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MITÄ PIDÄT KÄDESSÄSI?

Kädessäsi on Opaskoiran Joulu 2016 -kirja, joka sisältää kirjoituksia matkailus-
ta opaskoiran avulla, suomalais-baltialaisesta opaskoiratyöstä, opaskoiraihmis-
ten ja koira-alan asiantuntijoiden haastatteluja sekä vapaaehtoistyöstä opaskoi-
ratoiminnan ja Baltian näkövammaisten lasten hyväksi. Kirjassa kerrotaan myös 
Saksassa 100 vuotta sitten aloitetusta opaskoirien koulutuksesta.
  Yli puolet kirjan kirjoittajsta on opaskoiran käyttäjiä. Opaskoiran Joulu ry tukee 
kirjan myynnistä saaduilla tuloilla suomalais-baltialaista opaskoiratyötä ja Balti-
an sokeiden lasten hyväksi järjestettävää toimintaa.

WHAT ARE YOU HOLDING IN YOUR HAND?

You are holding a book called Opaskoiran Joulu 2016 (Guide Dog’s Christmas). 
This book contains writings on following topics: traveling with help of a gui-
de dog, Finnish-Baltic guide dog work, guide dog peoples’ and dog experts’ in-
terviews and voluntary work towards guide dog activities and visually impaired 
children in the Baltics. The book also describes guide dog training that began in 
Germany 100 years ago.
  More than half of the writers are guide dog users. Opaskoiran Joulu ry is using 
the funds gathered by selling this book to support Finnish-Baltic guide dog 
work and activities for blind children in the Baltic countries.

ЧТО ТЫ ДЕРЖИШЬ В РУКЕ?

Ты держишь книгу Opaskoiran Joulu 2016 (Рождество Собаки-поводыря). 
Эта книга содержит следующие статьи: о путешествии с помощью собаки-
поводыря, о Финско-Балтийской работе собак-поводырей, о волонтерской 
работе с собаками-поводырями и незрячими детьми в Прибалтике 
и интервью с держателями собак-поводырей и экспертами. В книге 
рассказано о начале  обучения собак-поводырей в Германии сто лет назад.
  Более чем половина авторов статей являются держателями собак-
поводырей. Полученный доход от продаж этих книг организация Opas-
koiran Joulu ry пожертвует на Финско-Балтийскую работу собак-поводырей 
и мероприятия для незрячих детей в Прибалтике.
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Koiratarinoita opaskoiratyön ja sokeiden lasten hyväksi
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neereja ja pian opaskoirakouluja perustettiin myös 
Länsi-Euroopan maihin ja Amerikkaan. Opaskoiraa 
täysin korvaavaa sokean liikkumisen apuvälinettä ei 
ole keksitty ja tuskin keksitäänkään. Niin hyvä se on 
tekemään töitä, ei purnaa ja on valmis palvelukseen 
kaikkina vuorokaudenaikoina.
  Opaskoiratyö Latviassa vakiintuu uomiinsa pikku-
hiljaa. Pienellä budjetilla toimitaan, mutta onnek-
semme olemme saaneet vapaaehtoisia mukaan 
erilaisiin tehtäviin sekä peesareiksi eli styrman-
neiksi (latv. stūrmanis). Keksimämme uudissana, 
joka merenkulussa tarkoittaa perämiestä, otetaan 
kuivalla maalla toivottavasti hyvin vastaan. Peesari 
on meidän keskuudessamme sokean perässä kul-
kija ja avustaja esimerkiksi silloin kun harjoitellaan 
opaskoiran kanssa uutta kulkureittiä. Erittäin hieno 
lahjoitus opaskoirien täydennyskoulutusta varten 
saatiin Latvian metsäyhtiöltä. Lahjoitus mahdollis-
ti viiden koulutusviikonlopun ja parin pienemmän 
tapahtuman järjestämisen eri paikkakunnilla Lat-
viassa. Opaskoiran Joulu ry:n antaman avustuksen 
turvin pääsi myös ryhmä Latvian näkövammaisia tu-
tustumaan saaristomeren elämään ja nähtävyyksiin 
Varsinais-Suomessa suomalais-baltialaisella leirillä.

Opaskoiran Joulu ry kiittää kirjoittajia ja muita tä-
män kirjan tekemiseen ja markkinoin-
tiin osallistuneita. Todella ammattilaisia 
kukin alallanne olette, mutta silti yhdis-
tyksemme hyväksi tekemänne työ on 
pyyteetöntä.

Antoisia lukuhetkiä!

Carnikavassa 12. marraskuuta 2016

Juha Herttuainen

TOIMITTAJALTA

Kirjoitan tätä Latvian Carnikavassa, jonne olen erit-
täin hyvin kotiutunut asumaan. Vuorotellen keitäm-
me soppaa yhdessä Zaiga-vaimon kanssa tai käym-
me kylillä syömässä. Tupa on lämmin, jotenka mikä 
on elellessä. Ympäristö ja pääkaupunki Riika on tul-
lut tutuksi lukuisten opaskoiraoppilaiden kanssa kä-
vellessä. Ihmiset ovat ystävällisiä ja avuliaita – eivät 
jätä pulaan. Olen saanut kavereita, kun käyn melkein 
päivittäin koiran kanssa paikallisessa kahvilassa. Kai-
kista venäjän ja latviankielellä puhutuista asioista en 
saa selvää. Silloin kehonkieli sekä vähäinen saksan 
ja englannin taito auttaa ongelman ratkaisussa. – 
Carnikavan rautakaupasta halusin pari vuotta sitten 
ostaa rullamitan. Pitkään siitä neuvoteltiin ja sitten 
myyjä keksi, mitä tarkoitin. Hän pyysi odottamaan, 
meni varastoon ja palasi sieltä viiden metrin nailon-
narukerä mukanaan! Tarvitsinkin juuri sellaista na-
rua ja kaupat tehtiin.
  Vuosi on mennyt työn merkeissä, miten muuten-
kaan. Opaskoiria olemme kasvattaneet ja koulut-
taneet. Lisäksi Zaiga on pitänyt pienissä puitteissa 
koirahoitolaa. Kuluneeseen vuoteen on sisältynyt 
myös surua. Latvian Palvelukoirayhdistyksen perus-
tajajäsenen ja puheenjohtajan Alekseijs Volkovsin 

opaskoira Teodors menehtyi syyskuussa lyhyen sai-
rauden jälkeen. Teodors oli Zaigan kouluttama, hä-
nen ensimmäinen opaskoiraoppilaansa. 
Mutta elämä jatkuu, rauha Teodorsille.
    Eurooppalainen opaskoiratyö täytti tänä 
syksynä sata vuotta. Saksan Oldenburgin 
opaskoirakoululta luovutettiin lokakuus-
sa 1916 käyttöön maailman ensimmäinen 
järjestelmällisesti koulutettu opaskoira.. 
Onhan noita oppaita ollut aikaisemmin-
kin, mutta ne ovat olleet sokeiden itsen-
sä kouluttamia. Sotasokea Paul Feyen ja 
hänen koiransa Asta olivat aikansa pio-
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Ihmisen vanhin kaveri, koira (Ca-
nis lupus familiaris), on ensimmäi-
nen kesyyntynyt kotieläin. Koira 
on ihmisen kesyttämistä eläinla-
jeista vanhin. Se polveutuu sudes-
ta ja varhaisimpia merkkejä sen 
kesyyntymisestä on löytynyt noin 
15.000 vuoden takaa. Kesyyntymi-
sen alkuajoista lähtien koirasta on 
ollut hyötyä ihmisille varoittava-
na vahtina ja jätteensyöjänä. Poh-
joisessa koira oli tehokas vetoapu 
ja karjankasvatuksen alkaessa si-
tä käytettiin paimentajana. Myös 
metsästyksessä koira on ollut kor-
vaamaton apu. Hyvin todennä-
köistä on, että koira on ollut myös 
sokean vanhin kaveri. Koira oppi 
opastamaan tutuilla reiteillä ja var-
masti se vei sokean kohteeseen, 
josta on aiemmin saatu ruokaa.

Teksti: Juha Herttuainen

Taustaa opaskoirien järjestelmälliselle 

koulutukselle

S okea kerjäläinen koiran kanssa on 
usein kuvattu antiikin taiteessa. Soke-
alla on kerjäämistä varten mukanaan 

SATA VUOTTA 
OPASKOIRIEN
KOULUTUSTA 
SAKSASSA

Sokeainsairaala Quinze-Vingts 1567. Lähde: Blindenhunde 2016.

Sokea ja opaskoira 1753. 
Lähde: Blindenhunde 2016.

Sokea musikantti 1800-luvun 
Ranskassa. Blindenhunde 2016
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puukuppi. Vuonna 79 jKr. Vesu-
viuksen purkauksen seuraukse-
na hautautuneen Herculaneumin 
kaupungin arkeologisissa kaiva-
uksissa löydettiin maalaus, joka 
esittää miestä, jota koira opas-
taa. Miehellä on toisessa kädes-
sä keppi ja nainen antaa almun 
miehelle. Tarina kertoo myös ger-
maani-ruhtinaasta Helmholdis-

ta, jonka kelttikuningas Odran 
sokaisi. Ruhtinas Helmhold kulki 
noin 100 jKr. koiran opastamana 
Frankfurtista pohjoiseen.sijaitse-
van Taunus-vuoriston aarniomet-

sien läpi vanhojen linnojen kaut-
ta viihdyttäen matkan varrella 
ihmisiä laulamalla.
  Vuonna 1765 Britaniassa julkais-
tussa taidekokoelmassa on piir-
ros ja runo sokeasta kerjäläisestä. 
Kerjäläinen kulkee keppi kädessä 
ja toisessa kädessä on remmissä 
oleva koira, jolla on kello kaulas-
sa. Runo menee suunnilleen näin: 
”Hänet tunnetaan ja tunnusmerk-
kinsä ovat hyvin tiedossa. Aina 
hän kulkee koiran ja kellon opas-
tuksessa.”
  Pariisilaisen sokeiden majoitus- 
ja hoitolaitoksen Quinze-Vingts’n, 
joka oli perustettu kuningas Lud-

wig Pyhän (Saint Louis) aikana 
noin vuonna 1260, asukkaat saat-
toivat kulkea laitoksen koirien 
avulla läpi Ranskan pääkaupun-
gin itsenäisesti jo 1700-luvun lo-
pulla. A. F. Fréville kirjoitti vuon-
na 1797 ilmestyneessä, koirien 
historiaa käsittelevässä kirjassaan 
seuraavaa: ”Tapa, jolla koira opas-
taa sokean epävarmoja askelei-
ta, on ihailtava ja ansaitsee mei-
dän arvostuksemme. Millainen 

älykkyys, kärsivällisyys ja huolelli-
suus onkaan tässä hyvää tekeväs-
sä eläimessä! Se ei koskaan unoh-
da odottaa sen oven edessä, josta 
sen isäntä on saanut almun. Huo-
lellisesti se kiertää kärryt, veto-
juhdat ja muut esteet turvallisen 
kaukaa.”
  Vuonna 1780 vaellusmatkalla so-
keutunut itävaltalainen seulante-
kijä Joseph Reisinger koulutti it-
selleen pystykorva-rotuisen koi-
ran. Koira opasti niin taitavasti, 
että ihmiset epäilivät Raisingerin 
sokeutta.
  Wienin sokeaininstituutin perus-
taja Johan Wilhelm Klein kirjoit-
ti vuonna 1819 ilmestyneessä kir-
jassaan, ”Oppikirja sokeiden kou-
lutuksesta”, opaskoirista ja antoi 
vihjeitä niiden kouluttamisesta.
  Sveitsiläinen Jacob Birrer kertoi 
kirjassaan kouluttamastaan koi-
rasta ja sen myötä turvallisesta 
ja laadukkaasta elämästään koi-
ransa kanssa vuonna 1847. Birre-
rin kertomusten pohjalta zürichi-
läinen toimittaja Heinrich Näge-

li, joka laati kirjoituksen otsikolla: 

Sokea kerjäläinen 1835. Kuva: K. F. 
Blomfield 1855.

Sokea pariskunta ja opaskoira, Ranska 1838. Lähde: Blindenhunde 2016.

Jacob Birrer 1847. Lähde: Guide 
Dogs for the Blind Ass.
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”Tapa kouluttaa koiria, jotka pal-
velevat sokeain opastusta.” Hän 
kertoi pääongelman koulutuk-
sessa olevan, kuinka saada koira 
totutettua siihen, että se kiertää 
riittävän kaukaa esteet, jotka ovat 
opastettavalle vaarallisia.

Opaskoiran esikuva oli lääkintä-

koira

Monta tahoa oli ajamassa opas-
koira-asiaa. Yhdistyksistä mainit-
takoon vuonna 1893 perustet-
tu Der Deutsche Verein für Sani-

tätshunde eli Saksan lääkintäkoi-
rayhdistys.

Lääkintäkoira (saks.Sanitätshund)
on koulutettu etsimään sodassa 
haavoittuneita. Vuonna 1899 pe-
rusti armoitettu saksanpaimen-
koiramies, ratsumestari Max von 

Stephanitz, Verein für Deutsche 

Schäferhunde-yhdistyksen (lyh. 
SV). Leopold Senefelder, joka oli 
itävaltalainen lääkäri ja edusti so-
ta- ja poliisikoira- ja Dobermann-
yhdistystä, teki ehdotuksen opas-
koirien kouluttamisesta sotakoi-
rayhdistyksen toimesta sotaso-
keille.
  Ajatus järjestelmällisestä opas-
koirankoulutuksesta ei aluksi saa-
nut kannatusta, vaan sitä teoree-
tikkojen toimesta jopa vastus-
tettiin. Koetettiin todistella, ettei 
koiralla ole kykyä opastaa soke-
aa, vaan se voi johdattaa opastet-
tavansa vaaratilanteisiin. Käytän-
nön kouluttajat olivat kuitenkin 

Ensimmäinen saksanpaimenkoira Horand von Grafrath 1899. Lähde: Blindenhunde 2016.

Opaskoiran esikuva, lääkintäkoira. Lähde: Blindenhunde 2016. 
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sitä mieltä, että opaskoirasta on 
sokealle enemmän hyötyä kuin 
haittaa. Järjestelmällinen koulu-
tus koettiin välttämättömäksi, 
koska harva sokea olisi itse pysty-
nyt kouluttamaan koiraansa mm. 
lisääntyneen liikenteen takia.

Maailman ensimmäinen 

opaskoirakoulu Oldenburgiin

Vuonna 1916 perusti salaneu-
vos Heinrich Stalling yhteistyös-
sä Saksan lääkintäkoirayhdistyk-
sen kanssa maailman ensimmäi-
sen opaskoirakoulun Saksan Ol-
denburgiin. Paul Fayenin saksan-
paimenkoira Astasta tuli maail-
man ensimmäinen järjestelmälli-
sesti koulutettu opaskoira. Faye-
nin suku tuki Paulia hänen koira-

hankkeessaan ja oli mukana tuke-
massa myös Oldenburgin koulun 
toimintaa.
  Kovasti keskusteltiin myös siitä, 
mikä rotu on soveltuvin opaskoi-
raksi. Puudeli vai pystykorva, do-
bermann vai snautseri, airedalen-
terrieri vai puli? Saksanpaimen-
koira vei lopulta voiton.
  Rotukeskustelu varmaan osal-
taan ja valitukset Oldenbur-
gin opaskoirakoulun tuottamien 
koirien heikentyneestä laadus-
ta tuotti ajatuksen toisen opas-
koirakoulun perustamisesta. Niin 
tapahtuikin, ratsumestari Max 
von Stepanitzin perustama Sak-
sanpaimenkoirayhdistys perus-
ti vuonna 1923 opaskoirakoulun 
Potsdamiin. Saksanpaimenkoira-
oppaita alkoi tulla sieltä vauhdil-

la. Vuonna 1932 valmistui tuhan-
nes opaskoira Potsdamista.

Opaskoira-aate levisi maailmalle

Läntisen Euroopan maiden lisäksi 
opaskoiratyö tuli ajankohtaisek-
si 1920-luvun lopulla myös Ame-
rikassa, jonne sveitsiläinen rou-
va Dorothy Eustis perusti tänä 
päivänä maailmankuulun Seeing 

Eye-opaskoirakoulun, joka sijait-
see New Jerseyssä.

Opaskoirakoulutusta 1. maailmansodan aikaan Saksassa. Lähde: Tri Brüll/
Gesellschaft für Wehrmedizin.

Paul Feyen ja Asta 1916. Lähde: 
Blindenhunde 2016.

Juha Herttuainen Opaskoiramuisto-
merkillä Berliinin eläintarhassa. 
Kuva:  Eva Herttuainen.
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  Pohjoismaista Ruotsi aloitti opas-
koirien koulutuksen vuonna 1938 
ja Suomi seurasi perässä vuonna 
1940, jolloin ensimmäiset opas-
koirat luovutettiin talvisodassa 
sokeutuneille.
  Ruotsalaiset perehdytti opas-
koirien koulutukseen saksalai-
nen Potsdamin opaskoirakoulun 
kouluttaja Fritz Dominick. Do-
minickin piti tulla kouluttamaan 
myös Suomeen, mutta sodanuh-
ka romutti suunnitelmat. Ruotsa-
lainen kouluttaja Lars Svarten-

gren opetti yhdessä Suomen Pal-
veluskoiraliiton kouluttajien kans-
sa Suomen ensimmäiset opaskoi-
rat.
   Suomen opaskoirakoulun ensim-

mäinen johtaja Birger Brüning 
haki vuonna 1943 koulutusoppia 
Biesendahlin opaskoirakoululta 
Saksasta, missä hän tutustui mm. 
koulutusvaunuun (künstlichen 
Mensch). Vaunukoulutuksessa koi-
ra valjastetaan ihmisen muotoi-
sen kärryn eteen oppimaan mm. 
esteiden kiertämistä.

Edellä on kerrottu vain pieni osa 
100-vuotiaasta opaskoirien koulu-
tuksesta, jossa allekirjoittanutkin 
on voinut olla mukana 45 vuotta.  
Pistekirjoituksen keksimisen ohessa 
koiran käyttö sokean oppaana on 
ollut mullistava keksintö.

Tuhannes opaskoira Potsdamis-
ta. Lähde: Tri Brüll Gesellschaft für 
Wehrmedizin.

Birger Brüning ja koulutusvaunu Saksassa 1943. Lähde: Tri Brüll/Gesell-
schaft für Wehrmedizin.

Fritz Dominick 1939. Kuva: SPR. Suomen ensimmäinen sotasokean 
opaskoira Turre ja sen isäntä Tau-
no Keto vuonna 1940. Kuva: Sota-
sokeat.

Myöhempien aikojen suomalaisia 
opaskoirakoita: Ari Suutarla ja opas 
Betty. Kuva: NKL.

Belgia        175
Tanska        250
Saksa    2100
Suomi        209
Ranska    1500
Italia    1000
Alankomaat   700
Norja        300
Itävalta        250
Puola        120
Sveitsi        350
Espanja 1013
Britannia 4770
Yhteensä         14299

Käytössä olevat opaskoirat 
Euroopassa 

(puuttuu muutama maa):
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TERVEEMPIEN KOIRIEN 
PUOLESTA

Professori Marjatta Snellman jaksaa 
eläkkeelläkin puhua terveempien koiri-
en puolesta – varsinkin somessa ja 
internetissä.

Teksti ja kuvat: Ali Kinnunen

Jotkut ovat halunneet käsittää niin, että pro-
fessori vihaa koiria, jotka eivät pysty tervee-
seen koiranelämään. Keskustelu somessa on 
käynyt kuumana. Päinvastoin.

  - En vihaa mitään koirarotua enkä varsinkaan  yk-
sittäisiä koiria. Hyvänen aika, minähän yritän kehit-

tää kaikista koiraroduista terveempiä ja sen puoles-
ta minä taistelen! professori sanoo.
      - Terve koira pystyy syömään, hengittämään ja 
liikkumaan normaalisti. En ymmärrä, miksi jalostuk-
sessa on menty liian pitkälle ja tuotettu koiria, jotka 
eivät enää pysty normaaliin koiranelämään. 

   Otetaan esimerkiksi kiinanpalatsinkoira. Englanti-
laiset ottivat haltuunsa Kiinan keisarin viimeiset viisi 
koiraa. Yksi niistä on täytettynä Englannin kansallis-
museossa. Siitä näkee, että se pystyy hengittämään 
normaalisti, mutta kun britit alkoivat käyttää jalos-
tamiaan kiinanpalatsinkoiria näyttelyissä, tuomarit 
saivat päähänsä, että on aina parempi, mitä lyhyem-
pi kuono sillä on.

   - Ja nyt on sitten saatu koira, joka ei enää pys-
ty hengittämään kunnolla! Korkea otsa, isot silmät, 
pieni nenä -eli koiralla on naama kuin lapsella. Näil-
lä nykykoirilla on jalatkin ihan sijoiltaan, mutta syy 
ei ole Kiinan keisarin, vaan myöhempien jalostajien.

Mitä tapahtui saksanpaimenkoirille?

Suosittu koirarotu, saksanpaimenkoira, ei juurikaan 
muistuta varhaista edeltäjäänsä pieleen menneen 
jalostustyön takia.  Nykyisillä saksanpaimenkoiran 
geeneillä tulee koiria, jotka eivät sovellu poliisikoi-
riksi, opaskoiriksi tai muutenkaan työkoiriksi. Näyt-
telyssä ne sen sijaan voivat menestyä polvet maata 
laahaten eli takapää alhaalla mutta ryhdikkään nä-
köisenä. 

  Poliisilla on sekä Suomessa että Saksassa huuta-
va pula hyvistä saksanpaimenkoirista, koska näiden 
koirien jalostus on kulkenut aivan väärään suuntaan 
ja niiden terveys on romahtanut. Lonkkaviat ja muut 
sairaudet ovat pilanneet rodun.  Mahalaukun kier-
tymää on yritetty torjua jopa niin, että pennuilta on 
avattu maha ja neulottu vatsa molemmilta puolil-
ta kiinni, mutta eipä sekään ole auttanut, koska kur-
kun rakenteellinen ja perinnöllinen vika altistaa vat-
salaukun pyörähdykselle. Joillakin vinttikoiralajeilla 
on samanlainen taipumus.

  Saksassa jo 80 prosenttia poliisikoirista on bel-
gianpaimenkoiria ja sama suuntaus on meilläkin. 
Opaskoirakoulullakin saksanpaimenkoira on harvi-
naisuus, koska hyviä ei ole saatavilla, vaikka monet 
näkövammaiset haluaisivatkin vanhan kunnon schä-
ferin. Ennen ne olivat normaalin koiran näköisiä, ny-
kyisin ne ovat kevytrakenteisia ja pitkiä luikkuja. Mi-
kä häpeä!

   Hyvä esimerkki siitä, että belgianpaimenkoirat ja 
niiden lyhytkarvainen muunnos malinois menesty-
vät poliisi- ja työkoirina oikein hyvin, on poliisikoira 
Börje, jonka kohtalo syksyllä puhutti koko kansaa. 
Pidätyksen yhteydessä nuori rikollinen pääsi puu-
kottamaan Börjeä kuusi kertaa keuhkoihin ja some-

Marjatan terassilla kukat kukoistivat vielä marraskuussa. 
Talveksi ne viedään lämpimään.
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kansa huokasi kauhusta. Mutta niin vain Börje parani leikkauksen 
avulla ja on nyt kaikkien suureksi helpotukseksi palannut töihin. 

Paluu taaksepäin on helpompaa

Hyvä esimerkki voidaan ottaa Saksasta, jossa muuan sairaanhoitaja 
rupesi jalostamaan mopseja takaisinpäin eli hänen koirillaan oli pie-
ni kuono, jolla voi hengittää ja purukalusto, jolla voi syödä. Tarinas-
ta on ilmestynyt myös kirja. 

  Monet luulevat, että paluuta terveempiin koiriin ei ole. Jos on 
lyttyturpa, on lyttyturpa.  Jalostuksen ihmeellisyyksiin kuuluu, et-
tä paluu taaksepäin käy paljon nopeammin kuin toiseen suuntaan.

  Jopa yksi tai kaksi jalostusta terveellä koiralla saattaa riittää. Eli 
jos lyttyturvalla teetetään pentuja sellaisen samanrotuisen koiran 
kanssa, jolla ei ole yhtä pahaa lyttyturpaa, pennuilla voi olla nor-
maali kuono, jolla on hyvä hengittää.

  Kun esimerkiksi gorgien ja joidenkin muiden rotujen hännän ty-
pistäminen kiellettiin, vastustus oli suurta. Nyt muutamien vuosien 
jälkeen pitkiin häntiin on totuttu. 

    Englannissa on menossa uusi liike, joka yrittää muuttaa paikalli-
sen kennelliiton ja koiranomistajien mielipidettä.   

  - Liikettä johtaa Jemima Harrison ja hän ei luovuta niin kauan kuin 
elää. Hän on biologi. Olen tavannut hänet konferensseissa monta 
kertaa ja arvostan häntä suuresti.

Väitöskirjat Saksassa ja Suomessa

Marjatalle on ollut kuusivuotiaasta selvää, että hänestä tulee eläin-
lääkäri. Hän opiskeli Saksassa tunnettujen professorien johdolla ja 
olisi voinut jäädä työhön myös sinne, mutta hän halusi palata Suo-
meen ja suorittaa täällä vaadittavat tentit. Se ei suinkaan käynyt 
noin vain, sillä täällä häntä hyljeksittiin ja yritettiin lannistaa ”ikään 
kuin minussa olisi ollut natsiverta”. Suurena apuna oli kuuluisa pro-
fessori Saki Paatsama, joka otti nuoren eläinlääkärin suojiinsa ja toi-
saalta määräsi hänen kohtalonsa komentamalla hänet vastamaan 
radiologian aloittavasta osastosta.

  Marjatalla on eläinlääketieteen väitöskirja sekä Saksasta eli Suo-

mesta. Työuransa aikana hän on pa-
nostanut on panostanut tutkimuk-
sissaan ja opetuksessaan uusien ku-
vantamismenetelmien soveltami-
seen eläinten sairauksien selvittämi-
sessä.  Vuoden 2000 eli toinen väi-
töskirja käsitteli eri magneettikuva-
uslaitteiden käyttöä koirien keskus-
hermostosairauksissa.

  Marjatta Snellman jäi eläkkeelle 
eläinlääketieteellisen kuvantamisen 
eli eläinradiologian professorin vi-
rasta vuonna 2010, mutta on näihin 
päivin asti ollut mukana alansa mo-
nissa vaikuttajatehtävissä. 

  Hänet on valittu vuoden eläinlää-
käriksi 2007, hän on Suomen Ken-
nelliiton kunniajäsen ja hänelle on 
myönnetty monia tunnustuksia tin-
kimättömästä eläinsuojelutyöstä.

Opaskoirakoulu onnistunut jalos-

tuksessa

Koiran jalostaminen ei  koskaan ole 
helppoa, sen professori myöntää. 
Hyviäkin esimerkkejä toki on, Nä-
kövammaisten liiton opaskoirakou-
lu on onnistunut poistamaan monia 
sairauksia jalostamalla. 

  -  Opaskoirakoululla on tehty erit-
täin hyvää työtä jo aikaisemmin ja 
nyt Riitta Liimataisen aikana. Monet 
uudet tutkimusmenetelmät ja tilas-
tolaskelmat ovat auttaneet, lisäksi 
tukena on ollut Kennelliiton erityis-
tuntija, genetiikasta väitellyt Katarii-
na Mäki. Tieteellinen pohja on  vah-
va. 

  Marjatta tuli Opaskoirakoululle 
johtaja Lasse Haaralan aikana pro-
fessori Paatsaman  mukana vuonna 
1978.             

  - Olimme perustamassa mm. Ken-
nelliiton jalostieteellistä toimikun-
taa. Opin paljon ja olin valmis jat-
kamaan sitten, kun professori Paat-
sama luopui tehtävästä. Kyynärni-
vel-, samoin kuin myös lonkkanivel-
tutkimukset on otettu koululla hyvin 
huomioon ja lopputulos on se, että 
nykyiset koirat ovat näiltä osin ter-
veitä. Jalostaminen kannattaa! 

   - Koulutukseen hyväksyttyjen 
koirien lukumäärä on vuosi vuodel-
ta parantanut ja nyt prosentit ovat 
tietojeni mukaan huippua, jos niitä 
verrataan muihin eurooppalaisiin ja 

myös moniin amerikkalaisiin kouluihin. 
 Täytyy antaa tunnustusta myös kouluttajille, heillä 

on silmä ja tuntuma, millaisia koiria kannattaa ottaa 
koulutukseen ja jalostukseen. He tajuavat, mikä koi-
ra sopii koulutukseen.

