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PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

Joukkomme laajenee

Kuluvan vuoden alussa oli työteh-
tävissä eri puolilla maatamme 54 
avustajakoiraa. Määrä on kasvanut 
tasaisesti, vaikka joka vuosi pois-
tuu vanhempia koiria ansaituille 
eläkepäiville. Vuosi 2009 oli uusien 
koirien ennätysvuosi. kaikkiaan 11 
koiraa aloitti uransa avustajakoira-
na. Samalla myös iso joukko uusia 
käyttäjiä opetteli elämää karvaisen 
ystävänsä kanssa.

Uusia avustajakoiran hakijoita oli 
kuluvana vuonna haastattelussa yli 
20 henkilöä. Tämä on oiva todistus 
siitä, että toimintamme on vakiin-
tunut ja tieto levinnyt vammaisten 
ihmisten keskuuteen. Ongelmana 
on edelleen se, että hakijoita on 
paljon enemmän kuin koiria voidaan 
luovuttaa käyttäjilleen. Kemiön 
Axxell koulutuspaikassa olisi re-
sursseja kouluttaa enemmän koiria. 
Pentuja on oman toiminnan kautta 
saatu vuosittain riittävästi. Koiria 
voitaneen luovuttaa tänä vuonna 
kuudelle käyttäjälle. 

Pullonkaulaksi muodostuu rahoitus. 
Invalidiliitto saa ainakin toistaiseksi 
Raha-automaattiyhdistykseltä tukea 
avustajakoiratoimintaan. Sielläkin 
ollaan arvioimassa tukea saavia 

kohteita ja myös avustajakoira-
toiminta on mainittu karsittavien 
listalla. Koiramäärän lisääntyessä 
Invalidiliiton saamasta tuesta me-
nee vuosittain yhä suurempi osa jo 
olemassa olevien koirien kuluihin, 
esimerkiksi lääkintä - ja peesari-
toimintaan. Uusia koiria pystytään 
hankkimaan aina vain vähemmän.  
Avustajakoirayhdistys on voinut ra-
hoittaa koirien hankintaa saamillaan 
lahjoitusvaroilla, mutta tämä tie on 
pian kuljettu loppuun. Lahjoitusten 
määrä vaihtelee vuosittain ja on pie-
nelle yhdistyksellemme kohtuuton 
taakka kannettavaksi.

Rahoitusongelmaa on yritetty rat-
kaista jo usean vuoden ajan. Olen 
vuosittain kirjoittanut tällä palstalla 
neuvotteluistamme Sosiaali – ja 
terveysministeriön kanssa avusta-
jakoirien rahoituksen saamiseksi 
tasavertaiseen asemaan opaskoirien 
kanssa. Kuluva vuosi tulee olemaan 
ratkaiseva tässä asiassa. Ministeri 
Paula Risikko vastaa hallituksessa 
meidän asiastamme. Hän on suhtau-
tunut avustajakoiriin varsin myöntei-
sesti ja luvannut, että asia ratkaitaan 

tänä vuonna. Etukäteistietojen mu-
kaan asiamme on ainakin mukana 
ensi vuoden budjetin valmistelussa. 
Olemme pyynnöstä toimittaneet 
tieteellistä tutkimustietoa koiran 
merkityksestä käyttäjille ja omat 
laskelmamme ja esityksemme siitä, 
miten meidän mielestämme asia pi-
täisi hoitaa. Esitimme siirtymä-ajan 
rahoitusta suoraan ministeriöltä ja 
tietyn ajan kuluttua pääosa rahoi-
tuksesta toimintaan tulisi keskus-
sairaalapiirien ja vakuutusyhtiöiden 
koirien liisausmaksuista. Invalidiliitto 
olisi rahoituksen saaja ja hoitaisi toi-
minnan. Oma yhdistyksemme voisi 
keskittyä varsinaiseen toimintaan 
koirankäyttäjien järjestönä. 
Toivotaan, että ensi vuonna voin kir-
joittaa tämän asian vihdoin ratken-
neen meitä tyydyttävällä tavalla.

Pekka Hätinen
Avustajakoirat – Assistenthund ry
puheenjohtaja
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Avustajakoiran hakeminen

Avustajakoira koulutetaan avustamaan liikuntavammaista henkilöä monissa päivittäisissä toimissa, joihin 
yleensä tarvitaan toisen henkilön apua tai teknisiä apuvälineitä. Koira voi avata raskaan oven, painaa 
katkaisijoita ja vetää pyörätuolia. Se nostaa, noutaa, siirtää ja kuljettaa tavaroita.

Avustajakoiraa voi hakea:
 · toimintarajoitteinen, vammainen henkilö 
 · kädet toimivat auttavasti 
 · on sopeutunut elämään vammansa kanssa
 · hakija pystyy itsenäisesti huolehtimaan koirasta ja sen hyvinvoinnista

Avustajakoiraa haetaan Invalidiliitto ry:ltä. Ensin tulee toimittaa hakukaavake, jonka voi tilata Invalidilii-
tosta tai sen voi tulostaa sivulta

http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/invalidiliitto/toiminta/kuntoutustoiminta/avustajakoirat/

Vuoden lopussa joulukuussa kootaan kaikki uudet hakemukset ja hakijoille lähetetään kutsu haastatte-
lutilaisuuteen tammikuussa. Jonossa olevat hakijat haastatellaan joka toinen vuosi, mutta heidän tulee 
toimittaa päivitetty hakemus Invalidiliittoon vuosittain. Helmikuun aikana hakijoille ilmoitetaan heidän 
tilanteestaan koiran suhteen. Koiria valmistuu vuosittain 5-7 kpl ja hakijoita on noin kolminkertainen 
määrä. Nykyisellä koiramäärällä normaali jonotusaika on 1-3 vuotta.

Hakijat jotka saavat kyseisenä vuonna koiran saavat kutsun kaksi viikkoa kestävälle luovutusjaksolle mikä 
pidetään toukokuussa. Sitä ennen kouluttajat vielä käyvät tulevan käyttäjän kotona ja tutustuvat ympä-
ristöön, sillä vielä viimeisen kuukauden aikana on mahdollista opettaa koiralle jotain pieniä erityistaitoja, 
jotka ovat juuri kyseiselle hakijalle tarpeen.

Luovutusjakson jälkeen käyttäjä lähtee uuden avustajakoiransa kanssa kotiin. Käyttäjän lähistöltä pyri-
tään etsimään niin kutsuttu peesari, eli tukihenkilö joka auttaa kaikissa koiran hoitoon ja koulutukseen 
liittyvissä asioissa vähintään ensimmäisen vuoden ajan.

Käyttäjä sitoutuu koiran ottaessaan ylläpitämään sen taidot. Pari testataan aina kahden vuoden välein 
kunnes koira täyttää 8 vuotta. Näillä taidontarkistuskokeilla halutaan tarkistaa avustajakoiran turvallisuus 
niin käyttäjälle, kuin ympäristölleen.

Lisätietoja: 
Invalidiliitosta, Puh: 09–613191
http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/invalidiliitto/toiminta/kuntoutustoiminta/avustajakoirat/

Avustajakoira ry:stä saat tietoa käyttäjäkokemuksista
Puh: 040-777 4655
Kotisivu: www.avustajakoira.fi
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Sihteerin 
kynästä

Tänään helmikuun 23. päivänä nautin hitaudesta lumihankien 
ja kauniiden maisemien ympäröimänä. Vaikka uutta lunta 
näyttääkin tupruttavan jo mitan täydeltä uskon, että pitkään 
jatkunut pakkastalvi alkaa varmasti pian vaihtua aurinkoisek-
si, reippaan kevään odotukseksi. 

Välillä on aika vastuunkantajien vaihtua ja niin minullekin 
kulunut syksy toi tullessaan uuden haasteen. Viime vuodet 
sihteerin työstä vastannut Rinteen Hannu on luopunut osasta 
tehtäviään ja samalla minä olen astunut remmiin. Hallituk-
sen tuella ja Hannun työtä seuraten on sihteeriksi sihteerin 
rinnalle ollut suhteellisen helppo astua. 

Tämän lehden ilmestyessä on siis pestiä jakamassa kaksik-
ko Hannu ja Heidi. Uuden työnjaon myötä me molemmat 
toivomme, että myös jatkossa hommat sujuvat teitä jäseniä 
ajatellen parhaalla mahdollisella tavalla. 

Menneestä vuodesta oman avustajakoira-Aukustin kanssa 
jäi mieleeni paljon hyviä muistoja; päällimmäisenä tietysti 
oma sujuva arki. Messut ja koiranäyttelyt, joissa avustaja-
koirayhdistyksellä oli omat esittelypisteensä, vierailut op-
pilaitoksissa ja puheenvuorot monissa tilaisuuksissa, joissa 
avustajakoira-asiaa on ollut tärkeää tuoda esille. Mieleeni 
nousevat myös yhdistyksen omat tapahtumat, jotka ovat 
olleet mukavia hetkiä ystävien tapaamiselle, yhdessä ololle ja 
tiedon ja kokemusten jakamiselle. Tietenkin oman kesämme 
kruunasivat Lehtimäen kesäpäivät ja taidontarkistuskoe, joka 
oli meille ensimmäinen.
  
Yhdistyksen toimintavuosi on ollut vilkas ja uusi hyvää 
vauhtia alkamassa. Yhteiset tapahtumat onnistuivat hyvin 
ja talkooväkeä näytti olevan ilahduttavasti paikalla aina, kun 
vapaaehtoista työvoimaa on tarvittu. Kaikissa tapahtumissa, 
joissa itse olin mukana, oli ilmassa hyvää avustajakoirahenkeä 
ja intoa toimia yhteisen asian hyväksi. 

Viime vuosi toi myös monta uutta koiraa ”työläiskaartiin” ja 
yhdistyksen jäsenmäärä jatkoi kasvuaan. Uusista koirakoista 
monet ovat osallistuneet aktiivisesti yhdistyksen toimintaan 
ja joku jo ottanut vastuulleen tärkeitäkin osia toiminnan pyö-

Tervehdys koko aputassuväelle! 

rittämisessä. Toivottavasti samaa innokkuutta löytyy tänäkin 
vuonna, niin uusien, kuin vanhojen koirakkojen joukosta.

Toivotan toiminnallista vuotta kaikille aputassujen ystäville!

Heidi Huttunen

Hannu Rinne ja aputassu Viljo

Heidi Huttunen ja Kusti, kuva Petri Teerikoski
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Päätoimittajan mietteitä:
Varma kevään merkki on se, että Aputassulehti tulee pai-
nosta. Niin tänäkin vuonna harvinaisen pitkän lumisen talven 
jälkeen. 
Paljon on ehtinyt tapahtua taas viimeisen vuoden aikana. 
Suuri asia avustajakoirille on se, että avustajakoirien kou-
lutuskokonaisuus on nyt täällä Suomessakin auditoitu kan-
sainväliselle tasolle. Auditonnista ja auditointiprosessista on 
lehdessä Katriina Tiiran kirjoittama mielenkiintoinen juttu. 
Katriina kirjoitti myös hänen ja Leenan auditointia pohjus-
tavasta  matkastaan Kroatiaan.
Avustajakoirakoulutuksen auditointi herättää tietysti kysy-
myksiä mahdollisuuksista kouluttaa avustajakoira jatkossa 
itse. Asiaa selvitellään ja tietoa siitä tulee seuraavaan lehteen 
ja myös yhdistyksen kotisivuille. 
Kulunut vuosi toi tullessa myös suru-uutisen. Aputassujen 
kummijaoston jäsen Uma Aaltonen menehtyi äkillisesti vii-
me kesänä. Tieto tuli yllätyksenä ja suurena järkytyksenä. 
Uma oli viime keväänä täysillä mukana PetExpo messuilla ja 
avustajakoirastandillamme ja kierteli PetExpossa  kertoen 
aputassuista ja myyden aputassupinssejä. Olin vielä pari päi-
vää ennen hänen joutumistaan sairaalaan viestitellyt hänen 
kanssaan elokuun Ystävät Yhdessä match showsta ja Julkkis-
Agility tahtumasta, jonka tuotto tuli avustajakoirien hyväksi. 
Uma oli valoisa ja muut huomioiva oma itsensä loppuun 
asti.  Elisabeth Rehn kirjoitti Aputassuun muistokirjoituksen 
läheisestä ystävästään Uma Aaltosesta.
Suuri kiitos Uma Aaltosen omaisille ja läheisille jotka toivoi-
vat, että Uman muistoa kunnioitetaan lahjoittamalla varoja 
Avustajakoirayhdistyksen kummikoiratoimintaan. Uman 
nimikkokoira lähtee pian töihin, toivottavasti jo tänä vuon-
na, ja saa varmaan nimen Uman Suomen kieleen tuomien 
sanojen mukaan; saa nähdä onko Uman nimikkoaputassu 
mahdollisesti  Moikka, Terkku tai Murkku.
Avustajakoirayhdistyksen kotisivut www.avustajakoira.fi 
ovat uudistuneet ja niitä päivitetään mahdollisimman usein. 
Kotisivuille voitte myös lähettää juttuja ja kuvia. Sinne tulee 
tieto myös ajankohtaisista ja tulevista tapahtumista. Ma-
teriaalia nettisivuille voi lähettää Ulla Ayrerille sekä Frans 
Raulolle ja myös minulle. Kotisivuja kannattaa siis seurata 
säännöllisesti.
Hieno uutinen meidän avustajakoiran käyttäjien kannalta on 
se, että Royal Canin jatkaa tukemistamme ja saamme jatku-
vasti   alennuksen Royal Caninin koiranruuista. Tarkempia 
tietoja on jo tullutkin jäsenistölle jäsenkirjeen mukana. 
Kiitos teille kaikille tähän lehteen kirjoittaneille, ideoita an-
taneille ja kuvia lähettäneille. Erityinen kiitos vielä Kemiön 
Avustajakoirakoululle. Avustajakoirakouluttaja Elisa Forsman 
teki oppilaidensa kanssa jutun koiran kotihoidosta ja Åsa 
Österberg lähetti lehteen taas hienoja avustajakoirakuviaan.  

Teksti: Soile Englund Kuva: Esko Jämsä

Hienoa oli myös saada lehteen peesarin Irina Björkmanin 
juttu, toivottavasti se innostaa lisää uusia peesareita mukaan 
avustajakoiratoimintaan. 
Seuraava Aputassu ilmestyy taas ensi keväänä. Lehteä var-
ten voi lähettää juttuja ja kuvia pitkin vuotta ja otan myös 
mielelläni vastaan juttuideoita ja toivomuksia lehden sisällön 
suhteen.
Seuraava vuosi tuo tullessaan taas paljon yhteisiä aputassu-
tapahtumia ja myös messuja ja edustustapahtumia. Toivot-
tavasti mahdollisimman moni pääsee osallistumaan niihin ja 
tapaamme usein tulevan vuoden aikana.

Soile Englund
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Uma Aaltonen oli harvinainen suoma-
lainen nainen.  Hänen osaamisensa, tie-
tojen laajuus, kielitaitonsa ja kansainvä-
linen kokemuksensa suuntautuivat aina 

kanssaihmisten hyväksi, varsinkin niiden 
jotka tarvitsivat puolestapuhujaa
Ei ole mikään sattuma että Uma tuli 
erityisesti tunnetuksi murrosikäisten 
nuorten ymmärtäjänä, onhan murkku-
sanakin  hänen luomansa.  Vammaisten 
olojen parantamista hän tuki jo ennen 
omaa sairastumistaan MS-tautiin.  
Olikin itsestään selvää että vuotenaan 
Euroopan parlamentissa hän energi-
allaan onnistui saamaan läpi tärkeän 
MS-direktiivin. 

Kuitenkin ylitse kaiken muun hän taisteli 
niiden puolesta joilla ei ole äänioike-
utta, jotka ovat riippuvaisia ihmisten 
hyvästä tai huonosta tahdosta.  Eläinten 
kohtelu, niin lemmikkieläinten kuin 
hyötykotieläinten, oli hänelle jatkuva 
huolenaihe.  Hän rakasti eläimiä, jo-

kainen joka on liikuttuneena lukenut  
kirjan ”Colette – pieni musta koira”, 
tai hevosista Misty ja Capuccino, aistii 
aidon rakkauden eläimiä kohtaan.  Ko-

tieläintiloilla tapahtuvat 
hoidon laiminlyönnit 
saivat hänet raivostu-
maan, ja hän myös ak-
tiivisesti toi niitä esiin.  
Maalla kasvaneena ison 
perheen lapsena hän 
kunnioitti hyvää eläinten 
hoitoa. Turkistarhauk-
selle häneltä ei löytynyt 
puoltavaa sanaa, hänen 
mukaansa ei eläintä ole 
luotu elämään pienessä 
verkkohäkissä.

Uman saavutuksista 
voimme kaikki lukea 
vaikka Kuka Kukin On 
kirjasta.  Haluan kui-
tenkin kertoa Umasta 
ystävänä, mitä hän mi-
nulle merkitsi.

Uma tuli todenteolla elämääni pre-
sidentinvaaleissa 1994, kun hän juuri 
todetusta MS-taudistaan huolimatta 
ryhtyi johtamaan 
k a m p p a n j a a n i .  
Elämääni hän jäi 
pysyvästi aina kuo-
lemaansa saakka.
Uma toi politiikkan 
ilon, jopa hullutte-
lun, hän toi koirat ja 
kissat, ihmisyyden 
joka ei ota itseään 
liian kunnioittavan 
vakavasti.  Kier-
tuematkat hänen 
kanssaan ol ivat 
arvaamattomia, 
yllättävät tilanteet 

käännettiin voitoiksi.  Tuosta ajasta 
kehkeytyi luja ystävyys.
Spontaanisuus on aina ollut Umalle 
ominaista.  Näin kävi kun hän pudotti 
syliini viimeisessä vaalitilaisuudessa 
kaksi Newfoundlandin pentua, Sukun ja 
Lakun.  Kun pennut kastelivat hametta-
ni, tiesin ettei minusta tule presidenttiä, 
mutta kahden ihanan pojan omistaja.  
Ruskea Suku voitti jopa Uman ohjauk-
sessa hienoja palkintoja.  

Spontaanisuus oli myös mukana kun 
Uma kävi minua tervehtimässä Bos-
niassa toimiessani siellä YK-tehtävän 
johtajana.  Mandaattiini kuului myös 
miinanraivaus, ja tietenkin tutustuimme 
Uman kanssa norjalaisten ohjaamaan 
koirien suorittamaan raivaustyöhön.  
Eräs musta labrador herätti heti Uman 
tunteet, myös Amandalle syttyi erityi-
nen katse!  Amanda oli juuri määrätty 
eläkkeelle monen vuoden työsaran 
jälkeen, ja mikäli uutta omistajaa ei 
löydy, hänet lopetettaisiin.  Tuloksena 
oli tietenkin että Uma järjesti kaikki luo-
vutuspaperit ja minä vein Amandan pari 
viikkoa myöhemmin Dubrovnikiin jossa 
Finnairin henkilökunta järjesti Amandal-
le loistokkaan kotiinkuljetuksen.

YSTÄVÄNI UMA
UMA AALTONEN 1940 - 2009

Uma Aaltonen 2009 PetExpossa aputassustandilla

Uma Kemiön koululla 2008
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Ja niin alkoi uusi aluevaltaus.  Uma loi 
Amanda-ystäväkamppanjan, joka takasi 
uuden miinakoiran koulutuksen, mutta 

varsinkin iloa vanhuksille monis-
sa laitoksissa kun parivaljakko 
kävi heitä tervehtimässä.  Myös 
tässä Uma oli edelläkävijä.

Umahan minut myös innosti 
käymään tutustumassa Avus-
tajakoirien koulutukseen Ke-
miössä.
Matka oli ratkiriemukas sinäl-
lään, Umanhan kanssa mat-
kanteko kului joutuisasti.   Oli 
todella vaikuttavaa nähdä kuinka 
hienoa työtä koulutuksessa 
tehdään, kuinka uskomattomiin 
suorituksiin koirat pystyvät.  
Uman vastuuntuntoa eläimi-
en oloista kuvasi myös hänen 
tokaisunsa minulle ottaessani 
8-viikkoisen labradorinpennun 
syliini:  Älä anna tuon tarttua 
hihaasi mukaan kotiin!!!
Hän tiesi että jatkuvasti matkus-

tavan ihmisen ei pidä ottaa kotieläintä 
– sen kanssa on oltava eikä jätettävä 
muiden huostaan.

Sain käydä Uman luona päivää ennen 
hänen kuolemaansa, kun ei toivoa enää 
ollut.
Uma, rakas Uma, nukkui hyvin rau-
hallisena, hengittäen koneiden avulla.  
Juttelin hänelle, kerroin kuinka tärkeä 
hän on meille kaikille, pidin kädestä.  
Kiertueidemme aikana meitä ohjasi 
Chaplinin ihana ”Smile”.  Sen myös Jo-
hanna Tuomi lauloi Uman hautajaisissa 
sisko Marja-Leena Rannan pyynnöstä.  
Omissa muistosanoissani kerroin ettei 
Uma ikinä tule unohtumaan mielestäni.  
Tuskin on päivää etten häntä muistelisi, 
kaipaisi neuvoja, mitähän mieltä Uma 
olisi ollut tästä?
Ja uskon että Uma katselee meitä kaik-
kia taivaasta, hieman ilkikurisesti!

Kirkkonummella 25.2. 2010
Elisabeth Rehn
Uman ystävä

Kuvat: Soile Englund




















http://www.lehtimaki.fi/opisto

 
 

Uman hautajaisissa kunniavartiossa 
suomenhevonen Linkker
ja omistaja Anne Jokinen
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AVUSTUKSIA JA LAHJOITUKSIA
APUTASSUILLE

Kiitokset teille kaikille, jotka olette 
muistaneet Avustajakoirayhdistystä 
avustuksilla ja lahjoituksilla edellisen 
lehden ilmestymisen jälkeen. Starckjo-
hann säätiö lahjoittaa myös tänä vuonna 
yhdistykselle yhden koiran, suuret 
kiitokset heille. Yhden koiran lahjoittaa 
Marekon, lahjoitus tulee Invalidiliiton 
kautta. Uma Aaltosen omaiset ja lä-
heiset halusivat muistaa avustajakoiria 
ja MS-liittoa. Hautajaistervehdykset 
pyydettiin suuntaamaan suoraan Avus-
tajakoira ry:lle ja Suomen MS-liitolle, 
suuri kiitos siitä heille. Meille tulleet 
varat menevät suoraan Uman nimikko-
koiralle, joka toivottavasti lähtee töihin 
jo tänä keväänä. Ystävät Yhdessä ry on 
tukenut avustajakoiria, niin kuin useana 
vuonna ennenkin ja myös he keräävät 
nyt rahaa Uman nimikkokoiran rahoit-

tamiseen.
Helsingin Seudun Kennelpiiri aloitti 
vuosi sitten Avustajakoirayhdistyksen 
tukemisen ja olemme olleet mukana 
HSKP:n mukavissa koiratapahtumissa 
vuoden mittaan ja joulun alla saimme 
sieltä usean tapahtuman tuoton apu-
tassujen tueksi.
Viime keväänä Vantaan Zonta-kerho 
lahjoitti yhdistykselle pennun hin-
nan. Sain olla Ansa-aputassuni kanssa 
Zontien keväisessä muotinäytöksessä 
ottamassa lahjoituksen vastaan. Lions 
Club Nastola-Lähde on tehnyt lahjoi-
tuksen Avustajakoirille. Lisäksi Avus-
tajakoirakoulu on saanut kouluttajien 
käyttöön PT-Keskukselta lahjoituksena 
pyörätuolin.
Opiskelevat aputassut saivat ihan oman 

lahjoituksen: Ruff Wear on tehnyt lah-
joituksen avustajakoirille. Ruff Wear 
halusi lahjoittaa avustajakoirakoululle 
koiratarvikkeita testattavaksi ja koe-
käyttöön. Koulu sai erikokoisia valjaita 
ja makuualustoja koulutettaville avus-
tajakoirille. Ne tulevat varmasti hyvin 
testatuiksi tiiviiden opiskelujen yhtey-
dessä. Kiitämme Ruff Wearia!
Ja suuret kiitokset aina ja edelleen Eino 
”Eikka” Tarakkamäelle suuresta työstä 
mitä hän tekee yhdistyksen eteen 
hankkiessaan varoja, jotka tukevat yh-
distyksen toimintaa niin kovin monella 
tavalla.

Teksti Soile Englund
Kuvat Åsa Österberg, Soile Englund

Löytyipä sopivat valjaat Makuualusta heti testissä
Ruff Wearin lahjoituslaatikkoa 
tutkimassa
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APUTASSUT EDUSTAVAT

Avustajakoirakot ovat vuoden mittaan edustaneet aputassuja useissa tapahtumissa ympäri Suomen. Hienoa, että avusta-
jakoiria halutaan tapahtumiin ja aputassuista halutaan tietää enemmän ja enemmän. 

Usein avustajakoira on ihmettelyn aihe, mutta ilahduttavan monet kuitenkin tietävät jo nykyään mikä avustajakoira on 
ja millaista työtä avustajakoira tekee. Tosin työnkuvan monipuolisuus, riippuen tietysti käyttäjän tarpeista, usein yllättää 
kysyjän iloisesti.  Tässä muutamia kuvia pääkaupunkiseudun tapahtumista vuoden 2009 aikana.

