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ainuussa tapahtui syksyllä valitettava onnettomuus, jonka johdosta
yksi työtoverimme ja ystävä menehtyi. Tapahtuma on koskettanut
useaa työntekijää ja laittanut ajattelemaan, kuinka yllättäen ja nopeasti tilanteet voivat muuttua. Rajan koiramiehet ottavat osaa omaisten ja
läheisten suruun.
Uusi koiratoiminnan pysyväisasiakirja saapui lausuntokierrokselle ja kaikilla oli siihen mahdollisuus antaa näkemyksiään. Ajatuksia on varmaan
herännyt jokaisessa hallintoyksikössä, toivottavasti. Siirtymäaika ja vanhojen rajojenvalvontakoirien sopeuttaminen uuteen malliin voi olla haasteellinen. Riippuen toki siitä, miten se halutaan toteuttaa. Suurin muutos taitaa
kuitenkin koskea tulevaisuudessa niin sanottuja entisiä rajatarkastuskoiran
ohjaajia. Tammikuun alusta 2017 meillä on vain virkakoiria ja koulutusvaatimukset ovat samanlaiset kaikille, pois lukien maastojäljestyksen ikä. Vielä
emme toki tiedä varmaksi, tuleeko muutoksia lausuntokierroksesta johtuen, mutta lähiviikkoina sekin asia varmistuu.
Suuri kiitos niille jäsenille, jotka vastasivat Rajaturvallisuusunionin (RTU)
teettämään kyselyyn ammattitaitolisän kehittämisestä. Selvä enemmistö oli
sitä mieltä, että tuollaista esitystä ei tule viedä eteenpäin. Ne jäsenet, jotka
olivat esityksen puolella osoittavat mielestäni samaa halua, kuin me kaikki
muutkin, että ammattitaitolisän kehittäminen on meille erittäin tärkeä asia.
Mielestämme RTU:n tulee kehittää ammattitaitolisää aikaisemman keskustelun mukaisesti, eikä miettiä miten sitä tulisi hoitaa olemassa olevalla
rahoituksella. Mielestäni aikaisempi suunnitelma vaikutti hyvältä. Seuraavaksi aloitamme peruspalkkauksen kehittämisen oikeudenmukaisempaan
suuntaan. RTU:kin on aikaa tätä asiaa miettiä, kun olemme kilpailukykysopimuksen alaisia. Aloitetaan valmistelut ja kun aikanaan sopimusneuvottelut alkavat, niin meillä on yhteinen näkemys siitä, millaiselta lopputuloksen tulee näyttää koiranohjaajien ammatin osalta. Jos Me, RTU tai työnantaja ei halua osoittaa, että kehitettävää on, niin pahoin pelkään että koirapuolelta häviää tietotaitoa ajan kanssa pois ja sen takaisin saattaminen ei
ole vain vuosien työ.
Virkakoirien vetomestaruuskilpailut järjestetään tänä vuonna Rajan koiramiesten toimesta Suomussalmella Haverisen hiihtokeskuksessa. Jäljempänä lehdessä on kutsu kilpailuihin sekä vuosikokoukseen.
Toivon terveyttä, Rauhaisaa Joulua ja loppuvuotta kaikille!
Jarno Rautiainen
Puheenjohtaja
Rajan koiramiehet ry

PANKKIYHTEYS
FI33 5343 0740 0893 34
PAINOPAIKKA
PunaMusta Joensuu 2016
KANSIKUVA
Arto Komulainen

Suomalaisista raaka-aineista lisäaineettomia lihatuotteita koirallesi.
Soita p. 05 3431 031
tai tilaa verkkokaupasta
ja nouda jakeluautosta.
Rajakoira
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Virkakoirien SM-valjakkohiihtokilpailut 2017

Rauhallista Joulua ja menestystä tukijoillemme vuonna 2017

Rajan koiramiehet järjestävät Virkakoirien SM-valjakkohiihtokilpailut
14.-15.3.2017 Suomussalmella, Haverisen hiihtokeskuksessa. Henkilökohtaiset sarjat ja matkat ovat tiistaina 14.3. seuraavat:
-Yleinen 10 km
-Miehet 50v. 5 km
-Harrastesarja 5 km
-Varusmiehet 5 km
-Keskiviikkona 15.3. 3x5 km viesti

Rajan koiramiesten ilmoittautumiset ottaa vastaan Henri Manninen. Joko sähköpostilla toimisto@rajankoiramiehet.fi
tai puh.040 5469785. Mainitse samalla sarja, koiran rotu, kutsumanimi ja kennelnimi. Ilmoittautumiset viimeistään
21.2.2017 mennessä.

RAJAN KOIRAMIEHET RY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Valjakkohiihtojen yhteydessä pidetään samalla kertaa yhdistyksen vuosikokous. Kokous pidetään tiistaina 14.3.2017
kello 19.00 Hotelli Kiannon Kuohuissa (osoite: Jalonkatu 1, Suomussalmi). Mahdollisten valtakirjojen tarkastus ennen kokousta. Kokouskutsu laitetaan myös yhdistyksen kotisivuille.

Tervetuloa kilpailemaan Suomussalmelle!

4

Rajakoira

Rajakoira

5

Teksti ja kuvat Hanna Pulkkinen

Vanh rvja Kari Kiiveri ja spu Repe.
Latvialaiset vieraat Jevgeni Malavko ja Guntars Apinis koirineen.

Latvialaisia koiratoiminnan
asiantuntijoita vierailemassa
Raja- ja merivartiokoululla

L

okakuussa Raja-ja merivartiokoululla vieraili kaksi latvialaista koiratoiminnan asiantuntijaa, Jevgeni Malavko ja Guntars
Apinis koirineen, tutustumassa Rajavartiolaitoksen rajakoiratoimintaan.
Raja-ja merivartiokoulun ja Latvian rajavartiokorkeakoulun johtajat ovat sopineet koulutusyhteistyöstä vuodelle 2016 ja kyseessä oli tähän yhteistyösopimukseen liittyvä
latvialaisten opintomatka.
Tarkoituksena oli vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytänteitä sekä esitellä latvialaisille Rajavartiolaitoksen nykyistä koirankoulutusjärjestelmää. Vierailuun sisältyi myös perehtymistä käytännön koiratoimintaan sekä koirien käyttötaktiikkaan
maastorajalla.
Opintomatkan
vastuuhenkilönä Raja-ja merivartiokoululla toimi
RVL:n koiratoimintaupseeri luutnantti Ari Raitanen.
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Tutustumista käytännön koiratoimintaan
Vierailun ensimmäinen päivä kului
Immolassa tutustuessa Raja-ja merivartiokoulun tiloihin ja toimintaan.
Seuraavana aamuna oli edessä aikainen herätys, sillä ohjelmassa oli
Palautetta suoritetusta harjoitusjäljestä.

