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UUSI WAGON, JOKA TANKKAA 
JOKAISESSA ALAMÄESSÄ.

 Autoveroton Arvioitu Arvioitu EU-yhdistetty  CO2-päästöt Vapaan autoedun
 suositushinta (€) autovero (€) kokonaishinta (€) kulutus (l/100 km) (g/km) verotusarvo (€)
Auris Touring Sports bensiini alkaen 17.790 4.643,86  22.433,86 5,6-6,2 130-143 545 
Auris Touring Sports diesel alkaen 20.580   4.444,85 25.024,85 4,3-4,5 113-119 585 
Auris Hybrid Touring Sports alkaen 25.540  3.920,58 29.460,58 3,7-4,0 85-92 645 
Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100.000 km. HSD-akkuturva 8 
vuotta/350.000 km. Hintoihin lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut. 

www.toyota.fi

AURIS HYBRID TOURING SPORTS.
Luokkansa ainoalla täyshybridillä ajat jopa puolet ajasta polttoainetta kuluttamatta, sillä Auris lataa itseään jokaisessa 
alamäessä ja aina kun jarrutat. Ajamisen iloa luovat myös 136 hv:n teho ja portaaton automaattivaihteisto, mutta kulutus 
on vain 3,7 l/100 km ja CO2-päästöt 85 g/km. Avara 530 litran tavaratila laajenee jopa 1.658 litraan saakka. 
Sinulla on vapaus valita parempaa – uusi Auris Hybrid Touring Sports.

1609_TO_AURIS_TS_Rajaviesti_180x253.indd   1 14.8.2013   12.25
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Arvoisat lukijat!

Vuoden 2014 aikana otetaan itärajan rajaylitysliikenteen tarkastamisessa käyttöön 

uusi rajatarkastusmalli. Mallin myötä rajavartiomiehet joutuvat tekemään yhä ene-

nevässä määrin myös tullitehtäviä. Uusia työtehtäviä kontolleen saanut henkilöstö 

on ihmetellyt, että milloin tehtävistä aletaan maksamaan korvausta: kokeiluvaihe 

on jo ohi ja nyt ollaan siinä tilassa, että uusista ylimääräisistä työtehtävistä tulisi 

maksaa myös asian mukainen palkka. Rajavartiolaitokselle siirtyneitä tehtäviä ei tullin henkilös-

tö hoida enää ollenkaan.

Rajavartiolaitos tekee Lapin-,  Kainuun- ja Pohjois-Karjalan rajavartiostoissa ensivastetehtäviä. 

Ensivastetehtävissä toimivat henkilöt on erikseen koulutettu toimimaan ensivastepartioissa. 

Nämä tehtävät eivät ole niitä samoja lakisääteisiä pelastus- ja avustustehtäviä jotka kuuluvat 

automaattisesti jokaisen rajavalvontatehtävissä toimivien henkilöiden toimenkuvaan. Ensivas-

tepartiossa toimivat henkilöt lähetetään 

hätäkeskuksen toimesta lähimmän par-

tion periaatteella suoraan onnettomuus-

paikalle. Pohjois-Karjalan rajavartioston 

ensivastepartiot olivat vuonna 2012 noin 

140 onnettomuustilanteessa ensimmäi-

senä viranomaisena paikalla, joten kyse 

ei ole enää mistään pikku puuhastelusta.

Myös ensivastetehtävät hoidetaan täl-

lä hetkellä ilman erillistä korvausta. Raja-

vartiolaitos on saanut hoitaakseen uusia 

tehtäviä, ja samalla muut viranomaiset 

ovat saaneet aikaiseksi säästöjä. Sijais-

kärsijöiksi tosin ovat joutuneet uusia työ-

tehtäviä tekevät rajavartiomiehet. 

Varallisuus korvauksien maksuun 

tulee hoitaa kokonaan työnantajan ra-

hoituksena. Nykypäivänä työnantajat 

kasaavat työntekijöille koko ajan lisää 

töitä, mutta näistä tehtävistä ei haluta 

kuitenkaan maksaa palkkaa. Tämänkal-

tainen toiminta ei ole millään lailla hy-

väksyttävää.

Pääsopijajärjestöt saavuttivat elokuussa 

neuvottelutuloksen keskitetystä ratkaisusta. Nyt sitten neuvotellaan pienemmissä pöydissä ja 

katsotaan saadaanko sopimukselle riittävä kattavuus, jotta se tulisi voimaan. 

Valtion pöydästä on kuulunut huhuja, että virastokohtaista neuvottelukierrosta näiden neu-

vottelujen rinnalla ei käytäisi lainkaan. Tämä on huolestuttavaa, sillä sopimuskausi on todella 

pitkä ja sopimuksellisessa tilassa emme ole työnantajan kanssa pystyneet saamaan ratkaisua 

sopimuksessa oleviin tekstiongelmiin. Korotukset on pääsopimuksessa sovittu toteutettavan 

yleiskorotuksina, eikä siellä ei ole sovittu lainkaan järjestelyvaraerästä jolla voitaisiin ratkaista 

joitakin meidän talossa olevista ongelmista. 

Talouden sopeuttamistoimet jatkuvat Rajavartiolaitoksessa suunnitelmien mukaisesti. Aika 

näyttää ovatko sopeuttamistoimet riittäviä tiukentuvassa taloustilanteessa. Henkilötyövuosike-

hyksestä ei ainakaan ole enää varaa supistaa, mikäli Rajavartiolaitoksen toimintamäärärahoja 

leikataan lisää.

Rajaturvallisuusunioni järjestää syksyn aikana päätoimisen pääluottamusmiehen vaalin. Halu-

an jo etukäteen toivottaa menestystä kaikille ehdokkaaksi asettuville. Äänioikeuden omaavilta 

jäseniltämme toivon erittäin vilkasta äänestysaktiivisuutta. Marraskuussa on sitten selvillä vaali-

en voittaja, joka toimii Rajaturvallisuusunionin päätoimisena pääluottamusmiehenä. 

Rajaturvallisuusunionin lomakohteiden päällekkäiset varaukset marras-huhtikuulle on arvottu, 

onnittelut arvonnassa pärjänneille. Nauttikaa ajastanne kohteissa. Arvotun kauden vapaina ole-

via aikoja voi varata, ne jaetaan nopein käsi voittaa -periaatteella. Kohteiden seuraava hakuaika 

välille touko-lokakuu on voimassa helmikuun loppuun asti, minkä jälkeen päällekkäiset vara-

ukset arvotaan.

Mukavaa syksyä kaikille lukijoille!
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LEDARE
Erkki Hirvonsalo

KATSAUS KESÄN 
EDUNVALVONTATAPAHTUMIIN
RAJAVARTIOLAITOKSESSA ON KESÄN AIKANA OLLUT RAUHALLISTA NEUVOTTELURINTAMALLA, 

EIKÄ KESÄN AIKANA OLE OLLUT VARSINAISIA VIRKAEHTOSOPIMUKSIIN LIITTYVIÄ NEUVOTTELUJA. 

SOPIMUSTOIMINNAN SEURANTARYHMÄ ON KOKOONTUNUT KESÄN AIKANA KAHDESTI, KOKOUKSISSA 

ON KÄSITELTY SUORITUSARVIOINNIN KOORDINOINNIN TOIMIVUUTTA JA KOORDINOINNIN 

KEHITTÄMISTARPEITA TULEVAISUUDESSA, SEURANTARYHMÄN LOPPUVUODEN TYÖSKENTELYÄ JA 

KÄSITELTÄVIÄ AIHEITA TULEVAISUUDESSA.

TEKSTI JUHA MASALIN

Seurantaryhmässä on käsitelty 

myös matkustamiseen käytetyn 

ajan työajaksi lukemista koske-

vaa uutta Rajavartiolaitoksen 

esikunnan linjausta ja sen mah-

dollisia vaikutuksia matkustamisen työaikoi-

hin liittyen. Työnantajan uuden linjauksen 

mukaan on kuljettajana toimivalla mahdol-

lista saada virkamatka tietyillä edellytyksin 

myös työajaksi jos virkamatkalla useat eri 

tekijät täyttyvät.  Esim. virkamatka Frontex 

operaatioon autolla voi oikeuttaa työaikaan 

kuljettajana toimivalle, mikäli kuljetettavana 

on operaatioon liittyvää erityistä materiaalia 

ja matkaan sisältyy myös kyseisen materiaa-

lin vartiointia ja laitteiden tarkkailua. 

Pelkät henkilökohtaisten ja ryhmävarus-

tuksien kuljettaminen ei oikeuta edelleen-

kään työnantajan tulkinnan mukaan työajak-

si luettavaan aikaan. 

ERIMIELISYYSASIOISTA

Erimielisyyksistä on JHL:n nimissä laadittu 

ja toimitettu kolme uutta haastehakemusta 

työtuomioistuimen käsiteltäväksi. Kyseiset 

erimielisyydet koskevat, Vartiolentolaivueen 

hälytyksen työaikamerkintöjä, Kolmikannan 

virkamatkan yhteydessä suoritetun matka-

ajan merkitsemistä työajaksi sekä vartiolai-

voilta Suomenlinnan mv-asemalle komen-

nettujen virkamiesten oikeutta päivärahaan 

komennuksensa ajalta. Erimielisyyksien kä-

sittelyajankohta on vielä avoin.

Lisäksi on jätetty kolme uutta paikallis-

neuvottelupyyntöä Rajavartiolaitoksen esi-

kunnalle. Erimielisyydet koskevat, VLLV:n tul-

kintaa varallaolon määräytymisperusteista, 

peruskurssilaisten työajan merkitsemisestä 

harjoittelujaksolla ja LR:n erimielisyyttä tau-

PÄÄLUOTTAMUSMIES

Ärade läsare!

Under loppet av 2014 kommer man att ta i bruk en ny mo-

dell för gränskontrollen på övergångsplatserna i öster. 

Detta medför att gränsbevakningsmän på persontrafik-

sidan i allt större omfattning genomför Tullens uppgift er. 

Personalen har ställt befogade frågor angående ersätt-

ningen för detta arbete. Försöksperioden är redan förbi och nu borde 

man börja få betalt för detta arbete som tullpersonalen inte alls gör.

Gränsbevakningsväsendet gör första respons-uppgift er i Lappland, 

Kajanaland och Norra Karelen. Personalen som utför dessa uppgift er 

är specialutbildade. Det är inte fråga om räddnings- och undsättning-

suppdrag vilka hör till allas arbetsuppgift er som jobbar med gräns-

bevakning. Patrullerna alarmeras enligt principen för den närmaste 

patrullen till olycksplatsen av nödcentralen. Gränsbevakningssektio-

nens patruller i Norra Karelen var först på olycksplatsen 2012 totalt 140 

gånger. Detta bevisar att det inte längre är fråga om småpotatis. Även 

dessa uppgift er görs för tillfället utan erforderlig ersättning. Andra myn-

digheter har gjort inbesparningar eft er att Gränsbevakningsväsendet 

har övertagit diverse arbetsuppgift er av dessa. Nu är det hög tid att 

personalen som utför dessa uppgift er får ersättning. Detta bör genom-

föras med arbetsgivarens åtgärder och bekostnad. Det tycks vara da-

gens melodi att arbetstagarna uppgift er ökas men man är inte villig att 

betala för utfört arbete. Detta är helt oacceptabelt.

Arbetsmarknadsparterna kunde i augusti samsas om en central avtal-

suppgörelse. De nu igångsatta lokala förhandlingarna kommer att visa 

om man uppnår tillräcklig täckning för att avtalet skall komma i kraft .

Det har hörts rykten om att de ämbetsverksvisa förhandlingarna inte 

alls skulle behövas. Detta är bekymmersamt eft ersom avtalsperioden 

är lång och under rådande avtal har vi inte lyckats uppnå resultat i för-

handlingarna gällande avtalstexterna.

Lönehöjningarna genomförs som allmän höjning enligt den centrala 

uppgörelsen. Man har inte avtalat om ett justeringsmån med vilken en 

del av våra interna avtalsproblem kunde lösas.

Sparprogrammet inom Gränsbevakningsväsendet fortsätter planen-

ligt. Tiden får utvisa huruvida dessa åtgärder räcker till i den allt tillstra-

mande ekonomiska läget. Ifall Gränsbevakningsväsendets resurser 

ytterligare skärs ner kan ramen för manarbetsåren inte minskas.

Gränssäkerhetsunionen arrangerar under höstens lopp val av huvud-

förtroendeman. Undertecknad vill redan i förväg önska alla kandidater 

välgång och hoppas på att röstningsprocenten blir hög. I november blir 

det klart vem som fungerar som Gränssäkerhetsunionens heltidsans-

tällda huvudförtroendeman.

Semesterstugornas dubbelbokningar har lottats för perioden novem-

ber-april. Grattis alla vinnare – hoppas  att ni njuter av vistelsen. Semes-

terperiodens lediga tider kan bokas enligt principen den snabbaste 

vinner. Semesterveckorna för perioden maj-oktober kan bokas fram till 

slutet av februari. Däreft er lottas dubbelbokningarna.

Läsarna tillönskas en trevlig höst!
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lukkovajausten suunnitteluperusteista. Neu-

votteluajankohta kyseisten uusien erimieli-

syyksien osalta on syyskuun alkupuolella.

MUITA ASIOITA

Työaikajoustojen osalta mahdollisia kom-

mentteja ja huomioita järjestelmän toimi-

vuudesta tai toimimattomuudesta voi lähet-

tää hallintoyksiköiden luottamusmiehille. 

Havainnot käsitellään myöhemmin tämän 

vuoden aikana mm. sopimustoiminnan seu-

rantaryhmässä ja työnantaja on luvannut 

ohjeistaa hallintoyksiköitä ja täsmentää jär-

jestelmiin liittyviä ohjeistuksia mikäli käytän-

nöissä on havaittavissa ongelmia ja asioista 

päästään yhteisymmärrykseen ko. ryhmässä. 

EN TILLBAKABLICK 
PÅ SOMMARENS 
INTRESSEBEVAKNINGSÄRENDEN
PÅ FÖRHANDLINGSFRONTEN INOM GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET HAR SOMMAREN VARIT 

LUGN OCH INGA EGENTLIGA FÖRHANDLINGAR RÖRANDE KOLLEKTIVAVTAL HAR GENOMFÖRTS. 

