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 Autoveroton Arvioitu Arvioitu Vapaan autoedun EU-yhdistetty CO2-
 suositushinta autovero kokonaishinta verotusarvo kulutus päästöt
Avensis 1.8 Multidrive S Active 22 550 € 7 553,77 € 30 103,77 € 655 €/kk 6,6 l/100 km 153 g/km
Avensis 2.0 D-4D Diesel Active 23.280 € 5 403,30 € 28 683,30 € 635 €/kk 4,5 l/100 km 119 g/km

TOYOTA AVENSIS 
MULTIDRIVE S 
-AUTOMAATTIVAIHTEISTOLLA. 
Matkustaminen Toyota Avensiksen avarissa sisätiloissa on todella vaivatonta ja 
tasaista, etenkin kun valitset lisävarusteeksi hyvin edulliseen hintaan taloudellisen 
Multidrive S -automaattivaihteiston. Matkasta tekee mukavamman myös 
kosketusnäytöllinen Toyota Touch 2 -mediakeskus, jolla on helppo mm. käyttää 
peruutuskameraa, puhua puheluita ja kuunnella musiikkia. 
Arki ei ole koskaan tuntunut paremmalta kuin se tuntuu Toyota Avensiksella. 

Multidrive S 
-automaattivaihteisto nyt 500 €. 

Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta. Hintoihin lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut. 
Tarjous koskee uusia asiakastilauksia ja on voimassa toistaiseksi.

2209_TO_AVENSIS_Rajaviesti_180x253.indd   1 21.8.2014   11.11
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Jotakin rajaa!

Suomen hallituksen asettamat määrärahaleikkaukset tulevat ajamaan Rajavartiolaitoksen 

todella tiukkaan tilanteeseen. Valtion sopeuttamisohjelma, joka oli Rajavartiolaitokselle 28 

miljoonaa euroa, pakotti Rajavartiolaitoksen vähentämään henkilötyövuosikehystä 300 kap-

paleella vuoden 2012 tasosta vuoteen 2017 mennessä. Tämän lisäksi vuoden 2014 keväällä 

asetettu 1,9 miljoonan euron säästö vuodelle 2015  pakottaa Rajavartiolaitoksen lomaut-

tamaan koko henkilöstönsä vuonna 2015 neljäksi päiväksi. Näiden lisäksi valtiovarainministeriö esitti 

tulevalle vuodelle vielä 50 miljoonan euron lisäsäästöä eri hallinnon aloille. Tästä Rajavartiolaitoksen 

osuus olisi 2,66 miljoonaa. Tämä tarkoittaisi, että Rajavartiolaitos joutuisi lomauttamaan koko henkilös-

tönsä vielä kuudeksi lisäpäiväksi vuonna 2015.

Rajavartiolaitos tuottaa turvallisuuspalveluita yhteiskunnalle sekä ulkoisen että sisäisen turvallisuuden 

saralla. Lomautukset tulisivat heijastumaan suoraan kansalaisten turvallisuuteen, joka nykyisessä heikos-

sa taloudellisessa suhdanteessa on muutenkin ihmisten huolenaiheena. Tämän takia koko Rajavartiolai-

toksen henkilöstön lomauttaminen kymmeneksi päiväksi on aivan absurdi ajatus! Lomauttaminen tulisi 

näkymään välittömästi muun muassa ulkorajaliikenteen hidastumisena ja rajatarkastusten ja valvonnan 

laadun heikke-

nemisenä. Myös 

merellisten yksi-

köiden vasteajat 

voivat kasvaa, 

ja tämä johtaa 

viivästyksiin me-

ripelastuksessa 

ja merellisten 

ympäristövahin-

kojen hallin-

nassa. 

Neuvotteluja 

Rajavartiolaitok-

sen esikunnan ja 

Rajavartiolaitok-

sessa toimivien 

henkilöstöjärjestöjen kanssa lomautuksista ei ole vielä aloitettu. Rajavartiolaitoksen esikunnan mukaan 

joudumme elämään epätietoisuudessa asian suhteen vielä marras-joulukuulle saakka. Tätä ennen ei ole 

mahdollisuuksia tehdä tarkkoja laskelmia lomautusten määrästä. Kehotankin nyt Rajavartiolaitoksen 

palveluksessa olevia ihmisiä varautumaan mahdollisiin lomautuksiin säästämällä rahaa lomautuksen 

varalle, vaikkakin Suomen hallituksen harras toivomus on ollut pitää yllä kansalaisten kulutusta.

Valtion säästöjen toimeenpanossa on käytetty enimmäkseen juustohöylää. Mikäli näin jatketaan, 

valtionhallinnon toimintakyky näivettyy varmuudella. Toivotaan, että ainakin viranomaisten valmiudet 

huolehtia valtion ja väestön turvallisuudesta pidetään hyvänä tilanteessa, jossa Euroopan turvallisuus-

ympäristö on jo muuttunut perusteellisesti ja näiden muutosten vaikutusten ennakointi on mahdotonta. 

Nyt olisi poliittisten päättäjien aika herätä ja alkaa oikeasti miettimään minkälaisia vaikutuksia juusto-

höyläsäästämisellä on ollut ja minkälaisia vaikutuksia sillä tulee olemaan turvallisuuspalveluita valtiolle 

ja sen väestölle tuottavilla sektoreilla. 

Toivottavasti me Rajavartiolaitoksessa työskentelevät jaksaisimme tehdä työmme hyvin huolimatta siitä 

epätietoisuudesta jonka kanssa joudumme tällä hetkellä elämään. Lomautukset ovat iso juttu, mutta 

työhyvinvoinnin kannalta pienilläkin asioilla on merkitystä. Pidetään lippu korkealla, hoidetaan hommat 

ja puhutaan hyvää työkavereista selän takana.

Oikein hyvää syksyä kaikille!

Erkki Hirvonsalo

Puheenjohtaja
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHET KENTTÄ-
KIERROKSELLA SUOMENLAHDEN 
MERIVARTIOSTOSSA

Erkki Hirvonsalo kertomassa ajankohtaisia asioita 

esikunnan jäsenistölle.

Pääluottamusmiehet vastailemassa jäsenten 

kysymyksiin Helsingin rajatarkastusosastossa.

Sataman rajatarkastusyksikön päällikkö Jouni Lahtinen 

esittelemässä yksikön toimintaa.

Erkki Hirvonsalo berättar om aktuella ärenden  för 

stabens medlemmar.

Huvudförtroendemännen besvarar medlemmars frågor 

vid Helsingfors gränsgranskningavdelning.

Hamnens gränsgranskningsehets chef Jouni Lahtinen 

presenterar enhetens verksamhet. 

13. – 15.08.2014 RTU RY:N 

PÄÄLUOTTAMUSMIEHET JOUNI 

KURTTILA JA ERKKI HIRVONSALO 

VIERAILIVAT SLMV:SSA TAPAAMASSA 

JÄSENISTÖÄ JA PEREHTYIVÄT 

HEIDÄN TYÖTEHTÄVIIN SEKÄ SLMV:N 

ERITYISPIIRTEISIIN. 

TEKSTI JA KUVAT JANNE VARONEN

Kierrokselle osallistui jutun kirjoittaja 

sekä yhtenä päivänä luottamusmies 

Pasi Kerkkänen, varaluottamusmies 

Sami Hintsala ja luottamusmiehen 

varamies Saku Ruotsalainen. Kol-

men päivän aikana vierailimme Sataman rajatar-

kastusyksikössä, Johtokeskuksessa, meritoimis-

ton työpisteissä, Helsingin rajatarkastusosastossa, 

Rikostorjuntayksikössä sekä Suomenlahden 

merivartioston esikunnassa. Viimeisenä päivänä 

tapasimme vartioston komentajan kommodori 

Markku Hassisen. 

Työpaikkakäynnit onnistuivat hyvin ja tapasim-

me paljon jäsenistöä heidän omissa työtehtä-

vissään. Lisäksi yksiköiden päälliköt ottivat hyvin 

meidät vastaan ja esittelivät yksiköiden toimintaa 

perusteellisesti. Työyksiköissä tiedotimme mm. 

eläkeikäprosessista sekä tämän hetkisestä RVL:n 

toimintamenojen leikkauksista ja mahdollisis-

ta seurauksista vuonna 2015 ja myöhemmin. 

Jokaisessa yksikössä jäsenet kyselivät aktiivisesti 

askarruttavista asioista, jotka käytännössä kohdis-

tuivat tehtäväkehitysmahdollisuuksiin, suoritus-

arviointien koordinointiin, tehtäväpalkkaukseen 

ja työvuorosuunnitteluun. Virkaehtosopimuksissa 

meillä on selkeästi kehitettävää esimerkiksi 

jaksotyöajan käyttäytymisen osalta sairastapauk-

sissa, kun työjaksossa on tehty ylitöitä. Viimeisenä 

päivänä toimme vartioston komentajalle esille 

ne asiat, jotka olivat keskusteluttaneet kierroksen 

aikana ja keskustelimme ko. asioiden kehittämi-

sestä SLMV:ssa. 

Kenttäkierroksen aikana saimme kattavan 

kuvan jäsenten tehtävistä SLMV:n toimintaympä-

ristössä ja todettiin myös, että on tärkeää kiertää 

jäsenistön työpisteissä parin vuoden välein. Pää-

luottamusmiesten kenttäkierros jatkuu SLMV:ssa 

keväällä 2015, jolloin on vuorossa merivartioase-

mat ja vartiolaivat.
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HUVUDFÖRTROENDEMÄNNEN 
BESÖKER FINSKA VIKENS 
SJÖBEVAKNINGSSEKTION
13-15.08.2014 

GRÄNSSÄKERHETSUNIONEN 

RF:S HUVUDFÖRTROENDEMAN 

JOUNI KURTTILA OCH ERKKI 

HIRVONSALO BESÖKTE MEDLEMMAR 

OCH BEKANTADE SIG DERAS 

ARBETSUPPGIFTER SAMT FVSBS 

SÄRDRAG.  

TEXT OCH BILDER JANNE VARONEN

På besökrundan deltog även repor-

tagets skribent och under en dag 

förtroendeman Pasi Kerkkänen, 

viceförtroendeman Sami Hintsala 

och förtroendemannens suppleant 

Saku Ruotsalainen. Under de tre dagarna besök-

tes Helsingfors hamns gränsgranskningsenhet, 

ledningscentralen, operativa byrån, Helsingfors 

gränsgranskningsavdelning, brottsbekämp-

ningsenheten och Finska vikens stab. Den sista 

dagen träff ade vi också sektionens kommendör 

kommodor Markku Hassinen. 

Arbetssplatsbesöken lyckades bra och vi träff a-

de många medlemmar i deras egna arbetsuppgif-

ter. Även mottagande av enhetschefernas var bra 

och förevisade enheternas verksamhet grundligt. 

Vi informerade i arbetsenheterna om bl.a pen-

sionåldersprocessen samt GBV:s inbesparningar 

av verksamhetsanslag och eventuella följder år 

2015 och frammåt. I varje enhet frågade medlem-

mar aktivt om aktuella ärenden som i praktiken är 

utvecklingsmöjligheter av uppgift er, koordinering 

av prestationsbedömningen, uppgift sbaserade 

lönesystemet och arbetstidsplanering. I tjänste-

kollektivavtalet har vi ett tydligt utvecklingsbehov 

av  t.ex sjukledighet som inträff ar  i en period 

då tjänsteman utfört övertidsarbete samt för 

hur det påverkar arbetstiderna. Under den sista 

dagen framfördes de saker som väckt diskussion 

till sektionens kommendör och hur man kunde 

vidareutveckla dem i FVSBS.

Under arbetsplatsbesöken fick vi en täckande 

bild av medlemmarnas uppgift er i FVSBS:s verk-

samhetsområde och konstaterade även vikten av 

att besöka medlemmars verksamhetsställen med 

några års mellanrum. Huvudförtroendemannen 

besök på fältet i FVSBS fortsätter under våren 2015 

och då är sjöbevakningsstationerna och bevak-

ningsfartygen i tur.

Någonstans måste 
gränsen dras!

LEDARE
Erkki Hirvonsalo

Finska regeringens förminskning av verksamhetsanslag kommer att 

försätta Gränsbevakningsväsendet i en ytterst ansträngd situation. 

Statens anpassningsprogram på 28 miljoner euro för Gränsbevak-

ningsväsendet del förorsakar en minskning med 300 manarbetsår 

jämfört med antalet år 2012 innan 2017.Utöver detta fastställdes 

under våren 2014 ytterligare sparkrav på 1,9 miljoner euro som tvingar Gräns-

bevakningsväsendet att permittera hela sin personal för 4 dygn under år 2015. 

Finansministeriet har föreslagit ytterligare 50 miljoners tilläggsinbesparningar 

inom olika förvaltningsområden. Av dessa skulle Gränsbevakningenväsen-

dets del vara 2,66 miljoner. Dethär betyder att Gränsbevakningsväsendets 

skulle hamna permittera hela sin personal ytteligar 6 dygn under år 2015. 

Gränsbevakningsväsendet producerar säkerhetstjänster ur såväl extern 

som intern säkerhetsaspekt i samhället. Permitteringarna kommer att 

återspeglas direkt i medborgarnas säkerhet, som i den nuvarande svaga 

ekonomiska konjunkturen redan oroar människor. Därför är det en absurd 

tanke att Gränsbevakningsväsendet skulle permittera hela sin personal i tio 

dygn! Permitteringarna skulle omedelbart synnas i bland annat yttre gränsö-

vergångstrafik löper långsammare och kvaliteten på övervakningen sjunker. 

Även uttryckningstider på sjöområde blir längre vilket leder till fördröjningar i 

sjöräddningar och hantering av oljeutsläpp på havsområden.

Samarbetsförhandlingar mellan Gränsbevakningsväsendets stab och 

fackföreningarna inom Gränsbevakningsväsendet har ännu inte inletts. Enligt 

Gränsbevakningsväsendets stab hamnar vi leva med osäkerheten kring per-

mitteringarna till november-december. Att göra noggrannare beräkningar av 

antalet permitteringar är ännu inte möjligt. Jag uppmanar nu redan tjänste-

män inom Gränsbevakningsväsendet att förbereda sig på permitteringarna 

genom att spara pengar även om den finska regeringen uttryckt sin önskan 

om medborgarnas fortsatta konsumtion 

 

Vid verkställande av statens inbesparningar har man i första hand tillämpat 

sig av osthyveln. Ifall man fortsätter enligt samma modell kommer statssek-

torns verksamhetsförutsättningarna att med säkerhet försämras. Man kan 

hoppas på att myndigheternas beredskap att trygga statens och invånarnas 

säkerhet hålls kvar på en god nivå i den situation där Europas säkerhetmiljö 

har nu redan grundligt förändrats. Dessa förändringars påverkan är omöjlig 

att förutse. Nu är det dags för de politiska beslutsfattarna att vakna upp och 

verkligen fundera över hurudana följder osthyvelsparandet förorsakat och 

hurudan inverkan det kommer att ha på statens säkerhetstjänster samt 

personalen som producerar dem. 

Förhoppningsvis kommer vi som arbetar inom Gränsbevakningsväsendet att 

orka utföra vårt jobb väl oberoende den osäkerhet vi hamnar leva i för tillfäl-

let. Permitteringar är en stor sak men för välbefinnandet i arbetet har även 

små saker betydelse. Vi håller flaggan i topp, utför våra uppgift er och pratar 

gott om våra kollegor även bakom deras rygg.

Jag önskar alla en god höst!

Erkki Hirvonsalo
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN 
TIEDOTE SYYSKUU 2014 
TILANNEKATSAUS JA ILMOITUSASIAT

Valtion palkkaliukuman rajoittaminen:

– vm on asettanut tiukat rajoitteen palkkaliu-

kumiin

– RVL:lle tämä on hankala asia, koska palk-

kaliukumiin vaikuttaa lähes kaikki asiat (esim. 

virkavaatteet kuuluvat palkkaliukuman piiriin)

– palkkaliukuma rajoite on käytännössä säästö-

velvoite RVL:lle

Suoritusarviointien koordinointi 2015:

– v2015 suoritusarviointien koordinointi jatkuu.

– prosenttimäärä tarkentuu syksyn aikana, 

samoin se mistä hallintoyksikön keskiarvoa 

tarkastellaan

– oleellista edelleen se, että kehityskeskustelut 

käydään aidosti esimiehen, että alaisen näkökan-

nasta. Koordinointi on hallintoyksikkö kohtainen, 

ei työpistekohtainen

Sotilaseläke:

– Rajaturvallisuusunioni on edelleen mukana 

sotilaseläkkeen piirissä toimivien henkilöstöjär-

jestöjen kanssa yhteiskuntavaikuttamisessa. So-

tilaseläkkeen muuttamisesta ei ole tällä hetkellä 

mitään uutta tietoa.

– Sotilaseläkkeen laskentamalli muuttuu. Tällä 

muutoksella ei ole vaikutusta eläköitymisikään, 

eikä sotilaseläkkeen määrään. Muutoksessa 

muuttui ainoastaan laskentamalli nykyaikaan. 

Ennen laskettiin viimeisen 10 v ajasta päiväkoh-

taisesti, muutos on se että nytten sama lasketaan 

vuosikohtaisesti. Edelleen kuitenkin eläkelasken-

nassa käytetään viimeistä 10 vuotta. Muutos tulee 

voimaan 2016 sattuviin eläketapahtumiin.

AJANKOHTAISET ASIAT

Vierailu SLMV:

– PJ ja PLM vierailivat SLMV:ssa. Kevään 2015 

aikana vierailut jatkuvat SLMV:ssa laivoille ja 

merivartioasemille.

– loppusyksyllä 2014 vierailut tehdään VLLV:een 

ja PKR:aan.

RVL:lle asetetut lisäsäästöt ja mahdolliset pakko-

lomautukset v 2015:

– RVL:n asetettu säästö 28milj€ vuoteen 2017 

asti (vanha)

– lisäsäästö v 2014 joka kohdistuu vuodelle 

2015 1.9milj€

– lisäsäästön lisäsäästö (elokuu 2014) 2,66milj€ 

kohdistuu vuodelle 2015

– RVL asetettu pakkorakoon. Säästöt ovat niin 

musertavan isot, että ne voidaan tällä aikataululla 

hoitaa ainoastaan lomauttamalla KOKO henkilös-

tö n 10vrk ajaksi. Käytännössä esim. operatiivista 

puolta ei voitaisi lomauttaa, koska tehtäviä riittää. 

Asiasta ei ole vielä käyty neuvotteluja, mutta RVL 

on tehnyt laskelmat sillä tiedolla joka meidän 

hallinnonalalle on annettu. Asiat tarkentuvat 

marras-joulukuussa. Asiasta tiedotetaan heti 

lisää, kun siitä tulee lisätietoja. Tämän Rajaviestin 

sivulla 10 kerrotaan virkamiehen lomauttamisesta 

virkamieslain mukaan.  RTU kehottaa jäsenistö-

ään varautumaan tähän, vaikka se olisikin vastoin 

Suomen hallituksen toivomukselle pitää yllä 

kansalaisten kulutusta.

– ministeriömme (SM) on antanut RVL:lle jopa 

luvan laskea laatua mm rajatarkastusten suhteen, 

mikäli siitä saadaan aikaan säästöjä

Aslak kuntoutuksessa tapahtuvat tapaturmat:

– kuntouksessa tapahtuvista tapaturmista 

vastaa kuntoutuslaitoksen omat vakuutukset.

Opintovapaat:

– RVL on muuttanut käytäntöään opintovapai-

den suhteen. Pääsääntöisesti raja-ja merivartioi-

den hakemuksiin suhtaudutaan nyt myönteisesti.

Vuorotteluvapaa:

– laki vuorotteluvapaasta on muuttunut 

1.9.2014. Oleellinen muutos tässä on työhistorian 

laskennan muutos 10v > 16v.

NEUVOTTELUTILANNE

2x3 viikkoisjakson tuntimäärän nosto:

– viime keväänä kariutuneita neuvotteluita jat-

ketaan. Olemme valmiit sopimaan keväällä 2014 

käydyt neuvottelut (katso vanha tiedote). Kaak-

kois-Suomen isojen ylityspaikkojen 2x3viikkois-

jakson jaksotuntimäärä voidaan nostaa 123h:sta 

132.45, mikäli tarkentavaan virkaehtosopimusta 

muutetaan siten, että rajatarkastusasemien 

minimin tuntimäärä nostetaan 8h > 8.30h. Tämä 

mahdollistaa mm Nuijamaalla 12h työvuoron 

teon. Samalla tulee sovittua keväällä kariutuneet 

muutkin asiat, joista olisimme kyllä jo silloin olleet 

valmiita sopimaan mm joustavien työaikamuoto-

jen käytön virastotyöajassa.

LUOTTAMUSMIES-JA 

EDUNVALVONTA-ASIAT

VLLV pintapelastajien 45v ikäraja:

– asia viedään lakimiesten tutkittavaksi meidän 

jäsenten osalta. RTU joutuu seuraamaan suuren-

nuslasin kanssa VLLV toimintaa.

Määräaikaiset tehtävään määräykset:

– K-SR:ssa on esiintynyt määräaikaisia 

tehtävään määräyksiä vartioupseerin tehtävän 

kohdalla. RTU on kiinnittänyt asiaan huomion ja 

asiasta keskustellaan RVLE:ssa

Kriisinhallintajoukkoihin hakeutuminen:

– RTU selvittää miksi toimintamalli kriisinhal-

lintajoukkoihin hakeutumiseen on muuttunut 

RVL:ssa.

ERIMIELISYYS- JA YT

Keskitetyn hallinto-ja tukipalvelurakenteen tuo-

mat erimielisyydet:

– erimieliseksi jääneet tehtävät viedään joko 

sopimusten mukaiseen neuvotteluun tai ne 

laitetaan VES neuvotteluihin yhdeksi korjattavaksi 

asiaksi. Jokaiselle tätä erimielisyyttä jääneelle 

jäsenellemme ilmoitetaan, miten asiaa viedään 

eteenpäin tämän syksyn aikana. Pyydämme 

jäsenistöltä kärsivällisyyttä suuren tehtävämäärän 

takia.   

Kevään 2014 kehityskeskusteluissa erimieliseksi 

jääneet tehtävät:

– erimieliseksi jääneet tehtävät viedään joko 

sopimusten mukaiseen neuvotteluun tai ne 

laitetaan VES neuvotteluihin yhdeksi korjattavaksi 

asiaksi. Jokaiselle tätä erimielisyyttä jääneelle 

jäsenellemme ilmoitetaan, miten asiaa viedään 

eteenpäin. Pyydämme jäsenistöltämme kärsiväl-

lisyyttä.

Paikallisneuvottelut:

– vihdoin ja viimein saamme hoidettua kolme 

pöydällä kohta vuoden seisonutta kesken 

jäänyttä paikallisneuvottelua loppuun (lsmv 

oppilas case, vllv varallaolocase ja lapin työajan 

teettäminen minimistä maksimiin case)

Vartiolaivojen työvuorosuunnittelu:

– RTU on puuttunut kehnoon työvuorosuun-

nitteluun. Asia on käsitelty RVL:n ja SLMV:n yt 

lautakunnissa. Työnantaja on luvannut hoitaa 

asian kuntoon

Kieku järjestelmässä havaitut puutteet:

– jäsenten tulee ilmoittaa kaikki havaitut puut-

teet/virheet hallintoyksiköiden luottamusmiehille.

PÄÄLUOTTAMUSMIES
Jouni Kurttila
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HUVUDFÖRTROENDEMANNENS 
INFO I SEPTEMBER 2014 
AKTUELLA ÄRENDEN OCH 

MEDDELANDEN

Statens begränsning av löneglidningen:

– Finansministeriet har satt stränga gränser i 

löneglidningarna

– GBV är i en trängt läge eft ersom lönegli-

dningarna påverkar nästan alla utgift er (t.ex 

tjänstekläderna ingår också i löneglidningarnas 

påverkningsområde)

– löneglidningarna betyder i praktiken att GBV 

har skyldighet att göra inbesparningar

Koordination av prestationsbedömningarna 2015:

–  år 2015 koordinering av prestationsbedöm-

ningarna fortsätter

– procenten specifieras senare under hösten 

samt vilken förvaltningsenhets medeltal som 

används som referensvärde

– väsentligt är fortfarande att utvecklings-

diskussion verkligen hålls mellan förman och 

tjänstemannen.  Koordineringen gäller per förvalt-

ningsenhet, inte arbetsenhet

Militärpension:

– Ingen ny information om militärpensions ål-

der har kommit. GSU lobbar tillsammans med de 

andra fackförbunden att även i framtiden tillhöra 

de organisationer som har militärpension. 

