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Rajakoira-ledessä julkaistusta artikkelista maksettavavista palkkioiasta 
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JULKAISIJA
Rajan koiramiehet ry

ILMESTYMINEN
Rajakoira-lehti ilmestyy
neljä kertaa vuonna 2017. 
31. vuosikerta.

TOIMITUKSEN OSOITE
Päätoimittaja
Ari Komulainen
Kitsintie 39 A
81650 Hattuvaara
044-5234772 
Sähköposti:
ajkomulainen@gmail.com
ari.komul@mbnet.fi 

TILAUKSET
Rajan koiramiehet ry:n jäsenet 
ja kannatusjäsenet
saavat Rajakoira-lehden 
jäsenetuna. Jäsen- ja 
kannatusjäsenmaksu 2017 on
25 euroa.

PANKKIYHTEYS
FI33 5343 0740 0893 34

Pääkirjoitus

Aivan ensimmäiseksi täytyy onnitella Antti Ahtolaa ja spu Fluss-
Strand Black Juan Ibenez (aka Tälli) hienosta suorituksesta SPL IPO 
SM 2017 kisoissa! Rajan koiramiehet toivottavat Antille ja Tällille 

menestystä ja muistorikasta matkaa MM-kisoihin Hollantiin! Muista Ant-
ti, että: ”Kun hyvvää yrittää, niin priimaa pukkaa tulemahan!” Vielä kerran 
ONNEA Antti ja Tälli! (Antin ja Tällin kuva lehden kannessa)

Rajakoira-lehden ilmoitushankkija irtisanoi sopimuksensa ilmoitushan-
kinnasta ja tämän johdosta Rajakoira-lehden numero 3/2017 ilmestyy vain 
nettilehtenä.

Useista yrityksistä huolimatta ensi vuoden Rajakoira-lehden ilmoitus-
myyjä on vielä löytymättä. Tämän asian eteen ponnistellaan tällä hetkellä 
hartiavoimin ja siihen pyritään, että lehteä voitaisiin julkaista myös vuon-
na 2018.

Rajan koiramiesten ry:n hallituksen kaavailema jäsentapaaminen oli-
si tarkoitus järjestää vuoden 2018 tammikuussa. Paikka ja aika ovat vielä 
mietinnän alla. Tarkoituksena olisi yhdessä pohtia tulevaisuuttamme Ra-
javartiolaitoksessa ja etsiä yhdessä ratkaisumalleja palkkauksemme jälkeen 
jääneisyyden korjaamiseksi. Rtu:n edustajista Hirvonsalo tai Kurttila on lu-
pautunut saapumaan myös paikan päälle, kunhan vain kalenterit saadaan 
soviteltua menojen kanssa kohdilleen.

Asioiden selvittyä jäsenistöä pyritään informoimaan mahdollisimman 
nopeasti ajankohdasta ja paikasta, jotta saataisiin mahdollisimman paljon 
jäseniä paikanpäälle. Jokaisella meistä on jonkunlainen ajatus nykyhetkes-
tä ja tulevaisuudesta. Kaikkien mielipide on tärkeä ja isommassa ryhmässä 
saadaan kunnon keskustelu aiheesta aikaiseksi.

Syksy taipuu uhkaavasti talvea kohti, ainakin täällä pohjoisessa. Kesä on 
ollut jälleen kerran työntäyteistä aikaa koirien kanssa. Itselläni se on lähin-
nä mennyt sairastupaa pitäessä koiran jatkuvan sairastelun vuoksi. Talven 
painaessa päälle alkaa koirillakin seesteisempi vaihe vuodesta. Pois lukien 
Kaakonkulma, missä huhujen mukaan kävellään ympäri vuoden. Olette 
rautaisia ammattilaisia, arvostakaa itseänne niin muutkin arvostavat teitä!

Matti Vesterinen
Puheenjohtaja
Rajan koiramiehet ry
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Kirjoitan tällä kertaa vakavas-
ta asiasta yhdistyksen lehden 
suhteen. Media X-Pertti oy 

sanoi irti sopimuksen 12.6.2017 Ra-
jakoira-lehden ilmoitusmyynnistä. 
Perusteluna mm. että lehti tuottaa 
heille jatkuvasti tappiota. Aloitin he-
ti kesäkuussa uuden ilmoitusmyy-
jän etsimisen, mutta tähän asti se ei 
ole tuottanut tulosta, lähes jokainen 
yhteydenotto on kaatunut yritysten 
oman henkilöstön vähyyteen. 

Toinen asia mikä viimepäivinä 
tullut esiin on meidän lehden levik-
ki, kun se pudonnut vuosi vuodelta 
alaspäin, ollen viimeisessä lehdessä 
noin 560 kappaletta. Joskus hyvinä 
aikoina se oli 1400. Viimeksi juuri 
tänään ilmoitti yksi ilmoitusmyyn-
tiyritys, ettei voi ottaa lehtimainok-
sia myyntiin pienen levikin takia. 
Myös meidän vaatimukset ovat ol-
leet useamman yrityksen mielestä 
liian suuret. 

Kun lasketaan kaikki kustannuk-
set ja menot yhtä lehteä kohden 
päästään summaan noin 3500 eu-
roa, joskus on mennyt yli 4000 eu-
roa yhdestä lehdestä. Näitä lukuja ei 
kateta millään jäsenmaksutuloilla. 
Ehkä saisimme yhden lehden vuo-
sittain kustannettua, sen jälkeen oli-
si tili tyhjä.

Lehden pitkän historian aikana on 
ainoastaan kerran ollut samankal-
tainen tilanne, jolloin emme mei-
nanneet saada ilmoitusmyyjää mil-
lään konstilla, mutta sekin sitten 
laukesi, kun yksi kiinnostunut yritys 
otti myynnin itselleen. 

Vuoden 2017 joulun lehden jul-
kaisemme normaalisti, mutta sen 
jälkeen lehden tulevaisuus on auki. 
Verottaja vaatii yhdistyksiä julkaise-
maan vähintään neljä (4) lehteä vuo-
sittain, jotta oikeus verottomana säi-
lyisi. Verkkolehtien osalta pitää olla 

Taloudenhoitaja Ismo Hautamäki

Taloudenhoitajan mietteitä 
syksyllä 2017

näyttö, että lehdestä on tullut kus-
tannuksia.

Yhteyksiä ilmoitusmyynnin osal-
ta on ollut kaikkiaan 10 yritykseen, 
joista ainoastaan yksi on enää il-
moittamatta lopullista kantaansa. 
Yritys hakee tällä kuulla uusia myy-
jiä palvelukseensa, jonka jälkeen te-
kee päätöksen, ottaako meidän leh-
den ilmoitusmyynnin. 

Toivotaan parasta, mutta pelätään 
pahinta. Yhdistyksen hallitus tehnee 
vuoden vaihteen jälkeen päätöksen, 
miten jatkossa edetään, jos ilmoitus-
myynti sopimusta ei saataisi. 

Jos jollain yhdistyksen jäsenel-
lä olisi jotain tietoa yrityksestä / 
henkilöstä, joka voisi ottaa mei-
dän lehden ilmoitusmyynnin tai 
edes harkitsisi sitä, niin laittakaa-
pa tietoa tännepäin tai yhdistyksen 
muille puuhamiehille.

Ismo Hautamäki
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Kuva Antti Tiihonen


