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www.volkswagen-hyotyautot.fi

Paras kuljettaa varmasti.

VV-Autotalot Oy | volkswagencenter.fi

Amarok-, Caddy-, Crafter ja Transporter-malliston yhdistetty EU-kulutus
4,5–7,7 l/100 km, CO₂-päästöt 117-204 g/km. Kuvan autot erikoisvarustein.

Volkswagen-hyötyautojen laajasta mallistosta löytyy ratkaisu jokaiseen 
kuljetustarpeeseen. Tehokkaat ja vääntävät moottorit sekä monet
ajoturvallisuutta ja -mukavuutta parantavat ominaisuudet tekevät
Volkswagenista ykkösvalinnan hyötyautojen joukossa. Tervetuloa
tutustumaan ja koeajamaan.

Uusi Crafter – Van of the Year 2017

Volkswagen Center Airport
Kiitoradantie 2, Veromies, Vantaa
hyötyautomyynti 010 5333 680

Volkswagen Center Espoo
Piispantilantie 2, Olari
hyötyautomyynti 010 5333 450

Volkswagen Center Helsinki
Mekaanikonkatu 10, Herttoniemi
hyötyautomyynti 010 5333 240

Volkswagen Center Turku
Rieskalähteentie 89
hyötyautomyynti 02-3388 643

Automyynti palvelee ma–pe 8–18, la 10–15 (kesälauantait suljettu) Puheluhinta 010-alkuisiin numeroihin lanka- ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 12,09 snt/min (sis. alv.) + pvm tai mpm.
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Arvoisat lukijat!

A
ivan aluksi haluan kiittää poliittisia päättäjiä siitä, että Rajavartiolaitoksen toimintaan myönnettiin 

lisää rahaa. Tämä kovaan tarpeeseen saatu raha kohdennetaan suoraan siihen, että Suomen 

rajoille palkataan lisää ammattilaisia työskentelemään maamme sisäisen ja ulkoisen turvallisuu-

den hyväksi. 

Rajavartiolaitos on viime vuosien aikana joutunut rajusti vähentämään henkilötyövuosikehys-

tään sopeuttaessaan toimintaansa sitä mukaa, kun siitä kuuluisasta valtion arkusta on pinta vajentunut. Leikka-

uksia on tullut vielä leikkausten päällekin ja niitä kuuluisia kiviä on käännelty ja pyöritelty useaan otteeseen. 

Nyt palkattava lisähenkilöstö paikkaa siis osittain sitä henkilöstövajetta, joka Rajavartiolaitokselle on vuosien 

saatossa muodostunut. Kuulostaa kuitenkin vähän hullulta, ettei lisärahoituksen saaminen kuitenkaan vielä 

poista 15 miljoonan euron sopeuttamistarvetta, joka Rajavartiolaitokselle jää vielä piikkiin…

Rajavartijoiden määrää kasvatetaan itärajalla sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Tällä erittäin tarpeellisella 

henkilöstölisäyksellä Rajavartiolaitos kykenee omalta osaltaan vastaamaan Suomen turvallisuusympäristössä 

tapahtuneisiin muutoksiin.

Lisäraha mahdollis-

taa myös uusien raja-

vartijoiden rekrytoinnin. 

Heidän kouluttamisen-

sa aiotaan toteuttaa 

aivan uudella tavalla. 

Kaksiosaisen perus-

kurssin ensimmäinen 

osa käsittää Raja- ja 

merivartiokoululla 

lähiopetusta puolen 

vuoden ajan. Toinen 

puolivuotiskausi on 

ohjattua työharjoittelua 

hallintoyksiköissä. 

Tämä johtuu siitä, että 

opiskelijoiden työpa-

nosta tarvitaan todella nopeasti operatiivisessa työssä.

Raja- ja merivartiokoulun olemassa olevat resurssit eivät riitä uusien kurssien läpiviemiseen yksistään. On 

selvää, että hallintoyksiköt joutuvat kohdentamaan palveluksessa olevaa ammattihenkilöstöä isojen peruskurs-

sien opetukseen. Jatkoa ajatellen on myös erittäin tärkeää, että hallintoyksiköt panostavat aivan uudella tavalla 

ohjatun työharjoittelun menestyksekkääseen toteuttamiseen.

Rajavartiolaitos voi käyttää tehtävissään erikseen valituista eläkkeelle jääneistä henkilöistä koostuvaa reserviä eli 

poolia. Koska lähivuosien isot peruskurssit tuottavat tarvittavaa henkilöstöä vasta muutaman vuoden viiveellä, 

tätä EVP-poolia voidaan käyttää paikkaamaan muuttuneesta rajatilanteesta johtuvaa työvoimavajetta. Edellisen 

sopeuttamisohjelman yhteydessä muun muassa pohjoisten alueiden rajavalvontaa niistettiin niin rankasti, että 

Rajavartiolaitoksen kyky uskottavaan rajavalvontaan muuttui joiltakin osin jo kyseenalaiseksi.

EVP-poolin käyttämisen lisäksi Rajavartiolaitoksen esikunta on ohjannut hallintoyksiköitä luopumaan 

haittatyökorvauksien rajoittamisesta. Menettely mahdollistaa palveluksessa olevan henkilöstön maksimaalisen 

hyödyntämisen juuri siihen olennaiseen eli rajojen valvontaan.

On hienoa, että kukkaron nyörejä on vähän löysätty! Käyttöön saadut rahat eivät mene hukkaan. Turvallisuu-

desta ei saa tinkiä. Mielestäni käyttöön saatujen rahojen tulee mahdollistaa ensisijaisesti olemassa olevan 

henkilöstön tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö kaikilla Suomen rajoilla. Jos tämä ei riitä, niin EVP-poolin 

käyttö on perusteltua siihen saakka, kunnes tarvittava lisähenkilöstö on saatu koulutettua.

Hyvää kesää kaikille lukijoille!

Erkki Hirvonsalo
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AMMATTISOTILAS JA POLITIIKKA
NYKYINEN RIKOSLAKI RAJOITTAA AMMATTISOTILAIDEN POLIITTISIA OIKEUKSIA LUVATTOMAN POLIITTISEN 
TOIMINNAN KIELLOLLA. PUOLUEESEEN TAI PUOLUEPOLIITTISTA TOIMINTAA HARJOITTAVAAN TAI TUKEVAAN 
YHDISTYKSEEN KUULUMINEN ON AMMATTISOTILAILTA KURINPITORANGAISTUKSEN UHALLA KIELLETTY. 
AMMATTISOTILAISIIN KUULUVAT MYÖS RAJAVARTIOMIEHET JA -NAISET.

TEKSTI HEIKKI TIIPPANA

S
uomen rikoslaissa (45. luku, 19§) 

lukee sotilasrikoksista seuraavasti: 

”sotilas tai rajavartiolaitoksen soti-

lastehtävässä palveleva, joka liittyy 

jäseneksi puolueeseen tai puolue-

poliittista toimintaa harjoittavaan tai sitä selvästi 

tukevaan yhdistykseen taikka jättää eroamatta 

puolueesta tai edellä tarkoitetusta yhdistyksestä, 

on tuomittava luvattomasta poliittisesta toimin-

nasta kurinpitorangaistukseen”.

Rikoslaki rajoittaa Suomessa ammattisotilaiden 

poliittisia oikeuksia.  Ammattisotilaiden tulee olla 

uskollisia kulloisellekin hallitukselle ja eduskunnalle 

niiden voimasuhteista ja omista henkilökohtaisista 

mieltymyksistä riippumatta.

Ammattisotilaiden perustuslaillisia kansalais-

oikeuksia on rajoitettu historiallisista syistä. Yhteis-

kunnan vakauden takia on pidetty hyvänä, että 

ammattisotilaisiin kuuluvat pysyttelevät politiikan 

ulkopuolella. Jo vuoden 1906 valtiopäiväjärjestyk-

sessä säädettiin, ettei ”vakinaisessa sotapalve-

luksessa” oleva henkilö ollut eduskuntavaaleissa 

äänioikeutettu eikä vaalikelpoinen. Puolustusvoi-

mien kantahenkilökunta sai äänioikeuden vasta 

vuonna 1944.

VIRASSA OLEVA AMMATTISOTILAS EI 
VOI TOIMIA KANSANEDUSTAJANA

Eduskuntavaaleissa vaalikelpoinen on jokainen 

äänioikeutettu henkilö, joka ei ole vajaavaltainen 

eli holhouksen alainen. Kansanedustajaksi ei 

kuitenkaan voida valita sotilasvirassa olevaa 

henkilöä. Lisäksi kansanedustajana eivät voi olla 

seuraavat korkeat virkamiehet: valtioneuvoston 

oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, 

korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-

oikeuden jäsen eikä valtakunnansyyttäjä. He 

voivat olla ehdokkaina, mutta jos tulevat valituiksi, 

heidän tulee erota virastaan.

POLIISI VOI TOIMIA 
KANSANEDUSTAJANA

Poliisi valvoo lain noudattamista ja ylläpitää 

yleistä järjestystä ja turvallisuutta Suomessa. 

Poliisilla on oikeus kuulua puolueeseen ja toimia 

kansanedustajana. Poliisin tulee ammattisotilaan 

tavoin olla uskollinen kulloisellekin hallitukselle 

ja eduskunnalle. Herää kysymys, miksi virassa 

oleva poliisi voi toimia kansanedustajana, mutta 

ammattisotilas ei voi. Mikä tekee eron poliisin ja 

ammattisotilaan välillä?

VIRASSA OLEVA 
AMMATTISOTILAS VOI TOIMIA 
KUNNANVALTUUTETTUNA

Ammattisotilas ja puolustusvoimissa sotilasvir-

kaan koulutettava opiskelija voi asettua kunnal-

lisvaali-ehdokkaaksi. Valituksi tullessaan virassa 

oleva ammattisotilas voi toimia kunnanvaltuutettu-

na, mutta hän ei saa kuulua jäsenenä poliittiseen 

puolueeseen tai poliittista toimintaa harjoittavaan 

tai sitä tukevaan yhdistykseen.

RAJAVARTIJA 
KUNNANVALTUUTETTUNA 
LIEKSASSA

Lieksan rajavartioasemalla työskentelevä vanhem-

pi rajavartija Niko Keronen on Lieksan kaupungin-

valtuutettu. Keronen oli ehdolla perussuoma-

laisten listoilla sitoutumattomana ehdokkaana 

vuoden 2017 kunnallisvaaleissa saaden 97 ääntä. 

Äänimäärä riitti valtuustopaikkaan ja tuleva kausi 

on Keroselle toinen peräkkäin. Uusi valtuustokausi 

alkaa 1.6.2017. Asukkaita Lieksassa on noin 

11 800.

Kiinnostus kuntapolitiikkaan ja mahdollisuus 

vaikuttaa oman kunnan asioihin sai Kerosen lähte-

mään ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa. 

- Virassa olevilla ammattisotilailla pitäisi olla oi-

keus kuulua puolueeseen ja toimia kansanedusta-

jana. En näe ongelmaa enkä ristiriitoja myöskään 

siinä, että ammattisotilas olisi politiikassa mukana 

puolueen jäsenenä, kertoo Niko Keronen.

Työnantajan puolelta Keronen on saanut positii-

vista palautetta kunnallispolitiikassa toimimisesta. 

Kansalaisten keskuudessa ihmetystä on herät-

tänyt se, että ammattisotilas ei voi olla puolueen 

jäsenenä.

Ammattisotilailta on ”pääsy kielletty” eduskuntaan.

Niko Keronen.
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LEDARE
Erkki HirvonsaloKEMIÖNSAAREN KUNNANVALTUUTETTU NIKLAS GUSEFF

Raja- ja merivartiokoulussa opettajana toimiva yliluutnantti Niklas Guseff on 

Kemiönsaaren kunnanvaltuutettu. Guseff on toiminut Kemiönsaaren kunnan-

valtuutettuna vuodesta 2012 lähtien. Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa hän sai 

145 ääntä. Vaaleissa Guseff oli sitoutumattomana ehdokkaana Rkp:n listoilla. 

Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa hän kuului viidenneksi eniten ääniä saaneiden 

joukkoon Kemiönsaaressa, jossa asukkaita tällä hetkellä on noin 6900.

Guseff on aina ollut halukas vaikuttamaan yhteiskunnan asioihin ja hyvin-

vointiin. Häntä ärsyttävät ne ihmiset, jotka valittavat asioista, mutta eivät ole 

valmiita tekemään mitään asioiden eteen. 

- Ammattisotilaiden tulisi ehdottomasti saada olla mukana politiikassa

puolueiden jäsenenä.  

Nykylainsäädäntö on 

peräisin sadan vuoden 

takaisista tapahtumista 

Suomessa, mikä ei 

millään tavalla ole enää 

verrattavissa nyky-

yhteiskuntaan, kertoo 

Niklas Guseff.

Guseffin mielestä on 

ihmeellistä, että poliisi 

voi kuulua puolueeseen 

ja tehdä aktiivista puo-

luepolitiikkaa, vaikka 

poliisi kohtaa päivittäin 

kansalaisia mitä erilai-

simmissa tehtävissä.

Niklas Guseff ei näe 

ongelmaa siinä, että 

ammattisotilas toimisi 

politiikassa puolueen 

jäsenenä. Onhan 

poliitikonkin, kuten 

virkamiehenkin, pys-

tyttävä toimimaan puolueettomasti eri tilanteissa. Hänen mukaansa tämä 

korostuu erityisesti niissä tilanteissa, joissa mahdollisesti oma etu on osa asian 

käsittelyä.

- Työpaikalla kahvipöydissä kuuluu välillä pientä ”naljailua” liittyen politiik-

kaan, mutta keskustelu on pysynyt asiallisena. Suurinta hämmennystä on 

herättänyt minun poliittinen sitoutumattomuus, sillä poliitikkokollegat eivät 

ymmärrä, että vielä nykypäivänäkään ammattisotilas ei voi olla puolueen 

jäsen, lopettaa Guseff.

OLISIKO JO AIKA MUUTTAA YLI 100 VUOTTA SITTEN 
TEHTYJÄ PÄÄTÖKSIÄ?

Rajaturvallisuusunionin puheenjohtajan Erkki Hirvonsalon mielestä yhteiskun-

ta on muuttunut ajoista jolloin ammattisotilaiden oikeudesta politiikkaan on 

päätetty. 

- Kyllä nykypäivänä ammattisotilaiden tulisi saada toimia Suomessa politii-

kassa yhdenvertaisesti muiden kansalaisten tavoin, kertoo Erkki Hirvonsalo.

Rajaviesti-lehti kysyi sähköpostitse nykyisen oikeusministerin Antti 

Häkkäsen kantaa kysymykseen, tulisiko virassa olevilla ammattisotilailla olla 

oikeus kuulua jäsenenä poliittiseen puolueeseen tai puoluepoliittista toimintaa 

harjoittavaan yhdistykseen. Vastausta ei kuulunut. 

Olisikohan jo aika muuttaa yli sata vuotta sitten tehtyjä päätöksiä ja antaa 

Suomessa virassa oleville ammattisotilaille mahdollisuus liittyä puolueisiin? 

Aivan kuten monissa Keski-Euroopan maissa, joissa oikeutta perustellaan 

jokaiselle ihmiselle kuuluvilla perusoikeuksilla.

Bästa läsare!

F
örst och främst vill jag tacka de politiska beslutsfattarna för att 

de beviljade mera pengar till Gränsbevakningsväsendets verk-

samhet. Dessa väl behövda pengar skall användas till att ans-

tälla fler yrkeskunniga gränsbevakare att arbeta för den interna 

och externa säkerheten vid Finlands gränser. Under de senaste 

åren har Gränsbevakningsväsendet hamnat att grovt minska på årsverken 

då den omtalade statskassans nivå har sjunkit. Nedskärning på nedskär-

ning har genomförts och varje sten har vänts och vridits på i fler omgångar. 

Den under åren uppkomna personalbristen i Gränsbevakningsväsendet 

skall delvis fyllas upp med nyanställd tilläggspersonal. Det kan låta tokigt 

att tilläggsanslagen ändå inte upphäver anpassningsbehovet på 15 miljo-

ner euro som Gränsbevakningsväsendet fortfarande ska genomföra.

Gränsbevakarnas antal utökas på östgränsen och Helsingfors-Vanda flyg-

fält. Med detta personaltillskott kommer Gränsbevakningsväsendet att för 

sin egen del kunna reagera på förändringarna i Finlands säkerhetsmiljö.

Tilläggspengarna ger också möjlighet till rekrytering av nya gränsbevakare. 

Deras utbildning kommer att förverkligas på ett helt nytt sätt. Grundkursen 

som indelas i två olika delar består av en närstudieperiod på Gräns- och 

sjöbevakarskola under ett halvt år. Den andra halvårsperioden är handledd 

arbetspraktik i förvaltningsenheterna. Det här till en följd av det operativa 

behovet att snabbt ta tillvara de studerandes arbetsinsats.

Gräns- och sjöbevakningsskolans nuvarande resurser är otillräckliga för att 

förverkliga de nya kurserna på egen hand. Det är självklart att förvaltning-

senheterna måste använda sig av den nuvarande tjänstgörande perso-

nalen för att utbilda de stora grundkurserna. Med tanke på framtiden är det 

ytterst viktigt att förvaltningsenheterna satsar på ett lyckat genomförande 

av den handledda arbetspraktiken.

Gränsbevakningsväsendet kan använda sig av reserven som består 

av särskilda utvalda nyblivna pensionerade gränsbevakare i specifika 

uppgifter, dvs. ”poolen”.  Eftersom de kommande årens stora grundkurser 

producerar behövd personal med några års fördröjning, kan man använda 

sig av dessa reservister för att lappa över personalbrist vid förändrade 

gränstillstånd. Under föregående anpassningsprogram minskade man på 

gränsövervakningen i landets norra delar så mycket att Gränsbevaknings-

väsendets förmåga att utföra en trovärdig gränsövervakning kunde till vissa 

delar redan ifrågasättas. 

Utöver användingen av reservisterna har Gränsbevakningsväsendet stab 

instruerat förvaltningsenheterna att slopa begränsningen lönetilläggen. På 

så sätt har man gjort det möjligt att utnyttja nuvarande personalen maxi-

malt till just gränsövervakning. 

Det är fint att man lite har öppnat på börsen. Pengarna man fått till 

förfogande kommer inte att slösas med. Man tummar inte på säkerheten. 

Jag anser att man i första hand bör prioritera effektiv och ändamålsenlig 

användning av nuvarande personal på Finlands samtliga gränser med 

pengarna. Om det inte räcker till, så är det befogat att använda sig av 

reservister tills man utbildat ersättande tilläggspersonal. 

Jag önskar samtliga läsare en fin sommar!

Erkki Hirvonsalo

Niklas Guseff.
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POLITIK OCH YRKESMILITÄRER
DEN NUVARANDE STRAFFLAGEN BEGRÄNSAR YRKEMILITÄRERS POLITISKA RÄTTIGHETER MED ETT FÖRBUD OM 
OLOVLIG POLITISK VERKSAMHET. ATT TILLHÖRA ETT PARTI ELLER EN FÖRENING SOM UTÖVAR PARTIPOLITISK 
VERKSAMHET ÄR FÖRBJUDET FÖR YRKEMILITÄRER MED HOT OM DISCIPLINSTRAFF. GRÄNSBEVAKNINGSMÄN OCH 
-KVINNOR RÄKNAS SOM YRKEMILITÄRER.
TEXT HEIKKI TIIPPANA

I 
strafflagen (45. luku, 19§) står följande om 

militärbrott: ” Om en krigsman eller en person 

som tjänstgör i en militär uppgift inom gräns-

bevakningsväsendet ansluter sig till ett parti 

eller en förening som bedriver eller klart un-

derstöder partipolitisk verksamhet eller underlåter 

att utträda ur ett parti eller en sådan förening som 

avses ovan, skall han eller hon för olovlig politisk 

verksamhet dömas till disciplinstraff.”.

Strafflagen begränsar yrkemilitärers politiska 

rättigheter i Finland.  Yrkemilitärer ska vara lojala 

sin regering och riksdag oberoende egen makts-

tällning eller personliga preferenser. 

Av historiska skäl har yrkemilitärernas grund-

lagsenliga medborgerliga rättigheter begränsats. 

För att trygga stabiliteten i samhället har man 

ansett det nödvändigt att yrkemilitärer håller sig 

utanför politiken. Redan i statsordningen år 1906 

bestämdes att en person i ”fast militärtjänst” 

varken är valbar eller röstberättigad i riksdagsva-

let. Försvarsmaktens stampersonal fick rösträtt 

först år 1944.

EN YRKESMILITÄR KAN INTE 
FUNGERA SOM RIKSDAGSMAN

Varenda röstberättigad person är valbar i riks-

dagsval, förutsatt att man inte är under förmyn-

deri. Trots detta kan man inte välja en person i 

militärtjänst till riksdagsman. Även andra högre 

tjänstemän är uteslutna som riksdagsman: rege-

ringens justitiekansler, riksdagens justitieombuds-

man, högsta domstolens eller högsta förvaltnings-

domstolens medlem samt riksåklagaren. De kan 

ställa upp som kandidat men om de blir invalda 

måste de säga upp sig från sin tjänst. 

POLISER KAN FUNGERA SOM 
RIKSDAGSMAN

Polisen övervakar att lagen lyds och upprätthåller 

allmän ordning och säkerhet i Finland. Poliser har 

rätt att vara medlem i ett parti och fungera som 

riksdagsman. Poliser bör även på samma sätt 

som yrkemilitärer vara lojal till sin regering och 

riksdag. Man frågar sig, varför kan en tjänstgöran-

de polis fungera som riksdagsman men en yrkes-

militär kan inte? Vad är det som skiljer polisen från 

yrkesmilitären? 

EN YRKESMILITÄR 
KAN FUNGERA SOM 
KOMMUNFULLMÄKTIGELEDAMOT

Yrkemilitärer eller en studerande som utbildas till 

en militärtjänst i försvarsmaktens kan ställa upp 

i kommunalval. Om en yrkesmilitär i aktiv tjänst 

blir invald kan han fungera som fullmäktigele-

damot men han får inte höra till ett politiskt parti 

eller en förening som stöder eller utövar politisk 

verksamhet. 

GRÄNSBEVAKAREN SOM 
FULLMÄKTIGELEDAMOT I LIEKSA

Äldre gränsbevakare Niko Keronen som arbetar 

på Lieksas gränsbevakningsstation är fullmäkti-

geledamot i Lieksas stad. Keronen var uppställd 

som obunden kandidat på sannfinländarnas 

lista i kommunalvalet år 2017 och fick 97 röster. 

Rösterna räckte till en plats i fullmäktige och den 

kommande perioden är andra i följd. Den nya 

perioden börjar 1.6.2017. Lieksa har ungefär 

11800 invånare.

Intresse för kommunalpolitik och påverknings-

möjligheten i kommunens egna ärenden fick 

Keronen att ställa upp som kandidat i kommu-

nalvalet. 

- En yrkesmilitär i aktiv tjänst borde ha rätt att 

tillhöra ett parti eller fungera som riksdagsman. 

Jag ser varken problem eller intressekonflikter i att 

yrkessoldaten deltar i politiken som en partimed-

lem, säger Niko Keronen.

Keronen har fått positiv respons av arbetsgiva-

ren för sitt engagemang i kommunalpolitiken. Det 

att yrkemilitärer inte kan tillhöra ett parti har väckt 

förvåning bland vanliga medborgare. 

KIMITOÖNS 
KOMMUNALFULLMÄKTIGELEDAMOT 
NIKLAS GUSEFF

Premiärlöjtnant Niklas Guseff som undervisar på 

gräns- och sjöbevakningsskolan är fullmäktige-

ledamot på Kimitoön. Guseff har fungerat som 

ledamot på Kimitoön sen 2012. Han fick 145 

röster i kommunalvalet 2017. Guseff har varit 

obunden kandidat på SFP:s lista i valen. År 2017 

tillhörde han den femtedel som fick mest röster på 

Kimitoön, som för tillfället har 6900 invånare.

Guseff har alltid intresserat sig för samhällsä-

renden och välfärd. Han irriterar sig på klagande 

människor som inte är beredda att förbättra saker. 

- Yrkemilitärer borde definitift få vara med i 

politiken som partimedlemmar. Den nuvarande 

lagstiftningen grundar sig på över hundra år 

gamla händelser och har inget inget att göra med 

nutidsamhället, säger Niklas Guseff.

Guseff anser att det är konstigt att poliser kan 

tillhöra partier och utöva aktiv partipolitik trots att 

poliser påträffar medborgare i de mest konstiga 

tillfällen. 

Niklas Guseff ser inte heller problem i att yrke-

militärer skulle fungera i politiken som partimed-

lemmar. Även en politiker, på samma sätt som 

tjänstemän, bör kunna fungera opartiskt i olika 

situationer. Enligt honom är det ännu speciellt vik-

tigt då man behandlar ärenden som kan medföra 

personliga fördelar.

- Ibland får man höra glirningar om politiken vid 

kaffebordet på jobbet men diskussionen har hål-

lits på saklig nivå. Största överraskningen är min 

politiska obundenhet, därför att politikerkolleger 

inte kan förstå, att det idag ännu är förbjudet för 

yrkemilitärer att vara medlem i ett parti, avslutar 

Guseff.

ÄR DET PÅ TIDEN ATT ÄNDRA PÅ 
ÖVER 100 ÅR GAMLA BESLUT?
Gränssäkerhetsunionens ordförande Erkki 

Hirvonsalon tykcer att samhället har förändrats 

sen den tiden då man beslöt om yrkemilitärerans 

rättigheter inom politik.

- Nog borde även yrkemilitärer idag kunna 

fungera i politiken på samma sätt som andra 

medborgare i Finland, säger Erkki Hirvonsalo.

    Rajaviesti-tidningen ställde nuvarande justitie-

ministern Antti Häkkäsen frågan per e-post. Borde 

yrkemilitärer i aktiv tjänst ha rätt att tillhöra ett 

politiskt parti eller en förening som utövar politisk 

verksamhet? Något svar har inte kommit. 

