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Arvoisat lukijat!

Suomen työeläkejärjestelmää ollaan muuttamassa. Hallitus on esittänyt eduskunnalle koko 

työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamista. Tämä koskettaa siis myös 

sotilaseläkejärjestelmää. Parhaillaan tätä juttua kirjoittaessani eduskunta käsitteli täysistun-

nossaan lakiesitystä. Eläkkeistä vastaava sosiaali– ja terveysministeri lupasi kansanedustajille 

eläkeuudistuksen koskettavan kaikkia suomalaisia työskentelytavasta riippumatta. Ministeri 

lupasi aitiostaan eläkeiän myös kasvattavan eläkettä ja julkiselle taloudelle koituvan järjestelystä säästöjä 

eläkeiän nostamisen myötä.

Kuitenkin ainoa lupaus, joka näistä edellä mainituista toteutuu sotilaiden osalta on, että uudistus 

koskettaa kaikkia...

Toisin kuin ministeri höölisti lupaa, sotilaiden eläkkeet eivät ole nousemassa uudistuksesta huolimat-

ta. Päinvastoin: eläkeikä nousee, mutta elinaikaindeksileikkurin takia eläkkeet pienenevät.

Toisin kuin ministeri lupaa, on julkiselle taloudelle päinvastoin tulossa lisäkustannuksia, mikäli soti-

laiden eläkeikään tehdään samanlainen korotus kuin muille eläkkeensaajille. Lisäkustannukset tulevat 

olemaan noin 40 miljoonaa euroa vuosittain. Tämä raha joudutaan käyttämään siihen, että Puolustus-

voimien ja Rajavartiolai-

toksen sotilasvirkoihin 

palkataan lisää väkeä 

pitämään yllä Suomen 

kriisivalmiutta ja maan-

puolustuskykyä – ei siis 

kehittämään mitään, 

vaan pelkästään ylläpi-

tämään entisellään.

Esityksen käsittelyn 

aikana oli hienoa 

huomata, että jotkut 

kansanedustajista vielä 

kantoivat huolta siitä, 

onko lain valmistelus-

sa otettu laisinkaan 

huomioon sotilas-

eläkejärjestelmän 

eroavaisuuksia yleisestä 

eläkejärjestelmästä. 

Poliittisten päättäjien 

tulisi lopullista ratkaisua 

tehdessään ymmärtää, 

että sotilaseläkejärjes-

telmä ratkaisuna ei ole 

sosiaali- tai eläkepoliitti-

nen, vaan puolustuspo-

liittinen. Sotilaseläkejärjestelmä perustuu maanpuolustuksellisiin tarpeisiin ja eroaa täysin perusteiltaan 

ja rakenteeltaan yleisestä eläkejärjestelmästä. Tämän hetkinen järjestelmä on kustannustehokkain tapa 

huolehtia Suomen valtion alueellisesta koskemattomuudesta ja puolustuskyvystä. 

Asiasta tulee tehdä poliittinen päätös: Tarvitaanko Suomessa yleensäkään nykyisenkaltaista puolus-

tusratkaisua, jossa sotilaseläkejärjestelmä on mukana kustannustehokkaana ratkaisuna, vai luovutaanko 

järjestelmästä ja järjestetään maanpuolustus jollakin toisella tavalla?

Ihmetellä kyllä täytyy mikäli sotilaseläkejärjestelmää alettaisiin tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa 

rukkaamaan uusiksi. 

8.9.2015 julkaistut hallituksen esitykset toimista Suomen kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi ovat 

pöyristyttäviä. Kaiken lisäksi esitykset on tarkoitus toteuttaa pakottamalla ne täytäntöön soveltavalla lain-

säädännöllä nykyisten työehtosopimusten päätyttyä. Hallitus ilmeisesti haluaa toiminnallaan lopettaa 

pitkään Suomessa vallalla olleen sopimisen kulttuurin.

Mielessäni oleva kuva suomalaisesta yhteiskunnasta sopimusyhteiskuntana uhkaa lopullisesti pirstou-

tua. 

Huolestunein terveisin,

Erkki Hirvonsalo
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HELSINGISSÄ 1.-3.6.2015

LUOTTAMUSMIEHET KOULUTTAUTUIVAT
VUODEN 2015 ENSIMMÄINEN VALTAKUNNALLINEN RTU:N LUOTTAMUSMIESTEN KOULUTUSTILAISUUS JÄRJESTETTIIN 

HELSINGISSÄ 1.–3.6.2015. ENSIMMÄINEN PÄIVÄ KOULUTTAUDUTTIIN JORMA VIIALAN JOHDOLLA YHDESSÄ JHL:N 

RVL:SSA TYÖSKENTELEVIEN LUOTTAMUSMIESTEN KANSSA JHL-OPISTOLLA JA KAKSI SEURAAVAA PÄIVÄÄ RTU:N OMALLA 

JOUKOLLA PASILASSA.

TEKSTI JA KUVAT JANNE VARONEN

Ensimmäinen päivä 

aloitettiin työnantajan 

edustajan puheenvuorolla. 

Tilaisuuteen tulossa olleelle 

RVL:n apulaispäällikkö 

Ilkka Laitiselle oli tullut este ja hänen 

sijaisena työnantajan puheenvuoron 

piti henkilöstöosaston osastopäällikkö 

Markku Hassinen. Hassinen esitteli 

RVL:n nykyistä toimintaympäristöä, 

joka on muuttunut huomattavasti 

Euroopan poliittisen tilanteen vuoksi 

ja tähän on myös Suomen Rajavar-

tiolaitoksen reagoitava. Tästä johtuen 

rajavalvonnan tason nostoa tehdään 

niissä hallintoyksiköissä, joissa sitä 

on vähennetty. Käytännössä tämä 

tarkoittaa henkilöstövoimavarojen 

siirtoa K-SR:sta Pohjois-Karjalaan, 

Kainuuseen ja Lappiin sekä teknisen valvonnan 

lisäämistä.  RVL:n resurssit on turvattava myös 

tulevaisuudessa ja Hassinen ihmetteli jos Suomi 

ainoana Euroopan maana on laskemassa rajatur-

vallisuuden tasoa nykyisessä turvallisuustilantees-

sa. Puheenvuoronsa lopuksi Hassinen toi esille 

RVL:ssa kehitettäväksi otettavan asian: Työviihty-

vyys. Hassisen mukaan pelkät henkilöstöresurssit 

ja koulutus ei riitä vaan RVL:n tulee olla houkut-

televa työnantaja. Asian kehittämisen osalta Has-

sinen heitti haasteen myös henkilöstöjärjestölle. 

RTU:n luottamusmiehet ottivat haasteen erittäin 

positiivisesti vastaan. Keskustelussa Hassisen 

kanssa otimme jo esille, että työviihtyvyydessä on 

eroja hallintoyksiköiden välillä ja viihtyvyyden yksi 

merkittävimmistä tekijöistä on työsuunnittelu, 

jossa huomioidaan perhe- ja työelämän yhteen 

sovittaminen. 

Työnantajan puheenvuoron jälkeen JHL:n 

neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch valotti  

työmarkkinatilannetta. Karraschin mukaan uuden 

hallituksen ohjelmalla on poikkeuksellinen kyt-

kentä sopimusneuvotteluihin. Hallitusohjelma on 

tiukka ja sen säästövelvoitteet tulevat vaikutta-

maan valtion henkilöstön asemaan.

JHL-opistopäivää jatkettiin  sopimustoimitsija 

Teija Vikmanin luennolla vuosilomasopimusmuu-

toksesta sekä virkamiehen sairasajan palkalli-

suudesta tilanteissa joissa sairauspoissaolo on 

jatkunut yli 12 kuukautta. Vuosilomasopimus-

muutos koski osa-aikaisten vuosilomapalkan 

maksamisajankohtaa, joka maksetaan nyt siinä 

kuussa, kun loma pide-

tään. Vuosilomapalkan 

määräytymisen osalta 

osa-aikaisuuksissa 

on vielä epäkohtana 

arkipyhäviikkojen vuo-

silomapalkka, jonka 

JHL tulee viemään 

neuvottelupöytään.

Ensimmäisen päivän 

päätteeksi JHL:n laki-

mies Keijo Karhumaa 

kertoi työeläkeuudis-

Markku Hassinen 

pitämässä työnantajan 

puheenvuoroa.

JS Partnersin Marjatta Kurki puhumassa avaimista luottamusmiehen oman jaksamisen kehittämiseen.
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tuksesta. Eläkeuudistuksessa STM esittää, että työeläkeikiä nostetaan 1.1.2017 

alkaen porrastetusti 63 vuodesta 65 vuoteen. STM:n esittämänä myös sotilas-

eläkeikää ollaan nostamassa saman logiikan mukaisesti porrastetusti kahdella 

vuodella. Muutokset vaativat kuitenkin lakimuutoksen, jonka eduskunta säätää, 

joten lopullisia päätöksiä ei ole siis tehty. Asia on hallituksen ja eduskunnan 

käsissä.

RTU PASILASSA

Seuraavat kaksi päivää koulutuspäiviä jatkettiin RTU:n luottamusmiesten kes-

ken Pasilassa. Aluksi hallintoyksiköiden luottamusmiehet kertoivat katsaukset 

omista edunvalvontatehtävistä, jonka jälkeen pääluottamusmies Kurttilan 

johdolla käytiin läpi yhteistoiminta- ja erimielisyysasiat RVL tasolta. Kurttilalta 

tuli tehtävänantoja hallintoyksiköiden luottamusmiehille erimielisyysprosessien 

käynnistämiseksi sopimustulkintaerimielisyyksistä ja tarkentavia ohjeita luotta-

musmiesasioiden hoitamiseen hallintoyksiköissä.

Koulutuspäivien päätteeksi JS Partnersin Marjatta Kurjen johdolla pe-

rehdyttiin luottamusmiehen omaan jaksamiseen ja eri persoonatyyppien 

kohtaamiseen luottamusmiehen tehtävässä. Jokainen sai analyyttisen arvion 

omasta persoonatyypistä ja tietoa muista persoonatyypeistä ja niiden yleisistä 

toimintatavoista.

Luottamusmiehet kokoontuvat seuraavan kerran marraskuussa Tampereella 

yhteiseen koulutustilaisuuteen paikallisyhdistysten puheenjohtajien kanssa.

LEDARE
Erkki Hirvonsalo

Bästa läsare!

Pensionssystemet i Finlands håller på att förändras. Regeringen 

har föreslagit åt riksdagen att ändra lagstift ningen som berör 

hela pensionsystemet. Dethär berör även militärpensionssys-

temet. Lagförslaget behandlades i riksdagen samtidigt som jag 

skriver denhär ledaren. Social- och hälsovårdsministern,som 

ansvarar för pensionerna, lovade riksdagsmännen att pensionsförnyelsen 

kommer att beröra alla finländare oberoende var man jobbar. Ministern 

lovade också från sitt bås att en höjning av pensionsåldern kommer att öka 

pension och inbesparningar åt den off entliga sektorn.

Hursomhelst, det enda löft et av de tidigare nämnda som verkställs för 

militärer är att förnyelsen berör alla...

Till skillnad från vad ministern så hövligt lovar kommer inte militärernas 

pensioner att öka oberoende förnyelsen. Tvärtom, pensionsåldern stiger 

men pga livslängdskoeff icienten blir pensionerna mindre.

Tills skillnad från vad ministern lovar kommer det att förorsaka tillägg-

skostnader för den off entliga sektorn i sådant fall att man höjer militärernas 

pensionsålder på samma sätt som för övriga pensionsförmånstagare. 

Tilläggskostnaderna kommer att bli ca 40 miljoner euro per år. Dessa 

pengar hamnar man använda för anställa fler människor till Försvarsmak-

tens och Gränsbevakningsväsendets 

militärtjänster för upprätthållande av 

Finlands försvarförmåga och krisbe-

redskap. Detta utan över huvudtaget 

någonslags utveckling, utan bara för 

att bibehålla på tidigare nivå.

Det fina att uppmärksamma var 

att en del riksdagledamöter uttrykte 

sin oro över att har man alls beaktat 

militärpensionsystemets skillnader 

från det allmänna pensionssystemet. 

De politiska beslutfattarna borde 

inse då de gör den slutgiltiga beslutet att militärpensionssystemet inte 

är en social- eller pensionspolitisk lösning utan en försvarspolitisk sådan. 

Militärpensionssystemet grundar sig på landsförsvarets behov och skilljer 

sig i grunden och strukturen från det allmänna pensionssystemet. Det nu-

varande systemet är det mest kostnadseff ektiva sättet att trygga den finska 

statens territoriella integritet och försvarförmåga.

Ärendet borde linjeras med politiskt beslut: Behöver vi i Finland över 

huvudtaget det nuvarande försvaret i vilket militärpensionssystemet är med 

som en kostnadseff ektiv lösning eller överger vi detta system och ordnar 

försvaret på något annat sätt? 

Man kan inte annat än förundra sig ifall man i nuvarande världspolitiska 

läge börjar skapa ett nytt militärpensionssystem. 

Idag 8.9.2015, publicerade regeringen ett förslag på hur man ska förbättra 

Finlands konkurrenskraft  och det är minst sagt upprörande. Till råga på allt 

är det tänkt att påtvinga förslagen genom att tillämpa lagstift ningen då nu-

varande kollektivavtal tar slut. Regeringen vill uppenbarligen med sin egen 

verksamhet avsluta avtalskulturen som länge excisterat i Finland 

Min vision om det finländska samhället som ett samhälle med överens-

kommelser hotas av att slutligen falla i bitar. 

Med viss oro,

Erkki Hirvonsalo

Jorma Viiala avaamassa tilaisuutta JHL-opistolla.

RVLE:n RTU:n luottamusmies Markku Väänänen esittelemässä omia luottamusmies-

tehtäviä kuluneelta vuodelta.
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TYÖAJAN TASOITTAMISESTA TÄYSIKSI 
TUNNEIKSI LUOVUTAAN 
12.8. KÄYDYISSÄ NEUVOTTELUISSA RAJAVARTIOLAITOS JA HENKILÖSTÖJÄRJESTÖT OVAT SOPINEET 

RAJAVARTIOLAITOKSEN TYÖAIKASOPIMUKSEN 24 § ELI TYÖAJAN TASOITTAMISTA TÄYSIKSI TUNNEIKSI KOSKEVAN 

KOHDAN LAKKAUTTAMISESTA. 

Vanhassa sopimuksessa korvausten 

maksamisen perusteena oleva 

aika tasoitettiin täysiksi tunneiksi. 

Tasoitus tapahtui työjaksoittain tai 

palkanmaksukausittain siten, että 

puolta tuntia lyhyempi aika pyöristettiin alaspäin 

sekä puoli tuntia ja sitä pitempi aika ylöspäin 

lähimmäksi täydeksi tunniksi.

Rajavartiolaitoksen virkamiesten työajoista 

tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen 24 § 

kumotaan 26.10.2015 lukien. Sopimusmäärä-

yksen soveltaminen lakkaa ja siinä tarkoitetut 

korvauksen lasketaan 26.10. alkavan työjakson 

alusta lukien minuutin tarkkuudella.

GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET 

SLUTAR ANVÄNDA AVRUNDNING 
TILL JÄMNA TIMMAR 
I ARBETSTIDSUPPFÖLJNINGEN
UNDER  FÖRHANDLINGARNA DEN 12.8 MELLAN GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET OCH FACKFÖRBUNDEN HAR MAN KOMMIT 

ÖVERENS OM ATT TA BORT 24 § I ARBETSTIDAVTALETS, DVS ARBETSTIDENS AVRUNDNING TILL HELA TIMMAR.

I 
det gamla avtalet använde man sig av avrun-

dade hela timmar som grund för utbetalning 

av ersättningar. Avrundning gjordes per 

arbetsperiod  eller löneutbetalningsperion 

på så sätt att allt under en halv timme 

avrundades neråt och allt över uppåt till följande 

hel timme. 

Gränsbevakningsväsendets kollektivavtal för 

tjänstemännens arbetstider 24 § slopas från och 

med 26.10.2015 Tillämpningen av avtalet upphör 

och kommer att från perioden som börjar 26.10 

att  beräknas med en noggranhet på minuten.

AMMATTILAISTEN  VALINTA.

WWW.MERCURY-MARINE.FI

Meripelastajat, merivartiostot ja muut 
vaativat veneiden käyttäjät kaikkialla 
maailmassa luottavat Mercury-moot-
toreihin. Ei ihme, sillä niiden luotetta-
vuus, suorituskyky ja käyttömukavuus 
hakevat vertaistaan. Jokaisen Mercury-
moottorin mukana seuraa myös Mer-
cury Marinen maailmanlaajuisen huol-
toverkoston tuki 
- huolettomia hetkia vesillä!
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Finavia - monipuolisen ja 
turvallisen lentoliikenteen 
mahdollistaja.

www.univet.fi
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VUODEN RAJAMIES 2014 – MIKA KOURI
HUOMENTA, HUIKKAAN MIKA KOURILLE HÄNEN TULLESSAAN YÖVUOROON LAPIN RAJAVARTIOSTON 

JOHTOKESKUKSEEN.  MIKA VALITTIIN RAJAVARTIOLAITOKSEN VUODEN RAJAMIEHEKSI MAALISKUUSSA 2015 JA 

MESTARIKURSSIN PRIIMUKSENA LÄPÄISSYT KOURI YLENNETTIIN SAMALLA RAJAVARTIOMESTARIKSI. HÄNET PALKITTIIN 

PITKÄJÄNTEISESTÄ JA AKTIIVISESTA TYÖSTÄ VOIMANKÄYTÖN SARALLA JA VALMIUSJOUKKUETOIMINNASSA, SEKÄ 

ESIMERKILLISESTÄ TOIMINNASTA KANSAINVÄLISISSÄ TEHTÄVISSÄ.

TEKSTI PETRI MÄNTYNENÄ

KUVAT MIKA KOURI

Keminmaassa syntyneeseen ja siellä 

asuvan 44-vuotiaan Kourin perhee-

seen kuuluu vaimo Susanna ja lapset 

Roosa, Roope ja Elli-Noora.

Rajavartiolaitoksen palvelukseen 

Mika hakeutui ja pääsi saatuaan 1994 Onkamon 

kertausharjoituksessa Kallungin Tapsalta vinkin, 

että sinä vuonna otetaan kymmenen uutta 

rajavartijaa Lappiin. Palveluspaikaksi määrättiin 

Kelloselän rajavartioasema.

Ennen Rajavartiolaitosta Mika oli ehtinyt 

hankkia työkokemusta eri aloilta. Hän oli ollut 

15-vuotiaana Joukon Leivällä viikonloput yötöis-

sä, Pohjolan sanomissa kesät ensin tekstin val-

mistajana ja myöhemmin taittajana ja armeijan 

jälkeen piirivartijana Securitaksella. 

MITEN SINUSTA TULI VOIMANKÄYTÖN 

KOULUTTAJA?

– Olin päässyt kokelaaksi Lapin valmiusjoukku-

eeseen 1995 ja vuotta myöhemmin varsinaiseksi 

jäseneksi. Silloinen joukkueenjohtaja Turusen 

Marko tiesi judotaustastani ja kävi kanssani 

keskusteluita voimankäytönkoulutuksesta ja itse-

puolustuksesta. Silloin valmiusjoukkueen fyysisen 

voimankäytön koulutus sisälsi paljon karatea ja 

jujutsua. Lajeja, jotka mielestäni olivat niin vaati-

via ja teknisiä, että niillä koulutusmäärillä niiden 

omaksuminen olisi vaikeaa. Mielestäni tekniikoita 

tuli yksinkertaistaa ja valikoimaa pienentää. Marko 

kysyi halukkuuttani kouluttautua voimankäytön 

kouluttajaksi ja siitähän se alkoi. Voimankäytön 

kouluttajapätevyyksiin kävin kurssit Poliisin puo-

lella, Mika muistelee.