– Militärpensions beräkningssätt har förändrats. 

Förändring påverkar varken pensionsåldern eller 

pensionens storklek. Tidigare beräknades från de 

sista 10 åren per dagar, förändringen medför att 

man nu beräknar per hela år.  Även i fortsätt-

ningen används de 10 sista åren i tjänst som 

beräkningsgrund. Förändringen träder i kraft  för 

pensioneringar fr.o.m. 2016. 

AKTUELLA ÄRENDEN

Besök i FVSBS:

– Ordförande och huvudförtroendeman be-

sökte FVSBS. Under våren 2015 fortsätter besöken 

med bevakningsfartygen och sjöbevakningsstatio-

nerna i Finska viken

– under senhösten 2014 besöks även bevak-

ningsflygdivision och norra Karelen

GBV:s tilläggsinbesparningar och eventuella 

permitteringar år 2015:

– GBV:s tidigare sparkrav var 28 miljoner euro 

fram till 2017

– 2014:s tilläggsinbesparningar som inträff ar 

under 2015 beräknas till 1,9 miljoner euro

– ytterligare tilläggsinbesparningar (augusti 

2014) som inträff ar under 2015 , 2,66 miljoner euro

– Inbesparningarna är så omfattande att GBV är 

tvingat till att permittera HELA personalen för i 10 

dygn med nuvarande tidtabell. I praktiken borde 

inte operativa permitteras pga av att uppgift erna 

fortfarande måste skötas. Förhandlingar om 

permittering har inte hållits ännu men GBV har 

gjort beräkningar med givna ramar för verket. Mer 

info kommer i november eller december så fort 

arbetsgivaren ger mer uppgift er om permitterin-

gar. Rajaviesti har en artikel om permittering av 

tjänstemän sidan 10. GSU uppmanar medlemmar 

att förbereda sig även om den finska regeringen 

hoppas på fortsatt konsumtion i samhälle.

– Inrikesministeriet har t.o.m. gett GBV lov att 

sänka kvaliteten på gränsgranskningarna om det 

resulterar i inbesparningar. 

Olycksfall som inträff ar under Aslak rehabilitering:

– Behandlingshemmets försäkringar ersätter 

vid olycksfall som inträff ar under rehabiliterings-

tiden. 

Studieledigheter:

– GBV:S förhållningssätt till studieledigheter har 

ändrat. GBV förhåller sig huvudsakligen  positivt 

till gräns- och sjöbevakares studieledigheter. 

Alterneringsledighet:

– lagen för alterneringsledighet har förändrats 

1.9.2014. Den väsentliga förändringen är att beräk-

ningen av arbetshistoria ändrar från 10 år till 16 år.

PÅGÅENDE FÖRHANDLINGAR

Förhöjningar av 2x3 veckorsperioderna timantal:

– den senaste vårens förhandlingar fortsätter. 

Förbundet är beredda på att godkänna förhand-

lingarna från våren 2014 (se tidigare infoblad). De 

stora gränsövergångsställen i sydöstra Finland 

2x3veckorsperiodernas timantal skulle höjas från 

123 timmar till 132.45 timmar ifall TarkVes minimi 

timantal på gränsövergångsställen höjs från 8 tim-

mar till 8.5 timmar. Dethär ger möjlighet att göra 

12h arbetsdag i Nuijamaa. I samma förhandlingar 

skulle också godkännas andra ärenden som blev 

på hälft  i de tidigare förhandlingarna, bl.a flexibla-

re arbetstidsanvändning i ämbetsarbetstiderna. 

 

FÖRTROENDEMAN OCH 

INTRESSEBEVAKNING

Bevakningsflygdivisionens ytbärgares åldergräns 

vid 45 års ålder:

– ärendets granskas av förbundets advokat och 

hur det påverkar våra medlemmar. GSU hamnar 

noggrant följa utvecklingen i ärendet och bevak-

ningsflygdivisions verksamhet. 

Tidsbunda utnämningar till tjänster.:

– I Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion 

har förkommit tidbunda utnämningar till vaktför-

mäntjänster. GSU har tagit saken till diskussion 

med Gränsstaben.

Ansökningar till krishanteringstrupper från GBV:

– GSU utreder varför urvalprocessen av ansök-

ningar till krishanteringstrupper har ändrat i GBV. 

TVISTER OCH 

SAMARBETSFÖRHANDLINGAR

Uppkomna tvister inom den centraliserade 

adminstration och stödtjänster:

– tvister om tjänster förs enligt avtalet  till 

förhandlingar eller tas till behandling i kollekti-

vavtalsförhandlingarna som saker att åtgärda. 

Till varje berörd tjänsteman meddelas hur deras 

ärende kommer att bli behandlat. Vi ber om 

berörda medlemmars tålamod pga den stora 

arbetsmängden.

Lokalförhandlingar:

– slutligne kunde avslutas 3 st ärenden som 

varit under behandling i nästan ett år. (VFSBS 

ersättning åt elever, beredskap vid bevaknings-

flygdivision och Lapplands tolkning av görande av 

timmar från minimi till max.

Bevakningsfartygens arbetstidsplanering:

– GSU har tagit itu med fartygens dåliga arbets-

tidsplanering. Ärendet har behandlats i GBV:s och 

FVSBS:s samarbetsförhandling. Arbetsgivaren har 

lovat att reda upp saken. 

Brister noterade i Kieku-systemet:

– medlemmar uppmanas meddela alla brister 

och fel som observerats i Kieku till förvaltningsen-

heternas förtroendemän.

Jouni Kurttila.
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HYVÄ TYÖNSUORITUS 
TULISI AINA PALKITA?
TEHTÄVÄN VAATIVUUTEEN SEKÄ HENKILÖKOHTAISEEN TYÖSUORITUKSEEN 

JA PÄTEVYYTEEN PERUSTUVAN KANNUSTAVAN JA OIKEUDENMUKAISEN 

PALKKAUSJÄRJESTELMÄN TAVOITTEENA ON TUKEA RAJAVARTIOLAITOKSEN 

TOIMINTAA JA SEN ERI YKSIKÖIDEN TOIMINNALLISIA ERITYISPIIRTEITÄ. SEN 

TAVOITTEENA ON MYÖS TUKEA JOHTAMISTA JA TULOKSELLISTA TOIMINTAA, 

KATTAEN KAIKKI RAJAVARTIOLAITOKSEN TEHTÄVÄT JA NIIDEN TEKIJÄT. 

LISÄKSI SEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN TULISI KANNUSTAA HENKILÖSTÖÄ 

TAVOITTEIDEN MUKAISEEN TOIMINTAAN, OTTAMAAN VASTUUTA OMASTA 

TYÖSTÄÄN JA PARANTAMAAN HENKILÖKOHTAISTA TYÖSUORITUSTAAN SEKÄ 

KEHITTÄÄ HENKILÖSTÖN VALMIUKSIA HAKEUTUA VAATIVAMPIIN TEHTÄVIIN 

ITSENSÄ KEHITTÄMISEN, KOULUTUKSEN JA KOKEMUKSEN KAUTTA.

Rajavartiolaitoksessa maksetaan keskimäärin 29,05 

%:n suuruista työnsuoritusosaa. Henkilöstöryhmistä 

korkeinta suoritusosaa maksetaan keskimäärin 

opistoupseereilla (30,63 %) ja alinta rajavartijoilla (27,11 

%). Hallintoyksiköistä korkeinta työnsuoritusosaa 

maksetaan RVLE:ssa (32,39 %). Vastaavasti heikointa 

työsuoritusosaa maksetaan LSMV:ssa (27,33 %).

TEKSTI JA KUVAT MARKKU PIETIKÄINEN
LÄHDE RAJAVARTIOLAITOKSEN ESIKUNTA

Tässä artikkelissa on tarkoituksena 

tarkastella miten eri palkantekijät 

täyttävät edellä mainittuja tavoittei-

ta. Tässä artikkelissa tarkastellaan 

työnsuoritusosan toimivuutta sen eri 

kulmista.

Rajavartiolaitoksessa maksetaan keskimäärin 

29,05 %:n suuruista työnsuoritusosaa. Henkilös-

töryhmistä korkeinta suoritusosaa maksetaan 

keskimäärin opistoupseereilla (30,63 %) ja alinta 

rajavartijoilla (27,11 %).  Näiden henkilöstöryhmi-

en ero on keskimäärin 3,52 %. Hallintoyksiköistä 

korkeinta työnsuoritusosaa maksetaan RVLE:ssa 

(32,39 %). Vastaavasti heikointa työsuoritusosaa 

maksetaan LSMV:ssa (27,33 %). Uskoakseni ero 

perustuu toisista hallintoyksiköistä poikkeavaan 

arviointikäsikirjan soveltamiseen. LSMV:ssa 

työnsuoritusta arvioidaan tiukimmalla skaalalla.  

Vastaavasti RVLE:ssa työnsuoritusta arvioidaan 

löyhimmällä skaalalla. Näitä eroja ei voida pitää 

perusteltuina ja erot tulisi arviointilinjaa muutta-

malla korjata. 

Suoritusta tulisi skaalata suhteessa tehtävän 

vaativuuteen. Rajavartiolaitoksessa tehtävän 

keskimääräinen vaativuustaso on 19. RVLE:ssa 

keskimääräinen vaativuustaso on 27. Tehtävän 

vaativuustasosta voidaan ajatella, että RVLE:ssa 

asetetaan suurimmat vaatimukset tehtävän 

suorittamiselle. Muita hallintoyksiköitä korkeampi 

työnsuoritusosa ei tue tätä käsitettä.

Edellä olevaa tukee suoritusosan ja vaati-

vuustason vertaaminen keskenään. ”Heikoin” 

työnsuoritus on vaativuustasolla 14,5 (23,34 %).  

”Paras” työnsuoritus on vaativuustasolla 29 (35,20 

%). Vaativuustasolla 29 voidaan uskoa olevan 

korkeimman työsuorituksen omaavat henkilöt. 

Sekin lienee riidatonta, että tehtävälle asetetut 

vaatimukset ovat korkeimmat korkeimmalla 

vaativuustasolla 29. Tästä syystä lähes 12 %:n ero 

vaativuustasojen välillä ei ole perusteltu.

Suoritusosan tehtäväkohtaiseen tarkaste-

luun kannattaa kiinnittää enemmän huomiota. 

Tehtävän ja suorituksen arviointi vaikuttavat 

menneen sekaisin. Suorituksen arvioinnin kes-

keisin tarkoitus on arvioida suoritusta suhteessa 

tehtävään ja tehtävälle asetettuja vaatimuksia. 

Niin sanottua suorituksen Top 10 tarkastellessa 

on huomio kiinnittynyt siihen, että huonoimmat 

(viimeiset 10) ovat saaneet niin sanotut aloitusteh-

tävät ja vastaavasti Top 10:ssä ovat niin sanotut 

lopetustehtävät. Esimerkiksi rajavartija nuorempi, 

vartiolaivan 2. perämies, kansimies, kouluttaja, 

rajatarkastaja nuorempi ja merivartija nuorempi 

ovat aloitustehtäviä.

Edellä olevilla vertailuilla voidaan perustel-

lusti kysyä onko hyvä työnsuoritus vain herrojen 

herkkua?  Palkitsemmeko vain RVLE:ssa ja 

hallintoyksiköissä korkeimmissa tehtävissä olevia 

virkamiehiä.  Rajavartiolaitoksella on käytössään 

uskoakseni yksi valtiohallinnon paras työnsuo-

rituksen arviointijärjestelmä. Sitä ei pitäisi pilata 

huonolla soveltamisella. Hyvä työnsuoritus tulisi 

aina palkita riippumatta henkilöstöryhmästä, 

missä vaativuustasossa tai missä hallintoyk-

sikössä se on tehty. Ei voi olla pääsääntö, että 

rajavartijoilla on vuodesta toiseen huonoin 

työsuoristus. Rajavartiolaitoksen esikunnan 

skaalaus on löysä, jos se tuottaa vuodesta toiseen 

korkeimmat työsuorituspisteet. LSMV:n skaalaus 

on liian tiukka, jos se vuodesta toiseen saavat 

huonoimmat työnsuorituksen arviointipisteet. 

Rajavartiolaitoksessa olisi tarpeellista tehdä 

riippumaton tutkimus työsuoritusarviointijärjes-

telmän toimivuudesta. Valitettavan usein nykyisin 

saa kuulla, että erityisesti ammattiosaamista 

vaativissa tehtävissä ei parantunut työsuoritus 

johda parempaan palkkaukseen. Tämähän ei ole 

kannustavan palkkausjärjestelmän tarkoitus. Työn 

suorituksen arviointiin perustuvassa pakkaukses-

sa parantunut työsuoritus johtaa aina parempaan 

palkkaukseen. Mikäli se ei johda siihen, palkkaus-

järjestelmä menettää merkitystään.

I gränsbevakningsväsendet utbetalas i genomsnitt 

en 29,05% stor prestationsdel. Av de olika personal-

grupperna betalas den högsta till institutsoff icerarna 

(30,63%) och den lägsta till gränsbevakarna (27,11%). 

Bland förvaltningsenheterna betalas den högsta arbets-

prestation vid gränsstaben (32,39%) och den lägsta i 

Västra Finlands sjöbevakningssektion (27,33%)
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YLLÄ: ”Heikoin” työnsuoritus on tasolla 14,5 (23,34 %).  

”Paras” työnsuoritus on vaativuustasolla 28,5 (33,60 %). 

Vaativuustasolla 29 voidaan uskoa olevan korkeimman 

työsuorituksen omaavat henkilöt. Sekin lienee riidatonta, 

että tehtävälle asetetut vaatimukset ovat korkeimmat 

korkeimmalla vaativuustasolla 29. Tästä syystä yli 10 %:n 

ero vaativuustasojen välillä ei ole perusteltu.

OIKEALLA: Esimerkiksi merivartija ja rajavartija nuorempi, vartiolaivan 2. perämies, 

kansimies, kouluttaja, rajatarkastaja nuorempi ja merivartija nuorempi ovat 

aloitustehtäviä.  Suorituksen Top 10:ssä ovat tehtävät, jotka ovat uran loppupuolella. 

Näissä tehtävissä tehtävän hoitamiselle asetetut vaatimukset ovat korkeammat. 

Aloitustehtävissä tehtävän vaativuus ja tehtävän hoitamiselle asetetut vaatimukset 

ovat matalammat. Tehtävän vaativuuden kasvu, näyttää useassa tapauksessa 

nostavan työnsuorituksen pisteitä ja suorituksen tasoa. Tätä ei ole voitu uskottavasti 

selittää. Tehtävän vaativuuden kasvu, ei automaattisesti, johda suoritustason kasvuun. 

Palkkauksellinen asema paranee tehtävän vaativuuden kasvulla,

BORDE EN BRA 
ARBETSPRESTATIONS 
ALLTID BELÖNAS?
ETT BELÖNANDE OCH RÄTTVIST LÖNESYSTEM SOM BASERAR SIG PÅ 

UPPGIFTENS KRAVBEDÖMNING OCH DEN PERSONLIGA ARBETSPRESTATION 

OCH KOMPETENSEN HAR SOM MÅL ATT STÖDA GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS 

VERKSAMHET OCH DESS FÖRVALTNINGSENHETERS SÄRDRAG. 

MÅLSÄTTNINGEN ÄR OCKSÅ ATT STÖDA LEDNING OCH RESULTATINRIKTAD 

VERKSAMHET GENOM ATT PÅVERKA ALLA I GRÄNSBEVAKNIGSVÄSENDETS 

UPPGIFTER. DÄRTILL BORDE LÖNESYSTEMET MOTIVERA PERSONALEN ARBETA 

MÅLINRIKTAT OCH TA ANSVAR FÖR SITT ARBETE OCH FÖRBÄTTRA DEN EGNA 

ARBETSINSATSEN SAMT UTVECKLA PERONALENS MÖJLIGHETER ATT SÖKA SIG 

TILL MER KRÄVANDE UPPGIFTER.

”Svagaste” 

prestationsdelen 

är på kravnivå 14,5 

(23,34%).  ”Högsta” 

prestationsdelen är 

på kravnivån 28,5 

(33,60%) 

T.ex yngre gräns- och sjöbevakare, andra styrman, däcksman, utbildare är 

nybörjaruppgift er. Prestationsdelens top 10 är i uppgift er som förekommer i slutet 

av karriären. I både uppgift ens kravnivå och prestationsdel är kriterierna högre. I 

nybörjaruppgift erna är både uppgift ens kravnivå och prestationsdel är kriterierna lägre. 

Då uppgift ens kravklass ökar ser det i flera fall ut som att också prestationsdelen stiger. 

Dethär har man inte kunnat förklara på ett trovärdigt sätt. Då en kravnivå stiger betyder 

det inte automatiskt att även prestationsdelen stiger.

TEXT OCH BILDER MARKKU PIETIKÄINEN
KÄLLA GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS 
STAB

Målet med denhär artikeln är att 

granska hur olika lönefaktorer fyl-

ler de tidigare nämnda målsätt-

ningarna. I denhär artikel jämförs 

hur prestationsdelen fungerar 

sett ur olika synvinklar. Prestationsdelen av lönen 

är i genomsnitt 29,05% i Gränsbevakningsväsen-

det. Av de olika personalgrupper betalas den 

högsta genomsnittliga 

prestationsdelen till 

institutsoff icerarna 

(30,63%) och den lägs-

ta till gränsbevakarna 

(27,11%). Skillnaden 

melland dessa två gru-

per är alltså i medeltal 

3,52%. Den högsta 

prestationsdelen betalas till gränsbevakningsvä-

sendets stab (32,39%) då man jämför förvaltning-

senheter. På motsvarande sätt betalas den lägsta 

prestationsdelen i Västra Finlands sjöbevaknings-

sektion (27,33%). Jag vill tro att skillnaden beror 

på olika sätt att tillämpa bedömninghandboken. I 

VFSBS bedöms arbetsprestation med en stränga-

re skala. På motsvarande sätt bedöms gränssta-

ben enligt en lindrigare skala. Dessa skillnader kan 

inte anses befogade och borde korrigeras genom 

att ändra på bedömningsgrunderna. 

Prestation borde mätas i förhållande till uppgif-
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tens kravnivå. I gränsbevakningsväsendet är den 

genomsnittliga kravnivå 19. Vid gränsstaben är 

den genomsnittliga kravnivån 27. Man kan tänka 

sig att uppgift er vid gränsstaben ställer större krav 

på utförande av uppgift en. Samma begrepp om 

högre kravklass stöds inte i andra förvaltningsen-

heter.

Det tidigare nämnda stöder att man även 

jämför prestationsdelen med kravdel sinsemel-

lan. ”Sämre” prestationer är på kravnivån 14,5 

(23,34%). ”Bättre” prestationer är på kravklass 29 

(35,20%). Man skulle kunna tro att att på kravklass 

29 finns personer som presterar mera. Det torde 

inte heller råda tvivel om att man även kräver mer 

på den högre kravnivån 29. Av den orsaken är det 

ofrånkomligt att en skillnad på nästan 12% inte 

kan vara befogad.

Prestationsdelen i förhållande till uppgift en 

är något som lönar sig granska nogrannare. I 

bedömningen av uppgift sdelen och prestations-

delen kan det verka som de båda förväxlats. Målet 

med prestationsbedömning är att bedömma 

prestation i förhållande till uppgift en och  krav 

inom samma uppgift . Den man kontrollerar den 

så kallade top 10 kan man noterar att även de 

sämsta (lägsta 10) har man gett till så kallade 

nybörjaruppgift er och på motsvarande sätt har 

top 10 tilldelats till uppgift er som man avslutar 

arbetskarriären från. T.ex yngre gränsbevakare, 

andra styrmän, däcksmanskap, utbildare, yngre 

sjöbevakare är nybörjaruppgift er.

Med föregående jämförelse kan man fråga sig 

om en god arbetsprestation är något endast för 

höga herrar? Belönas endast tjänstemän med 

höga positioner vid gränsstaben eller i förvalt-

ningsenheterna? Gränsbevakningsväsendet har 

enligt min uppfattning till sitt förfogande ett av 

statsförvaltningens bästa bedömningssytem av 

arbetsprestation. Man borde inte förstöra det med 

dålig tillämpning. En god arbetsprestations borde 

alltid belönas oberoende personalgrupp, i  vilken 

kravklass eller i vilken förvaltningsenhet man gjort 

arbetet. Det kan inte hållas som grundregel att år 

ut och år in har gränsbevakarna den sämsta ar-

betsprestation. Gränsstabens bedömning är slapp 

om den år eft er år ger de högsta prestationsbe-

dömningarna. VFSBS är för sträng om den år eft er 

år ger de lägsta prestationspoängen.  Det skulle 

vara på sin plats att göra en obunden undersök-

ning på arbetsprestationsbedömningens funktion 

i praktiken. Det är beklagligt att höra hur en förbät-

trad arbetsprestation i arbetsuppgift er med höga 

krav på yrkeskunskapen inte leder till en högre 

lön. Dethär är inte målet med ett motiverande be-

löningssystem. I ett lönesystem som bedömmer 

arbetsprestationen leder en förbättrad prestation 

alltid till förbättrad lön. Om det inte gör så förlorar 

lönesystemet sin betydelse.

Permittering
36 §

Om en myndighet med stöd av 27 § 1 mom. kan 

säga upp en tjänsteman, kan han med iaktta-

gande av 14 dagars varsel permitteras så att 

tjänsteutövningen och löneutbetalningen avbryts 

för viss tid eller tills vidare medan tjänsteförhållan-

det i övrigt består.

En tjänsteman kan så som stadgas i 1 mom. 

permitteras för högst 90 dagar, om hans uppgift er 

eller ämbetsverkets möjligheter att erbjuda 

honom uppgift er tillfälligt har minskat och myn-

digheten inte skäligen för honom inom samma 

ämbetsverk kan ordna andra uppgift er eller ut-

bildning som lämpar sig för arbetsgivarens behov.

Medan ett tjänsteförhållande består kan på 

myndighetens eller en tjänstemans initiativ 

överenskommelse träff as om permittering av 

tjänstemannen. Genom tjänstekollektivavtal 

och överenskommelse som nämns i 9 § i lagen 

om samarbete inom statens ämbetsverk och 

inrättningar kan om permittering avtalas även 

på annat sätt än det som bestäms i 1 och 2 

mom. (30.3.2007/343)

L om samarbete inom statens ämbetsverk och 

inrättningar 651/1988 har upphävts genom 

L1233/2013, se L om samarbete inom statens 

ämbetsverk och inrättningar 1233/2013 27 §.

37 §

Permittering hindrar inte en tjänsteman från att 

under permitteringstiden utföra annat arbete.

Tjänstemannen bibehåller under permit-

teringstiden rätten att bo kvar i en bostad 

som ställts till hans förfogande på grundval av 

anställningsförhållandet. Om vägande skäl kräver 

det kan myndigheten upplåta en annan lämplig 

Virkamieslain 8  luku

Lomauttaminen
36 §

Jos viranomainen voisi 27 §:n 1 momentin nojalla 

irtisanoa virkamiehen, virkamies voidaan 14 

päivän ilmoitusaikaa noudattaen lomauttaa siten, 

että virkamiehen virantoimitus ja palkanmaksu 

keskeytetään määräajaksi tai toistaiseksi virkasuh-

teen muutoin pysyessä voimassa.

Virkamies voidaan 1 momentissa säädetyllä 

tavalla lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi, jos 

virkamiehen tehtävät tai viraston mahdollisuudet 

tarjota tehtäviä suoritettaviksi ovat tilapäisesti 

vähentyneet eikä asianomainen viranomainen voi 

kohtuudella järjestää virkamiehelle muita tehtäviä 

tai työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta 

samassa virastossa.