Koulutusyhteistyötä
jo yli kaksikymmentä
vuotta

yhdessä treenanneet”, kertoo ltn Ari
Raitanen yhteistyön historiasta.

Koulutusyhteistyötä koiratoiminnan
saralla on tehty jo pari vuosikymmentä. Baltian maiden itsenäistyttyä
alkoi Suomen Rajavartiolaitos antaa koulutusapua Viroon, Latviaan
ja Liettuaan. Koiratoiminta oli ensimmäisiä asiakokonaisuuksia, joita
alettiin opettamaan. Toiminta alkoi
vuonna 1995 ja on jatkunut näihin
päiviin saakka. Aluksi kurssittaminen oli hyvinkin runsasta ja sen
toteuttamiseen saatiin myös ulkopuolista rahoitusta. Kouluttajina toimivat suomalaiset koiratoimintaupseerit ja koiranohjaaja.
”Koulutusryppään jälkeen yhteistyö on jatkunut erilaisten vierailujen,
koulutusseminaarien ja kilpailutoiminnan alueilla. Puolin ja toisin ovat
koiramiehet Baltian tiestöä ajelleet ja

Harjoitusjäljelle lähdössä.

Kokemusten vaihtoa rajapolulla.

perehtyminen käytännössä koirapartion työskentelyyn. Niinpä jo ennen
kukonlaulua Malavko ja Apinis koirineen suuntasivat Immolasta koiratoimintaupseeri Raitasen kyyditseminä kohti Kolmikannan rajavartioasemaa, jossa tarkoituksena oli lähteä
aamupartion matkaan rajalle.

Kolmikannassa päivä alkoi aamukahveilla ja rajavartioaseman yleisesittelyllä. Tämän jälkeen suunnattiin rajalle vanhempi rajavartija Kari Kiiverin ja spu Repen johdolla. Sää suosi; vettä ei saatu niskaan, vaikka pilvistä olikin. Kokemuksia käytännön työskentelystä ja

Päätteelle löydetty onnistuneesti.

Rajakoira
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koirankoulutuksesta vaihdettiin rajapolulla kävellessä puolin ja toisin.
Nähtiinpä matkalla rajan yli loikkiva hirvikin, ja lisäksi ihmetystä herätti useita kilometrejä rajapolulla kävellyt kohtalaisen kookas karhu. Karhuhavainnot ovat kuulemma
Latviassa aika paljon harvinaisempia kuin meillä. Tassunjäljistä otettiin kuviakin ”matkamuistoksi”.
Ennen lounasta Malavko ja Apinis
pääsivät vielä tekemään muutaman
harjoitusjäljen omille koirilleen rajavartioaseman läheisessä maastossa ja vanh rvja Kiiveri antoi vinkkejä
kovan alustan jäljestykseen liittyen.
Viisi päivää kestäneen vierailunsa aikana latvialaiset pääsivät tutustumaan käytännön työhön myös Nuijamaan rajavartioaseman koirapartion
matkassa. Lisäksi viikon ohjelmassa
oli mm. perehtymistä RVL:n koiratoimintamääräykseen ja opetussuunnitelmaan, osallistumista RMVK:n koulutukseen sekä tietysti koirien koulutusta ja kokemusten vaihtoa.

Kajaanin kaupunki

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

www.kajaani.

Yhteistyön tulevaisuus
Raitanen uskoo yhteistyön jatkuvan
myös tulevaisuudessa.
”Päätös ei ole minun vallassani,
mutta uskoisin, että jollain tasolla
yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin”,
Raitanen arvelee.
”Mielestäni aiemmin toteutetun
tyyppinen yhteistyö on tullut tiensä päähän. Kaikilla mailla, jotka ovat
prosessissa mukana olleet, ovat vakiintuneet käytänteet, jotka huomioivat kunkin maan erityispiirteet. Kaikki maat ovat olleet mukana
Frontexin koordinoimassa koiratoiminnan opetussuunnitelmatyössä,
eli jokaiselle on annettu sama tieto ja
yhteiset opit. Tulevaisuuden yhteistyön muotona voisi olla kouluttajavaihto-tyyppinen ratkaisu, eli työn
tekoa ristiin eri maiden koirankoulutuskeskusten kanssa. Sopiva harjoittelujakson pituus voisi olla 1-2
kuukautta, jolloin todella opittaisiin
toistemme toimintamallit ja niiden
vahvuudet/heikkoudet”, listaa Raitanen tulevaisuuden näkymiä.

Käytännön työhön tutustumassa koirapartion matkassa.
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Suurkuvatuotanto
Painotuotteet
Sähköiset julkaisut

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

Vain yksi
voi olla
tällainen

p. 010 230 8400 | www.punamusta.com

Rajakoira
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Teksti ja kuvat Arto Komulainen

Rajavartiolaitoksen vuoden 2016 rajakoiramestari Tommi Juopperi

Koira- ja erämies
J

o toisissa kilpailuissaan vanhempi rajavartija Tommi Juopperi
nappasi Rajavartiolaitoksen rajakoiramestaruuden yhdessä Nette-koiran kanssa. Sattumaa tulos ei
kuitenkaan ollut.

Koiramies
Tommi Juopperi on ollut koirien
kanssa tekemisissä koko ikänsä. Jo
lapsena hänen kotonaan oli koiria,
aluksi sekarotuinen metsästyskoira,
myöhemmin karhukoira. Sittemmin
koiria on tullut Tommin omistukseen useampiakin, lähinnä metsästyskaveriksi. Nyt hänellä on Rovaniemellä kotonaan tarhassa vuoden
ikäinen jämtlanninpystykorva eli
jämpti.
”Olemme aloitelleet hirven metsästystä, mutta haukkukokeissa ei
olla vielä käyty”, kertoo Joupperi.
”Tämän lisäksi on yksi vanha ja
kaksi nuorehkoa yhteisomistuksessa
olevaa jämptiä sekä yksi isän kanssa yhteinen karhukoira”, hän jatkaa. Niinpä hänellä on rajavalvontakoira-Netten lisäksi viisi metsästyskoiraa.

