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uosi 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 toukokuulle ja kummatkin osapuolista olivat yksimielisiä vallitsevasta tilanteesta.
Unionilla onkin nyt hyvä ja selkeä käsitys meidän nykytilanteesta.
Uutta rajojenvalvontamallia odoteltiin valmistuvaksi kevään, kesän ja syksyn aikana. Olisivatko vallitsevat muutokset Euroopan poliittisessa tilanteessa sekä muuttunut tilanne Ruotsin vastaisella rajalla vaikuttanut mallin viivästykseen? Norjan ja Venäjän vastaisella rajalla on ollut kohtuullisesti liikennettä loppuvuodesta. Lapin Rajavartioston Raja-Joosepin rajanylityspaikalla olemme saaneet kokea itärajan ylittävää ”pakolaisvirtaa”. Mielenkiinnolla odotan tulevaa kesää, jokohan meidän itärajalla ”räpsähtää” pakolaisvirta 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 siviilipuolelta tulleista koulutuskyselyistä. Suomen Pelastuskoiraliitto lähestyi Rajan koiramiehiä jälkikoulutuksen teorian kouluttamisesta jäsenistölleen. Yhdistys on lähestynyt RMVK:a sekä RVLE:aa jotta pystyisimme kyseisen koulutustapahtuman järjestämään. Pelkästään yhdistyksen resursseilla tätä emme pysty hoitamaan.
Rajavartiolaitoksen koiratoiminta sai tänä vuonna ensimmäistä kertaa
myönnettävän lemmikkialan Sirius palkinnon. Perusteluina mm: ”Rajavartiolaitos on ennakkoluulottomalla asenteellaan antanut hyvän esimerkin muille työkoirakouluttajille ja koiraharrastajille operantin koulutuksen
mahdollisuuksista erittäin vaativissakin tehtävissä.” Olemme edelleen oikealla suunnalla ja pyrimme kehittämään koiratoimintaa sekä koulutustapoja aktiivisesti.
Yhdistys täytti tänä vuonna hulppeata 30 vuotta. Juhlatilaisuus pidettiin
Joensuun Kimmelissä. Juhlat saatiin pidettyä suunnitelman mukaisesti, ainoastaan 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 vastaa kisojen järjestämisestä. Kainuu
on haastanut harrastesarjaan Kajaanin Poliisikoiranohjaajat. Pelkästään
KR:sta tulee kolme viestijoukkuetta!
Haastakaa itsenne sekä tuntemanne
virkakoiraohjaajat ja pidetään leppoisat kisat verenmaku suussa.
Uusi vuosikalenteri 2016 on tullut painosta. Kalenterissa on mm.
paksummat sivut sekä laskutasku.
Tilausohjeet löydätte tästä lehdestä
ja www.rajankoiramiehet.fi sivuilta. Nyt joukolla tilaamaan kalenteria itselle, sukulaisille sekä ystäville
vaikka Joululahjaksi…!
Jarno Rautiainen
Puheenjohtaja
Rajan koiramiehet ry
Rajakoira
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Rauhallista Joulua ja menestystä tukijoillemme vuonna 2016

Teksti Messukeskus kuva Marko Parviainen

Lemmikkimessujen
Sirius-palkinto Rajavartiolaitoksen koiratoiminnalle

U

usi lemmikkialan Sirius-palkinto jaettiin Lemmikkimessuilla Messukeskuksessa
Helsingissä. Palkinto myönnettiin
Rajavartiolaitoksen koiratoiminnalle, ja sen vastaanotti koiratoimintaupseeri Ari Raitanen Rajavartiolaitokselta. 3000 euron arvoisen
palkinnon lahjoitti Suomen Messusäätiö.
Rajavartiolaitos on uudistanut
koirakoulutusta merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Uusien
koulutuskäytäntöjen taustalla on
Euroopan rajaturvallisuusviraston
FRONTEXin vuonna 2007 käynnistämä projekti, jossa on ollut mukana suomalaisedustajia alusta lähtien.
Sen tarkoituksena on mm. yhtenäistää koirakoulutusta eri EU-maissa.
– Euroopasta haettujen kokemusten ja osaamisen kautta Rajavartiolaitoksen koirakoulutus perustuu nykyaikaisiin menetelmiin, jossa huomioidaan koiran hyvinvointi. Jokainen kouluttaja on sitoutunut
kunnioittamaan eläinten oikeuksia.
Koirat saavuttavat työelämässä vaadittavan koulutustason nopeammin
kuin aikaisemmin, koska oppimista häiritsevät stressitekijät on onnistuttu minimoimaan, sanoo koiratoimintaupseeri Ari Raitanen.
Suomen rajakoirien koulutuksen
uudistuksessa on otettu käyttöön
aiempaa tehokkaampi koulutuspa,
jossa muun muassa vältetään fyysisten rangaistusten käyttäminen. Nykypäivän muuttuneessa tilanteessa
rajakoirien pitää olla väkijoukoissakin luotettavia ja lähtökohtaisesti ihmisystävällisiä.
Suomen Rajavartiolaitos on merkittävä edelläkävijä yhteistyössä Euroopan rajavirasto Frontexin kanssa:
Suomen rajavartiolaitoksen koulut-

tajat kiertävät nykyisin myös maailmalla viemässä eläinystävällistä ja
tehokasta koulutustapaa eteenpäin.
– Raja- ja merivartiokoulu on jakanut avoimesti osaamistaan myös
harrastus- ja kotikoiria kouluttaville tahoille. Uudet menetelmät koirien yhteiskuntakelpoisuuden lisäämisessä hyödyttävät siis myös aivan
tavallisia koiria, sanoo Raitanen.
Rajavartiolaitoksessa palvelee tällä hetkellä 215 rajakoiraa. Suurin
osa koirista on saksanpaimenkoiria, jotka säänkestävinä yleiskoirina
on havaittu parhaaksi roduksi rajavartioinnin tarkoituksiin. Mukana
on myös mm. labradorinnoutajia ja
belgianpaimenkoiria.

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

työkoirakouluttajille ja koiraharrastajille operantin koulutuksen mahdollisuuksista erittäin vaativissakin
tehtävissä. Näissä koulutusmenetelmissä pelottelua tai pakottamista ei
käytetä, vaan pennusta lähtien koulutuksen aiheuttama stressi minimoidaan ja koirat nauttivat työstään.
Rajakoirien peruskoulutuksessa, tottelevaisuudessa ja erikoisosaamisen
koulutuslinjoissa on samalla luotu
ja ylläpidetty tietotaitoa, jota arvostetaan kansainvälisesti. Suomalaisia
koiria käytetäänkin säännöllisesti
eurooppalaisen rajavalvonnan operaatioissa.
Sirius-raadissa olivat mukana
eläinkouluttaja ja tietokirjailija Tuire Kaimio sekä Lemmikkimessujen
tuottajat Päivi Tiitinen (Finevento)
ja Aki Vepsäläinen (Sevent).
Sirius-palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran tänä vuonna. Sirius, jota myös koirantähdeksi kutsutaan, on Canis Majorin kirkkain
tähti. Merenkulkijat ovat suunnistaneet sen avulla vuosituhansien ajan.

Rajakoira
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Virkakoirien Valjakkohiihto 2016
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, kutsumanimi 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 valtakirjojen tarkastus ennen kokousta. Kokouskutsu laitetaan myös yhdistyksen kotisivuille.

Tervetuloa Kajaaniin!

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. Kalenterin 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.

Huomio!

Huomio!

Huomio!