Aputassuesittelyssä, PetExpo 
Haastattelijana  Kana,  
Mari ja Ukko, Atte ja Leena

HSPK:n eläinten joulusiunaus 
Senaatintorilla 2009

Reetta ja Andy, Niina ja Valter 
Messukeskuksen Voittaja näyttelyssä

Samppa ja Ulla,HSKP:n joulubuffet

Tuomarikylä,Samppa ja Disney,
Frans ja Jami

Ystävät yhdessä elokuu 2009,
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Assistance Dogs Europe 
www.assistancedogseurope.org

Yhdeksäs ADEun kokous pidettiin hel-
teisessä Umagissa Kroatian rannikolla, 
jonne matkasimme yhdessä Rajalan 
Leenan kanssa. Kokouksen pitopaikka 
oli ihanteellinen lomakohde ja myös 
säät hellivät meitä matkalaisia! Avus-
tajakoirakoulutuksen auditointi on 
tänä vuonna Suomessa ajankohtainen 
ja kokous sattui hyvään ajankohtaan 
tiedonhankinnan kannalta. Kaukainen 
sijainti ja hieman hankalat yhteydet 
olivat jonkin verran karsineet osallis-
tujamäärää ja kokoukseen osallistuikin 
vain noin 50 henkilöä. 
Auditoinnista saimme paljon hyödyllistä 

KANSAINVÄLISIÄ KUULUMISIA
Auditoinnin pohjustusta

ADEu kokous 24-26.9.2009 Kroatia           

Teksti ja Kuvat: Katariina Tiira

Kuva 1 : Kokouksessa oli mahdol-
lisuus kokeilla näkövammaisena 
oloa ”Guiding Experience” instal-
laatiossa. Kokemus oli opettavai-
nen ja aika pelottavakin - etenkin 
kun paikallisten opaskoirien taso 
ei oikein päätä huimannut...

tietoa. Tähän saakka audi-
toitava organisaatio on mak-
sanut auditoinnin kulut itse 
(kahden auditoijan matkat ja 
hotellikulut) ja siihen olimme 
varautuneetkin. Kokouksessa 
päätimme kuitenkin että tasa-
puolisuuden vuoksi auditoin-
nille asetettiin kiinteä maksu, 
650-, koska kulut olivat hy-
vinkin eri luokkaa, riippuen 
siitä missä maassa organisaatio 
sijaitsi. Uusi maksukäytäntö 
alkaa 1.10.2009 – juuri so-
pivasti Suomen auditointia 
ajatellen.

Auditointi tapahtuu kahden virallisen 
auditoijan kaksipäiväisenä vierailuna 
organisaatiossa, jolloin he tutustuvat 
koulutukseen, tiloihin sekä haastatte-
levat mahdollisimman monta avusta-
jakoiran käyttäjää paikan päällä sekä 
puhelimitse. Auditoinnin hyödyt ovat 
selkeät – esim. Australiassa lentoyhtiöt 
sekä juna & bussiliikenne hyväksyvät 
vain auditoidun organisaation koulut-
tamat koirat avustajakoiriksi.

ADEu kerää myös parasta aikaa tietoa 
jokaisen Euroopan maan tilanteesta, 
mm. avustajakoirien pääsystä ravinto-
loihin, kauppoihin sekä julkisiin tiloihin 
ja koostaa USAn mallin mukaan pienen 
kirjasen kunkin maan tilanteesta. Täten 
matkaileva avustajakoiran käyttäjä osaa 
varautua kunkin maan tilanteeseen 
etukäteen.

Ehdottomasti mielenkiintoisimpia 
luentoja oli Claire Guestin esitelmä 
omasta työstään syöpä-, epilepsia-, 
sekä diabetes-tunnistuskoirien kans-

sa. Diabeteskoiria on UK:ssa tähän 
mennessä koulutettu jo kahdeksan ja 
niiden vaikutus omistajiensa elämään 
on ollut valtaisa. Koirat varoittavat 
omistajaansa alhaisesta verensokerista 
(toisinaan myös liian korkeasta) ja ne 
on opetettu tarkistamaan omistajan 
verensokeri käskystä. Ennen koirien 
työhön astumista omistajien luona oli 
vieraillut ambulanssi ahkerasti, jopa 
useita satoja kertoja vuodessa – koirien 
tultua kukaan kahdeksasta käyttäjästä 
ei ollut joutunut turvautumaan am-
bulanssin tai lääkintähenkilökunnan 
apuun. Tällainen säästö alkaa varmaan 
jo kiinnostaa myös päättäjiä. Sen verran 
innostuimme Leenan kanssa asiasta, 
että jossain vaiheessa saatetaan myös 
meillä tällainen koira nähdä.

Australian avustajakoirien edustajan 
puheenvuoro oli hyvin mielenkiin-
toista kuultavaa. Richard Lord puhui 
avustajakoirien markkinoinnista ja 
lähinnä varainhankinnasta, johon heillä 
oli todella ammattimainen ote.  ’Dog-

2: Kokousyleisöä
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tober’ oli uusi nimi lokakuulle, jolloin 
oli paljon avustajakoira tapahtumia ja 
erilaisia kampanjoita esim. työpaikoilla 
– yksinkertaisena tarkoituksena kerätä 
rahaa. Lord kehotti myös käyttämään 
surutta enemmän OOOOOH-tekijää 
eli juuri hellyttäviä pentuja ja liikuttavia 
tarinoita sympaattisista koirakoista. Se 
on elävä elämä, kun puree, näissäkin 
asioissa! Kannattaa käydä vilkaisemassa 
Assistance Dogs Australian nettisivuja 
www.assistancedogseurope.org 

3: Auringonlasku Kroatiassa

Kuulimme paljon mielenkiintoi-
sia luentoja sekä näimme paljon 
avustajakoiria/opaskoiria. Pääl-
limmäisenä mieleen jäi kuitenkin 
sama fiilis kuin viisi vuotta sitten 
kun osallistuin Belgian kokoukseen 
– avustajakoirillamme on Suo-
messa eittämättä paras koulutus 
ja yleishallinta, mutta Suomi tulee 
todella häntäpäässä mitä tulee 
avustajakoirien rahoitukseen ja 
markkinointiin. Monet maat saivat 

jo nyt rahoitusta valtiolta, ja olivat 
tehneet mittavaa työtä rahoituksen 
saamiseksi – Suomi junnaa edelleen 
samassa tilanteessa missä olimme viisi 
vuotta sitten. Olisiko aika saada ryhtiä 
tähän hommaan…?

Lopuksi haluan kiittää Avustajakoi-
rayhdistystä, jonka rahallisen tuen 
ansiosta Kroatian matka oli yleensä 
mahdollinen!

Katriina Tiira
Avustajakoiratuomari sekä
Aputassujen tukijaosto
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ADEu eli Assistance Dogs Europe 
(www.assistancedogseurope.org) on 
Euroopan kattojärjestö avustajakoirille. 
Eräs sen tärkeimmistä tehtävistä on 
yhtenäistää ja virallistaa kohtuullisen 
kirjavaa avustajakoirakoulutusta Eu-
roopassa – vastaavaa tekee ADI eli 
Assistance Dogs International (www.
assistancedogsinternational.org) rapa-
kon toisella puolella. 

Molemmat järjestöt auditoivat jäsen-
maittensa avustajakoirakouluja; tämä 
tarkoittaa koulutuksen standardien, 
olosuhteiden, koirien sekä yleisesti 
koulutuksen laadun tarkistamista siten 
että ADE voi antaa avustajakoirakoulul-
le virallisen leiman. Auditointi merkit-
see siis isoa leimasinta, joka saattaa olla 
hyvin merkittävä asia koululle. Hyvänä 
esimerkkinä tästä on tilanne Australi-
assa; vain auditoidun avustajakoirakou-
lusta valmistuneet koirat saavat lentää 

ilmaiseksi maan lentoyhtiöissä.
Auditoitu tarkoittaa siis tässä tapa-
uksessa sitä että koko koulutuksen 
laadulliset ja eettiset standardit 
ovat kunnossa.

Suomen avustajakoiratoiminta 
on haaveillut auditoinnista jo 
pitkään ja periaatteessa toimin-
nalla on ollut kaikki valmiudet 
jo kauan. Puuttui vielä vain 
pieni tönäisy. Se tuli mukavasti 
ADEun taholta, joka kiirehtii 
jäsenmaittensa auditointia 2010 
loppuun mennessä. Matkaeväitä 
auditointiin saimme myös mu-
kavasti  Rajalan Leenan kanssa 
ADEun Kroatian kokouksesta, 
joka sattui sopivasti syyskuun 
alkuun. Ja sitten ryhdyttiin 
hommiin! 

Varsinainen auditointi koostuu kah-
desta osasta 1) paperisodasta sekä 2) 
kaksipäiväisestä tarkastuksesta, jonka 
suorittavat ADEun kouluttamat auditoi-
jat. Kokosimme Leenan 
Rajalan, Reetta Mikkosen 
ja Hélène Stjernschanzin 
kanssa laajan auditointi-
kansion, johon liitettiin 
todisteita kaikesta mah-
dollisesta ja sitten aloim-
mekin odotella riittääkö 
se kilomäärä paperia vai 
vieläkö jotain tarvitaan. 
Hyvin kävi, se riitti, ja 
seuraavana olikin vuo-

rossa 
v a r -
sinainen tarkastus. 
Auditoijiksi saimme 
kaksi hollantilaista 
miellyttävää naista, 
jotka kouluttavat 
myös itse avustaja-
koiria Hollannissa. 
Siinä jännityksessä 
helpotti että mo-
lempien nimi sattui 
olemaan Inge…

Auditoinnin ajankohta sattui joulukuun 
alkuun 2-4.12.2009, jolloin samalla 

viikolla kamalat, viikkotolkulla kestä-
neet verisateet loppuivat ja pakkanen 
kiristyi näyttäen aurinkoisen ja kirpakan 
Suomen vieraille.  Pääsimme heti keski-

viikkona Kemiöön, jossa nautittiin audi-
toijien kanssa illallista Leenan ja Reetan 
kanssa ja saimme hieman alkujännitystä 
karistettua tuolta Kemiön kouluttajien 
päästä.  Torstaina auditoijat kävivät läpi 
kaikki tilat, koiratarhat, koulutustilat, 
eläinlääkärin sekä tietysti tutustuivat 
koiriin ja koko systeemiin Elisa Fors-
manin, Stina von Bonsdorffin, Leenan 
ja Reetan johdolla. Kemiön oppilaat 
esittelivät hoitokoiransa ja kertoivat 

SUOMEN AVUSTAJAKOIRATOIMINTA ON NYT AUDITOITU!

Accr ADI logo 

Elisa Forsman, Katriina Tiira, Anita Sjöholm, 
Hélène Stjernschantz, Ingrid van Deelen, 
Stina von Bonsdorff, Inge Molleman, Leena 
Rajala

Hélène Stjernschantz, Ingrid van Deelen 
ja Inge Molleman, 
taustalla Stina von Bonsdorff

Leena opettaa koiraa laittamaan roskat koriin
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rutiineistaan ja Leena ja Reetta näyttivät 
koirien koulutusta. Eniten ihmetystä 
herätti koirien korkea hallinnan taso 
– Hollannissa (kuten muuallakin Keski-
Euroopassa) koirat ovat kiinni, joten 
perushallinnan opetusta ei tarvitse 
korostaa näin paljon. Etenkin kaupunki-
osuudella Turun keskustassa nuoret irti 
vierellä kulkevat koirat saivat Ingejen 
sydämet pamppailemaan…
Avustajakoirayhdistys edustajinaan 
Pekka Hätinen sekä Soile Englund 
kävivät esittäytymässä myös Kemiössä 

ja kertomassa Avustajakoi-
rayhdistyksen toiminasta 
Suomessa. Anders Vahtola, 
Kemiö Brusabyn rehtori 
esitteli myös koulun muuta 
toimintaa.

Viimeisenä auditointipäivä-
nä kouluttajat tutustuivat 
Helsingissä Hélènen johdol-
la Invalidiliiton toimintaan 
ja rooliin avustajakoirien 
koulutuksessa Suomessa. 
Allekirjoittanut ja toinen 

kolmesta avustajakoiratuoma-
reista Eeva Linnala esittelimme 
luonnetestit, käyttöönottokat-
sastukset sekä taidontarkistuk-
set. Mukana oli myös tuoreita 
sekä kokeneempia avustaja-
koirankäyttäjiä, joita auditoijat 
haastattelivat sekä vapaaeh-
toisia peesareita kertomassa 
omasta toiminnastaan. 

Ja siinä se sitten olikin – vaikka 

auditointi ei ajallisesti vienyt paljon 
aikaa, niin henkisesti sitäkin enemmän 
ja se oli vaativa rutistus koko avusta-
jakoiratiimille, niin liiton puolelle kuin 
varsinaisille kouluttajille. Viikko sitten 
saimme ilouutisen; Suomen avustaja-
koirankoulutus on auditoitu ja saamme 
virallisesti käyttää tätä logoa toiminnas-
samme. Hyvä Suomi!!!

Katriina Tiira
(tuomari ja avustajakoiratoiminnanjo-
kapaikanhöylä)

Leena Rajala kouluttaa 
tulevaa avustajakoiraa

Reetta Mikkonen kouluttaa 
aputassuoppilasta
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Täyden palvelun apuvälinetalo

Autoilun apuvälineet

Meiltä myös

HELSINKI • JOENSUU • JYVÄSKYLÄ • KOUVOLA • KUOPIO • LAHTI • OULU • SEINÄJOKI • PIRKKALA • TAMPERE • TURKU  TUUSULA • VAASA

Pyörätuolinostimet Pyörätuolirobotit Siirtojärjestelmät Ajohallintalaitteet Kääntöistuimet ym.

Lisätietoja: www.respecta.fi tai asiakaspalvelu puh. 0207 649 749
Tilaa esitteitä: info@respecta.fi Lue myös www.refleksi.fi

• Proteesit  
• Ortoosit ja tuet  
• Ortopediset jalkineet  
• Yksilölliset tukipohjalliset

• Hygienia 
• Kodinhoito
• Pukeutuminen
• Terapiavälineet

• Ergonomia  
    - mm. erityisistuimet 
      ja kotihoitosängyt
• Lasten apuvälineet

• Vuokraus  
• Huolto
• Kuulo

“Ystäväsi avun avuksi!”

PyörätuolitSähköpyörätuolit Sähkömopot Kävelytelineet

www.respecta.fi

Liikkumisen apuvälineet

Lisätietoja: Sami Salonen 040 3488 559

LUOVUTUSLEIRI 2009:
Topi ja Chili, Samppa ja Disney, Sinikka ja Dustin, Jani ja Curry, Arja ja Calle, 
Nina ja Compis, Kati ja Minttu, Atte ja Consta sekä Johanna ja Dolly
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Sain avustajakoira Callen viime vuoden 
toukokuussa. Ilolla voin kertoa, että 
yhteiselo Callen kanssa on muuttanut 
monella tapaa elämääni jo tänä lyhyenä 
aikana.
Sairastuin vuonna 2000 hengenvaaral-
lisesti ja parantumattomasti systeemi-
seen skleroosiin ja keuhkovaltimoiden 
ylipainetautiin. Tautiyhdistelmä on 
harvinainen ja elinaikaennusteeni oli 
olematon. Vastoin odotuksia vuodet 
kuluivat kuitenkin sinnitellen ja lääkärit 
olivat ymmällä. Kunnes jälleen tilani 
paheni ja jouduin letkuin kytketyksi 
happipulloihin. Vaurioituneet keuhkoni 
rasittavat sydäntäni, eikä kehoni saa 
riittävästi happea normaalitoimintoihin. 
Sairauteni murtaa immuniteettijär-
jestelmäni. Elämäni on kilpajuoksua 
sairauteni ja lääketieteen kanssa. Joi-
denkin lääkäreiden mukaan hengissä 
selviytymiseni oli käsittämätöntä, kui-
tenkaan kuntouttamisestani ei uskottu 
enää olevan hyötyä. Pitkä sairaalakierre 
takanani ja hoitotestamenttikaavake 
täytettävänä halusin enää vain kotiin. 
Parin metrin letkuihin sidottuna, happi-
pullo sänkyni vieressä tuijotin valkoista 
kattoamme. Näin kului päiviä, viikkoja, 
kuukausia. Litkahti pari vuotta. Paineet 
kiinteistöni lainan hoidosta ja yritykseni 
töistä kaatuivat päälleni. Saksanpaimen-
koirani, johon olin syvästi kiintynyt, oli 
juuri kuollut. Yksinäiset tunnit kotona 
olivat pitkiä ja tarkoituksettomia. 
Kivuissa valvotut yöt olivat viheliäitä 
ja aamuöiden sudenhetkien ajatukset 
masentuneita. Myöhään, pitkän työ-
päivänsä jälkeen mieheni kantoi taas 
uuden erän happipulloja käyttööni ja 

kaatui uupumuksesta vuoteeseen. En-
nen niin vilkas ja toimelias elämänpiirini 
supistui. Olin turhautunut ja peloissani. 
Ei elämässä näin pitänyt käydä.

Mutta elämäni alkoi muuttua. 
Voimattomana ja tylsistyneenä 
katselin TV:tä vuoteessani kunnes 
näin ohjelman tämän lehden pää-
toimittajasta ja avustajakoirasta. 
Kiinnostuin aiheesta ja aloin hakea 
lisää tietoa. Kaihoten muistin pit-
kät ja nautinnolliset metsäkävelyt 
edesmenneen saksanpaimenkoi-
rani kanssa. Muistin virkistävät 
uintilenkit koirani uiden vieressäni. 
Aistin metsän raikkaat tuoksut 
ja koirani turkin pehmeyden sen 
painautuessani viereeni. Silloin jos-
kus…Jossain syvällä kirpaisi. Herä-
si kysymys: olisikohan minullakin 
vielä mahdollisuuksia? Jaksaisinkohan? 
Toivo ja muistikuvat virkistivät. Asia 
kieppui mielessäni eikä antanut rauhaa. 
Aloin kuntouttamaan itseäni sängyssä 
voimistellen. Pikkuhiljaa venytellen ja 
hengästyen. Mieheni vaihtoi happipul-
lon toisensa perään. Kuluneen talven 
aikana ponnistellessani ehdin laskea 
kattoruudut moneen kertaan. Koitti 
kevät ja minut kärrättiin pyörätuolissa 
happipulloineni pihalle. Noihin aikoihin 
AGAlta kiinnitettiin huomiota suureen 
hapen kulutukseeni. Käyttööni tarjot-
tiin nestemäistä happea, jota saatoin 
nauttia tankattavan ja mukana kannet-
tavan happilaiteen kautta. Rasittava 
kaasupullojen siirtely, johon en itse 
pystynyt, väheni ja liikkumiseni helpot-
tui. Lihaskuntoni alkoi kasvaa. Elämä 

virisi: minulla oli taas tavoite. 
Sairauteni kaikista negatiivisis-
ta ennusteista huolimatta olin 
saanut uskoa uuteen elämään ja 
toivo avustajakoirasta motivoi 
minua kuntoutumaan. Siispä ha-
kemukset Invalidiliitto ry:lle, joka 
ostaa nämä Avustajakoirakoulun 
kouluttamat ”superhauvat” ja 
luovuttaa ne käyttäjilleen. Alkoi 
jännittynyt odotus. 

Ja toiveeni täyttyi! Sain suuren, käyttö-
linjaisen, kiiltävän mustan ja luonnoltaan 
sekä ulkonäöltään upean labradorin-

noutajan Callen. Sain todella uuden 
perheenjäsenen. Callen kiintymys ja 
palvelualttius on liikuttavaa. Kivuliaina 
tunteina se ryömii viereeni peiton alle 
ja antaa minulle vierihoitoa. Sen kehon 
lämpö rauhoittaa minut ja nukahdan 
sen tasaiseen tuhinaan, poski poskea 
vasten. Olen vakuuttunut, että sen 
läheisyys alentaa myös keuhkoval-
timopainettani jarruttaen vaarallista 
sairauttani, joka vaurioittaa sydäntäni. 
Avustajakoirakoulussa Callelle opete-
tut toimet (se mm. avaa ja sulkee ovet, 
kaapit ja laatikot, se nostaa, vie ja tuo 
esineitä, täyttää pyykinpesukoneen 
ym.ym.) se suorittaa ilolla ja ripeästi. 
Calle on persoona ja se on kova poika 
myös siivoamaan. Monesti sen hyvää 
tarkoittaville ja itsenäisille ratkaisuille 
ei voi muuta kuin nauraa sydän syr-
jällään. Sen ilo ja into ei jätä kylmäksi. 
Tämä ilo on tarttunut itseni lisäksi 
myös lähipiiriini. Tässä myönteisessä 
ilmapiirissä on sairauteni kestäminen 
läheisillenikin helpompaa. Vammau-
duttuani koin saavani osakseni säälin ja 
vaivautuneisuuden sekaisia, suorastaan 
vältteleviä silmäyksiä. Eristäydyin. Nyt 
Callen ja minun yhteistä menoa katsel-
laan uteliaan hämmästyneesti ja ihaillen. 

Avustajakoirasta apu sydämelle ja uusi elämäAvustajakoirasta apu sydämelle ja uusi elämä

Arja Alho ja Calle

Arja ja Calle
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Callen kanssa on hauska lähteä ”ihmis-
ten ilmoille” ja elämänpiirini avartuu 
taas pikkuhiljaa. Calle auttaa minua 
jälleen sosiaalistumaan ja sopeutumaan 
vammaisuuteeni. Kiintymyksemme 
syvenee päivä päivältä. 

Ennen sairastumistani toimin saksanpai-
menkoirien parissa koulutusohjaajana. 
Nyt olen herätellyt vanhoja taitojani ja 
avustajakoirien luovutusleiriltä saamie-
ni tietojen avulla olen jatkanut Callen 
koulutusta. Olen jo monesti yllättynyt 
Callen nopeasta oppimiskyvystä ja älyk-
kyydestä. Calle oli ollut minulla vasta 
kolme viikkoa, kun se jo vei tyhjen-
tyneen happilaitteeni matkan päähän 
miehelleni täyttöön. Täytetyn laitteen 
Calle kiidätti laukalla takaisin minulle. 
Callen avulla myös kuntoutumiseni on 
jatkunut. Kipuni ovat paremmin hal-
littavissa ja olen voinut jopa vähentää 
lääkitystäni. Kortisonin aiheuttama tur-
votus on laskenut ja viihdyn taas itseni 
kanssa. Callen auttaessa ja teknisiä apu-
laitteita hyödyntäen saan voimani jak-
sotettua ja jaksan arkirutiinien keskellä 
paremmin. Myös panokseni yritykseni 
hoidossa on kasvanut. Haaveilen jälleen 
kävelyretkistä metsäpoluilla, vaikka in-
vamopon avulla. Tähän keuhkolääkäri 
on minua kannustanutkin. Callen avulla 

uskaltautuisin pienille 
metsäretkille ja niihin 
valmentaudumme tree-
naamalla yhdessä: Calle 
vie jo hätä- ja avunpyyn-
töviestiä kohtuullisilla 
etäisyyksillä tuntematto-
mallekin ihmiselle ja ohjaa 
avuntuojan luokseni.
 
Avustajakoirayhdistys, 
avustajakoirakoulu ja in-
validiliitto ovat hyvin ver-
kostoituneet alan muiden 

toimijoiden kanssa. Tämä verkosto 
ja keskinäiset tapaamisemme tar-
joavat minulle hyvän turvan ja avun 
kehittyäkseni Callen kanssa toimivaksi 
”avustajakoirakoksi”. Kiitos tämän 
verkoston sain avukseni osaavan ja 
innostuneen peesarin. Hänen kanssaan 
jatkamme treenejä, jotta Calle, itse 
asiassa vasta kolmivuotias nuorukainen, 
saisi toimintavarmuutta tositilanteen 
sattuessa. Tiukan paikan tullen tämä 
avustajakoirani saattaa jopa pelastaa 
henkeni, se siis toimii myös pelastus-
koirana. Jo pelkkä tietoisuus siitä, että 
tarvittaessa koirani 
toimii, vapauttaa mi-
nut liikkumaan. Ke-
sällä aloitamme myös 
vesipelastustreenit. 
Yhteinen matkamme 
on vasta alussa, mihin 
kaikkeen vielä ehdim-
mekään!

Lääkärit eivät var-
muudella tiedä kuin-
ka vaikuttaa immuni-
teettijärjestelmääni. 
Sairauteni etenee ja 
sairastaminen on kal-
lista niin minulle kuin 

yhteiskunnallekin. Mutta jokainen päi-
vä, joka Callen avulla tuo iloa elämääni, 
vaikuttaa myönteisesti myös sisäkemi-
aani. Jokainen tällainen hetki jarruttaa 
sairauteni etenemistä ja toivottavasti 
lykkää edessä uhkaavaa laitoshoitoon 
joutumista. Mitä pitemmälle pärjään 
Callen avulla itsenäisesti, sitä enemmän 
se antaa minulle elämänlaatua, joka ei 
ole rahalla mitattavissa. Yhteiskunnalle 
tämä merkitsee säästöjä, sillä laitos-
hoidot ovat kalliitta. Viime sydäntutki-
muksissa kardiologi totesikin minulle: 
”Onpa avustajakoira tehnyt hyvää!” 
Näin todella on. Olen jälleen ”kiinni 
elämässä”, kuten invalidiliiton sattuvasti 
valittu mottokin sanoo.

