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pääkirjoitus

rajaviesti

Rajavartiolaitos luopui alueiden johtopaikoista vuoden 2011 alusta alka-
en. Aivan kuten järjestöt olivat jo pitkään esittäneet. Muutos tehtiin uusien 
yksipuolisten tulkintojen saattelemana. Alueet ja varaluottamusmiesten 
tehtävät lakkautettiin. Sitä, kuinka nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa, 
voi jokainen tahollaan miettiä. Varaluottamusmiesten edustettavat kun 
eivät sieltä työpisteistä kadonneet kuitenkaan mihinkään. 

Samaan aikaan, kun henkilöstöä vapautui muihin tehtäviin, alkoi 
keskeytyneiden jaksojen suunnittelu sopimuksen vastaisesti. Sopimus 
on mielestäni yksiselitteinen ja ollut selvä jo yli vuosikymmenen ajan, 
sopimuksen alusta alkaen. Työtunteja ei saa suunnitella yli ja ne voi 
teettää vain pakottavasta tarpeesta. Hälytysluonteinen työ on mielestäni 
tällainen tarve.

Rajavartiolaitos teki yksipuolisen tulkinnan luottamusmiessopimuksesta 
ja ilmoitti hallintoyksiköille varaluottamusmiesten aseman olemattomuu-
desta. Tulevaisuus näyttää mikä on lopullinen tulkinta luottamusmies-
sopimuksen yksipuolisesta tulkitsemisesta. Kuinka nykypäivänä, kun 
eletään jo 2010-luvulla, kahdenkeskeiset sopimukset voi näin yksipuo-
lisesti murtaa? Julkisuudessa tulisi käydä laajempaakin keskustelua 
siitä, käytetäänkö työantajan tulkintaetuoikeutta työrauhavelvoitteen 
aikana työtaistelutoimenpiteenä. Tulisiko sopimusten sitovuus ja etutul-
kintaoikeuden käyttäminen sopimuksen vastaisesti siirtää keskustasolle 
tällaisten tilanteiden välttämiseksi?

Rajavartiolaitoksen yksipuolinen luottamusmiessopimuksen murta-
minen sai kynät heilumaan myös valtakunnallisesti. Kuinkahan paljon 
tällainen jatkuva puuhailu maksaa valtiolle ja mitä tapahtuu tuottavuudel-
le henkilöstön aseman ärsyttämisen myötä? Ei voi olla niin, että näiden 
junailujen vaikutukset työpaikkojen työmotivaatioon eivät kiinnosta 
työnantajaa. Tai sitten motivoitunut ja hyvin voiva työyhteisö ei olekaan 
se paras mahdollinen tuottavuuden kohottaja. Yhteiskuntavastuu Ra-
javartiolaitoksen yksipuolisista ratkaisuista joka tapauksessa puuttuu. 
Eikä niille lasketa hintaa – maksoi mitä maksoi. 

Jälleen kerran vetoan yhteistyöhön, sen merkittävyyteen ja vaikut-
tavuuteen jo asioiden valmisteluvaiheessa. Rakentavalla yhteistyöllä 
voisimme välttää ainakin osan asioista, jotka tuntuvat myös eräistä 
työnantajan edustajista pahoilta ja vääriltä. Erityinen vaikutus sillä olisi 
työntekijöihin. Kuinka paljon paremmin heidät saataisiin sitoutettua 
antamaan paremman työpanoksensa, kun ratkaisut ovat reiluja ja 
sopimuksien mukaisia.  

Valtiota koskeva sopimus saatiin sovittua ja allekirjoitettua helmikuun 
aikana. Merkillepantavaa oli sopimuksessa kaikkien virkavaatetuskus-
tannusten siirtyminen työnantajan maksettavaksi. Tähän mielestäni 
kuuluvat myös tilausten aiheuttamat toimituskulut. Työnantaja voi toi-
mittaa virkavaatteet joko kotiin, tai työpaikoille. En voisi edes kuvitella 
tilannetta, jossa työantaja tilaa työntekijälle virkavaatteet ja neuvottelee 
samalla toimituskulujen suuruudesta, jotka kulut siis tulisivat työtekijän 
maksettavaksi. 

Rajavartioliiton ja Merivartioliiton jäsenten edunvalvonnan tehostaminen 
jatkuu. Merivartioliiton edustajakokouksessa valitaan yhteinen hallitus, 
joka tulee linjaamaan kummankin liiton toimintaa huhtikuun alusta 
alkaen. Samalla käynnistyy edunvalvonnan suunnittelu, joka koskee 
noin 70 % koko Rajavartiolaitoksen henkilöstöstä.

Jorma Kariniemi
Puheenjohtaja

Päätoimittaja: Jorma Kariniemi, Nivanpisto 71, 96100 Rovaniemi, 0440 693 585, työ 020 410 5767, 
puheenjohtaja@rajavartioliitto.fi . 

Toimitus: Olli Ranua, Vuotungintie 48, 93600 Kuusamo, 0400 830 040, olli.ranua@gmail.com. 
Painopaikka: KS Paino, Kajaani 2011. 

Ilmoitusasiat: Myynti ja laskutus: Ilpo Pitkänen Oy, Insinöörinkatu 7, 00880 Helsinki, 
(09) 5868 300, fax. (09) 5868 3099. 

Levikki: Lehti toimitetaan jäsenetuna kaikille liiton jäsenille, ja mm. Rajavartiolaitoksen 
kaikkiin toimipisteisiin, liiton sidosryhmille, ilmoittajille ja kansanedustajille. 

Rajaviesti nro 2/2011: Artikkelien oltava toimituksessa viimeistään 25.5.2011. 
Kansi: Olli Ranua.
ISSN 1236-0104.
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Valtiolla palkat nousevat keskimäärin 2%
Sopimus vuoden 2011 palkankorotuksista ja muista palvelussuhteenehtojen muuttamisesta on allekirjoitettu 28.2.2011. 
Yleiskorotus on 1,3 prosenttia, jonka lisäksi on 0,50 prosentin suuruinen virastoerä ja 0,20 prosentin suuruinen tasa-
arvoerä. Kokonaiskustannusvaikutus on 2,0 prosenttia.

Yleiskorotus 1,3 prosenttia

Palkkoja korotetaan 1.2.2011 lukien yleis-
korotuksella, jonka suuruus on 1,30 pro-
senttia. 

Tehtäväkohtaisten palkanosien (vast.) 
taulukoita ja vastaavia sekä henkilökoh-
taisia palkanosia, kokemusosia ja muita 
suhteessa taulukkopalkkaukseen määräy-
tyviä palkanosia tarkistetaan yleiskorotusta 
vastaavasti.

Virasto- ja tasa-arvoerä 0,7 
prosenttia

Sopimusalakohtaisesti on toteutettava-
na 0,50 prosentin suuruinen virastoerä 
1.5.2011 lukien. Erä toteutetaan kohden-
netusti, joten sitä ei pitäisi kuin vähäiseltä 
osin toteuttaa yleiskorotuksena tai muuna 
kaikille tulevana korotuksena. Täten voi-
daan virastoerästä toteuttaa enintään 
0,2 prosenttiyksikköä. Merivartioliiton ja 
Rajavartioliiton näkemyksen mukaan ko-
rotusten kohdentaminen palkkataulukkoon 
tulee tehdä niin, että ne painottuvat niihin 
vaativuusluokkiin, jotka ovat aiemmilla so-
pimuskierroksilla selkeästi jääneet jälkeen 
palkkakehityksessä

Valtionpalkkausjärjestelmää voidaan ke-
hittää myös siten, että sovitaan kehittämis-
toimenpiteistä vaiheittain, siirtymäkausime-
nettelyä käyttäen ja kattaen rahoittaminen 
virastoerällä ja mahdollisilla myöhemmillä 
paikallisesti toteutettavilla erillä siten, että 
vaiheiden ja erien ajankohdat ja rahavai-
kutukset kytketään toisiinsa.

Sopimusalakohtaisesti on toteutettavana 
0,20 prosentin suuruinen tasa-arvoerä 
1.5.2011 lukien, joka käytetään palkkauk-
sellisesti heikommassa asemassa olevan 
sukupuolen palkkauksellisen tasa-arvon 
parantamiseen, ottaen huomioon palkka-
kartoitusten tulokset.

Virasto- ja tasa-arvoerässä 
perälaudat

Jos neuvottelutulosta virka- ja työehtoso-
pimukseksi virastoerän toteuttamisesta ja 
tasa-arvoerästä ei saavuteta sopimusta, 
toteutetaan erät prosentuaalisena yleisko-
rotuksena.

Valtion henkilöstön 
palkkaturvaa parannettu

Valtion yleisessä virkaehtosopimuksessa 
on sovittu, että henkilön tehtäväkohtaista 
palkanosaa ei tehtävämuutoksen johdosta 
alenneta 24 kalenterikuukauden aikana teh-
tävien sanotusta muutoksesta. Työnantaja 
jatkaa entisen vaativuustason mukaisten 
tehtävien mahdollisuuden selvittämistä 
tämän ajan. Edellä sanottuja määräyksiä 
ei sovelleta niihin virkamiehiin, joiden 
palkkaturvasta on sovittu alakohtaisesti 
muuta. Rajavartiolaitoksessa asiasta on 
sovittu erikseen.

Jaksotyötä selvittäneen 
työryhmän työ jatkuu

Allekirjoituspöytäkirjassa on sovittu, että 
jaksotyötä selvittänyt työryhmä jatkaa 
työtään sopimuskauden loppuun saakka. 
Työryhmän tehtävänä on työajoista tehdyn 
valtion virka- ja työehtosopimuksen jakso-

työtä tekevien virkamiesten keskeytyneen 
työjakson sopimusmääräysten osalta

a) selvittää 31.12.2011 mennessä ns. 
yllättäviä poissaoloja koskevan kehittä-
misvaihtoehdon vaikutuksia toiminnan 
järjestämiseen, kustannuksiin, työtunteihin 
ja henkilöstöresursseihin ja

b) tarkastella myös muita vaihtoehtoja ky-
seisten sopimusmääräysten kehittämiseksi 
ja selvittää niiden sanottuja vaikutuksia. 
Lisäksi työryhmän tehtävänä on selvittää 
muiden jaksotyötä koskevien sopimusmää-
räysten kehittämistä toiminnan tulokselli-
suuden ja joustavuuden edistämiseksi sekä 
tehdä tarvittavat ehdotukset määräysten 
muuttamiseksi.

Virkapukineet kokonaan 
työantajan maksettavaksi

Lisäksi allekirjoituspöytäkirjassa on sovittu, 
että työnantaja vastaa palveluksessaan 
olevalle henkilöstölle hankittavien kaikkien 
virkapukujen hankintakustannuksista täysi-
määräisesti 1.1.2012 alkaen. 

Kuva Petri Tuupainen
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Liitot yhdistyvät ”Turvallisuusunioniksi” 
Merivartioliitto ja Rajavartioliitto ovat allekirjoittaneet historiallisen liittojen yhdistämistä koskevan perustamissopimuk-
sen. Tällä perustamissopimuksella liitot ovat sopineet ”työnimeltään” Turvallisuusunioni ry:n perustamisesta viimeis-
tään 1.4.2011 lukien. 

Unionin virallinen yhdistymiskokous 
pidetään Merivartioliiton ylimääräisessä 
edustajakokouksessa, joka kokoontuu 
29.3.2011. Kyseisessä edustajakokouk-
sessa Merivartioliiton nykyinen hallitus 
eroaa ja tilalle valitaan uusi yhteinen 
hallitus joka koostuu Merivartioliiton ja Ra-
javartioliiton jäsenistä. Uuden hallituksen 
tehtävänä on luoda edellytykset unionin 
sääntöjen uudistamiselle sekä muiden 
toimenpiteiden käynnistämiselle. 

Lopullinen yhdistyminen ja unionin 
perustaminen toteutetaan keväällä 2012. 
Tällöin Merivartioliiton säännöt ja nimi 
muutetaan ja ennakkotarkistetut säännöt 
ja nimi esitetään Meri-vartioliiton vuoden 
2012 varsinaiselle edustajakokoukselle.

Rajavartioliiton jäseniltä 
perittäviin jäsenmaksuihin ei 
muutoksia 

Rajavartioliiton jäsenyhdistykset hakevat 
Merivartioliiton jäsenyyttä maaliskuun 
15 päivään mennessä. Rajavartioliiton 
jäsenet ovat sekä Merivartioliiton, että Ra-
javartioliiton jäseniä siihen saakka kunnes 
Merivartioliiton varsinainen edustajakoko-
us pidetään keväällä 2012. Rajavartioliiton 
jäsenet säilyttävät kaikki oikeudet ja 
velvollisuutensa Rajavartioliittoon. Meri-
vartioliiton jäsenyys ja kaksoisjäsenyys 
Rajavartioliittoon eivät aiheuta mitään 
muutoksia Rajavartioliiton jäsenten osalta. 
Muun muassa jäsenmaksut maksetaan 
edelleen vain Rajavartioliittoon. Unionin 
yhteiset kulut jaetaan Merivartioliiton ja 
Rajavartioliiton kesken yhteisesti sovitta-
valla tavalla.

Unionin tarkoitus 

Unionin ja yhdentymisen tavoitteena on 
rakentaa vahva uusi ammattijärjestöko-
konaisuus, joka edustaa koko Rajavartio-
laitoksen henkilöstöä. 

Keskeisiä tekijöitä voimakkaamman 
ammattijärjestökokonaisuuden perusta-
miselle ovat muun muassa: 

* Edunvalvonnan tehostaminen 
* Toimintaympäristön muutokseen 

vastaaminen 
* Jäsenmaksujen kohtuullisina pitämi-

nen 
* Kokonaistalouden tehostaminen ja 

synergiaetujen hakeminen, erityisesti 
hallinnossa 

* Perusjärjestötoiminnan vahvistaminen 
* Jäsenpalveluiden ja jäsenetujen kil-

pailukykyisyys 
Unioni toimii jäsentensä edunvalvonta-

järjestönä, jäsentensä työelämän kehittä-
jänä, yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä 
valvoo ja edistää jäsenten palkkaukselli-
sia, ammatillisia, oikeudellisia, taloudellisia 
ja sosiaalisia etuja. Unioni mahdollistaa ja 
kehittää jäsenten vapaa-ajan ja lomanviet-
tomahdollisuuksia.

Toimitilat, henkilöstö ja 
resurssit 

Unionin toimistojärjestelyistä sovitaan 
erikseen, yhteisesti sovittavalla tavalla 
vuoden 2011 aikana. Merivartioliiton ja 
Rajavartioliiton toimistojen yhteiskäyttöä 
lisätään siirtymäkauden aikana.

Siirtymäkauden jälkeen unionin hallinto 
arvioi nykyisten toimitilojen toimivuutta ja 
henkilöstön riittävyyttä suhteessa asetet-
tuihin tavoitteisiin ja voimavaroihin sekä 
selvittää tarvittaessa mahdollisuudet uu-
sien toimitilojen hankkimiselle ja henkilön 
(-stön) palkkaamiselle. 

Perustamissopimus on käsitelty ja hy-
väksytty Merivartioliiton ja Rajavartioliiton 
hallituksissa. Tämän perustamissopimuk-

sen nojalla ja tarkoittamalla tavalla liittojen 
hallitukset suosittavat Rajavartioliiton pai-
kallisyhdistyksiä hakemaan Merivartioliiton 
jäsenyyttä

Kuva Petri Kalmari

Kuva Matti Vuollo
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Teksti ja kuvat Jorma Summanen

Karhupalkinto 2010 Jarkko Lehikoiselle

Uudet haasteet odottavat
On helmikuinen ilta ja ulkona paukkuu pakkanen. Onttolan vanhan päävartion kokoustilassa on harras tunnelma. 
Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Tomi Strandman pitää puhetta vuoden 2010 Karhupalkinnon ja siten myös Karhu-
patsaan saajalle.
- Olet Jarkko ollut hyvä yhteishengen luoja työkavereiden kesken ja olet asettanut kaverin edun oma edun edelle, sekä 
aina toiminut rehellisesti ja oikeudenmukaisesti luottamustehtävissäsi, kertoo Tomi Strandman.

Kuinka tähän on tultu? Jarkko Lehikoisen 
ura luottamusmiestehtävissä ei ollut pitkä, 
noin neljä vuotta, mutta sinä aikana ehti 
tapahtua paljon.

Hänet tunnettiin työpaikalla Niiralan 
rajatarkastusasemalla tunnollisena ja 
asioihin hyvin paneutuvana rajamiehenä. 
Järjestöhommiin hän ryhtyi silloin kun 
tarvittiin vastuuta ottavia tekijöitä. Elettiin 
toukokuuta 2005 kun Rajavartioliiton lakko 
alkoi näyttää todennäköiseltä ja työpaikalle 
tarvittiin lakkopäällikkö. Tähän haastee-
seen Jarkko vastasi välittömästi.

Tämän jälkeen luottamustehtävät saivat 
jatkoa kun hänestä tuli Tohmajärven alueen 
varaluottamusmies ja vuoden 2007 kevääl-
lä Pohjois-Karjalan Rajan Henkilöstöyhdis-
tyksen puheenjohtaja.

Kaikella on kuitenkin aikansa ja Jarkolle 
tuli muuta mietittävää.

Luopuessaan talvella 2009 puheenjoh-
tajuudesta on Jarkon elämässä ehtinyt 
tapahtua isoja asioita.

- Järjestöelämä jäi taka-alalle, koska 
luottamustehtävää alueella ei enää ollut. 
Jonkinlaisena linkkinä työyhteisössä kui-
tenkin jatkoin ja välitin tietoa omalle luotta-
musmiehelle. Sellaisena henkisenä tukena 
olin porukalle, kertoo Jarkko Lehikoinen

- Silloin olivat myös rikostorjunta-asiat 
kehittymässä. Vuodesta 2006 alkaen olin 
tällä sektorilla mukana ja alkuun tein työtä 
Värtsilän rajavartioasemalla, sittemmin 
Tohmajärven johtopaikalla. Asioiden hoitoa 
alettiin keskittää Onttolaan, vaikka jäinkin 
vielä Värtsilään fyysisesti. Vajaa vuosi 
sitten porukat siirrettiin Onttolaan, mutta 
en ehtinyt tähän siirtorulettiin mukaan, 
koska jäin virkavapaalle 1.7.2010, muis-
telee Jarkko.

Maatilayrittäjäksi

- Puolison kautta olen tutustunut maatalo-
uspuoleen ja kun appivanhemmat alkoivat 
pohtia tilan jatkamisen tulevaisuutta, heit-
tivät he pallon meille. Itse tein normaaleja 
työtehtäviä vielä rajassa ja siinä ohessa 
opiskelin kaksivuotisen maatalousyrittäjän 

perustutkinnon. Tässä oikeastaan on se 
syy, minkä takia luovuin kaikista luottamus-
tehtävistäni. Minulla on sellainen periaate, 
että mihin ryhdyn teen sen sitten täysillä, 
enkä vain toisella kädellä. Olisi ollut riski 
kaikin puolin, jos edunvalvontatyötä olisin 
tehnyt vain vasemmalla kädellä, paljastaa 
Jarkko.

- Viime keväänä piti sitten ratkaista 
lähdenkö yrittäjäksi. Toki harkittiin sitäkin 
vaihtoehtoa, että jatkaisin rajassa, mutta 
taas törmäsin siihen, että mitään en halua 
tehdä huonosti, kertoo Jarkko.

- Tila työllistää kyllä 110 prosenttisesti ja 
päädyin ottamaan vuoden virkavapautta, 
jona aikana sitten harkitsen ja puntaroin 
asian lopullisesti. Aikaa on nyt sitten 
kesäkuun loppuun asti miettiä palaanko 
takaisin. Periaatteessa asia on kypsynyt ja 
ratkaisu alkaa olla lopullinen, rajavartijaksi 
en enää palaa. Viime kesältä on kertoa jo 

konkreettisia esimerkkejä ajan käytöstä, 
kun kolme viikkoa sadetettiin yhtä kyytiä 
perunahalmetta. Joten ei sitä sivuhom-
mana tehdä, vaikka olisin rajamiehenä 
Lieksassa, muistelle Jarkko.

- Tilan päätuotantosuunta on kasvinvilje-
ly ja päätuotteena viljellään perunaa, lisäksi 
myös porkkanaa ja lanttua. Markkinointi-
alueena on pääasiassa Lieksa   Nurmes. 
Jatkojalostamotoimintaa harjoitetaan 
sen verran, että tuotteet kuoritaan niitä 
haluaville. Tila työllistää 3-4 henkilöä ja 
tällä hetkellä tehdään töitä oman perheen 
voimin. Appivanhemmat ovat vielä mukana 
töissä, vaikka he luopuivatkin tilasta jo 
heinäkuun alussa ja muuttivat Lieksan 
keskustaan. Tilan viljelyala nousee nyt noin 
45 hehtaariin viimeisen hankinnan jälkeen. 
Perunalla on kerrallaan noin 10 ha, sillä 
viljelyalueita kierrätetään, kertoo Jarkko 
jo kokeneen viljelijän pilke silmäkulmassa.