UPPFÖLJNINGSGRUPPEN FÖR AVTALSVERKSAMHETEN HAR SAMMANTRÄTT TVÅ GÅNGER UNDER 

SOMMAREN. MAN HAR BEHANDLAT KOORDINERINGEN AV PRESTATIONSBEDÖMNINGEN SAMT BEHOVET 

ATT UTVECKLAS DITO, ARBETSSCHEMAT FRAM TILL ÅRETS SLUT OCH ÄRENDEN SOM SKALL TAS UPP TILL 

BEHANDLING.

HUVUDFÖRTROENDEMANNEN

TEXT OCH BILD JUHA MASALIN

Arbetsgruppen har även be-

handlat gränsstabens nya lin-

jedragningar gällande arbets-

tiden under tjänsteresa samt 

dess eventuella verkningar 

på dito. Enligt den nya linjedragningen kan 

chauff ören under vissa förutsättningar få ar-

betstid förutsatt att diverse förutsättningar 

under tjänsteresan förverkligas. Till exempel 

under en Frontex-operation kan chauff ören 

vara berättigad till arbetstid om han transpor-

terar erfordelig material som kräver uppsikt. 

Enligt arbetsgivarsidans tolkning berättigar 

transporten av enbart personlig eller grup-

pens utrustning fortsättningsvis inte till ar-

betstid.

AKTUELLA TVISTEÄRENDEN

Tre nya stämningsansökan gällande tvisteä-

renden ha förberetts i samråd med JHL till att 

behandlas av arbetsdomstolen. Dessa gäller 

Flygövervakningsdivisionens arbetstidsmärk-

ning gällande alarmutryckning, arbetstiden 

under tjänsteresa i Kolmikanta samt från be-

vakningsfartyget till Sveaborg kommendera-

de tjänstemännens rätt till dagtraktamente. 

Tidpunkten för behandlingen av dessa ären-

den har ännu inte fastslagits.

Dessutom har tre nya anhållan om lokala 

förhandlingar tilldelats gränsstaben. Dessa 

gäller Flygbevakningsdivisionens tolkning 

av grunderna för beredskapen, märkningen 

av arbetstiden för praktikperioden för elever 

på grundkursen samt tvisten i Lappland om 

planeringsprinciperna för tabellunderskottet. 

Dessa tvisteärenden kommer att tas upp till 

förhandling under september.

ÖVRIGA ÄRENDEN

Sektionernas förtroendemän tar emot even-

tuella kommentarer och observationer såväl 

positiva som negativa gällande den flexibla 

arbetstiden. Dessa kommer att behandlas 

bland annat i uppföljningsgruppen för av-

talsverksamheten. Arbetsgivaren har lovat att 

instruera sektionerna samt precisera syste-

manvisningar ifall problem uppstår förutsatt 

att arbetsgruppen är enhällig.

- infrapunatekniikan asiantuntija



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

RAJAVARTIOLAITOKSEN KOIRATOIMINTA AJAN HERMOLLA JO LÄHES SATA VUOTTA

”TEE TYÖTÄ JOLLA ON KARVOITUS 
– JA JOKA ON ARVOITUS”
SUOMEN RAJAVALVONNAN YKSI PERUSPILAREISTA, KOIRATOIMINTA, TÄYTTÄÄ VUOSIKYMMENEN 

LOPUSSA SATA VUOTTA. KOIRATOIMINTAA ULKOPUOLELTA KATSOVA KUVITTELEE HELPOSTI, ETTÄ 

VUOSIKYMMENESTÄ TOISEEN JA VANHOILLA SEKÄ HYVÄKSI HAVAITUILLA KOULUTUSMETODEILLA JA 

OPEILLA KOIRATOIMINTA ON KUIN ITSESTÄÄN TULLUT TÄHÄN PISTEESEEN – JA JATKAA TÄSTÄ ETEENKIN 

PÄIN. VÄÄRIN. TAUSTALLA ON TEHTY JA TEHDÄÄN KOKO AJAN PITKÄJÄNTEISTÄ SUUNNITTELU- JA 

KEHITYSTYÖTÄ, NIIN MM. KOIRIEN KUIN KOIRANOHJAAJIENKIN KOULUTUKSEN SUHTEEN. TEKNIIKKAA 

TULEE JA MENEE, MUTTA KOIRAA EI JATKOSSAKAAN TÄYSIN KORVAA MIKÄÄN.

TEKSTI OLLI RANUA

– 
Koirien koulutusmenetelmät ovat ke-

hittyneet valtavasti viimeisten vuosien 

aikana, vaikkakin tietyt jo 1900-luvun 

alkupuolella keksityt perusperiaat-

teet eivät ole mihinkään kadonneet. Rajakoi-

ratoiminnan täytyy yrittää pysyä kehityksen 

mukana sekä uudistua ja käyttää jatkuvasti 

uusia menetelmiä, kiteyttää Rajavartiolaitok-

sen koiratoimintaupseeri Ari Raitanen.

”Vierivä kivi ei sammaloidu” –slogan sopii-

kin oikein hyvin myös Rajavartiolaitoksen koi-

ratoimintaan. Neuvostoliiton romahtaminen 

reilut kaksi vuosikymmentä sitten, on tähän 

päivään asti tasaisesti vähentänyt rajavalvon-

takoirien tarvetta. Ja vähennystä on luvassa 

vielä jatkossakin. Vastaavasti rajatarkastus-

ten tulo Poliisilta RVL:lle on tuonut tarpeen 

rajatarkastuskoirien hankkimiselle samassa 

aikaikkunassa, joten rajakoirien määrä on 

1990–luvun alusta itse asiassa noussut eikä 

laskenut. Huippuvuosista on kuitenkin ehdit-

ty tulla jo reilusti alaspäin.

ENNEN OLI ENNEN…

Kaksikymmentä vuotta sitten, vuonna 1993, 

Rajavartiolaitoksessa oli noin 170 koiraa. Vielä 

tuolloin kaikki koirat olivat rajavalvontakoiria. 

Muutama vuosi myöhemmin, vuonna 1996, 

koirien tarkka lukumäärä oli 183. Naapuri-

maan hajoaminen vuosikymmenen alussa 

useampaan osaan ei vielä tässä vaiheessa ol-

lut siis juurikaan vaikuttanut rajakoirien mää-

rään. Ainakaan vähentävästi. Samaan aikaan 

koirien hoito siirtyi vartioasemilta koiranoh-

jaajien koteihin.

– Rajavalvontakoirien määrää on tasaisesti 

vähennetty huippuvuosista.  RVL:n rakenne-

Kuva Petri Tuupainen
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muutos ja päivittäin eteen tulevien tehtävien 

määrät ovat rajakoirilla suhteellisen vähäisiä, 

kun puhutaan nimenomaan rajavalvontaa 

päätyönään tekevistä koirista, muistuttaa 

Jarko Ahonen Kaakkois-Suomen rajavartios-

tosta.

– Perinteinen rajakoiratoiminta oli 1990-lu-

vulla keskittynyt rajojenvalvontatehtäviin, eli 

koiralla tarkastettiin tuolloin maastorajaa, 

sekä varsinaisen ohjaajan että varaohjaajan 

toimesta.  Aikoinaan koirat myös asuivat ra-

javartioasemilla, eikä niitä saanut viedä kotiin 

hoidettavaksi, mutta 1990-luvun puolivälissä 

käytäntö muuttui ja ohjaajan suostumuksel-

la koirat sai viedä kotiin. Nykyisinhän se on jo 

koiranohjaajalle asetettu vaatimus, muistelee 

Ari Raitanen 1990-lukua.

Nykymuotoinen, keskitetty koiranohjaaji-

en peruskoulutus aloitettiin 1999. Sitä ennen 

jokainen hallintoyksikkö vastasi oman henki-

löstönsä koulutuksesta, joten kurssien sisältö 

luonnollisesti vaihteli suuresti eri vartiostojen 

kesken.

– Koirien tehtävät monipuolistuivat päivi-

tettäessä Rajavartiolaitoksen koiratoiminta-

määräystä keväällä 2001. Silloin ensimmäi-

sen kerran virallisesti määriteltiin, että koiria 

käytetään myös rajatarkastusten ja meripe-

lastustehtävien tukena, kertoo Raitanen.

Muutaman vuoden päästä tästä, kun raja-

tarkastuskoirien kouluttaminen aloitettiin eli 

vuonna 2004, Rajavartiolaitoksen koiramäärä 

olikin noussut lukemaan 261. Myös rotuva-

likoima oli laajentunut huomattavasti, sillä 

listalta löytyi yhteensä peräti 18 kappaletta eri 

rotuja (mm. labradorinnoutaja, malinois, par-

son russel, howavart ,snautseri,…).

Seuraavassa päivityksessä koulutuslinjat ja 

niiden operatiiviset vaatimukset määriteltiin 

selkeämmin.  Koulutuslinjat tulisivat olemaan 

jatkossa: rajojenvalvonta-, rajatarkastus-, 

merivartio- tai erikoiskoira. Erikoiskoiran voi 

kouluttaa vaikkapa aseiden etsintään. Myös 

testausjärjestelmää on kehitetty vastaamaan 

poliisikoirien vastaavaa järjestelmää.

– Vuonna 2009 päivitettiin koirien vaatimuk-

set vastaamaan Euroopan rajaturvallisuusvi-

rasto Frontexin määrittämiä eurooppalaisia 

standardeja.  Ensimmäiset koirat oli lähetetty 

operaatioihin jo kuitenkin tätä ennen vuonna 

2006. Moni suomalainen rajakoira on päässyt 

osallistumaan Frontexin ulkorajaoperaatioi-

hin jo siis usean vuoden ajan ja onkin onnis-

tunut eteen tulleissa tehtävissä erinomaisesti, 

muistelee Ari Raitanen.

Vuonna 2008 TTS suunnittelumateriaalin 

valmisteluiden yhteydessä Rajavartiolaitok-

sen koiratarpeeksi arvioitiin 286 rajakoiraa. 

Todellinen määrä oli tuolloin kuitenkin pie-

nempi, sillä enimmillään Rajavartiolaitokses-

sa oli koiria vuonna 2005. Tuolloin kirjoilla oli 

268 koiraa.

… JA NYT ON NYT

Nykyinen koiramäärä RVL:ssa on noin 225 koi-

raa. Huippuvuosista on siis tultu jonkin verran 

alaspäin. Mutta toisaalta rajatarkastuskoirien 

mukaan tulo reilu vuosikymmen sitten, on 

lisännyt rajakoirien määrää parinkymmenen 

vuoden takaisesta tilanteesta. 

Koirien ja koiranohjaajien koulutus on pit-

kälti kombinaatio Raja- ja merivartiokoululla 

järjestettävän opetuksen ja työpaikalla hanki-

tun tietotaidon kanssa.

– Nykyiseen, Raja- ja merivartiokoulun joh-

tamaan koiranohjaajan peruskurssiin kuu-

luu viisi viikkoa lähiopetusta ja niiden välissä 

harjoittelua työpisteissä vanhempien koiran-

ohjaajien johdolla. Mukaan on viime aikoina 

otettu myös verkossa tapahtuva opetus, ker-

too Ari Raitanen. 

Koirien koulutusvaatimukset johdetaan 

operatiivisista vaatimuksista. Koulutustasoa 

vastaavasti seurataan valtakunnallisilla taso-

kokeilla, joiden sisältö vaihtelee koulutuslin-

jan mukaisesti. Koirien testausvastuu on työ-

yksiköllä itsellään.

Rajavartiolaitoksen palveluskoirien nykyi-

nen rotuvalikoima kattaa seuraavat rodut 

(suluissa lukumäärä): saksanpaimenkoira (n.  

190), labradorinnoutaja (n. 20), malinois (n. 

10), snautseri (2), parson rusellin terrieri (2) ja 

belgian paimenkoira (1).

– Koirien rotuvalikoima on nyt riittävä, 

mutta uusia tietysti voidaan aina tarvittaessa 

ottaa käyttöön. Aina uuden rodun kohdalla 

on kuitenkin arvioitava sen todennäköinen 

soveltuvuus kyseisiin tehtäviin ja siitä saatava 

lisäarvo koiratoiminnalle, kertoo Ari Raitanen.

ENTÄPÄ TULEVAISUUDESSA?

Rajavalvonnan vähentäminen muutaman 

vuoden periodilla 40 prosentilla, muualla 

kuin valtakunnallisella painopistealueella 

Kaakkois-Suomessa, vähentää tuntuvasti 

myös rajakoirien määrää. Tulevaisuudessa 

oltaneen aika lähellä 1990-luvun alun määriä, 

sillä erotuksella, että nyt tuo määrä ei koos-

tu pelkästään rajojenvalvontakoirista, vaan 

myös rajatarkastus-, merivartio- ja erikoiskoi-

rista.

– Uskon että koiramäärän pudottamiseen 

joudutaan väistämättä sopeutumaan myös 

painopistealueilla seuraavan kymmenen 

Kuva Juha Leppänen

... jatkuu...



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

vuoden aikana. Toivottavasti määrä kuitenkin 

pysyy siedettävällä tasolla, koska fakta on että 

koiraresurssien alas ajaminen on helppoa, 

mutta ylös nostaminen äkillisen tarpeen il-

maantuessa on useamman vuoden kallis 

projekti, muistuttaa Jarko Ahonen.

Samoilla linjoilla on myös Lasse Karjalai-

nen Kainuun rajavartiostosta.

– Myös tulevaisuudessa pitää olla jatku-

moa ja paisuntasäiliötä, eli nuoria koiria käyt-

tökoirien lisäksi. Ei saa elää kädestä suuhun, 

vaan aina pitää pystyä ajoissa ennakoimaan, 

sanoo Karjalainen.

Rajavartiolaitoksen koiratoimintaupseeri 

Ari Raitanen näkee asian samansuuntaisesti.

– Tulevaisuudessakin rajakoirien määrän 

sanelee henkilöstönmäärä sekä koiratoimin-

nalle asetetut vaatimukset. Koirien lukumää-

rä tulee laskemaan alaspäin johtuen pelkäs-

tään rajojenvalvonnassa olevan henkilöstön 

määrän vähenemisestä, kertoo Raitanen. 

Toiminta - ja taloussuunnitelma 2014–2018 

aineistossa on mukana hankeselvitys ”Raja-

koira 2017”. Sen laadinnan yhteydessä tullaan 

kartoittamaan koirien tehtävät, käyttöpe-

riaatteet ja koulutuslinjat tulevaisuudessa. 

Hanke on Raja- ja merivartiokoulun vetämä.  