Virkasuhteen kestäessä voidaan viranomaisen 

tai virkamiehen aloitteesta sopia virkamiehen 

lomauttamisesta. Virkaehtosopimuksella sekä 

sopimuksella, jota tarkoitetaan yhteistoimin-

nasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun 

lain 9 §:ssä, voidaan lomauttamisesta sopia 

toisinkin kuin 1 ja 2 momentissa säädetään. 

(30.3.2007/343)

L yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitok-

sissa 651/1988 on kumottu L:lla 1233/2013, ks. L 

yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 

1233/2013 27 §.

37 §

Lomauttaminen ei estä virkamiestä ottamasta 

lomautuksen ajaksi muuta työtä.

Virkamies säilyttää lomautusaikana oikeuden 

asua hänen käyttöönsä palvelussuhteen perus-

teella annetussa asunnossa. Tärkeän syyn niin 

vaatiessa viranomainen voi antaa virkamiehelle, 

jonka virantoimitus on keskeytyneenä lomau-

tuksen vuoksi, käytettäväksi muun soveliaan 

asunnon. Tästä aiheutuvat muuttokustannukset 

korvataan valtion varoista.

38 §

Lomautuksen välttämättömyyden tultua 

viranomaisen tietoon tämän on annettava 

lomautuksesta välittömästi ja mikäli mahdollista 

viimeistään kolme kuukautta ennen lomautuk-

sen alkamista ennakkoilmoitus asianomaiselle 

luottamusmiehelle ja lomautuksen kohdistuessa 

vähintään kymmeneen virkamieheen myös työ-

voimaviranomaiselle. Ennakkoilmoituksessa tulee 

mainita lomautuksen syy, arvioitu alkamisaika ja 

kesto sekä lomautettavien virkamiesten arvioitu 

lukumäärä ammattiryhmittäin.

39 §

Edellä 36 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus 

lomautuksesta annetaan virkamiehelle henkilö-

kohtaisesti, jollei viranomaisen ja asianomaisen 

luottamusmiehen kesken toisin sovita. Ilmoi-

tuksessa tulee mainita lomautuksen syy, sen 

alkamisaika ja määräaikaisen lomautuksen kesto 

sekä toistaiseksi tapahtuvan lomautuksen osalta 

sen arvioitu kesto. Viranomaisen on virkamiehen 

pyynnöstä annettava lomautuksesta kirjallinen 

todistus. Ilmoitus lomautuksesta on lisäksi 

annettava tiedoksi asianomaiselle luottamus-

miehelle ja lomautuksen kohdistuessa vähintään 

kymmeneen virkamieheen myös työvoimaviran-

omaiselle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusvel-

vollisuutta ei kuitenkaan ole tapauksissa, joissa 

viranomaisella muun syyn kuin lomautuksen 

vuoksi ei ole lomautusaikaan kohdistuvaa palkan-

maksuvelvollisuutta.

Viranomainen voi virkamiehen suostumuksella 

muuttaa lomautuksen alkamis- tai päättymis-

aikaa tai peruuttaa lomautuksen. Jos virkamies 

on lomautettu toistaiseksi, on työn alkamisesta 

ilmoitettava vähintään viikkoa ennen.
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ELÄKKEIDEN KASVU NOPEINTA 
KULUVALLA VUOSIKYMMENELLÄ 
TILASTOKESKUKSEN VÄESTÖENNUSTEEN VUODELTA 2012 MUKAAN SUOMEN VÄESTÖ KASVAA JATKUVASTI. VUODEN 

2012 LOPUSSA VÄESTÖN MÄÄRÄ OLI 5,43 MILJOONAA, JA SEN ENNUSTETAAN KASVAVAN 6,5 MILJOONAAN VUOTEEN 2080 

MENNESSÄ.

Vanhuuseläkkeen suuruus sopeutetaan 62 vuotta täyttäneiden elinajan odotteen 

muutokseen elinaikakertoimen avulla. Vuonna 2030 elinaikakertoimen arvo on 0,893 ja 

vuonna 2080 se on 0,763.

Rajavartijoilla on eläkkeen taso hieman korkeampi kuin upseereille. Tämä johtuu 

siitä yksinkertaisesta syystä, että upseerit saavuttavat eläkeoikeuden kahta vuotta 

aikaisemmin kuin rajavartijat. 

Eläkemenojen, eläkkeiden tason ja TyEL-maksun kehitystä tarkastellaan 

peruslaskelman sekä optimistisen että pessimistisen väestö- ja talousskenaarion 

avulla. 

TEKSTI JA KUVAT MARKKU PIETIKÄINEN 
LÄHDE ELÄKETURVAKESKUS 

Väestön kasvu on pääosin seura-

usta 65 vuotta täyttäneen väestön 

kasvusta. Vanhushuoltosuhteen (65 

täyttäneet per 15–64-vuotiaat) kasvu 

jatkuu vuoteen 2080 asti ja muutos 

on nopeinta kuluvalla vuosikymmenellä. Vuonna 

2013 vanhushuoltosuhde oli 29,0 prosenttia ja sen 

ennustetaan olevan 53 prosenttia vuonna 2080.

Vanhuuseläkkeen suuruus sopeutetaan 62 

vuotta täyttäneiden elinajan odotteen muu-

tokseen elinaikakertoimen avulla. Vuonna 2030 

elinaikakertoimen arvo on 0,893 ja vuonna 2080 

se on 0,763.

ELÄKEMENO JA ELÄKKEIDEN TASO

Seuraavassa eläkemenojen, eläkkeiden tason 

ja TyEL-maksun kehitystä tarkastellaan perus-

laskelman sekä optimistisen että pessimistisen 

väestö- ja talousskenaarion avulla. Vaihtoehdot 

poikkeavat toisistaan kuolevuuden, eläkealka-

vuuden, ansiotason kasvuvauhdin ja eläkevarojen 

tuoton osalta. 

Lakisääteiset kokonaiseläkemenot olivat vuon-

na 2012 runsaat 13 prosenttia bruttokansantuot-

teesta. Korkeimmillaan osuus nousee 2030-lu-

vulla ollen eri vaihtoehdoissa 14–16 prosenttia 

BKT:sta. 2040-luvun alkupuolelta lähtien osuus 

vakiintuu 13–15 prosenttiin. 

Laskentajakson aikana keskimääräisen 

eläkkeen ostovoima nousee jatkuvasti ansio-

tason kasvun seurauksena. Suhteessa yleiseen 

ansiotasoon keskieläkkeen taso kääntyy laskuun 

2010-luvun lopulla. Tärkein syy suhteellisen eläke-

tason alenemiselle on pidentyvä elinajan odote 

ja elinaikakerroin, joka sopeuttaa etuustason 

vastaamaan muutoksia elinajan odotteessa.

SOTILASELÄKKEET SEURAAVAT 

YLEISTÄ ELÄKEJÄRJESTELMÄÄ

Sotilaseläkkeet seuraavat yleistä eläkejärjestel-

mää. Kuvassa esitetyt ennusteet on laskettu perus 

olettaman mukaisesti. Rajavartijoilla on eläkkeen 

taso hieman korkeampi kuin upseereille. Tämä 

johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että upseerit 

saavuttavat eläkeoikeuden kahta vuotta aikai-

semmin kuin rajavartijat. Tämä oikeus poistuu 

2020-luvun loppupuolella.  Eläkeperusteiden 

muutoksen ja elinaikakertoimen ennustetaan 

leikkaavan eläkkeitä 61,05 -64,43 prosentin tasos-

ta 50,70 prosentin tasoon. TyEL:n vastaavan tason 

ennustetaan olevan noin 45 prosenttia. Tämä 

johtunee siitä syystä, että todellinen eläköitymi-

nen tapahtuu vanhuseläkeikää aikaisemmin.

bostad för en tjänsteman vars tjänsteutövning har 

avbrutits på grund av permittering. De flyttning-

skostnader som föranleds härav ersätts av statens 

medel.

38 §

Sedan myndigheten konstaterat att permittering 

är nödvändig skall den omedelbart och, om 

möjligt, senast tre månader före permitterin-

gens början tillställa förtroendemannen och, då 

permitteringen gäller minst tio tjänstemän, även 

arbetskraft smyndigheterna förhandsmeddelande 

om permitteringen. I förhandsmeddelandet skall 

nämnas permitteringens orsak, beräknade begyn-

nelsetidpunkt och längd samt en uppskattning 

av antalet permitterade tjänstemän inom varje 

yrkesgrupp.

39 §

Det meddelande om permittering som avses i 36 

§ 1 mom. skall ges tjänstemannen personligen, 

om inte myndigheten och den förtroendeman 

som saken berör kommer överens om något 

annat. I meddelandet skall nämnas orsaken 

till permitteringen, begynnelsetidpunkten och 

tidsbestämd permitterings längd samt, i fråga 

om permittering tills vidare, denna permitte-

rings beräknade längd. Myndigheten skall på 

tjänstemannens begäran ge ett skrift ligt intyg om 

permitteringen. Meddelandet om permittering 

skall dessutom delges den förtroendeman som 

saken berör och, om permitteringen gäller minst 

tio tjänstemän, även arbetskraft smyndigheterna.

Den skyldighet att anmäla om permittering 

som avses i 1 mom. föreligger dock inte i de fall då 

myndigheten av någon annan orsak än permitte-

ring inte är skyldig att betala lön som hänför sig till 

permitteringstiden.

Myndigheten kan med tjänstemannens sam-

tycke ändra tidpunkten för när en permittering 

börjar eller upphör eller återkalla en permittering. 

Har en tjänsteman permitterats tills vidare, skall 

meddelande om att arbetet återupptas tillställas 

honom minst en vecka i förväg.
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RAJAVIESTIMARATON JYVÄSKYLÄSSÄ 13.9.2014

HYVÄLLÄ MIELELLÄ HYVÄSSÄ SÄÄSSÄ!
RAJAVIESTIMARATON JUOSTIIN JA KÄVELTIIN TÄNÄ VUONNA JYVÄSKYLÄSSÄ FINLANDIA MARATHONIN OHESSA. 

AURINKOINEN JA AJANKOHTAAN NÄHDEN VARSIN LÄMMIN KELI SUOSI LIIKKUJIA TAISTELEMAAN ITSEÄÄN JA TOISIAANKIN 

VASTAAN.

TEKSTI JA KUVAT OLLI RANUA

Seitsemäs Rajaviestimaraton palasi Jyväskylään. Hienosti 

järjestetty Finlandia Marathon -tapahtuma vetää vuodes-

ta toiseen kolmatta tuhatta osallistujaa ympäri Suomea 

ja ulkomaita myöten. Hyvin järjestetyn tapahtuman 

kylkeen on helppo liittyä liikuttamaan myös rajamiehiä 

ja –naisia.

Tällä kertaa tapahtumaan oli ilmoittautunut 41 rajalaista, joista 

39 pääsi paikan päälle testaamaan vuoden aikana rakentamaansa 

kuntoa. Maratonin juoksi viisi, puolimaratonin 22 ja varttimaratonin 

seitsemän urhoollista. Näiden lisäksi viisi osallistui kävelyyn.

Palkintojenjaossa oli käytössä internetin kautta saadut bruttoajat. 

Seuraavana päivänä saadut nettoajat muuttivat tuloksia muutamia 

sekunteja, mutta järjestys ei kenenkään kohdalla muuttunut.

MATKAT

Maratonissa oli mukana viisi urhoollista juoksijaa. Nettoajoissa no-

pein oli Niko Keronen, mutta ”ikätasoituksen” jälkeen voittopokaalin 

vei Vesa Taskila. Kolmas Keräsen jälkeen oli Kristiina Mustonen ennen 

Markus Seppästä. Ville Vilpas tuli maaliin hieman lyhennetyn matkan 

jälkeen, joten hänen suorituksensa hylättiin järjestäjän toimesta.

Puolimaratonilla oli jälleen suurin määrä osallistujia, yhteensä 22. 

Kärki oli tasainen, mutta huomionarvoista oli ns. loppupään aikojen 

roima parantuminen viime vuosista. Kaikki juoksivat vähintäänkin 

kahden tunnin pintaan, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä suorituk-

sena. Nopein oli Aki Hietanen ennen Ismo Hellsteniä ja Tero Koivistoa. 

Ismo oli juoksuajoissa viidenneksi nopein, mutta ”ikähyvitys” nosti 

hänet hienosti hopealle.

Puolimaratonin juoksijoita.

Kolme maratoonaria.
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Varttimaratonilla, eli kympillä, nopeinta 

vauhtia piti Mari Lindström. Mari olisi voittanut 

kultaa ilman tasoitustakin, mutta tasoitus nosti 

hänet omille sekuntiluvuilleen. Hopeaa otti Vesa 

Moilanen ja pronssille kirmasivat Artot Haavisto 

ja Eronen. Maalikamera kyllä löysi Haaviston 

aavistuksen Erosta nopeammaksi, mutta pokaali 

päätettiin kuitenkin jakaa heidän kesken.

Rajaviestimaratonin itsejärjestettyyn noin 10 

kilometrin kävelyyn osallistui viisi henkilöä.

ARVONNAT

Tällä kertaa Rajaviestimaratonin palkintopyörinä 

oli kolme kappaletta 29” maastopyöriä. Arvonta 

haluttiin suorittaa siten, että arvokkaimmat 

palkinnot arvottaisiin ensimmäisinä. Näin tehtiin, 

vaikka todennäköisyys voittaa pyörä on täsmäl-

leen samanlainen, arvottiin ne alussa, välissä tai 

lopussa.

Maastopolkupyörät matkasivat Arttu Mikkosen, 

Petri Turpeisen ja Hannu Tervon talleihin. Polar 

Loop aktiivisuusmittarin voittivat Arto Eronen, 

Pirjo Urpilainen, Simo Halko, Sami Hintsala ja Ari 

Komulainen. Juoksuturvaliivin voittivat Olli Mul-

tanen, Heikki Piirainen, Mervi Urpilainen, Kristiina 

Mustonen ja Juha Petriläinen.

Ensi vuonna arvotaan jälleen vähintään vastaa-

vanlaiset palkinnot kaikkien osallistujien kesken.

JATKO

Ensi vuonna liikutaan kahdeksannen kerran 

Kävelijöitä ja varttimaratoonareita.

Rajaviestimaratonin tahdissa. Palaamme 

ykkösrikospaikalle Leville, jossa olemme olleet 

jo kaksi kertaa aiemminkin. Levillä on osallistujia 

Rajaviestimaratonilla ollut yli 60, joten tervetuloa 

Lappiin ruskan keskelle ensi syksynä! Kuntoilun 

kohti Leviä voi aloittaa jo nyt.

Kahden vuoden päästä yhdeksännen kerran pi-

dettävä tapahtuma suuntaa vastaavasti Kuopioon 

ja kymmenes kerta vuonna 2017 on ulkomailla, 

todennäköisesti Tallinnassa. Kuten tapahtuman, 

myös kunnon kohottaminen ja ylläpitäminen 

jatkuu siis myös tulevina vuosina!
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Rajaviestimaraton 2014 tulokset
16. Rantakare Heidi N 2:11:36 0,84 1:50:33
17. Tervo Hannu M45 2:04:45 0,905 1:52:54
18. Häkämies Aki M 1:54:03 1 1:54:03
19. Multanen Olli M 1:56:14 1 1:56:14
20. Salo Antti M 1:58:21 1 1:58:21
21. Piirainen Heikki M 1:58:22 1 1:58:22
22. Jääskeläinen Atte M 2:00:19 1 2:00:19
23. Ronkainen Niko M DNS 1 DNS

Varttimaraton     
  Sarja Aika Tasoitus Kokonaisaika
1. Lindström Mari N 0:43:04 0,84 0:36:11
2. Moilanen Vesa M 0:43:23 1 0:43:23
3. Haavisto Arto M 0:48:02 1 0:48:02
4. Eronen Arto M 0:48:02 1 0:48:02
5. Pulkkanen Lassi M 0:48:10 1 0:48:10
6. Komulainen Ari M 0:56:09 1 0:56:09
7. Hepo-oja Kalle M 0:56:09 1 0:56:09
8. Heikkinen Mikko M DNS 1 DNS

Kävely
     
Räsänen Marko, Kemppainen Hannu, Turkia Tero, Ranua Olli ja 
Ahola Mika    

Maraton    
       Sarja Aika Tasoitus Kokonaisaika
1. Taskila Vesa M45 3:26:48 0,93 3:12:19
2. Keronen Niko M 3:16:32 1 3:16:32
3. Mustonen Kristiina N 4:54:02 0,82 4:01:06
4. Seppänen Markus M50 4:46:55 0,90 4:18:14
5. Vilpas Ville M DNF 1 DNF

Puolimaraton
       Sarja Aika Tasoitus Kokonaisaika
1. Hietanen Aki M 1:22:50 1 1:22:50
2. Hellsten Ismo M50 1:34:15 0,89 1:23:53
3. Koivisto Tero M 1:24:48 1 1:24:48
4. Mikkonen Arttu M 1:27:43 1 1:27:43
5. Turpeinen Petri M 1:28:15 1 1:28:15
6. Heiskari Noora N 1:47:09 0,84 1:30:00
7. Hintsala Sami M 1:35:02 1 1:35:02
8. Urpilainen Mervi N 1:53:16 0,84 1:35:09
9. Urpilainen Pirjo N 1:53:25 0,84 1:35:16
10. Mattila Jani M 1:35:48 1 1:35:48
11. Kinnunen Timo M45 1:51:49 0,905 1:41:12
12. Halko Simo M 1:42:09 1 1:42:09
13. Kalmari Petri M 1:46:56 1 1:46:56
14. Ritola Jaakko M45 1:58:21 0,905 1:47:06
15. Petriläinen Juha M50 2:02:45 0,89 1:49:15

Dolpac® vet tabletit pienille (1-6 kg), keskikokoisille (3-30 kg) ja suurille (10-75 kg) koirille. Vaikuttavat aineet: Oksanteeli, pyranteeli ja pratsikvanteli. 
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(Dipylidium caninum, Taenia spp, Echinococcus multilocularis ja Echinococcus granulosus) aiheuttamien sekatartuntojen hoito koiralla. Eläimiä koskevat 
erityiset varotoimet: Valmistetta ei suositella käytettäväksi alle kahden kuukauden ikäisille tai alle kilon painoisille pennuille. Ei saa käyttää eläimille, 
joiden tiedetään olevan yliherkkiä joillekin valmisteen ainesosalle. Haittavaikutukset: Oksentelua ja ripulia saattaa esiintyä hoidon jälkeen. Käyttö 
tiineyden ja laktaation aikana: Turvallisuutta tiineyden ja laktaation aikana ei ole selvitetty, joten käyttöä ei suositella tiineyden ja laktaation aikana. 
Annostus: 20 mg oksanteelia/5 mg pyranteelia/5 mg pratsikvantelia elopainokiloa kohti kerta-annoksena suun kautta mieluiten tyhjään vatsaan. 
Pakkaukset: Dolpac® vet tabletit pienille koirille (1-6 kg) 10 tabl., keskikokoisille koirille (3-30 kg) 6 tabl. ja suurille koirille (10–75 kg) 3 tabl. 
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SENIORIT LIEKSASSA

SOTAHISTORIAA, KALASTUSTA 
JA KULTTUURIA
UNIONIN SENIORIYHDISTYKSEN KESÄTAPAAMINEN PIDETTIIN SYYSKUUN ENSIMMÄISELLÄ VIIKOLLA LIEKSASSA. 

KYLLÄ, KYSEESSÄ OLI MITÄ MAINIOIN KESÄ, VAIKKA KALENTERIN MUKAAN PITI OLLA JO SYKSYN PUOLELLA.

TEKSTI JA KUVAT JORMA SUMMANEN

Tapahtuman isäntänä toimi Reijo 

Kortelainen ja hän oli laatinut neljän 

päivän ohjelman, johon voi osallistua 

joustavasti. Niinpä osa paikallisista 

jäsenistä vieraili osassa tapahtumia 

ja sitkeimmät viihtyivät torstaista sunnuntaihin 

kauniissa säässä ja maisemissa.

Tapahtuman järjestelyihin vaikutti vahvasti 

myös se, että Jatkosodan päättymisestä tuli 

kuluneeksi 70 vuotta. Olimme mukana näissä 

tapahtumissa perjantaina osallistuen juhlase-

minaariin ja valtakunnalliseen kansalaisjuhlaan, 

jossa juhlapuhujana oli Eduskunnan puhemies 

Eero Heinäluoma.

RUUNAALTA SAVUSAUNAAN

Reke oli järjestellyt porukalle majoituksen 

Timitranniemen leirintäalueelle ja myös entinen 

rajan tukikohta tuli käytyä. Lieksan nykyisellä raja-

vartioasemalla toimintaa esitteli vartioupseerina 

toimiva Markku Komu.

Ensimmäisen päivän ehdoton kohokohta oli 

kalastusretki Ruunaan koskille. Reken kertoman 

mukaan edellisenä päivänä oli koskille ”istutettu” 

huomattava määrä lohikalaa, joita suurin osa 

porukastamme lähti ottamaan pois. Kuinkas kävi-

kään. Jos jätetään pois ne varmat nykäykset, niin 

kalaa tuli yhteensä kolme ahventa, jotka kaikki 

uivat Mattilan Sampan vieheeseen. Näin puheen-

johtaja voitti ylivoimaisesti tämän mittelön.

Kalastuksen jälkipeli ja rajamiestarinoiden 1. 

erä käytiin tietenkin rajan savusaunalla. Paikalla 

oli myös saunavastoja meille tehnyt ja savusauna-

ryhmää johtava Osmo Kukkonen. Samalla meille 

selvisi, että saunan lämmitys on nykyään harvojen 

käsissä, sillä siihen osallistuu saunaeverstiluut-

nantti Kukkosen lisäksi kuusi saunamajuria, joista 

tuolloin oli vuorossa Arttu Vänskä.

Perjantaina tapahtumien pääpaino oli Jatko-

sodan päättymisjuhlallisuuksissa, jotka alkoivat 

juhlajunan saapumisella. Päiväjuhlien jälkeen 

tutustuimme Rukajärvi-keskukseen ja alkuilta 

vierähti konsertissa Brahe-salissa. Pienet Kukkivat 

kummut laulu- ja runoesitys kertoi sota-ajan mu-

siikista ja sen toteutuksesta vastasivat paikalliset 

harrastajat, kolme avioparia. Esitys oli vaikuttava 

ja mielenkiintoinen.

HALLITUKSEN KOKOUS

Puheenjohtaja Samppa Mattila oli kutsunut 

myös yhdistyksen hallituksen koolle ja poissa oli 

vain yksi jäsen. Asioista sen verran, että Himok-

sen Knaapissa on oma senioriviikko (vko 13) ja 

samalla pidämme yhdistyksen vuosikokouksen 

(24.3.2015). Ensi vuoden tapahtumina mietittiin 

Brysselin matkaa, perinteistä purjehdusta ja 

jotakin urheilutapahtumaa, joista päätetään 

vuosikokouksessa.

Lauantain kohteena oli aamupäivällä Pielisen 

museo ja iltapäivällä retki Pitkäjärven partioma-

jalle saunomaan ja syömään lohikeittoa. Ilta ja 

tapahtumat päättyivät sota-ajan iltamiin.
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Vas. yllä: Partio Auvo Hirvonen ja Tero Niskanen 

esittelivät nykyistä partioautoa, jota moni senioreista ei 

ollut ennen nähnyt.

Toinen vas. yllä: Piti kilauttaa välillä Enskalle.

Kolmas vas. yllä: Kalakilpailun voittaja Samppa ja kolme 

ahventa.

Oik. yllä: Varsin harva seniori rajamies mahtuu noin 35 

vuotta sitten hankittuun puku m/58, Komulaisen Arilta 

ja Kiiskisen Ristolta se onnistuu. 

Yllä:  Reke toimii myös yhtenä oppaana Rukajärvi-

keskuksessa. Kuulijaksi sattui myös yksi Rukajärven 

veteraani.