    Skulle det vara på tiden att ändra på beslut som 

gjordes för över 100 år sen och tillåta yrkemilitärer 

i Finland att ansluta sig till partier? Rättigheten 

skulle ges åt varje människa som har grundläg-

gande rättigheter, på samma sätt som i många 

centraleuropeiska länder.
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www.selboat.fi

THERE IS ONLY ONE ORIGINAL.

Itämeren alueeseen kes-
kittyvän ja viikoittain rantau-
tuvan Pullopostin asiantunti-
ja-kirjoitukset saat tilattua
sähköpostiisi osoitteessa

 www.centrumbalticum.org/
pulloposti.

Liity 10 000 lukijan joukkoon!

Centrum Balticum
on Itämeren alueen moni-
alaisen kehityksen viestijä,
joka tekee ja tukee Itämeren
alueen laaja-alaista yhteis-
työtä.

Centrum Balticum yhdis-
tää Itämeren alueen monita-
soista toimijakenttää ja toi-
miii siltojen rakentajana asi-
oiden ja toimijoiden välillä.
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RAJAVARTIOLAITOKSEN 
KOIRATOIMINTA
RAJAVARTIOLAITOKSEN RAJAVALVONNAN PERUSPILARIN ELI KOIRATOIMINNAN YMPÄRILLÄ LIIKKUU KAIKENLAISIA 
HUHUJA. OSA ON OIKEITA, OSA VÄÄRIÄ. ASIAN YMPÄRILLÄ PYÖRII MYÖS SUURIA TUNTEITA, MIELIPITEITÄ, ADJEKTII-
VEJÄ, SUPERLATIIVEJA JNE, JOTKA OVAT LUONTAISIA TOIMINNALLE, JOTA PIDETÄÄN TÄRKEÄNÄ. MITÄ KOIRATOI-
MINNASSA ON OIKEASTI VIIMEAIKOINA TAPAHTUNUT?

TEKSTI JOUNI KURTTILA PÄÄLUOTTAMUSMIES 
JA ENTINEN RVL:N KOIRAOHJAAJA (PÄÄPAINO 
SANALLA ENTINEN)

R
ajaturvallisuusunioni selvitti Rajavar-

tiolaitoksen koiratoimintaa sääntele-

vän pysyväisasiakirjan päivittämisen 

tuomat muutokset suoraan RVL:n 

koiratoiminnan huipulta eli koiratoi-

mintaupseeri Ari Raitaselta.

RVLPAK C.21 PÄIVITYKSEN 
VAIKUTUKSET

- Muutosprosessi aloitettiin ”Rajakoira 2017 sel-

vitysraportti” -prosessilla vuonna 2016. Raportin 

lopputulosten perusteella päivitettiin 21.12.2016 

uusi koiratoimintamääräys RVLPAK C.21, aloittaa 

Ari Raitanen.

Aluksi kartoitettiin koiratoiminnan silloisen 

tilan operatiivisen osaamisen ja suorituskykyjen, 

organisoinnin, koulutuksen, testauksen sekä 

hankinta- ja hylkäysmenettelyn ongelmakohtia ja 

kehittämistarpeita. Ongelmat ja haasteet on tuotu 

esille ns. kipupisteinä. Löydettyihin ongelmakoh-

tiin ja tulevaisuuden haasteisiin pyrittiin löytämään 

kehitysesitykset osa-alueittain. Selvitystyöhön 

osallistui koiranohjaajia, koiratoimintaupseereita 

sekä vartioupseereita asiantuntijoina eri hallinto-

yksiköistä.

Työryhmä päätyi esittämään Rajavartiolaitok-

sen koiratoiminnan tulevaisuuden kehittämiselle 

seuraavia lähtökohtia, tavoitteita, reunaehtoja ja 

tekijöitä:

* Koiratoiminnan kehittämisen yleiseksi 

lähtökohdaksi tulisi asettaa määrän korvaaminen 

laadulla. Yleisenä tavoitteena tulisi olla ammattitai-

doltaan ja motivaatioltaan laadukas koiranohjaaja-

joukko, joka kykenee toimimaan kaikissa Rajavar-

tiolaitoksen lakisääteisissä tehtävissä ja tukemaan 

tehtävien toteuttamista koiran suorituskyvyllä.

* Tulevaisuudessa rajakoiran tulisi olla nykyistä 

monipuolisemmin koulutettu. Toisin sanoen 

rajakoiraa tulisi kyetä käyttämään nykyistä mo-

nialaisemmin (yleiskäyttökoira), mikä tarkoittaisi 

nykyisistä koulutuslinjoista luopumista. 

* Koirien käyttötaktiikkaa, koulutusta ja suori-

tuskykyä pitäisi kehittää valvonnasta ja paljastami-

sesta enemmän vaikuttamisen suuntaan 

* Koirien koulutusmenetelmien ja koirien 

suorituskykyjen tulee täyttää Frontexin asettamat 

vaatimukset.

* Koiratoiminta tulisi organisoida nykyistä 

kustannustehokkaammin. Raja- ja merivartio-

koulun asemaa koiratoiminnassa tulisi kehittää ja 

painottaa. 

* Koirille asetettavien suorituskykyvaatimusten 

noustessa myös koiranohjaajille asetettavat vaa-

timukset nousisivat. Koiranohjaajan koulutusjär-

jestelmän tulisi antaa ohjaajille hyvät perustaidot 

koiran tekniseen ja taktiseen ohjaamiseen sekä 

mahdollistaa koulutustason ylläpitämisen työyksi-

kön ja koirapalvelukeskuksen tuella.

MUUTOKSET KÄYTÄNNÖN 
KOIRATOIMINTAAN 

* Koiranohjaajan peruskurssin rakenne ja sisältö 

muutettiin vastaamaan nykyaikaisia haasteita ja 

pyrittiin luomaan rinnasteisuus Rajaturvallisuus-

virasto Frontex eurooppalaisiin vaatimuksiin ja 

Standardeihin. 

* Koulutusmenetelmät ovat nykyaikaisia ja 

kursseilla käytetyt kouluttajat ammattitaitoisia.

* Enää ei voi poimia rusinoita pullasta - 

Kurssijaksoja on yhteensä  viisi lähijaksoa 1,5 

vuoden aikana. Jokaisen ohjaajan on käytävä 

koiransa kanssa jokainen kurssijakso, läpäistävä 

ne ja ennen koiran käyttöönottoa suoritettava 

käyttöönottotarkastus hyväksytysti. Menettelyllä 

taataan kaikille samat koulutusmallit ja yhtenäinen, 
Ari Raitanen ja Aufgeweckt Gonrad.

Kuva Petri Kalmari.
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laadukas koiratoiminta. 

* Jokainen koiran pystyy perustason suorituk-

seen kaikissa RVL:n lakisääteisissä tehtävissä (pl. 

meripelastus) jolloin saadaan tarvittaessa suuri 

volyymi joko rajatarkastusten tai maastorajan 

valvonnan tueksi. 

* Erilaiset tuotteet tulevat lisäkoulutuksena 

operatiivisen tarpeen mukaan.

* Yhtenäinen ohjaajakoulutus ja koiratoiminnan 

ohjaus takaavat tasalaatuisen koiratoiminnan.

* Koirat aloittavat työtehtävät 1,5 - 2 vuoden 

ikäisenä. Entisellä järjestelmällä meni 2,5 - 3 vuot-

ta. Työura on kasvanut noin vuodella.

* Työyksikköihin rakennetaan koulutusvastaava 

-järjestelmä joka mahdollistaa uusille ohjaajille 

lähituen ongelmien ilmaantuessa.

* Nykyisen Frontex standartiston mukaan kou-

lutetut koirat kelpaavat kansainvälisiin operaatioi-

hin ja suomalaiset koiratoiminnan opettajat voivat 

toimia kouluttajina EU:n koirakeskuksissa. Se 

mahdollistaa verkostoitumisen ja avaa halukkaille 

uusia mahdollisuuksia.

- Omasta mielestäni muu-

tokset ovat positiivisia ja vievät 

koiratoimintaa eteenpäin. 

Ohjaajilta toivoisin aktiivista 

otetta koirankäyttötaktiikan ja 

käyttömahdollisuuksien kehit-

tämisessä. RMVK:n rooli on 

kouluttajaa koirat ja ohjeistaa 

koiratoimintaa. Käyttötaktiikan 

kehittäminen pitäisi tapah-

tua siellä missä asuu paras 

ammattitaito - siis raja- ja 

merivartioasemilla, kertoo Ari 

Raitanen.

- Koiran koulutuksesta 

saataviin korvauksiin, koulu-

tusaikaan jne. en ota kantaa, 

koska ne eivät ole minun 

vaikutuspiirissäni. Päätökset 

niistä tehdään Helsingissä. 

Lopuksi kuitenkin lainaan 

vanhaa sanontaa ”Työmies on 

palkkansa ansainnut…” ja toivottavasti ammatti-

mies vielä paremman…, lopettaa Raitanen.

KOIRATOIMINNAN 
EDUNVALVONNAN TILA JA TULEVAT 
HAASTEET

On syytä avata hieman edunvalvonnan piirissä 

toimivia sääntöjä ja lainalaisuuksia. Rajaturvalli-

suusunionin tärkein tavoite on ajaa tasapuolisesti 

eri ammattikuntaan kuuluvien jäsentensä etuja. 

Nämä tavoitteet asetetaan joka toinen vuosi 

unionin korkeimmassa päättävässä elimessä eli 

Rajaturvallisuusunionin edustajakokouksessa. 

Unionin hallitus joutuu tätä päätöstä noudatta-

maan seuraavaan edustajakokoukseen asti. Luot-

tamusmiehet valvovat, että sovittuja sopimuksia 

noudatetaan, neuvotteluja neuvottelujen alaisista 

asioista käydään ja yleisellä tasolla jokaisen jäse-

nen etuja ajetaan. Luottamusmiehen tehtävänä 

on myös toimia työnantajan ja jäsenen välisen 

tiedonjaon yhtenä työvälineenä. 

Vuoden 2012 jälkeen palkkauksen kehittämi-

seen ei ole ollut käytettävissä nk. virastokohtaista 

erää, josta olisi voitu lohkaista esimerkiksi koiraoh-

jaajille, rajavalvontaa suorittaville, merivalvontaa 

suorittaville, opistoupseereille, upseereille, 

siviileille, lentopuolelle tai edes Rajavartiolaitoksen 

päällikölle entisen rahayksikön mukaan pennin 

pyörylää. Rajavartiolaitos on kuitenkin mennyt 

kovaa vauhtia, dynaamisesti, kustannustehok-

kaasti ja ennen kaikkea lisääntyvien lakisääteisten 

tehtävien ja niukkenevien toimintamäärärahojen 

puitteissa eteenpäin. Tämä tilanne on ajanut 

palkkauksen edes jonkinmoisen kehittämisen 

siihen pisteeseen, että raha pitää löytyä sopimuk-

semme sisältä. Tämä tarkoittaa suomen kielellä 

sitä, että jostain on otettava pois, jos jonnekin 

lisätään palkkaa. Tämän takia Unioni tiedusteli 

koiramiehiltä halukkuutta muuttaa koiran hoita-

miseen käytettävät tunnit rahaksi, koska se ei ole 

edustajakokouksen mukaankaan mahdollista, että 

rajatarkastajat olisivat maksaneet koiramiesten 

palkankorotukset. Tämä ei kuitenkaan kyselyn 

mukaan saanut kannatusta koiraohjaajien kes-

kuudessa, joten asia jäi siihen. Tämä ei myöskään 

olisi välttämättä suoraan nostanut koiramiesten 

palkkaa, vaan koiran hoitamisesta olisi maksettu 

riihikuivaa rahaa annetun työajan sijaan.  Myös-

kään työnantaja ei lämmennyt asialle, joten asia 

on tältä osin käsitelty.

Koiratoimintaa ohjaava pysyväisasiakirja on 

muutettu työnantajan toiveista ja lähtökohdista. 

Tässä asiakirjassa on ainakin kolme asiaa, joiden 

tulisi vaikuttaa myös palkkaan. Työnantaja on 

löytänyt vain yhden. Ja se yksi on juuri se, joka 

vaikuttaa palkkaan heikentävästi. En voi olla ih-

mettelemättä Rajavartiolaitoksen henkilöstöosas-

ton lausuntoja RVLPAK C.21 osalta vieläkään. 

HenkOs oli kyllä löytänyt koiratoimintahenkilös-

tössä tapahtuvat muutokset lausunnossaan mm. 

koulutusvastaavien ja koiratoimintavastaavien 

osalta. Jos edellä mainitun osaston lausunnosta 

löytyy seuraava suora lainaus: ”tarkoittaa käytän-

nössä edm. tehtävissä olevien osalta mahdollises-

ti yhden palkkaluokan alennuksen, joka tuottaisi 

säästöä tehtäväkohtaisen palkan, henkilökohtai-

sen palkanosan (keskim. 30,40%) ja työnantaja-

maksut huomioiden vuositasolla yhteensä noin 

5000 euroa”, niin miten on mahdollista, että vielä 

selvempi asia, kuten koiraohjaajalta vaadittavan 

työkokemuksen nosto on jäänyt ”vahingossa” 

huomioimatta?

Kun asiaa on kysytty ja selvitetty mm. henkilös-

töosastolta ja käsitelty asiaa palkkalautakunnassa, 

on vastaus ollut se, että mikäli Rajaturvallisuusu-

nioni vaatii työnantajan, Rajavartiolaitoksen pääl-

likön allekirjoittaman pysyväisasiakirjan mukai-

sesti palkkauksen nostamista 

heidän itsensä haluamalle 

tasolle, joka on linjassa muun 

koiratoiminnan uudistamisen 

ja tehokkuuden mukaisesti, 

työnantaja tulee välittömästi 

muuttamaan PAK:n siten, että 

palkka ei nouse… No tämä 

jää nähtäväksi.

JÄLKIKIRJOITUS

Rajaturvallisuusunioni ja 

sen luottamusmiehet ajavat 

kaikkien jäsentensä etuja ta-

sapuolisesti. Koiramiesten- ja 

naisten esiintuoma epäkohta 

on huomioitu. Asia on siis 

varsin hyvin tiedossa. Siitä ei 

siis tarvitse välttämättä enää 

kirjoitella esimerkiksi Rajan 

koiramiesten oman ammatti-

lehden pääkirjoituksessa, jos sitten ei halua kerätä 

irtopisteitä omiltaan. Toivon asiallista keskustelua 

asian suhteen, tosiasioihin perustuvaa vuoropuhe-

lua ja eritoten turhan suun soittamisen lopettamis-

ta. Nyt on perusteet, aika ja paikka laittaa asioita 

tämän porukan suhteen kuntoon. 

En kannata sitä esitystä, joka pyörii Pohjois-

Karjalassa koiramiesten keskuudessa, eli eroamis-

ta liitosta.  Kannatan sitä vain siinä tilanteessa, 

että oma ammattiliitto, jolla on ainoa sopimus-

oikeus tällä hetkellä neuvotella koiramiesten 

palkkauksesta, pärjää asiassa huonommin kuin 

Rajan koiramiehet ry. Käsittääkseni edellä mainittu 

yhdistys pyrkii tukemaan ammattitaidon kehittä-

misessä, ei edunvalvonnassa. Ainakaan vielä…

Kuva Aapo Rainio.
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KOIRATESTAUSTA VANHAAN MALLIIN
KORTESALMEN RAJAVARTIOASEMAN VANHRVJA TUOMO HEIKKINEN YHDESSÄ SPN ELLIN KANSSA JA 
SUOMUSSALMEN RAJAVARTIOASEMAN VANHRVJA JUKKA LIUSKA JA SPU POJU SUORITTIVAT VANHAN KOIRAPAKIN 
MUKAISEN KOIRATESTAUKSEN TOISEN OSAN VANHRVJA ASMO KARPPISEN TUOMAROIMANA 18.5. KUUSAMON 
RAJAVARTIOASEMALLA.

TEKSTI JA KUVAT OLLI RANUA

S
uurin osa koiranohjaajista testauttaa 

koiransa vielä vanhan koirapakin mu-

kaan, mutta tänä vuonna kurssinsa 

aloittaneet ovat sitten uuden mallin 

sisään ajajia. Vanhan pakin mukaan 

koiransa vielä testauttavat suorittavat siirtymävai-

heen jälkeen myös uuden pakin testit. Maa-

kunnissa on osin vielä epäselvää kuinka uuteen 

vanhojen osalta siirrytään, mutta tämä selvinnee 

sitten aikanaan.

VANHAA JA UUTTA
Ensimmäisessä, aiemmin pidetyssä osiossa, 

koiran on jo pitänyt läpäistä mm. jäljen ajo ja 

esine-etsintä. Toisessa osassa, joka siis oli nyt 

Kuusamossa, suoritettiin tottelevaisuus ja kau-

punkiosio.

Tottelevaisuustestissä koiraa mm. kävelytetään 

narussa ja vapaana erilaisia reittejä vajaan hehtaa-

rin kokoisella kentällä. Koiraa myös käskytetään 

jäämään paikalleen ja tulemaan sitten eri käskystä 

ohjaajan luokse. Testi menee tietyn kaavan mu-

kaan ja kestää muutaman minuutin, jonka aikana 

toinen koira on kentän reunalla paikallaan.

- Tottiksessa ehkäpä ratkaisevinta on paikal-

laanolo sen aikaa, kun toinen koira tekee oman 

suorituksensa. On tärkeää että koira on hallinnas-

sa eikä esimerkiksi karkaile. Kurssilla Imatralla pai-

notettiin nimenomaan paikallaanoloa ja ohjaajan 

luokse tuloa, valaisee Tuomo Heikkinen.

Kaupunkiosiossa muun 

liikenteen seassa, kun siis 

on häiriötekijöitä, katso-

taan niin sanottua koiran 

yhteiskuntakelpoisuutta. 

Koira ei saa esim. hyökätä 

ihmisten päälle eikä olla 

muutenkaan aggressiivi-

nen. Testissä mm. juoksija 

tulee vastaan ja kelloa 

soittava pyöräilijä ohittaa 

läheltä takaapäin. Lisäksi 

koira ei saa provosoitua 

kovista äänistä, jota tes-

tattiin hälytysajoneuvon 

pillejä soittamalla.

- Koiran pitää pystyä 

olemaan ja toimimaan 

erilaisissa tilanteissa ja 

pitämään pääkoppa 

hallinnassa. Ei testeillä 

haeta mitään flegmaat-

tista koiraa, vaan kyllä 

koiran pitääkin reagoida 

ympäristössä tapahtuviin 

asioihin ja muutoksiin. Ei 

siis saa toisaalta olla arka-

kaan, jatkaa Heikkinen.

Vanhan mallin mukaan 

testit tehdään kertaläpäi-

syperiaatteella 1,5-2,5 

vuoden iässä. Lisäksi suoritetaan työpisteiden 

laadunvalvontaa eli 

tarkkaillaan koiran ta-

soa. Jos tulee jotain 

ongelmia, niin niihin 

voidaan puuttua.

Uusi tänä vuonna 

käyttöön otettu 

malli eroaa esim. 

tottiksessa siten, 

että kaavamaisuus 

poistuu. Tuomari 

kertoo aina mikä on 

seuraava liike, eli 

kaikki tehdään ennal-

ta arvaamattomassa, 

tuomarin haluamassa 

järjestyksessä. Jatkossa kurssilla koulutetaan ja 

testataankin koira jo valmiiksi työpariksi ohjaajalle, 

sillä kurssijaksoja on yhteensä viisi lähijaksoa 1,5 

vuoden aikana. Jokaisen ohjaajan on käytävä 

koiransa kanssa jokainen kurssijakso, läpäistävä 

ne ja ennen koiran käyttöönottoa suoritettava 

käyttöönottotarkastus hyväksytysti. Menettelyllä 

taataan kaikille samat koulutusmallit ja yhtenäi-

nen, laadukas koiratoiminta. Koiran ja ohjaajan 

työskentelyä testataan myös tämän jälkeen sään-

nöllisin väliajoin, eli enää ei koira ja ohjaaja ”pääse 

veräjästä” kertaläpäisyperiaatteella.

- Tähän asti kun vanhan pakin mukaisen testin 

on saanut kerran läpi, niin se on ollut koiran 

palvelusajan loppuun asti voimassa. Omasta 

mielestä on parempi, että testataan useammin. Se 

laittaa tekemään enemmän ja pitämään itsensä ja 

koiransa kunnossa, kertoo Heikkinen.

Tuomo Heikkiselle onkin lirahtanut kilpailuviettiä 

Tuomo Heikkinen ja spn Elli.

Asmo Karppinen, Jukka 
liuska ja spu Poju.
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sen verran mukavasti, että motivaatiota, kunnian-

himoa ja tavoitteita riittää hänen omien sanojensa 

mukaan myös jatkossa. Mitäpä muuta voikaan 

odottaa entiseltä laitoksen mestarilta?

- Koiran kanssa töitä riittää aina. Lihas- ja 

kestävyyskuntoa ylläpitämällä sekä koira että mies 

jaksavat tehdä paremmin töitä. Vetokisat talvella 

parantavat paitsi kunto-ominaisuuksia, myös 

suhdetta koiran kanssa, sillä myös valjakkokisois-

sa vaaditaan parilta yhteistyökykyä. Myös toisilta 

koiranohjaajilta on aina saanut hyviä neuvoja, 

kuten myös koiravastaavilta ja –upseereilta, eli 

kyllä kaikki lenkit ketjussa on tärkeitä kun koiraa 

koulutetaan, kertoo Heikkinen.

Testin toinen osio Kuusamossa meni vuonna 

2005 koiranohjaajan uran aloittaneen Heikkisen 

mielestä ihan ok, vaikka erilaisia haasteita on 

KOIRALEIRILLÄ SALLASSA 
SIINÄHÄN EI OLE MITÄÄN UUTTA, ETTÄ SUOMI ON PITKÄ JA KAPEA MAA. MUTTA KUN ALETAAN HYVISSÄ AJOIN 
SUUNNITTELEMAAN KESÄKAUDEN AVAUSLEIRIÄ, NIIN SÄÄOLOSUHTEET ON AINOA KYSYMYSMERKKI HARJOITUKSEN 
LÄPIVIEMISEEN. MIESMUISTIIN EI OLE TIEDOSSA NÄIN PITKÄLLE VENYNYTTÄ KEVÄTTÄ.

TEKSTI VESA TASKILA
KUVAT JOUKO VÄISÄNEN

K
elloselän Marko Törmäsen johdolla 

harjoitus meni olosuhteisiin nähden 

nappiin. Harjoituksia saatiin joka 

päivälle. haastavin niistä oli maas-

tojälkien teko. Jäljet tehtiin viitostien 

varteen, tien suuntaisesti, koska syvyyttä niihin ei 

tällä kertaa saatu. 

Liikkuminen harjoitusalueelle pitenikin leirin 

edetessä. Esine- ja henkilöetsinnät tehtiin jäl-

jentekoalueelle. Majoitusalueen lähiympäristöön 

tehtiin hangelle jälkiä mikä aiheutti ilon ja surun 

kyyneleitä. Ilo oli se, että koira toimii oikein ja 

surua se, että hanki ei enää kantanut ylikuntoista 

koiranohjaajaa.  Avointa maastoa saatiin ilmavai-

nuharjoitukseen viemällä kohdehenkilö saareen 

jäitten kantaessa vielä. 

Hannu Jussila oli saanut tutultaan luvan mennä 

hänen kettuhaaskalle harjoittelemaan. Haaska-

paikka on ollut käytössä pitemmän aikaa jonne 

on viety jätöksiä niin poroista kuin ketuistakin. 

Hajua ei kuviin saada muttase oli tosi väkevä. 

Koirien osalta tilanne oli jokseenkin outo ja uusi, 

käyttäytyminen meni varovaiseksi liikehdinnäksi 

ja jätöksiä haisteltiin tosi tarkasti . Esine- ilmaisuja 

haaskalta saatiin, mutta paikka sai koirat myös 

merkkailemaan ja ulostamaan, vaikka alueelle piti 

kävellä kymmenisen minuuttia.  

Kinttaan pirtillä vietinvaihtoharjoituksista 

vastasi Sakari Huhtala. Piharakennuksiin tehtiin 

ainekätköjä. 

Leirille osallistui omanväen lisäksi Ivalon ja KR:n 

väkeä. Sallan Tulli osallistui myös harjoitukseen.

Hannu Jussila ja spu Japa ilmavainuharjoituksessa. 
Kohde edessä olevassa saaressa.

Matti Vesterinen ja spu Pörri haaskarastilla.

koiran kanssa ollutkin, kun vertaa edelliseen 

koiraan Utuun. 

- Myös minulla itselläkin on ollut opiskeltavaa, 

kun Elli on ollut mielestäni hieman hitaammin 

kehittyvä yksilö. Tottispuolella on keskinäisen 

suhteen kanssa ollut suurimmat ongelmat, mutta 

viimeisen vuoden ajan suhde on parantunut koko 

ajan, lopettaa Tuomo Heikkinen.

MUKANA SEURAAMASSA
Allekirjoittaneella oli ensimmäistä kertaa mah-

dollisuus olla mukana seuraamassa koirien ja 

koiramiesten RVLPAKin mukaista testiä.

Seisoin testauksen ensimmäisessä osiossa 

henkilöryhmässä kolmen muun henkilön kanssa. 

Koirat kiersivät siksakkia meidän ympärillämme, 

ensin narun päässä ja sitten ilman narua. Molem-

mat koirat selvisivät kiertelyt täysin moitteetta – 

ainakin näin amatöörin silmin katsottuna.

Toisessa osiossa käytin RVL:n hälytysajoneu-

voa, ensin paikallaan hetken aikaa ”pillit päällä” 

koiran ja ohjaajan vieressä ja sitten ajaen edelleen 

pillit päällä pienen lenkin koiran ja ohjaajan 

vierestä. Todella rauhallisesti molemmat koirat 

huumaavasta melusta huolimatta paikallaan olivat. 