Teksti Vesa Taskila kuva Matti Toivasen albumi

Rajavartiolaitoksen koiratoiminta sata vuotta 2020

R

ajan koiramiesten ensimmäisenä puheenjohtajana ja samalla kunniapuheenjohtajana
Juhani Ikävalko kutsuu arkistojen
keräystalkoisiin liittyen Rajavartiolaitoksen koiratoiminnan satavuotistaipaleeseen vuonna 2020.
- Rajavartiolaitoksen koiratoiminta täyttää 100 vuotta 2020. Määräänkin nyt, rajankoiramiesten ensimmäisen kunniapuheenjohtajan ominaisuudessa, tekemään muisteloita
ja katsomaan valokuva-albumit läpi,
jotta saataisiin niitä kaivettuja helmiä esiin, kehoittaa Juhani Ikävalko.
Valokuvia ei toki tarvitse luovuttaa, vaan niistä otetaan digitaaliset
kopiot ja aineisto tallennetaan Rajamuseon käyttöön. Näin saadaan arvokasta ja mennyttä aikaa esille nykysille ja tuleville sukupolville.
Aineistoa lähettäessä, luovuttaessa, lainattaessa, laittakaa saatekirjelmä mukaan yhteystietoineen, josta
selviää oletteko lainaamassa vai luovuttamassa. Lähetettävistä kuvista
kerrotaan kuvan ottaja, ketä kuvassa
on ja mitä kuvassa tapahtuu.
Rajamuseoon on jo saatu arvokasta tietoa, mutta lisää kaivataan. Esimerkiksi sinne on saatu Jukka Roihan muistelmat ja aineistot hänen
perikunnaltaan. Jukka Roiha vaikutti aikoinaan Kaakkois-Suomessa,
kun koiratoimintaa perustettiin uudelleen toisen maailmansodan jälkeen.
Yhteyshenkilöt:
Ari Raitanen puh.+3582955429812
ari.raitanen@raja.fi
Raja- ja merivartiokoulu / koiratoiminta 100 vuotta
Niskapietiläntie 32 D
55910 Imatra

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

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

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

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

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

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

Vesa Taskila puh. +358404124969
vesa.taskila@raja.fi
Rajajoosepin rajavartioasema / koiratoiminta 100 vuotta
Rajajoosepintie 3939
99800 Ivalo
Rajakoira
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Rauhallista Joulua ja menestystä tukijoillemme vuonna 2016
Teksti Vesa Taskila kuva Ari Komulainen

Juhani Ikävalko

Rajan koiramiesten
ensimmäinen puheenjohtaja
muistelee

J

Kajaanin kaupunki

KAJAANIN TAPAHTUMIA 2015
15
Katso lisä�etoja
- www.kajaani. > Tapahtumat tai
- kysy lisää Kajaani Infosta
Pohjolankatu 13, p. (08) 6155 2555
Kajaani kasvun kärjessä.
Kajaanin kaupunki - PL 133 - 87101 Kajaani - puh. 08 61 551
www.kajaani.

ASIANAJOTOIMISTO
MARSALA
MARKO MARSALA
asianajaja
Mäkelänkatu 2 C
00500 HELSINKI
050 5424 180
marko.marsala@marsala.ﬁ

uhani Ikävalko on syntynyt ja
asunut Imatran seudulla koko
ikänsä. Sukurasitteena ei ole paljoa sotilashistoriaa, muuten kuin, että äidin puolelta Mannerheim ristinritari Toivo Honkaniemi. Saadessaan
viisitoistavuotiaana syntymäpäivälahjaksi löytökoira Collien alkoi syventyminen koiranmaailmaan.
Varusmiespalveluksen käytyään sotilasura kiinnosti niin paljon, että Juhani jätti hakupaperit Kaakkois-Suomen rajavartiostoon ja puolustusvoimiin YK-tehtäviin. YK-koulutuksessa Niinisalossa kurssi jäi kesken, kun
Rajavartiolaitos kutsui palvelukseensa. Toive päästä sissikoiranohjaajaksi
ja kouluttajaksi oli toteutunut.
Rajavartiomestari Pentti Hänninen vastasi tuolloin koirapuolesta
Immolan kankaalla. Kaakkois-Suomen koiramiehet ja -naiset kutsuvat Juhania tuttavallisemmin ”presidentiksi”. Vuonna 2001 Tohmajärven Välivaarasta eläkkeelle jäänyt Juhani ei ole koiratouhuja lopettanut ja
nykyäänkin hänellä on kotona viisi
ja puolivuotta vanha saksanpaimenkoira Nikke, jonka kanssa on treenailtu suojelua ja erikoisjälkeä. ”Kalansilmä” Nikke kulkeutui parivuotiaana
Juhanin perheeseen Tarmo Ikoselta,
joka on myös koira-alan harrastaja.
Nikestä puuttuu se viimeinen naksaus, jota siinä hommassa olisi tarvittu, niinpä Tarmo luopui koirastaan
ja hankki uutta verta Saksanmaalta.
Viimekeväinen peltojälki on tallennettuna You Tubessa nimellä: Juhani Ikävalko ja Nikke jäljestystehtävä.
Immolan kankaat ovat tutut kaikille rajamiehille. Aikoinaan koiratarha sijaitsi lentokentän laidalla, nykyisen ilmailukerhon paikalla. Tuolloin siinä oli pieni työmaakoppi ja koirilla oli lautatarha, jonne
mahtui pari koiraa ja koiria pidettiin

Juhani Ikävalko vaimoineen Rajan koiramiesten 30-vuotisjuhlissa 12.9.2015.

juoksulangoilla. Koiria oli myös sijoitettuna pommikellareille.
Sattui aikoinaan tapaus, että eräs
puolustusvoimien majuri tuli tarkastamaan pommikellareita. Silloin
Kosusen Jorma oli mukana tarkastuksessa 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 nämä pommikoirat tietää. Huonostihan siinä sitten meinasi käydä, kun
koira ampas majurin tykö ja nousi
sen päälle. Onneksi samaan aikaan
Juhani saapui paikalle ja näki tilanteen. Hän meni hiipien paikanpäälle, otti kiinni koiran juoksukettingistä ja sanoi samalla Kosuselle, että
juokse sivusta ohi, niin koira merkkaa sinut ja samaan aikaan tempaisen koiran pois majurin päältä.
Tilanteessa olisi hyvinkin voinut tulla vakavia henkilövahinkoja, jos koira
olisi päässyt puremaan majurilta mahan auki. Tapahtuma säikäytti kyllä ja
majuri myös tajusi tilanteen, että nämä on Rajavartiolaitoksen koiria, eikä
niille ole opetettu arvomerkkejä.
Lentokentällä on aina treenail-

tu työkoiria ja jonkin aikaa samalla
tontilla oli myös Imatran palveluskoirayhdistys. Lentoliikenteen kasvaessa he hakeutuivat toisaalle. Ajansaatossa 1980-luvulla koirienkin arvostus kasvoi ja alettiin pikkuhiljaa kiinnittämään huomiota koirien henkiseen puoleen, eikä niitä pidetty kuin
moottorikelkkoja vartioasemilla.
Suuri muutos tapahtui 1985 saatuamme luonnetestituomarin pätevyydet. 90-luvun lopulla alkoi henkilöetsintä ja siihen liittyvä konttikoirakoulutus. Kontteja hommattiin itärajan raja-asemille harjoituskäyttöön.
Rajan kennel oli vielä yhdeksänkymmentäluvulla voimissaan ja pentuja
käytiin testaamassa Ivaloa myöten.
Tämän päivän koiratoiminta näyttää erittäin valoisalta. Ei tupututeta
yhdelle koiralle liikaa tehtäviä. Mahdollisuus on testata myös yhteistyöparivaljakolta. Ruotsissa on kokeiltu mm. koirien vaihtoa ohjaajien
kesken. Ohjaajat kokoontuvat leireilemään puolivuotiaitten koiriensa kanssa ja testailevat keskenään,
mitkä parivaljakot sopivat parhaiten
yhteen. Hyviä kokemuksia on saatu
ja asia perustuu vapaaehtoisuuteen.
Suhteen saa luotua koiraan myöhemmälläkin iällä, kertoo Juhani.
Rajakoira
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Teksti ja kuvat Ari Komulainen