  - Esimerkiksi perinnölliset silmäsairaudet on saa-
tu karsittua! Kiinnostuin tästä asiasta kauan sitten,  
kun oma huippupaperein varustettu koirani synnyt-
ti neljä täysin sokeaa pentua. Vielä hankalampi oli 
silmäsairaus, joka sokeutti koiran vasta käyttöiässä. 
Nykyisin diagnostiikka on kehittynyt ja myös geeni-
testi on olemassa

  - Olen oppinut Opaskoirakoululla paljon uusia asi-
oita eläinlääketieteestä ja olen pystynyt viemään 
tietoa myös eteenpäin. Opaskoirakoulussa on ai-
na kuunneltu, mitä olen sanonut, vaikka aina ei ole 
voitukaan tehdä kuten olen ajatellut. Siellä on kyllä 
erittäin terve ja realistinen kuva asioista. Siellä myös 
ymmärretään, että ongelmat pitää selvittää perin-
pohjin, eikä niitä saa salata. 

”Nuorissa on tulevaisuus!”

Professori Sakari Paatsamaa Marjatta saa kiittää pal-
josta, eikä hän malta olla ylistämättä tätä aina kun 
mahdollista.  Paatsama opetti Marjatan lonkkalau-
suntoihin ja myöhemmin kyynärlausuntoihin. Hän 
puolestaan on sitten opettanut nuorempia. 

  - En pysty edes sanomaan missä työ ja harrastus 
eroavat toisistaan, mutta ei kai se ole tarpeellista-
kaan. 

   Marjatta on vieraillut puhumassa komiteoissa, 
eduskunnassa ja monissa tilaisuuksissa. Eläinsuoje-
lu on hänen ykkösaiheensa.  

  Nykyisin Marjatan tärkein tehtävä on levittää oi-
keata tietoa koirista ja niiden terveestä elämästä in-
ternetin kaikilla areenoilla niin monella kielellä kuin 
mahdollista. 

  - Yritän sujuttaa omia mielipiteitäni ikään kuin si-
vusta sellaisillekin areenoille, joissa eläinsuojelusta 
ei välttämättä puhuta. Osaan ruotsia, saksaa, eng-
lantia ja espanjaa suomen lisäksi. Nuorten ihmisten 
päähän on tärkeää istuttaa uusia ajatuksia.

  Linked, twitter, facebook, instagram, kaikki ne 
ovat Marjatalle tuttuja. 

  - Kai tämä tämmöinen maailmanparantajan taipu-
mus säilyy niin kauan kuin minäkin. Olen ihan hullu-
na näihin kaikkiin tietokonejuttuihin!

Tähtiä katsomassa

  
Viime aikoina Marjatta Snellman on alkanut harkita 
myös opaskoirakoulun asiantuntijan tehtävien jättä-
mistä nuoremmalle. Hyvä ehdokaskin on jo katsot-
tuna.
   - Aika käy aina kalliimmaksi, mitä vähemmän sitä 
on, hän sanoo.

  Marjatan ääni ei kuitenkaan vaikene.   Professo-

ri on ilahtuneena pannut merkille, että esimerkik-
si Espanjaan on syntynyt monia uusia eläinten puo-
lesta kantaa ottavia ryhmittymiä. Niinpä Pamplonan 
kuulua härkäjuoksua vastustetaan yhä kiivaammin 
ja sen kokonaan kieltäminen on vain ajan kysymys. 
Härät saattavat jo olla voitolla.

  Tulevina päivinä Marjatta aikoo keskittyä hänel-
le kaikkein rakkaimpaan asiaan eli miehensä Eeron 
kuntoutukseen. Tämä sai kolmisen vuotta sitten ai-
voinfarktin ja on kuntoutuksen ansiosta hyvää vauh-
tia toipumassa.

  Kun Marjatta puhuu miehestään, hänen äänensä 
on lämpöä ja rakkautta täynnä. Pariskunnalla on Foi-
bekartanossa asumisjärjestely, joka sopii esimerkiksi 
kaikille. Aviomies Eero asuu palvelukodissa niin itse-
näisesti kuin pystyy, Marjatta puolestaan viereisessä 
talossa 50 metrin päässä omassa kauniissa asunnos-
saan, jossa Eerolla on työhuone. Toisen luona voi pii-
pahtaa koska tahansa ja olla yökylässä,  jos siltä tun-
tuu. Kynnyksiä ole, molemmat asunnot ovat esteet-
tömiä.

  Eeron rakkain harrastus on tähtitiede.
  - Olimme Tähtitieteellisen seuran matkalla Kanari-

alla, kun Halleyn komeetta meni. Se näkyi sieltä hy-
vin. Päivät nukuttiin, yöllä ajeltiin vuorilla ryhmän 
kanssa. Mitä enempää ihminen voi haluta kuin istua 
nojatuolissa tähtitaivaan alla ja katsoa taivaalle.

  Eero on työskennellyt ikänsä maanviljelijänä ja 
hankkinut samalla niin laajan yleissivistyksen, että 
siitä riittää vieläkin, vaikka osa muistista on kateissa. 
Puhuminen on hänelle vaikeaa mutta hän selviää ar-
jesta melkein omin avuin. 

Kanojen ylivalvoja

Palvelukodissa on myös kanoja, joiden ylivalvoja 
Marjatta on.
   - Pidän kanoista kovasti, on tässä neuvojakin jou-
tunut antamaan. Kesällä täällä oli lainalampaitakin. 
Talon koira on espanjanvesispanieli. Siitä rodusta pi-
dän todella paljon.

 Maailman pienuutta lienee, että koirankouluttaja 
Janne Ruokonen kertoi käyneensä opettamassa ta-
lon koiralle, että kanoja ei saa jahdata.   

 Marjatan äiti eli samaisessa palvelukodissa. Eero 
puolestaan  toi terveenä ollessaan asukkaille aurin-
gonkukkia, joita hänellä oli iso pellollinen vain ih-
misten iloksi.  Talon kuntosali oli tuttu myös:  Mar-
jatta kävi itämaisessa ryhmässä ja vesijumpassa, Ee-
ro salilla. 

  - Oli kuin olisi kotiinsa tullut. Sain valita täältä kol-
mesta asunnosta, kun saimme talomme myytyä.  
Poikamme asuu parinkymmenen kilometrin päässä. 
Hänelle on tärkeää tietää, että vanhemmilla on kaik-
ki hyvin.
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Helsinkiläinen Jaana Argillander eh-
tii työnsä lisäksi harrastaa monipuolises-
ti. Mieluisinta on kuitenkin opaskoiransa 
Pirran kanssa lenkkeily niin kävellen kuin 
juostenkin.

Teksti: Kati Pohja
Kuvat: Mikko Mäntyniemi

 

N avakka syystuuli tuivertaa Helsingin Au-
rinkolahdessa, kun Jaana Argillander, 
kulkee opaskoiransa Pirran kanssa pitkin 
Pomeranssikujaa. Kaksikon vauhdista pi-

tää huolen entisen kilpaurheilijan kunto ja Pirran rei-
pas kävely.

  - Pirra kulkee kovaa, mutta sen veto on hentoa. Se 
sopii juuri minulle, koska aktiiviurheilijana tykkään, 
että edetään vauhdikkaasti, Jaana kertoo. 

  - Mutta kun kerron Pirralle, että nyt mennään Uu-
telan koirapuistoon, on vetokin kovaa, hän jatkaa 
nauraen.

Kilpaurheilijan luonne

Nauravainen Jaana, 51, on entinen kilpaurheilija, jo-
ka on edustanut Suomea arvokisoissa niin uinnissa, 
maalipallossa, yleisurheilussa kuin maastohiihdos-
sakin. Näissä lajeissa hän on voittanut yhteensä 12 
arvokisamitalia. Uran merkittävimpänä saavutukse-
na on vuoden 2002 Salt Lake Cityn paralympialaisis-
sa saavutetut maastohiihdon ”koko värisuoraa”, eli 
kulta-, hopea- ja pronssimitalit. Edelleen, kilpaurhei-
lun lopetettuaankin, hän harrastaa aktiivisesti kun-
tosaliharjoittelua, lavatanssikursseja, tandempyöräi-
lyä, hölkkää ja talvella hiihtoa. Myös jumppa kuuluu 
ohjelmaan.

 Aiemmin asuessaan Joensuussa ja Jyväskyläs-
sä Jaana toimi 20 vuotta hierojayrittäjänä, sekä sen 
jälkeen opiskeltuaan kuntoutuksen ohjaajaksi, hän 
työskenteli aluetyöntekijänä projektissa. Hän muutti 

Helsinkiin viisi vuotta sitten saatuaan työpaikan yrit-
täjyysneuvojana Näkövammaisten liitosta. Uudessa 
työssä, ympäristössä ja elämänvaiheessa oli aluk-
si opettelemista. Jonkin ajan kuluttua hänestä alkoi 
tuntua, että aika voisi olla kypsä opaskoiralle.

  - Olin hakenut opasta ensimmäisen kerran 1990-lu-
vun alussa, mutta tuolloin elämäntilanne oli lapsi-
perhearjessa kahden tyttären äitinä ja yrittäjyyden 
vuoksi liian hektinen. Silloin voimat eivät riittäneen 
koiran kanssa elämisen opetteluun, Jaana kertoo. 
Pääkaupunkiseudulle muutettuani minusta tuntui, 
että täällä liikkuessa oppaasta voisi olla paljon hyö-
tyä, Jaana kertoo.

  Lapsesta asti heikkonäköinen Jaana näkee kirk-
kaalla päivänvalolla kulkea tutuilla, rauhallisilla teillä 
myös ilman koiraa, mutta hämärän tultua ja pimeäl-
lä hän ei näe juuri mitään. Pirran myötä Jaanan liik-
kuminen lisääntyi huomattavasti myös hämärän ja 
pimeän aikaan. 

  - Ja sitä aikaahan meillä Suomessa riittää, Jaana 
nauraa.  

Pörröinen Pirra

3,5-vuotias, persoonallisen näköinen Pirra on toimi-
nut Jaanan oppaana puolitoista vuotta. Se on niin 
sanottu labradoodle, eli isovillakoiran ja labradorin-
noutajan risteytys. Pirra on kotioloissa rauhallinen 
koira, joka tykkää juoksemisesta, niin Jaanan kans-
sa juoksulenkillä kuin vapaana metsässäkin. Vapaa-
na juostessaan se onkin varsinainen sähikäinen, jon-
ka hauskat loikat ovat aivan erilaisia kuin raskasra-
kenteisemman labradorinnoutajan. 
  - Yhteistoimintakurssilta Kuopiosta lähdimme ko-
tiin bussilla. Tunnelma oli silloin vähän että ”oho”, 
mihinkäs sitä nyt on tullut sitouduttua. Jännitti vä-
hän kuin olisi vauvan kanssa ollut matkalla synnytys-
laitokselta kotiin, nauraa Jaana.
  Pörröisen kihara karva ja hauska katse keräävät kak-
sikon liikkuessa ihmisten huomiota, sillä Pirra on sel-
västi erinäköinen opas kuin kaikkien tuntema labra-
dori. 

KILPAURHEILIJASTA 
AKTIIVIHARRASTAJAKSI

  - Usein ihmiset pysähtyvät kadulla ja kuulen, et-
tä ”mun on ihan pakko kysyä minkä rotuinen tämä 
on”?  Mukavaahan se on kun ihmiset ottavat kontak-
tia. Koira ja sen ulkonäkö on aika luonteva keskuste-
lunavaus monille ihmisille, Jaana kertoo.
   Erityisen mukavaa yksin asuvasta Jaanasta on se, 
että koti ei tunnu niin tyhjältä, kun siellä on 
huolehtiminen on iso osa jokapäiväistä elämää, on-
han ulos lähdettävä säällä kuin säällä. 
  - Toisaalta on ihan mahtavaa, että Pirran kanssa 
lenkkeillessäni kellonajalla ei ole merkitystä eli ei ole 
väliä onko ulkona valoisaa vai pimeää. Aina on mu-
kava lähteä, ja motivaatio liikkumiseen on ihan toi-
senlainen kun on koira jonka kanssa liikkua, kertoo 
Jaana.
  - Kyllähän se meidän ihan ensimmäinen pimeäl-
lä tehty lenkki jännitti aika tavalla, että mihinkähän 
tässä joudutaan. Olimme opetelleet reitin etukäteen 
valoisalla ja kun kaikki sujui hyvin, niin se kasvatti 
aika lailla itsetuntoa koirakkona ja luottamusta koi-
raan. Tuli sellainen tunne, että ”jees, tästä se lähtee”.
  Jaana kertoo, että koiran kanssa liikkuminen on hy-
vin intensiivistä ja siinä on eri tavalla kaikki aistit her-
killä kuin yksin kulkiessa. Koiran kanssa liikkuminen 
viekin paljon energiaa, varsinkin siinä vaiheessa kun 
yhteistyö on vielä opetteluvaiheessa. 
  - Kun Pirra tuli minulle, niin se lähti heti kanssani 
töihin mukaan. Toisaalta olisi voinut olla hyvä pitää 
pieni ”opasloma” ja tutustua uuteen kaveriin. Toi-
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saalta töihin lähtö heti oli varmaan hyväksi, sillä ar-
ki ja sen rutiinit loksahtivat nopeasti uomiinsa, Jaa-
na pohtii.

Harrastusaktiivi

Työnsä, Pirran ja monipuolisen liikunnan ohella Jaa-
na ehtii harrastaa monipuolisesti. Hän on ollut kaksi 
vuotta mukana Iiriksessä harjoittelevassa ja esiinty-
vässä näkövammaisteatterissa, mutta pitää siitä nyt 
välivuotta. Lisäksi hän lukee paljon, opiskelee eng-
lantia kansalaisopistossa, pitää kotimaisista eloku-
vista ja käy konserteissa. Ystäviensä kanssa hän käy 
myös lavatansseissa ja laulamassa karaokea.

  - Kun lopetin tavoitteellisen kilpaurheilun Salt La-
ke Cityn paralympialaisten jälkeen, elämästä jäivät 
pois myös kilpaillessa tulevat tunteet latautumisi-
neen ja suorituksineen. Kilpaillessa rikotaan omia ra-

joja ja kilvoitellaan itsensä voittamisesta. Kun näitä 
kokemuksia ei enää ollut, tuntui elämä jonkin aikaa 
melko tasapaksulta. Saman tyyppisiä tunteita olen 
kuitenkin saanut kokea näyttämöllä esiripun taka-
na ennen esitystä tai odottaessani karaokessa omaa 
vuoroani. Silloin jännitys ja adrenaliinin eritys ovat 
saman tyyppisiä kuin kilpaurheilussa kokemani, Jaa-
na pohtii. 

  - Pirrasta olen kiitollinen, koska se on mahdollista-
nut minulle aiempaa runsaamman lenkkeilyn ja ul-
koilun. Joskus kuitenkin kaipaan omaa aikaa. Pieni, 
vaikka vain päivän tai viikonlopun mittainen tauko 
koirasta on toisinaan tervetullut. Olemmehan muu-
ten koko ajan yhdessä. Luulen, että Pirra nauttii näis-
tä hoitopäivistä myös. Kun Pirra tulee takaisin lyhy-
eltä kyläreissulta tutusta hoitopaikasta, niin meillä 
on aina tosi kiva jälleennäkeminen, Jaana iloitsee ja 
rapsuttaa uteliaasti katsovaa Pirraa.
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Ronja Oja kuvailee itseään puoliam-
mattilaiseksi urheilijaksi. Hänen lajei-
naan ovat pikajuoksu sadalla ja kahdel-
lasadalla metrillä sekä pituushyppy.

Teksti: Marianne Tenhami

E spoolainen Ronja Oja, 24, on harrastanut 
urheilua pienestä asti.

  - Kuusivuotiaana menin taitoluisteluryh-
mään ja olen kokeillut myös muita lajeja, 

kuten sukellusta, ratsastusta, sokkopingistä ja maa-
lipalloa, hän luettelee. Nyt Helsingin yliopistossa tie-
tojenkäsittelytiedettä opiskeleva nainen on tehnyt 
valintansa: hän hyppää pituutta ja juoksee pikamat-
koja. Takana ovat jo monet SM- ja EM-kisat, yhdet 
MM-kisat sekä viimeisimpänä Rio de Janeiron para-
lympialaiset.

Yleisurheilu vai aikido?

Koko ikänsä näkövammaisena ollut, 11-vuotiaana 
täysin sokeutunut Ronja on käynyt koulunsa integ-
roidusti näkevien ikätovereidensa kanssa. Vaikka 
häntä kiusattiin ala- ja yläasteella, hän on tyytyväi-
nen kun on voinut käydä tavallista koulua.

 - Näkövammaistenkouluissa saa mukautettua eri-
tyisopetusta, jolloin voi olla tosi vaikea jatkaa opis-
kelua muissa oppilaitoksissa käytyään koko perus-
koulun mukautetusti. Näkevienkoulussa opiskellaan 
samalla tavalla kuin näkevät, joten sieltä jatkaminen 
lukioon, ammatillisiin oppilaitoksiin ja yliopistoon 
on helpompaa, hän perustelee. Hän tosin myöntää, 
että kavereiden saaminen näkövammaistenkoulus-

sa voisi olla helpompaa, mutta Ronjan kaveritilan-
ne korjaantui silmänräpäyksessä hänen siirryttyään 
opiskelemaan Helsingin Kalliossa sijaitsevaan ilmai-
sutaidonlukioon.

 - Jo ensimmäisen jakson aikana sain enemmän ka-
vereita, mitä minulla oli peruskoulussa yhteensä. Lu-
kiossa kukaan ei oikein sulautunut massaan ja kaikki 
olivat omanlaisiaan, joten ei ollut mikään iso ongel-
ma etten nähnyt, hän naureskelee.

Yläasteella Ronja alkoi pelata maalipalloa maa-
joukkueessa. Yksilöurheilu kuitenkin viehätti häntä 
enemmän.

 - Kun teen suorituksen yksin, on vain minun ansio-
ni jos onnistun tai vain minun vikani jos epäonnis-
tun. Joukkueurheilussa onnistumiseen tai epäonnis-
tumiseen vaikuttavat lisäkseni muut joukkueen jä-
senet ja vaikka pelaisin kuinka hyvin, en voi taata et-
tä peli voitetaan. Jo aikaisemmin minua oli houku-
teltu aloittamaan yleisurheilu. Minua kannustettiin 
sanomalla, että olen niin hyvä urheilemaan, kannat-
taa tulla mukaan. Päätin kokeilla, millaista yleisur-
heilu on. Asuin perheineni silloin Tuusulassa ja otin 
yhteyttä meidän paikalliseen yleisurheiluseuraan 
kysyen, voisiko joku siellä opettaa sokealle aloitteli-
jalle yleisurheilulajeja ja sopiva henkilö löytyi, tote-
aa Ronja reippaasti. Tyttö treenasi ja kilpaili aktiivi-
sesti vuoden ajan, mutta lukion alettua oli pidettä-
vä taukoa, koska koulunkäynti vei niin suuren osan 
ajasta. Aikidoa hän kuitenkin ehti harrastaa.

 - Yläasteikäisenä kyllästyin yleisurheilussa siihen, 
että aina tehtiin sitä samaa, eli juostiin ja hypättiin 
pituutta ja yritettiin tehdä sama aina vain parem-
min. Halusin jotain, missä voisi koko ajan opetella 
jotain uutta. Aikido oli juuri sellainen, kun siinä ope-
tellaan koko ajan uusia liikkeitä, hän perustelee lajin 
vaihtamistaan. 

 HALUAN HAASTAA 
ITSEÄNI

Pituushyppy rämäpäälaji sokealle

Vaikka aikido oli hauskaa, Ronja halusi lukion lop-
puvaiheessa palata takaisin juoksemaan ja hyppää-
mään pituutta.

 - En enää edes muista, mikä oli kimmoke palata 
takaisin yleisurheiluun. Menin huvikseni yksiin hal-
li-SM-kisoihin vain yhden treenin jälkeen. Siellä hyp-
päsin pidemmälle kuin silloin kun oikeasti treenasin, 
hän muistelee. Seuraavana kesänä hän alkoi treena-
ta enemmän ja nyt pituushyppy ja juokseminen tun-
tuivatkin ihan mukavilta.

 - Pituushyppy on sokealle sellainen rämäpääla-
ji. Sen verran monta kertaa olen hypännyt kovalle 
alustalle hiekkakasasta vähän vinoon. Tämän vuok-
si olen hajottanut molemmat nilkkani ja häntäluukin 
on varmaan joskus murtunut, urheilija kuittaa huo-
lettomasti. Toisaalta juuri pituushypyn extremeyden 
vuoksi Ronja pitää lajista: siinä pitää olla riittävästi 
rohkeutta, että uskaltaa juosta täysiä, hypätä ja vielä 
toivoa osuvansa hiekkakasaan. Onneksi urheilijalla 
on opas äänimerkkiä ja suuntia antamassa. Erilaisis-
sa pituushyppykisoissa onkin Ronjan mukaan hupai-
saa ja mielenkiintoista kuunnella eri oppaiden erilai-
sia äänimerkkejä, kun jokaisella on hiukan oma tyy-

linsä antaa äänimerkkejä opastamalleen urheilijalle.
  Juoksun Ronja taas kertoo tukevan pituushyp-

pyä: pituushypyssäkin pitää juosta kovaa, joten pi-
kajuoksua voi harrastaa toisena lajina. Kun näkevi-
en urheilijoiden matkoilla on kahdeksan urheilijaa 
juoksemassa kullakin radalla, näkövammaisia urhei-
lijoita on neljä. Heidän opasjuoksijansa juoksevat 
urheilijoiden viereisillä radoilla niin, että joka toisel-
la radalla on näkövammainen urheilija, joka toisella 
opasjuoksija.

- Veljeni Jesper on toiminut kolmen ja puolen 
vuoden ajan oppaanani juoksussa ja pituushypys-
sä. Juoksussa meillä on lenkki, josta me molemmat 
pidämme kiinni. Hän juoksee viereisellä radalla yh-
tä kovaa kuin minäkin. Maaliin hän ei saa tulla aikai-
semmin tai yhtäaikaa kanssani, vaan hänen on sii-
nä vaiheessa jättäydyttävä taakseni, Ronja kuvailee. 
Hän on tyytyväinen siihen, että on saanut veljensä 
sitoutumaan oppaakseen pituushypyssä ja juoksus-
sa.

  - Ennen kuin Jesper aloitti, oppaani vaihtuivat ai-
ka usein. Vaikka minulla oli kolmekin opasta yhtäai-
kaa, kukaan heistä ei välttämättä päässyt treeneihin. 
Jesper on sitoutunut, hän kiittelee veljeään.  

Ronja hyppää pituutta  Riossa. Kuva:  Riku Valleala.
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Yksikin sponsori olisi kiva

Ronjalla on kolmet, neljät lajitreenit viikossa. Mu-
kana on Ronjan ja Jesperin lisäksi valmentaja Mat-

ti Laatikainen Helsingin Kisaveikoista. 
 - Valmentajani suunnittelee treenit, menen tree-

neihin ja hän kertoo minulle mitä teen. Treeneis-
sä tietysti juostaan ja hypätään pituutta. Ennen si-
tä on alkulämmittelyt, joihin kuuluu hölkkää ja koor-
dinaattiharjoituksia, kuten polvennosto- ja pakara-
juoksua sekä loikkia. Itse treenit voivat olla vaikka 
sellaiset, että juostaan neljä kertaa 60 metriä ja kak-
si kertaa 100 metriä. Voidaan tehdä myös lähtöhar-
joituksia, jolloin harjoitellaan telinelähtöjä. Treenit 
kestävät puolitoista tuntia kerrallaan, urheilija selit-
tää. Lisäksi hänellä on kuntosalitreeniä ja lihaskun-
toharjoitteita. Treenipaikkoja ovat olleet Eläintarhan 
urheilukenttä Helsingissä sekä Liikuntamylly Helsin-
gin Myllypurossa. Ronja kuitenkin arvelee treeni-
paikkojen mahdollisesti vaihtuvan, koska viime ke-
sänä avomiehensä kanssa Espooseen muuttaneella 
urheilijalla on Espoon Laajalahdesta nyt melko pitkä 
matka Myllypuroon Helsingin toiselle puolelle.

Ronjan ei tarvitse maksaa matkojaan arvokisoihin, 
koska paralympiakomitea maksaa urheilijan matkat 
kisapaikalle ja takaisin kotiin. Joissakin EM- ja MM-
kisoissa on omavastuu: jos ei tule mitalia, on mak-
settava omavastuuosuus matkan hinnasta. Myös 
matkat leireille Etelä-Eurooppaan on maksettava it-
se. Leirit Etelä-Euroopassa ovat välttämättömiä Suo-
men talvisten harjoitusolosuhteiden vuoksi. Tänä 
vuonna Ronja on saanut urheilija-apurahan opetus- 
ja kulttuuriministeriöstä.

 - Se on pienin mahdollinen apuraha, jonka voi 
vuodessa saada, mutta olen saanut sillä yhden leirin 
kustannettua, hän toteaa. Hän korostaa, että hänen 
ei pidä maksaa vain omia matkakulujaan, vaan op-
paan ja valmentajan matkakulut on myös maksetta-
va. Opas toimii myös henkilökohtaisena avustajana, 
joten hänen kuluihinsa Ronja on saanut apua sosiaa-
li- ja terveysvirastosta, mutta avustajan matkakulu-
jen maksaminen ei ole aina varma asia. Mikään taho 
ei maksa valmentajan kuluja, eli ne jäävät urheilijan 
maksettaviksi. Joskus hän on maksanut kolmen ih-
misen matkakulut, jos tukea ei ole tullut mistään. Mi-
kään taho ei myöskään maksa valmentajan palkkaa.

 - Hän haluaa valmentaa minua vapaaehtoisena, 
eikä suostu ottamaan palkkiota vaikka olen sitä hä-
nelle tarjonnut, Ronja kiittelee. Hän voi käyttää ur-
heilun kustannuksiin lajiliittonsa Suomen Urheilulii-
ton valmennusrahastoon kertyneitä bonuksia, joita 
on tullut kisamenestyksistä ja oma urheiluseura Hel-
singin Kisaveikot tukee jonkin verran Ronjan urhei-
lua. Tämä ei ole kuitenkaan paljon, joten haastatte-
lua tehdessämme hän etsi omaa manageria niin, et-
tä saisi edes yhden sponsorin.

Paralympiaurheilu on muutakin kuin ratakelausta

Ihmisille tulee paralympiaurheilusta yleensä ensim-
mäisenä mieleen ratakelaus ja Leo-Pekka Tähti ur-
heilijan hyvän menestyksen vuoksi. Ronja haluaa 
muistuttaa, että on olemassa muitakin paralympia-
lajeja ja -urheilijoita.

- Lääkärissä käydessäni lääkäri ihmetteli, miten ra-
takelauksessa pysyn radalla. Kerroin hänelle, että 
olen juoksija ja minulla on opasjuoksija. Tätä lääkäri 
ei edes ollut tullut ajatelleeksi. Ihmisten tiedon lisää-
minen on todella vaikeaa. Mielestäni mediassa pitäi-
si haastatella muitakin urheilijoita ja saada heille nä-
kyvyyttä, Ronja pohtii. Hän twiittaa ja kirjoittaa ur-
heilublogia yrittäen näin saada näkyvyyttä muulle-
kin vammaisurheilulle ja -urheilijoille. Blogi löytyy 
osoitteesta matkallahuipulle.wordpress.com

Ronja oli 13-vuotias osallistuessaan ensimmäisen 
kerran yleisurheilun SM-kisoihin. Ensimmäiset ar-
vokisat olivat vuonna 2012 Hollannin EM-kisat. Sen 
jälkeen hän onkin ollut mukana kaikissa EM-kisois-
sa sekä viime vuoden MM-kisoissa Qatarissa. Viimei-
simpänä hän hyppäsi pituutta ja juoksi sata metriä 
Rio de Janeiron paralympialaisissa. Seuraavana ovat 
tähtäimessä Tokion paralympialaiset vuonna 2020. 
Ronja suunnitteleekin pitävänsä välivuoden opiske-
luistaan ja keskittyvänsä vain urheiluun. 

 - Suomessa on tosi vähän mahdollisuuksia kilpail-
la ja sokeiden luokassa lisäkseni vain toinen pituus-
hyppääjä. Siksi on lähdettävä ulkomaille arvokisoi-
hin kilpailemaan. Pituushyppy ja pikajuoksu ovat kil-
pailulajeja, joten yksin tai kaksin on tylsää kilpail-
la, urheilija selittää. Hän tuli ensimmäisissä EM-ki-
soissaan pituushypyssä kolmanneksi ja toisissa EM-
kisoissa sai kipeällä nilkallaan pronssia kahdensa-
dan metrin juoksussa. Viime kesän Italian EM-kisois-
sa hän oli sadalla metrillä kolmas ja pituushypyssä 
toinen. Rio de Janeiron paralympialaisissa hän teki 
oman ja Suomen ennätyksen sadalla metrillä. Hä-
nellä on Suomen ennätykset myös kahdellasadalla 
metrillä ja pituushypyssä.