Ihmiset kyllä tukkivat korviaan hälytysajoneuvon 

pistäessä parastaan!

Testauksessa mukana olleena tuli pienen tauon, 

eli talven, jälkeen taas kerran mieleen kuinka hie-

noa ja arvostettavaa työtä koiranohjaajat koiriensa 

kanssa tekevät. On mukava seurata sauma-

tonta yhteistyötä, jonka takana on tunneittain ja 

tunneittain treeniä niin työ- kuin vapaa-aikanakin. 

Varmasti ovat palkkansa ansainneet jos ketkä.
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69000
Jämpti Lämpöeristetty
koirankoppi

+ rahti 40 € / koppi

51900
Jämpti ECO Kuuma-
sinkityt tarhapaketit alk.

+ rahti 50 € / toimitus

Luotettavat koiratarhat ja kopit

ammattilaiskäyttöön!

pti Lämpöeriste

Kotimainen Jämpti Koirankoppi

Toimiva ja taloudellinen, 
erittäin kestävä kuumasinkitty 
tarha. Nopea ja helppo koota. 
Lisäelementtejä on saatavana 
erikseen.

Suomessa suunniteltu ja 
valmistettu uudenaikainen 
koppi UV-suojatusta poly-
eteenistä. Kestää erinomaisesti 
vaativia sääolosuhteita. Ei haise 
eikä lahoa vuosien saatossa. 
Helppo puhdistaa vaikka
painepesurilla. Saatavana laaja 
kattaus lisävarusteita.

3x3m

Jämpti ECO Kuumasinkitty tarha

Myynti:
- VIPstore.fi -verkkokauppa
- VIPstore Center -myymälä, Virrat
- VIPstore-jälleenmyyjät, katso lähin
   osoitteesta www.vipstore.fi/vipmap

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

Vanhanajan

FLANELLIPAITA
Vanhanajan

FLANELLIPAITA
Mukavin paita juhlaan ja arkeen.

MUSTARAITA
koot 50-58   29€

VIHREÄRAITA, 
koot 50-58  29€
koot 60-64  39€

www.obelia.fi
0400 235 155
www.obelia.fi
0400 235 155Parkano

tilaa netistä tai puhelimitse

VILLAPAITA
98€
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LUOTTAMUSMIEHET KOOLLA 
HALLINTOYKSIKÖIDEN LUOTTAMUSMIEHET KOKOONTUIVAT KOULUTUSPÄIVILLE 8.-10.5.2017 HELSINKIIN. 
KOULUTUKSESSA PUREUDUTTIIN PINNALLA OLEVIIN EDUNVALVONNAN ONGELMAKYSYMYKSIIN, MUTTA KATSEITA 
SUUNNATTIIN MYÖS TULEVAISUUTEEN.

Lisääntyvät Frontex-operaatiot ja velvoitteet vaativat palkkauksen kehittämistä.

TEKSTI JANNE VARONEN
KUVA MATTI MANNINEN

K
oulutuspäivistä ensimmäinen 

opiskeltiin JHL-opistolla, jossa 

RVL:n henkilöstöosaston päällikkö 

Markku Hassinen käytti työnantajan 

puheenvuoron. Hassinen toi esille 

puheenvuorossaan rajavartiomiesten palvelussuh-

teen ehdot lisääntyvissä kansainvälisissä tehtävis-

sä, Rajavartiolaitoksen saamat lisämäärärahat ja 

rajavartio-

miesten 

rekrytoinnin. 

Frontexin 

tehtäviin on 

tällä hetkellä 

ollut haluk-

kaita riittä-

västi, mutta 

mikä on 

tulevaisuus? 

RTU:n 

mielestä 

palkkausta 

Frontexin 

tehtävissä 

tulee kehit-

tää ja unioni 

on valmis 

etsimään 

vaihto-

ehtoisia 

ratkaisuja asian kehittämiseksi. 

VIRKAMIESLAKIIN MUUTOKSIA
Työnantajan puheenvuoron jälkeen JHL:n lakimies 

Keijo Tarnanen esitteli virkamieslakiin tulleita 

muutoksia sekä oikeustapauksia. Yksittäistä 

virkamiestä koskeva merkittävin muutos on tullut 

virkamieslain 57§:ään, jossa säädetään muu-

toksenhakuoikeudesta virkamiestä koskevaan 

päätökseen hallinnonkäyttölain mukaan. Muute-

tussa pykälässä valitusoikeus hallinto-oikeuden 

päätökseen on mahdollista vain jos korkein 

hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Tarnanen esitteli Rajavartiolaitoksen virkamiestä 

koskevan KHO:n ratkaisun, jossa siviilivirkamies 

oli siirretty toiseen tehtävään ja toiselle paikka-

kunnalle Laki Rajavartiolaitoksen hallinnosta 14§ 

perusteella. KHO oli hylännyt valituksen vedoten 

siirtymisvelvollisuuteen edellä todetun pykälän 

perusteella.

TYÖMARKKINAMALLI ON 
MUUTTUNUT

Ensimmäisen päivän päätti JHL:n neuvottelu-

päällikkö Kristian Karraschin työmarkkinakatsaus. 

Työmarkkinamalli on muuttunut ja yhteinen kes-

kustason sopiminen hävinnyt. Tulevat sopimusrat-

kaisut neuvotellaan liittokohtaisesti ja työnantajan 

pyrkimys on edelleen laskea sopimisen tasoa 

alaspäin. Mitä tämä tarkoittaa Rajaturvallisuusu-

nionin jäsenen näkövinkkelistä? 

Sopimusratkaisuissa tulee olemaan heittoja yk-

sityisen sektorin ja valtion välillä. Valtion virastois-

sa voi tulla työnantajan taholta entistä rajumpaa 

sopimusten soveltamista ja rajojen hakemista, 

joka voi tarkoittaa lisääntyvien erimielisyyskysy-

mysten ja hallintovalitusten määrää. Sopimisen 

tason lasku ja virastojen voimakkaampi sopimus-

ten soveltaminen tulee korostamaan luottamus-

miestehtävien tärkeyttä jäsenten edunvalvojina. 

Samalla luottamusmiestehtävän vaativuus kasvaa 

entisestään, johon RTU tulee vastamaan luotta-

musmieskoulutuksen kehittämisellä.

EDUNVALVONTASEKTORILLA 
VILKASTA

Kaksi seuraavaa päivää kouluttauduttiin Pasilassa, 

ja jo tuttuun tapaan kävimme läpi valtakunnalli-

sen kierroksen, jossa luottamusmiehet esittelivät 

edunvalvontatapahtumia alueeltaan viime tilai-

suuden jälkeen. Tasoitusvapaajärjestelmän käyttö 

kollektiivisesti rajatarkastustehtävissä, haittatöiden 

kohdentaminen rajavalvonnassa ja suoritusarvi-

oinnin koordinaatio olivat eräitä asiakysymyksissä, 

jotka nousivat esille luottamusmiesten katsauksis-

sa. Luottamusmiehet olivat hoitaneet kymmeniä 

edunvalvontakysymyksiä jäsenten ja työnantajan 

välillä, mikä on osoitus toiminnan tärkeydestä ja 

aktiivisuudesta. 

Luottamusmies-

katsauksien 

yhteydessä tuli 

esille tärkeitä 

sopimuksen 

kehittämiskysy-

myksiä tulevaan 

sopimuskierrok-

seen.

Pääluotta-

musmiehet 

Jouni Kurttila ja 

Erkki Hirvon-

salo kertoivat 

ajankohtaiset 

yhteistoiminta- 

ja sopimusasiat. 

Eniten keskus-

telua herätti 

työnantajan 

suunnitelma 

muuttaa määräyksellä virastotyöajan käyttöä 

jaksotyöhön mm. johtokeskuksissa, rikostorjunta-

tehtävissä ja valmiusjoukkueissa. Asian suhteen 

järjestöt odottavat työnantajan määräystä, jonka 

jälkeen asia tullaan viemään sopimuksen mukai-

sessa järjestyksessä työtuomioistuimeen saakka.

KOULUTTAUTUMINEN JATKUU
Luottamusmiesten koulutustilaisuudet jatkuvat 

syksyllä 2017 paikallisilla yhdistyksien järjestämillä 

tilaisuuksilla sekä pääluottamusmiesten, palkka-

tiiminjäsenten ja yhdistyspuheenjohtajien sekä 

kaikkien luottamusmiesten yhteisillä koulutustilai-

suuksilla.
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RAJAVIESTIN VIESTINTÄSEMINAARI 10.-11.5.2017

LISÄÄ EDUNVALVONTA-ARTIKKELEITA
RAJAVIESTIN VIESTINTÄSEMINAARIIN OLI KUTSUTTU KYMMENEN RTU:N JÄSENTÄ MIETTIMÄÄN KUINKA 
LEHDEN TASOA SAATAISIIN KOHOTETTUA ENTISTÄ PAREMMAKSI. SEMINAARISSA SUUNNITELTIIN PAITSI 
EDUNVALVONTAJUTTUJEN MÄÄRÄN LISÄÄMISTÄ, MUTTA TOISAALTA MYÖS LAAJEMPIEN REPORTAASITYYPPISTEN 
ARTIKKELEIDEN TUOTTAMISTA PÄIVÄNPOLTTAVISTA AIHEISTA. 

TEKSTI OLLI RANUA
KUVA JANNE VARONEN

S
eitsemän kutsuttua pääsi saapu-

maan paikalle ja nekin jotka olivat 

estyneitä tulemaan seminaariin, 

vastasivat etukäteen lähetettyihin 

kysymyksiin, joilla lehteä ja lehden 

tulevia numeroita on jatkossa tarkoitus kehittää.

RAJAVIESTI NYT
Seminaarin aluksi käytiin läpi Rajaviestin nykytilan-

ne. Lehteen on aina 

riittänyt hyvin juttuja 

ja ne ovat olleet 

lähes poikkeuksetta 

laadukkaita. Lisäksi 

mistä lehti voi olla 

aidosti ylpeä on se, 

että kaikki lehden 

jutut ja kuvat ovat 

jäsenten tekemiä ja 

ottamia. Parhaimmil-

laan noin 50 RTU:n 

jäsentä on tavalla tai 

toisella osallistunut 

lehden tekemiseen.

Edunvalvon-

tajuttujen määrä 

on jonkin verran 

vaihdellut lehdestä toiseen. Toisinaan lehden alun 

edunvalvontaosio voisi olla pidempi loppuosan 

vapaa-aikaosion kustannuksella. Lehdestä 

kuitenkin pidetään juurikin sen monipuolisuuden 

vuoksi, joten mitään dramaattista muutosta ei ole 

näkyvissä. Erilaisia juttuja niin edunvalvontaan 

kuin työn ulkopuolisiinkin aiheisiin liittyen tulee 

lehdessä olemaan myös tulevaisuudessa.

Kynnys juttujen tekemiseen ja kuvien ottami-

seen sekä niiden lähettämiseen lehden toimituk-

selle on pyritty pitämään mahdollisimman mata-

lalla. Käytännössä kaikki toimitukseen lähetetyt 

jutut on julkaistu. Riittää että juttu tai kuva jotenkin 

liittyy RTU:n jäseniin, rajamiehiin tai –naisiin, 

Rajavartiolaitokseen,… Erityisesti edunvalvon-

tajuttuja toivotaan, jotta lehdessä olisi sitä mitä 

jäsenet toivovat. Mikäli itse ei jostain syystä halua 

tai kykene (kaikki kykenee!), niin mielenkiintoisia 

aiheita voi myös lähettää sähköpostin välityksellä 

toimitukseen.

JUTTUJEN RAKENNE JA LEHDEN 
MUITA SPEKSEJÄ

Lehteen toimitettavien juttujen ja kuvien laadusta 

sekä tallennustavasta oli lehden toimituksella 

toiveita. Wordilla tehtäessä RTF-tallennusmuoto 

on paras. Tällöin tiedoston siirtäminen lehden 

taitto-ohjelmaan sujuu vaivattomimmin. Teksti 

tulisi myös olla mahdollisimman muotoilematon. 

Ainoastaan otsikko, ingressi ja väliotsikot on syytä 

erottaa leipätekstistä.

Otsikon tulisi houkutella lukija lukemaan 

artikkeli, joten siihen kannattaa panostaa. Otsikon 

jälkeinen ingressi on lyhyt kooste artikkelista, ja 

periaatteessa ingressin lukemalla tulisi olla käsitys 

artikkelin sisällöstä. Artikkelin leipäteksti avaa 

sitten tekstin sisällön tarvittavassa laajuudessa.

Kappalejako ja väliotsikot paitsi rytmittävät 

tekstiä, myös helpottavat lukemista. Haastat-

teluiden tuottamat lainaukset tekstissä lisäävät 

artikkelin syvyyttä ja antavat eri tahoille mahdol-

lisuuden tuoda näkemyksiään esille artikkelin 

käsittelemästä aihepiiristä.

Valokuviin on myös syytä satsata. Kap-

palemäärällisesti kuvia tulisi olla useampia ja 

laadullisesti niiden tulisi olla riittävän suurikokoisia, 

jotta lehden taittovaiheessa voidaan pelata tilan 

kanssa joko useilla tai suurilla kuvilla. Taitava ottaa 

kännykälläkin laadukkaita kuvia, varsinkin ulkona, 

joten aina ei tarvitse olla erillistä kameraa mukana. 

Kuvat tulee lähettää sähköpostilla erillisinä tiedos-

toina, ei liitettynä esimerkiksi wordiin.

Kuvien kuvatekstien tulisi tuottaa lisäinformaa-

tiota kuvalle. Siinä ei pitäisi kertoa mitä kuvasta jo 

muutenkin näkee. Jos kuvassa on esimerkiksi ih-

misiä, voisi kertoa ketä siinä on ja vaikkapa missä, 

ellei nämä jo käy selväksi itse kuvasta.

KEHITYSIDEOITA JA TEEMOJA
Seminaariin tuleville lähetettiin etukäteen kasa 

kysymyksiä liittyen lehden juttujen, teemojen ja 

muiden asioiden kehittämiseen. Tuleviin lehtiin 

saatiinkin runsaasti uusia ideoita.

Rajavies-

tin 3/2017 

teema on 

Turvallisesti 

vesillä ja leh-

den 4/2017 

teema Suomi 

100 vuotta. 

Näihin mo-

lempiin tuli 

mukavasti 

juttuideoita, 

joita on siis 

tarkoitus 

myös tulevis-

sa lehdissä 

toteuttaa. 

Syksyllä ja 

Joulun alla näemme mitä näistä aiheista saadaan 

synnytettyä.

Seminaariin osallistuvat saivat valita noin 

kymmenestä etukäteen suunnitellusta edun-

valvonta-aiheesta yhden. Tästä aiheesta he 

lupautuivat tekemään artikkelin johonkin tänä 

vuonna ilmestyvään lehteen. Jo tästä numerosta 

löytyy ensimmäiset artikkelit. Plakkariin jäi vielä 

muutama melko ajankohtainenkin aihe, mutta 

niihin palataan kunhan aika on sopiva.

Kaiken kaikkiaan seminaari oli muutaman 

vuoden tauon jälkeen oiva tapa herätellä mui-

takin huolehtimaan Rajaviesti –lehden tasosta. 

Päätoimittaja ja toimitus kun pääosin kahdestaan 

luotaavat lehteä eteenpäin. Myös hiljattain valitulta 

lehden toimituskunnalta odotetaan tiukkoja linja-

uksia ja muutoinkin hyvää työtä ja aktiivista otetta 

lehden tason ylläpitämiseksi ja jopa nostamiseksi.

Kiitos kaikille osallistujille!
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RAJAVIESTIMARATON TALLINNASSA 10.9.2017

JUOSTAAN MUTTA LINJA-
AUTOKULJETUSTA EI JÄRJESTETÄ
YHTEISKYYTIÄ EI RAJAVIESTIMARATONILLE TALLINNAAN JÄRJESTETÄ, SILLÄ MUKAAN ILMOITTAUTUI ALLE 10 
LÄHTIJÄÄ. MIKÄLI KUITENKIN TARVITSET LAIVALIPUN HELSINGISTÄ TALLINNAAN JA TAKAISIN, NIIN SE TULEE MAKSAA 
1.7. MENNESSÄ. OSALLISTUMINEN RAJAVIESTIMARATONILLE ON VASTAAVASTI TEHTÄVÄ 1.9. MENNESSÄ

TEKSTI JA KUVA OLLI RANUA

L
aivamatka maksetaan tilille: Kuusa-

mon OP FI76 5194 0720 1377 23 

(Mustalammen Urheilijoiden tili). Meno-

paluulaivamatka maksaa 40 euroa, 

sisältäen menomatkan yöpymisen 

kahden hengen hytissä.

Lähtö Helsingin satamasta on lauantaina 9.9. 

klo 21.30 ja paluu Tallinnasta tapahtuu sunnuntai-

na 10.9. klo 16.30. Takaisin Helsingissä ollaan klo 

19.00. MUISTA ILMOITTAUTUA:

1) Laivaan 1.7. mennessä maksamalla 40 

euroa em. tilille

 2) Rajaviestimaratonille 1.9. mennessä

(maraton tai puolimaraton) suoraan järjestäjille 

Tallinnaan, paitsi kymmenen kilometrin juoksu-/

kävelymatkalle ilmoittaudutaan maksamalla 20 

euroa em. tilille.

3) Lähetä heti maksamisen jälkeen, kuitenkin 

viimeistään 1.9. sähköpostia osoitteeseen olli.

ranua@gmail.com, jossa kerrot seuraavat asiat: 

nimi, osoite, puhelinnumero, virkapaikka ja juok-

sumatka sekä sarja.

SUOMI 100 
VUOTTA 
-KILPAILU
RAJAVIESTI JULKISTAA RTU:N 
JÄSENILLE SUOMI 100 VUOTTA 
-KILPAILUN.

K
ilpailussa etsitään kalastus-
aiheista kuvaa. Kaikenlai-
nen kalastukseen liittyvä 
sallitaan eli emme etsi vält-
tämättä saaliskuvia vaan 

pikemminkin kalastusharrastuksen 
tuomaa iloa! Kuva pitää olla rtu:n 
jäsenen ottama, mutta kuvassa voi 
olla esim. Perheenjäseniä tai muita 
henkilöitä.
    Kilpailun palkintona on lasse 
karjalaisen (aalto vaappu) tekemä 
suomi 100 vuotta -vaappu. Par-
haat kuvat julkistetaan rajavies-
tissä 4/2017 ja niistä maksetaan 
normaali rajaviestin kuvapalkkio. 
Kilpailun juryn muodostaa rajavies-
tin toimitus.
    Kilpailu päättyy 1.11.2017, 
Johon mennessä kalastukseen 
liittyvä kuva on oltava lähetetty 
sähköposti-osoitteeseen rajavies-
ti@rtu.Fi.

ILMOITTAUDU
LAIVAAN 1.7. 
MENNESSÄ!
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VERKKOSIVUJA KEHITETÄÄN
RTU:N VERKKOSIVUJA TULLAAN KEHITTÄMÄÄN TULEVAISUUDESSA JA HALUAMMEKIN TEHDÄ SIVUSTOSTA ENTISTÄ 
PAREMMAN. TARKOITUS ON TARJOTA TIETOA SELKEÄSTI, NOPEASTI JA HELPOSTI – KÄYTITPÄ MITÄ LAITETTA 
TAHANSA. 

GSU FÖRNYAR SINA WEBBSIDOR
GSU:S WEBBSIDOR SKA FÖRNYAS OCH VI VILL FÖRBÄTTRA VÅRA NUVARANDE SIDOR. IDÉN ÄR ATT ERBJUDA 
INFORMATION KLART, SNABBBT OCH ENKEL - OBEROENDE AV HURUDAN APPARAT DU ANVÄNDER. 

P
yydämme käyttäjiltä palautetta, jotta 

voisimme saavuttaa tavoitteemme. 

Toivomme että annat rohkeasti 

palautetta ja vastaat RTU:n sivuilta 

löytyvään kyselyyn, sillä autat meitä 

kehittämään parempaa palvelua. 

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvom-

me Holiday Clubin 1 vrk kylpyläloman kahdelle 

missä tahansa Suomessa. Sis. majoituksen, 

aamiaiset ja kylpylän vapaan käytön, 1 kpl 8000 

mAh Power Bank varavirtalähteen ja 3 kpl RTU:n 

lippistä. Arvonta suoritetaan kyselyn umpeuduttua 

31.7.2017. Arvonnan voittajiin ollaan yhteydessä 

sähköpostitse.

Linkki kyselyyn löytyy www.rtu.fi ajankoh-

taisosiosta. Vastaaminen vaatii kirjautumisen 

jäsensivuille.

V
i vill ha respons från våra användare 

så att vi uppnår vårt mål. Vi önskar 

att du modigt ger respons och sva-

rar på förfrågan för att hjälpa med 

utvecklingen av vår service.

Bland alla som svarat på förfrågan lottar vi ut 

ett dygns spa-semester för två på vilket som helst 

av Holiday Clubs spa:n i Finland. I paketet ingår 

inkvartering, morgonmål och fri användning av 

spa:t, 1 st 8000 mAh PowerBank reservbatteri 

och 3 st GSU kepsar. Lottdragningen sker då 

förfrågan stängs 31.7.2017

Länken till förfrågan hittar du på ww.rtu.fi aktu-

ella ärenden. Du måste logga in på webbsidan för 

att kunna svara på förfrågan.

NORDEA > OP!

R
tu:n nordean tilit muuttuivat Osuuspankin tileiksi 1.1.2017 Lukien.

    Vanhat Nordean tilinumerot lakkasivat toimimasta 31.5.2017.

Jos olet kuitenkin vielä maksanut mökki- tai jäsenmaksuja 

31.5.2017 jälkeen vanhoille tileille, niin ole yhteydessä RTU:n 

toimistoon, toimisto@rtu.fi

ELÄKELÄISJÄSEN!

H
ei, rtu:n eläkeläisjäsen, joka olet tulossa poolin 

kautta rajavartiolaitokselle töihin.

    Pyydämme ystävällisesti olemaan yhteydessä 

RTU:n toimistoon.

    toimisto@rtu.fi

Seniorien syysretki Pohjois-Norjaan

Seniorernas höstutflykt till Nord-Norge
 

P
erinteinen syystapaamisemme toteutetaan tänä vuonna syys-

kuussa 25. – 28. päivinä linja-automatkana Lappiin ja Pohjois-

Norjaan. 

Kokoontuminen Rovaniemellä 25.9. aamupäivällä ja paluu 

28.9. iltapäivällä. Retkellä tutustumme Norjan rajavartiotoimin-

taan Kirkkoniemessä. 

Matkan hinta on 250 euroa sisältäen linja-auton, majoitukset ja yhden 

yhteisen illallisen. Tarkempi ohjelma ja maksutiedot matkasta toimitetaan 

ilmoittautuneille. Paikkoja on rajoitetusti joten ilmoittaudu heti tai viimeistään 

15.8. mennessä Samppa Mattilalle sähköposti: samppa.mattila@pp.inet.fi tai 

puh. 0400 843607.

D
en traditionella höstträffen förverkligas i år 25-28 september 

som en bussresa till Lappland och Nord-Norge.

Vi samlas i Rovaniemi under förmiddagen 25.9. och återvän-

der den 28.9. på eftermiddagen. Under utflykten bekantar vi 

oss med Norges gränsbevakning i Kirkenes.

Resan kostar 250 euro och i priset ingår bussen, inkvartering och en ge-

mensam middag tillsammans. Program och inbetalningsuppgifter skickas till 

alla anmälda deltagare. Det finns begränsat antal platser så anmäl dig genast 

eller senast 15.8. till Samppa Mattila per e-post: samppa.mattila@pp.inet.fi 

eller tel. 0400 843607.

OSALLISTU 
ARVONTAAN!
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LAPIN VUODEN RAJAMIES 
ON TOMMI JUOPPERI
LAPIN VUODEN RAJAMIES -PALKINTOA ON JAETTU VUODESTA 2007 SAAKKA. 
PALKINTO MYÖNNETÄÄN TUNNUSTUKSEKSI HENKILÖLLE TAI YHTEISÖLLE, 
JOKA ON ERITYISEN ANSIOKKAALLA TEOLLAAN TAI RAJAMIESHENGEN 
MUKAISELLA TOIMINNALLAAN KUNNOSTAUTUNUT LÄHIMMÄISEN, 
TYÖYKSIKÖN TAI LAPIN RAJAVARTIOYHDISTYS RY:N HYVÄKSI.

TEKSTI JA KUVA OSSI SANIOLA

Vuosikokouksen tärkein tehtävä luulisi olevan 

luottamushenkilöiden valinta seuraavalle toimi-

kaudelle. Näin ei ole ainakaan Lapissa. Kokouk-

sen esityslistan kohdat paukutetaan 

pöytään määrämittaisina talousarviosta 

toimintasuunnitelmaan, eli aina siihen 

saakka, kunnes tulee kohta, jossa 

päätetään Lapin vuoden rajamies -pal-

kinnon saajasta. Tuon pykälän kohdalla 

tunnelma sähköistyy, sillä vuosittain 

valittavaa Lapin vuoden Rajamies 

-palkintoa arvostetaan.

Palkinnossa on hienointa se, että sen 

saajasta päättävät omat työkaverit, eli 

palkinnosta on muodostunut kentän 

toimijoiden ikioma kunnianosoitus niille 

henkilöille ja tahoille, joiden käytännön 

tekeminen ei välttämättä aina näy esi-

kuntaan saakka yhtä tärkeänä. Palkinto 

antaa myös mahdollisuuden puhua 

työkaverista selän takana hyvää ja 

kiittää hyvästä työkaveruudesta. Nämä 

ominaisuudet tekevät palkinnosta myös 

erittäin arvostetun.