Yrjö Eronen eläkkeelle

Rajavartijasta
ammattimetsästäjäksi

L

ieksan rajavartioasemalta siirtyi marraskuun lopussa reserviin vanhempi rajavartija Yrjö
Eronen.
Yrjö on varmasti tuttu mies etenkin monelle suurriistametsästyskoirien ystävälle ja käyttäjälle. Nyt
vuonna 1962 syntynyt Yrjö pääsee toteuttamaan pitkäaikaisen haaveensa ja keskittymään täysillä metsästykseen ja kalastukseen, muuta luonnon tarkkailua ja pienimuotoista hyödyntämistä unohtamatta.
Näin hän voi viimeinkin elää kuin
Dersu Uzala.
Dersu Uzala on päähenkilö Vladimir Arsenjevin kirjassa vuodelta 1923: Dersu Uzala - metsästäjä ja
erakko. Kirja on suomennettu 1946,
ja se on lukemisen arvoinen. Teoksessa kerrotaan Arsenjevin matkoista Ussurin alueella Venäjällä. Dersu
Uzala (1850–1908) on kirjan päähenkilö, nanaimetsästäjä, joka toimi
Arsenjevin ryhmän oppaana vuosina 1902–1907. Metsästäjä Uzalasta
on tehty kaksikin elokuvaa vuosina
1961 ja 1975. Viimeisimmän ohjasi
Akira Kurosawa.
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Sani ja Yrjö partiossa Ison-Kokkojärven etelärannalla, rm 630:llä 19.11.2008.

Tädin mies palveli rajajääkärinä Kuusamon ja Lieksan rajajääkärikomppanioissa sekä toimiupseerina Tohmajärven rajajääkärikomppaniassa. Kertomukset karhun jäljityksestä lumikelissä Ruunaan salolla, jolloin osat olivat välillä kääntyneet ajoittain toisinpäin; karhu jäljitti miestä; tai taimenen kalastuksesta
Kitkajoella, tekivät nuoreen Yrjöön
lähtemättömän vaikutuksen ja antoivat kimmokkeen pyrkiä rajalle töihin.
Yrjö suoritti varusmiespalveluksensa Onttolassa, silloisessa sissikomppaniassa. Hän kävi armeijaa viimeisen päälle ammattiin valmistavana koulutuksena, eikä – kuten monella oli ja on tapana – löysin
rantein, kun on pakko. VarusmiesYrjöllä oli partiossa aina aikaa tehdä tulet ja keitellä pannukahvit, kuten
18.11.2007 rm 607 laavulla.

palveluksen loma-aikoina Yrjö teki
pitkiä laavuretkiä erämaahan. Ilmeisesti hänestä tuntui, ettei palveluksessa saanut olla tarpeeksi metsässä.
Panostus kannatti ja Yrjö kotiutui reservin vänrikkinä. Tie unelma-ammattiin oli pedattu valmiiksi.

Virkaura alkoi Ruunaassa
Yrjö pääsi 1983 lokakuun alussa
Pohjois-Karjalan rajavartiostoon rajajääkäriksi. Hänen ensimmäiseksi
palveluspaikakseen määrättiin Ruunaan rajavartioasema. Silloin vielä
luotettiin nuoreen, peruskouluttamattomaan rajamieheen. Ruunaan
rajavartioasema suoritti ilmavalvontavuoronsa pääosin Aittovaaran

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

Metsästykseen ja kalastukseen paneutumisessa auttaa myös se, että pojat Heikki ja Olli ovat jo aikamiehiä. Vaimo Tuija on myös mukana koiraharrastuksessa. Yrjö on oiva esimerkki rajamiehestä, jonka vapaa-ajan harrastukset ovat tukeneet
työtehtäviä ja myös toisinpäin.

Toiveammatti 13-vuotiaasta
Rajavartijan ammatti oli Yrjön tavoitteena 13-vuotiaasta lähtien.
Kiinnostus heräsi ennen kaikkea
Yrjön tädin miehen kertomuksista
rajamiesten työstä ja etenkin mahdollisuudesta metsästää ja kalastaa
jopa työaikana. 1960-luvulla metsästys oli sallittua partiossa ja silloin
sai kuljettaa mukana omaa metsästysasetta.

Vanhempi rajavartija Yrjö Erosen
palveluspaikat 1983–2015:
• 1983–1984 Ruunaan rajavartioasema (työllisyysvaroin)
• 1985–1988 Ruokojärven rajavartioasema
• 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-vuoroja tehtiin pääosin yksimiehisin
partioin, niinpä vuoro lankesi myös
Yrjölle.
Aluksi täytyi hiihtää kaksi tuntia
Aittovaaralle rajan varteen, tähystää
sitten tornissa neljä tuntia ja paluumatka hiihtäen kesti myös kaksi tuntia. Kahdeksan tunnin työvuoron kulussa ei ollut mitään uutta tai outoa
metsässä kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina liikkumaan tottuneelle nuorelle miehelle. Toisenlaisista lähtökohdista ponnistavalle lähtö
yksin pimeään, tuntemattomaan korpeen olisi voinut olla vaikeaa.

Kolme vuosikymmentä
rajakoirien parissa

Sani ja koiranohjaaja Eronen
osoittivat ammattitaitonsa voittamalla Rajavartiolaitoksen koiramestaruuskilpailut vuonna 2010 Lieksassa.

Neljä SM-voittoa
kolmella koiralla
Virkakoira ei ollut Yrjön ensimmäinen Suomen mestari. Siviilipuolen koirilla menestystä oli tullut
jo aiemmin. FIN KVA Viitasalon
Ruska voitti vuonna 1994 karjalankarhukoiranarttujen suomenmestaruuden ja koko rodun suomenmestaruuden hirvenhaukkukilpailuissa.
Ruska oli ensimmäinen karhukoira,
joka voitti tuplamestaruuden eli Kuningatar- että Kuninkuushaukut. Lisäksi laikojen hirvenhaukkukokeessa Suomen mestaruuden saavutti
vuonna 2000 oman kennelin kas-

vatti, itäsiperianlaikauros FIN KVA
Rajakontion Jerma.
Kokemusta siviilikoirista on karttunut 1980-luvun puolivälistä saakka. Ensimmäinen oma koira oli suomenpystykorvauros. Sen jälkeen Yrjö kiinnostui myös suurriistakoirista. Metsästyskumppaneina ja lemmikkeinä on ollut suomenpystykorvia, karjalankarhukoiria, itäsiperianlaikoja, harmaa norjanhirvikoira, jämtlanninpystykorva ja suomenajokoira.
”Minulla on kaikkein parhaimmat
kokemukset itäsiperianlaikauroksista suurriistakoirina. Niitä on ollut
kolme hyvää koiraa peräjälkeen käytössä. Valitettavasti niistä viimeisin,
nuori puolitoistavuotias lahjakas itäsiperianlaikauros Urpon Erik, kuoli
tapaturmaisesti karhua haukkuessaan. Ilmeisesti koira väisti karhua,
törmäsi pitkään raivauskantoon ja

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.