Jarkko Lehikoinen ja Karhut.
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- Toki tähän on lähdetty sillä periaatteella, 
että sillä eletään ja tehdään myös jatkoja-
lostusta tilalla. Usko maanviljelykseen elää 
ja uskon ihmisten syövän tulevaisuudessa-
kin puhdasta kotimaista tuotetta. Toimintaa 
jatketaan entisellä toiminimellä Pekkarisen 
tila, jonka yrittäjät ovat nyt Lehikoinen 
Jarkko   Pekkarinen Tarja, kertoo Jarkko.

Perhepuolella on myös tapahtunut, 3 
kk vanha poika sai hiljattain nimen Atso 
Ukko Oskari. 

- Poika kasvaa kovasti ja perhe on koos-
sa Lieksan Nurmijärvellä, kertoo ylpeä isä.

Jotakin jäi hampaankoloon

- Tämä kolahti kovasti, ihan kuin metrinen 
halko. Luottamusmiehenä en voi kuvitella 
parempaa muistamista liiton taholta. 
Kun valinnan tekevät luottamusmiehet ja 
hallitus. Olin todella yllättynyt kun Tomi 
Strandman soitti liittokokousmatkalta. 
Kyllä se tuli puskista, muistelee Jarkko 
viime marraskuuta, jolloin sai tiedon pal-
kinnostaan.

- Jaan tämän mielelläni luottamusmiehen 
Janne Varosen ja toimivan P-K:n yhdistyk-
sen hallituksen kanssa.

- Muutamia juttuja jäi kaivelemaan, 
joita ei saatu ratkaistua. Etenkin tämä jo 
eläkkeelle lähteneiden palkanmaksuasia 

kismittää vieläkin. Tästä olen erittäin 
katkera, miten kohdeltiin hyviä työnteki-
jöitä ja heille ei maksettu heille kuuluvaa 
palkkaa takautuvasti. Niiralassa oli paljon 
erimielisiä asioita, mutta lähes kaikki saatiin 
ratkottua työntekijöiden eduksi. Se tässä 
justiinsa harmittaa, että kaikki piti tehdä 
aina vaikeimman kautta. Vei virtaa molem-

milta osapuolilta, kun jatkuvan neuvottelun 
periaatetta ei voitu noudattaa. Jatkossa 
uskon kenttätoiminnan olevan kunnossa ja 
liittojen yhdistymisellä saadaan lisäpaukku-
ja ja uskottavuutta edunvalvontaan, sanoo 
palkittu Jarkko Lehikoinen ja lähettää 
terveiset Rajavartioliiton väelle.

www.finscoop.fi

Tomi Strandman, karhut ja Jarkko.
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Teksti Luottamusmies Mika Kaikkonen KR

Saletisti nyt ei natsaa
Kainuun rajavartiostossa saatiin loppuvuodesta Rajavartiolaitoksen ohjeistamana komentajan käsky palvelussuhdeasi-
oiden tarkastuksen toimenpiteistä. Tarkastuksen keskeiset havainnot liittyivät kolmeen pääkohtaan eli taulukkovajaus-
ten teettämiseen, pitkiin työvuoroihin ja pitkiin työputkiin.

Keskeytyspäivistä johtuvista taulukko-
vajauksista oli ollut työnantajan kanssa 
yhteinen näkemys jo 70-luvulta saakka, 
jolloin otettiin käyttöön proviisori Haapasen 
aputaulukot työajan määrittelemiseksi. 
Taulukkovajauksia ei suunniteltu etukäteen 
tehtäväksi, mutta ne voitiin tehdä opera-
tiivisen tarpeen vaatiessa. Operatiivisen 
tarpeen määrittelyn osalta aikaisemmin ei 
ollut erimielisyyttä. 

Kainuun rajavartiosto käskee nyt suun-
nitella etukäteen tiedossa olevat tauluk-
kovajaukset toiminnalliseen käyttöön 
operatiivisten tehtävien suorittamiseksi. 
Hienolta kuulostava lause joka antaa 
tehostamisen vaikutelman. Väitän kuiten-
kin, ettei näitä suunniteltavaksi käskettyjä 
tunteja ole käytetty operatiivisten tehtävien 
suorittamiseksi. Yhtään uutta partiota, 
osapäivärahalta kokopäivärahapartioksi 
muutettua ei vielä tämän alkuvuoden 
aikana ole tullut vastaan työyksiköiden 
työaikasuunnitelmia tarkastellessani. 
Päinvastoin havaintonani on ollut ajan 
käyttäminen työpalveluun eli lumen siirte-
lyyn ja muuhun vastaavaan täytetyöhön. 
Havaintoni mukaan taulukkovajausten 
teettäminen on selvästi pidentänyt työpäi-
viä, muttei lisännyt valvontaan käytettyä 
aikaa. Operatiivinen tarve on määritelty 
jatkuvaksi, jolloin olettaisi myös äkillisten 
sairastapauksien aiheuttavan henkilöstön 
hälyttämisiä paikkaamaan sairastapauksia, 
mutta näin ei näytä käyneen kertaakaan ja 
sairastumisia on ollut kuitenkin kymmeniä.

Työaikasopimuksesta on ollut työnantajan 
kanssa yhteinen näkemys vasta 90-luvulta 
saakka, jolloin siirryimme nykyiseen so-
pimukseen. Työn sidonnaisuuden haitan 
huomioiminen, syrjäisillä paikoilla olevat 
työpisteet, epäsäännöllinen periodityö ja 

pitkät etäisyydet muovasivat sopimuksen 
nykymuotoon. Sopimuksessa on selvästi 
määritelty viikkolevot, työvuorojen väliset 
lepoajat, mahdollisuudet ruokailuun jne. 
Työpisteissä aikaisemmin voitiin sopi-
muksen pohjalta joustavasti suunnitella 
operatiivinen toiminta ja henkilöstön työ-
ajankäyttö.
Nyt on käskyllä siirrytty uuteen ”viikkotyö-
aikaan” eli työt on suunniteltava kalen-
teriviikoille, pl. Vartiuksen rajatarkastus. 
Perusteena tähän on mainittu taloudelliset 
seikat, ettei sairastumisista johtuvia yli-
tyksiä tai alituksia syntyisi. Komentajan 
tarkastuksessa kysyttäessä ilmeni, etteivät 
nämä ylitykset/alitukset ole olleet ongelma 
Kainuun rajavartiostossa. Ylityksistä/alituk-
sista ei päästä eroon muuten kuin muutta-
malla nykyinen keskeytyneen jakson malli 
päiväkohtaiseen arvoon. 

Toinen komentajan esille tuoma peruste 
oli työsuojelu. Työantaja on vastuussa, 
jos jotakin sattuu... Toivottavasti Kainuun 
rajavartiosto olisi miettinyt työsuojelua 
kun pisti henkilökunnan ajamaan lähes 
miljoona kilometriä enemmän klo 18 – 08 
välisenä aikana, istumaan henkilötyövuo-
den lisää autossa työmatkalla. Aikuisten 
oikeasti työmatkat kuuluvat työsuojelun 
piiriin. Toivon todella, ettei kukaan menetä 
henkeään tämän käskyn seurauksena. 
Työsuojelun näkökulmasta aikaisemmin ei 
ollut ongelmaa, viikkolevot ja työvuorojen 
väliset tauot toteutuivat. Öiseen aikaan 
työskentely on jo aikaisemmin operatiivista 
toimintatapaa muuttamalla vähentynyt 
huomattavasti, samoin kuin fyysisesti 
kuormittavien pitkien 14 – 16 h työpäivien 
määrä. Autoilun määrä työajalla on taas 
vastaavasti muuten lisääntynyt, mutta 
tähän on pyritty vaikuttamaan ajokoulutuk-

sella ja pitämällä ajoneuvokalusto hyvässä 
kunnossa. Ehkä lieväksi positiiviseksi asi-
aksi työsuojelun näkökulmasta voisi todeta 
vajaakuntoisena työskentelyn loppuneen, 
kun puolikuntoiset virkamiehet eivät lähde 
ajamaan satoja kilometrejä toivoakseen 
”taudin menevän ohi”. 

Kolmas esille tuotu perustelu viikkotyöajalle 
oli tasapuolisuus. Ei siis operatiivinen tarve. 
Muissakin vartioston työpisteissä työsken-
telee ”superihmisiä”, jotka jaksavat viisikin 
päivää tehdä töitänsä putkeen, kuin siellä 
esikunnissa. Toisaalta Kainuun rajavartios-
ton palveluksessa olevat virkamiehet eivät 
ole tasapuolisessa asemassa muualla 
palveleviin kollegoihin verrattuna.

Yhteiskunta käyttää suuria summia vähen-
tääkseen autoilua liikkumisen ohjauksella 
ja julkisen vallan käytöllä. Asiasta löytyy 
lisätietoa mm. www.motiva.fi /live. Raja-
vartiolaitos rekrytoi nykyisin valtakunnalli-
sesti ja pyrkii saamaan riveihinsä parhaan 
mahdollisen aineksen, mutta käytännön 
teot eivät oikein tue työskentelyä etäällä 
asunnosta. Aikaisemmin pitemmästä mat-
kasta tullut virkamies teki työpanoksensa 
normaalisti hyvillä mielin, mutta nyt kuulee 
usein sanottavan: ”Onko tässä ajamisessa 
mitään järkeä?”. Kaikki eivät voi sidonnai-
suuksiensa vuoksi muuttaa rikastuttamaan 
rajaseutujen elämää. 

Luottamusmiehenä minä en ainakaan ole 
sopimassa tasoitusvapaan käyttöönotosta 
tilanteessa, joka voi aiheuttaa virkamiehelle 
vielä neljännen työputken jaksoon.

Oliko vielä yksi peruste, jota ei sanottu: 
KATEUS?

Kuva Arto Lehtosalo
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Teksti Luottamusmies Janne Varonen P-KR

Yt- ja luottamusmiessopimuksien tulkinnasta erimielisyyksiä

P-KR:n Rajavartioliiton jäsenet tyrmistyneitä 
RVL:ssa siirryttiin 01.01.2011 kaksiportaiseen hallintorakennemalliin. Tähän liittyen luottamusmies-, yhteistoiminta- ja 
työsuojelun yhteistoimintasopimukset päivitettiin uuden hallintorakenteen mukaiseksi. Luottamusmies- ja työsuojelun 
yhteistoimintasopimuksista Rajavartioliitto ei päässyt yksimielisyyteen työnantajan kanssa ja työnantaja ilmeisesti 
etutulkintaoikeudella runnoi “uuden” järjestelmän kentälle käyttöön. 
Tässä uudessa järjestelmässä luottamusmiesten määrää vähennettiin P-KR:ssa Rajavartioliiton osalta kuudesta kolmeen ja yt-elimiä 

neljästä yhteen. Kun tarkastellaan millaisia 
henkilöstömuutoksia (joissa henkilöstö 
olisi poistunut konkreettisesti alueelta) 
hallintorakenneuudistus muutti, puhutaan 
vain muutamasta henkilöstä. 
Pohjois-Karjalan rajan henkilöstöyhdistyk-
sen jäsenet ihmettelevät työnantajan toimia 
vähentää yt- ja luottamusmiestoimintaa, 
koska yt-elinten ja varaluottamusmiesten 
olemassa olo on nähty tärkeänä turhien 
erimielisyyksien välttämiseksi työyksiköis-
sä. Tämän luulisi olevan työnantajankin 
intressi? Yt-elimet ja luottamusmiehet 
ovat olleet merkittävässä asemassa orga-
nisaation muutosten hallinnassa ja niiden 
jalkauttamisessa käytäntöön. Tässä ote-
taan takapakkia runsaasti nykytulkinnalla ja 

heikennetään RVL:n arvojen toteutumista 
organisaation sisällä. Onko tämä itse asi-
assa työnantajan tavoite? 
Yhteistoiminta on kehittynyt viime vuosina 
positiiviseen suuntaan ja luulen, että tämä 
on näkynyt positiivisesti myös työnantajan 
näkökulmasta. MIKSI NYT NÄIN? Pelkkä 
organisaatio-sanan poistuminen organi-
saatiohimmeleistä ei poista työtätekeviä ih-
misiä työpaikoilta. Koska yt-elimien henkilöt 
ja varaluottamusmiehet eivät ole saaneet 
rahallista korvausta tehtävistä ei voida pu-
hua rahallisten resurssien säästämisestä. 
Ainut “etuus” varaluottamusmiehillä on ollut 
oikeus käyttää palkallista opintovapaata 
kouluttautumisessa.

Kuva Jarkko Uusisalmi

Näkemyksellinen teknologia 
auttaa nukkumaan rauhallisesti.

Answers for Finland. s

15,3 m



10 RAJAVIESTI NRO 1/2011 - RAJAVARTIOLIITON JÄSENLEHTI

M A A S T O O N  •  V E N E E S E E N  •  A U T O O N
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Savon ErämessutSavon Erämessut

MESSUJEN PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT:

Fiskars Brands Finland Oy Ab 
Puh. 09-3509 000
kotimaanmyynti@fiskars.com

FLIK TM 

UUSINTA UUTTA MONITOIMITYÖKALUJEN SARALLA EDUSTAA GERBERIN INNOVATIIVINEN FLIK. SE ON 
MULLISTAVA TYÖKALU, JOSSA TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN RIITTÄVÄ VOIMA JA AMMATTIKÄYTTÖÖN KELPAAVA 
TOIMINNALLISUUS YHDISTYVÄT JOKAPÄIVÄISEEN KÄYTTÖÖN SOPIVAAN KOMPAKTIIN KOKOON. FLIKIN 
PIHDIT SAA KÄYTTÖÖN YHDELLÄ KÄDELLÄ, JA ULKOSYRJÄLLÄ SIJAITSEVIEN TERIEN JOUKOSSA ON 
JYKEVÄ SAHA. PATENTOITU SAF.T.PLUS™ -LUKITUSMEKANISMI VARMISTAA, ETTÄ TERÄT PYSYVÄT 
KÄYTÖSSÄ LIIKKUMATTOMINA, JA AVAAMISTA HELPOTTAVA MEKANISMI AUTTAA PIENEMPIEN TERIEN 
KÄYTTÖÖNOTOSSA.

PITUUS SULJETTUNA: 11,2 CM / PAINO: 386G / SAF.T.PLUS™ / RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ – SATIININEN 
PINTA / NAILONKOTELO

FLIK SS TM 
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Nuorekas lämminvuorinen maiharimalli, 
jossa kiristettävä nauhoitus. Vaellus-
saappaan ominaisuudet yhdistettynä 
katu-uskottavaan ulkomuotoon takaavat 
sopivuuden niin metsiin kuin kaupunkeihin.

TAIGA

www.nokianjalkineet.fi

Teksti Tomi Strandman
Kuva Martti Leinonen

Matti siirtyi reserviin
Vanhempi rajavartija Matti Härkönen siirtyi reserviin 31.1.2011. 
Allekirjoittanut luovuttaa kuvassa hänelle Rajavartioliiton pöytä-
standaarin.

Mainittakoon että Matti on pitkän linjan urheilija ja juossut mm. 
maratonin huippuaikaan 2.23.22 (Tilastopaja), joten siinä on 
meille nuoremmille juoksemisen mallia. Härkösen viimeisenä 
asemapaikkana oli Lieksan rajavartioasema.

Teksti Tomi Strandman
Kuva Liisa Vattulainen

Liiton viiri esimiehelle
P-KR:n rajan henkilöstöyhdistyksen puolesta vanhrvja Jukka 
Hautamäki luovutti Majuri Sami Joutjärvelle Rajavartioliiton 
pöytästandaarin 30.12.2010, Onttolan ruokalassa järjestetyssä 
kahvitilaisuudessa.

Tämä on kolmas kerta kun liiton viiri luovutetaan esimiehelle.
Sami oli ja on arvostettu esimies, työkaveri ja antoi ison panok-

sen rajavartiomiehen toimintamallien ja tapojen kehittämisessä 
tämän päivän vaatimusten mukaisiksi.

Toivotan komissario Joutjärvelle onnea ja menestystä uusissa 
haasteissa.
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Teksti ja kuva Olli Ranua

Rajaviestimaraton Finlandia Marathonin yhteydessä 3.9.2011 Jyväskylässä

Kunto nouskoon kohisten!
H-hetkeen on aikaa alle puoli vuotta. On siis viimeistään nyt aika ottaa itseä niskasta kiinni ja aloittaa kunnon kohotta-
minen. Neljännen kerran järjestettävä Rajaviestimaraton tarjoaa hyvän mahdollisuuden tehdä kunnonkohotustavoitteita 
kesälle ja syksylle. Majoitus on myös syytä varata jo nyt.

Kuntoilu, yhteisöllisyys, itsensä voitta-
minen, tavoitteellisuus ja osalle myös 
kilpaileminen ovat Rajaviestimaratonin 
kantavia teemoja. Edellisvuoden erittäin 
hyvin onnistunut tapahtuma Kuopiossa luo 
paineita tämän vuoden tapahtuman suun-
nitteluun. Vähintään samaan on pystyttävä, 
mielellään vielä parempaan tapahtumaan.

Yhteisöllisyyttä on tarkoitus lisätä en-
tisestään varaamalla koko hotelli Milton 
Jyväskylän keskustasta vain Rajaviesti-
maratonin käyttöön. Lisäksi Rajavartio-
laitoksen koulutuskäskyyn mukaan otettu 
Rajaviestimaraton mahdollistaa entistä 
paremmin RVL:n ajoneuvokaluston käytön 
tapahtumapaikalle tuloon ja kotiin paluu-
seen. Näin myös matkustamista on saatu 
helpotettua.

Majoitus Miltonissa

Yhteisöllisyyden nimissä Rajaviestimara-
ton on varannut koko Milton hotellin Jy-
väskylän keskustasta omaan käyttöönsä. 
Mikäli siis olet tulossa tapahtumaan, vaikka 
lähempääkin, toivomme että majoitut 
viikonlopuksi ko. hotelliin.

Hotellissa on 60 vuodepaikkaa ja saat 
varattua sieltä huoneen itsellesi ottamalla 
yhteyttä hotelliin (puhelin: (014) 3377 900 
ja e-mail: info@hotellimilton.com). Hotellin 
nettisivut löytyvät osoitteesta www.hotelli-
milton.com.

Hinnat ovat seuraavat: 1hh 50 euroa/
vrk (20kpl), 2hh 75 euroa/vrk (14kpl) ja 
3hh 105 euroa/vrk (4kpl). Alennuskoodi 
varattaessa on “Rajamiehet” ja hinnat ovat 
voimassa välillä 2.-4.9.2011. Mikäli 30 hen-
gen minimivarausta emme saa aikaiseksi, 
hinnat muuttuvat ko. aikana normaaleiksi 
(60/80/105 euroa).

Hotellin varaus avautuu myös muille 2.8. 
jälkeen, mikäli emme ole siihen mennessä 
saaneet varattua kaikkia hotellin huoneita 
omaan käyttöömme.

Juoksujen ja kävelyn hinnat

Ilmoittautumisesta kerrotaan tarkemmin 
loppukevään aikana osoitteessa www.
rajaviestimaraton.com ja kesäkuun Raja-
viesti  lehdessä. Asiasta tiedotetaan myös 
työsähköpostilla.

Finlandia Marathonin kanssa on sovittu 
seuraavat hinnat: varttimaraton 21 euroa (= 
Rantaraitin kierros n. 12 km), puolimaraton 
31 euroa ja kokomaraton 36 euroa. Em. 
hinnat ovat voimassa 26.8. mennessä 
ilmoittautuneille.

Finlandia Marathonin internetsivut löy-
tyvät osoitteesta www.fi nlandiamarathon.fi 

Koska Finlandia Marathon ei järjestä 
kävelytapahtumaa lainkaan, Rajavies-
timaraton järjestää sen itse. Siihen voi 
ilmoittautua lähettämällä osallistujan nimen 
työsähköpostilla osoitteeseen info@raja-

viestimaraton.com ja maksamalla 16 euron 
osallistumismaksun tilille: Mustalammen 
Urheilijat 519407-20137723. Kävelymatka 
on noin 10 kilometriä ja siihen voi ottaa 
mukaan myös kävelysauvat.

Arvonnat ja Palkinnot

Kaikki em. juoksuihin tai kävelyihin osallis-
tuneet osallistuvat runsaudesta kuuluisiin 
arvontoihin! On polkupyöriä, sykemittarei-
ta, ynnä muita hienoja palkintoja.

Juoksujen parjaat palkitaan pokaaleilla. 
Tasoitukset lasketaan edellisvuosien ta-
paan, jotta kaikki saadaan samaan sarjaan.

Kyyditys

Viime vuonna linja-autokyyti järjestettiin 
ainoastaan Kuusamosta Kuopioon. Tänä 
vuonna tavoite on saada linja-auto liikkeelle 
myös kaakosta.