Sydämellinen kiitos kaikille Teille, 
jotka myötävaikutatte avustajakoira-
toimintaan! Arvokkaalla työllänne ja 
panoksellanne kokemani elämänlaadun 
paranemisen ja onnen saavuttaa var-
masti moni muukin vammautunut. 

Terveisin Arja ja avustajakoira Calle

Emäntä meni jo, puomi kiinni

Happi-express vauhdissa

Oy AGA Ab, Linde Healthcare, Espoo
Puh. 0800 90008, faksi 010 242 0593
www.linde-healthcare.fi

Happilaitteet
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Kävimme Chilin kanssa pyörähtämässä ulkomailla kesällä 
-09. Kiersimme Puolassa, Saksassa ja Tsekissä. 

Vaikka Chili oli käyttäytynyt hienosti kanssani alusta asti 
jännitti kuitenkin lähteä pitkälle matkalle koiran kanssa 
ottaen huomioon että se  oli ollut minulla vasta muutaman  
kuukauden.

Ennen matkaa minun piti kuitenkin käydä tarkastuttamassa 
Chili eläinlääkärissä, jotta sain sen passiin todistuksen ter-
veydentilasta. Sen lisäksi selvittelin eri maiden avustajakoi-
rakäytäntöjä mm. missä kaikkialla koiran kanssa saa kulkea 
ja missä koiran saa pitää vapaana. 

Sitten olikin aika lähteä matkaan kohti Helsinkiä, josta lai-
valla Puolaan. Laivassa Chili pärjäsi hienosti, vaikka se vähän 

kummeksuikin koiran pissatukseen tarkoitettua hiekkalaa-
tikkoa. Ainut ongelma oli, ettei laivan invahytteihin saanut 
viedä eläimiä. Niinpä jouduimmekin perushyttiin, missä oli 
niin kapea oviaukko että pyörätuolistani piti irrottaa pyörät 
sisään ja ulos mennessä. 

Laivasta päästyämme lähdimmekin tien päälle kohteena 
Saksan raja. Ajoimme kuuden-kahdeksan tunnin rupeamia. 
Tietenkin Chilin piti käydä tarpeillansa, ja välillä kyllä hirvitti 
pissattaa sitä kun rekat paahtoivat ohi. 

Saavuttuamme päämäärään, vanhojen autojen kokoontu-
miseen, en voinut kuin ihmetellä Chilin lehmänhermoja. 
Chiliä ei hetkauttanut ollenkaan vaikka ihmisiä oli ympärillä 
tuhansia, vaan se teki töitä niin kuin aina ennenkin.
Tuntui välillä jopa että ihmismassa teki Chilistä tarkkaavai-
semman. 

Kotimatkalla koiran lomauupumus ilmeni levottomuutena, 
eihän se ollut päässyt kunnon lenkille pariin viikkoon. 

Kaiken kaikkiaan matka sujui loistavasti ja suosittelen kaikille 
matkustamista koiran kanssa. Avustajakoiran kanssa voit 
retkeillä missä ja miten tahansa.
   
Topi Sinivuori

Chili on Starckjohann säätiön kummikoira

Topi ja Chili

Chilin kanssa Euroopassa
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Minä olen musta labradorinnoutaja 
Minttu. Kastenimi Dimma ja koodi-
nimi on Minde Koiranen. Valmistuin 
aputassuksi keväällä 2009. Tassuttelen 
nyt teille kuulumisia, sekä opiskeleville 
ja valmistuneille avustajille vinkkejä tu-
levaisuuteen. Näistä voi olla apua myös 
kaikille tavistassuttelijoille.

Minä siis muutin Äiskän perheeseen 
Turkuun keväällä. Perheeseen vielä 
silloin kuului bordercollie Viivi. No, 
Viivi oli vanha ja vähän huonomuistinen, 
mutta sain paljon vinkkejä varsinkin 
mummolaa varten. Viivi sitten muutti, 
puruluisille niityille, syyskuussa ja mi-
nusta tuli perheen ainoa ”tassullinen”.
Olen nyt treenannut Äiskää asioimaan 
erilaisissa paikoissa. Myös säännöllistä 
päivärytmiä harjoitellaan. Tavoitteena 
on tietysti taitokoe ja sujuva toiminta 
avustettaessa.
Tärkeintä on iloinen työnteko. Jos-
kus voi perhesovun ylläpitämiseksi 
suorittaa tehtäviä äänipalkalla, jolloin 
palkkio menee hyväntekeväisyyteen. 
Omaihmisen ulkoilutuksen tulee ta-

pahtua monta kertaa päivässä, satoi tai 
paistoi. Seuratkaa tarkkaan sen painon 

kehitystä ja vähentäkää ruuan antoa ja 
lisätkää liikuntaa tarvittaessa. Käyttäkää 
ihmisiänne säännöllisesti vaa’alla. Lenk-
keilyt voivat tapahtua tuolilla, mopolla 
tai ihmistä kävelyttäen. Omaihmisen 
kävely on tietenkin hänelle tehokkain-
ta. Me emme aina ota valjaita mukaan. 
Huomioikaa omat sosiaaliset tarpeenne 
samalla. On hyvä tarkistaa hajuviestit ja 
suorittaa muut perustarpeet. Oma piha 
kuuluu pitää siistinä.

Sitten ruoka. Vaalikaa terveellistä, 
muistakaa kohtuus kaikessa. Ihmiselle 
terveysruuat ovat hyviä, kuten esimer-
kiksi rasvaton piimä ja porkkanaraaste. 
Tarkistakaa ruuan tuoreus haistamalla 
ja maistamalla. Minun Äiskä tarvitsee 
tarkkaa säännöllistä ruokintaa. Tämä 
pitää huomioida myös asioidessa ja 
lenkkeilyssä.

Olkaa tarkkoina ruokailujen aikana. 
Lattia tulee pitää puhtaana, ettei omaih-
minen kompastu vaikkapa nakinpalaan. 
Älkää kuitenkaan vaarantako itseänne 
kun omaihmisenne kokkaa (tai yrittää 

sitä). Putoavat kuumat perunat ja 
lentävät lautaset eivät ole oman ter-
veyden vaarantamisen veroisia. Minä 
pysyttelen tarkkailemassa tilannetta 
olkkarissa ja mahdollisuuksien mu-
kaan ulvon Äiskän pois keittiöstä, jos 
muita kokkiehdokkaita on paikalla.

Kerjääminen ei tietenkään kuulu 
aputassuille, mutta treenatkaa katse-
kontaktia ruokailujen aikana. Meillä 
se ei vielä tehoa Äiskään. Jotain voi 
kuitenkin jäädä lautaselle, josta se 
on helpompi siirtää ruokakuppiini 
(näinhän ei siis tehdä). Tää on vinkki 
tavistassuttelijoille, ei meille treeni-
avustajavartaloille.

Työnteossa huomioitavaa: Jos omaih-
misenne ei käy töissä kodin ulkopuo-

lella, pitää hänelle järjestää tekemistä 
päiviksi. Se ulkoilu on toki tärkeää, mut-

ta virikkeitä tarvitaan. Opettakaa valo-
jen sytyttämistä näyttämällä mallia. Itse 
tietenkin otatte joka näytöstä palkkion 
ja heilutatte kovasti häntää. Ilo on tart-
tuvaa. Tavaroiden ottaminen vastaan 
kuuluu joka ihmisen perusopetukseen. 
Teille vaativampia tehtäviä ovat mm. ve-
toketjun avaaminen ja sulkeminen, esi-
neiden nouto kauempaa, sähkömopon 
akunjohtojen nosto. Meillä pillimehun ja 
vessapaperin tuonnista seuraa minulle 
varma palkkio. Voitte lisäksi treenailla 
vaikkapa pyykinpesukoneen kanssa tai 
ovien avaamisella ja kiinnilaitolla. Taas 
on syytä muistaa kohtuus ja vaatia 
selkeät vihjesanat. Meillä luvattoman 
usein Äiskä kämmää halutessaan päästä 
esim. sairaalassa kerroksesta toiseen. 
Mikä on vihjesana - Hissi? No, välkkynä 
likkana minä hoksasin, että se on - Valo. 
Kuten huomaatte, ihmisen koulutus on 
ikuista.

Ihmisillä on sitten kumma tapa lot-
railla suihkun alla alvariinsa. Pitäkää 
omaihmisenne puhtaana, voitte mennä 
toki pesulle mukaan jos siitä pidätte. 
Muutoin tarkkailkaa tilannetta sopivan 
matkan päästä. Mä näytän mallia myös 
hampaiden harjauksessa.
Tassujen pesu kuuluu asiaan, on mu-
kavampi nukkua sängyssä, kun sinne 
ei tule hiekkaa. Jos ette nuku sängyssä, 
tehkää asialle jotakin. Sänkypaikan pitäi-
si kuulua joka koiran oikeuksiin. Tämä 
koskee myös teitä taviskoiria.
Muistakaa rokotukset. Minä käytin 
Äiskän influenssarokotuksessa ja olen 
nyt menossa hakemaan itselleni roko-
tukset.

  Naksusta sen verran, ettei se nyt ihan 
välttämätön ole. Meidän Äiskä kun on 
vähän (ai vähän vai?) hidas. No meillä 
naksun sijaan, käytettiin aluksi sanaa 
- hyvä. Siitä tuli sitten turkulaisittain 
hyyväää… Nykyään sana on - jep! Sen 
jopa meidän Äiskä osaa sanoa. Minä 
en kuule jos se sanoo jeep, sillä sehän 

Kati Helenius ja Minttu

Hau kaverit

Poliisilaitoksella
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on auto.

Kummalla puolella ihmistä te sitten 
kuljette? Uskokaa kaverit, on oman 
etunne mukaista hallita niin vasen kuin 
oikea puoli. Omaihmisenne on usein 
toispuoleinen, mutta teidän tulisi kul-
kea tasapainossa. Minulla kului oikean 
etutassun kynnet muita nopeammin, 
kunnes aloin juoksemaan osan lenkistä 
mopon oikealla puolella. Nyt ei enää 
tarvitse viilailla jatkuvasti kynsiä. Meitä 
hännänheiluttajia tällä alueella piisaa. 
On kätevämpää minun vaihtaa puolta ja 
juosta koko mopolenkki, varsinkin iltai-
sin, niin pääsee nopeammin syömään.

Muistakaa kaverit hyvät käytöstavat 
julkisilla paikoilla. Minua muistetaan aina 
kehua kauniiksi, rauhalliseksi ja viisaaksi. 
Nämä ovat tietenkin perustavoitteet. 
Useasti minulle on yritetty tarjota ruo-
kaa. Tässä on Äiskän koulutus kesken, 
sillä se ei ole vielä huolinut dogbagiä 

mukaan. Minä olen siis ollut 
ruokaravintolassa, ilman 
ruokaa. No, vuh…
Pitäkää itse huolta siitä ettei 
omaihmisenne unohda itse-
ään mihinkään. Meillä Äiskä 
vielä joskus hukkaa itsensä, 
jos en ole vahtimassa. 

Se on kerran unohtanut 
vihjesanan  ”ole hyvä”, jonka 
seurauksena minä vain tuijo-
tin ruokakuppia. Meillä kun 
ei sovi syödä ilman lupaa.  
Minun palkkaraksut ovat 

avopurkissa matalalla pöydällä, enkä 
ole käynyt varkaissa. Palkan saa työstä 
ja kodin vahtimisesta. 
En kuulemma vaan saisi haukkua niin 
paljon. Tosin ilmoitan muiden tulosta 
vain jos Äiskä on kotona. No jaa, on 
yhdellä tassulla laskettavissa ne kerrat 
kun olen jäänyt yksin kotiin. Silloin voi 
nukkua, murtovarkaista viis. Minä olen 
pohtinut mistä sais kyltin. ”Koira on 
söpö. Varo Äiskää ja automaattiovea!”

Olkaa muuten valppaina paljossa väki-
joukossa. Olin Äiskän kanssa konfirmaa-
tiotilaisuudessa Pyhän Laurin kirkossa. 
Äiskä oli tietty etupenkillä kummina. 
Rippikoululaiset sitten saapuivat käy-
tävää pitkin ja mielestäni kaikki sujui 
hyvin. Minä sitten laskin, että kun se 
setä (pappi) on siellä yksin, hännän ta-
kana korokkeella, mun kannattaa pitää 
nenä kohti valtaisaa joukkoa ja Äiskää. 
Mutta, mutta…

Minulle ei missään vaiheessa selvin-
nyt, miksi kaikki vähän väliä nousivat 
seisomaan. Minä kun olen oppinut, 
että silloin kun Äiskä nousee, minäkin 
nousen. Se koko toimitus oli yhtä 
ylösalas liikettä. Minua rupesi sitten 
vielä haukotuttamaankin ja se aiheutti 
yleisreaktion koko kansanjoukossa. 
Käytiin me alttarillakin, mutta Lauran 
albasta ei löytynyt harmikseni nameja. 
Onneksi kaikki kehuivat minua kirkon 
ulkopuolella, miten rauhallisesti olin 
käyttäytynyt. Homma kotiin, ottakaa 
mallia.

Äiskälle tuli tässä pakkasilla merkilli-

nen probleema. Se kun ei tiennyt kuin-
ka kovalla pakkasella minä voin juosta 
mopon vierellä. Hyvä muistisääntö: 
Kun omaihmisen nenä jäätyy ennen 
pissapaikkaasi, on syytä kääntyä takaisin 
tarpeidesi jälkeen.

Täällä etelässä lumi ei ole usein mo-
poilun este, paitsi tänä talvena. Teillä 
pohjoisen tassuttelijoilla tilanne on 
ehkä toinen. Meillä on mopo juuttunut 
pari kertaa lumeen, mutta pahempi 
ongelma on rengasrikot. Äiskä tarttis 
formulatiimin renkaiden vaihtoon tai 
edes paikkaukseen. Minä olisin valmis 
formulaferrari, mutta kun Äiskällä ei 
ole ajokorttia. Minä olen jo laittanut 
sen kertaamaan vihreää kansiota, että 
se pääsisi edes koirakirjallisista läpi.

Sattui tässä kesällä yks nolompikin jut-
tu. Sinänsä minä en mielestäni tehnyt 
mitään väärää. Olisi kannattanut vaan 
muistaa, ettei lähde makkara-apajille 
kun peesari on mukana. Rantojen Reis-
koilla on siis kesäpaikka lenkkipolun 
varrella. Minä sitten hokasin että siellä 
on makkararoskis ihan minua varten. 
No Anni pahus tuli perässä. Minä en 
enää ole uskaltanut mennä sinne. 
Äiskä luulee vieläkin, että minä kävin 
koko kesän naukuilla ja olisin tarvinnut 
koirien AA-kerhoa. Minä kun olin vaan 
keräämässä vararavintoa. Kyllä minä 
vieläkin saan kirmata metsässä, mutta 
Äiskä on paljon tarkempi missä ja mil-
loin. Joten kaverit, luita vastaan tiedossa 
hyvä makkarapaikka.

Lopuksi:
Meillä koirilla on tutkitusti ainakin 
kolmea älyn alalajia (vaistomaista, 
adaptiivista ja opetettua - tutkija Stanley 
Coren). Toi siis on pikkasen alakanttiin 
arvioitu, mutta menköön. Meillä koirilla 
on mahdollisuudet ties mihin ihmisten 
kouluttamisessa.
Toivotan teille riemukasta työelämää ja 
tuoksujen täyteistä kesää.

Aputassu Minttu ja Äiskä Kati

Sähkömopo lataukseen, 
johdot Äiskälle

Äiskä ulos ja kauppaan
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Minun ja Compiksen yhteiselon alkuun on mahtunut sekä hyviä, 
että haasteellisia päiviä. Hyvinä päivinä kaikki sujuu tosi hyvin ja 
huonoina päivinä ei taas sitten suju mukamas mikään. 
Kesä oli lämmin ja aurinkoinen, sen vietimme enimmäkseen 
ulkoillen. Teimme pitkiä lenkkejä ja muuten vaan ”hengailtiin”. 

Sadepäivät olivat vähän tylsiä ja 
silloin lähdimme usein kaupoille 
tai kyläilemään. 

Lenkeillä aluksi suurin haaste oli 
mennä pihojen ohi, joista leijaili 
grillattujen ruokien tuoksu ja  
kerran Compis ”kävikin grillillä”. 
Broilerin palat ja possun sydän 
oli korvaamaton apu ohitta-
essamme seuraavilla lenkeillä 
kyseiset pihat. Sama niksi tepsi 
myös toisten koirien ohitta-
misessa, joka sekin oli alussa 

haastavaa. Kaiken kaikkiaan kesä meni hyvin. 

Syyskuussa tuli sitten uusi tilanne. Compis oli tosi levoton eikä 
jaksanut keskittyä kunnolla mihinkään. Lenkeillä se teki mitä ha-
lusi välittämättä siitä miten sitä yritin ohjata. Samoin kaupoilla ja 
muuallakin minne menimme. Toisinaan se sitten oli tosi väsynyt 

eikä jaksanut tehdä oikein mitään. Jonkin aikaa siinä meni ”säh-
lätessä” kunnes otin yhteyttä eläinlääkäriin. Kerroin tilanteesta 
ja hän pyysi vastaanotolle tehdäkseen tarkemmat tutkimukset. 
Otettiin mm. virtsanäyte, josta selvisi että Compiksella oli paha 
pissatulehdus, johon se joutui syömään useamman kuurin ennen 
kuin saatiin tauti kuriin. Myös ruokavalio vaihdettiin. 

Compis on koira, jonka käytöksestä huomaa heti jos jokin on 
pielessä. Nyt osaankin jo aika hyvin ”lukea merkit” ja toimia 
ajoissa. 

Syyskuussa tuli kutsu Käpylään ja marraskuun vietimme sitten 
kuntoutuksessa. Kuntoutusjakso sujui hyvin, vaikka jännitinkin 
sitä ihan turhaan etukäteen. Compis käyttäytyi siellä tosi hie-
nosti. Vaikka uteliaana koirana aluksi ihmettelikin kaikkia uusia ja 
ihmeellisiä juttuja, oikeastaan ainoa ongelma jakson aikana olivat 
puput, joita piti lenkeillä välillä tarkkailla, mutta kuntoutuksen 
loppupuolella nekään eivät enää haitanneet! 

Nyt me odottelemme  jo innolla kevättä ja aurinkoisia päiviä. 
Jos ja kun niitä sadepäiviäkin on luvassa niin kyllä me niistäkin 
selvitään – yhdessä – niin me on päätetty!

Nina Välimäki

Nina ja Compis

Terveiset Kokemäeltä!

KESÄTUNNELMIA DUSTININ KANSSA
Viestiä vuosikurssilaisille yhteiseltä alkutaipaleelta

Sinikka Koivuperä

Dustin luovutusleirillä 
Lepolassa

Nina ja Compis

Tervehdys!

On kulunut puolitoista kuukautta, kun saimme perheisiimme 
uudet jäsenet. Miltä nyt tuntuu, miltä tuntui silloin?

Täällä ollaan Dustinin kanssa 
sopeuduttu toisiimme mai-
niosti! Dustin fiksuna koira-
na lukee minua melkein kuin 
avointa kirjaa..;) Olemme 
molemmat hyvinkin laiskoja, 
varsinkin helteellä, ettem-
me juuri viitsi touhottaa 
ympäriinsä, vaan etsimme 
viileimmän paikan sisätilois-
ta ja nukumme koiran unta. 
Öisin nukumme siskonpe-

dissä koko perheemme: minä, mieheni, tyttäreni, Dustin ja 
välillä myöskin meidän kissa :D
Alkuun oli kyllä hieman hankalaa, jännitin kamalasti       

”häiriötekiöitä”, joita tuntui olevan todella joka puolella; 
lapsia, koiria, kissoja, pyöräilijöitä, lenkkeilijöitä sekä tuok-
suja ja ihania ruoan tähteitä naapuritalon takapihalla. Niitä 
oli pakko päästä tonkimaan eräänä viikonloppuna...  Juu-u, 
kyllä hän se nyt jo hymyilyttää.
Siksi olen kouluttanut villikkoani paljon kytkettynä, ruma 
sana meidän piireissä. Harjoittelemme toki vapaanakin jat-
kuvasti erinäisissä tilanteissa ja uskon, että pian unohdamme 
remmin kotiin.
On myös niitä ihmisiä, jotka käyttäytyvät typerästi jättämällä 
esim. leipää pihalleen, jolloin minunkin koirani haluaisi oven 
auettua lähteä lupaa saamatta syömään tai ainakin katsomaan 
olisikohan siellä lisää..
Kertokaas tekin, mitä kuuluu, kuka käskee.
Täällä kyllä tarinoita piisaa..;)

Sinikka ja Dustin
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Minun tieni aputassuksi on ehkä hieman erilainen kuin 
monen muun. Itse asiassa varmaan aika paljonkin erilainen. 
Siitä voisi kirjoittaa vaikka kirjan, ja ehkäpä vielä sen joskus 
teenkin. Vaan nyt tyydyn kertomaan, että arpa vei minut 

pikkuriikkisenä tyttönä hoitokotiin Huittisiin, missä minulla 
on oma perhe ja koulultakin sain ikioman hoitajan, ystävän 
parhaimman.

Olen, kuten muutkin siskoni, rauhallinen ja hieman arkakin. 
Taitava ja kuuliainen olen, joskin osaan myös kulkea omia 
polkujani, kunhan vain saan ”siimaa”. Lukemattomat suun-
nistus- ja metsälenkit ovat tehneet minusta kovakuntoisen ja 
hieman lihaksikkaankin, ainakin eräiden mielestä. Kiltti kun 
olen niin minulle on kertynyt ystäviä melkoisesti, kilpikon-
nista ja aina ylämaan lehmiin. Erityisesti haluaisin kuitenkin 

lähettää terveisiä Minttu siskolle ja Stellalle, ajattelen teitä 
usein.
 

Minulle on kertynyt kokemusta mitä erinäisimmistä paikoista 
ja erikoisimmista tilanteista. Olen saanut olla morsiusneito-
na häissä, matkustaa Lapin tuntureille ja käydä tapaamassa 
valkopartaa nimeltä Joulupukki. Tutuiksi ovat tulleet myös 
Jukolan viestit, asuntomessut, kaiken maailman kauppakes-

Aputassu Disa

Lapsuuteni vietin Huittisissa

Minttu siskon kanssa oltiin kesät 
kuin paita ja peppu

Syksyllä 2007 alkoi koulu Kemiössä

Viikonloppuisin ja lomilla kävin 
tarkastamassa tilukseni

Vihdoin koitti taas pitkä 
kesäloma kotona

Kesäisin opeteltiin vähän eri 
juttuja kuin koulussa
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kukset, Pyynikin näkötorni ja munkit, Herra Hakkaraisen 
talo ja monet muut hassun hauskat paikat. Toki, jos minulta 
kysytään, niin maailman paras paikka on oma puolen heh-
taarin metsäni, Vanhakosken lehto.

Koulustakin selvisin hienosti, välillä taisin hoitaa osan kurs-
seista toki etäopiskeluna. Ideoin koulukavereilleni myös 

vähän erilaiset liikuntatunnit ja ylipuhuin erään hyvän ystäväni 
niitä vetämään, sellaisen metsämieheksikin haukutun. Noilta 
retkiltä on varmasti jäänyt kaikille kivoja muistoja.

Työelämään kutsu tuli viime vuoden syyskuussa ja maalaistyt-
tö sai muuttaa isoon kaupunkiin Tampereelle. Polkuni kohtasi 
tuolloin Pekan kanssa, jonka luokse muutin emännäksi taloon 
ja josta tuli osa isoa perhettäni. Pekalla on sopivasti pilkettä 
silmäkulmassa, intoa sydämessä ja tahtoa töppösissä, joten 
olen ihan varma, että meillä tulee olemaan kivaa yhdessä. 

Liitin mukaan muutamia kuvia matkastani aputassuksi.

Avustajakoira Disa ja isäntänsä Pekka Pesonen

Syksyllä jatkui taas koulu, minusta tulee
 kuulema keväällä aputassu

Välillä piti toki tulla kotiin 
jääpalloharkkoihin

Keväällä 2009 sain vihdoin ylioppilastakin, 
kiitos siitä ystävilleni

Syksyllä muutin sitten Tampereelle 
Pekan tytöksi

Hienosti meillä alkoi tämä 
yhteistyö sujua

Kerrotaan siitä sitten ensi kerralla lisää
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Minä olen Samppa Halmevaara. Olen 
31-vuotias. Putosin kalliolta kivilouhikkoon 
20 -vuotta sitten. Olin tuolloin 12-vuotias. 
Vaikka onnettomuudesta on jo pitkä aika se 
vaikuttaa elämääni edelleen todella paljon 
ja tulee aina vaikuttamaan. Pudotessani kivi 
tuli oikealta puolelta kasvoja läpi ja kasvot 
rakennettiin uudestaan platinalevyistä. Ta-
paturman seurauksena sain vaikea-asteisen 
aivovamman ja posttraumaattisen päänsä-
ryn sekä oikeanpuoleisen neuropaattisen 
kivun. Elämäni isoja haasteita on ollut pu-
toamisen lisäksi se, että kasvojen vammoja 
lukuunottamatta kaikki vammat on todettu 
vasta paljon myöhemmin; aivovamma 
vuonna 1994 ja muut vammat 2003. Vuo-
sia siis kului ymmärtämättä, mistä oikein 
on kysymys, kun ei jaksanut eikä pystynyt 
samoihin asioihin kuin monet ikätoverit. 
Kaikki oli vaikeampaa ja rankempaa. Tun-
sin aina itse, että en ole samanlainen kuin 
muut. Esimerkiksi muistivaikeuksien takia 
koulutyöskentely vaati kaksinkertaisen työ-
määrän muihin oppilaisiin verrattuna.