Koiranohjaajaksi
”Koiranohjaaja työ rajalla kiinnosti
alusta lähtien, mutta kun asunto oli
kaupungissa, niin ei ollut mahdollista ottaa koiraa”, kertoo Juopperi.
”Sitten kun muutin rivitaloon ja kun
elämäntilanne oli sopiva, otin valvontakoiran”, hän jatkaa.
Vanhempi rajavartija Tommi Juopperi
voitti tänä vuonna järjestetyn RVL:n rajakoiramestaruuskilpailun yhdessä Nette
koiran kanssa.
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Tommi Juopperi kävi varusmiespalveluksen Ivalon rajakomppaniassa vuonna 2002. Kotiuduttuaan armeijasta hän pääsi rajavartijan virkaan ja aloitti työuransa rajavartijana Karhutunturin rajavartioasemalla. Vuonna 2013 Karhutunturin
rv-asema lakkautettiin ja Joupperi
siirtyi Kelloselän rajavartioasemalle,
jossa palvelee edelleenkin.
Koiratoiminnassa hän on ollut
mukana vuoden 2011 tammikuusta lähtien. Ohjaajakurssin hän kävi
vuosina 2010-2011. Spn Nette-koiran hän sai seitsemän viikkoisena.
Nette on puhuttelunimenä, virallinen kenellnimi on Fangzahn Aysha.

Spn Nette, virallinen kennelnimi Fangzahn Aysha.

Rajakoira
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Mestariksi

”Kouluttamista saa ja pitääkin
tehdä töissä, mutta jää sitä myös vapaa-ajallekin. Ei tarvitse miettiä mitä sitä tekisi”, hän kuvailee koulutuksen määrää. Koiran hallintaa hän pitää tärkeänä.
”Jos sille sanotaan että ei mene, niin
silloin ei mennä”, hän painottaa. Milloin
koirasta näkee tuleeko siitä hyvä koira?
”Koulutuksessa suuntaliikkeiden
muutoksia tehdään sen mukaan uppoaako koulutus koiraan vai ei”,
Juopperi kuvailee ja jatkaa.
”Koulutus se näyttää millainen
koirasta tulee.” Hän pitää työpaikallaan tärkeänä, että siellä on uudet
koiranhoitotilat ja olosuhteet ovat
kaikin puolin hyvät.
”Törmäsen Marko, on koiranohjaaja myös, toimii koiratoimintavastaavana. Hän suunnittelee mm. ohjaajien vuorolistat, joka on iso etu.”
”Näin töistä tulee koiramiesten
näköisiä ja koirien käyttö on järkevintä”, Juopperi kiittelee. Talvikaudella koulutuspäiviä asemalla on hänen mukaansa riittävästi.

”Kaksi vuotta sitten käytiin Ivalossa
laitoksen rajakoiramestruuskisoissa
harjoittelemassa”, Tommi Juopperi
naurahtaa.
”Paljon meni tuolloin ohjaajan
piikkiin. Muun muassa savusaunarastilla melkein nojasin maalimieheen pimeässä”, hän hymähtää. Nette oli löytänyt aivan oikeaan paikkaan. Juopperi ei nähnyt maalimiestä, kun hänellä oli aurinkolasit pimeässä saunassa päässä.
”Tästä syystä hävittiin Lapin joukkueella kilpailujen joukkuemestaruus”, harmittelee hän. Tänä vuonna
oli revanssin paikka. Sen hän myös
hyödynsi.
”Voitin ja Heikkosen Juha oli kahdeksas, Heiskarin Heikki kahdestoista”, Juopperi kertoo pohjoisen
koiranohjaajien menestystä kisoissa.
Joukkuemestaruuteen se ei kuitenkaan riittänyt. Kuinka kovia harjoituksia oli ennen kisoja?
”Tehtiin yksi niin kutsuttu treenipartio töissä ennen kisoihin lähtöä”,
paljastaa Juopperi.

Palkkausperusteissa
tarkastelun varaa

Koulutuksella luodaan
hyvät pohjat
Kysyn Juopperilta millä opeilla mestaruus tuli? Mikä on menestyksen
takana?
”Hyvä koiramateriaali ja vanhemmilta ohjaajilta saadut hyvät vinkit
siitä, miten koiraa kannattaa lähteä
eteenpäin viemään. Ei koiratoiminnassa tartte yksin olla opettelemassa
koulutusmenetelmiä”, hän kiittelee.
Myös kurssit ovat kehittyneet.
”Niillä pitää hieman plokata mikä sopii omalle koiralle ja mikä itselle. Kaikki tiet vievät Roomaan, mutta toiset niistä ovat hieman kivikkoisempia”, Juopperi muistelee jonkun
sanoneen ja jatkaa.
”Mitään erikoisia oppeja ei koiran
kouluttamisessa ole ollut. Ensimmäisenä koulutuskesänä panostettiin jälkeen. Ensin koulutettiin makupalajäljellä ja sen jälkeen jätettiin makupalat pois. Ja tätä tehtiin oikeasti paljon. Silloin ne hyvät pohjat luotiin.”
Juopperi kertoo siitä kuinka koira
sen jälkeen, kun se otetaan palveluskäyttöön, jää treenaaminen monella
vähemmälle.

12

Rajakoira

”Meillä on asemalla tällä hetkellä 4 huumelisäkoulutuksen saanutta koiraa, joista yksi on spn Nette”, kertoo Juopperi.
”Niinpä työvuoroja tehdään myös
rajanylityspaikalla”, hän lisää.
”Rajavartijan palkkaus menee vaatiluokan mukaan, jossa yhden osaalueen mies tekee esimerkiksi ainoastaan rajavalvontaa”, selventää
Juopperi palkkausperusteita.
”Kun rajavartija tekee kahden osaalueen tehtäviä, esimerkiksi toimii
lisäksi koiranohjaajana, nousee vaatiluokka yhdellä. Valvontakoirasta
ohjaaja saa tähän päälle puolikkaan.”
”Vaikka lisäkoulutat koiraa eteenpäin esim. huume- tai voimankäyttötehtävään, ei tämä vaikuta vaatiluokkaan”, harmittelee Juopperi.
”Uusi koiratoiminta-PAK on tulossa käyttöön. Siihen tulee uudet
linjaukset ja määräykset siitä, mitä
koiralta vaaditaan. PAK:in tekemisessä on ollut koiranohjaajia mukana, joka on hyvä asia.”
Työn jälkeen on aikaa leikkiä
pallolla. Tähän touhuun spn
Nette ei kyllästy, ei sitten millään.