  Kysyessäni, mikä kannustaa Ronjaa jatkamaan ur-
heilemista vastoinkäymisistä huolimatta hän tote-
aa: - Kai minä olen riittävän hullu. Vaikka Riossa taso 
oli kovempi mihin pystyin, minulle tuli pettymyksen 
jälkeen tunne että pystyn parempaan ja lisää tree-
naamalla saan parempia tuloksia. Kyllä minä niille 
vielä näytän! Urheilu on kivaa ja on hienoa osallis-
tua kisoihin. Saan urheilusta hyvää mieltä ja onnis-
tumisen kokemuksia. Haluan haastaa itseäni ja voit-
taa itseni.
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Kesäkuun lopun aamuna Jerseyn saarella 
oli leppoisa ilma. Pääkaupunki Saint He-
lierin satama-alueen voimakas laskuve-
si toi meren tuoksut mustan labradorin-
noutaja Uunon kirsuun. Lähistöllä odot-
ti punainen kaksikerroksinen double 
decker linja-auto vuosimallia 1949. As-
tuimme vasemmalla puolella olevasta 
takaovesta sisään ja kävelimme puulatti-
aa pitkin etuosaan. Viisi- ja kuusivuotiaat 
lapsemme Arttu ja Alina istuivat etum-
maiseen penkkiin. Minä, vaimoni Vale-
riina ja Uuno valtasimme seuraavan ri-
vin. Aiemmin Lontoon bussina toiminut 
puulattiainen antiikkiesine kuljetti mei-
dät rämisten keskustaan. Jospa vaikka 
näkisimme Bergeracin; hänestähän Jer-
seyn saari oli tunnetuin.

Teksti: Janne Silas
Kuvat: Valeriina Silas

Vaikka Jersey kuuluu Iso-Britannian kruunun alai-
suuteen, sijaitsee se lähempänä Ranskaa ja Norman-
dian rannikkoa. Olimme olleet jo aamuvarhaisella 
Ranskan Bretagnessa St Malon sataman terminaalis-
sa esittelemässä ihmettelevälle virkailijalle ihka elä-
vää opaskoiraa. Koska olimme siirtymässä Ranskasta 
Iso-Britanniaan, Uunolle oli pitänyt antaa ekinokok-
kimadotus pari päivää aiemmin. Kaikki virkailijat oli-
vat suhtautuneet meihin hyvin auttavaisesti ja opas-

AURINKOINEN JERSEYAURINKOINEN JERSEY

taneet seurueemme oikotietä hissin kautta ravinto-
laan. Olimme syöneet muhkeat aamupalat. Puolen-
toista tunnin merimatkan aikana lapset olivat kiika-
roineet merestä delfiinejä ja valaita.
  Jerseyn puolella tullivirkailija tutki Uunon paperit. 
Hän kertoi opaskoiran olevan aikamoinen harvinai-
suus Jerseyssä. Muutama päivä sitten oli ollut yksi, 
mutta edellisestä opaskoiravierailijasta olikin kulu-
nut jo kymmenen vuotta.
  Lähdimme kävelemään Saint Helierin kävelykaduil-
le. Saaren sadastatuhannesta asukkaasta kolmas-
osa asui juuri Saint Helierissä. Kävelykatujen varrel-

Koska vietimme Jerseyssä koko päivän, sai Uuno nauttia 
päivällisensä ulkoruokinnassa. Karussa maastossa pää-
asiallinen kasvusto oli matalaa katajaa ja kanervaa. Ta-
kana näkyy vihreä avolinja-automme.

la olevat kerrostalot olivat keskimäärin neljäkerrok-
sisia ja melko vanhoja. Aikaeron vuoksi kello oli vas-
ta yhdeksän ja kadulla oli siksi vain vähän ihmisiä. 
Brittiläisyys paistoi selvästi katukuvasta. Iso-Britan-
nian kansalaisia oli muuttanut Jerseyn saarille kiih-
tyvää vauhtia 1920-luvulta alkaen. Siitä lähtien saa-
rella käytetty hieman ranskalta kuulostava jèrriaisin 
kieli oli alkanut vaihtua englanniksi.
  Käveltyämme kävelykatuja vajaan tunnin, löysim-
me lelukaupan. Alina löysi melko vaivattomasti pun-
nan arvoisen lelunsa, mutta väsyneeltä Artulta pää-
töksen tekeminen kesti yli puoli tuntia. Yllätyksek-
semme hintataso ei niin lelukaupassa kuin ruoka-
kaupassakaan ollut lainkaan edullinen, vaikka saa-
ren piti olla verovapaata aluetta. Koska kävelyka-
duilla ei ollut viheralueita, hyppäytin Uunon jaloit-
telemaan yli puolenmetrin korkeuteen jalustalle is-
tutetun puun juurelle.
  Saari oli tunnettu mereneläväruoistaan. Vanhempi-
en makuun olisi sopinut paremmin simpukat, hum-
merit, osterit ja ravut, mutta lasten kannalta turval-
lisin valinta lounaspaikaksi oli McDonalds. Henkilö-
kunta täytti siellä pyytämättä Uunon juomakupin ja 
vieläpä tyhjensi ja kuivasi sen. Niin täällä kuin Rans-
kassakin vammaisiin suhtautuminen oli suorastaan 
ylitsepursuavan ystävällistä.
  Iltapäiväajelulla käyttämämme turistibussin keski-
osa oli ilman kattoa. Pääsimme näin avoautoajelul-
le. Kurvaillessamme avolinja-autolla pääkaupungis-
sa, kuulin kaupungin katujen kapeuden ja haistoin 
ruokapaikkojen tuoksut. Poistuttuamme kaupungis-
ta pystyin haistamaan laskuveden aiheuttaman me-
ren makean tuoksun, metsän kosteuden, vuorten 
koleuden sekä ilman lämpenemisen ja kylmenemi-
sen siirryttäessä rannoilta sisämaahan. Ajaessamme 

Iltapäivällä kiersimme saarta avokattoisessa turistibus-
sissa. Kuulokkeista sai halutessaan kuunnella monipuo-
lista tietoa Jerseystä joko englannin- tai ranskankielellä. 
Kainalooni nukahtanut Arttu puristi sinnikkäästi trans-
formers-julistettaan.

Aamupäivän kiertelimme Jerseyn pääkaupunki Saint 
Helieriä. Kävelykadulta löytyi Uunolle sopiva puu.
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pohjoista kohti rannikko oli pääasiassa hyvin karik-
koista, mutta uimarantojakin oli. Vaikka suuren osan 
saaren asukkaista piti olla miljonäärejä, oli saarella 
myös hyvin paljon aivan tavallisia taloja.
  Linja-autossa pystyi ottamaan korvilleen kuulok-
keet, joista pystyi kuuntelemaan saaren muun ku-
vailun ohella maan historiaa. Kanaalisaaret, joihin 
siis Jerseykin kuului, oli liitetty Normandian ruhti-
naskuntaan vuonna 933. Normandian ruhtinas Vil-
helm Valloittaja valloitti Englannin vuonna 1066. 
Näin Normandia ja Englanti kuuluivat nyt kruunun 
alaisuuteen. Vuonna 1204 Englannin kruunu me-
netti Normandian, mutta Kanaalisaarista tuli erillis-
alue. Ranskalaiset yrittivät valloittaa Jerseyn takai-
sin vuonna 1781, mutta hävisivät taistelun puolessa 
tunnissa. Tästä taistelusta oli tykkejä esillä useassa 
paikassa.
  Toisessa maailmansodassa Jersey oli Saksan mie-
hittämänä. Nykyään maa kuuluu Britannian kruunun 
alaisuuteen, mutta sillä on oma hallinto. Maa on hie-
man samantyyppinen kuin Gibraltar. Jerseyn punta 
on samanarvoinen mutta erinäköinen kuin Englan-
nin punta. Maa ei kuulu EU:hun, mutta on siihen tii-
viissä yhteydessä.
  Jerseyn tiet olivat todella kapeita. Pienen saaren, 
jonka pinta-ala oli vain 118 neliökilometriä, korkein 
kohta oli 143 metriä. Lyhytakselivälinen linja-auto-
kin joutui peruuttamaan erään serpentiinin tiukas-
sa mutkassa. Onneksi olimme jättäneet asuntovau-
numme ranskalaiselle leirintäalueelle.
  Ensimmäinen linja-autokierroksemme kesti kaksi 
tuntia mennen lähinnä itään ja pohjoiseen. Toinen 
kaksi tuntia suuntautui etelärannikkoa seuraten län-

teen. Etelärannikko koostui pääasiassa laakeista nie-
mistä ja hiekkaisista lahdista. Retket antoivat todel-
la hienon kuvan saaren monimuotoisuudesta. Jäl-
kimmäisellä retkellä ohitimme muun muassa Durrell 
Wildlife Park -eläinpuiston.Uuno tutustui pysähdys-
ten aikana saaren hajumaailmaan ja väisteli muuta-
maa kiukkuista koiraa. Kotieläinten lisäksi saarella 
asusti ainoastaan kaneja, oravia ja siilejä.
  Palattuamme pääkaupunkiin kuljettaja antoi meil-
le avobussillaan yksityiskyydin satamaan. Laiva läh-
tisi parin tunnin kuluttua. Silloin saimme ensimmäi-
set pisarat taivaalta. Koko päivän oli paistanut au-
rinko, joka oli polttanut varsinkin vaimoni Valeriinan 
olkapäät tulipunaisiksi. Odotellessamme pari tuntia 
laivan lähtöä, ukkonen ja rankkasade vyöryivät sa-
tamaterminaalin päälle. Odotustilassa oli tosin niin 
valtaisa melu sinne saapuneiden kansimatkustajien 
takia, että edes jyrinää ei tahtonut kuulla. Eikä myös-
kään mukuloittemme ääntä. Ja se on paljon se.
  Siirryimme laivaan viimeisten joukossa. Tällä kertaa 
laivaan tuppautui ennätysmäinen 550 jalkamatkus-
tajan joukko. Kävellessämme putkea pitkin laivaan 
minulle ja Uunolle annettiin taas tilaa, vaikka en si-
tä olisi tahtonutkaan. Laivassa söimme täyttävät il-
ta-ateriat. Kello oli jo seitsemän, joten olimme olleet 
matkalla puoli vuorokautta. Palasimme leirintäalu-
eelle lopulta yhdeksän maissa, kävimme suihkussa 
ja nautimme kaskaiden äänistä.

Ranska yritti valloittaa saaren takaisin itselleen vuonna 1781. Rannikolla oli esillä puolustuksessa käytettyjä tykkejä.

Pohjoisrannikolla pienessä kylässä oli komea linna. Muu-
rin takana näkyy satama. Simpukat, osterit, hummerit ja 
ravut ovat suosittuja ruokia Jerseyssä. Kuvaushetkellä sa-

tamassa oli voimakas laskuvesi, joka nosti ilmaan 
voimakkaan tuoksun.



26 27

Teksti: Juha Herttuainen
Kuvat: Juha Herttuainen

Ajatus opaskoiratyön aloittamisesta Vi-
rossa heräsi suomalaisten opaskoiran-
käyttäjien Pekka Sinkkosen ja Olavi 
Mäkisen sekä vironsuomalaisen sokean 
Osmo Salmen aloitteesta. Tartosta osal-
listui kesällä 1990 neljä tarttolaista näkö-
vammaismelojaa Pekka Sinkkosen jär-
jestämään näkövammaisten melontata-
pahtumaan. Siellä kävi ilmi, ettei Virossa 
ollut mitään opaskoiratoimintaa. Opas-
koirakoulun johtajan Jarmo Huhkion 
johdolla päätettiin lähteä jo saman vuo-
den syksyllä tutustumaan mahdollisuuk-
siin aloittaa Virossa opaskoirien koulutus 
ja mahdollisesti valitsemaan myös hen-
kilö oppimaan ja myöhemmin toteutta-
maan ajatuksen opaskoirien kouluttami-
sesta virolaisille.

Tuumasta toimeen

Kouluttajaharjoittelijaksi valittiin Viktoria Roosi Pöl-
vamaalta. Hän tuli Suomeen syksyllä 1991 Opaskoi-
rakoulun kouluttaja Kirsi Vass’n oppilaaksi ja asettui 
Arlainstituuttiin asumaan opiskelunsa ajaksi. Vikto-
rian oleskelun Suomessa kustansi Tarton näkövam-
maisten kombinaatti EPITAR. Osmo Salmi oli ano-
nut opaskoiraa itselleen Suomesta ja yhdessä Kir-
sin kanssa Viktoria koulutti Unna-nimisen labrado-
rinnoutajan Osmolle. Seuraavana keväänä hän pala-
si Viroon aloittaakseen työt siellä.
  Tarttoon oli hankittu kolme labradorinnoutajan 
pentua varttumaan myöhempää opaskoirakoulutus-
ta varten. Viktoria sai koulutukseen niistä Latviasta 
hankitun Hussein-nimisen koiran, joka sitten osoit-
tautuikin ehkä labradorin ja snautserin risteytyksek-
si - aikamoinen jullikka. Tammikuun 22. päivä vuon-
na 1993 saatettiin sitten juhlia Viron ensimmäisen 
opaskoiran valmistumista.
  Hussein luovutettiin oppaaksi tarttolaiselle Jaan 

Martinille. Hän puki sanoiksi sen hetken tunteen: 

VIRON
OPASKOIRATYÖSTÄ

Jaan Martin, Esko Palosvirta, Leili Luik ja Heikki Saasta-
moinen Tartossa 1990-luvun alkupuoliskolla.

”Juhtkoer! Paremmalle mars! Küläpiele! Toisinsa-
noen: Nyt minä voin näyttää ihmisille, että pärjään! 
Minun ei enää tarvitse kävellä ja juosta näkevän kä-
sipuolessa, koska minulla on opaskoira!

Toimintaa jatkoi Opaskoirasäätiö

Seurasimme Husseinin valmistumisjuhlien yhtey-
dessä opaskoiratoiminnan jatkamista varten tartto-
laisten koiraihmisten, EPITARin ja näkövammaisten 
järjestön voimin perustettavan säätiön perustamis-
kokousta. Säätiön nimeksi tuli Pimedate Juhtkoer-
te Fond. Sen puheenjohtajaksi valittiin Tarton Ken-
nelliiton koirankasvattajien järjestön apulaisjohta-
ja Leili Luik. Muista koirapuolen jäsenistä mainitta-
koon eläinlääkäri Aili Kreuzberg. EPITARin edusta-
jiksi tulivat johtaja Enn Sell ja apulaisjohtaja Eva Ki-

rillova. Itseoikeutetuksi koirankäyttäjäjäseneksi tu-
li Jaan Martin.
  Säätiö aloitti aivan tyhjästä, avasi aluksi tyhjän 
pankkitilin ja suunnitteli rakentavansa kustannusar-
violtaan 35.000 kruunua maksavan koiratarhan EPI-
TARin koripajun kasvatustilalle Pajulaan, lähelle Tar-
ton keskustaa.

Esta ja Anu astuivat remmiin, kuten myös 

Juksi ja Freda

Viktoria ei enää halunnut jatkaa kouluttajana Hus-
seinin koulutuksen jälkeen. Tilalle tulivat pirteät koi-
raharrastajat Esta Ratnik ja Anu Lokke. Myöskin lo-

put hankituista pennuista olivat varttuneet koulu-
tusikään. Ne olivat tulleet Riikalaiselta kasvattajalta, 
toinen niistä oli alun perin kotoisen Venäjän Novosi-
birskistä. Sovittiin, että tulen Tarttoon opettamaan 
Estaa ja Anua, sekä Juksia ja Fredaa, jotka olivat ope-
tettavien koirien nimet.
  Kesäkuussa 1993 matkustin viikoksi Tarttoon ma-
joittuen EPITARin tiloihin. Myös Esta ja Anu tulivat 
jalkapelissä juosten sinne kaupungin toiselta laidal-
ta. Rahaa heillä ei matkustamista varten ollut, hyvä 
kun Esta sai ostettua päivittäisen Rumba-tupakka-
askinsa.
  EPITARissa huomasin heti, että kämpässä oli muita-
kin asukkaita, nimittäin torakoita. Olin ajatellut kok-
kailla sapuskani itse, mutta vaihdoin äkkiä ruokailu-
paikaksi EPITARin sööklan eli ruokalan. Tosin siellä-
kin vitsailivat, että torstaisin, kun on rusinasoppa-
päivä, sitä jatketaan – tietenkin torakoilla! 
  Juksi näytti heti olevansa tuleva opaskoira. Fre-
da sen sijaan pelkäsi vähän liikennettä ja oli levot-
tomampi. Kumpikin kelpuutettiin kuitenkin koulu-
tukseen. Pitkät päivät tehtiin porukalla töitä ja välil-
lä harjoittelin Jaanin ja Husseinin kanssa kulkureit-
tiä hänen veljensä luo. Jaan oli pelännyt kulkea si-
tä, koska matkan varrella oli pihoissa vihaisia koiria 
ja irtokoiriakin oli siihen aikaan joka paikassa. Vaati 
runsaasti ponnisteluja Husseinin saaminen ruotuun 
kohdattaessa vieraita koiria. Jaan painoi suunnilleen 
saman verran kuin koiransakin. Joskus sitten  men-
tiin suksena Husseinin perässä.
  Pihakoirat viestittivät reitin varrella edessäpäin ole-

Heikki Saastamoinen, Veronika Malm, Esko Palosvirta ja Anu Lokke harjoitusreissulla.
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ville koirille, että Hussein on tulossa. Viesteily vähe-
ni ajan mittaan, kun kaveri tuli tutuksi. Mutta hyvin 
saattoi Jaanin ja Husseinin kohdalla todeta, että koi-
rat haukkuu, karavaani kulkee!
  Tytöt häipyivät koulutuksen lomassa jonottamaan 
koiranruokaa – teurasjätettä. Oli siellä kuivamuo-
naakin kaupassa, mutta sitä ei tavallinen kansalai-
nen pystynyt ostamaan. Anu oli saanut tietoonsa, 
että kotipuolessa Rakkessa tapetaan nälkäinen va-
sikka, jonka lihoja ei voi laittaa yleiseen myyntiin. 
Kiireen vilkkaa hän lähti junalla hakemaan lihat tal-
teen. Parhaat palat hän leikkaisi itselleen ja loput 
elukasta koirille karvoine päivineen. Ulkoiselta ole-
mukseltaan koirat olivat hyvässä kunnossa, joskaan 
niitä ei tehnyt mieli silitellä. Tavallista voimakkaam-
pi eläimen haju tunki niiden nahkan läpi ja tarttui 
kämmeniin. Luiden ja jätelihan syönnin seuraukse-
na koirat ulostivat harvoin. Ne olivat ummella tai nii-
den uloste muistutti jäteöljyä.

Esko ja Heikki astuivat remmiin

Peesarit eli viroksi sujundajat Esko Palosvirta ja 
Heikki Saastamoinen innostuivat tulemaan mu-
kaan tekemään vapaaehtoistyötä Viron opaskoira-
työn hyväksi. On huomioitava, että elimme Viros-
sa omilla rahoilla ja siten myös omalla vastuulla. Lu-
kemattomia koulutus-, virkistys- ja kilpailureissu-
ja teimme Tarttoon, Tallinnaan ja muillekin paikka-
kunnille useita vuosia ja silloin tällöin edelleenkin. 
Silloinen Peesarit-kerhon jäsenistö ja yksittäiset nä-
kövammaiset Suomesta tukivat Viron opaskoiratyö-
tä hankkimalla sinne mm. koiranpentuja ja vähän ra-
haakin kouluttajille joulujen alla. Vastaavasti virolai-
set koirankäyttäjät kävivät Suomessa yhteisillä har-
joitusleireillä ja maaotteluissa. Vuodesta 1975 on Vi-
ron, Suomen ja vuodesta 2012 myös Latvian opas-
koirakoiden välillä on järjestetty maaottelu, jossa 
koirakot mittelevä keskenään koiriensa paremmuu-
desta yksilöinä ja joukkueina.

Pajulaan ei tullut opaskoirakoulua, 

mutta Kaardlaan tuli 

Noin kymmenen kilometriä Tartosta Tallinnan suun-
taan on valmistumassa Viron ensimmäinen opaskoi-
rakoulu. Rahoitusta yhteiskunnan toimesta on jär-
jestynyt sen verran, että on saatu talon runko pys-
tyyn ja lämmitys päälle. Koiratkin ovat voineet jo pa-
ri vuotta majoittua rakennukseen. Edelleen kuiten-
kin rahaa ja vapaaehtoistyötäkin tarvitaan raken-
nuksen valmiiksi saattamiseksi.
  Uusi opaskoirakoulu sijaitsee Kaardlassa Veronika 

ja Mati Malmin pihapiirissä. Veronika tuli koulutta-
jaharjoittelijaksi vähän Estan ja Anun tulon jälkeen 
ja Mati on toiminut Tarton Opaskoirakoulun (SA Pi-
medate Juht- ja Abikoerte Kool) johtajana. Muutama 

Amerikkalainen Kansainvälisen opaskoirakoulujen lii-
ton tarkastaja Terry Barret poikkesi Tartossa Suomen 
tarkastusmatkansa yhteydessä 2000-luvun alussa. 
Terrry sanoi: ”Kuinka teillä voi olla näin hyviä opaskoi-
ria ilman mitään fasililiteetteja (puitteita)?” Kuvassa 
Riitta ja Esko Palosvirta, oikealla Terry Barret.

Esta ja Anu Tarton opaskoirakoulun 20-vuotisjuhlissa.

peesari eli sujundaja tekee vapaaehtoistyötä, kuten 
peesarit meillä Suomessa. Veronikan aisaparina kou-
luttajana on toiminut muutaman vuoden myös Ma-

ria Soonberg.
  Lähes 25 viime vuoden aikana on Tartossa koulu-
tettu noin 50 opaskoiraa. Koiria on käytössä noin 30, 
mikä vastaa maan tarvetta. Enemmänkin niitä voisi 
olla, jos sokeilla kansalaisilla olisi talous paremmassa 
kunnossa. Eläkkeet ovat alhaiset ja hyvä, että edes 
itselleen saa ostettua ruokaa. Suuremmissa kaupun-
geissa maksetaan koirankäyttäjille pientä koiranruo-
karahaa.

Harjoitusleiri Tartossa huhtikuuss 2011. Mukana ensimmäistä kertaa latvialainen Zaiga Kļaviņa (keskellä vihreäs-
sä takissa).

Veronika, Gerli ja opaskoira Matias Tartossa 25.10.2016.

Zaiga ja Veronika Riianlahden rannalla.
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Örö on noin neljän neliökilometrin ko-
koinen saari Turun saaristossa. Örön saa-
ri on aivan Saaristomeren ja Suomenlah-
den rajalla, noin 35 kilometriä Hangos-
ta länteen. Sadan vuoden ajan rannikko-
linnakesaarena ollut Örö avattiin yleisölle 
vuonna 2015. Idea Örön retkestä tuli val-
koisen kepin käyttäjältä, joka jo oli ehti-
nyt vierailla saarella. Ryhmämme koostui 
opaskoiran käyttäjistä Latviasta ja Suo-
mesta, kuulonäkövammaista lapsista 
ja heidän perheistään. Mukaan mahtui 
vielä opaskoiratyön ystäviä molemmis-
ta maista sekä vierailevat tähdet Riitta 
Lahtinen ja Russ Palmer. Yhdessä me 
saimme kokea tämän luonnonkauniin 
saaren.

Teksti: Päivi Mäkelä, vapaaehtoistyöntekijä 
Rilla Aura-Korpi, Sokeain lasten tuki ry

R illan optimistiotteella varattiin jo syksyl-
lä 2015 koko hotelli ja rantasauna ryhmäl-
lemme. Hotellia ei silloin ollut vielä ole-
massakaan ja saunan rakentamista vasta 

suunniteltiin. Kaikki opaskoirakot ja lemmikkikoirat 
toivotettiin tervetulleiksi. Saimme edullisen majoi-
tus- ja ruokailutarjouksen, koska saapuisimme saa-
relle vasta kesäsesongin päätyttyä. Yllättäen tam-
mikuussa tuli viesti, että saaren koko majoituskapa-
siteetti onkin jo varattu. Sesongin jatkuminen vilk-
kaana syksyyn asti tuli yllätyksenä kaikille. Raken-
nushankkeet etenivät suunnitellusti ja hotelli avau-
tui heinäkuussa 2016.
  Varasimme ryhmällemme venekuljetuksen Kasnä-
sistä Öröseen, merimatka kestää 45 minuuttia. Reitti 
saarelle on suojainen ja sinne on mahdolliseta pääs-
tä syysmyrskyjenkin aikaan. Laivaan nousemiset ja 
rantautumiset sujuivat hyvin. Menomatkalla käytös-

sämme oli isompi alus M/S Sissel. Tämä isompi alus 
soveltui ryhmällemme paremmin kuin paluumat-
kalla käytetty M/S Minandra. Matkalaukut siirrettiin 
alukseen etukäteen. M/S Sisseliin siirryttiin aluksen 
sivulta ja alukseen nouseminen tapahtui siltaa pit-
kin turvallisesti, koska kaiteet olivat molemmin puo-
lin. Matkan aikana pystyimme istumaan takakannel-
la meri-ilmasta nauttien. Sisätiloissa oli paljon vapai-
ta istuimia, mutta kaunis sää houkutti meidät istu-
maan ulkona. Paluumatkalla M/S Minandraan nou-
simme aluksen keulasta ahtaasta portista ja kapeat 
rappuset johtivat aluksen avonaiseen keulaosaan ja 
siitä sisätilan läpi takakannelle. Aluksen takakansi oli 
katettu, osa meistä matkusti seillä ja osa sisätiloissa. 
  Saavuttuamme Öröseen, aluksemme kapteeni Da-

niel Wilson vei meidät opastetulle kierrokselle saa-
ren erityisiin luonto- ja historiakohteisiin. 1900 lu-
vun alussa Örö toimi usean eri kylän eläinten yhteis-
laitumena. Vuonna 1912 maailmansodan uhka al-
koi leijua ilmassa ja Venäjä päätti rakentaa pääkau-
punkinsa Pietarin suojaksi linnoitusketjun Suomen-
lahden molemmille puolin.  Vuoteen 1917 asti linna-
ke kuului Pietari Suuren merilinnoitukseen. Suomen 
itsenäistyttyä saari siirtyi puolustusvoimien hallin-
taan. Venäjä rakensi saarelle kolme tykkipatteria ja 
runsaasti muita rakennuksia, laitureita ja teitä sekä 
myös rautatien. Valtaosan rakennustöistä tekivät Aa-
siasta tuodut työläiset.
  Örö siirtyi vuonna 2015 Puolustusvoimilta Metsä-
hallitukselle. Örö on osa Saaristomeren kansallis-
puistoa. Saaren luonto on ainutlaatuista ja saarella 
voi tavata jopa 1500 perhoslajia. Örön saarella lai-
dunsi tänä vuonna yli sadan vuoden jälkeen jälleen 
lehmiä ja lampaita. Niillä on tärkeä tehtävä saaren 
maisemoinnissa, varsinkin ruovikkoalueilla.
  Lännen kylmänkukka kasvaa luonnonvaraisella 
Örön nummella. Kukka kuuluu kevään ensimmäisiin 
kukkijoihin ja oli nyt jo vain kuiva kellastunut tupsu. 
Sen kukintaa pitää lähteä uudelleen keväällä katso-
maan. 