– 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa raja- 

ja merivartiokoululla vaikuttivat Partasen Seppo 

ja Piiroisen Janne.  Heidän ja muutaman muun 

eri hallintoyksiköiden ”alan miesten” kanssa 

alettiin Rajavartiolaitoksessa yhdenmukaistaa 

koulutusta. Samoihin aikoihin Poliisi kehitti omaa 

koulutusohjelmaansa. Rajan omaa pakettia suun-

nattiinkin samantyyppiseksi, mutta suppeam-

maksi. Poliisin ohjelma oli mielestämme jo silloin 

liian laaja, jatkaa Mika Kouri.

– Ajatusnuorana oli tehdä paineen alla tapah-

tuvasta toiminnasta mahdollisimman yksinker-

taista ja selkeää. Kehitettiin koulutusta niin, että 

simulointiin tilanteita mahdollisimman lähelle 

”oikeaa toimintaa, muistelee Kouri.

Kaikille Mikan koulutuksissa olleille on varmasti 

jäänyt hänen Redman- osionsa varsin selkeästi 

mieleen! Aiemmin pelkästään valmiusjoukkueelle 

suunnattua koulutusta ryhdyttiin antamaan 

kaikille rajavartiomiehille.

Ampumakoulutus haluttiin liittää osaksi 

voimankäyttöä. Suomalaisen mallin tuominen ja 

koko Rajavartiolaitoksen ampumakoulutuksen 

yhdenmukaistaminen Rajakoulun koordinoima-

na oli iso juttu, mukaan tuli taktinen ja ennen kaik-

kea turvallinen aseenkäsittely. Samalla ryhdyttiin 

tarkastelemaan oman tekemisen laillisuutta ja 

lisäksi tulivat vähemmän vaaralliset voimakeinot, 

tkp ja sumutin.

Samaan aikaan myös valmiusjoukkueiden 

kehitys edistyi. Mukaan tulivat uudet erityisaseet 

ja muu välineistö nykyaikaistui.

– Voimankäytön koulutus ja valmiusjoukkue-

toiminta kulkivat niin käsi kädessä, että niitä oli 

hankala erottaa toisistaan, Mika toteaa. 

Kouri toimi Sallan valmiusryhmän johtajana 

2005-2011.

Ajokoulutus tuli mukaan 2000-luvulla. Ensin 

lähinnä valmiusjoukkueen tarpeisiin voimankäyt-

tötaktiikan osana ja myöhemmin osia koulutettiin 

koko henkilöstölle.

VOIMANKÄYTÖN KOULUTUS 

UUDISTUI KOLME VUOTTA SITTEN. 

MIKÄ OLI SYYNÄ?
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– Kentältä tuli palautetta, että nykyisillä harjoi-

tusmäärillä tekniikat olivat siltikin liian moni-

mutkaisia muistaa ja omaksua kunnolla. Myös 

huumausaineiden ja muiden päihteiden käyttäjät 

aiheuttivat tarpeen kehittää toimivampaa fyysisen 

voimakäytön koulutusta. Perustettiin työryhmä, 

johon tuli väkeä jokaisesta hallintoyksiköstä 

ja työterveyspuolelta. Aloimme pohtia, miten 

saataisiin tekniikoita vielä yksinkertaisemmiksi ja 

helpommin omaksuttaviksi. Siinä on nyt omasta 

mielestäni edistytty hyvin, jatkaa Kouri.

Edelleen kovakuntoinen Kouri kilpaili judossa 

aina armeijaan saakka. 13-vuotiaana judon aloit-

taneen Mikan parhaaksi saavutukseksi jäi PSM- 

hopea 1990. Nykyään Mikan harrastuksiin kuuluu 

yhteiset juoksu- ja pyöräilylenkit urheilullisen 

vaimon kanssa 

ja kuntosalilla 

käynti. 

– Sydäntä 

lähellä on myös 

perintömaat, 

pöllihommat, 

Posion mökillä 

metsästäminen 

ja kalastaminen. 

Konkreettinen 

käsillä tekemi-

nen, että näkee 

kättensä jäljet, 

Mika kertoo ja 

esittelee kuvia 

viimeisimmästä 

projektistaan, 

yhdessä 

16-vuotiaan 

Roope-pojan 

kanssa kun-

nostamastaan, 

vaimon isoisän 

aikoinaan omis-

tamasta Volvo 

144S:sta, vuosimallia 1967.

Reissutyömiehen arki on tullut Mikalle varsin 

tutuksi vuosien varrella. Muuten normaalit työ-

reissut Kelloselkään saivat uuden suunnan Mikan 

tehtävän muututtua rajatarkastajasta kouluttajak-

si uuden palkkausjärjestelmän myötä. Jo ennen 

kouluttajan tehtävää Kouri kävi useasti joko 

saamassa koulutusta tai kouluttamassa RMVK:lla 

Imatralla. Mika on ollut mukana kouluttamassa 

kaikkia henkilöstöryhmiä kadeteista rajavartijan 

peruskurssilaisiin ja eri valmiusjoukkueiden 

kursseilla. 

– Olen aina miettinyt oman työn laadukkuuden 

tasoa. Minuun on vaikuttanut Tapani Rinteen 

Poliisitaktiikasta -kirjasta löytynyt ammattilaisuu-

den määritelmä tai paremminkin yhtälö. Koulutus 

+ kokemus + asenteet = ammattilaisuus. Tämä 

sopii mielestäni jokaiselle rajamiehelle kuin nenä 

päähän. Koskaan ei ole valmis, elämä on jatkuva 

oppimisen prosessi, Mika pohtii. 

– Vaikkakin tunnustus annettiin minulle, tämä 

on myös tunnustus voimankäytönkouluttajille. 

Minulla on ollut onni saada työskennellä yhdessä 

hienojen ihmisten kanssa, yksin tämä ei olisi ollut 

mitenkään mahdollista, Mika kiittelee kollegojaan.

ULKOMAILLE

Viime vuosina Kouri on käynyt kansainvälisissä 

tehtävissä ulkomailla. Ensimmäinen komennus 

oli puolentoista vuoden EUBAM:in siviilikriisinhal-

lintatehtävä Moldovan ja Ukrainan rajalla 2008, 

jossa Mika toimi erityisasiantuntijana. 

– Tarkoitus oli kehittää Ukrainan tullia, Rajavar-

tiolaitosta ja muita viranomaisia lähemmäksi eu-

rooppalaista tasoa. Esimerkiksi yhtenä projektina 

monista oli rajatarkastusprosessin kehittäminen, 

Mika tarkentaa ja jatkaa. 

– Henkilökohtaisesti tärkeänä projektina pidin 

voimankäytön koulutuksen kehittämistä.

Suomeen heinäkuussa 2009 palannut Kouri 

lähti jo syksyllä kohti Romaniaa, Romanian ja 

Moldovan rajalle kuukauden ajaksi tukemaan 

rajatarkastuksia. Näitä kuukauden kestäviä 

Frontexin Rapid ja JO ”keikkoja” Mika on tehnyt 

Kreikkaan ja Makedoniaan useampia, viimeisin 

tämän vuoden maaliskuussa.

Vuonna 2011 Mika oli huomannut, että EU:n 

sivuilla haettiin EUBAM: in kenttätoimiston päällik-

köä ja ajatteli kokeilla kepillä jäätä. Haastattelujen 

jälkeen hän tuli valituksi ja siirtyi Kuchurganin 

kenttätoimistoon syksyllä 2011.

– Työläs, mutta antava pesti, Mika kiteyttää. 

Kenttätoimiston päällikön tehtäviin kuului niin 

henkilöstö- kuin operatiivista hallintoa. Alaisia oli 

25, josta noin puolet oli kansainvälisiä ja puolet 

kansallisia. Mika oli vuokrannut läheisestä Rozdil-

nan kaupungista omakotitalon, jossa koko perhe 

asusteli yhdessä kaikki kesät ja pidemmät lomat 

sekä vapaat. 

– Oli mukava nähdä miten lapset saivat ystävä-

piirin Ukrainassa ollessaan, Mika muistelee. 

Juuri perheen takia Mika luopui kenttäpääl-

likön pestistä sen puolessa välissä ja palasi 

Suomeen 2013. 

– Halusin olla tiiviimmin lasten kasvussa ja 

kehityksessä mukana. Ilman perheen tukea ja 

hyväksyntää minulla ei olisi ollut mahdollista 

kehittyä ammatissani, kiittää Mika perhettään. 

Nykyäänkin samaisessa kenttätoimistossa on 

suomalainen päällikkö, RVLE:n everstiluutnantti 

Vesa Partanen.

TULEVAISUUS

Kouri on aina arvostanut kenttätyötä, joka on 

hänen mielestään ydinasia Rajavartiolaitoksen 

kaikissa toiminnoissa. Tällä hetkellä Mika on 

tyytyväinen paikkaansa johtokeskuksessa, vaikka 

kansainväliset tehtävät tuskin ovat vielä lähel-

läkään päättymistä. Aktiivista miestä haasteet 

kiinnostavat.

Rajaviesti onnittelee Mika Kouria hienosta ja 

ansaitusta tunnustuksesta ja pahoittelee että 

toimituksen virheen vuoksi juttu ilmestyy vasta nyt 

eikä edellisessä numerossa kuten tarkoitus oli.
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ÅRETS GRÄNSBEVAKARE 2014
JAG HÄLSAR GODMORGON DÅ MIKA KOURI ANLÄNDER TILL SITT NATTSKIFT I LEDNINGSCENTRALEN FÖR LAPPLANDS 

GRÄNSBEVAKNINGSSEKTION. MIKA BLEV VALD TILL ÅRETS GRÄNSBEVAKARE I MARS 2015 OCH HAN BEFODRADES 

TILL GRÄNSBEVAKNINGSMÄSTARE DIREKT EFTER ATT HAN GENOMGÅTT MÄSTARKURSEN, I VILKEN HAN OCKSÅ 

BLEV KURSPRIMUS. HAN BELÖNADES FÖR ETT LÅNGSIKTIGT OCH AKTIVT ARBETE INOM MAKTMEDEL OCH 

BEREDSKAPSGRUPPEN SAMT EXEMPLARISK VERKSAMHET I INTERNATIONELLA UPPGIFTER. 

TEXT PETRI MÄNTYNENÄ

BILDER MIKA KOURI

44-åriga Kouri är född i Keminmaa 

och bor där tillsammans med sin fru 

Susanna och barnen Roosa, Roope 

och Elli-Noora. 

Mika ansökte och fick en tjänst 

inom Gränsbevakningsväsendet år 1994 eft er 

att under en reservövning i Onkamo fått ett 

tips av Tapsa Kallung om att man rekryterar 

tio nya gränsbevakare till  Lappland. Kelloselkä 

gränsbevakningsstation blev tjänstgöringsort. 

Innan gränsbevakningsväsendet hade Mika fått 

erfarenheter från olika branscher. Som 15-åring 

jobbade han nattskift  under veckosluten på Jou-

kun Leipä, senare om somrarna som redaktör och 

ombrytare vid Pohjolan sanomat och eft er armén 

väktare vid Securitas. 

HUR KOM DET SIG ATT DU BLEV 

MAKTMEDELSUTBILDARE?

”Jag hade blivit antagen på prövotid till Lapplands 

beredskapsgrupp -95 och ett år senare blev jag 

ordinarie medlem. Marko Turunen var då chef för 

gruppen och han visste om min bakgrund inom 

judo. V i hade en diskussion om maktmedelsut-

bildningen och självförsvar. Beredskapsgruppens 

dåvarande fysiska maktmedel innehöll mycket 

karate och jiu-jitsu. Grenar, som enligt min åsikt är 

väldigt tekniska och krävande, så att med mäng-

den skolning vi hade var de svåra att ta till sig. Jag 

ansåg att teknikerna skulle förenklas och minska 

mängden olika alternativ. Marko frågade om jag 

var intresserad att utbilda mig till maktmedelsut-

bildare och därifrån började allt. Behörigheten för 

maktmedelsutbildare skaff ade jag via kurser från 

polisens sida.

I slutet av 90-talet och början av 2000-talet 

fungerade också Seppo Partanen och Janne Pii-

roinen som utbildare på gräns- och sjöbevakars-

kolan. Tillsammans med dem och några andra 

sektioners ”yrkesmän” började vi sträva till göra 

gränsbevakningens skolning mera enhetlig. Under 

samma tid utvecklade polisen sitt eget skol-

ningsprogram. Gränsens eget paket gjordes enlig 

samma linjer men mindre omfattande. Polisens 

skolningspaket var redan då allt för komplicerat 

enlig vår bedömning.

Den röda tråden var att göra vårt skolningspa-

ket så enkel och klart som möjligt för verksamhet 

under stress. Vi utvecklade skolningen så att man 

simulerade situationer som likande ”verkliga 

händelser” så långt som möjligt. (För alla som del-

tagit i skolningar som Mika hållit har säkert hans 

Redman-utförande lämnat i minnet!) Skolning 

som man tidigare endast utbildat beredskaps-

gruppen i, började man även ge åt gränsbevak-

ningsmännen.

Skytteträning ville man göra till en del av makt-

medel. Den finländska modellen och gränssko-

lans koordineringen av en enhetlig skytteskolning 

inom hela gränsbevakningsväsendet va en stor 

grej. Med den kom även taktisk men framför allt 

säker vapenhantering. På samma gång började 

man granska den egna verksamhetens laglighet 

och även mindre skadliga maktmedel som teles-

kopbatong och pepparspray kom med i bilden. 

Även bredeskapsgruppens utveckling gick 

frammåt under den tiden. Man tog ibruk ny 

specialbeväpning och även annan utrustning 
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moderniserades. ”Matkmedelsutbildningen och 

beredskapsgruppens verksamhet gick så hand 

i hand med varandra att det va svårt att skilja på 

dem”, konstaterar Mika. Kouri fungerade som chef 

för beredskapsgruppen i Salla under 2005-2011. 

Under 2000-talet kom även körskolningen med. I 

första hand som en del av beredskapsgruppens 

maktmedelstaktik och senare gavs skolningen 

även åt resten av personalen. 

MAKTMEDELSSKOLNING FÖRNYADES 

FÖR TRE ÅR SEDAN. VAD VAR 

ORSAKEN?

”Det kom 

repons från 

fältet att med 

nuvarande 

mängd 

träning så var 

teknikerna 

fortfarande 

för svåra 

att minnas 

och ta till sig 

ordent-

ligt. Även 

ökningen av 

berusnings-

medel- och 

droganvända-

re framkalla-

de ett behov 

av vidareut-

veckla mer 

funktionella 

fysiska 

maktmedel. Man gjorde en arbetsgrupp som 

bestod av folk från alla förvaltningsenheter och 

arbetshälsovården. Vi började med att fundera 

över hur vi kunde förenkla teknikerna och göra 

dem ännu lättare att ta dem till sig. I det fallet har 

vi gått frammåt enligt min uppfattning. 

Kouri som även idag ännu är i bra kondition 

tävlade i judo fram till armén. Mika började träna 

judo som 13-åring och hans bästa prestation blev 

ett silver 1990 i Norra Finlandsmästerskapen. 

Nuförtiden tränar Mika oft a jogging och  cykling 

tillsammans med sin fru men går också på gym. 

”Även den ärvda marken, jakt och fiske vid stugan 

i Posio ligger nära mitt hjärta. Konkreta saker man 

gör med händerna där  man ser resultatet”, säger 

Mika samtidigt som han visar bilder av sitt senaste 

renoveringsprojekt. En Volvo 144S från 1967 som 

tidigare varit fruns farfars bil ska Mika renovera 

tillsammans med sin 16-åriga son Roope.  

Arbete på resande fot har blivit bekant för Mika 

under de senaste åren. Den vanliga arbetsresan 

till Kelloselkä fick en ny vändning då Mikas uppgift  

ändrades från gränskontrollant till utbildare i 

samband med det nya lönesystemet. Redan 

innan Kouri blev utbildare reste han oft a till gräns- 

och sjöbevakningsskolan i Imatra där han antigen 

deltog eller höll kurser. Mika har varit med och 

utbildat alla personalgrupper från kadetter till ny-

börjarkursen för gränsbevakare men också olika 

beredskapsgrupps kurser. ”Jag har alltid hållit i 

bakhuvudet arbetes kvalitetnivå. T.ex har Tapani 

Rinnes bok om polistaktik gett mig definition 

på yrkekunskap eller grundekvationen för den. 

Skolning + erfarenhet + attityd = yrkeskunskap. 

Det passar enligt mig för varenda gränsbevakare 

som handen i handsken. Livet är konstant inlär-

ningsprocess och man blir aldrig fullärd. Även om 

jag blev belönad med utmärkelsen så tillhör den 

alla maktmedelsutbildare. Jag har haft  turen att få 

arbeta tillsammans med fina människor och det 

skulle inte ha varit möjligt attt åtstadkomma på 

egen hand”, säger Mika tacksamt

UTOMLANDS

Under de senare åren har Kouri även varit på 

internationella uppdrag utomlands. Den första 

kommenderingen var ett 1,5 år långt civilkrishan-

teringuppdrag i EUBAM på gränsen mellan Mol-

davien och Ukraina år 2008. Där fungerade Mika 

som expert och ”målsättningen var att utveckla 

Ukrainas tull, gränsbevakning och andra myn-

digheter närmare en europeisk nivå. T.ex va ett av 

de många projekten att utveckla gränskontroll-

processen”, säger Mika och fortsätter ”Personligen 

höll jag utvecklingen av matkmedelskolningen 

som ett viktigt projekt”. Kouri kom tillbaka till 

Finland juli 2009 och samma höst fortsatte han till 

gränsen mellan Rumänien och Moldavien för att 

under en månad stöda gränssäkerheten. Dehär 

Frontex rapid och joint ”kommenderingarna” är 

en månad långa och Mika har deltagit i  flera till 

både Grekland och Makedonien, den senaste i 

mars dethär året.

År 2011 råkade Mika lägga märke till att man på 

EU:s hemsidor sökte eft er en chef för EUBAMS:s 

fältverksamheten och tänkte på att ta en chans. 

Han blev vald eft er intervjuerna och flyttade till 

Kuchurhanys kontor för fältverksamhet hösten 

2011. ”Arbetsamt, men givande arbete” samman-

fattar Mika. Chefen för fältverksamhet har som 

uppgift  att sköta både personal- och operativ ad-

ministration. Av de 25 underordnade är cirka hälf-

ten nationella och den andra hälft en från övriga 

världen. Mika 

hyrde ett 

egnahems-

hus i den 

närliggande 

staden 

Rozdilnian i 

vilket hela fa-

miljen bodde 

tillsammans 

under som-

rarna och 

alla längre 

semestrar 

och ledighe-

ter. ”Det va 

trevligt att se 

hur barnen 

fick nya väns-

kapskretsar 

under tiden i 

Ukraina”. Just 

på grund av 

familjen läm-

nade Mika uppgift en som fältchef då halva tiden 

hade gått och återvände till Finland 2013. ”Jag 

ville va mer närvarande i mina barns uppväxt och 

utveckling. Utan familjens stöd och godkännande 

skulle jag aldrig haft  möjligheten att utvecklas i 

mitt yrke”, säger Mika tacksamt. Även idag är det 

en finsk chef på samma post, nämligen överste-

löjtnant Vesa Partanen från Gränsbevakningsvä-

sendets stab. 