KOKOUKSELLE
ESITELTIIN NELJÄ
PALKINTOKANDIDAATTIA

Vartioasemien emännät ja Rajajää-

kärikomppanian ruokalan työntekijät 

saivat ansaitun tunnustuksen tullessaan 

kootusti esitetyiksi palkinnon saajaksi. 

Jatkuva taistelu niukoilla resursseilla 

byrokraattisia hullunmyllyjä vastaan ei 

ole vielä lannistanut ammattitaitoista ja 

elintärkeää henkilöstöä rajavartioston 

arjessa ja juhlassa. Ruoka on erinomaista ja keit-

tiön väki on säilyttänyt hyväntuulisuutensa, vaikka 

kapustan heiluttajat joutuvatkin venymään koko 

ajan kasvavan työtaakkansa alla. Toivottavasti 

työnantajakin osoittaisi jollain konkreettisella taval-

la, että tämän tärkeän ammattiryhmän edustajat 

ovat muutakin kuin pelkkiä numeroita hupenevien 

resurssien Excel-taulukossa.

Raja-Joosepin tiitterät emännät Rea Keränen 

ja Pirkko Saajo tulivat esitetyiksi palkinnon saajiksi 

myös erikseen. Sydämelliset aseman rautarouvat 

huolehtivat koko vartion porukan taistelukunnosta 

ilman isompia numeroita. Näiden hymyilevien 

ilopillereiden tiedetään olevan vartioaseman 

työhyvinvoinnin korvaamattomat kulmakivet joihin 

koko aseman väki luottaa.

Sami Ruotsalasta tuli kova esitys palkinnon 

saajaksi. Sami on vuosikaudet suunnitellut, järjes-

tänyt ja kehittänyt kovalla asenteella Lapin rajavar-

tioston voimankäyttökoulutusta yhteistoiminnassa 

poliisin, puolustusvoimien ja tullin kanssa. Samin 

voimankäyttöön, työturvallisuuteen ja tilanteiden 

hallintaan liittyvä kokonaisvaltainen kompetenssi 

on myös oma vientituotteensa, jolla on kysyntää 

koko Suomen alueella.

Tommi Juopperista tehty palkintoesityspe-

rustelu oli sanallisesti lyhyin: Rajavartiolaitoksen 

koiramestaruus.

KARHUTUNTURIN KOIRAKUISKAAJA 
PALAUTTI LAPIN KOIRAMIEHET 
VOITTOKANTAAN

Syrjäiseltä Karhutuntunturin rajavartioasemalta 

uransa aloittanut Juopperi sai ensimmäisen 

rajakoiran ohjattavakseen vuonna 2010. Koira oli 

nimeltään Nette (Fangzahn Aysha). Saman koiran 

kanssa Juopperi ehti jo käydä valtakunnallisissa 

kisoissa ottamassa tuntumaa hermoja raastavaan 

kilpailuun ennen täysosumaa.

Edellisestä Lappiin tulleesta 

Rajavartiolaitoksen rajakoi-

ramestaruudesta ehti kulua 

kolmekymmentä vuotta. Myös 

edellinen lappilainen voittaja 

Pekka Moilanen palveli sittem-

min jo lakkautetulla Karhutuntu-

rin rajavartioasemalla. Moilanen 

toi mestaruuden Lappiin vuonna 

1986. 

Ammattitaitokilpailun voitto 

arvostettiin vuosikokouksessa 

korkeimmalle valittaessa Lapin 

vuoden rajamiestä. Tämä ei ole 

mikään ihme, sillä Lapin koiran-

ohjaajat eivät ole saavuttaneet 

voittoa Rajavartiolaitoksen mes-

taruuskilpailuissa kymmeniin 

vuosiin. Yleisesti voidaan todeta, 

että koiranohjaajien työpanosta 

arvostetaan kentällä muutenkin, 

sillä toimiva koirakko on laitok-

sen tärkein työkalu. Mikään ei 

voi korvata koiraa rajavalvonta-

puolella sen monikäyttöisyyden 

ja tehokkuuden vuoksi. Kyse on 

Rajavartiolaitoksen operatiivisen 

kenttätoiminnan kannalta todella 

keskeisestä ja ratkaisevasta 

ammattiosaamisesta. 

Ihan helpolla ei voitto kuiten-

kaan irronnut, sillä äänestyk-

sessä jouduttiin historiallisesti 

turvautumaan ensimmäistä 

kertaa uusintaäänestykseen, sillä Sami Ruot-

sala ja Tommi Juopperi saivat yhtä paljon ääniä 

äänestyksen ensimmäisellä kierroksella. Toisella 

äänestyskierroksella Tommi sai 22 ääntä ja Sami 

20. Tarkistuslaskennan jälkeen todettiin, että Tom-

mi Juopperin nimi kaiverretaan ikuisesti kiertävän 

kiertopalkinnon kunniataulukkoon.

Voittamalla koko Suomen parhaimmat koirakot, 

Tommi, palkinto ja leveä hymy!
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ETELÄSTÄ TAKAISIN POHJOISEEN
PITKÄÄN HENKILÖSTÖN SIIRROT OLIVAT LÄHINNÄ POHJOISESTA ETELÄÄN JA MONI POHJOISESTA SIIRRETTY 
VIRKAMIES SAI VAIN UNELMOIDA TAKAISIN KOTISEUDULLEEN PÄÄSYSTÄ. USEA ON TÄSTÄ SYYSTÄ VAIHTANUT JOPA 
TYÖNANTAJAA. 

TEKSTI JA KUVA ASKO RISTOLAINEN

V
arsinkin etelässä virkauransa 

aloittaneiden nuorten rajavartijoiden 

epävarma pääsy kotiseudulle poh-

joiseen on vaikuttanut usein myös 

uran jatkumiseen. Haastatteluissa 

vakuuteltu siirtomahdollisuus ei ole konkretisoi-

tunut useiden vuosien odottelunkaan jälkeen 

ja moni onkin hakeutunut toisen työnantajan 

palvelukseen.

Kun pohjoisen rajavartiostot oli imetty tyhjiin 

kaakkoisrajan kasvavan liikennemäärän myötä, 

herättiin todellisuuteen. Pohjois-Karjalassa, 

Kainuussa ja Lapissa ei 

ole nopean eläköitymisen 

myötä enää riittävästi 

työntekijöitä. Myös muut-

tunut maailmanpoliittinen 

tilanne on vaikuttanut 

siihen, että mahdollisuus 

siirtoihin etelästä pohjoi-

sempaan on avautunut 

monelle nuoremmalle ja 

vanhemmalle virkamie-

helle. Yksi heistä on Niira-

lan rajatarkastusasemalta 

1.6. Lappiin siirtynyt Elina 

”Ellu” Huotari.

Rajavartijat ovat olleet 

Ivalosta kotoisin olevan 

Ellun elämässä pienestä 

pitäen.  Rajajääkärikomp-

pania oli muutaman 

sadan metrin päässä 

lapsuudenkodista ja rajamiehet jokapäiväinen 

näky katukuvassa. Jo seitsemänvuotiaana Ellu 

päätti, että hänestä tulee rajavartija. Ajan myötä 

ajatus vahvistui ja lopulta konkretisoitui hakuun 

peruskurssille Immolaan.

– Valmistuin  rajavartijan peruskurssi 22:lta 

joulukuussa 2015. Ensimmäinen virkapaikkani 

oli Kaakkois-Suomen rajavartiostossa Nuija-

maan rajatarkastusasema, josta sain siirron 6kk 

jälkeen Pohjois-Karjalan rajavartiostoon Niiralan 

rajatarkastusasemalle. Tämä oli minulle hyvä 

siirto, sillä olen asunut Joensuussa säännöllisen 

epäsäännöllisesti kesästä 2009, jolloin aloitin 

naisten vapaaehtoisen asepalveluksen. Suurin 

osa ystävistäni asuu edelleen Joensuussa, kertoo 

Elina Huotari.

Vaikka suuria eroja vartiostojen toimintamalleis-

sa ei ole, löytää Ellu silti jotain eroa Nuijamaan ja 

Niiralan välillä.

– En ehtinyt palvella Kaakkois-Suomessa kuin 

6kk, joten kaikki oli siellä todella uutta ja jännittä-

vää. Vaikka Pohjois-Karjalassa henkilöstö on kes-

kimäärin vanhempaa kuin Kaakkois-Suomessa, 

vallitsee täällä erittäin hyvä tekemisen meininki ja 

asiat hoidetaan asiakaslähtöisesti ja ammattitai-

toisesti. Myös työyhteisössä havaitsen sitä tiettyä 

”rajamieshenkeä”. Toki Niiralan asiakasprofiili on 

täysin erilainen kuin Nuijamaalla ja ensimmäi-

set kuukaudet olivatkin aikamoista totuttelua 

hiljaisempiin päiviin ja niiden ”kovien keissien” 

puuttumiseen. Myös tässä suhteessa Niirala on 

ollut erilainen; jokainen saa toimia esimerkiksi 

ulkomiehenä ja osallistua hallinnollisten toimen-

piteiden tekemiseen, kun taas Nuijamaalla näihin 

hommiin oli erikseen korvamerkatut ja nimetyt 

henkilöt ja työpäivät olivat oikeastaan pelkkää 

ensimmäisen linjan rajatarkastajana toimimista. 

Niiralassa työnkuva on laajempi, jatkaa Huotari.

Kun siirto Sallaan varmistui, kyselin Ellulta 

tunnelmia lähdön lähestyessä. Suomen lisäksi 

Keski-Euroopassa asuneena ja työskennelleenä 

hänellä on perspektiiviä katsoa kotiseutua eri 

näkökulmasta kuin siellä ikänsä asuneet.

 – Fiilikset ovat rehellisesti sanottuna hyvin 

ristiriitaiset. Olen haaveillut paluusta Lappiin siitä 

saakka kun lähes 8 vuotta sitten muutin ”etelään”, 

joten totta kai minusta on mahtavaa päästä takai-

sin kotiseudulle. Inarissa ollessani tunnen tiettyä 

mielenvapautta ja koen, 

kliseisesti sanottuna, 

että minun on helpom-

pi hengittää kun olen 

pohjoisessa. Kuitenkin 

henkilökohtaiset suh-

teeni ovat hyvin tiiviisti 

sidoksissa Joensuuhun. 

Aloitin työnteon ollessani 

14-vuotias ja voin sanoa, 

että Niiralan rajatarkas-

tusasema on ollut paras 

työpaikka ja paras työyh-

teisö jossa olen koskaan 

työskennellyt. Kollegoja 

tulen kaipaamaan erittäin 

paljon, sillä monesta 

työkaverista on tullut 

hyviä ystäviä myös sivii-

limaailmassa. Onneksi 

niin moni on Lapinhullu, 

joten uskon että näitä perskärpäsiä tulee ovella 

pyörimään kalastus-, vaellus- ja valokuvausreissu-

jen yhteydessä, lopettaa Elina Huotari.

Tulevaisuudessakin Ellun haaveena on päästä 

ulkomaille, tällä kertaa rajavartijan tehtäviin. 

Frontexin komennukset ovat osa tulevaisuuden 

suunnitelmia kunhan virkaikää ja kokemusta on 

kertynyt riittävästi.  Niiralasta mukanaan Ellu aikoo 

viedä hyvän tekemisen meiningin ja kertyneen 

ammattitaidon.

Juopperi tyhjensi pajatson vuosikokouksessa. 

Tämän takia Juopperia esittänyt työkaveri tyytyi 

kirjoittamaan palkitsemisesitykseen ainoastaan 

”Rajavartiolaitoksen koiramestaruus”. Muuta ei 

tarvittu. Kaikki tietävät, mitä kaikkea nuo kaksi 

sanaa pitävät sisällään. Toivoa sopii, että Juop-

perin upean esimerkin siivittämänä Lapin muut 

koiranohjaajat pystyisivät seuraavissa kilpailussa 

yhtä koviin suorituksiin niin että Poika saataisiin 

pidettyä Lapissa ainakin muutaman vuoden ajan.

Lapin Rajavartioyhdistys ry onnittelee kaikkia 

palkinnon saajiksi esitettyjä henkilöitä! Jo pelkäs-

tään ehdolle pääsy näissä karkeloissa osoittaa, 

että työpanostanne arvostetaan ja että olette 

tärkeä osa työpaikkanne ja täten koko Rajavartio-

laitoksen työhyvinvointia. Kiitoksia työkaveruudes-

tanne ja kiitos hyvin tehdystä työstä!

Elina Huotari.
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JARKKO UUSISALMI. Kuvassa 21.3. historiaan 
siirtynyt rajavartioasema, joka on nykyään nimetty 
kunnan mukaan Sallaksi. (Vasemmalla alla)

JYRKI KARJALAINEN. Sari Harju-Aho täytti 50 
vuotta 10.3. Kelloselässä juotiin synttärikahvit 17.3. 
Onnittelemassa oli LRE:sta henkilöstötoimiston päällikkö 
Kaarlo Suoniemi. (Alla)

ANTTI TYYSKÄ. Koiranohjaajan peruskurssilta.  
Keskellä narttu Olga, Luigin, Hukan ja Pläkin 
piirittämänä. (Vasemmalla keskellä)

TUOMAS KIISKINEN. Vaalimaan rajanylityspaikka 
27.3. illalla. Huikeat värit taivaalla!

KUVIA RAJOILTA
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Espoo
Suomen Venehuolto
Puh. 044 49 499 26

Hanko
Hangon Auto- ja Vene-
talo
Puh. 019 267 6700

Helsinki
Suomen Venehuolto
(Lauttasaari)
Puh. 044 49 499 20

Top-Boat
(Jollas)
Puh. 09 69 888 62

Iniö
Björklund Båtslip
Puh. 02 463 5343

Inkoo
Mainserv
Puh. 050 531 1805

Mekaniska Marin
Puh. 09 221 1014

Joensuu
Kopola
Puh. 050 355 5996

Kotka
Veleiro
Puh. 05 210 9555

Kuopio
SkipService
Puh. 017 262 0990

Lahti
Vääksyn Konepiste
Puh. 010 271 7411

Lappeenranta
UK Koskimies
Puh. 05 612 9071

Leppävesi
Autosähkötyöt Ahonen
Puh. 010 322 0160

Loviisa
Tuomo Lempinen
Puh. 040 071 4049

Oulu
Fennomotors
Puh. 0400 279 017/-16

Parainen
Damec
Puh. 0400 845 594

Pori
Petäjäksen venepalvelu
Puh. 02 824 1041

Porvoo
Emsalö Båtuplag
Puh. 0207 559 340

Raasepori
Skuru Marine
Puh. 040 587 3600

Rauma
Petäjäksen Telakka
Puh. 02 824 1041

Savonlinna
VS-Marin
Puh. 015 273 090

Sideby
Sideby Motor
Puh. 050 4360 786

Taalintehdas
Dalsbruks Båtservice
Puh. 02 466 1400

Tammisaari
Hydrolink Boatcenter
Puh. 050 378 60 71

Tornio
Tatun Tarvike
Puh. 020 7850 840

Turku
S-Marin
Puh. 044 7251065

Uusikaupunki
Salmeri
Puh. 02 842 33 53

Vaasa
Hydrolink Boatcenter
Puh. 06 357 5070

Vääksy
Vääksyn Konepiste
Puh. 010 271 7412

volvo penta huoltoverkostomme
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SENIORIT 
JÄLLEEN 
KROATIASSA 

TEKSTI JA KUVAT SAMPPA MATTILA

V
eneessä oli ilmastointi, neljä kahden 

hengen hyttiä, salonki pentterillä ja 

pari WC:tä/suihkutilaa. Pentteri oli 

varustettu jääkaapilla, kaasuliedellä 

ja lämpimällä vedellä. Pakastinarkku 

ei toiminut. Navigointilaitteena oli monitoiminen 

yhdistelmälaite jonka näyttö oli vanhalle miehelle 

turhan suppea ja toimintojen hakeminen siksi työ-

lästä. Pituutta veneillä oli 13,85m leveyttä 4,49m 

syvyyttä 1,75m ja painoa 9 550kg. Koneena oli 54 

HP Yanmarin. Molemmat purjeet olivat rullatta-

via eli isopurjeen tehosta oli näin paljon poissa 

varsinkin kun purjeet olivat varsin iäkkäitä ja ve-

nyneitä. Mainitsemani puutteet ovat varsin yleisiä 

vuokrattaessa vanhempia veneitä. Vanhemmat 

vuokraveneet ovat edullisempia, mutta silloin saa 

varautua pikku puutteisiin. Muuten veneemme oli 

siistissä kunnossa ja veneen vuokranneen Adriatic 

Yacht Charter firman kanssa asiointi toimi hyvin.

Purjehduksemme alkoi tällä kertaa Dubrovni-

kista ACI:n marinasta ja reittimme muodostui seu-

raavista satamista: Sipan saaren itäpäässä oleva 

Sudurad, Mljet saaren länsipään Polace, Lastovon 

saaren Pasadur, Korculan saaren länsipään Vela 

Luka ja itäpään Korculan kaupunki ja uudelleen 

Sipan saari mutta nyt länsipään Sipanska Luka 

sekä lähtösatamamme Dubrovnik. Meripeninkul-

mia kertyi n. 200, mikä vallinneet tuulet huomioi-

den oli ihan mukavasti. 

Yhdistyksemme purjehdusmatkojen ensiker-

talaisia tällä kertaa olivat Raimo Siuro ja Georg 

Usano. Istuessamme iltaa Korculan satamassa 

juttumme kääntyi heidän työhistoriaansa. Esille tuli 

myös kysymykset purjehtimisesta ja osallistumi-

sesta yhdistyksemme toimintaan. Seuraavassa 

heidän taustoistaan ja kommenteistaan yhteen-

vedot. 

Raimo on syntynyt kesäkuussa 1948 ja ollut 

eläkkeellä vuodesta 1998 alkaen. Hän työskenteli 

Lapin rajavartiostossa vartio- ja partiomiehenä 

Karesuvannon, Kilpisjärven ja Munnikurkion 

rajavartioasemilla jääden eläkkeelle Kilpisjärveltä 

ylirajavartijana. Raimo ehti olla ennen palvelusta 

Lapissa reilun vuoden töissä myös Pohjois-Kar-

jalan rajavartiostossa Talikkajärven ja Leminahon 

rajavartioasemilla. 

Kysymykseeni, mikä sai hänet osallistumaan 

purjehdusmatkalle, Raimo vastasi: “Osallistues-

sani Seniorien viimevuoden syksyn tapaamiseen 

Saimajalla ja sieltä suoritettuun kanavaristeilyyn 

Viipuriin, heräsi minulla kiinnostus merimatkoihin. 

Senioritoimintaan osallistumiseen kannusti halu 

tavata vanhoja työkavereita hyvän ammatin piiristä 

sekä halu oppia uutta ja saada uusia kokemuksia.

Purjehduskokemusta minulla oli vain siviiliys-

tävän kanssa suoritetulta parin päivän reissulta 

Saaristomereltä, mutta se auttoi ja kaikki on 

mennyt ennakkokäsitykseni mukaan. Porukka on 

yhtenäistä ja hommat hoituu ilman äkseerausta. 

Merimiehet ovat osoittautuneet samanhenkisiksi 

eläkeläisiksi ja entistä enemmän ihmetyttää miksi 

palvelusaikana oltiin niin omissa porukoissa. 

Liittojen yhdistyminen on hyvä juttu.”

Georg eli tuttavallisemmin Jori on syntynyt 

lokakuussa 1949 ja ollut eläkkeellä vuodesta 2002 

alkaen. Hän työskenteli Suomenlahden Merivar-

tiostossa ensin kansi- ja sittemmin konemiehenä 

Koskeloluokan ja ulkovartiolaivoilla jääden eläk-

keelle Hangon merivartioasemalta vanhempana 

merivartijana. Ennen uraa merivartiostossa Jori 

aloitti kauppalaivastossa 16-vuotiaana seilaten 

noin neljä vuotta maailman merillä. Maarajallakin 

P-KR:ssa hän ehti työskennellä vuoden verran 

suorittaen sinä aikana rajavartijan peruskurssin, 

SENIORIYHDISTYKSEN 
KOLMANNELLE 
PURJEHDUSMATKALLE KROATIAAN 
LÄHDETTIIN LAUANTAINA 
TOUKOKUUN 13. PÄIVÄNÄ JA 
PALATTIIN VIIKON KULUTTUA 
LAUANTAINA 20. PÄIVÄN ILLALLA. 
OLIMME VUOKRANNEET 
KÄYTTÖÖMME OCEANIS 45 
TYYPPISEN PURJEVENEEN VM. 2013 
NIMELTÄÄN S/YTERAN. 

Senioripurjehduksen ensikertalaiset Georg Usano 
vas. ja Raimo Siuro s/y Teran peräkannella Korculan 
satamassa.
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KNAAPIN MAALAUSTALKOOT

Perinteinen meininki, yksi tekee ja neljä johtaa.

Peter ja pytty. Peterillä 
on homma hanskassa.

TEKSTI SAMPPA MATTILA
KUVAT MARTTI ROSENDAHL

J
äsenistämme ilmaantuikin Knaapin 

pihalle kahdeksan riuskan miehen 

porukka 

maa-

nantai-

na 29.5. aamulla 

aloittamaan työt. 

Paikalla olivat 

työmaapäällikkönä ja 

osa-aikaisena kokki-

na Petteri Kallio sekä 

hyvinä työmiehinä 

Olavi Hirvonen, Peter 

Peltonen, Kimmo Rantanen, Martti Rosendahl, 

Jorma Summanen, Kari Vainio ja Samppa Mattila. 

Sää mahdollisti kohtuullisesti urakan etenemisen, 

joskin ulkolämpötila olisi saanut olla kesäisemmis-

sä lukemissa. Sauna, ruoka ja uni palkitsi iltaisin 

ahertamisen. Urakka saatiin päätökseen torstaina 

1.6. iltapäivällä ja kaikki miehet ehjinä mutta 

väsyneinä kotiin.

SENIORIEN HALLITUS JÄTTI KEVÄÄLLÄ UNIONIN HALLITUKSELLE 
TARJOUKSEN HIMOKSEN LOMAMAJA KNAAPIN ULKOMAALAUKSESTA. 
TARJOUS HYVÄKSYTTIIN, JOTEN ENTISTEN MERI- JA RAJAVARTIOMIESTEN 
TULI RYHTYÄ MAALAUSURAKOITSIJOIKSI. 

ennen kuin paikka merivartiostossa aukesi.

Purjehduksellemme mukaan lähtöön innosti 

kuulumiset aikaisemmista reissuista ja omat 

kokemukset muilta yhdistyksemme matkoilta. 

Ajankohta purjehdukselle oli vasta nyt sopiva. 

Purjehduskokemusta Jorilla on poikavuosilta pa-

rilta kesältä meripartiosta Haminan Päivänpoikien 

veneiltä. Kiinnostus purjehdukseen on säilynyt 

noilta ajoilta. Tämä reissumme on mennyt hänen 

mielestään hyvin. Hänellä ei ollut vääriä ennakko-

odotuksia joten touhu ollut sellaista kuin oletinkin. 

Ennakkotietoja matkasta kumpikin totesi 

saaneensa riittävästi. Puutteeksi todettiin sinänsä 

ison veneen majoitustilat, parivuode ei ole vatsak-

kaille vanhemmille herrasmiehille kaiken otollisin 

leposija. Tuulet olisivat saaneet olla suotuisempia 

sillä nyt onnistuimme seilaamaan koko matkan 

vastaisiin ja aika heikkoihin tuuliin. Vaihtelevim-

missa tuulissa purjehduksen ”salat” olisivat tulleet 

selvemmin esiin. 

Kroatia oli entisensä. Maisemat ovat upeita 

ja vedet kirkkaita. Paikat ovat pääosin siistejä ja 

kunnossa. Ruoka sekä paikallinen viini on hyvää, 

annokset reiluja ja vielä kohtuuhintaisia. Eipä ihme, 

että Kroatia on matkailukohteena lisännyt suosi-

otaan. Tukevaa mutta hyvää oli myös veneemme 

ruokahuolto. Kiitos siitä tällä kertaa kokkina 

touhunneelle Petteri Kalliolle. Aamupalat ja lounas 

kuuluvat perinteisesti itse valmistettaviin sapus-

koihin. Tältä reissulta päiväkahvit kakkuineen tulee 

erikseen mainita. Iltaisin 

nautimme paikallisten 

ravintoloiden tarjon-

nasta. 

Pelkkää satamasta 

satamaan kulkemista 

nämä reissut eivät 

ole. Lastovon kauniilla 

saarella, joka on 

kokonaan jonkinlaista 

luonnonsuojelualuetta, 

vuokrasimme pari pik-

kuautoa ja tutustuimme 

paikkaan tarkemmin. 

Osalle miehistöä Dub-

rovnik oli ennestään käymätön paikka ja siksi pa-

lasimmekin perjantaina jo hyvissä ajoin satamaan 

tutustuaksemme tähän suosittuun matkailukau-

punkiin ja Unescon maailmanperintökohteeseen. 

Dubrovnik, vanhalta nimeltään Ragusa, on vanha 

kaupunki, sillä sen arvellaan saaneen alkunsa jo 

600-luvulta. Kauniit rakennukset, tornit linnakkeet 

ja kaupungin muuri ovat 1000 – 1500 luvulta. 

Kaupunki on kärsinyt suuria tuhoja vuoden 1667 

maanjäristyksessä, Napoleonin valloitussodassa 

1800 luvun alussa ja viimeksi Serbien piirittäessä 

ja pommittaessa kaupunkia puolen vuoden ajan 

1991–92. Aina se on kuitenkin rakennettu ripeästi 

uudelleen. Nykyisin siellä on noin 43 000 asu-

kasta ja se kuuluu ympäristöineen alueeseen ns. 

ekslaaviin, jonka Bosnia – Herzegovian hallussa 

oleva rannikkokaistale erottaa muusta Kroatiasta. 

Dubrovnik on turistikohde ja heitä olikin siellä to-

della runsaasti johtuen osaltaan neljästä suuresta 

risteilijälaivasta, jotka vierailivat siellä kanssamme 

samaan aikaan.  