– Pohjustavaa työtä hankeselvitykselle on 

tehty keskustelemalla asiasta ja keräämällä 

ryhmätöiden kautta uusia ideoita kenttäta-

son henkilöstöltä. Koirille voitaisiin kouluttaa 

vaikka mitä uusiakin käyttötarkoituksia, mut-

ta kaiken toiminnan on kuitenkin tuettava 

Rajavartiolaitoksen lakisääteisten tehtävien 

suorittamista. Kansallisia koulutusvaatimuk-

sia uudistaessa on pidettävä mielessä myös 

yhteiset eurooppalaiset standardit, jolloin 

mahdollistettaisiin rajakoirien osallistuminen 

Frontexin ulkorajaoperaatioihin ilman, että 

niitä täytyy sitä varten erikseen kouluttaa, ker-

too Ari Raitanen.

Koirien ja koiramiesten koulutus saakin tu-

levaisuudessa uusia suuntia ja tuulia, mikäli 

se on kiinni Rajavartiolaitoksen koiratoimin-

taupseerista. Kuten muualla Rajavartiolai-

toksessa, myös koiratoiminnassa voitaisiin 

Raitasen mielestä mennä ”palvelukeskus” 

–malliin.

– Henkilökohtainen visioni on, että myös 

koiratoiminta toteutetaan tulevaisuudessa 

palveluskeskus -ideologian mukaan. Käy-

tännössä tämä tarkoittaisi kaiken muun kuin 

operatiivisen koiratoiminnan keskittämisen 

Immolaan.  Raja- ja merivartiokoululle luotai-

siin riittävän vahva koiraryhmä, joka vastaisi 

koirien hankinnoista, ohjaajien koulutukses-

ta, valtakunnallisten tasokokeiden ja kou-

lutustarkastusten toteuttamisesta, koiratoi-

minnan kehittämisestä, kokeilutoiminnasta, 

jne…, näkee Ari Raitanen.

Hallintoyksiköt huolehtisivat omasta ope-

ratiivisesta koiratoiminnasta ja sen testaa-

misesta parhaaksi näkemällään tavalla ja 

koiratoiminnan johtaminen säilyisi edelleen 

esikunnalla. Kyseisellä mallilla vältettäisiin 

Raitasen mukaan päällekkäiset toiminnat ja 

varmistuttaisiin koiratoiminnan laadusta, kun 

tasokokeet vastaanottaisi pieni, ammattitai-

toinen ryhmä. 

– Kun koiramäärä pienenee, niin jokaisen 

rivissä olevan koiran koulutustason täytyy olla 

vähintään yhtä hyvä kuin ennenkin, ja ratkai-

suna siihen on ohjaajien ja koirien koulutus-

järjestelmän kehittäminen. Tärkeää on myös 

huolehtia vanhojen ohjaajien ammattitaidon 

täydentämisestä ja uusien koulutusmenetel-

mien päivittämisestä. Yhteiset koulutusmene-

telmät yhdistävät kokemuksen ja nuoruuden 

innon yhteiseen tekemiseen - lopputulokse-

na syntyy laadukas koiratoiminta, luotaa Ari 

Raitanen.

Myös muualta Suomesta kuuluu vastaa-

vansuuntaisia uudistusehdotuksia.

– Valtakunnallinen kouluttajapankki tai 

vastaava olisi hyvä luoda, jotta parhaat voi-

mat ja tiedot saataisiin laajemmalti laitoksen 

hyötykäyttöön. Mikäli vartiostot eivät haluaisi 

maksaa tästä aiheutuvia kustannuksia, voisi 

koulu ne maksaa. Valtaa ja vastuuta eteen-

päin ympäri Suomea, näkee Jukka Salo Länsi-

Suomen merivartiostosta.

Kari Häsä Pohjois-Karjalan rajavartiostosta 

näkee, että vaikka asiat ovat koiratoiminnan 

osalta kohtuullisen hyvin jo nykyäänkin, ke-

hittämisen varaa löytyy aina. Vanhasta käs-

kytyskulttuurista on päästy eteenpäin, mutta 

vapaaehtoisuutta tulisi edelleen korostaa, 

aina koiranohjaajasta koiratoimintaupseeriin.

– Jatkossakin toivoisi että kaikki jotka tule-

vat koiratoimintaan mukaan, olisivat sellaisia 

henkilöitä, jotka ovat koiratoiminnan puoesta 

puhujia ja jotka pyrkivät viemään toimintaa 

myös eteenpäin, kertoo Kari Häsä.

Koirien kouluttaminen keskittyy RMVK:n 

peruskursseilla lähinnä koiran kouluttamisen 

tekniikan opettamiseen ohjaajalle. Tämä on 

Jarko Ahosen mielestä hyvin perusteltua, kos-

ka jokainen koira on yksilö vahvuuksineen ja 

ennen kaikkea heikkouksineen, joten asian-

tuntevaa ohjaajakoulutusta tarvitaan. Samal-

la voidaan suorittaa tietojen päivittämistä. 

– Tulevaisuudessa pitäisi alkaa miettimään 

koirankäyttöä Rajavartiolaitoksessa vielä 

enemmän kokonaisuutena, joka sisältäisi 

mm. ohjaajakoulutuksen, koirien koulutus-

mallit, taktiikkakoulutuksen sisältäen partio-

miehet ja muun tilanneorganisaation, kuten 

kenttäjohtajat. Käsitteet ja toimintamallit pi-

täisi entisestään yhdenmukaistaa, jotta ei ole 

n. 200 erilaista toimintatapaa / lähestymista-

paa perustyötehtävään. Oli se sitten mitä ta-

hansa, kertoo Jarko Ahonen.

Kaikki entiset, mutta uuden koiran saaneet, 

ohjaajat eivät koiranohjaajan peruskurssia 

jostain syystä käy. Punakynä käy yleensä var-

tiostojen esikunnissa. Uusien tuulien haistele-

minen ja uusien hyväksi havaittujen mallien, 

mm. siviilipuolelta, omaksuminen olisi koi-

ranohjaajalle suotavaa kuitenkin aina hänen 

saadessaan uuden koiran.

Niin sanotun pentukoirakurssin käymistä 

Kuva Timo Kohonen
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suositellaan kaikille koiratoiminnassa muka-

na oleville myös Kainuun suunnasta.

– Koiramiesten kouluttaminen on uusiu-

tunut ja kehittynyt sitten nykyisten vanhojen 

koiramiesten aikojen. Kurssi antaa hyvän 

pohjan koiran kouluttamiselle, vaikka todelli-

nen työ tehdään sitten vartioasemilla muiden 

koiramiesten tuella ja avustuksella. Olisi hyvä 

aina kun vanhempi koiramies saa uuden koi-

ran, myös hänen käydä uudistunut kurssi. Ja 

myös mm. vartioasemien koiratoimintavas-

taavien olisi syytä kurssi käydä, kertoo Juho 

Moilanen.

Koiratoiminnan resurssien vähyys huoles-

tuttaa monia koiraihmisiä, varsinkin RMVK:n 

osalta.

– Raitasen Ari on tehnyt loistavaa työtä, 

mutta ei kukaan voi yksin tehdä kaikkea. Ra-

javalvontakoirien kurssit vievät suuren osan 

Arin ajasta, joten rajatarkastuspuolen koulu-

tukseen, peruskursseista lähtien, voisi miettiä 

lisäresursseja. Myös koulutusyhteistyötä mui-

den viranomaisten kesken voisi vielä edelleen 

kehittää, kertoo Häsä.

Laaduntarkkailuun ehdotetaan otetta-

vaksi käyttöön nykyistä järeämpiä aseita, 

jotta laatu niin koirien kuin koiramiestenkin 

suhteen pysyisi edelleen totutulla korkealla 

tasolla. Koirille ehdotetaan koulutettavan 

myös lisää tehtäviä, totutun jäljenajon lisäksi.

– Koiramäärien vähetessä laaduntarkkailua 

tulisi terävöittää siten, että vaihtokynnyksen, 

oli kyseessä sitten koira tai ohjaaja, tulisi olla 

matalalla – varsinkin koiran kohdalla. Tosin 

erittäin hyviä koiria on Rajavartiolaitokseen 

kyllä onnistuttu hankkimaan vuosien varrella. 

Koirien koulutuksen monipuolistamiseen ja 

samalla myös ohjaajille haasteita tarjoamaan 

jokaisella rajavalvontakoiralla tulisi olla myös 

voimankäyttökoulutus, sen lisäksi että jäljes-

täminen säilyy vaaditulla tasolla, näkee Jarko 

Ahonen.

Virkakuntien välille peräänkuulutetaan, 

monessa yhteydessä, entistä joustavampaa 

ja toimivampaa mahdollisuutta käyttää virka-

apuna toisen virkakunnan koiraa. PTR-laki 

velvoittaa apua antamaan, mutta liian usein 

käytännössä pidetään liian mustasukkaisesti 

kiinni omista tehtävistä. Tulisi kuitenkin muis-

taa, että oli haalarin väri mikä tahansa, kaikki-

en virkamiesten palkat maksaa suomalainen 

veronmaksaja. Rajakoira ei tee töitä Rajavar-

tiolaitokselle, eikä poliisikoira Poliisille. Kaikki 

virkakoirat tekevät töitä Suomen hyväksi. Ja 

nykyään myös Schengenin ja EU:n.

– Tärkeintähän on että rosvot saadaan 

koppiin, huumeet pois ja mummot löydetään 

metsästä hengissä. Eihän sillä ole mitään mer-

kitystä kenen koira temput tekee, pääasia on 

että joku ne tekee. Koiranohjaajan vaatteiden 

värillä ei saisi olla mitään merkitystä, kertoo 

Jukka Salo Länsi-Suomen merivartiostosta.

Kokonaisuutena PTR-toiminnassa olisi ai-

nakin joillakin alueilla Suomessa ja joissakin 

vartiostoissa tehostamisen mahdollisuus ja 

oikeastaan veronmaksajia kohtaan myös vel-

vollisuus.

Esimerkkinä festivaalivalvonta rajan koiral-

la voi tuottaa parhaimmillaan sekä koiralle, 

ohjaajalle että koko Suomelle hyötyä. Vuon-

na 2010 Jukka Salo Länsi-Suomen merivar-

tiostosta pääsi koiransa LBU Cisun kanssa 

käymään viisillä eri festivaaleilla kesän aika-

na. Pelkästään hänen koiransa avasi yhteensä 

101 huumausainejuttua näiden viiden viikon-

lopun aikana.             Mutta seuraavana vuon-

na ei viirka-apua Poliisille juurikaan annettu, 

vaikka hyödyt olivat kiistämättömät, ja eikä se 

ollut keneltäkään pois. Päinvastoin.

– Koira saa hyviä kokemuksia ja eivätkä ne 

ole varmasti vaarantaneet omien tehtävien 

hoitamista, sillä koko ajan ollaan valmiudes-

sa siirtymään omiin tehtäviin. Kaikki ”oikea” 

toiminta poikii osaamista ja yhteistyötä ja ne 

ovat ohjaajan ja koiran suhteelle isoja asioi-

ta. Luottamus kasvaa molemminpuolisesti, 

ja siinä yksittäiset onnistumiset ovat tärkeitä, 

muistelee Jukka Salo kesän 2010 tapahtumia.

”PALKKAUS HOUKUTTAA, MUTTEI 

AINOA SYY”

Uuden palkkausjärjestelmän myötä koiran-

ohjaajien ansiotaso hieman laski. Korvaus 

lienee kuitenkin kohtuullinen, vaikka tietysti 

useimmalla meistä olisi omasta mielestä 

palkkauksessaan korjattavaa. Toisaalta palk-

kauksessa voisi ottaa mallia soveltuvin osin 

myös muista virkakunnista, Poliisista ja Tul-

lista.

– Koiranohjaajan palkkauksen tulisi olla 

niin suuri, että se houkuttaa ohjaajan tehtä-

viin - mutta niin pieni, ettei se ole ainoa syy 

alkaa koiranohjaajaksi, kiteyttää Ari Raitanen. 

– Hyvää nykyisessä palkkajärjestelmässä 

on, että jokaiselle maksetaan samansuurui-

nen korvaus samasta työstä, jatkaa Raitanen.

Siirtyminen ruokarahajärjestelmään on 

selkeästi lisännyt koirien hyvinvointia, koska 

ohjaajat voivat vapaasti valita millä ja miten 

koira ruokitaan. Koirien kotona tapahtuvan 

hoidon turvaamiseksi jokainen ohjaaja saa 

halutessaan tarhan ja kopin kuitille. Koiran 

hoitamiseen vapaa-ajalla saa työajanlisäystä 

ja myös pienen rahallisen korvauksen.  

– Ohjaajan saama euromääräinen korvaus 

on pienempi kuin muilla virkakunnilla, mutta 

kokonaisuuteen tulee laskea myös koulu-

tukseen ja hoitoon saatu työaika sekä muut 

edut. Ihminenhän ei ole koskaan tyytyväinen 

saamaansa korvaukseen, sen me kaikki tie-

dämme, jatkaa Ari Raitanen.

Vaikka korvaus ei suuren suuri olekaan, niin 

aina löytyy myös kateellisia.

– Jotkut kadehtivat ihan turhanpäiten sitä 

pientä korvausta minkä koiramiehet saavat. 

Vapaa-aikaa koiran kouluttamiseen joutuu 

käyttämään varsinkin ensimmäisten vuosien 

aikana todella paljon. Koiran kanssa ollaan 

aluksi naimisissa 24/7, kun esimerkiksi muun 

Kuva Arttu Suomalainen

... jatkuu...
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perheen kanssa vain vapaa-aikana, kiteyttää 

Jukka Salo.

– Eipä tuo korvaa lähellekään työnmäärää, 

mutta meitä on moneen junaan, tiivistää Jar-

ko Ahonen keskustelun palkkauksesta.

TEKNIIKKA KOIRAN KORVAAJANA

Kun tietokonepohjaiset tekniset hälytysjärjes-

telmät tekivät tuloaan 1990-luvun loppupuo-

lella, useampi henkilö ilmoitti, ettei rajakoiria 

kohta enää tarvita. Toisin kuitenkin kävi. Vaik-

ka suurin osa hälytyksistä olikin aiheettomia, 

eli riistan tai olosuhteiden aiheuttamia, niin 

piti jokainen hälytys käydä koiralla tarkasta-

massa. 