Toki Jyväskylään on helppo tulla myös 
pienemmillä autoilla. Vartioasemilla ja esi-
kunnissa kannattaakin nyt esittää RVL:n 
autoa Rajaviestimaratonille matkaamiseen, 
kun tapahtuma on hyväksytty Rajavartiolai-
toksen viralliseen koulutuskäskyyn.

Myös juna on Jyväskylään matkatessa 
hyvä vaihtoehto.

Kuopion Rajaviestimaratonille 2010 osallistuneita rajalaisia.
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REIJO 
KORTELAINEN

Kokoomuksen tavoitteena on Paremminvointivaltio, jossa hyvä 

työ kannattaa aina. Paremminvointivaltion rakentamiseen tarvitaan 

kaikkia suomalaisia – tervetuloa mukaan!

Eduskuntavaaleissa 2011 haen tukeasi
Pohjois-Karjalan vaalipiirissä.

Kokemukseni työelämästä yhdistettyinä näyttöihin
kunnallispolitiikassa ja ammatillisessa edunvalvonnassa 

antavat hyvän pohjan työskentelyyn Eduskunnassa.

TEHDÄÄN TULEVAISUUS YHDESSÄ...reke

http://reke.kotisivukone.com/

Ilmoituksen maksaja: reke itse
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Teksti ja kuvat Ossi Saniola

Lapin Rajavartioyhdistyksen vuosikokouksessa oli hyvä meininki

Yleisöryntäys yllätti isännät
Kokouspöytäkirjoihin jouduttiin merkitsemään ennätysosanotto, sillä kaksikymmentä yhdistyksen asioista kiinnostunut-
ta jäsentä pölähti Ivalossa pidettyyn vuosikokoukseen. Lapissa kilometrit eivät taaskaan olleet esteenä kokoukseen 
osallistumiselle, ja kaikkein kurkoimmat isännät hankkiutuivatkin paikalle päättämään yhdistyksen asioista Kemistä ja 
Sallasta saakka.

Kokoukseen osallistuneiden henkilöiden eri 
ammattinimikkeistä voi olla tyytyväinen, sil-
lä paikalla oli muun muassa rajatarkastajia, 
raja- ja erävalvonnan ammattilaisia, koiran-
ohjaajia ja kouluttaja. Huoltokeskuksesta 
paikalle oli tullut muun muassa emäntä, 
varastotyöntekijä, varastopäällikkö ja kul-
jettaja. Myös yksi Rajavartiolaitoksen tutkija 
oli saatu houkuteltua paikalle katteettomal-
la lupauksella siitä, että myöhemmin illalla 
paistettaisiin nakkeja ja laulettaisiin Nylon 
Beatia takkatulen loimussa.

Noin edustava ryhmä eri ammattialojen 
erikoisosaajia loi kokouksen järjestäjille 
hyvän läpileikkauksen koko Lapin raja-
vartioston eri sektoreilla työskentelevistä 
ihmisistä. Tulevaisuutta, ja erityisesti Raja- 
ja Merivartioliittojen yhdistymistä ajatellen 
olikin oikein hyvä, että eri vastuualueiden 
ihmiset olivat aktivoituneet.

Varsinaisia tuoreita kasvoja kokouksesta 
ei kuitenkaan löytynyt suurennuslasilla-
kaan. Suurimpana syynä tähän lienee 
se, ettei Lapin rajavartiosto ole viime 
vuosina ollut rekrytointitouhuissaan ihan 
sitä Suomen kärkipäätä. Yhdistyksen 
laskelmien mukaan Lapin tämän hetken 
tuorein rajavartiomies palvelee tällä hetkel-
lä Raja-Joosepissa.  Tämä “poikanen” on 
tuottanut turvallisuuspalveluita isänmaalle 
nuoremman rajavartijan virassa vuodesta 
2005 lähtien.

Hallituspaikoista sopu

Yhdistyksen hallinto pysyi samana. Pu-
heenjohtajaksi valittiin liikuttavan yksi-
mielisesti ivalolainen Ossi Saniola. Helge 
Rytilahti (Vara Pj), Toni Leinonen (sihteeri), 
Juha Törmänen ja Jarkko Järvistö onnis-
tuivat myös pitämään kiinni hallituspai-
kastaan. Liittokokoukseen valittiin Jarkko 
Uusisalmi ja Ossi Saniola. 

Hallitus sai kokoukselta armeliaasti 
tili-ja vastuuvapauden vuoden 2010 
osalta. Puheenjohtajan toimea hoiti asian 
käsittelyn aikana liiton pääluottamusmies 
Erkki Hirvonsalo, jonka vankka kokemus 
liiton entisenä talousvastaavana hellytti 
kokousväen valitsemaan hänet tähän 
tärkeään tehtävään.

MERASTEP2010 

Kokouksen sääntömääräisen peruskauran 
lisäksi asialistalla oli MERASTEP2010-
hanke. Liittojen yhdistymisprosessiin liit-
tyvä mielenkiinto lienee ollut se suurin syy 
kokouksen suureen osanottajamäärään. 
Kokouksen tärkein tehtävä nimittäin oli 
äänestää siitä, hakeeko Lapin Rajavartio-
yhdistys ry Merivartioliitto ry:n jäsenyyttä. 
Asialla on jäsenistölle erittäin suuri merki-
tys, koska samalla äänestyksellä yhdistys 
hakee käytännössä Julkisten-ja hyvinvoin-
tialojen liittoon (JHL). 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittu Sa-
niola referoi yhdistymishankkeeseen johta-
neita syitä, etuja ja mahdollisia seurauksia. 
Liiton pääluottamusmies Hirvonsalo esitteli 
selväsanaisesti uuden liiton perustamis-
pöytäkirjan ja sääntöluonnoksen. Jäsenistö 
kyseli alustusten aikana hankkeesta aktiivi-
sesti myös pintaa syvemmältä. Annettujen 
vastausten jälkeen pidetyn koeäänestyk-
sen tulos osoittikin, ettei kenellekään jäänyt 
epäselväksi kuinka hyödyllisenä liittojen 
yhdistymistä pidettiin. Äänestystulos oli 
yksimielinen: Lapin Rajavartioyhdistys ry 
hakee Merivartioliito ry:n jäsenyyttä.

Kokouksesta hyvää palautetta

Hallitus oli päätynyt kokousta järjestäes-
sään ottamaan käyttöön Survivor-hen-

gessä uudentyyppisen “koskemattomuus-
talismaanin”. Jokainen vuosikokoukseen 
tullut ensikertalainen sai halutessaan 
puheenjohtajalta amuletin, joka suojasi 
henkilöä joutumiselta mihinkään luottamus- 
tai muuhun tehtävään. Samalla kuitenkin 
jäsen säilytti puhe-ja äänestysoikeutensa 
normaalisti. Talismaanista kerrottiin jo 
kokouskutsussa, ja tämä lienee laskenut 
joidenkin kynnystä saapua tilaisuuteen. 
Jäsenistöstä osa nimittäin otti immuniteetin 
tuovan talismaanin heti käyttöönsä. 

Myös ruokapuoli vaikutti kokouksen 
onnistumiseen: Savuporolla täytettyä 
härän fi leetä syötiin suurella mielihalulla. 
Kokousjuomat eivät myöskään päässeet 
loppumaan ja tämä oli monen mielestä se 
tärkein kokouksen onnistumisen edellytys. 
Pitkämatkalaiset saivat jopa vielä kotimat-
kalleenkin muutaman janojuoman…

Vaikka Sallan ja Ivalon henkilöstöyh-
distyksiä yhdistettäessä kävikin mielessä, 
ettei Lapin Rajavartioyhdistyksen kokouk-
sia kannattaisi pitää kuin Rovaniemellä, 
muutti Ivalossa pidetty kokous mielipidettä 
vahvasti. Runsas ja aktiivinen osanotto 
puhui selvästi sen puolesta, että Ivalossa 
tullaan vielä vuosikokouksia järjestämään. 
Hyvä niin!

Kokousväkeä.
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Mika “Koukku” Kourista Lapin 
vuoden 2010 rajamies

Lapin Rajavartioyhdistys valitsi kokouk-
sessa Vuoden Lapin rajamiehen nyt toista 
kertaa. Vuoden rajamies palkinto myönne-
tään tunnustuksena henkilölle tai yhteisölle, 
joka erityisen ansiokkaalla teollaan tai ra-
jamieshengen mukaisella toiminnallaan on 
kunnostautunut lähimmäisen, työyksikön 
tai Lapin Rajavartioyhdistys ry:n hyväksi.

Jäsenkentän valitsemaksi Lapin vuoden 
2010 rajamieheksi tuli äänestyksen jälkeen 
valituksi ylirajavartija Mika Kouri Kellose-
lästä. Perusteluita Mikan valinnalle olivat 

edellä mainittujen palkinnon myöntöpe-
rusteiden täyttymisen lisäksi muun muassa 
pitkäaikainen kokemus valmiusjoukkueen 
ja voimankäytön kouluttajana ja toiminnan 
määrätietoisena kehittäjänä. Koukku on 
myös erityisen ansioitunut toiminnassaan 
kansainvälisessä rajavartioinnissa ja esi-
merkiksi EUBAM-osastossa Moldovassa 
sekä Frontexin operaatiossa Kreikassa. Mi-
kaa pidetään työkaveriensa keskuudessa 
luotettavana, yhteistyökykyisenä, selväsa-
naisena, rauhallisena ja huumorintajuisena 
rajamiehenä, jonka hyväntuulisuus on 
varsin tarttuvaa lajia. Onnittelut Koukulle 
valinnan johdosta!

Maininnan arvoisen “vastuksen” ää-
nestyksessä antoi toisena ehdokkaana 
ollut Raja-Joosepin Petteri Lappalainen. 
Petteriä perusteltiin ja kiiteltiin esityksessä 
muun muassa sillä, että hän on kehittänyt 
omaa ja työkaveriensa ammattitaitoa oma-
aloitteisesti vuosien varrella rajatarkas-
tusasioissa ja erityisesti venäjän kielessä. 
Petterillä on laaja perspektiivi pohjoisen 
rajavartioinnista, sillä hän on ennen Raja-
Jooseppiin siirtymistään palvellut uransa 
aikana muun muassa Käyriksellä, Anteris-
sa ja Ivalon valvontaryhmässä.

Kuvissa Mika Kouri.

       NAVIGOINTI - KOMMUNIKAATIO - 
            VALVONTAJÄRJESTELMÄT      
            

www.furuno.fi
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Teksti Jorma Summanen
Kuvat Jorma Summanen ja Jussi Parkkulainen (virkapukukuvat)

Rajamiehiä ja –naisia työssä osa 3: Ajoneuvoryhmänjohtaja

Timo on monipuolinen ryhmänjohtaja
Suomen itärajan rajatarkastusasemilla on ryhmänjohtajatehtäviä, joita hoitavat rajavartijat ja opistoupseerit. Niiralan 
rajatarkastusasemalla on vuoropäällikkö-ryhmänjohtaja tehtävien lisäksi käytössä myös asiakirja- ja ajoneuvotarkas-
tusryhmien johtajan tehtävät.
Tutustumme nyt ajoneuvoryhmänjohtajana toimivaan Timo Hallikaiseen, joka hoitaa tehtävää tällä hetkellä määräai-
kaisena.

Vanhempi rajavartija Timo Hallikainen 
(33 v) on syntyperäinen joensuulainen ja 
asuu Reijolassa.  Perheeseen kuuluvat 
vaimo Sisko, sekä pojat Kristian (3 v) ja 
Aleksi (1,5 v). 

Ennen rajamiesuraansa Timo ehti opis-
kella kädentaitoja Käsi- ja taideteollisessa 
oppilaitoksessa (puupuoli) ja työskenteli 
puuseppänä. Armeijan jälkeen hän palasi 
samaan opinahjoon ja aloitti metallipuolen 
opinnot tähtäimessä artesaanin tutkinto.

- Nämä opinnot keskeytyivät kun laitoin 
paperit rajavartiostoon ollessani Haminas-
sa intissä. Isä oli huomannut lehdestä ilmoi-
tuksen, että rajamiehille olisi töitä tarjolla ja 
saman tien aloin väsätä hakemuksia. 

Kotiuduttuaan armeijasta reservin vän-
rikkinä vuonna 1998 ja saman vuoden 
joulukuun alussa hän jo aloitti työt Talikka-
järven rajavartioasemalla.

Peruskurssit suoritettuaan hän työsken-
teli Ilomantsin rajavartioalueella, kunnes 
kaverin innostamana haki Värtsilään ja 
siirto Niiralan rajatarkastusasemalle toteu-
tui 1.7.2001. Alkuun tehtävät olivat perus-
passintarkastusta ja ulkomiehen tehtäviä.

- Oikeastaan aina minua on kiinnostanut 
tämä ajoneuvopuoli ja alusta pitäen seurai-
lin ajoneuvoryhmän hommia ja liityin siihen 
mukaan. Työtehtävät tarkentuivat sitten 
vuonna 2005 RVLPJ:n tulon myötä. 

Nykyinen tehtävä on työjärjestyksen 
mukaisesti: Ajoneuvotarkastuksia tekevän 
ryhmän johtaja, joka on tällä erää määrä-
aikainen 1.7.2011 asti, jonka jälkeen se 
muuttunee vakituiseksi.

Työn luonne on muuttunut

Niiralassa työtä tekevää väkeä rajalla on 
66, joka myös lähitulevaisuudessa pysyy 
samana. Tästä joukosta ajoneuvotutkintaa 
tekee 1 + 5, mutta ryhmästä on lähdössä 
pari henkeä muihin tehtäviin. Tarkoitus on 
täyttää vakanssit alkuperäiseen vahvuu-
teen 1+6.

- Ryhmyrin tärkein tehtävä on vastata ko-
konaisuutena ryhmän toiminnasta, seuraa 

koulutukset että ryhmänhenkilöstö kehittää 
itseään ja pitää yllä ammattitaitoaan. Iso 
osa-alue on myös koulutuksen pitäminen 
koko aseman henkilöstölle ja kertoa ajan-
kohtaiset asiat ja opastaa uusien välinei-
den käytössä. Myös maailman tilanteen 
seuranta ja tiedottaminen henkilöstölle 
kuuluu rutiineihin.

- Aika vähän nykyisellään tehdään 
yhteistyötä muiden rajanylityspaikkojen 
kanssa, sillä tärkein yhteistyökumppani on 
KRP Tikkurilassa. Myös ulkomaille tehdään 
kyselyjä tarpeen vaatiessa, ehkä noin 
muutamia kymmeniä vuodessa.

- Perustutkimusta tehdään viikoittain ja 
silloin selvitetään yleensä epäillyn ajoneu-
von identiteettiä. Tähän on kouluttauduttu 
eri kursseilla, jonka perusteella on opittu 
omat työmenetelmät.

- Yksi olennainen osa on myös dokumen-
tointi ja raportointi tutkimustuloksista, joita 
pystytään myöhemmin hyödyntämään. 
Joskus tuntuu siltä, että töitä ei ole tehty jos 
tuloksia ei synny, naurahtaa Timo.

Ajoneuvojen tarkastuksiin Niiralassa on 
hyvät puitteet, sillä lämpimässä hallissa on 
tarvittavat työkalut hallinostureineen. 

- Tämän päivän tarkastuskohteet ovat 

muuttuneet noin 10 vuoden takaisesta, 
jolloin autoja vietiin Venäjälle runsaasti. 
Tarkastamme perusteellisesti nykyisellään 
noin 5-10 ajoneuvoa työjaksoon. Nämä 
ovat hyvin usein maahan saapuvia arvo-
autoja, jotka eivät ole Suomen rekisterissä.

Ajoneuvopuolen eräs tärkeimpiä tehtäviä 
on raskaan liikenteen valvonta, ja tähän 
liittyvät kurssit (6 vkoa) on Timon lisäksi 
suorittanut Sami Kiiala. Sovitun työjärjes-
telyn puolesta Tulli hoitaa raskaan kaluston 
teknisen puolen, mutta rajamiehet valvovat 
sitten kuljettajien tekemisiä, eli ajo- ja lepo-
aikoja. Nyt kun myös Venäjällä on siirrytty 
digiaikaan, tarvittaisiin pikaisesti tähän liit-
tyvä uusi digitaalisen kortin lukulaite.

- Valvontaiskuja on tähän asti tehty neljä 
kertaa vuodessa, jotka tullevat harven-
tumaan kahteen hieman mittavampaan 
iskuun yhdessä poliisin ja tullin kanssa. 
Tällöin keskitytään lähinnä raskaan liiken-
teen valvontaan. 

Muut tehtävät

Koska Timo Hallikainen on vaativuusluo-
kituksessa ryhmänjohtaja, kuuluu hänen 

Ajoneuvon identifi ointia a’la Timo.
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tehtäviin toimia myös vuoropäällikön 
tehtävässä.

- Tällä hetkellä noin 50–60 prosenttia 
työpanoksesta menee vuoropäällikön 
tehtävien hoitoon, jolloin siihen liittyvät 
tehtävät sitovat ja oman toimialan tehtävät 
jäävät tällöin taustalle. Vuoropäälliköiden 
vastuulle on sälytetty myös rikoslain 
mukaiset rattitutkinnat, joista kuulustelut 
voivat joissakin tapauksissa jäädä tutkijan 
tehtäväksi.

Hyvästä työstä kunnon palkka

Timo Hallikainen pitää ryhmänjohtajan teh-
tävästä maksettavaa palkkausta hyvänä.

- Kyllä minä olen nykyiseen palkkaan 
ja vaatimustasoon 20,5 tyytyväinen. 
Tässä suhteessa takavuosien taistelu ei 
mennyt hukkaan. Pienoinen ongelma on 
edelleen se, että Niiralassa ei ole pelkkiä 
vuoropäälliköitä, on vain ryhmänjohtajia ja 
erikoisryhmänjohtajia (asiakirja ja ajoneu-
vo), jotka tekevät vuoropäällikön tehtävät. 

- Aikaisemmin meillä oli ryhmissä vara-
johtajat, jotka tekivät myös vuoropäällikön 
vuoroja. Nyt tätä ei ole käytössä, koska 
siitä pitäisi maksaa. Ainakin kaksi vuo-
ropäällikön tehtävää pitäisi saada lisää, 
jolloin erikoisryhmänjohtajille vapautuisi 
enemmän aikaa oman sektorin töille, har-
mittelee Timppa.

Tulevaisuus

Timo Hallikaisen työuran seuraava kurssi 
on rajavartijan jatkokurssi, johon hänellä 
on jo hankittu opiskelupaikka tulevalle 
syksylle. 

- Tämä antaa sitten sen muodollisen pä-
tevyyden toimia ryhmänjohtajan tehtävissä. 
Tehtävät eivät sinällään tule lähitulevai-

suudessa muuttumaan. Mielelläni jatkan 
hommia nimenomaan rajanylityspaikalla, 
sillä pidän työstä, jossa tapaa ihmisiä. Nii-
ralassa viihtymiseen vaikuttaa myös oman 
porukan mainio yhteishenki sekä kiitettävä 
päivittäinen yhteistyökumppani Tulli, kertoo 
Timo Hallikainen.

Timo ja pojat Kristian (oik) ja Aleksi.

www.nethawk.fi 

Communication Intelligence
for Mobile Networks
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Teksti ja kuva Petri Mäntynenä

Rajamiehiä ja –naisia työssä osa 4: Ulkomaalaispoliisin rikostutkija

Hannu tutkii yhdessä Poliisin kanssa
Ylirajavartija Hannu Havu ehtii kuin ehtiikin jutustella tovin ennen kuin laittaa työpaikan oven kiinni ja pääsee ansaitulle 
hiihtolomalle hektisen työviikon päätteeksi.
 

Hannun matka ensimmäiseksi rajavarti-
jaksi ulkomaalaispoliisiin “komennukselle” 
on kulkenut perinteisen kaavan kautta. 
Ura Rajavartiolaitoksessa alkoi Karhu-
tunturin rajavartioasemalta vuonna 1992 
josta hän siirtyi kahdeksan vuoden jälkeen 
Kelloselän vartioasemalle ja Sallan kan-
sainväliselle rajanylityspaikalle. Rovanie-
melle perustettuun Lapin rajavartioston 
tilannekeskukseen hän siirtyi vuonna 2006 
mikä varmasti oli Rovaniemellä asuvalle 
suurperheen isälle ja koko perheelle mielui-
nen siirto. Havun perheeseen kuuluu vaimo 
Leena ja seitsemän lasta, joista vanhin on 
jo muuttanut kotoa, nuorimman täyttäessä 
vasta viisi vuotta.

Tikestä vauhtia

Tilannekeskuksesta Hannun tie Lapin 
rajavartioston yhteyshenkilöksi Lapin 
poliisilaitoksen Rovaniemen pääpoliisi-
aseman ulkomaalaispoliisiin vei vuonna 
2009 asiakirjatutkinnan kautta. Hannun 
erityisosaamista oli hyödynnetty jo ai-
emmin poliisille tulleiden ulkomaalaisten 
asiakirjojen aitouksien varmentamisessa. 