Hotelli on rakennettu 100 vuotta vanhaan kasarmi-
rakennukseen. Rakennuksen ulkoasu on alkuperäi-
nen. Sisältä rakennus on remontoitu huolella ja osa 

KUULEEKO ÖRÖ?KUULEEKO ÖRÖ?  

vanhoista rakenteista on vieläkin nähtävissä. Hotel-
li on selkeä yksikerroksinen rakennus. Ulko-oves-
ta tullessa on ensin tilava tuulikaappi, missä penkit 
molemmin puolin. Siinä meillä oli tassupyyhkeet ja 
harja koiria varten. Tuulikaapista saavutaan tilavaan 
eteiseen, mihin meidän matkatavarat tuotiin suo-
raan satamasta mönkijän peräkärryssä.  Eteisestä 
avautuu pitkä leveä käytävä, jonka molemmin puo-
lin on hotellihuoneita, invahuone oli ensimmäinen 
huone vasemmalla. Hotellihuoneita on 18, joista osa 
on 15 neliön Kadetti-huoneita ja viisi on 23 neliön 
Komendantti-huoneita, joissa on jääkaappi, televi-
sio, kylpyhuone/wc. Viisi huonetta on yhdistettävis-
sä toiseen huoneeseen perhehuoneiksi. Käytävän 
päässä on seurustelutilat ja keittiö, tässä tilassa ko-
koonnuimme ensimmäisenä iltana. Käytävän päässä 
oikealla on vielä 18 hengen kokoustila, missä nähtä-
vissä alkuperäinen hirsiseinä.
  Ravintola on erillisessä rakennuksessa vastapää-
tä hotellin pääovea. Ravintolarakennus on entinen 
kasarmin ruokasali. Hotelli ja ravintola ovat kook-
kaat puuverhoillut rakennukset, joiden ikkuna- ja 
ovipielet sekä räystäslaudat olivat valkoiset. Ravin-
tolan edessä oli muutama pöytä ja penkkejä, missä 
oli kauniina syyspäivinä myös mahdollisuus ruokail-
la. Henkilökunta Örössä oli ystävällistä, kielitaitoista, 
nuorta ja ammattitaitoista. Aamiainen oli monipuo-
linen ja runsas samoin kaikki ruokailut buffet-pöy-
dästä olivat todella maittavia.
  Saarella ei ole autoja. Muutama mönkijä siellä liik-
kuu ja polkupyöriä on vuokrattavissa. Satamas-
ta lähtee asfalttitie ja osin hiekkatie hotelliin, mat-
kaa on noin 500 m. Ensin mäki ylös, sitten alas, vä-
hän matkaa suoraan ja ensimmäinen lähes 90 asteen 
kaarre oikealle ja saavut 12 Tuuman Kasarmialueelle, 
hotelli on sinun vasemmalla puolella ja ravintola oi-
kealla puolella.

12 Tuuman Kasarmialueen nimi tulee siellä sijaitse-
van tykkipatterin suurimman tykinputken halkaisi-
jasta. Öröseen rakennettiin aikanaan kaksi mukula-
kivikatua, joiden nimet ovat Lyhyt Ikävä ja Pitkä Ikä-
vä. Hotellin ovesta ulos ja käännös vasemmalle, kä-
velet Lyhyttä ikävää aina Pitkä Ikävän risteykseen 
saakka, jatkat vielä vähän matkaa suoraan ja sieltä 
haarautuu kaksi luontopolkua. Punaisella merkitty 
on nimeltä 120 Millimetrin Kierros, jonka pituus 5,1 
kilometriä ja sinisellä merkitty on 6 Tuuman Kierros, 
jonka pituus 4,7 kilometriä. Punainen reitti käy saa-
ren pohjoisimmassa kärjessä ja sininen taas saaren 
eteläisimmässä kärjessä. Osa ryhmästämme ehti lau-
antaina ja sunnuntaina kiertämään molemmat luon-
topolut sekä vielä käydä hiekkarannalla ja näköala-
paikoilla. Erilaisia kävelyreittejä saarella on yhteen-
sä noin 20 kilometriä. Liikkuminen oli paikoin erit-
täin helppoa, mutta luontopoluilla on myös haas-
tavia nousuja ja laskuja, kapeikkoja ja jopa liukkai-
ta kallioita. Lyhyt ja Pitkä Ikävä ovat pitkittäin ja poi-
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Mammakoira Oona ja Nea.

Nea ja Päivi tutkivat kiviä, Pongo katselee merelle.

Opastuskierroksella löytyi Lännen kylmäkukka.

Ryhmämme opastuskierroksella.
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kittain saarella olevat mukulakivitiet, jotka tunnistat 
hyvin, vaikka niiden rakentamista on jo sata vuot-
ta. Välillä kävelimme sammaleisella polulla kohti 
merenrantaa ja sitten liikuimme rannalla pehmeäs-
sä hietikossa. Länsirannalla kulkiessasi kohti etelää, 
voit kuulla pyörimisäänen tutkasta, jota ei ole mer-
kitty karttaan, tämä toimii äänimajakkana. Örössä 
on saaristometsiä, ketoja, nummia, rantaniittyjä ja 
pitkiä hiekkarantoja harvinaisine kasveineen. Meri-
kaali, merivehnä ja merikaura tulivat tällä reissulla 
meille tutuksi. Kuluvana kesänä saapuivat lehmät ja 
lampaat hoitamaan maisemointia Örössä. Toivotta-
vasti tulevaisuudessa Öröseen matkailevalla on käy-
tettävissä kohokartta, missä on merkitty myös luon-
topolut. Nyt meillä oli muovista leikattu kartta saa-
ren muodosta, joka kyllä auttoi hahmottamaan, mis-
sä kohti saarta eri kohteet sijaitsevat. 
  Joskus voisi ottaa oman tandempyöränkin mukaan 
ja pyöräillä saarella ja viipyä auringonnousun ja las-
kun aikaan näköalapaikoilla tai vain kuunnella me-
ren ääntä ja lintujen ääntelyä. Alkukesästä äänimai-
sema on parhaimmillaan.
  Örön luonto on kaunista, ilma puhdasta ja raikasta. 
Saarella on hiljaista, ei tosin kovalla tuulella. Saarella 
riittää näkemistä ja kokemista pidemmäksikin aikaa, 
luontopolkujen varrella on runsaasti opastauluja eri 
aiheista, kolmella eri kielellä.  Örön voi kulkea pääs-
tä päähän ympärilleen katsellen ja ihastellen, mutta 
Örö on kuitenkin saari jota ei kannata vain katsoa - 
Örö tulee kokea.
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Luontopolulla Andris ja Feja ja Natalja ja Lati.

Iltanuotiolla Päivi ja räiskälemestarit Juha ja Elvi.

Russ Palmer ja opas Pluto, ohjaaja Taru. 

KOKEMUSRIKAS ÖRÖ 
Teksti: Russ Palmer, musiikkiterapeutti

Brittinä kiehtouduin Örön saaren luontoon ja histo-
riaan. En ole varma, olisinko halunnut kohdata luon-
toretkellä saaren laajasta eläimistöstä kyitä, ilvekse-
jä tai puutiaisia. Hyvin suojautuneena uskaltauduin 
kuitenkin ihailemaan saaren rantakiviä, harvinaisia 
kasveja ja perhosia. 
  Oppaan johdolla sain myös oppia Suomen ja lin-
nakesaaren historiasta 1900-luvun alussa. Sain fyysi-
sesti kokeilla 12-tuumaisen Obuhov tykin leveyttä ja 
pituutta. Kivisillä teillä kulkiessani näin myös mieles-
säni lukuisat vangit, joiden raskaan työn jäljet olivat 
vielä tunnistettavissa saareen tutustuessa.
  Uutena kokemuksena sain kokea Tarun ohjaukses-
sa opaskoira Pluton kanssa liikkumista. Se tuntui hy-
vältä, ja toi mieleeni nuoruuden päivät, jolloin kä-
velin springer spaniel Judin kanssa Etelä-Englannin 
rannoilla. 
  Koko viinlopun ajan tunsin olevani yksi joukosta, 
näkövammaiset nuoret, aikuiset, perheenjäsenet ja 
vapaaehtoistyöntekijät Suomesta ja Latviasta mah-
dollistavat yhteisen kokemusten vaihdon.  Kuulonä-
kövammaisuuteni (Usherin syndrooma) ei haitannut 
menoa. Kotiin lähdettäessä sain kokea vielä jotain 
harvinaista; taivaalla lensi merikotka.
  Rillalle kiitokset oivalluksesta koota ryhmä kasaan. 
Tällaisille kokoontumiselle on tarvetta yksilönä ja 
perheinä.
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Tienristeyksessä Juha ja Ivans.

Riitta kuvailee Tarun selkään Bellan Nosework 
työskentelyä.

MONIAISTINEN ÖRÖ 
Teksti: Riitta Lahtinen, KT, liikkumistaidon ja 
näönkäytön ohjaaja, kuvailutulkki

Olin iloinen kouluttajana ja perheenjäsenenä Rillan 
antamasta mahdollisuudesta osallistua Kuuleeko 
Örö -tapahtumaan. Lupauduin kuvailemaan ja opas-
tamaan aviomiestäni Russia tutustuessamme saa-
ren nähtävyyksiin.
  Luonto ja historialliset kohteet antoivatkin monia 
mahdollisuuksia harjoitella kuvailevan käden käyt-
töä (oppaan käsi näkövammaisen käden alla kuvaile-
massa luontoa, muotoja, kasveja), haptista tutkimis-
ta (koko keho mukana tutkimisessa esimerkiksi mo-
lemmat kädet tykin ympärillä hahmottaen sen ko-
koa, pinnan rakenteita, materiaalin jne.) ja selkään 
piirtämistä (esimerkiksi Apollo perhosen siivet ja pu-
nainen täplät, sekä saaren kartta ja kulkureitti). Saa-
ren kartan kokeminen oli erittäin hyödyllistä, sillä sii-
hen palattiin usein päivien aikana; aina uuden käve-
lyreitin ja kohteiden hahmottamisessa.
  Yhteisessä koulutushetkessä jaettiin tietoa perus-
haptiisien käytöstä,  kuten kuinka sanattomasti kos-
ketuksella ilmoitetaan luokse tuleminen, poistumi-
nen, wc:hen lähteminen ja ilmeet. 
  Minulle uusi kokemus oli nähdä uranvaihtajakoira 
Bella ”nosework” harjoituksissa Martina Mäke-

län kanssa. Kuvassa kuvailen Tarulle selkään Bellan 
nuuskuttelua kohdetta etsiessä. Vastaanottaja saa 
selkään kuvailulla nopeasti tietoon, mitä tilassa on, 
mihin jokin esine on piilotettu, miten koira liikkuu ja 
miten nopeasti koira löytää piilotetun esineen.

Lisätietoja haptiiseista ja kuvailusta: 
riitta.lahtinen@icloud.com
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Natalja ja opas Lati ja Päivi ja opas Molli.

Molli, Päivi ja Arto. Bella istuu!

Kanervan loistoa Örön nummella. Kuva: Arto Helminen.

Rilla, Andris ja Feja Örön eteläkärjessä. Kuva: Ligita Damberga.
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Rovasti Ari Suutarla on ollut eläkkeellä jo muutamia 
vuosia, mutta hän on edelleen pappi. Pappi kun on 
pappi loppuun asti eli hänellä on oikeus kaikkien kir-
konmenojen läpiviemiseen.
    Ari on edelleen aktiivinen melkein kaikilla alueilla. 
Hän kirjoittaa, matkustelee ja osallistuu keskustelui-
hin ja on tuttu näky monissa tilaisuuksissa. Hän on 
monien järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden halli-
tusten jäsen ja valmis ottamaan kantaa.
   Ari asuu viehättävän vaimonsa Kirsti Salinin ja 

VANHAN PAPIN 
LUONA
Rovasti Ari Suutarla on ruvennut kutsumaan 
itseään lempinimellä Vanha pappi. Sillä ni-
mellä hän usein myös allekirjoittaa viestinsä 
tutuille. Kävimme vanhan papin luona ky-
lässä.

Teksti ja kuvat: Ali Kinnunen

opaskoiransa Pepin kanssa Malminkartanossa Hel-
singissä. Vanha toimittaja kävi vanhan papin luona 
syksyisenä päivänä, kun talvea varten talteen otetut 
lyhtykoisot täyttivät kodin japanilaistyylisellä väril-
lä ja valolla. Ari oli juuri palannut Oslosta Pohjois-
maisista kuurosokeiden shakin mestaruuskisoista. 
Osanottajia oli kymmenen neljästä maasta, Ari tuli 
kolmanneksi. Hän on ylpeä siitä, että ei hävinnyt yh-
tään ottelua mutta tasapelit pudottivat sijoituksen. 
Voittaja tuli Norjasta.

VANHAN PAPIN 
LUONA
Teksti ja kuvat: Ali Kinnunen

 
”Peppi on viimeinen opaskoirani”

Kysyn Arilta, minä vuonna hän ja hänen oppaan-
sa on valittu vuoden opaskoirakoksi. Ei kuulemma 
minään, mikä tuntuu oudolta. Ari on varmaankin 
aktiivisimpia opaskoirankäyttäjiä. Yhdessä on kier-
retty Afrikat, molemmat Amerikat, Euroopat, Aasiat 
ja monet maat. Moni on bongannut yksin opaskoi-
ransa kanssa matkustavan sokean milloin miltäkin 
lentokentältä. Muun muassa ministeri Elisabet Rehn, 
joka ei silloin vielä tuntenut Aria, kertoi kysyneen-
sä hieman surkutellen, voisiko hän kenties aut-

taa jotenkin. Hämmästys oli suuri, kun vastaus tuli 
suomeksi. Selvisi, että koirakko oli vain välilaskulla, 
matka oli alkanut Johannesburgista ja jatkuisi vielä 
kotimaahan.

  Viime aikoina mukana on yhä useammin ollut 
myös vaimo Kirsti, jolle Arin opastaminen on yhä 
enemmän siirtymässä, heikkenevä kuulo kun aihe-
uttaa, ettei Ari enää saa selvää, mistä suunnasta lii-
kenne aikoo vyöryä päälle.

  - Tämä Peppi on minun viimeinen opaskoirani, Ari 
arvelee. - Muuten voisimme liikkua vaikka missä, 
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mutta hälyäänet tekevät tepposet.
  Maallikko saattaa luulla että opaskoira ohjaa käyt-

täjää, mutta asia on päinvastoin: käyttäjä ohjaa koi-
raa ja hänen pitää tietää, mihin mennään ja mitä 
on tehtävä seuraavaksi. Ari on päättänyt suostua 
vapaaehtoisesti kulkemaan lopun elämäänsä toisen 
ihmisen kanssa. Syynä ei ole sokeus vaan yhä heik-
kenevä kuulo, jota kuulolaite ei enää pysty vahvista-
maan. Jokainen kuulonmittaus tuottaa huonomman 
tuloksen. Hän tietää, että kuulisi ehkä paremmin 
kuuloistutteella eli implantilla, mutta sekään ei sel-
vennä mistäpäin äänet tulevat.

  Peppi on Arin kuudes opas. Se ei tämän jälkeen-
kään jää toimettomaksi, mutta saa tästä lähtien 
opastaa vain Hämeenkyrön huvilan maisemissa, 
metsässä ja muissa ympäristöissä, joissa autot eivät 
häiritse. Tämmöisiä maastoja on myös kaupunkiko-
din lähistöllä.

Ensimmäinen akateeminen sokea

Jokin aika sitten Ari ja Kirsti olivat Ugandassa perin-
teisellä Abilis-säätiön tarkastusmatkalla. Ari on teh-
nyt samanlaisia matkoja monta, niillä käydään läpi, 
kuinka Abilis-säätiön varoja on käytetty projektei-
hin, jotka hyödyttävät parhaiten paikallisia vammai-

sia. Hankkeet eivät ole suuria, vaan ihmisenkokoisia, 
kuten polkupyöräkorjaamoja ja muita käsityöpajoja. 
Abilis on Kalle Könkkölän ja Arin perustama kehitys-
yhteistyöjärjestö, joka saa rahat pääosin ulkominis-
teriöltä.

  Ari on ensimmäinen näkövammainen, joka läpi 
koko opiskeluajan on sokeana hankkinut itselleen 
akateemisen loppututkinnon. Arin vihkiminen pa-
piksi oli monella tavalla suuri tapaus. Kuurosokean 
opiskelu ei tuohon aikaan ollut ollenkaan yksinker-
taista.

  Ari on ollut aikansa näkövammaisaktivisteja. Hän 
ja muutamat muut nuoret miehet halusivat val-
loittaa maailman samalla lailla kuin monet vihaiset 
nuoret ennen heitä. Ari muun muassa kirjoitti, että 
antakaa meille oikeat apuvälineet ja me näytämme 
että sokeus tai kuurous ei ole este, vaan korkeintaan 
hidaste.

  Moni muukin on joutunut muuttamaan kanto-
jaan ja niin on tainnut käydä Arillekin. Kun se musta 
sukka hukkuu, se hukkuu, näkövammaisen ei ole sitä 
helppo löytää. Arin ratkaisu on ollut laittaa jalkaansa 
mikä sukka sattuu käsiin ja joskus myös kengät ovat 
olleet eriväriset, mutta värikkäät joka tapauksessa. 
Arilla on punaisia, kullanvärisiä, mustia ja taitaa olla 
keltaisiakin kenkiä. Nyt kaikki sukat ovat samanlaisia 
ja mustia niin, ettei ole väliä, menevätkö parit sekai-
sin.

Monessa mukana edelleen

Ari on tehnyt pitkän päivätyön Suomen evankeli-
sen kirkon palveluksessa muun muassa näkövam-
maisten pappina ja monissa muissakin viroissa. Hän 
on ollut Näkövammaisten Airuen päätoimittaja ja 
toimittaja ja työskennellyt muutenkin Näkövam-
maisten Keskusliiton palveluksessa, onpa hän ollut 
Kajastuksenkin päätoimittaja. Hän on toimittanut 
Opaskoira-vuosikirjaa peräti 18 vuotta.
  Kaikkia hänen luottamustoimiaan on lähes mah-
dotonta luetella, mutta listataan esimerkiksi Opas-
koirayhdistyksen sekä Näkövammaisten kulttuuri-
palvelun puheenjohtajuus ja nykyisin vielä jäsenyys 
Näkövammaisten liiton valtuustossa.

  Mies on ollut monia vuosia mukana Sokeain Ystävi-
en toiminnassa muun muassa hallituksen jäsenenä, 
samoin kuin myös Helsingin Sokeaintalo Säätiössä. 
Tämä säätiö tunnetaan parhaiten Helsingin sokeain-
talosta eli Pengertalosta, jossa on noin 50 asuntoa 
näkövammaisille.

  Ari on kirjoittanut Sokeain ystävien juhlakirjan, 
joka ilmestyi yhdistyksen täyttäessä 125 vuotta 
vuonna 2012.

Pappi Jaakobin malli

Ari on salamannopea kirjoittaja ja hän antaa sor-
miensa laulaa. Moni tarina on ehtinyt julkisuuteen 
ennen kuin hitaammat ovat saaneet konettaan auki. 
Esimerkiksi Suomen Kuurosokeiden ja Suomen Ku-
vanveistäjäliiton yhteisestä Koskettavin veistos –
näyttelystä tuli täydellinen selvitys näkövammaisten 
alueille jo ennen kuin kaikki kutsuvieraat ehtivät ko-
tiin. Samainen juttu on luettavissa myös joulukuun 
Kajastuksesta ja sen nettisivuilta.

 Ari on vuosien mittaan kirjoittanut monia kerto-
muksia opaskoiran kanssa liikkumisesta, muistetta-
koon vaikka kirja Betty ja minä, joka on kohonnut 
eräänlaiseksi kulttikirjaksi vuodelta 1985. Ari on 
koonnut muun muassa Valjaissa-lehteen monia tari-
noita opaskoirien kommelluksista ja siitä, miten nä-
kevät kansalaiset suhtautuvat opaskoirakoihin.

  Tässä joitakuita sutkauksia:
  ”Olin kotiutumassa sairaalasta selkäleikkauksesta. 

Kirurgi pohdiskeli, miten mahdan pärjätä kotona. 
Osastonlääkäri katseli papereita ja sanoi, että koto-
na häntä auttaa opaskoira!”

  ”Brasilian lennolla lentoemäntä sanoi, että noin 
iso matkakassi pitää laittaa pois lattialta ylähyllylle 
ja hän tarttui kassin kahvaan ja alkoi nostaa. Kassi 
nosti päätään ja lentoemäntä pakeni kauhuissaan.”

  ”Minua on pyydetty vertailemaan, ovatko kaikki 
opaskoirani olleet samanlaisia vai erilaisia. Olen sa-
nonut, että ainakin mies on ollut erilainen – jos ei 
muuta, useita vuosia vanhempi!”

  Arvatkaapa muuten, kuka oli mallina kun ohjaaja 
Klaus Härö suunnitteli suureen suosioon kohonnut-

ta ja monilla palkinnoilla palkittua elokuvaansa Pos-
tia pappi Jaakobille. Rovasti Ari Suutarla.

  Ari on bibliofiili. Se tarkoittaa että vanhat kirjat 
kiehtovat häntä ja hän keräilee niitä innokkaasti. 
Hänen Mika Waltari –kokoelmansa lienee Suomen 
täydellisin, kirjailijan koko tuotanto ensipainoksina. 
Hän on myös Mika Waltari –seuran jäsen ja on järjes-
tänyt monia ikimuistoisia matkoja Waltarin kirjojen 
tapahtumapaikoille.

Liukuportaiden uranuurtaja

Opaskoirakoille on vasta aivan viime aikoina ruvettu 
opettamaan rulla- eli liukuportailla liikkumista. Tä-
hän asti se on ollut kiellettyä tai ainakaan sitä ei ole 
suositeltu.

  Kun liukuportaat tulivat melkeinpä muotiin opas-
koirapiireissä, Ari tunnusti että hän on kulkenut op-
paansa kanssa liukuportaissa jo vuosikausia, se kun 
on niin paljon kätevämpää kuin jatkuva kapeiden 
portaiden etsiminen.

 Kuljettuihin kilometreihin suhteutettuna vaaroja 
on opaskoirakon tiellä ollut aika vähän. Pahin lähel-
täpititilanne sattui Pieksämäen asemalla, kun Ari 
opaskoirineen seurasi muita matkustajia junasta 
pois. Ihmisvirta kääntyi vasemmalle ja Ari perässä. 
Yhtäkkiä joku tarttui häneen ja tempaisi taaksepäin. 
Samalla veturi pyyhkäisi nenää hipoen ohi. Näkevät 
matkustajat olivat tottuneet oikomaan kiskojen yli 
asemalle!

Monesti ongelmat ovat johtuneet ehkä liiankin 
avuliaitten kanssaihmisten auttamishalusta, kerran 
Ari koirineen opastettiin väärin päin meneviin liuku-
portaisiin, mutta ehjin tassuin ja varpain on selvitty.

 Joskus tuntuu, että muut ihmiset eivät tajua, mitä 
opaskoiran kanssa kulkeva ihminen tarkoittaa. Se ei 
tarkoita, että joku vain huvikseen kuljeskelee koiran 
kanssa, vaan se tarkoittaa että hän ei näe! Opas-
koirakon luo ei pidä tuoda siviilikoiria tutustumaan 
eikä työssä eli valjaissa olevaa opaskoiraa saa häiritä 
muutenkaan. Kerran saksanpaimenkoiran oloinen 
koira kävi Pepin kimppuun. Syntyi mylläkkä, jota 
sokean oli mahdoton erottaa. Pepille kokemus oli 
kova, se joutui Opaskoirakoululle uudelleenkoulu-
tukseen, jotta se taas uskalsi ruveta opastamaan. 
Reipas ja rohkea koira.

 Ari ei opastaan mitenkään erityisesti paapo eikä 
palkitse, saattaa vähän nostaa korvasta kuvaukses-
sa, mutta jos tarkkaan seuraa, näkee aina silloin täl-
löin käden, joka taputtaa opasta kiitokseksi. Se riit-
tää! Miehen ja koiran suhde on hyvä ja kestävä.
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Jalkansa telonut perheenäiti, kaksi pien-
tä lasta sekä sokea isä ja hänen opaskoi-
ransa. Tässä kuvaus eräästä työntäytei-
sestä tiistaista.

Teksti ja kuvat: Valeriina Silas

S eitsemän aikaan aamulla meillä oli jo kama-
la kiire. Tai ei minulla, mutta kaikilla muil-
la. Vastikään operoitu nilkkani esti minua 
osallistumasta perheemme arkeen. Mieheni 

Janne yritti turhaan tiedustella kuusivuotiaalta Ali-

nalta ja viisivuotiaalta Artulta mitä he ottaisivat aa-
mupalakseen. Pikku Kakkosen lastenohjelmat olivat 
vanginneet jälkikasvumme huomion ja sulkeneet 
heidän korvansa. Lopulta pöytään oli katettu jokai-

sen toivoma aamupala. Ennen ruokapöytään siirty-
mistä Janne vielä ruokki opaskoiransa Uunon ja vas-
ta sitten oli meidän muiden vuoro aterioida.
   Aika kului kuin siivillä ja yhtäkkiä kello oli lähes 
kahdeksan. Lapset istuivat vielä aamupalapöydässä 
hiukset pystyssä ja yöpuvut päällään. Jannen pes-
tessä hampaitaan apinan raivolla, minä huutelin ruo-
kapöydän äärestä lapsillemme ohjeita mitä ja millai-
sia vaatteita kaapista pitäisi viileään aamuun valita. 
Hyppelehdin keittiöön etsimään Artun eväsrasiaa ja 
siihen vielä jotain täytettä. Kymmenen yli kahdek-
san lapset seisoivat ulko-ovella puettuina ja Janne 
asensi Uunolle valjaita. Reput vielä selkään, muka-
van päivän toivotukset ja sinne he menivät.

 Minä kaivoin esille kyynärsauvani ja konkkasin vie-
reiseen makuuhuoneeseen. Nostin jalan koholle ja 
laitoin kylmäpakkauksen nilkkani päälle. Ajanku-
luksi etsin televisiosta jotain katselemisen kelpois-

ILMAN UUNOA 
EMME SELVIÄISI

Matkalla: Ylileveä kuljetus valtaa joskus koko jalkakäytävän.

ta. Yhdeksän jälkeen Janne ja Uuno palasivat. Mat-
ka reilun kilometrin päässä olevaan kerhoon oli su-
junut hyvin. Uuno oli opastanut Jannen toisessa kä-
dessä, Alina ja Arttu olivat kulkeneet toisessa. Välillä 
oli pitänyt tehdä kädenvaihdokset, jotta Uuno pääsi 
kulkemaan sillä puolen millä pitikin. Pitkältä tuntu-
nut matka oli sujunut hyvin Elefanttimarssia laulel-
len. Kerhoon oli ehditty lähes ajoissa, mutta Alina ei 
ollut ennättänyt enää päiväkodilta esikouluun kul-
kevien luokkatovereiden matkaan. Niinpä Janne oli 
vielä vienyt tytön koululle vajaan puolen kilometrin 
päähän.
  Minun keskittyessäni villasukan tekoon mieheni 
aloitti päivän kotityöt. Tiskikone oli poikkeukselli-
sesti jäänyt tyhjentämättä ja nyt oli sen vuoro. Uuno 
päätti, että kaipasin seuraa ja se tuli makoilemaan 
sänkyni viereen. Välillä se kurkkasi, että minulla oli 
kaikki kunnossa. Sillä aikaa Janne pisti pyykit konee-
seen pyörimään ja imuroi pikaisesti yläkerran huo-
neet. Minä rapsuttelin Uunoa ja podin huonoa oma-
tuntoa.

  Yhdentoista jälkeen oli Jannen ja Uunon aika läh-
teä hakemaan Arttu kerhosta. Perillä piti olla kel-
lo 11.30, joten heillä ei ollut mikään erityinen kiire. 
Vähän ennen kahtatoista kotiin saapui väsynyt pie-
ni mies, jolle kävely ei ollut oikein maistunut. Janne 

oli joutunut lähes raahaamaan pojan kotiin. Onnek-
si siippani vikkelästi valmistama lounas maistui ja 
kerholainen sai energiaa legoilla leikkimiseen. Pojan 
jäädessä lastenhuoneeseen leikkimään Janne lähti 
taas Uunon kanssa reissuun. Tällä kertaa täytyi ha-
kea Alina esikoulusta. Vähän ennen puoli kahta kol-
mikko oli kotona.
    Lasten mekastaessa huoneessaan minä yritin ot-
taa päiväunet. Särkylääkkeet taisivat tehdä tehtä-
vänsä. Janne sen sijaan aloitti alakerran suurimman 
huoneen raivauksen. Olimme siirtäneet sänkymme 
väliaikaisesti yläkertaan eli varsinaiseen asuinker-
rokseen ja kaikki ylimääräinen roju oli kannettu enti-
seen makuuhuoneeseemme. Kolmen maissa Jannen 
raivaama tila tuli käyttöön kun tuttu Johanna-hiero-
ja tuli hieromaan Uunoa. Nelijalkainen perheenjäse-
nemme sai tunnin ajan vain loikoilla ja nauttia lihas-
ten rentoutuessa. Minä yritin pitää Alinan ja Artun 
hiljaisina, jotta labradorinnoutajamme saisi kunnol-
la rauhoittua. Lopulta muksut lähtivät pihalle ja rau-
ha laskeutui taloomme. 
  Johannan lähdettyä Janne käytti Uunon pienellä 
pissalenkillä ja kävi samalla lähikaupassamme ha-
kemassa vähän jääkaapin täytettä. Minä puolesta-
ni taas keskityin kylmäpakkauksen asennukseen ja 
lastemme etäpaimennukseen. Minä myös viikkasin 
kuivurista tulleet vaatteet, jotta Janne saisi  viedä 
ne myöhemmin vaatehuoneeseen oikeille paikoille. 
Neljän jälkeen armaani saapui sopivasti kotiin ruok-
kimaan Uunon ja tekemään meille ruokaa. Tänään 
vuorossa oli kokin kakkosbravuuri eli kanasotku.
  Minulla alkoi takapuoli puutua siinä makoillessani. 
Mieheni puolestaan pääsi ensimmäistä kertaa sille 
päivälle rauhassa istumaan. Hän ehti käydä koneel-
laan tarkistamassa sähköpostit samalla kun Uuno 
makoili hänen lähellään olohuoneen karvalankama-
tolla. Varttia vaille seitsemän oli koiramiehen vuo-
ro taas päästä valjaisiin, kun Janne lähti etsimään pi-
halle kadonneita lapsiamme. Sieltähän he löytyivät. 
Vaatteet pois ja kolmikko marssi suihkuun. Luulen, 
että tämän osuuden Uuno jätti mielellään välistä.