FRAMTIDEN

Kouri har alltid uppskattat fältarbetet och enligt 

honom är det också kärnan i all gränsbevaknings-

väsendets verksamhet. Mika är för tillfället nöjd 

med sin plats vid ledningscentralen även om de 

internationella uppdragen knappast är över och 

utmaningar fortfarande intresserar denna aktiva 

man. Rajaviesti gratulerar Mika för den fina och 

välförtjänta utnämningen.
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ESIMIES VOI OLLA TYÖNTEKIJÄN 
PAHIN TERVEYSRISKI
HUONO ESIMIES VOI VAARANTAA TERVEYTESI. SUOMALAISET OVAT TERVE KANSA, JOKA PITÄÄ PALJON SAIRASLOMIA.

Selkävaivat ja masennus ovat ylei-

simmät sairauspoissaolojen syyt, 

mutta yhtä suuri merkitys on sillä, 

miten pomo osaa johtaa alaistensa 

työkykyä.

Saksassa Volkswagenin tehtailla huomattiin, 

että kahdella eri osastolla poissaolotilastot olivat 

kuin yö ja päivä. Toisella osastolla oli paljon saira-

uspoissaoloja, toisella työntekijät olivat terveitä.

Yhtiö päätti vaihtaa osastojen pomot keske-

nään. Kokeilussa selvisi, että pomo joka osasi 

huomioida työntekijänsä, sai myös sairaslomien 

määrän vähenemään.   

TYÖKYKYÄ PITÄÄ JOHTAA

Esimiehen taidot korostuvat silloin, kun työnteki-

jöillä on paljon lyhyitä poissaoloja tai sairaslomat 

venähtävät.

Espoossa Sello-ostoskeskuksen Prismassa on 

kokeiltu uutta mallia. Kaupan alalla 40 prosenttia 

työstä on kassatyötä. Selkävaivoja on paljon. 

Esimiehille on annettu ohjeet, joiden avulla sel-

käkipuja on saatu helpotettua. Kassapaikkoja ja 

istumissuuntaa on vaihdettu ja tauoista pidetään 

kiinni.

– Pienetkin asiat ovat tärkeitä. Monia helpottaa 

se, että samana päivänä on erilaisia työtehtäviä: 

osa päivästä voi olla kassatyötä ja osa myyntityö-

tä, sanoo palvelupäällikkö Anne Virnes.

IRTI SELKÄVAIVOISTA

Selkävaivoista on kärsinyt pitkään myös aiemmin 

pitkään myös Sellon Prisman lihaosastolla työs-

kennellyt Minna Taattola.

– Siellä oli vaikeata asentoja, painavia laatikoita 

ja kurkottelua. Minulla oli paljon viikon ja kahden-

kin sairaslomia, sanoo Minna Taattola.

Taattola pääsi irti selkäkivuistaan osastoa 

vaihtamalla. Lihaosaston laatikoiden nostelu on 

vaihtunut seisomatyöhön info-pisteessä.

SUOMALAISET SAIRASTAVAT PALJON

Suomessa asuu yksi maailman terveimmistä 

kansoista, mutta sairaslomatilastoissa olemme 

läntisten teollisuusmaiden kärkikastia. Enemmän 

sairaslomia pidetään vain Norjassa.

– Terveys ja työkyky ovat kehittyneet, mutta 

sairaslomatilastot polkevat paikallaan.  Me emme 

Suomessa oikein osaa käsitellä tilannetta, jossa 

työkyky on jonkin verran alentunut, mutta sitä 

olisi vielä osa jäljellä, sanoo ylilääkäri Jan Schugk 

Elinkeinoelämän keskusliitosta.

LÄHDE

YLE:n internetsivut

HUONO JOHTAJA JA RIIDANKYLVÄJÄT PILAAVAT TYÖYHTEISÖN ARJEN

”ALAMAISUUS KÄSITTEENÄ ON 
MENNYTTÄ AIKAA”
OMA TYÖYHTEISÖ VOI OLLA TYÖNTEKIJÄLLE SIUNAUS TAI KIROUS. OMALLA TOIMINNALLAAN VOI KUITENKIN 
VAIKUTTAA TYÖHYVINVOINTIINSA PALJON.

Työmaailmasta on tullut entistä 
hektisempää. Resurssit pienenevät. 
Risaisemmalla ja rikkonaisemmalla 
pitäisi saada enemmän aikaiseksi.

Kun ihmisten käytös ja tapa suh-
tautua hankaliin asioihin muuttuu kyyniseksi, 
pitäisi hälytyskellojen soida työpaikalla.

Parannus saadaan aikaan kohentamalla 
työnjohtoa ja järjestelemällä työtä mielekkääm-
mällä tavalla.

– Ei ole enää nykypäivää johtaa töitä niin, että 
käsketään pitämään turpa kiinni ja hoitamaan 
tehtävänsä. Innostuneita ihmisiä saadaan niin, 
että arvostetaan työntekijöitä ja käydään aitoa 
vuorovaikutusta heidän kanssaan, työhyvin-
voinnin ja johtamisen dosentti Marja-Liisa 
Manka Tampereen yliopistolta kertoo.

– Voisi sanoa, että alamaisuus käsitteenä on 
mennyttä aikaa.

LIIKUNNALLA PUHTIA 
TYÖTERVEYTEEN

Työmaailman muuttuminen näkyy siinä, että 
työhyvinvoinnilla tehdään entistä enemmän 
bisnestä. Ihmisille on räätälöity esimerkiksi eri-
laisia mindfulness-kursseja stressin hallintaan.

Osa kokeilee myös liikuntaa. Esimerkiksi 
Etelä-Savossa on käynnistynyt Työhyvinvointia-
katemiaa, jossa eri taustoista tulevien ihmisten 
työhyvinvointia kohennetaan liikunnalla ja 
muulla työn ohjauksella.

Liikuntaa suositaan työhyvinvoinnin paran-
tamiseen, koska sen vaikutuksia on helppo 

mitata. Kuitenkin yhtä tärkeää on vaikuttaa 
muillakin keinoin työilmapiiriin.

NUORET KAIPAAVAT USEIN 
SPARRAUSAPUA

Kun työmaailma on koventunut, ei helppoa 
ole myöskään johtajilla ja esimiehillä. Esimie-
hen päätehtävä olisi varmistaa, että muiden 
työ sujuu. Työpaikalla on kuitenkin useita eri 
elämäntilanteessa olevia ja eri taustan omaavia 
ihmisiä, joilla on erilaiset tarpeet ja huolet.

Etenkin nuoret ja intoutuneet ihmiset eivät 
tunnista aina omia rajojaan ja kuluttavat itsensä 
sen vuoksi loppuun. Esimiehestäkin saatetaan 
odottaa liikoja.

– Nuoret eivät osaa työnteon pelisääntöjä, 

INTERNETKATSAUS
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ITÄRAJAN VALVONTAA HEIKENNETTY 
RAJUSTI – ”PARTIOTA EI OLE LAITTAA 
PAIKALLE”
VALVONNAN TASO RIITTÄÄ NIIN KAUAN KUIN RAJALLA ON RAUHALLISTA, TOTEAA RAJAVARTIOLAITOKSEN 

APULAISPÄÄLLIKKÖ. RAJAVARTIOLAITOS ON HUOLISSAAN ITÄRAJAN MAASTOVALVONNAN RIITTÄVYYDESTÄ TILANTEESSA, 

JOSSA JOTAIN TAPAHTUU.

– 
Se on meidän päähuolemme, ollut 

sitä Ukrainan kriisin alusta lähtien. 

Turvallisuusympäristö on muuttunut ja 

rajatilanteen ennustettavuus heikenty-

nyt, sanoo Rajavartiolaitoksen apulais-

päällikkö, kenraalimajuri Ilkka Laitinen.

Laitisen mukaan itärajan valvonnasta on viime 

vuosina vähennetty 40 prosenttia säästöpäätös-

ten seurauksena. Hänen mukaansa valvonnan ny-

kytaso riittää niin kauan kuin rajalla on rauhallista.

– Tähän asti on ollut. Resurssipula iskee heti, 

kun jotain tapahtuu. Luvaton tunkeilija kyllä 

havaitaan, mutta partiota ei ole laittaa paikalle ot-

tamaan kiinni, Laitinen käytännöllistää tilannetta.

Laitisen mukaan painetta laittomiin rajanylityk-

siin Venäjältä Suomeen kyllä on: lähinnä ne ovat 

kolmansien maiden kansalaisia, kuten iranilaisia, 

irakilaisia ja syyrialaisia. Laitisen mukaan Venäjän 

rajaviranomaiset ovat kuitenkin hoitaneet työnsä 

hyvin ja yhteydenpito sujuu. Harva laiton yrittäjä 

on yltänyt Suomeen saakka, ja yksittäiset raja-

loukkaukset on 

saatu selvitettyä 

nopeasti – usein 

paikallisten 

asukkaiden 

avustamana.

Rauhallisuu-

den jatkumista 

itärajalla on 

mahdotonta 

ennustaa. Siksi 

Rajavartiolaitos 

haluaisi vahvis-

taa rajavalvon-

nan itsenäisyyttä 

ja uskottavuutta, 

käytännössä 

palauttaa val-

vonnan vuoden 

2012 tasolle. 

Tämä edellyttäisi 

Laitisen mukaan 

lisää väkeä 

maastorajalle 

140 henkilötyö-

vuoden verran. 

Määrärahoja 

pitäisi korottaa 

noin 10 miljoo-

naa euroa.

Tätä ei 

ole luvassa. 

Valtiovarainmi-

nisteriö esittää 

talousarvioeh-

dotuksessaan 

Rajavartiolaitok-

sen toiminta-

menoihin 229 

miljoonaa euroa 

ensi vuodelle, mikä on miljoona euroa kuluvaa 

vuotta vähemmän.

LÄHDE

YLE:n internetsivut

koska nuorilla ei ole vielä kehittynyt työelämä-
taitoja. Siitä esimiesten pitäisi huolehtia, Manka 
kuvailee.

– Kaikkia sukupolvia yhdistää se, että ilmapiiri 
on se voimavara ja lähtökohta kaikille.

SYYLLISEN ETSIMINEN ON VÄÄRÄ 
TAPA LÄHESTYÄ ONGELMAA

Marja-Liisa Manka kertoo, että työn mielekkyyttä 
tulisi hakea omasta osaamisesta ja voimavarois-
ta. Yksinkertaistettuna työyhteisössä pitäisi tun-
nistaa yksilöiden vahvuudet ja saada luovuus 
kukkimaan sitä kautta. Negatiivinen mieliala 
lietsoo entisestään huonoa mielialaa.

Esimiesten tulisi pystyä tarjoamaan puitteet 
sille, että työ tuntuu turvalliselta ja sitä pystyy 
ennakoimaan. Mitä enemmän ilmapiiri tuntuu 
vaikealta ja hankalalta, sitä enemmän työn teko 
tökkii.

LÄHDE

YLE:n internetsivut.

KUVA MIKAEL REHN
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KAHDEKSAS RAJAVIESTIMARATON 5.9.2015 LEVILLÄ

KUNTOILU JA JUOKSEMINEN YHDISTÄÄ!
JÄRJESTYKSESSÄÄN KAHDEKSAS RAJAVIESTIMARATON PIDETTIIN LEVILLÄ RUSKAMARATONIN YHTEYDESSÄ. PAIKALLE 

OLI SAAPUNUT 31 RAJAMIESTÄ JA –NAISTA KUNTOILUN JA KILPAILUNKIN MERKEISSÄ. SÄÄ LEVILLÄ OLI TIHKUSATEINEN, 

MUTTA SE EI HAITANNUT SUORITUKSIA. PÄIVÄ OLI TÄYNNÄ ILOISIA ILMEITÄ!

TEKSTI JA KUVAT OLLI RANUA

Kun Rajaviestimaraton edellisen 

kerran järjestettiin vuonna 2012 

Levillä, oli osallistujia silloin yhteensä 

64. Tämänkertainen osallistujamää-

rän lasku johtui osittain seuraavalla 

viikolla Lapissa pidettävästä harjoituksesta.

Voi kuitenkin olla, että juokseminen ei juuri tällä 

hetkellä ole niin sanotusti kovin mediaseksikäs 

laji. Massajuoksutapahtumien suosio tosin on 

suurin piirtein ennallaan, joten kysymys lienee 

ainoastaan pienestä ylös ja alas liikehdinnästä, 

jota usein tapahtuu.

MATKAT JA PALKINNOT

Kokomaraton kärsi Rajaviestimaratonissa tällä 

kertaa kovimman osallistujapulan, sillä yksikään 

ei ”rohjennut” startata täyspitkälle matkalle. Levin 

juoksureitti ei ole aivan helpoimmasta muttei 

kyllä rankimmastakaan päästä.

Puolimaratonilla oli 21 osallistujaa, joten se 

piti odotetusti pintansa osallistujarikkaimpana 

matkana. Rajaviestimaratonin tasoituksilla lasket-

tuna selvä ykkönen ja ainoa 1.20 alittaja, oli Matti 

Pulkkinen ajalla 1.19.33. Yhtä selvä kakkonen oli 

Aimo Luiro ajalla 1.23.42 ja kolmonen Sami Peso-

nen ajalla 1.28.58. Juoksuajoissa toiseksi nopein 

heti Matti Pulkkisen jälkeen oli Esa Palokangas, 

mutta Rajaviestimaratonin tasoitukset nostivat 

kaksi hänen ohitseen. Viides oli Timo Kinnunen ja 

kuudes Juha Julkunen.

Varttimaratonilla mukana oli viisi juoksijaa. 

Heistä ylivoimaisesti nopein oli Keijo Pintamo-

Kenttälä ajalla 36.32. Keijo oli kaikista matkalle 

osallistuneista viidenneksi nopein. Toiseksi juoksi 

Vesa Pantsar ajalla 47.43 ja kolmanneksi Marjo 

Portti ajalla 52.37.

6,5 kilometrin kävelyyn Immeljärven ympäri 

osallistui viisi rajalaista.

Levillä oli mukana runsaasti myös evp-

henkilökuntaa. Pariin otteeseen on ollut puhetta, 

että voisiko myös heidät ottaa mukaan Rajavies-

timaratoniin. Vielä ainakin toistaiseksi olemme 

rajanneet osallistumisoikeuden vain kyseisenä 

vuonna Rajavartiolaitoksessa töissä olevalle tai 

olleelle. Kuvissa näkyy myös eläkkeellä olevia 

rajalaisia, jotka ansiokkaasti pitävät juoksemalla 

kunnostaan huolta myös virkamiesuran jälkeen.

ARVONNAT

Rajaviestimaratonin jollekin matkalle osallistu-

neet (maraton, puolimaraton, varttimaraton ja 

kävely) olivat automaattisesti mukana tavara-

arvonnoissa. Tällä kertaa palkintoina oli kolme 

maastopyörää, kolme aktiivisuusmittaria ja kolme 

juoksupaitaa. Vaikka maastopyöriä on arvottu jo 

kahdeksan kertaa, ei kukaan ole vielä voittanut 
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kahta pyörää. Hyvä niin!

KUOPIO 2016? TALLINNA 2017?

Kun tämän vuoden osallistujamäärä selvisi, jär-

jestelytoimikunta harkitsi hetken, olisiko nyt aika 

puhaltaa pilliin ja antaa muille lajeille jatkossa 

tilaa lopettamalla Rajaviestimaraton tähän vuo-

teen. Tulimme kuitenkin siihen lopputulokseen, 

mm. kun kuulimme harjoituksen syöneen osal-

listujamäärää ja keskusteltuamme myös Levillä 

mukana olevien juoksijoiden kanssa, että perinne 

jatkuu vielä jo aiemmin luvatut kaksi vuotta.

Suuntaamme siis uusin voimin ensi vuonna 

Kuopioon. Siellä on ohjelmassa myös rullaluis-

telu ja sauvaluistelu (rullaluistelu sauvojen kera), 

joten myös näihin lajeihin osallistuvat pääsevät 

mukaan runsaisiin arvontoihin. Pokaalit jaetaan 

jatkossakin vain juoksumatkoille.

Kahden vuoden päästä suuntaamme sitten 

kymmenennen Rajaviestimaratonin kunniaksi 

ulkomaille. Vaikka hyviä maratontapahtumia on 

Suomen lähialueilla monia, yksi harvoja alkusyk-

systä juostavia maratoneja on Tallinnassa, joten 

se on tällä hetkellä vahvin ehdokas. Tapahtuman 

kaikilla eri matkoilla on ollut vuosittain yhteensä 

yli 20 000 osallistujaa, mistään pienestä tapahtu-

masta ei siis ole kyse.

Perinteisesti syyskuun toisena viikonloppuna 

(sunnuntaina) pidettävän SEB Tallinnan Marato-

nin matkoina ovat maraton, puolimaraton, sekä 

varttimaraton juoksu- ja kävelymatkana (myös 

sauvakävely). Lisäksi hinnat ovat erittäin edulliset, 

mikäli ilmoittautuu hyvissä ajoin ennakkoon. 

www.tallinnamaraton.ee

Tallinnaan voisimme järjestää yhteiskuljetuk-

sen linja-autolla itärajaa pitkin, mikäli lähtijöitä on 

riittävästi. Tähän palaamme sitten vuoden päästä. 

Sitä ennen tapaamme kuitenkin Kuopiossa. Kuo-

pio välitavoitteena olisikin nyt kaikilla mahdolli-

suus tavoitella määrätietoisesti kahden vuoden 

ajan hyvää kuntoa hyvässä seurassa!

Sija       Nimi Sarja Aika Tasoitus Kok.aika

1. Pulkkinen Matti M40 1:26:28 0,92 1:19:33

2. Luiro Aimo M50 1:34:03 0,89 1:23:42

3. Pesonen Sami M40 1:36:42 0,92 1:28:58

4. Palokangas Esa M 1:30:40 1 1:30:40

5. Kinnunen Timo M50 1:42:49 0,89 1:31:30

6. Julkunen Juha M40 1:41:58 0,92 1:33:49

7. Pehkonen Ari M 1:36:43 1 1:36:43

8. Urpilainen Pirjo N 1:57:14 0,84 1:38:29

9. Luusua Matti M40 1:47:24 0,92 1:38:48

10. Urpilainen Mervi N 2:00:34 0,84 1:41:17

11. Halko Simo M 1:41:52 1 1:41:52

12. Ahtonen Tero M 1:45:16 1 1:45:16

13. Kalmari Petri M 1:49:33 1 1:49:33

14. Salo Antti M 1:53:26 1 1:53:26

15. Piirainen Heikki M 1:53:26 1 1:53:26

16. Rytilahti Ville M 1:54:04 1 1:54:04

17. Viskari Janne M 1:55:49 1 1:55:49

18. Oja Raimo M40 2:10:06 0,92 1:59:42

19. Poutanen Jussi M 2:03:55 1 2:03:55

20. Rantahalvari Iikka M 2:09:29 1 2:09:29

21. Pekkala Matti M 2:10:39 1 2:10:39

Sija       Nimi  Sarja Aika Tasoitus Kok.aika

1. Pintamo-Kenttälä Keijo  M 0:36:32 1 0:36:32

2. Pantsar Vesa  M40 0:51:19 0,93 0:47:43

3. Portti Marjo  N 1:02:38 0,84 0:52:37

4. Imponen Juha  M50 1:01:14 0,87 0:53:16

5. Jokela Ville  M 0:59:24 1 0:59:24

Nimi

Ahola Mika

Martin Jarmo

Ranua Olli

Barsk Hannu

Hirvonsalo Erkki

PUOLIMARATON
VARTTIMARATON

KÄVELY
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RTU:N VETOUISTELUMESTARUUSKISAT 2015
RAJATURVALLISUUSUNIONIN HISTORIAN TOISET VETOUISTELUMESTARUUSKISAT KÄYTIIN LAUANTAINA 4.7. POHJOIS-

KARJALAN HÖYTIÄISELLÄ. KISAKESKUKSENA TOIMI LOMAKESKUS HUHMARI, JOSTA JÄRJESTELYVASTAAVAT ANTTI 

PESONEN JA KARI-JUSSI KINNARI OLIVAT VARANNEET KILPAILIJOIDEN KÄYTTÖÖN KOLME SAUNALLA JA MUILLA 

MUKAVUUKSILLA VARUSTELTUA MÖKKIÄ PERJANTAISTA SUNNUNTAIHIN. 