- Poliisissa oli herännyt tarve saada ja 
kehittää viranomaisyhteistyötä ulkomaa-
laistutkinnan ja valvonnan saralla ja sitä 
kautta tuli kyselyä olenko kiinnostunut, 
Hannu kertoo. 

Virallisesti hän kuuluu Lapin rajavartios-
ton tutkintaryhmään mutta käytännössä 
hän on yksi poliisin ulkomaalaisryhmän 
kuudesta jäsenestä. Hannu on suorittanut 
Rajavartiolaitoksen järjestämät rikostutkin-
takurssit sekä useita muita toimenkuvaan 
liittyviä kursseja

Hannun tehtävät

Hannun työjärjestykseen kuuluu ulkomaa-
laistutkinta ja -valvonta ja siihen liittyvän 
yhteistoiminnan kehittäminen, osallistu-
minen rikosasioiden esitutkintaan, jossa 
painopisteenä on laittoman maahantulon 
järjestäminen, ulkomaalaisasioihin liittyvien 
tietojen välittäminen osapuolten välillä ja 
tietenkin asiakirjatutkinta ja siihen liittyvä 
kouluttaminen. Onko kehitystä nähtävillä 
näinkin lyhyellä ajalla, olet ollut vasta 
puolitoista vuotta täällä? 

- Kyllä sitä on selvästi tapahtunut. 
On muun muassa perustettu yhteisiä 
tutkintaryhmiä laittoman maahantulon 
järjestämiseen liittyen ja osa tutkituista 
jutuista on saatu syyttäjälle asti. Myös 
asiakirjatutkintakoulutus on otettu hyvin 
vastaan, Hannu kommentoi. 

- Hannu kouluttaa myös päivittäisen työn 
ohessa, nakkaa Anuntin Milla, samassa 
ryhmässä ja huoneessa työskentelevä 
kollega. Milla on entinen rajavartija, millä 
varmasti on yhteistyötä tasoittava vaikutus 
eri virkakuntien välillä.   

Ei vielä saattomatkoille

Rovaniemen ulkomaalaisryhmän tehtäviin 
kuuluu lyhyesti mainittuna: turvapaikkatut-
kinta, oleskelulupa-asiat, maastapoista-
minen, ulkomaalaisvalvonta, säilöönotot, 
rikostutkinta ulkomaalaisryhmän osalta 
aina kun mahdollista, asiakirjatutkinta sekä 
tietenkin koulutus/kouluttautuminen. To-
dellisuudessa melkein kaikki toimenpiteet 
vaativat melkoista paperien pyörittämistä 
aivan kuin osa Rajavartioliiton jäsenistäkin 
sen tietää. 

Hannu työntouhussa Rovaniemen ulkomaalaispoliisissa.
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- Viikoittain tulee “keissejä”. Joko ihan uusia tai vanhoihin 
tutkintoihin tulee uutta tietoa, lisäyksiä tai selvitettävää, Hannu 
huomauttaa. 

Poliisien tekemiin karkotuksiin tai käännytyksiin liittyviin saatto-
matkoihin hän ei pysty osallistumaan, koska RVL:llä ei ole selkeää 
kirjallista linjausta voiko rajavartiomies osallistua näihin.   

“Tarvetta on”

Hannun komennus ulkomaalaisryhmässä jatkuu toistaiseksi niin 
kauan kuin on tarvetta ja sitä kyllä on, Hannu kertoo. 

- Tällä säilytetään Rajan ja Poliisin välinen yhteys. Oma mieli-
piteeni on, että jokaisessa poliisin ulkomaalaisryhmässä voisi olla 
ainakin yksi rajatarkastus/asiakirjatutkintaan perehtynyt rajamies. 
Viranomaisyhteistyön kautta päästään paremmin kiinni rikolliseen 
toimintaan. Rikosten lisääntymistä ei ehkä ole nähtävillä, mutta 
tapauksia on saatu esille kun resursseja ja tietotaitoa on voitu 
yhdistää.  Ja tottahan se on, että rajanylityspaikoilla työskenneillä 
rajamiehillä on helpompaa toimia ulkomaalaisten kanssa, kuin 
vaikkapa perustyötä tekevällä poliisimiehellä, jatkaa Hannu.

 - Ulkomaalaisasiat ovat poliisilla erityisosaamista, Milla huo-
mauttaa.

Viimeiset selvitykset kesken olevista jutuista, sähköpostin tarkis-
tus, kone kiinni ja Hannu pääsee aloittamaan hiihtolomansa, jonka 
aikoo viettää  perheen kanssaYlläksen hienoissa maisemissa. 
Hyvää lomaa Hannulle ja kaikille Rajaviestin lukijoille!

“Vanha kuva” Hannun uran alkuajoilta, jolloin miehet olivat vielä poikia.

ibex-sport Oy
Käyntiosoite: Veckjärventie 3, 06150 Porvoo
Postiosoite: PL 24, 00761 Helsinki
p +358 10 387 5350
f  +358 10 387 5352
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Teksti  Leena Myyrä

Liitto on sellainen kuin sen jäsenet ovat
Nykysuuntauksena tuntuu olevan, että kaikki asiat pitäisi saada tarjottimella ja ilmaiseksi eikä niiden eteen viitsitä teh-
dä itse mitään. Olen mukana usean yhdistyksen toiminnassa ja tämä suuntaus on kyllä nähtävissä ihan yleisesti. Pieni 
aktiivinen porukka tekee työt enemmistön puolesta ja heille etua tuoden.

Totta kai on mukava käydä niin sanotusti 
valmiiseen pöytään nautiskelemaan 
kun itse ei ole tarvinnut tehdä mitään. 
Jos kuitenkin jokainen tekisi edes vä-
hän, jakaantuisi taakka ja vapaaehtoiset 
ahertaja-aktiivit jaksaisivat ahertaa ainakin 
pidempään. Monet yhdistysaktiivit polte-
taan loppuun muutamassa vuodessa kun 
hommat kasaantuvat yksille ja samoille 
tekijöille. Vuosikokouksissa pelätään lu-
pautua mihinkään hommaan kun tiedossa 
on, että työtä tulee olemaan. Pahimmillaan 
ei edes uskalleta osallistua vuosikokouk-
seen ”nakkien” pelossa!

Omalta kohdaltani olen ajatellut asian 
niin, että muiden töitä tai tekemättä jättä-
misiä ei tarvitse ainakaan arvostella jos 
ei itse viitsi tehdä mitään. Osallistumalla 
yhdistyksen toimintaan pääsee myös 
vaikuttamaan, loppupeleissä jopa omaan 

palkkaan. Turha mussuttaa oman napansa 
ympärillä palkkansa pienuudesta, työolo-
jensa huonoudesta tai siitä ”miksi yhdistys 
ei tee mitään”, jos ei itse mussuttamista 
enempää itsekään tee. Yhdistys voisi tehdä 
jotain hyväksesi jos se edes tietäisi mitä 
toivoisit, oli se sitten liittokokousaloite, vir-
kistäytymismatka tai urheiluporukan tuke-
minen. Jos et nyt yhdistyksen hallitukseen 
uskalla sitoutua, niin ainakin voisit ottaa 
tavoitteeksi osallistua johonkin yhteiseen 
tapahtumaan ja jos ei vielä tekijänä niin 
edes osallistujana (niistäkin kun välillä 
puutetta). 

Liitto ja sen alayhdistykset ovat juuri 
sellaisia kuin sen jäsenet niistä tekevät!

Leena Myyrä toimii vahtimestarina 
RMVK:lla Imatran koulutuskeskuksessa, 
RVL:ssa töissä kohta 7v. Rajavartioliiton 

hallituksen jäsen siviilien edustajana sekä 
Immolan rajavartioyhdistyksen hallituksen 
varajäsen. Avoliitossa, harrastuksena 
partio, veneily, mökkeily, mutkamäet ja 
amerikanautoilu.

Vaelluksella Obrstdorfi n maisemissa.
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800R E-TEC

Katso koko mallisto:
www.ski-doo.fi

Jotkut näkevät tunturin. Toiset näkevät 
loputtoman mahdollisuuden kulkea kovem-
paa, korkeammalle ja entistäkin vaikeampiin 
maastoihin. Tällaisia kelkkailijoita varten on 
Freeride. Vuoristokelkka korkeiden huippu-
jen rajuimpiin haasteisiin. Voimanlähteenä 
on ainutlaatuinen 155+ hv E-TEC 800R 
-moottori, joka on valmis viemään sinut 
korkeimmallekin huipulle ja tuomaan 
turvallisesti takaisin. Jyrkkien rintei-
den kiipeämisestä henkeäsalpaaviin 
hyppyihin – tämä on kelkka, joka 
ei tunne rajoja.  

Aivan kuten kuskinsakin.

TIEDÄTKÖ, MILTÄ TUNTUU,  
KUN MAAILMAN HUIPPU  
ON ULOTTUVILLASI?

Freeride 154  
-malli ei ole 
myynnissä  
Suomessa.

Varaa omasi 
kevätennakossa!
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Teksti Olli Ranua
Kuvat Olli Ranua ja Jouko Hongisto

Teemu Härkönen menestyi hienosti vuoden 2011 Sotilaiden MM-kisoissa

Sotilaiden maailmanmestari!
Vanhempi rajavartija Teemu Härkönen edusti Suomea Sotilaiden Maailmanmestaruuskilpailuissa Sarajevon olym-
piamaisemissa helmikuun lopulla. Kahden kultamitalin lisäksi kolmaskin mestaruus kuuluisi todennäköisesti Teemu 
Härköselle, sillä henkilökohtaisen 15 kilometrin hiihdon ajat ovat järjestäjillä vielä hieman hakusessa!

Teemu Härkönen maaliskuussa 2011 Salpausselän kisoissa Lahdessa.

Virallisissa tuloksissa Teemu oli neljäs, 
mutta eri maiden huoltajien ottamien aiko-
jen perusteella voitto kuuluisi Teemulle. Us-
komatonta mutta totta! Saapa nähdä saako 
järjestävä taho aikoja koskaan oikeiksi.

Teemu sai kultaa Sarajevosta partio-
hiihdosta ja maastohiihdon joukkuekil-
pailusta. Partiohiihdossa joukkueeseen 
kuuluu neljä jäsentä, jotka hiihtävät 25 
kilometriä ja suorittavat yhden ammunnan 
pienoiskivääreillä. Suomen joukkue ampui 
puhtaasti ja hiihti hienosti, joten kotiin 
tuomisina oli kultamitali. Mainittakoon, että 
joukkueeseen kuului Rajavartiolaitoksesta 
toinenkin hiihtäjä, nimittäin merivartija Timo 
Antila, joka vastikään edusti Suomea myös 
ampumahiihdon MM-kisoissa.

Maastohiihdon joukkuekulta tuli Suo-
meen, kun kolmen parhaan henkilökohtai-
sen matkan ajat laskettiin yhteen.

Töissä Vartiuksessa

Teemu Härkönen aloitti rajavartijan uran 
vuonna 2004. Työpaikkana hänellä on 
Vartiuksen rajavartioasema, hän on van-
hempi rajavartija ja hän toimii rajavalvon-
tatehtävissä. Asuinpaikkana 27-vuotiaalla 
rajamiehellä on Kajaani, jossa hän asuu, 
myös kilpaa hiihtävän avovaimonsa kans-
sa. Hänen valmentajansa on evp kapteeni 
(RVL) Arto Tolonen.

Työn ja harjoittelun yhdistäminen on 
Teemulla sujunut hyvin. Puolustusvoimien 

ryhmään kuulumisen ja KR:n komentajan 
päätöksellä saadun 600 palkallisen harjoit-
telutunnin avulla Teemu voi harjoitella ja 
kilpailla kutakuinkin täysipainoisesti. Oman 
seuransa Vuokatti Ski Teamin ohella RVL/
PV onkin hänen suurin tukijansa. Lisäksi 
Teemu on ottanut tarvittaessa palkatonta 
harjoitteluvapaata.

Harrastuksikseen Teemu mainitsee 
paitsi hiihdon, myös muun harjoittelua 
tukevan urheilun, muun muassa pyöräi-
lyn. Metsästystä ja kalastusta ei Teemu 
ole enää viime vuosina hiihtoharjoittelun 
vuoksi pystynyt harrastamaan niin paljoa 
kuin hän haluaisi. Pari kertaa vuodessa 
pitää kuulemma kuitenkin päästä metsälle 
ja kalalle. Talousasioita hänellä tulee har-
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rastusmielessä myös seurattua.

Menestystä

Tämän vuoden Sotilaiden MM-kisojen 
lisäksi Teemu on saavuttanut runsaasti 
muutakin menestystä. Viime vuonna hän 
oli Italiassa Sotilaiden MM-kisoissa hienosti 
yhdestoista. Lisäksi Sotilaiden SM-kisoista 
hänellä on runsaasti menestystä aina 
kultamitaleista lähtien.

Suomenmestaruuskilpailuissa Teemun 
tähän mennessä paras sijoitus on 50 
kilometrin hiihdon kuudes sija vuodelta 
2009. Teemu on parempi vapaalla kuin pe-
rinteisellä tyylillä, joten lähes kaikki hänen 
saavutuksensa ovat tulleet juuri vapaalla 
hiihtotavalla.

Vuoden 2010 Finlandia hiihdon 50 ki-
lometrin voitto tuli hänelle myös vapaalla 
hiihtotavalla. Tuolloin puolimatkassa tehty 
vilkaisu muihin riitti päätökseen lähteä 
lisäämään vauhtia. Maalissa 25 kilometrin 
yksinhiihto riitti ylivoimaiseen noin kolmen 
minuutin voittomarginaaliin.

Myös muita voittoja ja hyviä sijoituksia 
on runsaasti. Niitä voi käydä etsimässä 
esimerkiksi netistä.

Hiihtämistä Teemu Härkönen aikoo jat-
kaa niin kauan kuin se tuntuu mielekkäältä. 
Lähitulevaisuuden tavoitteina hän mainit-
see maaliskuun lopun Kuopion SM-kisat. 

Siellä pitäisi pystyä taistelemaan jälleen 
kultamitalista vietissä Vuokatti Ski Teamin 
joukkueessa. Lisäksi 50 kilometrillä hänellä 
on tarkoitus lähteä kirkastamaan kuudetta 
sijaa paremmaksi. Ja jotta urakka ei 
muodostuisi liian helpoksi, samalla viikolla 

on myös PV:n mestaruuskilpailut, jossa 
Teemu on luonnollisesti ennakkosuosikki.

Menestystä Teemulle myös jatkossa!

Suomen partiohiihdon sotilaiden MM-kultamitalijoukkue vuosimallia 2011 vasemmalta: Toni 
Närväinen, Timo Antila, Teemu Härkönen ja Sami Orpana.

Täyden palvelun talo 
merenkulkijoille ja telakoille

Navigointilaitteet
Konehuonelaitteet

Kommunikointilaitteet
Säiliömittauslaitteet 

teollisuudelle

AT-Marine Oy

www.atmarine.fi
VANTAA p. (09) 5494 2600   •   TURKU p. 0208 353400 

Shell
Kontiomäki

● Kirjakassi
 - kaikki kirjat tarjoushinnoin!
● Kainuun laajin ja monipuolisin
 kalastustarvikemyymälä
● Kerman Saven tehtaanmyymälä
● Hukka Design tehtaanmyymälä

Puh. (08) 687 2301, Viitostie 2, Kontiomäki

TARJOUS 
Rajavartijoille

4-täytteen pizza 
2-täytteen hinnalla!

NESTE Tohmajärvi
Järnefeldintie 5, 82600 Tohmajärvi

Puh. (013) 226 502
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Kysymykset Olli Ranua
Kuvat reken albumista

Reijo “reke” Kortelainen kansanedustajaehdokkaana

Puheenjohtajasta kansanedustajaksi?
Rajaviesti  lehti tenttasi kansanedustajaehdokas Reijo “reke” Kortelaista muutamalla ajankohtaisella ja kiperälläkin 
kysymyksellä. Rajavartioliiton entinen puheenjohtaja ja evp. rajavartiomestari Kortelainen pyrkii ensimmäiselle kansan-
edustajakaudelleen Pohjois-Karjalan Lieksasta.

Nimi, ikä ja asuinpaikka?
Reijo “reke” Kortelainen, 53 vuotta ja 

asuinpaikka on Lieksa

Perhesuhteet?
Vaimo Liisa, tytär Heidi ja poika Tuomas. 

Lisäksi perheeseen kuuluu iäkäs suomen-
pystykorva Osku.

Työn ja edunvalvonnan historiasi?
Työnteon aloitin 14-vuotiaana, lyhyissä 

kesätöissä. 15-vuotiaana olin jo koko kesän 
töissä istutuksilla ja serkkupojan vanhem-
pien kaupassa. Seuraavina kesinä olin 
sitten jo koko kesän uitossa Lieksanjoella, 
vuoden erottelulla ja niputtajalla Metelissä 
ja kolme kesää Venäjän puolella mittaa-
massa sieltä ostettua puuta.

Minulla on 30 vuoden kokemus valtion 
virkamiehenä Rajavartiolaitoksessa. Olen 
evp. rajavartija, siirryin eläkkeelle 2008 
vuoropäällikön tehtävästä Kivipuron raja-
vartioasemalta Lieksassa.

Ammatilliseen edunvalvontaan otin osaa 
koko työurani ajan: paikallisyhdistyksen 
sihteerin tehtävistä aina Rajavartioliiton 
puheenjohtajuuteen 1997 - 2005. Koen, 
että tuo aika oli eräänlainen korkeakoulu 
suomalaiseen työmarkkinapolitiikkaan. 
Kun palvelus Rajavartiolaitoksessa ja Ra-
javartioliiton puheenjohtajana yhdistetään 
työvuosiksi, niitä on 38. Puheenjohtajuus-
aikana tein mielestäni käytännössä kahta 
täysipäiväistä työtä yhtä aikaa.

Kunnallispolitiikkaan osallistuin Lieksas-
sa vuosina 1985 - 1998 sitoutumattomana 
Kokoomuksen valtuustoryhmässä. Kysei-
sinä vuosina toimin valtuutettuna Lieksan 
kaupunginvaltuustossa sekä sosiaalilauta-
kunnan ja sen jaoston päätöksenteossa, 
myös puheenjohtajana. 

Eläkkeelle siirryttyäni liityin Kokoomuk-
sen jäseneksi ja osallistuin ehdokkaana 
kunnallisvaaleihin 2008. Olen Pohjois-
Karjalan maakuntavaltuuston jäsen ja 
toimin Lieksan kaupunginhallituksessa 
vuodet 2009 - 2010. Tällä hetkellä olen 
Lieksan Kokoomuksen puheenjohtaja ja 
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheen-
johtaja 2011 - 2012.

Miksi lähdit kansanedustajaehdokkaaksi?
Minulla on toivoa ja näkemys siitä, mitä 

parempi tulevaisuus on. Se on tulevaisuu-
dessakin työnteon arvostamista. Se on lä-
himmäisen parempaa huomioon ottamista 
maailmanlaajuisesti. Se on luonnon ja sen 
voimavarojen parempaa ymmärtämistä 
ja huomioon ottamista. Yksilöille se on 
kohtuuden ja rehellisyyden toteuttamista 
elämässään.

Minulla on virtaa, ajatuksia ja elämän 
varrella kertynyttä osaamista toimia syr-
jäisten alueiden, kuten Pohjois-Karjalan ja 
Pielisen Karjalan, ihmisten viestinviejänä 
paremman tulevaisuuden puolesta myös 
harvaan asutuilla seuduilla koko Suomessa 
ja Euroopassa.

Miksi olet valinnut puolueeksesi Kokoo-
muksen? 

Ehdottomasti siksi, että Kokoomus on 
arvo-puolue. Meille kaikkien suomalaisten 
parempi tulevaisuus on arvo. Emme ole 
yhden suunnan edunvalvontaorganisaatio 
vaan haluamme huomioida kaikkien suo-
malaisten kohtuulliset tarpeet tasapuolises-
ti poliittisia päätöksiä tehtäessä. Minulle oli 
Rajavartioliiton puheenjohtajana jokaisen 
jäsenen, jokaisen vartioston ja jokaisen 

jäsenistömme ammattiryhmän edunval-
vonta täsmälleen yhtä tärkeää. Johtaes-
sani Rajavartioliittoa pyrin noudattamaan 
kohtuutta kaikkia jäseniämme kohtaan. 
Koin onnistuneeni, kun liittokokous valitsi 
minut yksimielisesti neljä kertaa, tuohon 
erittäin vaativaksi kokemaani tehtävään. 