Itse asiassa teknisen valvontajärjestelmän 

tarkastukset pakottivat nopeaan koiramää-

rän kasvattamiseen, ja tuolloin enimmillään 

laitoksessa oli 268 rajakoiraa. Vuosi oli 2005. 

Nykyiset järjestelmät ovat onneksi huomat-

tavasti kehittyneempiä, joten virhehälytysten 

määrä on vähentynyt. Tulevaisuudessa tek-

niikka todennäköisesti mahdollistaa liikku-

van kohteen seuraamisen kameroiden avulla, 

mutta ongelmaksi muodostuvat silloinkin 

peitteinen maasto ja järjestelmien kalleus. 

Riittävän kattavaksi teknistä valvontalaitteis-

toa ei koskaan saada.

– Uskon vakaasti, että hyvin koulutettua ra-

jakoiraa ja ammattitaitoista ohjaajaa ei täysin 

korvaa mikään tekninen laite. Koirakko kyke-

nee työskentelemään kaikissa olosuhteissa 

(pimeällä, sateessa, peitteisessä maastossa, 

jne...) ja on huomattavasti halvempi kuin tek-

ninen valvontajärjestelmä. Hankintahinta on 

noin tuhat euroa ja huolto maksaa noin 150 

euroa kuukaudessa, muistuttaa Ari Raitanen.

Koiran hajuaistia ei ole vielä pystynyt kor-

vaamaan mikään tekninen laite. Lisäksi eri-

koisominaisuutena koirassa on monipuoli-

nen käyttötarkoitus samassa kuoressa – jälki, 

henkilöt, esineet ja tarvittaessa voimankäyttö. 

Tekninen laitteisto suorittaa ainoastaan tiet-

tyjä toimenpiteitä tietyillä alueilla, vaikkakin 

se kykenee toimimaan 24/7 periaatteella.

– Tulevaisuudessa toivottavasti molemmat 

toimivat parhaalla mahdollisella tavalla yh-

dessä, siten että kokoaikaista rutiinivalvontaa 

suorittaa väsymätön tekniikka, ja kun jotain 

ilmenee niin ammattitaitoinen koirapartio 

jatkaa siitä. Toiminnan onnistumiseen tarvi-

taan molempia. Lisäksi molempia pitää olla 

riittävä määrä ja niiden kaikkien toimintavar-

muuden tulee olla erinomaisella tasolla, ker-

too Raitanen.

– Teknisten valvontavälineiden luotetta-

vuus ja kameroiden kuvanlaatu, varsinkin 

pimeän aikaan, aiheuttaa sen, että koirille 

hälytysten tarkistamisia riittää tulevaisuu-

dessakin. Pitää myös muistaa, että ihmisen 

ylittäessä luvattomasti rajan, jäljestämiseen 

tarvitaan yleensä edelleen koiraa, muistuttaa 

vastaavasti Jarko Ahonen.

Ei koira edelleenkään autuaaksi tee, mutta 

osaavissa käsissä siitä on Rajavartiolaitoksen 

eri tehtävissä oiva apu.

– Koira ei ole mikään sateentekijä mutta 

helvetin hyvä apuväline, kiteyttää Jukka Salo 

lopuksi.

Muutaman vuoden kuluttua sata vuotta 

täyttävä Rajavartiolaitoksen koiratoiminta 

saa laitoksen koiratoimintaupseeri Ari Rai-

tasen mielestä edelleen vahvaa arvostusta 

Rajavartiolaitoksen sisällä. Syynä tähän ovat 

vuosikymmenten saatossa intohimolla mu-

kana olleet ja edelleen mukana olevat koiran-

ohjaajat ja asiantuntevat taustavoimat.

– Koiria Rajavartiolaitoksessa on käytetty 

vuodesta 1920 alkaen, ja siitä lähtien ne ovat 

olleet tärkeä osa laitoksen toimintaa. Muu-

taman vuoden päästä koiratoiminta täyttää 

pyöreät sata vuotta, toivottavasti päivänsan-

karia silloin muistetaan arvoisellaan tavalla. 

Näillä näkymin itse seuraan niitä juhlia reser-

vistä, lopettaa Ari Raitanen.

Artikkelin pohjana on käytetty Rajavartiolai-

toksen koiratoimintaupseerilta Ari Raitaselta 

sähköpostihaastatteluna saatua vahvaa tie-

topakettia RVL:n koiratoiminnan menneestä 

parista vuosikymmenestä, nykyhetkestä sekä 

tulevaisuuden visioista. Kiitos Ari! Ja kiitos myös 

muille artikkelin tekoon osallistuneille!

Outokummun Varaosa Ky
Kiisukatu 2, Outokumpu

Puh. 013-555 535

Enon Erä ja Urheilu
Liikekeskus, 81200 ENO

puh. 013-761 771

Eristysurakointi 
Heikkinen Oy
Pakkastie 1, 87400 Kajaani

Puh. 0400 681 320

Kalastusluvat

Koulukatu 11, Kuhmo,
puh. (08) 655 0392,
fax(08) 653 0286

Asesepän palvelut  • www.pyssy.fi 

NISKAN AUTO OY
Vuoksenniskantie 111, 55100 Imatra

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

Lappeentie 12, 55100 Imatra

Puh. (05) 235 2330

imatra@gosaimaa.com

www.gosaimaa.com

Avoinna ma-pe 9-16.30

Tapahtumia  Imatralla syys-joulukuu 2013

21.-22.9. Vuoksen kalamarkkinat, Vuoksen kalastuspuisto

22.9. Maalaismarkkinat, Imatran kävelykeskusta

27.-29.9. Pieni Sirkusfestivaali, Kulttuuritalo Virta

6.10. Perinneliikuntapäivä, AviaSportAreena

12.10. Ismo Leikola, Kaikkien aikojen show, Kulttuuritalo Virta

19.10. Zumba Fitness Tour Europe, Tennishalli

26.10. Norsupalloturnaus,  AviaSport Areena

27.10.  Syysmarkkinat, Imatran kävelykeskusta

30.10. Happy Halloween, Imatran kävelykeskusta

1.11. Maarit Hurmerinta, 40 v. taiteilijajuhlakonsertti,  
 Kulttuuritalo Virta

2.11. Tähtisumua – Pietarin Eremitaasin orkesteri & Mari Palo,   
 Kulttuuritalo Virta

8.11. Nenäpäivä, Imatran Kylpylä

11.-17.11. Imatran Taideviikko

15.11. RomanssiGaala, Kulttuuritalo Virta

23.11.  Katri Helena, Kulttuuritalo Virta

30.11. Imatran joulunavaus ja suuri joulutori,  
 Imatran kävelykeskusta

25.12.  Joulupäivän koskinäytös klo 21, Imatrankoski

31.12. Uudenvuoden aaton koskinäytös ja ilotulitus klo 24, Imatrankoski

Syksyn suurin jalkapalloturnaus pelataan Imatralla! Tai ainakin pallot 

ovat suurimpia mitä futiskentillä on koskaan nähty. Pelivälineenä 

on huikeat 75 cm halkaisijaltaan oleva jumppapallo. Pelit pelataan 

kesäkelissä Ukonniemen savannilla uudessa upeassa suurhallissa, 

jossa alustana on aidon tuntuinen tekonurmi. 

Kerää joukkueesi ja tule syksyn hauskimpaan urheilutapahtumaan! 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: jari.tamski@fysioniska.fi,   

puh. 010 292 6226. Osallistumismaksu 125€/joukkue,  

sisältää vähintään 3 peliä.  www.fysioniska.fi

Imatran Ukonniemi  
– Hyvinvointia ja liikuntaa
Ukonniemi-Rauha -alue tarjoaa aktiiviliikkujalle ja vapaa-ajanviettäjälle 

ainutlaatuiset puitteet luonnon keskellä Saimaan rannalla. Alueesta on kehit-

tynyt kansainvälisesti tunnettu lomakohde, jonka aktiviteettitarjonta moni- 

puolistuu jatkuvasti. Imatran kaupungin keskustaan Ukonniemestä on mat-

kaa vain noin kuusi kilometriä.

Alueella on erinomaiset liikuntamahdollisuudet talvi- ja kesäurheilulajeille: kaksikenttäinen 

uusi jäähalli, tennishalli, suurhalli, urheilukenttä nurmi- ja tekonurmineen, ensilumenlatu, 

laadukas latuverkosto, ulkoilureitit, fresbeegolf-rata sekä alueelle juuri valmistunut 

18-reikäinen golfkenttä.

Lisätietoja matkailupalvelusta.
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SUOMALAISIA RAJATARKASTUKSIA GIBRALTARINSALMESSA

CISU JA EDDIE HAISTELEMASSA 
MAAILMALLA
RAJAVARTIOLAITOS ON OSALLISTUNUT KOLMENA PERÄKKÄISENÄ VUOTENA FRONTEXIN JO EPN 

MINERVA -OPERAATIOON ALGECIRASISSA ESPANJASSA. ENSIMMÄISENÄ VUONNA MUKANA OLI 

KAKSI RAJAKOIRAA OHJAAJINEEN JA TOISESTA VUODESTA LÄHTIEN MUKANA ON OLLUT MYÖS 

ASIAKIRJATUTKIJA RAJATARKASTUKSIA TEKEMÄSSÄ.

TEKSTI JA KUVAT OLLI RANUA

Operaatioon osallistuu vuo-

sittain yhteensä noin 50 po-

liisia ja rajavartijaa useista 

eri Euroopan maista. Lisäksi 

operaatiossa on mukana pari-

senkymmentä rajatarkastuskoiraa. Operaatio 

on kestänyt vuodesta riippuen 5-7 viikkoa ja 

operaatioalueeseen kuuluu Algecirasin sata-

man lisäksi myös Tarifan ja Ceutan satamat. 

Algecirasissa tarkastetaan Marokon Tanger 

Med –satamasta tuleva liikenne.

Suomalaiset ovat tehneet rajatarkastuksia 

nimenomaan Algecirasin satamassa, joka 

sijaitsee eteläisessä Espanjassa aivan Gibral-

tarin, joka kuuluu Iso-Britannialle, vieressä. Al-

gecirasin sataman matkustajaliikenne on eri-

tyisen vilkas loppukesästä, jolloin Euroopassa 

asuvat, mutta alunperin Pohjois-Afrikasta 

lähtöisin olevat ihmiset, matkaavat elokuussa 

Ramadanin loppuajaksi synnyinmaahansa, 

yleensä Marokkoon. Paluu takaisin nykyiseen 

kotimaahan tapahtuu ennen kuin syyskuun 

alussa koulujen uusi lukuvuosi alkaa.

PIILOUTUNEITA IHMISIÄ JA 

HUUMEITA

Päätehtävänä operaatiolla on paljastaa ja 

ottaa kiinni laittomasti maahan yrittäviä kol-

mannen maan kansalaisia. Tämän lisäksi 

pyritään paljastamaan myös muuta rikolli-

suutta, esimerkiksi huumeiden salakuljetusta 

sekä varastettujen ajoneuvojen hallussapitoa.

Eri maiden operaatioon osallistuvat raja-

tarkastuskoirat on koulutettu lähinnä kät-

keytyneen henkilön etsintään. Tänä vuonna 

operaatioon osallistuvista koirista ainoastaan 

suomalaisten ja ruotsalaisten koirat on kou-

lutettu myös huumeiden etsintään. Eri kom-

menteissa tätä onkin pidetty suuressa ar-

vossa, sillä näin yhdellä tarkastuksella on 

mahdollista paljastaa kahdenlaista rikolli-

suutta.

– Ensi alkuun vuonna 2011 kaikki oli tietysti 

uutta ja ihmeellistä, paitsi itselle mutta myös 

koiralle. Olot olivat hyvinkin lämpimät ja työ 

mielenkiintoista. Trafiikkia oli riittämiin ja ta-

pahtumia riittävissä määrin, muistelee LBU 

Eddien ohjaaja.

Operaatiossa käytettävä työkieli on eng-

lanti. Asiakkaat ovat kuitenkin pääosin me-

nossa Ranskaan ja lähtöisin Marokosta, joten 

ranskan kielen taitoa on sijoitettu jokaiseen 

työvuoroon. Tämän lisäksi ylikulkijat suun-

taavat mm. Espanjaan, Belgiaan, Hollantiin ja 

Italiaan.

– Hyvin paljon paikka on samanlainen kuin 

Helsingin länsisatama, jossa olin kuusi vuotta 

töissä. Paitsi että siellä asiakkaiden kielestä 

ymmärsi enemmän kuin täällä. Englannil-

la pärjää muiden vierailevien virkamiesten 

kanssa ja osan paikallistenkin kanssa, mikä 

kyllä riittää työnteon kannalta. Toki jos osaisi 

espanjaa auttavasti, niin se hieman auttaisi 

kommunikointia paikallisten viranomaisten 

kanssa, kertoo LBU Cisun ohjaaja.

Aamu- ja iltavuoroissa on aina paikalla 

myös englantia taitavia espanjalaisia, mutta 

yövuorossa ei välttämättä.

RAJAKOIRAT OPERAATIOISSA

Suomalaiset rajatarkastuskoirat ovat osallis-

tuneet Frontex-operaatioihin vuodesta 2008 

lähtien, LBU Akun toimiessa uranuurtajana 

Unkarissa vuonna 2008 ja Kreikassa vuosina 

2009-2010. Rajavalvontakoiria on operaa-

tioihin osallistunut jo tätä aiemmin. Tällä 

hetkellä Rajavartiolaitoksen EBGT-poolissa 

Vasemmalla ja keskellä: LBU Cisu ohjaajansa kanssa rekan perävaunun katolla ja avatun perävaunun paaleja haistelemassa. Oikealla: koiran ilmaisema laiton maahantulija kömpii 
piilostaan rekan perävaunun alta.
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(EuropeanBorderGuardTeam) on yksi raja-

tarkastuskoira, mutta tilapäisesti pooliin voi-

daan lisätä myös muita koiria.

– Frontex-operaatioista saadut kokemuk-

set ovat tärkeitä Rajavartiolaitoksen koiratoi-

minnalle. Siellä voimme testata koiratoimin-

tamme laatua olosuhteissa, joissa on paljon 

”maalitoimintaa” niin rajatarkastus-, rajojen-

valvonta- kuin erikoiskoirillekin. Ammattitai-

toiset, motivoituneet ohjaajat ja hyvin koulu-

tetut rajakoirat ovat erinomainen käyntikortti 

ja mainos meidän koiraosaamisestamme. 