Koiran hallintaa Tommi Juopperi pitää
tärkeänä. ”Jos sille sanotaan että ei mene, niin silloin ei mennä”, hän painottaa.

Rajakoira
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Erämies
Tommi Juopperi painottaa koiran
osuutta metsästysharrastuksessaan.
”Etupäässä hirveä ja karhua olen
metsästänyt, mutta jos ei olisi koiraa, niin ei sinne metsälle tulisi lähdettyä. Koiralla tekeminen on elämäntyyli tässäkin.” Hirvenhaukkukokeissa hän käy syksyn aikana useita kertoja ja parasta aikaa on kouluttautumassa haukkukokeiden ylituomarin tehtävään. ”Vuoden päästä
koulutus on läpikäyty kestettyään lähes kaksi vuotta”, Juopperi kertoo.
Tommi Juopperi on perustanut
Kennel Rajatapauksen, joka aloittaa
kasvatustyön tammikuussa. Pentuja
syntyy keväällä.
Mitkä ovat Tommi Juopperin jatkosuunnitelmat spn Netten kanssa?
”Perustyöntekoa, ylläpitokoulutusta ja kahden vuoden kuluttua
mennään puolustamaan mestaruutta ja katsomaan mihin se riittää”, hän
vastaa kysymykseen.
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Teksti ja kuvat Hanna Pulkkinen

Poliisin ja rajan koiranohjaajien yhteistoimintaa
maastoleirillä

E

telä-Savon poliisin koiraryhmä järjesti perinteisen maastotoimintaan
painottuvan
leirin lokakuussa Jukajärvellä. Rajavartiolaitoksesta mukana leirillä
oli kaksi koiranohjaajaa antamassa
koulutustukea. Leirin tukikohtana
toimi Metsähallituksen omistama
Syrjäsaaren kämppä ja harjoitusalueena sen lähimaastot.

Valmiina etsintätehtävään.

Yhteistyöllä jo vuosien
perinteet
Leirin pääsuunnittelusta vastasi vanhempi konstaapeli Markus Rauhala.
Rajavartiolaitos osallistui leirille antamalla koulutustukea jäljestykseen
ja henkilöetsintään liittyvissä tehtävissä sekä suunnittelemalla tehtävärastien käytännön toteutuksen.
Rajalta leirille osallistuivat vanhempi rajavartija Juha Räisänen sekä
vanhempi rajavartija Jouni Laine
Syrjäsaaren kämppä Jukajärvellä.

Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.
Molemmat toimivat koiranohjaajina
Kolmikannan rajavartioasemalla.
Poliisi ja Rajavartiolaitos ovat tehneet yhteistyötä koirankoulutuksen saralla jo vuosikausia. Nyt Jukajärvellä järjestetty leiri oli kolmas ja
samalla viimeinen kolmesta tämän
tyyppisestä harjoitusleiristä.
Kaikilla kolmella leirillä raja on
ollut mukana antamassa koulutustukea erityisesti jäljestämiseen liittyen.
Rauhala näkee rajan osallistumisen
leirille erittäin positiivisena asiana:
”Rajan antama koulutustuki on ollut todella hyvää, sillä rajalla on rautainen ammattitaito jäljestämisessä”,
Rauhala kertoo. Hän kehuu myös

Räisäsen ja Laineen hyvin suunnittelemia tehtävärasteja:
”Meidän oli helppo tulla tänne, sillä kaikki oli periaatteessa valmiiksi
suunniteltu.”
Rauhala kiittelee myös hyvää yhteistyötä Metsähallituksen kanssa.
Syrjäsaari ja sen lähimaastot tarjoavat hänen mukaansa loistavat puitteet tämän tyyppisille maastoharjoituksille

Vanh rvjat Juha Räisänen ja Jouni Laine
lähdössä maastoon.

Jäljestystä ja kadonneen etsintää
Ensimmäisenä iltana tehtävärastina
oli pimeäharjoitus, jonka pääaiheena oli jäljestys sekä pimeätoiminta
ja tapahtumapaikkatutkinta. Räisänen ja Laine toimivat harjoituksessa
maalimiehinä. Harjoitus aloitettiin
illan hämärtyessä ja jatkui pitkälle
yli puolenyön.
Seuraavana aamuna ohjelmassa oli
edellisen illan harjoituksen purku ja
palautteen anto sekä ohjeet seuraavaan tehtävään, joka oli kadonneen
etsintä maastosta. Tehtävänkuvauksena oli etsiä kadonneeksi ilmoitettu
pariskunta, joka oli edellisenä iltana
lähtenyt marjastamaan.
”Tarkoitus oli tälle leirille suunnitella kaksi mahdollisimman työnomaisia harjoitusta ja toimia niiden
oppien mukaan mitä vuosien varrella on saatu. Nyt tehdyissä harjoituksissa nähtiin, missä mennään ja missä on vielä kehittämisen varaa”, kertoo Rauhala rastien suunnittelusta.

Palaveri ennen ensimmäisen illan pimeäharjoitusta.
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Yhteistoiminnan tulevaisuus

Kadonneen jäljillä.

Kokemukset yhteistoiminnasta ovat
olleet positiivisia puolin ja toisin.
Rauhalan mielestä koulutusyhteistyötä kannattaa ehdottomasti jatkaa
tulevaisuudessakin, sillä rajalla on
jäljestämisessä vahva osaaminen.
Jäljestys on myös yksi poliisikoiran
tärkeimmistä tehtävistä, olipa kyseessä sitten rikollisten tai kadonneiden etsintä.
Myös Räisänen ja Laine pitävät
yhteisharjoituksia erinomaisina tilaisuuksina vaihtaa kokemuksia.
Työtavoissa ja toiminnoissa on jonkin verran eroja virkakuntien välillä ja toisen virkakunnan toimintatavoista saadaan hyviä kokemuksia
ja vinkkejä myös omaan toimintaan
ja koulutukseen. Räisänen näkisikin
yhtenä kehittämisen mahdollisuutena sen, että mukana leireillä olisi

tulevaisuudessa myös muutama rajan koiranohjaaja koirineen. Ei pelkästään antamassa koulutustukea,
vaan myös osallistumalla itse harjoituksiin. Tällä tavoin poliisin ja rajan
toimiessa yhdessä työpareina nähtäisiin paremmin toisen virkakunnan toimintaa käytännön tehtävissä.

Etsintätaktiikan suunnittelua maastossa.