Pyrin kansanedustajaksi täsmälleen 
samanlaisilla ajatuksilla, kuin tulin Rajavar-
tioliiton puheenjohtajaksi. Minulle kaikkien 
suomalaisten tarpeiden kohtuullinen huo-
mioonottaminen tulee ohjaamaan edus-
kuntatyötäni, mikäli minut Pohjois-Karjalan 
väki sinne lähettää.

Mitkä asiat vaativat Suomessa mielestäsi 
eniten “korjaamista”?

Seuraavien kahden vaalikauden tärkein 
tavoite on turvata hyvinvointiyhteiskunta 
myös lastenlapsillemme. Tämä työ on 
aloitettava seuraavalla vaalikaudella. Mikäli 
päätöksenteossa ollaan johdonmukaisia, 
uskon, että kahdeksan vuoden kuluttua 
voimme todeta onnistuneemme.

Edustaako kansanedustaja kaikkia suo-
malaisia vai pääasiassa oman alueensa 
ihmisiä?

Kuten aiemmin vastasin, kansanedus-

Reke metsätöissä.
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tajien on oltava kaikkien suomalaisten 
asialla. Hänen on kyettävä tuomaan 
esille oman kotiseutunsa ja myös oman 
kokemuksensa mukaiset näkemykset 
yhteiskunnan kehittämiseen, mutta hänen 
on myös kyettävä kuuntelemaan muiden 
kansanedustajien tuomia näkemyksiä. 
Päätöksenteon aikaan hänen on kyettävä 
näkemään kaikkien suomalaisten kannalta 
parhaat valinnat. Kansanedustajan pitää 
kyetä tukemaan oman maakuntansa asuk-
kaita, kuntia, yhteisöjä ja yrityksiä niiden 
arjessa. Siihen tarvitaan aina puoluerajat 
ylittävää yhteistyötä.

Minkälaisten ihmisten edunvalvojaksi 
haluat profi loitua, eli keneltä uskot saavasi 
pääosan äänistäsi?

Tavallisten Pohjois-Karjalan asukkaiden. 
Toivon saavani keskitettyä tukea Pielisen 
Karjalasta; Juuka, Nurmes, Valtimo ja Liek-
sa. Tälle alueelle kuuluisi vähintään yksi 
edustaja, mutta läpimeno edellyttää äänten 
keskittämistä. Luonnollisesti toivon saavani 
tukea niin palveluksessa olevalta rajan 
henkilökunnalta puolisoineen, kuin rajan 
eläkeläisiltä. Puolustusvoimien, Poliisin ja 
Pelastuslaitoksen palveluksessa oleville 
koen olevani hyvä vaihtoehto, samoin kuin 
Pardian ja muidenkin ammattijärjestöjen 
jäsenille.

Minkälaisia valmiuksia esimerkiksi Raja-
vartioliiton pitkäaikainen puheenjohtajuus 
antaa kansanedustajan työhön?

Mielestäni erinomaiset valmiudet   tämä 
on tullut jo ilmi osallistuessani erilaisiin 
vaalipaneeleihin. Osaan määrätietoisesti 
ajaa oikeaksi näkemiäni asioita eteenpäin, 
olen tottunut esiintymään suurillekin ihmis-
joukoille enkä arastele tuoda perusteltuja 
mielipiteitäni esille. Lähtöosaamiseni on 
varmasti riittävällä tasolla kansanedustajan 
tehtävään.

Mitä mieltä olet asevelvollisuuden lakkaut-
tamisesta?

Maailmassa on käyty aina sotia, tämä 
tuskin muuttuu tulevaisuudessakaan. Suo-
men kokemukset ovat kovat. Meidän tulee 
aina säilyttää maanpuolustuksen osaa-
minen kaikkien ikäluokkien perusvelvolli-
suutena. Yleinen asevelvollisuus on tässä 
asiassa halvin ratkaisu. Asevelvollisuudella 
on merkitystä maanpuolustustahdon yllä-
pitäjänä rauhallisina aikoina.

Pitäisikö meidän liittyä NATOon?
Kokoomus on valmis hakemaan Nato 

jäsenyyttä, kun asiasta on suomalaisilla 
riittävän suuri yksimielisyys. Kokoomuk-
sen huoli maanpuolustuksessa liittyy 
erityisesti valmiuksiin varustautua riittävän 
laadukkaasti vakavimman kriisin, sodan, 
varalta. Tässä asiassa Nato vahvistai-

si turvallisuuspoliittista asemaamme. 
Voin yhtyä Kokoomuksen Nato kantaan, 
vaikka olenkin kriittinen asiaa kohtaan. 
Nato-jäsenyys ei ole mielestäni toistaiseksi 
ajankohtainen. Pelkään pahoin, että Naton 
jäsenmaksu aiheuttaa tarpeen leikata ko-
timaan puolustusbudjettia, mikä merkitsisi 
epävarmuutta Puolustusvoimien toimin-
nalle. Mielestäni tarvitsemme jäsenmaksut 
tällä hetkellä oman puolustusjärjestelmän 
ylläpitämiseen.

Pitääkö meidän mielestäsi auttaa talous-
vaikeuksiin joutuneita EU-maita?

Kreikka, Irlanti, Portugali -kriiseissä oli 
vain huonoja vaihtoehtoja. Mikäli tehtyihin 
apupäätöksiin ei olisi löytynyt yhteistä eu-
rooppalaista tahtoa, olisimme nyt Suomen 
90-luvun alun kaltaisessa lamassa, tosin 
koko Euroopan laajuisesti. Eurooppalainen 
talousjärjestelmä olisi lähellä romahtamis-
ta, eikä siitä olisi seurannut mitään hyvää 
yhdellekään suomalaiselle. Tässäkin 
tilanteessa vastuuntuntoisten piti vain 
purra huulta ja ottaa vastaan arvostelua. 
Toistaiseksi talousjärjestelmä kuitenkin 
toimii ja tuotteemme käyvät kaupaksi 
maailmalla. Jatkossa Suomen on pidettävä 
EU:ssa entistä suurempaa ääntä siitä, että 
säädetään tiukat rajat kansallisvaltioiden 
taloudenhoidolle ja pankkien toiminnalle, 
silloin ei ahdinkotilanteita pääse synty-

mään. Valtiovarainministerimme on rum-
muttanut tätä asiaa Euroopassa jo nyt. 
Jatkossa leväperäisesti toimivat valtiot ja 
pankit saavat hoitaa itse sotkunsa.

Kannatatko viisumivapautta EU:n ja Ve-
näjän välille?

En kannata. Monissa asioissa Venäjän 
toimet eivät ole lisänneet uskottavuutta 
viisumivapauden toteuttamiseksi. Venäjän 
pitää antaa luotettavia näyttöjä.

Mikäli tulisit valittua kansanedustajaksi 
toistamiseen neljän vuoden päästä ja 
Katainen ehdottaisi sinulle sisäministerin 
salkkua, ottaisitko vastaan (ja jos ottaisit, 
mitkä olisivat suurimmat missiosi)? ;)

Aina pitää olla valmis, kun Isänmaa 
kutsuu. Mikäli olisin neljän vuoden päästä 
vakuuttunut osaamisestani ja siitä, että 
täytän odottavat saappaat, ottaisin pestin 
tietysti vastaan.

Innovatiiviset turvallisuusratkaisut nos-
taisin välittömästi esille. Rikoksista pitäisi 
seurata oikeat rangaistukset, niin ja tietysti 
tasoitusvapaajärjestelmästä syntyisi Raja-
vartiolaitoksessa varmasti sopimus :)

Tähän kysymykseen pystyn kuitenkin 
vastaamaan parhaiten vasta neljän vuoden 
kuluttua, jos… ;)
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Teksti ja kuvat Testiryhmä

Rajavartiolaitos uudisti partiojalkineiden hankinnan

Partiojalkineet jalan mukaan
Rajavartiolaitos on aiemmin ensin kilpailuttanut ja sitten sopinut parin toimittajan kanssa kenkien hankinnasta heiltä, 
sopi kenkä käyttäjän jalkaan tai ei. Uudessa mallissa sopimustoimittajia ei ole, vaan jokainen hankkii kenkänsä sieltä 
mistä kukin haluaa, ja mikä tärkeintä mitkä haluaa. Vastuun kenkien hankinnan onnistumisesta joutuu jokainen virka-
mies kuitenkin jatkossa kantamaan itse.

Rajaviestin testiryhmä testasi lehden 
“Kenkäspeciaalissa” kahden huippumer-
kin, Haixin ja Meindlin vaelluskenkiä. 
Näiden lisäksi mukaan otettiin 5.11:n 
varsikengät. Lisäksi mukana oli keskus-
telua herättämässä Nokian Jalkineiden 
Taigat, vaelluskengän näköiset ja oloiset, 
kotimaiset talvikumisaappaat perinteistä 
huopakumisaapasta haastamassa.

Omasta pussista lisää?

Hankintaohjeen mukaan partiokenkien 
tulee olla varsikenkätyyppiset, väriltään 
mustat tai tumman ruskeat ja soveltua 
käytettäväksi virkavaatetuksen kanssa. 
Jalkineissa ei saa olla värillisiä merkkejä, 
raitoja tai kuvioita.

Mikäli kenkien kunto niin vaatii, ne saa 
uusia maksimissaan kahden vuoden vä-
lein, tehtävästä kuitenkin riippuen. Valtion 
enimmäiskorvaushinta vuonna 2011 on 
155 euroa (alv 23%). Tämä hinta ei sisällä 
mahdollisia toimitus- yms. kustannuksia. 
Kuitista on kuitenkin pystyttävä lukemaan 
tilatun/maksetun kengän malli, hinta ja 
alv:n osuus.

Edellä mainittu maksimikorvaushinta 
rajaa parhaimmat ja soveltuvimmat kengät 
hankinnan ulkopuolelle, ellei virkamies 
ole halukas laittamaan hieman omasta 
pussistaan. Testiryhmä voi hyvillä mielin 
suositella pienen summan sijoittamista, 
jotta kengät olisivat mahdollisimman hyvät, 
sopivat ja toimivat. Pienellä sijoituksella 
saa varsinkin rajavalvontapuolen tärkeim-
mät työkalut eli kengät sellaisiksi joiden 
niiden olisi pitänyt olla jo vuosia sitten.

Netistä?

Netistä tilaamalla voi kengät saada hy-
vinkin edullisesti. Tässä piilee kuitenkin 
vaara. Mikäli kenkiä ei ole aiemmin jalkaan 
sovittanut, niiden soveltuvuus juuri sinulle 
voi olla kaikkea muuta kuin ok. Siis mikäli 
tilaat etkä osta suoraan kaupasta, sovita 
niitä jossain aiemmin, jotta voit olla varma, 
että kengät sopivat juuri sinun jalkaasi. 
Lesteissä on nimittäin eroja ja koot vaih-

televat numeroinnista riippumatta jonkin 
verran. 

Palautusoikeus kannattaa aina myös 
varmistaa ennen tilausta.

Meindl Eagle

Meindl Eaglet on taattua Meindl-laatua. 
Eagle-vaelluskengät sopivat monenlai-
seen viranomaiskäyttöön, mikäli pitää 
tukevista ja hyvin rullaavista kengistä.

Pito on hyvä, kuten myös vaimennus. 
Tarpeeksi kylmällä pohja hieman kovettuu 
ja pito aavistuksen heikentyy. Kengässä 
on tilaa lämpimällekin sukalle, joten ym-
pärivuotinen käyttö onnistuu hyvin.

Nahkainen kärkiosa saattaa kovassa 
käytössä ottaa vastaan naarmuja. Nau-
hoitus on perinteinen sekä toimiva, ja 
nauhat tuntuvat kestäviltä. Kengissä on 
vedenpitävä Gore-Tex  kalvo ja varren 
korkeus maasta mitattuna on noin 23 cm. 
Kengän materiaali on alaosasta nahkaa ja 
ylempänä on myös corduraa, tämä takaa 
pelkästään nahkaista kenkää paremman 
hengittävyyden.

Kengät tuntuvat muotoutuvan jalalle 
varsin nopeasti, joten ne tuntuvat pian 
omilta. Kengät rullaavat vaivattomasti ja 
keveytensä ansiosta ovat ns. helpot kä-
vellä. Ovh. 220 euroa. (Toim.huom.: www.
fi nnaccuracy.com > 188 euroa)

“Vaelluspoluilla kuin kotonaan!”

Meindl Army Pro

Army Pro on toimiva ja mukava jalkine joka 
lähtöön. Pitkä varsi, 24,5 cm ja muutenkin 
jämäkkä rakenne tukee erittäin hyvin 
jalkaa. Aluksi jalkine tuntui jopa liiankin 
tukevalta, mutta erinomaisen nauhaston 
avulla kengän saa “istumaan” jalkaan 
erittäin hyvin. Jalkineen nauhalenkit ovat 
myös erittäin tukevat.

Valmistaja lupaa erinomaisen vedenpi-
tävyyden ja se pitää paikkaansa, onhan 
kengässä Gore-Tex -kalvo. Yksinkertai-
sessa vesisaavitestissä jalkineet pitivät 
hyvin vettä. Ulkoapäin kenkää katsoessa 
kiinnittyy huomio saumojen määrään. 
Moniin kenkiin verrattuna Army Pro:ssa 
on todella vähän saumoja. Tämä varmasti 
tekee kengästä entistä kestävämmän ja 
vedenpitävämmän.

Kengän sisäpinta on mukavan pehmeä. 
Joskin lesti vaikuttaa kapealta. Kengän 
pohja on pitävä erityyppisillä alustoilla 
liikuttaessa.

Sisätiloissa pitkään ollessa jalkine hiosti 
jonkin verran. Tämä taas johti siihen, että 
kylmällä kelillä ulos siirryttäessä alkaa 
jalkoja helposti kylmäämään. Kuivalla 
kengällä ulos mentäessä kylmän eristys on 
hyvä. Pikku pakkasella pärjää vallan mai-
niosti. Kovaan käyttöön! Ovh. 255 euroa.

“Kestää ja pitää veden ulkona!”
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Haix Ranger BGS

Erinomainen jalkine, joka soveltuu mo-
neen käyttöön niin virkatehtävissä kuin 
vapaallakin. Ranger BGS on erittäin 
miellyttävä kävellä, sillä pohjarakenne on 
erittäin rullaava. Jalkineen pohja on erittäin 
pitävä, sillä se on pinnaltaan pehmeä. 
Usein talvella ulkona liikuttaessa vastaa-
van tyylisillä kengillä pohjan pidon kanssa 
on suuria ongelmia. Ranger BGS:ssä ei 
tätä ongelmaa ole. Kengän sisusta on 
myös erittäin jalkaystävällinen.

Kengän soveltuvuus talvioloihin yllätti 
iloisesti! Tämän ominaisuuden myötä 
kenkää voi käyttää ympäri vuoden. Moot-
torikelkalla ajaessa   10 asteen pakkasessa 
jalat säilyivät lämpimänä. Kun pakkanen 
alkoi kirimään tästä ylöspäin, niin perintei-
set talvijalkineet näyttävät tehonsa. 

Kengän varren pituus on 16,5 cm. 
Mielestäni vartta on riittävästi. Lyhyestä 
varresta johtuen nauhoitus on näppärä 
laittaa kiinni. Jalkinetta on mukava pitää 
niin sisällä kuin ulkonakin. Sisätiloissa 
jalassa ollessaan kenkä pysyy yllättävän 
kuivana. Kenkään on rakennettu Haixin 
ilmajärjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että 
astuessa muodostuu pumppausliike. 
Huokosten vaahdon painuessa kasaan 
saa tämä pumppausliike aikaan vesihöy-
ryn poistumisen kengästä varren yläosan 
ilma-aukkojen kautta. BGS:ssä on Gore-
Tex  kalvo.

Kengän lestimalli on suunniteltu kohtuun 
leveäksi. Jokainen jalka on erilainen, 
mutta uskoakseni Ranger BGS soveltuu 
lestinsä ansiosta moneen jalkaan, jos 
kenkä muuten miellyttää. Yleisilmeeltään 
erinomainen jalkine! Ovh. 279 euroa.

“Toimii kelissä kuin kelissä ja on tyyli-
käs!”

Haix Airpower Pro

Haixin Airpower Pro on yksinkertaisesti 
todella hyvä kenkä. Haix onkin niittänyt 
mainetta ympäri maapalloa varsinkin vi-

ranomaisille suunnatuilla huippukengillä, 
eikä suotta. Haixin mallien lestit eroavat 
hieman toisistaan, joten kannattaa ennen 
hankintaa varmistaa kengän soveltuvuus 
juuri itselleen. Airpower Pro on kuitenkin 
suunniteltu juuri suomalaisille ja Suomen 
olosuhteisiin.

Kenkä on erinomainen kävellä. Se rul-
laa kivasti ja on mukavan tukeva. Pito on 
riittävä talvella, ja erittäin hyvä kesällä ja 
pohjan iskunvaimennus toimii. Jalkaholvin 
tuki tukee jalkaa kengän sisällä, joten 
jalka ei pääse “hölskymään”- jalka istuu 
kengässä niin tukevasti, ettei aina tarvit-
se välttämättä sitoa edes nauhoja. Tuen 
kohdalta paksu sukka saattaa leveälestistä 
hieman puristaa, mutta kenkähän on joka 
tapauksessa käveltävä sisään, jotta se 
muotoutuu täysin omalle jalalle.

Varren korkeus pohjasta mitattuna on 
noin 20 cm, joten sillä kyllä pärjää. Ken-
gissä on Gore-Tex  kalvo ja kenkien alaosa 
on nahkaa ja yläosa corduraa. Kärki on 
vahvistettu ja suojattu kumiseoksella, joten 
se kestää ja pysyy siistinä. Nauhoitus on 
perinteinen ja toimiva, kengän saa kiristet-
tyä jalkaan vaivattomasti.

Kenkä on talvella varsin lämmin, kunhan 
laittaa lämpimän sukan ensin jalkaan. 
Sisätiloissa/kesällä kenkä hengittää täys-
nahkaisia paremmin, joten jalat eivät hikoa 
kovin paljoa. Näitä kenkiä voi suositella 
kaikkeen käyttöön. Ovh. 209 euroa. (Toim.
huom.: www.varusteleka.fi  > 199 euroa   
20% = 159,20 euroa!)

“Huippu viranomaiskenkä ja erinomai-
nen hinta-/laatusuhde!”

5.11 XPRT Tactical

5.11 XPRT Tactical ei ole vaelluskenkä 
vaan varsikenkä. Mainittakoon se heti 
aluksi, sillä tämän vuoksi kenkä painii eri 
sarjassa kuin aiemmin mainitut. Tietyissä 
tehtävissä, esimerkiksi rajanylityspaikoilla, 
autopartiossa tai miksei myös valmiusryh-
mätoiminnassa, eivät kaikki halua kengiltä 

vaelluskenkämaista tukevuutta. Tällöin 
hyvä vaihtoehto on hyvillä ominaisuuksilla 
varustetut taktiset 5.11 varsikengät.

Kengässä on pitävä pohja, ainoastaan 
talvella pitoa saisi olla hieman enemmän. 
Kenkä on kuitenkin erittäin kevyt kävellä. 
Varren kiristys kannattaa jättää kuitenkin 
mieluummin aavistuksen löysälle kuin 
kireälle, jotta se ei purista. Varren pituus 
on pohjasta yläreunaan 8” eli noin 20 cm   
riittävä siis yleisimpiin tehtäviin. Varren 
yläosassa on pieni salatasku, johon voi 
laittaa pieniä esineitä esim. käsirautojen 
vara-avaimen. Kengässä on kärkisuojus ja 
kenkien materiaali on muutenkin kulutusta 
hyvin kestävää (kumia/nahkaa/nailonia), 
joten sen ulkoasukin säilyy siistinä pitkään. 
Kengissä on lisäksi sympatex-kalvo, joten 
ne ovat myös vedenpitävät.

Kengät eivät siis ole vaelluskengät, joten 
tuttu rullautuvuus puuttuu, mutta niillä on 
hyvä tarvittaessa esimerkiksi juosta. Ke-
veys ja ketteryys ovatkin kenkien parasta 
antia. Kengillä tarkenee myös talvella, kun-
han laittaa lämpimän sukan ensin jalkaan. 
Lämpimällä ilmalla kaikissa kengissä jalat 
hikoaa jonkin verran, myös näissä.

Kenkien nauhoitus tapahtuu joko perin-
teisesti tai mukana tulevan nauhalukon 
avulla, joten solmiminen tapahtuu tarvit-
taessa nopeasti.

Kaiken kaikkiaan kengät ovat mukavat 
jalassa ja soveltuvat suurimpaan osaan 
Rajavartiolaitoksen tehtävistä. Koska ne 
eivät ole siis vaelluskengät, niiden käyttö 
vaatii aluksi hieman totuttelua. Tehtävän 
mukaan voimme kyllä suositella! (Toim.
huom.: www.hanataurus.fi  > 179 euroa)

“Taktista keveyttä ja toimivuutta!”