TEKSTI JA KUVAT JUSSI KÄMPPI

Majoitukseen kuului myös 

hotelliaamiaiset viereisessä 

hotellissa, sekä Vesimaailma-

kylpylän vapaa käyttö. Suurin osa 

kilpailijoista saapuikin paikalle jo 

perjantaina ja viihtyivät 

sunnuntaihin saakka.

K-J Kinnarin pitämässä 

kilpailupuhuttelussa ker-

rattiin pitkälti edellisvuo-

den mukaiset säännöt, 

joiden mukaan punnituk-

seen hyväksytään kolme 

suurinta kalaa/laji, joita 

olivat (kilpailualamitat 

suluissa) järvilohi (60cm), 

taimen (60cm), harjus 

(35cm), kuha (45cm), hau-

ki (55cm) ja ahven (25cm). 

Eri kaloilla oli jälleen 

omat painokertoimensa. 

Lisäksi sovittiin yhtei-

sesti, että kalat tuodaan 

punnitukseen alkuperäisistä säännöistä poiketen 

suolistettuina, sillä päivästä näytti tulevan lämmin 

ja kilpailuaika oli kahdeksan tuntia. Jäähilettäkin 

tosin oli Kohosen Mikalla tarjolla tarvitsijoille. Noin 

klo 11 kisaan starttasi seitsemän venekuntaa, 

joista kaksi Kaakkois-Suomesta ja viisi Pohjois-

Karjalasta. Puolipilvinen ja hieman tuulinen sää 

suosi varsinkin keinuvissa veneissä viihtyviä ja 

saderintama kiersi Höytiäisen onneksi riittävän 

kaukaa pohjoispuolelta. 

Oikeiden kalamiesten vinkkien perusteella 

venekuntamme suuntasi Suuriselälle kiertele-

mään Lohiluotoa ja Munatsuksi ristittyä saarta. 

Vinkki ei ollut huono, sillä pian kuhaa alkoi nousta 

veneeseen nopeammin, kuin yksi ehti niitä perata. 

Kävipä veneessä joitain haukia ja yksi taimenkin, 

mutta iso osa valitettavasti juuri alle kilpailun ala-

mitan. Ehti siinä välillä tosin grillata makkaraakin 

ja juoda muutaman oluen. Iltapäiväneljän jälkeen 

tuuli alkoi puhallella puolitosissaan. Plaanareiden 

heitellessä kuperkeikkaa ja aaltojen iskiessä tuu-

lilasiin, tuumailimme mielekkäämmäksi lähteä 

suojaisemmille vesille. Perjantai-iltana hyväksi 

tiedustellulta Vilulahdelta nousi vielä jokunen 

pulikka, jonka jälkeen olikin aika suunnata 

punnitukseen.

Vaikka ihan otsa 

kurtussa kukaan ei 

kisaan lähtenyt-

kään, taisi kilpai-

luvietti olla kaikilla 

sen verran kova, 

ettei punnitusta 

tarvinnut aloittaa 

ennen rantautu-

misen määräaikaa 

klo 19.30. Rannan 

grillikatoksella 

suoritetussa 

punnituksessa 

räknäiltiin tulokset 

paikallisyhdistyk-

sen puheenjohtaja 

Tomi Strandmanin 

ja eri venekunnista ki-

sapuhuttelussa valitun juryn toimesta. Voittajave-

nekunta löytyi tällä kertaa Pohjois-Karjalasta: Mika 

Kohonen ja Tapio Hiltunen. Onnittelut voittajille! 

Järjestelymiehet olivat hommanneet Pohjois-Kar-

jalan rajan henkilöstöyhdistyksen ja sponsoreiden 

Kuvassa voittajat palkittuina.
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tuella loistavat palkinnot, joihin kuului kaikuluo-

tainta, kylmälaatikkoa ja -laukkua, vetokeloja ja 

-vapoja, uistimia, paitaa, lippistä ym.

Strandmanin, Kinnarin ja Pesosen suorittaman 

palkintojenjaon jälkeen ohjelmassa oli sauno-

mista, lihapitoista grilliruokaa, palanpainiketta, 

tilanteiden kertaamista ja maailman parantamis-

ta. Paikallisten mukaan kesä on ollut Höytiäisellä 

saaliiden osalta todella surkea ja normaalikesänä 

hauis olisi väsynyt kalojen nostelusta puntarille, 

mutta enemmän tuota kalaa tuntuu kuitenkin 

Höytiäisessä olevan, kuin monessa muussa 

järvessä joka tapauksessa.

Täytyy mainita todella isot kiitokset K-J 

Kinnarille, Pesosen Antille ja muille järjestelyihin 

osallistuneille, jotka RTU:n ja Pohjois-Karjalan 

rajan henkilöstöyhdistyksen tuella, sekä Jokierän 

ja RingRing:n sponsorituella järjestitte Rajaturval-

lisuusunionin jäsenille todella hienon uistelukisa-

viikonlopun! Samoin suuri kiitos kaikille muillekin 

kisoihin osallistuneille mahtavasta viikonlopusta! 

Tulevaisuuden osalta suunnittelimme 

osallistujien kesken, että jatkossa voisi järjestää 

kesä(mestaruus)kisat Pohjois-Karjalassa ja syyski-

sat Saimaalla. Lomakeskus Huhmari on sijaintinsa 

ja fasiliteettien puolesta loistava paikka järjestää 

uistelukisoja. Sääntöjen osalta perheenjäsenten 

osallistumisoikeus jäsenen venekuntaan ja soutu-

uistelusarja toteutettaneen. Ehdotuksia toki 

otetaan vastaan ja josko sitä saisimme jatkossa 

vielä mukaan uistelukisaajia muualtakin, kuin 

Pohjois-Karjalasta ja Kaakkois-Suomesta?

TULOKSET

(painot perattuna)

1. Kohonen Mika, Hiltunen Tapio: 3 kuhaa, 

paino yht. 2380g, pisteet yht. 7140

2. Ahonen Jarko, Siitonen Antti, Kämppi Jussi: 3 

kuhaa, paino yht. 2120g, pisteet yht. 6360

3. Kettunen Esko (evp), Hiltunen Kari (evp): 2 ku-

haa ja 1 ahven, paino yht. 1620g, pisteet yht. 5580

4. Kangasharju Kimmo, Huttunen Jari: 2 hau-

kea, paino yht. 2300g, pisteet yht. 2300

5. Pesonen Antti, Maksimainen Jorma, Kinnari 

Kari-Jussi: 1 Kuha, paino 760g, pisteet 2280

6. Haukijärvi Timo, Vilen Jukka, Pirhonen Esa: 1 

kuha, paino 680g, pisteet 2040

7. Issakainen Jukka: Kokemusta

Saalis yhteensä:

Kuhaa, 10 kpl, paino yhteensä 7.380kg

Hauki, 2 kpl, paino yhteensä 2.300kg

Ahven, 1 kpl, 0.180kg

Suomussalmen apteekki
Kauppakatu 10-12, 89600 SUOMUSSALMI

Puhelin 08-711 045
Avoinna: ark. 9-18, la 9-14

Autosähkö Parkkinen Oy
Lekatie 7, 48400 Kotka

Puh. 05 2109 700

KOTILEIPOMO 
Liisa Martiskainen

Savikontie 47, Värtsilä
Puh. 050 379 6025

Sahamyllynkatu 33, 80170 JOENSUU
puh./fax 013-896 862, 0500 925 066

markku@brtuote.fi  • www.brtuote.fi 
Asemyynti, kiikarin jalat ja äänenvaimentimet

Inarin kunta 
Puh. +358 40 188 7111 

inari@inari.fi 
www.inari.fi 

ASIANAJOTOIMISTO MARSALA
Asianajaja MARKO MARSALA

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

RAKENNESUUNNITTE LU
PERTTI JÄÄSKELÄINEN KY

Turku

KULJETUS ERKKI PASANEN

Kyhäläntie 9 Kuusamo
p. 0400 443 666

PO-PELTI OY
Valiokuja 2, 55800 Imatra

Puh. 0400 555 681
www.po-pelti.fi 
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KAINUUN RAJAN HENKILÖYHDISTYKSEN TOIMINTAPÄIVÄ 26.6.2015

HAULISADETTA KAJAANIN 
HOIKANPORTISSA
AMPUJA ASETTUU BETONISELLE ALUSTALLE, KÄDESSÄ MELKEIN RUUMIINJATKEENA OLEVA ESINE, HAULIKKO. JALAT 

HAKEUTUVAT HARTIANLEVYISEEN HAARA-ASENTOON. NÄIN ASENTO ON MAHDOLLISIMMAN TUKEVA. TUO AMPUJA ON 

KUIN KREIKKALAINEN VEISTOS, KIVEEN HAKATTU ADONIS. 

TEKSTI JA KUVAT HENRI MANNINEN

Tämän tappajan kaikki lihassolut ovat 

äärimmilleen jännitettyinä. Pieni hyt-

tyspilvikään ei häiritse keskittynyttä 

ampujaa. Viivaksi vedetyistä huulista 

kuuluu terävä HEP huuto! Kiekko sin-

koaa tornista taivaalle. Samalla haulikko hakeu-

tuu vaistonvaraisesti poskelle ja 12 kaliiberinen 

yskähtää kerran. Joskus voi tulla paikkalaukaus 

perään, mutta harvoin.  Mikään ei voi olla kau-

niimpi näky kesäpäivä-

nä, kuin kirkasta taivasta 

vasten liitävä oranssinen 

savikiekko joka muuttuu 

pieneksi tomupilveksi. 

Oikea supernova. 

Onnistuneen laukauk-

sen jälkeen panoksena 

käytetyn Gyttorpin 

ruudinhaju tavoittaa 

ampujan hajuhermot. 

Kainuulaisen metsästä-

jäkansan jälkeläinen saa euforisen olotilan.

Tätä tyydytystä saivat nauttia yhdeksän Kai-

nuun rajan henkilöstöyhdistyksen jäsentä Kajaa-

nin ampujien ampumaradalla. Vaikka kesälomat 

painoivat tiukasti päälle, niin ampujia saatiin 

mukavasti radalle. Jarno Rautiainen järjesteli 

senssit yhdistyksen jäsenille yhteistyössä Kajaanin 

ampujien kanssa. Ampumaradan majalla tapah-

tuvien alkukahvien ja puhuttelun jälkeen porukka 

jaettiin kahtia, jonka jälkeen siirryttiin radoille ja 

toimimaan. Käytössämme meillä oli kolme eri 

ampumarataa. 

Ykkösryhmä aloitti metsästystrapilla. Kaikki 

viisi ampujaa pääsivät yhtä aikaa radalle, eli 

tältä radalla löytyi kerrallaan ampumapaikka 

viidelle ampujalle. Jokaisen ampujan eteen oli 

laitettu kaiutin. Huudon jälkeen eteen sijoitetusta 

heittimestä lähti kiekko satunnaiseen suuntaan, 

riippuen liikkuvan heittimen lingon asennosta. 

Jokainen ampui paikaltaan yhden kiekon, jonka 

jälkeen vaihdettiin ampumapaikkaa. Tällä radalla 

ryhmämme ampui kaksi kierrosta.  Alkukliimaksi 

saavutettiin.

Seuraavaksi siirryimme lämmitetyin piipuin 

ampumaan metsästyshaulikkoa. Tällä radalla am-

pumapaikkoja oli yhteensä kahdeksan. Ammunta 

muistuttaa paljon skeettiä ja tapahtuukin täysin 

samalla radalla. Seitsemän paikkaa ammutaan 

puolikaaren muodosta eri paikoista ja viimeinen 

paikka keskeltä. Eli yhteensä 25 laukausta. Kiekot 

tulevat aina kahdesta heittimestä, A ja B tornista. 

Vaikein paikka näytti melkein kaikille ampujille 

olevan viimeinen paikka tornien välistä keskeltä, 

josta ammutaan yhteensä viisi kiekkoa. Näistä 

kolme kiekkoa tulee aikalailla silmille, jotka täytyy 

pudottaa tietyssä sektorissa. Eli näitä kiekkoja 

ei saa päästää ampujan ohi. Muutama ampuja 

pääsi kuitenkin tässäkin paikassa tuulettamaan 

onnistunutta laukausta. 

Enemmän kuitenkin 

kuultiin taustajoukon 

naurunpurskahduksia.

Kolmanneksi 

ammuimme combak 

sportingia. Tällä radalla 

ampumapaikkoja oli 

viisi. Radalla kiekkoja 

taivaalle viskoi eri 

paikoista seitsemän 

eri heitintä. Ampujalle 

annettiin lista, jonka mukaan hän tiesi suunnil-

leen kiekkojen tulosuunnat. Kolme ensimmäistä 

kiekkoa tuli yksittäisinä ja neljäs tuplakiekkona. 

Tässä ammunnassa sai paikata, eli käyttää toista 

panosta ensimmäisen, epäonnistuneen laukauk-

sen jälkeen. Tällä radalla tuli sangoittain hylsyjä. 

Tämän kierroksen jälkeen olkapää alkoi jo hieman 
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itsellä ainakin aristella ja oikean puolen poski oli 

kuin hammaslääkärikäynnin jälkeen turvoksissa. 

”Kivusta nautintoon on matkaa helvetin vähän, 

jos edes sitäkään”. Tämä lause tuli todettua tänä 

päivänä.

Nyt kun jokaiselle ampujalle kertyi lämmit-

telynä ainakin 200 ammuttua laukausta, niin 

aloitettiin kilpasarjat. Porukka valitsi kisaan 

combak sportingin ja metsästyshaulikon. Onneksi 

kaikille löydettiin vielä tarpeeksi panoksia kisaan, 

kun kaikki housuntaskut ja saappaat käänneltiin 

tyhjiksi. 

Loppukliimaksina järjestetty kilpailu jatkui ta-

saisena ja todella tiukkana kolmen kärkiampujan 

osalta. Kilpailun voitosta taisteltiin aina viimeiselle 

ampumapaikalle asti. Tyynesti ja eleettömästi kui-

tenkin Jaakko Halttu pudotteli tarvittavan määrän 

kiekkoja alas, joten voittaja erottui akanoista. 

Tämän vuoden kisassa hopealle ylsi Antti Huotari 

ja kolmanneksi Jarno Rautiainen. Kärkikolmikko 

erottui joukosta selvästi. He kaikki ovat ampuneet 

edellä mainittuja lajeja jo vaippaiästä lähtien.  

Jotta kellekään osallistujista ei tulisi paha mieli, 

varsinkaan kirjoittajalle, niin loput sijoitukset voi 

lukea netistä. Ampumapäivästä jäi positiivinen 

mieli kaikille ampujille ja kovasti ampujat halusi-

vat uusia setin ensi kesänä.

KAINUUN RAJAN HENKILÖSTÖYHDISTYS

UUSIA LOGOTUOTTEITA MYYTÄVÄNÄ

Saatuamme oivan logon kilpailun 

päätteeksi, päätimme hankkia 

muutamia myynti- ja palkintotuot-

teita käytettäväksi takin lisäksi. 

Otimme muutamia mallikappaleita 

takkitoimittajaltamme ja kuvissa näkee tuloksen. 

Tuotteita ovat lippalakki, toilettilaukku, olkalauk-

ku ja putkikassi. Kaikki ovat tyylikkäitä tuotteita 

reissumiehille ja -naisille käytettäväksi.  Kainuun 

rajan henkilöstöyhdistys oli mukana järjestämäs-

sä uistelukilpailua rajan ja tullin väelle heinäkuus-

sa 2015, jonne lahjoitimme kolme kappaletta 

jokaista tuotetta palkinnoiksi.  Syksyllä tulemme 

laittamaan myyntiin tuotteet henkilöstöllem-

me. Sitten katsotaan millainen suosio saadaan 

aikaan!

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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KAINUUN RAJAN HENKILÖSTÖYHDISTYKSEN JÄSENTEN JA VARTIUKSEN TULLIN KESÄTAPAHTUMA

VETOUISTELUA KUHMON 
LAMMASJÄRVELLÄ
LAUANTAINA 25.7.2015 KÄVI KOVA KUHINA 

KUHMON KESKUSTAN VENEENLASKUPAIKALLA. 

TERVANSOUTAJAPATSAAN LUOTA LASKETTIIN 

JOS JONKINLAISTA PAATTIA LAMMASJÄRVEEN, 

VETOUISTELUVARUSTETTUNA. PAIKALLA HÄÄRI KAINUUN 

RAJAN HENKILÖYHDISTYKSEN JÄSENIÄ JA VARTIUKSEN TULLIN 

HENKILÖKUNTAA. KOHTA OLI ALKAMASSA JO TOISEN KERRAN 

KUHMOSSA JÄRJESTETTÄVÄ KALASTUSTAPAHTUMA. 

TEKSTI JA KUVAT HENRI MANNINEN

Viime vuonna kilpailtiin ensimmäisen 

kerran Kuhmon vetouisteluherruu-

desta. 

Viiden veneen letka aloitti 

keskustasta siirtymätaipaleen 

kohti Poroselällä sijaitsevaa kilpailukeskusta.  

Kilpailukeskuksena toimi Sari ja Paavo Puurusen 

kesämökki. Puurusten rantaan vedettiin yhteensä 

yhdeksän veneen kokkaa ennen kilpailujen alkua. 

Lisäksi paikalle soljui miehistöä ja kalastusmes-

tareita, joten reilu parikymmentä henkilöä saapui 

Lammasjärven taistoon. 

Ennen kilpailupuhuttelua nautittiin grillikodas-

sa kahvit, piirakat ja erinäinen määrä maukkaita 

leivonnaisia. Tapahtuman järjestäjinä toimineet 

Paavo Puurunen ja Ville Lyytinen kertoivat 

säännöt ja kilpailun kulun. Kilpailuaika sovittiin 

neljäksi tunniksi. Kilpailun voiton ratkaisi suurin 

saaliiksi saatu kala. Hauelle annettiin kerroin yksi, 

kuhalle kolme ja ahvenelle 

kymmenen. 

Hienon kesäsään valli-

tessa kilpailijat hyppäsivät 

veneisiin kello 12 ja satojen 

hevosvoimien siivittäminä 

veneet levittäytyivät Porose-

lälle. Alkoi vieheitten virittely 

suuren saaliin toivossa. Minä 

palkkasin miehistöksi ja 

kalaoppaaksi Lammasjärven 

asukin ja armottoman kuha-

uistelija Antti Huotarin. Itse 

keskityin vain veneen ohjaamiseen, joten Antin 

toimeksi jäi vain kuhan(voittokalan) nostamisen 

meidän veneeseen. Taistelu alkoi. 

Kilpailuveneet sahasivat välillä syvää ja välillä 

matalaa. Kiikarit silmillä tarkkailimme välillä 

kanssakilpailijoita, hyvien ottipaikkojen toivossa. 