Poliisin koirapartio valmistautumassa kadonneen etsintään.
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Rauhallista Joulua ja menestystä tukijoillemme vuonna 2017

Rajakoira Jekku – hitsarin
tarina

I

säntä ihmetteli tässä eräänä päivänä oikein ääneen työkaverin
tutun tutun kohtaloa. No minähän olin sitten vain pelkkänä korvana paikalla ja kuuntelin ymmärtäväisesti hänen päivittelyään. Isäntä
istui kotisohvalla ja minä makasin
sinisellä karvamatolla kerällä hänen
jaloissaan.
Kyse oli hitsarista, miehestä, joka
oli todella kätevä käsistään ja oli ollut töissä samassa firmassa yli kymmenen vuotta. Alkujaan miehelle ei
ollut riittänyt hitsaushommia jatkuvasti ja niinpä firmassa oli järjestetty
hänelle muita tehtäviä, puuveneen
veistoa ja linnunpönttöjen valmistusta. Toisinaan hän oli käynyt hitsailemassa makkaratikkuja ja äänenvaimennin pönttöjä, kun oli tarvetta ollut.
Kaveri oli kehittynyt hyvin käsittelemään puuta, ja hitsaushommia oli
vain harvakseltaan ja viime aikoina
aina vain yhä vähemmän. Kotona
olivat pienet lapset ja vaativa vaimo,
eikä siellä tarvinnut harkitakaan, että olisi hitsipuikkoja poltellut. Kaikki aika oli sujuvasti mennyt arkisten
asioiden ja normaalin elämän pyörittämiseen. Siis mies oli ammattimies, mutta kehittynyt toisen alan
ekspertiksi, kuin hänen alkuperäinen koulutuksensa ja halunsa olivat
olleet firmaan tullessaan.
Isäntä kohensi ryhtiään siinä harmaalla mikronukkapintaisella sohvalla. Sohvatyynyt olivat putoamaisillaan, kun hän siirsi ahteriaan mukavampaan asentoon. Jotenkin tämän hitsarimiehen tarina kosketti
isäntää. Mietin siinä karvamatolla,
että olikohan sillä miesrukalla kotona nelijalkaista ystävää. Sitten isäntä
jatkoi kertomustaan.
No sitten tässä firmassa oli päädytty siihen tulokseen, että tarvittiin taas ammattihitsaria. Paikka lai-
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tettiin hakuun ja kaveri huomasi tilaisuutensa tulleen. Ammattimies
kysyi pomolta, että voisikohan ajatella, että minusta siihen hommaan
olisi ja pomo oli sanonut, että kyllä
vaan, laitahan hakemus. - Ei meillä
ole epäilystäkään, ettetkö sinä niistä hommista selviäisi, pomo oli kannustanut. Hitsari laittoi hakemuksen
ja pääsi haastatteluun.
Haastattelupäivä oli ollut kuulemma kaverille erityisen kuumottava,
kun haastelussa olikin olleet vastapuolella pöytää pomo ja muut firman hitsauspuolesta vastanneet tutut kaverit. Siellä oli sitten kysytty, että mitenkäs sinä ylläpidät tätä
hitsaustaitoa? Tässä oli kaveri jäänäyt hieman äimänkäeksi, eivätkö
he tunteneet tai tienneet, että täällähän sitä on työajalla silloin tällöin päässyt verestämään ja käyttämään, eihän sitä hitsailla vapaa-ajalla, kun on perhe ja muutakin elämää. Saatikka sitten, että olisi voinut
käydä tekemässä luokkahitsaukset

ajallaan. Eipä sitä, kun on ollut sitä
puunveistopuolta työn alla.
Tässä vaiheessa juttu alkoi kiinnostaa minua niin kovasti, että päätin nousta istumaan. Kapusin ylös
siinä matolla ja ryhdyin nojaamaan
isännän jalkoihin. Työnsin mustaruskeaa selkääni yhä lähemmäs
isännän koukkupolvia ja asetin pääni varovasti hänen reidelleen. Korvani olivat edelleen pystyssä - halusin kuulla tuosta tarinasta loputkin. Isäntä harasi niskakarvojani jotenkin hermostuneen painokkaasti
edestakaisin.
Sitten tämä ammattitaitoinen kaveri sai työnantajalta vastauksen, että ei me häntä enää hitsariksi oteta.
Firmaan palkataan vaan uusi tyyppi,
joka on hitsannut koko ajan ja on tosi pätevä, kun sillä sitten on ne kaikki luokatkin. – Ymmärräthän sinä?
– Ajattelepa Jekku, jos tuossa hitsarin tarinassa olisikin ollut kyse sinusta tai minusta? Mehän ollaan
kuitenkin ammattitaitoisia, luotettavia ja yhteistyökykyisiä, niinhän Jekku! Miltähän siitä hitsarista on mahtanut tuntua, kun pomo yritti ymmärrystä kysellä?
Mietin siinä isännän jaloissa, että meillä rajakoirillakin on ne luokkakokeet, entäpä jos isännän kanssa ei niistä selvittäisi. Sitten tulisi joku sanomaan, että tasoa pitää nostaa
ja vedetään pakasta ihan uusi tuliterä ja valmiiksi koulutettu rekku mukaan kehiin. Vetäisinköhän minä
herneen siitä kuonoon syvällekin –
siinäpä sitä puntaroin.
Nostin päätäni isännän reideltä,
hän silitti niskaani jo hellemmin ottein. Hän kaappasi kuononi luotettavien kämmeniensä sisään, katsoi syvälle ruskeisiin silmiini ja moiskautti minulle keskelle kirsua mojovan
märän pusun.