... jatkuu seuraavalla sivulla...
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Nokian Jalkineet Taiga

“Lämmin maiharityyppinen luonnonku-
misaapas vaelluskenkäominaisuuksilla” 
 slogan kertoo kiteytettynä kaiken oleel-
lisen Nokian Taiga kengistä. Vaikka ne 
ovatkin lämminvuoriset kumisaappaat, 
periaatteessa ne täyttävät mustana myös 
partiokenkien määritelmän. Käytännössä 
asia kannattaa kiinnostuneiden varmistaa 
esikunnasta. Varmaa on kuitenkin se, 
että huopakumisaappaat eivät ole ainoa 
vaihtoehto talven pakkasiin, kun puhutaan 
kumikengästä.

Joka tapauksessa kengät ovat ulko-
näöltään vaelluskenkien näköiset edestä 
kiristettävine nauhoineen. Pohja on vael-
luskumisaappaista tutut, eli ne rullaavat 
kuin vaelluskengät ikään. Kengät ovat 
yllättävän tukevat jalassa ja vaikka ne 
painavat melko paljon, se ei paljoa menoa 
hidasta. Tavallisesti kumisaappaat ovat 
hieman “lätryt”, mutta Taigat ovat siis 
tukevat kävellä ja myös kiertojäykkyyttä 
riittää yllättävän paljon. Sisävuori on 
teddyä, joten lämmintä myös riittää, ja 
mukaan tulee tukevoittava ja lämmittävä 
pohjallinen. Ainoastaan kesäkeleille Taiga 
ei lämpöisyytensä vuoksi sovellu, kuten ei 
sisäkäyttöönkään.

Pohja pitää jo tällaisenaan, mutta siinä 
on paikat 12 nastallekin   tarvittaessa. 
Varren korkeus on maasta mitattuna noin 
31,5 cm. Suositushinta 69 euroa.

“Se rullaavampi ja tyylikkäämpi talviku-
misaapas!”

Uutisvirtaa 7 päivää viikossa
www.uutisvuoksi.fi

Alaniitynkatu 14, 53100 Lappeenranta   Puh. (05) 620 5500   Fax (05) 620 5590
Avoinna ark. 8-18, la 9-14
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Helmi ja Hevi

Teksti Matti Vainikka

Sotilasurheiluliiton 
Uintimestaruuskisat
Kaakkois-Suomen rajavartiostosta osallistui 
3.3.2011 neljä uimaria Porkkalan Varuskunnan 
urheilijoiden järjestämiin uintimestaruuskisoihin. 
Kisoihin osallistui kaiken kaikkiaan noin 70 uimaria 
eri puolilta Suomen varuskuntia.

Kisapäivä alkoi Upinniemen Varuskunnan 
uimahallissa verryttelyllä. Ohjelmassa oli 
aamupäivällä 10 eri lajia, joiden jälkeen oli 
lounastauko. Lounaan jälkeen uitiin vielä 
7 lajia, joista viimeisenä miesten 4 x 50 m 
vapaauintiviesti. Viestin lisäksi 2 uimaria 
osallistui 100 metrin vapaauintiin ja 2 kaksi 
uimaria 50 metrin rintauintiin.

Mitalisijoille eivät uimarit vielä yltäneet, 
mutta kokemusta karttui tulevaa ajatellen 
sitäkin enemmän. Miesten yleisen sarjan 
parhaan uimarin palkinnon pokkasi oppilas 
Sami Myhren Lahden Varuskunnan Urhei-
lijoista. Hän voitti 100  metrin vapaauinnin 
kovalla ajalla 54,84.

Tuloksia
100 metrin vapaauinti
1. OPP Myhren Sami  
54,84
------------------------------------
20. NRVA Vainikka Matti  1.06,76
22. NRVA Heikura Jarno  1.11,80

50 metrin rintauinti
1. OPP Leinonen Jussi 30,27
------------------------------------
19. NRVA Nurminen Tommi 35,75
24. VRVA Moliis Henri 38,62

4 x 50 metrin vapaauintiviesti
1. PORKVU 1     
1.38,46
TKM NORDBLAD MIKA
TKM LEHTONEN PEIK
TKM MATINLASSI HARRI
OPP KUIVALAINEN
------------------------------------
7. K-SR    1.58,17
NRVA HEIKURA JARNO
NRVA VAINIKKA MATTI
VRVA MOLIIS HENRI
NRVA NURMINEN TOMMI

Kuvateksti: K-SR:n viestijoukkue vasemmal-
ta Nurminen Tommi VaaRTas, Moliis Henri 
VaaRTas, Heikura Jarno NuiRTas ja Vainikka 
Matti VaiRTas.
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AUTOILUN YKKÖSPAIKKA
Imatra - Lappeenranta

VAPO TIMBER OY

Puunhankinta

www.vapotimber.fi

Täyden palvelun venetavaratalo:
- myynti, huolto, varaosat, tarvikkeet 

Pietarsaaressa ja 
Kokkolassa

www.wikromarin.fi 

Kumilaakso Oy
Kotka

Parikkalan kunta
Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Puh. 0400 851 951
www.parikkala.fi 

www.ekjh.fi, asiakaspalvelu@ekjh.fi

Vaihde (ma pe klo 8 16) puh. 010 841 1800

Jätteen vastaanotto (ma pe klo 7 20)

puh. 010 841 1813

KL-KOPIO OY
www.klkopio.fi 

POHJOIS-KARJALAN 
SÄHKÖ

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

www.pks.fi 

Tainionkosken 
Apteekki

Tietäjänkatu 2, IMATRA
Puh. (05) 432 1272

West-Orient
Cargo Handling Oy Ltd 

Merituulentie 424, 48100 Kotka
Tarjoamme ammattitaitoista 

varastointi- ja logistiikkapalvelua 
Puh. 010 3220 910 • www.woch.fi 

Systeemitase Oy
Kirkkokatu 10 A, Kotka

Puh. 05-218 6545

TURUN
VAPAAVARASTO OY

Tuontikatu 7, 20200 Turku
Puh. (02) 277 9999

Siivousliike Hel-Jo Ay
Puh. 050-561 5740

Kotka
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Sähköurakointiliike
M. Tuomi Oy

Puh. 0400-825 768, Masku
markku.tuomi@m-tuomi.fi 

TAKSIBUSSI Timo-Jussi Oy
Puh. 0500 373 950
82600 Tohmajärvi

timo.miettinen@timojussi.inet.fi 

Ivalon Silmäasema
Petsamontie, Ivalo

puh. (016) 661 065

Hammaslääkäri
Marja Vuorinen

Kauppakatu 23 A, Kajaani
Puh. (08) 626 615

Hitsauspalvelu
Muikku Oy

Vatalanvaara 14 A, Lieksa
Puh. 040 5460 494

HOLLMING OY

Koirahoitola
Kymen Koirapalvelu Ky
Suurenmaantie 36, Ummeljoki, Kouvola

Puh. 040 414 9161
www.koirapalvelu.com

Rautia
R. Hallikainen Ky

Virojoentie 17 B, 49900 Virolahti
puh. (05) 7410 400, fax (05) 7410 410

Lieksan Viherkeskus ja 
Hautauspalvelu Oy

Simo Hurtankatu 10, Lieksa
Puh. 013-521 298

Kuusamon
Autosähkö- ja Raskasosa Ky

Ouluntie 32, Kuusamo
Puh. 08-852 2002

www.autonosa.com

VARTIAISEN PUUTARHA
- leikkokukat - taimet

- ruukkukukat - sidontatyöt
Kuovinkatu 10, Imatra

Puh. (05) 4321 125

Rajavartijat turvaavat myös meidän pohjavetemme
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Kuva Petteri Juntunen

Kuhmossa pelattiin rajamieskiekkoa

Rajamiesten perinteinen turnaus KR:ssa
Kainuun rajavartioston perinteinen jääkiekkoturnaus pelattiin helmikuun puolessa välissä Kuhmossa. Turnausta on 
pelattu jo 21 vuotena peräkkäin. Vuodesta 1991 saakka pidettyä turnausta pelattiin alussa kaukalopallon säännöillä. 
Viimeiset kaksi vuotta ovat menneet kuitenkin jääkiekon merkeissä.

Jääkiekkoa turnauksessa pelataan vete-
raanisäännöillä. Säännöissä kontakti ja 
lyöntilaukaukset, eli lämärit, ovat kiellet-
tyjä. Turnaukseen osallistui tänä vuonna 
joukkueet Kuusamosta, Kuhmosta ja 
Suomussalmelta.

Turnauksen viimeaikainen voittaja-
suosikki Kuusamo, pelasi taas vahvaa 
jääkiekkoa ja voitti turnauksen selvin 
numeroin. Kuusamon joukkue on voittanut 
kahdeksasta viimeisestä turnauksesta 
seitsemän. Kuusamolaisten kontrolloitu yh-
teispeli tuotti tulosta ja he voittivat Kuhmon 
maalein 12-1 ja Suomussalmen maalein 
7-4. Kuusamolaisista parhaiten maalinte-
ossa onnistui Tero Väisänen, joka taituroi 
kahdessa pelissä 10 maalia. Kymmenellä 
maalillaan Väisänen voitti myös ylivoimai-
sesti turnauksen maalipörssin.

Kuhmo vei hopeamitalit voitettuaan 
Suomussalmen lukemin 7-6.

Kuusamon rajan jääkiekkojoukkueelle 
uudet peliasut
Kuusamon rajan jääkiekkojoukkue on hankkinut itselleen uudet peliasut. Asut hankittiin yhteistyössä kuusamolaisen 
yrityksen, Pro Team Groupin kanssa. Aikaisemmat joukkueen peliasut oli hankittu kymmenisen vuotta sitten ja ne oli 
suunniteltu lähinnä kaukalopallon pelaamiseen. 

Kuvassa oikealla Pro Team Grou-
pin toimitusjohtaja Jouni Pätsi. 
Vasemmalla rajan jääkiekkojouk-
kueen edustaja Petteri Määttä.

Vanhat paidat olivat Kuusamon rajavar-
tioalueen henkilöstökerhon hankkimat. 
Rajan työkykyä ylläpitävällä jäävuorolla 
alettiin vuonna 2009 pelata jääkiekkoa, 
jolloin todettiin, että vanhat peliasut olivat 
auttamattomasti pienet. Lisäksi lähes kym-
menen vuotta käytössä olleet pelipaidat 
olivat nähneet jo parhaat päivänsä. Lisäksi 
vanhojen paitojen rintapieltä koristanut 
KuuRvA- teksti, tuli vuoden vaihteessa 
vanhaksi rajavartioalueiden poistumisen 
myötä.

Kuusamossa käy jääkiekkovuorolla 
pelaamassa viikoittain kymmenkunta 
rajavartiomiestä. Yhteensä pelipaitoja 
hankittiin 26 pelaajalle. Kainuun rajavar-
tioston tyhy- suunnitelmaan kuuluvalla 
jääkiekkovuorolla käy rajamiesten kanssa 
pelaamassa myös poliisin ja pelastuslai-

toksen joukkueet.
Kuvateksti: Kuusamon rajan 

jääkiekkopaitojen “sponsoripai-
ta” luovutettiin yhteistyökump-
panille maaliskuun alussa.

Voittajajoukkue.
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Puhuttava uhanalaisluokitus

Runsaslukuisin suurpetomme on ilves, jonka 
kannaksi arvioidaan noin 2500 yksilöä. Kuvan 
24 kiloa painanut uros kaatui joulukuisessa 
jahdissa vajaan tunnin metsästyksen jälkeen.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 
(RKTL) joulukuussa julkistama uusi riis-
taeläinten uhanalaisluokitus on saanut 
metsästäjien keskuudessa ristiriitaisen 
vastaanoton. Syynä on se, että uusi luo-
kitus on korottanut joidenkin riistaeläinten 
uhanalaisluokitusta vaikka kanta on todelli-
suudessa kasvanut. Esimerkiksi ilveskanta 
on liki kaksinkertaistunut vuosituhannen 
vaihteesta, ja myös karhukanta on ollut 
koko ajan kasvusuunnassa.

Tästä huolimatta ne on kirjattu luette-
lossa vaarantuneiksi luokassa uhanalaiset 
(VU), mikä tuntuu voimakkaasti kasvaneet 
kannat huomioiden hieman nurinkuriselta. 
Mainittakoon, että Luonnonsuojeluliitto 
on suhtautunut asiaan huomattavasti 
maltillisemmin ehdottamalla karhun siirtä-
mistä luokkaan vaarantunut (V), jolloin sen 
metsästyksen säätely olisi nykyistä jous-
tavampaa. Ilvekseen samainen instanssi 

suhtautuu neutraalisti, mikä tarkoittaa 
nykyisen käytännön jatkamista. Kumpikin 
hyvin järkeenkäypiä näkemyksiä, joihin 
myös metsästäjien on helppo yhtyä.

Kärkevin kritiikki on kohdistunut RKTL:n 
julkistamiin suurpetomääriin, joita pidetään 
etenkin suden kohdalla liian alhaisina. Näin 
etenkin Kainuussa, jonka samanaikaisesti 
jyrkästi laskenut metsäpeurakanta on pan-
tu paljolti kasvaneen susikannan piikkiin. 
Asiasta on käyty vilkasta mediakeskuste-
lua, ja ovatpa metsästäjät suorittaneet omia 
susilaskentojakin, joiden tulokset ovat sel-
västi RKTL:n laskelmia suuremmat. Myös 
Luonnonsuojeluliiton laskelma maamme 
susi- ja ilveskannasta on suurempi kuin 
RKTL:n ilmoittama.

Riistalinnuista uhanalaisiksi on määri-
telty heinätavi, jouhisorsa, punasotka ja 
tukkasotka luokassa VU. Tarkempi luettelo 
löytyy osoitteessa www.rktl.fi /riista/riistava-

rat/uhanalaiset_riistaelaimet

Suomen riistakeskus aloitti

Edellisessä numerossa kerrottu Suomen 
riistakeskuksen perustaminen tapahtui 
erinäisistä syistä johtuen vasta maaliskuun 
alussa. Tasavallan presidentti hyväksyi 
helmikuun 18 päivä uuden riistanhoitolain, 
joka oli hyväksytty aikaisemmin eduskun-
nassa ja valtioneuvostossa.

Suomen riistakeskuksen tehtäviin kuuluu 
edistää kestävää riistataloutta ja tukea 
riistanhoitoyhdistysten toimintaa sekä huo-
lehtia riistapolitiikan toimeenpanosta. Se 
hoitaa sille säädetyt hallintotehtävät, joista 
esimerkkinä mainittakoon riistaeläinten 
pyynti- ja poikkeuslupahallinto, jotka eriy-
tetään valtioneuvoston nimittämän julkisten 
hallintotehtävien päällikön alaisuuteen. 
Tätä kirjoitettaessa päällikön nimi ei ollut 
vielä yleisessä tiedossa.

Uudistus rahoitetaan riistanhoitomaksun 
korotuksella, joka tulee nousemaan 30 eu-
roon. Tämän lisäksi uudistus pitää sisällään 
seuraavat muutokset:

* tuoreisiin laskentatuloksiin perustuvat 
metsäkanalintujen pyyntirajoitukset anne-
taan tiedoksi vasta elo- tai syyskuussa,

* suurpetojen poikkeusluvat myöntää 
riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien 
päällikkö paikallisen riistapäällikön esityk-
sestä,

* ampumakokeiden ja metsästäjätut-
kintojen vastaanottajat sekä metsästyk-
senvalvojat joutuvat käymään yhden illan 
mittaisen lisäkurssin,

* riistanhoitoyhdistysten hallituksiin tulee 
nimetä maanomistajatahojen edustaja, ja

* alle 18  vuotiaat eivät voi enää äänestää 
riistanhoitoyhdistysten kokouksissa.     

Kauden hirvisaalis

Kuluvan metsästyskauden hirvisaalis oli 
noin 68 500 yksilöä, mikä tarkoittaa noin 
kymmenen prosentin lisäystä edellisvuo-
teen. Saaliiksi saatiin 35 900 aikuista ja 
32 600 vasaa.

Eräkontti
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Hirvikantaa on pyritty pienentämään 
metsästyksellä jo useamman vuoden ajan. 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 
arvioiden mukaan viimetalvinen hirvikan-
ta oli 89 000   105 000 yksilöä. Kanta oli 
suurimmillaan vuosituhannen vaihteessa, 
jolloin talvikannaksi arvioitiin noin 140 000 
yksilöä.

Suurimmat lupamäärät myönnettiin 
Lapin ja Oulun riistanhoitopiireissä, kum-
massakin noin 12 000 lupaa. Myös saalis 
oli muita piirejä suurempi, Oulussa noin 
12 600 ja Lapissa noin 13 100 hirveä.  Lu-
pia suurempi yksilömäärä selittyy vasojen 
kaatamisella aikuisten sijaan.

Kun tähän lisätään Kainuun noin 6 500 
hirveä, niin kolmen pohjoisimman riistan-
hoitopiirin osuus koko maan kaatomääristä 
kohoaa liki puoleen. Näin siitäkin huoli-
matta, että Kainuun hirvisaalis jäi hieman 
edellisvuotta pienemmäksi.

Kainuuta lukuun ottamatta hirvisaalis 
kasvoi kaikissa riistanhoitopiireissä edel-
lisvuotisesta. Voimakkaimmin Kymen 
riistanhoitopiirissä, jonka hirvisaalis oli 

peräti 28 prosenttia edellisvuotta suurempi.
Tarkemmat tiedot tämänhetkisestä hirvi-

kannasta saadaan myöhemmin keväällä, 
kun hirvenmetsästyksen yhteydessä 
tehtyjä havaintoja täydennetään lento- ja 
maastolaskennoista saaduilla tiedoilla. 
Se toimii samalla lähtökohtana syksyn 
kaatomäärien vahvistamiselle

Uusi eräside

Kuusamon Uistin on tuonut markkinoille 
uuden Finngrip Easy -retkisiteen. Se poik-
keaa aiemmista retkisiteistä siinä, että se 
sopii lähes millaiseen kenkään tahansa 
eikä siinä ole monelle retkisiteelle tyypillistä 
kiristyshihnaa tai  vaijeria.

Tämä mahdollistaa perinteisiä retkisiteitä 
helpomman kiinnityksen ja irrotuksen, pie-
nen totuttelun jälkeen jopa kumartumatta. 
Tämä on merkittävä etu jos käyttäjän 
terveydentila tai raskaat kantamukset 
vaikeuttavat kumartumista. Side on sää-
dettävissä ilman työkaluja erikokoisille jal-
kineille sopivaksi. Sopivuus voimakkaasti 

Eräilijän kevätkausi

Erähenkilön kevätkauteen kuuluu telkän 
ja muiden kolopesijöiden pönttöjen 
kunnostaminen, joka sopii hyvin myös 
perheen yhteiseksi harrastukseksi. 
Vesistöjen jäillä paksun lumikerroksen 
alla oleva vesi voi aiheuttaa ikäviä yllä-
tyksiä moottorikelkkailijoiden ohella myös 
muille jäillä liikkuville. Muita muistettavia 
asioita ovat:

* riekon ja kiirunan metsästys ja an-
sapyynti päättyy Enontekiön, Inarin ja 
Utsjoen riistanhoitoyhdistyksen alueella 
helmikuun loppuun,

* näädän ja kärpän metsästysaika 
koko maassa sekä suden metsästysaika 
poronhoitoalueella tai riistanhoitopiirin 
luvalla muualla maassa päättyy maalis-
kuun loppuun,

* kanadanmajavaa saa metsästää 
koko maassa ja euroopanmajavaa 
riistanhoitopiirin erityisluvalla huhtikuun 
loppuun,

* norppaa saa metsästää riistanhoito-
piirin luvalla 16.4. - 31.5. ja hallia 16.4. 

Kuusamon Uistin on tuonut markkinoille 
uuden helppokäyttöisen Finngrip Easy 
-eräsiteen.

kantapäästään pyöristettyihin jalkineisiin 
voi osoittautua ongelmaksi, josta esimerk-
kinä mainittakoon niin sanotut kuukengät.

Siteitä on saatavissa hyvin varustetuista 
erä- ja retkeilyalan liikkeistä noin sadan 
euron hintaan. 

- 31.12. välisenä aikana, 
* piisamin pyyntiaika päättyy touko-

kuun 19. päivän loppuun, mutta sen asut-
tua pesää ei saa tätä ennenkään rikkoa,

* metsäkaurisurosta saa metsästää 
koko maassa 16.5. - 15.6. välisen ajan 
poislukien Suolahden-Sumiaisten riistan-
hoitoyhdistys, jonka alueella metsäkauris 
on rauhoitettu,

* koko vuoden saa metsästää kettua, 
tarhanaalia, supikoiraa, minkkiä, hilleriä 
ja mäyrää, ei kuitenkaan naarasta, jolla 
on pennut 1.5. - 31.7. välisenä aikana,

* rauhoittamattomat linnut ovat rauhoi-
tettuja: 1) varis, harmaalokki, merilokki, 
kesykyyhky ja räkättirastas Oulun, Kai-
nuun 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 
ja Lapin riistanhoitopiireissä 10.4.-31.7. 
ja muualla maassa 1.4.-31.7., 3) korppi 
poronhoitoalueella 10.4.-31.7. ja 4) har-

maalokkikoloniat koko vuoden, 
* harjus on rauhoitettu 1.4. - 31.5. 

välisen ajan lukuun ottamatta vapa- ja 
uistinpyyntiä. Harjuksen alamitta on 30 
cm, ja

* nahkiainen on rauhoitettu huhtikuun 
alusta elokuun 15. päivän loppuun.

