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Kokous kaikilla 
palveluilla
Congress T2 @ Helsinki Airport – toimivaa tehokkuutta ja 
käytännön mukavuutta kaikkiin kokouksiin. Käytössäsi esim. 
yksityinen passi- ja turvatarkastus sekä matkatavaroiden 
lähtöselvitys VIP koordinaattorimme tekemänä. Tai miltä 
kuullostaisi oma kuljetus kokoustilasta suoraan lentokoneelle?
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puh. 020 7629 732, sales@sspfinland.fi
www.sspfinland.fi

Mastsystem Int’l Oy trading as Cobham Mast Systems
Fax. (013) 737 7113

                          www.cobham.com/mastsystems

Puh. + 358 (0)20 775 0810,

Pauli Kuokkanen Oy
Aholantie 10 A, Valtimo

p. 0500 218 034
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Kilpailukykysopimus 
ja turvapaikanhakijat

Suomeen on saatu neuvoteltua keskusjärjestöjen toimesta kilpailukykysopimus. Tätä pääkirjoitusta 

kirjoittaessani keskusjärjestöistä ainoastaan SAK ei ole vielä hyväksynyt sopimusta. SAK:n hallitus 

päätti, että ensin sen omat jäsenliitot päättävät sopimuksen hyväksymisestä tahoillaan. Vasta tämän 

jälkeen SAK:n hallitus tekee kilpailukykysopimuksen hyväksymisestä lopullisen päätöksen. Tämä 

menettelytapa on tärkeä siksi, että loppujen lopuksi kilpailukykysopimus punnitaan juuri näiden 

SAK:laisten jäsenliittojen ja työnantajien välisissä työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa. 

Kilpailukykysopimuksessa sovittiin, että vuosittaista työaikaa lisätään 24 tunnilla. Odotan mielenkiinnolla 

minkälaisia viritelmiä työ- ja virkaehtosopimuksiin joudutaan tekemään, jotta työajan lisääminen saataisiin 

toteutettua järkevällä tavalla. Julkiselle sektorille kilpailukykysopimus tuo myös 30% suuruisen leikkauksen 

lomarahaan. Mielestäni lomarahan leikkaus olisi pitänyt koskea kaikkia palkansaajia tasapuolisesti. Tällä tavalla 

tehtynä leikkauksen ei olisi tarvinnut olla lähellekään 30% suuruinen. Toivottavasti SAK hyväksyy sopimuksen, 

sillä julkisen sektorin työntekijälle tämä sinällään epäoikeudenmukainen sopimus on kuitenkin parempi vaihto-

ehto kuin kilpailukyvyn parantamiseksi kaavaillut pakkolait. 

Turvapaikanhakijoiden tulo Suomeen on jatkunut Raja-Joosepin ja Sallan rajanylityspaikkojen kautta myös 

kuluvana vuonna. Vuonna 2016 tammi-helmikuun aikana turvapaikkaa on hakenut Lapin rajavartioston 

rajanylityspaikoilla jo yli 1000 ihmistä. Pääosa turvapaikanhakijoista on afganistanilaisia, 

intialaisia, syyrialaisia ja bang-

ladeshilaisia. Maaliskuun kol-

mena ensimmäisenä päivänä 

hakijoita ei saapunut lainkaan, 

mutta tämä ilmiö tuskin jää 

pysyväksi. Rajavartiolaitoksen 

ja muiden turvallisuusvi-

ranomaisten tulee varautua 

siihen, että turvapaikanhakijoi-

ta alkaa tulla itäisen rajamme 

suunnasta myös muiden 

rajanylityspaikkojen kautta. 

Myös maastoitse tapahtuvaa 

laitonta maahantuloa ei voida 

pois sulkea. Länsirajan kautta 

tulevien turvapaikanhakijoiden määrän pitäisi vähentyä EU-maiden yhteisillä toimenpiteillä. Toivottavasti 

toimenpiteet ovat riittäviä.

Rajavartiolaitos joutuu varautumaan taas uusiin säästöihin, vaikka edellinen talouden sopeuttamisohjelma 

on vielä käynnissä. Vuosien 2013-17 aikana Rajavartiolaitos säästää 28 miljoonaa euroa. Osa säästöistä on 

toteutettu vähentämällä henkilötyövuosikehystä 300 kappaleella vuoden 2012 tasosta vuoteen 2017 mennessä. 

Rajavartiolaitoksen uuden sopeuttamisohjelman suuruus on arvioitu olevan edellisen lisäksi vielä 25 miljoonaa 

euroa vuosien 2016-20 välillä. Tilanne on todella vaikea. Rajavartiolaitos on alkanut etsiä säästökohteita etu-

painotteisesti yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa, niin kuin on tehty jo aiemminkin. Säästöjen kohdentami-

sessa pyritään siihen, että Rajavartiolaitoksen toiminnan supistukset vaikuttaisivat kansalaisten turvallisuuden 

heikkenemiseen mahdollisimman vähän.

 

Suomen turvallisuustilanne on muuttunut merkittävästi huonompaan suuntaan. Näköpiirissä ei ole nopeaa 

käännettä parempaan. Rajojen valvonta on olennainen osa yhteiskuntamme sisäistä turvallisuutta. Valvonta 

on jopa ylikorostuneessa asemassa tällä hetkellä meneillään olevan massiivisen pakolaiskriisin takia. Suomen 

hallitukselta täytyy löytyä halua, keinoja ja ennen kaikkea poliittista rohkeutta Rajavartiolaitoksen toimintamää-

rärahojen kasvattamiseksi hankalasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta.

Rajaturvallisuusunionin lomakohteiden päällekkäiset varukset tämän vuoden touko-lokakuulle on arvottu, 

onnea arvonnassa pärjänneille! Nauttikaa ajastanne kohteissa. Arvotun kauden vapaina olevia aikoja voi vielä 

varata, ne jaetaan nopein käsi voittaa -periaatteella. Kohteiden käyttökausi ajanjaksolle marraskuu 2016 - huhti-

kuu 2017 on jäsenten varattavissa tämän vuoden elokuun loppuun asti. Päällekkäiset varaukset arvotaan.

Nauttikaa edessä olevista kevätpäivistä läheistenne kanssa!

KUVA RISTO NYMAN
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KANSAINVAELLUS JATKUU - RAJANYLITYSPAIKKA VAIHTUU

ENSIN TORNIO - SITTEN SALLA!
UNOHTAMATTA RAJA-JOOSEPPIA. PAKOLAISVIRTA JATKUU, TULOPAIKKA VAIN NÄYTTÄÄ VAIHTUVAN. 

MAAILMANLAAJUISET, SUOMEAKIN KOSKEVAT ONGELMAT, EIVÄT NÄYTÄ AIVAN LÄHITULEVAISUUDESSA RATKEAVAN.

TEKSTI JA KUVAT OLLI RANUA

Kuten olemme viime aikoina huo-

manneet, niin globaalin kansain-

vaelluksen eteneminen ja Venäjän 

tilanteen ennustaminen on ollut 

erityisen vaikeaa. Yllättäviä käänteitä 

on riittänyt. Mitä se on tarkoittanut normi raja-

vartijalle, jonka turvapaikanhakijat käytännössä 

ensimmäisenä Suomeen tullessaan kohtaavat? 

Ja mitä itänaapurissa ja Etelä-Euroopan rajoilla 

oikein on meneillään, kun oikeasti turvapaikkaa 

tarvitsevat sodan jaloista pakenevat ihmiset ovat 

muuttuneet suurvaltojen pelinappuloiksi?

RAJAVARTIJAT POLTTOPISTEESSÄ

Rajavartiolaitoksessa on jo pitkään totuttu siihen, 

että rajavalvonnan ja -tarkastusten painopiste 

on Kaakkois-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. 

Viimeiset puoli vuotta toiminnallinen painopiste 

on kuitenkin ollut Pohjois-Suomessa. Missä 

painopiste on ensi kesänä jää nähtäväksi.

Turvapaikanhakijoiden päivittäinen ja massoit-

tainen tulo ensin Tornion, sitten Raja-Joosepin ja 

lopulta Sallan rajanylityspaikalle on tuonut paitsi 

ylikulkupaikan infrastruktuurille, niin myös siellä 

työskentelevälle henkilöstölle uusia haasteita.

- Turvapaikanhakijailmiö on Sallassa tietysti 

uutta, sillä aiemmin turvapaikanhakijoita on tullut 

vain hyvin harvoin. Onneksi saimme ennakko-

varoituksen Norjan suunnalta, joten varautumi-

seen ja turvapaikanhakuprosessin vaatimien 

toimenpiteiden opettelemiseen ja perehtymiseen 

jäi hyvin aikaa, kertoo vuoropäällikkö ylirajavartija 

Jouni Schroderus tekee turvapaikanhakijalle 

maahantulopuhuttelua.

”Jopa 480 000 
syyrialaista 

asuu piiritetyillä 
alueilla”
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LEDARE
Erkki Hirvonsalo

Aki Mikkola Sallan rajanylityspaikalta.

Sallan rajanylityspaikalla työnkuva on muutoinkin muuttunut oleelli-

sesti verrattuna parin vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin siellä kirjattiin 

n. 253 000 ylitystä, ja josta määrästä venäläisiä oli n. 60%. Nyt ylikulkulii-

kenne on vähentynyt huomattavasti. Liikennemäärän väheneminen ei 

ole kuitenkaan tarkoittanut työmäärän vähentymistä, työn luonne on vain 

muuttunut turvapaikanhakuilmiön myötä.

- Mukaan on tullut mm. RITO osa-alue joka on työllistänyt, kuten myös 

yhteistyö muiden  viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Kansalaisuuksia 

on ollut yli 30, joten kulttuurierot pitää myös pystyä ottamaan tarkemmin 

huomioon. Myös yhteistä kieltä löytyy rajatarkastustilanteessa harvoin. 

Kaiken kaikkiaan tilanne on uusi, jatkaa Aki Mikkola.

Turvapaikkahakemusten vastaanotto ja sen vaatimat alkutoimenpiteet 

ovat aikaa vieviä. Rajanylityspaikalla työskentelevä henkilöstö hoitaa 

paitsi turvapaikanhakijoiden aiheuttamia toimenpiteitä, samanaikaisesti 

normaalia rajanylitysliikennettä. 

- Tietty osa turvapaikkahakuprosessista keskeytyy normiliikenteen 

hoidon ajaksi. Sen takia olemme joutuneet säännöstelemään ylikulkulii-

kennettä ajoittain, jotta vaadittavat toimenpiteet tulevat hoidetuiksi. Tämä 

tietysti vaikuttaa liikenteen sujumiseen ja näkyy pidentyneinä odotusai-

koina, tapahtuu se sitten lähtevässä tai saapuvassa liikenteessä, jatkaa Aki 

Mikkola.

TILAT SALLASSA

Tilat Sallan raja-asemalla toimivat normaalissa ylikulkuliikenteessä, 

varsinkin kun parannuksia tehtiin pari vuotta sitten lisäämällä passintar-

kastuspisteitä. 

- Tällaiseen tp-hakijoiden käsittelyyn tiloja ei selvästikään ole suunnitel-

tu ja se aiheuttaa haasteita, riippuen käsiteltävien henkilöiden määrästä. 

Parempien tilojen puuttuessa on sekä saapuva- että lähtevä aulatila 

varattuna käsiteltäville tp-hakijoille ja silloin he ovat samoissa tiloissa 

tavallisen ylikulkuliikenteen kanssa. Olemme rajanneet nauhoilla halleihin 

alueita, jotta normaali liikenne ei sekoitu eikä aiheuttaisi häiriötä 

Turvapaikanhakijalle tehdään turvatarkastusta.

Konkurrenskraftavtal 
och asylsökanden

Centralorganisationerna har lyckats förhandla fram en överenkommel-

se om att  förbättra Finlands konkurrenskraft . När jag skrev denhär 

ledaren var FFC den enda av centralorganisationerna som inte ännu 

godkänt överenskommelsen. FFC styrelse beslöt att deras egna 

medlemsförbund först tar ställning till godkännandet av överenskom-

melsen. Däreft er kommer FFC:s styrelse att slutgiltigt besluta om godkännande 

av konkurrenskraft avtalet. Tillvägagångssättet är viktigt därför att när allt kommer 

omkring hålls förhandlingarna om arbets- och tjänstekollektivavtal mellan FFC:s 

medlemsförbund och arbetsgivarna.

I konkurrenskraft avtalet fastslår man att arbetstiden utökas med 24 timmar per 

år. Jag väntar med stort intresse hurudana lösningar man kommer att måste 

göra i arbets- och kollektivavtalen för att förverkliga den utökade arbetstiden 

på ett vettigt sätt. Även en 30% nedskärning i semesterpenningen finns med i 

konkurrensavtalet för den off entliga sektorn. Min åsikt är den att nedskärnin-

gen av semesterpenningen borde ha berört alla lönetagare jämlikt. Med att 

genomföra nedskärningen på det sättet skulle den inte behövt vara i närheten av 

30%. Förhoppningsvis kommer FFC att godkänna överenkommelsen, även om 

avtalet är orättvist för off entliga sektorns arbetstagare, för det är trots allt ett bättre 

alternativ än att förbättra konkurrenskraft en med tvångslagar. 

Under det gånga året har asylsökande fortsatt att anlända till Raja-jooseppis och 

Sallas gränsövergångsställe i Finland. Under tidsperioden januari-februari 2016 

sökte över 1000 människor om asyl vid Lapplands gränsbevakningssektions grän-

sövergångsställen. De asylsökande är huvudsakligen afganer, indier, syrier och 

bangladeshier. Under de tre fösta dagarna i mars har det inte anlänt asylsökande 

över huvudtaget men dethär fenomenet blir knappast bestående. Gränsbevak-

ningsväsendet och de övriga säkerhetsmyndigheterna bör förbereda sig på att 

asylsökande börjar komma även från vår östra gräns utöver de övriga gränsöver-

gångsställena. Även illegal gränsövergång i terrängen kan inte längre uteslutas. 

Mängden asylsökande som kommer via den västra gränsen borde minska med 

EU-ländernas gemensamma åtgärder. Förhoppningsvis är åtgärderna tillräckliga. 

Gränsbevakningsväsendet hamnar att ta i beaktande nya inbesparningar, även 

om det föregående anpassningsprogrammet fortfarande pågår. Under åren 2013-

2017 skall Gränsbevakningsväsendet spara 28 miljoner euro. En del av inbespar-

ningarna verkställs genom att minska personalen med 300 årsverken från nivån 

2012 innan år 2017. Omfattningen av Gränsbevakningsväsendets nya anpass-

ningsprogram är uppskattat att vara lika stort som nuvarande plus ytterligare 25 

miljoner euro mellan åren 2016-2020. Situation är verkligen svår. Gränsbevak-

ningsväsendet har i förväg börjat söka inbesparningsmöjligheter tillsammans 

med personalorganisationerna så som det även tidigare har gjorts. Man försöker 

inrikta inbesparningarna så att nedskärningarna i Gränsbevakningsväsendets 

verksamhet påverkar medborgarnas säkerhet så lite som möjligt. 

 

Finlands säkerhetstillstånd har märkbart försämrats och det finns ingen snabb 

vändning till det bättre inom synhåll. Övervakningen av gränserna är en betydan-

de del av vårt samhälles inre säkerhet. Övervakningen borde pga av den pågåen-

de massiva flyktingkrisen betonas ännu mer än tidigare. Den finska regeringen 

måste hitta viljan, tillvägagångssätten och politiskt mod att utöka Gränsbevak-

ningsväsendets verksamhetsanslag trots den svåra ekonomiska situation.

Gränssäkerhetsunionens fritidsställens dubbelbokningar för maj-oktober dethär 

året har lottats ut om och jag önskar lycka till åt den som lotten trilla på. Njut av 

tiden då ni håller er ledighet. De  veckorna som ännu är lediga kan bokas enligt 

”först till kvarn”-principen. Man kan nu redan boka fritidsställena för perioden 

november 2016 – april 2017 fram till augusti detta år. Dubbelbokningar kommer 

att lösas genom lottdragning. 

Njut av de kommande vårdagarna tillsammans med era närstående.

”Venäjä päättää, kuka 
pääsee Suomeen”

”Schengen-alueen si-
särajatarkastuksista 

luovuttava”

>>>>>
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tp-hakijoiden vastaanottoprosessia hoitaville 

rajatarkastajille, kertoo Mikkola.

Jos mahdollisten tp-hakijoiden määrä on suuri, 

joudutaan joissakin tilanteissa odotuttamaan 

heitä autoissa niin kauan, että tilaa vapautuu. 

Riippuen siitä, mitä vastaanottotoimenpiteitä 

suoritetaan, tulee henkilöt sijoittaa erilleen niin 

kauaksi aikaa, kunnes kaikki vaadittavat toimet 

on tehty. 

- Henkilöitä joudutaan kuljettelemaan hallien 

sekä päädyssä olevan yleisötilan välillä niin, että 

tp-hakijat ovat koko ajan kontrollissa eikä sekoit-

tumista pääse syntymään. Raja-aseman päädyssä 

oleva yleisötila on varattuna tp-hakijoiden odo-

tustilaksi ennen bussikuljetukseen siirtymistä. 

Näin ollen se on suljettuna muilta asiakkailta ml. 

wc tilat. Sinne myös on järjestetty välipalaa ja 

juotavaa, lopettaa vuoropäällikkö Aki Mikkola

KESÄ JA SULAN MAAN AIKA LÄHESTYY

Allekirjoittanut on ollut Rajavartiolaitoksen pal-

veluksessa vasta 21 vuotta, mutta jo nyt voidaan 

sanoa että ensi kesä tuo rajavalvonnalle suu-

rimmat ennakkohaasteet pitkiin pitkiin aikoihin. 

Pahanilmanlinnut ovat ennustaneet samanlaisia 

odotusarvoja kuin 1990-luvun alkupuolella. 

Tuolloin vältyttiin laajamittaiselta laittomalta 

maahantulolta, mutta konkretisoituvatko nuo 

monen maalaamat uhkakuvat nytkään? Sitä on 

mahdoton sanoa. Mutta valmistautua pitää. Koko 

itärajan pituudelta.

Kelloselän rajavartioaseman päällikön yliluut-

nantti Matti Luusuan mukaan, vaikka turvapaikan-

hakijat kuormittavat Kelloselän rajavartioaseman 

resursseja, rajavalvonta hoituu näin talvella vielä 

hyvin. 

- Lomallakin on nyt henkilökuntaa vähän 

ja lumipeite paljastaa sekä helpottaa meidän 

liikkumista, ei siis mitään ongelmaa, kertoo Matti 

Luusua.

Mikäli turvapaikanhakijoiden tulo jatkuu sa-

manlaisena, resurssit tulevana sulanmaan aikana 

ovat koetuksella.

- Sulanmaan aika on eri asia ja siihen varaudu-

taan tekemällä suunnitelmia muuttuvia tilanteita 

varten. Kesäkausi vaatii erilaista suhtautumista 

kuin aiemmin, joten resurssien käyttö on mietittä-

vä tarkasti, jatkaa Luusua.

Kelloselän rajavartioaseman henkilöstö on 

joutunut tekemään ylitöitä turvapaikanhakijoihin 

liittyen suhteellisen paljon aiempaan verrattuna. 

Ylityöt syntyvät siitä, että turvapaikanhakijoita jou-

dutaan käsittelemään usein suunnitellun työajan 

ulkopuolella ja melko suurella virkamiesjoukolla. 

Töistä on kuitenkin toistaiseksi selvitty.

Suhteen venäläisiin virkaveljiin ja päättäjiin 

ovat aina olleet avainasemassa. Sallassa keskus-

teluyhteys Suomen ja Venäjän viranomaisten 

välillä on Luusuan mielestä normaali.

- Päätöksentekopaikka vaan tuntuu siirtyneen 

venäläisillä kauemmas melko pienissäkin asiois-

sa, lopettaa Matti Luusua.

ENNUSTAMISEN HELPPOUS

Yksittäisen virkamiehen, viranomaisen tai jopa 

valtion mahdollisuudet vaikuttaa saati sitten 

hallita globaaleja ilmiöitä ja tapahtumia on 

tunnetusti vaikeaa ja usein lähes mahdotonta. 

Viimeaikaisten tapahtumien yllätyksellisyys ja 

laajuus on toistuvasti päässyt yllättämään monet. 

Tästä hyvin kuvaava esimerkki löytyy viime 

vuoden viimeisestä Rajamme Vartijat lehdestä, 

jossa rajaturvallisuusasiantuntija majuri Mika 

Suomalainen toteaa:

- Minkäänlaista välien kiristymistä ei ole ha-

vaittavissa (Venäjän kanssa). Rajalla eivät näy sen 

paremmin Krimin miehitys, Venäjän ja Suomen 

poliittisten välien kiristyminen eikä toistaiseksi 

pakolaiskriisikään. Me keskitymme rajaturvalli-

suuden ylläpitämiseen ja toimimme sopimusten 

mukaan.

Harvapa meistä ennustajan lahjoja omaa, mut-

ta vain hetki lehden ilmestymisen jälkeen itärajan 

”Kreikka pyytää EU:lta hätäapua pakolaiskriisin takia”

”Sujuva turvapaik-
kareitti Intiasta 
Venäjän kautta 

Suomeen” Turvapaikkapuhuttelu.
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Itäraja ei vuoda enää – Rajavartiolaitos: ”Viranomaisten 
toimenpiteet ovat alkaneet puremaan”

yli oli saapunut maaliskuun alkuun mennessä 

20-30 turvapaikanhakijaa päivittäin. Oli sitten 

sopimuksia tai ei.

Nopeatkin muutokset ovat kuitenkin mahdol-

lisia, sillä maaliskuun alussa turvapaikanhakijoi-

den tulo Suomeen loppui kuin seinään. Näin oli 

ainakin viikon ajan. Mikä lienee tilanne tätä lehteä 

luettaessa?

Samaan aikaan kun on neuvoteltu Venäläisten 

kanssa, on oletettavasti varauduttu myös entistä 

laajempaan turvapaikanhakijoiden aiheuttamaan 

ryntäykseen itärajalla. Onko nykyinen miesmäärä 

riittävä entistä haasteellisempaan sulan maan 

aikaan? Ja jos ennen on otettu harkittua ja 

”hallittua” riskiä, voi olla että nyt ei ole enää sen 

riskin aika. Vai onko jonkun tai joidenkin mielestä 

jää nähtäväksi?

Schengen-valtioiden rajoilla tehtävät ns. sisära-

jatarkastukset ovat olleet Suomen kannalta hyvä 

ratkaisu. Pakolaistulvan tulo tänne pohjolaan 

on nyt vaikeampaa, kuin ennen usean maan nyt 

tekemiä tarkastuksia. Näin siis ainakin Ruotsin 

suunnasta.

Venäjän raja on kuitenkin toinen rintama. Sillä 

mikä FSB:n ja presidentti Vladimir Putinin rooli on 

ollut itärajan pakolaiskriisissä, on periaatteessa 

toisarvoista. Vain sillä on merkitystä, saadaanko 

pakolaistulva siitä suunnasta kokonaan lopetet-

tua vai ei. Tähän on lienee ollut ainoa mahdol-

lisuus vaikuttaa poliittisin keinoin ja virkamies-

tasolla. Maaliskuun alussa nuo keinot näyttivät 

tehoavan. Hienoa työtä!

Hyvät henkilökohtaiset suhteet naapuriin 

ovatkin nyt arvossaan. Jos Norjan 

Storskogin kautta tuli maahan 

turvapaikanhakijoita reilut 5 000 

kunnes se sai pakolaistulvan tyreh-

dytettyä, Suomi sai turvapaikan-

hakijoiden ryntäyksen loppumaan 

huomattavasti aiemmin.

Kaiken kaikkiaan turvapaikkaa 

perusteettomasti hakevien ei soisi 

tuhlaavan omia vähäisiä rahojaan 

niitä havitteleville salakuljettajille. 

Heitä kun kohtaa vääjäämättömäs-

ti kielteinen turvapaikkapäätös. 

Turvapaikan oikeasti tarvitsevat 

vähävaraiset sodan jaloista pake-

nevat ihmiset jäävät usein näiden 

paremman elämän toivossa vaelta-

vien jalkoihin. Vaikka juuri heille suuri enemmistö 

apua ja turvaa eittämättä haluaisi antaa. Ei 

onnenonkijoille. Tämän vuoksi kansainvälisten 

sopimusten nykytilaa turvapaikanhakijoihin 

liittyen tulisi pikaisesti tarkastella nykyhetkeen 

sopivammiksi, sillä myös Venäjä on turvallinen 

maa, josta voi saada kansainvälistä suojelua.

Rekisteröinti.

Joensuun Laivaus Oy
Satamatie 4, Joensuu

Puh. 04 2472 7200

Valtimon Sähkötyö Oy
Teollisuustie 1, 75530 Nurmes

Puh. 013-450 505, 0500-372 823

RAKENNESUUNNITTE LU
PERTTI JÄÄSKELÄINEN KY

Turku

Husun Metsäkuljetus Oy
Husunpääntie 45, Muurikkala

Puh. 0400 881 508

Mukana surussa ja ilossa
Lieksan seurakunta
Mönninkatu 13, 81700 Lieksa, 
Puh. 0400 369 919, 0400 365 575

Kokkonen 
Veljekset Ky

Lamminkyläntie 38, Lieksa
Puh. (013) 523 501

KL-KOPIO OY
www.klkopio.fi 



8 RAJAVIESTI  -  R A J A T U R V A L L I S U U S U N I O N I  R Y

PÄÄLUOTTAMUSMIES

TIEDOTUS- JA NEUVOTTELUTOIMINTA
EDUNVALVONTAA KÄSITTELEVÄ TIEDOTUS ON HAKENUT OMAA UOMAANSA JO PITKÄÄN. PÄÄLUOTTAMUSMIEHET, 

HALLINTOYKSIKÖIDEN LUOTTAMUSMIEHET, RTU:N HALLITUS JA PAIKALLISYHDISTYKSET OVAT TIEDOTTANEET ASIOITA 

KUKIN OMALLA TYYLILLÄÄN. 

TEKSTI PLM JOUNI KURTTILA

Tosiasia on se, että tiedotus on lisään-

tynyt, jos sitä verrataan vaikkapa viisi 

vuotta taaksepäin. Tämä on hyvä 

ja välttämätön asia tämän päivän 

RTU:ssa. RTU:n hallitus valmistelee 

tiedotuksesta oman strategian, joka esitellään 

edustajakokoukselle Rovaniemellä toukokuussa. 

Rajaviesti, RTU:n kotisivut ja sosiaalinen media 

lisättynä hyvillä vanhoilla tavoilla, tulenevat ole-

maan tiedotuslinjan ydin. Faksilla tiedottaminen 

täytynee kuitenkin jo hylätä.

Olen ottanut joskus aikaisemminkin kantaa 

neuvottelutoimintaamme. Rajavartiolaitoksessa 

on ollut tiettyjä haasteita henkilöstöjärjestöjen ja 

työnantajan kesken. Meillä on ollut käytössä jo 

monta vuotta nk. jatkuvan neuvottelun periaate. 

Tämä tarkoittaa sitä, että voimme kääriä hihat ylös 

ja aloittaa neuvottelut melkein milloin tahansa. 

Tämä on hyvä asia, mutta vaatii pitkäjänteisyyttä, 

rauhallisuutta ja ennen kaikkea luottamusta 

osapuolten välillä. Ne valveutuneet jäsenet, jotka 

seuraavat tämän päivän politiikkaa urheiluruudun 

ja merisään ohella, ovat huomanneet yhteiskun-

nallisen keskustelun mm. paikallisen neuvottelun 

tärkeydestä. Tämä on meille Rajavartiolaitoksessa 

jo tuttu ja hyväksi todettu toimintatapa.

On kuitenkin otettava muutama asia huomi-

oon, jotka vaikuttavat oleellisesti neuvotteluihin. 

Tärkein asia on sopimusten ja muuttuneiden 

toimintatapojen, lakien ja asetusten yhteensovit-

taminen ja vieminen kampakeraamiselta ajalta 

tähän päivään. Toinen tärkeä asia on varallisuus. 