Lisäksi yksittäisille koiranohjaajille ne var-

mastikin ovat ikimuistoisia kokemuksia ja toi-

vottavasti antavat energiaa kehittää meidän 

omaa toimintaamme täällä kotimaassa, ker-

too RVL:n koiratoimintavastaava Ari Raitanen.

Eri puolella Eurooppaa eri operaatioissa 

käyneet rajavartijat tietävät kuinka paljon etu-

käteistyötä tarvitaan ennen kuin reissuun on 

edes lähdetty. Kun operaatioon otetaan mu-

kaan myös koira, etukäteisvalmisteluja täytyy 

tehdä myös koiran osalta. Monia eri asioita 

on osattava ottaa huomioon, jotta yllätyksiltä 

vältyttäisiin niin matkalla kuin kohteessakin.

– Valmistelut seitsemän viikon reissul-

le alkoi jo keväällä, koska reissu on pitkä ja 

huomioon pitää ottaa sekä mies, koira että 

perhe. Koiran kanssa matkustaminen tuo 

myös oman mausteensa koko hommaan. 

Kuumuutta pelkäsin oikeastaan pahemmak-

si kuin se ehkä olikaan koiran kannalta, sillä 

Cisu tottui kuumuuteen yllättävän helposti, 

noin viikossa. Se oli alkuun semmoinen jän-

nitysmomentti, muistelee LBU Cisun ohjaaja.

Aina voi kuitenkin myös sattua ja tapah-

tua, vaikka kaikkeen on pyritty varautumaan. 

Lentomatkat ovat menneet hyvin, mutta 

pieniä tapaturmia on koirille toisinaan ope-

raatioiden aikana tullut. Onneksi tapaturmat 

ovat olleet lähinnä pelkkiä pintanaarmuja, 

joita paikkaamaan on riittänyt pistäytyminen 

eläinlääkärin luona. Koira on ollut yleensä toi-

mintakykyinen jo seuraavana päivänä.

TULOKSIA SYNTYY!

Kolmen vuoden aikana suomalaisten koi-

rien ja koiranohjaajien tekemien tuloksen 

perusteella (löydetyt piiloutuneet henkilöt 

ja huumeet) ei ole tarvetta turhaan nöyriste-

lyyn. Päinvastoin. 

Useammastakin 

mm. espanjalai-

sesta lähteestä on 

kuulunut erittäin 

hyvää palautetta 

nimenomaan suo-

malaisesta koira-

osaamisesta.

Ensimmäisenä 

vuonna, eli vuonna 

2011 niin sanottua 

tulosta tulikin erityisen runsaasti. 

– Ensimmäisen operaatiovuoden aikana 

suomalaiset koirat löysivät kymmenkunta 

henkilöä kätkeytyneinä ja huumeita löytyi 

silloin yhteensä noin 2 700 kg, kertoo LBU Ed-

dien ohjaaja.

Marokon puolella gramma hasista maksaa 

noin euron, mutta katukaupassa Euroopassa 

hinta pompsahtaa noin kymmeneen euroon. 

Katukaupassa em. 2 700 kilon löytö olisi siis 

ollut noin 27 miljoonan euron arvoinen!

Kahtena seuraavana vuonna edellisen kal-

taista megalöytöä ei tullut, mutta paljon yk-

sittäisiä henkilöitä ja runsaasti pieniä määriä 

huumeita löytyi. 

Vuonna 2012 koirien merkkausten pohjalta 

löydettiin kaksi erillistä kätkeytynyttä henkilöä 

ja yksi noin seitsemän kilon hasiskätkö, sekä 

useita alle kymmenen gramman hasiskätköjä 

ja muita tapauksia. Myös varsin monen kul-

jettajan taskuista löytyi päältä merkkausten 

perusteella pieniä hasismääriä.

Kolmantena toimintavuonna eli tänä 

vuonna huumelöytöjä tuli tasaisesti, mutta ei 

myöskään ehkä aivan niin paljoa kuin etukä-

teen ajateltiin. 

– Paljon pieniä määriä, lähinnä päältä 

merkkauksina. Loppua kohden tehtiin myös 

enenevässä määrin ihmislöytöjä erilaisista 

ajoneuvoista ja paikoista, kertoo LBU Cisun 

ohjaaja.

Kaiken kaikkiaan suomalaiset rajatarkas-

tuskoirat ja ohjaajat 

löysivät tämän vuo-

den operaation ai-

kana kymmenkunta 

kätkeytynyttä hen-

kilöä ja kilon verran 

huumeita lukuisissa 

eri löydöissä.

– Tänä vuonna 

taas huomattiin että 

kaikki oli ”same but 

diff erent”, eli jotkin 

asiat olivat ennallaan, mutta oli myös asioita 

jotka olivat muuttuneet. Taas kerran toimin-

tatavoissa oli pieniä muutoksia, sekä kätkey-

tyneiden henkilöiden osalta, mutta myös 

paikallisten viranomaisten suhteen toiminta-

malli oli hieman muuttunut. Minään vuonna 

asiat eivät ole olleet niin sanotusti huonosti, 

mutta onneksi myös kehitystä on tapahtunut, 

kun korjausesityksiä on vuosien varrella tehty, 

kertoo LBU Eddien ohjaaja.

Kaiken kaikkiaan koko operaation aikana 

eri jäsenmaiden virkamiesten tekemiä piilou-

tuneiden henkilöiden löytöjä on vuosittain 

tehty noin 200-300 ja huumetakavarikoita 

tehdään joka operaatiossa muutamia tuhan-

sia kiloja.

– Vaikka työskentelyolosuhteet eivät sa-

tamassa toki ole aivan optimaaliset, muun 

muassa pölyn ja asfaltin kuumuuden osalta, 

kaikki tarvittavat tarkastukset pystytään kyllä 

laadukkaasti tekemään. Isompi katos kuiten-

kin auttaisi suojautumaan paahtavalta aurin-

gon paisteelta, kertoo LBU Cisun ohjaaja.

Vasemmalla: Kolme laitonta maahantulijaa löydettiin rekan perävaunusta. Keskellä: Operaation aikana paljastettiin myös muuta rikollisuutta, muun muassa varastettuja autoja. 
Kuvassa LBU Eddien ohjaaja. Oikealla: LBU Cisu tekemässä ohjaajansa kanssa sitä mistä heille maksetaan - paljastamassa laittomia maahantulijoita ja etsimässä huumeita.

”
ELÄVÄ LUONTOKAPPALE 

HIHNAN MOLEMMISSA 

PÄISSÄ, JA JOISTA KUM-

PIKAAN EI OLE KONE.

... jatkuu...
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ASIAKIRJATUTKINTAA 
ULKOILMASSA
– Ensimmäisen vuoden perusteella vuonna 2011 esitimme, että tänne olisi hyvä lähettää myös 

asiakirjatutkija mukaan, koska täällä on mahdollisuus perehtyä asiakirjatutkintapuoleen laajan 

dokumenttiskaalan vuoksi. Materiaalia piisaa ja mahdollisuus siihen että ”juttuja” tulee, on vä-

hintäänkin suurehko, muistelee LBU Eddien ohjaaja.

Suomalaiset asiakirjatutkijat ovat kahtena vuotena osallistuneet JO EPN Minervaan, ja omal-

ta osaltaan olleet Algecirasin satamassa estämässä laitonta maahantuloa Marokosta Espan-

jaan. Samalla lukuisten eri maiden erilaiset dokumentit ovat tulleet tutuiksi. Maahan on operaa-

tioiden aikana pyrkinyt lukuisia kiinni jääneitä väärennettyjä dokumentteja sekä impostoreita. 

Myös laittomasti ilman dokumentteja maahan pyrkiviä henkilöitä on asiakirjatutkijoiden raja-

tarkastuksissa jäänyt kiinni takapenkiltä, tavaratilasta ja mm. autojen alta. 

Suuri määrä laittomia lyönti- ja kaasuaseita takavarikoidaan operaation aikana rajatarkastus-

ten yhteydessä. Myös esim. vanhentuneita viisumeita, oleskelulupia, varastettuja ajoneuvoja, 

ynnä muita rikkeitä tavataan tarkastuksissa päivittäin.

Algecirasissa asiakirjatutkijat tekevät normaalisti työnsä ulkoilmassa I-linjan tarkastuksia teh-

den, joten se ei siis ole pelkästään asiakirjatutkintaa. Tämä sopii hyvin erityisesti niille asiakirja-

tutkintaan erikoistuneille, jotka myös kotimaassaan työskentelevät I-linjalla. Linjalta asiakirjat 

viedään tarvittaessa II-linjan tarkastuksiin sisätiloihin, jossa ne jokainen tutkii itse. Toki apua aina 

annetaan ja pyydetäänkin eri maiden virkamiehiltä.

Koirien tekemien löytöjen lisäksi, myös suomalainen asiakirjatutkija teki tänä vuonna huume-

löytöjä. Rajatarkastuksen yhteydessä syntyi muutamia epäilyjä mahalaukkuun niellyistä huu-

meista. Kun näitä tapauksia varmistettiin röntgenissä, paljastui että henkilöt olivatkin nielleet 

jokainen noin kilon verran hasista ”kapseleihin” käärittyinä. Tällaiset tapaukset kertovat jo erit-

täin suuresta riskinotosta oman terveyden suhteen. Mikäli kapselit rikkoutuisivat mahalaukussa, 

hengenlähtö olisi todella lähellä. Valitettavasti aina löytyy kuitenkin henkilöitä, jotka ovat valmii-

ta tällaisen riskin ottamaan.

Kaiken kaikkiaan operaatio on oiva tilaisuus myös asiakirjatutkijalle testata tietojaan ja taito-

jaan lukuisia erilaisia asiakirjoja tarkastaessaan sekä tilaisuus myös oppia uutta.

MITÄ KOMENNUKSISTA JÄÄ KÄTEEN?

Jo pelkästään se, että koiranohjaaja pääsee 

koiransa kanssa tekemään sitä mihin sen on 

vuosien saatossa kouluttanut, ja sellaiselle 

paikalle, jossa löytöjä voi tehdä koska tahan-

sa, on hieno kokemus.

– Sekä itselle että koiralle tällaiset komen-

nukset ovat ainutlaatuisia mahdollisuuksia 

oppia uutta. Kotimaassakin on tietysti mah-

dollista että juttuja tulee vastaan, mutta täällä 

mahdollisuus on vähintään päivittäistä. Kos-

kaan ei voi sanoa että aina tulee jotain, mutta 

riskiprofiili on täällä toki täysin toisenlainen 

kuin kotimaassa, valaisee LBU Eddien ohjaa-

ja.

Ensimmäisen vuoden jälkeen kätkeytynei-

tä henkilöitä on ollut esimerkiksi sellaisissa 

paikoissa, joista koiranohjaajan on ollut niitä 

mahdollista havaita. Myös silmä on vuosien 

saatossa koiranohjaajilla tietysti kehittynyt, 

sitä mukaa kun asiakkaiden toimintatavat 

ovat hieman muuttuneet.

– Koiran kannalta ensimmäisen vuoden 

jälkeen oli tietysti helpompi tulla, koska olot, 

tavat ja paikat olivat jo entuudestaan tuttuja. 

Pikkusen joitain pieniä muutoksia tuli, että 

millä tavalla erinäiset jutut tulee vastaan, 

joten koiralle ei tullut ehkä ihan niin paljoa 

juttuja, mutta itse kaivettiin sitten hieman 

enemmän esille, ennen kuin koiralla oli mah-

dollisuus löytöjä tehdä, muistelee LBU Eddien 

ohjaaja kolmea vuotta Algecirasin satamassa.

– Ilman muuta näen tämän valtavana 

mahdollisuutena. Täällä ollaan tavallaan 

tarkkailun alla ja näyteikkunassa, joten kokei-

lemaan ja harjoittelemaan tänne ei kannata 

tulla, vaan täällä koirien on yksinkertaisesti 

toimittava. Tietysti kun onnistuu löytämään 

kovia keissejä, niin tietää että koira oikeasti 

toimii. Mutta oletusarvona pitää siis olla että 

koira toimii. Merivartiokoiralla on koulutus ta-

vallaan sama kuin rajatarkastuskoiralla, joten 

on ollut hyvä että myös me olemme päässeet 

operaatioon mukaan, kiittelee LBU Cisun oh-

jaaja.

Toivottavasti operaatioon komennetaan 

suomalaisia osaajia myös ensi vuonna. Ny-

kyään rikolliset ja mm. huumeet kulkeutuvat 

Afrikasta ja Euroopan Unionin eteläisimmästä 

kolkasta tarvittaessa aina pohjoiseen Suo-

meen saakka, kuten eri medioista on saanut 

lukea.  Ja kuten Rajavartiolaitoksen koiratoi-

mintavastaava Ari Raitanen aiemmin kertoi, 

komennukset poikivat positiivisia asioita ja eri 

tavoin jopa konkreettista hyötyä myös Suo-

melle ja Rajavartiolaitoksen koiratoiminnalle.

Yksi Algecirasissa työskennelleistä asiakirjatutkintaryhmistä.
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FRONTEX KOULUTTAA 

EUROOPPAAN 
ENSIMMÄISET 
TYÖKOIRAKOULUTUKSEN 
ASIANTUNTIJAT
FRONTEX ELI EUROOPAN RAJATURVALLISUUSVIRASTO ALOITTI 

MAALISKUUSSA 2013 KOULUTTAMAAN JÄSENMAIHIN KOULUTTAJIA 

JOIDEN YHTENÄ TEHTÄVÄNÄ ON YHDENMUKAISTAA FRONTEX-

OPERAATIOIHIN LÄHETETTÄVIEN KOIRIEN KOULUTUSTASO.  

TASO NÄIHIN PÄIVIIN ASTI ON OLLUT VAIHTELEVA, MUTTA 

2015 SUUNNITELMIEN MUKAAN KOIRIEN TASONMÄÄRITYS ON 

YHDENMUKAISTETTU.

TEKSTI JARKO AHONEN

KUVAT PÅL INSTEBOE JA JUHA PASANEN

Projektin suunnittelutyö alkoi 

vuonna 2007, jolloin mukana oli 

viisi maata, Suomesta Ari Raita-

nen Raja- ja merivartiokoululta. 

2012 valmistui kurssin päivitetty 

versio, jolloin mukana oli 21 maata ja Suo-

mesta valmistelutilaisuuksissa oli Ari Raita-

nen sekä neljä koiranohjaajaa koulutusvide-

oiden kuvauksissa koirineen.