Kuva Yrjö Eronen

Yrjö kertoo toimineensa virkaurastaan pisimmän aikaa rajakoirien

varaohjaajana. Kaikkiaan hän on
työskennellyt varaohjaajana 12 eri
koiralle. Menneenä kesänäkin ohjattavana oli kaksi koiraa. Molemmat
koirat ovat hyviä rajavalvontakoiria.
Eläimistä ja etenkin pedoista kiinnostuneena Yrjö hakeutui heti palvelusuransa alkuvuosina varaohjaajaksi.
Yrjöllä on ollut vain yksi itse koulutettu
rajakoira spn Bacteroides Jenisei, kutsumanimeltään Sani (FIN10591/04),
joka oli syntynyt 18.4.2003. Sanin ura
kesti vuoteen 2013.
Yrjö koulutti Sanin huumekoiraksi
ylirajavartija Reijo Airaksisen opeilla. Airaksisen saksanpaimenkoirauros oli Lieksan rajavartioalueen ja
-aseman ensimmäinen huumekoulutettu rajavalvontakoira, Sani toinen. Molemmille koiralle sattui ilmaisuja myös Lieksassa. Huumeet
ovat levinneet myös näille pienille
paikkakunnille.
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Trofeita, eli metsästysmuistoja, on kertynyt vuosien varrella Yrjön erähuoneen seinille kunnoitetteva määrä.

menehtyi saamansa vammaan. Tuskinpa karhu pääsi lyömään koiraa.
Kuolinsyytä ei tutkittu tarkemmin ja
hautasin koiran tapahtumapaikalle.”
Yrjö pitää Viitasalon Ruskaa ensimmäinen kunnon suurriistakoiranaan.
”Ruska ei ollut nykymittapuun
mukaan mitenkään huippusitkeä
haukkuja, mutta jos ajattelee nykykäyttöä esimerkiksi Lapin tiettömässä erämaassa, niin sellaiseen metsästykseen täysin omiaan. Ruska olisi
tuossa 7-8-vuotiaana ollut tosi kova peli, mutta siltä katkesi jänne takajalasta. 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 kilpailuista on koirilla tullut”, kertoo Yrjö.
”Itälaikauros Jermalle ammuttiin
puolenkymmentä karhua. Koira jäi
nuorena auton alle ja vasemmasta
takajalasta irtosi polkuantura. Tämä
Hyvä kunto on erittäin tärkeää suurriistanpyyntikoirille. Jos koiria on tarhassa
useampia, voi ne kouluttaa vetämään valjakossa retkeä. Kuvassa Yrjö valjakoineen
kuntolenkillä talvella 2009.
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”Nykyään voi GPS-seurannalla sopivasti vahvistaa koiran jäljestystä, niin liiaksi ei karhuja kannata turhanpäiten jäljitellä. Muutama
kerta riittää. Tämän viimeisimmän
laikan kanssa toimin näin, ja jo kolmannella 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 erämaa-alueille, niin liian sitkeät koirat
kuten pääasiassa jämtit ja harmaat,
jotka menevät 30 kilometriä eläimen
jäljessä, on syytä jättää matkasta.
”Laikat ja karhukoirat osaavat palata omia jälkiään takaisin lähtöpaikkaan. Esimerkiksi, jos metsästää
Kekkosen kansallispuiston laidalla
ja sitkeä koira menee puistoon hirven perässä, niin sellainen koira voi

Kalastus on toinen Yrjön mieliharrastuksista ja lohenkalastus voittaa jopa karhunmetsästyksen kiehtovuudellaan. Teno on antanut ruokakalat, kun on löytynyt oikea
perho. Kuva kesältä 2015.

Jäljestämiskoulutus
Metsästyskoiran ja rajakoiran kouluttaminen poikkeavat tietyistä yhtäläisyyksistä huolimatta toisistaan.
Metsästyskoiran jäljestämiskoulutus
jätetään tietenkin paljon vähemmälle, vaikka hyviä tuloksia saattaa saavuttaa rajakoiran jälkikoulutuksen
tyyppisellä menetelmällä.
Jälkikoulutuksen määrä pitää suhteuttaa koiran rotuominaisuuksiin.
Luonnostaan jälkivainuisten koirien jäljitysominaisuutta on helppoa
vahvistaa tekniikan avulla. Liiallinen jälkikoulutus saattaa kostautua
siten, että koiran aika kuluu kaikkia
metsän ominaishajuja tutkiessa, eikä
riistaa löydy.

Kuva Ari Nykänen

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.

haittasi niin, että toiset puolenkymmentä karhua jäi saamatta, kun koira nilkutti useamman tunnin karhutyöskentelyistä pois kolmella jalalla.”
Hyvissä rajakoirissa ja metsästyskoirissa on tiettyjä yhteisiä ominaisuuksia. Varsinkin suojelukoulutettu rajakoira ja karhua haukkuva koira ovat viettirakenteeltaan samankaltaisia.”
”Saalis- ja aggressiovietin on oltava vahva ja koiralla vietinvaihto onnistuu. Myös hermorakenteen on oltava kunnossa. Näistä aineksista saa
sopivalla koulutuksella hyvän suurriistakoiran, joka toimii hirvestä
karhuun”, tiivistää Yrjö metsässä pelaavan koiran hyvät ominaisuudet.
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lähteä siellä retkeilijöiden matkaan
ja kulkea niiden mukana puistossa
viikon. Ihanteellinen koira on erämaaolosuhteissa riittävän laajahakuinen, menee sen kymmenen kilometriä haukutettavan jäljessä, mutta löysää sitten, jos eläin ei jää haukkuun. Sen on osattava tulla jälkiään
myöten pois.”

Karhunmetsästyskursseja kotimaassa ja
ulkomailla
Yrjö on kiertänyt jo parikymmentä
vuotta Suomea välillä Kittilä-Helsinki pitämässä pääasiassa entisten
riistanhoitopiirien, nykyisten riistakeskusten, järjestämiä karhunmetsästyskursseja. Jokunen kurssi on
ollut myös Ruotsissa ja Virossa. Nyt
kurssit ovat vähentyneet, koska, kuten Yrjö asian ilmaisee, aihe alkaa nyt
olla jo kaluttu luu. Moni metsästäjä
on saanut alkuoppinsa karhunmetsästykseen Yrjön vetämältä kurssilta.
Kurssilla Yrjö painottaa koiran käyttöä karhun metsästyksessä ja oikeaa

asennetta metsästykseen. Metsästys
ei saa olla liian saaliskeskeistä.
”Nykyisin suurin osa karhuista
ammutaan pelaaville koirille, mutta se on toinen juttu, miten jälki löytyy. Kun selvitetään karhun luontainen ravinto ja olinpaikat ja ruvetaan
sitten etsimään jälkeä, se on työläs,
mutta mielekäs vaihtoehto, kun siihen pääsee sisälle. Kaikilla ei tähän
riitä sinnikkyyttä.”
Sani-rajakoiran aikaan siviilikoiria oli enimmillään jopa puolisen tusinaa. Eläkepäivinä Yrjö aikoo tyytyä kahteen koiraan, jämtlanninpystykorva- ja itäsiperianlaikaurokseen. ”Toiveena on, että kun
jämptiltä aukaisee taluttimen säpin, niin koira etsii ja hakee riistan
vaikka maailman ääristä. Sitä voisi käyttää pyyntiin täällä rintamailla. Laika taas olisi sellainen, että sen
kanssa voisi kävellä metsässä vaikkapa Inarinjärven takaisella laajalla
erämaa-alueella. Viime vuosina on
pelaavien koirien määrä kasvanut
huomattavasti. Tälle syksylle Lieksan karhuluvat ammuttiin neljässä

päivässä. Sen jälkeen haukuteltiin
taipumuskokeita. Monta lisäkaatoa
olisi tullut, jos kyseessä olisivat olleet metsästystilanteet.”
”Karhu on helpompi kaadettava haukusta kuin hirvi. Kun 80-luvun lopulla aloitin Ruskalla haukkukokeet, niin Kiihtelysvaaran kokeissa eräs vanhempi erämies, joka oli
mukana tuomarina, ja jolla oli hyvä karjalankarhukoira, tämän kertoi. Arvelin silloin, kun en ollut vielä kaatanut yhtään karhua, että ei pidä kyllä paikkaansa. Nyt olen samaa
mieltä; näin asia on. Hyvä koira etsii
karhun ja pysyy työmaallaan. Karhu 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 kaatamaan kairankarhu koiran haukkuun, vähintään kahdeksan kilometrin päähän lähimmältä tieltä. Se
vielä puuttuu…”, päättää Yrjö haastattelun.