Yksi venekunta näytti pysähtyneen lahden 

pohjukkaan. Ei kai vain nyt liikuttu harmaalla 

alueella. Oliko venekunta päättänyt jigitellä 

lahden pohjukassa 

makailevia ahvenen 

körmyniskoja? Nyt on 

protestin paikka Pyyk-

kösen Kain venekun-

taa vastaa, jos heidän 

sijoituksensa löytyy 

meidän etupuolelta. 

Tämä on vetouistelu-

kilpailu! Vastaavasti 

Esa Saikkosen vene 

sahaa edestakaisin 

pientä aluetta. Ei 

kai vain ole mies yli 

laidan, vai onko tämä 

juonikkaan Saikkosen 

uutta kalastustak-

tiikkaa. 

Meidän veneessä ei ole liikaa tapahtumia. 

Muutama pieni hauki käy iskemässä vieheisiin, 

mutta pienuuden puolesta päästämme ne 

takaisin. Muutaman kerran jouduimme muutta-

maan kurssia rajusti aggressiivisesti kalastavan 

Jaakko Haltun ja Hannu Määtän kalastusaluksen 

vuoksi. Heiltä on kalastuksen herrasmiessäännöt 

hukassa. Tuo pitää mainita kipparien loppupu-

huttelussa. 

Sitten romahti kauniin kalastuspäivän tunnel-

ma, joka vaihtui heti paniikiksi. Tullin vene lipui 

ohi Kippari Jari Kotamaan ohjaamana. Veneestä 

Esa Törmänen kannatteli oikein jördiskuhaa käsil-

lään. Siinä oli voittokala. Hetken perästä kuului jo 

Kotamaan veneestä kuohuviinipullon poksahdus. 

Voitonjuhlat heillä alkakoon. Meidän veneessä 

vain hiljaista. Paitsi välillä kaukohallintalaitteen 

100 desibelin varoitusäänen uliseminen jonkin 

vian merkiksi. Pientä teknistä ongelmaa, mutta 

onneksi vältyttiin Kuhmon meripelastusseuran 

hälyttämiseltä. 

Kilpailuaika läheni loppuaan ja alkoi vieheitten 

kerääminen veneeseen. Kaikki veneet olivat jo 

vääntäytyneet aika lähelle Puurusten mökkiä. 

Vedimme örnällä pienen kierroksen lahdella 

ja rantauduimme rantaan kera yhden pienen 

limaisen hauen kanssa. Kotamaan venekunta 

jo täkkä pystyssä patsasteli rannalla komean 

kuhansa kanssa. Kuha painoi 2,5 kiloa. Melkeinpä 

Voittoveneen miehistö vas. Veli-Antti Leinonen ja Ville Lyytinen.

Jaakko Haltun melkein 

voittokuha.
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venekuntaa onniteltiin jo voittajina. Sitten Halttu 

ja Määttä raahasivat puntariin vielä isomman 

kuhan. Saikkosen Esan kalibroitu digitaalivaaka 

läväytti näytölle 2,6 kilon lukemat. Nyt kuuli koko 

Poroselän mökkiläiset meidän lisäksi, kun Hannu 

Määttä selitti kuhan onnistunutta pyydystämis-

tä veneeseen. Tässä vaiheessa siirryin omaan 

veneeseen ja annoin tekohengitystä Antin kanssa 

saadulle hauelle. Iloisesti pyrstöevää pärskäyttäen 

se katosikin Lammasjärven syvyyksiin. Samalla 

toivoin sen kasvavan ensikesäksi kuusi kiloa, 

jotta pärjäisimme seuraavan vuoden kisassa. 

Eikä siinä vielä kaikki. Tilanne Puurusten mökin 

punnituspaikalla eli kutkuttavasti. Ässän hihasta 

veti viimevuoden voittaja Ville Lyytinen ja Veli-Antti 

Leinonen. Pojat kiikuttivat entistäkin isomman 

kuhan Saikkosen puntarille. Kuha painoi tasan 

kolme kiloa. Siinä edessämme seisoivat kisan 

onnelliset voittajat.

Voittajakaksikko sai vuodeksi haltuunsa Arto 

Erosen suunnitteleman ja veistämän karhupat-

saan, jonka jalustaan naulataan plakaati voit-

tajavenekunnasta. Lisäksi voittajille luovutettiin 

ruskea kirjekuori. Nähtäväksi jää, onko Lyytisellä 

ensi kesänä uusi Silver Hawk alla. Kaikki muut 

runsaat palkinnot jaettiin arvalla osallistujien 

kesken. Arvontaan osallistuvien huomion kiinnitti 

palkintojen seassa oleva 1,75 litran ”hirvilimppa-

ripullo”. Tuon kun saisi itselle, niin tappion karvas 

kyynel olisi nielty nopeasti alas. No tuon pojan 

sai arvonnassa Arto Haavisto, joka näytti olevan 

silminnähden iloinen arpaonnestaan. Juoksujal-

kaa Haavisto kiikutti pojan sylissään veneeseen ja 

huusi kipparilleen Arto Eroselle kotiinlähdön ajan 

olevan nyt. Kovasti huudeltiin rannalta miesten 

perään, jotta saa sitä jäädä saunomaankin. Eivät 

vissiin kuulleet.

Palkintojen runsaudesta johtuen pidettiin 

arvonnassa uusintakierros. Niinpä kaikki tapahtu-

maan osallistuneet jo hetken päästä hypistelivät 

hienoja palkintoja käsissään, toisille esitellen. 

Siitäpä siirryttiinkin jouhevasti rantasaunaan 

kertaamaan kilpailun kulkua ja utsimaan 

parhaiten pärjänneiden venekuntien ottivieheitä 

ja taktiikkaa. Illan mittaan selvisi myös näiden 

kahden venekunnan outo käytös järvellä. Pyykkö-

sen venekunta ei suinkaan harrastanut vilpillisiä 

keinoja lahden poukamassa, vaan he olivat aja-

neet veneensä kiinni kiveen. Saikkosenkin veneen 

outoon käyttäytymiseen löytyi luonnollinen seli-

tys. Tuulenpuuska oli heittänyt Esan päästä Hokki-

lippiksen veteen, jota he järjestelmällisesti etsien, 

haravakuviota apuna käyttäen, yrittivät pelastaa. 

Tässä tapauksessa taisi tulla materiaalitappio. 

Saunassa alettiin myös illan mittaan muodostaa 

jo ensi kesän miehistösiirtoja. Kaksinkertaisen 

voittajan Lyytisen miehistöön aikoi livetä oman 

miehistöni kalastusmestari Antti Huotari. Toivon 

siirron toteutuvan, jotta venekuntani mahdolli-

suudet ensivuoden mestaruuteen paranisivat.

TULOKSET

1. Ville Lyytinen ja Veli-Antti Leinonen 3,0 kg kuha.

2. Jaakko Halttu ja Hannu Määttä 2,6 kg kuha.

3. Jari Kotamaa, Esa ja Erkki Törmänen 2,5 kg 

kuha.

Kiitokset vielä tapahtuman järjestäneille Paavo 

Puuruselle ja Ville Lyytiselle, sekä ruokahuollosta 

vastanneelle Sari Puuruselle. Puitteet vetouistelu-

kisalle olivat loistavat. Toivottavasti ensi vuonna 

kokoonnutaan samoissa merkeissä.

Osallistujat kiittävät myös palkintoja antaneita 

yrityksiä ja henkilöitä: Kainuun Rajan henkilös-

töyhdistys, Tulli, Pääkkönen & Piirainen Oy, Arto 

Eronen, Juha Möttönen, Korpiauto, Kaesan 

Kotileipomo, Wurth, Kuhmon Raskaskone Oy, 

Rautakauppa Lehto Ky, Puurutuote Oy, UM-Tuote 

Oy, Metsätyö IS Oy, Veikonkone (Kuhmo), Nammo 

Lapua, Autotalo Laakkonen Oy ja Veli-Antti 

Leinonen.

Lähtö kilpailuun on tapahtunut

LVIK-Insinööritoimisto
TERMOINS Oy

Tainiokoskentie 1B, Imatra
Puh. 020-743 3770

NISKAN AUTO OY
Vuoksenniskantie 111, 55100 Imatra

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

Maansiirto- ja Soraliike
M. Levy Oy

Tiaisenkatu 34, Joensuu
Puh. 0400-375 838 • matti.levy@mlevyoy.fi 

STARBURGER • Drive in
Suomussalmen 

torilla
Puh. 044 337 7906

Avoinna:
ma-to  klo  11.00−20.00
pe  klo  11.00−04.00
la  klo  12.00−03.00
su  klo  12.00−20.00
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FRONTEXIN WESTERN BALKAN FLEXIBLE JOINT-OPERAATIO UNKARISSA 

RAJAN PARTIOT MUKANA 
PAKOLAISVIRTOJEN KESKIPISTEESSÄ
EUROOPAN UNIONIN RAJATURVALLISUUSVIRASTO FRONTEX AVUSTAA EU:N JÄSENVALTIOITA TILANTEISSA, JOISSA 

ULKORAJOILLA TARVITAAN KOULUTUKSELLISTA, TEKNISTÄ TAI OPERATIIVISTA LISÄAPUA. SUOMESTA FRONTEXIN 

RAJAVALVONTAPUOLEN HENKILÖSTÖPOOLISSA ON TUSINAN VERRAN MOTIVOITUNEITA JA AMMATTITAITOISIA 

OPERAATTOREITA. 

TEKSTI JA KUVAT OSSI SANIOLA

Pooliin sijoitettuja rajavartijoita 

voidaan lähettää töihin niihin 

EU:n jäsenmaihin, jotka ilmaisevat 

tarvitsevansa tukea rajavartiointinsa 

järjestämiseksi.

SCHENGEN-ALUEELLE PYRITÄÄN 

KEINOLLA MILLÄ HYVÄNSÄ

Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet seu-

rata uutisista, kuinka Syyrian, Afganistanin, Libyan 

ja Irakin kriisialueilta pakolaiset yrittävät kaikin 

keinoin päästä Eurooppaan. Tilanne on erityisen 

paha Välimeren alueella, mutta nyt myös läntisen 

Balkanin läpi kulkeva reitti on saavuttanut räjäh-

dysmäisen suosion. Tällä hetkellä Unkarin rajan yli 

pyrkii laittomasti tuhansia ihmisiä päivässä. 

Yksi syy ilmiölle lienee se, että matka Välimeren 

yli Kreikkaan tai Italiaan on kallis ja erittäin vaaral-

linen. Western Balkans-reitin ratkaisevin paikka on 

Serbian ja Unkarin välinen raja. Luvattomasti rajan 

yli päästyään pakolaiset ovat Schengen-alueella, 

ja siksi loppumatka aiottuun kohdemaahan sujuu 

ilman rajatarkastuksia ja rajavalvontaa.  

Pääasialliset kohdemaat pakolaisille ovat 

Saksa ja Iso-Britannia, mutta myös Itävalta, 

Ranska ja Sveitsi ovat kasvattaneet suosiotaan. 

Saadakseen turvapaikan halutusta valtiosta, 

maahantulijan on ensin päästävä paljastumatta 

Serbiasta Unkariin. Paljastuminen Unkarin rajalla 

merkitsee luvattomalle rajanylittäjälle sitä, että 

turvapaikkaa on haettava jo Unkarissa. Samalla 

unelma turvapaikasta aiotussa kohdemaassa ka-

riutuu, sillä mikäli pakolainen hakee myöhemmin 
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turvapaikkaa jostakin muusta EU-maasta, hänet 

palautetaan Dublinin sopimuksen perusteella 

takaisin siihen maahan, josta hän on Schengen-

alueelle ensimmäiseksi saapunut.

RENDÖRSÉG JA RAJAVARTIOLAITOS 

YHTEISPARTIOSSA

Sisäasianministeriön alainen poliisilaitos 

Rendörség on Unkarissa ainoa rajavartiointia 

suorittava viranomainen. Rendörség on koko 

Unkarin kattava poliisilaitos, joka vastaa normaa-

lien poliisitehtävien lisäksi rajavalvonnasta ja 

rajatarkastuksista. Suomalaisten partioiden sijoi-

tuspaikkana toimi kesä-heinäkuussa Bácsalmásin 

poliisiasema eteläisessä Unkarissa. Asemalla oli 

vartioitavanaan Serbian vastaista rajaa vajaat nel-

jäkymmentä kilometriä. Aseman väki hoiti myös 

rajatarkastusten suorittamisen pienellä Bajmokin 

rajanylityspaikalla.

Suomalaisten oma partio koostui koiranohjaa-

jasta ja rajavalvontapuolen rajavartijasta. Mukaan-

sa partio oli Suomesta ottanut runsaasti erilaisia 

rajavartioinnissa tarvittavia teknisiä apuvälineitä. 

Varsinainen työ eli partiointi toteutettiin 

yhteispartiona siten, että samassa partiossa oli 

aina kaksi unkarilaista poliisia suomalaispartion 

kanssa. Järjestely johtui siitä, että Frontexin ja 

EU:n periaatteiden mukaisesti toimivalta tehtä-

vien suorittamiseen tulee aina sen jäsenmaan 

poliisimieheltä, jonka alueella toimitaan. 

Työtehtäviimme kuului normaalin kahdentois-

ta tunnin partion aikana valvontaa taajamissa, 

liikennevalvontaa (Unkarissa on nollatoleranssi al-

koholin suhteen liikenteessä), erilaisten alueiden 

ja rakennusten tarkastamista, valvontaa rajaviival-

la sekä kiinniottojen valmistelua ja toteuttamista 

rajan läheisyydessä.  Työvuoro aloitettiin aina 

koko vuoron kättelemisellä ja asemalta poistuvan 

päivävuoron kättelemisellä. Tähän meikäläisittäin 

erikoiseen tapaan suhtauduimme ensin hieman 

vaivautuneesti, mutta pian kättelysessioon tottui 

ja loppuviimein se alkoi jopa tuntumaan puoliksi 

luontevalta. 

Unkarilaisten kanssa toimimisessa hankalinta 

oli yhteisen kielen puute. Unkarilaiset eivät puhu 

kovin hyvin englantia. Poliisiaseman väestä oli 

valjastettu viisi auttavimmin englantia puhu-

vaa virkamiestä toimimaan operaation ajan 

kanssamme. Istuttuamme muutaman yövuoron  

samassa autossa unkarilaisten kollegoiden 

kanssa, löysimme yhteisen kielen Google transla-

torin ja käsimerkkien suosiollisella avustuksella. 

Kommunikaation merkitys yhteispartioinnissa ja 

etenkin väijytystaktiikalla toteutetuissa kiinniotto-

tilanteissa on suuri, sillä pienikin virhe voi sotkea 

koko paletin, ja laittoman maahantulon järjestäjät 

tai salakuljettajat voivat päästä pakenemaan.

Aivan samoin kuin Suomessa, partiot toimivat 

työvuorossaan eräänlaisen ”Must To Do”-listan 

kanssa. Tähän partiokäskyn omaiseen toimek-

siantoon on kirjattu kaikki työvuoron työtehtävät, 

eikä niistä tingitä. Poliisimiehet olivat motivoitu-

neita ammattilaisia ja tekivät työtään korkealla 

moraalilla. Heidän kanssaan oli perin mieluisaa 

tehdä hommia. Omien rajavartiointitaktiikoiden 

ja toimintatapojen vertailun lomassa unkarilaiset 

kollegat perehdyttivät meidät myös paikallisiin 

tapoihin ja ruokiin. 

TÄHTÄIMESSÄ JÄRJESTELIJÄT

Tällä hetkellä ihmiskauppa on maailman kannat-

tavinta liiketoimintaa. Se on jopa tuottoisampaa 

kuin huumebisnes, sillä kiinnijäämisen riski on 

pienempi, ja rangaistukset pienempiä. Myös eri 

valtioiden lainsäädäntö raahautuu vielä nopeasti 

kehittyneen ilmiön perässä.

Kuluneen kesän aikana olemme saaneet lukea 

mediasta uskomattomia ja surullisia tarinoita 

ihmisten salakuljetuksen räjähdysmäisestä ke-

hittymisestä ja ihmiskaupan mukanaan tuomista 

ongelmista. Tällä hetkellä erityisesti Itävalta ja 

Unkari keskittyvät näiden ihmiskauppaa järjeste-

levien tahojen kiinni saamiseksi. 

Paperittomat pakolaiset ovat helppoa riistaa 

järjestäytyneille ja ammattimaisesti toimiville 

rikollisliigoille. Pakolaiset joutuvat vaarallisen 

matkansa aikana hyvin useasti hyväksikäytetyksi, 

huijatuksi tai heitä voidaan käyttää orjatyövoi-

mana käytännössä missä työssä tahansa. Tästä 

syystä Western Balkans- operaation painopistee-

nä oli pyrkiä paljastamaan ja saamaan kiinni rajan 

ylittäjistä nimenomaan järjestelijöinä toimivia 

henkilöitä.

Suomalaisten osalta operaatio jatkuu edel-

leenkin.

T:mi Ossi Holopainen 
Autojen varaosia

Rautatienkatu 3, Hamina
Puh. 05-3440 505
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KIELIKURSSILLA PIETARISSA
PIENI KERTOMUS KOKEMUKSISTA KIELIKURSSISTA PIETARISSA HEINÄKUUSSA 2015.

TEKSTI JA KUVAT HANNA PULKKINEN

Olen ylirajavartija Hanna Pulkkinen 

ja työskentelen tällä hetkellä 

Kaakkois-Suomen rajavartiostossa 

Kolmikannan rajavartioasemalla. 

Venäjän kielen opiskelun aloitin 

astuessani Rajavartiolaitoksen palvelukseen 

Vaalimaan rajatarkastusasemalle vuonna 

1999. Pääasiassa olen opiskellut venäjän kieltä 

Lappeenrannassa aikuiskoulutuskeskuksen 

järjestämillä iltakursseilla sekä tietysti RVL:n omilla 

venäjän kielen kursseilla.

Syksyllä 2014 päätin hakea Rajamme Vartijain 

Säätiön kielistipendiä, haaveena päästä kesällä 

2015 kielikurssille 

Pietariin. Kun sain 

tietää, että minulle 

on myönnetty kie-

listipendi, ilmoittau-

duin Suomi-Venäjä 

-seuran järjestämälle 

kahden viikon 

pituiselle kielikurssil-

le Pietariin. Samalla 

kurssilla kanssani 

oli myös Vaalimaan 

rajatarkastusase-

malta nuorempi raja-

vartija Kallepetter 

Ruottinen. Hänelle oli myös myönnetty Rajamme 

Vartijain Säätiön kielistipendi kurssia varten.  

Suomi-Venäjä-seuran matkatoimisto Venäjän 

Matkat hoiti kaikki kurssiin liittyvät käytännön 

järjestelyt matkalippuineen. Viisuminkin olisi 

Venäjän Matkojen kautta pystynyt tarvittaessa 

hankkimaan.

LÄHTÖPÄIVÄN JÄNNITYSTÄ

Viimein koitti hieman jännityksellä odotettu 

lähtöpäivä ja seisoin Vainikkalan asemalla 

odottamassa Allegro-junan saapumista.  Kurssille 

osallistui kaikkiaan 34 henkilöä Suomesta ja mei-

dän käyttöömme oli varattu junassa oma vaunu, 

joten pääsin tutustumaan muihin kurssilaisiin jo 

junamatkan aikana. Muutama oli ollut kielikurs-

silla aiemminkin, mutta suurin osa oli mukana 

ensimmäistä kertaa. Ryhmämme ikäjakauma oli 

noin 20 - 65 vuotta ja mukana oli sekä venäjän 

kielen harrastajia, että sitä työssään tarvitsevia. 