    Veneiden luovutus sujui rivakasti ja illan päät-

teeksi laskimme purjehduksen aloitusseremonias-

sa veneen mastoon nostamamme Suomen lipun. 

Oli jälleen kulunut viikko hienossa ympäristössä 

ja ennen kaikkea hyvässä seurassa. Yhteiset 

kokemukset ja käydyt keskustelut ovat näiden 

retkien parasta antia. Kiitos näistä taas kaikille 

mukana olleille. 
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VARTIOLENTOLAIVUEEN 

OPEN BASE 
KIINNOSTI 
YLEISÖÄ
RAJAVARTIOLAITOKSEN 
VARTIOLENTOLAIVUEEN UUDESSA 
TUKIKOHDASSA HELSINKI-
VANTAALLA JÄRJESTETTIIN 
YLEISÖLLE AVOIN OPEN BASE 
-TAPAHTUMA 13.5.2017.
TULLIMIEHENTIELLÄ SIJAITSEVA
TUKIKOHTA AVASI OVENSA
YLEISÖLLE KLO 13 AIKAAN, JOLLOIN
PORTTIEN TAKANA OLIKIN JO
JONOA.

TEKSTI JA KUVAT SATU SAARIVUORI

V
äkeä kävi tasaisesti koko päivän ja 

vieraiden vastaanottajana toimineen 

Vartiolentolaivueen apulaiskomen-

taja Ismo Siikaluoman mukaan 

yhteensä yli 500 henkilöä vieraili 

tukikohdassa kahden tunnin aikana. Isojen hallien 

syövereihin mahtui onneksi väkeä.

NÄYTILLÄ KATTAVASTI KALUSTOA
Yleisö pääsi tutustumaan ilma-aluskorjaamon 

puolelle sekä muihin halleihin, missä oli esillä 

kattavasti kalustoa. Vieraiden ei tarvinnut tyytyä 

ihastelemaan kalustoa vain ulkoapäin vaan he 

pääsivät myös sisätiloihin tutustumaan. Lentueen 

operatiivinen henkilökunta osallistui kaluston ja 

toiminnan esittelyyn niiden välittömässä läheisyy-

dessä. Dornier-kone kiinnosti niin kovasti, että 

jonoa riitti koko tapahtuman ajan.

Tapahtumassa esillä ollut kalusto:

- H215 Super Puma

- AgustaWestland 119MKII Koala

- DO228 Dornier

TAPAHTUMASTA 
PALONSAMMUTUSTEHTÄVIIN

Yleisö sai tapahtumapäivänä seurata myös oikeaa 

hälytystehtävälle lähtöä, kun lentue sai ilmoituk-

sen maastopalosta Uudellamaalla. Moni seurasi 

jännittyneenä hallin oviaukosta, kun lentomiehistö 

valmistautui lähtöön ja kopteri nousi pihalla olevan 

lavetin päältä ilmaan. Tilanteen yhteydessä näh-

tiin, miten FinnHEMSin lääkärihelikopteri 

lensi myös alueella, jolloin Rajavartiolai-

toksen kopteri joutui hetken odottamaan 

lentoalueen laidalla ennen hälytysteh-

tävälle lähtöä. Kopteri palasi kuitenkin 

melko pian takaisin tukikohtaan, koska 

palokunta oli saanut palon hallintaan 

maasta käsin.

RVL:N LENTOTOIMINNAN 
VAIKUTUS HKI-VANTAALLA

Air Navigation Services Finland Oy (ANS 

Finland) tuottaa lennonvarmistustoimin-

tapalveluita Helsinki-Vantaan lento-

asemalla. Vartiolentolaivueen kaluston 

käyttämät lentoreitit suunniteltiin ANS 

Finlandin sekä Finavian kanssa yhteis-

työssä niin, että vaikutukset kaupalliselle 

liikenteelle ja lähialueiden asukkaille 

olisivat mahdollisimman vähäiset. Fi-

navian ympäristöyksikön edustaja olikin 

mukana Open Base -tapahtumassa 

kertomassa kansalaisille mm. lentomelu-

alueista ja kopterien lentoreiteistä. 

Operatiivinen toiminta uudessa tuki-

kohdassa alkoi maaliskuussa. Tukikoh-

dasta operoidaan pääsääntöisesti H215 

Super Puma meripelastus- ja AW119 

Koala -helikoptereilla.

henkivakuutuskuntoon.fi

Tiesithän, että RTU:n jäsenenä sinä ja perheesi olette oikeutettu pysyvästi 
edulliseen henki- ja tapaturmavakuutukseen. Esimerkiksi henkivakuutus 

31-vuotiaalle RTU:n jäsenelle 100 000 euron turvalla maksaa vain 7 euroa 
kuussa. Alennus on peräti 61 %, mikä merkitsee noin 128 euron säästöä 

vuodessa. Turvaa perheesi toimeentulo, jos pahin sattuisi. Kattavan 
vakuutusturvan koko perheelle saat kätevimmin osoitteesta

Primus on tutkitusti Suomen edullisin henkivakuutus (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä  
hintavertailu 9/2016). Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

OTA TÄYSI HYÖTY IRTI
järjestöjäsenyydestäsi.

61 %
Henkivaku

utus

EDULLISEMMIN!
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RAJAKERSANTTI EVP. LAURI HALLA-AHO 25.8.1923–3.3.2017

HUUTOLAISPOIKA HALLA-AHO ETENI 
RAJAVARTIJALIITON PUHEENJOHTAJAKSI
”PARHAIMMILLAANKIN ELÄMÄ ON JUURETONTA, JOTENKIN IRRALLISTA JA VÄLIAIKAISUUDEN TUNTUISTA. KAUKANA 
JA ERILLÄÄN OMASTA SUVUSTAAN, KASVUYMPÄRISTÖSTÄÄN IKÄÄN KUIN ROIKKUISI TUULENKULJETTAMAN PILVEN 
VARASSA.”

TEKSTI SANNI HALLA-AHO

N
äin kirjoitti Lauri Halla-aho kuvaten niin omia kuin monen muun-

kin töiden perässä kotiseudultaan 

muuttaneen alajärveläisen tuntoja. 

Lauri Halla-ahon sukupolvi rakensi 

tämän maan; ratatyöt, tietyöt ja 

jatkosodan jälkeen jopa uuden rajalinjan vetäminen 

tehtiin käsipelillä. Hevosvoimat olivat heinäkäyttöi-

siä ja nouseva Suomi tallennettiin valokuviin, joiden 

filmit kehitettiin Saksassa saakka. Rajamiesten 

keskeinen kulkuneuvo olivat sukset vielä kauan 

sotien jälkeenkin.

Seitsenlapsisen perheen suutari-isän kuoltua 

isommat lapset joutuivat rengeiksi ja piikomaan. 

Nuorimmaiset, Lauri ja kolme vuotta nuorempi sisar 

Silja, sijoitettiin Isoniemen taloon 20-luvun lopulla 

– vaikka huutolaisten kauppaaminen oli jo siinä 

vaiheessa sivistysvaltion syntyä virallisesti lopetettu.

Jatkosotaan Lauri Halla-aho kiirehti himpun ver-

ran alaikäisenä, talvisota oli kulunut piikkilankaa teh-

taillen (sielläkin alaikäisenä, ikänsä valehdelleena). 

Sodasta hän ei paljoa tarinoinut. Sen verran jälkipolvet tietävät, että kranaatin-

sirpaleita löytyi Muurilan kannaksen muistoina useampikin ja hengenlähtö oli 

lähellä, kun haavat tulehtuivat Lapuan riiuureissulla.

Lauri Halla-aho teki kaksi työuraa, ensimmäisen rajajääkärinä eri puolilla 

Suomen itärajaa. Hän eteni aina Rajajääkäriliiton (nyk. Rajaturvallisuusunioni) 

puheenjohtajaksi. Toinen ura sai alkunsa jo sodassa viestimiehenä toimiessa, 

sittemmin valokuvausharrastuksella vahvistettuna. Hän senttasi, eli toimitti 

juttuja eläkevuosinaan lukuisiin lehtiin.

Lauri Halla-aho avioitui kahdesti ja jäi leskeksi 

kahdesti. Lapsille löytyi äiti Eeva, os. Saarela, 

Viialasta. Perheeseen syntyi neljä lasta. Leskimies 

avioitui uudestaan imatralaisen Helmin (os. Karvo-

nen) kanssa.

Eläkevuosinaan Lauri Halla-aho palasi lapsuu-

dessa pirstoutuneen perheensä pariin. Monet 

sisaruksista olivat asettuneet perheineen Janakka-

laan, Tervakosken hienopaperitehtaan kainaloon. 

Lapsenlapsille ja lapsenlapsenlapsille sijainti 

Puuhamaan naapurissa oli mieleinen. 

Vaarilla kyläily tiesi meille lapsenlapsille aina 

kahta asiaa: vanhojen valokuvien plaraamista ja 

paikallislehtien lukemista. Hän seurasi entisten 

kotipaikkojensa lehtiä ja toimi niiden avustajana. 

Lehtijutuista syntyi myös omaelämäkerrallinen kirja 

vuonna 2008. Lauri Halla-aho piti säntillisesti kirjaa 

säähavainnoista ja teki sukututkimusta. Raja-

miesvuodet Ivalossa jättivät häneen pysyvän jäljen, joten monet lomamatkat 

suuntautuivat eri puolille Lappia.

Kirjoittaja on Lauri Halla-ahon tyttärentytär

60-VUOTIAS KUUSAMON RAJAVARTIOYHDISTYS 

VUOSIKOKOUS RUKALLA
 

JUHLAVUOTTAAN VIETTÄVÄ YHDISTYS KOKOONTUI VUOSIKOKOUKSEEN 
RTU:N MÖKILLE RUKAN SALMILAMMELLE. TERO TURKIA VALITTIIN 
JATKAMAAN YHDISTYKSEN JOHDOSSA, VAIKKA HÄN ITSE OLIKIN VARSIN 
VASTAHAKOINEN SUOSTUMAAN PUHEENJOHTAJAKSI. 
TEKSTI JA KUVA TEEMU TAKALO

S
euraajaehdokkaat saavatkin aktivoi-

tua seuraavaan vuosikokoukseen 

mennessä, jotta puheenjohtajan 

vaaliin saadaan innokkaita järjestö-

aktiiveja. 

Yhdistyksen toiminta on ollut vakiintuneella 

tasolla. Se on onnistunut hyvin uusien jäsenten 

hankinnassa voimavarasiirtojen, sekä nuorten ra-

javartioiden palkkaamisen myötä. Tästä kiitokset 

kuuluu työpaikkojen aktiivisille agitaattoreille. 

Tulevalle vuodelle jäsentapahtumiksi valikoitui 

mm. Frisbeegolf-kilpailu, joukkueurheilun tukemi-

nen, sekä mahdollisuus järjestää jäseniltoja. Juhla-

vuoden kunniaksi yhdistys suunnittelee jäsenilleen 

matkan kauniiseen kesäkaupunkiin Kuopioon.

Vesa-Pekka Moilanen Kortesalmen rajavartio-

asemalta valittiin Vuoden Positiivariksi. V-P Moilanen, hymy ja palkinto.
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� Saariston kuljetukset
ja nostotyöt työlautalla.
� Saariston maan-
rakennustyöt.
� Merikaapeli- ja
putkityöt.
� Maissa kaikki
maanrakennustyöt ja
kunnallistekniikka.

Toimimme pää-
kaupunkiseudulla.

Saariston
Työvenepalvelu Oy

Puh.050 666 99

transtverin.fi

20–23/7/2017

TALL SHIPS RACES
TURUSSA 2017

– HYVÄÄ TUULTA AURAJOELLA! –
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PAKINA MATTI PATRONEN

Jaksotöitä

V
oiYhenKerran123. Tuo on uusin salasanani, jota käytän mo-
nessa paikkaa. Salasanoja on niin vaikea enää keksiä, että 
lahjoitan tuon kaikille asian kanssa painiskeleville. Salasana 
juolahti mieleeni kuullessani yhdestä viimeaikaisista hullutuk-
sista Rajavartiolaitoksessa.

    400 virastotyöaikaa tekevää ihmistä jaksotöihin. Tähän joukkoon 
kuuluu mm. rikostutkijoita, toimistotyöntekijöitä ja ainakin osa emännistä 
tekee jo nyt jaksotöitä. Voi yhen kerran. 
    Kun eihän ne tee oikeasti jaksotöitä. Tuosta pitäisi jo hoksata, että 
heidän kohdallaanhan kannattaisi käyttää virastotyöaikaa. Tämä ei tule 
jäämään tähän vaan tulevaisuudessa tulemme näkemään, että kaikki 
nykyiset siviilit ovat myös sotilasvirassa. Ainut hidaste on enää alhainen 
eläkeikä, mutta kunhan sekin haitta saadaan raivattua ei esteitä enää ole. 
Ja Immola on kiva paikka. 

Sitä paitsi palkanlaskenta tai lasagnen tekeminen on sekin mukavampaa 
kun voi välillä muistella Rajakoulussa opeteltuja taitoja. Vaikkapa 
yksinkertaisen tiedon hakemista RVT:stä. Sen jälkeen taas naurattaa 
tehdä toimistotöitä.  

Yksi mieleenpainuvista opeista oli kuinka käyttäytyä oltaessa 
tekemisissä venäläisten kollegojen kanssa rajatapaamisen yhteydessä. 
Välteltäviä puheenaiheita olivat 
historia, politiikka ja uskonto. 
Suositeltavia keskustelunaiheita 
puolestaan olivat urheilu ja 
ajankohtaiset kaskut. Naapurin 
rajavartioiden kohtaaminen 
partioreissulla käsiteltiin myös. 
Jos tuuli lennättää lakin Suomen 
puolelle, ei sitä saa heittää 
takaisin vaan se palautetaan 
virallista reittiä pitkin. Eikä 
naapurin kysymyksiin saa 
vastata. Ainoastaan tervehtiä 
sotilaallisesti. 
    Tästä ohjeesta olisi paljon 
apua monelle taholle myös 
nykyaikana. 
    Mieleen tulevat ainakin entinen 
yleläinen Atte Jääskeläinen ja 
pääministeri Juha Sipilä, joiden olisi muutaman kerran kannattanut vain 
tervehtiä sotilaallisesti muun viestinnän sijaan. 

Mutta takaisin jaksotöihin. Asiat menevät eteenpäin vaikka suunta olisikin 
väärä. Pääasia että mennään ja tehdään. Sanoinko jo, että jaksotyötä 
kannattaisi soveltaa sellaisiin työtehtäviin, mitkä edellyttävät jaksotyötä.  
    Vai mennäänkö tässä vaan väärässä järjestyksessä. Ennenkin on kyllä 
keksitty päätöksiä tukevia töitä vaikka jälkeenpäin.  
    Aikanaan asemilla olevat päivystäjät tekivät 24 tunnin vuoroja. Yöt 

tietysti nukuttiin jos ei ollut järkevää syytä miksei oltaisi nukuttu. Ja 
sellaisiahan löytyi. Yhdellä rajavartioasemalla keksittiin, että päivystäjän 
pitää tehdä vartiokierros kahden tunnin välein. Tämä oli jonkun mielestä 
hyvä ja valtakunnan turvallisuutta edistävä ratkaisu. En ole varma oliko 
silloin asiasta soveltamisohjetta, mutta siitä nyt ei ole tarvinnut välittää 
silloin eikä nyt. 

Tulee väkisinkin mieleen, että koska nykyihmisen elämä nyt vaan on 24/7 
varallaoloa tavalla tai toisella, niin miksi pitää yrittää väkisin tehdä ruokaa 
ja toimistotöitä virka-aikaan.  
    Kyllä sitä ruokaa voi tehdä yölläkin ja yösähköllä tämä olisi säästöä 
jos mikä. Sitä paitsi kaikissa paikoissa on pakastimet, jonne ruoat voi 
laittaa. Oppivat asemilla työskentelevätkin ettei ruoka tule automaattisesti 
kuumana pöytään.  

Ja mikä pakko on tehdä toimistotöitä 8-16 välillä. Jaksotyö mahdollistaa 
töiden tekemisen myös yöllä ja parkkipaikkoja vapautuu silloin muille. 
Eikä tarvitse niin paljon vastailla puhelimeen. Toisaalta myös työaikaa 
tulee 100 tuntia lisää vuoteen, joten työnantaja jää voitolle vaikka silloin 
tällöin ottaisi pienet torkut työpöydän ääressä. 

Sama vaikutus olisi saatu kun olisi vaan laskettu palkkoja jaksotyön 
sijaan. Okei, liian ilmeinen ratkaisu, 
mutta uskon että joku näkee 
tämänkin ratkaisun taakse ilman 
suurennuslasia. Joten eikun kättä 
lippaan vaan! Taakse....poistu! 

JÄLKIKIRJOITUS
Kirjoitan tätä parhaillaan Inarissa, 
Ahvenlammen rannalla. Huomenna 
alkaa kesäkuu ja niin lampi kuin 
Inarijärvikin ovat vielä osittain 
jäässä.  
Vanha sananlaskukin sanoo, että 
jos juhannuksena ovat järvet jääs-
sä, tulee kylmä kesä.
    Juhannukseen on vielä onneksi 
aikaa, mutta varmuuden vuoksi 
asialle voisi tehdä jotain. Rajavar-

tiolaitoksella olisi varmasti keinot jäiden hävittämiseksi jos halua löytyy. 
Tämä olisi myös hyvää mainosta firmalle. Kiinakin toimi ennen Pekingin 
Olympialaisten avajaisia hävittäen sadepilvet kemikaalien avulla vuonna 
2008. Toisaalta sään muokkaaminen meni pieleen Kiinassa vuonna 2009, 
jolloin lumimyrskyt sotkivat liikenteen. 
    Tuleekin nyt väkisin mieleen että onko joku jo kuitenkin muokannut 
näitä säitä? Se on kesäkuu käsillä ja lunta sataa..? Tutkinnan paikka, 
sanon minä. Virka-ajalla. 
    Hyvää kesää!

Lämmintä kesää ja kireitä siimoja 
Rajaturvallisuusunionin jäsenille ja Rajaviestin lukijoille!
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Kestävää kehitystä 
elinjakson 
alusta loppuun.

Millog Oy on kunnossapitoon sekä elinjakson hallinta- 
ja materiaalipalveluihin erikoistunut yritys. Puolustus-
voimien strategisena kumppanina vastaamme maa- 
ja merivoimien materiaalin kunnossapidosta sekä 
erikseen sovituista ilmavoimien materiaaleista.
Lisäksi tuotamme elinjakson hallinnan palveluita ja 
osallistumme asiantuntijana materiaalihankkeisiin.
Toimintamme perustuu pitkäaikaisiin kumppanuus-
sopimuksiin.

KRIITTISEN TIEDON KESKUS
www.criticalinformation.center

PROTECTUS Oy

Professional hydraulic power units

– competitive solutions for
demanding environments

www.flexo-tekniikka.fi  //  tel. +358 207 65 4730
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HELSINGIN RAJATARKASTUSOSASTON VALVONTARYHMÄN 

KEVÄTPÄIVÄT SANTAHAMINASSA
HELSINGIN RAJATARKASTUSOSASTON VALVONTARYHMÄ VIETTI 17.5. JO PERINTEEKSI MUODOSTUNUTTA 
KEVÄTPÄIVÄÄ. PAIKKANA OLI TÄLLÄ KERTAA SANTAHAMINAN VARUSKUNNAN KILLAN SAUNA LÄHIYMPÄRISTÖINEEN. 
PAIKKA ITSESSÄÄN OLI TAPAHTUMAN VIETTOON ERITTÄIN IDYLLINEN KOMEINE MERIMAISEMINEEN JA TILAVINE 
PUUSAUNOINEEN. 

TEKSTI JA KUVAT SAKU RUOTSALAINEN

H
elsinki-Vantaalla tehdystä isosta 

organisaatiomuutoksesta oli kulunut 

karkeasti vuoden verran, jossa sil-

loinen Rikostorjuntayksikön alainen 

valvontaryhmä ja Rajatarkastus-

osastoon kuulunut terminaaliryhmä fuusioitiin 

yhteen uudeksi valvontaryhmäksi Helsingin 

rajatarkastusosastoon, joten oli ajankohta mitä 

luontevin ryhmän sisäiseen illanviettoon. Niin kuin 

kaikissa suuremmissa organisaatiomuutoksissa 

on myös tässä väistämättä ollut ajoittain jotain 

kitkaa ja ylitettäviä esteitä voitettavana. Ryhmän 

sisäinen henki on kuitenkin alusta saakka ollut 

positiivinen ja ongelmia on pyritty sekä myös 

onnistuttu hienosti yhdessä ratkomaan.

Nyt kun töitä on onnistuneesti paiskittu yhdes-

sä vuoden verran, opetellen puolin ja 

toisin aiemmin toiselle ryhmälle kuu-

luneita tehtäviä ja yhdessä uutta ke-

hittäen, oli mukava päästä viettämään 

isolla porukalla aikaa vapaammassa 

ilmapiirissä.

Oman juhlistamisen aiheensa 

iltaan toi myös neljän ryhmän jäsenen 

”natsajaiset,” Rajavartiolaitoksen 

vuosipäivän yhteydessä myönnetyistä 

vanhemman merivartijan palvelusar-

voista johtuen.

Illan järjestämisestä ja ohjelmasta 

vastasivat vanhempi rajavartija Mali-

nen ja vanhempi merivartija Rantanen, joille suuri 

kiitos erittäin mukavasta ja onnistuneesta illasta!

Osallistujien saavuttua ja kotiu-

duttua paikalle alkoi illan ohjelma 

jakamalla porukka kolmeen ryhmään. 

Ryhmille muodostui välittömästi 

yhteisestä päätöksestä ryhmiä 

kuvaavat nimet: ”Laihat”, ”Vempat” ja 

”Bemarimiehet”.

Ryhmien jaon jälkeen alkoi illan en-

simmäinen rasti eli jalkapallo. Illan ai-

kataulusta johtuen aika ei olisi riittänyt 

täyden jalkapallo-ottelun läpiviemi-

seen, joten rastilla oli tarkoitus kunkin 

joukkueen jokaisen jäsenen potkaista 

palloa piharakennuksen oveen ja jo-

kaisesta osumasta annettiin kyseiselle 

joukkueelle yksi piste.

Samalla pisteytyslogiikalla jatkettiin 

seuraavaksi muotilaji frisbeegolfilla. Koreja oli 

asetettu sopivan puttausetäisyyden päähän yksi 

ja kukin heitti jälleen kertaalleen.

Kolmanneksi lajiksi oli haluttu mukaan tark-

kuuslaji. Ammunnan sijaan suunnittelutoimikunta 

oli päätynyt parsinneulaan ja lankaan. Ideana oli 

saada lanka pujotettua neulan silmän läpi mahdol-

lisimman nopeasti. Kukin joukkueen jäsen suoritti 

tämän jälleen kertaalleen ja joukkueen yhteisaika 

otettiin ylös.

Näiden lajien jälkeen illan järjestelystä vas-

tanneet Malinen ja Rantanen pitivät lyhyehkön 

tuomarineuvoston kokouksen, jossa laskettiin 

kunkin ryhmän tähän asti saamat pisteet. Muulla 

porukalla oli tällä välin hetki aikaa palautua 

rankoista kolmesta ensimmäisestä rastista ja 

suorittaa mentaalivalmistautumista illan viimeiseen 

ja ratkaisevaan rastiin.

Viimeisenä rastina oli kalastus ja tälle rastille 

lähdettäessä erot olivat vielä niin pieniä, että 

voiton mahdollisuudet olivat kellä 

tahansa. Rastin ideana oli, että jouk-

kueella on käytössä kaksi mato-onkea 

ja aikaa 20 minuuttia saada saalista 

merestä niin paljon kuin mahdollista 

tänä aikana. Kaikki kalat laskettai-

siin lajista tai koosta riippumatta ja 

vapautettaisiin tämän jälkeen mereen. 

Pienen lisämausteen lajiin toi kuitenkin 

ilmoitus, että mikäli ongessa haluaa 

syöttejä käyttää, tulee ne itse löytää ja 

tämä matojen tms. hakemiseen kuluva 

aika sisältyy tuohon 20 minuuttiin. 

Kalastusrastilla koko porukan ainoaksi 

ja täten myös ratkaisevaksi saaliiksi jäi Väätäisen 

onkima silakka.

Illan voittajat olivat Vempat, toiseksi ylsivät 

Bemarimiehet illan ainoan kalasaaliin kera ja sau-

nansiivoajiksi jäivät viimeisellä sijallaan Laihat.

Rankkojen urheilusuoritusten jälkeen ohjelma 

jatkui grilliherkkujen ja virvokkeiden nauttimisen, 

saunomisen ja virkistävien meressä pulahtelujen 

merkeissä. Pihapiirissä oli myös nuotio, jossa 

pidettiin puheita sekä turistiin muuten vain illasta 

ja seurasta nauttien. Nuotiolla käväisi illan aikana 

myös Rajatarkastusosaston päällikkö majuri Tan-

ninen, joka puheensa pidettyään jäi vielä toviksi 

viettämään iltaa paikalla olleiden kanssa.

Tapahtuman jälkeen osa porukasta lähti vielä 

jatkamaan iltaa pitkälle seuraavaan aamuun 

Helsingin yöelämään, mutta tämä onkin jo toinen 

tarina.

Sopiva pitoisuus rasvaa ja hiilihydraatteja
tuovat ruokaan ihanteellisen määrän energiaa.
Energialähteet on mukautettu vastaamaan
erilaisten suoritusten asettamia tarpeita.
Ainutlaatuinen ravintoaineyhdistelmä tukee
ruoansulatuskanavan ja nivelten hyvinvointia.