Tällä hetkellä käyn vammojeni vuoksi 
monissa kuntoutuksissa. Aivovamman 
takia käyn mm. neuropsykologisessa 
kuntoutuksessa. Siellä minulle ehdotettiin 
mahdollisuutta hakea avustajakoiraa. Pit-
kään asiaa harkittuani näytin asialle vihreää 
valoa. Täytimme hakemukset ja hankimme 
suosituksia minua hoitavilta tai tuntevilta ih-

misiltä. Suureksi ihmetyksekseni pääsinkin 
haastatteluun ja minut valittiin avustaja-
koiran saajaksi. Juuri sillä hetkellä, kaikista 
vaikeuksistani huolimatta, olin maailman 
onnellisin ihminen.
 
Avustajakoirani Disney

Toukokuussa 2009 oli avustajakoirien luo-
vutusleiri ja siellä pääsin viettämään ensim-
mäisen kerran aikaa oman avustajakoirani 
kanssa. Sen jälkeen olemme olleet käytän-
nöllisesti katsoen koko ajan yhdessä.
 
Avustajakoirani nimi on Disney. Disney on 
kohta 3-vuotias musta labradorinnouta-
janarttu. Se on erittäin sirorakenteinen ja 
kaunis. Kauneutensa lisäksi Disneyllä tuntuu 
ajoittain olevan enemmän älliä kuin minulla. 
Välillä  ”se vie minua, enkä minä sitä”!

Yhteinen harrastuksemme, Rally-
Toko

Harrastamme yhdessä Rally-Tokoa. Toko-
tarkoittaa tottelevaisuuskoulutusta. Lajissa 
suoritetaan erilaisia kylttejä, joissa on 
tehtäviä, jotka edellyttävät taitoa, tark-
kuutta ja tottelevaisuutta niin koiralta kuin 
isännältäkin.

Rally-Tokossa on Suomessa tällä hetkellä 4 
eri luokkaa (alokas, avoin, voittaja ja mes-
tariluokka). Alokasluokassa on 31 erilaista 
kylttiä. Niistä 29 kylttiä on erilaisia teh-
täviä: käännöksiä, pujotteluja, spiraaleja, 
istumista, maahan menoa, peruuttamista, 
koiran siirtämistä puolelta toiselle jne. 
Tämän lisäksi on kyltein määritelty lähtö 
ja maali. Näistä kylteistä rakennetaan rata. 
Ratoja voi esim. treeneissä rakentaa oman 
mielen mukaan. Kyltit asetetaan 3-5 met-
rin päähän toisistaan. Kun rata on valmis, 
kyltit suoritetaan tietyssä, numeroidussa 
järjestyksessä. Kisoissa kylttien määrän 
ja sen, mitä kylttejä käytetään, määrää 
tuomari.
 
Kilpailuissa kaikilla koirakoilla on lähdössä 
100 pistettä. Lähtöpisteistä lähdetään vä-
hentämään virhepisteitä, joita on 1, 3, 5, ja 
10 pisteen virheet sekä hylätty. Kun rata on 
suoritettu, virhepisteet lasketaan yhteen ja 

summa vähennetään 100 pisteestä. Tästä 
syntyy lopullinen tulos. Suorituksesta ote-
taan myös aikaa, mutta se ei ole tässä lajissa 
niin tärkeä seikka. Tärkeintä on suorittaa 
rata mahdollisimman vähillä virhepisteillä. 
Ainoastaan niissä tapauksissa, joissa kahdel-
la koirakolla on sama tulos, aika ratkaisee 
siten, että nopeampi voittaa. 

Rally-Tokossa tarkoituksena on suorittaa 
rata niin, että koira on koko ajan isännän 
kontaktissa ja hallinnassa. Jos kontakti 
katkeaa ja koira lähtee esim. haistelemaan 
jotain, niin silloin ropisee virhepisteitä. 
Lajina Rally-Tokon ei kuitenkaan ole tar-
koitus olla mikään jäykkä ja totinen laji, 
vaan päinvastoin: hauska, pirteä, mukava 
ja innostava laji. Kisoissakin joku koirakko 
usein palkitaan iloisuudesta ja innokkuu-
desta, eli jos koiran häntä heiluu tarpeeksi 
hyvin. Näin tuomari valitsee oman suosik-
kikoiransa, joka palkitaan. Myös Rally-Toko 
-treenit ovat hauskoja ihmisten ja koirien 
yhteistapaamisia, joissa nauretaan paljon 
ja pidetään hauskaa. Ekstrahyvä juttu on 
mölli-alokasluokka, joka on eräänlainen 
epävirallinen kisa, johon voi osallistua 
normaalikilpailua löyhemmillä säädöksillä.  
Mölli-kisassa koiraa saa palkita makupa-
loilla. Laji on myös siitä mukava, että sitä 
voi harrastaa itse vaikka ulkona (pihalla, 
parkkipaikalla jne.) rakentamalla itse rato-
ja. Muun muassa alokasluokan kyltit ovat 
tulostettavissa Rally-Toko -liiton sivuilta. 
Ja aina jostain löytyy joku kenttä johon voi 
radan rakentaa.

Miten me löysimme lajin?

Vammautumiseni jälkeen en ole koskaan 

Samppa ja Disney ja Rally-Toko
Minä

Disney-mestari

Samppa ja Disney
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harrastanut mitään. Avustajakoiran saatuani 
aloin miettiä, olisiko avustajakoiran kanssa 
mahdollista harrastaa jotain lajia. Olimme 
avustajakoirien kesäpäivillä Lehtimäellä 
ja pääsimme tutustumaan Rally-Tokoon 
koirankouluttaja Tiina Liljan opastuksella. 
Hän esitteli lajin ammattitaitoisesti ja hy-
vin mukaansatempaavasti. Kun menimme 
radan ensimmäisen kerran läpi, huomasin 
heti, että Disney oli erittäin innostunut teh-
tävistä joita lajiin liittyy. Myös itse innostuin 
lajista todella paljon. Innostustamme lisäsi 
entisestään se, että saimme myös kuulla, 
että Rally-Toko ei ole Suomessa vielä ollut 
pitkään. Se madalsi kynnystä osallistua 
harjoituksiin ja myös kisoihin. 

Miten laji sopii avustajakoiralle ja 
käyttäjälle?

Olemme ensimmäinen palveluskoirakoi-
rakko, joka harrastaa Rally-Tokoa.  Meidät 
on otettu erittäin hyvin vastaan sekä tree-
neissä että kilpailuissa. Muita koirakoita on 
informoitu siitä, että koiraani ei saa ottaa 
kontaktia. Hienoa oli myös huomata, että 
kun osallistuimme ensimmäisiin kisoihin, 
niin kisailmoituksen yhteydessä oli teksti: 
”Kisoihin osallistuu avustajakoira. Avus-
tajakoiran tuntee sinivalkoisista liiveistä. 
Annattehan työrauhan kyseiselle koiralle.” 
Kyllähän mm. treeneissä aina välillä joku 
muista koirista yrittää tulla nuuskimaan 
Disneytä, mutta sehän on meille kaikille 
käyttäjille tuttua; ”anteeksi, mutta tämä 
koira on töissä, siihen ei siis saa ottaa 
kontaktia”.

Rally-Toko vaikuttaa monin tavoin myös 
avustajakoirana toimimiseen. Rally-Toko li-
sää käyttäjän ja koiran yhteistyötä valtavasti. 
Jos ajattelen meitä kahta, uskallan väittää, 
että Rally-Toko -harrastus on lisännyt ja 
parantanut meidän välistämme yhteistyötä 
jopa puolella. Rally-Toko tukee ensinnäkin 
käyttäjän ja koiran kontaktia, erityisesti 
katsekontaktia ja sen pitävyyttä. Lajin 
parissa myös oppii monia sellaisia asioita 
ja mm. liikkeitä, jotka ovat siirrettävissä 

avustajakoiran arkipäiväiseen toimintaan. 
Rally-Toko -harjoituksissa käyminen auttaa 
avustajakoiraa myös tottumaan sellaisiin 
tilanteisiin, joissa on paljon muita koiria, 
joihin se ei saa reagoida. Olen ottanut 
sen linjan Rally-Tokossa, että Disney ei ole 
koskaan ilman liivejä (avustajakoiraliivi) eli 
Disney on aina edustamassa avustajakoi-
ria. Olimme lemmikkieläinmessuillakin 
edustamassa avustajakoiria ja esittelemässä 
Rally-Tokoa. Oli hienoa suorittaa siellä ra-
taesittelyä Disneyn kanssa liivit päällä, kun 
juontaja kertoi taustalla avustajakoirista ja 
lajin sopivuudesta kyseisille koirille jne.

Lajin suurimmat haasteet

Haasteita Rally-Tokossa on paljon. Suurimpia 
haasteita on se, että alokasluokassa on pak-
ko käyttää talutinta. Koska avustajakoirilla 
talutinta ei käytetä, on ollut todella työlästä 
opettaa Disney taluttimessa kulkemiseen ja 
vielä kun se on pitänyt tehdä niin, että se ei 
yhdistä sitä normaalin työn tekemiseen ja 
minun kanssani muuten kulkemiseen. Olen 
kaikin keinoin yrittänyt sille viestittää, että  
kun sillä on talutin kaulassa, niin silloin har-
rastetaan nimenomaan Rally-Tokoa. Meillä 
onkin käytössä tietty kaulapanta ja tietty 
talutin, jotka laitetaan ainoastaan Rally-Toko 
treeneissä päälle ja silloinkin ne puetaan 
päälle vasta kun lähdetään suorittamaan 
treeni- tai kisaratoja.

Toinen lajiin liittyvä haaste meille on se, 
että Rally-Toko kilpailuissa ei koiran palk-
kaaminen ole sallittua. On ollut vaikeaa 
yrittää totuttaa avustajakoiraa siihen, että 
liikkeitä suoritetaan ilman palkkaamista tai 
jopa niin että koko rata suoritetaan ilman 
palkkaamista. Rally-Toko -treeneissä suo-
sitaan runsasta palkkaamista, jotta uusia 
liikkeitä opitaan ja kyltit ja radat opitaan 
tekemään. Mikäli kuitenkin aikoo kilpailla 
lajissa, palkkaamista pitää alkaa systemaat-
tisesti vähentämään jo treeneissä ja pitää 
pyrkiä siihen, että kisoissa rata pystytään 
suorittaman ilman yhtään namipalaa. Tätä 
haastetta olen pyrkinyt helpottaman si-
ten, että meillä on käytössä kokonaan eri 
namit Rally-Tokoon kuin mitä normaalisti 
käytämme. Nyt kun olemme kisoja varten 
alkaneet harjoitella radan suorittamista 
ilman nameja, ensin puoleenväliin rataa ja 
sitten koko rata, olen tehnyt niin, että kun 
Disney on suorittanut radan, niin se saa 
hyvin runsaskätisesti nameja.

Yksi iso ongelma, joka liittyy minun sai-
rauteeni, on se, että minulla on vaikeuksia 
havainnoida kylttejä ja pystyä lukemaan ne 

tarpeeksi nopeasti. Myös muistin kanssa 
on ollut ongelmia, koska kylttejä on paljon 
(pelkästään alokasluokassa 31) ja treeneissä 
harjoitellaan lisäksi kaikkien luokkien kylt-
tejä. Nyt olen kuitenkin huomannut sen, 
että kun kylttejä tarpeeksi harjoittelee, ne 
alkavat juurtumaan pääkoppaan. Uskallan 
kuitenkin väittää, että minulta on vaatinut 
tuplasti enemmän voimavaroja, aikaa ja 
energiaa opetella ne kyltit. Neuropsyko-
logini oli sitä mieltä, että lajihan on mitä 
parasta muistikuntoutusta. 

Myös oikean käteni heikkous ja kipu on 
vaikeuttanut lajia, erityisesti taluttimen 
käyttöä. Se ongelma on pyritty ratkaise-
maan sillä tavalla, että olemme äitini kanssa 
rakentaneet ”tuunatun” mallin taluttimesta, 
mikä muuten on lajissa täysin sallittua ;) 

Tavoitteemme Rally-Tokossa

Tärkein tavoitteemme Rally-Tokossa on 
se, että on saanut ja saa ylläpidettyä har-
rastustoimintaa ja mielenkiintoa itsellä ja 
Disneyllä. Toinen tavoite on harrastuksen 
kautta parantaa meidän välistä yhteistyötä. 
Kolmas tavoite on tulla lajissa paremmaksi 
eli suorittaa liikkeet, kyltit ja radat aina vaan 
paremmin ja paremmin tai kauniimmin ja 
kauniimmin. Viimeinen tavoitteemme on 
pärjätä kisoissa sillä tavalla että pysymme 
mukana muiden kilpailijoiden kehityksessä. 
Olemme toki vasta kisauramme alussa, 
mutta tähän saakka olemme menestyneet 
hyvin. Otettuamme osaa ensimmäisiin 
kisoihimme pokkasimme ensimmäisen 
palkinnon täysillä pisteillä! Jatkossa toivoi-
simme pääsevämme kisaamaan paljon ja 
vaikka ulkomaillakin.

Kenelle suosittelisin lajia?

Suosittelisin Rally-Tokoa kaikille! Laji käy 
koiralle kuin koiralle ja kaikille koiranomis-
tajille. Laji on jopa niin hyvä, että kaikkien 
koiranomistajien olisi hyvä suorittaa lajin 
alkeiskurssi. Lajia voi myös harrastaa, 
vaikka käyttäisi pyörätuolia. Ei ole sellaisia 

Samppa ja Disney, Rally-Toko 1

Samppa ja Disney, Rally-Toko 2
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liikkeitä, mitä ei pyörätuolissa pystyisi 
tekemään. Erityisesti suosittelen lajia avus-
tajakoiran käyttäjille, koska avustajakoiran 
kanssa toimiminen arkipäivässä on niin 
lähellä lajin perusajatusta ja koska laji on 
hyvin lempeä eikä siinä ole kiirettä ja siksi 
mm. pyörätuolin käyttäjille tai aivovammai-
sille ihmisille laji sopii hyvin.

Jos kiinnostuit lajista!

Jos kiinnostuit lajista, kan-
nattaa mennä nettiin Rally-
Toko -liiton sivuille
 www.rally-toko.fi. Sivuilta 
löytyy kohta foorumi. Foo-
rumissa on paljon tietoa 
tapahtumista, kilpailuista 
ja siellä on myös kysymys-
palsta, jossa voi myös esittää 

kysymyksiä lajista. Jos haluaa tarkempaa 
tietoa siitä, löytyykö omalta paikkakunnalla 
Rally-Toko -harrastusta, voi asiaa tiedustella 
nettisivujen kysymyspalstan kautta tai ottaa 
yhteyttä Rally-Toko -yhdistyksen hallituksen 
jäseniin. Jos taas mietityttää se, miten avus-
tajakoira pärjää Rally-Toko -treeneissä, voi 
olla yhteydessä esim. allekirjoittaneeseen 
samppahalmevaara@hotmail.com.

Saumaton yhteistyömme

Olemme saaneet paljon kehuja 
hyvästä yhteistyöstämme Disneyn 
kanssa. Emmekä tietenkään olisi 
pystyneet ensimmäisissä kisoissa, 
ilman nameja, suorittamaan rataa 
täysillä pisteillä, jos yhteystyö ei 
olisi hyvää. Vaikka olemme olleet 
vasta suhteellisen vähän aikaa yh-
dessä koirakkona, olemme me jo 
tässä vaiheessa kasvaneet toisillem-
me korvaamattomiksi. Mutta eihän 

se yhteistyö tietenkään täysin saumatonta 
ole. Kehitettävää riittää vielä paljon. Eikä 
se taida loppua koskaan, aina mennään, 
yhteistyö rakentuu ja menee eteenpäin 
koko ajan ja aina löytyy lisää harjoittelemis-
ta ja parannettavaa. Se on siis elinikäinen 
prosessi. 

Lopuksi

Siitä lähtien kun sain avustajakoiran, olen 
ajatellut sillä tavalla että Disney on niin 
viisas, että se mitä minä annan sille niin 
se antaa takaisin minulle. Kun minä annan 
sille paljon rakkautta, huolenpitoa, hoitoa, 
läheisyyttä, rapsutuksia, ruokaa, leikkiä… 
ja tietysti työtehtäviä, niin samalla tavalla se 
avustaa minua parhaansa mukaan ja antaa 
minulle läheisyyttä, lämpöä, rakkautta jne. 
Ehkä me juuri oikealla tavalla täydennäm-
me ja tasapainotamme toisiamme, ehkä 
siinä on se yhteistyön salaisuuskin! Kuu-
lumme yhteen ikuisesti!

Rally-Toko voittajat

Disney kassalla

Päiväkoti Kasseli

^ ^

www.paivakotikasseli.fi | KAJAANI
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Axxell, Brusaby on luonnonvara-alan oppilaitos Kemiössä. 

Tule ammatilliseen kielikylpyyn!
Järjestämme aikuisopiskelijoille näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta  

esim. Eläintenhoitaja at, ratsastuksenohjaaja pt, valokuvaaja eat (luonto).

Yhteystiedot ja tiedustelut:

Anders Vahtola puh 044-739 7276 tai anders.vahtola@axxell.fi. 

www.axxell.fi/brusaby

”Mekin opiskeleMMe BrusaByssä” 
haukkuvat avustajakoirat Fille ja Flamma.
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Anni Mannelin ja Cilla

Cilla matkakoossa

Kuonollako se liukuovi 
piti avata

Olipas hyvää, lisää

Marraskuussa 08 eräs lauantai katsoin jotain viikonlopun 
elokuvaa ja täytin ensimmäistä versiota avustajakoirahake-
muksesta. Parin kuukauden jännittämisen jälkeen sain kutsun 
haastatteluun ja jos asiat voivat vielä jännittävimmiksi käydä, 
niin olin avustajakoirien luovutusjaksolla toukokuussa 09. 
Tuolloin aloitimme harjoitukset Cillan kanssa alkaen ruuan 
antamisesta ja katsekontaktista.

Ajatus avustajakoiran hakemisesta lähti siitä, kun halusin 
pystyä kodin ulkopuolella samaan kuin kotona, ilman avus-
tajaa, siis melkein itse :). Kotona ”järjestetyssä ympäristössä” 
ympäristöhallintalaitteiden, apukeppien, sopivien työsken-
telytasojen ja turvarannekkeen kanssa kaikki oli ok, mutta 
kodin ulkopuolella käden nostamisesta lähtien minun on 
paljon hankalampaa toimia.

Pikaisella laskutoimituksella Cilla on ollut kanssani nyt noin 
puoli vuotta. Cilla avaa minulle ovia, nostaa tavaroita latti-
alta, auttaa kaupassa tavaroiden kanssa, laittelee tavaroita 
ylemmäs ja alemmas kuin itse yllän (pesukoneeseen, pöy-
dälle, roskiin…). Cilla painaa 
kuonollaan hissin napit ja valo-
katkaisijat, käytännössä kaiken 
mikä napilla toimii. Se osaa 
myös korjata jalkojeni asentoa, 
nostaa käteni pöydälle, ottaa 
takin pois ja kengätkin lähtevät 
jalasta, ainakin tulevaisuudessa. 
Cilla myös juoksuttaa minua 
ulkona aamuin illoin, leikkii, 
tulee syliin kuin pentu tai se 
haluaa muuten vain olla mieliksi 
ja tulla huomatuksi, syömistä 
unohtamatta.

Cilla on myös innokas teke-
mään kaikkea mahdollista ja mahdotontakin. Ensimmäinen 

sukka menee pesukoneeseen hyvin, kun annan toisen sukan 
koneeseen laitettavaksi Cilla laittaa sen ja ottaa ensimmäisen 
sukan pois koneesta… tai kun haluan kengät pois jalasta, niin 

Cilla ottaa toisen jalan sukkaa 
myöten paljaaksi kun toisessa 
on vielä kenkäkin. Harjoitte-
lemme edelleen tulkitsemaan 
toisiamme puolin ja toisin ja 
yritän olla kouluttamisessa 
pitkäjänteinen.

Mielestäni kouluttajat onnistui-
vat valitsemaan minulle juuri 
sopivan luonteisen koiran. 
Cilla ei esimerkiksi hauku 
paljon, mutta mölisee sitäkin 
enemmän. Kun esimerkiksi 
opetin eteisen oven avaamista 
valokatkaisijan sijaan, äänek-

käästi mölisten se pyöri oven ja valokatkaisijan välillä kunnes 
ymmärsi ettei valokatkaisija ollutkaan se juttu… 

Minulle haasteena sanoisin Cillan sosiaalisuuden, mutta 
laitan sen ja paljon muutakin pentumaisuuden tai nuoren 
iän piikkiin.

Avustajakoirasta on kaiken kaikkiaan ollut minulle paljon hyö-
tyä, voin monissa asioissa jättää pyytämättä apua avustajalta 
ja tuntuu, että pärjään paremmin yksin kodin ulkopuolella 
kuin ennen (siis koiran kanssa, eli melkein itse). Tietysti koira 
on myös ystävä, turva ja seura.

Anni Mannelin
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Tere!

Nimi: Consta

Asuinpaikka: Stadi, en voi kyllä kut-
sua itseäni stadin kundiksi...maalta kun 
tulen.

Ikä: just täytin 3 vuotta. Sain muuten 
paketin missä oli nameja.

Ammatti: avustajakoira, ja olen hikari 
kouluhommissa. Tykkään treenata.

Siviilisääty: puolivallaton poikamies 

Tyttöystävä: nooh... olen aika heik-

kona Millaan. Se on samojedirouva 
(ainaski 5:n lapsen äiti), mutta silti tosi 
viilee tyyppi

Paras kaveri: mikä kysymys tää on?! 
Tieteski mun pomo Atte! Paras koira-
kaveri on vanha kunnon Dino, se on 
howavart ... pelataan frisbiitä yhessä...

Lempiruoka: kaikki tieteski! Okei, 
katkaravuista en välitä enkä salaatista. 
Salmiakki oli iloinen, positiivinen yllätys 

(onnistuin varastamaan yhen ja enem-
pää en saanut vaikka mieli teki)
 
Pahe: mä en aina voi hillitä itseäni vaan 
varastan esim. perunoita kellarista ja 
ne naapurin Evan karviaiset olivat tosi 
maukkaita. Tulisipa jo kesä ja karviaiset! 
Perunoista sen verran, että se naisih-
minen ei tykännyt kun meni kellarista 
hakemaan pottuja uuniperunoita varten 
ja jäljellä oli vaan 1 (mä en Ullen kanssa 
ehtinyt syödä sitä)
 
Rakastan: ruokaa! Ja tykkään koira-
maisella tavallani Atesta ja niistä muis-
takin sen lauman jäsenistä. Autoilu on 
kanssa ihanaa!
 
En tykkää: kaikki kauneudenhoitoon 
liittyvä on vähemmän kivaa. Kyllä kui-
teski käyttäydyn ihan asiallisesti kun 
leikataan kynsiä, harjataan turkkia jne., 
mutta on ne vähän tyttöjen juttuja. 
En voi sietää: uimista ja suihkua. 
Vapaaehtoisesti en veteen mene. 
Suihkuun mut on viety kesäaikaan muu-
tamaan otteeseen, koska kuulemma 
haisin kamalalle. No hei, mä olin kom-
postihommissa ja sieltä syvemmältä 
löytyi hyviä hajuja ja raatoja, jotka oli 
ihan pakko tarkastaa.
Haastavinta työssäni: kyllä tää nyt 
alkaa sujua. Mutta kyllä meillä alussa 
oli kieliongelmia ja muuteski tuntu, että 
toi työnantaja oli ihan pihalla... Se on 
nyt oppinut näitä juttuja ja nyt on ihan 
mukavaa.Ikävin homma - joka toistuu 
sitä paitsi päivittäin - on pomon verk-
kareiden riisuminen. Miten sillä on niitä 
puntteja monta kilometriä?! Välillä ihan 
kiroilen, kun vedän ja vedän ja seinäkin 
jo tulee vastaan ja niitä puntteja vaan 
riittää!!! Lenkilllä on kivaa ja kun oikein 
reipas ja asiallinen  olen, pomo laskee 
mut nuuskimaan ja kieriskelemään... 
Ja jotenkin mä tykkään noista roski-
shommista - siis kun saa viedä roskia 
roskikseen, ottaa sen kannen siitä 
päältä ja laittaa se roska sinne ja kansi 
takas. Sieltä yleensä saa hyviä hajujakin 

nenään ja joskus onnistun jotain mak-
karapaperia lipaisemaankin. Ja kenkä 

hommat ovat kivoja; ne mä ravistelen 
aina perusteellisesti ennen kuin annan. 
Se nainen ei kyllä tykkää että ravistelen 
ohimennessä senkin kengät.
Rentoudun: frisbii hommat ovat ki-
voja ja nukkuminen. Palokunta on kiva 
paikka, kivoja hajuja ja ne brankkarit 
rapsuttelee mua ja antaa salaa leipää. 
Kesällä olin palokuntaleirilläkin. Ja hie-
ronta iltaisin tekee kutaa.