Junamatka meni todella nopeasti ja pian saa-

vuimmekin jo Pietarin asemalle, missä meitä oli 

vastassa yliopiston edustaja.  Olin monen muun 

tavoin varannut Suomi-Venäjä-seuran suosittele-

man perhemajoituksen kurssin ajaksi. Asemalla 

meidät jaettiinkin ajoneuvoihin sen perusteella, 

missä päin kaupunkia kunkin perhe sijaitsi. 

Pikkubussin lähtiessä liikkeelle alkoi todenteolla 

jännittää millainen perhe minua onkaan vastassa. 

Olimme saaneet vasta pari päivää aiemmin tietää 

isäntäperheen edustajan nimen, osoitteen ja pu-

helinnumeron. Olin numeron saatuani soittanut 

lyhyen puhelun isäntäperheeseeni, mutta siitä 

huolimatta heidän tapaamisensa jännitti.

Yksi kerrallaan pikkubussista jäi kurssilaisia 

pois ja vihdoin saavuimme ”oman” perheeni 

talon eteen. Kadulla minua oli vastassa arvioilta 

hieman alle 50-vuotias hymyilevä nainen. Nainen 

esitteli itsensä Innaksi ja hän osoittautui oikein 

ystävälliseksi ja mukavaksi.  Jutustelu hänen 

kanssaan sujui yllättävän hyvin, sillä Inna puhui 

todella selkeää venäjää. Inna asui yhdessä avio-

miehensä Vladimirin kanssa kerrostalokolmiossa.  

Sain käyttööni oman huoneen, mikä oli todella 

siisti. Huoneessa oli oma televisiokin, mikä oli kiva 

juttu, sillä olin ajatellut Pietarissa oloni aikana 

iltaisin katsella venäläisiä ohjelmia, mikäli aikaa 

nähtävyyksien katselulta jäisi.

Asetuttuani taloksi kävimme Innan kanssa 

kävelyllä lähiympäristössä ja hän näytti minulle 

lähimmät kaupat, bussipysäkin ja metroaseman. 

Iltayhdeksältä olin jo aivan valmis nukkumaan, 

sillä matkajännitys ja vieraalla kielellä puhuminen 

olivat vaatineet veronsa.

ENSIMMÄINEN OPISKELUPÄIVÄ

Hyvin nukutun 

yön jälkeen oli 

aika valmistautua 

ensimmäiseen 

koulupäivään. 

Oikeastaan opis-

kelu alkoi jo heti 

aamupalalla, kun 

söimme perheen 

isännän kanssa 

yhdessä aami-

aista ja keskus-

telimme tietysti 

samalla venäjän 

kielellä niitä näitä.  

Koska aamu oli 

lämmin ja aurinkoinen ja ilmoittautuminen Smol-

nan yliopistolla alkoi vasta kello 11, päätin kävellä 

noin viiden kilometrin matkan sinne ja samalla 

katsella kaupunkia. Bussilla ehtisi vielä liikkua 

ihan tarpeeksi sateisina päivinä tai sitten kun 

kävely ja kaupungin katselu alkaisi kyllästyttää. Ei 

siis muuta kuin kartta käteen ja suunnistamaan 

Pietarin kaduille aamuruuhkan keskelle.

Kartan kanssa Pietarin kaduilla oli helppo 

liikkua ja pian Smolnan suuri valkoinen katedraali 

siinsikin jo kaukana edessä. Itse yliopisto oli suuri, 

kaunis, vanha rakennus katedraalin takana.

Aulassa olikin jo muita kurssilaisia odottamas-

sa ja oppitunnin alkua odotellessa vaihdoimme 

kokemuksia perhemajoituksista. Lähes kaikki 

tuntuivat olevan suhteellisen tyytyväisiä majoitus-

paikkaansa.

Ilmoittauduimme yliopiston toimistossa ja 

yliopiston edustaja kyseli samalla, onko perhe-

majoituspaikassa kaikki kunnossa. Tämän jälkeen 

meidät jaettiin ennakkoon tehdyn testin perus-

teella neljään eri tasoryhmään niin, että ryhmässä Smolnan käytävällä oppituntien alkua odottelemassa.

Eremitaasi.
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1 olivat edistyneimmät venäjän kielen taitajat 

ja ryhmässä 4 vasta vähän kieltä opiskelleet.  

Itse sijoituin ryhmään 2, mikä osoittautui juuri 

sopivaksi omaan venäjän kielen tasooni nähden. 

Tämän jälkeen alkoikin ensimmäinen oppitunti ja 

saimme lukujärjestykset tulevalle kahdelle viikol-

le. Ensimmäinen koulupäivä meni hujauksessa 

ohi ja sen jälkeen suuntasin jälleen kartan kanssa 

kaupungille.

OPISKELU SMOLNASSA

Koulupäivät alkoivat yleensä aamuisin klo 10 ja 

päättyivät klo 13.10. Vaikka oppitunteja oli päiväs-

sä vain kolme tuntia, oli opiskelu niin intensiivistä, 

että tämä tuntui ihan riittävältä määrältä. Opet-

tajat olivat erittäin ammattitaitoisia ja innostavia. 

Oppituntien sisältö koostui pääasiassa kieliopista, 

sanastosta, lukemisesta ja ääntämisharjoituksista. 

Lisäksi meillä oli muutamana päivänä luentoja 

venäjän historiasta ja kulttuurista. 

Olipa kyse sitten kieliopin opiskelusta tai sanas-

ton opettelusta, yhteistä kaikille tunneille luentoja 

lukuun ottamatta oli, että siellä puhuttiin paljon. 

Opettajat eivät tietenkään puhuneet lainkaan 

suomea ja englantiakin vain vähän. Tämä ei kui-

tenkaan haitannut lainkaan oppimista, päinvas-

toin. Opettajat puhuivat hyvin selkeää venäjää 

ja osasivat esimerkkilausein selventää vaikkapa 

jonkin uuden sanan merkityksen tai kielioppi-

säännön niin, että asia tuli varmasti ymmärretyksi. 

Ryhmäkoot olivat pieniä. Meidän ryhmäs-

sämme oli ensimmäisellä viikolla 8 suomalaista 

opiskelijaa. Toisella viikolla ryhmämme täydentyi 

neljällä italialaisella opiskelijatytöllä. Kotitehtäviä 

saimme lähes joka illaksi.

Koululta saimme myös opiskelijakortin, 

mikä oikeutti joko ilmaiseen tai normaalihintaa 

edullisempaan sisäänpääsyyn mm. monissa 

museoissa.

ASUMINEN PERHEESSÄ

Suomi-Venäjä-seura suositteli majoitusmuodoksi 

perhemajoitusta, ja kielen oppimisen kannalta 

tämä osoittautuikin erinomaiseksi vaihtoeh-

doksi. Venäjää sai puhua heti aamusta lähtien, 

kun istuimme perheen isännän, Vladimirin, 

kanssa yhdessä aamukahvilla. Lisäksi usein 

iltaisin joimme iltateet yhdessä ja keskustelimme 

päivän tapahtumista. Halusipa Vladimir eräänä 

iltana tarjota myös venäläiseen tyyliin ”zakuska”-

lautasen (makkaraa, juustoa, leipää, tomaattia, 

suolakurkkua) sekä palanpainikkeeksi muutaman 

vodka-snapsin.

Perhemajoitusten tasossa oli jonkin verran 

eroja. Pääasiassa lähes kaikki kurssilaiset olivat 

kuitenkin tyytyväisiä omaan perheeseensä. Tietty-

jä eroja Suomeen verrattuna tietenkin on, esimer-

kiksi vesijohtovesi ei ole Pietarissa juomakelpoista 

ja monilla oli ongelmia lämpimän veden saannin 

kanssa. Oma positiivinen asenne ja suhtautumi-

nen kuitenkin auttaa paljon. Mielestäni oli oikein 

mielenkiintoista päästä kurkistamaan venäläisen 

perheen arkielämään.

YLEISTÄ PIETARISTA

Pietarissa nähtävyyksiä riittää ja liikkuminen 

varsinkin päiväsaikaan kaupungilla on ihan yhtä 

turvallista kuin missä tahansa suurkaupungissa. 

Parin viikon aikana opin liikkumaan kaupungilla 

myös bussilla ja metrolla. Pietarin metroverkosto 

on hyvin selkeä ja metrokarttoja jaellaan kaduilla 

metroasemien lähellä. Bussimatka maksaa 28 

ruplaa, eli noin 0.50 euroa.

Suurimmaksi osaksi liikuin kaupungilla kuiten-

kin jalkaisin. Mieleenpainuvimpia nähtävyyksiä oli 

tietenkin taide- ja kulttuurihistoriallinen museo 

Eremitaasi, johon pääsimme opiskelijakortilla 

ilmaiseksi. Sinne sai tosin jonottaa reilun tunnin, 

mutta on ehdottomasti näkemisen arvoinen 

paikka, vaikka ei niin suuresti olisikaan taiteesta 

kiinnostunut. Pietarissa on myös paljon kauniita 

puistoja. Kaunein niistä on mielestäni Kesäpuisto, 

missä kannattaa käydä jos Pietarissa vierailee 

kesäaikaan. Paljon tuli nähtyä, mutta paljon jäi 

vielä näkemistä tuleville matkoille.

Hintataso Pietarissa riippuu hyvin pitkälti siitä 

missä ruokailee ja käy ostoksilla. Pääkadun, 

Nevski Prospektin, varrella kaikki on kallista ja ra-

vintoloissa ruoan hinnat lähes Suomen hinnoissa. 

Huippuravintoloissa on tietysti vielä kalliimpaa. 

Sivukaduilta löytyy halvempia ravintoloita ja 

kauppoja. Oppituntien jälkeen kävimme usein 

syömässä yliopiston läheisessä ruokalassa, missä 

kävi sekä opiskelijoita että lähialueen työntekijöi-

tä. Ruoka siellä oli oikein maukasta ja esimerkiksi 

keittolounaan sai parilla eurolla.

YHTEENVETO

Kaiken kaikkiaan kielikurssi Pietarissa oli erittäin 

positiivinen kokemus. Voisinpa melkein väittää, 

että kahden viikon aikana kielitaitoni kehittyi 

enemmän kuin vuoden aikana iltakurssilla 

Suomessa.

Suosittelen kurssia lämpimästi kaikille venäjän 

kieltä opiskeleville. Kurssille voi lähteä, kun hallit-

see venäjän kielen alkeet. Suosittelen myös roh-

keasti valitsemaan perhemajoituksen. Itseäni se 

alkuun hiukan epäilytti, mutta oli todella antoisa 

ja avartava kokemus, sekä kielen oppimisen että 

venäläiseen kulttuuriin ja tapoihin tutustumisen 

kannalta.

Suuri kiitos Rajamme Vartijain Säätiölle stipen-

distä, joka mahdollisti kurssille osallistumisen. 

Yllä: Smolnan katedraali.

Keskellä: Hääparin jättämä ”rakkauden 

lukko” erään puiston sillan kaiteessa.

Alla: Kesäpuisto.
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HYVÄLLE ISÄLLE

Erkki oli selvästi juovuksissa. Kioskille 

mennessään hän tuijotti kourastaan 

illan viimeisiä kolikoita. Niillä hän arveli 

saavansa vielä jotain suolaista. Kun 

hämärässä valuutan arvo ei tarkalleen 

kirkastunut, hän antoi rahat myyjän laskettavaksi. 

Kipakka ääni luukusta ilmoitti, että kahden mak-

karan hinnasta puuttuisi kaksikymmentä penniä. 

Pontevista etsinnöistä huolimatta lisääkään ei 

löytynyt. Onneksi kioskille sattui tuttu myyjä, joka 

huomatessaan asiakkaan henkilöllisyyden heltyi 

lupaamaan tuon verran alennusta. 

Saatuaan makkarat kouraansa Erkki suun-

nisti kohti kirjakaupan portaita. Siellä hän istahti 

kylmälle rappuselle. Hän kaivoi kääröstä eineksen 

ja aloitti aterian. Tärisevien sormin hän sai vaivoin 

makkaran osumaan suuhunsa. Murkina maistui 

hyvältä vaikka illan mittaan makuhermoja oli 

kyllästetty väkevillä aineilla.  

Kun illallinen oli ohi, Erkki työnsi paperikäärön 

portaan alle. Piilottaminen oli tässä tilanteessa 

helpon tapa välttää ympäristön sotkeminen. Jä-

teongelmista oli viime aikoina ruvettu puhumaan 

yhä painavammin eikä hän halunnut olla mikään 

ympäristön pilaaja.  Erkin katse kierteli hajamieli-

sesti raitin suuntaan kuin olisi etsinyt jotakin. Ehkä 

se oli juopuneen vaistonvaraista suuntimista kotia 

kohti. Äkkiä vatsasta kouristi. Erkki ehti oikaista 

kaulaansa juuri sen verran, ettei lasti tullut syliin. 

Päätä huimasi. Porraskaiteesta tukea hakien hän 

kampesi itsensä ylös. Mies jähmettyi rautaa vasten 

kuin odotellen olisiko vielä jotakin tulossa.  

- Ooh hooh… kylläpä se kuplii!

Erkillä oli raskas olo. Oli ollut sitä jo pitempään. 

Miehen sieluntilaa myllersivät muutkin vaivat kuin 

pelkästään tämän illan juomingit. Tunnetilan juu-

ret ulottuivat syvemmälle. Esimiehet kovistelivat 

epäsäännöllisestä elämästä. Vaikka saisivat nuo 

itsekin katsoa peiliin, oli Erkki yksikseen pohtinut. 

Kotiolotkin keikkuivat vähän kiikun kaakun. 

Mikä oli sitten syytä ja mikä seurausta, sitä hän 

ei kyennyt erittelemään. Vaimon kanssa vallitsi 

kylmä sota, joka ilmeni puheissa, katseissa ja 

kaikissa muissakin elämän kuvioissa. Joissakin 

perheissä riitely muodostui elämän voimaksi, 

mutta heillä se ei edennyt niin. Jokainen yh-

teenotto näytti vain loitontavan heitä toisistaan. 

Toissapäiväinenkin riita oli paisunut sellaisiin 

mittoihin, että Erkki katsoi viisaammaksi vetäytyä 

yöksi partiomajalle. Esimiesasema antoi sen ver-

ran hyötyä että saattoi käskyttää itsensä partioon. 

Erkin elämä ei ollut oikein hallinnassa. 

Erkki nojasi kaidetta vasten. Juopuneen silmä 

tavoitti kirjakaupan ikkunan mainoksesta yhden 

sanan: ”Isälle”! Hän tarkensi katsettaan. Vähitellen 

teksti alkoi aueta. 

- ISÄLLE… HYVÄLLE… HYVÄLLE… ISÄLLE… 

LAHJAKSI!

Isänpäivä oli tulollaan. Erkki ei ollut hyvä isä. 

Niin hän itsekseen usein ajatteli. Taisivat muutkin 

olla asiasta samaa mieltä. Vaimo oli joskus pil-

kallisesti viiltänyt muistuttaen ettei ”Se suoro tee 

miehestä oikeasti isää”.

Illan kajossa ikkunasta tuijottava mainos ivasi 

miestä tämän onnettomassa tilassa.

Kylmässä yössä Erkillä oli vain huonoja vaihto-

ehtoja. Kotiin paluussa olivat omat riskinsä, mutta 

sinne se routa porsasta ajoi. 

Kotvasen tilannetta pohdittuaan hän lähti 

matkaan. Erkki mennä töpötti tietä pitkin. Välillä 

vauhti kiihtyi muutaman askeleen pyrähdykseksi. 

Näytti siltä kuin jalat halusivat viime tingassa 

estää miehen kaatumisen. Kulkijan mieleen nousi 

joitakin ajatuksentynkiä, mutta kun hän ei saanut 

niihin minkäänlaista otetta, siirtyivät ne kuin itses-

tään syrjemmälle. Vastaan tuli naishenkilö, joka 

arvuutteli kummalle puolen tietä kulkijan kulku 

sillä kohtaa kallistuisi että pääsisi turvallisesti ohi. 

Matka jatkui. Rakko alkoi vaatia kevennystä 

saamastaan nesteytyksestä. Juuri kun tuntemuk-

set kävivät sietämättömiksi, kadun valaistu osuus 

päättyi tarjoten miehiselle toimitukselle hyvän 

suojan.

Kuta pitemmälle kulkija taivalsi tietään, sitä 

enemmän ajatukset hapuilivat kotona odottavan 

vastaanoton parissa. Lähestyessään taloaan 

hän tunsi kehossaan imun, joka veti kotiin mutta 

samalla hänessä vaikutti toinen voima joka tuntui 

työntävän takaisin. Kotipihalla Erkki huomasi ul-

kovalon loisteen. Kotiväeltä se oli pelkkä unohdus, 

mutta Erkki tulkitsi siinä hentoiset sovun merkit

Pihalla Erkki näki vaimon polkupyörän. Nor-

maalioloissa hän ei olisi kiinnittänyt siihen mitään 

huomiota, mutta tässä mielentilassa kulkuneu-

vo nosti pintaan tunnekuohun. Hän tempaisi 

pyörän telineestä ja sysäsi sen rinnettä myöten 

ryteikköön. Suoran väkivallan hän oli sentään aina 

kyennyt hillitsemään, mutta nyt pyöräparka sai 

syyttömänä maistaa välillisen koston suloisuutta.

Portailla hän haroi taskujaan. Öinen marssi oli 

tehnyt terää miehen kunnolle. Humalikko yllättyi 

itsekin, miten helposti hän sai lukon auki. Sisällä 

hän pudotti takkinsa tuolille. Arkana kuin leijonia 

peläten hän hiipi jääkaapille. Sieltä hän survoi jo-

takin suuhunsa ja joi suoraan piimäpurkista. Erkki 

istahti tuolille pöydän viereen ja pysähtyi hetkeksi 

kuulostelemaan syöntinsä seurauksia. Olo tuntui 

yllättävän vakaalta. Röyhtäisykin jäi tällä kertaa 

vaarattomasti suutariksi.

Erkki vilkaisi huolimattoman oloisesti tuolille 

jätettyä sanomalehteä. Sitten hän huomasi poi-

kien huoneen oven jääneen raollaan. Mentyään 

sulkemaan sitä hän huomasi peiton alta unessa 

tuhisevan lapsen pään. Oli hän toki ennenkin kat-

sonut nukkuvaa lasta, mutta nyt sen näkeminen 

tuntui jotenkin kummalliselta. Erkistä tuntui kuin 

juuri tässä tilassa hän voisi löytää joitakin sanoja 

kuvaamaan surkeaa isyyttään.  Normaalitilassa 

ylpeyden vastarinta oli estänyt sellaisen. Erkki oli 

kasvatettu työtä eikä turhia löpinöitä varten.

Erkki uhmasi olemassaolonsa häpeää. Hän 

hivuttautui varovasti sängyn viereen ja hiveli 

nukkuvan pojan tukkaa. Jostain syvältä työntyi 

tajuntaan elämässä koettuja mustia hetkiä, 

jotka syyttäen kävivät häneen käsiksi. Lapsen 

hiukset tuntuivat nyt käteen niin anteeksiantavan 

pehmeiltä.  

Poika käänsi unissaan kylkeä. Erkki säikähti lap-

sen heräävän ja oli jo livahtamaisillaan huoneesta. 

Kun poika jatkoi untaan, palasi hän uudelleen 

sängyn vierelle. Erkki pälyili hetken arasti ympäril-

leen. Hän ei halunnut kenenkään näkevän. Jos-

tain mielen sopukoista nousi mieleen muistikuva 

omasta lapsuudesta:

- Levo…le laske luojani, arm...mias ollos suoja-

ni, jos aamulla en nousisi, taivaaseen ota luok…

Viimeinen lause takertui kurkkuun.  Erkki lähti 

pois. Hän meni saunan puolelle, kömpi lämpi-

mänkosteille lauteille ja nukahti.