Molemmissa on haasteita. Ongelmat ovat olleet 

periaatteessa pieniä, mutta tunteet ja tietty 

jääräpäisyys sitäkin suurempia. Myös RTU on 

syyllistynyt näihin asioihin. Asioiden vieminen työ-

tuomioistuimeen, hallinto-oikeuteen tai muihin 

vastaaviin ovat esimerkkejä lähinnä epäonnistu-

neesta neuvottelutoiminnasta. Kuitenkin kaikissa 

edellä mainituissa paikoissa keskustellaan tai 

tuodaan esille samat asiat, jotka ovat tuotu jo 

neuvotteluvaiheessa esille. Kysymys on lähinnä 

siitä, että emme ole kyenneet puolin tai toisin 

vakuuttamaan toista osapuolta kannastamme ja 

viemme sen kolmannen osapuolen ratkaistavaksi. 

Tämä on periaatteessa ajanhaaskausta, mutta 

joskus myös välttämätöntä.

Kun neuvottelemme, kysymykseen tulee aina 

myös raha eli käytössä oleva varallisuus. Kuten 

kaikki tietävät, ei Rajavartiolaitoksessa ole ollut 

muutamaan vuoteen käytössään virastokohtaisia 

järjestelyvaraeriä, jossa sopimusvarallisuuden 

käyttö olisi ollut sovittavissa RVL:n ja kaikkien 

henkilöstöjärjestöjen kesken. Tulevaisuus näyttää 

pitkälle samalta mahdollisen yhteiskuntasopi-

muksen kautta. Tänään 7.3 selviää asiasta lisää, 

joten tätä lukiessamme tästä Rajaviestistä olem-

me asian suhteen viisaampia. Olemme painineet 

kaksi vuotta samojen ongelmien kimpussa. 

Tehtäväkenttämme, yhteiskunnan antamien 

lisätehtävien, ulkopoliittisen epävakauden ja 

Suomen huonon taloudellisen tilan tuomat on-

gelmat heijastuvat heti myös Rajavartiolaitoksen 

neuvottelutoimintaan. Yhteistyö on parantunut 

erittäin paljon, tietoja vaihdetaan ja yhteiskunta-

vaikuttamisessa olemme lähes yhtenä rintamana 

henkilöstöjärjestöjen ja työnantajamme kanssa. 

Enää ei puutu kuin yksi pieni asia. Se että pääsi-

simme molemmat omista poteroistamme pois, 

käärimme hihat kainaloihin asti, jatkamme hyvää 

jatkuvan neuvottelun periaatetta ja pääsisimme 

winwin-tilanteeseen. Tosiasia on kuitenkin se, että 

kaikki neuvottelu tapahtuu pitkään eteenpäin 

vielä nollapelilinjalla, mutta ongelmat kenttätyös-

sä ovat ratkaistava. Jos me emme kykene siihen 

yhteistyössä työnantajamme kanssa, meille pian 

käsketään ratkaisut, tavalla tai toisella ja jopa 

kolmannen osapuolen tahdosta.

KUVA VESA SEPPÄNEN
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INFORMATION- OCH PÅGÅENDE 
FÖRHANDLINGAR INOM GBV
INFORMERANDE OM INTRESSEBEVAKNINGEN HAR LÄNGE SÖKT SIN EGEN FORM. HUVUDFÖRTROENDEMÄNNEN, 

FÖRVALTNINGSENHETERNAS FÖRTROENDEMÄN, GSU:S STYRELSE OCK LOKALAVDELNINGARNA HAR ALLA PÅ SITT EGET 

SÄTT SKICKAT UT INFORMATION TILL MEDLEMMAR. 

TEXT HUVUDFÖRTROENDEMAN JOUNI 
KURTTILA

Fakta är det, att informerande har ökat, 

om man till exempel jämför med fem 

år bakåt i tiden. Det är oundvikligt en 

bra sak i dagens GSU. GSU:s styrelse 

håller på att göra en egen informa-

tionsstrategi och den kommer att presenteras på 

kongressen i Rovaniemi i maj. Rajaviesti, GSU:s 

hemsidor och sociala media kommer att kärnan 

i informationsflödet i fortsättningen. Faxandet 

kommer tyvärr att avslutas...

Jag har 

redan tidigare 

tagit ställning 

till vår förhan-

dlingsverk-

samhet. Inom 

Gränsbevak-

ningsväsendet 

finns vissa 

utmaningar 

mellan perso-

nalorganisa-

tionerna och 

arbetsgivaren. 

Vi har redan 

länge tilläm-

pat den sk. 

fortlöpande 

förhandlingar-

principen. 

Dethär 

betyder att vi 

nästan i vilket 

skede som 

helst kan kavla upp ärmarna och påbörja förhan-

dlingar. Det är en mycket bra sak men kräver även 

långsiktighet, lugn och framför allt förtroende 

mellan båda parterna. De upplysta medlemmar-

na, som faktiskt följer med dagens politik mellan 

sportrutan och sjövädret, har kanske lagt märke 

till uttrycket lokala förhandlingar i samhällsdebat-

ten. Det är för oss inom Gränsbevakningsväsendet 

redan ett tillvägagångsätt som visat sig fungera 

bra. 

Man bör i vilket fall som helst påpeka några sa-

ker som inverkar betydelsefullt på förhandlingar-

na. Viktigaste av dem är att kombinera lagar och 

paragrafer  från urminnes tid till nutidens avtal och 

förändrade tillvägagångsätt. Den näst viktigaste är 

resurserna. Utmaningar finns i dem båda. Prob-

lemen har i princip varit små men känslor och 

en viss envishet har varit desto större. Även GSU 

har gjort sig skyldig till detta. Att ärenden slutar i 

arbetsdomstol, förvaltningsdomstol eller dylikt är 

ett tecken på misslyckade förhandlingar. I vilket 

fall är det samma argument och ställningstagan-

de som förs fram i dessa instanser som redan i 

förhandlingsskedet lyft es upp på bordet. Egentli-

gen är det alltså frågan om att vi från endera parts 

sidan inte lyckats övertyga den andra parten om 

vårt ställningstagande och vi låter en tredje part 

besluta i ärendet. I princip är det slösande med tid 

men ibland också oundvikligt.

Under förhandlingar kommer alltid kost-

nadsfrågan  upp, dvs tillgängliga resurser. Som 

alla säkert redan vet har det inte i Gränsbevak-

ningsväsendet på några år funnit ämbetsspecifika 

resursreserver som skulle göra det möjligt att 

hitta lösningar mellan GBV och personalorgani-

sationerna. Samhällsföredraget gör att framtiden 

också ser likadan ut. Den 7:e mars får vi veta mer 

HUVUDFÖRTROENDEMANNEN

om saken så att då du läser dethär är vi redan 

klokare. Vi har kämpat med samma problem 

under de senaste två åren. Vårt uppgift sområde, 

tilläggsuppgift er som samhället tilldelat oss, 

den utrikespolitiska osäkerheten och Finlands 

dåliga ekonomiska situation och problem som 

uppkommit från dessa syns tyvärr också i Gräns-

bevakningsväsendets förhandlingsverksamhet. 

Samarbetet har blivit mycket bättre, information 

utbyts och i samhällspåverkande har vi nästan en 

gemensam linje med de övriga personalorgani-

sationerna och arbetsgivaren. En liten grej saknas 

fortfarande. Det att vi båda kommer bort från våra 

invanda ställningstaganden och att vi kavlar upp 

ärmarna till axlarna och fortsätter med fortlö-

pande förhandlingar så att vi kan komma till en 

winwin-situation.  Fakta är också det att samtliga 

förhandlingar en lång tid framöver kommer att 

vara ett nollsummaspel men fältverksamhetens 

problem kan lösas. Om vi inte kan samarbeta 

med vår arbetsgivare kommer någon annan snart 

att beodra lösningarna på ett sätt eller annat och 

kanske även från en tredje parts vilja.

KUVA O.R.
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RAJAVIESTI LEHTI ETSII JÄLLEEN LAADUKKAITA KUVIA RAJAVARTIOLAITOKSESTA

SUURI VALOKUVAUSKILPAILU III
RAJAVIESTI -LEHTI JULKISTAA JÄLLEEN VALOKUVAUSKILPAILUN NELJÄN VUODEN TAUON JÄLKEEN. EDELLISET KILPAILUT 

OLIVAT VUOSINA 2010 JA 2012. AIKAA KUVAAMISEEN ON 1.11.2016 SAAKKA. PARAS KUVA PALKITAAN 500 EUROLLA, TOI-

NEN 300 EUROLLA, KOLMAS 200 EUROLLA JA NELJÄS SEKÄ VIIDES 100 EUROLLA. TULOKSET JULKAISTAAN RAJAVIESTIS-

SÄ 4/2016. KILPAILUN TUOMARISTOON KUULUVAT LUONTOKUVAUKSEN “GRAND OLD MAN” HANNU HAUTALA JA KOILLIS-

MAAN UUTISTEN PÄÄTOIMITTAJA PASI MÄÄTTÄLÄ, JOKA ITSEKIN ON KUVANNUT PALJON MM. LEHTIIN JA STUDIOSSAKIN. 

KILPAILUN SIHTEERINÄ TOIMII OLLI RANUA RAJAVIESTI -LEHDEN TOIMITUKSESTA.

TEKSTI OLLI RANUA
KUVAT JUKKA KARHAPÄÄ JA PETRI TUU-
PAINEN

RTU:n hallitus on päättänyt, että se 

hankkii onnittelu- ja muistamis-

kortteja, joten parhaat kilpailukuvat 

päätyvät myös niihin.

RAJAVARTIOLAITOKSESSA 

TAPAHTUU!

Rajaviesti etsii siis 

jälleen laa-

dukkaita kuvia 

Rajavartiolaitok-

sesta ja sen hen-

kilökunnasta työn 

touhussa. Kuvien 

tulee ilmentää 

toimintaa ja toi-

mintaympäristöä, 

jossa Rajavar-

tiolaitoksessa 

työskennellään.

Toimintakuviin 

toivotaan tietysti 

toimintaa sen 

kaikissa muodoissa. Kuvattavien ilmeet keskellä 

“actionia” kertovat omaa kieltään, että nyt tapah-

tuu! Myös maisemakuvat rajaseudulta ja muut 

vastaavat kuvat hyväksytään kilpailuun mukaan, 

mutta ”pönöttävät poseerauskuvat” eivät välttä-

mättä kilpailussa pärjää.

Nyt kaikki rohkeasti kamera käteen ja ottamaan 

onnistuneita otoksia. Levittäkää tietoa kilpailusta 

kaikille jäsenille ja varsinkin valokuvausta harras-

taville. Myös laadukkaalla kännykällä saa nykyään 

otettua varsin hyviä kuvia.

SÄÄNNÖT

1. Kilpailuun voi osallistua kuvalla, jonka aihe 

on “Rajavartiolaitoksessa tapahtuu!”. Kuva on 

vaikeuksitta voitava yhdistää Rajavartiolaitokseen 

ja sen toimintaympäristöön ja siitä on mahdolli-

suuksien mukaan löydyttävä rajamies tai - nainen 

tai useampia virka-asussaan. Lähetä kilpailukuva 

1.11.2016 klo 12.00 mennessä sähköpostitse 

osoitteeseen rajaviestin.kilpailu@gmail.com

2. Kilpailuun osallistutaan vain tiedostomuotoi-

silla (digi)kuvilla. Kuva voi olla tuotettu kameralla 

tai skannerilla. Kyseessä ei ole kuvanmuokkaus-

kilpailu, eli liiallinen kuvien käsittely / sisällön 

muuttaminen on kiellettyä, pois lukien tarpeelliset 

värien ja valon säädöt (jotka tehdään samanlaise-

na koko kuvan alalle) sekä kuvan rajaus.

3. Kuvien muoto on JPEG ja tarkkuus on 

oltava riittävä A4 kokoiseksi (300dpi).

4. Kukin kuvaaja saa osallistua kilpailuun 

korkeintaan viidellä kuvalla.

5. Liitä kuvalähetykseen nimesi, osoite, 

sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

6. Kilpailuun voivat osallistua Rajaturval-

lisuusunionin (RTU) jäsenet (ml. eläkeläisjä-

senet).

7. Kilpailun raati valitsee palkittavat kuvat.

8. Osallistua voi vain omilla, aiemmin 

julkaisemattomilla kuvilla. Osallistujalla on ol-

tava täydet oikeudet kilpailuun lähettämiinsä 

kuviin. Kilpailun järjestäjällä ei ole tekijänoi-

keudellista tai muuta vastuuta julkaistuista 

kuvista.

9. Rajaturvallisuusunionilla ja JHL:lla on 

oikeus julkaista veloituksetta kilpailuun osal-

listuneita kuvia mm. omissa julkaisuissaan 

(mm. lehdet ja internet) ja muuallakin.

10. Kilpailun tuloksista ei voi valittaa.

11. Kilpailun tulokset julkaistaan Rajaviesti 

-lehden joulukuun numerossa (4/2016).

12. Lähettämällä kuvan kilpailuun, kuvaaja 

vakuuttaa, että kaikki edellä mainitut ehdot täytty-

vät ja hän suostuu niihin.

13. Palkinnot: 1. palkinto: 500 euroa, 2. palkinto: 

300 euroa, 3. palkinto: 200 euroa, 4. palkinto 100 

euroa ja 5. palkinto 100 euroa. Mikäli valokuvaus-

kilpailun taso on heikko, järjestäjä voi myös jättää 

joitakin palkintoja jakamatta.

Rajaviestin vuoden 

2010 Suuren 

Valokuvauskilpailun 

voittajakuva by Petri 

Tuupainen.

Jukka Karhapään Kelirikko niminen 

kuva voitti Rajaviestin vuoden 2012 

Suuren Valokuvauskilpailun.

Vinnaren 2012.
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RAJAVIESTI-TIDNINGEN SÖKER IGEN KVALITATIVA FOTOGRAFIER FRÅN GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET

DEN STORA 
FOTOGRAFERINGSTÄVLINGEN III
RAJAVIESTI –TIDNINGEN LANSERAR IGEN EN FOTOGRAFITÄVLING EFTER UPPEHÅLLET PÅ FYRA ÅR. TID ATT FOTOGRAFERA 

ÄR FRAM TILL 1.11.2016. DEN BÄSTA BILDEN BELÖNAS MED 500 EURO, NÄSTBÄSTA MED 300 EURO, TREDJE 200 EURO 

OCH FJÄRDE OCH FEMTE MED 100 EURO. TÄVLINGENS RESULTATEN PUBLICERAS I RAJAVIESTI 4/2016. SOM DOMARE 

I TÄVLINGEN FUNGERAR NATURFOTOGRAFERNAS ”GRAND OLD MAN” HANNU HAUTALA OCH KOILLISMAAN UUTISEN 

CHEFSREDAKTÖR PASI MÄÄTTÄLÄ, SOM SJÄLV OCKSÅ FOTOGRAFERAT BL.A. FÖR TIDNINGAR OCH I FOTOSTUDION. SOM 

SEKRETERARE I TÄVLIGEN FUNGERAR OLLI RANUA FRÅN RAJAVIESTI REDAKTION. 

TEXT OLLI RANUA
BILDER JUKKA KARHAPÄÄ OCH PETRI 
TUUPAINEN

GSU:s styrelse har beslutat att skaff a 

gratulations- och minneskort med 

motiv från de bästa tävlingsbilder-

na. 

DET HÄNDER I 

GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET!

Rajaviesti  söker igen alltså fotografier av god 

kvalitet från Gärnsbevakningsväsendet och dess 

personal i arbetet. I bilderna önskar man få fram 

verksamhet samt ställen var Gränsbevakningsvä-

sendet verkar.

I bilder önskar man händelser och ”action” i 

alla dess former. De fotograferades ansiktsuttryck 

mitt i händelser berättar på sitt eget sätt att nu 

händer det saker! Även landskapsporträtt från 

gränsområden och liknande godkänns även som 

tävlingsbidrag. 

Nu uppmanas alla att modigt ta tag i kameran 

och försöka fota lyckade bilder. Sprid även infor-

mation om tävlingen åt alla medlemmar och spe-

ciellt åt dem som har fotografering som hobby. 

TÄVLINGSREGLER

1. Man kan delta i tävlingen med bilder vars 

innehåll är ”det händer i Gränsbevakningsväsen-

det!” Fotografiet bör utan svårighet kunna kopplas 

samman med Gränsbevakningsväsendet och 

dess verksamhetsområde och i mån av möjlighet 

innehålla en gränsbevakningsman eller kvinna 

eller fler i tjänstekläder. Skicka tävlingsbilden 

senast den 1.11.2016 kl 12.00 per e-post till  

rajaviestin.kilpailu@gmail.com

2. I tävlingen deltar man endast med 

filtyper av digibilder. Fotografiet kan vara gjort 

med kamera eller skanner. Det är alltså inte 

frågan om en retuscheringstävling , dvs över-

driven eft erbehandling av bilden är förbjuden 

bortsett nödvändiga färg- och ljussättningar 

(som görs över hela fotografiet) samt beskär-

ning av fotografiet. 

3. Fotografiets format är JPEG och 

noggrannheten bör vara tillräckligt för kunna 

användas i A4 format (300dpi)

 4. Varje fotograf får delta i tävlingen med 

högst 5 fotografier. 

5. Bifoga ditt namn, adress, e-post och tele-

fonnummer till ditt mail med fotografierna. 

6. Gränssäkerhetsunionens medlemmar 

kan delta i tävlingen (även pensionärsmed-

lemmarna)

7. Tävlingens råd väljer de fotografier som 

belönas.

8. Man kan endast delta med sina egna 

tidigare opublicerade fotografier. Deltagaren 

bör ha fullständiga rättigheter till sina foton. 

Tävlingens arrangör har inte upphovsmanna-

rättsligt eller annat ansvar för de publicerade 

fotografierna. 

9. Gränssäkerhetsunionen och JHL har rätt att 

avgift sfritt publicera de fotografier,  som deltagit i 

tävlingen i sina egna publikationer (bl.a. tidningar 

och internet)

10. Tävlingens resultat kan inte överklagas.

11. Tävlingens resultat publiceras i Rajaviesti 

–tidningens december upplaga (4/2016).

12. Genom att skicka in fotografier till tävlingen 

bör fotografen försäkra sig om att alla ovan nämn-

da villkor uppfylls och att han samtycker till dem.

 13. Priser: 1:a pris: 500 euro, 2:a pris: 300 euro, 

3:e pris: 200 euro, 4:e pris 100 euro och 5:epris 

100 euro. I sådant fall att fotograferingstävlingens 

deltagarnivå blir dålig kan även arrangören låta bli 

dela ut priser.

Vinnaren 2010.
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SENIORIEN VUOSIKOKOUS JA 
TOIMINTA 2016 
SENIORITOIMINNAN YHDESTOISTA TOIMINTAKAUSI KOPAUTETTIIN ALKUUN UNIONIN ASUNNOLLA HELSINGIN PASILASSA 

KESKIVIIKKOILTANA 17. HELMIKUUTA. PAIKALLE OLI SAAPUNUT KOLMETOISTA YHDISTYKSEN JÄSENTÄ.

TEKSTI SAMPPA MATTILA 
KUVAT MARTTI ROSENDAHL

Aiemmin iltapäivällä kävimme päivit-

tämässä tietomme rajatilanteesta 

Suomenlahden merivartioston 

johtokeskuksessa Katajanokalla. Ti-

lannekatsauksen ja Suomenlahden 

tulevaisuudennäkymien lisäksi keskustelimme 

mm. vartiolaiva Merikarhun operoinnista Välime-

rellä. Laivatilanteesta johtuen emme päässeet 

tutustumaan vartiolaiva Turvaan vaan käynti pitää 

ajoittaa parempaan aikaan. 

     Maakunnasta saapuneet jäsenet käyttivät myös 

ahkerasti hyväkseen tilaisuutta käydä samaan 

aikaan menossa olleilla Venemessuilla. 

VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa käsiteltiin ripeässä tahdissa 

vuoden 2015 toiminta- ja tilikertomukset, sekä 

vahvistettiin suunnitelmat alkavalle toimintakau-

delle. Hallituksen valinta sujui yksimielisyyden 

merkeissä ja toimineet jäsenet tulivat uudelleen-

valituksi yhtä varaedustajaa lukuun ottamatta. 

Vuosikokous siis valitsi yhdistyksen puheen-

johtajaksi Veli-Matti Samppa Mattilan Turusta. 

Hallituksen jäseniksi valittiin Jorma Summanen 

Joensuusta, Kimmo Rantanen Vaasasta, Risto 

Heikkinen Kajaanista, Tommy Rasmus Kokkolasta 

ja Kari Vainio Uudestakaupungista. Varaedusta-

jiksi valittiin Timo Jalonen Turusta, Raimo Juuti 

Alajärveltä ja Martti Rosendahl Kesälahdelta. 

     Hallitus nimesi varapuheenjohtajaksi 

Summasen ja sihteeri-taloudenhoitajaksi 

Rantasen.

     Toiminnantarkastajaksi valittiin Tommy Håkans 

Vaasasta ja varalle Aarno Tenhunen Kajaanista. 

     Rajaturvallisuusunionin edustajakokoukseen 

päätettiin lähettää edustajiksi Risto Heikkinen, 

Tommy Rasmus ja Seppo Seppelin. 

     Kokouksen päätteeksi juhlistimme 

kymmenvuotista toimintaamme nauttimalla 

TOIMINTASUUNNITELMAN JÄSENTAPAHTUMIA 2016

- Veteraaniviikko vietettiin 14.- 20.3. unionin lomamajalla Jämsän Himoksella, Knaapissa. 
Jäsenillä oli tänä aikana mahdollisuus korvauksetta viettää joukkomajoituksessa 
haluamansa ajan majalla vapaan ohjelman merkeissä. 
     - Senioripurjehdus Kroatiassa toteutetaan 21.- 28.5. kahdella kuuden hengen veneellä. 
Veneiden miehistöt ovat tällä erää täynnä, joten jos joku vielä osallistumistaan pohtii, niin 
palataan mahdollisesti asiaan vuonna 2017. 
     - Perinteinen syystapaaminen ja –retki toteutetaan Kaakkois-Suomessa. Unionin 
lomamaja Saimaja Taipalsaarella on varattu yhdistyksemme käyttöön 29.8. – 4.9. väliseksi 
ajaksi. Viikon ohjelma on vielä auki. Tarkoituksena on tutustua K-SR:n toimintaan ja vierailla 
jossain alueen mielenkiintoisessa kohteessa. 
Viikon aikana on halukkailla mahdollisuus pistäytyä viisumivapaalla kanavaristeilyllä 
Viipurissa. Alus lähtee Lappeenrannasta torstaina 1. päivänä syyskuuta aikaisin aamulla. 
Paluu tapahtuu seuraavana päivänä (2.9.) illalla Lappeenrantaan. Viipurissa yövymme 
hotellissa kahden hengen huoneissa. Laivamatkalla ruokailemme mennen tullen ja 
hotellissa saamme aamupalan. Tämä osa syystapahtumasta maksaa 160 euroa hengeltä 
sisältäen em. toimet. Ilmoittautumiset tälle matkalle toukokuun loppuun mennessä.
     - Lokakuussa 9. päivänä Suomi pelaa jalkapallon MM karsintaottelun Kroatiaa vastaan ja 
tätä ottelua on tarkoitus lähteä katsomaan joukolla. 
     Ilmoittautumiset tilaisuuksiin ja mahdolliset kyselyt voi tehdä puheenjohtaja Samppa 
Mattilalle p. 0400 843 607 tai sähköpostilla. samppa.mattila@pp.inet.fi 
     Ohjelmien tarkennukset ilmoitetaan unionin kotisivuilla ja sähköpostitse jäsenille 
välittömästi kun asiat varmistuvat. Varmista, että sähköpostiosoitteesi on RTU:n toimiston 
tiedossa ja ajan tasalla (s-posti: toimisto@rtu.fi).

lohisoppaa ja kakkukahvit asianomaisten 

ruokajuomien kera. 

Vastavalittu hallitus. Vasemmalta Petteri Kallio, 

Tommy Rasmus, Jorma Summanen, Samppa Mattila, 

Timo Jalonen, Kari Vainio, Risto Heikkinen ja Kimmo 

Rantanen. Kuvasta puuttuvat Raimo Juuti ja kuvaaja 

Martti Rosendahl.

Den nyvalda 

styrelsen. Från 

vänster Petteri 

Kallio, Tommy 

Rasmus, Jorma 

Summanen, 

Samppa Mattila, 

Timo Jalonen, 

Kari Vainio, Risto 

Heikkinen och 

Kimmo Rantanen. 

Raimo Juuti och 

fotografen Martti 

Rosendahl saknas 

från fotot.
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Pöytäkirjan 

tarkistus samoin 

kuin lohisopan 

valmistus sujui 

Tommyiltä 

Håkans ja Rasmus 

varsin terävästi.

SENIORERNAS ÅRSMÖTE OCH 
VERKSAMHET 2016 
SENIORERNAS ELFTE VERKSAMHETSPERIOD BÖRJADE I UNIONENS LÄGENHET I BÖLE, HELSINGFORS PÅ ONSDAGKVÄLL 

DEN 17:E FEBRUARI. TRETTON MEDLEMMAR SAMMANLAGT HADE ANLÄNT TILL MÖTET. 

Löjtnant Tuomas 

Tammisto 

upplyste oss om 

Finska vikens 

verksamhet.

TEXT SAMPPA MATTILA 
BILDER MARTTI ROSENDAHL

Tidigare på eft ermiddagen besökte 

seniorerna Finska vikens sjöbe-

vakningssektions ledningscentral 

på Skatudden och fick sig en 

uppdatering om gränsläget. Utöver 

lägeskontrollen och Finska vikens framtidsutsikter 

diskuterades även bevakningsfartyget Merikarhus 

deltagande i Frontex-operation på Medelhavet. 

På grund av fartygsläget kunde vi inte bekanta 

oss närmare med bevakningsfartyget Turva vilket 

gjorde att besöket kommer skjutas fram till en 

bättre tidpunkt. De långväga medlemmarna 

tog tillfället i akt att besöka båtmässan i Böle 

mässcenter. 

ÅRSMÖTE

Seniorernas årsmötet behandlade i snabb takt 

verksamhetsberättelsen och bokföringen samt 

planen för den inkommande verksamhetsperi-

oden. Den nya styrelsen valdes enhälligt och de 

nuvarande styrelsemedlemmarna blev återvalda 

sånär som på en suppleant. 

På årsmötet valdes Veli-Matti ”Samppa” 

Mattilan från Åbo till föreningens ordförande. 

Följande blev valda till styrelsemedlemmar: Jor-

ma Summanen från Joensuu, Kimmo Rantanen 

från Vasa, Risto Heikkinen från Kajaana, Tommy 

Rasmus från Karleby och Kari Vainio från Nystad. 

Som suppleanter valdes Timo Jalonen från Åbo, 

Raimo Juuti från Alajärvi och Martti Rosendahl 

från Kesälahti. 

Styrelsen valde Summanen till vice ordförande 

och Rantanen till sekreterare /kassör.

     Tommy Håkans från Vasa med suppleant Aarno 

Tenhunen från Kajaana valdes till verksamhets-

VERKSAMHETSPLANENS MEDLEMSHÄNDELSER ÅR 2016

- Veteranveckan hölls 14.- 20.3 vid unionens fritidsställe Knaapi i Himos,Jämsä. Medlemmar-
na hade möjlighet att använda stugan kostnadsfritt under denna vecka.

 - Seniorseglingen i Kroatien förverkligas 21.- 28.5. med två stycken sex personers båtar. 
Båtarnas besättningar är för denhär gången redan valda, så ifall att någon ännu överväger 
deltagande, kan vi eventuellt återkomma till saken år 2017. 