Kahdeksaan mennessä tässä vaiheessa jo melkoi-
sen uupunut rakkaani oli valmistanut meille iltapa-
laa. Sen jälkeen olivat vielä iltatoimet. Väsyneet ja 
punaposkiset lapset kömpivät sänkyyn viereeni ja 
lauloin heille unilaulun. Sitten he menivät omiin 
sänkyihinsä ja Janne kertoi heille iltasadun. Lasten 
nukahdettua yläkertaan raahautui uupunut mies. 
Hän haki laatikosta pienen nahkatikun oivalle op-
paalleen, istahti alas kuuntelemaan kirjaa ja taisipa 
nukahtaa siihen sohvalle melkein heti. Uuno tuhisi 
siinä vieressä omalla paikallaan. 

Joskus Uunon tehtäviin kuuluu vain odottaa omaa vuo-
roaan. Tässä se seuraa sivusta, kun Janne opettaa Arttua 
ajamaan polkupyörällä.
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Teksti: Tiina Ihalainen
Kuvat: Juha Herttuainen

Hei kaikki Opaskoiran Joulu-kirjaa lukevat! 

Tiina täältä Savon Pariisista eli Joroisista haluaa kir-
joittaa joulutervehdyksen teille tämänkin vuoden 
kirjaan. Viime vuona ilmestyneessä Opaskoiran Jou-
lu 2015-kirjassa avasin näkövammaisen näkökulmaa 
pentujen teettämisestä opaskoirallani. Tänä vuonna 
haluan kertoa teille ensimmäisestä kokemuksestani 
pentukasvattajana.
  Kesällä 2015 saimme perheeseemme uuden jäse-

nen Juha Herttuaisen avustuksella Turusta. Turku-
lainen kolmen kuukauden ikäinen ja vaalea tyttö-
koira Lilo on sukua omalle opaskoira Foxylleni, sil-
lä punaruskea Foxy on Lilon täti. Sukulaisuussuhde 
koirien välillä kiehtoi minua ja halusin ilomielin ot-
taa Lilon tänne maaseudulle vuodeksi kasvamaan.
  Alku jännitti kamalasti. Olin epävarma siitä, miten 

osaisin kasvattaa niin pientä koiraa oikein opaskoi-
rakoulun vaatimien ohjeiden mukaan. Onneksi Juha 
antoi minulle selkeät ohjeet: käytä maalaisjärkeä! Ai-
kaisemmat opaskoirat ovat tulleet minulle valmiik-
si koulutettuina ja noin 1,5 - 2 vuoden ikäisinä. Vaik-
ka Lilo oli kuitenkin vielä pentu, se oli aikaisemmas-
sa kodissa oppinut sisäsiisteyden sekä ruokakupin 
edessä odottaminen onnistui. Kokeneena opaskoi-
rankäyttäjänä pystyin käytännön opeilla lenkkeilyt-
tämään molempia koiria yhtä aikaa remmissä - Foxy 
edellä, Lilo perässä. Samalla pentu oppi kulkemaan 
esimerkiksi tien vasemmassa laidassa ja remmissä 
vetäminen jäi nopeasti pois.
  Lilo nukkui ensimmäiset yöt koirahäkissä pentuko-

dista saatujen tuttujen ja turvallisten lelujen kans-
sa. Kuitenkin ongelmaksi muodostui se, että pentu 
herätti ennen aamu-viittä koko perheen. Hyvät huo-
menet tai hyvät yöt toivotettiin nuolaisulla naamaa 
ja tökkäisyllä korvan alapuolelle. Päätimme miehe-
ni Kimmon kanssa siirtää koirat nukkumaan samaan 
huoneeseen, jossa Lilo nukkui sängyn alla niin kau-
an kuin siellä mahtui. Isommaksi kasvaessa unet 
maittoivat tädin kyljessä paremmin. Matkustami-
nen oli pennulle alusta alkaen tuttua ensiksi häkis-

KIRJE JOROISISTA

sä ja sitten takapenkillä turvavöissä tai henkilöauton 
kuljettajan viereisessä jalkatilassa. Häkki alkoi käydä 
 pieneksi, eikä loikoilu siellä enää onnistunut.
  Koiranpennun kasvatus- ja hoito-ohjeita 2015-mo-

nisteessa kerrotaan, ettei opaskoiraksi varttuvalle 
koiralle saa leikin varjossa heittää esineitä tai yllyt-
tää sitä kamppailuun. Myös huonekalutuhojen vält-
tämiseksi on syytä varata pentua varten omia leikki-
kaluja, joiden kanssa se saa puuhastella. Lilolle kai-
kista tärkeimmäksi leluksi osoittautui pehmohylje, 
jota se kanteli kesäaikana myös ulos. Lelujensa avul-
la koira hakee huomiota häntä heiluen ja muristen, 
mutta huonekalut ovat saaneet jäädä rauhaan. Toi-
sesta koirasta oli apua pennun energian purkami-
seen, sillä Lilo ja Foxy kävivät toisinaan kovia, mutta 
leikkisiä kamppailuja keskenään. Myös ihmisten kä-
sien nuolemisen sekä puremisen saa lelujen avulla 
kitkettyä pois.
  Vaikka asumme maaseudulla, toisinaan Lilo pää-

si tutustumaan myös kaupungin vilinään. Lähikau-
pungissamme pääsimme tutustumaan muun muas-

Foxy Tiina ja Lilo, joka on lädössä koulutukseen.

sa vilkasliikenteisiin katuihin, suojateihin, lii-
kennevaloihin, toisiin ihmisiin ja koiriin sekä 
pyöräilijöihin. Tilanteet olivat pennulle ensiksi 
kovin ihmeellisiä ja tuntui, ettei koira pysynyt 
karvoissaan ollenkaan. Rauhallisin ottein, käs-
kyin ja makupalojen avulla kaupungissa teh-
tävät lenkit onnistuivat hyvin. Uusien asioiden 
oppiminen vie pennulta aikaa ja määrätietoi-
nen totuttaminen tuottaa tulosta. 

Vuosi pennun kanssa meni todella nopeasti. 
Vaikka kaikki kuluneet päivät eivät olleet ko-
vin helppoja, niin silti olen nauttinut jokaises-
ta hetkestä Lilon kanssa. Vahvuuteni pennun 
kanssa oli vahva kokemukseni koirista ja eten-
kin opaskoirista. Suosittelen pentukasvatusta 
kokeneelle koirankäyttäjälle. Aikaa ja kärsiväl-
lisyyttä pennun kanssa touhuamiseen tarvi-
taan joka päivä. 

Kiitos sinulle Lilo kuluneesta vuodesta! Toi-
von sinun elämääsi onnea, iloa ja mukavia 
seikkailuita!

Terveisin Lilon kasvattaja 
Tiina sekä Kimmo ja Foxy-täti

Uusi hoitopentu Lily, Lilo ja Foxy kotipihalla emäntänsä 
seurassa.

Kylässä Tiinan ja Kimmon luona opaskoirankäyttäjät Matti Syrjälä ja Katja Arvonen, oikealla Kimmo ja Tiina ja 
koirat edessä Tintti, Lily ja Lilo.
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Teksti: Janne Silas
Kuvat: Valeriina Silas

Toukokuun lopussa Tanskan Legolandin tu-
ristisesonki ei ollut vielä alkanut. Vaimoni Va-

leriina pääsi saattajanani ilmaiseksi ja toinen 
lapsistamme pääsi ilmaiseksi BR-lehden etu-
kortilla. Opaskoirastani Uunosta ei peritty si-
säänpääsymaksua. Näin ollen perheemme 
maksoi päivän lipusta noin sata euroa.
  Ensimmäiseksi tunnustelin lähes oikean ko-
koista legoista rakennettua tyttöä ja poikaa. 
Oikealla oli Lego Friends -kaupunki, jossa oli 
muun muassa ilmassa leijuva legoista tehty 
kuumailmapallo ja liikkuva kondolihissi. Seu-
raavaksi menimme aluetta kiertävään tuktuk-
junaan saadaksemme nähdä millainen koko 
alue olisi. Yllättäen Uuno ei päässyt mukaan.
  Kun minua ei päästetty opaskoirani opas-
tamana seuraavaankaan laitteeseen, Lego-
topiin, siirryimme selvittämään ongelmaam-
me info-pisteeseen. Leveästi hymyilevä nuo-
ri nainen sanoi, että laitteisiin ei saa mennä 
koiran kanssa. Opaskoiraa ei eroteltu muis-
ta koirista. Selitimme asian kahdelle ylem-
män tason virkailijalle, mutta poikkeusta ei 
voinut tehdä. Tämä oli kuulemma ensimmäi-
nen ongelmatapaus. Soitimme Tanskan polii-
siin, mutta neljän eri poliisin kanssa jutustel-
tuamme tajusimme, että Legoland on Tans-
kassa liian tärkeä turistirysä, jotta poliisi us-
kaltaisi puuttua tällaiseen syrjintään. Viisi- ja 
kuusivuotiaat Arttu ja Alina olivat kestäneet 
hienosti tunnin kestäneen neuvottelun. Mi-
nua sen sijaan tilanne nöyryytti. Paikalle tul-
lut Legolandin korkein naisvirkailija ymmär-
si, että haluamme liikkua kokonaisena per-
heenä ja että opaskoira on minulle välttämä-
tön apuväline. Hänkään ei silti pystynyt teke-
mään poikkeusta sääntöihin. Niinpä hän an-

TANSKAN 
LEGOLANDIIN

OPASKOIRAN KANSSA VAI ILMAN?
Tanskan Billundissa sijaitseva Legoland on rakennettu vuonna 1968. Vuosittain siel-
lä käy noin 1.6 miljoonaa kävijää. Legolandissa on muun muassa huvipuistolaitteita, 
legokauppoja, yhdeksän teemapuistoa sekä legoista rakennettuja ihmis- ja eläin-
hahmoja sekä maailman kuuluisia rakennuksia.

Legolandissa oli runsaasti ammattilaisten rakentamia legoraken-
nelmia, joista useita pääsi tunnustelemaan. Harmaasävyinen lohi-
käärme oli esillä Ninjago-maailmassa.

Ensimmäinen versio Minilandista oli rakennettu Legomaailman 
alkuaikoina vuonna 1968. Mahdollisimman tarkasti oikean muo-
toisten rakennusten, laivojen, autojen ja muiden legorakennelmi-
en mittakaava oli 1/20 ja niihin oli käytetty yli 20 miljoonaa lego-
palikkaa.

toi meille korvaukseksi tämän ja huomisen päivän ilmaiseksi.
  Huvipuistolaitteet olivat nyt meidän perheen kohdalla opas-
koiran takia aikuisilta suljettu. Pyrimme olemaan näyttämät-
tä lapsille mielipahaamme. Lapset kävivät laitteissa, joihin 
he pituusrajan takia pääsivät tai joihin he eivät tarvinneet ai-
kuista kaveriksi. Osalaitteista oli myös kiinni. Lapset seilasivat 
muun muassa joessa legoista tehdyillä tukkiveneillä ja leikki-
vät dubloilla isossa dublopuistossa.
  Koska odotellessa alkoi tulla kylmä, päätimme lähteä etsi-
mään sisätiloissa olevaa ruokailupaikkaa. Kävijöitä alkoi olla 
jo aika paljon ja Uuno sai tehdä tosissaan töitä pujotellessaan 
edellä kirmaavien lastemme perässä. Alueella olevat kävely-
reitit oli kaikki asfaltoituja. Valeriinalla oli hieman hankaluuk-
sia kulkiessaan kyynärsauvojen avulla jyrkissä mäissä. Lego-
landissa kävijöillä oli myös tavallisia koiria. Koska kävelyreit-
tien reunat oli kauttaaltaan aidattu, koirille ei löytynyt ainut-
takaan pissatuspaikkaa. Legolinnassa ollut ravintola oli meil-

le liian kallis, joten lähdimme palaamaan 
säilytykseen jätetylle kassillemme hake-
maan eväitä.
  Eväiden syönnin jälkeen ja auringon alka-
essa pikkuhiljaa lämmittää alkoi mielialam-
me parantua. Lapset kävivät muun muassa 
ajelemassa safarilla legoista tehdyillä seep-
rakuvioiduilla autoilla. Minä, Valeriina ja Uu-
no odottelimme alueen ulkopuolella. Viida-
kossa oli muun muassa legoista tehtyjä lei-
jonia, norsuja ja kirahveja. Kirahvi oli noin 
kaksi ja puoli metriä korkea. Nautimme las-
ten riemusta heidän kieppuessaan karusel-
lissa kolmatta kertaa peräkkäin ja kiipeil-
lessä uuden Ninjago-maailman kiipeilysei-
nällä. Pääsin tunnustelemaan legoista ra-
kennettua ihmisen korkuista lohikäärmet-
tä. Kaikki legorakennelmat oli ammattilais-
ten tekemiä. Yllätykseksemme emme löy-
täneet mistään paikkaa, jossa lapset olisi-
vat itse voineet rakentaa legoilla.
  Pääsimme koko porukalla Atlantikseen eli 
pieneen sisäakvaarioon. Sen keskellä oli iso 
allas, jota pystyi katsomaan eri puolilta ik-
kunoista. Kalojen keskellä olevat legoista 
rakennetut sukeltajat ja sukellusvene oli-
vat lapsille niin mieluisia, etteivät he tain-
neet nähdä yhtään kalaa koko tankissa. Art-
tu ryntäili kaukana edessä ja veti isosisko-
aan  perässään. Minulla oli  täysi työ pysyä 

Ensimmäisenä päivänä oppaanani oli vielä Uuno, joka kuvassa 
makaa etutassut ristissä.

Ensimmäisenä päivänä emme olleet päässeet 
kokonaisena perheenä Lego Trainiin, sillä opas-
koira Uunoa ei päästetty mihinkään laittee-
seen. Lego Train oli rakennettu ikään kuin suu-
rista legopalikoista.
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Uunon kanssa perässä, eikä Valeriina ehtinyt kertoa 
minulle juuri mitään kalatankin ihmeistä.
  Poistuimme pienestä akvaariosta ja päästimme lap-
set vielä uudestaan kaikkein mieluisimpiin laitteisiin. 
Koska jonot olivat pienet, pääsivät lapsemme lähes 
jonottamatta laitteisiin. Suosikkilaitteita olivat safa-
riautot, tukkiveneet, kärpässienilaite ja sammakko-
pudotus.
  Legoland meni kiinni kuudelta, mutta laitteet sul-
keutuivatkin yllättäen jo viideltä. Viimeinen tunti 
olikin näköjään tarkoitettu ostosten tekemiseen. Yl-
lättäen legopakettien hinnat olivat jopa korkeampia 
kuin suomalaisessa Prismassa. Outlet-myymälästä 
löysimme sentään yhden tuliaispaketin.
  Tuntui, että Legoland oli tullut jo koettua. Päätim-

me silti tulla huomenna uudestaan, sillä aika moni 
laite oli jäänyt lapsilta käymättä vaadittavien van-
hempien puuttuessa. Jättäisimme nyt Uunon asun-
tovaunuumme ja kokeilisimme, miltä tuntuu kun ko-
ko perhe pääsee samaan laitteeseen.

Toinen päivä vajaalla miehistöllä

Olimme Legolandissa vasta kymmenen jälkeen. Täs-
täkin päivästä tuntui tulevan tuulinen. Alina ja Art-
tu toimivat paljon oppaanani, sillä Valeriinan käyt-
tämien kyynärsauvojen takia en voinut pitää kiinni 
hänen kyynärpäästään. Vaimoni opastaessa jouduin 
pitämään kiinni hänen repustaan, jolloin hän ei tien-
nyt olinko opastuksessa vai en. Niinpä jäin muuta-

Toisena aamuna olimme Legolandin portilla vajaalla kokoonpanolla, sillä Uuno oli jätetty asuntovaunuun. Toisena 
päivänä oppaanani oli muun muassa viisivuotias Arttu. Valkoista keppiä joutui käyttämään jonkun verran opastuk-
sen apuna.

man kerran seisomaan paikoilleni muiden kulkiessa 
jo kaukana. Ilman Uunoa pääsimme nyt yhdessä lait-
teisiin. Lapset pääsivät  myös sellaisiin, joihin alle 120 
senttiä pitkä pääsi vain aikuisen seurassa. Tässä oli-
kin päivän ristiriitaisuus: pääsimme kokemaan pal-
jon yhdessä, mutta liikkumisen suhteen olin muiden 
opastuksen armoilla.
  Pari kertaa jouduimme seisomaan katoksen alla sa-
teen taukoamista odottaessa. Kerran osuimme buf-
fetravintolaan juuri sadekuuron ajaksi. Buffet mak-
soi porukaltamme noin 65 euroa. Lounaan jälkeen 
kiiruhdimme muutaman laitteen kautta katsomaan 
4D-elokuvaa. Olimme vielä ulkona, kun elokuvan al-
kuun oli enää minuutti ja 15 sekuntia. Kiireen takia 
irrotin otteeni Alinan opastuskädestä ja otin kiinni 
nilkuttavan Valeriinan repusta. Ovella muut nappasi-
vat 3d-lasit ja sukelsimme teatteriin. Penkkini oli hie-
man kostea ja Valeriinan päähän tippui vettä. Näy-

tös oli saksankielinen. Sadekohtausten aikana pääl-
lemme tippui vettä ja helikopterin lentäessä ympä-
rillämme tuntui tuulen vire. Jälkeenpäin sain kuulla, 
että jonkunlaista valoshowtakin oli ollut. Nämä oli-
vat varmaan sitä neljättä deetä.
  Perheemme kävi muun muassa tukkiveneajelulla, 
safariautoajelulla, teelautaspyörityksessä, majakka-
nosturissa, kolmenlaisessa kiertoajelujunassa, hei-
luvassa laivassa, kaalimadossa, sammakossa ja Ne-
xo Knigths-vuoristoradassa. Ja koska jotain piti os-
taakin, lapset saivat eilisten nexomiekkojen turvaksi 
nexokilvet. Itse olin saanut tutkiskella käsikopelolla 
monenlaisia legoista rakennettuja hahmoja.
  Lähdimme Legolandista hieman aiemmin, jotta Uu-
non ei olisi tarvinnut odotella asuntovaunussa ko-
vin pitkää aikaa. Onneksi sadekuurot olivat pitäneet 
asuntovaunumme viileänä.
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Teksti: Riitta-Kaisa Voipio

Tuhku nousi jaloilleen, kun Pinja tuli lastenhuonee-
seen. Se heilautti häntää ja nuolaisi tytön kättä. Se 
näytti jotenkin levottomalta höristellessään korvia. 
Sisko ja veli kiskoivat jo syvää unta.
  - Okei, mennään vielä ulos, sitten ruvetaan mekin 
nukkumaan.
   Tuhku kipitti edellä eteisen ovelle, ja Pinja avasi 
sen. Hän kiinnitti pannan ja hihnan ja nostaessaan 
katseen koirasta hän näki ison miehen seisovan kes-
kellä lasikuistin lattiaa.
   - Iltaa! Pinja sanoi reippaasti.
  - Iltaa! vastasi mies, joka näytti hämmästyneem-
mältä kuin tyttö, ja koirakin vain istahti rennosti ma-
tolle.
   - Ulko-ovi on raollaan, meillä se suljetaan aina. Ku-
ka sinä oikein olet? Onko tuo työkalu sun vai isän, 
isällä on tuommoinen? Pinja puhua pulputti osoitta-
en miehen kädessä keikkuvaa esinettä.
  - Ai tää sorkkarauta vai?, mies hölmistyi.
  Pinja pani kädet puuskaan, killitti vierasta suoraan 
silmiin ja kysyi: - Tulitko meille joulunviettoon?
  Miehen silmät lennähtivät selälleen. Hän avasi 
suunsa, muttei saanut mitään sanotuksi. Hetken toi-
siaan katsellen molempien suu vetäytyi hymyyn.
  - Minä käytän tämän ulkona, odota sinä tässä, tuu-
mataan sen jälkeen, mitä tehdään, Pinja määräsi.
  Mies jäi kuistille. Tuhku heilautti taas häntää, ja sii-
tä Pinja tiesi, ettei mitään hätää ollut.
  Palattuaan pihalta tyttö päästi Tuhkun sisään. Hän 
antoi nyt koiran nuuskia miestä tarkkaan, avasi sit-
ten välioven ja kehotti kulkemaan hiljaa, ettei per-
he herää.
  - Mennään keittiöön, sinulla on varmaan nälkä, olet 
ihan kylmissäsi, hän toimersi.
   Keittiössä Tuhku asettui puuhellan eteen, Pinja viit-

tasi miestä istumaan ja istahti itse vastapäätä. - Pane 
tuo rauta tuohon penkille, hän komensi. - Minä teen 
sinulle pari kinkkuvoileipää.
  Kun mies söi neljättä leipäviipaletta, ilmestyi äiti 
keittiön oviaukkoon. Hänen kätensä lennähti suun 
eteen ja silmät laajenivat lautasiksi. Pinja nosti sor-
men suulleen ja nyökkäsi mieheen päin. Tuhku kat-
seli tarkkaavaisena ja heilautti häntää äidille.
  - Minä annoin ruokaa, kun hänellä on nälkä, tyttö 
puheli.
   Äiti huomasi sorkkaraudan penkillä ja kalpeni. Mut-
ta Pinja hymyili merkitsevästi, ja Tuhku laski päänsä 
etukäpälien päälle.
  - Herkullisia kinkkuleipiä, mies mutisi ja joi ahnaas-
ti tuopillisen herukkamehua. - Ystävällinen tyttö tuo, 
hän lisäsi.
  Aikuiset puhelivat muutaman lauseen talvesta ja 
jouluruoista, ja Pinja tarkasteli miehen likaista tuk-
kaa, joka roikkui pipon reunan alta. Takissa näkyi 
tahroja ja muutama palkeenkieli. Kädet olivat mus-
tuneet.
  - Minä kiehautan kahvit, otetaan torttuja ja mauste-
kakkua, äiti päätti ja viritti keittimen ruplattamaan. 
Hän kattoi pöytään kupit ja muut tykötarpeet, hän 
laittoi myös Pinjalle asetin ja mehulasin.
  - No haluatko sinäkin tortun? äiti kysyi Tuhkulta.
  - Ei sille saa enää antaa mitään näin myöhään, Pin-
ja huomautti.
  - Nythän on joulu, äiti yritti, mutta tyttö oli tiukka-
na.
   He puhuivat jo melkein täyteen ääneen, ja niin isä 
tassutteli keittiöön. - Mitä täällä tapahtuu?
  Isän silmät revähtivät ammolleen, kun hän katsoi 
vierasta. Pinja viestitti ilmeellään, ettei mitään hä-
tää, homma on hallussa. Isä meni miehen luo ja top-
pasi kättä: - Martti, hän sanoi.
  - Pentti, mies vastasi nousten seisomaan.
  Isä näki sorkkaraudan ja hetken emmittyään virit-
ti keskustelun rakennustyökaluista. Äiti kaatoi isälle 

YLLÄTYSVIERAS

kahvia ja latoi lisää leivonnaisia puutarjottimelle. He 
juttelivat jo täyteen ääneen. - Shsh, Heikki ja Kirsi 

herää, jos te metelöitte, Pinja suhisi. 
  Pian aikuiset kuiskailivat lumen paljoudesta, sopi-
vasta pakkasesta ja joulukuusen välttämättömyy-
destä. Ja yhtäkkiä mies painoi kasvot käsiinsä, nyyh-
käisi kuuluvasti ja ryki sitten kurkun selväksi.  - Että 
tämmöistäkin elämä voi olla? hän henkäisi.
  Isä läimäytti Penttiä olalle. - Otetaanpa konjakkiryy-
pyt, nukuttaa paljon paremmin, hän sanoi ja kumar-
tui avaamaan kaapin ovea. Tuhku valpastui, sillä sen 
muonapussia säilytettiin samalla hyllyllä.
  - Sinä saat aamulla, nyt tarjoillaan vain yllätysvie-
raille, isä sanoi ja taputti huskyn selkää ansaiten 
nuolaisun poskeensa.
  Miehet kilistivät laseja ja hörppäsivät kullanruske-
aa juomaa ja ähkäisivät. Äiti nyrpisti nenäänsä tus-
kin näkyvästi. Pinja venytti kädet kohti kattoa. - Mi-
nä taidan lähteä nukkumaan, pärjäättekö te täällä? 
hän haukotteli.
   - Pärjätään, aikuiset vakuuttivat.
  - Eiköhän lämmitetä sauna, etsi sinä puhtaat vaat-

teet vieraalle. Tehdään peti tuvan sohvaan, isä eh-
dotti äidille ja nappasi täyden tikkuaskin uunin kul-
malta.
  Kun Pinja oli pessyt hampaat ja pukenut pyjaman 
päälle, hän kömpi vuoteeseen. Isosisko nosti päätä: 
- Mitä tuolla tapahtuu?
  Pinja supatti koko tarinan ja haukotteli makeasti. 
Keittiössä kaksi möreää miesääntä lauloi Sinivuor-
ten yötä aika lailla nuotin vierestä, mutta äidin altto 
kuulosti sitä vastoin kauniilta.
  - Se on varmaan se Jeesus-lapsi? Kirsi arveli.
  - Ei ole, se on ihan aikuinen, iso miehenköriläs, pik-
kusisko sanoi, kietoutui tiukasti peittoon ja nukah-
ti saman tien.
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Opaskoirankouluttaja Janne Ruokonen 
ja hänen Opaskoirakoulun pentuohjel-
maa koordinoiva Hannele-vaimonsa 
ovat melkein aina yhdessä. Heitä se ei 
haittaa – päinvastoin, se on oikein mu-
kavaa!

Teksti ja kuvat: Ali Kinnunen

R uokoset käyvät yhdessä päivätöissä Näkö-
vammaisten liiton opaskoirakoululla, Jan-
ne opaskoirankouluttajana, Hannele pen-
tuohjelman koordinoijana ja monitoime-

na. Heillä on lisäksi yhteisiä yrityksiä ja myös vapaa-
aika kaikkine harrastuksineen vietetään pääosin yh-
dessä. Keskiössä ovat opaskoiraoppilaat ja kolme 
omaa koiraa.
   Janne kiteyttää Ruokosten ideologian näin:
  - Meille on ollut tärkeää kaksi asiaa: ihmisten ja koi-

rien auttaminen. Olemme ihannetöissä, kun saam-
me tehdä molempia!
  Sanotaan, että opaskoiran kouluttaminen on kut-

sumustyötä. Jannenkin tapauksessa juuri niin on: 
hänet kutsui ammattiin silloinen koulun johtaja Ju-
ha Herttuainen, joka puolestaan oli saanut kutsun 
edelliseltä johtajalta.
  Jämsän seudun palveluskoiraharrastajien ennätys-

nuori puheenjohtaja Janne ja Juha olivat tavanneet, 
kun Janne oli tullut esittelytilaisuuteen katsomaan 
opaskoirien kouluttamista. Nuorukaisen into ja 
luontainen koirankäsittelytaito olivat ilmeisesti teh-
neet kokeneeseen koirankouluttajaan vaikutuksen. 

  
Aito työpaikkaromanssi 

Yhtenä kauniina päivänä opaskoirakoululle saapui 
kesätyöntekijäksi Hannele, joka opiskeli kielenkään-
tämistä Helsingin yliopistossa. Elettiin aikaa ennen 
tindereitä, nettitreffejä ja seuralaispalveluja. Hanne-
le tuli melkein kuin kotiinsa, hänellä oli ollut itsel-
lään kaksi opaspentua ja lapsuudenkodissa monta. 
Pätkätyö muuttui nopeasti vakituiseksi työpaikaksi, 
mikä sopi vastavalmistuneelle filosofian maisterille 
oikein hyvin.
  Loppu onkin rakkaustarinaa, voisi puhua myös ai-

dosta työpaikkaromanssista.  Jannella ja Hannelel-
la natsasi heti alusta saakka ja natsaa edelleenkin, 
ikään kuin liitto olisi jossakin järjestetty. 
   - Me nähtiin töissä, mutta ei meillä silloin ollut yh-

teisiä työtehtäviä. Kun opaskoirakoulu järjesti huu-
mekoirien SM-kisat Onnelassa, Janne oli ratamestari 
ja minä olin kilpailusihteerinä. Siinä työryhmässä me 
sitten tutustuimme lähemmin, Hannele sanoo.
  - Monet ovat kysyneet, miten me voidaan olla yh-

dessä töissä ja kotona ja vielä harrastuksissa, mutta 
meitä se ei haittaa mitenkään, päin vastoin. Meistä 
on mukava olla yhdessä! Janne sanoo. 