raikkaudessa metsästäjä kävelisi
verkkaisesti kuulostellen ympäröivää
hiljaisuutta. Kuljettuaan aikansa
hän saapuisi virkeästi virtaavan metsäpuron varteen. Syyspäivä olisi
kuulas, ensimmäiset keltaiset lehdet
koristaisivat puronvarren rehevää
sammalikkoa.
Kumartuessaan kauhaisemaan purosta raikasta vettä metsästäjä näkisi naavaisen kuusen vieressä mustikoista kylläisen karhun jälkiä. Koira tulisi häntäänsä pyöräyttäen käväisemään metsästäjän luona. Sekin

Erämies liikkuu luonnossa ympäri vuoden, koiran kanssa tai yksin, jälkiä ja luonnon tapahtumia tarkkaillen.

Kuva Yrjö Eronen

Erätaitojen lisäksi Yrjö on myös mainio valokuvaaja, josta osoituksena kuva, jossa jämpti haukkuu karhuemoa ja kahta pentua.
Harvemmin ikuistettu tilanne!

Loppuun vielä Yrjön kirjoitus kirjasta Karhunmetsästys (vuodelta 2009,
tekijöinä Yrjö ja Tuija Eronen, Ari
Komulainen).
Karhunmetsästäjän unelma
Karhunmetsästäjän unelma olisi
lähteä erämaahan yksin, ainoana
toverinaan uskollinen koiransa. Metsästäjällä ja koiralla olisi jo monta
hienoa yhteistä kokemusta. Yhteistyö
olisi saumatonta ja metsästäjä tietäisi, että hän voisi kaikissa tilanteissa
luottaa koiraansa. Repussa olisi eväitä ja kahvinkeittovälineet. Aamun

maistelisi kimmeltävää purovettä.
Kerran jälkeä nuuskaistessaan koira
tietäisi, mitä sen olisi tehtävä. Koira
lähtisi pelotta ja innokkaasti kohtaamaan karhun. Alkaisi kiihkeän jännittävä hetki, jona metsästäjä aistit
valppaina kuuntelisi metsän tapahtumia.
Ja pian, kilometrin tai parin päästä
kuuluisi koiran varma, jyhkeä haukku. Siellä jossakin korven kätköissä tummanruskea jykevä korven kuningas ja sisukas koira kävisivät piirileikkiään. Metsästäjän hiipiessä kohti
koiransa kiivasta haukkua, hän kohtaisi näyn, jota ei koskaan unohtaisi. Paksukaarnaisten petäjien lomasta näkyisivät koira ja uljas tummanruskea karhu. Karhu näyttäisi suorastaan lumoutuneen kintereillään
pyörivän koiran haukusta. Metsästäjän hyvin tähdätty laukaus osuisi karhuun, joka vaipuisi niille jalansijoilleen. Suuren uroskarhun kuolema olisi nopea ja tuskaton. Metsästäjä ja hänen koiransa olisivat täynnä pakahduttavaa tunnetta: Me onnistuimme!
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Teksti ja kuva Nordic Trail

Teksti Unifier Oy

Led Lenser P7R - ladattava
yleisvalaisin

Lemmikkieläinten hellävaraiseen hautaamiseen korkealaatuiset, persoonalliset ja
ekologiset hautaustuotteet

U

L

adattava Led Lenser P7R on
odotettu täydennys Led Lenserin P-mallisarjaan. Led Lenser P7R valaisee täydellä valoteholla
ollessaan mahtavalla 1000 lumenin
voimalla. Valo-ominaisuudet vakuuttavat vaativimmankin käyttäjän. Uusi ympäristöystävällinen P7R
sopii jokapäiväiseen käyttöön. Missä
vain tarvitaankin ladattavaa, käteen
sopivaa ja tehokasta käsivalaisinta.
P7R:ssä on monikäyttöisyyttä lisääviä teknisiä ominaisuuksia, kuten yhdellä kädellä tapahtuva valokeilan tarkennus (Speed Focus) ja
AFS-tekniikka, jolla säädät valokeilaa portaattomasti ympyränmuotoisesta lähivalosta tarkaksi kaukovaloksi. P7R:n kuljetat helposti, mukana tulevassa vyökotelossa.
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Led Lenser P7R on helppokäyttöinen. Valaisimessa on kolme eri valotehoa, joita ohjaat näppärästi käyttökytkimestä. Valaisimen asetat helposti käyttökytkimestä magneetilla seinätelineeseen, joka on samalla myös latausasema. Latausjohdon
voit kytkeä tietokoneen USB-porttiin, tai erikseen hankittavaan USB–
verkkopistokkeeseen. Latauksen va
rauksenilmaisin kertoo akun varauksen tilan yhdellä silmäyksellä.

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

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 valmistusvirhetakuu ja huoltopalvelu
Suomessa.
Myynti: Tavaratalot, urheilu- ja
retkeilyliikkeet, rauta- ja työkalukaupat.
Nordic Trail on rovaniemeläinen
maahantuontiyritys, joka maahantuo ja markkinoi mm. Led Lenser,
Leatherman, UK ja Zippo tuotteita,
www.nordictrail.fi
Lisätietoja: myynti@nordictrail.fi
tai puhelin 0207 310 431.

usi, innovatiivinen Unifier
lanseeraa kaikenkarvaisille lemmikkieläimille poltto- ja maahautaamiseen ekologiset
ja kestävät arkut sekä uurnat. Arkkumallisto Kehto ja uurnamallisto
Lehto ovat valmistettu kierrätysmateriaaleista ja pienen hiilijalan jälkensä ansiosta ne ovat ympäristöystävällisiä. Tuotteet ovat suomalaista
suunnittelutyötä ja ne valmistetaan
käsityönä Suomessa.
”Tuotteidemme idea syntyi, kun
oli mahdotonta löytää korkealaatuisia, esteettisiä ja ekologisia hautaamistuotteita
lemmikkieläimille. Lemmikkieläimet ovat meille sydänasia ja haluamme tuotteillamme
antaa arvoa ja kunnioitusta kuoleman kohdatessa. Molemmat tuoteperheemme Kehto ja Lehto ovat käyneet pitkän kehitysprosessin, joka
pohjautuu markkinointitutkimuksissamme vahvimmin esille nousseisiin kriteereihin, joita olivat mm.
ekologisuus, helppokäyttöisyys, korkealaatuisuus ja turvallisuus, kertoo

yrityksen myynti- ja markkinointijohtaja Olli-Pekka Kinnunen. ”Kehto on suunniteltu kevyeksi, kestäväksi ja turvalliseksi ja siten sitä on
helppo käsitellä ja se soveltuu myös
kuljettamiseen. Kehto kestää myös
julkisen kuljetuksen, sillä menehtyneitä lemmikkieläimiä kuljetetaan
usein krematorioiden noutamina tai
julkisessa liikenteessä.”
Tutkimuksissa esiin nousseiden
kriteereiden lisäksi tuotteiden muotokieli poikkeaa tyypillisestä hautaustuotteiden kolkkoudesta, uskonnollisuudesta ja vanhanaikaisesta kulmikkuudesta. Tuotteiden designissa yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on, että ne eivät viesti kuolemasta. ”Lempeämmällä lähestymistavalla tuotteisiin on tuotu pyöreitä muotoja, joten ne ovat helposti
lähestyttäviä eivätkä ne ole pelottavia tai surullisia”, kuvailee Olli-Pekka Kinnunen.
Kehto tuoteperheessä on kuusi eri
kokoa pienimmistä jyrsijöistä aina
suuriin koiriin. Lehto tuoteperhe tu-