- Den traditionella höstträff en kommer att gå av stapeln i sydöstra Finland. Unionens 
fritidsstuga Saimaja på Taipalsaari är bokad för föreningen under tiden 29.8. – 4.9. Veckans 
program är fortfarande öppet. Det är meningen att bekanta sig med sydösta Finlands gräns-
bevakningssektions verksamhet och besöka något intressant objekt i området. 
De som har lust har också möjlighet att sticka över på en visumfri kanalkryssning till Viborg. 
Fartyget går från Villmanstrand i gryningen torsdagen 1.9. Returen är följande kväll (2.9.) 
till Villmanstrand. I Viborg övernattar vi i dubbelrum. Vi äter under båtresan och i hotellö-
vernattningen ingår frukost. Denhär delen av höstträff en kostar 160 euro per person och 
innehåller ovan nämda arrangemang. Anmälningar till denna resa innan slutet av maj

- Den 9:e oktober spelar Finland VM-kval i fotboll mot Kroatien och det är meningen att i 
större grupp åka och se matchen. Anmälningar till händelserna och eventuella förfrågningar 
kan riktas till ordförande Samppa Mattilalle p. 0400 843 607 alternativt e-post. samppa.
mattila@pp.inet.fi 
Mer info till programmet kommer att finnas på unionens hemsidor och skickas per e-post 
så fort klarhet fås i ärendena. Försäkra dig om att din e-postadress är meddelad till GSU:s 
kontor (e-post: toimisto@rtu.fi).

granskare.

Risto Heikkinen, Tommy Rasmus och Seppo 

Seppelin valdes att representera vid Gränssäker-

hetsunionens kongress

Mötet avslutades genom att fira den tio år långa 

verksamheten med att avnjuta en laxsoppa med 

därtill hörande drycker. 

Protokolljustering samtidigt som laxsoppans 

kokas av Tommy Håkans och Rasmus.

Suomenlahden 

toiminnasta 

valisti meitä 

luutnantti Tuomas 

Tammisto.
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RAJAVIESTIMARATON 
KUOPIOSSA 3.9.2016
JÄRJESTYKSESSÄÄN YHDEKSÄS, VUODEN 2016 RAJAVIESTIMARATON 

KÄVELLÄÄN JA JUOSTAAN KUOPIO MARATONIN YHTEYDESSÄ. KOKO 

RAJAVARTIOLAITOKSEN HENKILÖKUNTA ON EDELLEENTERVETULLUT MUKAAN 

TAPAHTUMAAN JA TAVOITTEELLISEEN KUNNON KOHOTTAMISEEN!

TEKSTI JA KUVA OLLI RANUA 

Kuopio Maratonilta löytyy kympin 

kävelymatka ja juoksumatkat: ma-

raton (N/M,N/M 40, 45, 50, 55, 60 ja 

65), puolimaraton (N/M, N/M 40, 45, 

50, 55, 60 ja 65) ja kymppi (N/M). Ai-

emmista Kuopio Maraton tapahtumista poiketen 

siellä ei valitettavasti enää järjestetä rullaluistelua 

eikä sauvaluistelua.

Kumpaan tahansa lajiin (kävely ja juoksu) tai 

mille tahansa matkalle osallistuminen oikeuttaa 

osallistumaan runsaudestaan kuuluisaan arvon-

taan. Palkintoina arvotaan jälleen maastopyöriä 

ja muuta kuntoiluun liittyvää tavaraa. 

Rajaviestimaratonille tasoitukset lasketaan 

kaikille em. matkoille ja sarjoille ja tasoitukset ovat 

samat kuin edellisinä vuosina. Pokaalit jaetaan 

vain juoksumatkoille, aivan kuten ennenkin.

Kuopio Maratonin hinnat ovat Rajavartiolaitok-

sen henkilökunnalle: juoksu (maraton/puolima-

raton/kymppi) 35/30/25 euroa ja kävely (kymppi) 

15 euroa. Edellä mainitut hinnat ovat voimassa 

26.8. saakka ja vain Rajavartiolaitoksen henkilö-

kunnalle. Tämän jälkeen hinnat ovat järjestäjän 

ilmoittamat normaalihinnat, jolloin ilmoittautua 

pitää suoraan heille (ja ilmoittaa tästä myös 

allekirjoittaneelle). Myös tänä vuonna eläkkeelle 

jääneet tai jäävät pääsevät vielä mukaan Rajavies-

timaratonille.

Ilmoittautuminen tapahtuu molempiin tapah-

tumiin (Rajaviestimaraton ja Kuopio Maraton) 

samalla tavalla kuin ennenkin, eli maksamalla 

em. osallistumismaksun seuraavalle pankkitilille: 

Kuusamon OP 519407-20137723 (Mustalammen 

Urheilijoiden tili). Maksun mukana oltava tieto 

kenen maksusta on kyse, sekä laji, matka ja sarja. 

Kun maksu on suoritettu, osallistuminen on 

kunnossa.

Rajaviestimaraton ilmoittaa kaikki kerralla 

”UUTTA VERTA” P-KR:OON
POHJOIS-KARJALAN RAJAVARTIOSTO SAI RIVEIHINSÄ KYMMENEN UUTTA 

RAJAVARTIJAA PERUSKURSSILTA. EDELLISEN KERRAN UUSIA RAJAVARTIJOITA 

PALKATTIIN P-KR:OON VUONNA 2004. 

Kuopio Maratonille ennen tapahtumaa. Ilmoittau-

tumisen yhteydessä on myös mainittava, mikäli 

haluaa seuraksi laitettavan Rajavartiolaitoksen 

lisäksi jonkun muun seuran (esim. Rajavartiolai-

tos/ Rajan Urheilijat). 

Kuntoilullista kevättä!

TEKSTI JA KUVA HEIKKI TIIPPANA

Nuorempina rajavartijoina työnsä 

aloittivat joulukuussa 2015 Joona 

Korhonen, Jere Räty, Leo Salmivirta, 

Mikko Silvennoinen, Jukka Vlasoff , 

Teemu Huhtilainen, Jere Venäläi-

nen, Juuso Pakarinen, Pekka Ravaska ja Onni 

Voutilainen.

Uudet virkamiehet tulivat suureen tarpeeseen 

vanhojen virkamiesten eläköityessä ja nykyisen 

rajatilanteen käydessä yhä haasteellisemmaksi. 

Uunituoreista virkamiehistä Niiralan rajatarkas-

tusasemalle sijoitettiin Joona Korhonen, Jere 

Räty, Leo Salmivirta, Mikko Silvennoinen ja Jukka 

Vlasoff . Tohmajärven rajavartioasemalla työnsä 

aloittivat Teemu Huhtilainen, Jere Venäläinen 

ja Juuso Pakarinen. Lieksan rajavartioasemalla 

työnsä pääsivät aloittamaan Pekka Ravaska ja 

Onni Voutilainen.  

Pohjois-Karjalan rajavartioston esikunnassa 

järjestettiin perehdyttämispäivä uusille tulokkaille 

21.12.2015. Samassa yhteydessä Rajaturvallisuus-

unioni piti luottamusmiesten vetämänä infoti-

laisuuden uusille rajamiehille. Infotilaisuudessa 

oli mahdollista liittyä Rajaturvallisuusunionin jäse-

neksi. Infotilaisuuden päätyttyä RTU sai kymmen 

uutta jäsentä.

RTU toivottaa onnea ja menestystä uusille 

rajavartijoille!
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RAJAVIESTIMARATON 
I KUOPIO 3.9.2016
DET NIONDE I ORDNINGEN, RAJAVIESTIMARATON ÅR 2016 ANTINGEN 

GÅENDE ELLER SPRINGANDES I SAMBAND MED KUOPIO MARATON. HELA 

GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS PERSONAL ÄR INBJUDNA TILL HÄNDELSEN 

OCH FÖR ATT FÖRBÄTTRA SIN KONDITION

TEXT OCH BILD OLLI RANUA 

Kuopio Maraton har följande distanser 

och serier: gångdistanser: halv-

maraton och tian. Löpardistanser: 

maraton (Kvinnor/Män ,K/M 40, 45, 

50, 55, 60 och 65), halvmaraton (K/M, 

K/M 40, 45, 50, 55, 60 och 65) och tian (N/M). Till 

skillnad från tidigare år kommer Kuopio Maraton 

inte att ordna klasser för rullskidning eller inlines.

Deltagande i vilken som form som helst (gång 

eller löpning) till vilken distans som helst berätti-

gar till deltagande i den omtalade lottdragningen. 

Priser i dragningen är ännu en gång terrängcyklar 

och andra motionstillbehör.

Gränsbevakningsväsendets personal deltar 

i Kuopio Maraton till följande priser: löpning 

(maraton/halvmaraton/tian) 35/30/25 euro och 

gång (tian) 15 euro. Dessa priser är i kraft  till och 

med 26.8. och endast för GBS:s personal. Eft er 

det är deltagarpriset arrangörens normalpris och 

man anmäler sig direkt till dem (men även till 

undertecknad). 

Anmälande sker till båda 

tillfällena(Rajaviestimaraton och  Kuopio Maraton) 

på samma sätt som tidigare, dvs genom att betala 

deltagaravgift en till följande konto: Kuusamon OP 

519407-20137723 (Mustalammen Urheilijoiden 

konto). I betalningen bör framgå vem som är beta-

lare, vilken gren, distans och serie. Då betalningen 

är gjord är deltagandet i sin ordning.

Rajaviestimaraton anmäler alla på en gång till 

Kuopio Maratonille före tillställningen. Man bör 

också meddela i samband med anmälan om 

man vill ha fler utöver Gränsbevakningsväsen-

det som förening (t.ex. Rajavartiolaitos/ Rajan 

Urheilijat). 

Med hopp om en vår fylld med motion!

VUODEN 2015 CASE-SEPPÄ VALITTIIN 

MERENKURKUSSA

Mepe-ryhmän jäsen Timo Tervo (vas.) luovuttaa 

Kiertopalkinnon ja diplomin Daniel Snellmannille.

ja keväällä pelastamista 

heikoista jäistä. Kesällä 

harjoiteltiin palavan 

veneen sammuttamista ja 

vedenvaraan joutuneen 

pelastamista. Vuonna 2015 

case-harjoituksia muutettiin 

siten, että harjoituksia on 

kaksi jokaista kolmea jak-

soa kohti. Jaksoharjoittelun 

tarkoituksena on parantaa 

yksiköiden ammattitaitoa 

meripelastustehtävien hoitamisessa.

CASE-Seppä kiertopalkinto ja diplomi anne-

taan meripelastusryhmän valitsemalle henkilölle 

vuosittain osoituksena meripelastushenkeä 

uhkuvasta asenteesta ja muiden kannustamisesta 

ammattitaidon kehittämiseen.

Vuoden 2015 CASE-Sepäksi valittiin vanhempi 

VALLGRUNDIN MERIVARTIOASEMALLA 

KÄYNNISTETTIIN 

MERIPELASTUSRYHMÄN TOIMESTA 

MERIPELASTUKSEEN LIITTYVÄ 

JAKSOHARJOITTELU VUONNA 2014. 

MERIPELASTUSRYHMÄÄN KUULUU 

JÄSENIÄ VALLGRUNDIN, KOKKOLAN 

JA KASKISTEN MERIVARTIOASEMALTA. 

TEKSTI JA KUVA MIKA AHOLA

Aluksi meripelastusryhmä suunnitteli 

vuoden jokaiselle jaksolle ajankoh-

taan liittyvän case-harjoituksen. 

Harjoitukset tehtiin partioinnin 

yhteydessä. Esimerkiksi talvella 

harjoiteltiin potilaan siirtämistä moottorikelkoilla 

merivartija Daniel Snellman Kokkolan merivartio-

asemalta. Ensimmäiseksi CASE-Sepäksi valittiin 

luutnantti Jukka Uitti Vallgrundin merivartioase-

malta vuonna 2014.
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TAPAHTUMIIN OSALLISTUMISTA TOIVOTAAN

SUOMENLAHDEN MERI- 
JA RAJAVARTIOYHDISTYS
SUOMENLAHDEN MERI- JA RAJAVARTIOYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS PIDETTIIN 

HELSINGISSÄ 17.2.2016. VUOSIKOKOUKSEEN OSALLISTUI 23 JÄSENTÄ. 

VALITETTAVASTI RAJATURVALLISUUSUNIONIN (RTU) EDUSTUKSESTA KUKAAN 

EI PÄÄSSYT PAIKALLE SAIRAUSTAPAUSTEN VUOKSI.

TEKSTI JA KUVA SATU SAARIVUORI

Vuosikokous käsitteli sääntömää-

räiset asiat, joihin lukeutui mm. 

toimintakertomuksen ja tilinpää-

töksen hyväksyminen, uuden 

hallituksen valitseminen sekä tänä 

vuonna RTU:n edustajakokoukseen 11.–12.5.2016 

osallistujien valinta.

HALLITUKSEN KOKOONPANO 

VUONNA 2016

Suomenlahden meri- ja rajavartioyhdistyksen 

vuoden 2016 hallituksen jäseniksi valikoitui hen-

kilöitä vanhasta hallituksesta, mutta mukaan lähti 

myös uusia. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa 

Pasi Kerkkänen ja varapuheenjohtajana Markku 

Väänänen. Hallituksen jäseniksi valittiin Pirkko 

Kujanen, Petri Kettunen, Jukka-Pekka Tanninen, 

Antti Elomaa, Satu Saarivuori, Marko Wihlman, 

Jim Koskenmäki sekä Pasi Taponen. Varajäseniksi 

lähtivät Tommi Karhila, Erik Huurros ja Mika Ojala.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Ville Vilpas ja 

Juha Santala ja heidän varahenkilöikseen Toni 

Palomäki ja Keijo Nuorgam.

RAJATURVALLISUUSUNIONIN 

EDUSTAJAKOKOUKSEEN VALITUT

Vuosikokous on paikka, jossa jäsenillä on mah-

dollisuus päästä vaikuttamaan itseä koskeviin 

asioihin. Illan aikana käytiin hyviä ja monipuolisia 

keskusteluja mm. jäsenmaksun suuruudesta ja 

siitä, tulisiko RTU:n sijoittaa varallisuuttaan vielä 

lisää kiinteistöihin vai ei. Kokouksessa esitettyjä 

asioita on RTU:n edustajakokoukseen valittujen 

hyvä toukokuussa viedä eteenpäin. Edustaja-

kokoukseen valittiin kuusi varsinaista jäsentä ja 

heille varaedustajat suluissa Jukka Tanninen (Jan-

Erik Joff s), Satu Saarivuori (Jim Koskenmäki), Mika 

Ojala (Ahti Rantanen), Petri Kettunen (Markku 

Väänänen), Saku Ruotsalainen (Tommi Karhila), 

Toni Palomäki (Isto Turpeinen).

KOKOUKSESSA KESKUSTELTUA

Vuosikokouksessa keskusteltiin myös vuoden 

2015 aikana yhdistyksessä järjestetyistä tapah-

tumista, sekä siitä, minkälaisia tapahtumia on 

tulevana vuonna luvassa. Kaikki vuosikokoukseen 

mennessä tehdyt tukianomukset saivat pyydetyn 

tukensa ja myös tapahtumiin käytettävä budjetti 

sai vuosikokoukselta yksimielisen kannatuksen. 

Vuosikokouksen puheenjohtajana toiminut Isto 

Turpeinen kehotti, että tapahtumiin kannattaa 

osallistua, koska jäsenet ovat osaltaan jäsen-

maksuilla kattaneet tapahtumista aiheutuvat 

kustannukset.

Toivottavasti vuosikokouksen ensikertalaiset 

kertovat muillekin jäsenille, että kokous ei ole pui-

sevaa puurtamista, vaan sinne kannattaa lähteä, 

jos vain suinkin on mahdollista.

VUOSIKOKOUS 24.2.2016 LAPPEENRANNAN UPSEERIKERHOLLA

IMMOLAN 
RAJAVARTIOYHDISTYS
VUOSIKOKOUKSEEN OLI SAAPUNUT NOIN 30 HENKEÄ JA MUKAAN OLI 

SAATU KIVASTI MYÖS UUTTA JA NUORTA VERTA.

TEKSTI HANNELE HÖRMÖNEN

Ennen vuosikokousta vanha halli-

tus kokoontui mm. tarkastamaan 

edellisen kokouksen pöytäkirjan.

Itse kokous eteni tuttuun 

tapaansa. Pääluottamusmies 

Jouni Kurttila piti pitkän puheen koskien mm. 

sotilaseläkettä sekä taloudellista tilannetta. 

Myös matkustus ja virastotyön muutokset 

olivat aiheena. Lopuksi hän kertoili hieman 

tulevaisuudenvisioista.

Kokous keskeytettiin illallisen ajaksi. Tarjol-

la oli lihapullia höysteineen ja juomineen.

Uusi hallitus valittiin ja saimme joukkoon 

uusia kasvoja, mikä onkin hyvä asia. Puheen-

johtajana jatkaa Timo Kohonen. Vuosikoko-

uksessa valittiin myös liittokokousedustajat.

Ja kuten aiempina vuosina, vuosikoko-

ukseen osallistumiseen ”porkkanana” oli 

arvottavat 6 kpl 50 euron lahjakortteja. Liekö 

niillä ollut vaikutusta uusien kasvojen paikalle 

tuloon?

Allekirjoittanut joutui poistumaan neljän 

tunnin kokoustamisen jälkeen, muut jäivät 

vielä hetkeksi käsittelemään muita asioita.

YHDISTYSTEN VUOSIKOKOUKSET
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VUOSIKOKOUKSESSA RUNSAASTI MUISTAMISIA

POHJOIS-KARJALAN RAJAN 
HENKILÖSTÖYHDISTYS

TEKSTI JA KUVA TOMI STRANDMAN

Vuosikokous aloitettiin klo 18:30 ja 

paikalle oli saapunut mukavat 20 

yhdistyksen jäsentä. Pari tuntia 

tiivistä keskustelua ja asioiden läpi-

käymistä oli kokousväellä edessä. 

Ilta sujui leppoisasti, ja kokous saatiin vietyä läpi 

joustavasti sääntöjen määräämiä asioita kuiten-

kaan unohtamatta. 

Lopuksi yhdistys muisti 50 vuoden iän 

saavuttaneita jäseniään (22 kpl). Tätä perinnettä 

jatketaan myös tulevaisuudessa. Ne ketkä eivät 

päässeet paikalle, saavat muistamiset kotiosoit-

teeseen.

Kolmetoista yhdistyksen jäsentä oli siirtynyt 

2013-15 välisenä aika eläkkeelle. Heidät kaikki oli 

kutsuttu tilaisuuteen. Paikalle saapui Ammunet 

Mikko sekä Kurvinen Esa. Heille luovutettiin RTU:n 

pöytästandaarit sekä Pitkä partio kirja. Muille 

toimitetaan muistamiset myöhemmin kotiosoit-

teeseen.

Tässä kaikki reserviin siirtyneiden nimet: Väistö 

VUOSIKOKOUS SOTKAMOSSA HOTELLI TULIKETUSSA

KAINUUN RAJAN 
HENKILÖSTÖYHDISTYS
KAINUUN RAJAN HENKILÖSTÖYHDISTYKSEN JÄSENET KOKOONTUIVAT 

VUOSIKOKOUKSEEN 4.3.2016 HOTELLI TULIKETTUUN SOTKAMOON. 

KOKOUKSESTA TULI HISTORIALLISEN SUURI, KUN 30 YHDISTYKSEN JÄSENTÄ 

(KOLMASOSA JÄSENISTÖSTÄ) SAAPUI PAIKALLE.

TEKSTI JA KUVA VILLE LYYTINEN

Lisäksi kokoukseen osallistui kolme 

hiljattain eläköitynyttä jäsentä sekä 

Rajaturvallisuusunionin puheenjohtaja 

Erkki Hirvonsalo ja Kainuun alueen 

luottamusmies Mika Kaikkonen. 

Kokousväen yksimielisellä päätöksellä yhdis-

tyksen puheenjohtajana jatkaa Kalle Toivanen. 

Hallituspaikkoja päätettiin lisätä yhdellä, ja 

tulevan kauden hallitukseen kuuluvat: Jani 

Laatikainen, Antti Kyllönen, Tapani Kela, Heikki 

Piirainen, Pertti Manninen (uutena Esa Saikkosen 

tilalle)  ja Ville Lyytinen (uutena).    

Kokouksessa esiteltiin 

neljä kappaletta alustuk-

sia, jotka kaikki päätet-

tiin laittaa edustajiksi 

valittujen Heikki Piiraisen 

ja Pertti Mannisen vietä-

väksi edustajakokoukseen 

Rovaniemelle.

Kokouksen lopuksi 

muistettiin vuonna 2016 

eläköityviä yhdistyksen 

jäseniä RTU:n viirillä sekä 

yhdistyksen omalla muistoesineellä karhulla. 

Muistetut jäsenet olivat Hannu Pulkkinen, Risto 

Komulainen, Seppo T Heikkinen, Otto Kähkönen 

ja Esa Saikkonen. Saikkoselle luovutettiin lisäksi  

yhdistyksen oma viiri, erikoismainintana pitkä-

aikaisesta hallitustyöstä. Muistamisten aikana 

tunnelma nousi sfääreihin, kun suosionosoitukset 

ja hurraa -huudot täyttivät salin! 

Kokouksen päätyttyä Erkki Hirvonsalo piti kat-

sauksen, jossa käsiteltiin päivän polttavia aiheita 

Rajaturvallisuusunionin ja Rajavartiolaitoksen 

osalta. Mika Kaikkonen puolestaan piti napakan 

”infon” siitä, mitä Kainuun rajavartiostossa on 

tällä hetkellä luottamusmiehen näkökulmasta 

meneillään.    

Seppo, Vanhanen Pentti, Ylä-Mononen Topi, Val-

tanen Ahti, Kurvinen Esa, Hara Heikki, Ammunet 

Mikko, Loijas Vesa, Turunen Matti, Matikainen 

Hannu, Kaukola Teuvo, Hämäläinen Raimo ja 

Eronen Yrjö.

Ilta jatkui illallisella, ja tarinaa riitti pöytäkeskus-

teluissa ruokailun ohessa. Kiitän kaikkia mukana 

olleita.

50 vuotta täyttäneet (vas.) Maksimainen Jorma, 

Tykkyläinen Jukka, Kauppinen Jari, Mertanen Petri, 

Leinonen Martti, Ahtilinna Hannu ja Kukkonen Jarmo.

20.2.2016 SOKOS HOTELLI KIMMEL JOENSUU: PÄIVÄN KOKOUSTAMINEN 

ALOITETTIIN HALLITUKSEN KOKOUKSELLA KLO 16:00. PAIKALLA OLIVAT 

LÄSNÄ TOMI STRANDMAN, JUHA KIVIMÄKI, HEIKKI TIIPPANA, KARI HÄSÄ, TIMO 

HALLIKAINEN, MARTTI LEINONEN, JUKKA TYKKYLÄINEN JA JUKKA HAUTAMÄKI.

YHDISTYSTEN VUOSIKOKOUKSET
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KIINNOSTUS AMMATTIYHDISTYSTOIMINTAAN JA VAIKUTTAMISEEN ON KASVANUT

LAPIN RAJAVARTIOYHDISTYS
LAPISSA JOKA PAIKKAAN ON PITKÄ MATKA. KULKUMIEHET OVAT TOTTUNEET REISSAAMAAN JA VÄLIMATKOJA 

VÄHÄTELLÄÄN. SILTI KOKOUSJÄRJESTÄJÄT JOUTUIVAT HIERAISEMAAN SILMIÄÄN YMMÄRTÄÄKSEEN SEN, ETTÄ JOKU 

AJAA IVALOSTA ROVANIEMELLE JA TAKAISIN VAIN PÄÄSTÄKSEEN OSALLISTUMAAN LAPIN RAJAVARTIOYHDISTYKSEN 

VUOSIKOKOUKSEEN. 

TEKSTI JA KUVA OSSI SANIOLA

”Eihän sole 600 kilometriä mikhän ajjaa 

kokoukseen ja sitte takas kotia!”

RAJAVARTIJAT 

TURVAPAIKKAILMIÖN 

POLTTOPISTEESSÄ

Meneillään oleva turvapaikkailmiö sekä samaan 

aikaan suoritettavat valtion leikkaukset ovat 

vaikuttaneet Lapin rajavartioston työntekijöihin 

voimakkaasti. Näiden asioiden ympärille keskittyi 

keskustelu Rovaniemellä 27.2.2016 järjestetyssä 

Lapin rajavartioyhdistyksen vuosikokouksessa. 

Tilaisuus houkutteli paikalle peräti 27 henkilöä, 

mikä on osallistujaennätys. Runsas osanotto 

kertoo siitä, että työntekijät janoavat lisätietoa 

Rajavartiolaitoksessa meneillään olevista ja tule-

vista säästötoimista ja sen vaikutuksista omaan 

työhön, johon on tullut mukaan uusi vaativa 

elementti turvapaikanhakijoiden muodossa. 

Myös sotilaseläkkeisiin tulevat muutokset saivat 

kokousväen pyytä-

mään puheenvuoroja.

Rajanylityspaik-

kojen henkilöstö on 

joutunut venymään, 

kun koko talven ajan 

Venäjältä Suomeen 

jatkunut pakolais-

virta on aiheuttanut 

normaaliin päivittäis-

työhön huomattavan 

lisäkuormituksen. Tänä 

vuonna turvapaikkaa 

Lapin itärajalla on 

hakenut jo yli tuhat ihmistä. Uutuuden viehätys 

turvapaikka-asioiden ympäriltä on kadonnut ja 

tilalle on kasvanut ärtymys siitä, että samalla päi-

vittäistoiminnan minimimiehityksellä pyöritetään 

niin rajatarkastukset, rikosasiat kuin turvapaik-

kaprosessin välttämättömät alkutoimenpiteet-

kin. Virkamiesten on suoritettava lakisääteiset 

tehtävänsä minimimiehityksellä toimitiloissa, joita 

ei ole suunniteltu jatkuvaan turvapaikanhakijoi-

den käsittelemiseen. Erityiseksi ongelmaksi on 

muodostunut Raja-Jooseppi, missä työskennel-

lään väistötiloissa, sillä varsinainen rajanylitys-

paikka on suljettuna sisäilmaongelmien takia. 

Myös Kelloselän rajanylityspaikan henkilöstö toi 

kokouksessa esille huolensa siitä, että jaksaminen 

on koetuksella. Tällä hetkellä suurin osa Suomeen 

saapuvista turvapaikanhakijoista tulee rajan yli 

nimenomaan Sallan Kelloselästä.

Oman itämaisen mausteensa soppaan heit-

tävät Venäjän viranomaiset, joiden muuttuneet 

käytännöt rajalla ovat nykyisin täysin ennakoimat-

tomia. Perinteinen hyvin sujunut paikallinen 

yhteydenpito ja yhteistyö rajalla on muuttunut 

totutusta. Rajavartijat eivät voi kuin odottaa, 

minkälainen ihmisjoukko rajan yli milloinkin tulee. 

Suurimmaksi osaksi rajanylityspaikan vuoropääl-

likkö on sen ennakkotiedon varassa, joka saadaan 

itänaapurissa tankkaamassa käyviltä suomalaisil-

ta. Yritä siinä sitten johtaa ja motivoida työvuoron 

henkilöstöä.

SANIOLA VAIHTOON, KATILA 

PUHEENJOHTAJAKSI

Melkein kymmenen vuotta yhdistyksen puheen-

johtajan nuijaa despootin lailla heilutellut Saniola 

sai lähtöpassit toimestaan. Tilalle valittiin Länsi-

rajalta kotoisin oleva Ville Katila. Katila on toisen 

polven rajamies ja toimii tällä hetkellä Raja-Joo-

sepissa rikostiedustelu- ja rajatarkastustehtävissä. 

Ville aloittaa tulevana kesänä vuoropäällikkönä ja 

saanee silloin rajavartijan jatkokurssilla ansait-

semansa lisänatsat kauluslaattoihin. Katila on 

yhdistystoimijana varsin nuori, mutta kokousväki 

luotti häneen sataprosenttisesti. Katila tunnetaan 

työorientoituneena ja omatoimisena ammattilai-

sena, jonka puoleen on helppo kääntyä asiassa 

kuin asiassa.