Tulevaisuuden suunnitelmat: Toivot-
tavasti saan olla nykyisen työnantajan 
leivissä pitkään, mun pomo on hyvä 
tyyppi ! Ja uusia taitoja aion opetella..
.
Mitä toivot: just nyt toivon kesää ja sitä 
että sais köllötellä auringossa. Onhan 
tässä kuono huurussa menty monta 
kuukautta
 
Tsemppiä kaikille kollegoille; muistakaa 
että hommat kantsii tehä huolella ja 
sitte kun relataan niin relataan kans 
kunnolla.
 
Consta

Atte, Jyrki Attenberg, ja Consta

Constan mietteitä:

kona Millaan. Se on samojedirouva 
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Kesä 2009, Lehtimäki. Mustia koiria (ja pari 
keltaista ja ruskeaa) liivit päällä, touhua-
massa ympäriinsä. Kaikki valtavan taitavia 
pikku työmuurahaisia. Siinä olin kyllä sitten 
ihan suu auki ihmeissäni että ”ei voi olla 
totta”! Sain ensikosketukseni Aputassuihin. 
Ja tajusin kuinka olenkaan voinut olla niin 
pimennossa ja tietämätön miten valtavan 
hienoa työtä nämä koirat tekevätkään. 
Koirien kouluttajista puhumattakaan...

Siitä alkoi sitten allekirjoittaneen peesarin 
”ura”. Hitaasti mutta innolla! Syksy on ollut 
itsellenikin uuden oppimista ja harjoittelun 
aikaa, kun yhtä koirakkoa olen säännöllisen 
epäsäännöllisesti käynyt tapaamassa. Sain 
myös loppukesällä ja syksyllä tilaisuuden 
käydä tutustumassa Kemiössä koirien 
koulutukseen, kahdesti! Ja aivan yhtä 
ymmyrkäisenä oli taas uuden peesarin suu 
nähtyäni kuinka  positiivista ja iloista puuhaa 
koirien koulutus siellä olikaan. Leenalle ja 
Reettalle suuri kiitos kun ”rautalangasta 
väänsivät” vastaukset kaikkiin innokkaan 

Aputassut uuden peesarin silmin...
peesarin kyselyihin! Kaikille suosittelen Ke-
miössä piipahtamista jos vaan 
mahdollista. Saipahan tämä 
kaupunkilaistyttö samalla myös 
nähdä hiukan maalaismaisemaa 
lampaineen, vuohineen ja jopa 
aaseineen.
Mukavaa on ollut nähdä kuinka 
koira muokkautuu käyttäjällen-
sä, mutta myös ajoittain hanka-
laa kuten alku aina on. Kaikki 
ei aina lähde rullaamaan täysin 
kuten on suunniteltu tai toivot-
tu, joten muutamia mutkiakin 
matkaan on mahtunut. Mutta 
kovalla työllä ja harjoittelulla 
koira kyllä uudet opit ja kujeet sisäistää. 
Vaikkakin juuri kujeita se koirakin sitten 
kyllä osaa tehdä kun sille päälle sattuu... :-) 
Mutta sallittakoon koirille joskus jokunen 
pikku lapsus, loppujenlopuksi ne ovat kui-
tenkin koiria. Malttia ja kärsivällisyyttä kyllä 
uusilta käyttäjiltä vaaditaan, koska yhteisen 
sävelen löytäminen ja hiominen koiran 

kanssa ei tapahdu ihan hetkessä, vaan on 

hyvinkin pitkäjänteistä työtä! Kuitenkin 
uskaltautunen sanomaan, että lopussa kyllä 
melko varmasti kiitos seisoo...
Hyvää kevään odotusta ja ahkeraa taitojen 
harjoittamista kaikille koirakoille!

Irina Björkman  
(ja häiriökoirat Hertta ja Toto)

Proteesialan ammattilaiset palveluksessanne, 
puh. 09 347 8350

TULE LIIKKUMAAN JA
VIIHTYMÄÄN!

Tikkurilan
Tiikeri Areena
Osmankäämintie 5
01300 Vantaa
p. 838 7330, f. 838 73333
tiikeriareena@kolumbus.fi

bussit

Tikkurilantie

Kortekj.

Vahinko-
palvelu

Tiikeri
Areena

O
sm
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tie

Järvijoentie 4,  21340 Tortinmäki

p. 040 5133677

mira.vuorinen@ pp.inet.fi

Mira Vuorinen
KauneusHolvi
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Musti&Mirri
Yhteistyössä

Räätälöity  Ruokavalio 

koiRasi  elämän 

eRi  vaiheisiin 
Royal Canin tarjoaa terveellisen ravinnon 
kaikille koirille, sillä koiran iän, elämäntyylin, 
aktiivisuuden ja kunnon lisäksi se huomioi 
myös eri rotujen ominaisuudet. Musti ja Mirri 
-liikkeen asiantunteva henkilökunta auttaa  
sinua valitsemaan omalle koirallesi oikean 
Royal Canin -ruokavalion. 

www.mustijamirri.fi
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Avustajakoirakot käyvät taidontarkis-
tuskokeissa joka toinen vuosi niin kauan 
kunnes koirat täyttävät 8 vuotta. Sen 
jälkeen katsotaan, että koirat osaavat 
avustustaidot sujuvasti ja rutiinilla ilman 
eri tarkistustakin. Mutta sitä ennen 
tulee käydä säännöllisesti kokeissa 
ettei vain aputassusta vahingossa tule 
”sohvaperunaa”, sillä työkoiriahan 

nämä meidän upeat ja monitaitoiset 
apulaisemme ovat.
Taidontarkistuskoe on ollut perintei-
sesti kesäisin Lehtimäen kesäleirin 
yhteydessä. Taidontarkistuskoe muut-
tui kolme vuotta sitten vuonna 2007 
kaksiosaiseksi eli osa kokeesta suori-
tetaan Lehtimäen opistolla ja toinen 
osa Tuurissa Keskisten kyläkaupassa 
eli  suuressa kauppakeskuksessa ja sen 

lähiympäristössä. Kokeen tulos on ny-
kyään vain joko hyväksytty tai hylätty, 
pisteitä kokeesta ei enää anneta. 
Opiston testiosiossa on testattu mm. 
paikallaan olo (noin 3 minuuttia ilman 
näkökontaktia käyttäjään), koiran 
tarpeilla käyttäminen ja luoksetulo, 
seuraaminen vapaana ja häiriökoiran 
ohittaminen, samoin kuin pelaavien, 
metelöivien ja leikkivien ihmisten ohi 
kulkeminen (erilaisia häiriötilanteita) 

sekä vieraan ja tutun esineen nouto. 
Vastaantulevan ja keskustelemaan tu-
levan henkilön kohtaaminen ja myös 
kunkin koirakon vapaavalintainen 
osaaminen on myös tullut esille opiston 
osiossa. 
Tuurin kyläkaupassa on puolestaan 
ulkona kuljettaessa tullut vastaan häi-
riökoiria ja samalla on tietysti pitänyt 

liikkua aikamoisessa ihmispaljoudessa. 
Kaupassa sisällä toimitaan ihan niin 
kuin tavallisestikin kaupassa käydessä 
eli liikutaan käytävillä ja hyllyjen välissä 
kaupassa ja poistutaan kassan kautta, 
ihan tavallisia arkirutiineja siis kaikki. 
Tuomarit ovat mukana koko ajan ja 

seuraavat, että nämä jokapäiväiset tilan-
teet sujuvat meiltä koirakoilta ja koira 
on hallinnassa. Ei siis mitään ihmeellistä, 
vaikka ainahan tuo testitilanne meitä 
käyttäjiä jännittää. 
Koirakoiden määrä on kuitenkin kas-
vanut jo sen verran, että viime kesänä 
päätettiin jakaa taidontarkistuskokeet 
siten, että pääkaupunkiseudulla asu-
ville järjestetään omat erilliset testit. 
Pääkaupunkiseudullahan asuu paljon 
koirakoita ja tuomarien päivät venyvät 
jo nyt kovin pitkiksi Lehtimäellä. Tar-
koitushan ei ole, että kukaan on ihan 
tavattoman poikki testipäivän jälkeen 
eikä käyttäjienkään tarvitse jännittää 
liian pitkiä aikoja testiä odottaessa. Leh-
timäelle kun mennään myös tapaamaan 
tuttuja mukavissa merkeissä.
Tässä lopussa taidontarkistuskokeen 
säännöt mielenvirkistykseksi meille 
kaikille, niin tänä vuonna testiin me-
nijöille kuin muille, vasta ensi vuonna 
testattaville koirakoille. Ja se vielä 
muistettavaksi, että tuomarit soveltavat 
sääntöjä aina tarvittaessa tilanteen ja 
oman harkintansa mukaan. He koros-
tavat,  että pääpaino on koiran hallin-
nan arvioinnissa ja sitä voidaan tutkia 
muissakin tilanteissa ja tehtävissä. Tai-
dontarkistuskokeen säännöt ovat vain 
ohjeellisia eikä esim. epäonnistumiset 
liikkeissä estä kokeen hyväksymistä. 
Hallittu kokonaisuus ratkaisee, ei nip-
pelitaidot, joskin nekin ovat mukavia.

Avustajakoirakoiden taidontarkistuskoe
Teksti ja Kuvat: Soile Englund

Avustajakoirakot käyvät taidontarkis-

Jani ja Curry opiston osuudella

Opistolla, Heidin ja Kustin 
katsekontakti pitää

Opistolla, häiriökoiran ohitus

Palautekeskustelua Kyläkaupalla

Taidontarkastuskoe meneillään
Keskisten Kyläkaupalla

Taidontarkastuskoe,
Keskisten Kyläkaupalla



35

APUTASSU  2010

SUORITUKSET

1.TALUTTIMETTA SEURAAMINEN
Seuraamisosuudessa on vasemmalle ja oikealle käännöksiä sekä 
pysähdyksiä.
Liikkeenohjaaja ilmoittaa suunnan muutoksista ja pysähdyksistä. 
Koiran tulee seurata ohjaajan vieressä välittömässä läheisyydes-
sä.

2.SEURAAMINEN AVUSTAMISTILANTEESSA
Ohjaajan vierellä kävelee avustaja tai avustaja työntää pyörätuo-
lia. Avustaja keskustelee ohjaajan kanssa, sekä antaa tälle jonkin 
esineen, jonka hetken kuluttua ottaa ohjaajalta pois. Koiran tulee 
häiriintymättä seurata ohjaajaa.

3.HÄIRIÖKOIRAN OHITUS
Koiran tulee häiriintymättä ohittaa seuraamisosuudelle 2 (seuraa-
minen avustustilanteessa) sijoitettu toinen koira.

4.OMAN ESINEEN NOUTO
Käskyn saatuaan koira tuo ja luovuttaa ohjaajalle tämän pudotta-
man esineen.

5.VIERAAN ESINEEN NOUTO
Liikkeenohjaaja vie esineen n. 5-10 metrin päähän. Koiran on 
käskystä tuotava esine ohjaajalle. Esineen materiaalia ei ole ra-
joitettu.

6.PAIKALLA OLO
Koiran tulee maata paikoillaan kaksi minuuttia ohjaajan ollessa 
näkösuojassa.

7.LUOKSETULO
Ohjaaja päästää koiran vapaaksi. Kohtuullisen ajan kuluttua, liik-
keenohjaajalta merkin saatuaan, ohjaaja kutsuu koiran luokseen. 
Koiran tulee tulla heti ohjaajan välittömään läheisyyteen, josta se 
on helposti kytkettävissä.

8.VAPAAVALINTAINEN LIIKE

a) Valojen sytyttäminen / sammuttaminen

b) Oven avaaminen

c) Koiran kytkeminen (Henkilö, jonka käsien 
toimintakyky on oleellisesti heikentynyt))

d) Nimetyn esineen nouto

e) Muu mahdollinen tuomarin hyväksymä suo        
 hritus

Ohjaaja valitsee yhden edellä mainituista liikkeistä, jonka suorittaa 
koiransa kanssa.

Kohta d) Koiran ohjaajalla on mukanaan neljä (4) itselleen kuuluvaa 
esinettä, joista koiran on käskystä noudettava nimetty esine.

Kohta e) Mikäli koiralle on koulutettu erityistehtävä, sitä voidaan 
tuomarin harkinnan mukaan käyttää tässä kokeen kohdassa.

9.OHJAAJAN JA KOIRAN VÄLINEN YHTEISTYÖ
Koiran tulee olla ohjaajan hallinnassa koko koesuorituksen ajan, 
eivätkä tavanomaiset ympäristöhaitat saa vähentää sen huomio- 
tai toimintakykyä.
Erityistä huomiota kiinnitetään ohjaajan tapaan ohjata koiraa, sekä 
vahvistaa sen suorituksia.

TULKINTAOHJE

ARVOSTELU

Kokeen arvostelussa painotetaan erityisesti koiran kykyä suoriutua 
tarkoituksenmukaisesti sille annetusta tehtävästä. Esim. ns. ”asen-
tovirheet”, jossa koira istuu tai seisoo ohjaajan rintamasuunnasta 
poikkeavasti eivät ole virheitä, kunhan koira on ohjaajan välittömässä 
läheisyydessä ja helposti käsiteltävissä.
Arvostelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota ohjaajan ja koiran 

väliseen yhteistyöhön.

KOESUORITUKSET

1.TALUTTIMETTA SEURAAMINEN
Käskyn antaminen koiralle on sallittu liikkeelle lähdettäessä ja py-
sähdyttäessä.
Pysähdyttäessä koiran asento on vapaa, kunhan se pysyy rauhallisesti 
paikallaan ohjaajan välittömässä läheisyydessä.

2. ja 3.SEURAAMINEN AVUSTAMISTILANTEESSA 
JA HÄIRIÖKOIRAN OHITUS
Liikkeen aikana koira on kytkettynä. Koira voi kulkea käskystä 
vapaana tai sitä voidaan käskeä seuraamaan kuten liikkeessä 1 (ta-
luttimetta seuraaminen). Koiran on kuitenkin koko ajan seurattava 
ohjaajan sivulla.
Ohjaaja valitsee käytettävän avustajan. Avustajan käyttäytyminen 
on oltava suorituksen aikana luonnollista. Esinettä annettaessa ja 
otettaessa on hetkellinen pysähtyminen sallittu. Esine voidaan myös 
ottaa ja antaa pysähtymättä.
Koira saa normaalin uteliaasti huomioida häiriökoiran, mutta se ei 
saa häiritä suoritusta millään tavoin.

4.OMAN ESINEEN NOUTO
Paikalla oltaessa ohjaaja pudottaa itselleen kuuluvan esineen, jonka 

TAIDONTARKISTUSKOKEEN SÄÄNNÖT, AVUSTAJAKOIRAT:
Nämä säännöt astuvat voimaan 1.3.2004.



36

APUTASSU  2010

koiran on käskystä otettava ja luovutettava ohjaajalle. Koira voi myös 
itsenäisesti ilman käskyä ottaa esineen, kun huomaa sen pudonneen. 
Käsimerkin käyttö on sallittu.

5.VIERAAN ESINEEN NOUTO
Liikkeenohjaajan vietyä esineen ja poistuttua sen luota ohjaaja käskee 
koiraa noutamaan esineen.

6.PAIKALLA OLO
Koira jätetään liikkeenohjaajan määräämään paikkaan makaamaan. 
Ohjaaja poistuu näkösuojaan. Ajanotto alkaa ohjaajan ollessa näkö-
suojassa. Koiran tulee rauhallisesti maata paikallaan, kunnes ohjaaja 
sen hakee. Haettaessa koira voidaan kutsua luo ohjaajan ollessa n. 
metrin päässä koirasta.

7.LUOKSETULO
Ohjaaja päästää koiran vapaaksi ja antaa sen käydä esim. tarpeillaan. 
Kohtuullisen ajan kuluttua ja koiran irtaannuttua riittävän kauas, 
liikkeenohjaajan antaa koiran ohjaajalle luvan kutsua koiran. Koiran 
tulee heti käskyn saatuaan tulla ohjaajan välittömään läheisyyteen, 
jossa se on helposti kytkettävissä.
Liikkeen tulee tapahtua paikassa, jossa ei ole kohtuuttomia häiri-
öitä.

8.VAPAAVALINTAINEN LIIKE

a) Valojen sytyttäminen / sammuttaminen
Koiran tulee ohjaajansa käskystä sytyttää ja sammuttaa valot, joiden 

katkaisija sijaitsee seinässä. Sytyttämisen ja sammuttamisen välissä 
pidetään tauko. Tauon pituuden määrää liikkeenohjaaja.

 b) Oven avaaminen
Koiran tulee ohjaajansa käskystä avata liikkeenohjaajan osoittama 
ovi.
Koira avaa oven, josta ohjaaja menee ulos/sisään. Mikäli ovessa on 
ns. ovipumppu, on koiran pidettävä ovea avoimena, kunnes ohjaaja 
on kulkenut ovesta.
Apuvälineenä voidaan käyttää omaa vetokappaletta.

c) Koiran kytkeminen (Henkilö, jonka käsien 

toimintakyky on oleellisesti heikentynyt)
Koira tulee kutsusta ohjaajansa luo, jolla tämä kytkee koiran kaula-

pantaan tai valjaisiin.

 d) Nimetyn esineen nouto
Ohjaajalla on mukanaan neljä (4) omaa esinettä, jotka liikkeen ohjaaja 
sijoittaa tarkoituksenmukaisiin paikkoihin siten, että koira esteettä 
pystyy ne havainnoimaan. Käskystä koira tuo ohjaajalle nimetyn 
esineen. Liikkeenohjaaja määrää tuotavan esineen.

9.OHJAAJAN JA KOIRAN VÄLINEN YHTEISTYÖ
Huomio kiinnitetään kokeen aikana ohjaajan ja koiran yhteistyöky-
kyyn. Koiran tulee olla toimintavarma ja se on koko ajan ohjaajansa 
hallinnassa.
Erityinen huomio kiinnitetään ohjaajan tapaan ohjata koiraa ja vah-
vistaa / palkita sen suorituksia.

Kuljetusliike 
R. Sjöblom Ky

Koira kadoksissa! 
Etsijäkoira auttaa!

Toivottavasti näin ei kenellekään käy, 
mutta varmuuden vuoksi 

on hyvä tietää mistä saa apua 
jos koira katoaa.

 
www.etsijakoiraliitto.fi
www.etsintajoukot.net

www.karkulaiset.fi

Mehiläinen 
Fysioterapia

Hämeenlinna
Raatihuoneenkatu 10, 4.kerros
www.mehilainen.fi /ajanvaraus

puh. (03) 6156500
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Matkaileva avustajakoira Ninnu kävi 
Hong Kongissa! Matkavalmistelut vaati-
vat uskomattoman määrän paperityötä 
ja eläinlääkärikäyntejä, mutta noin 1000 

Ninnu taas matkalla maailmalla!
Kiinalainen juttu

jossa olemme mukana esiintymässä. 
Suorat lennot suomalaisella yhtiöllä 
menivät Ninnultakin ihan nappiin. Se 
nukkui, halusi syödä totuttuun ruoka-

aikaansa, eikä vaikuttanut 
yhtään vaivaantuneelta 10-
11 tunnin lentelyistä. Huo-
lehdin lentokentillä, että se 
sai viimeiseen asti ulkoilla 
ja olin väsyttänyt sitä 
valmiiksi reilulla lii-
kunnalla. 
Viralliset tarkastukset 
Hong Kongissa olivat 
ihan omaa luokkaansa. 
Ei ihme, että sinne 
ei viedä montaa koi-
raa vuodessa. Ninnu 
joutui alistumaan kä-
sittelyihin, jotka olisi-
vat mielestäni olleet 
hyvä syy olla viemättä 
koiraa matkalle ollen-

kaan. Suomen konsulaatti ja sen 
paikalliset yhteistyökumppanit 
tekivät kuitenkin niin paljon töitä 

ja satsasivat niin paljon 
rahaa, että sinne mentiin. 
Ninnu, ”tanssiva avustaja-
koira”, sai uhrautua ja teki 
matkaillessaan työkoiria 
tunnetuksi. Kiinalaisille ei riit-
tänyt EU-maissa käytössä oleva 
koirien passi, rokotusohjelma 
tai mikrosiru.  Etukäteen anot-
tuna korkeiden viranomaisten 
erikoisluvalla Ninnu sai poik-
keuksellisesti mennä maahan, 
mutta heti kentällä sille annet-
tiin (jälleen)rabies-rokotus ja 
tuikattiin uusi mikrosiru niska-
nahan alle. Kiinalaisten kunni-
aksi on sanottava, että kohtelu 
oli ystävällistä ja samalla kun 
taakse tuli piikkiä annettiin 
edestä namua. Ninnun traumat 
taisivat jäädä kohtuullisiksi.
Hong Kongin lämpimässä il-

manalassa sitten alkoi viikon seikkailu, 
jossa Ninnu oli yksi päätähti. Emme 
pystyneet kulkemaan missään ilman 
että Ninnu olisi kiinnittänyt suurta 
huomiota. Koira ja vielä työkoira oli 
outo ilmestys. Sain paikallisilta järjes-
täjiltä avuksemme kiinaksi kirjoitetun 
kirjeen, jossa kerrottiin Ninnun ole-
van avustajakoira ja pyydettiin, että 

se saisi liikkua kanssani. Kirje pelasti 
meidät ehkä vankilalta!? Rangaistus 
koiran viemisestä puistoalueelle olisi 
ollut tuhansien HK-dollareiden sakko 
ja 14 vrk vankeutta. Rangaistusten 
pelossa kiinalaiset suosittelivat että 
käyttäisin Ninnua tarpeillaan teatterin 
inva-vessassa!?  Onnistuimme kuitenkin 
Ninnun kanssa luikkimaan teatterin 
pihan katveisessa nurkassa. Onneksi 
hotellin vierellä oli joenranta-alue, jossa 
koiria sai ulkoiluttaa.

Tiedotusvälineitä oli houkuteltu te-
kemään juttuja tanssiesityksestämme. 
Eniten kysymyksiä tuntui herättävän 
koira. Ninnun rooli Olotila-esityksessä 

mutkan jälkeen pääsimme ihmeelliselle 
Aasian mantereelle. Hong Kongiin me-
nimme siksi, että Suomen konsulaatti 
kutsui sinne Olotila-tanssiteoksen, 

Ihmeitä tekevä lappu

Hong Kongin lentokentällä

Buddha-vuorella
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Va-
paa-aikana Kusti harrastaa uimista ja ympy-
röiden juoksemista noutajamaiseen tyyliin  

Oudoin koiratarkistus oli teatte-
rissa vähän ennen ensimmäistä 
esitystä. Kulisseihin tuotiin yht-
äkkiä virkamerkkiään näyttävä, 
paperinipun, mikrosirulukijan ja 
kameran kanssa varustautunut vi-
ranomainen. Hän halusi tarkistaa 
esiintyvän koiran työolosuhteet.  
Ninnu oli asettautunut makaile-
maan pehmeän rekvisiittakasan 
päälle (oman alustansa viereen) 
ja vettäkin oli vieressä tarjolla. 
Olosuhteet todettiin erinomai-
siksi. Huh helpotus. Esityksistäkin 
selvittiin onneksi suuremmitta 
kommelluksitta.
Vapaapäivänä ennen kotiinlähtöä 
oli yksi matkan huipennuksis-
ta. Pyrimme vaijerihissiin, jolla 
pääsisi merenlahden yli vuorelle 

katsomaan jättiläis-Buddhaa. Meidät 
pysäytettiin koiran takia alkuunsa, mut-
ta kiinankielinen lappu teki taas ihmeitä. 

ei ole suuren suuri. Se kantaa minulle 
kansiota, kuskaa väliaika-lakanaa, vie 
sokealta ruokaa ja ”puhuu” mikrofo-
niin. Sitä kuitenkin pidettiin ihmeenä. 

Ninnulle sataa huomiota

www.dogyello.fi 

Myös tavallisille tassuille

Aktiivisille koirille 
 reput • valjaat • pelastusliivit • kengät • takit

 kupit • pannat • hihnat • lelut jne.

Aktiivisille k
reput • valjaat • pelastusl

kupit • pannat • hih

Saimmekin vip-kohtelua, pääsimme 
ohi jonon, saimme ihan oman vaunun 
ja taas Ninnusta piti ottaa kuvia kun 
ensimmäistä kertaa nähtävyyttä katso-
maan oli saapunut koira. Suomalainen 
matkakaveri sanoi Ninnulle, että ”et 
tiedäkään kuinka paljon hyötyä susta 
on”.
Hong Kong oli kaiken kaikkiaan yl-
lättävän esteetön ja kaunis paikka. 
Se on brittikytkösten vuoksi melko 
länsimainen, mutta silti kiehtovan eri-
lainen. Ninnun kanssa koetun jälkeen 
en kuitenkaan uskalla kannustaa ke-
tään lähtemään siihen suuntaan koiran 
kanssa. Tai mikä ettei, jos on tosi paljon 
järjestelyintoa ja pitkää pinnaa. Ja hyvät 
hermot aputassulla, juuri sellaiset kuin 
täydellisen ihanalla Ninnulla.