Käynnistynyt koulutus päättyy koulutta-

jakoulutuksen osalta maaliskuussa 2014. 

Kurssille valituille kertyy kymmenen viikkoa 

koulutusta erimaissa kahden viikon intensii-

visissä jaksoissa.  Koulutus on karsiva ja osan 

kurssilaisista on täydennettävä tietotaitoaan.

Kurssivaatimuksina on hyvä englannin 

kielen taito, vähintään kolmen vuoden opera-

tiivinen ohjaajakokemus, sitoutuminen kou-

lutukseen, näkemystä kansallisella tasolla 

kouluttajan työstä, fyysiset ja psyykkiset omi-

naisuudet osallistua kurssille sekä viimeisenä 

mutta ei vähäisimpänä halu oppia ja moti-

vaatio opiskella sekä olla osa EU:n työkoiran-

koulutus tiimiä. 

KOULUTTAJILLE MONIPUOLISTA 

OSAAMISTA

Kurssin kouluttajina toimivilta vaaditaan vä-

hintään kymmenen vuoden kokemus opera-

tiivisesta toiminnasta koiranohjaajana, sekä 

vähintään viisi vuotta kokemusta kouluttaja-

na kansallisella tasolla. Heiltä vaaditaan myös 

Euroopan Unionin säädöksien hallinta liittyen 

koirankäyttöön.

Kouluttajien valinta on ollut pitkä pro-

sessi, jossa Frontexin koulutuspooli on 

onnistunut. Kouluttajilla on monipuoli-

nen kokemus käytännön elämästä sekä 

koulutusmalleista. Tiimistä löytyy koke-

neita ammattilaisia nenänkäytön koulut-

tamisesta niin sanottuihin ryskähommiin.

Tärkeä ominaisuus kouluttajilla on vahva am-

mattiosaaminen ja sosiaaliset valmiudet sekä 

yhteistyökyky. 

Kurssilla kouluttajina toimivat Berthold 

Gassel Itävallasta, joka toimii kurssin van-

himpana. Norjasta on Pål Insteboe, Ruot-

sista kouluttajana toimivat Joakim Ber-

liner, joka on hajutunnistuskoulutuksen 

asiantuntija sekä Glen Andersson, jolla on 

vahva kokemus erikoisyksikkötoiminnas-

ta ja koirankäytöstä vaativissa tilanteissa.

Hollannista kouluttajina toimivat Stephan Ke-

nis sekä Etologian tohtori Adee Schoon joka 

on väitellyt tohtoriksi koiran kyvyistä tunnis-

taa ihmisen ominaishaju ja toiminut tutkijana 

Leidenin yliopistossa. Hän toimii kotimaas-

saan mm. poliisin hajutunnistuskoirien paris-

sa. Tohtori Schoon on kouluttanut projektissa 

kouluttajina toimiville teoriapuolen, joka pe-

rustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon. Projek-

tipäällikkönä toimii Radu Anton Romaniasta.

Kurssin kouluttajia seurataan koko koulu-

tuksen ajan ja heillä ammatillisena tavoittee-

na on saada Frontexin kouluttajaoikeudet. 

Kouluttajien on omalla esimerkillään ja koi-

ralla myös pystyttävä todistamaan teoriansa 

käytännön sovelluksena.
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Kurssin kouluttajan Pål Insteboen mukaan 

tarkoituksena on:

“As for the instructor course, I think we are 

beginning to see changes in the way the stu-

dents think about dog training and to be fo-

cused on details. For some, they will be certi-

fied, but for others it may take some time. But 

we are planting seeds which will grow slowly.”

KURSSIN SUORITTAMINEN 

HYVÄKSYTYSTI ANTAA OIKEUKSIA JA 

TUO VASTUUTA

Kurssin hyväksytysti suorittaneet op-

pilaat saavat EU:n työkoiran kou-

luttajalisenssin, joka oikeuttaa 

hyväksymään Frontex -operaatioihin lähetet-

tävien koirien koulutustason, joka on luonnol-

lisesti Frontexin-koulutuspoolin määrittämä.

Kurssin läpäisseet voivat myös toisen maan 

alueella pyydettäessä testata operaatioihin 

pyrkivät koirat, jos maasta ei löydy asian-

mukaisen lisenssin omaavaa testaajaa.

Euroopan Unionin jäsenmaat voivat myös 

pyytää koulutustukea, jolloin lisensoidut 

kurssilaiset ovat koulutustuen antajia. Kurssin 

hyväksytysti suorittaneet tarvittaessa suorit-

tavat tarkastustoimintaa Frontexin standardi-

en mukaisen koulutusjärjestelmän saavutta-

miseksi. He ovat myös oikeutettuja pitämään 

Frontexin kouluttajatiimin virallista merkkiä 

määräaikaisen kouluttajalisenssin voimassa-

oloajan.

SUOMEN ENSIMMÄINEN JA 

TOIVOTTAVASTI EI VIIMEINEN

Suomesta kurssille on nimitetty ylirajavar-

tija Juha Pasanen. 19 vuoden kokemus 

koiranohjaamisesta ja koiraryhmän ve-

tämisestä täyttivät kurssille pääsyyn vaa-

dittavat kriteerit. Pasanen on toiminut 

koiranohjaajana ja aloittelevien ohjaajien 

opastajana Pelkolan rajavartioasemalla. 

Hän siirtyi 1.9.2012 Raja- ja merivartiokou-

lulle koiratoiminta-alan opettajaksi, joten 

koulutuksesta saatu hyöty pystytään näin 

ollen siirtämään tulevien Rajavartiolaitok-

sen koirakursseille osallistuvien saataville. 

Huolimatta vuosien kokemuksesta, kurssilla 

on ollut paljon annettavaa Pasasen mukaan. 

Pasanen lähti kurssille avoimin mie-

lin oppimaan ja se on kannattanut. Har-

joitusten suunnittelun pikkutarkkuus ja 

tapa millä koulutetaan, on osittain ollut 

uutta ja antanut myös lisää eväitä omaan 

työhön koira toiminta-alan opettajana.

Monessa asiassa on ollut periaatteellisella 

tasolla tuttua rutinoituneelle koiranohjaajal-

le, mutta koiralle koulutettavan asian pieniin 

ja hyvin perusteltaviin osiin pilkkominen on 

ollut opettavaista. Pasasen mukaan hänen 

ohjaamansa työkoiran pieniä koulutuksellisia 

virheitä on pystynyt uusilla lähestymistavoil-

la uudelleen ohjelmoimaan ja koiran suo-

rituksista tekemään entistä tehokkaampia. 

- Ensimmäistä kertaa kursseilla joihin olen 

viimeisen 15 vuoden aikana osallistunut, tu-

lee asioita eteen jotka ovat uutta tai lähinnä 

uudella tavalla mietittyä ja se on ollut yksi 

kurssin parhaista puolista, toteaa Pasanen.

Pasasen osalta kurssi on puolessa välissä ja 

tulossa on vielä haastavat viikot kursseilla 

Euroopassa ja ne huipentuvat vuoden 2014 

keväällä loppukokeisiin, niin teoria kuin käy-

tännön osaamista testaavilla testeillä.

EUBG CANINE INSTRUCTOR 

TEAM VAIKUTTAA RVL:N 

KOIRAKULTTUURIIN?

Erilaista esimerkiksi suomalaiseen rajakoiran 

harjoituskulttuuriin on koiran peruskoulut-

tamisessa. Vaikkapa esine-etsinnässä kurs-

silla opetettava malli kouluttaa jokaisen 

etsittävän materiaalin omana perusharjoi-

tuksenaan, jonka jälkeen perusmalli tois-

tetaan vieraan hajustamina esineinä.  Aina 

tavoitteena on koiralle onnistunut harjoitus, 

joka vastaa sen osaamis- ja kokemustasoa.

Tärkeää on pilkkoa perussuoritus pieniin 

osiin, jossa palataan ikään kuin ensiharjoi-

tukseen mutta prosessi nopeutuu päivistä 

tunteihin ja minuutteihin koulutuksen edis-

tyessä.

Tärkeä osa koulutusta on jo aiemmin 

mainittu periaate että kouluttajat kurssilla 

pystyvät näyttämään esimerkkiä itse kou-

luttamillaan koirilla. Koulutus on mm. pari-

työskentelyä, jossa toinen kurssilaisista toi-

mii kouluttajana ja toinen tekee annettujen 

ohjeiden mukaan. Myös ryhmätyöskentely 

teoriatasolla ja luokkahuoneympäristössä on 

osa koulutusta.

Lyhyen tähtäimen vaikutukset näkyvät 

vuonna 2015, jolloin standardit astuvat voi-

maan. Frontex-operaatioihin lähetettävät koi-

rat testataan yleiseurooppalaisilla säännöillä, 

jotka sulkevat ovia tietyllä tapaa koulutetuilta 

tämän päivän rajakoirilta. 

Pitkällä tähtäimellä koiran koulutukseen 

saadaan uusia näkemyksiä, erilaisia tapoja ja 

käytännössä hyväksi havaittuja koulutusmal-

leja tehdä asiat hieman eritavalla, valmiiksi 

mietittynä, jotta lopputulos kantaa vielä ny-

kyistä rajakoirien tasoa pidemmälle.
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LAPIN RAJAVARTIOYHDISTYKSEN KUULUMISIA

VARTIOASEMIEN LAKKAUTUKSIA JA 
TASOITUSVAPAATA
KULUNUT KESÄ ON SUJUNUT EDUNVALVONTAPUOLEN OSALTA RAUHALLISESTI LAPIN RAJAVARTIOSTOSSA. 

UTSJOEN, SIILASTUVAN, KARHUTUNTURIN JA VIRTANIEMEN RAJAVARTIOASEMIEN LAKKAUTUKSET 

VUODEN 2014 ALUSTA OVAT POIKINEET MUUTAMIA YHTEYDENOTTOJA LUOTTAMUSMIEHILLE, KOSKA 

NÄIDEN VARTIOASEMIEN HENKILÖSTÖ SIIRRETÄÄN RAJAVARTIOASEMILLE IVALOON, RAJA-JOOSEPPIIN, 

KELLOSELKÄÄN JA MUONIOON. 

TEKSTI JA KUVA OSSI SANIOLA

Siirtojen yhteydessä on otettu koh-

tuullisen hyvin huomioon virka-

miesten oma mielipide tulevasta 

virkapaikasta. Tietystikään ja 

valitettavasti, näin iso rakenteel-

linen muutos organisaatiossa ei mahdollista 

aivan kaikkien henkilöiden pääsyä juuri sille 

halutulle rajavartioasemalle. Pitää kuitenkin 

muistaa, että luonnosvaiheessa oleva LR:n 

toiminta- ja talous-

suunnitelma 2015–

2018, kuin myös 

rajavartioston suu-

ri eläkepoistuma 

vaikuttanevat raja-

vartioasemien vah-

vuuksiin niin, että 

siirtoja tullaan lähi-

vuosina tekemään 

lisää.  Toivoa ei siis 

kannata heittää, 

sillä tässä tulevas-

sa ”rotaatiossa” voi 

olla hyvällä tuurilla 

mahdollisuus saa-

da se mieluinen 

virkapaikka. 

Tasoitusvapaa-

järjestelmä on 

otettu käyttöön 

koko vartiostossa. 

Asemien päälliköillä on ollut vapaat kädet 

suunnitella työlistoihin vapaata kerryttävät 

”ylityöjaksot” ja näin räätälöidä asemalleen 

operatiiviseen tarpeeseen perustuvat työlis-

tat. Yleisesti voidaan todeta, että kerrytettyjä 

ylitunteja pidetään pois pimeinä talvikuukau-

sina ja rospuuttoaikana, jolloin maastossa on 

liikkujia muutoinkin vähemmän. Kuusiviik-

koista työlistaa ei oteta käyttöön Lapissa, ja 

hyvä niin, sillä käytännön kokemukset Helsin-

gin rajatarkastusosastosta ovat osoittaneet, 

ettei suuri osa henkilöstöstä tue järjestelmää, 

jossa vapaatoiveet pitää tietää toista kuu-

kautta ennen listan laatimista. Tämä vaikeut-

taa oman elämän järjestelyitä ja heikentää 

työhyvinvointia. Saavutettavat hyödyt organi-

saatiollekin ovat näennäisiä.

LR:n TS-TTS 2015–2018 luonnoksesta piti 

antaa lausunto 30.8.2013 mennessä. Materi-

aali käsitellään yhteistoimintalautakunnas-

sa 9.9.2013. Satasivuinen lappu ei sisältänyt 

sinällään mitään odottamatonta, mutta sil-

mään pisti se, että vartiosto ei ole suorastaan 

haluamassa siirtää pois virkamiehiään toisiin 

vartiostoihin, vaan tavoitevahvuuksiin oltai-

siin pyrkimässä pääasiassa jyrkän eläkepois-

tuman kautta. Tämä olisikin erittäin järkevää 

henkilöstöpolitiikkaa, sillä tuleva Venäjän 

viisumivapaus ja vartiostoa rasittavat komen-

nukset Suomenlahden merivartiostoon tar-

koittavat sitä, että rajavartijoita ei ole tulevai-

suudessa ainakaan liikaa. Mainittakoon, että 

tälläkin hetkellä parinkymmenen lappilaisen 

komennusmiehen tukema SLMV on esittänyt 

vuodelle 2014 ruuhkakuukausien tueksi kah-

denkymmenen virkamiehen tarvetta Lapista. 

Mielenkiinnolla odotamme vuotta 2014 ja 

muilta rajavartioasemilta siirtyviä uusia työka-

vereita. Jäljelle jäävien työyksiköiden kokoon 

on tulossa isoja muutoksia, uusia esimiehiä, 

uusia toimintatapoja ja uusia toimintaym-

päristöjä. Esimerkiksi rajavalvonta vähenee 

40%.  Kaikki tämä aiheuttaa varmasti henki-

löstössä paineita ja epävarmuutta, mutta an-

tamalla toisillemme tilaa ja mahdollisuuden, 

tulemme varmasti toimeen ja mahdumme 

kaikki saman ka-

ton alle. Vielä kun 

muistetaan, ettei 

uusien työkave-

reiden tarvitse 

sopeutua uuden 

va r t i oa s e m a n 

pelisääntöihin ky-

selemättä, vaan 

kokeneilla raja-

miehillä on hyvä 

m a h d o l l i s u u s 

tuoda uuden vir-

kapaikan kehit-

tämiseen joitakin 

omia menetelmi-

ään ja toimintata-

pojaan.  Suoraan 

asioista puhu-

malla, kunnioit-

tamalla ja kuun-

telemalla uusia 

työkavereitamme vältetään kuppikunnat ja 

työyksikön työhyvinvoinnin edellytykset kas-

vavat.