Muut hallituspaikat menivät Aikion Jullelle, 

Leinosen Tonille, Törmäsen Juhalle ja löysipä 

Saniolakin vielä sen verran jostakin luottoa, että 

sai hamuttua itselleen jämäpaikan hallituksessa. 

Välittömästi vuosikokouksen jälkeen pidetyssä 

hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhdis-

tyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Törmänen 

(Kelloselkä). Leinonen (Ivalo) jatkaa sihteerinä 

herra ties kuinka monetta vuotta. Aikion harteille 

sälytettiin jäsenrekisterivastaavan hommat.

OSALLISTUJAT OLIVAT TYYTYVÄISIÄ 

KOKOUKSEEN

Kokous eteni joutuisasti normaalia kokousli-

turgiaa noudatellen. Rajaturvallisuusunionin 

puheenjohtaja Erkki Hirvonsalo piti kokouksen 

alussa tiiviin tilannetiedotuksen edunvalvonnassa 

meneillään olevista asioista. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valitun Saniolan 

ei tarvinnut huomautella kohteliaalle ja hyväntuu-

liselle jäsenistölle kokousjärjestyksestä. Hallituk-

sen hyvin valmistelema esityslista ei aiheuttanut 

soraääniä. Edes tilikirjanpidossa ilmenneet 

pienet epäjohdon-

mukaisuudet eivät 

hidastaneet nuijan 

varressa heilunutta 

Saniolaa kopauttele-

masta esityslistan pää-

töksiä pöytään. Hallitus 

onnistui pienellä selitte-

lyllä keplottelemaan 

itselleen synninpäästön 

sekä vastuuvapauden 

tilikauden edesotta-

muksistaan.

Kokouksen jälkeen 

väki siirtyi salin puolelle ja otti vastaan tilaisuuteen 

kutsun saaneen Lapin rajavartioston komentajan 

Jari Tolppasen. Tolppanen on johtanut vartiostoa 

vuoden verran ja jäsenistö oli ilahtunut siitä, että 

oman vartioston korkein upseeri kunnioitti läsnä-

olollaan arvokasta tilaisuutta. 

Erityisesti ruokahuolto sai kiitosta kokous-

väeltä, sillä niin maittaviksi mullikan maksa ja 

katkarapuhässäkkä kehuttiin.  Moitteita ei yllä-

tykseksi tullut myöskään ruokajuomista saatikka 

konjakkikahveista.

VILLE KATILASTA LAPIN VUODEN 2015 

YHDISTYSTEN VUOSIKOKOUKSET
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VUOSIKOKOUS 2016: TUETAAN LIIKKUMISTA JA TYHY-TAPAHTUMIA

KUUSAMON RAJAVARTIOYHDISTYS
KUUSAMON RAJAVARTIOYHDISTYS PITI SÄÄNTÖMMÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN 5.2.2016 SALMILAMMELLA. TERO TURKIA 

JATKAA YHDITYKSEN PUHEENJOHTAJANA. 

TEKSTI JA KUVA OLLI RANUA

Kokoukseen osallistui yhdeksän 

yhdistyksen jäsentä. Kokouksen 

jälkeen RTU:n puheenjohtaja Erkki 

Hirvonsalo kertoi kokousväelle ajan-

kohtaisista edunvalvonta-asioista.

VALINNAT

Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Tero 

Turkia sai kokoukselta jälleen jatkokauden. Turki-

an viitoittamalla tiellä haluttiin pysyä jatkossakin, 

joten valinta oli helppo. Kokouksessa keskusteltiin 

kuitenkin toiveesta saada yhdistystoimintaan 

mukaan enemmän nuoria. Kainuun rajavartios-

toon ei viimeiseen kymmeneen vuoteen uusia 

rajavartijoita ole otettu - ennen viime vuotta, joten 

toivoa aina voi, mutta toiveen toteutuminen on 

eri asia. Mikäli yhdistystoiminta kiinnostaa, niin 

rohkeasti mukaan!

Hallituksen varsinaiset jäsenet 2016 (varalla): 

Tero Turkia, Vesa-Pekka Moilanen (Olli Ranua), 

Mikko Pesämaa (Ari Tenkula), Lasse Karjalainen 

(Tuomo Heikkinen), Tero Väisänen (Hannu 

Juuma), Teemu Takalo (Mika Kaikkonen) ja Petteri 

Määttä (Kyösti Aikkila).

Toiminnantarkastajiksi valittiin Markku Kvist 

varamiehenään Jyrki Tauriainen.

Vuoden 2016 edustajakokoukseen valittiin 

Hannu Juuma (varalla Tapio Ojala ja Olli Ranua) 

sekä Vesa-Pekka Moilanen (Tero Väisänen ja Lasse 

Karjalainen).

Kokous valitsi vuoden 2015 Positiivariksi Ari 

Tenkulan Kuusamon rajavartioasemalta. Aiemmin 

palkinto myönnettiin urheilullisista ansioista. 

Mikäli urheilulliset ansiot olisivat olleet mukana 

valintakriteereinä edelleenkin, olisi Ari vahvan 

”tunturihiihtotaustan” vuoksi kyllä ansainnut 

palkinnon siinäkin tapauksessa. Onnea Arille 

valinnasta!

VIIME KAUSI

Viimekauden toimintakertomus hyväksyttiin 

esitetyllä tavalla parilla lisäyksellä. Toiminnan 

peruspilareiksi ovat muodostuneet jo pitem-

pään muutamat tapahtumat ja liikuntavuorojen 

tukemiset.

Tilinpäätös 2015 hyväksyttiin ja vastuuvapaus 

myönnettiin odotetusti viime kauden hallitukselle.

TULEVA KAUSI

Tulevan kauden toimintasuunnitelmassa tukea 

saavat seuraavat tapahtumat (otettu huomi-

oon tulo- ja menoarviossa): Pölkky Kuusamon 

lentopallopeli keväällä, Oulun Kärppien kotipeli, 

mato-onkikilpailu/rantakalailta sekä frisbeegolf-

tapahtuma Rukalla. Tapahtumat ovat pääosin 

olleet hyvin kansoitettuja, mutta toisinaan 

osallistujia olisi mahtunut mukaan enemmänkin. 

Jatkossa toivotaan entistä suurempaa osallistu-

misaktiivisuutta.

Lisäksi päätettiin tukea PaPoRa:n jääkiek-

kovuoromaksua talvella sekä jalkapallovuoro-

maksua kesällä. Molemmille vuoroille toivotaan 

runsaasti osallistujia!

Jäsenmaksua ei kaudella 2016 peritä ja edusta-

jakokoukselle ei tällä kertaa tehty aloitteita.

RAJAMIES

Kokoukselle oli määräajassa tullut kolme hyvää 

esitystä Lapin vuoden 2015 rajamieheksi. Eläk-

keelle jo siirtyneen Jarmo Aaltovirran mainittiin 

täyttävän palkinnon jakoperusteiden edellytykset, 

koska hänet tunnetaan moitteettomana ja hyvän-

tuulisena työntekijänä. Ihmishenkiäkin virkaural-

laan pelastanut luonnontuntija ja karhunkaataja 

on Ainijärvellä ja Kelloselässä palvellessaan tehnyt 

lähtemättömän vaikutuksen työtovereihinsa.

Matti ”Raja-Matti” Rajaluotoa esitettiin 

palkinnon saajaksi siksi, että hänet tunnetaan 

empaattisena, positiivisena, esimerkillisenä ja 

huumorintajuisena työporukan isähahmona.

Kolmas esitys puolsi palkinnon saajaksi Ville 

Katilaa. Katilan kehuttiin esityksessä olevan 

rajatarkastusten rautainen monitaituri, joka 

edustaa nuoresta iästään huolimatta perinteistä 

rajamieshenkeä ja on samalla ajan hermolla 

oleva, työkavereitaan auttava rikostorjuntatyön 

uranuurtaja Raja-Joosepissa.

Kaikki ehdokkaat olivat loistavia, ja jo pelkäs-

tään esitetyksi tuleminen on tässä kunnianosoi-

tuksessa hieno arvostusta osoittava ele työtove-

reilta. Niin kävi kuitenkin, että yhdistyksen uudeksi 

puheenjohtajaksi jo hieman aiemmin valittu Ville 

Katila sai eniten ääniä ja tyhjensi pajatson siis 

myös tässä äänestyksessä. On tietysti hienoa, että 

Lapin vuoden 2015 rajamieheksi valitaan jäsenis-

tön toimesta yhdistyksen puheenjohtaja! Tämän 

parempaa tuen osoitusta tuskin kukaan pystyy 

toivomaan aloittaessaan puheenjohtajan vaativat 

tehtävät. Onnittelut Villelle palkinnon saamisen 

johdosta ja menestystä valitsemallasi vaativalla 

taipaleella puheenjohtajana!

YHDISTYSTEN VUOSIKOKOUKSET
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PITKÄT TYÖVUOROT JA 
TYÖHYVINVOINTI
TYÖHYVINVOINNISSA ON KYSE FYYSISEN, HENKISEN JA SOSIAALISEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISESTÄ JA 

PARANTAMISESTA. HYVINVOINTI ON TILA, JOSSA IHMISTEN OMAT TOIVOMUKSET JA MIELTYMYKSET ON OTETTU 

HUOMIOON. TOIMIVASSA TYÖYHTEISÖSSÄ TOTEUTUVAT MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN SEKÄ TYÖNTEKIJÄN ETTÄ 

TYÖNANTAJAN TAVOITTEET. TERVE TYÖYHTEISÖ VALMISTAUTUU TULEVAAN KEHITTÄMÄLLÄ TOIMINTAANSA AKTIIVISESTI. 

KEHITTÄMISEN TULEE OLLA TYÖYHTEISÖN YKSI TOIMINTAMUOTO, JOKA SEURAA TYÖPAIKAN STRATEGIAN MUKANA.

TEKSTI PEKKA ALARÄISÄNEN VALTAKUN-
NALLINEN TYÖSUOJELUVALTUUTETTU

Ajoittain Rajavartiolaitoksen eri 

toimipisteissä keskustellaan siitä, 

olisivatko pidemmät työvuorot kah-

deksantuntisia vuoroja parempia. 

Yleensä työntekijät ovat tällai-

selle muutokselle työnantajaa halukkaampia. 

Työskentelyolosuhteet ja se, miten työtehtävät 

on järjestetty, vaikuttaa kaikkein keskeisimmin 

työhyvinvointiin. Toimeentulon lisäksi työ tarjoaa 

myös itsensä kehittämisen mahdollisuuksia, 

haasteita ja itsearvostuksen lähteitä. Vastaavasti 

perhe-elämä tyydyttää läheisyyden, rakkauden ja 

turvallisuuden tarpeita. Työ ja perhe täydentävät-

kin toisiaan.  Työntekijän hyvinvointiin vaikut-

taakin oleellisesti se, kuinka hyvin työelämä on 

yhdistettävissä perhe-elämään.

Rajavartiolaitoksessa on otettu käyttöön hajau-

tettu- ja etätyö. Toistaiseksi nämä mahdollisuudet 

ovat olleet käytössä laitoksen esikunnassa ja 

Raja- ja merivartiokoululla. Kehityssuunta on ollut 

ehdottoman oikea. On selvää, että em. työnteon 

muodot jatkavat kulkuaan edelleen varsinkin asi-

antuntijatehtävissä. Jatkossa erilaiset työaikajous-

tot on hyvä jalkauttaa myös kenttätyötä tekevien 

keskuuteen. Usein ajatellaan virheellisesti, että 

työaikajoustot eivät sovi vaikkapa rajavartio-

asemille. Esimerkiksi 12 tunnin työvuorot ovat 

joustoa, jossa työntekijän työelämän ulkopuoliset 

tarpeet sekä työnantajan operatiiviset velvoitteet 

on mahdollista täyttää. Pitkät työvuorot mahdol-

listavat pidemmän vapaajakson, jolloin on aikaa 

palautua töistä ja elää työelämän ulkopuolista 

elämää eri aktiviteetteineen.

Työterveyslaitoksen tuoreessa tutkimusrapor-

tissa (12 tunnin vuorojärjestelmien turvallinen ja 

työhyvinvointia edistävä toteuttaminen teollisuu-

dessa) selvitettiin 12 tunnin työvuorojärjestelmän 

vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin ja turvalli-

suuteen. Hankkeen yrityksinä olivat Metsä Group, 

Neste Oy ja Billerud Korsnäs Finland Oy.

12 tunnin vuoroissa työskentelevät ilmoittivat 

selvästi vähemmän terveyteen, työhyvinvointiin 

ja työn sujumiseen liittyviä haittoja, kuin 8 tunnin 

vuorojärjestelmissä työskentelevät. Myös työvuo-

ron aikainen vireystila sekä lepoajan unen laatu 

arvioitiin paremmiksi kuin 8 tunnin vuoroissa. 

Tutkimuksessa seurattiin myös sairauspoissaolo-

jen esiintyvyyttä eri työvuorojärjestelmien kesken. 

12 tunnin työvuoroa toteuttaneilla sairauspois-

saolojen esiintyvyys oli muita ryhmiä matalampi. 

Mielenkiintoista on se, että 8 tunnin työvuoroa 

tekeville sattui ilmoitusten mukaan enemmän 

läheltäpiti -tilanteita, kuin 12 tunnin työvuoroa 

tekeville. (Karhula, Ropponen, Härmä, Hakola, 

Pylkkönen, Sallinen, Puttonen 2016, 6.)

Scott et al. 2007 sekä Dorrian et al. 2008 

väittävät liikenneonnettomuuksien kasvavan 

pitkien työvuorojen jälkeisillä työmatkoilla. Edellä 

mainitun tutkimusraportin mukaan vaikutukset 

ovat kuitenkin päinvastaiset. Vuorojärjestelmien 

negatiiviset vaikutukset työmatkoihin ja niiden 

sujuvuuteen koettiin vähäisemmäksi 12 tunnin 

vuorojärjestelmässä kuin 8 tunnin vuorojärjes-

telmissä. (Karhula et al. 2016, 12.)  Rajavartiolai-

toksen näkökulmasta tarkasteltuna työmatkojen 

merkitys kasvaa raportissa mainittua suurem-

maksi. Toimipisteemme sijaitsevat usein kaukana 

kasvukeskuksista ja matkat ovat näin ollen pitkiä. 

Tutkimukseen osallistuneista suurin osa oli 

miehiä. Tutkimuksen kohderyhmä teki pääosin 

kevyttä valvomotyötä tai heidän työnsä oli 

muuten suhteellisen kevyttä. Nämä työntekoon 

liittyvät erityispiirteet toteutuvat myös useissa 

Rajavartiolaitoksen operatiivisissa tehtävissä.

Työterveyslaitoksen tutkimusraportista 

saatujen kokemusten perusteella pitkät työvuorot 

soveltunevat hyvin myös Rajavartiolaitoksen 

toimintaympäristöön.  Työvuorojen pituuden 

rajaaminen sekä jakson töiden kolmeen osaan 

pätkiminen on ollut esimerkiksi Kainuun rajavar-

tioston kohdalla yksi merkittävimmistä työhyvin-

vointiin negatiivisesti vaikuttaneista seikoista.

On väärin sanoa, että tiettyjä työpaikkoja 

käsitelleen tutkimuksen tulokset olisivat suoraan 

yleistettävissä johonkin toiseen organisaatioon. 

Selvää on myös se, että rohkaisevien tulosten 

hyödyntäminen Rajavartiolaitoksen työolojen 

kehittämisessä olisi järkevää.
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LÅNGA ARBETSSKIFT OCH 
VÄLMÅENDE I ARBETE
VÄLMÅENDE I ARBETET ÄR FRÅGAN OM UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRING AV FYSYISKT, PSYKISKT OCH SOCIALT 

VÄLBEFINNANDE. VÄLMÅENDE ÄR ETT TILLSTÅND DÅ INDIVIDENS EGNA ÖNSKEMÅL OCH ÅSIKTER TAGITS I BEAKTANDE. 

I EN FUNGERANDE ARBETSGEMENSKAP TAS I MÅN AV MÖJLIGHET SÅVÄL ARBETSTAGARENS OCH ARBETSGIVARENS 

MÅLSÄTTNINGAR I BEAKTANDE. EN FRISK ARBETSGEMENSKAP FÖRBEREDER SIG PÅ FRAMTIDEN GENOM ATT 

AKTIVT UTVECKLA SIN VERKSAMHET. VIDAREUTVECKLINGEN BORDE VA EN DEL AV VERKSAMHETEN OCH FÖLJA 

ARBETSPLATSENS STRATEGI.

TEXT PEKKA ALARÄISÄNEN RIKSOM-
FATTANDE ARBETSSKYDDSOMBUDSMAN

Med jämna mellanrum diskuteras 

det på Gränsbevakningsväsen-

dets arbetsplatser huruvida 

arbetsskift  längre än åtta timmar 

skulle vara bättre. Arbetstagarna 

är för det mesta mer positivt inställda till denhär 

förändringen än arbetsgivaren. Arbetsförhållande 

är det hur arbetsuppgift erna är ordnade vilket i 

stora drag påverkar hur väl man mår på sin ar-

betsplats. Arbetet i sig är, förutom en inkomstkäl-

la, även en möjlighet att utmana och  utveckla 

sig själv men också en källa till självrespekt. På 

samma sätt tillfredsställer ett familjeliv behovet 

av närhet, kärlek och säkerhet. Arbete och familj 

kompletterar faktiskt varandra. Arbetstagarens väl-

mående går hand i hand med hur bra man lyckas 

kombinera arbetslivet med familjelivet.

Man har tagit i bruk både utspritt- och dis-

tansarbete i Gränsbevakningsväsendet. Dessa 

möjligheter har tillsvidare varit i bruk endast på 

gränsstaben och gräns- och sjöbevakningsskolan. 

Utvecklingen har definitivt gått i rätt riktning. 

Det är helt uppenbart att de olika formerna 

av arbetstid kommer att tas i bruk även bland 

experterna. I fortsättningen vore det bra om även 

mer flexibilitet i arbetstiderna bland de som 

arbetar på fältet skulle få fotfäste. Det händer lätt 

att man tänker att flexibla arbetstider inte passa 

på t.ex gränsbevakningsstationer. T.ex 12-timmars 

arbetskift  är flexibilitet där arbetstagarens behov 

utanför arbetlivet och arbetsgivarens operativa 

skyldigheter uppfylls samtidigt. De långa arbetss-

kift en gör det möjligt med längre ledigheter, då 

man har tid att återhämta sig från arbetet och leva 

livet utanför arbetslivet med olika aktiviteter.

I arbetshälsoinstitutets färska undersökning (12 

tunnin vuorojärjestelmien turvallinen ja työhyvin-

vointia edistävä toteuttaminen teollisuudessa) 

undersökte man hur 12 timmars arbetsskift  påver-

kade arbetstagarens välmående och säkerhet. 

Undersökningen gjordes i Metsä Group, Neste Oy 

och Billerud Korsnäs Finland Oy.

De som arbetade i 12 timmars skift  anmäl-

de klart mindre problem anknutna till hälsan, 

välmående och arbetets fortskridande jämfört 

med de som gjorde 8 timmars skift esarbete. 

Både vitaliteten under arbetspasset och sömnens 

kvalitet under vilotiderna bedömdes bättre än i 8 

timmars skift .

I undersökningen följde man också upp 

sjukfrånvaron mellan olika arbetsskift ssystem. De 

med 12 timmars arbetsskift  hade färre sjukfrån-

varo än övriga grupper. Det mest intressant är 

att de som gjorde 8 timmars arbetsskift  hade 

enligt uppgift erna fler ”nära på”-situation än de 

som gjorde 12 timmars arbetsskift . (Karhula, 

Ropponen, Härmä, Hakola, Pylkkönen, Sallinen, 

Puttonen 2016, 6.)

Scott et al. 2007 och  Dorrian et al. 2008 

argumenterade för att trafikolyckor ökade på 

arbetsresor eft er långa arbetsskift . Men enligt den 

tidigare nämnda undersökningen är inverkningar-

na tvärtom. Skift esarbetets negativa inverkningar 

på arbetsresorna och hur dessa funkade upp-

fattades som mindre i 12 timmars system jämfört 

med 8 timmars skift esarbete. (Karhula et al. 2016, 

12.)  Ur Gränsbevakningsväsendets perspektiv 

sett ökar betydelsen av arbetsresorna mer än de i 

undersökningen nämnda. Våra verksamhetsstäl-

len är oft a på långt avstånd från tillväxtcentrum 

och resorna är därför långa. De flesta som deltog 

i undersökningen var män. Undersökningens 

målgrupp gjorde huvudsakligen lätt övervak-

ningsjobb eller deras jobb var i övrigt relativt lätt. 

Dessa särdrag i arbetsförhållandena är jämförbara 

med många operativa uppgift er i Gränsbevak-

ningsväsendet. Genom de erfarenheter man fått 

från arbetshälsoinstitutets undersökning borde de 

långa arbetsskift en även lämpa sig väl i Gränsbe-

vakningsväsendets verksamhetsmiljö. Begrän-

sande av arbetsturerna och periodens indelning i 

tre arbetsturer har t.ex. i Kainus gränsbevaknings-

sektion varit en av de saker som inverkat ytterst 

negativ på välbefinnande i arbetet.

Det är fel att säga att en undersökning på en 

begränsad grupp arbetsplatser skulle direkt gå att 

generalisera till en annan organisation. Men det 

är också klart att tillämpa undersökningar som 

uppmuntrar till utveckling av  GBV:s arbetsförhål-

landen är klokt.
KUVA O.R.
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Rajaviestin pitkäaikaiselle toimittajalle 

Jorma Summaselle luovutettiin 1.3.2016 

Urheilutoimittajain liiton myöntämä kultainen 

ansiomerkki. Aiemmin ei Pohjois-Karjalaan ole 

ko. ansiomerkkiä myönnetty kuin vakituisesti 

toimittajan työtä tekeville. Jorma Summanen 

oli siis ensimmäinen freelance-toimittaja, joka 

kunnian sai. Summanen on mm. Susirajan 

Urheilutoimittajien perustajajäsen ja toiminut 

yhtäjaksoisesti yhdistyksen hallituksessa 

vuodesta 1993 lähtien, josta ajasta 

rahastonhoitajana 22 vuotta ja sihteerinä 18 

vuotta. Hopeisen ansiomerkin Summanen 

on saanut vuonna 2004. Rajaviesti onnittelee 

Joppea!

MARKUS LAINE
Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs, Charles C. Adams, Jr., vieraili Rajavartiolaitoksessa 16.-17.2.2016 Rajavartiolaitoksen päällikön, kenraaliluutnantti Jaakko Kaukasen, 

kutsumana. Vierailun aikana esiteltiin Rajavartiolaitoksen ajankohtaisia asioita, merellisiä toimintoja Suomenlahden merivartiostossa ja rajaturvallisuusjärjestelyjä itärajalla 

Kaakkois-Suomen rajavartiostossa (josta kuvat).

JAAKKO MÄKÄRÄINEN 
Vas. yllä: EK953 partiossa - syksyllä 2014 yövuoron 

aikana lähialuepartioinnissa tähtitaivaan alla.  

Vas. keskellä: Lähtevä pikakenttä - Talvella 2015 yövuo-

ron aikana pakkasta -30’C ja liikenne nolla.

Vas. alla: Saapuva pikaplatta ja henkilöliikennekeskus, 

etualalla näkyy myös tavaraliikennekeskus  - Alkutalvi 

2015

KUVIA RAJOILTA
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KOKKOLAN MERIVARTIOASEMA:

MUUTOKSIA MUONITUKSEEN

Petri Kippola (vas.) luovuttaa läksiäislahjan Teija Nikulalle.

KOKKOLAN MERIVARTIOASEMA 

MUUTTI ÖJAN MÄRASKÄRISTÄ 

KAUPUNKIIN YKSPIHLAJAAN TULLIN 

SEINÄNAAPURIKSI SYKSYLLÄ 2014. 

KAUPUNKIIN MUUTTO JA PORIN 

MERIVARTIOASEMAN EMÄNNÄN 

ELÄKKEELLE JÄÄNTI AIHEUTTI SEN, 

ETTÄ KOKKOLAN MERIVARTIOASEMAN 

EMÄNTÄ TEIJA NIKULA SIIRRETTIIN 

PORIN MERIVARTIOASEMALLE 

JOULUKUUN ALUSSA 2015.

TEKSTI JA KUVA MIKA AHOLA

Teija on työskennellyt emäntänä 

vuodesta 2000 lähtien. Läksiäisiä 

vietettiin aseman pikkujoulujen 

yhteydessä joulukuussa. Aseman väki 

lahjoitti Teijalle muistoksi Kokkolasta 

laivakellon nimilaatalla. Laivakello on kiinnitetty 

tiikkiseen aluslevyyn.

Emännän virkaa Kokkolan merivartioasemalla hoitaa nykyään sopimusruokala Kokkolan Port Towerin ruokala.

Venäjän kielen kesäkurssit Pietarissa
Pietari tarjoaa mahtavat puitteet 
venäjän kielen opiskeluun. Historialli-
nen miljöö, venäläisen keittiön herkut 
ja kaupunkielämän syke antavat lisä-
virikettä oppimiseen.

www.venajanmatkat.com

Kurssiajat 5.-18.6. ja 3.-16.7.
Opetus, 40 oppituntia, 360 euroa 
(meiltä myös matkat, majoitus 
ja viisumi)

Torniontie 4, 94450 Keminmaa
Puh. (016) 459 0500

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

Shell
Kontiomäki

● Nyt on avattu PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA, 
 tervetuloa ostoksille! 
● Kirjakassi - kaikki kirjat tarjoushinnoin!

● Kainuun laajin ja monipuolisin kalastustarvikemyymälä

● Hukka Design tehtaanmyymälä

Puh. (08) 687 2301, Viitostie 2, Kontiomäki
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UUDENLAISTA RAJATARKASTUSKOIRAN KOULUTTAMISTA KAINUUSSA

PROJEKTIKOIRA ANSA
KAINUUN RAJAVARTIOSTO ON TEHNYT YHTEISTYÖTÄ KAINUUN AMMATTIOPISTON KANSSA RAJAVALVONTAKOIRIEN 

KOULUTTAMISESSA JO VUODESTA 2010 LÄHTIEN. LBNN ANSA ON KUITENKIN ENSIMMÄINEN RAJATARKASTUSKOIRA 

JOKA SIELLÄ PERUSKOULUTETAAN.

TEKSTI OLLI RANUA
KUVAT OLLI RANUA JA LAURA PARTANEN

Ansa on mahdollisesti ensimmäinen 

projektirajatarkastuskoira myös 

koko Rajavartiolaitoksessa.

ANSAN ALKUMETRIT

Projekti LBNN Ansa sai alkunsa vanhempi rajavar-

tija Aku Alangon aloitteesta. Hänen nykyinen raja-

tarkastuskoira LBNN Taru täyttää yhdeksän vuotta 

maaliskuussa 2016, joten työvuosia ei paljoa ole 

enää jäljellä. Aku päätti esittää, olisiko hänen 

seuraavalle koiralleen mahdollista kouluttaa 

perusteet Seppälän koirakoulussa. Kun tämä sopi 

sekä työnantajalle, että KAO Seppälälle, projekti 

oli valmis aloitettavaksi.

- Seurasin kevään ja kesän 2015 aktiivisesti lab-

radorinnoutajapentueita ympäri Suomen, mutta 

sopivaa ei kohdalle sattunut. Lopulta loppukesäs-

tä tärppäsi Kaskisesta Anna Söderbackin Hypnos 

Kennelistä, josta sitten varasin KR:lle yhden 

nartun, kertoo Aku Alanko.

Kuudesta pennusta kolme oli narttua, joista 

Aku kävi Ansan valitsemassa. Hypnos Star Ansa oli 

tuolloin kuuden viikon ikäinen. 