Sari Salovaara



40

APUTASSU  2010

Fysioterapian
ammattilaiset

Klaukkalantie 63, 01800 
Klaukkala

puh. 09-879 4660
klaukkalan.fysikaalinen@kolumbus.fi

Avustajakoiran kanssa matkustetaan paljon ja usein myös ulkomaille. 
Joka maassa on kuitenkin omat lainsäädäntönsä ja vaatimuksensa maahan tulevien eläinten osalta.
Jotta kohdemaahan tultaessa ei tulisi ikäviä yllätyksiä kannattaa ottaa ajoissa selvää millaiset määräykset koiran maahan-
tuonnista siellä on. 

Eviran sivuilta saa paljon tietoa  www.evira.fi . Kennelliittokin suosittelee näitä sivuja.

Vielä tarkemmin:
www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/tuonti_ja_vienti/sisamarkkinakauppa_eli_tuonti_ja_vienti_eu-
jasenmaissa/koirien__kissojen_ja_frettien_tuonti_ja_vienti

Jos tuntuu, että asia ei selviä netistä etsimällä kannattaa ilman muuta ottaa yhteyttä suoraan kohdemaan suurlähetys-
töön, sieltä saa varmasti ajan tasalla olevia neuvoja ja ohjeita.

Suomen eläinlääkärit tietävät hyvin paljon, mutta hekään eivät välttämättä pysty tai ehdi seuraamaan ja tarkistamaan 
eivätkä myöskään aina muistamaan kaikkia eri maiden määräyksiä eri eläinten kohdalla.  Niinpä eläinlääkärit usein suo-
sittelevat olemaan omatoimisia ja selvittämään tarkat maahantulomääräykset varmuuden vuoksi itse.

Ja tietysti matkaan tulee muistaa ottaa koiran omat viralliset paperit eli lemmikkieläinpassi. Siinä on kaikki koiran tärkeät 
tiedot mm. yhteystiedot, ajan tasalla olevat tunnistustiedot ja voimassa olevat rokotukset.

Soile Englund   (kiitokset vinkeistä Sari Salovaaralle ja Ninnulle, maailmanmatkaajille)

ULKOMAILLE KOIRAN KANSSA!
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Minua pyydettiin kirjoittamaan Aputassu-lehteen juttu koiran pe-
rushoidosta. Jutun tarkoitus on olla tukena ja muistin virkistyksenä, 
jos joku asia koiran perushoidosta on unohtunut. Kirjoituksen ei 
ole tarkoitus olla tieteellinen, sellaisia on muualla jo hyvin paljon, 
vaan kirjoitan arkisista tilanteista joita voi tulla eteen koiran kans-
sa. Minulla oli mahdollisuus pyytää oppilaitani (Djur -08) apuun ja 
olemme tehneet tämän jutun yhteisvoimin.

Terveen koiran tunnistaminen
Tärkeää on oppia tuntemaan oma koira hyvin. Silloin huomaa 
mahdolliset oireet jo aikaisessa vaiheessa ja voi säästyä monelta 
eläinlääkärissä käynniltä. Koiran sairauksia voidaan myös  ennalta 
ehkäistä ja siten vältytään kroonisilta sairauksilta. On tärkeä muistaa 
että missään vaiheessa ei kannata ottaa mitään riskejä, vaan ottaa 
yhteyttä eläinlääkäriin, jos on hiukankin epävarma koiran voinnista. 
Jotta oppisi näkemään milloin koira on sairas, niin on ensin tiedet-
tävä miltä se näyttää ja miten se käyttäytyy terveenä. Kun tarkistaa 
koiran kerran viikossa oppii nopeasti huomaamaan jos jotain on 
muuttunut. Kaikilla meillä on hyviä sekä huonoja päiviä, näin myös 
koirilla. Jos tällaisia ”huonoja” päiviä alkaa tulla niin tietoja niistä 
kannattaa kirjata ylös. Näitä tietoja eläinlääkäri juuri kaipaa jos on 
lähdettävä vastaanotolle. 
Ruuan määrä ja liikunnan tarve ovat asioita, jotka muuttuvat koiran 
elämänkaaren mukana. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että koira 
saa tarpeeksi liikuntaa päivittäin ja koira ei missään tapauksessa saa 
olla lihava. Solakka koira jaksaa paremmin ja hoikkuus ehkäisee 
ennalta monta sairautta esim. kulumiset, diabetes, sydäntaudit, 
lista on pitkä. Koiran hyvässä kunnossa pitäminen voi tuoda sille 
monta elinvuotta lisää. Solakalla koiralla kylkiluiden pitää tuntua, 
mutta ne eivät saa näkyä. Jos kylkiluita pitää etsimällä etsiä, niin 
se on varma merkki, että kiloja on liikaa. Koiran ihannepainoa 
ei ole mahdollista sanoa kiloissa, sillä koirat ovat kovin erilaisia 
rakenteeltaan ja luustoltaan. 

Koiran normaalit fysiologiset arvot
Ruumiinlämpö                       37,5 - 39 C
Lepopulssi                               60 - 160/min
Hengitystiheys                        10 – 30/min
Veden kulutus vuorokaudessa   n. 60ml/kg

Ruumiinlämpö, mi-
tataan koiran peräau-
kosta tavallisella kuu-
memittarilla, mittari 
suojataan muovisella 
suojalla. Varmuuden 
vuoksi mittari on hyvä 
pitää hiukan vinos-
sa niin, että mittari 
koskee suolen seinä-
mään. 

Lepopulssin tuntee parhaiten reiden valtimosta (reiden sisä-
puolella aivan nivuksissa). Laske kuinka monta kertaa suoni sykkii 
minuutissa.

Hengitystiheyden htutkiminen suoritetaan laskemalla rintakehän 
kohoilu minuutissa. Hengitystä voi myös kuunnella samalla, mah-
dolliset rohinat ja vinkunat on aina eläinlääkärin tutkittava.

Suu ja hampaat
Hampaat ovat normaalisti vaaleat, koiran vanhetessa hampaat 
tummenevat hiukan. Jos hampaisiin kertyy ruskeanharmaata ham-
maskiveä, niin se on poistettava eläinlääkärissä. Hammaskiveen on 
suhtauduttava vakavasti, sillä jos hammaskiveä ei poisteta se johtaa 
yleensä ientulehdukseen, joka on kivulias koiralle.  Hammaskiveä 
voi ehkäistä pesemällä koiran hampaat tai antamalla koiralle 
puruluita. Jos hammas on poikki tai hampaissa on halkeamia, on 
hakeuduttava klinikalle jolla on erikoislaitteisto hammashoitoa 
varten.  Ikenien pitäisi olla vaaleanpunaiset. Jos ikenet muuttuvat 
punaisiksi niin kyseessä on yleensä tulehdus ja silloin myös koiran 
hengitys haisee.
  
Nielu
Jos koiran nielu on tulehtunut niin koiralla ei yleensä ole ruoka-
halua, koiralla on nielemisvaikeuksia ja se kakoo tai yskii. Kako-
misen tai yskän jatkuessa useamman päivän ajan pitää hakeutua 
eläinlääkärille. 
Kirsu
Kirsun sieraimien pitäisi olla siistit. Kirsun tulee olla kostea ja viileä. 
Jos nenä on kuiva ja hiukan lämmin ei voi päätellä että koiralla on 
kuumetta, vaan kuume on mitattava peräaukosta.

Silmät 
Silmän limakalvot ovat kau-
niin vaaleanpunaiset. Silmä 
on yleensä puhdas eikä se 
valuta eritteitä. Sarveiskalvo 
on normaalisti kirkas ja kiil-
tävä.  Jos silmät valuvat, se 
ei välttämättä ole vakavaa, 
silmät voi itse huuhdella 
koirille tarkoitetulla silmien 
puhdistusaineella tai boori-
vedellä. Eritteen ollessaan 
kellertävää ja jos huuhtelu ei 
auta, tulee hakeutua eläin-
lääkärille.  Jos silmien kanssa 
ilmenee ongelmia, niihin 
on suhtauduttava vakavasti. 
Vanhemman koiran silmät 
muuttuvat harmahtaviksi, mutta jos nuorella koiralla silmän pintaan 
ilmestyy harmahtavia laikkuja niin silmän sarveiskalvossa voi olla 
reikä. Silloinkin on hakeuduttava eläinlääkärille.

Koiran hoito-opas
Koiran hoidon perusasioita
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Silmien huuhtelussa tai lääkitsemisessä on oltava erityisen varo-
vainen. Missään vaiheessa tuubin tai pullon kärki ei saa koskettaa 
silmää. Tämä onnistuu siten, että käsi jolla annetaan tippoja lepää 
kämmensyrjä koiran otsaa vasten. Jos koira siinä vaiheessa liikkuu, 
niin käsi liikkuu myös ja riski että vahingoittaa silmää on pieni.  

Korvat
Kun koiran korvat ovat terveet, niin koira ei kiinnitä niihin huomio-
ta. Korvien tulisi olla viileät ja väriltään tasaisen vaalean väriset. Kor-

vat puhdistetaan 
ainoastaan jos ne 
ovat todella likaiset, 
silloinkin on hyvä 
käyttää korvan-
puhdistusainetta. 
Tärkeää on että ei 
koskaan käytä niin 
sanottuja korvan-
puhdistuspuikkoja 
(topsi), vaan pieni 
pala pumpulia on 

parempi vaihtoehto. Topsin kanssa pääsee liian syvälle korvakäytä-
vään ja silloin voi olla mahdollista että lykkää tulpan korvakäytävään 
tai vanupuikko menee poikki ja jää korvaan.
Jos korvat muuttuvat väriltään tumman tai kirkkaan punaisiksi, 
turpoavat, kutiavat tai ovat pahan hajuiset tai jos koira pitää paljon 
päätä kallellaan kannattaa nämä oireet ottaa vakavasti ja hakeutua 
eläinlääkärille.  On myös hyvä oppia haistelemaan oman koiran 
korvia ja opetella tuntemaan niiden tavanomainen haju. Korvan 
tulehtuessa haju muuttuu yleensä hiukan riippuen siitä onko ky-
seessä sieni- vai bakteeritulehdus.

Kynnet
Kynnet kasvavat nopeasti. Sen takia on tärkeää että koiran kynnet 
leikataan 1 -2 viikon välein.  Leikkaamalla kynnet usein kynnen 
keskellä oleva ydintuppi ja hermo pysyvät lyhyinä. Lyhyillä kynsillä 

on myös toinen hyvä puo-
li; koiran anturat pysyvät 
ehjinä sillä koko antura on 
käytössä eikä pääse kovet-
tumaan mistään kohdasta ja 
antura välttyy myös halkei-
lemiselta. Kynsiä leikatta-
essa kannattaa leikata vain 
muutama millimetri kerral-
laan ja välttää tuppeen tai 
hermoon asti leikkaaminen. 
Kynnestä vuotaa verta, jos 
kynsi leikataan vahingossa 
liian lyhyeksi. Yleensä ve-

renvuoto lakkaa nopeasti itsestään, mutta se on erittäin kivuliasta 
koiralle ja siksi sitä tulee välttää. Lopuksi kynnen reunoja voi vielä 
pyöristää siten, että reunat eivät jää teräviksi. 

Turkki
Tavallisesti koira vaihtaa karvapeitettä kaksi kertaa vuodessa. Valo, 
lämpötila, ravinto, hormonit, koiran yleiskunto ja perinnölliset 
tekijät vaikuttavat karvan kasvusykliin ja koiran karvapeitteeseen. 
Koiran karvapeite ja iho viestivät tärkeää tietoa koiran yleisvoin-
nista, sen takia kannattaa ottaa karvapeitteen muutokset vakavasti. 
Ennen eläinlääkärille lähtöä on hyvä kirjata milloin koira sai lois-

häädön, minkälaista ruokaa koira syö, kutiaako turkki, nuoleeko 
koira jotain tiettyä kohtaa, onko karvattomia kohtia, punoittaako 
iho ja onko tulehdusta tai hilseilyä.
Usein kysytään kuinka miten usein koira pitäisi pestä? Koiran 
turkki sisältää luonnostaan rasvoja jotka suojaavat karvapeitettä 
ja ihoa. Liian usein toistuva koiran peseminen vahingoittaa koiran 
luonnollista ihon suojaa. Sen takia koiraa ei kannata pestä muulloin 
kuin on tarpeellista ja tällöin tulee käyttää koiralle tarkoitettua 
shampoota. 

Ripuli ja oksentelu
Voimakkaasti ripuloivan ja oksentelevan koiran yleiskunto voi 
romahtaa nopeasti. Aluksi on kuitenkin tärkeää, että ruoan-
sulatuskanava saa aikaa rauhoittua ja siksi koira pidetään ensin 
paastolla. Aikuista koiraa kannattaa pitää paastolla vuorokauden 
ajan (pentua ei koskaan saa pitää paastolla niin pitkään). Tärkeää 
on, että koiralla on mahdollisuus juoda vettä aina halutessaan ja 
että koira saa tarvitsemansa nestemäärän vuorokaudessa. Paaston 
jälkeen koiralle tarjotaan muutaman päivän ajan vähärasvaista 
ruokaa (riisiä, raejuustoa, broileria, kalaa) pieninä annoksina ja 
useamman kerran päivässä. Apteekissa on myös saatavilla hyviä 
tuotteita ripulin hoitoon.

Ummetus
Kivulias ulostaminen, ulostusyritykset ja kova vatsa ovat oireita 
ummetuksesta ja se voi olla koiralle tosi kivuliasta. Syynä voi olla 
liian vähäinen kuidun määrä ravinnossa tai liikunnan puute. Umme-
tuksen alkuvaiheessa ulostamista voidaan helpottaa parafiiniöljyllä, 
jota saa apteekista ilman reseptiä. Jos epäilet koiralla suolitukosta 
tai ummetusta niin ota yhteyttä eläinlääkäriin viimeistään kahden 
vuorokauden kuluttua.

Anaalirauhaset
Anaalirauhaset sijaitsevat peräaukossa, kellotaululta osoitettuna 
noin 4:n ja 8:n kohdalla. Rauhaset tyhjentyvät normaalisti ulosteen 
kylkiäisenä. Jos rauhaset alkavat vaivata niin ne eivät tyhjene itses-
tään ja tulehtuvat herkästi. Rauhaset ovat tukossa ja tulehtuneet, 
jos koira yrittää nuolla peräaukkoaan usein tai hinkkaa peräänsä 
lattiaa tai mattoja vasten. Silloin paise purkautuu ihon läpi noin 
1-2 cm peräaukon vierestä ja se on erittäin kivuliasta. Rauhaset 
saa kyllä tyhjennettyä itse, mutta jos rauhasen aukot ovat tukossa, 
niin on todennköistä, että rauhanen puhkeaa. Suosittelen, että 
anaalirauhasten vaivatessa koiraa hakeudutaan eläinlääkärille 
tyhjennystä varten. 
 
Vieras esine
Jos koiralla on tapana järsiä oksia, kiviä, käpyjä ym. tai epäilee että, 
koiralla saattaa olla vieras esine vatsassa, ei auta muu kuin hakeu-
tua eläinlääkärille. Jos koira yrittää yskiä, kakoa tai oksentaa, on 
mahdollista, että koiralla on nielussa vieras esine. Jos koira ei ole 
ulostanut ja yleisvointi heikkenee vieras esine voi olla suolistossa 
ja pahimmassa tapauksessa se voi tukkia suolen. Jos vieras esine 
tukkii suolen on koira välittömästi leikattava.

Vesihäntä
Vesihäntä on noutajalle tyypillinen vaiva, joka voi ilmetä jos koira 
on ollut uimassa kylmässä vedessä ja koiraa ei ole kuivattu kun-
nolla tai jos koira saa kylmää uinnin jälkeen. Aina syynä ei ole 
uinti vaan syynä voi myös olla pelkkä kylmyys ja rankka rasitus. 
Vesihäntä ilmenee koiralle todella kivuliaana, häntä roikkuu kuin 
lehmänhäntä ja se voi jopa turvota. Silloin ei auta muu kuin antaa 
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kipulääkettä (on tärkeää muistaa että ei anna ihmisille tarkoitettua 
kipulääkettä) ja varmistaa, että koiralla on mahdollisuus lepoon 
lämpimässä paikassa.

Myrkytykset
Myrkytyksiin on suhtauduttava vakavasti. Myrkky voi joutua elimis-
töön suun, ihon, hengitysteiden tai verenkierron kautta. Myrkky on 
myrkky vasta kun se on ehtinyt imeytyä, joten itse teossa tavattu, 
myrkyn juuri saanut koira voidaan pelastaa, jos sen vatsa saadaan 
tyhjennettyä tai iho puhdistettua myrkystä.
Hitaasti kehittyvässä myrkytyksessä oireita on vaikea havaita. 
Oireita ovat mm. väsymys, laihtuminen ja anemia.
Äkillisen myrkytyksen oireet ovat rajut, nopeasti kehittyvät ja 
selvästi tunnistettavat: oksentelu, ripuli, vatsakipu, pahoinvointi, 
tajunnan ja hengityksen häiriöt. 

Tavallisimmin myrkytyksen oireita aiheuttavat useimmiten:
Lääkkeet: jotka omistaja on vahingossa jättänyt koiran ulottuville 
tai koira löytää pudonneen lääkkeen lattialta.
Myrkylliset puutarhakasvit ja huonekasvit. Kannattaa tarkistaa mil-
laisia kasveja ympäristössä on. 
Sinilevä, kärpässieni.
Rotanmyrkky, torjunta aineet, pakkasneste ja tupakka.
Kyynpurema, ampiaisenpisto ja rupikonna.
Suklaa, ksylitoli ja suola.
Avokado, viinirypäleet ja rusinat.
Muista, että otat yhteyttä eläinlääkäriin jos edes vähän-
kin epäilet myrkytystä.

Loishäädöt
Sisäiset loiset: Koira on hyvä madottaa 2 kertaa vuodessa, keväällä 
ja syksyllä. Apteekista on mahdollista kysyä neuvoja erilaisista 
matokuureista. Koiralle on hyvä antaa matokuuri viikkoa ennen 
rokotusta.
Ulkoiset loiset: Jos koira alkaa kovasti rapsuttaa itseään, voi epäillä 
loisia ja silloin kannattaa hakeutua eläinlääkärille. Eläinlääkärin on 
tutkittava koiran iho ennen kuin koiraa voi lääkitä. 
Punkki tai puutiainen: Koira on hyvä suojata punkeilta. Nykyään 
on saatavilla hyviä tuotteita ehkäisemään sitä punkin pureutumista 

kiinni koiraan. Apteekista voi taas kysyä neuvoja. Mikään tuote ei 
kuitenkaan takaa varmasti että punkit pysyvät täysin poissa. Jos 
kuitenkin käy niin, että koirasta löytyy punkki, se kannattaa poistaa 
välittömästi. Markkinoilla on erilaisia punkinpoistolaitteita, mutta 
punkin voi hyvin poistaa myös käsin. Tärkeää on ottaa hyvä ote 
punkista niin läheltä ihoa kuin mahdollista ja sitten ”kiertää” se 
irti.  On tarkistettava, että myös punkin pää irtoaa, sillä jos koko 
punkkia ei saada pois niin tulehdusriski on todella suuri. Punkit 
saattavat levittää koiraan tauteja joten on tärkeää suojata koira 
mahdollisimman hyvin.
 
Haavat
Naarmut ja pienet haavat voidaan hoitaa itse. Puhdista haava 
kunnolla haavanpuhdistusaineella joka ei kirvele ja tarkista ettei 
koira pääse nuolemaan haavaa. Side voi olla tarpeen, jotta likaa ei 
pääse haavaan ja on tärkeää, että side ei ole liian tiukka. Isot ja syvät 
haavat ja toisen koiran puremat on näytettävä eläinlääkärille. 

Lääkkeiden antaminen
Useimmat koirat ovat niin persoja makupaloille, että ei ole vaikeaa 
piilottaa lääkkeitä niihin ja siten antaa koiralle lääkkeet. Mutta on 
niitäkin koiria jotka aavistavat, että heitä yritetään ”huijata” ja 
sylkevät tai poimivat tabletit pois. Toinen keino on laittaa tabletti 
nieluun ja pistää nokare voita kuonon päälle. Koiran nuollessa voin 
se nielaisee lääkkeet siinä samalla. Vielä yksi keino on perinteinen 
tapa laittaa tabletti nieluun ja pitää koiran suuta ja kuonoa kiinni 
sekä samalla hieroa kurkkua niin että koira nielaisee.
 
Muistattehan aina välillä tarkistaa että rokotukset ovat 
voimassa!
Olen kirjannut tähän mahdollisimman monta tärkeää 
asiaa koiran kotihoidosta, mutta tärkeintä on, että opitte 
tuntemaan oman koiranne. Kun epäilette, että kaikki ei 
ole kunnossa, niin  ottakaa mahdollisimman pian yhteyttä 
eläinlääkäriin.  
 
Elisa Forsman
avustajakoirakouluttaja, Axxell Brusaby

Tässä ahkerat 
oppilaani ja 
muutama 
nelijalkainenkin 
oppilas.
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Avustajakoirayhdistyksen vuosikokous oli vielä viime vuonna 
keskellä talvea helmikuussa. Tänä vuonna ja jatkossa uuden 
sääntömuutoksen jälkeen vuosikokous tulee olemaan keväällä 
huhtikuussa.
 Vuosikokous oli vuonna 2009 Nokian Edenissä. Tapasimme siellä 
tuttuja avustajakoirakoita ja Katriina Tiira piti meille erinomaisen 
luennon koirista. 
Kesällä sitten tapasimme taas suurella joukolla Lehtimäen opistolla. 
Ohjelmassa oli tietysti taidontarkistuskoe niille, joille osui koevuosi. 
Me muut seurustelimme, koirille oli hierontaa ja tutustuimme 
uuteen mielenkiintoisen yhteiseen harrastuslajiin koiran kanssa eli 
Rally-Tokoon. Siitä kertoo enemmän Samppa Halmevaara omassa 
kirjoituksessaan. Samppa tutustui lajiin ensimmäistä kertaa Leh-
timäellä ja Disneyn kanssa he innostuivat lajista niin, että vuoden 
vaihteessa voittivat oman luokkansa kilpailun virheettömällä suo-
rituksella, laji sopii siis erinomaisesti avustajakoirille.  Lehtimäellä 
illanvietto huipentui perinteisiin Eikka Tarakkamäen ideoimiin 
arpajaisiin missä kaikki aputassukoirakot saavat arpajaisvoiton. 
Tästä hauskasta hetkestä kiitos Eikalle ja kiitos, että hän jaksaa 
vuosi vuoden jälkeen kerätä Avustajakoirayhdistykselle varoja 
ja järjestää myös meille Lehtimäen leiriläisille mukavan hetken 
illanistujaisissamme.

Pikkujoulua vietettiin taas Nokian Edenissä joulukuun alussa. Ani 
Achren luennoi meille siitä kuinka kohdata media ja ylipäänsä hen-
kilöt, jotka ovat kiinnostuneita avustajakoirista ja haluavat tietää 
koirista ja niiden työskentelystä enemmän. Kolme ydinviestiä nousi 
ylitse muiden hänen mielenkiintoisessa esityksessään eli ensinnäkin 
koiramme ovat virallisia työkoiria ja niiden koko koulutusprosessi 
on nyt auditoitu kansainvälisellä tasolla, toiseksi koiria haetaan 
enemmän kuin niitä voidaan kouluttaa ja luovuttaa käyttöön eli 
rahoitusta tarvitaan lisää ja kolmanneksi todella tärkeä seikka on 
se, että koirat mahdollistavat käyttäjien itsenäisemmän elämän ja 
siten tasavertaisemman osallistumisen yhteiskunnan toimintoihin. 
Näitä asioita meidän kannattaa painottaa samalla, kun kerromme 
omia kokemuksiamme avustajakoiran kanssa elämisestä ja toimi-
misesta.  
Anin esityksen jälkeen pikkujouluun tulla tupsahti kaikkien iloksi 
itse joulupukki (joka on bongattu Lehtimäen leirillä kesälomallaan 
muorinsa kanssa peikkoasussa). Jokainen koira sai paketin ja lä-
hes jokainen taisi peräti itse hakea sen Joulupukilta. Illalla sitten 
nautimme maukkaan illallisen ja jatkoimme illan istumista vaihtaen 
kuulumisiamme.  
Pian on taas edessä vuosikokous, nyt siis keväällä huhtikuussa ja 
tällä tiedolla tapaamme jälleen tuttuun tapaan Nokialla.

Aputassutapahtumia:
Vuosikokous 2009, Lehtimäki, Pikkujoulu

Teksti ja Kuvat: Soile Englund

”Aputassu - ristikko 2009:n 
voittaja oli Seppo Reinikka, 
Tampere. 
Onnea voittajalle!

Arvonnan suoritti Ansa.”

www.ehyt.fi

Uusi keskuksemme
Salossa kokoaa 
saman katon alle
tekijöitä ja tiloja,
joista koostuu 
lemmikkien 
hyvinvoinnin 
EHYT.