Luettelossa on huomattava kuukaudel-
la lyhentynyt riekon ja kiirunan metsäs-
tysaika Enontekiön, Inarin ja Utsjoen riis-
tanhoitoyhdistyksissä sekä metsäkauriin 
kevätrauhoitus Suolahden-Sumiaisten 
riistanhoitoyhdistyksen alueella. Paikal-
liset metsästys- ja kalastusseurat voivat 
asettaa omia rajoituksiaan, joista on 
oltava selvillä ennen metsästyksen tai 
pyynnin aloittamista. Luettelo ei koske 
Ahvenanmaata, jossa on voimassa omat 
säädöksensä.

Jousimies
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Teksti ja kuvat Heikki Heiskari (kuva yllä Petri Haaranen)

Projekti 2011   Osa 4

Kausi täydessä käynnissä
Paljon on ehtinyt tapahtua edellisestä jutusta. Joulukuun puolivälissä vaivaamaan alkanut tyrä saatiin aisoihin, eikä 
se ole vuodenvaihteen jälkeen haitannut harjoittelua tai ajamista. Tammikuun alussa sattui sitten toiselle kelkalle sen 
verran kipeää, että tuli ajankohatiseksi päivittää kilpailukalustoa yhden vuosimallin 2011 Rave 550:n verran. 

Tämä tapahtui todella nopealla aikataulul-
la, vain kaksi ja puoli viikkoa ennen kauden 
avausta Ukkohallassa. Siitä seurasi väis-
tämättä kaksi negatiivista asiaa, kelkan 
rakentamisen viemä aika oli suoraan pois 
ajoharjoittelusta ja kelkan säädöt olivat 
kauden alkaessa vielä pahasti kesken. 
Nämä seikat ovat osaltaan varmasti vai-
kuttaneet siihen että alkukausi oli melkoista 
suossa rämpimistä, mutta paistaa se päivä 
viimein risukasaankin. Mutta seuraavaksi 
syitä, seurauksia ja mahdollisesti jotain 
opittua kauden neljästä ensimmäisestä 
kisasta.

Ukkohalla 29.1.

Kausi avattiin kainuun vaaramaisemissa, 
jossa lunta oli mukavasti, huolimatta siitä 
että oli vasta tammikuun loppu. Itse kisa oli 
onnistunut, reittimerkinnöissä, opasteissa 
ja erikoiskokeiden pohjatöissä oli isoim-
mat puutteet. Sää oli huono, nollakeli ja 
alijäähtynyt vesi- sekä räntäsade vaikeut-
tivat ajamista ja tarkkana oli oltava. Se oli 
kuitenkin kaikille sama. 

Aloituskisaan ja erikoiskokeelle oli tietysti 
latautunut kovat paineet ja sen myötä yritys 
oli liiankin kova. Matka meinasikin katketa 

heti ensimmäiseen huomiomerkin paik-
kaan, kun ojan vastapenkasta löyty isohko 
kivi jonka kautta kimmottiin reitin sivuun. 
Onneksi kelkka säilyi täysin ajokuntoisena, 
mitä nyt hieman löytyi kisan jälkeen paja-
vasaralla suoristeltavaa. Tämän kolauksen 
jälkeen vauhti tippui osaksi tahattomasti 
ja loput tarkoituksella tavoitteena maaliin 
pääsy ja tärkeiden SM-pisteiden keräys. 
Tavoite tulikin saavutettua ja lopputulok-
sissa olin kymmenes, jolla sijalla mukaan 
tarttui kuusi pistettä. Olin ja olen edelleen 
tyytyväinen lopputulokseen, etenkin kun 
kelkan voimalinja ei toiminut kuten kuului, 

Vauhtia Ukkohallassa.



37RAJANYLITYSPAIKOILLAMAASTOSSAMERELLÄILMASSATUKITOIMINNOISSA

www.heikkiheiskari.com

vaan huippukierroksia uupui 500rpm.

Karstula 12.2.

Kaksi viikkoa myöhemmin oli vuorossa 
kauden toinen osakilpailu. Tauon aikana 
saatiin kelkkaa säädettyä paremmaksi 
voimalinjan osalta. Jousituksen toiminta 
pienehkössä kovassa patissa, jota Karstu-
lan reitilla oli enemmän kuin Ukkohallassa 
sen sijaan oli hieman kysymysmerkki. Sää 
Karstulassa oli loistava, samoin kisareitti 
ja järjestelyt. Oma kilpailu meni pipariksi 
jo ensimmäisellä erikoiskokeella hurjan 
kaatumisen myötä ja kaiken lisäksi kelkka 
ei sitten jousituksen osalta toiminut niin 
kuin piti. 

Lopputuloksissa olin vasta 19., mutta 
koska joka pilvestä löytyy hopeareunus 
niin tässä tapauksessa se oli valtava määrä 
kokemusta ja oppia kelkan säätämiseen. 
Yhteenlaskettuna kisasta jäi huono maku, 
kiitos oman surkean suorituksen, mutta 
myös järjestäjän joka epähuomiossa oli 
lisännyt minulle aikasakkoa 2 min. Tämä 
ei ollut mollivoittoisuuden syy, vaan se että 
kuinka asiaan suhtauduttiin, kun sitä menin 
selvittelemään. Onneksi asia ratkesi oikeu-
denmukaisesti ja turha sakko poistettiin.

Kauhajoki 26.2.

Tauon aikana vallinnut pakkasjakso haittasi 
säätötyötä, mutta ei estänyt sitä kokonaan. 
Samoin se haittasi fysiikan harjoittelua, 
mutta siitäkin selvittiin pienellä mielikuvituk-
sen käytöllä. Itse kisa oli taas onnistunut, 
pieniä puutteita oli reitin merkkauksessa, 
mutta pohjat oli kunnossa ja sitä myöten 
kivet sekä kannot loistivat 

poissaolollaan. En osaa sanoa mikä 
orastavan kevään masennus vaivasi, 
mutta kelkka toimi hienosti samoin tuntui 
mies tekevän, mutta kello ei vaan tykännyt. 
Lopputuloksissa sija 13 ja sitä myötä alkoi 

masennus hiipiä puseroon. Valtava määrä 
töitä, niin kuntoilua kuin kaluston laittelua-
kin oli valumassa hukkaan. Samoin alkoi 
tuntua, että on tuottamassa pettymyksen 
projektissa mukana oleville tukijoille ja 
heidän panokselleen.

Giant, Kemijärvi 10.-12.3.

Kalusto oli iskussa ja Kemijärvellä on 
aina mennyt hyvin. Ainut peikko oli reilun 
viikon mittainen fl unssa juuri Giantin alla, 
jonka takia jouduin jättämään myös uusien 
BRP:n kelkkojen lehdistöesittelyn väliin. 
Kemijärven maastoissa lunta oli myös 
ennätysvähän, kuitenkin riitävästi kisan 
läpiviemiseen. Sekä perjantaina, että 

lauantaina oli luvassa neljä noin tunnin 
mittaista erikoiskoetta, joissa miehet ja ka-
lustot punnitaisiin viimisen tapin takaa jo 21 
kerran. Ajo perjantaina tuntui hyvältä kaksi 
ekaa pätkää, sitten rupesivat voimat ehty-
mään ja kolmas sekä neljäs ek tuntuivat jo 
melkoiselta selviytymistaistelulta. Ilmeisesti 
fl unssa vielä vaivasi ja kuskin tankkaus 
hieman epäonnistui. Olin kuitenkin kaikilla 
neljällä pätkällä 12. ja päivän jälkeen sijalla 
yhdeksän reilut 33 min kärjestä. Olo oli 
perjantai-iltana päivähuollossa todella 
voimaton ja tyhjä, enkä odottanut lauan-
taita mitenkään innolla. Luovuttamaan ei 
prkl kuitenkaan ole tultu, joten huolellista 
tankkausta ja verrytelyä kotona lumitöiden 
ja koiran kusetuksen merkkeissä. Samalla 
sai ajatuksia hieman irti kisasta. 

Lauantaina aamulla takaisin kisapaikalle 
ja uuten nousuun. Huoltoporukan kanssa 
pidettiin pikapalaveri ja todettiin ettei me-
netettävää ole, uusia ajolinjoja hakemaan 
ja tulos tai ulos meiningillä matkaan. Kun-
tovalmennuksesta koko vuoden vastannut 
Pekka valoi vielä uskoa että ei se viikon 
fl unssa kuntoa mihinkään vie ja rankkaa se 
on sulle, mutta rankempaa muille... 

No eihän siinä mitään, muutaman en-

simmäisen ek-kilometrin jälkeen tuntui kuin 
palaset oisivat loksahtaneet kohdalleen. 
Ajo luisti, ajolinjat olivat kohdallaan ja 
kavereita alkoi tulla perä edellä vastaan. 
Ek sijoitukset olivat: viitosella kolmas, 
kuutosella neljäs, kasilla kuudes ja kaiken 
kruununa seiskalle pohjat 6 minuuttia 
ja 50 sekuntia. Nousin lauantain aikana 
sijalle kuusi, ja viides sija jäi harmillisesti 
19 sekunnin päähän. Mainittakoon vielä 
että lauantaina olin luokan toiseksi nopein 
kuljettaja, häviten nopeimmalle vain muu-
taman sekunnin.

Välitilinpäätös

Giantti ja etenkin sen lauantai valoi valta-
van määrän uskoa vaikean alkukauden 
jälkeen siihen, että asioita on tehty oiken ja 
suunta on oikea. Paljon on vielä opittavaa, 
mutta kaiken loksahtaessa kohdalleen 
vauhti niin miehellä kuin kalustollakin riittää 
luokan kärkeen. Jäljellä on vielä kaksi osa-
kilpailua ja viimeisen yhteydessä ajettava 
Iceman -kolmiottelu. Vahvasti vaikuttaa 
siltä että mitalisijat SM-sarjassa ovat jo 
karanneet, mutta hyvään sijoitukseen on 
silti vielä mahdollisuudet. Toiseksi viimei-
sessä kisassa yritän ajaa mahdollisimman 
kovaa, toivottavasti nousujohteinen sarja 
saa jatkoa. Viimeisen kisan jälkeen on 
tarkemman analysoinnin vuoro.

Mies valmiina kisaan!

Matkaanlähtö Kauhajoella.
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Teksti ja kuvat Pekka Alaräisänen

Vuoden 2012 BRP Press Intro pidettiin Ruotsin tuntureilla Saxnäsissä 

Lynx ja Ski-Doo 2012
Lynx- ja Ski-Doo-moottorikelkkojen 2012 malliston lehdistöesittely pidettiin Saxnäsin upeissa maisemissa, jossa myös 
Rajaviesti oli paikalla koeajamassa ja valokuvaamassa. Lehdistön majoitus oli varattu aivan tuntureiden kupeesta, hotelli 
Saxnäsgårdenista.

Tunturimaisemat ja äkillisesti muuttuvat 
sääolosuhteet oli testissä huomioitu siten, 
että käytössämme oli paikallinen opas, 

joka ohjasi kunkin koeajajan haluamaansa 
maastoon ja sieltä takaisin.

Lynx- ja Ski-Doo mallisto uudistuvat mal-

tillisesti ensikaudelle, mutta jotain uuttakin 
on tarjolla. Uudistukset painottuvat lähinnä 
vanhojen mallien parantamiseen, mutta 
kyse ei ole kuitenkaan pelkkien teippien 
vaihtamisesta. Rajaviestin suorittama koe-
ajo painottui malleihin, joihin on tullut selviä 
muutoksia kaudelle 2012.

Ski-Doo Summit 800R E-TEC 
Freeride 137” ja 146” 

Isot Summitit muuttuvat maltillisesti. Uutuu-
tena Freeride mallistoon kaudelle 2012 tu-
levat Freeride 137” ja 146”.  Lyhyemmässä 
versiossa maton harjakorkeus on 44,5mm, 
pidemmän Freeriden maton harjakorkeus 
on tuttu 57mm. Freeride malliston tela-

59 Yeti.
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matot ovat lyhentyneet yleisön pyynnöstä. 
Lyhyemmillä telamatoilla haetaan lisää ket-
teryyttä ja ajamisen näyttävyyttä. Alustaan 
on myös tullut pieni muutos, takapukki on 
siirretty entiseen kiinnityspisteeseen, tällä 
on saatu vähennettyä takapukkiin kohdis-
tuvaa rasitusta.

Freeriden ostajan on syytä huomioida 
se tosiseikka, että varsinkin 137” matolla 
varustetun kelkan etenemiskyky on varsin 
rajallinen. Synkkiin kuusikkorinteisiin sillä 
ei kannata mennä, varsinkaan jos lunta on 
metri ja kantavat hankikerrokset puuttuvat. 
Etenemiskyky voisi hieman parantua 
jos maton harjakorkeus olisi sama kuin 
pidemmässä versiossa. Lyhyt Freeride 
olikin ainoa Summit, jonka kanssa koeajajat 
joutuivat nostohommiin. 

Freerideja kaudella 2011 vaivannut rem-
miongelma tuntui olevan poissa, ainakaan 
koeajokelkoista ei katkennut yhtään remmiä 
sessiomme aikana.

Ski-Doo Summit X 800R 
E-TEC 154”

Poromiesten suosion saavuttanutta pitkää 
163” Summittia ei tuoda Suomeen kaudelle 
2012, sen korvaa Summit X 800R, jonka 
matto on 154” pitkä ja maton harjakorkeus 
peräti 63,5mm. Jokaisessa Summitissa on 
nyt penkin takaosassa tavarasäiliö, jonka 
tilavuus on noin 5 litraa.

Lynx 59 Yeti 550fc

Kyseessä on legendaarisen Lynx GLX 
5900:n seuraaja modernissa rungossa. 
Kelkka toi ääniä myöten mieleen vanhan 
kunnon GLX:n. Kelkassa on alumiininen 
L-XU –runko, LTS etujousitus ja  PPS 
5900-A telasto. Vaihtaminen hoidetaan 

Syncro- laatikolla, jossa on totuttu 2F + N 
+ R vaihdekaava. Kelkassa on perinteikäs 
Rotax 550 moottori sähkökäynnistyksellä. 
Kylmäkäynnistyksissä apuna on imu, mutta 
vanha kunnon Primeri puuttuu. Narukäyn-
nistin oli toinen seikka jota jäin tällaiseen 
kelkkaan kaipaamaan. Kelkan ajettavuus 
ja erityisesti kääntyvyys ovat mainitsemisen 
arvoisella tasolla.

Lynx 69 Yeti 600 ACE

Työkelkkojen kuningas, 69 Yeti on varustet-
tu 60cm leveällä telamatolla ja PPS 6900-A

alustalla. Huomionarvoista on se, että 
kaikissa Lynxeissä on nyt PPS-jousitus. 69 
Yeti on myös keventynyt 23 kg, kelkka olikin 
hämmästyttävän ketterä puunkierrossa 

kokoisekseen. 600 ACE moottorin rinnalle 
olisi ehkä hyvä pohtia myös kaksitahtista 
vaihtoehtoa? Kanadan markkinoilla sa-
mankaltaisen Skandicin saa kaksitahtisella 
600cm3 nestekoneella.

Ski-Doo X-RS E-Tec 600 H.O. / 
800R E-TEC

Pienempi Ski-doo X-RS on säilynyt pie-
niä muutoksia lukuun ottamatta lähes 
ennallaan. Kasisatasen kohdalla suurin 
uudistus on pikasäädettävä telasto. Ta-
kaiskunvaimentimen puristusvaimennusta 
säädetään astinlaudan takaosasta säätö-
nuppia pyörittämällä. Jousen esijännityksen 
pikasäätö tapahtuu samalla tavalla toisen 
astinlaudan takaosasta. Säätö tapahtuu 
hydraulisesti. Säätäminen toimi hyvin myös 

69 Yeti.

MXZ XRS 800R.

Summitin “peräkontti”.
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koeajotilaisuudessa, kun vaimennuksen 
sääti lähes tönkkiin, ei alustaa saanut 
edes droppailuissa pohjaamaan. Vastaa-
vasti tasaisille reiteille pieneen turistipattiin 
jousituksen keventäminen tapahtui muuta-
massa sekunnissa. Tämä on erityisen hyvä 
kehityssuunta, varsinkin jos samaa kelkkaa 
käyttää erikokoiset kuljettajat erilaisissa 
käyttötarkoituksissa. Aiemmin jousituksen 
ja vaimennuksen säätö on ollut paljon 
työläämpää, nykyään se käy tosiaankin kä-
denkäänteessä. Kyb toteuttaa säätämisen 
hydraulisesti ja Fox ilmanpaineen avulla.

Ajossa kelkat olivat tutun hyviä, ainoa 
miinus isommassa kelkassa oli erittäin raju 
keuliminen, kaasua joutui löysäämään jotta 
oikea suunta säilyi. Keuliminen on vähen-
tynyt aiempaa versioon verrattuna selvästi, 
mutta vieläkin sitä riitti useiksi kymmeniksi 
metreiksi.

Lynx Rave RE 600 E-TEC ja 
RE 800R E-TEC

Lynxin “syömähampaat”, Re 600 E-TEC 
ja RE 800R E-TEC ovat saaneet allensa 
pidemmän telamaton. Telamaton pituus 
on kasvatettu 3269 mm saakka (vs. 3048 
mm). Kelkassa on myös uudet kevyem-
mät liukurungot sekä uudet Janne Tapion 

Renegade Backcountry.

BoonDocker 800R.

tekemät jousituksen säädöt. Telamaton 
pituuden kasvattamisella on haettu lisää 
pitoa, parempaa kiihtyvyyttä sekä lisää 
mukavuutta patikkoiselle reitille. Ajettaessa 
pitkän maton edut tulivat esiin täyskaa-
sukiihdytyksissä hallittuna keulimisena 
verrattuna Ski-Doo XRSään. Tiukoissa 

jarrutuksissa perä ei jaellut sivuille ja röyk-
kysuoraa ajettaessa kelkka ei kolunnut 
jokaista patin pohjaa vaan meni ikään kuin 
harjalta harjalle. Uudet jousituksen säädöt 
olivat mielestäni hieman pehmentyneet 
viimevuodesta, tämä muutos on varmasti 
keveämpien kuljettajien mieleen..
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Ski-Doo Tundra Xtreme E-TEC 
600 H.O. ja Tundra LT 550f 
/600 ACE.

Yksi ajosession positiivisin uutuus oli Tund-
ra Xtreme. Nyt on tehty kapea ja pitkällä 
telamatolla varustettu työkelkka, jossa on 
kunnolla tehoa ja riittävän karkea matto. 
Tundra Xtremen telamaton harjakorkeus on 
57,2 mm ja keulan iskunvaimennuksen hoi-
taa vanha kunnon LTS jousitus. Koeajossa 
Tundra oli erittäin hyvä ja ketterä varsinkin 
tiheissä ja syvälumisissa rinteissä. Tundra 
tuntui niin kapealta, että kunhan vain puiden 
väliin omat hartiat mahtuivat niin kyllä siitä 
Tundrakin tuli. Kapeudesta johtuen kelkka 
kallistui jo ajatuksen voimalla, joten se 
soveltuu hyvin myös keveille kuljettajille. 

Tundra LT 550f ja 600 ACE ovat hieman 
kesympiä versioita Xtremeen verrattuna. 
Ketteryys on näidenkin kelkkojen valtteja, 
mutta Xtremen tehoa jäin ainakin itse 
kaipaamaan. Tundra mallistosta löytyykin 
jokaiselle ”vittikkokelkkailijalle” oma ver-
sionsa, valintaa vaikeuttaa vain moottori-
valikoima.

Lynx Xtrim 600 ACE 4-tahti

Lynxin Xtrimin markkinoille nyt myös 4-tahti-
sella ACE-moottorilla. Xtrimin telastossa on 
PPS 3700 jousitus ja maton tehtävää hoite-
lee 406 x 3705 mm tela. Kelkan ominaisuu-
det soveltuvat erityisesti uusille harrastajille, 
kokenut harrastaja voi alkaa kaipaamaan 
moottorilta lisää suorituskykyä. 4-tahtisen 
etuja on savuttomuus ja se, että yhdellä 
tankillisella voi optimaalisissa olosuhteissa 
päästä jopa 400km. Kulutus on kuitenkin 
paljolti riippuvainen ajo-olosuhteista, esi-
merkiksi 4-tahti Tundralla on saatu bensaa 
menemään yli 20 litraa sadalle kilometrille. 
Xtrimiin on saatavilla 1+1 istuin lisäva-
rusteena, joten se soveltuu hyvin myös 
perhetouringiksi tai safarikäyttöön.