Rajakoira
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Teksti ja kuva Raimo Hytönen

Koira ja talvi

M

uutaman viimeksi kuluneen
vuosikymmenen
aikana koiran asema on
muuttunut paljon aikaisemmasta.
Entisen pihavahdin ja eräkumppanin sijaan koirasta on tullut perheenjäsen, joka viettää suuriman
osan ajastaan yhdessä perheensä
kanssa ja osallistuu myös sen harrastuksiin.
Tämä taas on johtanut siihen, että
useimpien perhekoirien kylmänkestokyky on laskenut niin, ettei läheskään kaikkia rotuja voi pitää enää
pitempiä aikoja ulkona. Syynä tähän
on se, että runsas sisätiloissa oleskelu heikentää eristävän aluskarvan
kasvua, joten koira ei kestä enää yhtä hyvin kylmyyttä kuin aikaisemmin. Toisaalta koirakin on mukavuudenhaluinen eikä se sisätilojen
lämpöön totuttuaan ole enää kovinkaan halukas kärvistelemään yksin
ulkosalla.
Asiaan vaikuttavat monet muutkin asiat, kuten koiran rotu ja muut
ulkonapidon edellytykset, kuten riittävä tila ja liikuntamahdollisuus sekä taajaan asutuilla alueilla myös
naapuruston vaikutus. Etenkin kylmänaroilla ja herkkähaukkuisilla
roduilla viimeksi mainitulla voi olla
jopa ratkaiseva merkitys. Kun tähän
lisätään mahdolliset ulosteista johtuvat hajuhaitat ja joillakin roduilla
myös ulvontataipumus, niin koiran
ulkonapidon asemakaava-alueilla
voi käytännössä unohtaa.
Nykyisin on kuitenkin tarjolla
useitakin ratkaisuja kylmyysongelman poistamiseksi. Esimerkkeinä
mainittakoon lämmitettävät kopit
ja ruokailuastiat sekä mitä moninai-
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semmat koirien suojavarusteet aina
yliampumiseen saakka. Punaiseen
takkiin ja tonttulakkiin puettu koira
voi herättää aluksi ihastusta, mutta
alkaa pitemmän päälle kyllästyttää –
ellei omistajaa – niin ainakin naapureita ja muita vastaantulijoita.
Toki sellaisiakin koirarotuja on
olemassa, jotka kestävät ankariakin
sääolosuhteita, kuten monet pystykorva- ja kaikki arktiset koirarodut.
Esimerkiksi huskyt ja malamuutit
eivät viihdy joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta sisällä kovallakaan pakkasella, joten niitä ei
voi pitää hyvinä valintoina kaupunkiympäristöön.

Edellä olevaa ei ole tarkoitettu pelottelemaan koiranomistajia tai sen
hankkimisesta haaveilevia, vaan
huomioon otettaviksi seikoiksi koiran soveltuvuudesta erityisesti taajaan asutuille alueille.
Toivotan lopuksi kaikille palstani
lukijoille Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta.

Huvittavaa – tai sitten ei. Esimerkki koiran ylipukemisesta, josta koirakaan ei
silminnähden pidä.

Tulli paljasti pitkään jatkuneen
alkoholin maahantuontiin ja
myyntiin liittyvän rikoskokonaisuuden

T

ulli on tutkinut alkoholin
laittomaan maahantuontiin
liittyvää rikoskokonaisuutta,
jossa epäillään huomattavien alkoholimäärien maahantuontia Suomeen kaupallisessa tarkoituksessa
ilman Tullille ilmoittamista ja niiden
myymistä Suomessa ilman vaadittavaa myyntilupaa. Alkoholia on myyty pääsääntöisesti alkoholiongelmallisille henkilöille. Vältettyjen verojen
määrä on noin 150 000 euroa.
Tulli on tutkinut törkeää veropetosta ja törkeää alkoholirikosta, jossa kahden henkilön epäillään järjestäneen vuosina 2011‒2016 Virosta
Suomeen noin 9 000 litraa väkeviä
alkoholijuomia ja noin 8 000 litraa
olutta kaupallisessa tarkoituksessa
ilman vaadittavaa myyntilupaa.
Tullin esitutkinnassa on selvinnyt, että alkoholijuomia on myyty Suomessa alkoholiongelmallisille henkilöille pääkaupunkiseudulla
pääsääntöisesti velaksi. Tästä syystä
pääepäillyiltä takavarikoitiin lukuisia alkoholijuomien ostajien pankkikortteja pin-koodeineen. Lisäk-

si esitutkinnan yhteydessä toiselta
pääepäillyltä takavarikoitiin henkilökortteja, jotka hän oli ottanut alkoholijuomien ostajilta estääkseen
heidän käteisnostonsa pankista. Alkoholijuomien ostajia epäillään esitutkinnan perusteella olleen kymmeniä.

Alkoholijuomat pääsääntöisesti matkustajatuomisina
Tullin esitutkinnassa on selvinnyt,
että kaksi pääepäiltyä ovat ostaneet maahantuodut alkoholijuomat Viroon liikennöiviltä laivoilta
ja Virosta. Alkoholijuomien hakumatkoja on tehty toistuvasti ja alkoholijuomat on tuotu maahan ns.
normaaleina matkustajatuomisina.
Matkoja epäillään tehdyn siten, että
pääepäiltyjen mukana matkoilla on
ollut henkilöitä ja he ovat tuoneet
Suomeen valmisteverolain säädettyjen ohjearvojen mukaisesti alkoholijuomia. Esitutkinnan perusteella on
kuitenkin syytä epäillä, että mukana

olleiden henkilöiden alkoholijuomat
ovat tosiasiallisesti olleet pääepäiltyjen alkoholijuomia ja päätyneet
jälleenmyyntiin Suomessa. Maahantuodut väkevät alkoholijuomat ovat
olleet esitutkinnan perusteella pääasiassa 38 prosenttista alkoholia.

Useita henkilöitä
epäiltyinä
Tullin esitutkinnan aikana on kuulusteltu yhteensä 17 henkilöä rikoksesta epäiltynä. Pääepäiltyjä
epäillään törkeästä veropetoksesta ja törkeästä alkoholirikoksesta.
Henkilöitä, jotka ovat osallistuneet
alkoholijuomien maahantuontiin,
epäillään törkeistä veropetoksista.
Alkoholijuomien ostajia epäillään
laittomaan tuontitavaraan ryhtymisestä. Lisäksi esitutkinnan yhteydessä yhden henkilön epäillään syyllistyneen rahanpesuun.
Esitutkinnan aikana rahaa on saatu vakuustakavarikkoon ja takavarikkoon yhteensä noin 27 000 euroa.
Kaupallisessa tarkoituksessa maahantuoduista alkoholijuomista olisi tullut kantaa veroja noin 150 000
euroa Suomen valtiolle.
Tapaus on siirtymässä syyteharkintaan Helsingin syyttäjänvirastoon vuoden 2017 alkupuolella.