Katso tarkemmat 
yhteyst iedot 

Maorlant ie 1,  SALO • Puh .  0500 121 487

• Kuninkaantien eläinklinikka
• Eläintarvikeliike Eräeläin
• Käytösterapia 
 Tuulia Burgherr & David Appleby
• Trimmaamo Karvakorjaamo
• Eläinfysioterapia Leena Piira
• Vetman Training Center
• KoiraTreenit
• EHYT-areena treeni- ja koulutustila 
 niin eläimille kuin ihmisille

• Kuninkaantien eläinklinikka
• Eläintarvikeliike Eräeläin
• Käytösterapia 
 Tuulia Burgherr & David Appleby
• Trimmaamo Karvakorjaamo
• Eläinfysioterapia Leena Piira
• Vetman Training Center
• KoiraTreenit
• EHYT-areena
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Anin luennoi meille pikkujouluissa

Joulupukki jakaa paketteja

Lehtimäellä Iltajuhlissa uupui 
niin isot kuin pienetkin

Sunnuntain palaute- ja ideointikeskustelu 
ja sitten kotimatkalle Lehtimäeltä

Marja ja Usva Rally-Tokoon tutustumassa 
Lehtimäellä

Mikä on onnennumero tänä vuonna 
Lehtimäellä
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Ainekset:
- vanha laiskanlinna (riittävän iso)
- 1 uuvahtanut mamma
- 1 koira
- 1 kissa
- pehmoleluja maun mukaan
- siippa kameran kanssa

Valmistus:
Torkahdetaan hetkeksi 
laiskanlinnaan.
Odotetaan lihan läjittymistä
Kypsennysaika:
Jäsenten puutumisen mukaan

Nautitaan:
Kuorsauksen kera sopivassa 
lämmössä
 
T. Arja, Calle, Rami ja Elmeri
Kolmperästä

TÄSSÄ YKSI VAPAA-AJAN RESEPTI KUVAN KANSSA,
TARKOITETTU LÄHINNÄ MIELEN PIRISTYKSEKSI 

VÄSYTTÄVÄN KAAMOKSEN KESKELLÄ

KOLMPERÄLÄINEN KEBAB
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Säästäjä tietää,
mitä pienistä 
euroista isona tulee.

Säästäminen kannattaa aloittaa vaikka tänään. Pienestäkin kuukausittaisesta summasta tulee suuri 
summa, kun annat ajan tehdä tehtävänsä. Säästöistä voit saada myös OP-bonusta. Käy osoitteessa 
op.fi/saastaminen katsomassa säästölaskuriamme tai tule käymään konttorissamme. 
Näet itse, kuinka aika vaurastuttaa säästäjän.

TERÄVÄÄ PIIRTOA

NYT

tuotuna ja

asennettuna

• teräväpiirto virittimet
• Bravia engine2
• antenni ja kaapeli myös  
 mpeg4 virittimet

ale
-150e

32” LCD

ovh. 899,- kuljetus + asennus 50,-

799;
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Harrastin aikani joogaa Helsingin Invalidien 
Yhdistyksessä missä eräs tuttavani veti eri-
laisille invalideille suunnattua joogaa. 

Kuten aina lähes kaikkialla, kävi Valter 
kanssani myös joogassa. Ilokseni sain jopa 
huomata, että Valterkin piti tästä yhteisestä 
harrastuksestamme.

Joogatunti alkoi aina alkurentoutuksella. 
Vallella oli tietenkin oma joogamaton 
puolikas lähelläni. Rentoutushetket olivat 
selvästi Vallen suosikkeja, sillä usein hän 
olikin jo parin ensimmäisen minuutin jäl-

KOIRAKIN VOI HARRASTAA JOOGAA
Niina Hätinen

keen täydessä unessa.
Joskus minua melkein hävetti “seuralaiseni” 
äänekäs syvä hengitys kaikkine örähdyksi-
neen ja huokailuineen. Onneksi kuitenkin 
koko ryhmä suhtautui varsin positiivisesti 
Vallen mukanaoloon. 
Eräs tuumasikin kerran: ”Tuo karvainen 
jäsen taitaa olla meistä kaikista paras ren-
toutuja!” 

Pian en hävennyt Vallen äännähdyksiä enää 
yhtään vaan käänsin asian mielessäni niin, 
että: ”Hmm, ehkä minulla yksinkertaisesti 
vain on niin täydellinen ja fiksu aputassu, 

että se ymmärtää jopa joogan olennaisim-
man, hengityksen!”
Yrittipä Valter välillä tehdä joogaliikkeitäkin 
ja venytteli mukana niin tosissaan että nive-
let naksui, mutta useimmiten rento loikoilu 
vei voiton kuten kuvastakin näkyy meidän 
muiden tehdessä “aurinkotervehdystä”.

Vallen onneksi, ja miksipä ei minunkin, tun-
nit myös aina päättyivät loppurentoutuk-
seen. Oli kätevää ja mukavaa joogan ohessa 
viettää niitä “pakollisia lähekkäinolohetkiä”. 
Sitten jaksoimmekin vetreinä ja virkeinä 
jatkaa kohti viikon uusia seikkailuja.

Alkurentoutus Aurinkotervehdys Loppurentoutus

Maksettu mainos Fysioterapeutti 
Tarja Leppänen

Perämiehenkatu 5 
00150 Helsinki
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Teksti: Ulla Ayrer

Työssä olevan avustajakoiran voit kohda-
ta missä tahansa liikutkin: kadulla, lenk-
kipolulla, elintarvike- ja muissa liikkeissä, 
kahviloissa, ravintoloissa, virastoissa, opis-
kelu- työpaikoissa, sairaaloissa ja poliklini-
koilla, parturissa, WC:ssä, hississä jne.
Seuraava lainaus on Valtakunnallisen vam-
maisneuvoston laatimasta palvelukoira-
esitteestä:
Mitä laissa sanotaan?

Terveydensuojeluasetuksen 6 luvun 32 pykälän 
toisen momentin mukaan: näkövammaisten 
käyttämien opaskoirien ja liikuntavammaisten 
avustajakoirien pääsy asiakastiloihin on sal-
littua. Rikoslain 11 luvun 9 pykälä puolestaan 
kieltää työtehtäviä hoidettaessa tapahtuvan 
syrjinnän. Laissa todetaan, että joka ei palve-
le jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla, 
kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen 
tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä aset-
taa tämän ilmeisen eriarvoiseen tai muita 
huonompaan asemaan esim. terveydentilan 
perusteella, syyllistyy syrjintään. Opaskoiran 
tai avustajakoiran kanssa liikkuvan vammaisen 
henkilön sisäänpääsyn estäminen voi täyttää 
edellä mainitunlaisen syrjinnän tuntomerkit. 
Opas- ja avustajakoirien vieminen esimerkiksi 
ravintoloihin, elintarvikeliikkeisiin, virastoihin, 
harrastustiloihin jne. on sallittua.

Ole kuin et olisikaan!
Kun kohtaat avustajakoiran, on tärkeintä 
olla kiinnittämättä koiraan minkäänlaista 
huomiota – käyttäjää sen sijaan voit ter-
vehtiä kuten ketä tahansa henkilöä. Jos 
tällaisen koirakon (käyttäjä + avustaja-
koira) kohtaaminen on sinusta kiinnos-
tavaa ja toivoisit saavasi tietoa, voit toki 
kysyä, sopisiko pieni keskustelu.
Jos itselläsi on koira kotona, ymmärrät 
hyvin, miten halukkaasti koira ihmisen 
kohdatessaan ottaa kontaktin pelkästään 
siihen luodusta ystävällisen katseen joh-
dosta. Avustajakoira on koulutettu ole-
maan huomioimatta ympäristöään, mutta 
koiran luonteen ja sosiaalisuuden tunties-
sasi tiedät miten vaikeaa sen on kieltäy-
tyä paijaavista sanoista ja käsistä! Koiran 
omistaminen ei siis mitenkään puolla 
avustajakoiran työn häiritsemistä (”no kun 
meilläkin on koira”) – päinvastoin! Koiran 
työskentelyn häiritseminen, vaikkapa vain 
tervehtimällä sitä, voi aiheuttaa vaarati-
lanteen käyttäjälleen, sillä avustajakoiran 
käyttäjällä ei ole niitä ominaisuuksia ja 
taitoja, joita sinulla, terve koiranomistaja 
on (kova ääni ja vikkelät jalat). Jos koira 

toimii käyttäjänsä pystyssä pysymisen tu-
kijana, jokainen tietää mitä tapahtuu, jos 
tuki lähtee omille teilleen. Myös arvokas 
avustajakoira voi tällöin joutua vaaraan!
Avustajakoirien käyttäjät toivovat muil-
ta koirien ulkoiluttajilta, että ohittaisit-
te avustajakoiran käyttäjineen riittävän 
etäältä etenkin, jos tiedätte koiranne in-
nokkaaksi tutustujaksi, araksi (haukkuva) 
tai jopa aggressiiviseksi. Mahdollisten on-
gelmatilanteiden ennalta ehkäisy on aina 
helpompaa kuin niiden selvittäminen!

Auta avustajakoiraa keskittymään työhön-
sä antamalla sille työrauha. Koira nauttii 
tekemästään työstä, ja jos annat sen rau-
hassa seurata isännän sille antamia ohjeita, 
pääset näkemään koirakon hienoa yhteis-
työtä.
Koska käyttäjät usein ovat ns. monivam-
maisia, on aina syytä ottaa huomioon se, 
että koiran käyttäjä harvemmin kykenee 
väistelemään vastaantulijoita. Pyörätuolia 
ei ole helppo käsitellä silloin, kun käsien 
voima ja mahdollisesti myös hallittavuus, 
on heikentynyt. Toisaalta avustajakoiran 
kanssa kävelevällä henkilöllä saattaa olla 
suuria vaikeuksia pystyasentonsa säilyttä-
misessä mm. pareesi(halvaus)oireiden, ta-
sapainoelinten vaurioitumisen tai voimak-
kaiden kipujen vuoksi. Jätäthän koirakolle 
riittävästi tilaa liikkumiseen!

Avustajakoiran tunnistemerkki     
Tunniste on kiinnitettynä koiran valjaisiin. 
Ainoastaan Invalidiliiton hyväksymät koi-
rat saavat avustajakoiraoikeudet ja niistä 
kertovan tunnuksen. Koirien taitotasoa 
valvotaan taidontarkistuskokeella, johon 
jokaisen käyttäjän tulee osallistua joka 

toinen vuosi, kunnes koira on täyttänyt 8 
vuotta.

Avustajakoirien käyttäjät ikuisia tie-
dottajia ja opiskelijoita

* Sinulla on oikeutesi – muista, mitä laissa 
sanotaan. Siinä ohessa sinulla on myös vel-
vollisuuksia, mitä kohteliaisuuteen ja mui-
den ihmisten huomioonottamiseen tulee.
* Olet pienen, mutta näkyvän ryhmän 
edustaja, missä sitten liikutkin.
* Pidä avustajakoirasi motivoituneena toi-
mimaan kanssasi! Iloisesti toimivaa koirak-
koa on miellyttävä katsella.
* Avustajakoira on arvokas ja vain harvo-
jen saama apuväline, joten pidä siitä ja sen 
taidoista hyvää huolta! Luovutusjaksolla 
saadun oppimateriaalin toistuva kertaami-
nen antaa eväitä ja innostaa sinua koirasi 
lisäkoulutuksessa. Avustajakoirien koulut-
taminen eli ohjaus ei pääty koskaan.

Iloista tassuttelua 
meille kaikille 
kulkijoille ja 
kohtaajille 
toivottaen 
Ulla ja Ville! 

Kohtaan avustajakoiran! Miten toimin?



50

APUTASSU  2010

VALTATIE

SILTA

RAUTA

INTIÖ

TUIRA
LAANILA

KUUSAMOON

POHJANTIE
PAULAHARJUNTIE

S
IL

LA
T

VÄLIVAINIO

KIERTOTIE

OULUJOKI

RU
SK

OO
N

Motorest

E4

Palvelemme: ma–pe 7–20, la 9–16, su 12-16

Korjaamontie 1, 90530 Oulu • Sisustaminen 044 521 5530 • Rakentaminen 044 521 5540
Työvälineet 044 521 5570 • Talomyynti 050 595 6169 • LVI 044 521 5590

Domus-myynti 044 521 5745, 044 521 5746• Vaihde (08) 521 5500 •

KAIKKEA
EI TARVITSE
TEHDÄ ITSE!

Kysy asennuspalvelujamme!

ENNEN KUIN TEET HANKINTAPÄÄTÖKSIÄ, NIIN AINA KANNATTAA KYSYÄ TARJOUS MYÖS MEILTÄ!

Korjaamontie 1, Oulu                    TOTEUTTAA KANSSASI

Kotisi
muutostyöt!

Palvelemme: ma-pe 7–20, la 9–16 ja su 12-16

Jaakko Lämsä
Asennuspalvelu, puh. 050 - 595 6170.

Meiltä laaja valikoima 
apuvälineitä autoosi

• käsihallintalaitteet
• hissit ja rampit

• matalalattia-autot
• kääntöistuimet

•  pyörätuolien 
sidontavyöjärjestelmät

• istuimet, muutostyöt jne.

Careha Finland Oy auttaa sinua myös 
autonhankinnassa ja hakemusten laatimisessa.

Careha Finland Oy
Vesa Sydänmaa p. 0400-614993
email: careha@carehafi nland.fi 
www.carehafi nland.fi Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa    Puh. (09) 2763 6100

www.fennomedical.fi

Tilaa ilmainen postimyyntiluettelomme

Helposti ja nopeasti

HOITOTARVIKKEITA
KOTIIN
Tippasuojia, vaippoja, pestäviä vuoteensuojia,
käsihuuhdetta ja haavanhoitotuotteita
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LÄMPIMÄT KIITOKSET 
Aputassutoimintaa tukeneille:

Kuntoudu ja virkisty Kankaanpäässä!

Kuntoutussuunnitelmaan pohjautuva 
yksilöllinen jakso

Lääkärin ja fysioterapeutin alkututkimusten pohjalta 
rakennamme henkilökohtaisen ohjelman painottuen 
liikuntaan, toimintaan ja tarvittaviin yksilöterapioihin.
Tarjoamme osaavat ammattilaisemme, erinomaiset 
liikuntatilat sekä ajanmukaiset kuntoiluvälineet käyt-

 töösi. Puitteemme sopii erinomaisesti niin sinulle kuin 
avustajakoirallesikin.

Ota yhteys: Tarja Lammi puh. 02-573 3250
www.kuntke.fi

ESPOO-HELSINKI-VANTAA
Espoon Eläinlääkäriasema
Helsingin Metalli ja Rauta Oy
Partanen Oy
Sarja-Maalaamo Oy
Selective investor Oy
Semac Oy
Suomen Lämpömittari Oy
Terramare Oy
Watterlines Kennel, Eva Vilamo

FORSSA
Forssa Lasi Oy
Forssan Levy Oy
Forssan LVI-valmiste Oy
Forssan Seudun Puhelin Oy

HAMINA
BASF Oy
Dynea Cemichals Oy
Eläinklinikka Mar-Vet
Haminan Satama Oy
Haminan Tili Talsi Oy
Haminan Uusi Apteekki
Haminan Vanha Rautakauppa Oy
Haminan Vesijohtoliike Penttilä Oy
Isännöinti Hillo Oy
Itäväylän Apteekki
Konepaja Hamjets Oy
MCM Timber Oy
Nana Eurooppa Oy
N-TRANS Oy
Osuuskauppa Ympyrä
Osuuspankki, Nordea, Sampo
Seppälän Vene-Tarvike Oy
Transfennica LTD
SGS Inspection Sevices Oy

HEINOLA
H. Weckman Oy
Keskus-Apteekki
Pietiläinen Oy
Sähkö-Saarnikangas Oy
Vanha Apteekki

HOLLOLA
A-Kassi Ky
Autohuolto Make & JANI Oy
Cama-Team Oy
Oy Finn-Tack LTD
Hewacon-LVI Oy
Hollolan Apteekki
Hollolan Viilu ja Laminaatti Oy
Makron  Oy
Muovijaloste Oy
Paakkisen Automaalaamo Oy
Pemco Oy
Solmaster Oy
TJ-Kuitu

HÄMEENLINNA
Aulangon Apteekki
Cumulus Oy
Hämeen Diesel Oy
Hämeen Sanomat Oy
Hämeen Traktorihuolto Oy
Kantaputki Oy
Keskusapteekki, Hämeenlinna
Konecrenes Standard Lifting
K-Rauta Hämeenlinna
NCC Rakennus Oy

Paletti Oy
Papermark Oy
Scan-Linna Oy
Tiiriön Apteekki, Hämeenlinna
Tori-Apteekki, Hämeenlinna

JANAKKALA
HST-Konepaja Oy
Janakkalan Osuuspankki
Maarakennus M. Laivola Oy
Tielinja Oy

IISALMI
Iisalmen Autotilaus Oy
Iisalmen Osuuspankki
Iisalmen Putkiasennus Oy
Iisalmen Sähkö- ja Automaatiosuun-
nittelu Oy
Kolarikorjaamo ja Maalaamo, 
Jauhiainen 
Kuljetus Kari Rönkkö Oy
Lapinlahden OP, Iisalmi
Painotalo Seiska Oy
Pironetti Oy
Savipellon Apteekki
Savon Lasituote Oy
Sähkö Rami Ky
Sähkötoimisto Mustola Oy
UK-Muovi  Oy
Zira Oy

IMATRA
Imatran Seudun Sähkö Oy
Kosken Kiinteistöpalvelu Oy
Kosken Metalli Oy
LVIS-Projektit Oy
Rakennusvirta Oy
Talokeskus, Imatra

JOENSUUN SEUTU
Arbonaut Oy
Asianajotoimisto Jukka Ketonen Oy
Asianajotoimisto Kontturi  & Co Oy
Asianajotoimisto Ranta & Väänänen Oy
Asianajotoimisto Simonen & 
Savolainen
Broman Group Oy
Dimeks Ky
E. Hartikainen Oy
EKO LVI Oy
Honkalampi-Säätiö
Isännöitsijätoimisto P. Kuparinen
ICMA-Karelia
Itä-Suomen Ilmastointipalvelu Oy
Itä-Suomen Lemmikkikeskus Oy
Joen Isännöintipalvelu Oy
Joen Sähkötekniikka Oy
Joensuun Juva Oy
Joensuun Keskusapteekki
Joensuun Kumipörssi Oy
Joensuun Kustannus Oy
Joensuun Ratsastusvaruste Oy
Joensuun Rautavarasto Oy
Joensuun Telemaailma Ky
Joensuun Uusi Apteekki
John Deere Forestry Oy
Jokihydro Oy
Karelia-Ikkuna Oy
Karelian Sähkö Oy
Karelia Viestintä Oy
Karjalan Purku-Pojat Oy
Kauppahuone Laakkonen

Kekäle Oy
Kesla Oyj
Konekorjaamo Riikonen Oy
Konepaja Antti Ranta Oy
Kuljetusliike E. Mäkinen Oy
Kuusakoski Oy
Kärripojat Oy
Lakan Betoni Oy
Laskentatulos Oy
Linja-Karjala Oy
Lukkorengas Oy
Lääkärikeskus Suinuu Oy
Markkinointi Muikku Oy
Metallityö Tanskanen Oy
MTP Hydrauliikka Oy
Musti ja Mirri, Joensuu
Nordea Pankki Oyj
Nosturiurakoitsija J. Määttä Oy
Pohjois-Karjalan KTK Oy
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Pohjois-Karjalan Systema Oy
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
Rakennusliike Anres Ky
Salomaa Säätiö
S.A. Tervo Säätiö
Sähkö-Saarelainen Oy
Sähkösuunnittelu Hakulinen Oy
Teräskulman HML-Asema Oy
Tietokate Oy
Tilijussila Oy
Timosen Auto Oy
Thermo Fisher Scientific Oy
Vartiointi Tanskanen Oy
Vemta Oy
Vexve Oy, Liperi 
Viimet Oy
Waratah OM Oy
YIT Rakennus Oy
Ylämyllyn Automaalauskeskus Oy

JOUTSENO 
Avo-Putki Oy
Finn-Valve Oy
I-Kone Oy
Jousteel Oy
JoutCon Oy
Joutsenon Dieselasennus Oy
Joutsenon Elementti Oy
Joutsenon Puutyö Oy
JTT Konepaja Oy
Metehe Oy
Plannja Oy Ab
Premekon Oy
Top Lift Oy
VP-Kuljetus Oy

JYVÄSKYLÄN SEUTU
AK-Anttolainen Ky
Allaway Oy
Comida Communicasion Oy
Else Yhtiö Oy
Etuovi.com
GHS Lukkoasema Oy
Hakamet Oy
HB-Betoniteollisuus Oy
Esleyhtiö Oy
Hytaflex Oy
Infra Plan Oy
InMics Oy
Isohanni & Elevaara Oy
JE-Urakointi Oy
JPM-Info Oy
Oy Juho Jussila

Jussi Louko Oy
Jypro Oy

Jyväs Apteekki
Jyväs-Caravan Oy
Jyväs-Jää Oy
Jyväsjaterm Oy
Jyväskylän Pelti ja Eristys Oy
Jyväskylän Sähkö ja Tele Oy
Jyväsprint Oy
Jyväs-Seiska Oy
KAK Yhtiöt Oy
K-S Eläinklinikka Oy
Keskimaa, Prismat
Keski-Suomen Ilmastointihuolto Oy
Keski-Suomen Koneistamo Oy
Keski-Suomen Kuljetus Oy
Keski-Suomen Paperi- ja Pesuaine-
välitys Oy
Keski-Suomen Puutarha-apu Oy
Keski-Suomen Rakennus ja 
Raudoitus Oy
Keski-Suomen Tavaralähetit Oy
Keljon Apteekki
Kespet Oy
Kirjapaino Ässä Oy
Komas Group Oy
Konteräs Ky
Kuusakoski Oy
Lasi-Kalle Ky
LVI-Koti Oy
LVI-Satosaari Oy
Lämpöhuolto-Valkama Oy
MAP Medical Tech Oy
Mateko Oy
Media Cabinet Oy
Metsätyö Oy
M-Levy Oy
Monena Oy
Motolandia Oy
Muuratpuu Pohjonen Oy
Pikval Oy

Printcenter Oy
Rannan Teollisuuskone Oy
Raskasosapalvelu J. Eljander Oy
Red One Plus
Reino Lahtinen Oy
Retaplast Ky
Serimedia Oy
Oy Silenta LTD
Sorhio Oy
Suomen Kiintokaluste Oy
Suomen Kivivalmiste Oy
Suomen Markkinamittaus Oy
Tasan Auto Oy
Teräsmyynti Timo Lehtimäki
Teollisuus-Tekno Ky
Tikkakosken Apteekki
Tikka Group Oy
Tikkakosken konepaja Oy
Tikkapinta Oy
Timanttityö Oy, Jyväskylä
Toivola-Team Oy
Topin Varastomyynti Oy
Total Kiinteistöpalvelut Oy
TPL-Asennus Ky
Työkalu ja Varaosa Oy
Vaakosken Apteekki
Vesikattoliike Mäkinen Oy
Western Parts Oy
YIT Rakennus Oy

JÄMSÄ-JÄMSÄNKOSKI
Hiekkapuhallus Yhtymä
Hietasen Muovi Oy 
Jokinen Oy, Kuljetus-Koneurakointi

Jämsän Apteekki
Jämsänkosken Teräsvalmiste Oy
Jämsän Metalli ja Kuljetus Oy
MKH Press Oy
Sport Heinonen Ky

Talasmet Oy
Tilitoimisto Minna Snell

KANGASALA
Estola & Co Ky
Eurotank Oy
Hämeen Rakennuskone Oy
Järvikulma Autokoulu
Kangasalan 1 Apteekki
Kangasalan Eläinpuoti Oy
Kangasalan Kiinteistöpalvelu Oy
Kangasalan Kuorma-autoilijat Oy
Kangasalan Optiikka Oy
Kangasalan Osuuspankki
Kangasalan Tilitoimisto Oy
K.P. Säiliöt Ay
Kangastus Oy
Kuljetus Poussa Oy
Levyneliö Oy
Luopioisten Säästöpankki, 
Kangasala
Löytötex Oy
Mansen Timanttisaha Oy
Pikon Betoni Oy
Rototec Oy
Rudus Oy
Sammon Metalli Oy
Sampo Pankki Kangasala
Suoraman Apteekki