Ennen valintaa Alanko teki Ansalle ns. pentutes-

tin. Pentutesti perustuu siihen, että pentu viedään 

sille ennestään outoon tilaan, jossa sille tehdään 

nippu erilaisia testejä. Mikäli se vain seisoo ja täri-

see, niin se ei välttämättä ole hyvä merkki. Mikäli 

se taas vastaavasti tutkii innokkaana paikkoja ja 

on mm. leikkisä, niin mahdollisuudet virkakoiraksi 

ovat jo paremmat.

- Tein kasvattajan luona narttupennuille itse 

soveltamani pentutestin, jolla mittasin mm. 

koiran toimintakykyä, sosiaalisuutta, omatoimi-

suutta, nostamista, saalisviettiä, ääniherkkyyttä ja 

uteliaisuutta. Lisäksi tein koiralle fyysisen tarkas-

tuksen, jotta rakenne on kunnossa, koiralla ei ole 

kiputiloja, purenta on oikeanlainen ja että koira on 

muutoinkin fyysisesti terve, valaisee Alanko testiä.

Valintaa ja pentutestiä seuraavalla viikolla, eli 

Ansan ollessa seitsemän viikkoa, Seppälän koira-

koulusta käytiin Ansa sitten hakemassa Kajaaniin 

perusoppiin.

ELÄINTEHOITAJA LAURA

Kajaanilainen Laura Partanen (17) opiskelee Ka-

jaanissa KAO Seppälässä eläintenhoitajaksi. Laura 

valikoitui oppilaista Ansan kouluttajaksi.

Ansa on ollut alusta alkaen paitsi koulussa, 

myös Laura Partasen arjessa mukana. Se ei ole 

ollut siis pelkkä oppimisväline vain kouluaikoina.

- Ansa on alusta asti ollut vilkas ja utelias koira. 

Sille saa koko ajan olla keksimässä tekemistä. 

Ansa on myös nopea oppimaan ja leluja se on 

innokas silppuamaan, naurahtaa Laura Partanen.

Vuodenvaihteen tienoilla Ansa osasi jo mm. 

istua, mennä maahan, koskea, etsiä (ruokaa), 

seisoa, tulla sivulle ja rauhoittua. Sen arkeen 

kuului tuolloin pääasiassa perustottelevaisuutta 

ja ympäristöoppia.

Joulukuussa Ansa kävi Lauran kanssa ensim-

mäistä kertaa Aku Alangon työpaikalla Kortesal-

men rajavartioasemalla ja Kuusamon rajanylitys-

paikalla tutustumassa. 

- Olen nyt tavannut Ansan ja Lauran kolmeen 

kertaan ja keväällä olisi tarkoitus päästä parin 

päivän työreissulle Kajaaniin Ansan koulutusta 

seuraamaan. Kesällä Lauran ja Ansan on vastaa-

vasti tarkoitus tulla Kuusamoon joksikin aikaa, 

jotta näkisin kuinka koulutus on siihen mennessä 

Edessä Hypnos Star Ansa ja taustalla Felistar’s Dixi ”Axi” joka on menossa poliisille.
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onnistunut, kertoo Aku Alanko.

Lauran mielestä koulutus on Ansan kanssa 

sujunut hyvin ja on aikataulussa.

- Ansa on oppinut kaiken mitä sille olen opetta-

nut, kertoo Laura Partanen.

Partanen on ehtinyt jo miettiä tulevaa koiran 

luovutustakin Aku Alangolle.

- Nyt jo tuntuu kamalalta antaa Ansa sitten 

joskus pois. Vuosi on kuitenkin pitkä aika Ansan 

kanssa ja siihen ehtii siinä ajassa varmasti kiintyä, 

lopettaa Partanen.

KOSKA ANSA PÄÄSEE TÖIHIN?

Projektikoiran siirtymisen ajankohtaa virkapai-

kalleen ”oikealle” ohjaajalleen ei ole mitenkään 

määrätty, mutta yleensä se tapahtuu 10-18 

kuukauden iässä. 

- Otan Ansan itselleni todennäköisesti sitten, 

kun se on noin vuoden ikäinen, koska tuolloin 

Taru on jo lähellä eläkeikää, kertoo Aku Alanko.

Tavoitteena on, että Ansa olisi valmis työkoira 

kahden vuoden iässä. Tuolloin tulisi myös vaadit-

tavat testit olla suoritettuina.

- Ansan tulee löytää kätketyt huumausaineet 

ja kätkeytyneet henkilöt. Lisäksi sen pitää pystyä 

ilmaisemaan tuore ihmisen tekemä jälki sekä 

seuraamaan jälkeä sujuvasti, päättää Aku Alanko.

Mikäli kaikki siis menee niin kuin on suunni-

teltu, tulisi Ansan olla valmis rajatarkastuskoira 

kesällä 2017. Tällöin Kuusamon rajanylityspai-

kan kautta kulkua suunnittelevien rikollisten 

kannattaa kiertää paikka kaukaa. Silloin Ansa on 

nimittäin viritetty!

KOKEMUKSIA 

KARTTUU

Kainuun rajavartiostolla 

on ollut monenlaisia 

kokemuksia yhteistyöstä 

KAO Seppälän luonnon-

vara-alan koirakeskuk-

sen kanssa. Yhteensä 

rajavalvontakoiria on ollut 

kasvatuksessa kahdek-

san, joista palvelukseen 

asti on saatu kaksi 

kappaletta.

KR:n koiratoimintaup-

seeri ylil Janne Heikkisen 

mukaan kolme koirista on 

poistettu terveydellisistä 

syistä ja kolme koiraa on 

poistettu sen vuoksi, että 

koira ei päässyt tasoko-

etta läpi.

- On todella vaikea 

sanoa sitä, johtuiko 

tasokokeen läpäisemät-

tömyys siitä, että A) koiran koulutustaso oli huono, 

B) koiran ominaisuudet olivat huonot, C) Koiran ja 

ohjaajan yhteistyö ei toiminut halutulla tavalla vai 

D) jotain muuta. Lähtökohtaisesti syy oli varmaan 

A sekä B, arvelee Janne Heikkinen.

Yleisesti ottaen Heikkisen mielestä palveluk-

sessa olevat koirat toimivat hyvin, ja kokemukset 

yhteistyöstä KAO Seppälän kanssa ovat olleet 

pääasiassa hyviä.

KUSTANNUKSET JA 

KANNATTAAKO?

RVL ei maksa KAO Seppälälle koiran 

kouluttamisesta, vaan järjestelmä 

palvelee molempia osapuolia: KAO 

Seppälä tarvitsee projektikoiria 

oppilaille ja KR tarvitsee nuoria, 

puoliaikuisia, terveitä koiria.

Käytännössä RVL ostaa koiran ja 

vie sen suoraan Seppälään. Siellä 

sille nimetään vastuullinen ohjaaja 

ja Seppälä hoitaa loput. KR maksaa 

ainoastaan koiran ruokinnan sekä 

eläinlääkinnän kasvatuksen aikana. 

Koira on projektikoirana olon ajan 

vakuutettu Seppälän toimesta.

- Koira on koko ajan RVL:n omai-

suutta ja ohjaaja voi ottaa koiran 

pois Seppälästä milloin haluaa. 

Käytännössä olemme kuitenkin 

sopineet, että koira palautuu KR:lle 

takaisin 10-18 kuukauden ikäisenä, 

kertoo Heikkinen.

Kylmästi viraston kannalta 

ajateltuna on hyvä, että esimerkiksi sairaat koirat 

seuloutuvat pois pentuvaiheessa siten, että ne 

eivät ikinä tulekaan varsinaiselle ohjaajalle. Tämä 

säästää viraston resursseja. 

- Haittapuolelle voidaan laskea se, että noin 

1,5 vuotiaan projektikoiran koulutustaso ei ole 

yhtä korkealla kuin 1,5 vuotiaan rajakoiran, joka 

on koko ajan ollut RVL:n palveluksessa olevan 

ohjaajan koulutuksessa. Tämä onkin suurin koi-

ranohjaajien keskuudessa tunteita herättävä asia; 

monet ohjaajat ajattelevat, että koiran leimaantu-

minen ja sosiaalistuminen perheeseen ei nouse 

niin korkealle tasolle kuin sen tulisi nousta, mikäli 

koira koulutetaan ns. projektikoirana, kertoo 

Janne Heikkinen.

Nämä em. tunteet ovat aiheuttaneet sen, 

että monet koiranohjaajat eivät ole halukkaita 

ottamaan itselleen projektikoiraa, vaan haluavat 

mieluummin kouluttaa rajakoiran itse pennusta 

saakka. Molemmat mallit sopivat Heikkisen 

mukaan KR:lle ihan hyvin. 

- Ketään ei pakoteta ottamaan itselleen projek-

tikoiraa, lupaa koiratoimintaupseeri Heikkinen.

Yhteistyötä Seppälän koirakoulun kanssa on 

tarkoitus jatkaa.

- Ainakin niin kauan kuin niitä ohjaajia riittää, 

jotka ovat halukkaita ottamaan projektikoiran, 

lopettaa Heikkinen.

ANSAN BLOGI

Laura Partanen pitää blogia Ansasta osoitteessa: 

http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/ (Haku-

kenttään: Rajakoira Ansa)
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RAJAVARTIOLAITOKSEN HENKILÖSTÖLLE

KUTSU JALKAPALLON RAJAN 
MESTARUUSTURNAUKSEEN
TURNAUS PELATAAN VAPAA-AJALLA JA OMILLA HENKILÖKOHTAISILLA VAKUUTUKSILLA. TURNAUKSEN JÄRJESTÄJÄ 

MARKKU HÄGGMAN VASTAA TURNAUKSEN LÄPIVIENNISTÄ.

INBJUDAN FÖR GRÄNSBEVAKNINGS PERSONALENS 

FOTBOLL TURNERING 2016
TURNERING SPELAS PÅ PERSONALENS FRITID OCH MED EGEN FÖRSÄKRING, TURNERING ORGANISATÖR MARKKU 

HÄGGMAN TAR ANSVARIG FÖR HELA TURNERNINGEN.

LSMV personal organiserar RVL per-

sonalens FM fotboll turnering 2016. 

Turneringen spelas i Uleåborg Virpinie-

mi idrottsinstitut spelplanen 5.8.2016, 

Virpiniementie 525, 90810 Kiviniemi 

(www.virpiniemi.fi).

Lagen som kommer på torsdag, bokade jag 

ett billigt boende från Virpiniemi idrottsinstitut 

område. 110 €/10pers./natt. Lagledarna gör slutli-

ga reservationer till mig. Matcherna spelas på två 

spelplaner, 1 + 6 utespelare. Turneringsavgift en är 

100-150 EUR/lag.

Om du inte får tillräckligt mycket med spelare 

till laget, kan ni spela på blandade laget. Jag 

kommer att skicka till lagledarna mer info om 

turneringen senare.

REGISTRERING till turnering organisatör senast 

30.3.2016

Markku Häggman, Kemin/Virpiniemen mv-as., 

markku.häggman@raja.fi tai markkuhaggman@

hotmail.com och tel. 040 502 9405.

FÖRFRÅGNINGAR

LSMV-söder Tomi Maunu, LSMV-norr Markku 

Häggman, SLMV Ville-Petteri Willman, P-KR 

Niko Ronkainen, K-SR Pasi Tähkäpää, KR Pekka 

Nousiainen, Seppänen Pertti S, Mikko Pesämaa, 

LR Vesa Arff man, RMVK Mervi Hirvi, VLLV någon 

som är intresserad av fotboll, STABER någon som 

är intresserad av fotboll, BLANDADE LAG Markku 

Häggman

Länsi-Suomen merivartioston henkilös-

tö järjestää jalkapallon epävirallisen 

Rajan henkilöstön SM-turnauksen 2016. 

Turnaus pelataan 5.8.2016 Oulussa, 

Virpiniemen liikuntaopiston kentällä, 

Virpiniementie 525, 90810 KIVINIEMI. Turnaus 

järjestetään rentona, viihdyttävänä ja kaverihenki-

senä tapahtumana.

Virpiniemen liikuntaopistolla (www.virpiniemi.

fi) on mahdollisuus monipuoliseen liikkumiseen; 

ulkoilu, golf, frisbeegolf, tennis jne. Joukkueille 

jotka saapuvat jo torstaina, on varattu liikun-

taopistolta valmiiksi edullinen majoitus vrk 

110€/10hlöä/yö. Alustava varaus 30 hlö:lle. 

Joukkueiden johtajat vahvistavat varaukset 

myöhemmin minulle, perun tai muutan varauksia 

tarpeiden mukaan.

Pelit pelataan kahdella pienellä kentällä 1 + 6 

kenttäpelaajaa. Turnauksen osallistumismaksu 

on 100 - 150 euroa /joukkue (samasta hallintoyksi-

köstä voi tulla useampi joukkue samaan hintaan). 

Ilmoittautumisten takaraja on perjantaina 

30.3.2016. Ilmoita joukkue, sekä nimeä joukku-

eenjohtaja yhteystietoineen järjestäjälle (Markku 

Häggman ks. yhteystiedot alla).

Jos ette saa tarpeeksi pelaajia joukkueeseen, 

turnausjärjestäjä perustaa sekajoukkueen jotta 

kaikki halukkaat pääsevät pelaamaan ja liikku-

maan. Sekajoukkueen turnausmaksun hoitaa 

järjestäjä. Turnauksesta ja perjantain iltajuhlista 

Oulun yössä lähetetään lisäinfoa ilmoittautumis-

ten jälkeen joukkueenjohtajille.

ILMOITTAUTUMINEN

Markku Häggman, Kemin/Virpiniemen mv-as, 

markku.häggman@raja.fi tai markkuhaggman@

hotmail.com ja p. 040 502 9405.

JOUKKUETIEDUSTELUT:

LSMV-etelä Tomi Maunu, LSMV-pohjoinen Markku 

Häggman, SLMV Ville-Petteri Willman, P-KR Niko 

Ronkainen, K-SR Pasi Tähkäpää, KR Pekka Nou-

siainen, Seppänen Pertti S, Mikko Pesämaa, LR 

Vesa Arff man, RMVK Mervi Hirvi, VLLV  jalkapallosta 

kiinnostunut, ESIKUNNAT jalkapallosta kiinnostu-

nut, SEKAJOUKKUE Markku Häggman.

KUVA O.R.
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RTU:N FRISBEEGOLF -KILPAILUT
TALVI ON TAITTUNUT JA KIEKOT ON KAIVETTU ESILLE, JOTEN NYT ON VIIMEISTÄÄN AIKA ILMOITTAUTUA PIKIMMITEN 

OULUN VIRPINIEMESSÄ PERJANTAINA 19.8.2016 KLO 9:00 JÄRJESTETTÄVIIN RTU:N FRISBEEGOLF KISOIHIN. TULE YKSIN 

TAI KAVERIN KANSSA MUKAAN TAPAHTUMAAN HAASTAMAAN HALLITSEVA MESTARI SEKÄ PITÄMÄÄN YHDESSÄ HAUSKAA 

HIENON LAJIN PARISSA. 

GSU:S FRISBEEGOLF 
VINTER ÄR ÖVER OCH FRISBEENA HAR KOMMIT FRAM IGEN SÅ NU ÄR DET SENAST DAGS ATT ANMÄLA SIG TILL GSU:S 

FRISBEEGOLFTÄVLING SOM ORDNAS I VIRPINIEMI I ULEÅBORG FREDAGEN 19.8.2016 KL 9:00. KOM PÅ EGEN HAND ELLER 

I ETT STÖRRE SÄLLSKAP FÖR ATT HA ROLIGT TILLSAMMANS OCH UTMANA DEN NUVARANDE MÄSTAREN I EN ROLIGT 

GREN.

Ilmoittaudu heti kisoihin tai viimeistään 

31.5.2016 mennessä osoitteeseen: suomen-

lahti@rtu.fi. Ilmoittautumiseen nimen lisäksi 

sähköposti johon haluat kisainfon ja vartio-

stosi nimi, sekä tieto siitä oletko varannut 

huoneen Cumulus kisahotellista. Kisainfoa tulee 

ilmoittautuneille annettuun sähköpostiin heti 

ilmoittautumisajan päätyttyä kesäkuun alussa.

Osallistujille on varattu Hotelli Cumulus Oulusta 

30 kpl 2 hengen huoneita omakustannushintaan 

85 euroa/yö/huone ajalle 18-20.8.2016 ja lisää 

varataan, jos nuo ei riitä. Varaa itsellesi majoitus 

18.7.2016 mennessä, joko numerosta (08 )882 

7111 tai sähköpostilla osoitteesta oulu.cumulus@

restel.fi ja ilmoita varaukseen taikasanat ”RTU 

Frisbeekisat”, jotta saat huoneen kisahintaan. 

Tässä asiassa nopeat syö hitaat. 

”Oulussa sit nakataan kiekkoa liitoon, siellähän 

me nähdään!”

Anmäl dig genast till tävlingen eller 

senast 31.5.2016 till e-postadressen: 

suomenlahti@rtu.fi. I din anmälan 

bör framgå ditt namn, e-postadress 

till vilken du vill få tävlingsinfor-

mation, vilken sektion du kommer ifrån och info 

om du redan bokat rum från tävlingens off iciella 

Cumulushotell. Mer info om tävlingen kommer till 

de anmäldas epost så fort som anmälningstiden 

har gått ut i början av juni.

Det finns reserveration för 30 st dubbelrum 

på Cumulus i Uleåborg till självkostnadspriset 

85 euro/natt/rum för tiden 18-20.8.2016 och fler 

kan bokas ifall det behövs. Boka din inkvartering 

senast 18.7.2016 antingen per telefon (08 )882 

7111 eller e-post oulu.cumulus@restel.fi och 

kom ihåg att nämna  ”RTU Frisbeekisat” för att få 

rummet till ovan nämnda pris. 

Vi ses i Uleåborg!

Rajavartiolaitos on vastaanottanut 
uudet meripelastushelikopterit
Rajavartiolaitos on ottanut vastaan kaksi uutta Airbus Helicoptersin 

valmistamaa AS332L1e Super Puma -helikopteria Ranskassa Marignanessa 

valmistajan tehtaalla 21.12.2015. Helikoptereiden hankinnan rahoitus on 

toteutettu osittain Euroopan Unionin ulkorajarahoituksen kautta.
LÄHDE: www.raja.fi
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”KÄVELY ON JALOIN TAPA EDETÄ”

TOHMAJÄRVEN 

RAJAVARTIOASEMALLA ANNETTIIN 

TIETOA JALKOJEN HUOLLOSTA JA 

HUOLENPIDOSTA RAJATARKASTUS- 

JA RAJAVARTIOASEMAN VÄELLE. 

PÄIVÄN ANTINA OLI AJATTELEMISEN 

AIHETTA ITSE KULLEKIN.

TEKSTI JA KUVAT RAJAVIESTIN TYÖRYHMÄ

Tohmajärven rajavartioasemalla 

järjestettiin vartioston lahjoitusva-

roista kustannettuna jalkahuoltoon 

orientoitunut päivä rajavartioaseman 

ja Niiralan rajatarkastusaseman 

henkilöstölle. Koulutus oli tilattu Pohjois-Karjalan 

aikuisopiston jalkojenhoidon ammattitutkinnon 

opiskelijoilta opettajansa Niina Martikaisen 

johdolla. Lisäksi päivän ohjelmaan kuului 

kehonhuoltoluento ja –harjoitus, jonka piti rajatar-

kastusaseman henkilöstöön kuuluva koulutetun 

hierojan tutkinnon suorittanut rajavartiomies 

virkatyönään. 

JALKOJEN HYVINVOINTIA JA 

ONGELMIA

Jalkahuollon teoriaosiossa saatiin luento-

muodossa tietoa jalkojen toiminnasta, niiden 

hyvinvoinnista ja oireista. Luennon aikana Niina 

Martikainen kävi myös läpi eri keinoja ennaltaeh-

käistä tai korjata erilaisia oireita. Esiin tuotiin mm. 

tietoa jalan oikeasta rakenteesta ja muistutettiin 

että lähes jokaisella on ”jotain pientä” toiminnal-

lista tai rakenteellista virheasentoa tai liikerataa, 

jota ei vain huomata ennen kuin alkaa oireilu. 

Lisäksi usein oireilu voi ilmetä jossain muualla 

kuin varsinaisen ongelman aiheuttavalla alueella, 

esim. nilkan virheasennot voivat kineettisten 

ketjujen kautta aiheuttaa oireita lantion tai selän 

alueella. Tyypillisistä virheasennoista ja oireista 

käytiin läpi mm. lattajalka, kaarijalka, varpaiden 

virheasennot, kantakalvon tulehdus (plantaari-

faskiitti) sekä alaraajojen pituusero. Kaikille näille 

on omat syynsä ja korjauskeinonsa. Esimerkiksi 

jalkinevalinnalla ja askellusvirheiden korjaamisel-

la voidaan vaikuttaa hyvin moneen oireeseen.

Toiminnallisiin virheisiin voidaan usein puuttua 

ja toimintaa voidaan korjata esim. lihasharjoitte-

lulla, venyttelyllä, liikeratojen korjaamisella yms. 

Tarvittaessa voidaan käyttää ”apuvälineitä” kuten 

tukipohjallisia tai silikoniortooseja. Rakenteellisiin 

virheisiin on monesti hieman työläämpää puut-

tua ja ne vaativat usein enemmän työtä.

Erityisesti huomioitavaksi tuli se, että turva-

standardin mukaisessa jalkineessa tulee käyttää 

ko. standardiin hyväksyttyjä pohjallisia. Tämä on 

syytä muistaa, jos vaihtelee pohjallisia tai tarvitsee 

tukipohjallisia. Myös tukipohjallisia tehdään ko. 

standardin kenkään sopivaksi, mutta niitä saa 

ilmeisesti vain yhdeltä valmistajalta.

TEORIA KÄYTÄNTÖÖN

Käytännön toteutukseen oli sisällytetty Work-

shopit hyvä sukka ja hyvä kenkä, sessio jalkojen 

omahoidosta sekä jalkatutkimus biomekaani-

sine peilipöytätutkimuksineen. Tässä osiossa 

jalkahoito-opiskelijat pääsivät kouluttamaan 

asemien väkeä ja tutkimaan kohtuullisen määrän 

erilaisia jalkoja.

Omahoidossa käytiin läpi asioita, joita itse voi 

tehdä omien jalkojen hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Tähän kuului mm. ohjeet jalkojen ihon ja kynsien 

huollosta sekä ohjattu jalkajumppa. Jalkojen 

pesuun riittää usein pelkkä vesi, tarvittaessa voi 

käyttää hieman hapanta pesuainetta. Pesun 

jälkeen jalat tulee kuivata hyvin, varpaanvälit 

huomioiden. Yllättävän monelle tuli yllätyksenä 

kynsien leikkuun oikea tapa, sillä saadun opin 

mukaan varpaan kynnet tulisi leikata suoraan, ei 

”muodon mukaan”. Kulmia voi hieman pyöristää. 

Kynsiä ei saa myöskään leikata liian lyhyeksi, sillä 

ne suojaavat varpaiden päitä. Jalkojen rasvaus 

on hyväksi, mutta liika raspaus ei. Jos jaloista 

löytyy jatkuvasti kovettumia tms. on syynä jokin 

toiminnallinen tai rakenteellinen ongelma, josta 

pitäisi päästä eroon. Jalkajumpan aikana todettiin 

ihan käytännössä, miten jalan ja varpaiden pienet 

lihakset pääsevät passivoitumaan, jos niitä ei 

käytetä riittävästi. Näin ollen pitäisi muistaa pitää 

huoli myös niiden pienimpien lihasten kunnosta.

Jalkatutkimuksessa opiskelijat pääsivät 

Niina Martikainen 

valisti henkilöstöä 

jalkojen hyvinvoinnista. 

Jalkaongelmien kohdalla 

eturivissä päästiin 

pelaamaan Bingoa, sen 

verran kattavasti oli osa 

päässyt osalliseksi eri 

vaivoista.

Päivän aikana käytettiin erilaisia havainnollistamista 

helpottavia malleja niin jalkojen holvirakenteesta 

(takana vasemmalla) ja luurakenteesta (edessä). Takana 

oikealla erilaisia pohjallisia.
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kirjaimellisesti käsiksi asemien väen jalkoihin ja 

henkilöstö pääsi kuulemaan tuomion jalkojen 

kunnosta. Tutkimuksessa katsottiin mm. jalkojen 

rakenne, mahdolliset vauriot ihossa, kynsissä 

tai rasvapatjoissa, varpaiden asennot, kynsion-

gelmat jne.  Jalkojen asentoa tarkasteltiin myös 

peilipöytätutkimuksella, joka kertoi lisää jalan 

rakenteesta sekä mahdollisesti nilkan virheasen-

nosta (pronaatio tai supinaatio). Lisäksi saatiin 

ohjeistus tarvittavan avun hakuun jalkahoitajalta, 

jalkaterapeutilta, fysioterapeutilta tai lääkäriltä.

Hyvä kenkä – hyvä sukka –workshopissa 

käytiin läpi yllättäviä asioita, eli millaiset ovat 

hyvät kengät ja hyvät sukat. Hyvän kengän mm. 

tulee olla oikean kokoinen, siinä pitää olla riittävä 

käyntivara ja mielellään irrotettava pohjallinen. 

Pohjallinen tulisi ottaa pois aina kenkien pois oton 

yhteydessä, jotta kenkä kuivuu paremmin.  Kenkiä 

ostaessa niitä tulisi sovittaa molempiin jalkoihin 

ja myös kävellä niillä. Kengät eivät saa tuntua 

huonolta jalkaan, tai jos tuntuvat niin ne eivät ole 

sopivat eivätkä sellaisiksi muutu. Jalkojen erilaiset 

rakenteet vaativat eri asioita kengän ominaisuuk-

silta, siksi samantyyppiset kengät eivät aina sovi 

kaikille. Paras ajankohta käydä kenkäostoksilla 

on iltapäivällä jolloin jalat ovat normaalimitoissa, 

ei kuitenkaan työvuoron jälkeen sillä jalat ovat 

helposti liiankin turvoksissa. Kengät tulee myös 

muista huoltaa.

Hyväkään kenkä ei toimi kunnolla jos siinä ei 

ole oikeanlainen sukka käytössä. Tekokuituinen 

tai villa-tekokuitusukka siirtää kosteutta eteenpäin 

joka auttaa pitämään jalat kuivempina ja raik-

kaampina. Monesti eri valmistajien vaellussukissa 

on sopivia vaihtoehtoja. Tarvittaessa voidaan 

tehdä myös tukisukkia, asiakkaan mittojen 

mukaan. Sukkia voi myös vaihtaa kesken päivän, 

eritoten reilusti hikoaville jaloille tämä on lähes 

välttämättömyys.  Sukat tulisi kääntää ennen 

pesua nurinpäin ja pestä aina 60 asteessa jotta 

kaikki kuona lähtee pois sekä bakteerit ja muut 

ei-toivotut tekijät neutraloidaan. Workshopissa – 

Kuvassa yllä 

perinteinen 

lättäjalka ja alla 

korkeaholvinen 

jalka. 

Alemmassa 

kuvassa 

nähtävissä 

kantapäässä 

askellusta 

vaimentavan 

rasvapatjan 

vaurioitumisen 

aiheuttamia 

valkoisia 

”kuplia”.

kuten luennollakin – tuotiin ilmi se, että työkengät 

tulisi uusia jopa vuoden välein, sillä tuki- ja jousto-

ominaisuudet häviävät huomaamatta jatkuvassa 

ammattikäytössä tuossa ajassa. Tämän lisäksi tu-

lisi olla kahdet eri kengät joita vaihdellaan tarpeen 

mukaan. Myös talviaika vaatii oman jalkineensa.