Oikealla: Rajasotilaskotisisar Sirpa Saarelainen tarjoili 

Rukajärven hirvisoppaa.

Vasemmalla: Seniori rajamiehet Ari Komulainen ja Risto 

Kiiskinen nostivat Rukajärven lipun.

RAJAMIESHENKI OSA 2
SUUREN KYSELYYN VASTANNEIDEN MÄÄRÄN VUOKSI TOINEN OSA ARTIKKELISTA RAJAMIESHENKI 
ENNEN JA NYT ILMESTYY VUODEN VIIMEISESSÄ RAJAVIESTISSÄ JOULUN ALLA. 
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LAPIN RAJAVARTIOSTO IVALO 5.-7.8.2014

RAJAVARTIOLAITOKSEN 53. 
RAJAKOIRAMESTARUUSKILPAILUT
YLÄ-LAPPI JA IVALO OLIVAT KESKIPISTEENÄ RAJAVARTIOLAITOKSEN 53. RAJAKOIRAMESTARUUSKILPAILUSSA. HOMMA 

LÄHTI KÄYNTIIN KILPAILIJOIDEN ILMOITTAUTUMISELLA IVALON RAJAJÄÄKÄRIKOMPPANIAN TILOISSA OLEVASSA 

KISAKANSLIASSA TIISTAINA 5.7.2014. TERVETULOTILAISUUS JA VALOKUVAUKSET OLI JÄRJESTETTY SAARISELÄLLÄ 

KAUNISPÄÄN HUIPULLA. 

TEKSTI JA KUVAT VESA TASKILA

Samalla, kun munkkikahvia juotiin, 

kilpailun johtaja, Lapin rajavartioston 

apulaiskomentajan sijainen, majuri 

Jesse Seppälä toivotti kilpailijat 

tervetulleeksi. Avauspuheessaan 

kilpailun johtaja majuri Seppälä korosti rajakoiran 

merkitystä harventuneessa rajavartioasemaver-

kostossa tekniikan kehittymisestä huolimatta. 

Ratamestari, Rajavartiolaitoksen koiratoimintaup-

seeri, luutnantti Ari Raitanen kertoi myös tulevasta 

koitoksesta ja sanoi lopuksi, ettei kilpailua voiteta 

onnella vaan toivotti menestystä kilpailijoille. 

Kilpailun johtajan apulainen, Lapin rajavartioston 

koiratoimintaupseeri, luutnantti Juha Rotonen 

alusti myös puheellaan tulevaa kilpailua. 

Täystohina alkoi keskiviikkona aamulla koirien 

tarkastuksilla, missä katsottiin rokotustodistus 

sekä yleiskunto. Tarkastuksen suoritti vanhempi 

rajavartija Antti Kuusela ja Ivalon rajajääkärikomp-

panian sairastuvan hoitaja Johanna Meranne.

Pisteistä alettiin taistelemaan tarkastuksen ja 

kilpailun avauksen jälkeen tottelevaisuuskokeella. 

Tuomariksi oli saapunut virkavapaalla oleva yli-

konstaapeli Jari Keinänen Rovaniemeltä. Parhaat 

tottelevaisuuspisteet 54/60 sai vanhrvja Jani Pöys-

ti ja Spu Peikko Kaakkois-Suomen rajavartiostosta 

Vaalimaan rajavartioasemalta. 

Kilpailu jatkui siirtymällä ajoneuvoin 50 kilo-

metriä itään päin Raja-Joosepin museoalueken-

tälle rajan välittömään läheisyyteen maastokoe 

ykköselle. Tehtävässä alueella oli nähty valvon-

takamerasta kaksi tunnistamatonta henkilöä. 

Tehtävänä oli tarkastaa museoaluekenttä. 

Keskiviikon viimeinen tehtävä oli maastokoe 

kaksi. Siinä edellisiltana partio oli ottanut kiinni 

henkilön Rajajoosepintien varresta ja merkannut 

kiinniottopaikan maalilla. Tehtävä oli tarkastaa 

kiinniottopaikan lähialue koiralla. Kilpailijat 

lennätettiin Raja-Joosepin rajavartioasemalta 

helikopterilla kiinniottopaikalle, mikä lisäsi jo 

entisestään jännitettä kilpailijoissa. Keskiviikon 

osalta kilpailun johdossa oli ylirvja Jarkko Etelä-

pää ja Spu Eki Kaakkois-Suomen rajavartiostosta 

Vaalimaan rajavartioasemalta pistein 118/140. 

Toisena vanhrvja Timo Könönen ja Spn Kira 

Pohjois-Karjalan rajavartiostosta Tohmajärven ra-

javartioasemalta pistein 115/140. Kolmantena oli 

ylirvja Esa Huovinen ja Spu Nero Pohjois-Karjalan 

rajavartiostosta Tohmajärven rajavartioasemalta 

pistein 110/140. 

Laajat valtion omistamat maat eivät tuotta-

neet suurta päänvaivaa maastokoe kolmosen, 

jäljestystehtävän suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Jäljet saatiin toisistaan niin etäälle, ettei päällek-

käisyyksiä päässyt tulemaan. Ivalossa Rajavar-

tiolaitoksella on varusmiesyksikkö, joten Ivalon 

rajajääkärikomppania tuki kilpailua antamalla 

maalimiesosaston. Viisitoista miestä sai opin 

jäljentekoon vanhrvja Antti Kuuselan toimesta. 

Jäljestyksen parhaat pisteet 150/160 sai vanhrvja 

Juha Heikkonen ja spn Luna Lapin rajavartiostos-

ta Ivalon rajavartioasemalta. 

Edellispäivän kolmen kärki piti paikkansa. 

Voittaja sekä kultaa ja samalla tuplamestari oli 

ylirvja Jarkko Eteläpää ja Spu Eki pistein 252/300. 

Jarkko voitti mestaruuden niin ikään Ivalossa 

vuonna 1997 silloisen koiran kanssa Spu Ajax: in 

(R.I.P.) kanssa. Niukasti, kolme pistettä voittajalle 

hävinneenä, hopeaa sai vanhrvja Timo Könönen 

ja Spn Kira pistein 249/300. Ylirvja Esa Huovinen ja 
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Rajavartiolaitoksen 53. rajakoiramestaruuskilpailun voittajakolmikko: Vasemmalta vanhrvja Timo Könönen ja 

Spn Kira, Troyen’s Aito , ylirvja Jarkko Eteläpää ja Spu Eki, Aufgeweckt Elmar sekä Ylirvja Esa Huovinen ja Spu Nero, 

Evergrey’s Aapo.

Spu Nero saivat kilpailun viimeisen arvometallin, 

pronssin kaulaansa pistein 234/300. Joukkue-

mestaruus pysyi Kaakkois-Suomen rajavartios-

tossa, toiseksi tuli Lapin rajavartiosto, kolmas oli 

Pohjois-Karjalan rajavartiosto ja neljäs Kainuun 

rajavartiosto.

Lapissa mitattiin muuten kilpailujen aikaan 

ensimmäistä kertaa mittaushistoriassa yli +30 °C 

elokuun puolella: Ivalon lentoasema 31,2 °C. 7:26 

PM - 5 Aug 2014.

Iso kiitos kilpailijoille salliessaan kuvaukset 

kilpailun aikana!

Vasemalla kuvassa takaa vasemmalta Jarkko Eteläpää, 

Tommi Juopperi, Hannu Oiva, Juha Heikkonen, 

Pertti Manninen, Timo Nieminen, Raimo Väisänen. 

Keskirivi vasemmalta Petteri Ikonen, Tero Niskanen, 

Jesse Seppälä, Marko Niskanen, Esa Huovinen, 

Timo Könönen, Jouni Remes, Antti Könttä, Tuomo O 

Heikkinen, Jarmo Kukkonen ja Jari Luukkanen. Eturivi 

vasemmalta Olli Laatikainen, Antti Kuusela, Jani Pöysti, 

Juha Kivelä, Arvo Moilanen, Tuomo E Heikkinen ja 

Jouko Ämmälä.

Joukkuemestaruus pysyy Kaakkois- Suomen rajavartiostossa:

Kuvassa vasemmalta vanhrvja Jani Pöysti ja Spu Peikko, ylirvja Jarkko Eteläpää ja 

Spu Eki, joukkueenjohtaja yliluutnantti Olli Laatikainen sekä vanhrvja Juha Kivelä ja 

Spu Maxim.

 Nimi  Koira Vartiosto Tottis     Maasto 1    Maasto 2      Jäljestys YHT. Sij.
        60 40 40 160 300  
Ylirvja  Jarkko Eteläpää Spu Eki    K-SR 48 40 30 134 252 1.
Vanh rvja  Timo Könönen Spn Kira    P-KR 50 40 25 134 249 2.
Ylirvja  Esa Huovinen Spu Nero    P-KR 45 40 25 124 234 3.
Vanh rvja  Juha Heikkonen Spn Luna    LR 49 20 5 150 224 4.
Vanh rvja  Petteri Ikonen Spu Zorro    LR 51 20 15 134 220 5.
Vanh rvja  Pertti Manninen Spu Rudi    KR 39 40 5 130 214 6.
Vanh rvja  Juha Kivelä Spu Maxim  K-SR 51 40 0 114 205 7.
Vanh rvja  Tuomo O Heikkinen Spn Utu    KR 38 20 25 114 197 8.
Vanh rvja  Jani Pöysti Spu Peikko  K-SR 54 20 0 114 188 9.
Vanh rvja  Tuomo E Heikkinen Spu Roni    KR 41 20 15 104 180 10.
Ylirvja  Arvo Moilanen Spu Ara    KR 46 20 5 104 175 11.
Vanh rvja  Tommi Juopperi Spn Nette    LR 46 20 0 104 170 12.
Vanh mvja Timo Nieminen Lbu Ceppo   LSMV 40 40 0 30 110 13.
Vanh rvja  Tero Niskanen Bpu Poke    P-KR 31 20 5 20 76 14.

HENKILÖKOHTAISEN KILPAILUN TULOKSET

Joukkue Osallistujat    Pisteet Sij.

K-SR Ylirvja  Jarkko Eteläpää Spu Eki  215,00 1.
  Vanh rvja  Juha Kivelä Spu Maxim 
  Vanh rvja  Jani Pöysti Spu Peikko 

LR Vanh rvja  Petteri Ikonen Spu Zorro  204,67 2.
  Vanh rvja  Juha Heikkonen Spn Luna
  Vanh rvja  Tommi Juopperi Spn Nette

P-KR Vanh rvja  Timo Könönen Spn Kira  186,33 3.
  Ylirvja Esa  Huovinen  Spu Nero
  Vanh rvja  Tero Niskanen Bpu Poke

KR Vanh rvja  Tuomo O Heikkinen Spn Utu  184,00 4.
  Vanh rvja  Tuomo E Heikkinen Spu Roni
  Ylirvja  Arvo Moilanen Spu Ara

JOUKKUEKILPAILUN TULOKSET
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KAVERIA EI JÄTETTY

JÄSENKERÄYKSELLÄ MIKOLLE APUA
- TÄMMÖINEN ELE ”ENTISELTÄ” TYÖYHTEISÖLTÄ LÄMMITTI SYDÄNTÄ JA PIRISTI AIVAN MIELETTÖMÄSTI, KUN ON 

SAIRASTANUT PITKÄÄN JA PAININUT NEGATIIVISTEN ASIOIDEN KANSSA. NÖYRÄT KIITOKSET KIRJOITIN JO FB-SIVULLE 

HETI TUOREELTAAN, SANAILI MIKKO MALINEN SAAMASTAAN HUOMIOSTA. 

TEKSTI JORMA SUMMANEN
KUVA RAIJA MARTIKAINEN

- 
Tämä lähti siitä liikkeelle kun Tuomo 

Arovainio kysyi, että mitäs tuumaat jos jär-

jestettäisiin jäsenistön keskuudessa keräys. 

Mietin tätä ja olin tosi ilahtunut kun kaveria 

haluttiin auttaa. 

Tämän jälkeen asiat alkoivat viime keväänä 

rullata, kun P-KR:n henkilöstöyhdistyksen puheen-

johtaja Tomi Strandman selvitti asiaan liittyvät 

pykälät ja tarvittavat luvat Rajaturvallisuusunionin 

kanssa. Lopputulos oli hieno, 

kun heinäkuussa Mikolle luo-

vutettiin keräyksen tuottona 

muutama tonni.

- Keräyksen tuotolla sain 

hoidettua pitkään viruneen 

visalaskun pois ja elämä tuli 

sillä lailla järjestykseen. Nyt 

voin käyttää tätä eläkettä 

siihen mihin se on tarkoitettu, 

eli jokapäiväiseen elämiseen. 

Haluan korostaa, että tärkein-

tä tässä oli se ele lahjoittajilta 

ja henkinen tuki, sanoo Mikko 

liikuttuneena. Suosittelen 

tätä muidenkin auttamiseksi, 

vaikka summa ei olisi suuri, 

ele on tärkein.

MS-TAUDIN EHDOILLA

- Henkilökohtaiset suunni-

telmat ovat auki ja mennään 

edelleen sairauden ehdoilla. 

Voin rytmittää eloa olon 

mukaan ja hyvänä päivänä 

voin myös harrastaa. Melonta 

otettiin jo viime vuonna vaimon kanssa harrastus-

ohjelmaan.

Reilu vuosi sitten (Rajaviesti 2/2013) joensuu-

lainen Mikko Malinen kertoi MS-sairaudestaan ja 

kuinka elämä oli viimeisten kuukausien aikana 

riepotellut. Sen jutun yhteydessä sovimme, 

että seurataan Mikon sairauden tilaa ja elämää 

myöhemmin.

Tapasin Mikon elokuun lopulla ja jo ensi 

näkemällä huomasi, että mies oli saanut aimo an-

noksen lisää elämäniloa. Mitä tässä reilun vuoden 

aikana on tapahtunut?

- Niin, se oli viime vuoden kesäkuussa kun sai-

rausloma loppui ja siirryin kuntoutustuen piiriin. 

Tähän päädyttiin yhdessä työterveyslääkärin ja 

työnantajan kanssa. Käytännössä se on sama asia 

kuin määräaikainen työkyvyttömyysseläke ja se 

myönnettiin silloin vuodeksi. Nyt keväällä oli uusi 

tapaaminen ja sen tuloksena kuntoutustukea 

jatkettiin vuodella ja se kestää nyt vuoden 2015 

kesäkuun loppuun asti.

- Periaatteessa en saa sen kummempaa hoitoa 

tai kuntoutusta, tämä on vain nimi määräaikai-

selle työkyvyttömyyseläkkeelle samoin ehdoin 

ja korvauksin. Normaalissa sairaalaseurannassa 

jatkan ja omatoimisesti hoidan kuntoutusta, 

kertoo Mikko. 

Viime vuoden keväänä puhuttiin Mikon kanssa 

sopivan lääkityksen löytymisestä ja mies itse 

kuvailee edellistä syksyä yhdeksi helvetiksi.

- Oireita tuli silloin viikoittain ja yöunet saattoi-

vat jäädä tuntiin. Niskat olivat jäykkänä ja tulivat 

myös tinnitykset. Joulukuussa minulle annettiin 

kolmas kuuri kortisonia ja se helpotti vaivoja, 

jolloin minulle tuli tasapaino takaisin, näkö palasi 

normaaliksi ja tunnottomuudet korjaantuivat. 

Vuoden takaiseen aikaan oireet ovat nyt huomat-

tavasti pienemmät, mutta edelleen on väsymystä 

ja saattaa olla päiviä, jolloin otan paritkin päivä-

unet. Lääkityksen vaihdolla oli ratkaiseva osuus, 

sillä aikaisempi pistettävä lääke ei pitänyt oireita 

kurissa vaan raivosi aika voimakkaasti viime vuo-

den. Joulukuisen kortisoni hoidon jälkeen lopetin 

sen pistämisen ja siirryin maaliskuussa toisen 

linjan pillerilääkkeeseen ja oireet ovat pysyneet 

sen jälkeen siedettävinä. 

- Kustannuksiltaan 

lääkkeet maksavat mi-

nulle nyt 610,00 e/v, joka 

on omavastuuosuus ja 

sen jälkeen saan kaikki 

lääkkeet toimituskus-

tannuksilla. Sain myös 

Kelalta päätöksen, että 

ensi vuodesta lähtien 

kaikille Gilenya-lääkitystä 

käyttäville ne korvataan 

kokonaan. 

- Jatkon suhteen 

mennään niin, että 

marraskuussa tavataan 

jälleen kolmikantapo-

rukalla ja päätetään 

jatkotoimista. Itse olen 

sitä mieltä, etten kykene 

rajavartijan tehtäviin. 

Nyt kun lääke on näinkin 

hyvin purrut, pitää 

seurata pystyisinkö 

tekemään jotakin työtä 

osa-aikaisena. Koko-

aikaiseen työhön en 

usko pystyväni koskaan, 

mutta asia edennee marraskuussa kun ynnätään 

tämän pitkäaikaisseurannan tulokset. Avoimin 

mielin suhtaudun asiaan ja henkisesti olen myös 

valmistautunut työkyvyttömyyseläkkeelle jäämi-

seen. Toki osa-aikainen työ vielä kiehtoisi, mutta 

työnantaja on ilmoittanut, ettei sellaista tehtävää 

tällä hetkellä ole osoittaa.

Mikko muistuttaa, että kyseessä on edelleen 

etenevä neurologinen sairaus ja lääkkeillä voi-

daan vaikutta sen etenemisnopeuteen.

Mikko (oikealla) 
vastaanottaa 
keräyksen tuottoa.
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ASIANAJOTOIMISTO
MARSALA

MARKO MARSALA
asianajaja

Mäkelänkatu 2 C
00500 HELSINKI
050 5424 180
fax 09 694 0346
marko.marsala@marsala.fi 

Lukituksen, oviautomatiikan ja 
turvajärjestelmien ammattilainen

Huoparintie 2, avoinna ma-pe 8-17, la 9-13
Päivystys 24 h p. 020 781 5350, autop. 0400-752979

puh: lankap. 8,21 stn/p. + 6,90 snt/min.,matkap. 8,21 snt/p. + 16,90 stn/min.

Paloilmoitinjärjestelmä - asennus ja huolto, 
hälytyskeskuspalvelut, henkilöturvajärjestelmät, 

rikosilmoitusjärjestelmät, mökkihälytinjärjestelmät, 
videovalvonta

www.securi.fi

Myymälä 029 001 3360, Päivystys 029 001 3360 ja Puh. 0400 752 979

TURKU REPAIR YARD LTD, Navirentie 21100 Naantali, Finland
tel.: +358 2 445 11, tel. 24h: +358 40 553 3491, www.turkurepairyard.com

IMATRAN KAUPUNKI
Tarjoamme monipuolisia tontteja oman 
kodin rakentajille.

Tutustu tarkemmin www.imatra.fi  tai 
soita 020 617 4449 ja 020 617 4450
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RAJAN JALKAPALLOTURNAUS 
KAJAANISSA 15.8.2014
MAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA OLI MUUNNETTU MUOTOON TEKONURMI, SADEVESI JA TUULENVIRE. PIENEHKÖ 

SADEKUURO TERVEHTI RAJAMIEHIÄ KAJAANIN LIIKUNTAPUISTOSSA PERJANTAI-AAMUNA ENNEN TURNAUKSEN ALKUA. 

MUUTEN KELI OLI TILATTU ERINOMAISEKSI JA TURNAUS PELATTIIN HYVÄSSÄ SÄÄSSÄ JA HYVÄSSÄ HENGESSÄ. 

TEKSTI VILLE WILLMAN
KUVAT OLLI RANUA / MIKKO KARJALAINEN

Alkusanojen jälkeen päästiin itse 

asiaan. Mukaan oli ilmoittautunut 

kuusi joukkuetta: 

SLMV, KR x2, LR, 

LSMV ja piristykse-

nä RMVK. Koulun kovaliikkeinen 

joukkue olikin ehdoton piristys 

kankeaan runkoon mikä yleen-

sä turnauksissa on paikalla. 

Aivan ensimmäiseksi todet-

takoon että kahvio oli jo auki 

kun väki alkoi saapua paikalle, 

tästä allekirjoittaneelle myös 

erikseen ilmoitettiin mikä on 

erittäin hyvä asia. Löysinkin 

sinne heti ensimmäisellä yrityk-

sellä. Kahvia, mehua, makkaraa 

ja virvokkeita. Tuotot hyvään 

tarkoitukseen junioritoiminnan tukemiseen. 

Arvostan.

Aamujäykkyyden jälkeen pelit alkoivat luistaa 

todenteolla ja jälleen kerran nähtiin nippu hienoja 

maaleja, hienoja torjuntoja sekä maukkaita 

ohivetoja. Merkillepantavaa turnauksen etenemi-

sestä lienee kuitenkin se, että turnauksen voittaja 

ratkesi vasta viimeisessä ottelussa Suomenlahden 

ja Länsi-Suomen välillä. Melkoisen vesisateen 

keskellä pelattu ottelu päättyi Länsi-Suomen 0-1 

voittoon mikä varmisti heille myös mestaruuden 

pitkästä aikaa. 

”Kaikki putket katkeavat joskus”, kuten Suo-

menlahden joukkueenjohtaja Ville Willman asian 

ilmoitti noutaessaan kolmannen sijan palkintoa 

turnauksen järjestäjiltä. SLMV olikin voittanut 

turnauksen kolme kertaa peräkkäin. Raja ja 

Merivartiokoulu sijoittui toiseksi ja Länsi-Suomi 

kuittasi tosiaankin mestaruu-

den. Länsi-Suomen mestaruus 

rakentui selvästi maalivahtipelin 

ympärille, poliisista lainassa ollut 

Ari Karjalainen pelasi varmasti 

koko turnauksen ajan. Hatun-

nosto suoritukselle!

Joukkueenjohtajien 

kokouksessa mietittiin tulevaa 

ja päädyttiin siihen että ensi 

vuonna turnauksen isännöi 

Kaakkois-Suomen rajavartiosto 

ja varalla toimii Suomenlah-

den merivartiosto. Pienenä 

miinuksena mainittakoon se 

että harmittavan moni pelaaja ei 

tullut päätöstilaisuuteen, mikä oli jälleen kerran 

hyvin järjestetty tarjoiluineen. 

Kiitos järjestäjille, ensi vuonna nähdään!

Mestaruuden ratkaissut viimeisen ottelun ainoa maali.
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Valtra-myyjät, AGCO Suomi Oy Lähimmän Valtra-myyjän  
yhteystiedot saat numerosta 020 45 501 tai www.valtra.fi

Kysy lisää! 

Kun on

työtä tehtävänä, mutta

vain vähän tilaa.

Valinta on runko-ohjattu
Valtra, jossa myös
eturenkaat kääntyvät.

Kääntösäde vain 3,5 m.

2/
20

14

Orion Oyj ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET • PL 425 • 20101 TURKU • Puh. 010 4261 • www.drontal.fi
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Eroon madoista 
kertaheitolla

Koirille sisäloisten häätöön • Kerta-annos riittää

Drontal® comp. vet. tabl. Febanteeli 150 mg. Pyranteeliembonaatti 144 mg. Pratsikvanteli 50 mg. Pakkauskoot: 2 ja 24 tabl. Käyttö: Koirien pyörö- ja heisimatojen häätö. Ei saa käyttää tiiney-
den kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Annostus: 1 tabl./10 kg. Drontal® comp. Forte vet. tabl. Febanteeli 525 mg. Pyranteeliembonaatti 504 mg. Pratsikvanteli 175 mg. Pakkaus-
koot: 2 ja 8 tabl. Käyttö: Koirien pyörö- ja heisimatojen häätö. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Annostus: 1 tabl./35 kg. Droncit® vet. tabl. Pratsikvanteli 50 
mg. Pakkauskoot: 2 ja 20 tabl. Käyttö: Koirien ja kissojen heisimatojen häätö. Annostus: Heisimadot: 5 mg/kg = 1/2 tabl./5 kg, 1 tabl./10 kg. Leveä heisimato eli lapamato: 40 mg/kg = 4 tabl./5 
kg, 8 tabl./10 kg. Welpan® vet. oraalisuspensio Febanteeli 15 mg. Pyranteeli 5 mg. Pakkauskoko: 50 ml oraalisuspensio. Käyttö: Koiranpentujen ja enintään vuoden ikäisten koirien pyöröma-
tojen häätöön. Annostus: 1 ml/kg.