MATTI KORHONEN - RAJAN VARRELTA JA VUOSIEN
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HELMI JA HEVI
JOPEN JUTTUJA RAJALTA:

Topi meni Poutiaiselle sanomaan vapaapäivätoi-

vettaan ja ajatteli perustella sitä hyvin.

- Käviskö millään torstaille vapaapäivä kun 

pitäs käyttää emäntää neuvolassa.

*****

Vartiolta oli muonat päässeet loppumaan ja 

Topi soitti komppaniaan muonittajan hommaa 

hoitaneelle Kalaniemen Tommille.

- Kuule, laittasitko vähän juustoo. Meillä ei oo 

leivän päälle pistää muuta kuin ylähuuli.

*****

Joulun alla Topi tuumasi vartion ruokapöytään 

käydessään:

- Joulupöydässä on sitten monenlaista laatik-

koruokaa; auki, kiinni ja vähän ravollaan.

*****

Olin nuorena, vielä peruskurssin käymätön raja-

mies, ja päivystin sunnuntaina vartiolla. Vartiolle 

tulee kaksi miestä, toinen lähikylän isäntä, jolla 

itsellä oli liikkumis- ja oleskelulupa rajavyöhyk-

keelle. Hänen vieraakseen oli tullut sukulaismies 

Keski-Suomesta, joka ei ollut koskaan käynyt 

rajaseudulla.

Miesten tultua sisälle, tämä paikkakunnan 

isäntä kysyy: 

- Saisiko sitä tälle sukulaismiehelle vyöhykelu-

van, jos kävisin näyttämässä hänelle valtakunnan 

rajaa Hakkaraisen mäellä.

En osannut heti sanoa tuohon mitään, mutta 

onneksi Topi oli vartion puolella pelaamassa 

korttia ja hän puuttui heti peliin ja ilmoitti:

- Ei tuolla perusteella voida lupaa kirjoittaa, 

mutta jos te menette vaikka lehmän ostoon Hak-

karaiseen, niin lupaa voidaan myöntää. 

Tähän isäntä sitten ilmoitti, että kyllä me itse 

asiassa ollaan menossa lehmän ostoon Hakkarai-

sen Arvolta. 

No lupa sitten kirjoitettiin ja saateltiin miehet 

matkaan asianmukaisin ohjein. Tämän jälkeen 

Topi sanoi, että talon lehmät laitettiin jo viisi 

vuotta sitten Lihakuntaan.

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

Kespro Oy
noutotukku

Myllymäenkatu 35,
LAPPEENRANTA

puh. 0105 331 000
www.kespro.com
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RAJAN FUTIKSEN MESTARUUDESTA 
PELATTIIN LAPPEENRANNASSA
OLI TAAS SE AIKA, KUN LOPPUKESÄ LÄHENI JA RAJAN FUTIKSEN EPÄVIRALLISET MESTARUUSKISAT OLIVAT TULOSSA. 

TÄLLÄ KERTAA KOKOONNUIMME LAPPEENRANTAAN ”AMIKSEN TEKONURMELLE PELAAMAAN.” MUKAAN OLI SAATU 

KIITETTÄVÄ MÄÄRÄ JOUKKUEITA, YHTEENSÄ KUUSI. TURNAUKSEN ISÄNTÄNÄ TOIMI SIIS KAAKKOIS-SUOMEN 

RAJAVARTIOSTO. TURNAUS PELATTIIN PERJANTAINA 7.8.2015.

TEKSTI JA KUVAT VILLE WILLMAN

Sääennustetta tutkailtiin jo viikolla 

ja tuli mieleen että vissyä saattaa 

mennä jonkun verran pelien ohessa. 

Arvelu piti paikkansa melko hyvin. Vil-

kaisin kentän mittaria joskus puolen 

päivän jälkeen ja se näytti varjossa +26c astetta. 

Kyllä, pullukalle tuli hiki. Turnauksen parasta 

antia oli se, että näki tuttuja kasvoja taas urheilun 

merkeissä, siinä on yksi tämän toiminnan suola. 

Kurssikaverit tervehtivät toisiaan ja vartiostot vaih-

tavat kuulumisiaan pelien jälkeen. Mutta tosiaan 

keli oli kaikille sama.

Tärkeintä näissä ympyröissä kirjoittajan mie-

lestä on osallistuminen, ilman joukkueita ei ole 

turnauksiakaan. Suomenlahti oli saanut uudet 

peliasut, mikä näkyi pelaajien otteissa ainakin 

kentän laidalla. ”Minä haluan olla numero 10!”, 

”Miksi tämä paita kiristää mahan kohdalta vaikka 

se on XL?”. 

Turnaus pelattiin jälleen kerran hyvässä 

hengessä ja vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin. 

Pienet naarmut, mustelmat ja henkiset louk-

kaantumiset kuuluvat asiaan. Merkille pantavaa 

turnauksen järjestelyistä oli se, että Kaakkois-

Suomi pelasi herrasmiesmäisinottein jo ennen 

turnausta. Vartiosto ei kasannut itselleen yhtä 

”Superjoukkuetta” vaan jakoi joukkueet rajanyli-

tyspaikkojen mukaan. Näin ollen saimme pelata 

Imatran, Nuijamaan ja Vaalimaan joukkueiden 

kanssa. Tästä hatunnosto järjestävälle taholle! 

Kirjoittajan arvion mukaan turnaus oli aika 

tasainen ja maalierot pieniä. Voittojen merkitys 

nousi arvoonsa: SLMV:n pelatessa tasapelejä, 

Nuijamaa ja Vaalimaa pääsivät karkaamaan 

finaaliin asti. SLMV:n manageri Ahti Rantanen 

lupasi tulitukea ja taktisia muutoksia seuraavaan 

turnaukseen, jotta SLMV palaisi taas kultajahtiin 

tosissaan. Lehdistötilaisuudessa hän ei paljasta-

nut enempää salaisuuksiaan.

Päätöstilaisuudessa johtokunta kokoontui ja 

antoi vastuun ensi vuoden turnauksesta Länsi-

Suomelle. Pelaamme Oulussa vuonna 2016 ja 

vuonna 2017 isännän roolin ottaa SLMV Tikkurilan 

tekonurmella Vantaalla. 

TULOKSET

1. Nuijamaa, 2. Vaalimaa, 3. Suomenlahden Meri-

vartiosto, 4. Imatra, 5. Länsi-Suomen Merivartiosto 

ja 6. Suomussalmi.

Nuijamaa nappasi mestaruuden.
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www.ultracom.fi

Uutta muotoilua edustava Ultracom Novus saatavana nyt. Hanki omasi! 
Ultracom Novus on täysin uusi koiratutka, joka on pieni kooltaan 
ja kestävä rakenteeltaan. Käytön mukavuutta lisää etäohjattava 
huomiovalo, itsevaihdettava pantaosa, akku ja SIM-kortti.

Jokainen
rakastaa 
lämpöä.
Hyvä olo näkyy.

Se kannattaa kokea.

Tutustu valikoimaan ja osta:

ruskovilla.fiUusi kuvasto ilmestynyt!

100% MERINOVILLA
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VIRKAVAATTEIDEN 
TUOTEKEHITYKSEN SATOA
ALKUVUODESTA 2014 ALOITETTIIN PARTIOVAATETUKSEN KEHITTÄMISHANKE. TYÖRYHMÄSSÄ OLIVAT MUKANA ARTO 

LEHTINEN RVLE, ARJA HÄRKÖNEN RVLE, JARI KORPELA K-SR, HANNU HEISKANEN KR, VESA MUSTONEN P-KR, SARI 

KUUSISTO POLIISIN TEKNIIKKAKESKUKSESTA JA HANNA LAINE TOPPER UNIFORMISTA. TÄLLÄ KOKOONPANOLLA 

KEHITIMME PARTIOPUVUN, JOKA TOIMITETAAN TÄNÄ SYKSYNÄ LOPPUKÄYTTÄJILLE. 

TEKSTI HANNA LAINE, TOPPER UNIFORM

KUVAT VESA MUSTONEN

Ehkä kaikkein haasteellisinta aloit-

tamisessa oli pohdinta siitä, mihin 

keliolosuhteisiin pukua kehitetään. 

Haaveena oli yksi puku, joka on ym-

pärivuotisessa käytössä, sekä etelässä 

että pohjoisessa, säällä kuin säällä. Jos tämä olisi 

mahdollista, niin että puku oikeasti toimisi, eikä 

perustuisi vain myyntimiehen myyntipuheisiin, 

voisimme valloittaa maailman uudella ulkovaate-

markkinat mullistavalla keksinnöllä. Päädyimme 

lopulta realismiin ja ryhmä rajasi käyttötarkoitusta 

ns. välikausipuvuksi, joka hengittää todella hyvin 

ja toimii urheiluun verrattavissa työsuorituksissa 

hyvin. Puvun suunnittelussa lähtökohtana omi-

naisuuksien lisäksi oli tietenkin myös se, että sen 

pitää näyttää viranomaisen vaatteelta eikä liian 

urheiluasulta.

Määrittelyn jälkeen työryhmä sai ensimmäisen 

protopuvun nähtäväksi ja sovitettavaksi ja totesi, 

että puku on miellyttävä päällä ja erityistä kiitosta 

sai joustomateriaalista tehty takakappale takissa, 

joka antoi lisää liikkuvuutta. Myös housut olivat 

mukavat päällä ja taipuivat joustavan yläosan 

ansiosta hyvin. Housun muotoilussa ja yksityis-

kohdissa kiinnitettiin huomioita myös siihen, 

että varustevyön käyttö housun päällä ei aiheuta 

hiertymää ihoon eivätkä saumat paina. Joustavan 

materiaalin kaveriksi valittiin kangas, jossa oli 

sisäpuolelle tehty vettä ja tuulta pitävä viimeistely. 

Ajatuksissa oli, että pukua voisi pitää tihkusateella, 

ja lisäksi kankaan hengittävyys oli luokiteltu hy-

väksi. Ensimmäinen virallinen koekäyttö aloitettiin 

elokuussa 2014 ja siihen osallistui 15 koekäyttä-

jää. Saadut palautteet olivat muuten hyviä, mutta 

jo kävellessä hiki virtasi, eikä pukua voinut kuvailla 

hengittäväksi etenkään reippaassa menossa.

Jatkoimme kehittelyä ja lisäsimme joustavan 

kankaan osuutta pukuun, jotta saisimme siitä 

hengittävämmän. Työryhmän jäsenet tekivät 

seuraavan koekäytön, jonka tuloksena vettä ja 

tuulta pitävästä kankaasta luovuttiin kokonaan. 

Koekäyttö osui talvikelien aikaan ja nähtävissä oli, 

että kehon kosteus tekee kuuraa mm. hihoihin, 

kun pukua käytetään reilun pituisella hiihtolen-

killä. Viimeinen koekäyttösarja tehtiin ajatuksella, 

että puvun ei tarvitse pitää vettä vesisateella, jotta 

sen ominaisuudeksi saadaan maksimi hengittä-

vyys. Palaute oli oikein positiivinen ja muutamin 

pikkuviilauksin päädyttiin pukuun, jota lähdettiin 

toteuttamaan. 

Pukuun kuuluu myös lierihattu, eikä se olekaan 

mikä tahansa asia, vaan pääasia. Ja luonnollisesti 

pääasia on se, joka jakaa vahvasti mielipiteitä ja 

pitää keskustelua yllä. Lierihattu ajatus lähti siitä, 

että tarvitaan päähine, jota ei vielä ole Rajavartio-

laitoksen vaatevalikoimassa ja joka suojaa niskaa 

auringolta ja tarvittaessa pikku vesisateelta. Sitä 

Uusi varusteliivi ja lierihattu.
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on tarkoitus käyttää partiointitehtävissä, mikäli 

haluaa lisätä auringon suojausta.

Samainen työryhmä teki tuotekehitystä myös 

varusteliivin, pipon ja lippalakin osalta. Varustelii-

vin tuotekehityksessä otettiin huomioon mm. se, 

että siihen voi kiinnittää varustevyön, jotta mm. 

voimankäyttövälineiden painoa voidaan jakaa 

hartioille ja lantiolle. Pipon materiaaliksi testattiin 

pehmeämpää villalaatua eli merinovillaa ja 

lippalakin muotoa paranneltiin ja takakiinnitys 

vaihdettiin tarraksi. Näiden tuotteiden osalta 

tuotekehityksen viimeisiä päätöksiä odotellaan ja 

prosessi on etenemässä. 

Vaatteen tie tuotekehityksineen ja testauk-

sineen on usein kovin pitkä, ennen kuin se 

saadaan todelliseen koekäyttöön, eli kentälle. 

Koekäyttöjä varten hankitut kankaat olivat mustia 

väriltään, koska sitä väriä on usein kangastehtaan 

varastossa helpommin saatavilla, jos sitäkään. 

Rajavartiolaitoksen vihreä sävy teetetään erikseen 

ja sitä varten on tilattava satoja metrejä kangasta, 

jotta kangastehdas tekee värjäyksen. Haastavinta 

on sävyn valitseminen laboratoriossa tehdyistä 

näytepaloista, ne kun ovat aina niin kovin pieniä 

kooltaan. Kun kankaat ja pukuun tarvittavat 

tarvikkeet on valmistettu, alkaa itse vaatteen 

valmistus. 

Ansioitunut partiopuvun kehittämistyöryh-

mä on saanut työnsä tehtyä ja jännityksellä 

odotamme, miten olemme vaativassa projek-

tissa onnistuneet. Seuraavat tuotekehitysasiat 

ovat jo käynnissä, ja uusi ryhmä on aloittanut 

työnsä kelkkapuvun parissa. Uudessa työryh-

mässä ovat mukana Ari Hirvonen RVLE, Arja-Liisa 

Härkönen RVLE, Jarmo Hakala RVLE (pohjoisen 

palvelualueen esimies), Mika Vaari LR, Petteri 

Määttä KR, Vesa Mustonen P-KR ja Hanna Laine 

Topper Uniform. Tarkoitus on tehdä ensimmäiset 

koekäyttökappaleet vielä tänä talvena ja ehtiä 

koekäyttämään niitä aidossa ympäristössä. Uudet 

haasteet ovat kohdattavana ja niitä käsittelemme 

innostuneesti ja mielenkiinnolla. 

Varusteliiviin  voi kiinnittää varustevyön, jotta mm. voimankäyttövälineiden painoa voidaan jakaa hartioille ja lantiolle. 

POHJOIS-KARJALAN 
SÄHKÖ

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

www.pks.fi 

Lieksan Viherkeskus ja 
Hautauspalvelu Oy

Simo Hurtankatu 10, Lieksa
Puh. 013-521 298

Valtimon Sähkötyö Oy
Teollisuustie 1, 75530 Nurmes

Puh. 013-450 505, 0500-372 823

Eristysliike Laihanen Oy
Viistokatu 5, Lappeenranta

Puh. 0400 658 379

Enon Erä ja Urheilu
Liikekeskus, 81200 ENO

puh. 013-761 771

Pauli Kuokkanen Oy
Aholantie 10 A, Valtimo

Puh. 0500 218 034
• KULJETUSPALVELUT • MAANRAKENNUSTYÖT 

• MAA-AINEKSET

Konetyö Lassi Malinen
Ratatie 21, Sotkamo
Puh. 0440 380 150
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HEIKKO RIISTAVUOSI?

Kauden uutuuksiin kuuluu digitaalinen metsästyskortti, 

joten enää ei välttämättä tarvita mukana helposti 

rähjääntyvää paperiversiota.

Alkaneen metsästysvuoden riista-

tilanne on pääosin vielä hämärän 

peitossa, sillä tätä kirjoitettaessa 

tiedetään vasta se, että vuosia jatku-

nut vesilintukantojen taantuminen 

ei loppunut tänäkään vuonna. Toisaalta lisäänty-

miskauden sateet ja koleus antavat olettaa, että 

suuntaus on sama niin metsäkanalintujen kuin 

muidenkin siivekkäiden suhteen. Toisaalta jänis-

kanta näyttäisi paikoin edellisvuosia runsaammal-

ta, mutta mikään itsestäänselvyys sekään ei ole.

Luonnonvarakeskuksen (Luke eli entinen RKTL) 

vesilintulaskentojen mukaan neljän tärkeimmän 

saalislajin (sinisorsa, tavi, haapana ja telkkä) 

pitkäaikainen poikastuottoindeksi paria kohden 

jatkui edelleen laskusuunnassa. Ylivoimaisesti 

suurin lasku (-67 %) kohdistui nokikanaan, jota 

seurasivat tavi (-9,1 %) ja sinisorsa (-5,1 %) selvästi 

pienemmillä lukemilla. Selitykseksi tarjotaan kole-

aa ja sateista alkukesää. Näin siitäkin huolimatta, 

että haapanan ja telkän kokonaispoikastuotto oli 

hieman edellisvuotta parempi.

Metsäkanalintujen kolmiolaskennan tulos ei ole 

tätä kirjoitettaessa vielä tiedossa, mutta edelli-

seen viitaten niidenkin poikastuoton voisi olettaa 

jäävän selvästi keskiarvon alapuolelle. Omakoh-

taisten havaintojen mukaan myös sepelkyyhkyn 

pesimätulos on jäänyt huomattavasti tavan-

omaista heikommaksi.

Hirvenpyyntilupia on myönnetty 37 761, mikä 

liki 4 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.  

Kannan alueellisesta jakaumasta johtuen tämä ei 

kuitenkaan lisää lupamääriä kaikilla alueilla.

Karhun lupamäärä (133) pysyy käytännössä 

ennallaan. Se jakaantuu 81 kannanhoidolliseen 

poikkeuslupaan ja 52 poronhoitoalueen kiintiölu-

paan. Samalla karhunmetsästyksen säännöstöä 

on uudistettu niin, ettei pyynnissä saa käyttää 

hajuun tai ravintoon liittyvää haaskaa tai muuta 

keinotekoista houkutinta. Poronhoitoalueen 

kiintiötilanteen seurantaan tarkoitettu karhupu-

helin on lakkautettu seurannan nettiin siirtymisen 

johdosta.

METSÄSTYSKORTTI KÄNNYKKÄÄN

Tarkemmin ajatellen eränkäynti on ollut aina 

varsin tekninen laji. Näin jo kivikaudelta alkaen, 

jolloin parhaat välineet ja niiden käyttötaidon 

omaava oli aina etulyöntiasemassa heikommin 

varustautuneita lajikumppaneitaan vastaan.

Sen sijaan tietotekniikan hyödyntäminen 

eränkäyntiin on huomattavasti uudempi asia. 

Näin jo yksistään siitä syystä, ettei sitä ole ollut 

kovin kauaa olemassa, puhumattakaan että 

sitä olisi ensimmäisenä kehitetty eränkäyntiä 

palvelemaan.

Tänään kaikki on toisin. Eränkäyntiin löytyy 

teknisiä vimpaimia joka lähtöön, jopa niin, että 

se on eräs nopeimmin kasvava alue erätarvik-

keiden markkinoinnissa – ja nimenomaan siinä, 

sillä onhan nettikauppakin yksi tietotekniikan 

sovellusalueista.

Uusin lisä tällä alueella Suomen riistakeskuk-

sen markkinoille tuoma sähköinen metsästys-

kortti, jonka saa käyttöönsä rekisteröitymällä 

Oma riista -palveluun osoitteessa oma.riista.fi 

ja lataamalla älykännykkäänsä Oma riista mo-

biilisovelluksen Applen, Microsoft in tai Googlen 

sovelluskaupasta.