”PIDÄ ITSESTÄSI HUOLTA”

Kehonhuolto-osion aikana käytiin läpi lihashuol-

lon näkökulmasta hieman kehon tarpeita ja mah-

dollisia lihasperäisiä ongelmia sekä niiden ennal-

taehkäisyä ja niihin vaikuttamista ammatillisesta 

näkökulmasta. Rajavartiomiehen työnkuvaan 

kuuluu niin istumista, liikkumista kuin seisomista, 

joista jokainen kuormittaa omalla tavallaan ke-

hoa. Kehon monipuolinen käyttö itsessään auttaa 

ennaltaehkäisemään oireita, mutta jos työtavat 

ovat yksitoikkoiset, vaatii se kompensaationa 

erilaisia kehonhuollollisia toimenpiteitä. Keho 

tottuu nopeasti vääriinkin toimintamalleihin joten 

omaan toimintaan on hyvä kiinnittää huomiota.

Yhtenä muistettavana asiana tuli esiin se, 

että oireiden ilmetessä pitäisi miettiä ja selvittää 

mistä kaikki lopulta johtuu ja lähdetäänkö omalla 

toiminnalla vaikuttamaan vain oireeseen vai 

oireen aiheuttaneeseen todelliseen syyhyn, kuten 

jo jalkaluennolla tuli ilmi.  Yhtenä esimerkkinä voi 

miettiä esim. näyttöpäätetyötä tekevän henkilön, 

jolla kipeytyy selkä lapojen välistä. Kipeää lapojen 

väliä sitten yritetään vetreyttää venyttämällä, mut-

ta sekään ei auta. Taustalla tilanne voi kuitenkin 

olla sellainen, että työskentelyasennossa hartiat 

ovat työntyneet jatkuvasti eteenpäin, jolloin 

lapojen lähentäjät ovat jo valmiiksi venytyksessä 

ja lisävenytys vain lisää oireita. Tässä tapauksessa 

kyse voikin olla lihasepätasapainosta ja siitä, 

että etupuolelta rintalihakset kiristävät vastaan 

kun olkapäät ovat olleet riittävän pitkään eteen 

työntyneinä ja lihakset ovat tottuneet siihen 

asentoon. Tässä tilanteessa oikea ratkaisu voisikin 

olla vahvistaa lapojen väliä ja antaa enemmän 

venytystä rintalihaksille.  Tämä esimerkki ei ole 

välttämättä yleispätevä, mutta antanee ajattelun 

aihetta. Tarvittaessa on hyvä muistaa kääntyä 

ammattilaisen puoleen, on se sitten lääkäri, 

fysioterapeutti tai joku muu. 

Käytännön osiossa otettiin pieni lämmittely, 

jonka jälkeen kokeiltiin hieman erilaisia venytyksiä 

ja lihasharjoitteita ilman painoja. Pyrkimyksenä oli 

päästä kokeilemaan erilaisia lihashuollon keinoja, 

jotta jatkossa olisi käsitys siitä mitä mahdolli-

suuksia on vaikuttaa oman kehon hyvinvointiin. 

Tarkoitus oli keskittyä tekemään asioita ajatuksen 

kanssa ja oikeilla liikeradoilla, unohtamatta 

keskivartalon hallintaa. Tehdyt harjoitteet 

eivät sellaisenaan suoraan käy valmiiksi tree-

niohjelmaksi jokaiselle, sillä jokaisella on omat 

tarpeensa, rajoitteensa ja jokainen kokee erilaiset 

tekniikat ja niiden vaikutuksen eri tavalla. Eritoten 

tehdyissä valvotuissa pariharjoituksissa tulee 

kuunnella paria ja huolehtia oikeista tekniikoista 

ja liikeradoista.

MITÄ PÄIVÄSTÄ JÄI KÄTEEN?

Useat tilaisuuteen osallistujat näkivät päivän 

hyödyllisenä ja tarpeellisena. Lähes yhtä moni kui-

tenkin totesi, että asioita tulisi muistuttaa mieliin 

aina säännöllisin väliajoin. Lisäksi peräänkuulutet-

tiin ohjattua, toistuvaa lihashuoltoa ja –harjoit-

telua. Ilmoille heitettiinkin ajatuksia henkilöstön 

omasta treeniringistä, johon haettaisiin opastusta 

ja ohjausta alan ammattilaiselta.

Kokonaisuutena kannattaa muistaa, että 

oireiden ennaltaehkäisy on monesti helpom-

paa, halvempaa ja miellyttävämpää kuin niiden 

korjaaminen tai parantaminen. Kun vielä miettii 

miten pitkän ajan työ- ja vapaa-ajastaan viettää 

jaloillaan, olisi hyvä muistaa pitää jaloistaan nii-

den ansaitsemaa huolta. Ja loppupelissä, vastuu 

omasta hyvinvoinnista ja kunnosta on henkilöllä 

itsellään.

Ajatuksena jääköön myös ilmaan, saadaanko 

jossain vaiheessa kenkienhankintamääräykseen 

sellainen muutos että työjalkineet voidaan uusia 

riittävän usein. Tällä voitaisiin ennaltaehkäistä on-

gelmien syntyä ja kroonistumista sekä vähentää 

niin lääkärikäyntejä kuin mahdollisia sairauspois-

saoloja  sekä niistä aiheutuvia kuluja.

Peilipöytätutkimuksessa selvitettiin mm. jalkojen 

kaarirakennetta ja painon jakautumista jaloilla.
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KUUSAMOLAINEN PÖLKKY OY

MONIPUOLISTA TYÖHYVINVOINTIA
KORTESALMEN RAJAVARTIOASEMAN 

HENKILÖSTÖ KÄVI 

TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄNÄ 

TUTUSTUMASSA KUUSAMOLAISEEN 

PUUALAN YRITYKSEEN PÖLKKY 

OY:ÖÖN. PERHEYRITYS ON 

VIIME VUOSINA LAAJENTUNUT 

VOIMAKKAASTI KAINUUN, LAPIN 

JA KOILLISMAAN ALUEILLA. VAHVA 

PANOSTAMINEN TYÖHYVINVOINTIIN 

ON YRITYKSESSÄ PERINTEISESTI 

KOETTU ERITTÄIN TÄRKEÄKSI.

TEKSTI JA KUVAT OLLI RANUA

– 
Työhyvinvointi koostuu monista osa-

alueista. Työhyvinvointiin vaikuttavia 

tärkeitä tekijöitä ovat mm. terveys ja 

työkyky, turvallisuus, työn mielekkyys ja 

arvostus, yhteisöllisyys, sekä yhteistyö 

työtovereiden ja esimiesten kanssa, kertoo Pölkky 

Oy:n henkilöstöpäällikkö Maria Virranniemi.

YHDESSÄ JA MONELLA ERI TAVALLA

Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työn-

antajalle että työntekijöille.

Työnantajan on huolehdittava työympäristön 

turvallisuudesta, hyvästä johtamisesta ja työnteki-

jöiden yhdenvertaisesta kohtelusta, mutta työnte-

kijällä on kuitenkin suuri vastuu oman työkykynsä 

ja ammatillisen osaamisensa ylläpitämisestä. 

Itse kukin meistä voi vaikuttaa myös työpaikan 

myönteiseen ilmapiiriin.

Pölkky Oy panostaa työhyvinvointiin monin 

tavoin. Yritys myös tukee työntekijöitä ottamaan 

itse vastuun omasta työhyvinvoinnistaan. 

– Koemme Pölkky Oy:ssä, että toimiva 

työterveyshuolto on avainasemassa. Terveystar-

kastusten lisäksi työterveyshuolto paitsi tarjoaa 

sairaanhoitopalveluja, myös kehittää meidän 

kanssa yhteistyössä ennakoivaa, ennaltaehkäise-

vää toimintaa, jatkaa Maria Virranniemi.

Työhyvinvointi vaikuttaa muun muassa työssä 

jaksamiseen. Hyvinvoinnin kasvaessa työn tuotta-

vuus ja työhön sitoutuminen kasvaa ja sairaus-

poissaolojen määrä laskee.

Pölkky Oy tarjoaa työntekijöilleen muun 

muassa tarjoamalla hierontalippuja. Lisäksi lii-

kunnalliseen elämäntapaan Pölkky Oy kannustaa 

työntekijöitään monella eri tavalla.

– Työntekijöillä on mahdollisuus käyttää liikun-

tapalveluita kaksi kertaa viikossa (mm. kuntosali, 

uimahalli, kylpylä) sekä käydä yhteisillä liikunta-

vuoroilla (mm. jääkiekko, lentopallo, salibandy). 

Kannustamme myös osallistumaan joukkueina 

ja yksilöinä eri urheilukilpailuihin ja -tapahtumiin 

mm. osallistumalla osallistumisesta aiheutuviin 

kustannuksiin, luettelee Virranniemi.

Työhyvinvoinnin saralla Pölkky Oy myös 

valmentaa esimiehiä sekä kouluttaa henkilökun-

taa. Puutavarayrityksellä myös työturvallisuus on 

otettava tosissaan.

– Kehitämme työturvallisuutta aktiivisesti. Tällä 

hetkellä meillä on käynnissä ”Turvallisuus tavaksi” 

ja ”Työmatkaliikenneturvallisuus”-projektit, 

kertoo Maria Virranniemi.

Myös erilaiset TYKY-/virkistyspäivät sekä yhtei-

set kahvitilaisuudet ja juhlimiset (syntymäpäivä-

muistamiset, pikkujoulut, kahvitilaisuudet,…) 

ovat yritykselle tärkeitä yhteisöllisiä hetkiä.

– Järjestämme myös erilaisia työelämänke-

hittämishankkeita. Vuosina 2013-15 toteutettu 

STRONG LIFE -hanke sisälsi koulutusta ja valmen-

nusta sekä liikunta- ja terveysluentoja ja –ohjausta 

(mm. tietoiskuja, opetusta, ohjausta ja kehon 

ikä-mittauksia), lopettaa Virranniemi.
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AULI ASENTAA JA KORJAA 

SALLAN SAIJAN KYLÄSTÄ KOTOISIN 

OLEVA AULI LAITINEN HYMYILEE. 

HÄN ON SAANUT JUURI UUDET 

3G-ANTENNIT ASENNETTUA 

PAIKOILLEEN. LAPIN TYTÖLLÄ 

ASENNUKSET SUJUVAT PAKKASESTA 

HUOLIMATTA, JOTEN VANHEMPI 

KOLLEGA ON TURHAAN HUOLISSAAN 

PAKKASEN KIRISTYTTYÄ -20 ASTEEN 

KYLMEMMÄLLE PUOLELLE.

TEKSTI JA KUVA KR:N ELEKTRONIIKKA-
HUOLLON POJAT

Aluksi muutama sananen Auli 

Laitisen itsensä kertomana, miten 

kolmekymppinen lapintyttö tuli 

Kajaaniin Pohjoisenpalvelualueen 

elektroniikka-asentajaksi.

- Lapin rajavartioston esikuntaan ja Vartiolen-

tolaivueen Rovaniemen yksikköön tulin alkujaan 

siivoojaksi firman kautta. Kun siivousfirman 

hommat alkoivat tympiä, elektroniikka-asentajan 

koulutuksen omaavana hakeuduin rajavartios-

toon harjoittelijaksi. Korjaamon puolella suoritin 

harjoittelujakson, joka päättyi loppuvuodesta 

2012. Sitten olin jonkin aikaa työttömänä. 

Puolitoista vuotta vierähti aikaa PV:lla turvalaite-

asentajana Sodankylässä. Sodankylästä muutin 

Rovaniemelle, josta luulin saavani töitä. Toisin 

kävi. Muutin Kajaaniin yksin toukokuussa, jossa 

minulla oli jo entuudestaan sukulaisia, kertoo Auli 

Laitinen.

TEHTÄVÄ KAJAANISSA

Auli Laitinen toimii elektroniikka-asentajan tehtä-

vässä Kainuussa. 

- Tuntuikin kotoisalta, kun olin jo ollut Rova-

niemellä harjoittelujaksolla vastaavissa tehtävissä. 

Vanhemmat sedät (kollegat) Tapsa ja Pertsa ovat 

vuoroin opastaneet tehtäviini, jotka ovat mm. 

Virve-järjestelmän ylläpitoa, valvontakameroiden 

vaihtoa, ilmaisinlaitteiden suuntaamista sekä 

mittalaitteiden käyttöä. Lisäksi virkamatkoilla 

tutustun uusiin paikkakuntiin, joissa en ollut 

aikaisemmin käynyt, jatkaa Laitinen.

MUUTA

Auli harrastaa kahvakuulailua, käsitöitä, lei-

pomista ja kesällä potkupyöräilyä. Työmatkat 

hän kulkee kävellen, aamulla kuulemma herää 

mukavasti kun kävelee joenrantaa pitkin. Hän 

myös tykkää kuunnella Radio Rockia, katsoa 

rikossarjoja ja varsinkin seurata A-maajoukkueen 

ja U20-joukkueen jääkiekkopelejä. 

- Lappiin minulla jäi iskä, oikea mummi, 3 

siskoa ja heidän pojat sekä lukematon mää-

rä ystäviä ja tuttuja. 

Kajaanissa minulla on 

varamummi, jonka luona 

käyn saunomassa. Hänen 

kuopus on tutustuttanut 

minut kahvakuulailuun ja 

ottanut minut kaveriporuk-

kaan matkaan, kertoo Auli 

Laitinen.

Aulin kollegat toteavat, 

että enää ”tolokkumies” 

puuttuu Aulin arjesta… 

puhemieskin Kuhmon 

vartioasemalta eläköityy. 

Asia onkin otettu puheeksi 

vartioasemilla käytäessä, 

mutta pitäisikö kriteereitä 

höllentää hiukan?

Kainuun rajavartiostoon on 

Aulin lisäksi tullut muutakin 

naisenergiaa. Muun muassa 

vuonna 2008 rajavartijan 

peruskurssin kautta taloon 

tullut Sannakaisa Homanen 

siirtyi 1.12.2015 Nuijamaan 

rajatarkastusasemalta 

Kortesalmen 

rajavartioasemalle. 

(KUVA O.R.)



32 RAJAVIESTI  -  R A J A T U R V A L L I S U U S U N I O N I  R Y

OLAVI MUSTALAHTI 1930 – 2015
ERKKI OLAVI MUSTALAHTI SYNTYI HEINÄKUUN 14. PÄIVÄNÄ 1930 PIELAVEDEN KOPSANKYLÄSSÄ. SOTA-AIKANA OLLI 

LOPETTI KANSAKOULUN 12-VUOTIAANA, JONKA JÄLKEEN KÄVI VIELÄ 75 TUNNIN JATKOLUOKAT KAHDEN VUODEN 

AIKANA. SOTA-AJAN LUONTEESEEN KUULUI, ETTÄ POIKASET OLIVAT MUKANA MAATALOUSTÖISSÄ. 

TEKSTI MARKKU PIETIKÄINEN
KUVAT HANNU KATAINEN JA OLLIN KOTIAL-
BUMI

Sotilaspoikajärjestöön Olli osallistui 

8-vuotiaasta alkaen ja oli neljän-

toista, kun se vuonna 1944 

lakkautettiin. Sota-aikana 

sotilaspojilla ja -tytöillä oli 

tehtävinä toimia ilmavalvontapaikalla Tei-

jumäessä. Karjalasta tulleiden siirtolaisten 

ohjaaminen taloihin, romujen keräys ja 

palautettujen hevosten vieminen takaisin 

isännille olivat tyypillisimpiä sotilaspoikien 

tehtäviä. 

Olavi Mustalahti alkoi suorittaa kahden 

ja puolen vuoden mittaista varusmiespal-

velusaikaa kevätkesällä 1949. Palvelus-

paikkana oli Kuopion JR 2:n. Alokasaika 

meni ohitse ja aliupseerikurssia pari 

viikkoa, kun mieheen iski kova kuume ja 

vei pitkäksi aikaa pois rivistä. Siihen loppui 

au-kurssi ja hänet komennettiin kirjuriksi 

ja lähetiksi ensin Lievestuoreen varikolle 

ja sen jälkeen Kadettikouluun tehtävänä 

toimia kaupunkilähettinä. Hänet kotiutet-

tiin kahdeksan kuukauden palveluksen 

jälkeen tammikuun 16. päivänä 1950. 

Loppuaika palvelusajasta merkittiin 

kantakorttiin lomautuksena.

Armeijan jälkeen Olli viljeli kesät maata 

ja savotoi metsää talvisin. Kesällä 1952 

tuttava kaveri puhui hänet mukaansa 

Helsinkiin tekemään maalausurakoita. 

Ollin tultua takaisin Helsingistä, hän tapasi 

tansseissa ensimmäistä kertaa tulevan 

vaimonsa Siljan. Elämänkumppaninsa ensitapaa-

misen Olli muisti aina kuin eilisen päivän. Tämän 

jälkeen hän kävi maatalous- ja metsätyönjohta-

jakoulut.

Heino Nousiaisen innostamana Olli pisti 

hakupaperit Kainuun rajavartiostoon. Kainuun 

rajavartiostosta vastattiin ja 23. huhtikuuta 1957 

Olli ilmoittautui Suomussalmen Ämmänsaaressa.

Karttimon rajavar-

tioasemalla vierähti 

aikaa seitsemän 

vuotta, kunnes käsky 

kävi siirtyä Kajaaniin 

kesäkuun alussa 1963. 

Olli Mustalahden 

tehtävänä oli toimia 

sissikoirien koulut-

tajana ja vastata va-

rusmieskoiranohjaajien koulutuksesta. Hän toimi 

myös sotaharjoituksissa joukkueen johtajana ja 

varajohtajana. Alkuun Olli toimi oman toimensa 

ohella kirjurina, josta sitten tuli päätyö. Kaikki 

vääpelintoimiston työt tulivat hänelle tutuiksi.  

Sissikomppaniassa Olli palveli heinäkuuhun 1980 

asti, jolloin hän jäi eläkkeelle. Hän palveli 

Sissikomppaniassa 17 vuotta, joka on 

vieläkin ennätys Kainuun rajavartiostossa.

Jo nuoruusvuosina Ollia kiinnostivat 

yhteiskunnalliset asiat. Rajamieheksi 

tulon jälkeen ensimmäinen kosketus 

silloiseen Rajajääkäriliittoon tuli vuonna 

1958, kun hän osallistui liittokokoukseen. 

Seuraavan kerran Olli matkusti liittoko-

kousedustajana vuonna 1964 Ivaloon, 

jossa hänet valittiin liiton hallitukseen.

Vuonna 1974 oli Ollin vuoro astua Ra-

jajääkäriliiton johtoon, kun Riikosen Jalo 

väistyi puheenjohtajan tehtävistä. Ollin 

puheenjohtajakaudella tapahtui myös 

isoja asioita. Ensimmäinen työaikaso-

pimus oli solmittu toimirahoineen ja 20 

vuotta tavoitteena ollut omaan vaatetuk-

seen siirtyminen toteutui viimein vuonna 

1978. Eläkeasioissa Olli oli merkittävästi 

mukana. Rajavartijat tulivat täyden eläk-

keen piiriin vuoden 1981 alusta lukien.

Rajavartijainliiton toimistosihteeriksi 

Olavi Mustalahti palkattiin kesällä 1980, 

jolloin hän jäi eläkkeelle Rajavartiolaitok-

sen palveluksesta. Hän oli Jalo Riikosen 

aisapari vuoteen 1984, jolloin Jallu jäi 

eläkkeelle. Olli siirtyi järjestösihteeriksi 

ja hänen kaverikseen palkattiin Matti 

Laukkanen (1984-89).

Vuoden 1991 liittokokous Imatralla nimesi Erkki 

Olavi Mustalahden Rajavartijainliiton kunniajäse-

neksi n:o 4. Pitkäaikaisesta järjestötyöstä Ollille jäi 

todella hyvät muistot. Erikoisesti Muikun Hessu 

oli hänestä mahtava työkaveri puheenjohtajana. 

Hän oli Ollin mukaan äärettömän perusteellinen 

ja hyvä yhteistyökumppani.

Viimeiset vuosikymmenet Olli oli ”oikea” 

eläkeläinen. Matkustelua tuli puheenjohtajana 

ja järjestösihteerinä niin paljon, ettei vapaaeh-

toisjärjestötyöhön ollut enää haluja. Terveyskin 

asetti jo omia rajoituksiaan. Monet eläkeläisjär-

jestöt pyysivät mukaan toimintaan, mutta niihin 

hän ei lähtenyt. Vain rajan ja puolustusvoimien 

eläkeläisyhdistys Kiehiset Kajaanista saivat hänet 

jäsenekseen. Ainaisjäsenenä hän kuului kolmeen 

metsästysseuraan ja Pehkolanlahden kyläseu-

Seppelettä Olavi 

Mustalahden arkulle 

laskemassa vasemmalta 

Reijo Kortelainen, Jorma 

Summanen ja Markku 

Pietikäinen.

Olavi Mustalahti.

IN MEMORIAM

>>>>>
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YRJÖ JÄÄSKELÄINEN 1946 – 2016
YRJÖ JÄÄSKELÄINEN OLI YKSI NIISTÄ PIONEEREISTA, JOTKA OLIVAT LYÖMÄSSÄ ALKUTAHTEJA, KUN 

LUOTTAMUSMIESTOIMINTA ALKOI RAJAVARTIOLAITOKSESSA VUONNA 1971.

TEKSTI JORMA SUMMANEN
KUVA YRJÖ JÄÄSKELÄISEN KOTIALBUMI

Yrjö syntyi Enossa ja nuorena 

Onttolassa suoritetun varusmiespal-

veluksen jälkeen hän osallistui YK:n 

rauhanturvaoperaatioon Kyproksella 

1965–66, jonka jälkeen maaliskuun 

alussa 1966 hän aloitti rajamiesuransa Lieksan 

Kokkojärven vartioasemalla. Muu-

taman palvelusvuoden jälkeen 

tie vei Tohmajärven silloiseen 

rajajääkärikomppaniaan, aluksi Ki-

teen Valkeavaaran vartiolle ja sitten 

komentopaikalle varastomieheksi. 

Näissä tehtävissä hän viihtyi yli 

20 vuotta kunnes alueorganisaa-

tiota uudistettiin ja tukitoimista 

siirrettiin miehiä rajavartioasemille. 

Viimeiset palvelusvuodet hän 

toimi Värtsilässä ennen eläkkeelle 

lähtöään vuonna 1996.

NELJÄNNESVUOSISATA 

LUOTTAMUSMIEHENÄ

Jääskeläisen Ykä tunnettiin työ-

porukassa jämptinä periaatteen 

miehenä, hän puolusti kantaansa 

tinkimättä. Näiden periaattei-

den ansiosta hänet valittiin heti 

Pohjois-Karjalan rajavartioston 

pääluottamusmiehen varamie-

heksi, kun toiminta vuonna 1971 

alkoi. Edellisenä vuonna tehdyt 

ensimmäiset virkaehtosopimukset toivat luotta-

musmiesjärjestelmän myös Rajavartiolaitokseen.

Vuoden 1974 vuosikokous valitsi Yrjön Tohma-

järven rajajääkärikerho ry:n (1976 Tohmajärven ra-

javartijat ry) puheenjohtajaksi ja tässä tehtävässä 

hän toimi 15 vuotta alkuvuoteen 1989, jolloin otin 

vastaan Yrjöltä puheenjohtajan ”manttelin”.

Yrjön puheenjohtajakaudella hän oli ensimmäi-

siä ehdokkaita myös työsuojeluvaaleissa (1975) ja 

pari vuotta myöhemmin hänet valittiin vartioston 

henkilöstöneuvostoon kun virastodemokratia-

järjestelmä aloitti toimintansa. Lisää vastuuta tuli 

vuonna 1980, jolloin hänet valittiin Tohmajärven 

rajakomppanian rajavartijain luottamusmieheksi. 

Tätä tehtävää hän hoiti lähes eläkkeelle lähtöönsä 

asti, joten neljännesvuosisadan luottamus-

miesura hakee vertaistaan.

Rajavartijainliiton hopeinen ansiomerkki myön-

nettiin hänelle vuonna 1989.

Yksi muistelus 1980 luvun alkupuolelta: 

Komentopaikalla oli rajavartijain koulutuspäi-

vät ja meitä komentopaikan miehiä oli myös 

komennettu harjoitukseen. Koulutusta veti nuori 

yliluutnantti Uljas Turunen. Olimme järjestäy-

tyneet sotilaallisesti aamulla klo 07.30 kasar-

min eteen ja nuori upseeri tuli porukan eteen 

tervehtien: ”Huomenta rajamiehet”. Osastosta 

kuului sekalaisina urahduksina ”Huo - menta – 

her - ra – yli – luutnantti” Ykän sanoessa jämerästi 

”Päevee”. No tämä ei nuorta upseeria miellyttänyt 

vaan homma otettiin uusiksi. Porukka tervehti jo 

huomattavasti sujuvammin Ykän pitäessä päänsä; 

”Päevee”. Tähän oli Uljaksenkin tyydyttävä!

Asevarastolla työskentely oli luonnollista 

ammuntaa harrastavalle 

rajamiehelle. Yrjön vakaissa 

käsissä pysyivät niin pistoolit 

kuin kiväärit, mutta paraatilaji 

oli sotilaan perusase – rynnäk-

kökivääri. Tässä lajissa hän oli 

useana vuonna maan valioiden 

joukossa.

ELÄKKEELLÄ 

KONTIOLAHDELLA

Tytär Kati kertoo: ”Eläkepäivi-

näänkin isä oli varsin aktiivisesti 

mukana monessa toiminnassa. 

Paikallisessa metsästysseu-

rassa luonnollisesti, sekä 

Kontiolahden Urheilijoiden 

ampumajaostossa, jossa hän 

piti mm. ampumakoulua. 

Ampumahiihtokisoissa hän oli 

myös useasti talkoohommissa. 

Lisäksi isä osallistui Pyytivaa-

ran kyläseuran toimintaan ja 

oli mukana aloittelemassa 

vesiosuuskuntatoimintaa. Muu-

toin eläkepäivät kuluivat pitkälti koiran kanssa 

metsässä samoillen joko metsästyksen, kalastuk-

sen, marjastuksen tai sienestyksen parissa. Myös 

mökkeily oli tärkeää itse rakennetun mökin ja 

savusaunan löylyistä nauttien.”

Yrjö Heikki Juhani Jääskeläinen kuoli 31.1.2016. 

Hän olisi täyttänyt huhtikuussa 70 vuotta.

raan, jossa hän oli myös tilintarkastaja. Lisäksi 

hän seurasi Palveluskoirayhdistyksen toimintaa, 

jonka toiminnassa oli mukana jo 60-luvun alusta 

tuomarina ja myöhemmin ylituomarina.

Lastenhoito on vielä vaarinakin tullut Ollille 

tutuksi. Hänellä on kaksi poikaa ja tytär, sekä kuusi 

lastenlasta.

Sukututkimusta Olli kertoo aloitelleensa jo 

viimeisinä työvuosinaan, kun jäljitti suvun haaroja 

Pielavedellä. Myöhemmin hän kertoi käyneensä 

pari päivää Mikkelin maakunta-arkistossakin 

serkkunsa auttamana.

Olli oli myös yhteiskunnallisesti osallistuva. Hy-

vän taustan tähän antoi aikoinaan, kun Olli kuului 

sosiaalilautakuntaan 12 vuotta Kajaanissa.

Olavi Mustalahti on yrittänyt aina puolustaa 

niitä, jotka ovat tämän elämän meille tuoneet, 

erityisesti maanviljelijöitä ja vanhuksia.

Rajamiesten edustajana, Rajajääkäriliiton pu-

heenjohtajana ja järjestösihteerinä Olli Mustalahti 

oli hyvin arvostettu. Hänet tunnettiin avoimena 

ja erityisen rehellisenä neuvottelukumppanina. 

Hänen tunnuslauseensa oli: ”Peli voi olla kovaa, 

mutta sen pitää olla rehellistä”.

Pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana Olli nuk-

kui pois joulukuun 28. päivänä 2015. Esitän syvän 

osanottoni Ollin perheelle ja läheisille.

Yrjö Jääskeläinen.