NOPEAA
ENERGIAA

JATKUVAA
ENERGIAA

PITKÄKESTOISTA
ENERGIAA

PARASTA MAHDOLLISTA 
SUORITUSKYKYÄ
KAIKILLE TYÖ- JA
HARRASTUSKOIRILLE
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Edustanut Suomea IPO MM kilpailuissa 12 kertaa ja arvostellut useasti IPO MM,
Pohjoismaiden- ja Suomenmestaruuskilpailuissa. Useita Suomenmastaruuksia,
SKL ja SPKL kultaiset ansiomerkit. Kasvattaa kennelnimellä Harmaahurstin
kennel, rotuina belbianpaimenkoira malinos ja saksanpaimenkoira.

Seppo Hursti
Palveluskoiraylituomari, luonnetestituomari, Suomenpalveluskoiraliiton
varapuheenjohtaja, koe- ja kilpailutoimikunnan jäsen

«

« Endurance 4800 -ruoan erinomainen maittavuus ja sulavuus
varmistavat tarvittavan ravintoaineiden ja energian saannin ja auttavat 
työkoiran suorituskykyä. Suosittelen Royal Canin Sporting Life 
-ruokavalioita harrastaville ja urheileville koirille.»

OLETKO KIINNOSTUNUT OSTAMAAN ISOMMAN 
ERÄN RUOKAA KERRALLA? Ota yhteyttä: 
kasvattajakerho.fin royalcanin.com
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RAJAJOUKOT TOISEN 
MAAILMANSODAN PYÖRTEISSÄ
RAJAJOUKOILLA OLI OMA MERKITTÄVÄ OSUUTENSA SIIHEN, ETTÄ MAAMME ITSENÄISYYS SÄILYI TOISEN 
MAAILMANSODAN MYRSKYJEN YLITSE JA VOIMME YLPEYTTÄ TUNTIEN MUISTAA SEN AIKAISEN RAJAMIESPOLVEN 
NYKYKATSANNOSSA YLI-INHIMILLISET SAAVUTUKSET SOTATANTEREILLA JA NÄIN JUHLISTAA SATAVUOTIASTA 
ITSENÄISTÄ SUOMEA.

TEKSTI ARI KOMULAINEN 
KUVAT SA-KUVAT

N
oina vaikeina aikoina loi vakinaisten 

rajamiesten sotilaskunto, ammatti-

taito ja erinomainen henki rajajou-

koille sen vankan perustan, joka 

kesti kovimmatkin koettelemukset 

sotiemme aikana. 

Osoituksena tästä on ylipäällikön, marsalkka 

C.G.E. Mannerheimin talvisodan jälkeen, väli-

rauhan lopulla, hieman ennen jatkosodan alkua 

antama päiväkäsky numero 191/26.5.1941:

Rajavartiostojen vakinainen henkilökunta toimi 

sodan ensimmäisistä hetkistä sen loppuun saakka 

kaikkea tunnustusta ansaitsevalla menestyksellä 

osoittaen jo sodan vaikeissa alkutaisteluissa 

tosi suomalaista soturikuntoa. Rajavartiostojen 

henkilökunnan tappioprosentti puhuu selvää kieltä 

siitä kunniakkaasta osuudesta, mikä Rajavartiolai-

toksella puolustusvoimiemme osana oli ankarissa 

ja sitkeissä kamppailuissa valtakunnan vapauden 

puolesta.

Tunnustuksena sodassa osoitetusta soti-

laallisesta kunnosta ja herpaantumattomasta 

toiminnasta annan rajavartiojoukoille nimityksen 

Rajajääkärijoukot ja rajavartiostojen kantamiehis-

tölle nimityksen Rajajääkäri.

RAJAVARTIOSTOJEN 
SOTILAALLINEN KEHITYS ENNEN 
TALVISOTAA

Maaliskuussa 1919 perustetut rajavartiostot 

vakinaistettiin vuoden 1932 alussa – Kannaksen 

rajavartiosto 1936. Vakinaistaminen vahvisti 

osaltaan myös maanpuolustusta ja sen vaatimaa 

koulutusta. Varusmiehiä rajavartiostoissa on 

koulutettu vuodesta 1923 alkaen. Koulutuspaikka-

kuntia olivat aluksi Joensuu, Pitkäranta, Kajaani ja 

Rovaniemi. Pääseikunnan 1920-luvun loppupuo-

lella laatiman suunnitelman mukaan rajavartiostot 

siirtyisivät liikekannallepanon yhteydessä armeijan 

johdon alaiseksi ja muodostaisivat kaaderin reser-

vistä saapuvalle täydennykselle.

Myös aseistus parani ja monipuolistui ennen 

talvisotaa. Rajakomppanian aseiden määrävah-

vuuteen lisättiin vuonna 1939 kiväärien, pistoolien 

ja konekiväärin lisäksi kuusi pikakivääriä, kuusi 

puoliautomaattikivääriä, toinen konekivääri, 

panssaritorjuntakivääri ja kaksi 81 millimetrin 

karanaatinheitintä.

Ennen talvisotaa Suomella ja Neuvostoliitolla oli 

voimassa sopimus rajarauhan turvaamiseksi vuo-

delta 1922. Se rajoitti rajajoukkojen kokonaismää-

räksi 2500 miestä. Vuonna 1934 käyttöönotetun 

alueellisen liikekannallapanonjärjestelmän mukaan 

rajavartiostoja ja rajaseudun suojeluskuntalaisia 

käytettäisiin suojajoukkoina. Käytössä olivat suun-

nitelmat VK 1 ja VK 2 (Venäjän keskitys).

TALVISOTA
Ylimääräisten harjoitusten (YH, liikekannallepano) 

ensimmäisessä vaiheessa 9. lokakuuta 1939 

alkaen perustettiin suoja(raja)joukot ja eräät rajan 

lähialueiden divisioonat. Toisessa vaiheessa 14. 

lokakuuta 1939 alkaen perustettiin ja keskitettiin 

loput kenttäarmeijasta. Tätä päivää kutsutaan 

ensimmäiseksi varsinaiseksi YH-päiväksi. Sa-

Hiihtopartio palaamassa Venäjän rajalta Lieksan Inarin suunalla tammikuussa 1940.
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malla aloitettiin perustetuissa rajajoukoissa kova 

koulutus mahdollista tulevaa sotaa silmälläpitäen, 

tehostetun rajanvartioinnin ja linnoitustöiden 

ohessa.

Karjalan kannaksen puolustuksesta vastasi 

Karjalan armeija ja sen alaisuuteen kuului 10 

rajakomppaniaa jaettuna neljään ryhmään: L-, 

M-, U- ja R-ryhmä. Laatokan karjalassa toimi IV 

Armeijakunta ja sen käytössä oli neljä erillistä raja-

vartioston perustamaa pataljoonaa, ErP 8 – 11.

Lieksasta Jäämerelle, eli koko Pohjois-Suomen 

puolustus, oli suunniteltu toteutettavan pelkästään 

rajajoukkojen perustamien erillisten pataljoonien 

/ komppanioiden voimin. Tätä varten tämä laaja 

alue jaettiin kahden erillisen ryhmän vastuualueek-

si: Pohjois-Suomen ja Pohjois-Karjalan ryhmiin. 

Sodan alettua havaittiin Pohjois-Suomen ryhmän 

alue liian laajaksi yhdelle johtoportaalle, joten 

13.12.1939 perustettiin suoraan päämajan alisuu-

dessa toimiva ja kenraalimajuri K.M. Walleniuksen 

komentama Lapin ryhmä, joka vastasi sotatoimis-

ta Kuusamosta Petsamoon. 

Tärkein taistelu Lapin ryhmän alueella käytiin 

Pelkosenniemellä 16.–19.12.1939. Siinä lyötiin 

kahden pataljoonan hyökkäyksellä mottitaktiikkaa 

käyttäen pakosalle Savukoskelta edennyt 273. 

Vuoristojalkaväkirykmentti, joka jätti taistelukentäl-

le arviolta tuhatkunta kaatunutta.

Petsamon suunnassa hyökkäsi venäläiseen 14. 

Armeijaan kuulunut 104. Divisoona, jota vastassa 

oli aluksi vain 10. Erillinen komppania, päällikkönä 

kapteeni Antti Pennanen. Komppania vahven-

nettiin noin pataljoonan vahvuiseksi ja se pysäytti 

hyökkäyksen 18.12.1939 Kornettijoelle. 

Pohjois-Suomen ryhmän johtoportaana toimi 

käytännössä rajavartiostojen esikunta Kajaanista 

käsin, komentajana rajavartiostojen silloinen 

päällikkö, kenraalimajuri W. E. Tuompo. Ryhmän 

esikunnan toiminta on jäänyt monelta sotahis-

toriaa seuraavalta pimentoon, mutta käytän-

nössä tämä johtoporras loi ne edellytykset, joita 

eversti Siilasvuon johtamien joukkojen suorittamat 

Suomussalmen ja Kuhmon menestyksekkäät 

mottitaistelut edellyttivät. Kuhmossa vain raskaan 

tykistön puute ja rauhan tulo 13.3.1940 pelasti 

motteihin suljetun venäläisen 54. Divisioonan 

täystuholta.

Pohjois-Karjalan ryhmän vastuulle kuului alun 

perin myös Kuhmon suunta, mutta se siirrettiin 

Pohjois-Suomen ryhmään, joten P-K:n ryhmälle 

jäi johdettavaksi vain Lieksan suunta. Komentajan 

ryhmässä toimi rauhanajan Joensuun rajavartios-

ton komendantti (komentaja), everstiluutnantti 

Erkki Raappana. 

Talvisodan Lieksan suunnan sotatoimilla oli 

muutama poikkeus verrattuna muihin rintama-

osiin. Ensiksi se, että voimasuhteet olivat lähes 

tasavertaiset hyökkääjän ja puolustajan välillä, 

lisäksi suomalaisille oli käytössään myös tykistöä 

yksi patteri, muualle Pohjois-Suomeen tykistöä ei 

heti sodan alussa liiennyt. Tykeistä oli se ensiar-

voinen hyöty, että niillä tuhottiin suorasuuntaus-

ammunnalla vihollisen hyökkäyksen kärkipanssarit 

ja tämä taittoi hyökkäykseltä tehon niin Kivivaaran 

kuin Hattuvaaran suunnilla.

Vuodenvaihteeseen mennessä Lieksan suun-

nalla hyökkääjä painettiin takaisin valtakunnan 

rajalle ja molemmat erilliset pataljoonat, ErP 12 ja 

13 voitiin pääosin siirtää vahvistamaan Kuhmon 

suunnan joukkoja kiivaisiin mottitaisteluihin. 

Etelämpänä rajajoukkoja käytettiin pääosin 

tavallisten jalkaväkijoukkojen tapaan viivytysvai-

Kurkijoen valloittaneet rajajääkärit tekevät kunniaa lipulle, joka liehuu jälleen vapaan Kurkijoen korkeimmalla paikalla 11.8.1941.

Hyökkäys itään on alkanut ja ryssän rajapylväs I/94 kaatuu Hiitolassa 29.6.1941.
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heen jälkeen vahvistamaan puolustusta. Karjalan 

kannaksella sodan loppupuolella rajakomppanian 

miehistöä koulutettiin ja myös käytettiin panssarin-

torjuntajoukkoina tilapäisvälinen, eli polttopulloin ja 

kasapanoksin – rajamiehille täysin uusi taistelu-

muoto. Esimerkiksi helmikuun puolessavälissä 

1940 Summan suunnalla 4. ja 5. Rajakomppanian 

rajamiehet tuhosivat neljässä päivässä yhteensä 

19 panssarivaunua.

VÄLIRAUHAN AIKA
Välirauhan aika ei muodostunut pitkäksi ajan-

jaksoksi, vain noin vuosi ja kolme kuukautta, 

13.3.1940 – 25.6.1941. Rajavartiolaitos ennätti 

vartioida rajoja tästä vuoden. Haastetta piisasi yllin 

kyllin, koska raja siirtyi uuteen paikkaan niin Sal-

lassa, Kuusamon korkeudella ja Kaakkois-Suo-

messa. Taakkaa lisäsi vielä Hangon vuokra-alueen 

vartiointi. Tehtävää ei helpottanut Neuvostoliiton 

välirauhan aikainen jatkuva painostus ja lisäksi 

vihamielinen suhtautuminen Suomen politiikkaan 

ja pyrkimyksiin. Muutama rajamies kaapattiin 

rajan yli ja he hävisivät vankileirien saaristoon lo-

pullisesti. Eipä siis ihme, että lähes toivottomassa 

tilanteessa vaakakuppi kallistui Saksan suuntaan 

ja sen apuun mahdollisen uuden sodan varalta.

Välirauhan aikana rajoja vartioi kuusi rajavar-

tiostoa, joista R1 oli Hangon rajavartiosto ja R6 

Lapin rajavartiosto, muut vartiostot siltä väliltä. 

Suojajoukkoihin kuuluneet rajakomppaniat 

perustettiin sodanajan vahvuuteen liikekannal-

lepanossa 10.6.1941 ja loput kenttäarmeijasta 

viikkoa myöhemmin. Rajakomppaniat nimettiin 

seuraavasti: ensin komppanian järjestysluku ja 

siihen lisättiin vartioston numero. Esimerkkinä Kai-

nuun rajavartiosto R 5, näin Kuhmon komppanian 

numero oli 15. RajaJK, Suomussalmen 25. RajaJK 

ja Kuusamon 35. RajaJK. Yhteensä rajavartiostot 

perustivat 24 rajajääkärikomppaniaa sodanajan 

vahvuuteen ja ne siirrettiin puolustusvoimain 

alaisuuteen. Miesvahvuus rajajoukoissa LKP:n 

jälkeen oli noin 9 000 taistelijaa, joista kantahen-

kilökuntaa vajaa kolmannes. Saksa hyökkäsi 

Neuvostoliittoon 22.6.1941 ja Suomi katsoi ole-

vansa mukana sodassa 25.6.1941 Neuvostoliiton 

suorittamien ilmapommitusten jälkeen.

JATKOSOTA
Hangon vuokra-alueen rintamalla toimi kolme 

rajajääkärikomppaniaa, 11., 21. ja 31. RajaJK. Ne 

joutuivat koviin saaristotaiteluihin heinä-elokuun 

aikana 1941. Neuvostoliitto tyhjensi vuokra-

alueen 2.12.1941. Komppanioista perustettiin 

Rajajääkäripataljoona 3 ja se siirrettiin Aunuksen 

kannakselle.

Karjalan kannaksella hyökkäysvaiheessa operoi 

yhteensä kymmenen rajajääkärikomppaniaa, 

joista II Armeijakunnan alaisuudessa 13., 23., 33., 

53. ja siirretty 43. RajaJK ja IV Armeijakunnan 

alaisuudessa 12., 22., 32., 42. ja 52. RajaJK.

Laatokan Karjalan valtasi kenraaliluutnantti Erik 

Heinrichsin komentama Karjalan Armeja, yhty-

mälle oli alistettu aluksi neljä rajajääkärikomppa-

niaa: 14., 24.,43. ja 44. RajaJK, joista 43. RajaJK 

siirrettiin myöhemmin Kannakselle.

14. Divisioonalle, joka hyökkäsi Lieksan ja Kuh-

mon raja-alueelta kohden Rukajärveä, oli alistettu 

15. ja 34. RajaJK. III Armeijakunnan sivustoilla 

Uhtuan ja Kiestingin suunnalla toimivat 25., ja 35. 

RajaJK. Pohjoisessa saksalaisille oli alistettu neljä 

rajajääkärikomppaniaa: 16., 26., 36. ja 46. RajaJK.

Hyökkäysvaiheen päätyttyä rajajääkärikomp-

paniat koottiin suurimmiksi yksiköiksi, muodos-

tettiin kahdeksan rajajääkäripataljoonaa. Aivan 

pohjoiseen jäi 36. RajaJK, joka toimi runkona 

Erillisosasto Petsamossa, komentajana majuri 

Antti Pennanen. Er.Os.P suojasi 1941-1944 

vahvennetun pataljoonan vahvuisena noin 120 

kilometrin levyisellä kaistalla Luttojoen molemmin 

puolin saksalaisen XIX Vuoristoarmeijakunnan 

eteläisen sivustan.

Rajajääkäripataljoonat kävivät kovia taisteluita 

niin asemasodan kuin kesän 1944 torjuntataiste-

luiden aikana. Ohessa muutamia esimerkkejä.

RajaJP 4 otti osaa kiivaisiin Goran torjuntatais-

teluihin lokakuusta 1941 – tammikuuhun 1942. 

Goran taisteluissa RajaJP 4:n vahvuus putosi 

puoleen. Lisäksi pataljoona osallistui huhtikuussa 

1942 Pertjärvellä Syvärin kevättaisteluihin. 

RajaJP 6 teki tammikuussa 1942 yhdessä JR 

10:n I pataljoonan kanssa kuuluisaan taistelu-

osasto Majewskin retken Muurmannin radalle Mai 

Gubaan, yli 70 kilometriä oman kenttävartiolinjan 

itäpuolelle. Osaston vahvuus oli 1286 miestä ja 

268 hevosta. Veteraanien muistitiedon mukaan 

pakkanen painui hyökkäysyönä 19.-20.1.1942 

miinus 50 asteeseen. Tappiot retkellä olivat mini-

maaliset, vain viisi kaatunutta, mutta paleltumia 

tuli, yhteensä 79 miehelle. 

RajaJP 8 varmisti kenttävartiolinjalla kesästä 

1942 kesään 1944 Uhtuan suunnan 3. Divisioonan 

ja 14. Divisioonan välisellä erämaaosuudella, Kuit-

tijärveltä – Luvajärvelle. Pataljoona joutui koviin 

partiotaisteluihin aluetta kulkureitteinään käyttä-

vien partisaaniosastojen kanssa. Alkukesän 1944 

tilanteen kehitys etelämpänä – Puna-Armeijan 

aloitettua suurhyökkäyksen Karjalan kannaksella 

ja Laatokan Karjalassa – pakotti laajoihin joukko-

osastojen siirtoihin. RajaJP 8 siirrettiin 24.6.1944 

Suojärvelle ja liitettiin Päämajan käskystä 

27.6.1944 perustettuun Rajajääkäriprikaatiin. Syy-

nä prikaatin perustamiseen oli vihollisen CXXVII 

Rajajääkäripataljoona 8:n komentaja Veikko Karhunen, 
Loimolan – Tolvajärven välisessa maastossa 
13.8.1944. Karhunen oli hiihtomiehiä. Hän voitti 1931 
armeijan mestaruuden ampumahiihdossa ja 1933 
hiihtosuunnistuksessa ja sotilaiden 5-ottelun b-sarjan 
mestaruuden. 1935 hän voitti sotilaspartiohiihdon 
Saksan mestaruuden ja Suomen armeijan mestaruudet 
1936 ja 1937. Vielä 1950 hän voitti ampumahiihdon 
SA-mestaruuden. Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkönä 
kenraalimajuri Karhunen toimi vuodet 1962–1965.

Kaksi tulevaa Mannerheim-ristin ritaria Rukajärven suunnalta. 14.Divisioonan kaukopartiojohtajat vänrikki Toivo 
Korhonen (vas.) ja luutnantti Eino Penttilä. Molemmat ensiluokkaiset partiomiehet aloittivat partioinnin jo tavisodan 
aikana, Korhonen Lieksassa ja Penttilä Kuhmossa. Oikealla luutnantti Tauno Luukkonen. Rukajärvi 8.9.1942.
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kevyen armeijakunnan koukkaus Loimolanjärven 

pohjoispuolisen erämaa-alueen läpi tavoitteena 

Aunuksen ryhmän selusta. Tilanne ei suonut 

viivytyksiä, prikaatin kokoaminen oli vielä kesken, 

kun se määrättiin suorittamaan lukuisia vasta-

hyökkäyksiä. Prikaati vetäytyi ylivoiman edessä 

Ylä-Tolvajärven – Ruotausjärven kannakselle, jolle 

pysäytti vihollisen hyökkäyksen lopullisesti.

Kannaksella taistellut RajaJP 2 joutui Puna-

Armeijan suurhyökkäyksen torjunnassa todella 

rajuihin taisteluihin. Nimet Tali, Ihantala, Vuosalmi 

ja Kiviniemi kertovat sotahistoriaa tuntevalle 

rajapataljoonan joutuneen koviin paikkoihin. 

Leitimojärven luoteispuolella RajaJP 2 hyök-

käsi 27.6.1944 Osasto Björkmanille alistettuna 

tarkoituksena saada hyökkääjä suljettua suureen 

mottiin. Toisena pihtipielenä toimi Jääkäriprikaati. 

Yritys ei aivan onnistunut, motti jäi syntymättä, 

mutta näillä vastahyökkäyksillä ja tykistön tulella 

vihollisen hyökkäys kyettiin pysäyttämään. Neljä 

ankaraa taistelupäivää Ihantalassa vaativat 115 

kaatuneen ja kadonneen rajajääkärin uhrin.

LAPIN SOTA
Aselepo Suomen ja Neuvostoliiton astui voimaan 

4.-5.9.1944. Erillisosasto Petsamo siirrettiin 

Kemiin suojaamaan sen teollisuuslaitoksia. 

Ironista kyllä, Lapin sodan rajajoukkojen kovin 

taistelu oli Er.Os.P:n hyökkäys entisiä aseveljiä 

vastaan näiden teollisuuslaitosten pelastamiseksi 

hävitykseltä. Hyökkäys alkoi 7.10.1944 kello 

12.00 Karihaaran sillanpääasemista. Suorastaan 

raivokkaaksi kehittynyt taistelu päättyi seuraavana 

aamuna, jolloin noin 200 saksalaista antautui val-

tava kuormasto mukanaan. Saksalaisten pystyivät 

keskittämään tuliylivoimansa hyökkääjiä vastaan. 

Er.Os.P kärsi raskaat menetykset: 59 kaatunutta, 

8 kadonnutta ja 110 haavoittunutta.

Rajajääkäriprikaati (RajaJP 4, RajaJP 7 ja Raja-

JP 8) vastasi aselevon astuessa voimaan rintama-

osuudesta Tolvajärven – Vegarusjärven alueella. 

Prikaati sai käskyn 20.9.1944 siirtyä rautatiekulje-

tuksena Kontiomäelle. Se suunnattiin 27.9.1944 

Taivalkoskelle, josta Posion, Pekkalan, Kemijärven 

kautta Pelkosenniemelle. Taistelutoimiin prikaati 

ei joutunut, saksalaiset olivat jo vetäytyneet reitiltä 

länteen. Prikaatin etenemisen päätarkoitus oli 

estää aselevon jälkeen Suomussalmen ja Kuu-

samon miehittäneiden neuvostojoukkojen pääsy 

jatkamaan etenemistään saksalaisten perässä 

syvemmälle Suomen alueelle. RajaJP 8 jätettiin 

matkasta jo alkuvaiheessa järjestämään rajanvarti-

ointia Suomussalmen tasalle. Viimeiset Rajajää-

käriprikaatin reserviläiset kotiutettiin 30.11.1944 

mennessä ja kantahenkilökunta siirtyi rauhanajan 

rajanvartiointiin.

Takaisin sisäasiainministeriön alaisuuteen Ra-

javartiolaitos siirtyi 1.12.1944. Sota rajajoukkojen 

osalta oli näin ohi, vaikka sota saksalaisia vastaan 

jatkui 27.4.1945 asti.

SOTIEN 
TILINPÄÄTÖS
Jatko- ja Lapin sotien aika-

na nimitettiin kaikkiaan 191 

Mannerheim-ristin ritaria. 

Rajavartiolaitoksen palve-

luksessa heistä oli yhteensä 

kuusi taistelijaa: 

Luutnantti Eino Pent-

tilä ritari n:o 79 RajaJP 6 

19.8.1942

Everstiluutnantti Berndt 

Polin n:o 80 ErRajaJP 

23.8.1942

Vääpeli Leo Kojo n:o 82 

RajaJP 4 23.8.1942

Korpraali Ville Väisänen 

n:o 145 RajaJP 2 12.7.1944

Kersantti Mikko Antto-

nen n:o 166 33. RajaJK 

21.12.1944

Luutnantti Toivo Kor-

honen m:o 187 RajaJP 6 

10.2.1945.

Lisäksi Rajavartiolaitok-

sen palveluksessa aiemmin 

olleista sai ritari nimityksen 

yhteensä 19 sotilasta.

Rajavartiolaitoksen 

kantahenkilökunnan tappiot 

jatkosodassa olivat seuraavat (kaatuneet, kuolleet 

ja kadonneet): 25 upseeria (noin 19 % 25.6.1941 

vahvuudesta), 77 aliupseeria (n. 14 %) ja 257 

rajajääkäriä (n. 18 %). Rajajääkärijoukkojen 

kokonaistappiot olivat huomattavasti kovemmat, 

yhteensä 1 830 miestä, eli noin kuuden rajajää-

kärikomppanian vahvuus. Hyökkäysvaiheessa 

menetettiin 645, asemasotavaiheessa 557 ja 

torjuntataisteluvaiheessa 628 miestä.

LÄHTEET: 
Pertti Kilkki Hangosta Petsamoon, Rajajääkärijou-

kot sodassa 1941–1944

Ilmari Kirjavainen Rajavartiolaitos 1919–1969

Veikko Karhunen Raatteen tieltä Kostamuk-

seen, Rajajääkäripataljoona 8 jatkosodassa

Matti Kosonen – Juha Pohjonen Isänmaan 

portinvartijat, Suomen rajojen vartiointi 1918–1994

Internet: http://www.lutonmiehet.fi ja https://

fi.wikipedia.org

Kokenut rajamies, vääpeli Jurskainen, jonka perhe, vaimo, kaksi tytärtä ja kaksi 
poikaa ovat maanpuolustustehtävissä, selostaa esimiehelleen, majuri Seitamolle 
maastoasiantuntijana Ilomantsin suunnan erään lohkon erikoisuuksia. Ilomantsin 
mottitaistelut 31.7.1944.