Kuvassa komennusmiehet ovat tarkastamassa Bangkokin konetta, jossa saapui 160 thaimaalaista marjanpoimijaa. Paikka 
on Helsinki-Vantaan alatuloaula. Kuluvana kesänä marjanpoimijoita on saapunut n. 4000.
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RAJAVIESTIMARATON 2013 KUOPIOSSA

SISUKASTA MENOA 
LOISTAVASSA SÄÄSSÄ
RAJAVIESTIMARATON 2013 KÄVELTIIN, JUOSTIIN JA SAUVALUISTELTIIN 7.9.2013 AURINKOISESSA SÄÄSSÄ 

KUOPION MAISEMISSA. VIITISENKYMMENTÄ OSALLISTUJAA OLI TODISTAMASSA LIIKUNNAN ILOA JA 

TESTAAMASSA MIKÄ OLI KESÄN JÄLJILTÄ PÄIVÄN KUNTO.

TEKSTI JA KUVAT OLLI RANUA

Kuudennen kerran pidetty Ra-

javiestimaraton –tapahtuma 

pidettiin tällä kertaa siis Kuopio 

Maraton –tapahtuman yhtey-

dessä. Kaiken kaikkiaan ilmoit-

tautujia oli 56, mutta muutama joutui viime ti-

passa jättämään suorituksen väliin. Flunssaa 

oli jonkin verran liikkeellä.

TULOSSATOA

Jälleen kerran voi todeta, että rajamiehet ja 

–naiset ovat pääosin hyväkuntoista poruk-

kaa. Itseään vastaan taistelussa monelle tuli 

selkeä voitto niin kävelyssä, juoksussa kuin 

sauvarullaluistelussakin.

Kaikille järjestetyille Rajaviestimaratonille 

oli vielä viime vuonna osallistunut yksi hen-

kilö, Juha Julkunen. Tänä vuonna Juha ei 
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päässyt paikalle, ilmeisesti alkukesänä sattu-

neen haaverin vuoksi. Samaan viiden kerran 

kategoriaan pääsi tällä kertaa Olli Ranua, ja 

sai siitä hopeisen Rajaviestimaraton –mitalin. 

Kolmatta kertaa Rajaviestimaratonilla olivat 

Kuopiossa Arto Haavisto, Ismo Hellsten, Timo 

Kinnunen, Sami Pesonen ja Jarmo Tolonen, 

jotka kaikki saivat pronssisen Rajaviestima-

raton -mitalin. Yhteensä 19 eri rajalaista on 

osallistunut vähintään kolme kertaa Rajavies-

timaratonille.

Tämänkertaisia SISU –palkintoja ei päät-

tänyt poikkeuksellisesti järjestävä taho, vaan 

itse osallistujat palkintojenjakotilaisuudessa. 

Palkinto on vuosittain jaettu erityistä sisua 

esittäneelle mukanaolijalle tai muuten ansio-

kasta työtä Rajaviestimaraton –tapahtumaa 

kohtaan tehneelle. 

Rajaviestimaratonin pokaalit on jaettu jo 

viisi kertaa tasoitusten perusteella. Näin kaik-

ki on saatu niin sanotusti samaan sarjaan 

samalle matkalle. Aiemmin tasoitukset las-

kettiin viiden edellisen kerran viiden parhaan 

ajan keskiarvon mukaan. Ja jokaiselle tapah-

tumalle laskettiin omat keskiarvot, riippuen 

siitä missä tapahtuma järjestettiin. 

Viime vuonna laskettiin kuitenkin neljän 

ensimmäisen Rajaviestimaratonin tasoitus-

ten keskiarvo, jota oli tarkoitus käyttää sitten 

kaikissa myöhemmissä Rajaviestimarato-

neissa, paikasta riippumatta. Tämä unohtui 

allekirjoittaneelta tuloslaskentatohinassa 

Kuopiossa, sillä tulokset laskettiin ja pokaa-

lit jaettiin virheellisesti samoilla tasoituksilla 

kuin edellisellä kerralla Kuopiossa kolme 

vuotta sitten. Tasoitukset ovat toki lähes sa-

mat, mutta eivät aivan ja se tarkoitti tällä ker-

taa maratonille pientä tarkennusta sijoille 2-4. 

Muissa sarjoissa ei muutoksia tullut. Pahoit-

telut! Laitetaan kaksi pokaalia postiin, jotta 

niiden oikeat omistajat saavat ne asetella kir-

jahyllyyn näkösälle.

Viime vuonna päätetyt tasoitukset ovat: 

Maraton: M=1, M40=0,96, M50=0,90 ja N=0,82. 

Puolimaraton: M=1, M40=0,92, M50=0,89 

ja N=0,84. Varttimaraton: M=1, M40=0,93, 

M50=0,87 ja N=0,84. Koska Kuopiossa oli 

myös M45 sarja sekä maratonilla että puoli-

maratonilla, tasoitus heille lasketaan M40 ja 

M50 sarjojen tasoituksen puolivälistä, eli Ma-

raton M45=0,93 ja Puolimaraton M45=0,905. 

Kuopiossa ei ollut sarjoja varttimaratonilla 

muille kuin miehille ja naisille.

Rajaviestimaratonin nopeimmat olivat ma-

ratonilla, tasoituksilla laskettuna, Vesa Taskila 

(M40), Pirjo Urpilainen (N) ja Sami Hintsala 

(M). Puolimaratonilla järjestys oli Arto Nä-

sänen (M50), Seppo Suhonen (M45) ja Ismo 

Hellsten (M50). Varttimaratonin nopeimmat 

olivat Timo Kinnunen, Lauri Knuutila ja Jar-

mo Tolonen.

Vesa Taskila sijoittui Kuopio Maratonin M40 

sarjassa maratonilla komeasti toiseksi. Taskila 

paransi roimasti ennätystään aikaan 3:15:18. 

Kari Parviainen oli Kuopiossa maratonilla hie-

nosti neljäs sarjassa M45 ajalla 3:48:18.

Kuopio Maratonin puolimaratonilla sarjas-

sa M50 viiletti ylivoimaiseen voittoon hyvällä 

ajalla 1:25:14 Arto Näsänen.  M45 sarjassa vii-

denneksi ehti Seppo Suhonen ajalla 1:30:48.

Kuopio Maratonin sauvarullaluistelumara-

tonilla Antti Kähkönen oli loistavasti kuudes 

ajalla 1:34:03 ja Timo Määttä seitsemäs ajalla 

1:34:13. Mitaliin jäi matkaa ainoastaan kolmi-

sen minuuttia, joten ensi kerraksi tavoitetta 

vielä jäi. Mainittakoon vielä miesten suorituk-
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sesta se, että puolimaratonilla voittoaika oli 

47:18, eli vauhti oli sillä matkalla sama kuin 

Kähkösellä ja Määtällä täydellä matkalla. Mi-

käli Kähkönen ja Määttä olisivat siis tyytyneet 

puolet lyhyempään matkaan, tuloksena olisi 

todennäköisesti ollut kaksoisvoitto. Kunin-

kuusmatka on tietysti sauvarullaluistelussa 

maraton, joten taso on sillä matkalla raudan-

luja!

ARVONNAT

Rajaviestimaraton pyrkii myös laadukkailla 

palkinnoilla kannustamaan osallistujia kun-

toilun saralle. Tällä kertaa arvottavina pal-

kintoina, kaikkien tapahtumaan osallistujien 

kesken, oli kaksi erittäin laadukasta maasto-

pyörää (ovh. 1 000 euroa/kpl), kuusi GPS -sy-

kemittaria (ovh. 250 euroa/kpl) ja seitsemän 

juomareppua (ovh. 30 – 50 euroa/kpl).

Maastopolkupyörät menivät Markus Sep-

päselle ja Lauri Knuutilalle. Onneksi olkoon 

vielä herroille ja turvallisia maastokilomet-

rejä! Sykemittarit ja juomareputkin menivät 

todennäköisesti niitä tarvitseville. Nimilistaa 

niiden osalta ei kerätty, mutta varusteille toi-

votaan kovaa käyttöä!

SEURAAVINA VUOSINA

Kuudennen kerran järjestetty Rajaviestimara-

ton saa jatkoa vielä tulevaisuudessakin. Ensi 

vuoden tapahtumalle ei paikkaa ole vielä lo-

pullisesti päätetty, mutta mahdollisesti se on 

Finlandia Marathon Jyväskylässä. Paikka ja 

aika ilmoitetaan kuitenkin hyvissä ajoin, jotta 

jokainen voi tähdätä kuntonsa tapahtumaan. 

Kaikki Rajaviestimaratonit on aina pidetty ja 

pidetään jatkossakin kesän jälkeen, yleensä 

syyskuun alkupuoliskolla, jotta koko kesä on 

aikaa hioa juoksu- tai kävelykuntoa.

Rajaviestimaratoneiden VIII – X paikat on jo 

kuitenkin päätetty. Vuonna 2015 kahdeksas 

Rajaviestimaraton kuntoillaan jälleen Levin 

Ruskamaratonin yhteydessä, vuonna 2016 

yhdeksäs vastaavasti Kuopio Maratonin yhte-

ydessä ja kymmenes, eli Rajaviestimaratonin 

juhlatapahtuma järjestetään vuonna 2017 ul-

komailla, Virossa Tallinnassa. 

Tallinnassa maratontapahtuma pidetään 

meille juuri oikeaan aikaan eli syyskuun alku-

puolella ja sieltä löytyy kaikki kolme matkaa: 

koko-, puoli- ja varttimaraton. Tämän lisäksi 

vaikka se on ulkomailla, se on todella lähellä 

varsinkin eteläisintä Suomea. Viime vuon-

na ko. tapahtumaan osallistui lähes 18  000 

juoksijaa, joten siellä on jo todella suuren 

urheilujuhlan tuntua. Siellä onkin hyvä juh-

listaa 10-vuotista Rajaviestimaratonia! Nyt 

on jokaisella rajalaisella mahdollisuus tehdä 

pitkäntähtäimen suunnitelma ja lähteä ko-

hentamaan kuntoaan Rajaviestimaratonin 

kanssa ja tähdätä huippukuntonsa vaikkapa 

Tallinnaan vuodelle 2017. Ja sitä ennen kier-

tää kolme aiempaa Rajaviestimaratonia ym-

päri Suomea.

Kuntoilemisiin!

Ylinnä kävelyyn osallistuneita herrasmiehiä. 
Vasemmalla keskellä neljä miestä, jotka ovat 
osallistuneet kolmeen Rajaviestimaratoniin. Alinna 
vasemmalla ovat SISU-palkinnon saaneet. Oikealla 
keskellä maratonin kaksi parasta ja alinna oikealla 
puolimaratonin ensimmäinen ja kolmas.
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RAJAVIESTIMARATON 2013
MARATON
     Nimi     Sarja    Aika      Tasoitus       Kok.aika

1. Taskila Vesa     M40  3:15:18  0,96  3:07:29

2. Urpilainen Pirjo       N  4:12:29  0,82  3:27:02

3. Hintsala Sami       M  3:31:05  1  3:31:05

4. Parviainen Kari     M45  3:48:18  0,93  3:32:19

5. Keronen Niko       M  3:40:47  1  3:40:47

6. Heiskanen Hannu    M45  3:58:57  0,93  3:42:13

7. Kerkkänen Pasi     M40  4:41:13  0,96  4:29:58

PUOLIMARATON
     Nimi       Sarja      Aika     Tasoitus      Kok.aika

1. Näsänen Arto       M50  1:25:14  0,89  1:15:51

2. Suhonen Seppo       M45  1:30:48  0,905  1:22:10

3. Hellsten Ismo       M50  1:36:14  0,89  1:25:39

4. Nousiainen Jarno        M  1:30:40  1  1:30:40

5. Korhonen Teemu       M45  1:40:50  0,905  1:31:15

6. Koivisto Petri         M  1:31:51  1  1:31:51

7. Haverinen Jousia       M45  1:44:19  0,905  1:34:24

8. Joskitt Ville         M  1:34:27  1  1:34:27

9. Kankkunen Aki         M  1:39:39  1  1:39:39

10. Pesonen Sami         M  1:39:47  1  1:39:47

11. Kurttila Jouni         M  1:40:56  1  1:40:56

12. Mattila Jani         M  1:41:51  1  1:41:51

13. Turpeinen Petri         M  1:44:00  1  1:44:00

14. Jaatinen Joni         M  1:48:33  1  1:48:33

15. Jääskeläinen Atte     M  1:53:30  1  1:53:30

16. Falck Jukka       M45  2:08:28  0,905  1:56:16

17. Salo Antti         M  2:06:02  1  2:06:02

18. Seppänen Markus  M45  2:26:19  0,905  2:12:25

VARTTIMARATON
     Nimi    Sarja     Aika   Tasoitus         Kok.aika

1. Kinnunen Timo       M  0:45:33  1  0:45:33

2. Knuutila Lauri       M  0:46:44  1  0:46:44

3. Tolonen Jarmo       M  0:47:03  1  0:47:03

4. Haavisto Arto       M  0:53:16  1  0:53:16

5. Huotari Jarmo       M  0:53:36  1  0:53:36

6. Huovinen Petri       M  0:58:03  1  0:58:03

7. Lyytinen Ville       M  0:58:11  1  0:58:11

8. Piiroinen J-P       M  0:59:03  1  0:59:03

9. Komulainen Ari       M  1:01:36  1  1:01:36

10. Hartikainen Niko     M  1:01:36  1  1:01:36

11. Ahtonen Tero       M  1:11:30  1  1:11:30

12. Heikkinen Mikko      M  1:15:13  1  1:15:13

SAUVALUISTELU MARATON
1. Kähkönen Antti       M  1:34:03 

2. Määttä Timo       M  1:34:13 

3. Ristolainen Asko       M  2:06:46 

SAUVALUISTELU PUOLIMARATON
1. Väyrynen Teemu       M  0:54:58 

2. Ahola Mika       M  1:02:42 

KÄVELY PUOLIMARATON
Ryynänen Kaija

KÄVELY 10KM
Pyykkö Pasi, Kela Tapani, Turkia Tero, Rantaeskola Veli-Matti, 

Ranua Olli ja Kaikkonen Mika.