IN MEMORIAM
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www.evalahti.com

EV Group Oy
Matkakuja 6 A 12, Kotka

Puh. 05-230 8100

Jari Mässeli Ky
Kirkontie 464 B, Virolahti

p. 0400 589 180

INARIN SEURAKUNTA
Sairaalatie 5, 99800 Ivalo

Puh. 010 7785 200
www.inarinseurakunta.fi 
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KURVARIT
KERTA-ANNOK-
SELLA EROON 
SISÄLOISISTA
KAUPUNKIKOIRA TARVITSEE 

SISÄLOISLÄÄKITYKSEN KAHDESTI 

VUODESSA. LUONNONVARAISTEN 

ELÄINTEN KANSSA KOSKETUKSISSA 

OLEVAT KOIRAT, KUTEN 

METSÄSTYSKOIRAT JA TALLIKOIRAT, 

ON LOISLÄÄKITTÄVÄ USEAMMIN, 

ESIMERKIKSI NELJÄSTÄ KUUTEEN 

KERTAA VUODESSA. LISÄKSI 

SISÄLOISHÄÄTÖ ON SYYTÄ TEHDÄ 

AINA ENNEN ROKOTUSTA.

TEKSTI ELÄINLÄÄKÄRI KAROLIINA LAINE, 
ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET

Drontal-tuotesarja sisältää kerta-an-

noksena annettavat sisäloislääkkeet 

kaikenkokoisille koirille. Ne suojaa-

vat laajasti pyörö- ja heisimadoilta: 

Valmisteiden sisältämä pratsikvante-

li tehoaa myös ekinokokki-heisimatoihin, mikä on 

erityisen tärkeää metsästyskoirien ja matkailevien 

koirien kohdalla.

Pienemmille koirille tarkoitettu Drontal Comp 

vet ja isompien koirien Drontal Comp Forte vet on 

maustettu liha-aromilla ja useimmat koirat syövät 

ne sellaisenaan. Tarvittaessa ne voidaan antaa 

myös ruuan mukana. Tableteissa on annostelua 

helpottava jakouurre. 

Drontal-tuotteet ovat saatavilla apteekeista 

ilman reseptiä sekä eläinlääkäreiltä.

IMATRAN KAUPUNKI
Tarjoamme monipuolisia tontteja oman 
kodin rakentajille.

Tutustu tarkemmin www.imatra.fi  tai 
soita 020 617 4449
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UUSI KALASTUSLAINSÄÄDÄNTÖ

Palstanpitäjän testissä ollut Wildstep Teno –neopree-

nisaapas pakkastestin jälkeen. Päällyskumin pienet 

murtumat päkiän kohdalla ovat vain ulkonäköseikka, 

sillä saappaat ovat edelleen täysin vedenpitävät.

Vuosia väännetty uusi kalastuslaki ja 

-asetus astui voimaan vuodenvaih-

teessa, ensisijaisena tavoitteenaan 

kalojen luontaisen lisääntymisen ja 

kalastusmahdollisuuksien turvaami-

nen yhdistettynä selkeämpään lupamenettelyyn. 

Periaatteessa tarpeellisia ja oikeansuuntaisia 

uudistuksia, joiden toimivuus käytännössä selviää 

myöhemmin.

Lupajärjestelmän suurin uudistus on vanhan 

kalastuksenhoitomaksun ja läänikohtaisen 

vieheluvan yhdistäminen uuteen kalastuksenhoi-

tomaksuun. Se on lunastettava jokaisen 18 – 64 

–vuotiaan, joka harjoittaa muuta kalastusta kuin 

ongintaa tai pilkintää. Toisaalta uusi kalastuksen-

hoitomaksu sallii kalastuksen yhdellä vieheellä 

koko maassa, lukuun ottamatta vaelluskalavesis-

töjen koski- ja virta-alueita, kalastuskieltoalueita 

ja Ahvenanmaan maakuntaa. Hinta on 39 euroa 

vuodelta, 12 euroa viikolta ja 8 euroa vuorokau-

delta. Maksun voi suorittaa osoitteessa www.

eraluvat.fi tai Metsähallituksen puhelinpalvelun 

(020 692 424) kautta, joka on auki arkisin klo 8 – 

16. 

Pyydyskalastus ja ravustus edellyttää vesialu-

een omistajan – yleensä kalastus- tai jakokunnan 

– luvan, eli näiltä osin tilanne on säilynyt ennal-

laan. Uutta on ammattikalastajien muuttuminen 

kaupallisiksi kalastajiksi, jotka ELY –keskuksiin 

rekisteröidyttyään saavat oikeuden kaupalliseen 

kalastukseen tarkoitettujen pyydysten käyttämi-

seen ja saaliin myymiseen lisättynä saalisilmoitus-

velvoitteella.

Uutta on myös vapaa-ajan kalastajille asetettu 

verkkorajoitus, jonka mukaan he saavat kalastaa 

korkeintaan 240 verkkometrillä. Tämä tarkoittaa 

käytännössä kahdeksaa normaalipituista (30 

m) tai neljää 60 m:n pituista verkkoa. Määrä on 

sisävesien kotitarvekalastusta ajatellen niin suuri, 

että monet vesialueen omistajat ovat rajanneet 

sen pienemmäksi – ja ovat mielestäni tässä aivan 

oikeassa.

Koska koko lakiuudistuksen yksityiskohtainen 

läpikäynti täyttäisi useamman sivun, totean 

yhteenvetona, että uudistus on enemmän tai 

vähemmän onnistunut vastaus ajan haasteisiin. 

Ongelmakohdista mainittakoon viehe- ja pyydys-

kalastajan asema, joka edellyttää kalastuksen-

hoitomaksun tai erityisluvan lunastamista iästä 

riippumatta. Iskee päin kasvoja nuorta kalasta-

janalkua, joka haluaisi kalastaa virvelillä omasta 

tai mummolan rannasta. Toisaalta vieheluvalla 

voisi sallia kahden vavan käytön, mikä helpottaisi 

perinteisen uistelijan ohella myös moottoriuiste-

lijan asemaa. 

ALAMITOISTA JA RAUHOITUSAJOISTA

Kalojen alamitoista ja rauhoitusajoista sääde-

tään kalastusasetuksessa, jonka mukaan lohen 

alamitta on 1.1.2016 alkaen 60 cm, ja leveyspirin 

63°30´N pohjoispuolella Perämeressä 50 cm. 

Vuorokausikohtainen kiintiö vapaa-ajan kalastuk-

sessa 2 lohta/henkilö vuorokaudessa.

Merilohen alamitta on myös 60 cm, ras-

vaevällinen rauhoitettu Vuoksen ja Hiitolanjoen 

vesistöissä. Saaliskiintiö vapaa-ajan kalastuksessa 

1 kala/hlö/vrk.

Rasvaevällisen taimenen alamitta leveyspiirin 

64°00´N ja 67°00´N välisissä sisävesissä on 60 

cm ja sen pohjoispuolella 50 cm, Suomenlahden 

ulkopuolisella merialueella 60 cm vuoden 2018 

loppuun. Rasvaevättömän taimenen alamitta on 

50 cm tai 45 cm, jos se on pyydetty vesialueelta, 

jolle ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä.

Nieriän alamitta Inarinjärvessä on 45 cm. 

Rauhoitettu Kuolimossa ja Saimaassa Puumalan-

salmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella aina 

ja muualla Vuoksen vesistössä 1.9.-30.11., jossa 

alamitta 60 cm.

Kuhan alamitta on kasvanut 42 cm:iin.

Harjuksen alamitta on 35 cm, leveyspiirin 

67°00´N pohjoispuolella 30 cm. Rauhoitettu 

meressä aina ja em. leveyspiirin eteläpuolisissa 

sisävesissä 1.4.-31.5. välisen ajan,

Lohi ja taimen on rauhoitettu joessa ja purossa 

1.9.-30.11. välisen ajan, järvilohi joessa ja purossa 

1.8.-30.11., rasvaevätön 1.6.-31.8. kalastusasetuk-

sen karttaliitteen mukaisella alueella Vuoksen 

vesistössä.

Siika on rauhoitettu mereen laskevassa joessa 

ja purossa 1.9.-30.11. välisen ajan.

Nahkiainen on rauhoitettu 1.4.-15.8. välisen 

ajan.

Joki-, täplä- ja kapeasaksirapu on rauhoitettu 

1.11.-21.7. klo 12 välisen ajan.

Rasvaevällisellä kalalla tarkoitetaan tässä yhte-

ydessä luontaista kantaa olevaa kalaa, rasvaevät-

tömällä istutuskalaa.

NEOPREENISAAPPAAT, OSA II

Kerroin viime numerossa lähinnä syyskauden 

käyttökokemuksista halvan hintaluokan Wildstep 

Teno –neopreenisaappaista, lupauksella palata 

asiaan kokemusten lisääntyessä. Nyt on aika 

lunastaa lupaus, kun saappailla on takanaan 

puolen vuoden käyttötesti, johon sisältyy myös 

tammikuun pakkaskausi.

Saappailla on tuona aikana kävelty 200 – 300 

kilometriä, osa kovalla (n. 30 astetta) pakkasella. 

Ne osoittautuivat odotettua lämpimämmiksi eikä 

niihin tarvita paksua villasukkaa kovallakaan pak-

kasella ainakaan liikkeellä oltaessa. Pohjakuvio pi-

tää hyvin lumessa mutta paksummassa hangessa 

alkaa kaivata varrensuun kiristysmahdollisuutta. 

Pakkasten jälkeen havaitsin kummankin kengän 

kumisuojuksessa murtumia päkiän kohdalla, 

mutta perinteisistä kumisaappaista poiketen 

saappaat eivät vuoda tippaakaan ehjän neopree-

ERÄLLINEN
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Tätä luettaessa pilkkikauden pitäisi olla parhaimmillaan. Yleisin pilkkisaalis on ahven, 

joka kuuluu maultaan ruokakalojemme parhaimmistoon. 

nisen sisäkengän ansiosta. Niinpä ne ovat pieniä 

ulkonäköseikkoja lukuun ottamatta edelleen 

käyttökelpoiset ainakin kevyemmässä käytössä. 

Hinta-laatusuhteessa (49 €/pari) ei ole moitti-

mista, sillä saappaat ovat säilyttäneet vedenpitä-

vyytensä pitempään kuin yksikään viime aikoina 

ostamistani perinteisistä ja paljon kalliimmista 

kumisaappaista. Käytännössä kova haastaja mille 

kumisaappaalle tahansa, mutta jämäkämpi ja 

liukkaalla paremmin pitävä pohjarakenne (Vibram) 

ei olisi pahitteeksi.

ERÄILIJÄN KEVÄTKAUSI

Erähenkilön kevätkauteen kuuluu telkän ja 

muiden kolopesijöiden pönttöjen kunnostaminen, 

joilla alkaa olla jo melkoinen kiire. Toinen huomioi-

tava seikka ovat poikkeuksellisen jääolosuhteet – 

ja erityisesti jäällä oleva vesi, jotka voivat aiheuttaa 

ikäviä yllätyksiä etenkin heikompikuntoisille jäällä 

liikkujille. Muita muistettavia asioita ovat:

* riekon ja kiirunan metsästys ja ansapyynti 

päättyy Enontekiön, Inarin ja Utsjoen riistanhoito-

yhdistyksen alueella maaliskuun loppuun,

* kettua saa metsästää Lapin maakunnassa 

huhtikuun loppuun ja muualla maassa huhtikuun 

14. päivän loppuun, 

* näädän, kärpän ja mäyrän metsästysaika koko 

maassa päättyy maaliskuun loppuun,

* kanadanmajavaa saa metsästää koko maassa 

ja euroopanmajavaa Suomen riistakeskuksen 

myöntämällä ML 10 §:n mukaisella pyyntiluvalla 

huhtikuun loppuun,

* norppaa saa metsästää Suomen riistakeskuk-

sen myöntämällä ML 10 §:n mukaisella pyyntiluvalla 

16.4. - 31.5. ja hallia 16.4. - 31.12. välisenä aikana, 

* piisamin pyyntiaika päättyy toukokuun 19. päi-

vän loppuun, mutta sen asuttua pesää ei saa tätä 

ennenkään rikkoa,

* metsäkaurisurosta 

saa metsästää koko 

maassa 16.5. - 15.6. 

välisen ajan,

* koko vuoden saa 

metsästää tarhanaalia, 

supikoiraa, minkkiä 

ja hilleriä, ei kuiten-

kaan naarasta, jolla 

on pennut 1.5. - 31.7. 

välisenä aikana. Sama 

koskee poikkeusluvilla 

tapahtuvaa haittaa ai-

heuttavien suurpetojen 

pyydystämistä.

* rauhoittamattomat 

linnut ovat rauhoitettu-

ja: 1) varis, harmaalokki, 

merilokki, kesykyyhky 

ja räkättirastas Oulun, 

Kainuun ja Lapin 

riistanhoitopiireissä 1.5.- 

31.7., Pohjois-Savon 

ja Pohjois-Karjalan 

riistanhoitopiireissä 1.4.-

31.7. ja muualla maassa 

10.3.- 31.7. 2) harakka 

Pohjois-Savon, Pohjois-

Karjalan, Oulun, Kainuun 

Luettelossa ovat uutta ketun ja mäyrän met-

sästysajat. Paikalliset metsästys- ja kalastusseurat 

voivat asettaa omia rajoituksiaan, joista on oltava 

selvillä ennen metsästyksen tai pyynnin aloitta-

mista. Luettelo ei koske Ahvenanmaata, jossa on 

voimassa omat säädöksensä.

Jousimies

ja Lapin riistanhoitopiireissä 10.4.-31.7. ja muualla 

maassa 1.4.-31.7., 3) korppi poronhoitoalueella 

10.4.-31.7. ja 4) harmaalokkikoloniat koko vuoden, 

* harjus on rauhoitettu meressä aina ja leveys-

piirin 67°00´N eteläpuolisissa sisävesissä 1.4.-31.5. 

välisen ajan, ja 

* nahkiainen on rauhoitettu huhtikuun alusta 

elokuun 15. päivän loppuun.

Venäjän Viisumit:
Vuosi-, kerta- ja ryhmäviisumit myös postitse

toimitettuna.

Valamon risteilyt 201 , liput ja varaukset.

Hotellivaraukset ja -maksut Venäjän Karjalaan 201

Tilaa viisumi netissä: www.lampoidea.fi
Järnefeltintie 8,
82600 Tohmajärvi
Puh. 050 309 6337,
045 650 1161

s-posti: viisumi@lampoidea.fi, faksi: 013-411 001

Kespro Oy
noutotukku

Myllymäenkatu 35,
LAPPEENRANTA

puh. 0105 331 000
www.kespro.com
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EU-KOMISSION ARVIOITSIJA VIERAILEMAS

Kahvitauolla laavulla.

Vanhempi rajavartija Arto Kekäläinen opastaa Kojouharoville kelkalla ajoa.

HELMIKUUN 17. PÄIVÄNÄ KAAKKOIS-SUOMEN RAJAVARTIOSTON KOLMIKANNAN RAJAVARTIOASEMALLA VIERAILI EU-

KOMISSION ASETTAMA ULKOPUOLINEN ARVIOITSIJA, ANALYYTIKKO ANTON KOJOUHAROV  BULGARIASTA. KYSEESSÄ 

OLI EU-KOMISSION ASETTAMA ARVIOINTIKÄYNTI, JOKA LIITTYI ”MAASTOLIIKKUVUUDEN PARANTAMINEN EBF2013” 

-HANKKEESEEN. 

Lauri Saukko RVLE:n teknilliseltä osastolta esitteli 

EBF2013 hanketta; mitä kalustoa on hankittu, mi-

ten ja kuinka paljon. Tämän jälkeen oli vuorossa 

tutustuminen partioautoihin. 

Kojouharov kyseli mm. miten EBF-hanke on 

muuttanut RVL:n tilannetta ajoneuvokaluston 

suhteen. Ylil Saukko kertoi, että ajoneuvojen lu-

kumäärää ei ole lisätty, vaan sen sijaan on uusittu 

vanhaa kalustoa ja uusinnat ovat perustuneet vii-

den vuoden aikavälin kehittämissuunnitelmaan. 

Ajoneuvoihin tutustumisen jälkeen Kojouharov 

jututti vielä paikalla ollutta rajavartioaseman hen-

kilöstöä ja kyseli mm. onko havaittu kalustossa 

mitään puutteita ja miten muuten EBF-hanke on 

heidän mielestään vaikuttanut kalustoon. 

Lounaan jälkeen ohjelmassa oli moottorikelk-

koihin tutustuminen ja lyhyen ajokoulutuksen 

jälkeen kelkkailu iltapäiväkahveille läheiselle 

laavulle. Moottorikelkkailu oli Kojouharoville var-

sinainen elämys ja muutenkin hän tuntui olevan 

varsin tyytyväinen vierailuun. Erityisen iloinen ja 

yllättynyt hän oli siitä, miten hyvin rajavartioase-

man väki puhui englantia. 

”Thank you for the information provided! I did 

enjoy my visit very much, it proved both highly 

useful and eff icient, as well as pleasurable. On a 

more personal note, the snowmobile ride will be 

a highlight for some time to follow. Thank you for 

the perfect organisation and hospitality”, Kojouha-

rov kommentoi jälkeenpäin vierailuaan. 

TEKSTI HANNA PULKKINEN
KUVAT ANTTI TIIHONEN

EBF hanke 2013 on jatkoa EBF2011 

hankkeelle, jossa hankittiin Rajavar-

tiolaitokselle yhteensä 15 partioautoa 

vuosina 2011-13.

EBF2013 hankkeessa hankittiin 

autojen lisäksi myös kevyitä maastoajoneuvoja, 

kuten moottorikelkkoja, maastomoottoripyöriä ja 

mönkijöitä seuraavasti: 12 koira-autoa (Transpor-

ter), 3 putka-autoa (Transporter), 5 putka-autoa 

koiratilalla (Transporter), 3 lava-autoa (Amarok), 2 

maastoautoa (Land Cruiser), 85 moottorikelkkaa, 

16 mönkijää ja 4 maastomoottoripyörää.

EBF2013 hanke alkoi heti EBF2011 hankkeen 

jälkeen ja päättyi 30.6.2015. Hankkeen ansiosta 

RVL sai EU:lta avustusta 50% hankkeen kokonais-

arvosta.

Hankkeen projektipäällikkönä toimi 31.3.2015 

asti Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillisen 

osaston materiaalipäällikkö Arto Lehtinen. 

Ohjausryhmä nimesi uudeksi projektipäälliköksi 

1.4.2015 alkaen toimistoupseeri Lauri Saukon 

teknillisen osaston Immolan palveluryhmästä, 

joka vastaa koko Rajavartiolaitoksen ajoneuvo-

hankinnoista. 

TUTUSTUMINEN KOLMIKANNAN 

RAJAVARTIOASEMAAN JA SEN 

KALUSTOON

Vierailun aluksi hankkeen projektipäällikkö ylil 
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SSA KOLMIKANNAN RAJAVARTIOASEMALLA

Anton Kojouharov, ylil Lauri Saukko ja Kolmikannan rv-aseman päällikkö kapt Ilkka Tiainen keskustelemassa EBF-hankkeesta rv-aseman ruokalassa.

Palvelemme:
ma-pe 8-20, la 9-17, su suljettu

Palvelemme: 
ma-pe 6.30-21, la 9-19, su 10-21

Talvikkitie 37, 01300 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema, Terminaali 2. 
Saapuvat 2A ja 2B välissä. puh. (09) 2709 0772

Apteekissamme on saatavilla OMAannos koneellinen 
annosjakelupalvelu sekä kosmetologin palveluita.
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CARHA CUP 1.-10.4.2016 KANADA

HC RAJAN TURNAUSMATKA 
HARRASTEKIEKON ”OLYMPIALAISIIN” 

HC RAJA ON SUOMENLAHDEN 

MERIVARTIOSTOSSA 

VUONNA 2007 PERUSTETTU 

HARRASTEKIEKKOJOUKKUE, JOKA 

PELAA JÄÄKIEKKOLIITON ETELÄISEN 

ALUEEN HARRASTE AAMU- JA 

PÄIVÄSARJAA. JOUKKUE KOOSTUU 

RAJAVARTIOLAITOKSEN JÄÄKIEKKOA 

HARRASTAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ, 

PÄÄASIASSA SUOMENLAHDEN 

MERIVARTIOSTOSTA. 

TEKSTI MIKA AHONEN, PEKKA SALONEN JA 
TEEMU SALMINEN
KUVAT MIKA AHONEN JA CARHA CUP

Joukkueella on kaksi kertaa viikossa 

jäävuoro Pirkkolan urheilupuiston 

jäähallissa. Harjoitukset ovat avoinna 

kaikille jääkiekosta kiinnostuneille 

rajan työntekijöille sekä osin myös 

meidän yhteistyöviranomaisille. Vuorojen sekä 

kauden kustannukset maksetaan pääosin 

pelaajien omasta taskusta. RTU on tukenut 

vuosittain HC Rajan toimintaa ja mahdollistanut 

osallistumisemme mm. eri turnauksiin. Toiminta 

on täysin vapaaehtoispohjalta tapahtuvaa ja 

aktiivisia jäseniä aina tarvitaan. Lähtökohtana on 

henkilöstön peruskunnon parantaminen, yhdessä 

oleminen työn ulkopuolella sekä tietysti työssä 

jaksamisen edistäminen.

Jääkiekkoliiton eteläisen alueen harrastesarjan 

lisäksi joukkue osallistuu vuosittain luonnol-

lisesti RVL:n omaan turnaukseen sekä lisäksi 

Sotilasurheiluliiton järjestämiin SM-kisoihin ja 

jääkiekon Viranomaisturnaukseen Turussa. Pelit 

ovat kulkeneet harvinaisen mallikkaasti viime 

vuosina, sillä HC Raja on Jääkiekkoliiton eteläisen 

alueen Harraste aamu- ja päiväsarjan sekä Turun 

viranomaisturnauksen mestari vuosimallia 2015. 

Viranomaisturnaus vuonna 2016 päättyi finaali-

tappioon, joten sijoitus oli lopulta toinen.

KIPINÄSTÄ SAUNAAN JA SAUNASTA 

KANADAAN

HC Rajalla on kauden kohokohtana hikisen kau-

den päätteeksi tietenkin sauna-ilta, aivan kuten 

kaikissa muissakin joukkuelajeissa. Kaikkihan 

me tiedämme, että suomalaisessa kulttuurissa 

saunassa tehdään aina isot ja viimeiset päätökset. 

Vuosia sitten, olisiko ollut vuonna 2009, saunan-

lauteilla viriteltiin ajatusta ulkomaan pelimatkas-

ta. Aika ei silloin ollut vielä aivan kypsä ulkomaan-

matkan toteutukseen asti. 

Yhden joukkueemme jäsenen ollessa toisen 

joukkueen mukana 2012 Kanadassa maailman 

suurimmassa harrasteturnauksessa kipinä syttyi 

uudestaan. Kipinän sai liekkeihin muutaman 

muun jäsenen junnuaikojen Kanadan turnaus-

matkojen muistot saunan lauteilla. Vuoden 2013 

aikana asiasta suoritettiin varovaisia tiedusteluja 

löytyisikö halukkaita lähtijöitä yhden joukkueen 

saamiseksi kasaan. Ja löytyihän niitä. 

Joukkue saatiin hyvinkin helposti kasaan ja 

mukaan on lähdössä 16 henkilöä. Pelaajia tästä 

ryhmästä on 14 ja mukaan mahtui muutama 

huolto- ja kannatusjoukkoihin kuuluvakin. 

Joukkueen pelaajat koostuvat Kaakkois-Suomen 

rajavartioston sekä Länsi-Suomen- ja Suomenlah-

den merivartioston henkilöstöstä.

Turnaukseksi valikoitui Carha Cup Kanadassa, 

joka pelataan joka neljäs vuosi. Järjestelyihin oli 

siis riittävästi aikaa ja mikä tärkeintä; pelaajilla 

on hyvää aikaa lihottaa säästöpossua sekä anoa 

vaimolta viisumia matkalle.  

Joukkue ilmoitettiin turnaukseen alkuvuodesta 

2014 ja varausmaksu turnauksesta suoritettiin 

samaisen vuoden keväänä. Lennot kilpailutettiin 

ja varattiin vuotta myöhemmin 2015 keväällä. 

Tässä vaiheessa iso pyörä oli pyörimässä jo kovaa 

vauhtia ja nyt maali jo häämöttää horisontissa. 

KAVERIA EI JÄTETÄ

Matkan järjestelyitä on suunniteltu ja toteutettu 

yhteistyössä myös Rajavartiolaitoksen kanssa. 

Olemme neuvotelleet sopimuksen Rajavartiolai-

toksen kanssa oikeudesta käyttää turnauksessa 

joukkueen virallisena nimenä The Finnish Border 

Guard. Nimi Suomen lippuineen tulee näkyvästi 

esille joukkueen erittäin tyylikkäisiin pro tason 

peliasuihin jotka on tilattu varta vasten tätä turna-

usta varten yhteistyökumppaniltamme 53Jerseyl-

tä. Turnauksessa on oletettavasti myös lukuisia 

muita viranomaisjoukkueita varsinkin Pohjois-
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Amerikasta. Vastustajajoukkueiden sekä muiden 

maiden viranomaisjoukkueiden muistamista 

varten saamme viirit tai vastaavat Suomenlahden 

merivartiostosta. Myös Rajaturvallisuusunioni on 

tukenut matkaan osallistuvia jäseniään.

CARHA HOCKEY WORLD CUP

Turnaus järjestetään Kanadassa neljän vuoden 

välein, aivan kuten olympialaiset-

kin. Osavaltio Kanadan provinssis-

sa vaihtuu, samoin kuin järjestävä 

kaupunki. Vuoden 2016 turnaus 

järjestetään Windsorissa, Ontari-

ossa. Windsor sijaitsee Kanadan 

keskivaiheilla, aivan Detroitin 

kaupungin vieressä rajan toisella 

puolella. Turnaukseen on tulossa 

yli 120 joukkuetta peräti 15:sta eri 

maasta. Mukana on luonnollisesti 

hyvin edustettuina perinteiset 

kiekkomaat kuten Kanada, 

USA, Suomi, Ruotsi ja Venäjä. 

Eksoottisimmat joukkueet tulevat Kazakstanista 

ja Skotlannista. 

Turnauksessa on useita ikäsarjoja alkaen 

avoimesta 19+ sarjasta aina 75+ -sarjaan asti 

unohtamatta myös 

naisten sarjoja. Pe-

laajia tulee kisoissa 

olemaan lähemmäs 

kaksi tuhatta ja seu-

ratuin sarja on +19 

eli avoin sarja. Jouk-

kueet jaetaan vielä 

ikäsarjoissa tason 

perusteella lohkoihin 

riippuen joukkue-

määristä. Avoimeen 

+19 sarjaan joutuu 

automaattisesti jos 

olet pelannut urallasi 

esim. kansallisella 

SM-tasolla tai sitä 

ylempänä. Näissä 

avoimen sarjan 

joukkueissa nimittäin 

on NHL tasollakin 

pelanneita pelureita. 

Edellisten kisojen 

avoimen sarjan vei nimiinsä KHL:ssa pelaavan 

AK Bars Kazanin oldtimer joukkue. HC Raja tulee 

pelaamaan turnauksessa +35 sarjassa joka on 

tarkoitettu puhtaasti harrastelijoille, kuten kaikki 

muutkin sarjat siitä ylöspäin. 

Turnauksessa taataan kaikille vähintään kolme 

ottelua. Menestyksen mukaan joukkueille tulee 

mahdollisesti 1-2 peliä lisää. Pelit on sijoiteltu 

kuuden päivän ajalle siten, että yhtenäkään päivä 

ei ole kahta peliä. Näin aikaa jää myös tutustua 

lähialueiden nähtävyyksiin sekä muiden pelien 

seuraamiseen – hyvässä seurassa tietenkin. 

Turnaus pelataan nimensä mukaisesti harraste-

kiekon säännöillä, jossa taklaukset ja lyöntilauka-

ukset eivät ole sallittuja. 

Turnaukseen osallistuvan joukkueen on otetta-

va organisaation järjestämä majoitus paikallisesta 

hotellista joukkueiden logistiikan helpottamiseksi. 