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lääkintää. Myyntiluvan haltija: Bayer HealthCare AG, Leverkusen, Saksa
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RAJATURVALLISUUSUNIONIN 
VETOUISTELUMESTARUUSKISAT 2014
RTU:N ENSIMMÄISET VETOUISTELUKISAT JÄRJESTETTIIN 5.7.2014 SUUR-SAIMAALLA. LÄHES KOKO ALKUKESÄN 

PIINANNUT KYLMYYS JA SATEET VÄISTYIVÄT JUURI SOPIVASTI KISAPÄIVÄKSI. LÄMPÖTILA KIPUSI 23 ASTEESEEN AURINGON 

PAISTAESSA KOKO PÄIVÄN. 

TEKSTI JA KUVAT JUSSI KÄMPPI

Myös tuuli oli uisteluun ideaalinen 

1 m/s. Kilpailukeskuksena ja 

majoituspaikkana toimi RTU:n 

mökki Saimaja Kattelussaaressa. 

Kilpailuun osallistui kuusi vene-

kuntaa, viisi Kaakkois-Suomesta ja yksi Pohjois-

Karjalasta, miehistöineen yhteensä 14 jäsentä. 

Enemmänkin Saimaalle olisi mahtunut veneitä 

ja Saimajallekin majoittujia, mutta ensimmäisiksi 

kisoiksi ihan mukava määrä osallistujia ja tulevis-

sa kisoissa venekuntia nähdään varmasti lisää. 

Uistelijat starttasivat vesille puolen päivän aikaan 

ja rantautuminen tapahtui puoli kahdeksaan 

mennessä. Sen verran oli kaikilla kova kilpailu-

vietti, ettei ennen puolta kahdeksaa juuri kukaan 

palannut järveltä.

Punnituksen ja laskutoimitusten jälkeen oli 

tulokset selvillä:

1) Jouni Kurttila, Teemu Kokki ja Oskari Koho: 

34,25kg

2) Janne Tynkkynen ja Joni Määttä: 19,49kg

3) Kimmo Kangasharju, Mikko Broman ja Jari 

Huttunen: 8.94kg

4) Eero Kurttila ja Sami Pylvänäinen: 4,14kg

5) Antti Pesonen ja Kari-Jussi Kinnari: 2,59kg

6) Jarko Ahonen ja Jarkko Eteläpää: upporik-

kaan ja rutiköyhän pelaaminen ei kisapäivänä 

toiminut, lohille ei raksi maistunut

Mainittakoon että säännöissä oli kertoimet 

kalalajien ja painoluokkien mukaan. Lisäksi pun-

nitukseen hyväksyttiin vain kolme suurinta kalaa/

laji. Palkintojenjaon jälkeen syötiin Eteläpään 

Jarkon grillaamaa lihapainotteista ruokaa ja 

palanpainikkeeksi nautittiin muutamat oluet. Ja 

sauna oli lämpimänä aika myöhään.

RTU:n syysuistelukisat järjestetään 23.10.2014 

jälleen Saimaalla/Saimajalla ja seuraavat 

mestaruuskisat 2015 heinäkuun ensimmäisenä 

viikonloppuna (paikka vielä auki). Koska kisoihin 

ei ole osallistumismaksua, meininki on rennon 

leppoisaa ja uistelu muutenkin hieno harrastus, 

niin tervetuloa kaikki uistelevat jäsenet osallistu-

maan tuleviin kilpailuihin! 

Teemu Kokki ja 7,11kg hauki.

Hetki ennen starttia.

Kilpailijat.
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Valvontaratkaisuja maalle ja merelle 

Johtavan tutkavalmistajan luotettavat ja kustannustehokkaat 

valvontaratkaisut viranomaisille

www.furuno.fi
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LÄNSI-SUOMEN 
PERHEPÄIVÄ
LÄNSI-SUOMEN OSASTON PERHEPÄIVÄÄ 

VIETETTIIN KESÄISENÄ LAUANTAINA 

TURUN SEUDULLA.  

TEKSTI MIIKKA RAUTAVIRTA
KUVAT MIKKO KNUUTILA JA PIRKKO VISA-
SALO

Päivä alkoi aamu kymmeneltä Latokarin huolto-

tukikohdasta, jossa retkeläiset pääsivät vartiolaiva 

Uiskon matkaan. Vajaan parin tunnin merimatkan 

aikana laivan henkilökunta esitteli laivaa ja pien-

ryhmissä kierrettiin alusta ristiin rastiin, visaisia 

kysymyksiä esitellen. Komentosillalla osa pääsi 

myös kokeilemaan laivan ohjaamista. 

Siirtyminen laivalta Airiston partiotukikohtaan 

tapahtui laivan kumiveneellä. Airistolla ohjelmas-

sa oli lounasruokailu, useita kilpailuja lapsille 

ja aikuisille, saunomista,  uintia, pelastuslautan 

laukaisu ja testailua, sekä myös makkaraa, sauna-

VÄSTRA FINLANDS 
FAMILJEDAG

juo-

maa ja 

muu-

rikkalättyjä. 

Ylimääräisenä 

ohjelmana järjestyi 

yllättäen tutustuminen 

palomiehiin ja paloautoon, 

savusaunan savuttaessa hieman 

väärästä paikasta liekkien kera...  

Paikalla kävivät kalustoesittelyssä 

myös SuperPuma helikopteri ja Nauvon 

merivartioaseman partiovene.  Paluumatka 

taitettiin takaisin Turkuun linja-autolla illan 

suussa.  Mahtava päivä keräsi noin viisikymmentä 

osallistujaa, josta noin puolet olivat lapsia.

Västra  Finlands avdelning familjedag hölls en 

somrig lördag i Åbotrakten. Dagen började 

klockan tio från lagret i Latokari där utfärden 

startade med att deltagarna kom ombord på 

bevakningsfartygen Uisko. Under några timmar 

långa färden till sjöss förevisade fartygets personal 

fartyget och i små grupper kunde man gå runt på 

fartyget och ställa finurliga frågor. På bryggan fick 

även en del pröva på att styra fartyget. 

Däreft er förflyttades deltagarna från fartyget till 

Airistos patrullbas med hjälp av bevakningsfarty-

gets gummibåt. Programmet vid Airisto bestod 

av en lunch, olika tävlingar för barn och vuxna, 

bastubad, simning, uppblåsning av räddnings-

flotte och testande av den samt korvgrillning och 

stekande av plättar på muurikka. Som extra pro-

gram kunda man bekanta sig med brandmän och 

brandbil pga att rökbastun tog eld då den skulle 

värmas. Även Super Puma samt Nagu patrullbåt 

förevisades på platsen. Returresan till Åbo gjordes 

under tidig kväll med en buss. Den lyckade dagen 

lockade cirka 50 deltagare varav hälft en var barn. 
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Jokainen
rakastaa 
lämpöä.
Hyvä olo näkyy.

Se kannattaa kokea.

Tutustu valikoimaan ja osta:

ruskovilla.fiUusi kuvasto ilmestynyt!

100% MERINOVILLA

IMATRAN
YH-RAKENNUTTAJA OY

AVAINPAIKKASI 
IMATRALLA

Vapautuvien osaomistusasuntojen  
tiedustelut ja varaukset

p. 05 - 235 2810 / Sari Myyryläinen

Laadukkaita vuokra-asuntoja  
myös keskustassa

p. 05 - 235 2822 / Kirsi Dillström

Yli 60 vuotta koteja Imatralla
Esterinkatu 10, 55100 Imatra 

Teboil Rajahovi
Rajahovintie 10, Vaalimaa 
Puh. (05) 355 7201
Ravintola avoinna 24 h
Myymälä: ma–la 7–22 ja su 9–22

Rehtiä ruokaa
Rajahovista
Rajahovin maittava ja monipuolinen 
ruokabuffet on aina auki. Voit valita 
myös maukkaita annoksia herkulli-
selta à la carte -listaltamme.

Poikkea paussille Rajahoviin! 24 h
Tervetuloa!

TAKOMO – PIENKONEKORJAAMO 
Veljekset Ruokolainen
Mönninkatu 21, Lieksa, puh. 013-525 646

– Kelkkojen huollot ja korjaukset –

NISKAN AUTO OY
Vuoksenniskantie 111, 55100 Imatra

Puh. (05) 433 3733
www.niskanauto.fi 

Kespro Oy
noutotukku

Myllymäenkatu 35,
LAPPEENRANTA

puh. 0105 331 000
www.kespro.com
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JOTOSTELUA HIIENVAARASSA

KARJALAN POIKIEN KILTA 
HUOLEHTII PERINTEISTÄ
JÄRJESTYKSESSÄÄN 42. KILLAN JOTOS JÄRJESTETTIIN ELOKUUN VIIMEISENÄ VIIKONLOPPUNA POHJOIS-

KARJALAN RAJAVARTIOSTON AMPUMARATA-ALUEELLA ILOMANTSIN HIIENVAARASSA. JOTOKSEN NIMENÄ OLI 

RAJAVARTIOLAITOKSEN 95 JUHLAVUOTEEN LIITTYEN RAJAN JOTOS JA SEN SUOJELIJANA TOIMI KOMENTAJA OLLI 

LAMPINEN.

TEKSTI JA KUVAT JORMA SUMMANEN

Karjalan Poikien Kilta ry on pohjois-

karjalaisten maanpuolustusjärjestö-

jen yhteinen kattojärjestö. Kilta vas-

taa kiltapiiriä ja se kuuluu jäsenenä 

Maanpuolustuskiltojen Liittoon.

Se on perustettu 12.9.1956 ja oma lippu saatiin 

40-vuotisjuhlaan 12.9.1996. Karjalan Poikien 

Killassa on nykyisin jäsenenä 30 maanpuolustus-

järjestöä. 

JOTOS

Jotosviikonloppuna 

paikalla oli kaksi ve-

teraania, jotka olivat 

olleet mukana kaikilla 

jotoksilla. Joensuulai-

nen Raimo Koskivirta 

on tehnyt sen joka 

kerta jotostoimi-

kunnan tehtävissä, 

mutta majuri evp 

Juha Kare (77 v) on 

ollut aktiivisesti reitillä 

joka kerta vuodesta 

1973 lähtien, jolloin 

paikkana oli myös Hii-

envaara. Vuonna 1984 

Tohmajärven silloisen 

rajakomppanian 

päällikön tehtävästä 

eläkkeelle jäänyt Juha 

uskoi osallistuvansa 

myös jatkossa jotoste-

luun, niin kauan kuin jalka vielä nousee.

Jotostoimikunta oli laatinut vaativat rasti-

tehtävät kahdelle päivälle. Perjantaina tehtiin 

kaksi lyhyttä lenkkiä, joiden pituus oli yhteensä 

noin 12 km. Lauantaina matka oli noin 15 km 

yhtenä lenkkinä. Rastitehtävät sisälsivät mm. 

useita ammuntoja (laseraseilla, jousipyssyllä, 

ritsoilla), erämiestaitotehtäviä, musiikin tietoutta, 

pioneeritaitoja, erilaisia tunnistamisia ja paikallis-

tuntemusta, sekä historiatietoja alueella joskus 

liikkuneista partisaaneista. Fyysisenä tehtävänä oli 

ensin auton työntäminen ja toisena päivänä sen 

vetäminen köydellä ylämäkeen. Tämä sai hieman 

kritiikkiä, sillä olihan osa porukasta varsin iäkästä. 

Oma lukunsa oli sitten nämä rajavartioston 

toimintaan kuuluvat tehtävät, joista ensimmäise-

nä tuli eteen passintarkastus. Tästä jatkettiin rajan 

tarkastukseen ja tutkittiin ylitysjälkeä Savon rajal-

la. Myös nykyaikaisen ajoneuvopartion kalustoa 

ihmeteltiin ja kaiken varalta kyseltiin vielä tuonti-

määräyksiä EU:n ulkopuolelta ja lainsäädäntöä 

Schengeniä myöten. Jokaisen partion tuli myös 

valmistaa puhdetyönä rajapaalun pienoismalli.

SYYSSÄÄ SUOSI

Hieman arveluttavin tuntein lähdin mukaan jotok-

selle, kun kutsu tuli. Mainittakoon vielä, että jotos 

oli Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssi ja 

siitä sai ajan lukea kertausharjoitusta vastaavaksi. 

Tämä toki näkyi myös ohjelmassa, sillä alusta 

pitäen ryhmityttiin aloitukseen kolmiriviin ihan 

ojennuksen kanssa ja ilmoituksia tehtiin eri päälli-

köille ja myös suojelijana toimivalle oltermannille.

Partioissa jäseniä oli 4-5 ja tähän kokoon-

panoon eivät kilpailijat voineet juuri vaikuttaa. 

Peräkkäisinä vuosina ei kukaan ollut samojen ka-

vereiden kesken. Näin tulivat tutuksi myös uudet 

jotostelijat, joita tällä kertaa oli useita.

Viikonloppuna alkava syksy näytti parhaat puo-

lensa ja sadekuurot kiersivät Hiienvaaran riittävän 

kaukaa ja reitti vaellettiin loistavassa syyssäässä 

välillä puolukoista ja 

mustikoista nauttien. 

Meidän nelimiehinen 

partio omaksui heti 

alusta lähtien sopivan 

huumorin ja asenteen 

tehtäviä kohtaan. Poru-

kassa asioita pohdittiin ja 

saatiin vastaukset aikaan 

ja suoritteet tehtyä. Toki 

näissä rajaan liittyvissä 

jutuissa taisin vielä muis-

taa asioita hyvin, mutta 

en kuitenkaan ihan 

kaikkea. Aikamoinen 

yllätys oli, kun olimme 11 

partion kisassa ensim-

mäisen päivän jälkeen 

toisena.

Tästä oli hyvä lähteä 

saunaan ja iltanuotiolle.

Toinen päivä poik-

kesi ensimmäisestä, sillä 

reitin varrella nautimme 

lounaan ja päiväkahvin. Nämä meni hyvin, mutta 

ensimmäinen tehtävä, jossa ammuttiin laserpis-

toolilla malliin ”Speden pelit” ei oikein minulta 

onnistunut, mutta lohdutti heti kun partiokaveri 

posautteli valoja alas liukuhihnalta. Maaliin pääs-

tiin tältäkin reitiltä ja rivakan kävelymme ansiosta 

pääsimme partioista ensimmäisenä saunaan.

Niin ja se lopputulos, sekin oli hieno, sijoituim-

me tiukassa taistelussa kolmanneksi. Kuriositee-

Jotospartio Jorma Volotinen (vas), Ilpo Pohjola ja Kalevi Lohiranto. Edessä rajamiehet Jalo Määttä, Kari Piiparinen ja 

kirjoittaja.
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tin vuoksi voisi mainita, että ne partiot joissa olivat 

komentaja ja apulaiskomentaja jäivät reilusti 

meidän taakse.

Ennakkotiedon mukaan vuoden päästä on 

jotospaikkana Sotinpuro. Minulta kysyttiin, mo-

nesko jotos, niin taisin vastata, että ensi vuonna 

tulee toinen. Tietenkin jos saan kutsun. Osallis-

tumisen edellytyksenä on, että kuuluu jäsenenä 

johonkin jäsenjärjestöön esim. Reserviläisliittoon, 

Reserviupseeriliittoon tai Rajakiltaan (kts. www.

kpkry.fi).

SOTAKAMREERIN VIERAILU

Perjantai-illan yllätysvieras tuli Ilomantsista. Evp 

rajamies, sotakamreeri Viljo Vestman (76 v) kertoi 

Ilomantsin alueen taisteluista talvi- ja jatko-

sodissa. Ison osan tästä sai luonnollisesti kesän 

1944 ratkaisutaistelut, joiden päättymisen 70 

vuotuisjuhlia vietettiin elokuun alussa. Ville kertoi, 

että aivan viime aikoina monista taisteluista ja 

tapahtumista on saatu uutta tietoa, kun Venäjän 

puolelta on tullut uusia arkistoja julkisiksi ja niiden 

tietoja on voitu hyödyntää. 

ARO PARTS LOGISTICS OY
Ristipellontie 1 A, 00390 HELSINKI
p. 020 547 71

LENTOASEMAN APTEEKKI

Tikkurilan Uusi 
Apteekki

Katso kuukauden tarjoukset nettisivuiltamme!
TikkurilanUusiApteekki.fi

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

Palvelupiste kansainvälisellä puolella

T2 Schengen (Porttialue 16-31)

maanantai-torstai 6:00 - 20:30
perjantai  6.00 - 21.00
lauantai  6:00 - 20:30
sunnuntai  5:30 - 21:00Maahantuoja:

Ruukintie 7-9, 02330 Espoo, www.atoy.fi 
Puh. (09) 6827 1, Faksi (09) 6827 305

tuoja:

MERIVAIHTEET

Nopeakäyntisten 300 - 5000 kW 
dieselmoottoreiden huollot ja 
peruskorjaukset laivassa tai 
Linnavuoressa 

Patria Aviation Oy Diesel Engines 
www.patria.fi 

Valtuutettu  MTU 
huoltotoimittaja 
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KEVYT OSASTO 2 TAISTELUJEN TIE

RAAPPANAN NYRKKI
RUKAJÄRVEN TIEN JA SIIHEN LIITTYVÄN SOTAHISTORIAN TALLENTAMINEN ON TULLUT LIEKSALAISILLE RAJAMIEHILLE 

TUTUKSI VIIMEISTEN VUOSIEN AIKANA. VOISI KAI SANOA, ETTÄ SYDÄMEN ASIAKSI. LIEKSAAN ON MYÖS PERUSTETTU 

ENTISEEN RAJAVARTIOSTON KASARMIIN, TIMITRAN LINNAAN, RUKAJÄRVI-KESKUS. TÄNNE ON KERÄTTY JO RUNSAASTI 

HISTORIA-AINEISTOA JA TIETOJA SOTA-AJASTA.

Tauno Oksanen oli vahvasti mukana myös jatkosodan päättymisen 70 vuotisjuhlallisuuksissa Lieksassa 5.9.

TEKSTI JA KUVA JORMA SUMMANEN

14.Divisioonan Kevyt Osasto 2:n 

kahden joukkueen tiedusteluretkestä 

Lieksajärven ympäri tehtiin vuonna 

1999 Rukajärven tie niminen elokuva, 

jonka ohjasi Olli Saarela. Elokuva 

perustui kirjailija Antti Tuurin teokseen ja yhdessä 

ohjaajan kanssa tehtyyn käsikirjoitukseen. Pää-

henkilö elokuvassa on nykyinen reservin majuri ja 

kunniarajajääkäri Pentti Perttuli, joka on antanut 

oman panoksensa myös nyt ilmestyneeseen 

kirjaan. Raappanan nyrkki kertoo tämän osaston 

etenemisestä taistellen Lieksasta Rukajärvelle. 

Tähän samaan aiheeseen tarttui myös Rukajär-

ven suunnan historiayhdistys. 

Alkusysäys kirjan tekemiselle tapahtui keväällä 

2012, kun Lappajärvellä järjestettiin seminaari 

Rukajärven suunnan kirjallisuudesta. Tilaisuuteen 

osallistunut Pentti Perttuli kertoo, että hänen 

veteraaniveljen Väinö Komulaisen poika, Ari 

Komulainen ehdotti, että voisimme aloittaa Kevyt 

Osasto 2 historiateoksen kirjoitustyön. Kirjoitta-

jaksi oli lupautunut sotahistorioitsija, rajakapteeni 

evp Tauno Oksanen.

Rukajärven suunnan historiayhdistys asetti 

työhön toimikunnan, jonka vetäjänä toimi Ari Ko-

mulainen. Työryhmä kokosi aineistoa kaikkiaan 

noin 3500 sivua (Raappanan nyrkki – Dokumentit 

ja kertomukset osat I - VI). Nämä dokumenttikoos-

teet olivat Oksasen kirjoitustyön pohjana. Kirjan 

aineisto pohjautuu vankkaan todellisuuspohjaan.  

- Tiedot on tallennettu useiden yksiköiden sota-

päiväkirjoista ja näin niitä on päästy vertailemaan, 

sillä samoista tapahtumista on kirjoitettu useisiin 

päiväkirjoihin. Näissä tiedoissa on ollut myös risti-

riitaisuuksia, koska asioita ei aina ole välttämättä 

heti kirjattu muistiin, sanoo Komulainen työn 

haastavuudesta.

Historiatoimikunnan jäsenistä Leevi Kuokka-

nen on toimittanut kirjaan mittavan matrikkelin 

(lähes sata sivua, 878 miehen tiedot) kaikista 

löydetyistä osastoon kuuluneista henkilöistä. 

Tämä tuo ehdottomasti kirjalle lisää historiatietoa 

henkilöistä. Tiedot on saatu Kansallisarkistosta 

miesten kantakorteista.

Tauno Oksanen on asunut muutaman vuoden 

Kemijärvellä, mutta omaa pitkät ja vahvat siteet 

Pohjois-Karjalaan ja Lieksaan. Tämä on hänen 

kahdeksas kirja ja neljäs teos, joka kertoo Ruka-

järven suunnan tapahtumista jatkosodan aikana. 

Kun lähdeaineisto on koottu sotapäiväkirjoista ja 

perustuu kankeaan sotilastermistöön on sen auki 

kirjoittaminen tärkeää. Tässä Tauno Oksanen on 

onnistunut erinomaisesti ja kirjan teksti on hyvin 

luettavaa ja ymmärrettävää.

Raappanan nyrkki -kirja sisältää runsaasti 

myös alkuperäisiä asiakirjoja. Valokuvauksen 

ammattilaisena Komulaisen kädenjälki näkyy 

runsaana ja laadukkaana kuvituksena ja tuo 

osaltaan arvokkaita ja ennen julkaisemattomia 

dokumentteja esille.

Kirjassa on 472 sivua, 166 valokuvaa, karttoja ja 

alkuperäisiä dokumentteja. Painos on 1500 kpl, 

ja hinta 49,00 € + postikulut ja tilauslomake löytyy 

osoitteesta:

www.rukajarvensuunnanhistoriayhdistys.fi 
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AUTTAVAT SISARET

Kuvassa vasemmalta vanh rvja Antti Kuusela, Kuningas Riki, prinssi Sokka, vanh rvja Vesa Taskila ja lady Tara.

RAJA- JOOSEPIN 

VARTION KOIRAPUOLEN 

YHTEISMAJOITUSTILAN TELEVISIO 

MENNÄ PAUKAHTI RIKKI. SAMOIN 

TEIN UUTTA TILAAMAAN JA 

RAHAA PYYTÄMÄÄN RAHAPUSSIN 

HALTIJALTA, JOKA KUITENKIN ANTOI 

KIELTÄVÄN VASTAUKSEN TELEVISION 

HANKINNALLE. RIKKOUTUNEEN 

TILALLE EI TEHDÄ UUSIA HANKINTOJA 

JA ASIA OLI SITTEN NIIN. 

TEKSTI JA KUVA VESA TASKILA

Onneksi vartioasemalla oli vara-

suunnitelma tilanteen varalla 

ja otimme yhteyttä Sodankylän 

sotilaskotisisariin, jotka ovat vartio-

aseman kummeja. Tämä kannatti 

tehdä, sillä meillä on nyt upouusi tv majoitustilan 

olohuoneessa. Kummit ovat myös kustantaneet 

osan vartiolle tulevista lehdistä. Tämän vuoden ra-

halliset avut taitaakin olla nyt sitten tässä. Pitäkää 

meille peukkuja ettei imuri mene rikki!

JOROISILLA 
HULLUTELLAAN
VUOTUISET TRIATHLONIN PUOLIMATKAN SM-KISAT 

PIDETTIIN 18.-19.7.2014 JOROISILLA VARKAUDEN 

KUPEESSA. VOITTOA OLI LÄHTENYT TAVOITTELEMAAN 

ENNÄTYKSELLISET 1350 ROHKEAA URHEILIJAA. 

