää aikaisempaan tapaan seda-
nin ja farmarin, nimeltään Touring 
Sports. 

Bensiinimoottorit on hienosää-
detty nykyisiin päästövaatimuksiin 
ja parempaan taloudellisuuteen. Di-
eselmoottorit ovat uusia, sillä Aven-
sis on saanut keulalleen BMW-pe-
räiset 1,6- ja 2,0-litraiset. Ne korvaa-
vat Toyotan omat 2,0 ja 2,2 litran di-
eselmoottorit. Varustelu on päivitty-
nyt nykyaikaiseksi, mikä on merkin-

nyt koko joukkoa erilaisia turvava-
rusteita ja kuljettajaa avustavia va-
rusteita. Tämän koeajoauton hin-
ta on 32 182 euroa, päälle tulee vie-
lä plus-paketti hinnaltaan noin 1500 
euroa.

Kallein varustetaso on Premium, 
joka on reilut 4 000 euroa, joten täl-
lä parhaimmalla varustepaketilla va-
rustettuna autolle kertyy hintaa noin 
36 600 euroa. Kilpailijat Ford Mon-
deo ja Wolswagen Passat ovat selväs-
ti kalliimpia.

Tekniikka

Moottori: 1 798 cm3, teho 108 kW 
(147 hv) / 6 400, vääntö 180 Nm / 4 
000, 0-100 km/h 10,7 s. Huippuno-
peus: 200 km/h, EU-kulutus 5,9 l/100 
km,  kaupunki 8.0 l, maantie 4.8 l, 
CO2-päästöt 138 g/km. Mitat: Pituus 
4 820 mm, leveys 1 810 mm, kor-
keus 1 480 mm, akseliväli 2 700 mm. 
Omamassa: 1 415 kg Tavaratila: 543 
l. Perävaunumassa jarruitta 500 kg, 
polttoainesäiliö 60l. Kääntösäde 5.4 
m. Jarrut: levyt kaikissa pyörissä. 
Jousitus edessä MacPherson –jous-
tintuet, jousitus takana monivarsi-
tuenta. Renkaat: 205/55 R17 tai R16 
kevytmetallivanteet. Vaihteistotyyp-
pi: CVT Multidrive S automaatti. 

Varusteet ja lisätiedot 

Automaattivaihteisto, tehdastakuu 
kolme vuotta tai 100 tkm saakka, 
Toyota Touch 2 -mediakeskus, sisäl-
tää 8,0” kosketusnäyttö, radio, 6 kai-
utinta, Aux-in -liitäntä, USB -liitän-
tä, Bluetooth® handsfree, säätimet 
ohjauspyörässä, peruutuskamera, 
automaattinen ilmastointilaite kul-
jettajan ja etumatkustajan erillisillä 
lämpötilan säädöillä, ajonvakautus 
(VSC+), luistonesto (TRC) ja hätä-
jarrutehostin, aluvanteet kesä-ja tal-
virenkaissa, vakionopeudensäädin 
nopeudenrajoittimella, ajotietoko-
neen ja räätälöityjen ominaisuuk-
sien käyttö Toyota Touch 2 koske-
tusnäytöltä, metalliväri, CD-soitin 
MP3/WMA-tiedostojen soittomah-
dollisuus CD:ltä, automaattiset tuu-
lilasinpyyhkijät sadetunnistimella, 
lämmitettävä tuulilasin alareuna, 
mäkilähtöavustin, Toyota Touch 2 
with Go Plus -mediakeskus, väril-

linen TFT näyttö 4,2 mittaristossa, 
ISOfix turvaistuimen kiinnitys-
pisteet takana, kaistavahti (LDA), 
säätimet ohjauspyörässä, liiken-
nemerkkien tunnistusjärjestelmä, 
Pre-Collision -järjestelmä (PCS) 
jossa automaattinen hätäjarrutus, 
etumatkustajan turvatyynyn pois-
kytkentä, kuljettajan ja etumatkus-
tajan kaksivaiheiset turvatyynyt, 
kuljettajan ja etumatkustajan sivu-
turvatyynyt, kuljettajan polvitur-
vatyyny, ikkunaturvatyynyt: edessä 
ja takana, lukkiutumattomat jarrut, 
sähköinen seisontajarru, sähkötoi-
miset ikkunannostimet edessä ja 
takana automaatti- ja turvatoimin-
nolla, keskuslukitus kauko-ohjai-
mella, metallinväriset kattokaiteet, 
automaattiset ajovalot hämärätun-
nistimella, automaattiset kaukova-
lot, etusumuvalot, LED -päiväajova-
lot, LED -takavalot hätäjarrutuksen 
merkkivalolla, rengaspainevaroitin, 
kangas-/Alcantara® -verhoilu.

Teksti ja kuvat Ismo Hautamäki

Rajakoira-lehti koeajaa

TOYOTA AVENSIS Touring 
Sports 1.8 Valvematic 
Active + Multidrive S 

Ulkoisesti uusi Avensis näyttää selvästi 
sirommalta, nuorekkaammalta ja linjak-
kaammalta.