Turnauksen hintaan kuuluu myös bussikuljetus 

hotellilta jokaiseen peliin tai tapahtumaan. Lisäksi 

saapumispäivänä on iso tervetuliaisjuhla ruoki-

neen ja juomineen. Turnauksessa on tietysti myös 

päätösjuhlat niin ikään tarjoilujen kera. Edellises-

sä vuoden 2012 turnauksessa pääsponsori oli 

panimojätti Budweiser, joten juomat eivät juhlista 

loppuneet kesken. Pohjois-Amerikkalaiseen 

tapaan turnausjärjestäjän toimesta ohjelmaa on 

järjestetty koko turnausviikon ajaksi NHL-peleistä 

ilotulituksiin ja kaikkea siltä väliltä. Kisakylässä 

onkin kaikkien joukkueiden käytettävissä Ahtletes’ 

village, jossa voi tehdä tuttavuutta muihin jouk-

kueisiin ja pelaajiin sekä tietysti nauttia ruuasta, 

juomasta ja elävästä viihteestä. 

JOUKKUEEN OHJELMA KANADASSA

Joukkueemme turnausmatka käynnistyy 

Perjantaina 1.4.2016 jolloin joukkue lähtee 

matkaan Helsinki-Vantaan lentoasemalta. 

Lennämme Islannin kautta Torontoon, johon 

jäämme tarkoituksella heti alkuun kahdeksi yöksi, 

Torontossa kun riittää nähtävää meille pikkukau-

pungin kasvateille. Tarkoituksenamme on käydä 

Torontossa ainakin Hockey Hall Of Famessa, sekä 

katsastamassa Leo Komarovin ja Toronto Maple 

Leafsin päivän kunto. Toronton NHL 

pelissä vastaan luistelee Detroit 

Red Wings. Torontosta jatkamme 

Sunnuntaina 3.4.2016 aamusta 370 

kilometrin matkan omalla bussilla 

kohti Windsoria. Bussimatka taittuu 

yhdessä helsinkiläisen Viikingit 

jääkiekkojoukkueen kanssa, jonka 

kanssa teemme yhteistyötä kustan-

nusten jakamiseksi. Jos joukkue ei 

jo tässä vaiheessa ole hitsautunut 

joukkueeksi, niin bussimatka sen 

varmasti tekee.

Turnauksen tervetuliaistilai-

suus ja avajaiset ovat heti saapumisiltanamme 

sunnuntaina 3.4.2016. Avajaisissa on ollut perintei-

sesti kaduilla isot paraatit, pormestarin puheet, 

ilotulitukset ja pöydät tietysti täynnä ruokaa. 

Kaikkea isoa Pohjois-

Amerikan malliin, 

mihin emme ole täällä 

tottuneet. Turnaus on 

erittäin iso asia järjes-

tävälle kaupungille ja 

itse turnaus pyörähtää 

käyntiin heti avajaisia 

seuraavana päivänä. 

Sarjaohjelmia ei tätä 

kirjoitettaessa ole 

vielä julkaistu. 

Turnauksessa on 

myös ns. lepopäivä 

keskiviikkona 6.4.2016. 

Tällöin suuntaamme 

Yhdysvaltojen puolelle 

Detroitiin, joka on 

rajana kulkevan joen 

toisella puolella vain 

sillan ylityksen päässä. 

Joukkueemme on 

menossa katsomaan 

Detroit Red Wings vs Philadelphia Flyers NHL-

ottelua. Järjestimme yhdessä Viikinkien kanssa 

Detroitin Joe Louis Areenalta aition molemmille 

joukkueille, josta peliä kelpaa varmasti hyvässä 

seurassa katsoa.  Turnaus päättyy lauantaina 

9.4.2016 isoihin päätösjuhliin paikallisessa 

hotellissa Caesar’s Windsorissa ja sen ympäris-

tössä. Joukkueen kotimatka alkaa sunnuntaina 

10.4.2016 sama reittiä käänteisesti takaisin 

Toronton ja Islannin kautta edelleen saapuen 

maanantaina 11.4.2016 Helsinki-Vantaan >>>>>
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lentoasemalle. 

MATKA JATKUU

Turnauksen viralliset sivut löytyvät internetistä 

osoitteesta www.

thecup2016.ca. 

Lisäksi edellisen 

2012 Carha turna-

uksen päätösgaa-

lassa esitetty viral-

linen turnausvideo 

löytyy YouTubesta 

hakusanalla ”CAR-

HA Hockey World 

Cup Memories”. Video kiteyttää neljässä minuutis-

sa koko turnauksen fiiliksen ja mistä turnauksessa 

on kyse; yhdessäolo joukkueena ja yhdistävänä 

tekijänä jääkiekko, tasosta tai kansallisuudesta 

riippumatta.  

Vaikka matkaan on vielä hetki aikaa, tulee siitä 

varmasti ikimuistoinen kaikille osallistujille. Kotiin 

tulee matkan 

jälkeen hikisten 

kiekkokamojen ja 

perheen tuliaisten 

lisäksi iso repulli-

nen kerrottavaa. 

Ensi kauden 

harjoituksissa 

kukaan ei muista 

tuloksia, mutta 

itse matkan, kokemuksen sekä hauskan yhdessä-

olon kaikki muistavat varmasti loppuelämänsä.

TESTI ASKO RISTOLAINEN

Tämä perustuu siihen, että kaasu-

keitintä käytettäessä nestemäisen 

polttoaineen kaasuuntuminen 

tapahtuu ulkoisessa polttoainesäi-

liössä. Monipolttoainekeittimessä 

nestemäinen polttoaine johdetaan paineistettuna 

esilämmityskierukkaan, jossa se kaasuuntuu 

polttimen palaessa. Kaasuuntunut polttoaine 

sumutetaan neulaventtiilin ja suuttimen läpi 

kovalla paineella. Etuna on pieni polttoaineen 

kulutus ja suuri teho.

Toinen merkittävä tekijä on polttoaineen 

saatavuus. Nestekaasurasioita ei välttämättä 

ole saatavilla kaikkialla mutta bensaa, dieseliä, 

kerosiinia tai lamppuöljyä löytyy lähes jokaiselta 

kylältä maailman kaikista kolkista. Suutinta 

vaihtamalla useimmilla monipolttoainekeittimillä 

voidaan polttaa edellä mainittujen lisäksi myös 

butaania.

Testasin MSR Whisperlite Universal-monipolt-

toainekeitintä joulukuun ja tammikuun pakkasilla 

polttoaineena tavallinen bensa. Valmistaja ilmoit-

taa keittimen esilämmitysajaksi 2min. -21 asteen 

pakkasella jo hieman yli 

1,5min esilämmitysajalla 

liekki paloi puhtaasti 

täydellä teholla. Ero 

autotallissa +10 asteen 

lämpötilassa suorittamaa-

ni vertailutestin esilämmi-

tysaikaan ei ollut kuin alle 

10s. Pakkasen kiristyessä 

-30 asteeseen sain erin-

omaiset olosuhteet testata 

keitintä kylmissä olosuh-

teissa. Tässä lämpötilassa 

esilämmitys vaati aikaa jo 

2,5min. Esilämmityksen 

jälkeen polttoaine paloi 

yhtä puhtaasti riippumatta 

käyttölämpötilasta. 

Valmistajan mukaan 

vesilitran keittämiseen 

kuluu aikaa 3,5min kun 

polttoaineena käytetään bensaa. Kerosiinilla aika 

on 4,4min ja butaanikaasulla 3,75min. Valmistaja 

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

Patria Aviation Oy Diesel Engines 
www.patria.fi 

Valtuutettu  MTU 
huoltotoimittaja 

KULJETUS PENTTI AHOLA KY
Vilajoenpolku 5, 54410 Ylämaa

Puh. 0400 771 778
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MSR WHISPERLITE UNIVERSAL-
MONIPOLTTOAINEKEITIN
VERRATTUNA KAASUKEITTIMIIN OVAT MONIPOLTTOAINEKEITTIMEN SUURIMPINA ETUINA SEN TEHOKKUUS 

RIIPPUMATTA ULKOLÄMPÖTILASTA SEKÄ POLTTOAINEEN SAATAVUUS. ESIMERKIKSI KAASUKEITTIMEN TEHO LASKEE 

TASAISESTI KÄYTTÖLÄMPÖTILAN LASKIESSA, KUN TAAS MONIPOLTTOAINEKEITIN TOIMII LÄHES SAMALLA TEHOLLA 

KÄYTTÖLÄMPÖTILASTA HUOLIMATTA. 

ei ilmoita lämpötilaa, jossa testit on tehty enkä 

tiedä minkä lämpöistä vesi on ollut aloittaessa. 

Tietojen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi 

keitin vettä erilaisissa 

olosuhteissa.

Omissa testeissäni 

käytin n. +6 asteista 

vettä. Vielä +10 asteen 

lämpötilassa vesi 

kiehui n. 3,5 minuu-

tissa. Mentäessä -21 

asteeseen aikaa kului 

4,25 minuuttia. Suurin 

ero tuli lämpötilan 

jäähtyessä -30 astee-

seen. Litran kiehutta-

miseen meni aikaa 8 

minuuttia, joka on yli 

kaksinkertainen val-

mistajan ilmoittamaan. 

Lumesta vastaavan 

vesimäärän sulattami-

seen ja kiehuttamiseen 

kului aikaa 12min.

Valmistajan mukaan 

600ml bensaa palaa 110min. Näin ollen yksi 

litra palaa 183min eli n. 3h. Valmistajan mukaan 

yhdellä desilitralla bensaa keittää 4,4 litraa vettä. 

Litralla bensaa pitäisi siis saada keitettyä 44 litraa 

vettä. Edellä mainittujen testien perusteella 

ainakaan kovalla pakkasella tämä 

ei toteudu. Vaikka em. vesimääriä 

ei tarvitsisikaan keittää, rajusti 

lisääntyvä polttoaineen kulutus 

on syytä huomioida laskettaessa 

polttoaineen määrää esimerkiksi 

pitkää vaellusta varten. 

 Whisperlite Universalin huolta-

minen on tehty käyttäjäystävälli-

seksi. Neulaventtiilin puhdistami-

nen noesta tapahtuu ravistamalla 

keitintä. Tämä riittää useimmiten 

huolloksi. Myös suurempaa 

purkamista vaativa huolto käy 

helposti mukana tulevan työkalun 

avulla. Keittimen purkaminen osiin, 

puhdistaminen ja kasaaminen 

vie kaikkiaan noin viisi minuuttia. 

Mukana tulevalla työkalulla vaihde-

taan myös suutin sekä tarvittaessa 

polttoaineletkun päässä oleva adapteri, jolla 

kiinnitetään käytettävänä oleva butaanirasia tai 

MSR:n polttoainepullo.

Tarvittaessa polttoainepulloon tuleva pump-

pukin purkautuu helposti ja tiivisterenkaiden 

vaihtaminen uusiin 

käy muutamas-

sa minuutissa. 

Keittimen mukana 

tulee muutama 

tiivisterengas vara-

osiksi. Keittimeen 

on saatavilla Service 

Kit, joka sisältää 

uuden suuttimen 

lisäksi tiivisterenkai-

ta ja muita pumpun 

kuluvia osia. Hinta 

huoltosetillä on 

25-30€. 

Whisperlite 

Universalia myy 

Suomessa useat 

retkeilytarvikkeita 

myyvät verkkokau-

pat. Halvimmillaan 

keittimen saa 125 

eurolla. Keittimen 

mukana tulee aiemmin mainittujen varaosien 

lisäksi polttoainepumppu, tuulisuoja ja keittimen 

alle tuleva lämpösuoja. Polttoainepullo on hankit-

tava erikseen.

Aikaisemmat kokemukseni monipolttoaine-

keittimistä rajoittuvat kilpailevan merkin tuottei-

siin. Niihin verrattuna MSR Whisperlite Universalin 

äänimaailma oli positiivinen yllätys. Keitin on erit-

täin hiljainen eikä eroa äänentasoltaan juurikaan 

kaasukeittimestä. Liekin leveys asettaa pieniä 

haasteita käytettäessä pientä kahvipannua, mutta 

kaiken kaikkiaan keitin on erinomainen.

RAJAVIESTI TESTAA

HUOM! Linkki havainnolliseen 

videoon MSR Whisperliten 

kylmätestistä löytyy Rajaviestin 

nettisivuilta osoitteesta 

www.rajaviesti.fi
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XIX UMPIHANKIHIIHDON MAAILMANMESTARUUSKISAT PUDASJÄRVEN SYÖTTEELLÄ 

YKSILÖKILPAILUN PARHAAT RAJALTA 
– JUHA JULKUNEN UUSI MESTARUUDEN

Antti Tolonen (takana) starttaa nollamiehenä yhdessä Mörskän miesten joukkueen kanssa.

RAJAVARTIOLAITOS OLI ”VANHOINA HYVINÄ AIKOINA” TUNNETTU KOVISTA 

HIIHTÄJISTÄ – AIVAN MAAILMAN HUIPULLE ASTI. KOKO LAITOKSEN 

RAJAVALVONTAA SUORITTAVA HENKILÖSTÖ OLI FYYSISELTÄ KUNNOLTAAN 

KOVAA JOUKKOA.

TEKSTI ARI KOMULAINEN
KUVAT PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Harrastettiin kestävyyskuntoa kohot-

tavaa liikuntaa myös vapaa-aikana, 

esimerkkeinä hiihdon lisäksi: 

ampumahiihto, maastojuoksu, 

suunnistus, kestävyysjuoksu ym. 

Jokaisella rajavartioasemalla oli jopa useampia 

kestävyysurheilua tosissaan harjoittelevia rajamie-

hiä. 

Maailma muuttuu ja Rajavartiolaitos sen 

mukana. Nyt hiihtohuppuja on vain yhden käden 

sormilla laskettava määrä koko laitoksessa – 

jos sitäkään. Muutoksen voi havaita vaikkapa 

lukemalla tämän Rajaviesti-lehden urheilujuttuja: 

salibandy, frisbee, jääkiekko, jalkapallo... Pienen 

poikkeuksen tekee Rajaviestimaraton, joka on 

vuosittain kerännyt huomattavan joukon aktii-

visesti kunnostaan huolehtivia. Aivan tyystin ei 

hiihto ole kuollut ja kuopattu RVL:ssa, sen osoitti 

tämän vuoden umpihankihiihtokilpailut, jotka jär-

jestettiin totuttuun tapaan Pudasjärven Syötteellä 

12.-14.2.2016.

Tämän vuoden kilpailuun starttasi 52 joukku-

etta ja 30 yksilösarjan kilpailijaa, yhteensä 262 

hiihtäjää. Aiempina vuosina osanottajajoukko on 

ollut jonkin verran lukuisampi, 300 – 400 välillä. 

Ilmeisesti hiihtoharjoitteluun tarvittavan lumen 

puute maamme eteläosissa oli karsinut osanotto 

innokkuutta. Sitä vastoin Syötteen seutu ei kär-

sinyt lumen vähyydestä tänäkään vuonna, sitä 

oli toista metriä, ja lisää satoi kilpailujen aikana 

parikymmentä senttiä.

Umpihankihiihtokilpailut koostuvat kahdes-

ta osakokonaisuudesta: ensimmäisen päivän 

tehtävärastiosuuden kiertämisestä ja toisen 

päivän pikataipaleesta, jolle startataan tehtävä- ja 

lisärastiosuudelta saatujen sakkominuuttien, eli 

Gundersen-menetelmän mukaisessa järjestyk-

sessä. Siten pikataipaleen maaliin tulojärjestys on 

myös kilpailun lopputulos.

Tehtävärastiosuuden voi edetä latuja ja uria 

pitkin, vain moottorikelkkareittejä ja aurattuja 

teitä ei saa käyttää. Ensimmäisen päivän tehtävä-

rastiradan pituus oli noin 32 kilometriä, ja jos haki 

kaikki lisärastit, niin hiihdettävää matkaa kertyi 

yhteensä 45 kilometriä. Lisähaasteensa matkante-

koon toi vuorokauden jatkunut lumisade ja nollan 

kieppeillä ollut lämpötila, joka aiheutti voiteluon-

gelmia. Ylhäällä vaaroilla, joissa reitti kierteli, lumi 

oli kuivempaa kuin alempana ja tämä jäädytti 

monen hiihtäjän sivakoiden pohjat.

PIKATAIPALEELLA RATKAISTIIN 

MESTARUUDET
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Tasan aamuyhdeksältä starttasi nollajoukku-

eena Mörskän miehet. Joukkuekilpailussa oli 

huomattavaa, ettei Utin laskuvarjojääkäreillä ollut 

jo toisena vuotena peräkkäin joukkuetta lainkaan 

mukana. Utti on ollut joukkuekilpailun menestyk-

sekkäin joukkue, vieden esimerkiksi kolme vuotta 

aiemmin kahden joukkueen voimin molemmat 

kärkisijoitukset. Mainittakoon, että kilpailijan 

repun paino pitää olla vähintään kahdeksan kiloa 

ja joukkueen (3-5 henkeä) reppujen yhteispaino 

vähintään tuo kahdeksan kiloa kertaa joukkueen 

henkilömäärä.

Kahden minuutin takamatkalta starttasi 

etukäteen kilpailun suurin voittajasuosikki 

Kiinteistöneliö. Joukkue ohitti heti alkumatkasta 

Mörskän miehet ja piti kärkipaikkansa maaliin asti. 

Mutta helpolla voitto ei irronnut. Viisi minuuttia 

Kiinteistöneliön jälkeen startannut Team Peltonen 

kiri kantaan, mutta ei päässyt lopussa ohi. Voimat 

olivat huvenneet takaa-ajoon. Maalissa eroa jäi 

vain 15 sekuntia. Kolmas, eli Metsäläiset hävisi jo 

enemmän, yli 16 minuuttia.

Yksilösarja oli tehtävärastien jälkeen kutkutta-

van jännittävä. Kärkeen veikatut hiihtäjät olivat 

viiden minuutin sisällä ja keulasta nolla hiihtäjänä 

starttasi Antti Tolonen, vuosien 2012 ja 2014 

yksilökilpailun voittaja. Kahden minuutin päästä 

umpea pääsi aukomaan Tuomo Ahola, aiempien 

vuosien monikertainen voittaja, hänestä minuutin 

päästä Pekka Teivaanmäki, vuoden 2015 voittaja-

joukkueen hiihtäjä ja viiden minuutin takamat-

kalta, ehkäpä suurin voittajaehdokas, Juha 

Julkunen, umpihankien kruunaamaton kuningas, 

viime vuoden voittaja. Onhan Juha noussut taka-

vuosina voittoon jopa pitkälti toistakymmenen 

minuutin takaa. 

Yksilösarja huipentui noin tunnin ja kuuden 

kilometrin hiihdon jälkeen, kaikki aiemmin luetel-

lut kärkimiehet olivat samassa nipussa, Juha oli 

siten hiihtänyt edellä lähteneet kiinni. Kilometrin 

joukko pysyi kasassa, sitten Juha lisäsi vauhtia ja 

vain Antti pystyi seuraamaan. Kärkimiehenä Antti 

oli hiihtänyt viisaasti voimia säästäen ja pystyi 

näin haastamaan Juhan loppuun asti, mutta ohi 

ei päässyt, kun loppulaskut maaliin Juha lasket-

teli edellä muuta uraa liukkaampaa latua. Näin 

kärkimiesten eroksi jäi vain kahdeksan sekuntia. 

Tuomo Ahola kuittasi pronssin.

Juha Julkunen työskentelee Kelloselän rajavar-

tioasemalla. Hän on napannut yhteensä yhdek-

sän mestaruutta, joista yksi joukkuekilpailusta, 

sekä viisi hopeaa ja neljä pronssia. Antti Tolonen 

eläköityi vuoden vaihteessa P-KR:n henkilöstötoi-

mistosta. 

TULOKSET 

Suluissa sunnuntain pikataipaleen hiihtoaika.

Joukkuekilpailu:

1. Kiinteistöneliö, Hannu Ihme, Hannu Kinnu-

nen, Antti Ihme, Jukka Saartoala, Risto Saartoala 

(01:34:56), 01:36:56 

2. Team Peltonen, Janne Karhu, Eero Moilanen, 

Jarkko Kantola, Juuso Heikkinen (01:30:11), 

01:37:11

3. Metsäläiset , Kari Jylhänlehto, Kalevi Särkelä, 

Juha Viuhkola, Jukka Särkelä (01:44:15), 01:53:15

4. Lost In Kajaani Winter 20.2.2016, Jukka 

Liuha, Mikko Keränen, Pasi Antikainen (01:50:33), 

01:54:33 

5. Nahjukset, Timo Ålgars, Markku, Helle, Raine 

Kivela, Marko Kivela, Tuomo Kivelä (01:51:44), 

01:54:44

Loppuun hiihti 45 joukkuetta, keskeytti seitse-

män.

Yksilökilpailu:

1. Juha Julkunen, Samperin Savotta (01:34:00) 

01:39:00 

2. Antti Tolonen EkoRipe, metsä- ja luontopal-

velut (1:39:08) 01:39:08 

3. Tuomo Ahola Inarin yritys (01:40:03) 01:42:03 

4. Pekka Teivaanmäki (01:39:12) 01:43:12 

5. Ari Komulainen EkoRipe, metsä- ja luonto-

palvelut (01:38:56) 01:46:56

Loppuun hiihti 30.

Zodiac - Vaativaan 
ammattikäyttöön.

www.konekesko.com

tkp+alk  29 m2

1h+k+alk  43,5 m2

2h+kk  45-50 m2

2h+k+s  55-66,5 m2

3h+kk+s  72,5 m2

3h+k+s  76,5-92 m2

3-4h+k+s  118,5 m2

Korkeatasoista keskusta-asumista

EINONKADUN
uudiskohteessa

LUONNOS

TARJOLLA OLEVIA
HUONEISTOJA
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LISÄTIETOJA OSAOMISTUSKOHTEISTA:

Imatran YH-Rakennuttaja Oy
Sari Myyryläinen
p. 05 235 2810
Esterinkatu 10
55100  IMATRA
sari.myyrylainen@imatran-yh.fi 

Osaomistushinta on 20% velattomasta hinnasta.
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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

Kalastuksenhoitomaksu 
ja läänikohtaiset maksut 
yhdistyivät yhdeksi kalas-
tonhoitomaksuksi vuoden 
2016 alussa.

Katso, missä maksulla voi viehe-
kalastaa:

Kalastonhoitomaksun voi  
suorittaa:

• netissä: 
• puhelimitse: erälupien
   palvelunumerossa 020 69 2424

Ensimmäisellä kerralla kalaston-
hoitomaksu edellyttää rekisteröity-
mistä, ole siis hyvissä ajoin 
yhtey dessä palvelunumeroon tai 
Eräluvat-verkkokauppaan.

LEMMIKILLESI APUA - 
YLIOPISTOLLINEN ELÄINSAIRAALA

PÄIVYSTÄÄ  
VUODEN JOKAISENA PÄIVÄNÄ  

VUOROKAUDEN YMPÄRI.

elainsairaala.helsinki.fi
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KIRJAESITTELY

ARKTISIA KERTOMUKSIA
SUOMEN ARKTINEN KLUBI RY JULKAISI 16.11.2015 KIRJAN ARKTISIA KERTOMUKSIA. KIRJA ON 263-SIVUINEN 

KOKOOMATEOS ARKTISEN KLUBIN JÄSENTEN TEKEMISTÄ MATKOISTA, SAAVUTUKSISTA JA TUTKIMUKSISTA ARKTISELLA 

ALUEELLA. KIRJA SISÄLTÄÄ 28 ARTIKKELIA, JOISTA 19 ON ERILAISTEN RETKIKUNTIEN MATKAKERTOMUKSIA. 

TEKSTI ASKO RISTOLAINEN

Kirjan ensimmäinen retkikuntakerto-

mus on viisikymmentä vuotta sitten 

tehty 750 km ja 34 vrk pituinen Grön-

lannin halki hiihto. Retkikunnassa 

olivat Erik Pihkala, Christer Boucht, 

Peter Boucht, Eero Varonen ja Viljo Haapala. 

Retkikunta aloitti matkansa Ammassalikista 

toukokuun 18. päivä 1966. Tästä alkoi suomalai-

sen arktisen retkeilyn historia. Vaikeuksien jälkeen 

retkikunta saapui myöhään kesäkuun 21. päivänä 

Söndre Strömfjordiin. Grönlannin jäätikkö oli 

ylitetty ensimmäisen kerran suomalaisvoimin

Jos ikuisen jään alueilla vaarana on kylmyys, 

railot ja jääkarhut, Kanadan erämaissa vaarana 

ovat harmaakarhut, kanjoneissa kulkevat kosket 

ja virrassa ajelehtivat puunrungot. Kaikille retkille 

yhteistä on kuitenkin perusteellinen etukäteis-

suunnittelu ja varautuminen pahimpaan eli 

varusteiden menetykseen.

Kertomukset sijoittuvat ikiroudan alueelle 

Kanadaan, Islantiin, Grönlantiin, Huippuvuorille 

sekä pohjois- ja etelänavalle. Yhteistä retkille on 

niiden pitkä kesto sekä ajallisesti, että matkalli-

sesti. Kirja sisältää kertomuksia jäätikkövaellusten 

lisäksi mm. s/y Mantan purjehduksen Huippuvuo-

rille, Pekka Holman ja J-P Mäen Huippuvuorten 

ympärimelonnan kajakilla sekä Jaakko Mäkikylän 

ja Lauri Salaman 500 kilometrin ja 20 vuoro-

kauden melontareissun Snake River Expedition 

Kanadassa. 

”Kaatosadetta, räntäsadetta ja lunta. Ennätys-

runsaat sateet voimistavat virtaa. Pelkkä veden 

määrä synnyttää jokeen aaltoja. Kun virta osuu 

pystysuoraan kallion seinämään, muodostuu 

pyörteitä, joiden keskellä vesi on joko reunoja 

puoli metriä ylempänä tai alempana. Jos siihen 

pyöritykseen joutuu, on pidettävä pää kylmänä. 

On vain melottava ja melottava, kunnes virta 

päästää irti.” 

SNAKE RIVER EXPEDITION

Kirjan pisimmästä retkestä kertovat Reissu Petet 

eli Petri Vuorenmaa ja Petri Mäkelä. Heille on 

kertynyt runsaan 25 vuoden aikana yli 400 yhteistä 

retkivuorokautta. Vuorenmaa ja Mäkelä  hiihtivät 

Grönlannin päästä päähän etelästä pohjoiseen 85 

vuorokauden aikana. Matkaa tänä aikana kertyi 

2480km. Tämä on toistaiseksi pisin suomalaisten 

tekemä arktinen vaellus niin matkan pituuden 

kuin kestonkin suhteen. 

”9. päivänä kesäkuuta saavuimme Ngrip 

jääasemalle. Asemalla ei ollut kuitenkaan ketään 

ja kaikki näytti hautatuneet lumeen. Löysimme 

hangesta kuitenkin pienen mustan kohouman ja 

nähtyämme siinä vielä kattoikkunan pääsimme 

lopuksi sisään kuvun muotoiseen rakennuk-

seen ja totesimme olevamme ylimmässä Ngrip 

aseman päärakennuksen ylimmässä kerroksessa. 

Kaksi kerroksisen aseman pohja oli kahdeksan 

metriä hangenpinnan alapuolella.”

GRÖNLANTI POHJOISEEN- YLI 

SUUREN JÄÄN

Arktisia kertomuksia on huikea kokoelma 

mukaansa tempaavia tarinoita höystettynä 

120 nelivärikuvalla. Kirja on mielenkiintoisen 

monipuolinen ja ammattitaitoisesti toteutettu. 

Seikkailunnälkäinen lukija ahmii kirjaa ja kauko-

kaipuu erämaahan kasvaa sitä mukaa kun luettu 

sivumäärä kasvaa.

Kirjan julkaisija on Suomen Arktinen Klubi ry ja 

toimittaja Petri Mäkelä. 

Graafinen suunnittelu Poppis Suomela.  

Kirjaa on saatavilla Ankarat avotunturit -verkko-

kaupasta 32 euron hintaan.
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