lee koostumaan kolmesta eri koosta. ”Meille tärkeintä on, että kaikki
lemmikkieläimet saavat hellävaraista huolenpitoa hautauksessa unohtamatta sitä pienintäkään lintua, liskoa, jyrsijää, kissaa tai koiraa.”
”Tänä päivänä ihmiset panostavat lemmikkiensä hyvinvointiin ja
eläimet ovat heille perheenjäseniä.
Lemmikeille on olemassa paljon erilaisia brändituotteita mm. hyvinvointiin ja harrastuksiin, mutta tästä
surullisesta hetkestä puuttui selvästi tällainen.” Tilastokeskuksen mukaan Suomessa vuonna 2012 oli yli
miljoona lemmikkieläintä. Arvioiden mukaan noin 10 prosenttia lemmikeistä 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
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Rauhallista Joulua ja menestystä tukijoillemme vuonna 2016
Tulli ja Rajavartiolaitos tiedottavat: Lentopostin tullitarkastuksissa paljastuvien asiakirjojen määrä roimassa kasvussa - Rajavartiolaitos tutkii asiakirjojen oikeellisuutta.
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lin tekemän
ajokortteja sekä pakolaistodistuksia. la. Tutkittavien lähetysten määrä
Lähetyksiä on paljastunut jo yli Helsingin rajatarkastusosaston asia500 kappaletta, ja lähetysten määrä kirjatutkinnassa on kasvanut kesäson kasvanut
viime päivinä voimak- Rakennuslasi
tä lähtien, mutta viimeKy
päivinä kasLappeenrannan
kaasti. Tullitarkastuksissa löytyy täl- vu on ollut erityisen runsasta. Kasvu
Kaakkoiskaari
Lappeenranta
Suomeen tulleiden turvapailä hetkellä edellä mainittuja
asiakir- 1,selittyy
kanhakijoiden
joja useista eri lähetyksistäPuh.
jopa 010
50 231
1290 isolla määrällä. Monet
turvapaikkaa hakeneet ovat kertokappaleen päivävauhdilla.
llo
www.rakennuslasi.com
Asiakirjat ovat pääosin
irakilai- neet, että heillä on henkilöllisyysasisia ja jonkin verran myös syyrialai- akirjat tallella Turkissa tai Irakissa, ja
sia. Lähetykset on lähetetty yleisim- he aikovat järjestää asiakirjat postitse
min Turkista ja Irakista, mutta välil- Suomeen viranomaisia varten.
Ilmeisesti asiakirjojen mukana pilä myös Euroopan valtioista. Lisäksi
postiliikenteessä on paljastettu tänä tämistä pidetään riskinä, vaikka ne
NSUU vuonna myös kaksi rikostapausta, halutaankin esittää lopullisen kohFI
jossa vastaanottokeskukseen on ti- demaan viranomaisille. ToimintataUU
lattu yksityishenkilöille lääkkeitä ja van tarkoitus on sekä välttää asiakirhuumausaineiksi luettavia lääkkei- jojen menetys tai hukkuminen mat-
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Palvelupiste kansainvälisellä puolella
T2 Schengen (Porttialue 16-31)

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

6:00 - 20:30
6.00 - 21.00
6:00 - 20:30
5:30 - 21:00

Katso kuukauden tarjoukset nettisivuiltamme!
TikkurilanUusiApteekki.fi

kalla että toisaalta mahdollistaa tekeytyminen tietyksi kansalaiseksi
joissakin läpikulkumaissa. Eri läpikulkumaat kohtelevat tiettyjä kansalaisuuksia eri tavoin.
Noin viidennes asiakirjoista on
otettu Rajavartiolaitoksen tarkempaan tutkintaan, eli niistä löytyy
mm. väärennökseen viittaavia tekijöitä. Mikäli asiakirjaa epäillään
väärennökseksi, Rajavartiolaitos tai
poliisi aloittaa asiasta esitutkinnan.
Väärennösten tutkinnoissa selvitetään, missä ja miten väärennys on
valmistettu ja liittyykö väärennökseen laittoman maahantulon järjestämistä. Lisäksi väärennösten paljastamisella varmistutaan turvapaikanhakijoiden oikeasta henkilöllisyydestä. Virallisen lausunnon asiakirjaväärennöksestä oikeutta varten
voi antaa vain Keskusrikospoliisi.

Lisätietoja antavat:
Tullipäällikkö Mika Pitkäniemi,
Lentotulli, p. 040 332 3810
Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikön päällikkö Kari
Kettunen, puh. 0295 426 501
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 2 300 henkilöä.
Rajavartiolaitos on sisäisen turvallisuuden viranomainen, joka toimii
sisäministeriön johdolla. Rajavartiolaitoksen toiminnan päämääränä
on rauhallisten olojen säilyttäminen
maamme rajoilla.

Teksti ja kuva Raimo Hytönen

Totuus on tarua ihmeellisempi

K

oiran ja ihmisen välisestä
suhteesta on esitetty mitä
moninaisimpia
tulkintoja.
Kenties tunnetuin niistä on kertomus Remuksesta ja Romuluksesta,
Rooman perustajista, jotka viettivät
varhaislapsuutensa susiemon hellässä hoidossa.
Vaikka kysymyksessä on ikivanha
taru, sen todenperäisyyttä voi vain
arvailla. Toisaalta sitä vahvistaa tällä vuosituhannella Intiassa löydetty
poikalapsi, joka oli viettänyt useita
vuosi susilauman jäsenenä. Niinpä
voi hyvinkin olla, että myös tarina
Rooman perustajista perustuu tositapahtumiin.
Se ainakin on varmaa, että ihmisen koiraeläinten välinen kiintymyssuhde on molemminpuolinen.
Kun tunnemme koiran kiintymyksen isäntäänsä kohtaan, niin koiran
esi-isänä pidetty susi käyttäytysi samalla tavalla.
Tuon kiintymyksen aiheuttajasta
on esitetty lukuisia eri teorioita. Vallalla olevan käsityksen mukaan kiintymyksen laukaisee koiran halukkuus katsekontaktiin ihmisen kanssa, jota ei muka esiinny sudella. Tähän voin suoralta kädeltä vastata, että ei pidä paikkaansa, sillä ainakin
Kuusamon suurpetokeskuksen sudet katsovat muitakin ihmisiä kuin
hoitajiaan silmiin. Totuuden nimissä on kuitenkin sanottava, että ne
ovat kaikki enemmän tai vähemmän
koirasusia, mikä muuttaa hieman
asetelmaa.
Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että katsekontaktia tärkeämpi
kiintymyksen laukaisija on koiran
uskollisuus laumaansa (perhe/isäntä) kohtaan. Huonostikin kohdeltu koira tervehtii aina iloisena isäntäänsä ja on aina valmis lähtemään
hänen kanssaan lenkille tai milloin
mihinkin. Ominaisuus on suoraa
perua sudelta,
Kuten tunnettua, sanonnalla susipari on kansan keskuudessa lähinnä
negatiivinen merkitys. Sillä tarkoitetaan enemmän tai vähemmän epäilyttävää suhdetta – kuten esimerkiksi yhteiseloa ilman papin aamenta,
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jota ennen kutsuttiin susiparina elämiseksi.
Sen enempää moralisoimatta voin
sanoa, että totuus on tässäkin tarua
ihmeellisempi. Äskettäin julkaistu norjalainen tutkimus nimittäin
osoitti, että maailman eläinkunnasta
uskollisin on susi, joka pysyy kumppaninsa kanssa yhdessä koko elämänsä ajan vaikka toinen tai kumpikin osapuoli tulisi lisääntymiskyvyttömäksi. Uskollisuuden perikuvana
pidetty joutsen ei päässyt edes mitalisijoille puhumattakaan ihmisestä, joka sijoittui kahdeksanneksi. Ei
kovin mairitteleva tulos kymmenestä listatusta lajista.