Erillinen osasto Petsamon miehet vetäytyy pois valtaamaltaan alueelta ja miinoittaa vanhat asemansa. 
Räjähdysainereki on ajanut eteen ja miehet valmistautuvat laittamaan ansojaan ryssille. Petsamo, Kukkesjaur 
13.4.1942.
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VETOUISTELU
MESTARUUSKILPAILU 2017

Rajaturvallisuusunionin vetouistelukilpailu 2017
- Kilpailukeskuksena toimii Lomakeskus Huhmari Polvijärvellä
- Kilpailualueena on kalaisa Höytiäinen, ja kilpailu tapahtuu moottoriuisteluna
- Kilpailuaika on 1.7.2017 klo 11-19, lopussa on 30 minuutin siirtymäaika
- Kaikkien venekunnan jäsenten on oltava RTU:n jäseniä
- Kilpailussa sallitaan kerrallaan pyynnissä enintään kymmenen vapaa; kaksoisuistin, takila ja raksi on sallittu
- Järjestäjä huolehtii kilpailupäivän uisteluluvista (pl. henkilökohtaiset kalastuksenhoitomaksut)
- Ilmoittautuminen 25.6.2017 mennessä

Kilpailukaloiksi hyväksytään seuraavat kalat:
- Järvilohi ≥ 60 cm, rasvaevätön, kerroin 15, valtakunnallinen rajoitus 1 kpl/kilpailija
- Taimen ≥ 50 cm, rasvaevätön, kerroin 10
- Kuha ≥ 45 cm, kerroin 3 / yli 5 kg, kerroin 6
- Harjus ≥ 35 cm, kerroin 7 / yli 1 kg, kerroin 15
- Hauki ≥ 55 cm, kerroin 1 / yli 7 kg, kerroin 4
- Ahven ≥ 25 cm, kerroin 7 / yli 1 kg, kerroin 15

Punnitukseen hyväksytään kolme suurinta kalaa / kalalaji (pl. järvilohi). Kalat luovutetaan punnitukseen 
suolistettuina, kidukset paikallaan.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot (mm. majoituksesta, veneenlaskupaikoista, Huhmarin palveluista): Kari-Jussi Kinnari, 
0500 758 294, kjkinnari@gmail.com tai Antti Pesonen, 040 567 8025, anttipesonen3@gmail.com. 

Sponsored by
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Tervetuloa Suomen tyytyväisimpien 
asiakkaiden joukkoon

Turvan vakuutukset ovat pitkän päälle edullisia ja palvelu korkeatasoista.
Turvalla on tutkitusti* Suomen tyytyväisimmät ja uskollisimmat asiakkaat,
joiden mukaan Turvasta saa myös eniten vastinetta rahalle.

Nyt on hyvä hetki liittyä joukkoon! Poikkea toimistollamme, soita,
asioi verkossa tai jätä yhteydenottopyyntö osoitteessa . 

* EPSI Rating Vakuutus 2016 -tutkimus

Vikingline.fi/
mukavinmeritie

= 12 lähtöä Helsingin ja Tallinnan välillä
Kuumin lomakausi täyttyy lähdöistä Helsingin ja Tallinnan välillä. Viking Line 
tarjoaa 1.7.–6.8. joka päivä kuusi lähtöä Helsingistä ja toisen mokoman Tallinnasta.

Vietätkö iltaa Tallinnassa? Varaa yöpyminen laivalle 17.6.–13.8., niin pääset kyytiin 
nukkumaan klo 00.10 ja olet aamulla Helsingissä.

+
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Lähde Holiday Club -lomalle kylpylään tai vuokraa
loma-asunto. Rajaturvallisuusunionin jäsenet
saavat 15 % alennuksen majoituksesta seuraavissa
Holiday Club -kohteissa:

Kylpylähotellit: Caribia, Saimaa, Tampereen Kylpylä,
Katinkulta, Kuusamon Tropiikki, Salla, Saariselkä

Loma-asuntokohteet: Airisto, Rönnäs, Ähtäri,
Hannunkivi, Punkaharju, Pyhä, Ruka, Pyhäniemi,
Tahko, Himos, Ellivuori, Kalajoki, Kuortane Sport
Resort, Naantali Residence, Ylläs

Hotellissa hintaan sisältyy majoitus ja aamiaiset.
Loma-asunnoissa ja Villaksissa pyyhkeet,
vuodevaatteet ja loppusiivous.  
Loma-asunnoissa ja Villaksissa min. majoitus 2 vrk.

Koskee vain uusia varauksia.

Varaukset ja lisätiedot holidayclub.fi
koodi:RTU15

Loma
kuten
haluat

rajaviesti 88x260 0517.indd   1 23.5.2017   14.17

Holiday Club -etu nyt -15 %
Lähde Holiday Club -lomalle kylpylään tai vuokraa 
loma-asunto. Rajaturvallisuusunionin jäsenet 
saavat 15 % alennuksen majoituksesta seuraavissa 
Holiday Club -kohteissa:

Kylpylähotellit: Caribia, Saimaa, Tampereen Kylpylä, 
Katinkulta, Kuusamon Tropiikki, Salla, Saariselkä

Loma-asuntokohteet: Airisto, Rönnäs, Ähtäri,  
Hannunkivi, Punkaharju, Pyhä, Ruka, Pyhäniemi, 
Tahko, Himos, Ellivuori, Kalajoki, Kuortane Sport 
Resort, Naantali Residence, Ylläs 

Hotellissa hintaan sisältyy majoitus ja aamiaiset. 
Loma-asunnoissa ja Villaksissa pyyhkeet,  
vuodevaatteet ja loppusiivous.  
Loma-asunnoissa ja Villaksissa min. majoitus 2 vrk.

Koskee vain uusia varauksia.

Varaukset ja lisätiedot holidayclub.fi
koodi:RTU15

Loma
kuten
haluat

rajaviesti 88x260 0517.indd   1 23.5.2017   14.17
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Tervetuloa Suomen tyytyväisimpien 
asiakkaiden joukkoon

Turvan vakuutukset ovat pitkän päälle edullisia ja palvelu korkeatasoista. 
Turvalla on tutkitusti* Suomen tyytyväisimmät ja uskollisimmat asiakkaat, 
joiden mukaan Turvasta saa myös eniten vastinetta rahalle. 

Nyt on hyvä hetki liittyä joukkoon! Poikkea toimistollamme, soita, 
asioi verkossa tai jätä yhteydenottopyyntö osoitteessa . 

* EPSI Rating Vakuutus 2016 -tutkimus

Vikingline.fi/
mukavinmeritie

= 12 lähtöä Helsingin ja Tallinnan välillä
Kuumin lomakausi täyttyy lähdöistä Helsingin ja Tallinnan välillä. Viking Line 
tarjoaa 1.7.–6.8. joka päivä kuusi lähtöä Helsingistä ja toisen mokoman Tallinnasta.

Vietätkö iltaa Tallinnassa? Varaa yöpyminen laivalle 17.6.–13.8., niin pääset kyytiin 
nukkumaan klo 00.10 ja olet aamulla Helsingissä.

+
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ERÄLLINENTENON UUSI KALASTUSSÄÄNTÖ

Kolme kiloa punalihaista haavissa. Puheet Ruotsin 
kalavesien saalisvarmuudesta osoittautuivat todeksi.

S
uomen ja Norjan valtuuskuntien 

vuonna 2015 hyväksymää 

Tenon uutta kalastussääntöä 

sovelletaan ensimmäisen kerran 

tällä kalastuskaudella. Se vähentää 

merkittävästi kalastusmuotoja ja -aikaa, joista 

ensin mainittu koskee lähinnä paikkakuntalaisia. 

Sääntömuutoksilla pyritään vähentämään 

kalastuskuolevuutta noin 30 prosenttia 

rajoittamalla nykyistä enemmän jokialueen kaikkia 

kalastusmuotoja. Perimmäisenä tarkoituksena on 

Tenon vesistön lohikannan elvyttäminen kestävälle 

tasolle, mitä se ei viime vuosina ole ollut.

Taustatietona kerrottakoon, että useissa vesis-

tön lohikannoissa kutemaan pääsevien emolohien 

määrä on hyvin alhainen poikastuotantoalueiden 

laajuuteen verrattuna, jolloin kannan kestävää 

tilaa osoittavat kutukantatavoitteet eivät täyty. 

Kutukantatavoite on sellainen kutukalojen määrä, 

joka tuottaa seuraavissa lohisukupolvissa joen 

tuotantokyvyn mahdollistaman enimmäismäärän 

lohta.

Kalastusrajoitusten kohdentamisessa on 

hyödynnetty tutkimustietoa Tenon eri lohikantojen 

nousuajankohdista. Pyrkimyksenä on vähentää 

etenkin kookkaiden emolohien kalastusta, minkä 

vuoksi pääosa uusista rajoituksista kohdistetaan 

kalastuskauden alkuun. Sopimusneuvottelujen 

tavoitteena on ollut saada kalastussäännöksistä 

joustavia, jolloin lohikantojen tilan muutoksiin 

voidaan reagoida nopeasti lieventämällä tai 

tiukentamalla sääntelyä.

Kalastuskauden alkua myöhennetään paikalli-

sen kalastuksen osalta nykyisestä toukokuun 20. 

päivästä alkamaan kesäkuun alussa. Matkai-

lukalastuksen alku siirtyy kesäkuun 1. päivästä 

kesäkuun 10 päivään. Perinteisten pyydysten 

kalastuskausi päättyy heinäkuun lopussa lukuun 

ottamatta Inarinjokea, missä kalastus päättyy 

12. elokuuta. Vastaavasti matkailukalastuksen 

kalastuskausi päättyy 10. elokuuta. Nykyään 

matkailukalastuskausi päättyy 20.8. ja verkkoka-

lastus 31.8.

Matkailukalastajille myytävien lupien määrä pie-

nenee noin kolmanneksella ja luvat jaetaan entistä 

tasaisemmin koko kalastuskaudelle. Paikallisten 

kalastajien kulkutuksen, patojen ja lohiverkkojen 

pyyntipäivien määrää vähennetään pyydyskohtai-

silla rajoituksilla. 

Uusi sopimus velvoittaa kalastajia ilmoittamaan 

lohisaaliinsa Suomen ja Norjan yhteiseen sähköi-

seen saalisrekisteriin, mikä nopeuttaa ja tarkentaa 

saaliin tilastointia. Samalla lohentutkimuksen 

resursseja voidaan suunnata enemmän muihin 

lohikantojen arviointimenetelmiin.

Lopuksi tiivistelmä uuden kalastussopimuksen 

pääkohdista:

*Paikallisten vapakalastajien kalastusaika 

1.6.-20.8., 

*Matkailukalastajien kalastusaika 10.6.-10.8., 

*Kulkutus sallitaan kahtena päivänä viikossa 

ajalla 1.6.-15.6., 

*Padolla saa kalastaa kolmena päivänä viikossa 

ajalla 16.6.-31.7.,

* Lohiverkolla saa kalastaa ajalla 16.6.-15.7. 

kahtena päivänä viikossa ja ajalla16.7.-31.7. 

kolmena päivänä viikossa, Inarinjoella lisäksi 2 

päivänä viikossa ajalla 1.8.-12.8., 

* Yksi kalastusoikeutta omistava kiinteistö saa 

käyttää vain yhtä pyydystä kerrallaan.

* Matkailukalastuksessa rajajokiosuudella sekä 

ranta- että venekalastuksella on kummallakin 11 

000 kalastuslupavuorokauden kiintiö kalastus-

kautta kohden, jotka jaetaan tasan maiden välillä. 

*Matkailukalastajien on käytettävä venekalas-

tuksessa paikallista soutajaa kello 19:00-07:00 

(Suomen aikaa) välisenä aikana, muuna aikana 

matkailija voi kalastaa omatoimisesti. 

*Matkailukalastuksessa rannaltakalastusaika on 

17 tuntia, alkaen klo 23:00 ja jatkuen seuraavaan 

päivään kello 16 saakka (Suomen aikaa). 

* Muutokset ovat voimassa tästä kalastuskau-

desta eteenpäin.

VÄYLÄ TEKI SEN TAAS
Väylän, eli selkokielellä Tornion-Muonionjoen 

vuoden 2016 lohisaalis kohosi jälleen uusiin 

ennätyslukemiin (166 000 kg), jolla se vahvistaa 

asemaansa maamme ylivoimaisesti tuottoisimpa-

na lohijokena. Vertailun vuoksi mainittakoon, että 

Tenojoen lohisaalis oli noin 45 000 ja Näätämöjoen 

noin 7200 kg, joten Väylä ylittää niiden yhteistu-

loksen yli kolminkertaisesti. Vaikka kaikki edellä 

mainitut luvut ovat arvioita, ne antavat silti selvän 

vastauksen niiden suuruusjärjestykseen.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Väylän 

kutsu on kuultu, ja sen saalisvarmuus houkuttelee 

entistä enemmän vannoutunutta lohenkalastajaa. 

Lisäpisteitä tulee helpomman saavutettavuuden 

ohella myös paremmasta palvelutasosta, etenkin 

kun mukaan otetaan myös Ruotsin puoli. Lupa-

hinnoissa ei ole kovin suurta eroa Tenon suhteen, 

mutta kalastusehdoissa ja -ilmapiirissä sitten 

sitäkin enemmän – Väylän eduksi.

Tenon ohella myös monen tunnetun Pohjois-

Norjan lohijoen saaliit ovat olleet viime vuosina 

laskusuunnassa. Syytä tähän voi vain arvailla, 

mutta tuskin osun paljon harhaan jos veikkaan 

pääsyyksi lisääntynyttä merikalastusta niiden 

suualueilla. Toisaalta Norjan tunnetuimpien lohi-

jokien lupahinnat ovat niin korkeat, että ne ovat 

käytännössä tavallisen lohenkalastajan ulottumat-

tomissa. Esimerkkinä mainittakoon Altajoki, jonka 

lupa voi edellyttää paksun lompakon ohella myös 

vuosikausien odottelua. 

NÄIN RUOTSISSA
Tuli tehtyä toukokuun lopussa muutaman päivän 

kalastusretki Pohjois-Ruotsiin, tarkoituksena 

hankkia kokemuksia niin saalisvarmuudesta kuin 

lupahinnoistakin. Ja kertyihän niitä kuten saalista-

kin, joten siinä mielessä matka oli onnistunut. 

Ensimmäinen positiivinen yllätys oli luvan hank-

kimisen helppous (voi hankkia jo kotoa netistä) 

ja ennen kaikkea hinta. Viikon vapakalastuslupa 

voimayhtiön patoaman joen yläjuoksulle uskomat-

tomat 18 euroa!

Eikä tässä vielä kaikki. Punalihaista nousi viiden 

miehen toimesta viitisenkymmentä kiloa ja olisi 

noussut enemmänkin, mutta koleahko sää ja kyl-

mä vesi teki siimat hauraiksi, joten menetyksiäkin 

tuli tavanomaista enemmän – eli tietysti ne kaikki 

suuret. Kalojen keskikoko hieman alle kaksi kiloa 

eli juuri sopivan kokoisia syömäkaloiksi. 

Vertailu Suomeen osoitti, että ruotsalaiset ovat 

hoitaneet leiviskänsä tältä osin kuten pitääkin. 

Runsaat velvoiteistutukset ja toimivat kalaportaat 

ovat tuottaneet hyvän tuloksen ja lupahintoja 

voi pitää todella edullisina. Kun ruotsalaiset itse 

ovat tunnetusti meitä laiskempia kalastajia (muita 

kalastajia ei näkynyt koko aikana), niin tulos oli 

selvästi nähtävissä, eikä maisemissakaan ollut 

valittamista.

AJANKOHTAISET ERÄASIAT
Kalastajan on muistettava, että ns. jokamiehen 

kalastusoikeus koskee vain pilkkimistä ja mato-

ongintaa. Heittokalastajan tai passiivisia pyydyksiä 

käyttävän on lunastettava kalastuksenhoitomaksu 

ja mahdollinen alue- (esim. viehekalastusmaksu) 

tai pyydysyksikkölupa. Alle 18 ja yli 64 -vuotiaat 
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KURVARIT

54 mm:n rosteriterällä varustettu Moraknivin 
uutuuspuukko Eldris sopii erityisesti kalan avaukseen 
ja muuhun pikku näpertelyyn, ehkä jopa hirvieläinten 
nylkemiseen. Muovikahvainen ja –tuppinen puukko 
sopii hyvin taskuun, lisävarusteena saa vyökiinnikkeen, 
kaularipustusnarun ja ferrocerium –tulipui

on vapautettu kalastuksenhoito-, mutta ei viehe-

kalastus- tai muista pyydyslupamaksuista. 

Kuluvan jakson muistettavia eräasioita ovat:

* saimaannieriän täysrauhoitus,

* koko metsästysvuoden (1.8. - 31.7.) saa 

metsästää tarhanaalia, supikoiraa, minkkiä ja 

hilleriä. Kyseisten lajien pennulliset naaraat ovat 

rauhoitettuja 1.5. - 31.7. välisen ajan,

* saukkoa saa metsästää Suomen riistakeskuk-

sen myöntämällä ML 41 §:n mukaisella poikkeus-

luvalla (vahinkosaukot) 1.1. – 31.12. välisen ajan,

* Itämeren norppaa saa metsästää Suomen 

riistakeskuksen myöntämällä ML 10 §:n mukaisel-

la poikkeusluvalla 1.8. - 31.7. välisen ajan,

* hallia saa metsästää Suomen riistakeskuksen 

myöntämällä ML 10 §:n mukaisella pyyntiluvalla 

16.4. – 31.12. ja saman tahon myöntämällä ML 41 

§:n 1 momentin mukaisella poikkeusluvalla 1.8. – 

31.7. välisenä aikana,

* koirashaahkaa saa metsästää koko maassa 

kesäkuun alusta joulukuun loppuun,

* sepelkyyhkyä saa metsästää koko maassa 

elokuun 10. päivän alusta lokakuun loppuun,  

* villisikaa saa metsästää koko maassa kesä-

kuun alusta helmikuun loppuun, ei kuitenkaan 

porsaallista naarasta,

* kalastus atraimella ja silmukalla sekä tuulastus 

on kielletty kaikissa vesissä kesäkuun 20. päivän 

loppuun sekä lohi- ja siikapitoisten vesien koski- 

ja virtapaikoissa aina,

* ravustus on sallittu heinäkuun 21. päivän klo 

12:sta lokakuun loppuun,

* nahkiaista saa pyytää elokuun 16. päivän 

alusta maaliskuun loppuun,

* karhua saa metsästää poronhoitoalueella

ML:ssa säädetyistä poikkeusluvista säädetyn val-

tioneuvoston asetuksen (169/2011) 7 §:n nojalla 

ja muualla maassa ML:n 41 a §:n 3 momentissa 

mainitulla poikkeusluvalla elokuun 20. päivän alus-

ta lokakuun loppuun. Pennullisen naaraan tai alle 

vuoden ikäisen pennun tappaminen on kielletty,

* rauhoittamattomat linnut ovat rauhoitettuja: 

1) varis, harmaalokki, merilokki, kesykyyhky ja 

räkättirastas Oulun, Kainuun ja Lapin riistanhoi-

topiireissä 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 riis-

tanhoitopiireissä 10.4.-31.7. ja muualla maassa 

1.4.-31.7., 3) korppi poronhoitoalueella 10.4.-31.7. 

ja 4) harmaalokkikoloniat koko vuoden,

* muu metsästys alkanee entiseen tapaan leh-

tokurppa- ja sorsalintujahdilla elokuun 20. päivä 

klo 12.00, jota useimmat pitävät varsinaisena 

kauden avauksena.

* Tulevan metsästysvuoden metsästysaikoja 

ei ole tätä kirjoitettaessa vielä vahvistettu, joten 

luettelon tiedot on syytä tarkistaa ennen pyynnin 

aloittamista. Riistanhoitopiirit, metsästysseurat ja 

kalastuskunnat voivat päättää edellä mainituista 

ajoista poikkeavista pyyntiajoista tai saalisrajoituk-

sista, joista on oltava selvillä ennen metsästyksen 

tai kalastuksen aloittamista. Elokuun alussa 

alkava uusi metsästysvuosi vaatii myös uuden 

metsästyskortin, joka kannattaa lunastaa heti 

siihen sisältyvän vastuu- ja vahinkovakuutuksen 

voimassaolon varmistamiseksi..

Edellä mainitut metsästys- ja kalastusajat eivät 

koske Ahvenanmaata, jossa on voimassa omat 

rajoituksensa.

Jousimies
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KITTILÄSSÄ 19.11.2016

RAJAVARTIOLAITOKSEN 
SALIBANDYTURNAUS 
TEKSTI JA KUVA REKO IHALA

PERJANTAI / 
ONKO TÄSSÄ 
MITÄÄN 
JÄRKEÄ?

T
reffit oli 

sovittu 

abc-viipu-

rinportille 

lappeen-

rannan kupeeseen. 

Oli varhainen aamu ja 

matkaa kohti kittilää 

lähdettiin tekemään 

vuokrapakun ja 

henkilöauton voimin. 

Alkumatka meni no-

peasti ja muhillakin oli 

vielä ihan ”ok-juttuja” 

tarinavarastossa. 

Puolivälin lähes-

tyessä juttujen taso 

oli laskenut niin kuin 

matkustajien moraalikin. Välillä nauratti kovastikin 

mutta pakun takaosasta joku kyseli jo että ”Onko 

tässä mitään järkeä?”. En tiennyt itsekään. Yli 

tuhat kilometriä muutaman sählypelin takia! No 

Muhi onneksi nukahti ja normaali keskustelukin 

sai jalansijaa. 

Matka taittui hitaasti, mutta varmasti. Kello oli 

pyörähtänyt jo kerran akselinsa ympäri kun autot 

kurvasivat Levin keskuksessa kaupan pihaan. 

Sieltä käytiin yhteiset ruokatarpeet. Mökillä 

pelailtiin vielä pleikkaria ja syötiin vanhan liiton 

makkispekkikset. Sitten nukuttiin makeasti.

LAUANTAI / PELIPÄIVÄ
Aamupalat syötyämme lähdettiin Kittilään hallille. 

Kurkkasin pukuhuoneesta hallin puolelle ja pelit 

olivat jo täyttä hönkää menossa. Meno oli kovaa 

mutta reilua. Muistaakseni yhtään jäähyäkään en 

nähnyt koko turnauksen aikana. Pelien välissä 

jutusteltiin muiden asemien virkaveljien kanssa ja 

vaihdeltiin kuulumisia. 

Lystin pidon ohella oli kuitenkin myös voitto 

alusta alkaen tavoitteena. Toisessa ottelussa 

Pohjois-Karjalan joukkue pääsi kuitenkin syöttä-

mään meille karvasta kalkkia, kun se vei voiton 

rankkareiden jälkeen 2-1. Turnauksen loppuun 

saatiin kuitenkin peli raiteille ja pytty pysyi ”Kaa-

kon kulmilla”. 

Pelien jälkeen käytiin pizzalla ja ruvettiin 

valmistautumaan illan rientoihin. Palkintogaala oli 

rinteessä sijaitsevassa ravintolassa joten taksi-

matkan päätteeksi hypättiin gondolihissin kyytiin, 

joka vei hilpeän juhlaporukan perille. Ruoka oli 

maittavaa ja palkinnot jaettiin turnauksessa me-

nestyneille pelaajille. 

Kävimme vielä välissä mökillä lepäilemässä 

ennen kuin suunnattiin Bar Ihkuun jossa viralliset 

jatkot olivat. Luvassa oli siis lisää seurustelua ja 

jotkut taisivat käydä heiluttelemassa lanteitakin 

parketin puolella.

SUNNUNTAI
Aamulla nukuttiin pitkään. Herättyämme olimme 

iloisia, ettei tänään vielä tarvinnut lähteä ajelemaan 

kotia kohti. Rankka turnaus! Aamupäivällä pelattiin 

pleikkarilla änäriä. Alkuillasta käytiin keilaamassa 

ja ravintolassa syömässä. Illalla jotkut pelasivat 

lautapelejä ja jotkut menivät jo aikaisemmin 

nukkumaan. Päivä meni nopeasti.

MAANANTAI
Kotimatkalle lähdettiin kymmenen maissa. Miehet 

olivat väsyneitä mutta iloisia. Olihan se matka 

aika perhanan pitkä, mutta kotia päin se tuntui 

nopeammalta. Vatsaa kivisti... liikaa nauramista. 

Itse en muista milloin olisin nauranut yhtä paljon. 

Kyllä kannatti lähteä.

Kiitos vielä kaikille osallistujille ja järjestäjille! 

Yritetään että jatkossakin näitä turnauksia järjeste-

tään ja yritetään saada ihmiset osallistumaan!

PISTEPÖRSSI
1. Pekka Nousiainen Kainuu 4+5=9

2. Juho Hetemaa Kaakkois-Suomi 3+4=7

3. Joonas Kiiskinen Kaakkois-Suomi 3+3=6

3. Jere Räty Pohjois-Karjala 3+3=6

5. Juha Suhonen Kaakkois-Suomi 2+3=5

SARJATAULUKKO
1. Kaakkois-Suomen Rajavartiosto 10 pts

2. Kainuun Rajavatiosto 9 pts

3. Pohjois-Karjalan Rajavartiosto 8 pts

4. Lapin Rajavartiosto 3 pts

5. Länsi-Suomen Merivartiosto 0 pts

K-SR:n joukkue.
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UUTTA LIIKETOIMINTAA NIIRALAAN!

Kysy lisää: Niirala—Portti itään ja länteen
Birgitta Väisänen 
+358 40 120 6787
birgitta.vaisanen@keti.fi

Niirala—Portti itään ja länteen -hankkeessa haemme uutta liiketoimintaa
Niiralan rajanylityspaikan vaikutusalueelle. Kehitämme myös Niiralan kautta
kulkevan tavara- ja henkilöliikenteen mahdollisuuksia. 

UUTTA LIIKETOIMINTAA NIIRALAAN!