Lynx Adventure LX 600 ACE

Safarikäyttöön suunniteltu kelkka, jossa on 
huomioitu helppokäyttöisyys ja peräänajon 
mahdollisuus. Kelkan rungon takapalkki 
on tehty kestäväksi juuri törmäilyiden va-
ralle, kelkan jäähdytinelementti on myös 
suojassa peräänajoilta. Roiskeläppäkin on 
muotoiltu siten, että se minimoisi perään-
ajon iskuenergian. 

Lynx Xtrim BoonDocker 800R 
E-TEC

Viimekauden uutuus BoonDocker on uu-
distunut varsinkin jousituksen osalta. Nyt 
keulassa on KYB 40HLCR suksen iskunvai-
mentimet ja telastossa KYB 46HLCR iskun-

Commander.

Rave RE 800R.

Adventure.
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vaimentimet. Vaimennustehoa on haettu 
lisää, koska kelkan käyttö on suuntautunut 
yhä enemmän reiteille. Mielenkiintoinen 
uudistus on myös pika irrotettava kallis-
tuksenvakaaja, joka on helppo ottaa pois 
tarvittaessa. Kallistuksenvakaajan poisotta-
miseen ei tarvitse työkaluja. Ulkonäöllisesti 
BoonDocker uudistuu siten, että runko on 
nyt maalattu mustaksi ja teipit vaihtuvat 
uusiin. Kevät- asiakas etuna kelkkaan saa 
sähkökäynnistimen. 

Lynx Rave 600 ACE  4-tahti

Kyseessä on ensimmäinen 4-tahti Lynx ur-
heilukelkka. Kelkan ajo-ominaisuudet ovat 
totutun kaltaiset, mutta kone ei mielestäni 
oikein sovellu urheilukelkkaan. Kelkan käyt-
täjiksi valikoituvat todennäköisesti aloittelijat 
ja safareiden asiakkaat.

Lynx Xtrim Commander 

Commander uudistuu maltillisesti kaudelle 
2012. Kelkkaan tulee PPS 5900-A telasto 
kevennetyillä liukurungoilla ja sukset vaih-
tuvat hieman leveämmiksi.

Ski-Doo Renegade 
Backcountry 600 ja 800R 
E-TEC

Renegadet säilyvät käytännössä ennallaan, 
istuimen takaosaan tulee pieni tavarasäiliö 
ja teippisarjoja on tarjolla kolmenlaisia. Har-
millista on se että istuin säilyy entisenkal-

taisena, pehmeänä ja leveänä. Renegaden 
ostajien kannattaa harkita Summiteista tut-
tua kapeampaa istuinta, tosi sen muutoksen 
joutuu asiakas itse kustantamaan.

Kallistuksenvakain.

Pikasäätö.

Tammed Oy on 1991 perustettu ensihoito- ja ensi-
aputarvikkeiden tukkuliike, jonka valikoimasta
löytyy toimivat ratkaisut vaativiinkin kohteisiin.

• De  brillaattorit
• Happimaskit ja -palkeet
• Ensihoitoreput ja -laukut
• CAT-kiristyssiteet
• Asherman-siteet
• Rankalaudat ja tukikaulurit

Ammattilaisten valinta

PL 298, 33101 Tampere • (03) 2606 530

www.tammed.fi

OIKEAT VÄLINEET
JOKA LÄHTÖÖN

Uudis
tunut

NETT
I-

KAUP
PA

MEILTÄ SAA MATKAT
Ryhmille ja yksityisille!

NETISSÄ:
WWW. 

TILAUS-
AUTOT.FI

ITÄ-SUOMEN TILAUSAUTOT KY
Sairaalakatu 8, 80100 Joensuu, FINLAND

PUH. +358-(013) 7881511   info@tilausautot.fi 

www.tilausautot.fi 

Lisätietoja toimistostamme 
tai internet-sivuiltamme
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Teksti ja kuvat Markku Häggman

Prätkähiirien kokoontumisajot 2010 

Tour Middle-Finland 10. 12.6.2010
Rajan moottoripyöräilijöiden seitsemännet (7) kokoontumisajot suuntautuivat 2010 Keski-Suomi akselille.  Ajoihin 
osallistui yhdeksän (9) henkilöä, joista yksi oli huoltoautolla. Pohjoisin motoristi starttasi Kemistä aamutuimaan, mutta 
jo Oulusta tuli lisää muita motoristeja ja huoltoauto. Oulusta matka suuntautui pieniä, kurvisia päällysteisiä teitä pitkin 
Jyväskylään. Matkan varrelta liittyi letkaan muutamia Itä-Suomessa asuvia motoristeja. 

Matka Jyväskylään onnistui suunni-
telmien mukaisesti ajokelin ollessa 
mitä parhain mahdollinen. Mootto-
ripyörät olivat pääsääntöisesti ns. 
kyykkypyöriä joiden ajoasento on 
suunniteltu kilparadoille. Pidemmillä 
matkoilla kyykkyasento ei ole miten-
kään mieluisa. Säilyttääkseen ajo-
nautinto pienet pysähdykset n.50km 
välein olivat paikallaan. Mukana oli 
myös Harlikka jolla olisi voinut ajaa 
yhtä soittoa vaikka kuuhun. 
Moottoripyörien tankkausväliksi 
laskimme n.200km ja tietenkin kus-
kienkin piti välillä tankata energiava-
rojaan, jotta moottoripyörät pysyisivät 
hallinnassa. Letkan kärjessä ajavalla 
oli kartta aseteltuna tankkilaukun 
päälle, jonka avulla suunnistimme 
eteenpäin. Muutamilta U-kään-
nöksiltä ei vältytty. Matkan varrella 
kävimme tutustumassa Neiturin 
vallihautoihin. “Ensimmäisen maa-
ilmansodan aikana Konnevedelle 
rakennettiin venäläisten johdolla puo-
lustuslinnoituksia siltä varalta, että 
saksalaiset hyökkäisivät sisämaan 
kautta Pietariin. Neiturin kannakselle 
tehtiin vuosina 1916-1917 vallihau-
dat”. Vallihautoja oli havaittavissa 
edelleen, ja ne muistuttivat lähinnä 
kiemurtelevia syviä ojia. 

Loppumatkasta ajopätkät luon-
nollisesti pitenivät. Pitkä ajomatka 
oli puuduttanut kuskeja ja Omena 
hotellin pehmeä sänky alkoi pyöriä 
kuskien mielissään. Iltapäivällä 
olimme perillä Jyväskylässä, ja jos-
tain syystä kaikki vaikutti taas niin 
pirteiltä. Joukkomme täydentyi vielä 
muutamalla muualta päin Suomea 
tulleista. Kulkupelit pysäköitiin park-
kihalliin, jonka jälkeen peseytyminen 
ja terassille kuuntelemaa kooste 
päivän ajoista. Illastimme kootusti ja 
samalla kerroimme vuoden parhaat 
palat omista hallintoyksiköistämme. 
Ilta vierähtikin leppoisasti aamun 
pikkutunneille asti.

Seuraavana päivänä kukin kierteli 
Jyväskylässä omien mieltymyksien 
mukaisesti. Hotellin luovutuksen 
jälkeen matka jatkui kohti Joensuuta. 
Matkareitti oli kuin motoristin unelma, 
ei ihme sillä letkaa veti henkilö jolle 
alueen hyvät ajoreitit olivat entuu-
destaan tuttuja.  Hyvissä ajoin illalla 
päästiin perille Linnunlahti campingil-
lä, joka sijaitsi aivan Joensuun kes-
kustan tuntumassa. Onnistuneiden 
kokoontumisajojen päätteeksi pidet-
tiin tietenkin päätösjuhlat. Seuraavat 
kokoontumisajot päätettiin järjestää 
Pohjoisen suuntaan Tour Lapland 
2011. Uusia jäseniä ei valitettavasti 
tällä kertaa saatu mukaan.

Prätkähiiret kiittävät Raja- ja Merivar-
tioliittoja saamistaan avustuksista. 
Jos omistat prätkän ja olet kiinnostu-
nut lähtemään mukaan 2011 ajoihin. 
Lisäinfoa rajan kokoontumisajoista 
saat aikaisemmin ajoissa mukana ol-
leilta rajavartiomiehiltä esim. minulta: 
markku.haggman @raja.fi .

Alla: Lyhyitä taukoja on hyvä pitää 
n.50km välein. Ajon aikana kuljettaja ei 
pysty hirveästi muuttamaan ajoasen-
toaan, joten paikat alkavat helposti 
puutumaan. Ajoasento vaihtelee 
eri moottoripyörätyypeillä. Kuvassa 
huomaa kuinka (vas.) kyykkypyörän  ja 
(oik.) custompyörän tankokorkeudet 
antavat täysin erilaisen ajoasennon. 
Kuvassa Juha Laitila pullistelee 
tyytyväisenä ollessaan ensimmäinen, 
joka on osallistunut ajoihin Harley 
Davidsonilla. 

Yllä: Letkan vetäjän vuorossa oleva 
Markku Koskimäki Suzuki S Banditilla 
seuraa tiukasti taustapeilistä milloin 
ollaan taas valmiita kaasuttelemaan 
eteenpäin. 
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Sievi GT Motor ajosaappaat
Moottoripyöräilijöille suunniteltu kotimainen nahkainen ajosaapas GT Motor soveltuu parhaiten maantieajoon. Crossiin 
ei suojaukset kunnolla riitä. Kenkä on nahkaa ja kengässä on Gore-Tex  kalvo, joten jalat pysyvät kuivina myös ajetta-
essa sateella. 

“Four wheels moves the body   two wheels moves the soul”

BR-Bikers Kainuusta
Pääasiassa Kainuun rajamiehistä koostuva porukka on jo useamman vuoden kiertänyt moottoripyörillä eri puolilla Eu-
rooppaa. Reissuja on tehty mm. Puolaan, Kuolaan, Vienan Karjalaan, Lappiin ja Viroon. Eivätkä miehet ole kaihtaneet 
talveakaan, sillä myös pakkasessa ja lumessa on matkaa taitettu.

Ryhmän vetovastuulliset ovat Kalle Toi-
vanen ja Tuomas Heikkinen, molempien 
työpaikka löytyy Vartiuksesta. Ryhmän 
toiminnalle on perustettu nettisivut, josta 
löytyy kuva- ja tekstimateriaalia miesten 
reissuista.

Nettisivujen mukaan aina ei porukkaa 
ole kypärä niin sanotusti päätä puristanut, 
vaan mukana on myös hurttia huumoria, 
siitä kertoo osaltaan myös reissujen osuvat 
nimet. Reissu Kuolaan mm. oli nimeltään 
“Live and Let Kuola” ja Reissu Puolaan 
“Via Påland”.

Porukka ajoi viimeisimmässä talvi-
moottoripyöräreissussa 21.-24.2.2011 yli 
1000 kilometriä Kainuun, Koillismaan ja 
Lapin talvisia teitä. Ohessa yksi kuva mitä 
talvimoottoripyöräily vaatii. Miesten motto 
kertoo paljon asenteesta, jolla reissuun on 
lähdetty: “Kuka tahansa ajaa moottoripyö-
rällä kesällä vaikka maailman ääriin, mutta 
kuka lähtee talvella?”

Lisää materiaalia löytyy osoitteesta: 
http://brbikers.suntuubi.com/ Näin toimitaan talven pakkasilla myös moottoripyörän kanssa, ks. “lokilämmitintä”.

Kengän sisäpuolinen materiaali on miellyt-
tävää ja nahkaiseksi, sekä tuulen ja veden 
pitäväksi kengäksi jalka ei helposti hikoa. 
Kenkä on myös riittävän lämmin alku- ja 
loppukesän/syksyn koitoksiin. Lesti on 
tilava, se sopii suomalaiseen jalkaan.

Kengän takaosassa on heijastinnauha, 
perässä ajavat on siis myös otettu huomi-
oon. Kengän pohjan kuvio on maltillinen 
ja moottoripyöräkäyttöön sopiva. Kenkien 
sisäsivussa on tarrakiinnitys ja vetoketju, 
ne helpottavat ja nopeuttavat kengän 
jalkaan laittamista ja jalasta pois ottamista. 
Kukapa nauhoja haluaisikaan moottoripyö-
räkenkiin? 

Kengän korkeus on noin 33 cm, tämä 
riittää oikein hyvin suojaamaan säärtä sa-
teelta ja tuulelta lahkeen alla. Varren sisään 
jää myös sopivasti tilaa kun istuu pyörän 
selkään ajoasentoon, kenkä ei purista 
jyrkästä polvikulmasta huolimatta. Kengät 

ovat miellyttävät 
pitää ja niillä pys-
tyy tarvittaessa kä-
velemään pitem-
piäkin matkoja. 
Pohjan taipuisuus 
ja varren liikkuma-
vara mahdollista-
vat vaivattoman 
jarru- ja vaihdin-
polkimen käytön. 
Kengän karhea 
alaosa kestää hy-
vin kolhuja.

Kaiken kaikki-
aan kengät ovat 
todel la kevyen 
tuntuiset jalassa, sekä ajokäytössä että kävellessä. Kenkien ovh on kahden ja puolen 
sadan euron tuntumassa, mutta niitä löytää netistä alle kahdella sadalla eurolla.

“Kotimaiset ajokenkien maantiekuninkaat!”
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Karttakeskuksen Loisto 
-tuoteperheeseen kuuluvat edullisempi 
ja käyttöliittymältään pelkistetympi 
Tasku Loisto II sekä ominaisuuksiltaan 
monipuolisempi Uusi Loisto.
Loisto -tuotteiden ominaisuudet on 
todettu erinomaisiksi esimerkiksi Erä- ja 
Vene-lehtien vertailuissa. 

Loisto-tuoteperheen ohjelmien ominai-
suuksiin kuuluvat mm : 

• Automaattinen reititys väyliä pitkin 
sekä tiestöllä, lisäksi voi rakentaa 
helposti omia reittejä ja tallentaa 
omia kohteita kartalle 

• Ohjelmaan ostettava karttava-
likoima sisältää mm. merikartat 
Suomesta, Ruotsista ja Virosta 
sekä peruskarttaa vastaavat  
maastokartat 1:20 000 Suomesta 

• Jaetun näytön kautta mahdolli-
suus tarkastella karttaa useassa 
mittakaavassa 

• GPS-seuranta ja nimistöhaku

• Merikartan ja maastokartan yhdis-
täminen täydentämällä merikarttaa 
maastokartan tarkemmilla yksityis-
kohdilla väylien ulkopuolella. 

Lisätietoja osoitteesta:
www.karttakauppa.fi/loisto

Loisto -navigointituotteet 
nyt Karttakeskuksesta!

ParasKartta.fi
- karttaa tulosteena sieltä 
mistä sinä haluat!

Rajaa itse vaikka metsästys-karttasi!

ParasKartta-palvelun kautta saat oikean 
kartan joka tilanteeseen haluamastasi 
alueesta. Palvelusta löytyvät niin valmiiksi
rajatut ja suunnitellut painetut kartat, yk-
silöllisiin tarpeisiin räätälöidyt tulosteet 
ja vihot kuin paikkatietoaineistotkin.
Voit valita kartalle lisäoptiona esim. val-
tion metsästysaluerajat tai moottorikelk-
kareitit. 

Lisätietoja osoitteesta:
www.paraskartta.fi

Pajakka Kuhmo
Kainuuntie 76, 88900 Kuhmo
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Teksti Tuomo Turunen
Kuva Kimmo Pakkanen

Rajan hirvihaukkumestaruus 2010
Rajan hirvihaukkumestaruus 2010 järjestettiin 09.09.2010 Kolilla varsin leppoisissa tunnelmissa lämpimän rajamies-
hengen vallitessa. Perinteen mukaan kokeen järjestäminen oli edellisen vuoden joukkuekilpailun voittaneen vartioston 
vastuulla. 

Koe järjestettiin yhteistyössä Pohjois-
Karjalan hirvikoirayhdistyksen kanssa.  Ko-
keeseen ottavat osaa Rajavartiolaitoksen 
henkilökuntaan kuuluvien, tai jo eläkkeellä 
olevien virkamiesten koirat. Koiran ohjaaja-
na voi toimia myös näiden perheenjäsenet. 

Kokeen maksimikoiramäärä on rajoitettu 
kolmeenkymmeneen koiraan, joten mis-
tään aivan pienestä kokeesta ei ole kysy-
mys. Koe on järjestetty tässä muodossaan 
kolme kertaa aikaisemmin. Kokeen ylituo-
marina toimi Jussi Merelä. Koetoimikunta 
on sopinut, että kokeen ylituomari ei kuulu 
laitoksen henkilökuntaan. 

Kokeen pääsponsorina oli lieksalainen 
Rajan Ase ja pääpalkinnoksi oli saatu 
upouusi Ultrapointin gps-tutka. Rajan 
Ase ja Ultrapoint tarjosivat kokeen ajaksi 
koekäyttöön yhdeksälle koiralle kaulaan 

tutkapannat, joita oli mahdollista seurata 
internetistä reaaliaikaisesti.

Kokeen kolmen kärjessä oli edusta-
ja kaikista kokeeseen osallistuneista 
roduista. Kokeen voitti kuusamolaisen 
Juha Leinosen karjalankarhukoirauros 
Jämäkän Osku pistemäärällä 92. Toiseksi 
tuli samalla pistemäärällä, mutta lyhyem-
mällä haukkuajalla, parikkalalaisen Jussi 
Ratilaisen norjanharmaanarttu Viitan Rita 
ja kolmanneksi joensuulaisen Esko Ket-
tusen jämtlanninpystykorvauros Elimon 
Salon Boss. Vasta puolitoista vuotias Boss 
haukkui komeat 91 pistettä, joten kova oli 
kolmen kärki. Kaiken kaikkiaan kokeessa 
saavutettiin 11 1.palkintosijaa. Kokeen 
joukkuekilpailun voitti Pohjois-Karjalan 
joukkue, joten vuoden päästä tavataan 
taas Pohjois-Karjalassa.

Hautaustoimisto ja Kukkakauppa 
Tolvanen Oy
Kauppakatu 53, Lappeenranta

Puh. (05) 453 0568, 0400 253 983

Pikakuljetus
Rovaniemi

Kairatie 63-65, Rovaniemi
Puh. 016-312 020

Gossutek Oy
Mottikatu 3, 75500 Nurmes

Puh. (013) 480 036

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

– Kelkkojen huollot ja korjaukset –

ViiMet Oy
Käenkoskentie 4, Joensuu

Puh. 010 396 5300
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Turvallisuusalan 
koulutusta ja tutkintoja
 

Tutkinnot
Vartijan ammattitutkinto
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
Lukkosepän ammattitutkinto
Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto

Kurssit
Järjestyksenvalvojan peruskoulutus
Järjestyksenvalvojan kaasusumutinkoulutus
Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus
Vartijan peruskurssit
Turvallisuustekniikan erikoiskurssit
Työturvallisuuskorttikoulutus
Tulityökurssit

Räätälöityä turvallisuusalan koulutusta yrityksille
 

Ota yhteyttä!
Anne Kotkavuori, p. 040 500 3561, anne.kotkavuori@edupoli.fi

Helsinki | Porvoo | Vantaa 
www.edupoli.fi | p. 0205 1311

Soittajahinta: lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min, 
matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min

IMATRAN KAUPUNKI
Tarjoamme monipuolisia tontteja oman 
kodin rakentajille.

Tutustu tarkemmin www.imatra.fi  tai 
soita 020 617 4449 ja 020 617 4450



Luokkansa ykkönen,
vetävämpänä kuin koskaan.

www.toyota.  

Hilux Extra Cab-mallisto alkaen: autoveroton suositushinta 26 240 €, arvioitu autovero 6 842,74 €, arvioitu kokonaishinta 33 082,74 €. Hilux Double Cab-mallisto alkaen: autoveroton suositushinta 30 040 €, arvioitu 
autovero 12 998,96 €, arvioitu kokonaishinta 43 038,96 €. EU-yhdistetty kulutus 8,3-8,9 l/100 km, CO2-päästöt 219-236 g/km. Takuu 3 vuotta/100.000 km.  

Toyota Hilux. 
Kun puhe kääntyy rankempaa kuormanvetoa ja maastoajoa vaativiin töihin tai harrastuksiin, ajaa 
kuvaan myös Toyota Hilux*. Syy löytyy paitsi sen loputtomasta kestävyydestä, myös muutamasta 
luvusta, jotka kertovat kaiken tarvittavan: kahluusyvyys 0,7 m, lähestymiskulma 30° ja 
maksimisivuttaiskallistus 48°. 

*Joka toinen Suomessa myyty nelivetoinen lava-auto on Toyota Hilux. AKE-rekisteröinnit 2006-2010.
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