PUOLITRIATHLON SISÄLTÄÄ 1,9 KM UINTIA, PYÖRÄILYÄ 90 

KM JA LOPUKSI JUOKSUA 21,1 KM. 

TEKSTI JA KUVA VESA TASKILA

Tämän vuoden voittaja Darby Thomas Turun urheiluliitosta kulutti aikaa 

matkalla 4:05:34. Darby oli myös voittaja vuonna 2013. Oulun triathlon & 

cyclinistä tuli kakkonen, Panu Lieto ajalla 4:12:33. Kolmas oli Jens Dahlman 

ajalla 4:13:50 Helsingin triathlonista. 

Meidän miehet Aimo Luiro (50) ja Vesa Taskila (45) Lapin rajavartioyhdis-

tyksestä hikoilivat tapahtumassa myös. Muista meikäläisistä ei ollut tietoa 

mutta oletan, että joukossa oli muitakin. 

Lapin rajavartioyhdistys päätti vuosikokouksessaan maaliskuussa 2013, 

että se tukee rahallisesti jäseniensä kustannuksia urheilutapahtumissa 2 X 

80 euroa vuodessa. Iso kiitos siitä meille. 

Kuvassa vasemmalta Vesa Taskila ja Aimo Luiro Valvatusjärven rannalla. 

Pyöränkatsastuspaikalla tarkastetaan jarrut, lepuuttajat ja kypärä. Tarkastutimme 

pyörämme heti kun se oli mahdollista.
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MATTI KORHONEN - RAJAN VARRELTA JA VUOSIEN

PIHANLAKAISIJA  EETUNPOIKA
Rajavartioston komentaja soitti aamulla raja-

komppanian päällikölle. Komppanian päällikkö 

soitti rajajoukkueen johtajalle. Joukkueenjohtaja 

välitti käskyn vartioaseman päällikölle.  Vartio-

päällikkö laittoi asialle vartioaliupseerin, joka 

komentoketjun viimeisenä lenkkinä toi viestin 

vartioaseman emännälle.

- Komentaja tulee tänään lounaalle!

Tieto oli kuin salamanisku vartiolle. Emännältä 

pääsi epätoivon ähkäisy, aivan kuin hän juuri nyt 

olisi menettänyt kaiken taitonsa.

Ilmoitus pani miehiinkin liikettä.  Partioita 

lähetettiin eri suuntiin, tähystystorni miehitettiin, 

päivystäjän piti vaihtaa siistimpi pusero ja vaihtaa 

sukat sotilasharmaiksi. Kenelle ei löytynyt järke-

vää tekemistä, hänen käskettiin pysytellä muuten 

vain piilossa.

 Selkosessa hyvä emäntä oli vartion siunaus. 

Vitsaukseksi se muuttui silloin, kun hänen taidot 

kehittyivät virkasisariaan paremmiksi.  Näin oli 

käynyt Kokkojärven vartiolla, joka muutenkin 

sattui kulkureitin varrelle. Ja kun emäntäraukka 

pani parastaan, hyvä kello kauas kilkkoi ja ruoka-

vieraita riitti. 

Partioihin käsketyt keräilivät kiroillen varustei-

taan.  Äkkiä tullut lähtö otti kyllä luonnolle, mutta 

parempi sekin, kuin norkoilla everstin silmissä.  

Komentaja oli heille käskyvallan lihallinen huippu, 

jota kannatti viisaasti pelätä. Toki jokainen tiesi 

herrallakin olevan herransa, mutta kenraalien 

mahti ei tuntunut rajalle asti

Vartiopäällikkö Urho Korpelainen jätti hötkyilyt 

vähemmälle.  Ehkä muutama myötätunnon 

ajatus emännän puolesta, mutta siihen kokenut 

sotilas katkaisi pohdintansa. Vanhastaan hän tiesi, 

ettei komentaja ohikulkumatkallaan tarkastusta 

pitäisi. Mikäli joitakin puutteita olisi huomannut-

kin, ei hän niistä olisi puhunut suoraan vartiopääl-

likölle. Sitä varten mukana kiersi komppanian 

päällikkö.  Ja olihan siinä välissä pehmikkeenä 

vielä rajajoukkueen johtaja.

Joukkueenjohtaja luutnantti Lauri Rove odotti 

komentajaa vähän hermostuneena. Upseeri 

hänkin oli siinä missä everstikin, mutta siihen ne 

yhtäläisyydet loppuivat. Luutnantti oli virkauransa 

alussa, everstillä käsillä jo seesteisempi loppu-

liuku. Joskus Roven teki mieli purkaa esimiehestä 

sydäntään, mutta hillitsi itsensä alaisten parissa.

Paitsi joskus vähän maistaneena. Ja voi miten 

suloiselta se kuulostikaan miehistön korvissa, kun 

korpinpoika korpin silmää nokki.

Joukkueenjohtajan viran tarpeellisuudestakin 

pidettiin puhetta. Esikunnissa asiaa tarkasteltiin 

”organisatorisena” kysymyksenä. Koska mieli-

piteen menivät pahasti ristiin, sen valmiimpaa 

siitä ei koskaan tullut. Olihan laitos toiminut tällä 

mallilla jo miehen iän, niin miksi ei sitten edelleen.

Rajajääkärit kyllä antoivat asiasta kakistelemat-

ta lausuntonsa: 

- Turha kuin paavin pallit ja nunnan nännit!

Vartiopäällikkö  valmistautui komentajan 

tuloon. Kaiken varalta hän vilkaisi suunnitelmia, 

tarkasti vartio- ja partiopäiväkirjan, ja selasi jotakin 

kansiota. Rove kävi aikansa kuluksi katsastamassa 

paikkoja. Pientä kohennettavaa pisti siellä täällä 

silmään, mutta ketäpä käski. Aikansa kuluksi hän 

meni ulos tupakalle. Pihaltapa löytyikin käskettä-

vä. Rajajääkäri Tuomo Tolonen palaili pihanperäl-

tä napittaen housujaan. Kun miehellä ei näyttänyt 

olevan sen kummempaa tekemistä, Rove käski 

hänet työhön.

- Vetelehän noita lehtiä vähemmäksi!

Tolonen murahti. Jäi kuitenkin epäselväksi, 

tarkoittiko hän sillä myönteistä vai kielteistä. 

Sotilaallisesti järjestetyn laitoksen osana hän käs-

kylle kuuliaisena haki varaston nurkalta haravan 

ja ryhtyi työhön. Laiskasti vedellen hän raaputti 

syksytuulen riipimiä lehtiä.  Saatuaan aikaan 

pienen keon, hän ei viitsinyt kantaa sitä pois, 

vaan kaapaisi kasan ilmaan tuulen vietäväksi.  

Koko miehen olemus viestitti, ettei tehtävä ollut 

mieluinen. Roven teki mieli panna mieheen lisää 

vauhtia, mutta lakaisija toimitti virkaansa juuri 

sillä minimaalisella teholla, ettei siihen viitsinyt 

puuttua. 

Työ edistyi verkalleen. Sitä mukaa kun harava-

mies sai jonkun alueen puhtaaksi, tuulenpyörre 

viskasi siihen kiusaksi uusia lehtiä. Tuskin portailla 

tupakoiva luutnantti sitä edes kuuli, kun Tuomo 

jupisi rajamiehen väkivallattoman vastarintansa: 

- Jos minä olisin komentaja ja joku tulisi 

minulle sanomaan, jotta kun nuo lehetkin on 

lakaisematta, niin minä komentajana sanoisin, 

jotta antaa nuijen saatana olla!

Mutta Tuomo ei ollut komentaja.  Eikä tulisi 

koskaan olemaankaan. Hänet kutsuttiin vartioi-

maan rajoja. Arkipäivän suomalaisena hän tuli 

tekemään raakaa perustyötä.  Siihen Tuomo oli 

kuin luotu. Jo sotaväessä ollessaan esimiehet 

näkivät hänen taitonsa. Jotokset hän kesti kuin 

karhu. Kun miehiä kuukahteli väsymyksestä lumi-

hankeen, Tuomo oli se, joka viritti tulet.  

- Tarvitaanhan niitä työmiehiäkin talossa, 

perusteli komentaja Tolosen valintaa, samalla kun 

ohitti muutaman koulutetumman hakijan.

Ja olihan Tuomolla verisiteitäkin rajavar-

tiostoon, kun Eetu-isä taisteli rajapataljoonan 

pioneerina.  

Tuomo lakaisi pihan kuten käskettiin. Eversti 

tuli,… söi... ja lähti. Vierailun onnistumisessa Tuo-

molla oli tärkeä rooli.  Käynnistä jätettiin raportit 

laatimatta, mutta mustan auton takapenkillä 

matkaava komentaja hahmotteli mielessään 

käyntinsä havainnot: ruoka oli hyvää ja sitä oli 

riittävästi. Rajapalvelus on hoidettu annettujen 

käskyjen ja määräysten mukaisesti.  Vartiolla 

vallitsi hyvä sotilaallinen kuri ja järjestys ja yleinen 

siisteys oli kiitettävä.

------------------------------

Jo varhemmin talvella pienviljelijä Eetu Tolonen 

kulki kylällä lievässä mielentilassa. 

- Ai, kun oli Tuomolla hyvä tuuri, hykerteli isä 

kun pojasta oli tullut rajamies. 

Eetulle oli tunnusomaista nuo ai-tavulla 

aloitetut lauseet: ”Ai, kun on hyvä terä,  ai, kun tuli 

kipakka pakkanen”.  Kun asian luonne sitä vaati, 

lisäsi hän siihen tarpeellisen määrän jai-jatkeita: 

”Ai jai miten hyvä kone, ai jai miten kovaa ainetta”.

Kun hän kuuli, että Tuomo käskettiin palveluk-

seen Kokkojärvelle, kuultiin hänen ihastelevan:

- Ai jai, miten kaunista seutua se on!

Kokkojärven seutuun oli Eetulla luonnonkau-

neutta mielenkiintoisempi syy. Kartan ääressä 

hän kertasi Tuomolle sota-aikaisia tekosiaan. 

Sormi töksähteli kartalla useammassa kohdassa 

Eetun muistellessa kätkettyjä murrosteita. Siellä 

sitä lepäsi rajavyöhykkeen sammalessa äkäistä 

ainetta.  Turhan joutilaana, Eetu arveli. No, ei 

siitä sen kummempaa hälyä kannattaisi nostaa, 

moisesta pikku asiasta. Tuomo oli samaa mieltä. 

Ja lumen allahan se vielä oli… mutta kesä oli 

tulossa!

Tuomo oli isänsä poika. Partioreissulla hän 

purki taitavasti isän tekemiä panostuksia ja pani 

löytämänsä trotyylipalat reppuun.  Isälle uusio-

käyttöön!

Ennen syyskyntöjä Eetulle tuli asiaa peräniitylle. 

Vanhan pioneerin rinnassa sykähteli kummasti, 

kun hän puuhasteli tilustiellä ponkottavan kallion 

kimpussa. Aikansa touhuttuaan hän jätti äkkiä 

työmaan ja kipaisi heinälatoon tarkkailemaan 

tilannetta. 

Joku kyläläisistä väitti kuulleensa, ”tässä muu-

tamana päivänä”, Alapuron suunnasta railakkaita 

räjähdyksiä.

Saattoi olla tottakin. Mistäpä sen Eetustakaan 

tiesi, sanottiin.  Joka tapauksessa Alapurolla 

kuultiin sinä päivänä Eetun suusta:

- Ai jai jai miten oli kipakka paukku.

Kalliosta ei sen koommin ollut minkäänlaista 

riesaa…
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HELMI JA HEVI

JOPEN JUTTUJA RAJALTA:

Poutiaisesta:

Komppanian päällikkö majuri Taskinen oli tar-

kastusmatkalla Saarivaarassa. Tarkkana miehenä 

hän kiinnitti huomiota myös vartiopäällikön 

jalkineisiin.

- Ei taida nuokaan Poutiaisen kengät olevan 

sotilasjalkineet?

- Niin ei oo herra majuri, mutta on helevetin 

hyvät jalalle.

*****

Poutiaiselle oli kunnia-asia, ettei vartiolla sattu-

neista tapahtumista (juopottelu yms.) ilmoitettu 

minnekään. Tämän asian hän usein otti esille:

- Se on pojat silleen, kun sitä ollaan ja tehhään 

näitä hommia niin se on aina parempi mitä 

vähemmän ne komppaniassa tietää meijän 

tekemisistä.

*****

Tarvaisen Seppo ja Panjasen Pentti olivat parti-

ossa Saarivaaran kylän tuntumassa. Vesisade oli 

kastellut partion ja he tekivät tulet rajan varteen 

tähystyspaikalle, kuten Sepolla usein oli tapana.

Eipä aikaakaan kun Hakkaraisesta soitettiin 

vartiolle ja kerrottiin savusta ja epäiltiin kenties 

pientä metsäpaloa rajan varressa. Poutiainen 

lähetti vartioupseeri Reijo Ryhäsen tarkistamaan 

asiaa. Hänen ehdittyään paikalle ei partiota näky-

nyt ja nuotiokin oli hyvin sammutettu.

Muutaman lähipäivän aikana käytiin vartiolla 

seuraavanlaiset keskustelut.

Poutiainen Panjaselle:

- Sinä sano sille Tarvaiselle, ettei tee tulia rajan 

varteen.

Poutiainen Tarvaiselle:

- Sinä vanahempana miehenä kato vähä sen 

Panjasen perrään, ettei se tee tulia rajan varteen.

*****

Poutiainen koki kaikki kynähommat tuskaiseksi ja 

työjakson suunnittelemiseenkin meni aikaa. Olin 

päivystäjänä ja Tane sai juuri työsuunnitelman 

valmiiksi ja alkoi sitä esittelemään.

- Suunnittelin sulle tuohon kolomen päivän 

vappaan, joten suat mennä mulukkumarkkinoille.

*****

Kontiolahden sotilaskotisisaret olivat ennen 

joulua käymässä kummivartiollaan. Vähän ennen 

poislähtöään joku naisista esitti vartiopäällikölle 

toiveen, että voisiko täältä saada pienen joulu-

kuusen?

Poutiainen lupailee ja menee miehistötuvan 

ovelle ja hihkaisee:

- Käytkö Hietanen nuille akkoloille jonkinlainen 

karahka metästä, jotta piäsevät lähtemään.

Tarina kertoo, että sen jälkeen em. Kummit ei-

vät vierailleet Saarivaarassa. Lieneekö joku kuullut 

Poutiaisen sanat!

*****

Tapasin Tauno Poutiaisen rajaviestin aikaan 

Kivivaaran vartiolla kun hän oli ollut noin vuoden 

eläkkeellä. Hän asui rakentamassaan talossa 

Ilomantsin Lehtovaarassa Ilona vaimonsa kanssa. 

Jutellessamme hän kertoi:

- Kuule nyt eläkkeellä ollessa on heleppoo. Kun 

kieltivät eläkeläisiltä työn teon niin lumityötkin 

pittää tiettee eukolla.

Perusteluksi tähän voisi sanoa sen. Että valtion 

tilintarkastajat antoivat huomautuksen kun joi-

takin evp upseereita oli palkattu valtion virkoihin 

ja Tane tunnollisena halusi noudattaa tarkoin 

viranomaisten ohjeita.

Haaparannasta:

Toivo Haaparanta palveli rajavartijana Saari-

vaarassa parinkymmenen vuoden ajan ja jäi eläk-

keelle vuonna 1985. Vaimonsa Sirkka toimi vartion 

emäntänä. Topista on paljon tapahtumia, sillä 

hänet tunnettiin varsin sanavalmiina miehenä.

*****

Topin sanomisia tässä silloisesta komppanian 

päälliköstä majuri Pentti Taskisesta:

- Kun Taskinen kuoli, niin Hirvisalosta tuli 

Euroopan tyhmin majuri. 

- Siinä on sitten hirveän hyvä ryhmänjohtaja 

pilattu majurin arvomerkeillä.

*****

Majuri Taskinen oli käymässä vartiolla ja istuttiin 

puolen päivän jälkeen vartion olohuoneessa. 

Komppanian päälliköllä oli tapana tentata uusia 

miehiä ja tälläkin kertaa sattui päivystäjäksi juuri 

taloon tullut mies. Keskustelu jatkui:

- Mitä päivystäjä tekisi jos nyt alkaisi pitkin Ka-

najärveä tulla kolme venäläistä panssarivenettä, 

jotka tulittaisivat vartioasemaa?

- Menisin herättämään vartiopäällikön!

- Oikein. Esimiehille pitää aina ensimmäiseksi 

ilmoittaa sanoi Taskinen.

(Taskinen ei tiennyt, että Poutiaisella oli ta-

pana nukkua ettonet ruokatunnin jälkeen aina 

puoli yhteen asti).
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ERÄKONTTI
YLÄ- JA ALAMÄKEÄ

Kuluvan vuoden säätilanne on ollut 

selvästi tavanomaisesta poikkeava. 

Vähälumista talvea seurasi kolea 

kevät, sitä pitkä hellekausi ja tätä 

kirjoitetta vuorossa ovat sateet. Lop-

puvuoden säistä on vaikea sanoa mitään varmaa, 

mutta kuten kulunut sanonta kuuluu - ilmoja on 

piisannut.

Riistaeläinten lisääntymiskauden säillä on 

tunnetusti oma vaikutuksensa sen tuloksiin. Tällä 

hetkellä näyttäisi siltä, että vesilintujen pesintätu-

los on etenkin sinisorsan, tavin ja haapanan osalta 

hyvinkin onnistunut, kun taas harvalukuisemmat 

lajit, kuten lapasorsa ja heinätavi, ovat jatkaneet 

taantumistaan.

Metsäkanalintujen kolmiolaskennan tulos 

ei ole tätä kirjoitettaessa vielä tiedossa, mutta 

omakohtaisten havaintojen mukaan niiden 

poikastuotto näyttäisi jäävän selvästi keskiarvon 

alapuolelle. Tämä johtunee pesimäkauden ko-

leista sääolosuhteista, jolloin osa poikasista kuoli 

kylmään ja ravinnon puutteeseen. Käsitystä tukee 

vesilintujen parempi pesintätulos, koska niiden 

ravinnonsaanti on turvatumpi ja olosuhteet 

muutenkin vakaammat.

Oletettavasti myös jänikset ovat kärsineet ke-

vään koleudesta, mutta niiden määrästä saadaan 

tarkempi kuva vasta metsästyksen alkaessa. 

Sama koskee hirvieläimiä, joiden lupamäärät ovat 

jokseenkin edellisvuoden tasolla.

Myös karhun lupamäärä (117) alenee reilusti 

edellisvuoden 132:sta. Karhunkaatolupien 

painopiste on selkeästi itäisen Suomen alueella. 

Vakiintuneen kannanhoitoalueen lupamäärä 

on 49, levittäytymisvyöhykkeen 18 ja läntisen 

Suomen kehittyvän kannan hoitoalueen 8 karhua. 

Poronhoitoalueen kokonaiskiintiö on 42 karhua, 

joka jakaantuu itäisen poronhoitoalueen 30:een 

ja läntisen poronhoitoalueen 12:sta kaatolupaan.

Poronhoitoalueen kiintiötilannetta voi seurata 

Suomen riistakeskuksen karhupuhelimesta 

029 431 2500, johon tehdään kaatoilmoitukset ja 

saadaan lisäinformaatiota nauhoitetun ohjeen 

mukaan. Kaatotiedot löytyvät myös Suomen riis-

takeskuksen internet –sivuilta osoitteesta http://

www.riista.fi

METSÄHANHI RAUHOITETTIIN

Metsähanhen. tai tarkemmin sanottuna taiga-

metsähanhen (Anser fabalis) pitkään jatkunut 

kannanlasku on johtanut sen rauhoittamiseen 

koko maassa. Tämä on valitettavaa, sillä laji on 

ollut arvostettu metsästyssaalis, jonka pyydys-

täminen etenkin pesimisalueilla vaatii taitoa ja 

joskus onneakin. Niinpä myös saalismäärät ovat 

jääneet niin pieniksi, että siipinäytteitä ei ole saatu 

riittävästi saaliskannan jakauman määrittämi-

seen. Asiaa nimittäin sotkee meillä läpimuutta-

jana tavattava metsähanhen alalaji tundramet-

sähanhi (Anser fabalis rossicus), jonka kanta on 

hyvinkin vahva, mutta tarkempi lajinmääritys jää 

useimmiten metsästystilanteessa tekemättä.

Mielestäni suomalaisten metsästys ei ole 

kuitenkaan suurin syy lajin taantumiseen. Jos 

syyllistä halutaan etsiä, osoittaisin ensimmäi-

senä muutto- ja talvehtimisalueilla tapahtuvaa 

metsästystä, joka tekee metsästyskaudesta 

liian pitkän. Toinen on lisääntynyt liikkuminen 

metsähanhen luontaisilla pesimäalueilla tai 

niiden läheisyydessä, joka voi tapahtua myös työn 

muodossa (metsänhoito- ja hakkuu tai metsäau-

toteiden rakentaminen). Metsähanhi vaatii laajan 

ja rauhallisen pesimäalueen, jotka alkavat olla jo 

turhan harvassa.

Periaatteessa yhden maan radikaalitkaan 

toimenpiteen eivät auta, jos meno muualla jatkuu 

entisellään. Toki Ruotsi ja Tanska ovat lisänneet 

muuttohanhien pyyntirajoituksia, Tanska jopa 

kieltänyt taigametsähanhen metsästyksen, mutta 

kuten sanottua, lajin tunnistaminen lennosta tai 

pitkiltä etäisyyksiltä on vaikeaa. Lajin varsinaiset 

talvehtimisalueet ovat etelämpänä aina Välime-

relle saakka, jossa ne joutuvat taas metsästäjien 

verottamiksi.

ERÄTUKKU VELKASANEERAUKSEEN

Eräharrastajien hovihankkijaksikin kutsuttu 

Erätukku Oy ajautui kesäkuun puolivälissä 

velkasaneeraukseen. Tilanne on seuraus pitkäksi 

venähtäneestä taantumasta ja ylimitoitetuista 

myyntiodotuksista, mutta myös kilpailun kove-

nemisesta. Asiaa kuvaa hyvin se, että kaikki kaup-

paketjut ovat lisänneet alan tuotteiden tarjontaa 

aina autotarvikeliikkeenä tunnettua Biltemaa 

myöten. Kun tähän lisätään hyvien markkinapaik-

kojen isot kiinteistökustannukset sekä tieto siitä, 

että ihmiset karsivat ensimmäisenä harrastus- ja 

matkustuskulujaan, niin tulos on sitten tämän 

näköinen. 

Toisaalta, ei Erätukku mihinkään ole kadonnut, 

vaan se jatkaa toimintaansa hieman matalam-

malla profiililla. Käytännössä tämä tarkoittaa siir-

tymistä pienempiin ja halvempiin kauppapaikkoi-

hin (esim. Kuopio) ja markkinointikulujen rankkaa 

karsimista. Muutoin toiminta säilyy entisellään 

aina verkkokauppaa myöten. Se, mihin asiassa 

lopulta päädytään, nähdään aikanaan. 