Kauppa 

Logistiikka, varastointi
tuotanto

Ilomantsin kunta
www.ilomantsi.fi

Suomi
100

Säiliöt   Altaat   Sekoittajat   Erikoistuotteet   Tilaustuotteet

www.plastnor.fi

RA JATOLPPIEN
VALMISTUSTA JO
YLI 40 VUOTTA
Valmistamme tilaukses-
ta kestomuoveista
hitsaamalla ja lasikui-
dusta käsin laminoimal-
la  kestäviä ja korroosi-
vapaita tuotteita yksit-
täiskappaleina tai
sarjoina.

myynti@plastnor.fi ■■■■■ puh. 0400 756 145
Kylmäkiventie 3 A ■■■■■ 55910 Imatra

myynti@plastnor.fi ■■■■■ puh. 0400 756 145
Kylmäkiventie 3 A ■■■■■ 55910 ImatraMEDIA- JA MAINOSTOIMISTO
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UUTTA LIIKETOIMINTAA NIIRALAAN! 

Kysy lisää: Niirala—Portti itään ja länteen 
Birgitta Väisänen  
+358 40 120 6787
birgitta.vaisanen@keti.fi

Niirala—Portti itään ja länteen -hankkeessa haemme uutta liiketoimintaa 
Niiralan rajanylityspaikan vaikutusalueelle. Kehitämme myös Niiralan kautta 
kulkevan tavara- ja henkilöliikenteen mahdollisuuksia.  

UUTTA LIIKETOIMINTAA NIIRALAAN! 

Kauppa 

Logistiikka, varastointi 
tuotanto 

Ilomantsin kunta
www.ilomantsi.fi

Suomi
100

Säiliöt   Altaat   Sekoittajat   Erikoistuotteet   Tilaustuotteet

www.plastnor.fi

RA JATOLPPIEN
VALMISTUSTA JO
YLI 40 VUOTTA
Valmistamme tilaukses-
ta kestomuoveista
hitsaamalla ja lasikui-
dusta käsin laminoimal-
la  kestäviä ja korroosi-
vapaita tuotteita yksit-
täiskappaleina tai
sarjoina.

myynti@plastnor.fi      ■■■■■          puh. 0400 756 145
Kylmäkiventie 3 A      ■■■■■      55910 Imatra

myynti@plastnor.fi      ■■■■■          puh. 0400 756 145
Kylmäkiventie 3 A      ■■■■■      55910 ImatraMEDIA- JA MAINOSTOIMISTO

printscreenoy@gmail.com +358 40 448 1274d e s i g n
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KAAKKOIS-SUOMEN RAJAVARTIOSTON PILKKIMESTARUUDET RATKOTTIIN 17.3.

PARIKKALAN UUKUNIEMEN PYHÄJÄRVELLÄ
KILPAILUIHIN OSALLISTUI MELKO PIENI, MUTTA SITÄKIN SITKEÄMPI JOUKKO RAJAMIEHIÄ JA ELÄKKEELLÄ JO OLEVIA. 
KILPAILUIHIN OLI HAASTETTU MYÖS P-KR:N PILKKIJÄT, MUTTA JOSTAIN SYYSTÄ HEITÄ EI PAIKALLE TULLUT? LIEKÖ 
KYLMÄ VIIMA KARKOTTANUT?

TEKSTI JA KUVA JANNE SUOKNUUTI

K
ilpailujen suojelijana toimi Kaakkois-

Suomen rajavartioston komentaja 

eversti Ismo Kurki, joka viihtyi pai-

kalla koko kilpailujen ajan seuraten 

tapahtumia. Komentaja oli myös 

lahjoittanut kisoihin palkinnot. 

Kilpailujen voittaja Janne Tynkkynen sai neljän 

tunnin aikana ahvenia lähes 7 kiloa ja voitti myös 

suurimman kalan kilvan kalalla joka painoi 240 g. 

Pyhäjärvi on tunnettu suurista ahvenistaan, jopa 

yli kaksikiloisia ovat saaneet jotkut viime keväänä. 

Nyt ei se suuri kuitenkaan koukkuun käynyt. 

Sitkeän sissin maininnan voisi antaa kilpailuissa 

viimeiseksi jääneelle Pauli Hietamäelle, joka suun-

tasi jäälle rollaattorin avulla. Hän oli loukannut sel-

känsä tapaturmassa, mutta se ei tätä pilkkimiestä 

pysäyttänyt! Hänen sallittiinkin käyttää kisoissa 

avustajaa, joka mm. kairasi reikiä.

Kilpailujen 

päätteeksi oli 

kalasatamas-

sa tarjolla 

makkaraa 

ja kahvia. 

Kiitokset 

emännille 

Jaanalle ja 

Titalle huolto-

puolelle!

Puhetta oli myös siitä järjestetäänkö kisoja 

myös ensi talvena ja kyllähän se mahdollista 

lienee? Osallistujia toki toivoisi tulevan enem-

mänkin?  Joskohan siihen mennessä nuo P-KR:n 

pilkkijät olisivat harjoitelleet kylmäkestävyyttä sen 

verran, että voisimme haastaa heidät uudelleen?

TULOKSET:

Kilpailun voittaja ja K-SR:n mestari Janne 

Tynkkynen 6 820g, 2) Petri Lilja 6 300g, 3) Kimmo 

Anttonen 6 200g, 4) Ilkka Tiainen 3 670g, 5) 

Kimmo Kangasharju 3 670g, 6) Janne Suoknuuti 

3 000g, 7) Raimo Linnanmäki 2 220g, 8) Antti 

Hietamäki 2 140g, 9) Matti Rantanen 630g ja 10) 

Pauli Hietamäki 250g.
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SUKELLUS VOIMALAITOKSEEN
VUOKSI VIRTAA SAIMAASTA KOHTI LAATOKKAA KESKIMÄÄRIN 600 KUUTIOMETRIN SEKUNTIVAUHTIA. EI OLE SIIS 
YLLÄTTÄVÄÄ, ETTÄ 1800-LUVUN LOPPUPUOLELLA TEOLLISUUDEN SÄHKÖNTARPEEN KASVETTUA KOHDISTUI 
ENERGIAYHTIÖIDEN MIELENKIINTO JUURIKIN VUOKSEEN.

TEKSTI JUHA-PETTERI PASMA
KUVAT PEKKA TUURI
KUVIEN SUKELTAJA PÄLVI LIEZÉN

V
uosina 1898-1900 rakennettiin 

Linnakosken kohdalle Imatralla 

voimalaitos, jolle pituutta kertyi 

107, leveyttä 20 ja putouskorkeutta 

kolme metriä. Voimalaitoksessa oli 

turbiineja 18 kappaletta ja generaattoreita kolme. 

Voimalaitos tuotti virtaa tuohon aikaan Imatral-

la toimineelle karbiditehtaalle ja olipa jossain 

vaiheessa sen suunnitelmissa tuottaa energiaa 

myös Pietariin. 

Itse voimalaitos oli kokonaan laakerointia myö-

ten puusta valmistettu. Voimalaitoksessa oli neljä 

korkeaa tornia, jotka kuitenkin purettiin jo vuonna 

1928 kun pari kilometriä alavirtaan sijaitseva 

Imatrankoski padottiin edelleen kasvaneen ener-

giantarpeen takia.  Tämän seurauksena Vuoksen 

pintaa piti nostaa, jotta uudelle voimalaitokselle 

saataisiin mahdollisimman korkea vesiputous ja 

korkeampi energiantuotto - Linnakosken vanhan 

voimalaitoksen kohtalona oli jäädä nousseen 

vedenpinnan alle heti kun rakennus oli purettu 

turbiinitasoon eli perustuksiinsa saakka.

Linnakoski sijaitsee Imatran keskustassa Var-

pasaaren eteläpäässä. Vuoksea kiertää upea juok-

supolku, jota tallaava lenkkeilijä tuskin osaa arvata 

kuinka tärkeä ja kummallinen osa kulttuuriperintö-

ämme sijaitsee vain muutaman metrin etäisyydellä 

rantapenkereistä, joskin vedenpinnan alapuolella. 

107 metrisellä pituudellaan Linnakosken voima-

laitos on sisävesiemme suurin hylky ja ainutlaatui-

nen sukelluskohde. Vaikka suurin osa voimalaitos-

ta purettiin ennen kuin se jäi veden alle, on pinnan 

alla silti paljon tutkittavaa: on vedenohjaukseen 

käytetyt vallit, seiniä, lattioita ja turbiinikuiluja, joita 

asuttavat keväisin sadat tuhannet särjet kutupuu-

hissaan hylyn ympärivuotisten asukkien, rapujen 

ja mateiden, hämmästellessä ruuhkaa.

Linnakoski on helppo sukelluskohde jopa 

aloittelevan tason sukeltajan ihailla - itse asiassa 

kohteen nähdäkseen ei tarvitse edes paineilma-

laitteita, vaan padon matalimmat osat on nähtä-

vissä vapaasukellusvälinein eli esimerkiksi maskin 

ja snorkkelin avulla. Kohteen syvimmät osat ovat 

noin 10 metrin syvyydessä ja matalimmat osat 

aivan muutamissa metreissä.  Myös kokeneelle 

sukeltajalle on padossa paljon tutkittavaa, koska 

rakenteiden tutkiminen tarkemmin ilman hyvin hal-

littua nostetta on haastavaa.  Vaikka rakenteiden 

sisälle sukeltaminen on mah-

dollista, ei sitä kuitenkaan saa 

tehdä sortumavaaran vuoksi.

Vuoksen vesi sekoittuu 

Saimaan pintavesistä, joten 

keväisin, kun näkyvyys voi 

kohteella olla jopa kymme-

nen metriä, on vesi todella 

kylmää. Loppukesästä, vesien 

lämmettyä näkyvyys yleensä 

hieman huononee, mutta veden 

sekoittumisen myötä järville 

ominainen veden kerrostumi-

nen pohjaa kohti kylmeneviin vesikerroksiin jää 

pois ja vesi on kohteen syvimpiä kolkkia myöten 

miellyttävän lämmintä jopa märkäpuvulla sukeltaa.  

Kohteen sijainti Vuoksen länsirannalla on suojaisa 

ja joen virtaus hylyn ympärillä on vähäinen. Yleen-

sä kohdetta voi tutkia kaikessa rauhassa ilman 

suuria fyysisiä ponnistuksia. 

Linnakosken vedenalainen voimalaitos on maa-

ilmanluokan sukelluskohde ja monilta ominaispiir-

teiltään erityinen.  Hylky on helposti saavutettavis-

sa rannasta, joten venettä kohteelle päästäkseen 

ei tarvita. Voimalaitosta voivat tutkia myös he, joilla 

ei laitesukelluskorttia ole, vaan vapaasukeltaen 

ja snorklaten on kohdetta mahdollista tutkia. 

Vuoksen virta pitää huolen, että vaikka kohde 

jääkannen suojassa sydäntalven viettääkin, on 

paikka jo aikaisin keväällä avoinna jäästä.

Suosittelenkin lähialueen tai RMVK:lla kursseja 

käyvien, paineilmaa hengittävien aseveljien tu-

tustuvan tähän sisävesiemme yhteen upeimpaan 

sukelluskohteeseen, jossa piipahtaminen ei vaadi 

suuria ennakkovalmisteluja.  Linnakosken voima-

laitokselle sukeltaminen on kuin lyhyt aikamatka 

maamme teollisuuden historiaan. 

Lähteet: Yle ja Wikipedia
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RAJAVIESTI TESTAA

QuietOn -AKTIIVIKORVATULPAT
OULULAINEN STARTUP-YRITYS ON KEHITTÄNYT AKTIIVISEN KORVATULPAN, JOKA PIENEN KOON ANSIOSTA 
EROAA PERINTEISISTÄ VASTAMELUKUULOKKEISTA. VASTAMELULAITTEIDEN TOIMINTAPERIAATE PERUSTUU 
MIKROFONEIHIN, JOTKA ÄÄNIÄ HAVAITESSAAN LAITTAVAT ELEKTRONIIKAN TUOTTAMAAN NIILLE VASTAKKAISESSA 
VAIHEESSA OLEVAA VASTAMELUA. TÄLLÄ PYRITÄÄN KOMPENSOIMAAN ULKOA KUULUVAT ÄÄNET JA TUOTTAMAAN 
HILJAISUUTTA.

TESTI OLLI RANUA

Q
uietOnin oivallus on siinä, että 

laitteen mikrofoni on sijoitettu 

tulppien sisälle, korvakäytävään, 

jolloin se kuulee juuri sen melun, 

mikä tulee korvaan sisälle, ja pyrkii 

tuottamaan sille vastakkaista ääntä. Tavallisissa 

vastamelukuulokkeissa mikrofoni on kuulokkeen 

ja samalla korvan ulkopuolella. QuietOnille luva-

taan vaimennusta, jopa 40 desibeliin asti, joten 

lupaus on ainakin kohdallaan.

Kuulosuojainten, korvatulppien tai vastamelu-

kuulokkeiden vaimennusteho riippuu paitsi äänen 

laadusta ja voimakkuudesta, myös äänen taajuu-

desta sekä tietenkin jonkin verran myös kuulijan 

ominaisuuksista ja kokemuksista.

QuietOnin kuulokkeiden yksi muista poikkeava 

ominaisuus on se, että vaimennus on voimak-

kainta matalilla taajuuksilla eli alle 1 000 hertsillä 

(ks. kaavio). Se kuulostaa kiinnostavalta paitsi 

lentokone- ja junamatkustajien, myös esimerkiksi 

moottoripyöräilijöiden ja –kelkkailijoiden sekä mm. 

mönkijällä ajavien näkökulmasta. Myös kuorsaus-

ta yritys lupaa tulppien vaimentavan tehokkaasti.

KORVATULPAT KÄYTÖSSÄ
QuietOnin korvatulppien mukana tulee kätevä 

kotelo johon tulpat on kätevä laittaa kun niitä ei 

tarvita. Koteloon voi kytkeä tavallisen kännykkä-

laturin (Micro-USB). Latausjohtoa ei siis mukana 

ole.

Korvatulpat ovat langattomat ja niiden akun 

kesto on varsin mukavat 50 tuntia. Lataami-

nen kestää vain noin tunnin, joten sekin hoituu 

näppärästi. Mukana tulee kolmenkokoiset tulpat 

erikokoisille korvakäytäville.

Kokeilin kuulokkeita mm. nukkuessa. Kuulok-

keet käynnistyvät automaattisesti kun ne laittoi 

korvaan ja kun tulppia painoi korvakäytävään, 

kuului niistä piippausääntä kunnes tulpat oli 

painettu paikoilleen. Piippausäänestä myös tietää 

sen, että tulpissa on vielä latausta jäljellä. Kun tul-

pat olivat korvissa alkoi kuulua vaimeaa tasaista ja 

oikeastaan aika rauhoittavaa kohinaa. Huomasin 

kuitenkin nopeasti, että minun korvilleni tulpat 

soveltuvat nukkuessa vain selällään käytettäviksi. 

Kun käännyin kyljelleni ja pää sekä korva painuivat 

tyynyä vasten, piippailivat tulpat merkkiääntä. 

Näin olen niiden käyttö nukkuessa ei minun koh-

daltani onnistunut. Korvatulpat tulevat siis liikaa 

korvasta ulos.

Lentokoneessa kokeilin tulppia myös nukku-

miseen. Siellä ne toimivatkin erittäin hyvin, kuten 

kaaviokin osoittaa.

Rajavartiolaitoksessa käytössä olevissa kypä-

rissä on jo valmiiksi 

kiinteät kuulosuo-

jaimet, joten niiden 

kanssa korvatulppia 

ei monikaan tarvitse. 

Tavallisen kypä-

rän kanssa tulpat 

toimivat hienosti. 

Ainakaan minulla 

korvatulpat eivät 

painaneet kypärään 

aiheuttaen piippa-

usta.

Kuinka paljon 

paremmin QuietOn 

–tulpat toimivat 

kuin tavalliset euron 

tulpat? Tähän en 

pysty vastaamaan, 

vaan jätän sen arvion 

tekemisen sellaisille tahoille joilla on tarvittavat 

mittauslaitteet käytössään. Kun katsoo valmis-

tajan tuottamaa kaaviota, niin täytyy uskoa, että 

tietyissä tilanteissa QuietOn –tulpat toimivat jopa 

selkeästi paremmin kuin tavalliset korvatulpat.

Kirjoitin tämän testiartikkelin QuietOn –korva-

tulpat korvissa. Oli mukavan rauhallista kirjoittaa 

tekstiä ja keskittyä olennaiseen vaimean kohinan 

kuuluessa korvissa. Vain tietokoneen näppäin-

äänet erottuivat juuri ja juuri. Myös toimistotyös-

kentelyyn tulpat soveltuvat siis vallan mainiosti, ja 

moneen muuhunkin mikäli haluaa omaa rauhaa ja 

tekee keskittymistä vaativaa työtä.

HIntaa korvatulpille tulee ostopaikasta riippuen 

noin 179 euroa.
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UUTUUSKIRJA RAJANVARTIOINNISTA

TURVANA RAJALLA – POHJOIS-
KARJALAN RAJAVARTIOSTO 1947–2017
RAJAVARTIOLAITOKSESTA TAI SEN RAJAA VARTIOIVISTA VARTIOSTOISTA KERTOVIA HISTORIATEOKSIA EI OLE JUL-
KAISTU KOVIN MONTA RVL:N 98 VUODEN TOIMINTA-AIKANA. ENSIMMÄINEN NÄISTÄ HISTORIATEOKSISTA ON VUO-
DELTA 1939: ITÄRAJAN VARTIJAT – PIIRTEITÄ RAJAVARTIOSTOJEN 20-VUOTISTAIPALEELTA.

TEKSTI ARI KOMULAINEN

V
uosia tuon kirjan julkaisusta on 

kulunut jo kohtalainen ihmisikä 

ja muutamia teoksia on aiheesta 

ilmestynyt lisää. Nyt Pohjois-Karjalan 

rajavartiosto on julkaissut historiasta 

kiinnostuneiden luettavaksi filosofian tohtori Jukka 

Partasen kirjoittaman teoksen: Turvana rajalla – 

Pohjois-Karjalan rajavartiosto 1947–2017. Kansi-

kuva on erinomainen Marko Parviaisen nappaama 

kuva, lisäksi valokuvia ja muita taittoelementtejä 

on käytetty runsaasti elävöittämään tekstiä.

Kirjan mottona voi tiivistää: Joka ei tunne 

historiaa ei ymmärrä nykypäivää. Sivuja kirjassa 

on yhteensä 273, siis melkoisen kattava katsaus 

vartioston historiaan. Alaotsikon vuosirajaus 1947 

– 2017 johtaa hieman harhaan, sillä Partanen 

käsittelee tekstissä myös P-KR:n edeltäjien Jo-

ensuun rajavartioston, sotien ajan ja sen jälkeisen 

Rajavartiosto 4, R 3, R 2 ja RajaJP 2 historiaa 

vuosilta 1919–1947, yhteensä 86 sivun verran, ja 

hyvä niin. 

Alkuvuosien johtajista noussee kaksi ylitse mui-

den. Joensuun rajakomendanttina vuosina 1922 

– 1939 toiminut kapteeni, myöhemmin eversti-

luutnantti E.J. Raappana ja Ilomantsin rajakomp-

panian päällikkönä vuosina 1934 – 1941 toiminut 

kapteeni Viljo Kivikko. Kivikko toimi everstiluut-

nantin arvoisena 1946 – 1947 koko vartioston 

komentajana. Heidän toiminnastaan voivat myös 

nykyiset johtajat ottaa oppia (katso sivut 36 – 37). 

He menestyivät myös siellä, missä johtajat todella 

punnitaan, eli sodassa.

Kirja antaa lukijalleen hyvän kuvan siitä, miten 

rajanvartiointi on kehittynyt – tuosta vuodesta 

1919 alkaen – vartioston rajaosuudella. Sen voi 

tiivistää seuraavasti. Hankala alkutaival 1919 – 

1939 ja rajavartioinnin kehittyminen sotavuosiin 

asti. Sotavuodet 1939 – 1944 tuhosi rajarakenteet 

ja uusi raja jouduttiin avaamaan eteläosuudelle jo 

välirauhan aikana. Uusi alku ja rajarakenteiden kii-

vas rakennuskausi 1944 – 1960. Rajanvartioinnin 

kehittyminen 1960 – 1990. Edellisen laman alkuun 

sysäämä rajavalvonnan alasajo 1990 – 2015. Vuo-

sina 2016 – 2017 vartioston henkilömäärä (HTV) 

kasvoi jo kahdella!

Kirjasta löytää mielenkiintoisia 

lukuja. Joensuun rajavartioston 

vahvuus oli 27.4.1919 Joen-

suussa kaksi upseeria, kolme 

aliupseeria ja 154 varusmiestä, 

rajaa vartioi palkattuina rajavarti-

oina yhteensä 49 miestä. Ennen 

talvisotaa Joensuun rajavartiosto 

käsitti esikunnan lisäksi kaksi ra-

jakomppaniaa: Pielisjärvi (Lieksa) 

ja Ilomantsi.

Sivulla 230 olevan taulu-

kon mukaan P-KR:n vahvuus 

laski vuoden 1991 536 henkilöstä 

vuoteen 2015 mennessä 225 

henkilöön. Kun tästä 2015 luvusta 

puhdistaa Niiralan rajatarkastusaseman, Tohma-

järven rajavartioaseman, Onttolan rajavartioston 

esikunnan ja rajajääkärikomppanian henkilökun-

nan, voi aivan näppituntumalla arvata, että aivan 

näihin vuoden 1919 henkilöstömääriin ei Lieksan 

ja Ilomantsin osalta supistamisessa vielä päästy, 

mutta kovinkaan kaukana vuoden 1919 vahvuuk-

sista ei oltu – nyt ao. rajavartioasemien osalta. 

Olisi ollut mielenkiintoista katsoa em. taulukosta 

tuon henkilöstön kokonaisluvun lisäksi myös eri 

yksiköiden vahvuuksien muutokset tarkkoina 

lukuina. Tilastot niistä ovat olemassa.

Partanen kirjoittaa sujuvasti ja on löytänyt 

arkistojen kätköistä mielenkiintoista luettavaa 

vartioston historiasta. Esittipä Rajaturvallisuus-

unioni edeltäjä, Rajavartijainliitto vuonna 1991 

sisäministeri Mauri Pekkariselle Pohjois-Karjalan 

rajavartioston lakkauttamista itsenäisenä toimin-

tayksikkönä (sivu 118). 

Vartiostoa ei lakkautettu, kuten nyt tiedetään, 

mutta rajavartioasemia sitten sitäkin enemmän, 

vartioston toiminta-alueelta yhteensä 20 vuosina 

1989 – 2010, ja jo ennen näitä vuosia kymmeniä. 

Suurin kiista käytiin Ruunaan rajavartioaseman 

lakkauttamisesta vuonna 2004. Sitä vastaan tais-

teli Pro Ruunaa –kansanliike. Silloisen apulaisko-

mentajan, everstiluutnantti Olli Lampisen mukaan 

rakennukset eivät vartioineet rajaa, vaan rajapar-

tiot (sivu 190). Mutta eipä esikunnan miehetkään 

kovin montaa partiota rajalla vuositasolla tee.

Teksti on varustettu – kuten hyvälle historiate-

okselle kuuluu – lähdeviitenumeroin. Valitettavasti 

kirjan loppuun kootut viitenumerot hyppää yhdellä 

numerolla eteenpäin oikeasta, viitteestä 402 al-

kaen. Tämä kömmähdys lienee tapahtunut kirjan 

taittovaiheessa. Kaikkia virheitä ei everstitasoi-

nekaan tekstintarkastusosasto ole huomannut, 

kuten mm. että Inarin rajavartioasema lakkautettiin 

1.1.2010, eikä 1.10.2010, kuten taulukko sivulla 

186 esittää.

Partanen käyttää tekstissä paljon lainauksia. 

Näiden lähde olisi lukemisen sujuvoittamiseksi 

voinut olla suoraan lainauksen alla, eikä viitteissä. 

Nyt kirjan sivuja joutuu lenaamaan paljon edes-

takaisin löytääkseen kuka on mielenkiintoisen 

lainauksen takana.

Viitenumeroiden lisäksi löytyy kattava lähde-

aineistoluettelo (jostain syystä Rajaviesti-lehti ja 

sen edeltäjät Rajajääkäri ja Selkonen eivät ole 

kuuluneet käytettyjen lähdeaineistojen joukkoon), 

luettelo komentajista – komppanioiden päällikköi-

hin ja henkilöhakemisto. 

Kirjan loppusivuilla on P-KR:n nykyisen apu-

laiskomentajan, everstiluutnantti Marko Turusen 

kirjoittama 13 sivun mittainen kuvaus vartioston 

nykytilanteesta sekä tulevaisuuden näkymistä. 

Turusen teksti on sujuvaa suomea, sen voisi 

sellaisenaan esittää juhlapuheena RVL:n vuosi-

päivänä. Partasen tekstin anekdootit loistavat 

siitä poissaolollaan, näiltä vuosilta saamme niistä 

varmaan lukea Pohjois-Karjalan rajavartioston 100 

vuotishistoriankirjasta vuonna 2047.
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ALUEIDEN JA OMAISUUDEN SUOJAAMINEN
LASERSKANNAUSTEKNOLOGIALLA (LiDAR)

Alueiden ja omaisuuden kuten raja-alueiden, kiinteistöjen, yleisten rakennusten, kriittisten
infrastruktuurien, teollisuusrakennusten, yksityisasuntojen tai esineiden suojaaminen
ilkivallalta, varkauksilta, terrorismilta, tunkeutumiselta tai karkaamiselta esim. vankilasta.

Rakenteelliset toimenpiteet ja vartijoiden antama suojaus eivät useinkaan riitä. SICKin
elektroniset turvalaitteet kiinteää tai liikuteltavaa käyttöä varten täydentävät edellä mainittuja
järkevästi. Kohteen suojaamisessa hälytys on mahdollista saada jo ennen alueelle tai
rakennukseen tunkeutumista, jolloin reagointiin jää enemmän aikaa.
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