32 Rajakoira Rajakoira 33

Sisätiloissa merkittävin uudistus on uusi kojelauta, jonka keskiosaa hallitsee 8-tuumaisella kosketusnäytöllä varustettu mediakes-
kus. Nappuloita ja painikkeita on taas niin paljon että menee jonkin aikaa niitä omaksuessa. Kuljettajalla on riittävästi työskente-
lytilaa edessä

Koeajo

Koeajoa ajoin tuttuun tapaan kaikil-
la tiepinnoilla Joensuun ympäristös-
sä. Ajossa Avensis tuntui toimivalta. 
Ohjaukseen ja suuntavakauteen ei 
tarvinnut kiinnittää erityistä huo-
miota. Avensiksen ohjausta ja alustaa 
on uusittu, mutta vain maltillisesti. 
Melutaso vaikutti kohtuulliselta, ei-
kä satunnainen asfaltin karkea pinta 
nostanut melua kipurajalle. 

Tämän auton ratissa vanhahtavan 
tekniikan tunne sen kuin voimistuu. 
Tunne on hyvin samanlainen kuin 
entisessä autossani, joka oli Toyota 
Avensis vuodelta 2005. Suurin syy tä-
hän on moottorin luonne, joka ei ole 
hirveästi muuttunut vuosien saatos-
sa, auto toimii edelleen hieman kul-
mikkaasti, liikkeelle lähdössä hitaas-
ti toimiva CVT-vaihteisto ei ole paras 
mahdollinen. CVT-vaihteisto huu-

Saatavilla on kaksi bensamoottoria (1.6/132 hv ja 1.8/147 hv) CVT-automaatin saa 1.8 bensan yhteyteen, joka oli juuri tässä 
koeajoautossa.

dattaa konetta epämukavasti yläkier-
roksilla, joka tuntuu oudolta ajossa. 

Moni Toyotan ostaja ei myös-
kään aseta auton urheilullisuutta ko-
vin tärkeäksi ominaisuudeksi, jo-
ten hieman hengetön ja laiskahkos-
ti vääntävä bensakone ei heitä häi-
ritse. Auton varusteluun kuuluvat 
muun muassa Toyota Touch 2 -me-
diakeskus sisältäen peruutuskame-
ran ja navigoinnin, bi-led-ajovalot, 
17 tuumaiset kevytmetallivanteet ja 
automaattisen kaksialueisen ilmas-
toinnin.

Ensimmäistä kertaa varusteta-
soista riippumatta kaikkiin uusiin 
Avensiksiin tulee vakiona Toyota 
Safety Sense -turvallisuusjärjestel-
mä. Järjestelmän törmäysvaroitin 
toimii aina 10-120 km/h nopeuksilla 
ja automaattinen hätäjarrutusjärjes-
telmä aina 80 km/h nopeuksiin asti. 
Keliolosuhteista riippuen järjestel-

mä pystyy pysäyttämään auton täy-
sin paikoilleen alle 30 km/h nopeu-
desta. Active varustellussa autoissa 
Safety Sense järjestelmään kuuluvat 
myös kaistavahti, automaattiset 
kaukovalot ja liikennemerkkien 
tunnistusjärjestelmä. 

Uusi Avensis on aivan riittävän ri-
vakka ja nopea, nykyisillä tiestöjen 
ajonopeuksilla. Tehoa on sen verran, 
ettei autolla tarvitse muiden jaloissa 
pyöriä. Auto ei ole kuitenkaan mi-
kään huippuvauhdikas, vaikka ni-
messä on Sports sana. 

Silti kannattaa jälleen käydä 
koeajamassa Avensis, silloin siitä saa 
jokainen lukija parhaimman kuvan. 
Toyota Avensis mallisto on aina ol-
lut todistettavasti luotettava, eikä tä-
mäkään uudistunut malli tee poik-
keusta. Todettakoon, että automaatti 
kiihtyy satasen vauhtiin selvästi hi-
taammin kuin manuaaliversio.
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fi

www.portofturku.fi

Takana on reilusti jalkatilaa, sekä päätilaa, mutta penkki on lähinnä kahdelle hengelle.

Tilat

Sisätilat ovat Toyotan hyvä puoli, 
viisi henkeä sopii hyvin penkeille 
istumaan. Kuljettajalle on mukavasti 
tilaa edessä ja istuinpenkit ovat tu-
kevat istua. Pääntilaa on juuri riittä-
västi edessä ja takana. Uudet istui-
met on suunniteltu Toyotan mukaan 
erityisesti pidempää matkaa varten, 
mikä on Suomessa hyvä asia. Säätöjä 
saisi vain olla hieman enemmän. 

Taka- ja tavaratila riittävät hyvin 
perheellisten mökkimatkoihin. Si-
sällä tilojen viimeistelyyn on tuotu 
uutta, parempaa ilmettä, joka ilme-
ni esimerkiksi kangaslaaduissa pen-
keillä. Uusi Avensis on edeltäjäänsä 
neljä senttiä pidempi, mutta sisäl-
lä se ei tunnu, vaan se kaikki neljä 
senttiä on mennyt auton keulan yli-
tykseen. Autoon on tullut näköä ja 
kokoa kuitenkin lisää. 

Takakontti on tilavuudeltaan 543 
litraa, joten sinne mahtuu mukavas-
ti tavaraa ja pari koiraakin matkus-

Takaluukku avautuu liian vähän, se saisi nousta ylemmäksi, kuvasta sitä ei huomaa. 
Sähkötoiminen luukku olisi parempi vaihtoehto nykyiselle.

tamaan. Takaosa autosta mataloituu 
jonkin verran, joka rajoittaa esimer-
kiksi koirahäkin kokoa, muuten ta-

varatila on tasainen ja mitään kyn-
nystä ei ole lastauksen esteenä. 



Rasvaa 25%
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MENEVÄLLE 
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Tutustu laajaan tuotevalikoimaamme: 
www.biofarm.fi
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