ERÄSTÄJÄN SYYSKAUSI

Syksy on erähenkilönkin sadonkorjuuaikaa, jolta 

odotetaan saaliin ohella myös elämyksiä. Toisaal-

ta on muistettava, että pimeys, liukkaus ja kylmyys 

voivat muodostaa vaaratilanteita, joita on pyrittä-

vä mahdollisuuksien mukaan välttämään. Tämä 

koskee erityisesti aseiden ja ampumatarvikkeiden 

käsittelyä, mutta myös liukkailla ranta-alueilla ja 

vesillä liikkumista.  Lisäksi on muistettava että:

* karhun metsästysaika päättyy 31.10.1),

* sepelkyyhkyn metsästysaika päättyy 31.10.,

* meri- ja sorsalintujen sekä meri-2), ja kana-

danhanhen ja lehtokurpan metsästysaika päättyy 

koko maassa joulukuun loppuun,

* metsoa3), teertä4) ja pyytä5) saa metsästää 

koko maassa syyskuun 10. päivän alusta lokakuun 

loppuun,

* peltopyytä saa metsästää Pohjanmaan sekä 

Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnis-

sa sekä muualla maassa Suomen riistakeskuksen 

myöntämällä ML 10 §:n mukaisella pyyntiluvalla 

syyskuun 10. päivän alusta lokakuun loppuun,

* riekkoa saa metsästää Lapin maakunnan 

Kemin, Keminmaan, Sallan, Savukosken, Simon, 

Sodankylän, Ranuan, Tornion ja Tervolan kun-

nissa sekä Pohjois-Pohjanmaan Pudasjärven ja 

Taivalkosken kunnissa 10.-30.9. välisenä aikana ja 

Lapin maakunnan Enontekiön, Inarin ja Utsjoen 

kunnissa 10.9.2014-31.3.2015 välisenä aikana,

* kiirunaa saa metsästää Enontekiön, Inarin ja 

Utsjoen kunnissa 10.9.2014 – 31.3.2015 välisenä 

aikana,

* muflonia saa metsästää koko maassa syys-

kuun alusta marraskuun loppuun,

* hirveä6) saa metsästää Suomen riistakeskuk-

sen ML 26 §:n mukaisella hirvieläinten pyyntiluval-

la syyskuun 27. päivän alusta joulukuun loppuun,

* metsäkaurista7) saa metsästää koko maassa 

syyskuun 1. päivän alusta tammikuun loppuun,

* valkohäntä-, metsä- ja kuusipeuraa saa 

metsästää Suomen riistakeskuksen ML 26 §:n 

mukaisella hirvieläinten pyyntiluvalla syyskuun 

27. päivän alusta tammikuun loppuun,

* oravaa saa metsästää koko maassa joulu-

kuun alusta tammikuun loppuun,

* villisikaa saa metsästää koko maassa kesä-

kuun alusta helmikuun loppuun, ei kuitenkaan 

porsaallista naarasta,

* fasaania, metsäjänistä ja rusakkoa saa met-

sästää koko maassa syyskuun alusta helmikuun 

loppuun,

* villikania saa metsästää koko maassa syys-

kuun alusta maaliskuun loppuun,

* ilvestä saa metsästää Suomen riistakeskuk-

sen myöntämällä ML 41 §:ssä tarkoitetulla poik-

keusluvalla koko metsästysvuoden (vahinkoil-

vekset) tai ML 41 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla 



37RAJAVIESTI  -  G R Ä N S S E K E R H E T S U N I O N E N  R F

Kuluvan kauden merkittävin muutos on metsähanhen rauhoittaminen. Kuvassa saalis vuosikymmenten takaa.

poikkeusluvalla poronhoitoalueella 1.10.-28.2. 

välisenä aikana ja muualla maassa1.12. – 28.2. 

välisenä aikana, poisluettuna naaras, jota vuotta 

nuorempi pentu seuraa,

* näätää ja kärppää saa metsästää koko maas-

sa marraskuun alusta maaliskuun loppuun,

* sutta saa metsästää koko maassa Suomen 

riistakeskuksen myöntämällä ML 41 a §:n 1 

momentissa tarkoitetulla poikkeusluvalla koko 

metsästysvuoden,

* kanadanmajavaa saa metsästää koko 

maassa ja euroopanmajavaa Suomen riistakes-

kuksen myöntämällä 

ML 10 §:n mukaisella 

pyyntiluvalla elokuun 

20. päivän alusta 

huhtikuun loppuun,

* piisamia saa met-

sästää koko maassa 

lokakuun alusta 

toukokuun 19. päivän 

loppuun,

* Suomen riista-

keskuksen myöntä-

mällä ML 41 a §:n 1 

momentin mukaisella 

poikkeusluvalla saa 

metsästää Itämeren 

norppaa 1.8. – 31.7. 

välisenä aikana

* koko jakson ajan 

saa metsästää kettua, 

tarhattua naalia, 

supikoiraa, minkkiä, 

hilleriä ja mäyrää, ei 

kuitenkaan pennullis-

ta naarasta,

* kalastus on 

kielletty lohipitoisten 

vesistöjen koski- ja 

virtapaikoissa 11.9.-

15.11. välisenä aikana.

RAJOITUKSIA 

METSÄSTYS-

AIKOIHIN:

1) Pennullista naa-

rasta tai alle vuoden 

ikäistä pentua ei saa 

tappaa. Karhua saa 

metsästää Suomen 

riistakeskuksen 

myöntämällä ML 41:ssä tarkoitetulla poikkeus-

luvalla 1.1. – 31.12. välisenä aikana (=häirikkö- ja 

vahinkokarhut).

2) Merihanhi on rauhoitettu Etelä-Karjalan, 

Etelä-Savon, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suo-

men, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Sa-

von ja Päijät-Hämeen maakunnissa, Etelä-Pohjan-

maan Alajärven, Alavuden, Evijärven, Kuortaneen, 

Lappajärven, Soinin, Vimpelin ja Ähtärin kunnissa, 

Keski-Pohjanmaan Halsuan, Lestijärven, Perhon 

ja Vetelin kunnissa, Lapin maakunta pois lukien 

Kemin, Keminmaan, Tornion ja Simon kun-

nissa sekä Pohjois-Pohjanmaan Haapajärven, 

Haapaveden, Kuusamon, Kärsämäen, Nivalan, 

Pudasjärven, Pyhännän, Reisjärven, Siikalatvan, 

Utajärven ja Taivalkosken kunnissa.
3) Metso on rauhoitettu Varsinais-Suomen 

maakunnassa sekä Uudenmaan maakunnassa 

lukuun ottamatta Lapinjärven, Loviisan ja Myrs-

kylän kuntia. Metsoa saa metsästää Lapin maa-

kunnan Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion ja 

Utsjoen kunnissa 10.-30.9. välisenä aikana, sekä 

Pohjanmaan Keski-Pohjanmaan ja Etelä- maa-

kunnissa, Etelä-Karjalan maakunnan Parikkalan 

kunnassa, Etelä-Pohjanmaan  maakunnan Evi-

järven ja Kauhavan kunnissa, Etelä-Savon Enon-

kosken, Heinäveden, Joroisten, Pieksämäen ja 

Savonlinnan kunnissa,  Keski-Suomen Kinnulan, 

Pihtiputaan ja Viitasaaren kunnissa, Pohjois-Kar-

jalan Kiteen, Rääkkylän, Liperin ja Outokummun 

kunnissa sekä Pohjois-Savo pois lukien Kaavin, 

Kiuruveden, Rautavaaran, Sonkajärven ja viere-

män kunnat 10.9.-15.10 välisenä aikana

4) Teertä saa metsästää Etelä-Karjalan, Kymen-

laakson ja Uudenmaan maakunnissa sekä Lapin 

maakunnan Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muoni-

on ja Utsjoen kunnissa 10.-30.9. välisenä aikana, 

Etelä-Savossa ja Keski-Suomen maakunnan Kan-

nonkosken, Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja 

Viitasaaren kunnissa sekä Pohjois-Savossa lukuun 

ottamatta Rautavaa-

ran, Sonkajärven ja 

Vieremän kuntia 10.9.-

15.10. välisenä aikana 

ja muualla maassa 

sekä edellä mainituissa 

Pohjois-Savon kunnis-

sa 10.9.-31.10. välisenä 

aikana.

5) Pyytä saa metsäs-

tää Lapin maakunnan 

Enontekiön, Kittilän, 

Kolarin, Muonion ja 

Utsjoen kunnissa 10.-

30.9. välisenä aikana.

6) Hirveä saa 

metsästää Enontekiön, 

Inarin, Muonion ja 

Utsjoen kunnissa 1. 

-20.9. ja 11.10. – 30.11. 

välisenä aikana.

7) Metsäkaurista 

saa metsästää ajavaa 

koiraa käyttäen vain 

27.9.2014 - 31.1.2015 

välisenä aikana.

Luettelosta on 

paljon muutoksia, 

mikä edellyttää niihin 

huolellista perehtymis-

tä. Lisäksi riistan-

hoitoyhdistykset ja 

metsästysseurat voivat 

lyhentää mainittuja 

metsästysaikoja, 

asettaa saalisrajoituk-

sia tai kieltää kokonaan 

jonkin riistalajin 

metsästyksen. Myös 

nämä on selvitettävä 

ennen metsästyksen 

aloittamista. 

Oheiset metsästysajat eivät koske Ahvenan-

maata, jossa on voimassa omat säädöksensä.

Jousimies
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KENTTÄVARTIO ARINAN TAISTELUPAIKALLA JA KAUKOPARTIO-OSASTO KALEVAN REITILLÄ SUOPASSALMELLE

RYHMÄ PIENINGÄN KEVÄTRETKI 
VIENAN SALOILLE
TALVI 1944 OLI PÄÄOSIN HILJAISTA AIKAA RUKAJÄRVEN SUUNNALLA. JATKOSOTA OLI JATKUNUT JO YLI KAKSI JA PUOLI 

VUOTTA. HYÖKKÄYSVAIHE OLI RUKAJÄRVEN SUUNNALLA PÄÄTTYNYT SYYSKUUN PUOLESSA VÄLISSÄ 1941. LINJAT OLIVAT 

JÄMÄHTÄNEET NIILLE PAIKOILLE, JOHON 14.DIVISIOONAN HYÖKKÄYS PYSÄHTYI. 

TEKSTI JA KUVAT ARI KOMULAINEN

Muutamia etulinjan eteentyönnet-

tyjä tukikohtia oli sodan aikana 

menetetty, mutta muutoin ken-

raalimajuri Erkki Raappanan 

komentama 14. Divisioona oli 

entisellä paikoillaan. Vartioitavaa linjaa oli yhteen-

sä 204 kilometriä, josta Kotskomaan menevän 

päätien molemmin puolin kiinteää asemaa vain 

12 kilometriä. Lähipartiointi ja jatkuva vartiopal-

velus kenttävartioissa pyörivät varustelutöiden 

lisäksi täydellä teholla. Tämän rutiinin korpisoti-

laan osalta katkaisi vain kolmen kuukauden välein 

vuoroloma.

TAISTELU ERÄMAASSA 

Täysin sotatoimet eivät lakanneet talvella 1944. 

Tammikuun 14.1944 kenttävartio Arinaan 

hyökkäsi Lehdon kauppalasta lähtenyt eversti 

Gorohovin johtama 32. Erillisestä Hiihtoprikaatista 

(32.Er.HPr) koottu, arviolta vahvuudeltaan noin 

600 – 800 miehen osasto. Kenttävartiota puolusti 

1./JR 52:sta joukkueen verran miehiä, luutnantti 

Leo Rimpisen johdolla. Kenttävartion vahvuus 

oli taistelun aikaan 38 miestä, eli 1+3+34, joista 

ilmavalvontamiehiä 10. 

Aseistuksena kenttävartiossa oli yksi 50 mm 

sotasaaliina saatu kranaatinheitin, yksi konekivää-

ri, viisi pikakivääriä, yhdeksän konepistoolia ja 20 

kivääriä. Suomalaisten reservit olivat kaukana, yli 

kymmenen kilometrin etäisyydellä Lietmajärvellä, 

missä sijaitsi pataljoonan I/JR 52 komentopaikka. 

Arinan taistelu kesti yli 12 tuntia, mutta vihollinen 

ei onnistunut murtamaan kenttävartion puolus-

tusta, vaikka sillä oli käytössään kuusi kappaletta 

82 mm kranaatinheittimiä ja jalkaväkiaseistuksen 

lisäksi panssaritorjuntakivääreitä. Hyökkäyksessä 

kaatui 21 vihollista ja saatiin kaksi vankia. Omat 

tappiot taistelussa olivat apujoukot mukaan 

lukien kaksi kaatunutta ja haavoittunutta.

KAUKOPARTIO-OSASTO KALEVA ISKI 

SUOPASSALMELLE

Lentotiedustelu ja vankitiedot olivat vahvista-

neet, että Jyskyjärven koillispuolella olevalla 

Suopassalmella on vihollisella huoltokeskus, jota 

myös partisaaniosastot käyttävät tukikohtanaan. 

Tämä päätettiin tuhota muodostettavan suuren 

kaukopartio-osaston iskulla lähes samaan tapaan 

kuin talvella 1942 tuhottiin luutnantti Ilmari 

Honkasen johdolla Petrovski Jamin huoltokeskus 

Uikujärven kaakkoispäässä.

Kaukopartio-osasto muodostettiin Erillinen 

Pataljoona 4. kolmesta komppaniasta, nimettiin 

Kalevaksi, ja sen vahvuus oli 189 (16+72+101) 

partiomiestä. Osaston johtajana toimi majuri Into 

Kuismanen, Er.P 4. toisen komppanian päällik-

kö. Mukana oli kolme kaukopartiotoiminnassa 

kunnostautunutta Mannerheimristin-ritaria: 

luutnantti Heikki Nykänen ritari n:o 118, vääpeli 
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Onni Määttänen ritari n:o 119 ja ylikersantti Paavo 

Suoranta ritari n:o 88. Kaikki partiomiehet olivat 

karaistuneet lukemattomilla partiomatkoilla ja 

olivat todellista valiojoukkoa.

Kaukopartio-osasto Kalevan tehtävänä oli 

aluksi Suopassalmen ja Jyskyjärven huolto- ja 

partisaanitukikohtien hävitys, mutta Jyskyjärven 

tilalle muutettiin Suopasvaaran ilmavalvontatuki-

kohdan tuhoaminen. 

Kaukopartio-osasto Kaleva koottiin 26.3.1944 

Nurmijärvelle Jukolan motin huoltokeskukseen, 

kuljetettiin siitä linja- ja kuorma-autoilla Ontro-

senvaaraan, josta oli hevoskyyti Lietmajärvelle, 

Erillinen Pataljoona 7. komentopaikalle. Retki 

alkoi seuraavana päivänä kello 12.00 aikaan 

kaukopartio-osaston lähtiessä hiihtämään 

kohden Suopasvaaraa. Matkalla ohitettiin kent-

tävartio Vihtori, entiseltä nimeltään Arina, ennen 

Nuokkijärven ylitystä. 

Suopassalmen tuhoaminen onnistui suun-

nitelmien mukaan 29.-30.3.1944 yöllä, mutta 

hyökkäys Suopasvaaran iv-asemalle epäonnistui, 

koska pääosastosta irrotettu kahden joukkueen 

vahvuinen osasto Raipala ei saanut Kyynel-

radiolla yhteyttä pääosastoon sopiakseen tarkan 

hyökkäyshetken. Hyökkäysyrityksessä Raipalan 

osastosta kaatui neljä miestä ja haavoittui yksi. 

Pääosaston tappiot Suopassalmella olivat kaksi 

haavoittunutta ja yksi vangiksi jäänyt sissi, Vilho 

Matsinen. Hänen uskottiin kaatuneen taistelussa, 

mutta Matsinen palasi sotavankeudesta, tosin 

vasta vuonna 1955. 

Suopassalmi tuhottiin Kemijoen molemmilta 

rannoilta perusteellisesti, vaikka sitä suojannutta 

korsualuetta, jota puolusti NKVD:n rajavartio-

joukkoihin kuulunut 13 kenttävartio, ei kyetty 

valloittamaan. Korsualueen puolustajat sidottiin 

taisteluun ja näin huoltokeskuksen rakennukset 

päästiin polttamaan ilman sanottavampaa vasta-

rintaa. Kaukopartio-osasto Kalevan pääjoukko ja 

Osasto Raipala palasivat kumpikin omaa reittiään 

Lietmajärvelle 31.3.1944. 

RYMÄ PIENINKÄ KENTTÄVARTIO 

ARINASSA

Kuluvan talven olosuhteet olivat haasteelliset 

suunnitellun Suopasalmen retken toteuttami-

seen. Etukäteen oli tiedossa, että jäätilanne voi 

olla huono, etenkin virtaavissa vesistöissä, eikä 

luntakaan Vienan saloilla ole liiemmälti. 

Matkaan kuitenkin lähdettiin 23.3.2014 ja raja 

ylitettiin Vartiuksesta. Hiihto kohden kenttävartio 

Arinaa pääsi liikkeelle kahdessa osastossa: Kari 

ja Risto nousivat suksille iltapäivällä Lietmajär-

ven (venäläisittäin Letmajärvi) rautatieaseman 

kupeelta ja suuntasivat kohden Nuokki- ja Uimo-

senjärven kannaksella sijaitsevaa kenttävartion 

paikkaa. Ari ja Isto veivät autot Rukajärvelle, jonne 

Lietmajärveltä oli matkaa vielä 55 kilometriä, 

Vihtori Voilovin autotalliin. Viikoksi autoja ei 

kannattanut jättää parkkiin tienvarteen. Vihtori 

kyyditsi sitten auton viejät takaisin lähtöpaikalle 

aseman kupeeseen.

Myöhään illasta ryhmä oli reilun 18 kilometrin 

hiihdon jälkeen koossa järvikannaksella, lähellä 

kenttävartion paikkaa. Seuraavana aamuna tu-

tustuttiin tarkemmin kenttävartioon, sen sijaintiin 

kannaksella ja puolustusjärjestelyihin. Puoliksi 

maahan kaivetut korsut olivat lahonneet maan ta-

salle, mutta pesäkkeet, juoksuhaudat ja piikkilan-

kaesteet kiersivät kumparetta, jolle kenttävartio 

oli aikanaan perustettu sulkemaan järvikannas. 

Tiheät luodin iskemät petäjien rungoissa kertoivat 

karua kieltään taistelusta.

KOHDEN SUOPASVARAA

Arinasta lähdön jälkeen haettiin leiristä rinkat ja 

suunnattiin Nuokkijärven jäälle kohden Rastas-

lahtea. Kaukopartio-osasto Kaleva ylitti järven 

illasta 27.3.1944 nousten maalle Rastaslahden 

pohjukasta. Samaa reittiä hiihteli myös Ryhmä 

Pieninkä. Nuokkijärvi on todellinen erämaa-

järvi, aavaa selkää riittää länsi – itäsuunnassa 

kolmisen kymmentä kilometriä. Poikkeuksellisesti 

Nuokkijärvellä on itäpäässä kaksi laskujokea 

Tsirkka-Kemijokeen: Rastas- ja Hämeenjoki. Suksi 

luisti keveästi, jäällä oli vain ohut kerros edellisenä 

iltana satanutta lunta. Tavoitteena ryhmällä oli 

sama lampikannas, jossa myös kaukopartio-osas-

to Kaleva yöpyi. Sinne myös päästiin hyvissä ajoin 

iltapäivällä ja leiri pystytettiin lumesta vapaana 

olleelle rannalle. 

Kaleva suunnisti Suopasvaaralle maastoa 

halkovaa metsä- eli kvartaalilinjaa seuraten. Sama 

Suopasvaaralla oli vielä pystyssä muutama rakennus, joista käytössä vain pari uudempaa datšaa. Isto tutkii erään 

huonokuntoisen hirsikämpän seinäkirjoituksia.

Vain rannoilta jäässä olleen Lotkajoen ylitys lähellä 

Suopasvaaraa ei onnistunut kuin tekemällä silta 

tuulen kaatamista kuivuneista näreistä. Siltaa ylittää 

ensimmäisenä Isto, Risto ja Kari valmistautuvat rannalla. 

Rinkan lantiovyö kannattaa näissä tilanteessa aina 

avata.
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linja on vieläkin näkyvillä niillä metsäosuuksilla, 

jota ei ole hakattu sotien jälkeen. Linja toimi 

suuntaurana myös Ryhmä Pieningälle. Ensimmäi-

senä ylitettiin Lietmajärvi – Jyskyjärvi rautatie, siitä 

hiihdettiin linjaa koilliseen ja oltiin Tsirkka-Kemijo-

en rannalla. Täällä joki oli vielä onneksi jäässä, ja 

jäällä istui läheisen Borovoin kylän miehiä pilkillä. 

Tämä varmisti ainakin sen, että jää kestää. 

Joen ylityksen jälkeen lähestyttiin harjanne-

maastoa, jossa oli suunniteltu seuraava leiripaik-

ka. Täällä tavattiin ensimmäisen kerran kunnolla 

metsäpeuran jälkiä. Noin 50 eläimen tokka oli 

ollut liikkeellä edellisenä päivänä. Oli erittäin hyvä 

havainto ettei metsäpeura, tai Suomenpeura 

(Rangifer tarandus fennicus), ole aivan 

sukupuutossa Pieningän salolla.

Leiriytymisen jälkeen noustiin lä-

heiselle harjanteelle katsomaan miltä 

Suopasvaara näyttää. Tältä samalta 

harjanteelta tähystivät osasto Kalevan 

upseerit kohdettaan Suopasvaaralla. 

Nyt nuori mäntymetsä esti parhaim-

man näkyvyyden, mutta noin viiden 

kilometrin etäisyydellä oleva korkea 

vaara saatiin latvusten ja runkojen 

aukkopaikoista näkyviin.

Seuraavana aamuna päästiin hy-

vissä ajoin liikkeelle. Ryhmä Pieninkä 

joutui hiihtämään ylimääräisen len-

kin, koska välissä oli kaksi arvatenkin 

sulana virtaavaa jokea. Kiertolenkin 

avulla ne päästiin ylittämään siltojen 

kautta. Itse Suopasvaara 

on laakea vaara, jonka laki 

kohoaa merenpinnasta 

lähes 150 metriä. Aikoinaan 

vaaralla oli olleet laajat 

pellot, mutta nyt ne olivat 

poissa viljelyksestä. Muu-

tama ränsistynyt rakennus 

ja käytössä oleva datša 

seisoivat mäellä. 

Tutustumisen jälkeen 

sukset suunnattiin kohden 

Suopassalmea, jonne 

vaaralta oli suoraan noin 13 

kilometrin hiihto. 

SUOPASSALMEN 

DATŠAKYLÄ

Suopassalmen tuntumaan 

päästiin päivän jo kallistuessa iltaan. Peltojen 

keskellä kohosi muutamia datšoja ja vieressä 

virtasi tällä kohtaa vapaana jääpeitosta Kemijoki. 

Todettakoon, että Tsirkka-Kemijoen nimi muuttuu 

Jyskyjärveltä alkaen Kemijoeksi, ja se laskee 

vetensä Vienanmereen Vienan-Kemissä. 

Kaukopartio-osasto Kaleva tuhosi Suopas-

salmen yöllä 29.-30.3.1944 polttaen siitä 70 

rakennusta, mutta mikään suuri huoltokeskus 

Suopassalmi ei ollut. Sotien jälkeen paikka on 

ollut lähinnä Jyskyjärveläisten heinäpeltoina. 

Jokivartta myötävirtaan hiihdettäessä datšoja 

on nauhana useamman kilometrin matkalla. 

Suopassalmi on siten kesällä suosittu lomanviet-

topaikka. Eräs jyhkeistä kelohirsistä veistetty datša 

oli jäänyt syystä tai toisesta keskentekoiseksi. 

Kehikko oli valmis mutta katto, ikkunat ja ovet 

puuttuvat. Hirsityö oli tehty ammattitaidolla.

Paikalta löydettiin myös karttaan merkitty 

muistomerkkiaitaus. Harjanteella, jossa muisto-

merkki sijaitsi, oli vanhoja kuoppia, joten lieneekö 

kyseessä historiallinen hautapaikka? Asutusta 

tällä paikalla on varmasti ollut pitkään, sen ovat 

kalaisa joki mainiot riistamaat taanneet.

Nyt paikalla ei ollut ketään, ei edes kalastajia, 

mutta moottorikelkoilla oli täälläkin ajeltu useam-

paan otteeseen talven aikana. 

Illan hämärtyessä ryhmä palasi Suopassal-

melta pari kilometriä tulolatuaan, minne tullessa 

piilotettiin rinkat. Paikalle perustettiin yötä varten 

leiri.