Venäläisen kyläkaupan valikoimaa (kuva ei liity Tullin tutkimaan alkoholin
laittomaan maahantuontiin).
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Teksti ja kuvat Ismo Hautamäki

Kia Sorento 2.2 CRDi AWDEX A

Tekniikka
Moottori: 2199 cm3 KW 147/200 hv/rpm/3800, suurin vääntömomentti Nm/r/min 450/1750-2750, EU-kulutus
7,7/6,1/6,7 l, kiihtyvyys 0-100 km/h/s: 9,6, huippunopeus km/h: 203, CO2 g/km 177, koeajokulutus 8-9 l, 6-pykäläinen automaatti, diesel Euro 6.
Mitat, painot, pituus, leveys, korkeus mm: 4 780/1 890/1 685, oma massa 1850 kg, akseliväli 2 780 mm, maavara
185 mm, paino 1 855 kg, tavaratila 660 l, polttoainetankki 70 l, renkaat 235/65 R 17 ja 235/60 R 18.
Takuut: koritakuu 12 vuotta ja Kia-takuu 7 vuotta/150 000 km.
Tärkeimmät varusteet
Peruutuskamera, automaattisesti himmenevä taustapeili, 4.3˝ TFT LCD-kosketusvärinäyttö, suuntavilkut sivupeilikoteloissa, sähkötoimisesti koria vasten kääntyvät ulkopeilit, lämmitettävä tuulilasin alareuna, sadetunnistin
tuulilasissa, säilytyslokerikko tavaratilan alla, 12 V virtapistoke myös tavaratilassa, etuovien edustan valaistus (valaisin ulkopeilien alla), takaistuimen keskikyynärnoja mukitelineellä, laajakulmapeili oikeassa sivupeilissä, tummennetut takaikkunat, säädettävä tavaratilanjakaja, matkustamon suojaverkko, tavaratilan verkko, sähköikkunat,
ajovalojen pesimet, sähköinen takaluukku, kattokaiteet, pysäköintitutkat edessä ja takana, 18” kevytmetallivanteet, automaattinen ajovalojen korkeudensäätö sekä paljon muuta varustetta. Kuten kaikkiin autoihin pätee, maksullinen lisävarusteluettelo on varsin pitkä, niin on myös Kiassa.

Rajakoira-lehti koeajaa
Tyylikkäät ajovalot parantavat näkyvyyttä ja näyttävyyttä. Myös takavalot ovat huomattavan näyttävän näköiset.
Siinä moottoritila! Se on lähes joka korjaamomiehen unelma on riittävän väljää joka suuntaan.

T

ällä kertaa koeajossa on Kia
Sorento 2.2 CRDi AWD EX A
5P. Tämä auto on myynnissä
ja koeajossa Deltalla Joensuussa.
Ajoin edellisen kerran Kia Sorennon noin 7-8 vuotta sitten, siitä jäi
mieleen korkeasta ja kapeasta autosta. Nyt puhutaan aivan eri luokan autosta. Sorento on mennyt tyyliltään
ja tavoiltaan henkilöautomaisempaan suuntaan. Uusiutunut kolmannen polven Kia Sorento on muotoilultaan todella onnistuneen näköinen, varsinkin korealaiseksi autoksi.
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Suoraan sivusta katsottuna auto näyttää todellisen pituutensa. Selvästi mataloitunut
vyötärölinja tekee Kia Sorennosta vauhdikkaan oloisen.

Se on hyvä yhdistelmä volvomaista
jämeryyttä ja linjakasta tyylikkyyttä,
jota koeajoautossa korosti valkoinen
väri. Uusi Kia Sorento tuo mieleen
Volvon katumaasturit. Hinnaltaan se
on kilpailukykyinen vaihtoehto kokoluokkansa autoille, mutta Sorento
on jo niin iso, että pitää olla henkeen
ja vereen Kia-mies, kun ostaa ko auton. Mutta uusia Kia-miehiä ja naisia
varmasti löytyy nyt lisää.
Mitoiltaan Kia Sorento on aika lähellä Volvon XC-60-mallia. Volvo
on vain yhden millin Kiaa leveäm-

Ohjaamo sivustapäin katsottuna on erittäin väljän tuntuinen, ja kuljettajan sähköinen istuimien säätö luo mukavuutta
ajamiseen.

pi. Akseliväliltään Kia on kuusi milliä pidempi kuin Volvo, mutta kokonaispituudeltaan Kia Sorento on lähes 14 senttiä Volvoa pidempi. Pidemmästä korista on hyötynsä tavaratilassa, se on selvästi suurempi
kuin Volvo XC-60:ssä. Isosta koostaan huolimatta Kia on linjakas
myös joka kulmasta katsottuna, ja se
myös käyttäytyy todella upeasti.
Koeajoauton hinta on Joensuussa 48 000, mutta täysin uuden vastaavan on noin 51 000 euroa. Hintahaitari ylettyy noin 64 000 euroon
Rajakoira
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varustetasosta riippunen. Sorennon
hinta on erittäin kilpailukykyinen
saksalaisiin premium-autoihin verrattuna, jopa puolet halvempi.

Ajettuna
Koeajoa ajoin Joensuun ympäristössä yhden iltapäivän ajan sora- ja
asvalttiteillä. Ajettavuudeltaan Kian alusta on lajissaan onnistunut.
Sorento on jämäkästi jousitettu ja
käyttäytyy kaikissa ajotilanteissa
hyvin ryhdikkäästi, katumaastureille ominaista keinumista ei tapahdu
mihinkään suuntaan. Reippaassakin
kaarreajossa Sorento ohjautuu miellyttävän johdonmukaisesti.
Tyhjäkäynnillä ja hitaassa vauhdissa 2,2,-litrainen dieselkone roksuttaa varsinkin kylmänä kuuluvasti, mutta ajossa sen ääni ei vaivaa. Ilmavirran kohinaakin alkaa kuulua
vasta satasen nopeudessa, renkaat
antavat myös hiukan ylimääräistä
ääntä.
Moottori on tehokas ja Sorento
liikkuu pirteästi automaattivaihteiston Eco-asennossakin. Voimavarat
tulevat kuitenkin selkeämmin esiin,
kun antaa Sport-ajomoodin nostaa
kierroksia korkeammalle tai siirtää
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Muuttamalla istuinjärjestelyä saat riittävästi tilaa suurillekin tavaroille, esimerkiksi hiihtosuksille tai laskettelusuksille.
Takaistuimet kaatuvat eteenpäin jolloin
tilaa tulee noin 1000 litraa lisää.
Ylellisen vision inspiroima ohjaamo on
nykyaikainen ja tilava. Kaartuvan kojelaudan virtaviivaiset muodot ja elegantti
viimeistely vakuuttavat ja ihastuttavat varmasti. Hallintalaitteet ovat erittäin hyvin
saatavilla, mittaristo on täysin uudistettu
ja toimivuutta paranneltu entisestään.