Koiran osoittama uskollisuus on
poikinut lukuisan joukon muistomerkkejä ja vielä enemmän tarinoita. Hieman yllättäen joukosta löytyy
myös lähinnä lyyristen rakkausrunojen tekijänä tunnettu lordi Byron,
joka teetti omalle koiralleen vaikuttavan muistomerkin tämän kuoltua
parhaassa iässään tuolloin yleiseen
raivotautiin. Tämä on selvä osoitus
siitä, että rakastavaisia vuosisatoja
innoittanut Byron rakasti myös koiraansa.
Toivotan lopuksi kaikille palstani
lukijoille Rauhaisaa joulua ja Onnekasta Uutta vuotta.

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

Rajan koiramiehet ry 2015
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044-3467489
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Rajakoira Jekku Vanhassa vara parempi

I

säntä istui sohvalla ja luki jotakin kovin keskittyneesti. Yritin
kiinnittää hänen huomiotaan
kantamalla sohvalle lattialla lojuvia
sukkia. Ei vaikutusta. Pukkasin kuonolla isäntää polveen, hän vain ärähti ja jatkoi lukemista.
Istuin keskelle olohuonetta ja katselin tovin tuota liikkumatonta patsasta, jonka käsissä kellertävä kirjanen notkui. Sitten isäntä hörähti ja
sanoi: "Kuule Jekku, tämä pitää sinunkin kuulla", ja luki minulle siitä kirjasta ääneen: "Jotta rajakoiran
käytöstä saataisiin parhaat mahdolliset tulokset, tulee sen olla valpas,
voimakas ja rohkea, joustavaliikkeinen ja suuria rasituksia kestävä sekä uskollinen ja tehtävissään luotettava".
Niinpä niin, tämä kyllä passaa hyvin minuun, ajattelin itsekseni. Työpäivinä partiossa mennään isännän
kanssa rajalla aina aistit valppaina.
Joustavaliikkeinen - sana sai minut
ajattelemaan työreissuja parhaimmillaan - niitä ihania kangasmaastoja, joissa saan juosta valjaat päällä vapaana ja nuuhkia metsän sulotuoksuja. Laitoin makuulle matolle
parin kiepauksen säestyksellä ja höristin korviani.
Isäntä jatkoi lukemista: "Säätä vastaan tulee sen olla niin karaistunut, että se pystyy olemaan taivasalla sateessa ja tuulessa, lumipyryssä ja pakkasessa työintonsa ja tehonsa siitä kärsimättä". Tuo lumipyry herätti minussa taas uusia, hiukkasen viileitä ajatuksia. Talvella sitä autolla siirrytään tehtävälle, tehdään mitä isäntä käskee, partioidaan uralla tai sen vieressä ja hyvä
tulee. No, kyllähän sitä pystyy tarvittaessa hankeen kieppiin menemään,
mutta on se vain paljon mukavampi
päästä omaan koppiin taikka sisälle
omalle matolle lämpimään talvipy-
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Suomalaisista raaka-aineista lisäaineettomia lihatuotteita koirallesi.
Soita p. 05 3431 031
tai tilaa verkkokaupasta
ja nouda jakeluautosta.

Rajakoira Jekku

ryisen työreissun jälkeen. Kyllä sitä
on isännän vieressä paljon turvallisempaa, ajattelin ja nuolaisin etukäpälääni.
Isäntä hyrisi edelleen sohvalla ja
vain jatkoi: "Kunnon rajakoira ei ole
millään lahjottavissa, vaan on aina valmis empimättä noudattamaan
ohjaajansa käskyjä ja viitteitä. Se ei
ole hillitön peto, joka aiheettomasti
raatelee ihmisiä tai kotieläimiä, vaan
tehtävänsä se suorittaa ja ohjaajaansa puolustaa viimeiseen hengenvetoonsa 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 ymmärtänyt. Eikö isäntä muistanut, että minähän olen sukua Canis Lupukselle, tuolle metsien häikäilemättömälle pedolle, joka nälkäänsä uhmaten etsii saalista milloin metsän
syvyyksistä tai helpommin ihmis-

ten asutuksen läheisyydestä. Kyllä se
myös on hyvin älykäs, kuten minäkin, ja oppivainen, että jos helpommalla vain evästä saa, niin se kyllä
myös sen ottaa. Se hyökkää suoraan
saaliin kimppuun, vähääkään sääliä tuntematta, samalla tavoin kuin
minäkin käyn partioreissun jälkeen
oman täyden herkullisen ruokakipponi kimppuun, kun isäntä on valjaat pois riisunut. Nämä mietteet
saivat mahani kurahtelemaan maatessani siinä sinisellä matolla.
Isäntä vakavoitui ja lausui vielä minulle ääneen, jotenkin ylevästi ja juhlavasti, lukien vielä siitä kirjasta: "Ken koiran kanssa seurustelee
ja sen eleitä jatkuvasti tarkkailee, oppii vähitellen ymmärtämään sen sanatonta kieltä ja siten yhä enemmän
tunkeutumaan sen sielunelämän
hienouksiin, mikä on tuloksellisen
koiranopetuksen edellytys." Isännän
ääni muuttui, hän piti tässä juhlallisen tuntuisen tauon puheessaan ja
niiskaisi. Sitten hänen silmäkulmansa hieman vettyi, kun hän jatkoi lukemista: "Hyvä koira ja kunnon koiranohjaaja täydentävät toinen toistaan muodostaen siten tuloksellisen
kokonaisuuden".
Tämän sanottuaan isäntä ponkaisi sohvalta pystyyn, viskasi kirjasen
pöydälle ja laskeutui siihen siniselle matolle minun viereeni. Hän haroi ja silitti turkkiani ja sopersi korvaani: "Voi Jekku! Kuulehan, kun sinä olet mun paras kaveri niin töissä kun vapaalla!" Jotenkin tuon hetken lempeys valtasi minutkin, kun
isännän sanat tuntuivat tulevan sydämestä asti.
Nostin karvaisen pääni ja nuolaisin isännän karhealta poskelta kyyneleen pois. Jäin vain ajattelemaan
isännän lukemaa kirjasta, ettei siinä
vain puhuttu rajamiehestäkin ja hänen sielunelämästään?

Lomaile ylellisesti Ukonranta Oy:n luhtisviitissä Imatralla
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
• Harrastusmahdollisuuksia

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

Ulkoisesti uusi Avensis näyttää selvästi
sirommalta, nuorekkaammalta ja linjakkaammalta.

Varusteet ja lisätiedot
Tekniikka

Rajakoira-lehti koeajaa

TOYOTA AVENSIS Touring
Sports 1.8 Valvematic
Active + Multidrive S

T

oyota Avensis on uusiutunut
jälleen kerran. Auton ulkonäköä on muokattu erityisesti keulan osalta. Ajovalot ja maski
edustavat Toyotan nykyilmettä. Ensimmäinen Avensis tuli markkinoille 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
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jotain uutta ja parempaa? Mallisto
käsittää aikaisempaan tapaan sedanin ja farmarin, nimeltään Touring
Sports.
Bensiinimoottorit on hienosäädetty nykyisiin päästövaatimuksiin
ja parempaan taloudellisuuteen. Dieselmoottorit ovat uusia, sillä Avensis on saanut keulalleen BMW-peräiset 1,6- ja 2,0-litraiset. Ne korvaavat Toyotan omat 2,0 ja 2,2 litran dieselmoottorit. Varustelu on päivittynyt nykyaikaiseksi, mikä on merkin-

Moottori: 1 798 cm3, teho 108 kW
(147 hv) / 6 400, vääntö 180 Nm / 4
000, 0-100 km/h 10,7 s. Huippunopeus: 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, korkeus 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 –joustintuet, jousitus takana monivarsituenta. Renkaat: 205/55 R17 tai R16
kevytmetallivanteet. Vaihteistotyyppi: CVT Multidrive S automaatti.