Oma riista -verkkopalvelusta tai sen mobii-

lisovelluksesta näkyy omat metsästäjärekisteri-

tiedot, riistanhoitomaksun suoritus ja riistanhoi-

toyhdistyksen jäsenyys ja mahdolliset tehtävät 

yhdistyksessä. 

Järjestelmän etuihin kuuluu metsästyskortin 

mukanaolo kännykässä, joten se ei pääse reissus-

sa rähjääntymään. Toisaalta palvelusta saa tulos-

tettua uuden metsästyskortin kadonneen tilalle 

(jos sellaista sattuu tarvitsemaan), sekä ulkomail-

le suuntautuvia metsästysmatkoja varten joko 

saksan- tai engalanninkielisen sertifikaatin. Kun 

tähän lisätään saaliskirjanpito sekä älykännykään 

mahdollisesti ladatut kartta- ja muut metsästys-

sovellukset, niin taskussa on sellainen tietopankki, 

jolla selviää hankalammastakin tilanteesta.

Miinuspuolista mainittakoon hankalahko 

kirjautuminen, mutta kun siitä pääsee yli, niin 

toimiihan se.

AFRIKKALAINEN SIKARUTTO LEVIÄÄ 

VIROSSA

Afrikkalainen sikarutto puhuttaa Euroopan erävä-

keä. Se on asfiviruksen aiheuttama eläintauti, jota 

esiintyy sikaeläimillä eikä se tartu ihmisiin. Tauti 

on vakava ja johtaa yleensä aina sairastuneen 

yksilön kuolemaan. 

Tauti havaittiin Kaukasuksella vuonna 

2007, josta se on levinnyt nopeasti muualle 

Itä-Eurooppaan. Meitä lähinnä sitä esiintyy 

Venäjällä ja Virossa, joista viimeksi mainitussa se 

on aiheuttanut maan sikataloudelle jo melkoisia 

ongelmia. Jos villisikojen kantama virus pääsee le-

viämään sikalaan, se tietää käytännössä kaikkien 

eläinten lopettamista. Niinpä villisikojen kanssa 

tekemisissä olleiden on syytä huolehtia kaikkien 

varusteidensa desinfioinnista taudin leviämisen 

ehkäisemiseksi. Tämä koskee ensisijaisesti villisi-

kajahteihin osallistuneita, mutta myös maanvilje-

lijöitä ja muita luonnossa liikkujia.

Koska suomalaisia metsästäjiä osallistuu ylei-

sesti Viron villisikajahteihin, edellä mainittu tulee 

ottaa huomioon. Sama koskee muihinkin Baltian 

maihin (Latvia, Liettua, Puola ja Valko-Venäjä) ja 

Venäjälle suuntautuvaa metsästysmatkailua.

Tautia ei ole toistaiseksi tavattu Suomessa.

ERÄSTÄJÄN SYYSKAUSI

Syksy on erähenkilönkin sadonkorjuuaikaa, jolta 

odotetaan saaliin ohella myös elämyksiä. Toisaal-

ta pimeys, liukkaus ja kylmyys voivat muodostaa 

vaaratilanteita, joita on pyrittävä mahdollisuuksi-

en 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-

ERÄLLINEN
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Syksy on myös kalastajan juhlaa. Siika liikkuu ja käy pyydykseen ruskan kultaamissa rantavesissä..

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 tammikuun loppuun,

* hirveä6) saa metsästää Suomen riistakeskuk-

sen ML 26 §:n mukaisella hirvieläinten pyyntiluval-

la syyskuun 26. 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 

26. 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 

poikkeusluvalla poronhoitoalueella 1.10.2015-

29.2.2016 välisenä aikana ja muualla maassa 1.12. 

– 29.2. 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 maas-

sa ja euroopanmajavaa Suomen riistakeskuksen 

myöntämällä ML 10 §:n mukaisella pyyntiluvalla 

elokuun 20. päivän alusta huhtikuun loppuun,

* piisamia saa metsästää koko maassa loka-

kuun alusta toukokuun 19. päivän loppuun,

* kettua saa metsästää poronhoitoalueella 1.8.-

30.4. ja muualla maassa 1.8.-14.4. vöisenä aikana, 

* Suomen riistakeskuksen myöntämällä ML 41 

a §:n 1 momentin mukaisella poikkeusluvalla saa 

metsästää Itämeren norppaa 1.8. – 31.7. välisenä 

aikana

* koko jakson ajan saa metsästää tarhattua 

naalia, supikoiraa, minkkiä ja hilleriä, ei kuiten-

kaan pennullista naarasta 1.5. – 31.7. välisenä 

aikana,

* mäyrää saa metsästää koko elokuun alusta 

maaliskuun loppuun,

* kalastus on kielletty lohipitoisten vesistöjen 

koski- ja virtapaikoissa 11.9.-15.11. välisenä 

aikana.

Rajoituksia metsästysaikoihin:

1) Metsästyksessä ei saa käyttää haaskaa eikä 

muuta keinotekoista houkutinta. 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 poislukien 

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 maakun-

nassa lukuun ottamatta Lapinjärven, Loviisan 

ja Myrskylän kuntia. Metsoa saa metsästää 

Lapin maakunnan Enontekiön, Kittilän, Kolarin, 

Muonion ja Utsoen kunnissa 10.-30.9. välisenä 

aikana, sekä Pohjanmaan Keski-Pahjanmaan ja 

Etelä-Karjalan maakunnan Parikkalan kunnassa, 

Etelä-Pohjanmaan  maakunnan Evijärven ja Kau-

havan kunnissa, Etelä-Savon Enonkosken, Hei-

näveden, Joroisten, Pieksämäen ja Savonlinnan 

kunnissa,  Keski-Suomen Kinnulan, Pihtiputaan 

ja Viitasaaren kunnissa, Pohjois-Karjalan Kiteen, 

Rääkkylän, Liperin ja Outokummun kunnissa sekä 

Pohjois-Savon maakunnassa poislukien 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 Kiuruveden, Rautavaaran, Sonkajärven 

ja Vieremän kuntia 10.9.-15.10. välisenä aikana ja 

muualla maassa sekä edellä mainituissa Pohjois-

Savon kunnissa 10.9.-31.10. välisenä aikana.

5) Pyytä saa metsästää Lapin maakunnan 

Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion ja Utsjoen 

kunnissa 10.-30.9. ja muualla maassa 10.9.-31.10. 

valisenä 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 26.9.2014 - 31.1.2015 välisenä 

aikana.

Luettelosta ovat muuttuneet karhun, ketun ja 

mäyrän metsästyssäädökset. Lisäksi riistanhoi-

toyhdistykset ja metsästysseurat voivat lyhentää 

mainittuja metsästysaikoja, asettaa saalisra-

joituksia tai kieltää kokonaan jonkin riistalajin 

metsästyksen, joista on oltava selvillä ennen 

metsästyksen aloittamista. 

Oheiset metsästysajat eivät koske Ahvenan-

maata, jossa on voimassa omat säädöksensä.

Jousimies
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HUNTERS ELEMENT KUORIPUKU
JOENSUULAINEN ERÄKAUPPA JOKIERÄ TOI SUOMEN VAATEMARKKINOILLE TÄKSI VUODEKSI MIELENKIINTOISEN 

UUTUUDEN, UUSISEELANTILAISEN HUNTERS ELEMENT –VAATEMALLISTON JOKA ON VARTA VASTEN SUUNNITELTU 

SUOMEEN. ESITTELYYN JA TESTIIN SAIN MALLISTON LIPPULAIVAN, VITAL-PUVUN. 

TEKSTI JA KUVAT HEIKKI HEISKARI

Ensituntuma puvusta on laadukas. 

Työn jälki on siistiä ja saumat on tei-

pattu sisäpuolelta. Sisäpuolella ei ole 

vuorta, vaan pelkästään kalvokankaan 

sisäpinta. Pukua on tarkoitus käyttää 

kerrospukeutuen, eli alle puetaan hengittäviä ja 

kosteutta siirtäviä kerroksia kelin ja liikkumisen 

mukaan. Valmistaja suosittaa käyttämään villan 

sijaan teknisiä materiaaleja niiden nopeamman 

kuivumisen vuoksi. Puvun kangas on valmistajan 

oma 3-kerroslaminoitu Hydrafuse DryStealth, 

jolle luvataan 10 000 mm vesipilarin kesto 

neliösentille ja 6 000 gm hengittävyys vuorokau-

dessa. Ulkoapäin puvussa on erikoisen näköinen 

camokuviointi nimeltään Desolve veil camo, joka 

on kehitetty tutkien eläinten näkökykyä. Kuosissa 

pyritään rikkomaan ihmisen hahmo vaakasuun-

taisilla kuvioilla ja näin hämäämään eläintä, kun 

taas perinteinen camokuosi pyrkii sulautumaan 

taustaan. Kankaan pinta on harjattua trikoota, 

mikä tekee puvusta suhteellisen hiljaisen. Lantin 

kääntöpuolena harjaus heikentää kankaan 

vedenhylkivyyttä ja hidastaa kuivumista. Ensi 

vuonna mallistoon onkin tulossa sileäpintainen ja 

erittäin vettä hylkivä puku sekä erilaisia camovaih-

toehtoja. 

Takissa on kuminauhakiristys helmassa ja 

tarrakiristys hihoissa. Taskuja on sivuilla normaalit 

yksi puolellaan sekä rinnassa ulkopuolella 

molemmin puolin. Lisäksi takissa on myös tilava 

povitasku ja gps- tai puhelintasku. Huppu on 

kiinteä ja kuminauhoin säädettävissä. Housuissa 

on tilavat etutaskut sekä reisitaskut. Kahta asiaa 

jäin kaipaamaan ennen puvun ensimmäistä 

käyttökertaa: takkiin ilmastointireikiä ja housuihin 

lahkeensuun kiristys-

mahdollisuutta.

Puku on päällä 

erittäin kevyt ja 

mukava. Se tuntuu 

istuvan hyvin, olipa 

alla sitten enemmän 

tai vähemmän ker-

roksia. Varsinaisessa 

käyttöympäristössään 

puku on ollut testissä 

kahden lyhyen met-

säreissun ajan, joissa 

sen toimivuus on vai-

kuttanut lupaavalta. 

Ensimmäinen reissu 

metsään osui varsin 

lämpimään iltapäi-

vään, jolloin ainakin 

puvun hengittävyys 

joutui oikeasti koe-

tukselle. Kokemus oli 

todella positiivinen, 

joskin kuorivaatteelle 

ominaista pientä hios-

tamista oli havaitta-

vissa. Se oli kuitenkin 

niin vähäistä, että 

en muistanut niitä 

aluksi kaipaamiani 

ilmastointireikiä. Puku 

on mielestäni myös 

riittävän hiljainen, 

kuten teknisissä 

ominaisuuksissa 

luvataan. Pieni miinus 

ilmeni paljaan risun osuessa kankaaseen vauhdil-

la. Tämä ominaisuus tosin on ollut läsnä useissa 

aiemminkin päällä pitämissäni Sastan, Haltin, 

Alaskan ja Jahtijaktin kuorellisissa eräasuissa. 

Ainut ratkaisu tähän näyttäisi olevan vieläkin 

pehmeämpi pinta, jolloin taas vedenpitävyys ja 

-hylkivyys kärsivät. Niin tai näin, mutta itse ainakin 

kärsin mieluummin pienistä äänistä kuin kalsarei-

hin asti märistä vaatteista. 

Toisella reissulla suuntasin eräänä sateisena 

aamuna sorsien perässä vesille. Sielläkään en 

havainnut puvussa moitteen sijaa, sillä vesi pysyi 

oikealla puolella ja camokuviokin tuntui toimi-

valta. Pientä jumppaa toki vaatii, kun heinikoissa 

kahlatessa pärjää mahdollisimman ohuella alus-

kerrastolla ja hetken kuluttua passissa istuessa 

alkoi väliin kaivata lisää lämpimiä kerroksia.  

Alkuihmettelyn ja parin muutaman tunnin käyt-

tökerran perusteella puku vaikuttaa toimivalta 

ja näyttää lunastavan valmistajan lupaukset. 

Käyttötesti jatkuu läpi syksyn ja puvun puolesta 

koiranilmakaan ei taida enää olla tekosyy jättää 

lähtemättä. Vuoden viimeiseen numeroon kirjoi-

tan toisen jutun puvusta pidemmän testausajan 

antamalla kokemuksella. Koko Hunters Elementin 

Suomeen suunniteltu mallisto löytyy osoitteesta 

www.jokiera.fi. Lisäksi teknistä tietoa, esimerkiksi 

kankaista, löytyy valmistajan nettisivuilta www.

hunterselement.com.

Kirjoittaja testauksen lomassa. Ei omalaatuinen camokuvio ainakaan näitä lintuja 

haitannut.

Takin vuori ja povitasku.

RAJAVIESTI TESTAA
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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 - 21:00

Avoinna
maanantai-perjantai 7.00 - 18.00
lauantai 9.00 - 17.00
sunnuntai 12.00 - 18.00

Palvelupiste kansainvälisellä puolella maanantai-lauantai 5.30 - 21.00
T2 Schengen (Porttialue 16-31) sunnuntai 5.30 - 21.30

Katso kuukauden tarjoukset nettisivuiltamme!
www.tikkurilanuusiapteekki.fi 

verkkoapteekki
www.netti-apteekki.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

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

Patria Aviation Oy Diesel Engines 
www.patria.fi 

Valtuutettu  MTU 
huoltotoimittaja 

www.venajaseura.com

Nakarin 
Kalanviljelylaitos Ky

Ruonaantie 19, Virolahti
Puh. 0400 754 554

Taksi 
Tuula Pelkonen

Kangaslammentie 70, Onkamo
Puh. 0400 279 499

www.portofturku.fi
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SAIMAJA – RTU:N MÖKKI 
TAIPALSAARELLA
VUODEN 2012 SYKSYLLÄ RTU:N 

JÄSENKÄYTTÖÖN HANKITTU 

SAIMAJA-MÖKKI ON NOUSSUT RTU:N 

KIINTEISTÖISTÄ SUOSITUIMMAKSI 

VAPAA-AJANVIETTO-PAIKAKSI 

JÄSENISTÖN KESKUUDESSA. 

Sesonkiaikoina kesälomakaudella, 

joulun ja uudenvuoden aikaan, 

hiihtolomaviikoilla ja pääsiäisen 

aikaan viikot joudutaan pääsääntöi-

sesti arpomaan varauksen tehneiden 

kesken. Syksyllä ja talvella mökillä on enemmän 

vapaata tilaa kalenterissa. 

Mökkiä vuokrataan ensisijaisesti koko viikoksi 

(maanantai-sunnuntai) hintaan 300€, mutta mikä-

li koko viikon varauksia ei ole, mökkiä voi vuokrata 

lyhyemmäksikin ajaksi 50€/vrk hinnalla. Pääl-

lekkäiset touko-marraskuun varaukset arvotaan 

helmikuun lopussa ja joulu-huhtikuun varaukset 

elokuun lopussa. Arvonnan jälkeen vapaita aikoja 

voi varata periaatteella nopein varaaja voittaa.

Mökissä on tupakeittiö, kolme makuuhuo-

netta, joissa kaikissa kaksi sänkyä, kylpyhuone, 

sähkösauna ja WC. Mökissä on tavanomaiset 

kodinkoneet ja laitteet, ruuanlaittovälineet ja asti-

at. Rantasaunalla on puulämmitteisen saunan ja 

pesuhuoneen lisäksi kaksi sänkyä saunatuvassa. 

Pihapiiristä löytyy autotalli, grillikatos, nuotiopaik-

ka, koiratarha ja koppi, puuvaja ja rannassa laituri, 

Buster M moottorivene, sekä soutuvene. Autotal-

lissa on kalastusvälineitä, vesisukset, vetolauta ja 

vetorengas.

Jos mökillä käy aika pitkäksi, niin Suur-Saimaa 

tarjoaa upeat mahdollisuudet tutustua suomalai-

seen järviluontoon ja kalastukseen. Lyhyen vene-

matkan päässä on retkisatamia mm. Ilkonsaares-

sa, Satamosaaressa, Pullikaisessa, Päihäniemessä 

ja Kyläniemessä. Lähellä sijaitseva Ilkonselkä on 

suosittu vetouistelupaikka ja siellä on mahdolli-

suus nähdä myös harvinainen saimaannorppa. 

Mökkikansiossa, 

joka käyttäjien kan-

nattaa lukea, löytyy 

lisätietoa paitsi 

mökistä, myös 

vapaa-ajanvietto-

mahdollisuuksista 

lähialueella. RTU:n 

nettisivuilta löytyy 

myös tietoa mökis-

tä, varustuksesta ja 

varaamisesta.

SAIMAJA – GSU:S STUGA 
VID TAIPALSAARI
SAIMAJA-VILLAN SOM ANSKAFFADES 

HÖSTEN 2012 HAR SNABBT 

BLIVIT DEN MEST ANVÄNDA  

FRITIDSBOSTADEN BLAND UNIONENS 

MEDLEMMAR. 

Under högsäsongen på sommaren, 

julen, nyår och sportlovet hamnar 

man oft ast att dra lott bland dem 

som bokat veckan. Under hösten 

och vintern finns det mer lediga 

veckor i kalendern. I första hand hyrs villan ut för 

hela veckan (må-sö) till priset på 300 € och ifall det 

inte finns bokningar för hela veckan kan den även 

hyras ut för kortare perioder till priset av 50€/dygn. 

Alla dubbelbokningar under maj-november lottas 

ut under slutet av februari och december-april 

dubbelbokingar dras i slutet av augusti. Eft er att 

lottdragningarna kan de lediga veckorna bokas 

enligt ”först-till-kvarnen”-principen. 

I villan finns det ett litet kök, tre sovrum med två 

sängar, badrum, bastu och WC. Köket är utrustat 

med de de mest grundläggande husgeråd som 

kan behövas vid matlagning. Bastun nere vid 

stranden är vedeldad och utöver badrum finns 

även två sängar bastukammaren. På tomten finns 

även ett bilgarage, grilltak, hundbur, vedlider 

och flytbrygga, en Buster M samt roddbåt. I 

garaget finns lite fiskeredskap, vattenskidor och  

wakeboard

Suur-Saimen bjuder på fina möjligheter att 

bekanta sig med finländsk insjönatur och fiske. 

På kort avstånd finns det utflyktshamnar vid bl.a. 

Ilkonsaari, Satamosaari och Pullikainen, Päihän-

niemi och Kyläniemi som man kan besöka med 

båt. Ilkonsaari är också populär ort för trolling och 

där kan man även i bästa fall få se den sällsynta 

saimenvikaren.

I stugan finns även en info-

mapp med mer information 

om stugan och fritidssyssel-

sättningar i närområdet. Mer 

info om stugan, utrustningen 

och bokningssättet finns 

även på GSU:s hemsida.

JÄSENETU



Zodiac - Vaativaan 
ammattikäyttöön.

www.konekesko.com

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 



Ikäviin asioihin voi ja kannattaa varautua. Henkivakuutus turvaa toimeen-
tulosi, jos jäät yksin pitämään huolta perheestäsi. Saat mielenrauhaa jo

muutamalla eurolla kuussa. Mitäpä jos hoitaisit asian kuntoon saman tien!
Katso hinta ja osta vakuutus 10 % edullisemmin:

ONKIN YHTÄKKIÄ NOLLA?
Entä jos toisen euro

010 19 19 19

henkivakuutuskuntoon.fi 
Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

* Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä hintavertailu 11/2013.

K-PLUSSAA IFIN VAKUUTUKSISTA

Suomen

EDULLISIN*

<< BAS2 - Posti Oy << 
Posti Green