Suoraman Elementti Oy
Tampereen Kilpityö Oy
Teräskunto Oy

KERAVA
Jätehuolto Jorma Eskolin Oy
Kiinteistöhuolto Toivanen Oy
Rakennustoimisto Nousiainen Oy
Tilitoimisto E. Nurmi Oy
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KOTKA
Coorservice Management 
Enmac Oy
Erkomat Oy
Gasum Paikallisjakelu
ILP-Group Oy
Oy Imas LTD
Insinööritoimisto Ylimäki & 
Tinkanen Oy
Inter Marine Oy
Oy Jarihansa LTD
JH-Kaivu Ky
Jyrkilä Oy
Karhulan Lehto Oy
Karhulan Pakkaus Oy
Kauppatorin Apteekki
Keski-Kotkan Apteekki
Kontio Apteekki
Kotekman Oy
Kotka Automation Oy
Kotkan Autoklinikka Ky
Kotkan Keittiösuunnittelu Oy
Kotkan Kuljetus Oy
Kotkan Lääkärikeskus Oy
Kotkan Seudun Osuuspankki
Kotkan Seudun Talokeskus Oy
Kotkan Tilipalvelu Oy
Kotkan Tukkupalvelu Ky
K-Rauta, Kotka
Kymilaakso Oy
Kymen Puhelin Oy
Kymera Oy
Lasivuorimaa Oy
Lemminkäinen Katto Oy
Lämpösulku Oy
Maalausliike M. Maja Oy
Matto-Kotka M. Mankinen Ky
Nurminen Logistics Oyj
Painokotka Oy
Pesuainetukku Osola Oy
PPT-Pölynpoisto Ky
Produal Oy
QM Service Oy
Raskone Oy
Shipstores Nymans Co
Talco Lasse Talsi Ky
Tasoite ja Maalaus Mankinen Oy
Transmare Logistics Oy
Transport Lindqvist Oy
TSS Transport Shipping Services
Varsal Oy
Öljy-Hetki Oy

KOUVOLAN SEUTU
Ameko Oy
Anjalankosken Linja Oy
Arposalo Oy
Asfaltti-System Oy
Ekovilla Oy
Elimäen Liikenne Oy
Enerkem Oy
Expert, Kuusankoski
Finn Installpipe Oy
Gasum Oy
Halton Oy
JET-STEEL OY
Jätehuolto E. Parkkinen Ky
KCC Kouvolan konsulttikeskus Oy
Kivisampo Oy
Kouvolan Lukko Oy
Kouvolan PTR Oy
Kouvolan Putkityö Oy
Kouvolan Saha Oy
Kouvolan Sanomat
Kuumic Oy
Kuusan Maansiirto Oy

Kuusaan Metalli Oy
Kymen IV-Valmistus Oy
Kymenlaakson Sähkö Oy
Lumon Oy
Länsi-Kymen Osuuspankki
Mainostalli Ky
Metallisorvaamo M. Hakala Oy
Muutot ja kuljetukset H. Hietala Oy
Myltek Oy
Osuuskauppa Ympäristö
Peltolan Metalli Oy
Pikaterä Oy
Pohjois-Kymen Lähivakuutusyhdistys
Puhdistusliike R. Jokimäki Ky
Rakennustoimisto Rasto Oy
R.A. Wickholm Oy
RC-Linja Oy
Solvay Chemicals Finland Oy
SVS Supervise Service Oy
Tasoite ja Maalaus Savinainen Oy
Tehoc Oy
Tykkä Oy
US Wood Oy
Valkealan Apteekki
Vari Oy
Viawest Oy
Viiden Tähden Mattohuolto Oy

KUOPIO
Econosto Oy
Experant Oy
Kevama Oy
KKK Kuopion Kuljetuskalusto Oy
Kuopion Hammasklinikka
Kuopion Kumi Oy
Kuopion Lasimestarit Oy
Kuopion Osuuspankki
Kuopion Talokeskus Oy
Kuopion Uusi Apteekki
Kuopion Varaosakeskus Oy
Kuormaväline Oy
Lamiforming Oy
Lasipari Oy
Laskentapalvelu Mikkonen Ky
Lignell & Piispanen
Lihakunta 
Lyytisen RAK-Välinevuokraus
Malviala Oy
Medikro Oy
Nostokonepalvelu
Osuuskauppa PEEÄSSÄ
Piirla Oy
SanMat Kunnossapito Oy
Satama Apteekki
Savon Auto Korjaamo Oy
Savon Kuljetus Oy
Oy Scantarp Ab
Suomen Putki-Sähkö Oy
Sähköfinne Oy
Var-Met Oy
YIT Rakennus Oy

LAHTI
Apila Apteekki
Asianajot. Saloranta-Lunkka-Pohja-
Kopra Oy
Autohuolto M. Partanen Ky
Autopeltimestarit Oy
Avain-Expert Oy
Ecapaino Oy
Elcool Oy
Entop Oy
ER-Pahvityö Oy
Firecon Group Oy
Flexolahti Oy
Helmi Säästöpankki

HK-Kaluste Oy
HV-Kaluste Oy
Ins.tsto Honkanen & Huumonen Oy
Kilpi-Koskinen Oy
Kivimaan Apteekki
Kohopaino Special
Kosofinn Oy
KTK Lahti OSK
Kuljetus- ja Maansiirto L.K. Timonen 
Oy
Kuljetuspiste O. Stång Oy
Lahden Autovaihto Oy
Lahden Kaakeli Oy
Lahden Kestobetoni Oy
lahden Kivipalvelu Oy
Lahden Lasipalvelu Oy
Lahden LVI-Tukku Oy
Lahden NC-Työstö Oy
Lahden Pysäköinti Oy
Lahden Rakenneteräs Oy
Lahden Siemen ja Kone Oy
Lahden Silmäasema Oy
Lahden Tili- ja Toimistopalvelu Oy
Lahden Viilutyö Oy
Lahden Ykköshuolto Oy
LHE Rakennus Oy
Lasimies Oy
Laulumaa Oy
Leevin Mainos Oy
Lem-Kem Oy
Lemminkäinen Infra Oy
LVI-Kiviaho Oy
Mainoskuvaamo Viljakainen Oy
Mainoskaari Oy
Masku, Lahti
MEG Power Oy
Nirafon Oy
Nor-Maali Oy
Osuuskauppa Hämeenmaa
Pallas-Wood Oy
Peltosen Puutavara Oy
Puusektori Oy
Repro Lahti Oy
SEO Oy
Sinuhe Ky
Säiliöhepo Oy
Termopoint Oy
Terätoimitus Oy, Salonen
TMT-Malinen Oy
TOP Foam Oy
Valtapinnoite Oy
Veljekset Wahlsten Oy
Wat-Man Oy

LAPPEENRANTA
Avain-Trans Oy
Contento Oy
IV-Pötry Oy
K-Rauta, Lappeenranta
 Kuljetusliike Pöllänen Ky
Lappeenrannan 1 Apteekki
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy
Lappeenrannan Rakennuslasi Ky
Lappeenrannan Seurakuntayhtymä
Lappeenrannan  Työterveys Ry
REIM Lappeenranta Oy
Lukkorengas Oy
RF TEC OY
Oy Saimaa Lines Ltd
Saipu Oy
Sita Finland Oy
Tilikarelia Oy
Uusi Apteekki

LAPUA
Aluetekniikka Oy

Jucat Oy
Kuusakoski Oy
Lapua-Ketjut Oy
Lapuan Autohuolto Oy
Lapuan Autovaruste Ay
Lapuan Lakeus Apteekki
Lapuan Optiikka Ky
Latomäen Sähköliike Ky
LVI-Tekniikka J. Viita Oy
Plate Power Power Oy 

LAUKAA
Laukaan 1 Apteekki
Laukaan Eläinsairaala Oy
T:mi Moottorisaha-, pienkone- ja 
mopedihuolto

LOVIISA-LILJENDAL
Liljendals Bruk Ab
Loviisan Kruunu Apteekki
Lähivakuutus Itä-Uusimaa
Memo Loviisa

LUUMÄKI
Luumäen Osuuspankki

MIKKELI
Automaalaamo J. Konttinen Oy
Etelä-Savon Osuuspankki
Kuljetusliike K. Kanerva Oy
Lasi-Saranki Ky
Länsi-Savo Oy
Maakunnan Kone 
Nordea Pankki Oyj
Osuuskauppa Suur-Savo
Siimet Oy

MÄNTYHARJU
Rakennusliike V. Mättölä Oy
Vakiometalli Oy

NASTOLA
Pedro Oy
Vedenpää Oy
Vulganus Oy
Wipak Oy

ORIMATTILA
Keraplast Oy
Kumi- ja Lasihuolto Oy
Motopalvelu Oy
Nesco Oy
Notariaatti Expertti Toivoset Oy
Putkiheat Ky
Puu- ja Pakkaustyö Reijonen Ky
Ay Vahvatassu

OULUN SEUTU
A 1 Autoväri Oy
A.J. Mattilan Kirjapaino Ky
Akkutalo Markuksela Oy
Arkkitehtitoimisto Arkadi  Ky
Autoasi LAP Kaara Oy
Autofix 1. COM
Avartum Oy, Oulu
Design-Talo Oy
Destia Oy
Dirtbime Oy
Draka NK-Cables
Erätukku Oy
Elektrometalli Oy
Etra Oy
Fingrid Oyj
Hammarin Sähkö Oy
Haurun Jäteauto Oy
Heikkinen Oy, Hautakiviliike

Hotelli Vihiluoto
Huiput Oy
Ilmari Lehtonen Oy
Ilmastointi Kotikumpu Oy
Inno-Keittiö Oy
Ins.tsto Aro Oy
Ins.tsto Polartek Oy
Isännöintipalvelu E. Suomela Ky
Kailatec Oy
KasvisHovi Oy
Katterla Oy
Keittiö Maailma Oy, Oulu
Kempeleen 1 Apteekki
Kempeleen Kaluste Oy
Kempeleen Kojeistotuote Oy
Kesko Oyj, Pohjois-Suomi
Kiimingin Sora Oy
Koneikko Oy
Konepaja OKP Oy
Kalakaveri Oy
Konesepät Oulu Oy
K-Rauta Äimärautio
K-Rengas ja Huolto Oy
Kuusakoski Oy
Kymppi-Eristys Oy
Köökinikkarit T. Näppä Oy
Lapin Teollisuusrakennus Oy
Lemminkäinen Infra Oy
Meka Pro Oy
Mikeva Oy
Mik Sast Oy
Mitta Oy 
Miveva Oy
Musti ja Mirri, Haarasuontie
Nordea Pankki Oyj
Nosturiliike Sulkala Oy
Näkösoppi Oy Oulunsalo
OMP Konepaja Oy
Osuuskauppa Arina
Oulun Autopörssi Oy
Oulun Energia
Oulun Finkiilto Oy
Oulun 6. Joutsen Apteekki
Oulun Hevosklinikka Oy
Oulun Kaluste-Pojat Oy
Oulun Kuorirakenne Oy
Oulun Levy- ja Kalustetyö Oy
Oulun Osuuspankki
Oulun Pelti ja Eristys Oy
Oulun Puukeidas Oy
Oulun Rakennusteho 
Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy
Oulun Seudun Sähkö
Oulun Systema Oy
Oulun Teollisuuskojeistot Oy
Oulun Vuokrakone Oy
Ouman Oy
Painomiehet Oy
PCS-Engineering Oy
Pilot Business Park Oy
Planora Oy
Pohjolan Laakeri Oy
P-P Metsäkeskus
Proventia Group Oy
Profiilikeskus Oy
Pörhön Autoliike Oy
Rantek Oy
Raskone Oy
RHV-Saneeraus/Suunnittelu Oy
Rosto Oy
Ruskon Automaalaamo Oy
Ruskon Betoni Oy
Sammaltien Autohuolto Oy
Sampo Pankki
Oy Scan-Auto Ab, P-Suomi
Sikla Oy

Suomen Autohuolto Oy
Suupohjan Osuuspankki
SwanLine Oy
Sähköasennusliike Timo Salonen
Talovarustelu-Pojat Oy
Talus Oy
Telinekataja Oy
Transport Savikko Oy
Tuulilasi 1.COM
Työkalu ja Varaosa Oy
V. Alamäki Oy
Veho Autotalot Oy 
Viher  Rakennus Oy
Vientiagentuuri Karppanen
Veljekset Vähälä Oy
Veli Mark Oy
Viestimaa Oy
Wetteri Oy
Ykköstukku oy
YTT-Konepaja Oy

PORIN SEUTU
CPS Color Equipment Oy
Aker Offsore Oy
Ilmastointi Salminen Oy
JP-Konepaja Oy
Karhu Apteekki
K. T. Tähtinen Oy
Lasi ja Peili Oy
Lemminkäinen Infra Oy
Nummi Cranes Oy
Pori Energia Oy
Porin Putkirakentajat Oy
Rosendahl-Talot Oy
Satakunnan Osuuskauppa
Sermatech Works Oy
Superfos Pori Oy
Talous-Markka Oy
Ulvilan Konepaja Oy
Ulvilan Isännöintipalvelu Oy
UTU Elec Oy

PORVOO – SIPOO
Agricon Ab
Aktia Pankki Oyj
Arme Oy
Autotalo Laakkonen Oy, Porvoo
Oy CEL Lindgren Ab
Itä-Uudenmaan Osuuspankki
K. Hartwall Oy Ab
K-Rauta Oy, Porvoo
LVIS Stendahl Oy Ab
Ab Magnusson & Stoor Oy
Nordea Pankki Oyj, Porvoo
Oy Porvoon Lasi Oy
Porvoon Lukkohuolto
Porvoon Yrityslaskenta Oy
Sampo Pankki Oyj
Söderkullan Apteekki
UM-Asennus Oy

PYHTÄÄ
Hoky-Lavarakenne Oy
Pyhtään Apteekki
Rak.tsto Insinöörilinja Oy

RIIHIMÄKI
Alu-Releco Oy
H.G. Paloheimo Oy
Konepaja Mankinen Oy
Pipeline Oy

Riihimäen Aurinkoapteekki
Riihimäen Seudun Osuuspankki
Riihimäen Öljypoltinhuolto Oy
Rimera Oy
Vepro Oy
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HAMMASLÄÄKÄ-
RIKESKUS

Koskikeskus, lok. 91, 33100 Tampere
Puh. (03) 3142 9900
Fax (03) 3142 9955

Aputassu kiittää
ilmoittajia ja tukioitaan

SALO-HALIKKO
Arvo Piiroinen Oy
Auto 10 Oy
Eräeläin Oy, Halikko
Finnfoam Oy
Halikon Apteekki
Karvakorjaamo
Kuninkaantien Eläinklinikka
Oy Pertinax Ab
Pihakiven Lasiliike Ky
Salon Eläinlääkärikeskus Oy
Salon Osuuspankki
Salon Puutavara Oy
Siimesvaara Oy
SSP Yhtiöt Oy

SEINÄJOEN SEUTU
AK-Tekno Oy
Anvia TV OY
Asianajotsto T. Malmivaara Oy
Centaurea Oy
Data Gros Sevices Oy
EKT M. Vähämaa Oy
ER-Pakkaus Oy
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki
Etelä-Pohjanmaan Snetec Oy
Etelä-Pohjanmaan Keskus-Optiikka
Ferrum Steel Oy
FinLacto Oy
Formia Lakeus Oy
Hartman Rauta Oy
Helatukku Finland Oy
Hyllykallion Silmäasema Oy
JH-Kuljetus Oy
JMJ Käämintä Oy
Jokiniemi-Motors Oy
JPT-Industria Oy
Konepaja Stamac Oy
Oy Konte Ab
KT Kolarikorjaus Oy
K. T. Tähtinen Oy
Kuljetusliike Järvimäki Oy
Lakeuden Lähivakuutus
Lakeuden Tili ja Perintä Oy
Lakeuden Ympäristöhuolto Oy
Lemmikkiklinikka Mai-Vet Oy
Lemminkäinen Infra Oy
Life, Nurmo 
Livite Oy
Lukkoexpert Securite
Lännen Autokatsastus Oy
Mainostalo Active Oy
Nordea Pankki Oyj
Nurmon Apteekki
Oma Säästöpankki Oy
Pohjanmaan Putki Oy
Pohjan Rakennuskone Oy
Pum-Tek Oy
Rengastien Autotarvike Oy
R. Mokki Oy
Sarpon Liikenne Oy
Savola Oy
Seinäjoen Fysikaalinen Hoitolaitos Oy
Seinäjoen Isännöintikulma Oy
Seinäjoen Keittiötukku 
Seinäjoen Keskus-Apteekki
Seinäjoen Lasipalvelu Oy
Seinäjoen PK-Myynti Oy
Seinäjoen Ruosteenesto Ky
Seinäjoen Varaosakeskus Oy
SK-Kojeistot Oy
Suomen Kone ja Terä Oy
Sähköasennus Kohtamäki Oy
Teema-Talot Oy
Tilitoimisto Haukkala Oy

Uness Oy
Verholine Ky
Värimiehet Oy

SIILINJÄRVI
Hankkija-Maatalous Oy
Kuopion Rakenneasennus Oy
M-Erikoiskaluste Oy
Siilinjärven Apteekki
Siilinjärven Osuuspankki
Suomen Maastorakentajat Oy
Toivalan Konepaja Oy
Toivalan Metalli Oy

TAMPERE
Asennusliike Lahtinen Oy
Atlas Copco Rotex Oy
BT-Yhtymä
FP-Tamar Oy
HT Lasertekniikka Oy
HTT High Tech Tubing Oy
Hämeen Trukkinostot Oy
Intermedius Oy
Kauppahuone Harju Oy
Kenneltarvike Teemer Oy
Kerko Sport Oy
Keskipakovalu Oy
Keski-Suomen Räjähde Oy
Kilpikaivertajat Oy
Koneisto Reini Oy
Korja-Kumi Oy
Kuusakoski Oy
Lamminsivu Oy
Mansen Auto Oy
Mansen Levytyö Oy
Metallisorvaamo Luhtala Oy
Neonpoint Oy
Normilouhinta Oy
Näsin Vesijohtoliike Oy
Pirkanmaan Ilmalämpö Oy
Pirkan MS-Kojeisto Oy
Pirkan Teollisuuspinnoite Oy
Rahtihuolinta Suomi Oy
Rakennus Oy Paanurakenne 
Raskone Oy
Remmitalo Virolainen Oy
Rentlift Finland Oy
Suomen Kaukokiito Oy
Säkkivaihto Oy
Tamfelt Oyj Abp
Tammerneon Oy
Tampereen Automaatiosähkö Oy
Tampereen Autosähkö Oy
Tampereen Käyttöauto Oy
Tampereen Laatukoneistus Oy
Tampereen Pinta-Asennus Oy
Tapola Oy
Toivonen Yhtiöt Oy
Van Tien Asian Food

TURUN SEUTU
Ahola Transport Oy
AP-Rakennuslaskenta Oy
Asianajotsto Hannu Vehanen Oy
Asianajotsto Lauri Ylikylä Oy
Auran Jyrsintätyö Oy
A&M Holmberg Oy
Auraprint Oy
Aurinko-Optiikka Oy
Auto-Haapanen Oy
Automaalaamo Sainio Oy
Bioteekki Oy
Cailap Oy
Cargotek Finland Oy
Eläinlääkäriasema Vettori
Eristys-Toimi Oy

Eskomatic Oy
Eurotec Oy
Finlon Oy
Gistele Oy
Hankkija-Maatalous Oy
HES-PRO Finland Oy
HN-Yhtiöt Oy
I.S. Mäkinen Oy
Jautek Oy
JE-Palvelut Oy
Kaarinan Apteekki
Kantolan Paalutus Oy
Kaune Oy
Kauniston Koneistamo Oy
Keramia Oy
Kiinteistöpiste Vuori Oy
Kiinteistönvälitys M. Tocklin Oy
Kilpitalo Teikit Oy
Koira-Klinikka Oy Ab
Konepaja Häkkinen Oy
Konepaja Laaksonen Oy
Kone-Tuomi Oy
Kujetus HSK Oy
Kuljetusliike Mannerjärvi Oy
Kuljetusliike Törmänen Oy
Kuljetusliike Y. Auramaa Oy
Kuusakoski Oy
Kylmäsäilö Turku Oy
Laskentatieto Oy I. Hirsinummi
Lasi ja Saneeraus Harjula Oy
Lasi Liski Oy
Lasiluoto Oy
Lemminkäinen Infra Oy
Levy-Jaati Oy
Liedon Apteekki
Liedon Osuuspankki
Liedon Säästöpankki
Lujakumi Oy
LVI-Pepe Oy
Maalaus-Kolarityöt Salminen Ky
Mainosnerg Oy
Marine Diesel Finland Oy
Matic-Sorvaus Oy
Mattilan Kuorma-auto Oy
Maustetalo Condite Oy
Mepratuote Oy
Mercamer Oy
Multisafe Oy
Munakunta
Narmacon Oy
Nostokonepalvelu Oy
Nostolava-Auto Jalo & Jalo Oy
Nostomyntti Oy
Nortool Oy
Pet-Vet Oy
Prafit Oy
Protopaja Oy
Puutarhakadun Hammaspiste Oy
Putkistosaneeraus Eerola Oy
Raikon Konepaja Oy

Raision Auto- ja Venekeskus Oy
Runosmäen Apteekki
Oy Scan-Auto Ab
Scason Oy
Sepät Oy
Sirkiän Leipomo Oy
Spheros-Parabus Oy
S-Taroil Oy
Suomen Terähuolto Oy
Tikoma Oy
Tilitoimisto Aarnio Oy
Turku Ceramics Oy
Turun Isännöintikeskus Oy
Turun Raskaskalusto-Osa Oy
Turun-Seudun Osuuspankki
Turun Valo ja Voima Oy
Tuulissuon Rautavarasto Oy
Tmi Marjavirta
Varsinais-Suomen Lähivakuutus
Veikko Nummela Oy
Viherpesu Oy
Yrittäjäin Tilitieto Oy

YLÖJÄRVI
Avemet Oy
Automaalamo J. Lindstedt Oy
Avant Tecno Oy
Boxia Oy
Dinsol Oy
Dynaset Oy
Eppu Normaali Oy
Exemi Oy
Ferlamec Oy
HSG-Yhtiöt Oy
Jonasson Oy
Jouka Oy
Leppäkosken Sähkö Oy
Lifehair oy
Nokian NPT Oy
Pajatyö Keskinen Oy
Parker Hannifin Oy
Prospero Oy
Puutoimi Oy
Rautalaaki Oy
Riikonen Group Oy
SIM Finland Oy
Stilberg Oy
Studio-Decor Oy
Sukkamestarit Oy
Tampereen Aarporaus Oy

Tampereen Autoilutyö Oy
THP Väätäinen & Kurittu Oy
Trimaster oy
Vivantti Ky
Ylöjärven Apteekki
Ylöjärven Instrumenttihuolto Oy
Ylöjärven Sähköliike Oy

PALKINTOJA LAHJOITTANEET:
Brunberg Oy Ab, Porvoo
City Market Keskusta, Joensuu
Eläinruokatehdas Lemmikki, Kuopio
Joutsen Finland Oy, Riihimäki
Karjalainen, Joensuu
Kouvolan Lakritsi, Kouvola
K-Supermarket Rakuuna, Lappeenranta
Lakumesta, Kuusankoski
Lidl, Suomi Ky, Janakkala
LLK Finland, Hamina
Maxi-Mur, Kempele
Neste Oil, Hamina
Panda, Jyväskylä
Sampo Pankki, Jyväskylä
Sarvis Oy, Helsinki
Silkkisiipi, Jyväskylä
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                                                                                                                                         Laatinut Ahti Syrjälä
@S

Ristikon kuva: Petri Teerikoski
Lähetä ristikko ratkaistuna 31.12.2010 mennessä osoitteella: Soile Englund, Kiskontie 17 A 8, 00280 Helsinki. 
Kuoreen merkintä ”Aputassuristikko”. Oikean ratkaisun lähettäneiden kesken arvotaan Aputassu t-paita. 
Edellisen ristikon voittaja oli: Seppo Reinikka, Tampere. ONNEA VOITTAJALLE!



SALSA  
matala aktiivi-sähköpyörätuoli 
hissillä ja tiltillä Pienikokoinen mutta voimakas...

...kotonaan ulkona ja sisällä!

Kapealla tuolilla mahtuu kapeista ovista 
ja ahtaissa tiloissa

• 12“ vetopyörät, kokonaisleveys = 23” (58 cm)*
• 14“ vetopyörät, kokonaisleveys = 24” (61 cm)*

Pienet mitat sisällä liikkumiseen...

3” (8cm) maavara kynnyksiin, ramppeihin ja esteisiin
ja 14” vetopyörät vaikeaan maastoon

 • Nousee helposti 9” (23 cm) tuplarampeille

… suorituskykyä ulkotiloihin

UUTUUS!

Koivuhaantie 2-4, 01510 Vantaa, puh 020 7912 740, fax 020 7912 759          www.ptkeskus.fi



www.labrador-retriever-rc.com

www.royalcanin.fi
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Ulkonäkö ja luonne
vailla vertaa

Täysravinnot labradorinnoutajan koko elämän ajalle
pennusta aikuisuuteen

SOPII PAINONHALLINTAAN
Rasva-aineenvaihduntaa kiihdyttävä L-karnitiinilisä sekä suuri valkuaisainepitoisuus
(30 %) ja alhainen rasvan määrä (13 %) auttavat painonhallinnassa. Nappulan
muoto sekä ohraa ja psylliumia sisältävä koostumus lisäävät kylläisyyden tunnetta.

TUKEA VAHVOILLE LUILLE
Auttaa pitämään labradorinnoutajan luuston vahvana.

KAUNIS JA TERVE VETTÄHYLKIVÄ TURKKI
Paljastaa ainutlaatuisen vettähylkivän turkin kauneuden ja auttaa labradorin ihon
suojaominaisuuksien vahvistamisessa.

NÄKÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN
Luteiini, zeaksantiini sekä E- ja C-vitamiinit tukevat silmän antioksidanttipuolustusta.

LABRADORINNOUTAJILLE SUUNNITELTU RUOKAVALIO

UUDISTUNUT
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