Vapaaehtoiset iltalenkillä koiran kanssa

Janne on helmikuussa ollut opaskoirankouluttajana 
20 vuotta. Yli 80 opaspentua on muuttunut taitavak-
si opaskoiraksi hänen opissaan. 
  Janne itse ei sano, mutta kovin kaukana ei ole veik-

kaus, että hän ei vaihtaisi pois päivääkään. Viime 
vuosina hän on päässyt tutustumaan myös muiden 
maiden opaskoirankoulutukseen ja tuonut monen-
laisia tuliaisia.

RUOKOSET
- AINA YHDESSÄ

  Kun Janne ja toinen vanhempi kouluttaja Pek-
ka Korri vierailivat Amerikan opaskoirakouluilla, he 
huomasivat että siellä moni asia pyöri vapaaehtois-
ten varassa. Miehiä muun muassa kuljetti vapaaeh-
toinen kuljettaja.
  - Ihmisillä on suuri halu auttaa. Hyväsydämellisiä 

ihmisiä on paljon. He eivät odota mitaleja eikä pat-
saita pihaan vaan tekevät työtään pyyteettömästi, 
Janne sanoo.
  Nykyään myös opaskoirakoululla turvataan va-

paaehtoisiin. Esimerkiksi Hannelen toimenkuva on 
muuttunut paljon alkuvuosista. Hän on vahvasti 
mukana pentuohjelmassa eli hän etsii kiinnostuneet 
perheet ja järjestää heille pennut kasvamaan.

 - Tarkoitus on löytää jokaiselle pennulle sopiva 
hoitoperhe. Janne on pentuohjelman vastaava eli 
me teemme nykyään aika paljon töitä yhdessä. Se 
on oikein hyvä, koska meillä on tiimityöskentely toi-
minut aina hyvin..
  Vapaaehtoistyö merkitys on kasvanut. Nykyisin va-

paaehtoiset käyvät ulkoiluttamassa tulevia opaskoi-
ria iltaisin ja viikonloppuisin. Se sopii erittäin hyvin 
esimerkiksi ihmiselle, joka ei voi ottaa omaa koiraa, 
mutta haluaa lenkkeillä koiran kanssa.

  -  Meillä on vapaaehtoisille tarjolla myös koirien 
kuljetusta. Vuoden vapaaehtoiseksi valittu Jussi As-
teljoki  esimerkiksi tekee monenlaisia palveluksia 
mutta tärkeintä on, että hän kuljettaa koulun koiria. 
    Janne on juuri palannut Latviasta opaskoiramaa-

ottelusta, jossa hän oli Suomen tuomarina. Reis-
su meni oikein hyvin – ilman passia, joka unohtui 
kotiin. Kukaan ei usko, että Janne pääsi maahan ja 
maasta pois passia näyttämättä, mutta selitys lie-
nee se, että hän matkusti lentokoneella, laivamat-
kustajiltahan passi kysytään, vaikka EU:ssa ollaankin. 
Opaskoiramaaottelusta on Jannen kirjoittama juttu 
kirjassa toisaalla.
   
Omat koirat opettajina

Kun Janne oli nuori, perheessä oli dobermanne-
ja. Sen verran ne pelottivat, että Janne siirtyi nuk-
kumaan alasängystä yläsänkyyn. Kun hän oli noin 
15-vuotias, hän sai ihan oman koiran. Siihen asti hän 
oli harrastanut palveluskoirakerhon puheenjohtajan 
lainakoiran kanssa. Koira oli aggressiivinen ja siihen 
oli löydettävä ratkaisu, mikä antoi suuntaa myöhem-
mille toimille.

Janne ja Hannele Ruokonen.
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bis, joka oli saanut koululta hylkypäätöksen ja odotti 
uutta kotia tarhassa surullisen näköisenä. Janne kä-
vi kävelemässä Turren kanssa ja huomasi, ettei siinä 
ollut mitään vikaa. Niinpä Turre päätyi omaan lau-
maan. 
   Turre täyttää 10 vuotta,  Inkku 12, Rommin seu-

raajaksi on tullut Rimma. Kolmen koiran laumaa seu-
raamalla voi oppia paljon koiraeläinten elämästä, jos 
vain pitää silmät auki. Järjestys on selvä: Inkku on 
ensimmäinen, sitten Rimma, sitten tulevat vierailulla 
olevat koirat ja lopuksi Turre. Sille elämässä tärkeintä 
on ruoka ja lepääminen. 
    Turre on toisaalta lauman julkkis, se pääsi Suruk-

si KOM-teatterin esitykseen Kaikki isäni hotellit kuu-
luisien näyttelijöiden seuraan. Silloin havaittiin, että 
sille uuden oppiminen on helppoa, kiitos työlinjais-
ten koirageenien. 

Tassutaiturit auttaa ongelmakoiria

 
Rakastetun päivätyön ohella Ruokoselle on koirien 
hyvinvoinnin takia syntynyt kaksi vapaa-aikana toi-
mivaa yritystä, Tassutaiturit ja Dogmanship.
   Kun koiraharrastaja Jannelta ruvettiin yhä useam-

min kysymään neuvoja ongelmakoirien eli esimer-
kiksi kiinni käyvien tai rähjäävien koirien rauhoitta-
miseen, Ruokoset perustivat Tassutaiturit. Se on ny-
kyisin tuttu muun muassa Showhau -televisio-ohjel-

masta, jossa se on ratkaissut koirien ongelmia. Uu-
det Showhaun jaksot jatkavat perinnettä esittele-
mällä 12 jakson verran Näkövammaisten liiton opas-
koirakoulun toimintaa, kannattaa katsoa!
  Janne muistuttaa, että esimerkiksi aggressiolaje-

ja voi olla yli 20, niinpä syitä ja selityksiä koiran käy-
tökselle on aina löydettävissä. Tässä jutussa niitä ei 
käydä läpi, mutta Jannella ne ovat hallussa. Tärkeää 
on muistaa, että koiran käyttäytymiselle on aina se-
litys. Sen jälkeen ongelmakoiran tasapainoon saat-
taminen on paljon helpompaa. Suurin osa koiran ag-
gressioista muuten on ihmisen aiheuttamia ja koira-
elämän ajatusmaailman laiminlyömistä!
  Kysyn, voiko tassutaitureita suositella vaikkapa 

lenkkipolulla tapaamansa vihaisen koiran omistajal-
le.
  - Voi, meihin kannattaa ottaa yhteyttä, kyllä me 

jotakin keksitään. Ongelmakoirat ovat Tassutaitu-
reiden suurin työllistäjä. Jonkin verran me teemme 
myös pentutestejä ja pidämme kursseja.
  Tassutaiturit tulevat koiran luo ja tutustuvat tilan-

teeseen. Sen jälkeen seuraa tärkeä vaihe: kouluttaja 
näyttää miten menetellä oikein. Sen jälkeen omista-
jat rupeavat tekemään samaa valvotusti. Lopuksi jär-
jestetään yhteistreenejä.
  -  Silloin meidän omat koirat on mukana. On hyvä 

harjoitella tuttujen ja turvallisten koirien kanssa! Esi-
merkiksi vastaantuloa ja kohtaamista kannattaa har-

Ruokosten oma lauma.

joitella sellaisen koirakon kanssa, joka ei pelkää eikä 
ala itse räyhätä.     
   Kurssivalikoimassa on mm. kurssi nimeltä Ohituk-

set kuntoon – räyhäämättä hihnassa. Nimi kertonee 
kaiken.
Janne puhuu positiivisesta ja negatiivisesta vahvis-

tamisesta, palkitsemisesta ja rankaisemista vaikka 
päiviä yhteen menoon. 

Yin ja Yang tasapainossa

Jannen palava kiinnostus koirien ja ihmisten ongel-
mien ratkaisemiseen on saanut hänet opiskelemaan 
monenlaista. Hän on koirahieroja, ravintoneuvoja, 
ravinto-  ja yrttiterapeutti ja lisäksi hänellä on vuosi-
en opinnot kiinalaisesta lääketieteestä. 
  Hän on aina ollut valmis myös uusiin kokeiluihin. 

Niiden tuloksena hän on kouluttanut Suomen en-
simmäisen kuurosokealle tarkoitetun opaskoiran ja 
ensimmäisen positiivisin menetelmin koulutetun 
suojelukoiran. Operantisti kouluttaessa Jannella on 
pääpaino positiivisessa vahvistamisessa kuten eri-
laisten palkkioiden hyödyntämisessä, jotka sitten 
merkataan klikkerillä, eräänlaisella naksuttimella, 
jolloin koira tietää saavansa palkan.
  Jossakin vaiheessa Ruokosille tuli tunne, että jota-

kin puuttuu. Kiinalaisessa lääketieteessä käytettäviä 
yrttejä ei saanut Suomesta, eikä koirien ravintoon 
kiinnitetty heidän mielestään tarpeeksi huomiota.
  Niin syntyi Dogmanship Oy. Sen lähtökohta oli 

hankkia omille koirille hyvää ruokaa, koska teollisen 
ruuan antaminen niille oli lopetettu. Barfaus ja raa-
karavinto tulivat ohjelmaan jo silloin, kun ne olivat 
monille muille tuntemattomia. Myös yrttipuoli alkoi 
kukoistaa. 
  - Meiltä löytyy melkein sairauteen kuin sairauteen 

jotain apua lisäravinnepuolelta. Sitten on vielä aku-
punktio, 3500 vuotta vanha hoitotiede, joka on pal-
jon monipuolisempaa kuin vain neulojen pistämis-
tä. Esimerkiksi koiran epilepsiaan voisi löytyä mo-
nia apukeinoja kiinalaisesta lääketieteestä, Janne sa-
noo.
  Dogmanshipistä saa koirille akupunktiota, hieron-

taa ja ravintoneuvontaa, ihmisille akupunktiota. Yin 
ja Yang vilahtelevat Jannen puheissa tuon tuosta, li-
säksi on ylitila ja vajaatila, kuuma ja kylmä. Tärkeintä 
on tasapaino – niin koiralla kuin ihmiselläkin.

Koira-ajokortti?

- Olen pitkään pohtinut, että pitäisi olla jonkinlai-
nen koira-ajokortti. Peruskortin lisäksi voisi olla lisä-
luokkia vaikka rotujen tai erikoislajien mukaan. Mo-
net harrastajatkin luulevat, että he tietävät asioista, 
mutta näin ei ole, koska kokemuksia on vähän. Meil-
lä opaskoirakoululla on se etu, että meillä on ollut 
paljon erilaisia koiria, monta vuodessa ja vielä testa-
ukset päälle. Koirakoulutuksen eteen on tehtävä ko-

ko ajan töitä.  20 vuotta ei ainakaan minulla ole men-
nyt hukkaan, Janne sanoo.
  Yleinen harhaluulo on, että koira ei pysty sano-

maan mikä sillä on. Viisas ihminen pyrkii tulkitse-
maan koiraa ja näkee, mitä se haluaa sanoa, vaikka 
ei puhua osaakaan. Koira on koira, ei lapsi eikä kis-
sa vaan ajattelee koiraeläimen tavoin. Niinpä omis-
tajankin pitäisi oppia ajattelemaan koiraeläimen ta-
voin. 
Esimerkkinä on perheen oma johtajakoira Iina, jo-

ka hallitsee laumaansa menemällä kohti. Tappelua ei 
tule, muut tottelevat kiltisti.
  - Vaikka tietäisi paljon, aina on myös opittavaa. Kun 

näkee koiran omana kauniina yksilönään, vaikka se 
räyhäisi kuinka, pään sisälle pitää päästä, että saa 
yhteyden toimimaan. Vasta silloin voi kysyä koiralta, 
että meneekö meillä nyt ihan hyvin. 
  - Ihminen yrittää usein puskea koiraan omaa ajat-

telumaailmaansa, mutta se ei mene koiralle perille, 
koska koira on  lähempänä luontoa, eikä aina ym-
märrä ihmistä.
  Koira on laumaeläin ja laumassa on aina johtaja. 

Jos kaikki on kunnossa, ihminen on johtaja ja huo-
lenpitäjä ja koira on tyytyväinen tasapainoiseen elä-
määnsä. Mutta jos ihminen ei osaa ottaa johtoa ja 
vaatia koiralta tiettyjen pelisääntöjen noudattamis-
ta johdonmukaisesti, koira voi joutua hämilleen ja 
siitä saattaa seurata ongelmia ja ristiriitoja. On esi-
merkiksi tilanteita, joissa koira ei kenties keksi kuin 
purra tai haukkua ja silloin tilanne on täysin epäta-
sapainossa.
  - Jos esimerkiksi nainen ei saa räyhäävää koiraa 

kuriin, hänen pitää nostaa itsestään maskuliinista 
puolta ja kertoa koiralle että hei, nyt rauhoitut! Se ei 
tarkoita väkivaltaa, vaan oman energiatason nosta-
mista. Ja jos mies ei saa arkaa koiraa tulemaan luok-
seen, hänen ei saa olla liian päällekäyvä, vaan hänen 
pitää pudottaa olemustaan.
  - Lainaan amerikkalaista viisasta: ”Oikealla koulu-

tuksella ihmisestä voi tulla koiran paras ystävä!”

Avioerokoira vaihtohelvetissä

Yleisesti esimerkiksi opetetaan että koiraa voi ran-
gaista retuuttamalla sitä niskasta, koska niin kuu-
lemma emäkin tekee. Ja höpön löpön. Turha edes 
kuvitella, että koira luulisi isäntäänsä tai emäntään-
sä emäkseen, se erottaa kyllä ihmisen ihmiseksi. Ei-
vätkä emätkään retuuta pentujaan, ne vain mene-
vät uhkaavasti kohti ja murisevat, se riittää. Koira ei 
ole tyhmä, vaikka ihminen usein leikkiikin jumalaa ja 
luulee tietävänsä kaiken kaikesta.
   - Monet runsailla makupaloilla kouluttavat sano-
vat, että heillä on koiralähtöistä koulutusta, mutta 
minä en kyllä ole koskaan nähnyt koirien antavan 
makupaloja toisilleen.
  Jannekin käyttää makupaloja palkitsemiseen ja ne 
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saattavat nopeuttaa monia oppimistilanteita, mut-
ta ilman makupalojakin koiran voi kouluttaa oikein 
hyvin. Vaaditaan vain enemmän taitoa ja kekseliäi-
syyttä löytää toimivat palkkiot. Joskus tehokkaam-
pi tapa on korvata makupala vaikka pallolla, kehul-
la tai taputuksella. 
   Ihmisen väärä tunnetila siirtyy koiriin. Niinpä avio-
erokoirat esimerkiksi voivat käyttäytyä omituisesti, 
ei välttämättä oman surunsa takia, vaan sen vuoksi, 
että emäntä tai isäntä on järkyttynyt tai suruissaan. 
  - Joskus taas luullaan, että koiran pitäisi kestää mi-
tä vain. Se on kenties viikon yhdessä kodissa, vii-
kon toisessa ja sitten ihmetellään, kun koira oireilee! 
Hannele sanoo. - Jokin koira ehkä kestää sen, mutta 
monikaan ei. 
Vaikka koira on koiraeläin, yhtälailla se tuntee ja 
ajattelee.
  Tassutaiturit on kouluttanut satoja koiria vuosien 
aikana niin yksityisopetuksena kuin useampien koi-
rakoiden ryhmäkoulutuksissa.
  Monille epätoivoisille koiranomistajille kouluttajan 
rauhoittava vaikutus antaa toivoa: jos hän, ehkä mi-

näkin. Ehkä vika ei olekaan koirassa, jospa sen kans-
sa voikin jatkaa yhteiselämää, kun oppii itse käyttäy-
tymään toisin.

”Maalausta en jätä!”

Tähän kohtaan voisi sanoa, että ei tässä vielä kaik-
ki.  Janne kuului Suomen Wushu-liiton johtokun-
taan. Siihen kuuluu paljon kiinalaisia itsepuolustus-
lajeja kuten taiji. Janne ja Hannele ovat järvenpääläi-
sen Sanbao-yhdistyksen perustajajäseniä. Sanbaos-
sa he ovat käyneet harjoittamassa Qigongia. Qigong 
on kiinalaista terveysliikuntaa.
  Janne sanoo, että ainakin yhdestä hän pitää kiinni: 
maalauksesta. Hän on maalannut nuoresta saakka ja 
käynyt monena vuonna myös kesäyliopiston kurs-
seilla Suomenlinnassa. 
  Hannele on harrastanut kuorolaulua muun muassa 
Philomela-kuorossa, joka on voittanut mm. kuoro-
jen maailmanmestaruuden. Nyt hän katsastaa kuo-
roa, joka ei veisi ihan niin  paljon aikaa, mutta jos-
sa voisi harrastaa laulua. Muutamia laulukeikkojakin 

on ollut ja kotona soi piano. Omalla ajallaan hän on 
kääntänyt kolme kirjaa ja tekee käännöstöitä muu-
tenkin. Ruokoset järjestävät kotonaan myös viini-il-
toja. Eri liikuntalajit ja omien koirien kouluttaminen 
vievät myös oman osansa vapaa-ajasta.    
  Turha edes yrittää laskea, kuinka paljon töihin, yri-
tyksiin, harrastuksiin, koiriin ja kaikkeen muuhun 
Ruokosilta menee aikaa, tehtävä on mahdoton. Kai-
pa se on niin, että nuorena jaksaa!

Jannen taidetta:
Koirankuva on pastellityö, 
Sininen talvimaisema öljyväri.



56 57

Teksti: Gunta Bite, Palvelukoirayhdistys TEODORS/projek-
tipäällikkö

Opaskoirien täydennyskoulutusta

Palvelukoirayhdistys TEODORS (Servisa suņu 
biedrība TEODORS, myöh. PKY), joka on liittynyt 
myös Latvian Näkövammaisten yhdistyksen (Lat-
vijas Neredzīgo biedrība) jäseneksi, esitteli vuoden 
2016 tammikuun lopussa projektinsa Latvian val-

tion metsäjärjestölle (Latvijas Valsts meži). Tarkoi-
tuksena oli taloudellisen tuen hankkiminen PKY:n 
seminaari- ja koulutusprojektin toteutusta varten.  
Maaliskuun 1. päivänä PKY sai yhtiöltä myönteisen 
vastauksen. Kyseisen projektin aikana järjestettiin 
seminaari- ja koulutussarja, jonka tarkoitus oli aut-
taa näkövammaisia ihmisiä olemaan elämässään liik-
kuvina, itsenäisinä ja varmoina opaskoirien avulla. 
Tarkoituksena oli myös innostaa laajemmin yhteis-

TOIMINTAA 
LATVIASSA

kuntaa liittymään aktiivisesti mukaan palvelukoira-
toimintaan ja tukemmaan sitä taloudellisesti sekä 
hoitoperhe- ja peesaritoiminnan kautta.
  Koulutusta palvelukoirille ja niiden haltijoille jär-
jestään maailmassa yleisesti koko koirien työelä-
män ajan. Sitä tehdään myös opaskoirille, jotta koi-
rien ja niiden haltijoiden taidot tulisivat vahvem-
miksi ja liikkuminen tuntemattomissa paikoissa pa-
ranisi. Koulutus on myös paikallaan, jos koiran halti-
ja on menettänyt vamman johdosta taitonsa toimia 
tietyissä elämäntilanteissa. Siispä  järjestettiin tämä 
seminaari- ja koulutussarja eli täydennyskoulutus-
kursseja sekä koirille ja niiden haltijoille että myös 
opaskoiratyön parissa puuhaaville ihmiselle. Semi-
naareihin osallistui kahdeksan opaskoirakkoa Rii-

asta (Rīga), Carnikavasta, Daugavpilsistä, Cesisistä 
(Cēsis), Liepajasta (Liepāja), sekä Kalnciemasta. Mu-
kana oli myös muutamia vapaaehtoisia, jotka oppi-
vat toimimaan peesareina.

Latvialaista opaskoiraväkeä Birojnīca-kirjakahvilan pihalla. Kuva Ieva Velde. Lῑga ja Rῑga osallistuivat täydennyskoulutukseen Cēsisissä. Kuva: Liene Šternberga.
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  Projektin toteutus alkoi Riiassa  Kansainvälisenä 
opaskoirapäivänä 27. huhtikuuta. Tapahtuman aika-
na suoritettiin koulutusharjoituksia kaupunkiympä-
ristössä ja järjestettiin tiedotustilaisuus. Siinä Latvi-
an Valtion metsäjärjestön edustaja toivotti projektil-
le onnistumista ja korosti sen tarkoitusta sekä ajan-
kohtaisuutta. Samalla hän kutsui yhteiskuntaa osoit-
tamaan suurempaa kiinnostusta palvelukoiratoimin-
nan kysymyksiin. Tapahtumassa annettiin kiitosto-
distuksia edellisille ja nykyisille koirien hoitoperheil-
le sekä kiitettiin erityisesti suomalaisia Latvian pal-
velukoiratoiminnan rahallisesta ja aineellisesta tues-
ta.
  Seuraava seminaari- ja koulutustilaisuus järjestet-
tiin 27.–29. toukokuuta Cesisissä. Cesisin kunnanval-
tuuston jäsen Talis Jaunzemis (Tālis Jaunzemis) avasi 
seminaarin luentosarjan. Sen jälkeen harjoitteluissa, 
jotka tapahtuivat sekä Cesisissä, että muissa Latvi-
an kaupungeissa, näkövammaiset osallistujat opas-
koiriensa kanssa harjoittelivat liikkumista ja suun-
nistautumista kaupunkiympäristössä. Cesisissä har-
joittelujen lomassa osallistujat käivät myös luteri-
laisessa kirkossa kuuntelemassa neljä urkusävellys-
tä, jotka seminaariosallistuja Cesisistä Beate Bringu-

le (Beāte Bringule) soitti. Lopuksi seminaariosallistu-
jat lähtivät retkelle Cesisin linnaraunioille, tutustui-
vat linnan pienoismalliin sekä leijonaveistoksiin nii-
tä koskettamalla ja saivat tietää Vapaudenpatsaan 

(Brīvības piemineklis) historiasta. Jälkimmäisestä ker-
toi projektin yhteistyöpartnerin – Latvian Näkö-

vammaisten kirjaston (Latvijas Neredzīgo bibliotēka) 
– kutsuma opas Leons Staris.
  28.–30. kesäkuuta seminaari- ja koulutusprojek-
tiin osallistuvat vierailivat Daugavpilsissä, missä lu-
entosarjan avasi Daugavpilsin kaupunginjohtaja Ja-

nis Latšplesis (Jānis Lāčplēsis). Hän arvioi PKY:n toi-
mintaa ja toivotti yhdistykselle kestävyyttä toimin-
tansa kehittämisessä sekä vammaisten sosiaaliryh-
män yhteiskuntaan integroimisessa. Luentojen aika-
na kuuntelijat voivat saada tietoa palvelukoiran hal-
tijan laillisista oikeuksista käymiseen julkisissa pai-
koissa, matkustamisesta julkisella liikenteellä ilman 
maksua, jne. (Seminaarin luentojen aiheita ja ma-
teriaaleja on koottu informaatiomateriaaliin: “Pal-
velukoira ja sen elämäntehtävä – käytännön ohjei-
ta yhteistyöstä palvelukoiran haltijan kanssa”, jo-
ka on painettu sekä pistekirjoituksella, että tavalli-
sella kirjoituksella ja on syyskuusta lähtien saatavil-
la kaikilla Latvian Näkövammaisten kirjaston osas-
toilla.) Lopuksi seminaariosallistujat lähtivät retkel-
le pitkin Daugavpilsia oppaansa – kirjallisuudentut-
kijan ja runoilijan Valentins Lukaševitšin (Valentīns 
Lukaševičs) – kanssa. Siitä on kiittäminen Latvian Nä-
kövammaisten kirjaston Daugavpilsin osaston johta-
jaa Jana Slapakaa (Jana Šlapaka).
  23.–25. heinäkuuta seminaari- ja koulutustilaisuus 

Kansainvälisen opaskoirapäivänä kokoonnutiin aluksi Riikan Vērmaņia-puistoon. Kuva Velga Zēgnere.

Latvian Metsäjärjestön edustaja Inga Pētersone kertoi  Kansainvälisen opaskoirapäivän tilaisuudessa pro-
jektirahoituksesta Latvian opaskoirien täydennyskoulutuksen hyväksi. Kuva: Ieva Velde.
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järjestettiin Liepajassa, missä Liepajan apulaiskau-
punginjohtaja Vilnis Vitkovskis piti avajaispuheen. 
Seminaarin aikana osallistujat kävivät vammaisil-
le sopeutetulla rannalla ja sen jälkeen tutustuivat 
Liepajan kaupunkiin näkövammaisen oppaan Ar-

turs Livmanisin (Artūrs Līvmanis) sekä Latvian Näkö-
vammaisten kirjaston Liepajan osaston johtajan Ilze 

Karklinan (Ilze Kārkliņa) kanssa. 
    Liepajassa seminaari- ja koulutustilaisuuksien sar-
ja Saatettiin päätökseen ja viimeisen tilaisuuden ai-
kana osallistujat kuuntelivat opaskoirakouluttaji-
en kaikkien seminaarien aikana tekemät havainnot 
ja arvioinnin. Kouluttajat tunnistivat jokaiselle osal-
listujalle tarvittavaa lisäopetusta, joka auttaisi yh-
teistyön opaskoiran kanssa tulevan hedelmällisem-
mäksi, sekä esittivät muutamia moitteita. Kouluttaji-
en esittämät moitteet olivat pääasiassa sellaisia, et-
tä opaskoirahaltijat eivät ole täyttäneet vieraita ih-
misiä koskevia ohjeita. Kouluttajat painottivat sitä, 
kuinka tärkeää on kieltää vieraita ihmisiä silittämäs-
tä omaa koiraa tai aiheuttamasta muuta häiriötä - jo-
pa silloin, kun valjaat on otettu pois. Koiran huomio 
vedetään sen varsinaisestaa työstä pois.
  Vielä yksi ohje koski riittämätöntä koiran palkitse-
mista. Silloinkin, kun koira toimii hyvin, vaikka sille ei 

ole annetttu mitään käskyä, koiraa on ehdottomasti 
ylistettävä, silitettävä tai sille on tarjottava joku ma-
kupala. Juuri tämä aspekti vaikuttaa kaikkien koirien 
kuuliaisuuteen käskyjen tottelemisessa.
Lopuksi kouluttajat kehoittivat koirahaltijoita jatka-
maan seminaarien aikana hankitun taidon vahvis-
tamista kotonaan, koska suoritettu saatu koulutus 
muistuttaa vieraan kielen oppimista – kun sitä oppi-
taan, kaikki on selvää, mutta kun sitä ei käytetä, kie-
li unohdetaan.

Opaskoiranhaltijoiden koulutuksen lisäksi ope-
tettiin myös kahdeksaa vapaaehtoista, jotka ovat 
hankkimassa opaskoiranhaltijoiden peesareiden 

(stūrmanis) taidon. Se tarkoittaa, että tulevaisuudes-
sa nämä kahdeksan ihmistä eri kaupungeista voivat 
tarpeen vaatiessa auttaa oikein opaskoirahoitajaa 
suunnistautumaan ympäristössä ja olemaan hänen 
“silminänsä”.