vaihteenvalitsimen käsivalintaiseen
asentoon ja ryhtyy itse kepittämään.
Silloin Sorento muuttuu luonteeltaan selvästi terävämmäksi.
Ison koon etuja on se, että automaattivaihteisena Kialla saa vetää
kahden tonnin painoista jarrullista perävaunua. Manuaalivaihteistolla varustettuna Sorento vetää vaikka
2500 kilon vaunun. Normaalisti etuvetoinen järjestelmä jakaa tarpeen
mukaan voimaa myös taka-akselil-

le ja Kian iso maasturi onkin erityisen edukseen mutkaisella soratiellä,
jonka kovalla pinnalla sen neliveto
osoittaa toimivuutensa.
Kia jousitus viihtyy Suomen teillä
ja ohjaustunto on hyvä. Tämä osasto
on kunnossa. Suomessa Kian katumaasturia saa ainoastaan 2,2 litraisella CRDi-moottorilla ja aktiivisella AWD-nelivetojärjestelmällä varustettuna. Mukavat 200 hevosvoimaa tarjoava diesel-moottori toimii

Auton ulkomitat ja akseliväli ovat selvästi entistä suuremmat, joten kuljettajalle
ja matkustajille on enemmän tilaa.

napakasti suurehkon auton liikuttamiseen. Autoa saa niin käsivaihteilla kuin kuusiportaisella momenttimuunninautomaatilla.
Reipaskulkuisuus tuntuu valitettavasti myös polttoaineen kulutuksessa. Kian koneet eivät yleensäkään ole
kaikkein pieniruokaisimpia, minulla
meni 8-9 litraa ajellessa perusteillä,
eikä siihen kuulunut mitään maastoajoa. Kia Sorento on varsin mukava matkantekoväline, mutta ahtaissa paikoissa hankalan isokokoinen. Normaaleissa parkkiruuduissa sen kummallekin puolelle jäi niin
vähän tilaa, että korkealta istuimelta piti pujottautua varovasti ulos. Jo
itse pysäköintikin vaatii hyvää hahmotuskykyä ja rutiinia, sillä kookasta keulaa ei näe ratin takaa.
Niin eteen kuin taaksepäin vahtivat tutkat varoitusäänineen ovat
Kiassa tarpeen. Koeajoautossa oli
myös peruutuskamera, joka osaltaan
helpotti Kian liikuttelemista. Kaiken
kaikkiaan ajettavuudeltaan onnistunut auto.

Takapenkillä on riittävästi tilaa kaikille kolmelle henkilölle, jotkut ovat moittineet istuinten syvyyttä, mutta minusta ne ovat aivan sopivat, ehkä jollekin 195-200 senttiä
pitkälle henkilölle ne ovat sitä.
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Keskustie 17, 49700 Miehikkälä

Teollisuustie 2, 75530 NURMES
www.samitalo.fi
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KULJETUS PENTTI AHOLA KY

KULJETUS ERKKI PASANEN

Vilajoenpolku 5, 54410 Ylämaa
Puh. 0400 771 778

Kyhäläntie 9 Kuusamo
p. 0400 443 666

Eläinlääkäri
Pekka Salminen

Lappeenrannan Rakennuslasi Ky

Hellandintie 10, 95700 Pello

0400 396 941

Kaakkoiskaari 1, Lappeenranta
Puh. 010 231 1290
www.rakennuslasi.com

SCANDIA RENT JOENSUU
JOENSUU@SCANDIARENT.FI
UKKOLANTIE 3 80130 JOENSUU
PUH. 040 3119 400

Tilat
Kia Sorento on iso auto ja matkustamo on sen mukaisesti tilava, avaruutta riittää niin etu- kuin takapenkeillekin. EX Comfort Packillä
varustetun version etuistuimissa on
monipuoliset sähkösäädöt, joihin
kuuluu myös istuinosan pidennys.

Siinäpä on auton kyljessäkin tietoa mistä autosta on kyse. Uusi Kia Sorento 10
senttiä edeltäjäänsä pidempi sen huomaa hyvin ulkomuodoissa ja sisätiloissa.

Täysin uusi Kia Sorento on valmistajan
tähän asti tasokkain kaupunkimaasturi.
Huomaa hyvä maavara, 19 senttiä.

Sähkösäädöillä löytää hyvän ajoasennon Kian kohtuullisen hyviltä
penkeiltä. Sisätilat henkivät materiaaliensa ja muotoilunsa puolesta
laadukkuutta.
Takapenkillä on hyvin tilaa, mutta istuinkorkeus on pitkille ihmisille liian matala, siellä joutuu istumaan syvennyksessä. Kun etuistuin

Tikkurilan Uusi

Apteekki
LENTOASEMAN
LentoasemanSIVUAPTEEKKI
apteekki

Venäjän Viisumit:
Vuosi-, kerta- ja ryhmäviisumit myös postitse
toimitettuna.
Valamon risteilyt 201, liput ja varaukset.
Hotellivaraukset ja -maksut Venäjän Karjalaan 201

Avoinna
maanantai-perjantai
lauantai
sunnuntai
Palvelupiste kansainvälisellä puolella
T2 Schengen (Porttialue 16-31)

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

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

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

on säädetty 180-senttiselle kuljettajalle, on sen takana hyvin jalkatilaa.
Tavaratilassa on reilusti myös tilaa. Takaluukun aukeamiskorkeutta voi säätää kaukosäätimen avulla.
Nostokynnystä ei ole, joten auto on
helppo lastata.
Sorento on valittavissa viisi- tai
seitsenpaikkaisena. Jos ostaa seitsenpaikkaisen auton, niin penkit
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ylösnostettuna jää tavaroille minimaallisen vähän tilaa. Muuten auto
erittäin tilava ja myös avara.
Koiran kuljetukseen auto onkin
sitten jopa erinomainen, tilaa riittää
parille häkille mukavasti, sivuun jää
vielä varustetilaa tavaroille.
Iso auto, jossa on väljästi tilaa ihmisille ja tavaroille, sanoo mainos ja
se myös pätee käytännössä.
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TÄYSRAVINNOT

Koirasi kaikkiin elämänvaiheisiin.

Katso tarkemmat tuotetiedot:

www.biofarm.fi

Jälleenmyynti:

sekä hyvinvarustellut erikoisliikkeet