Automaattivaihteisto, tehdastakuu
kolme vuotta tai 100 tkm saakka,
Toyota Touch 2 -mediakeskus, sisältää 8,0” kosketusnäyttö, radio, 6 kaiutinta, Aux-in -liitäntä, USB -liitäntä, Bluetooth® handsfree, säätimet
ohjauspyörässä, peruutuskamera,
automaattinen ilmastointilaite kuljettajan ja etumatkustajan erillisillä
lämpötilan säädöillä, ajonvakautus
(VSC+), luistonesto (TRC) ja hätäjarrutehostin, aluvanteet kesä-ja talvirenkaissa, vakionopeudensäädin
nopeudenrajoittimella, ajotietokoneen ja räätälöityjen ominaisuuksien käyttö Toyota Touch 2 kosketusnäytöltä, metalliväri, CD-soitin
MP3/WMA-tiedostojen soittomahdollisuus CD:ltä, automaattiset tuulilasinpyyhkijät sadetunnistimella,
lämmitettävä tuulilasin alareuna,
mäkilähtöavustin, Toyota Touch 2
with Go Plus -mediakeskus, väril-

linen TFT näyttö 4,2 mittaristossa,
ISOfix turvaistuimen kiinnityspisteet takana, kaistavahti (LDA),
säätimet ohjauspyörässä, liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä,
Pre-Collision -järjestelmä (PCS)
jossa automaattinen hätäjarrutus,
etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä, kuljettajan ja etumatkustajan kaksivaiheiset turvatyynyt,
kuljettajan ja etumatkustajan sivuturvatyynyt, kuljettajan polviturvatyyny, ikkunaturvatyynyt: edessä
ja takana, lukkiutumattomat jarrut,
sähköinen seisontajarru, sähkötoimiset ikkunannostimet edessä ja
takana automaatti- ja turvatoiminnolla, keskuslukitus kauko-ohjaimella, metallinväriset kattokaiteet,
automaattiset ajovalot hämärätunnistimella, automaattiset kaukovalot, etusumuvalot, LED -päiväajovalot, LED -takavalot hätäjarrutuksen
merkkivalolla, rengaspainevaroitin,
kangas-/Alcantara® -verhoilu.

nyt koko joukkoa erilaisia turvavarusteita ja kuljettajaa avustavia varusteita. Tämän koeajoauton hinta on 32 182 euroa, päälle tulee vielä plus-paketti hinnaltaan noin 1500
euroa.
Kallein varustetaso on Premium,
joka on reilut 4 000 euroa, joten tällä parhaimmalla varustepaketilla varustettuna autolle kertyy hintaa noin
36 600 euroa. Kilpailijat Ford Mondeo ja Wolswagen Passat ovat selvästi kalliimpia.
Rajakoira
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Koeajo
Koeajoa ajoin tuttuun tapaan kaikilla tiepinnoilla Joensuun ympäristössä. Ajossa Avensis tuntui toimivalta.
Ohjaukseen ja suuntavakauteen ei
tarvinnut kiinnittää erityistä huomiota. Avensiksen ohjausta ja alustaa
on uusittu, mutta vain maltillisesti.
Melutaso vaikutti kohtuulliselta, eikä 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 tähän on moottorin luonne, joka ei ole
hirveästi muuttunut vuosien saatossa, auto toimii edelleen hieman kulmikkaasti, liikkeelle lähdössä hitaasti toimiva CVT-vaihteisto ei ole paras
mahdollinen. CVT-vaihteisto huu-

dattaa konetta epämukavasti yläkierroksilla, joka tuntuu oudolta ajossa.
Moni Toyotan ostaja ei myöskään aseta auton urheilullisuutta kovin tärkeäksi ominaisuudeksi, joten hieman hengetön ja laiskahkosti vääntävä bensakone ei heitä häiritse. Auton varusteluun kuuluvat
muun muassa Toyota Touch 2 -mediakeskus sisältäen peruutuskameran ja navigoinnin, bi-led-ajovalot,
17 tuumaiset kevytmetallivanteet ja
automaattisen kaksialueisen ilmastoinnin.
Ensimmäistä kertaa varustetasoista riippumatta kaikkiin uusiin
Avensiksiin tulee vakiona Toyota
Safety Sense -turvallisuusjärjestelmä. Järjestelmän törmäysvaroitin
toimii aina 10-120 km/h nopeuksilla
ja automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä aina 80 km/h nopeuksiin asti.
Keliolosuhteista riippuen järjestel-

mä pystyy pysäyttämään auton täysin paikoilleen alle 30 km/h nopeudesta. Active varustellussa autoissa
Safety Sense järjestelmään kuuluvat
myös kaistavahti, automaattiset
kaukovalot ja liikennemerkkien
tunnistusjärjestelmä.
Uusi Avensis on aivan riittävän rivakka ja nopea, nykyisillä tiestöjen
ajonopeuksilla. Tehoa on sen verran,
ettei autolla tarvitse muiden jaloissa
pyöriä. Auto ei ole kuitenkaan mikään huippuvauhdikas, vaikka nimessä on Sports sana.
Silti kannattaa jälleen käydä
koeajamassa Avensis, silloin siitä saa
jokainen lukija parhaimman kuvan.
Toyota Avensis mallisto on aina ollut todistettavasti luotettava, eikä tämäkään uudistunut malli tee poikkeusta. Todettakoon, että automaatti
kiihtyy satasen vauhtiin selvästi hitaammin kuin manuaaliversio.

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.
Sisätiloissa merkittävin uudistus on uusi kojelauta, jonka keskiosaa hallitsee 8-tuumaisella kosketusnäytöllä varustettu mediakeskus. Nappuloita ja painikkeita on taas niin paljon että menee jonkin aikaa niitä omaksuessa. Kuljettajalla on riittävästi työskentelytilaa edessä
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Tilat
Sisätilat ovat Toyotan hyvä puoli,
viisi henkeä sopii hyvin penkeille
istumaan. Kuljettajalle on mukavasti
tilaa edessä ja istuinpenkit ovat tukevat istua. Pääntilaa on juuri riittävästi edessä ja takana. Uudet istuimet 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. Sisällä tilojen viimeistelyyn on tuotu
uutta, parempaa ilmettä, joka ilmeni esimerkiksi kangaslaaduissa penkeillä. Uusi Avensis on edeltäjäänsä
neljä senttiä pidempi, mutta sisällä se ei tunnu, vaan se kaikki neljä
senttiä on mennyt auton keulan ylitykseen. Autoon on tullut näköä ja
kokoa kuitenkin lisää.
Takakontti on tilavuudeltaan 543
litraa, joten sinne mahtuu mukavasti 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 esimerkiksi koirahäkin kokoa, muuten ta-

ﬁ

varatila on tasainen ja mitään kynnystä ei ole lastauksen esteenä.

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

www.portofturku.fi
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Rasvaa 25%
Valkuaista 27%
Vatsan
parhaaksi

Maistuvaa
lisäenergiaa

Parasta
nivelille

Tutustu laajaan tuotevalikoimaamme:
www.biofarm.fi