Tämän projektin lopputapahtuma – kävelyretki – 
järjestettiin levona intensiivisen työn jälkeen. 6. elo-
kuuta kello 13:00 seitsemän opaskoirahaltijaa pee-
sareidensa kanssa sekä kaksi vapaaehtoista läh-
ti matkaan Saulkrastista. Kävelyretken reitti oli va-
littu niin, että osallistujat saattaisivat kokeilla erilai-
sia tiepäällysteitä (asfalttia, sirua, metsäpolkuja, ran-

Daugavpils nykyaikaisine katurakenteineen oli mielenkiintoinen opaskoirien koulutuspaikkana. 
Kuva: Ligita Damberga.

nan hiekkaa, matkailupolkujen puupäällystettä, me-
talli- ja puusiltoja jne.) sekä tuntemuksia (aurinkoa, 
tuulta, merta, metsän tuoksua). Valkoisella dyyneil-
lä kaikki osallistujat saivat juhlallisesti todistuksiaan 
osallistumisesta seminaari- ja koulutussarjaan. Yh-
distys kiitti vapaaehtoisiakin, jotka osallistuivat ta-
pahtumiin ja ilmoitti 1.  lokakuuta Riiassa tapahtu-
vaan kansainväliseen opaskoiramaaotteluun kak-
si seminaariosallistujaa – Lῑga Ķikuten (Līga Ķikute) 
opaskoiransa Riian kanssa sekä Viktors Sergejevsin 

Neiran kanssa.
Ennen kävelyretken alkua projektipäällikkö luki 

Saulkrastin kunnanjohtajan Ervins Gravitisin (Ervīns 
Grāvītis) lähettämän kirjeen, jossa oli sanottu näin:

“[..] Kiitän kutsusta ja osoitetusta kunnioituksesta, 

mutta valitettavasti minun on mentävä 6. elokuuta 
suunniteltuun tapahtumaan, siksi en voi osallistua kä-
velyretkenne avaamiseen.

Arvioin korkeasti yhdistyksenne panosta ja pyrki-
myksiä auttaen näkövammaisia integroitumiseen yh-
teiskuntaan yhdistyksen tarjoamien palvelujen avulla.

Toivotan yhdistykselle menestyvää toiminnan jatkoa 
ja suunnitelmien toteuttamista tukemalla myöten ole-
via ihmisiä”.

Pitäisi vain liittyä herran E. Gravitisin toivotukseen 
ja kiittää sekä seminaari- ja koulutussarjan osallistu-
jia että sen järjestäjiä ja kouluttajia: Zaiga Klavinaa 
(Zaiga Kļaviņa), Ligita Dambergaa, Egils Vinogra-

dovsia, Juha Herttuaista (Juha Hertuainens), Maria 

Soonbergia (Viro) ja Veronika Malmia (Viro).

Liepajan täydennyskoulutusleirillä. Meri ja hiekkaranta kuvastuvat takana olevasta Liepaja-peilistä. 
Kuva: Ligita Damberga.

Latvian metsäjärjestön rahoittama patikkatapahtuma Saulkrastista Carnikavaan päätti vuoden 2016 opaskoiri-
en täydennyskoulutussarjan. Kuva: Ligita Damberga.
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Kotikaupunginosamme 
Helsingin Lauttasaari on 
jo usean vuoden ajan ol-
lut myllerryksessä. En oli-
si selvinnyt tästä ajasta il-
man rakasta, tärkeää opas-
koiraani Pekkoa. Joskus 
mietin, haluavatko päät-
täjät ja poliitikot tahallaan 
vaikeuttaa meidän näkö-
vammaisten elämää, vai 
eivätkö he vain ajattele.

Teksti: Marianne Tenhami
Kuvat: Ali Kinnunen

E Ensimmäisen oppaani 
Ninnin viimeisenä työ-
kesänä se alkoi: Lautta-
saareen alettiin raken-

taa metroa ja räjäytyksiä oli jat-
kuvasti niin, että maa vain tärisi. 
Ninni pelkäsi jo valmiiksi ukkos-
ta ja ilotulitusraketteja, joten suu-
tuin todella Ninnin puolesta kuul-
lessani räjäytysten alkavan. Länsi-
metron työntekijät olivat kuiten-
kin todella ystävällisiä ja kertoivat 
minulle aikatauluista, milloin ja 
missä räjäytettäisiin. Tätä silmäl-
läpitäen sain Näkövammaisten lii-
ton Opaskoirakoulun eläinlääkä-
riltä Ninnille DAP-pannan, joka 
erittää feromoneja eli rauhoitta-
via signaaaleja. Koiraemokin erit-
tää feromoneja pennuilleen. DAP-
pannasta oli Ninnille todella pal-
jon hyötyä ja niinpä rakas, maail-
man paras ensimmäinen oppaani 
ei pelännyt ukkosiakaan sinä ke-
sänä.

  Toisen opaskoirani, herkän ja 
pehmeän Pekko-pojan tullessa 
valjaisiin saman vuoden syksynä 

se joutui heti tositoimiin: metro-
töiden lisäksi Lauttasaaressa pu-
rettiin vanhoja taloja ja rakennet-
tiin uusia, tehtiin putkiremontteja 
ja tietöitä ja joka päivä meitä vas-
tassa oli kolme, ellei enemmänkin 
matkamme mutkistajaa. Pekko-
pa oppi hyvinkin nopeasti kiertä-
mään tie- ja rakennustyöt ja nuo-
ren koiran itseluottamukselle teki 
oikein hyvää sen osatessa jotain 
täysin varmasti.

Pekon jauheliha

Jotta elämämme ei olisi yhtään 
helpottunut, alettiin kotimme lä-
helle rakentaa uutta ostoskeskus-
ta, jonka on tarkoitus tulla uu-
den metroaseman päälle. Tämä 
tarkoitti, että vanha ostoskeskus 
purettiin ja että meiltä hävisivät 
kaikki lähikaupat. Eipä siis muuta 
vaihtoehtoa kuin sosiaali- ja ter-
veysvirastosta liikkkumistaidon-
ohjaustunteja hakemaan. Olin jo 
löytänyt hyvän, kokeneen, opas-
koirien kanssa työskentelemään 
tottuneen liikkumistaidonohjaa-
jan, mutta rahoituksen kanssa 
meinasi tulla ongelmia.

”Meidän päätöksenteko voi kes-
tää kolmekin kuukautta, ellei ky-
symys ole jostain akuutista tar-
peesta”, narisi sosiaalityönteki-
jä minulle puhelimessa. Minä sii-
hen topakasti, että eiköhän ruo-
kakauppa sentään ole aika akuut-
ti tarve. Reklamoin johtavalle so-
siaalityöntekijällemme ja jo alkoi 
tapahtua: rahoitus Pekon ja mi-
nun liikkumistaidonohjaukseen 
järjestyi alta aikayksikön.

  Pekko nauttii oppiessaan uut-
ta. Liikkumistaidonohjaajamme 
opetti meille reitin Lauttasaaren 
toisella puolella sijaitseviin kaup-

poihin. Voimme myös tehdä niin 
halutessamme ensin kuuden kilo-
metrin merenrantalenkin ja sieltä 
kotiin palatessamme käydä kau-
passa: kaksi kärpästä siis yhdel-
lä iskulla. Kartoittaessamme liik-
kumistaidonohjaajamme kanssa, 
missä kaupoista täysin sokea saa 
parhaiten apua, totesimme K-Su-
permarketin toivottomaksi: he 
kun olisivat voineet auttaa täy-
sin sokeaa asiakasta vain tiettyinä 
päivinä ja kellonaikoina. Epäsään-
nöllistä freelancertyötä tekevälle 
asiakkaalle tämä ei käy, joten jat-
koimme kartoittamista. S-market-
tiin olimme tervetulleita milloin 
vain ja Lidlissä oltiin oikein sydä-
mellisiä.

  ”Totta kai täältä saa apua”, to-
tesi myymäläpäälikkkö asiaa hä-
neltä kysyessämme. Hän on pitä-
nyt sanansa loistavasti: aina Lid-
liin tullessamme ja Pekon opas-
tettua minut kassalle työntekijät 
ovat jo kuuluttamassa esimies-
tä tai myyjää paikalle ja apua saa 
milloin vain, olipa ruuhka-aika tai 
hiljaisempi hetki. Hyvä puoli tässä 
onkin, että kun Lauttasaaren uu-
si ostoskeskus sitten joskus val-
mistuu, saan lähellemme uudet 
kaupat, joista toivottavasti saa 
apua ja voimme Pekon kanssa nii-
den lisäksi käydä tutuksi tullees-
sa S-marketissa sekä sydämel-
lään palvelevassa Lidlissä, jossa 
jopa käsite ”Pekon jauheliha” on 
myyjille tuttu. Ostan Pekolle ai-
na tiettyä jauhelihaa ja kaikki Lid-
lin myyjät ovat jo oppineet otta-
maan oikean jauhelihan pyytäes-
säni Pekon jauhelihaa. Pekkokin 
tietää mitä se tarkoittaa ja muis-
taa lurpsuttaa huuliaan ja kieltään 
aina jauhelihatiskin eteen saapu-
essamme.

 OPASKOIRA 
KULLANKALLIS

”Onneksi kukaan ei menettänyt 

henkeään”

Juuri kun reitit kauppoihin, nii-
den palvelu ja itse kaupat olivat 
tulleet Pekolle ja minulle tutuik-
si, tiellemme, ilmaantui uusi on-
gelma: Lauttasaaren pääväyläl-
le Lauttasaarentielle alettiin ra-
kentaa polkupyöräkaistaa ja sitä 
rakennetaan vieläkin. Tämä tar-

koittaa suuria liikennejärjeste-
lyjen muutoksia suojateillä sekä 
lukemattomia rakennus- ja tie-
töitä, jotka paitsi katkaisevat ai-
ka ajoin reittimme, myös muut-
tuvat harva se päivä. Kun isosta, 
erittäin vilkasliikenteisestä riste-
yksestä poistettiin liikennevalot 
pyöräkaistan rakentamisen ajaksi 
kyseiseen kohtaan, olin kauhuis-

sani: vilkasliikenteisen suojatien 
ylittäminen ilman liikennevaloja 
olisi ollut hengenvaarallista var-
sinkin, kun vastuullani oli myös 
opaskoiran henki. Onneksi huo-
masin, miten vanhemmat opet-
tivat pieniä koululaisiaan käyttä-
mään toista ylitystä, jossa oli ää-
nisummerit kuten myös aikaisem-
min käyttämässämme risteyk-
sessä. Noudatin vanhempien esi-
merkkiä ja aloin opettaa myös Pe-
kolle kyseistä risteystä. Hiukan 
poika protestoi, kun meidän piti 
mennä kiertotietä emmekä pääs-
seetkään suoraan tuttuun ylityk-
seemme, mutta tottui kuitenkin 
nopeasti. 

  Nyt voimme onneksi käyttää 
jälleen vanhaa tuttua risteystäm-
me, mutta polkupyöräkaistan ra-
kentaminen on siirtynyt eteen-
päin, eli koko Lauttasaarentie on 
myllerryksessä: milloin Pekko jou-
tuu opastamaan minut pois jal-
kakäytävältä, koska rakennusai-
dat tukkivat sen, milloin se jou-
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tuu kiertämään suojatien kautta 
ja ylittämään suojatien mitä mie-
lenkiintoisimmista kohdista. Nä-
kövammaisten liiton Opaskoira-
koulun liikkumistaidonohjaaja on 
kuitenkin varmistanut, että Pek-
ko tekee turvallisia päätöksiä mi-
nua opastaessaan. Bussipysäkit-
kin siirtyvät milloin mihinkin ra-
kennustöiden tieltä ja niitä saa ai-
na olla etsimässä. Onneksi minul-
la on Pekko, mutta pysäkkien siir-
tyminen on sillekin todella häm-
mentävää. Hyvä asia tässä on, et-
tä koira saa käyttää päätään ja 
Pekko onkin oikein elementissään 
opastaessaan minua rakennus- ja 
tietöiden seassa.

 ”Onneksi kukaan ei ole menettä-
nyt henkeään”, kirjoitti eräs Laut-
tasaari-seuran hallituksen jäsen 
paikallislehdessämme. Olen hä-
nen kanssaan täysin samaa miel-
tä: jalkakäytävien katkaisu, liiken-
nevalojen poisottaminen suoja-
teiltä, väliaikaisten suojateiden 
rakentaminen ja bussipysäkkien 
siirtely eivät suinkaan lisää tur-
vallisuutta. Mutta selvittävä on ja 
Pekko ja minä selviämme!

Peesaava bussinkuljettaja

Metron piti alkaa kulkea Laut-
tasaaressa tämän vuoden elo-
kuun puolessavälissä, mutta eipä 
se vain turvallisuussyistä alkanut 
kulkea. Aina ah niin viisaat päät-
täjämme olivat kuitenkin jo tätä 
ennen lamauttaneet Lauttasaa-
ren bussiliikenteen lähes täysin: 
nyt Lauttasaaresta pääsee vain 
Kamppiin ja Asema-aukiolle, jot-
ka ovat vain lyhyen matkan pääs-
sä Lauttasaaresta. Sen sijaan Pe-
kon ja minun erittäin paljon käyt-
tämät bussilinjat 65 a ja 66 a on 
otettu kokonaan pois käytöstä. 
Näiden kahden ihanan pitkän lin-
jan varrella Pekolla ja minulla on 
ollut paljon tuttuja pysäkkejä, 
joista olemme päässeet helpos-
ti tutuille reiteille ja moniin tut-
tuihin paikkoihin. Vaan emmepä 
pääse enää, koska kyseiset bus-
silinjat on kokonaan poistettu ja 
meidän on etsittävä jatkoyhteys 
Rautatientorilta Helsingin keskus-

tasta.
   Nyt olemme saaneet apua Nä-
kövammaisten liiton opaskoira-
koulun reippaalta liikkumistaido-
nohjaajalta, joka on rakentanut ja 
opettanut Pekolle ja minulle rei-
tit uusille bussipysäkeille Lautta-
saaressa sekä reitit Kampin kaup-
pakeskuksesta ja Asema-aukiolta 
Rautatientorille, josta bussilinjat 
65 ja 66 jatkavat meille tuttuihin 
paikkoihin. Rautatientorilta mei-
dän on ollut tietysti opittava löy-
tämään takaisin kotibusseillem-
me. Olemme myös harjoitelleet 
Kampin kauppakeskuksessa rei-
tin metrolle Lauttasaaren bussil-
ta ja metrolta takaisin Lauttasaa-
ren busseille. Pekko-poika opas-
taa tomerasti Kampissa, Asema-
aukiolla ja Rautatientorilla. Se kun 
rakastaa oppia uutta. Tosin Kam-
pin kauppakeskuksessa on Musti 
ja Mirri -eläinkauppa, jonne poi-
ka kovin mielellään poikkeaisi 
matkallaan Lauttasaaren bussil-
ta kauppakeskuksen ulko-ovelle 
mentäessä.
  Mennessämme ensimmäistä 
kertaa kahdestaan Pekon kans-
sa Lauttasaaresta bussilla Asema-
aukiolle, kerroin bussinkuljettajal-
le että olemme opaskoirani kans-
sa nyt ihan ensimmäistä kertaa 
harjoittelemassa reittiä Asema-
aukiolta Rautatientorille, josta jat-
kobussimme lähtevät. Saavuttu-
amme perille kiittelin häntä kyy-
distä. Pekko keksi heti olinpaik-
kamme ja alkoi opastaa tomeras-
ti ensimmäisiin liikennevaloihin. 
Yhtäkkiä kuulin takaamme juok-
suaskelia.
  ”Mä aattelin varmistaa, että te 
varmasti pääsette perille”, sa-
noi bussinkuljettaja minulle pe-
rässämme juostessaan. Kiittelin 
häntä vuolaasti ja annoin hänel-
le peesauksen pikakurssin kerto-
en, että tulisi hiukan meidän taka-
namme, minun puolellani ja ker-
toisi, tekeekö koira oikein ja me-
neekö oikeaa reittiä.
  ”Sehän vie sua hienosti”, bussin-
kuljettaja kehui Pekkoa Rautatie-
aseman ihmisvilinässä. Hän var-
misti, että pääsemme bussien 65 
ja 66 lähtölaitureille asti. Olin to-

della iloinen ja kiittelin bussinkul-
jettajaa jälleen vuolaasti.

  ”No mulla alkoi tässä sopivasti 
tauko”, hän totesi vaatimattomas-
ti. 

”Ilman kullankallista Pekkoa 

en pärjäisi”

Vaan on meillä vielä paljon har-
joiteltavaa. Kun länsimetro joskus 
suvaitsee tulla, Lauttasaaren bus-
siliikennejärjestelyt muuttuvat 
jälleen. Sitä paitsi meidän on ope-
teltava reitit metroasemilta niihin 
tuttuihin paikkoihin, joihin ennen 
pääsimme kätevästi busseilla 65 a 
ja 66 a. Kun kauppakeskus ja met-
roasema joskus valmistuvat Laut-
tasaareen, meidän on opeteltava 
metroasemalla liikkuminen sekä 
kauppakeskuksen kaikkien liikkei-
den sijainti ja reitit niihin. Vaan ei-
pä käy sokean ja opaskoiran elä-
mä tylsäksi. Joskus tosin ihmette-
len, ajattelevatko päättäjät ja po-
liitikot ollenkaan päätöksiä teh-
dessään, miten hankaloittavat nä-
kövammaisten ihmisten elämää. 
Näkevä kun selvittää katsomalla 
tuossa tuokiossa uudet reitit. Täy-
sin sokean on ensin haettava liik-
kumistaidonohjausta ja löydettä-
vä sopiva liikkumistaidonohjaa-
ja rakentamaan ja opettamaan 
juuri tietylle opaskoirakolle sopi-
via reittejä. Liikkumistaidonoh-
jaajan löydyttyä ja maksun var-
mistuttua on aloitettava reittien 
opettelu täysin tuntemattomasta 
ja kaikki menee ihan uusiksi, kun 
vanhan opitun tilalle on luotava 
päähän ihan kokonaan uudet kar-
tat. Voin rehellisesti sanoa, että il-
man kullankallista opaskoiraani 
en olisi pärjännyt näiden vuosien 
aikana ja tulen tarvitsemaan sitä 
edelleen joutuessamme opette-
lemaan aina vain uutta päättäji-
en ajattelemattomien päätösten 
vuoksi.

Tuhannet kiitokset liikkumistaido-
nohjaajillemme Helinä Hirnille ja 
Tanja Virtaselle sekä maailman 
parhaalle, edesmenneelle Opas 
Ninnille ja rakkaalle, kullankalliille 
opaskoira Pekolle!

65

Teodors oli Latvian Palvelukoirayhdistyksen pu-
heenjohtaja Aleksejs Volkovs’n opaskoira. Zaiga 
Kļaviņan kouluttama Teodors menehtyi lyhyen 
sairauden jälkeen. Piirros Liene Šternberga.

Alla Riian opaskoiraihmisiä osallistui 
Riian Maratonille toukokuussa. Toinen vasem-
malta Deniss Ovsjanikovs ja hänen vieressään 
Aleksejs Volkovs opaskoiransa Teodorsin kans-
sa. Muut henkilöt ovat juoksuavustajia.
Kuva: Velga Zēgnere.

Teodorsin 
muistolle
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Vuodesta 1995 on järjestet-
ty opaskoiramaaotteluita Suo-
men ja Viron kesken. Maaot-
teluja varten laadittiin jo alun 
perin ns. kansainväliset opas-
koirakokeiden säännöt. Sään-
nöt sisältävät samat elementit 
kuin Suomen Palveluskoiralii-
ton viralliset koesäännöt, mut-
ta kansainvälisillä säännöillä kil-
pailtaessa saadaan kisat vietyä 
huomattavasti nopeammin lä-
pi.

Teksti: Zaiga Kļaviņa
Kuvat: Liene Šternberga

V uonna 2012 liittyi maaottelu-
joukkoon myös Latvia,  jos-
sa oma opaskoiratoiminta oli 
aloitettu vuotta aikaisemmin. 

Viron koulutustoiminta alkoi suoma-
laisten avustuksella vuonna 1992. Aikai-
semmin Baltian maissa oli ollut käytössä 
vain jokunen Venäjällä koulutettu koira.

Riikaan kokoonnuttiin ensimmäise-
nä lokakuuta kahden kustakin maas-
ta osallistuneen koirakon voimin. Lat-
vian Palvelukoirayhdistys Servisa Suņu 

Biedrība TEODORS vastasi maaottelun 
järjestelyistä. Tuomareina toimivat Zai-

ga Kļaviņa Latviasta, Veronika Malm Vi-
rosta ja Janne Ruokonen Suomesta. Ra-
tamestari oli Juha Herttuainen.

Kilpailutukikohtana toimi Latvian van-
himman opiskelijakorporaation elegant-
ti huoneisto. Korporaation nimi on “Let-
tonia” ja se on perustettu Terbatassa eli 

OPASKOIRAMAAOTTELU 
RIIASSA

Erkki ja Pepsi.

Viktors ja Neira.

nykyisen Viron Tartossa vuonna 1870.
Ratamestarin johdolla tuomarit tutustuivat aluk-

si kilpailurataan. Se oli noin 1,4 kilometrin mittainen 
ja suuntautui matkustajasataman lähellä olevasta 
Lettoniasta Kansallisoopperan kulmalle aivan ydin-
keskustaan. Sieltä sitten palattiin Škoda-merkkisellä 
modernilla ratikalla takaisin Lettoniaan. Aikaa oli va-
rattu tunti jokaista suoritusta kohti ja hyvin piti aika-
taulu kutinsa.

Kilpailureittiin sisältyi runsaat kymmenen kaduny-
litystä, jalkakäytävillä ja kevyenliikenteenväylillä oi-
kean ja vasemman reunan kulkemista, reitillä olevi-
en esteiden kiertämisiä, jne, Koirien tuli osata käs-
kystä myös hakea kohteita, kuten suojateitä oikeal-
le tai vasemmalle. Seuraaminen, luoksetulo, paikal-
lamakaaminen ja noutaminen olivat ns. hallittavuus-
liikkeitä.

  Suomea edustivat vanhat tutut aikaisemmis-
ta maaotteluista, laukaalainen Esko Karmala (52) ja 
joensuulainen Erkki Virtanen (65). Molemmat ovat 
ammatiltaan hierojia, Erkki jo eläkkeellä. Etta on Es-
kon ensimmäinen opaskoira ja Peppi Erkillä neljäs.

Viron edustajat olivat samat kuin viime vuoden 
maaottelussa Suomessa. Gerli Kangur (40) Tartosta 
oli Matias-koiransa kanssa mukana ja Kaj Kuusk (33) 

Esko ja Etta.

Gerli ja Matias.
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Kilingi-Nõmmelta Janet-koiralla. Gerli 
on ammatiltaan hieroja. Janet on myös 
hieroja ja lisäksi hän työskentelee vas-
tasokeutuneiden ohjaajana ja pitää ne-
tissä omaa blokia.

Isäntämaa Latviaa edustivat Lῑga 

Ķikute (33) Kalnciemasta Rῑga-koiralla 
ja Viktors Sergejevs (53) Carnikavasta 
Neiran kanssa. Kumpikin oli saanut nä-
mä ensimmäiset oppaansa aivan hiljat-
tain. Lῑga on ammatiltaan hieroja, mut-
ta tekee myös  terveydenhoitajan työ-
tä. Viktors harrastaa yhdistystoimin-
taa ja urheilua sekä toimii myös kirkon 
apupappina ja pyhäkoulun opettajana.

Suoritusten aikana olivat kilpailijoi-
den silmät peitetyt. Liikkeenohjaa-
jana toimi tuomari aina oman maan-
sa kilpailijan kohdalla, jolloin kahden 
muun maan tuomarit jakelivat pisteitä 
tai napsivat niitä pois suoritusvuorossa 
olevalta heimokansan koirakoilta.

Viimeisen kilpailusuorituksen jälkeen 
tuli pisteiden pohtimisen ja laskemisen 
aika. Niistäkin toimista tuomarit selvisi-
vät sujuvasti. Pisteitä odotellessa suo-
ritettiin järjestäjän toimesta arpajai-
set. Hienoja ooppera-aarioitakin kol-
men ammatti-ihmisen esittäminä kuul-
tiin – korkealta ja kovaa. Niistä aarioista 
koirat eivät oikein välittäneet, vaan ne 
painoivat tassuja korvilleen.

 Illalla syötiin iltapalaa majoitushotel-
lissa, joka sijaitsi Punainen Daugava-ni-
misessä kaupunginosassa, noin 10 kilo-
metrin päässä Lettoniasta “meille päin” 
eli Klavina-Herttuaisen kotia kohti, lä-
hellä Riian rahtisatamaa ja laivojen kor-
jaustelakkaa. Punaisen Daugavan tun-
nelmista nautittiin vielä yksi yö ja sit-
ten aamulla suuntasivat suomalaiset 
autoilla Via Baltiaa pitkin Tallinnaan. 
Virolaiset lähtivät toista reittiä Valgan 
kautta Tarttoon.

 Kilpailijat ja mukana seurannut fa-
nijoukko tuntuivat olleen tyytyväisiä 
reissuun. Latvialaiset olivat järjestä-
neet ruokatarjoilut ja muut ohjelmanu-
merot todella antaumuksella. Soraää-
niä ei kuulunut miltään taholta.

Tuomarit Veronika, Zaiga ja Janne seuraavat silmä kovana Kaj 
Kuusk’n ja Janet’n menoa.

Latvian Palvelukoirayhdistys lahjoitti maaotteluun kiertopalkinnon.
Kuva: Paavo Pakarinen.

Lῑga ja Rῑga.

Latvia-Viro-Suomi Opaskoiramaaottelu 2016, tulokset:

Gerli Kangur, Viro/lbu Mattias  93 pistettä
Esko Karmala, Suomi/lbn Etta  89 pistettä
Erkki Virtanen, Suomi/lbn Pepsi 86,5 pistettä
Viktors Sergejevs, Latvia/lbn Neira  83 pistettä
Lῑga Ķikute, Latvia/lbn Rῑga   80,7 pistettä
Kaj Kuusk, Viro/lbn Janet  80,7 pistettä

Joukkuetulokset:
Suomi  175,5 pistetta
Viro  173,7 pistetta
Latvia  163,7 pistetta

Tuomarit ja kilpailijat
palkintojen jaon jälkeen.
Kuva: Paavo Pakarinen.

Tuomarit ja osa vapaa-
ehtoisista työntekijöistä
kilpailukeskus Lettonian 
salissa. Kuva: Paavo
Pakarinen.
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OPASKOIRAN 
JOULU RY 
– TOIMINTAA 2015
Vuosi 2015 oli yhdistyksen neljäs toimintavuosi. Hal-
lituksen jäseninä ovat toimineet Sirpa Tenhami pu-
heenjohtajana sekä Juha Herttuainen ja Rauno Kin-

nunen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kolme 
kertaa. Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 26 jäsentä. 
Jäsenmaksuja ei peritty. Toiminnantarkastajana toi-
mi Elli Isaksson.
  Yhdistys julkaisi Opaskoiran Joulu 2015-nimisen kir-
jan, josta otettiin tuhannen kappaleen painos. Kirjaa 
myytiin yhdistyksen varainhankintatuotteena pää-
sääntöisesti hallituksen jäsenten toimesta. Hallituk-
sen jäsenet osallistuivat lisäksi omalla kustannuksel-
laan useisiin opaskoirankäyttäjille ja sokeille lapsil-
le suunnattuihin tapahtumiin Suomessa, Virossa ja 
Latviassa
  Yhdistys sai varainhankinnalla ja lahjoituksina tuot-
toja yhteensä 11636,11 euroa. Menopuoli muodos-
tui  julkaisutoiminnan kuluista, toiminta-avustuksis-
ta Latvian Palvelukoirayhdistykselle ja Viron opas-
koirakouluhankkeeseen siten, että tilikauden tulok-
seksi muodostui yhteensä 221,50 euroa, joka kirjat-
tiin yhdistyksen pääomaan voitto/tappiotilille.
  Yhdistys tuki Viron opaskoirakoulun rakentamis-

ta, Latvian Palvelukoirayhdistyksen järjestämää suo-
malais-baltialaista melontatapahtumaa Daugava-jo-
ella ja muita pienempiä tapahtumia, joissa oli opas-
koirankäyttäjiä ja sokeita lapsia mukana – myös Suo-
mesta. Yhdistyksen toimesta välitettiin Baltian nä-
kövammaisille valkoisia keppejä ja muita käyttökel-
poisia apuvälineitä sekä sokkonuorisolle hyväkun-
toisia ulkoiluvaatteita ja kenkiä.

Juha Herttuainen 

Opaskoiran Joulu ry kiittää lahjoittajia, yhdistyksen 
muita tukijoita ja kumppaneita erinomaisesta yhteis-
työstä vuonna 2015!