PALUU LIETMAJÄRVELLE

Seuraavana, eli retken viidentenä päivä, aloitettiin 

paluumatka. Aluksi hiihdettiin Jyskyjärvelle me-

nevää tieuraa – samaa uraa oli myös kaukopartio-

osasto Kaleva hiihdellyt paluumatkansa alkutai-

paleen 30.3.1944. Lampikannakselta reitti kääntyi 

jyrkästi etelään, ja sulana virtaava puro vältettiin 

hiihtämällä lammen jäätä. Lammen rannalla 

oli Jyskyjärven taajaman vedenottamo. Matkaa 

Jyskyjärven uuteen taajamaan ja rautatien 

pääteasemalle ei ollut kuin alle kaksi kilometriä. 

Vanha Jyskyjärven keskusta jäi Kemijoen rannalle 

hieman kauemmaksi länteen. 

Suota halkovaa talvitietä oli 

hankikantoa kevyt hiihdellä. Pian 

oltiin Jyskyjärvi - Lietmajärvi radalla. 

Välttääkseen Tsirkka-Kemiin laskevan 

puron, hiihti Ryhmä Pieninkä kuutisen 

kilometriä pitkin ratapenkkaa. Ra-

dalta oli vain parin kilometrin matka 

Tsirkka-Kemille, mikä ylitettiin onnis-

tuneesti jäätä myöden. Jokipenkalla 

pidettiin evästauko. Siitä matka jatkui 

etelään, ja loppuetappi hiihdettiin 

vanhaa Pismalahden tietä. Samaa 

tietä sivakoi myös kaukopartio-osasto 

Kaleva paluumatkallaan. 

Yhden yöpymisen jälkeen oltiin 

puolenpäivän aikoihin Nuokkijärven 

pohjoisrannan niemessä. Järven jää 

kiilteli auringonpaisteessa ja ylitys vei 

tasatyöntöä pukaten vain 

tunnin, vaikka matkaa oli 

yli kymmenen kilometriä. 

Kasautuneet ahtojäät ja 

jääkantta halkovat railot 

kertoivat, että jäät lähtevät 

liikkeelle seuraavassa 

lämpöaallossa. 

Viimeinen yö vietettiin 

Uimosenjärven rannalle 

pystytetyssä leirissä. 

Tervastulen loisteessa 

oli hyvä kerrata matkan 

antia ja suunnitella tulevaa. 

Auringon laskettua Vienan 

taivaalle syttyivät miljoonat 

tähdet ja Ryhmä Pieninkä 

vetäytyi laavukankaan suo-

jaan ansaitulle levolle.

RYHMÄ JA RYHMÄN MATKA

Ryhmä Pieninkä Suopassalmen retkellä: Kari 

Junnikkala, Risto Kiiskinen, Ari Komulainen ja Isto 

Turpeinen.

Retken kesto seitsemän päivää, hiihtomatka 

210 kilometriä ja pisin päivätaival 44 kilometriä.

Retken viimeinen yö vietettiin leirissä Uimosenjärven rannalla. Yöhön tummuvan Vienan taivaan alla 

leirinuotion loisteessa on hyvä kerrata retken tapahtumia ja suunnitella tulevia.

Tsirkka-Kemijoen ranta-alue oli sulaa maata kauttaaltaan, siinä jouduttiin ottamaan 

sukset kantoon. Risto johdattaa Ryhmä Pieningän kohden jokea. Jo ennen retkeä 

arvelutti eniten se, mikä on tämän Vienan mahtijoen jäätilanne. Onneksi virta oli 

ylityspaikoilta kauttaaltaan vankassa jäässä.
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ETUKÄTEISSUUNNITTELU 
KANNATTAA
VAATIVALLE ERÄRETKELLE 

EI KANNATA LÄHTEÄ 

SOITELLEN SOTAAN. HYVÄ 

ETUKÄTEISSUUNNITTELU JA 

FYYSINEN HARJOITTELU OVAT 

ERITTÄIN TÄRKEITÄ TEKIJÖITÄ 

RETKEN ONNISTUMISESSA. NÄIN 

TOIMITTIIN MYÖS SUOPASSALMEN 

RETKELLÄ RYHMÄ PIENINGÄN 

JÄSENTEN TOIMESTA.

TEKSTI JA KUVA  ARI KOMULAINEN

Edellisenä kesänä asetettiin selkeä 

tavoite retkelle lähtijöille: hiihtohar-

joittelua tulee jokaiselle kertyä talvella 

vähintään 500 kilometriä, kesän ja 

syksyn jalkalenkkien lisäksi. Kun talven 

kuluessa lumitilanne alkoi näyttää huonolle, eten-

kin Etelä-Suomessa asustaville Ryhmä Pieningän 

jäsenille, vaatimukseksi muutettiin vähintään 50 

tuntia harjoittelua missä tahansa kestävyyslajissa. 

Tämä myös toteutui jokaisen osallistujan kohdalla 

ja ongelmia kuntotekijöiden puolesta ei retkellä 

ollut, vaikka esimerkiksi Isto ei päässyt ennen 

retkeä suksille kertaakaan. Alkukesän Tukholman 

maratonille tähtäävä juoksu- ja kuntosaliharjoitte-

lu takasi vähintäänkin riittävän kuntopohjan. 

Retken perusteeksi koottiin jokaiselle matkaan 

lähtevälle 220 sivuinen dokumenttikoostekirja: 

”Kenttävartio Arinan taistelu – Taisteluosasto 

Kalvan Suopassalmen retki.” Koosteessa käydään 

dokumenttien valossa tarkasti läpi se, mitä suun-

nitelluilla retken reitillä 70 vuotta sitten tapahtui. 

Ryhmä Pieninkä kokoontui tammikuun 

puolivälissä viikonlopun ajaksi RTU:n Taipalsaa-

ren lomakiinteistöön pohtimaan retken vaatimia 

järjestelyjä, tekemään suunnitelmia ja laatimaan 

aikatauluja. Samalla tutkittiin karttatiedusteluna 

hiihdettävä reitti mahdollisimman tarkasti. Hyvä-

nä apuna tässä oli netistä löytyvät Google Earthin 

satelliittikarttapalvelun kuvat. Lisäksi Isto tulostutti 

riittävän määrän 1:100 000 ja 1:50 000 olevia kart-

toja retken reitiltä. Tosin näitä tarkempia 1:50 000 

karttoja ei koko alueesta ollut saatavilla. Google 

Earthin avulla määritettiin retken tärkeimpien 

pisteiden WGS-84-järjestelmän koordinaatit, jotka 

syötettiin saman tien GPS-laitteiden muistiin. 

GPS-laitteissa oli kohtuulliset pohjakartta-

aineistot Karjalan tasavallan alueelta. Niillä pystyi 

suunnistamaan retkellä kohtuullisen hyvin. 

Pohjakartta-aineistosta puuttui ainoastaan tar-

peelliset korkeuskäyrät ja uu-

simmat tiet. Tämä tuotti joskus 

yllätyksen reitin valinnassa, 

kun ryhmä päätyi muutamaan 

otteeseen jyrkkien rinteiden 

labyrinttiin, joka olisi ollut pie-

nellä lisähiihdolla helpoimmin 

kierrettävissä tasaisempia 

maita myöden. 

Etukäteissuunnitelma 

pystyttiin toteuttamaan 

retkellä lähes täydellisesti. 

Vain muutamia poikkeamia 

reitistä jouduttiin tekemään ja 

nekin siksi, että näin päästiin 

ylittämään sulana virtaavat 

joet tai purot siltojen kautta. 

Kierto silloille lisäsi jonkin ver-

ran hiihtomatkaa, mutta näin 

vältyttiin omien siltojen enem-

miltä rakentamisilta. Tähänkin 

keinoon jouduttiin yhden kerran turvautumaan. 

Varusterinkan painorajaksi asetettiin pala-

verissa 20 kiloa henkilökohtaisen varustuksen 

osalta. Tämän päälle tuli vielä jokunen yhteinen 

ryhmävaruste jokaisen rinkan painoa lisäämään. 

Lumilapio voitiin tästä varustuksesta jättää 

tarpeettomana pois.

Kokemus on osoittanut, että noin 20-25 kilon 

painoista rinkkaa pystyy vielä hyvin kantamaan, 

liikaa rasittumatta, mutta siitä ylimenevä on jo 

liian painava. Silloin on perusteltua turvautua 

varustuksen kuljetuksessa talvikeleissä ahkioon. 

Tälle retkelle ahkioita ei kannattanut missään 

nimessä ottaa mukaan, sen verran vaikeakulkuis-

ta maasto paikoin oli.

Risto oli kehittänyt retkelle kahden repun 

kantosysteemin, joka jakoi rasituksen paremmin 

kehon molemmille puolille. Pienemmässä eture-

pussa oli kolmen litran juomarakko, eli ”massik-

ka”, tarvittavat eväät ja hiihdon aikana syötävät 

kuivatut hedelmät ja pähkinät. Takarepussa 

kulkivat muut tarvikkeet. Muilla retkeläisillä tava-

rankuljetusalustana toimi monilla retkillä koiteltu 

Savotan 906-rinkka. 

Aamulla pyrittiin lähtemään liikkeelle leiripai-

kasta hyvissä ajoin, joten herätys oli noin puoli 

viideltä. Silloin päästiin suksille noin seitsemän 

maissa, aamupalan, leirin purkamisen ja 

varusteiden pakkaamisen jälkeen. Näin pystyttiin 

hyödyntämään aamun hyvä hiihtokeli mahdol-

lisimman pitkälle. Päivällä ei pidetty pidempiä 

taukoja. Hiihdon aikana jokainen nautti nestettä 

riittävästi omasta ”massikasta” ja söi kuivattuja 

hedelmiä, pähkinöitä tms. muuta napostelta-

vaa. Lisäksi jokainen oli tehnyt valmiiksi parilla 

tauolla nautittavat voileivät. Tämä antoi energiaa 

riittävästi päivän hiihtoon ja matka joutui hyvää 

vauhtia aina valittuun leiripaikkaan asti. Näin leiri 

päästiin pystyttämään päivänvalossa ja nukku-

maan käytiin ruokailun jälkeen hyvissä ajoin, jopa 

ennen iltakahdeksaa.

Suksikalustona toimivat Karhun ja Järvisen 

valmistamat muovipohjaiset eräsukset. 250 sentin 

pituiset Karhut olivat näissä oloissa – hiihdon kes-

tävät hanget läpi vuorokauden – oivalliset sukset, 

kevyet ja hyvät hiihdettävät. Järvisen sukset olivat 

pituudeltaan 300 ja 280 senttiä, joten ne olivat 

hankikeleillä Karhuja huomattavasti kömpe-

lömmät ja raskaammat, etenkin tiheämmässä 

metsämaastossa edettäessä. Ristolla oli Järvisen 

suksiin kiinnitetty Rottefellan siteet ja jaloissa Alpi-

nan monot. Tämä oli toimiva yhdistelmä, onneksi 

pahempia sohjo- ja vesipaikkoja ei tullut eteen. 

Vain pari kertaa monot pääsivät matalavartisena 

hörppäämään vettä. Muilla olivat jaloissa perintei-

set huopakumisaappaat ja suksissa eräsiteet.

Suksivoiteena toimi hiekkapaperikarhennus 

koko retken ajan. Voitelumestarina toimiva Risto 

oli varannut mukaan myös perinteiset purkkivoi-

teet ja liisterit. Niitä ei nyt tarvittu, karhennus piti 

yllättävän hyvin myös aamun kovalla hangella 

hiihdettäessä. Kierät järvien ja lampien jääosuu-

det pukattiin tasatyöntöä, joten jäillä liikuttaessa 

ei pitoa edes tarvittu.
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JERVEN TUNTURIVIITTA HUNTER
JERVEN TUNTURIVIITTA ON NORJALAISEN JERVENIN -TUOTEMERKIN SUUNNITTELEMA LÄMPÖVUORATTU 

TUNTURIVIITTA, JOKA ON VARTA VASTEN SUUNNITELTU METSÄMIEHILLE JA -NAISILLE ANTAMAAN SUOJAA, LÄMPÖÄ JA 

NAAMIOIMAAN HENKILÖN MAASTOON.

TEKSTI JA KUVAT RAJAVIESTIN TESTIRYHMÄ

Testiryhmällä ei ollut aikaisempaa ko-

kemusta tämän tyylisistä tuotteista, 

joten ns. pakettia ruvettiin aukomaan 

mielenkiinnolla. Sisältä paljastui 

yllättävästi tavaraa: viitta (koko 204 

cm x 220 cm), 150 cm pitkä pelkistetty vyö, 2 

kpl hihasuojia sekä oranssinen, heijastimilla ja 

sitomisnarulla varustettu huomiolippu hätätilan-

teita varten. Painoa paketilla on 1,5 kg. Paketin 

ulkoiset mitat ovat 10 cm x 20 cm. Mukana tulee 

myös norjankielinen ohjekirja, jossa on kymmeniä 

valokuvia, miten Jervenin tuotteita voi käyttää.

MATERIAALI

Tunturiviitan kuori on tehty Jerven Textilestä, 

alumiinipinnoitetusta polyesteristä, joka on 

tehtaan mukaan 100 % veden ja tuulen pitävä. 

Lämpövuori on USA:n asevoimien suunnittelema 

supertäyte, Primaloft . Sisäpintakin hylkii vettä, 

joten viitta lämmittää märkänäkin. Vetoketjut ovat 

perinteiset ja kunnon materiaalia. Testin aikana ei 

ollut minkäänlaisia ongelmia niiden toimivuuden 

suhteen.

KÄYTTÖTARKOITUS JA TESTAUS

Paketin mukana tullutta ohjekirjaa lueskellessa, 

voi todeta, että käyttömahdollisuuksia on lukuisia, 

vain mielikuvitus on rajana! Testiryhmä keskittyi 

ns. omaan käyttöön soveltuviin tilanteisiin ja 

kokemuksiin. 

Seuraavassa suora lainaus huhtikuun lopun 

testipäiväkirjasta: ”Huhtikuun lopulla meillä vielä 

täydet pilkkikelit. Pitkä hiihtolenkki syrjäiselle 

metsälammelle, matkassa vain kevyt ulkoiluasu, 

tunturiviitta ja pilkkivehkeet. Hiki virtaa, kun paa-

rustaa reilun tunnin hiihtää. Perille päästyä reijän 

teko ja ahventa onkimaan. Kylmä pohjoistuuli 

puhaltaa ja eipä aikaakaan, kun alkaa kylmän 

väreet alkaa tanssia selkäpiitä pitkin. Nyt viitta 

repusta ja hetken pyörittelyn jälkeen viitta päälle 

ja pilkkiharjoitukset jatkuu. Kappas vain, vilu heit-

tää kappasemasta! Viitta toimii! Miinuksena on 

se, että helmat lilluu vedessä vaikka olen sitonut 

mukana tulleella vyöllä viitan vyötäröltä kiinni.”

Muita testilanteita oli perinteinen suihkun 

alla seisominen, jolla testattiin veden pitävyyttä. 

Aika oli 10 minuuttia ja mies pysyi täysin kuivana 

viitan alla. Vetoketjujen kohdalta vettä tihkui läpi, 

joten ne eivät ole veden pitävät, kuitenkin erittäin 

kestävät.

Tunturiviittaa käytettiin myös perinteisessä 

kyttäysjahdissa, mm. teerisuon reunalla maa-

tessa. Toimi erittäin hyvin! Samassa paketissa 

on makuualusta, tai jos tulee kylmä, pyörähtää 

viitan sisälle ja olet saman tien makuupussissa. 

Mikäli tulevaisuudessa vielä päästään joskus 

hanhea metsästämään on Jerven Tunturiviitta 

hyvä varuste hanhijahtiin: makuupussi, naamio ja 

makuualusta samassa. 

Perinteinen laavukin viritettiin viitasta. Hätäti-

lanteessa toimii tässäkin, joskin pienestä pinta-

alasta johtuen laavu jäi vaatimattomaksi. 

Ja lapsista oli mukava rakennella viitasta erilai-

sia katoksia ja suojia. Mielikuvitus vain on rajana!

Kovalla pakkasella emme päässeet viittaa 

testaamaan, sillä testijakso oli huhti – syyskuu 

väli. Tällä ajanjaksolla kylmin lämpötila oli – 10 

astetta. Tulevana talvena täytyy hoitaa myös 

kylmätestaus.

MUITA AJATUKSIA

Valmistaja lupaa tuotteelle 10 vuoden takuun 

ja maahantuojakin lupailee tuotteen kestävän 

miehen iän. Puolen vuoden testin aikana viitassa 

ei ollut havaittavissa mitään kulumisen merkkejä 

tai ratkeamia, joten toistaiseksi voi yhtyä täysin 

maahantuojan mielipiteeseen.

Tunturiviitan hinta 299,00 euroa ja sitä saa 

tilattua netistä osoitteesta Varusteleka.fi. Samasta 

paikasta löytyy myös linkki suomenkieliseen 

käyttöohjekirjaan.

Monesti tulee mietittyä, että onko tuotteella 

käyttöä, mutta ainahan liian kanssa pärjää ja 

retkeily-/erävarusteita ei ole koskaan liikaa. Voi-

daan todeta, että mikäli tuote on hyvin tehty, ajan 

kanssa sille löytyy aina käyttöä!
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POHJOIS-KARJALAN 
SÄHKÖ

PL 141, 80101 JOENSUU
Puh. (013) 266 3311

www.pks.fi www.portofnaantali.fi

AT-Marine Oy

www.atmarine.fi
Vantaa p. (09) 5494 2600  

Turku p. 0208 353400 

Täyden palvelun talo 
merenkulkijoille ja  telakoille

Navigointi-, ja merenkulkulaitteet

Kommunikointilaitteet

Säiliömittauslaitteet ja 
lastausvarret teollisuudelle

Erikoiselektroniikka- 
laitteet puolustusvoimille
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SWISS BORDER GUARD (SBG)
DURING MY LAST FRONTEX DEPLOYMENT I MET A FINNISH COLLEAGUE AND HE OFFERED ME THE OPPORTUNITY TO 

INTRODUCE YOU TO THE SWISS BORDER GUARD CORPS (SBG) AS WELL AS MY JOB IN PARTICULAR.

TEXT AND PHOTOS THIERRY TRABAUD

My Name is Thierry Trabaud, I am 

32 years old and I have worked 

for the Swiss Border Guard Corps 

since 2004. I am from the French 

speaking side, and I work near 

the city of Geneva. I try to do my best in tackling 

illegal migration and criminality.

As you may know, Switzerland isn’t a member 

of the EU, however it is a member state of the 

Schengen area. One of the particularities in our 

Corps is that we perform customs tasks as well 

as police tasks at the border. We oft en say that 

we wear two caps, customs and police. This 

particularity aff ords us many advantages in our 

country. It allows us to avoid redundancies, 

facilitates contact with our partners and gives us a 

lot of versatility.

SWISS BORDER GUARD (SBG)

The Swiss Border Guard (SBG) is the armed 

and uniformed corps and is part of the Federal 

Customs Administration (FCA) that is part of the 

Federal Department of Finance (FDF). It is the 

largest national, civil security body in Switzerland. 

The SBG contributes to the protection of the 

economy and to the security and health of the 

Swiss population by controlling the movement 

of goods and persons across the customs border 

and by policing the border regions.

The Swiss Border Guard enforces about 150 

legal enactments. It is the federal instrument for:

− Prevention, intervention and repression in the 

field of customs and migration.

− Enforcement of border police concerns and 

national substitution measures, in

cooperation with the cantons.

− Operations for the European border security 

agency FRONTEX.

ORGANIZATION

The Swiss Border Guard is organized into three 

levels of hierarchy. The Swiss Border Guard 

Command carries out strategic and operational 

tasks. These include planning and command of 

national and international operations, definition 

Search in Algeciras Spain, with Baïkal.
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of supraregional priorities, operations abroad, and 

training.

The operational level is made up of the seven 

Swiss Border Guard Regions.

The tactical level is made up of the 44 Swiss 

Border Guard Posts of the Border Guard Regions.

RESPONSIBILITIES

The Swiss Border Guard has three strategic areas 

of responsibility:

− Customs

− Security police

− Migration

SPECIALISTS

Combatting organized smuggling and cross-

border crime demands much of employees and 

requires special expertise. In several areas, the 

Swiss Border Guard therefore employs various 

specialists.

- Service Dog Handler

- Document Specialists

- Ion Mobility Spectrometer (IMS) Specialists

- Vehicle Inspection Specialists

- Mobile X-Ray Baggage Scanner (MOGRA) 

Specialists

- Special Formation of the Federal Customs 

Administration (operational element in the fight 

against commercial organized border crime)

- Civil Aviation Security Off icers (TIGER / FOX)

- FRONTEX, Airlines Liaison Off icer

- Partner authorities

The Swiss Border Guard carries out its respon-

sibilities in coordination and cooperation with 

domestic and foreign partner authorities. These 

include joint inspections and operations, mutual 

support, information exchange, and joint training.

ABOUT ME

My daily work consists of patrolling and checking 

vehicles as well as people crossing the border 

in relation to customs tasks. In border areas the 

diff erent cantons have delegated tasks to the 

border guards that are normally carried out by the 

police, thus enforcing the national substitution 

measures, one of our main tasks. Actually I have 

almost no contact with our external Schengen 

borders. Those are only located in the interna-

tional airports due to the geographic location of 

Switzerland. My contacts with the external borders 

are made within Frontex’s deployment.

I handled a dual-purpose dog until his recent 

death. He was trained to perform as a patrol and 

narcotics dog. At the Swiss Border Guard Corps, 

each off icer gets the same basic training. Aft er a 

few years, we can apply for a specialization, as 

described before. I’m also the document advisor 

for my team, and once a year I’m deployed ab- Meeting with a Norwegian colleague on the NOR border.

Helicopter shift  in Switzerland.

Swiss map with the seven border guard regions.
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road within the framework of Frontex’s activities.

In 2011 aft er our parliament allowed us to 

take part in Frontex’s activities, I was the first dog 

handler deployed abroad. I had some unforget-

table experiences. Rich in success, experiences 

and contacts, I had the opportunity to improve 

my knowledge and to build a business network. 

This network also became one of friendship. This 

could be one of Frontex activities benefits: to keep 

in touch with colleagues all around Europe.

One occasion to remember was a nice inter-

vention that happened during the summer of 

2012.

Deployed in southern Spain, Algeciras, my 

mission was to localize illegal migrants hidden in 

the lorrys.

One hot aft ernoon my dog marked a lorry 

trailer, where we subsequently discovered 4 

hidden migrants. Those illegals had dug a hole in 

the trailer’s bottom. Because we suspected the 

presence of more migrants inside the freight, we 

decided to proceed as a verification of the trailer. 

During the investigation, the last migrant, who 

had a criminal background, came out of his hiding 

place and assaulted me.

My faithful four-

legged friend didn’t 

hesitate to do his job 

and protected me. 

Indisputably, these 

kinds of experiences 

have given me a lot 

on both the perso-

nal and professional 

levels. This was an 

important learning experience for both of us.

I hope that with this short introduction I have 

been able to give you an overview of the Swiss 

Border Guard Corps and my job in particular. I will 

be returning to the countryside, to patrol, check, 

and tackle irregular activities like all of you do.

And who knows, maybe someday soon I’ll 

meet one of you on mission or in Finland. I still 

have some friends to visit in your country. 

Take care of yourselves!

Greetings from a fellow crime fighter!

Search on a car 

in Slovenia, with 

Baïkal.

SBG boat “Targa”.

Algeciras Spain.
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Moni luottaa onneensa, eikä siksi hanki henkivakuutusta. Kuinka sinä pärjäisit, jos jou-
tuisit yksin pitämään huolta perheestäsi? Tiesithän, että sinäkin olet oikeutettu Suomen 
edullisimpaan henkivakuutukseen*. Tee laskelma osoitteessa henkivakuutuskuntoon.fi. 

Summat voivat yllättää. Katso hinta ja osta vakuutus verkkokaupasta vaikka heti.

Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva. 
*Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä hintavertailu 11/2013

KETÄ VARTEN HENKIVAKUUTUS HANKITAAN.
Mietipä hetki,

henkivakuutuskuntoon.fi 

if.fi    010 19 19 19

SUOMEN 
EDULLISIN*

K-PLUSSAA IFIN VAKUUTUKSISTA

<< BAS2 - Itella Posti Oyj << 
Itella Green