 
OPASKOIRAN JOULU RY, YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja/sihteeri: Sirpa Tenhami 
Hyljemäenportti 3 B 6, 02260 Espoo 
Puhelin: 050 563 5235 
Sähköposti: sirpa@opaskoiranjoulu.fi  
Y-tunnus: 2561927-2
Rekisterinumero: 209.891
Pankkitili: FI84 1215 3000 1339 29
BIC-tunnus: NDEAFIHH
Kotisivut: www.opaskoiranjoulu.fi

TUE TOIMINTAAMME! Julkaisutoiminnan lisäksi yh-
distys hankkii varoja vastaanottamalla avustuksia, 
lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

Niuhalanraitti 6 B 03400 Vihti 
puh. 09 347 8500

Topeliuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI
puh: 010 8411 000
fax: 010 8411 009

puh. 050 466 6677

Sarlings Bygg Kb 
Bölsviksvägen 76 PÅLSBÖLE 

puh. 018 41 390

Asianajotoimisto Harju & Kiviranta 
Unioninkatu 45 A 9, 00170 Helsinki 

puh. (09)622 0570

Finnparts Oy 
Lehtisaarentie 1, 00340 Helsinki 

puh. 09 480 822

Japaninspesialisti 
Kalevankatu 20, 00100 Helsinki 

puh. 09 6866 9850

Sammaltie 76, 90650 Oulu 
puh. 020 729 1400

Pumppaamontie 32, 05800 Hyvinkää
puh. 010 397 0300 

Maakunnantie, 27820 Säkylä 
puh. 010 431 060

Eläinlääkäriasema Lemmikki Oy 
Kajaaninkatu 34, 90100 Oulu 

puh. 08 3115866 Persoonallisis ratkaisuja jo vuodesta 1939

Pensseli ja Suti - Remontti, maalaus ja tapetointi 
Turku 

puh. 040 719 7863

Nihtisillankuja 3, 02630 Espoo 
puh. 09 689 88760

kompetens - engagemang - omsorg

Folkhälsan Välfärd Ab

Tapiontori 3, Tapiontori 3, 02100 Espoo 
puh. 010 231 0430

Eläinlääkäri Vantaa Aisti Oy 
Virtatie 9, 01600 Vantaa

puh. 010 423 2142

Parikkalan 1.apteekki 
Parikkalantie 15, 59100 Parikkala 

puh. 05 430 016
Wallininkatu 12, 00530 Helsinki 

puh. 010 841 0410

Bulevardi 13
00180 Helsinki
puh. 09 617 1060
trendoptic.net

Kalevankatu 14, 00100 Helsinki
Puh: 09 602 413

www.keskustanelainkauppa.com

Löydät meidät myös Facebookista!

Oiltanking 
Sonmarin Oy

Kuusisaarentie 677
Mussalon nestesatama

48310 Kotka

puh. 05-2109 781
fax. 05-260 4678

www.oiltanking.com

Oy SCA Hygiene Products Ab  
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo 
www.sca.com

Rauhallista Joulua opaskoirille!Tuemme Opaskoiran Joulu ry:n toimintaa
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Kauppiaantie 30, 90460 OULUNSALO 
Puh. (0)8 521 9000

Keltakalliontie 1, 48770 Kotka 
puh. 05 210 8000 

Koivikontie 25, Kerava
puh. 0400 575 609Heimolantie 1, 12400 TERVAKOSKI 

puh. 019 760 580

Hevosklinikka Equivet/ Vermon ravirata 
Ravitie 1, 00370 Helsinki 

puh. 010 321 4600

Raviraitti 45 

20380 Turku, Metsämäki 

puh. 02 – 276 1999

Neste Lahti Hennala 
Hennalankatu 309 
15700 Lahti 
puh. 03 734 9705

LAUKAA
Vihtavuorentie 2
41330 Vihtavuori 
puh. 014 377 1605

Aallon Auto Oy
Mekaanikonkatu 25, 00880 Helsinki 

Puh: 010 4239550

Keskuskatu 4, 04600 Mäntsälä 
puh. 044 771 9189 

Vaara-Karjalan Apteekki

Toimivat ratkaisut
eläinten hoitoon !

Haaransuontie 10, 90240 Oulu
puh. 045 1315177

www.kolmemuskettikoiraa.fi

Neste Jo nsuu 
Sortavalankatu
Sortavalankatu 2
80100 Joensuu

puh. 013-223 363

Koirahoitola Canicula 
Stenkalvintie 291, Jorvas, Suomi

puh. 0405827266 
www.koirahotelli.com

Kuopio, Varkaus, Savonlinna, Mikkeli Kylänvanhimmantie 29, 00640 Helsinki
Asiakaspalvelu: 09 756 2990 

Rauhallista Joulua opaskoirille!

puh. 0400 747 122
Tervetuloa tutustumaan 
alpakoihin!

Tuemme Opaskoiran Joulu ry:n toimintaa

Vet aquadent
Juomaveteen sekoitettava tiiviste koirille
ja kissoille. Vähentää plakin ja
hammaskiven muodostumista yli 50%.
» Lue lisää

www.biofarm.fi

Epiotic ja Fysiologinen
korvanpuhdistaja
Tehokkaaseen ja hellävaraiseen korvien
puhdistukseen
» Lue lisää

Puh. 0400 496 819 tai (019) 687 4265 
Vastaanotto Vihdissä ja Mäntsälässä

Annankatu 12, 00120 Helsinki 
puh. 09 612 9890

Rauhallista Joulua opaskoirille!Tuemme Opaskoiran Joulu ry:n toimintaa
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Asianajotoimisto 
Marja Toivio-Kaasinen 

Yhteiskouluntie 17, 
04400 Järvenpää 

(4. kerros) 
puh: 09-288342 

gsm: 0400-811909 
www.toivio-kaasinen.com

Yrittäjänkatu 14 
04440 Järvenpää 

puh. 040 900 7932 

www.eko-expert.com

Uumajankatu 2
65350 VAASA

puh. 06-3564 600

www.lansirannikonelainklinikka.net

Kornetinkatu 6 
33300 Tampere

puh. 010 320 9130 

ELÄINLÄÄKÄRIASEMA

VETSET
Eläinlääkärit:

Kirsi Lappalainen, 
Päivi Vanhapelto

(Silmätarkastus eläinlääkäri)
puh. 09-295 9000
Munkinmäentie 15, 

Kirkkonummi

SUOMEN 
KOSMETOLOGIKOULU

Hietaniementie 7 A, 4 krs. 
00100 Helsinki

puh. (09) 454 2150
fax. (09) 4542 1515

Rauhallista Joulua opaskoirille!Tuemme Opaskoiran Joulu ry:n toimintaa Rauhallista Joulua opaskoirille!Tuemme Opaskoiran Joulu ry:n toimintaa
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Rauhallista Joulua opaskoirille!

 koiramessut.fi     koiramessut  # koiramessut

10.–11.12.
MESSUKESKUS
HELSINKI

KOIRAT
VALTAAVAT
HELSINGIN!

Avustajakoirat/
Invalidiliitto ry   
Hypokoirat ry                                                                                                   
Koirat kasvatus- ja 
kuntoutustyössä ry            
Opaskoirakoulu                                                    
Poliisikoiralaitos                                                   
Puolustusvoimat                                                   
Rajavartiolaitos                                                    
Rikosseuraamuslaitos                                          

Kennelliiton 
Kaverikoirat
Suomen Kuulo- ja 
tukikoirat ry             
Suomen Metsästys-
jäljestäjät ry                        
Suomen Palvelus-
koiraliitto ry
Tullin koirakoulu                                  
Suomen Kennelliitto ry

Hyötykoiratoiminnassa mukana:

Koiramessuilla tapaat 
myös hyötykoiria, jotka 
tekevät arvokasta työtä 
yhteiskunnassa.

Tuemme Opaskoiran Joulu ry:n toimintaa

777777777777777777777

Eläinlääkäri 
Leena Oksanen Oy
Nuutintie 13, Oulu
Puh. 044 337 1971

Eläinlääkäri 
Elina Rintala

Jaakonkuja 13 
Ilmajoki

Puh. 0400 362 232

Eläinlääkäri 

Pättinniemenk. 5, Tampere
Puh. 040 585 9799

Emso-Rakennus Oy
Voimakatu 2  

Tampere
Puh. 040 556 8359

Eläintarvikeliike 

Alasuutarintie 5, Kotka
Puh. 05 228 8622

F
Etelä-Savon sosiaali- ja 

terveyspalvelujen 
kuntayhtymä 

Porrassalmenk., Mikkeli

Evijärven seurakunta 
Pappilankuja 1 

Evijärvi
Puh. 045 117 9550

Genoscoper Oy
Tukholmankatu 8 

00290 Helsinki
Puh. 050 367 8282

Fysikaalinen Hoitolaitos 
Yli-kunto Oy

Torikatu 3, Ylivieska
Puh. 08 424 681

www.ylikunto.com
G

Hammaslääkäri 
Auli Reijonen

Hämeenkatu 1 as 1
 Lahti

Puh. 03 751 2122

Hammas Partola Oy
Pereentie 27 d Pirkkala 

Puh. 03 266 2003

Lentoasema, Sodankylä 
Puh. 0400 155 111

Hautaustoimisto 

Runebergink. 42, Helsinki
Puh. 09 448 346.

Menostentie 36, Matku
Puh. 0400 409 733

Hydropress Huber Ab
Hankasuontie 9 

Helsinki
Puh. 020 712 0620

Hollolan Apteekki
Virastotie 1, Hollola

Puh. 03 878 610

HSP-Putkitustekniikka Oy
Viistotie 19 

26720 Monnanummi
Puh. 044 291 5012

IDoc Oy
Härmän Kuriiri Oy

Jorma Lillbackantie 4 
Härmä

Puh. 0208 690 988 I
Timo Holopainen Ky

Ukonniementie 19 
Jyväskylä

Puh. 010 439 2300

Imatran 

Esterinkatu 10, Imatra
Puh. 05 235 2800

Sinimäentie 10 
02630 Espoo

Puh. 09-615 3555

Raikkolantie 145 
Loimaa

Puh. 020 177 2400
www.dinolift.com

D
D-Install Oy

Vantaanpuistontie 19 A 6 
01730 Vantaa

Puh. 045 354 5099
E

Doka Finland Oy
Selintie 542 

Vihti
Puh. 09 224 2640

Eläinlääkäri 
Sirkka Salmela

Marjatanpolku 2 
Hamina

Puh. 05 345 6375

Eläinlääkäri 
Meelis Reimaa

Hietalantie 48 A 
91100 Ii

Puh. 0500 318 168

Espoon Hissi Oy
Olarinluoma 16 A 

Espoo
Puh. 020 781 1888

Erikoishammalääkäri 
Hilkka Helovuo HLT, FK
Hammarenink. 2 A 5. krs 

Tampere
Puh. 03 212 7129

Tekniikantie 12 
Espoo

Puh. 010 324 0442

Begravningsbyrå 
Strandvall

Kronobyv. 11, Kronoby
www.strandvall.net

Gula Villan Ky
Nokkalanniemi 15 

02230 Espoo
Puh. 09 888 2600

Globaalit Säädöt Oy Ab
Tuulilasintie 29 
00770 Helsinki

Puh. 040 704 3795

Hautaustoimisto 

Aninkaistenkatu 6, Turku 
Kaskenkatu 15, Turku

Hautauspalvelu 
Luoma-Aho Ky

Rovakatu 15 
Rovaniemi

Puh. 0400 931 774

Hiking Travel HIT Ky
Rivitie 1 E , Vuorentausta 

Puh. 03 348 3624
Vaneritehtaankatu 5 

Mikkeli
Puh. 040 589 3430

Håkan Nyström
Hyvä Ihme Design

Korkeakoulunkatu 7 
Tampere

Puh. 050 589 2321
www.hyvaihme.com

Eerolantie 1, Kausala
Puh. 05 829 3323

Ihoden Höyläämö Oy
Vanha Turuntie 4 

Ihode
Puh. 02 823 6265

Uudenmaankatu 6 A 
Turku

Puh. 02 511 8500

Iso Kirja ry
Heikkiläntie 177 

Keuruu
Puh. 014 751 4411

Björklund Båtslip Kb
Norrby Iniö

Puh. 02 463 5343

Beveg Ky
Keskuskatu 55 

Kankaanpää
Puh. 02 578 9318

BH- Rör Ab
Örnvägen 4, Pargas
Tel. 040 565 7229 C

Bokföring Finne 
Kirjanpito Kb

Rauhankatu 16, Vaasa
Puh. 06 317 3144

B
Autokoulu Eka

Pirkkalaistori 10 
37100 Nokia

Puh. 050 313 6388

Kivisalmentie 1582 
Rautalampi

Puh. 0400 579 432

Barosana 
Kallionkuja 3 

05100 Röykkä
Puh. 050 321 9764

Band Age Oy
Jarrumiehenkatu 3 

Turku
Puh. 040 577 4730     

Jani Patanen
HelsinkiJ Jaalan Sora ja Murske Oy

Kimolantie 75, Jaala
Puh. 0400 654 176

Jiitee Työt Oy
Kaurapellonkatu 2 

Vantaa
Puh. 0400 216 036

JE-Paja
Palomäenkuja 27 

Numminen
Puh. 050 533 4870

Joutsan 

Yhdystie 1 Joutsa
Puh. 044 520 3141

Heikinlaaksontie 1 
Helsinki

Puh. 045 630 1141

Joonas Salo Tmi
Nurmon Kirkkotie 16 a 2 

60550 Nurmo
Puh. 050 405 8210

Juhlapalvelut 
Anneli Pilpola

Mäenkyläntie 13
 23100 Mynämäki
Puh. 02 430 7082

Juhani Loukkola Tmi
Savitaipale

Puh. 050 344 2624

Kisällintie 9,  Kouvola
Puh. 05 745 5500

www.asfalttisystem.com

Stenros Oy
Bertel Jungin tie 12 

00570 Helsinki
Puh. 09 684 9144

Lahdelma
Jantoniementie, Lohja

Puh. 0400 472 106

Autoilija Helenius
Järventie 31 

23100 Mynämäki
Puh. 0400 526 092

Asianajotoimisto 

Korsunpolku 4 b, Vantaa 
Puh. 09 4289 1844

Anneli Karppanen Tmi
Yhdystie  8, Juva

Puh. 050 325 8682

Alf Lökström Oy
Vannekuja 7,  Vantaa
Puh. 0400 531 708

Ari Siivonen Tmi
Myllymäentie 32 

Kutajärvi
Puh. 0400 840 340

Anpap Oy
Teollisuustie 1 

Valkeakoski
Puh. 0207 559 110

A.R.T. - Alan Robson 

Ajomiehentie 3 
01400 Vantaa

Puh. 09 872 8286
A Martintie 14 

02270 Espoo
Puh. 09 867 6000

Alastaron Apteekki
Loimijoentie 76 

Alastaro 
Puh.  02 764 1150

AJH Infra Oy
Rantapolku 7 

Kaukonen

Eläinklinikka Saari Oy
Gerbyntie 18-22

 Vaasa
Puh. 06 321 7300

Eläinlääkäriasema 
Pet-Vet Oy

Biolinja 20, Turku
Puh. 02 2320 111

ET Sähkö Oy
Pehtorintie 1 
02940 Espoo

Puh. 040 524 7147

Finnharr Oy
Teollisuustie 3 

Pälkäne

H
Hautaustoimisto 
Anja Viitala Oy

Uusikoivistontie 40, Pori 
Puh. 02 635 1160

H. Liljeroos Oy
Kehräsaari, Tampere      

Puh. 03 211 0355

Hämeen Vuokrakone Oy
Teollisuuskatu 28 

Riihimäki
Puh. 0400 285 081

Ilomantsin Betonituote 

Särkipellontie 1, Ilomantsi 
Puh. 040 595 9191

www.betoni-ilomantsi.

Ivalon Apteekki
Ivalontie 10 

Ivalo
Puh. 010 281 7215

Celltech Oy
Höyläämötie 11 a 

Helsinki
Puh. 020 799 9640

Berny`s  Restaurant 
Raippaluodon silta 
65800 Raippaluoto
Puh. 06 352 1212

J&J Johansson Ky
Karjalohjantie 190 

Karjalohja
Puh. 0400 980 897

Jyväskylän 
Sähkö ja Tele Oy

Laukaantie 4 
40320 Jyväskylä

Puh. 050 587 5321

Autokorjaamo 

Haapakorventie 
Äänekoski

Puh. 014 543  910

-

Kuusistontie  6 Ylöjärvi
Puh. 050 526 2810

Alavuden Säletakomo Ky
Kuulantie 105 Alavus

Puh. 06 511 1205

saletakomo

Tuemme Opaskoiran Joulu ry:n toimintaa
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Maa ja Viherrakennus 
Moni-Team Oy

Kuulantie 186, Alavus
Puh. 040 579 1530

Porvarintie 18 
64700 Teuva 

Puh. 06 267 1456
M

Messukylän 
Parturi-Kampaamo
Messukylänkatu 36 

33700 Tampere 
Puh. 03 363  0205 

Mel-Met Tmi
Sorsankatu 1, Lahti
Puh. 0500 841 427

Meltex Kaivoksela
Taivaltie 2

 01610 Vantaa
Puh. 020 777 0111

NPE Kulplan Oy
Puh. 040 570 4041

-Automaatiosuunnittelu-N
Niklashipping Oy Ltd

Itätuulentie 1 
02100 Espoo

Puh. 09 4782 9300

P
Ompelupalvelu 

Pitkäkatu 28-30 
65100 Vaasa

Puh. 06 312 7225

OP Karjala
Karjalantie 943 

Mynämäki
Puh. 02 430 9049

Pieneläinhoitola 
Päivin karvaturrit

Komerintie 23 
23100 Mynämäki

Puh. 044 209 9660

Parturi-Kampaamo 
Hiuspiste

Kauppakatu 21 
35800 Mänttä

Puh. 03 474 2867

Peruukkiliike 
Hyvärinen

Eerikinkatu 9 b 
20100 Turku

Puh. 02 231 9277

Matintie 4, Masku
Puh. 040 530 9984

Pirkanmaan 

Hallituskatu 17 
33200 Tampere

Puh. 020 741 3295

Pivong 
Pizzeria Ravintola Oy

Helokantie 1-3 
Jyväskylä

Puh. 040 820 6507

Puvepapan Kennel
Kuurilantie 388 
37770 Tarttila

Puh. 040 584 3612

Pomppa Oy
Puh. 040 033 0633

Probitas Oy
Klaukkalantie

 01800 Klaukkala
Puh. 020 792 0410

Rakennuspalvelu 
Suomen Jotar Oy

Hietalantie 29 
43500 Karstula

Puh. 040 723 2639

Raision Metalli Oy
Tuotekatu 5 

21200 Raisio
Puh. 02 436 6100

Rakennus Palvelu 

Fallkullantie 4 
00730 Helsinki

Puh. 040 518 3631

Teollisuuskatu 2 
Riihimäki

Puh. 019 760 200

Repliikki Oy
Vironkatu 10 c 16 

00170 Helsinki
Puh. 050 522 7510

Resta Nomia  
Lepikkotie 9 

15540 Villähde
Puh. 050 437 7374

Lahja ja Brodeeraus 
Miia Heiska Tmi

Marjumäentie 96 
16350 Niinikoski

Puh. 040 844 9934

Kuntarahoitus Oyj
Jaakonkatu 3 

00100  Helsinki
Puh. 09 680 356 66

L
Lemmikkikellari Riemu

Helsingintie 50 
Lahti

Puh. 03 753 0208

Ylötie 10, Ylöjärvi
Puh. 03 347 6400

www.leguanlifts.com

Maansiirto 
J & J Kinnunen

Asentajankatu 9, Kemi
Puh. 0400 393 634

Maalausliike Jukka Soini
Kortetie 12 

01300 Vantaa
Puh. 050 374 0994

Metsäkoneurakoitsija 
Juha Ikonen

OLK Siivouspalvelut Oy
Vantaa

Puh. 040 762 5615O
Pajuluoto Tmi

Isojämsäntie 29 
90840 Haukipudas
Puh. 040 558 1151

P.M. Adventure Team
Kotikonnuntie 10 

00940 Helsinki
Puh. 040 067 0744

Varpusenkatu 5 A 
15610 Lahti

Puh. 040 565 6067

Pieneläintuhkaamo 
Usva Oy 

Puhakantie 3 
41400 Lievestuore
Puh. 040 733 3590

Pohjanmäentie 14 
47400 Kausala

Puh. 040 516 3419

Pogostan 
Asuste ja Luontaistuote

Mantsintie 8 
Ilomantsi

Puh. 040 773 0399

R-Tilipalvelu Ky
Satamakatu 4 

33200 Tampere
Puh. 0500 464 851

R
Ravintola Portside

Tallimäentie 8 
Taalintehdas

Puh. 02 466 1745

Ravintola Lemon Grass 
Kolmaslinja 12

 00530 Helsinki
Puh. 09 876 3279

S
RKP Sorioin Oy

Kaapelitie 71 
02490 Pikkala

Puh. 040 556 9454

KTK Kokkolan Autoilijat Oy
Jänismaantie 17-19 

Kokkola
Puh. 06 866 0800

Korjaamo S ja V Varis
Rahulantie 1 A, Norola

Puh. 015 321 440

Hoiva & Harja Oy
Lehmuskatu 12, Kerava 

Puh. 0400 478 846

Kuljetus 
Toni Reponen Tmi

Turku
Puh. 040 543 5266

Kulmatie 2 
19600 Hartola

Puh. 040 728 6849

Konditoria Miorita
Valtakatu 5 
94100 Kemi

Puh. 016 256 811

Koirakoulu Kompassi
Konalankuja 4 

00390 Helsinki
Puh. 041 522 2008

Koirakoulu 
Masseter Tmi

Helsinki
Puh. 040 589 4206

Kopponen  P.  Tmi
Vaakatie 18 

15560 Nastola
Puh. 044 580 5390

Keskuskatu 21 
Kontiolahti 

Puh. 013 731 682

Scantube Oy Ab
Skrapängsvägen 5

 Mariehamn
Tel. 018 527 350

www.scantube.com

Sabik Oy Ab
Höylänlastu 2 

Porvoo
Puh. 019 560 1100

www.sabik.com

Savisillan Eläinklinikka 
Eläinlääkärit 

Savisilta 1, Ylivieska
Puh. 08 428 811

Siivouspalvelu 

Heinäjoenkatu 33 
13210 Hämeenlinna
Puh. 040 838 6450

Kidekatu 5 
15349 Lahti

Puh. 040 824 8441

Suomen Elintarvike-            
Solartukku Oy
Teollisuustie 4 
42700 Keuruu

Puh. 044 266 2337

Solcon Oy
Melkonkatu 18 
00210 Helsinki

Puh. 09 671 063

Systaylor Oy
Tapanintie 58 

95615 Pekanpää
Puh. 016 576 643

Sysmän Kolarikorjaamo 
Auvinen Oy

Rankoontie 17 
19700 Sysmä

Puh. 050 092 1656

Kirjanpitotoimisto 
T. Nousiainen

Aleksis Kiven katu 20 
33210 Tampere

Puh. 03 223 1204

Ketopalvelut Oy
Kerava

Puh. 040 500 9855
-Sähkötyöt-

Kirjanpitotoimisto 
Aravuori Oy

Yliopistonkatu 36 
20100 Turku

Puh. 02 284 5100

Möksyntie 787 
63800 Soini

Puh. 040 960 9282

Kiteen Sähköpalvelu Oy
Rasisalontie 82335 

Rasivaara
Puh. 050 542 2297

Kauneushoitola 
Taivaanranta

Haiharankatu 15 d 36 
Tampere

Puh. 040 571 7133

Uus-Nopontie 99 
Hyvinkää

Puh. 0400 456 283

Karkkilan Eläintarvike 
Mäntylänkatu 1
03600 Karkkila

Puh. 09 565 3767

Kesair Oy
Särkvaarantie 4 
59800 Kesälahti

Puh. 010 684 6100
-Ilmanvaihtokoneet-

Kemin 
Siivouspalvelu Ariel 

Matilaisentie 59 
94500 Keminmaa

Puh. 0400 284 154

Kaarinan 
Eläinlääkäriasema Oy

Kiesikatu 4 
20780 Kaarina

Puh. 02 274 9090

Jämsän Apteekki
Säterintie 4 

42100 Jämsä
Puh. 010 470 8866 K

Kanniston Leipomo
Mekaanikonkatu 4 

00880 Helsinki
Puh. 010 548 9401

Pohjoinen 
Hesperiankatu 3 b 8 

00260 Helsinki
Puh. 010 423 7780

Maria Katramo Tmi
Kotkasuontie 20 
03250 Ojakkala

Puh. 044 337 1498

Myyrmäen Huolto Oy
Ojahaanrinne 4 

Vantaa
Puh. 09 530 6140

Ompelimo Liisa Härkönen
Kivipurontie 6 

71820 Pöljä
Puh. 040 718 7521

Parturi-Kampaamo 

Muurainkuja 6 
04200 Kerava

Puh. 040 513 1574

Pirjon Kodit LKV Oy
Lahdenkatu 3 b 22 

62100 Lapua
Puh. 040 561 2870

Polvijärven kunta

Raimo Peräkylä Oy
Katriinantie 15 
01530 Vantaa

Puh. 050 546 3321

Rengasliike Essepart
Essevägen 312 

Esse
Puh. 040 703 9164

S-Taroil Oy
Allastie 10 

21200 Raisio
Puh. 02 438 0700

Kuljetusliike 
Eino Nikka & Knit

Nikantie 17 Pekanpää
Puh. 0400 785 844

Korika Oy
Ahopellontie 5 

Rusko
Puh. 040 507 0653

Sisärakennustekniikka 
SRT Oy

Neilikkatie 5
 01300 Vantaa

Puh. 09 838 6500

Teollisuustie 26 
54120 Pulp

Puh. 020 729 1550

KNF-Laboratoriot Oy
Mannerheimint. 20 B 4.krs 

00100 Helsinki
Puh. 010 346 5540

Keski-Savon Eläinklinikka
Petäikönkatu 4 
78200 Varkaus

Puh. 010 321 2880

Kannuksen 
Kello ja Koru Ky

Tukkitie 4 
69100 Kannus

Puh. 06 870  040
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Yrityspalvelu Hypén 
tukee opaskoirakoulun 

toimintaa

W
Veli Sundell Sun-Car Oy

Vanhan-Hommaksentie 7 
02780 Espoo

Puh. 09 412 8400

Villa Taivaannasta Oy
Loukunvaarantie 53 

82500 Kitee
Puh.  050 302 4813

www.taivaannasta.com
Y

Wirmax Oy 
Virkatilantie 3 
02920 Espoo 

Puh. 040 5339255

Turun Eläinsuojeluyhdistys 
Åbo Djurskyddsförening ry
Vanha Tampereentie 229 

20380 Turku
Puh. 050 554 6394

TJ-Ratkaisut Oy
Vaihteentie 5 

Akaa
Puh. 050 360 4193

T-Team Oy
Spjutsundintie 53 

01190 Box
Puh. 040 503 3036

V
Tuukka Rantasalmi Tmi

Suntianmäki 1 
07600 Myrskylä

Puh. 050 409 5554

Tili-Akka Oy
Pietiläntie 6 

42100 Jämsä
Puh. 040 571 8777

Thai Kitchen
Aleksanterinkatu 18 

15140 Lahti
Puh. 03 782 9701

The Gallows Bird  
Public House

Merituulentie 30 
02200 Espoo

Puh. 09  412 3253

Tilitoimisto Tili-Veke
Selkämäntie 29 
19410 Kuortti 

Puh. 015 388 2699

Tilipalvelu Calcurium
Karjalankatu 18 

26100 Rauma
Puh. 045 356 5800

Taxi Pirjo & Pauli
Puh. 

040 507 4049 
040 507 0149

T
Taloco Oy

Terminaalitie 6 
90400 Oulu

Puh. 0400 687 499

Teline-Esu Oy
Rantaraitti 7 

50100 Mikkeli
Puh. 040 5525969

Teepolku Oy
Humalistonkatu 13 

20100 Turku
Puh. 044 570 9630

Yleissiivous 
Eija Kangas Oy 
Kylänportti 12 
02940 Espoo 

Puh. 042 411551

varattu

Tilivirta Oy
Aniankatu 5 
15210 Lahti

Puh. 03 734 6376

Tervon Kuljetus Oy
Hattelmalantie 13 

00710 Helsinki
Puh. 044 060 0609

Petterinpellontie 1, 
21200 Raisio Hyvää Joulua!

Tuemme Opaskoiran Joulu ry:n toimintaa
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®

Maistuva, helposti
annosteltava PROMAX
koiran suolistohäiriöihin

•  Annostelu kerran päivässä

•  Kolme
   pakkauskokoa
   koiran painon 
   mukaan

Pakkaukset: 9 ml 18 ml ja 30 ml
Saatavilla: eläinlääkäreiltä ja apteekeista
Valmistaja: VetPlus Ltd, Iso-Britannia

®

Pharmaxim P. 02 2437600   www.pharmaxim.com

EFA
“ALL IN ONE”

Perinteiseen glukosamiini-kondroitiinikombinaatioon on
lisätty krilliöljy,  joka on paras Omega -3-rasvahappojen lähde.

SAATAVILLA ELÄINLÄÄKÄREILTÄ JA APTEEKEISTA KAPSELINA JA MAKUTABLETTINA

Pharmaxim P. 02 2437600   www.pharmaxim.com valmistaja: VetPlus Ltd