Yllä löytyy kaksi onnellista ja onnekasta arvontapalkintojen voittajaa. Lauri Knuutila 
(ylinnä) ja Markus Seppänen voittivat kaikkien osallistuneiden kesken suoritetussa 
arvonnassa noin 1 000 euron arvoiset maastopolkupyörät.
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RAJAVIESTIMARATON 2013 I KUOPIO

SEG KAMP I STRÅLANDE VÄDER
RAJAVIESTIMARATON 2013 PROMENERADES, LÖPTES OCH RULLSKIDADES 7.9.2013 I KUOPIO. SOLEN 

SKEN OCH DE FEMTIO DELTAGARNA FICK NJUTA AV MOTIONENS GLÄDJE OCH TESTA DAGENS FORM 

EFTER SOMMARENS STRAPATSER.

TEXT OCH BILDER OLLI RANUA

Det sjätte Rajaviestimaraton ar-

rangerades denna gång i sam-

band med Kuopio Maraton. Till 

loppet anmälde sig 56 personer 

men några var tvungna att läm-

na återbud på grund av influensa.

RESULTATSKÖRD

Än en gång kan man konstatera att gränsbe-

vakningsmän och-kvinnor är i god form och 

många lyckades övervinna sig själv. En per-

son som hittills har deltagit i alla fem Rajavies-

timaraton, Juha Julkunen, kunde på grund 

av skada inte delta i årets evenemang. Olli 

Ranua som uppnådde samma antal deltag-

ningsgånger belönades med Rajaviestimara-

ton- medlalj i silver. Personerna som deltog 

för tredje gången, Aro Haavisto, Ismo Hellsten, 

Timo Kinnunen, Sami Pesonen och Jarmo 

Tolonen fick Rajaviestimaraton –medaljen i 

brons. Totalt 19 personer har deltagit minst 

tre gånger i Rajaviestimaraton.

Angående SISU-prisernas utdelning bes-

löt inte arrangörerna utan denna gång täv-

lingsdeltagarna själv. Priset utdelas för visad 

kampvilja i tävlingen eller meriterad engage-

mang för dito.           

Pokalerna har redan fem gånger delats ut 

enligt handicap-principen. Detta resulterar i 

att alla deltagare kommer i rätt grupp och täv-

lingssträcka. Tidigare räknades handicapen 

på basen av medeltalet på föregående täv-

lingens fem bästa tider. För alla evenemang 

kalkylerades ett eget medeltal beroende på 

var den gick av stapeln. Ifjol tog man dock i 

beaktande endast de fyra bästa tider och det-

ta kommer man att använda sig av i fortsätt-

ningen oberoende var tävlingen arrangeras.

Rajaviestimaratons snabbaste var Vesa 

Taskila (M40), Pirjo Urpilainen (N) och Sami 

Hintsala (M). Halvmaraton: Arto Näsänen 

(M50), Seppo Suhonen (M45) och Ismo Hell-

sten (M50).  Snabbast på fjärdedelssträckan 

var Timo Kinnunen, Lauri Knuutila och Jarmo 

Tolonen.

Vesa Taskila uppnådde en fin andra plats 

i Kuopio Maratons M40 serie och förbättrade 

avsevärt sitt rekord till 3:15:18. Kari Parviainen 

blev fjärde i serien M45 med tiden 3:48:18.  Arto 

Näsänen segrade överlägset halvmaratonen 

M50 med sluttiden 1:25:14.  I serien M45 kom 

Seppo Suhonen på femte plats med tiden 

1:30:48.  Antti Kähkönen uppnådde storslaget 

sjätte platsen i Kuopio Maratons rullskidsma-

raton med tiden 1:34:03. Timo Määttäs sluttid 

på 1:34:13 berättigade till sjunde platsen med 

endast tre minuter till medaljen. Detta torde 

ge motivation till nästa gång. 
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NAISTEN PERINTEINEN 

KEVÄTRISTEILY 25.5.2013

KAIKKI 
NAISET 
ENSI 
KEVÄÄNÄ 
MUKAAN!
TEKSTI JA KUVA MARIANNE RAUTIAINEN

Se oli taas vuosittainen naisten ris-

teily, tuleva kesän merkki. Ainakin 

meille entisille Suomenlahden 

MVL:n naisjäsenille. Kaikki RTU:n 

Suomenlahden meri- ja rajavar-

tioyhdistyksen naiset oli kutsuttuna, mutta 

jostain syystä vain nykyisiä ja entisiä SLMV:n 

naisia oli mukana.

Reissuhan on aina samalla entisten ja ny-

kyisten työkavereiden tapaamista, joita ei 

vaan syystä tai toisesta tule muutoin nähtyä. 

Jäsenmaksut saavat hyvää vastinetta näinkin 

leppoisan tapaamisen merkeissä. Sillä kun 

joukko naisia pakkautuu samaan hyttiin, niin 

siinä päivittyvät lähes kaikki asiat: ajankoh-

taisista työasioista muihin; maan ja taivaan 

väliltä. Sillä tottahan se on, että me NAISET, 

jos ketkä; kyetään puhumaan, puhumaan ja 

puhumaan.

Monenlaista keskustelua käytiin nytkin: mm. 

siviilien asemasta RVL:ssa, uusien palveluryh-

mien tulevasta toiminnasta, muutoksista, 

omasta jaksamisesta, yhteistyöstä ja verkos-

toitumisesta, jota nyt korostamme erityisesti.

Haluamme agitoida ja aktivoida MEIDÄT, 

RTU:n siviiliNAISET: myös omaan parhaaseen 

A-ryhmään! Sillä tämän kaltaiset tapahtumat 

ovat juuri niitä, joissa voimme yhdessä tavata, 

tieto kulkee, ajatukset vaihtuvat ja meillä on 

ihan omat naisten jutut.

RVLssa sotilashenkilöstö pääsee ver-

kostoitumaan jo oppilasaikana, josta se 

jatkuu lähes koko uran. Heillä on kiertoa 

enemmän, käyvät samoilla kurssilla eri hal-

lintoyksiköiden henkilöstön kanssa. Heillä 

”omat jaostot” muodostuvat jo arvomerk-

kien mukaan. On kurssitapaamisia, turna-

uksia, taitokilpailuja yms. yms…, mutta 

me siviilinaiset ollaan lähes omillamme, 

virkakurssina ainoastaan siviiliperuskurssi.

Mietimme, miten hyvin ”hyvä veli” kerho toi-

mii näiden verkostojen avulla. Sitä emme 

millään tavoin väheksy tai kadehdi ainakaan 

pahalla, vaan haluamme ottaa siitä mallia ja 

toimia! Siten, että me naisetkin voimme ihan 

itse verkostoitua. Se tapahtuu halun, tekemi-

sen ja osallistumisen kautta.

Tässä on nyt yksi ja erinomainen tapahtuma 

siihen. Toivommekin, että joka vuosi NAISjä-

seniä tulee mukaan enemmän ja eri paikoista!

Haastamme siis KAIKKI RTUn NAI-

SET! Ensi keväänä mukaan!

Toimitaan, verkostoidutaan ja muiste-

taan, että naisen ei tarvitse olla naiselle 

susi, etenkään näin ”karhujen joukossa”.

Kesäterveisin: reissussa olleet naiset, kiittäen 

myös RTU:n Suomenlahden meri- ja rajavar-

tioyhdistyksen tuesta.

Tuli tuttu ja tuvallinen olo, kun huomasimme ikkunasta tutun aluksen, samalla kun nautimme seisovan pöydän 
antimista risteilyllä.

UTLOTTNINGEN

Rajaviestimaraton strävar till att med högk-

lassiga priser uppmuntra deltagarna till mo-

tionsutövandet. Bland de priser som lottades 

ut bland deltagarna fanns denna gång två 

terrängcyklar (ca 1000 euro/st), sex GPS-puls-

mätare (250 euro/st) samt sju dryckesväskor 

(30-50 euro/st).

 Markus Seppänen och Lauri Knuutila fick 

cyklarna. Herrarna gratuleras och tillönskas 

trygga kilometrar i terrängen! Pulsmätarna 

och dryckesväskorna hittade förhoppningsvis 

sina rättmätiga ägare som förstår att använda 

artiklarna flitigt!

FRAMTIDEN

Rajaviestimaraton kommer att arrangeras 

även i fortsättningen. Orten för nästa års eve-

nemang har ännu inte slutgiltigt fastslagits. 

Ett alternativ är att den går av stapeln i sam-

band med Finlandia Marathon i Jyväskylä. Ort 

och tidpunkt kommer dock att meddelas i 

god tid för att alla skall ha möjlighet att pricka 

in konditionstoppen. Evenemanget har alltid 

hållits och kommer att även i fortsättningen 

hållas eft er sommaren, oft ast i september, så 

att man hinner träna ordentligt under som-

maren.

Orten för Rajaviestimaraton VIII – X är dock 

redan fastslagna. Den åttonde tävlingen 2015 

arrangeras i samband med Ruskamaraton i 

Levi, 2016 i Kuopio och den tionde jubileums-

tävlingen 2017 går av stapeln utomlands i Tal-

linn Estland.

 Motionera!
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HIKILIIKKUJAN KORNERI:

VOIKO LIIKUNTA MUUTTAA 
OIKEASTI ELÄMÄSI?
MITÄ YLLÄ OLEVA OTSIKKO OIKEASTI TARKOITTAA. VOIKO SEN LUKEA TAI YMMÄRTÄÄ MONELLA ERI 

TAVALLA?  VAIHTOEHTOJA YMMÄRTÄÄ JA LUKEA TUO LAUSE ON MONIA, MUTTA SEN VASTAUKSEN 

YMMÄRTÄMINEN OIKEIN ONKIN SITTEN HUOMATTAVASTI JO VAIKEAMPAA. OMALLA KOHDALLANI TUO 

YMMÄRTÄMINEN OLI ENEMMÄN, KUIN VAIKEAA.  

TEKSTI PASI KERKKÄINEN

Kuin olisi ollut lukea hieroglyfejä, 

yhtä lailla olin ulkona kummas-

takin aiheesta. Siitä halusinkin 

nyt kirjoittaa mitä tapahtuu, kun 

vihdoin osaa lukea ja ymmärtää 

tuon otsikon oikein. Omalla kohdallani siinä 

meni aikaa ja tupakkia välillä meni jopa usko-

kin. Nyt suunta on oikea ja muutos sohvape-

runasta hikiliikkujaksi on alkanut.

MITEN ASIAT 

OLIVAT ALUSSA?

Vuosien aikana olen 

kuullut puhuttavan 

usein siitä, että kuinka 

säännöllinen hikiliikun-

ta muuttaisi elämääsi 

ja sen laatua parem-

paan suuntaan. Pup-

pua ajattelin heti. Yhtä 

monta kertaa,, kuin 

olen kuunnellut puhut-

tavan olen myös jäänyt 

miettimään miten nyt 

hikiliikunta muuttaisi 

elämäni parempaan 

suuntaan. Aika kaukana 

paremmasta elämästä 

kohdallani oli ollut sa-

tunnaisten liikuntases-

sioitteni jälkeiset olo-

tilat. Tönkköinä olevin 

jalkojen ja varpaan kynsien, jotka olivat ka-

donneet ties minne ja niiden tilalle tulleiden 

jumalattoman kokoisten vesikellojen soides-

sa armotonta sointiaan. Tikarinpiston tun-

teesta rinnassa puhumattakaan äärettömän 

etovasta oksennuksen tunteesta yleensäkin, 

niin nuo edellä mainitut tuntemukset olivat 

minun mielestäni kaukana paremmasta elä-

mästä ja sen laadusta. Vuosittain ei montaa 

kertaa tarvinnut kärsiä noista olotiloista, mut-

ta jo pelkästään ajatus vuosittain suoritetta-

vasta 12 minuutin visiitistä helvetinporteille 

toi sen kuitenkin aina kohdallani esiin. Tunsin 

ja koin aina ennen liikuntaa olevani täysin 

terve, niin fyysisesti mitä henkisestikin ja lii-

kunnan jälkeen olin kaukana siitä. Henkiselle 

hyvinvoinnille liikunnasta en suonut ajatusta 

lainkaan.

Nämä karmeat olotilat tulivat jokainen 

kerta mieleeni, kun ”ikiliikkujat”, joiksi kut-

sun säännöllisesti liikkuvia ihmisiä kertoivat 

liikunnan ihanuudesta ja miten se elämän 

laatu paranee silmissä. Vastaukseni välillä 

jopa paatoksellisia piirteitä saaneisiin saar-

noihin liikunnan terveellisyyden puolesta oli 

sisäinen ääni, joka totesi joka kerran näiden 

ihmisten olevan täysin sekaisin. Olin itse kui-

tenkin kokenut ja todennut kohdallani usein 

huomattavasti paremmaksi ja sopivammak-

si tyyliksi kylmän huurteisen tai lämpimän 

pizzan nautiskellen niitä hyvän elokuvan lo-

massa. Näiden omien suoritusten jälkeen olin 

fyysisesti terve ja edelleenkään en hukannut 

aikaa psyykkisen olotilan tarkasteluihin. Nyt 

”heräämiseni” jälkeen voin todeta itselleni ja 

muille miten kaukana ja väärässä olin oikeas-

ta totuudesta.

Herkutteluhetket juhlineen tai arkielämän 

pyörittäminen ilman huonoa omaatuntoa sii-

tä, ettei ole päässyt tai kyennyt säännöllisesti 

liikkumaan oli yhtä juhlaa. Mikä voisi olla pa-

rempaa, kuin olla oma johtajansa ja päättää 

mitä tekee milloinkin ja millä aikataululla eikä 

tarvitse tuhlata pienintäkään ajatusta sään-

nölliselle hikiliikunnal-

le. Vuodet vierivät sa-

malla rutiinilla ja väärä 

mielikuva säännöl-

lisen liikunnan hyö-

dyttömyydestä pysyi 

muuttumattomana 

vaikka välillä lähes kä-

destä pitäen yritettiin 

näyttää mitä parem-

man elämänlaadun 

saaminen itselleen 

vaatisi tekemän.

MITÄ SITTEN 

TAPAHTUI?

Vuosien aikana oli 

yritetty näyttää ja 

opastaa millä tavoin 

elämäni laatu parani-

si, mutta heikoin tu-

loksin. Oli pieniä lähes 

tuloksettomia yrityk-

siä lisätä säännöllistä liikuntaa tai muuttaa 

ruokailutottumuksia, mutta aina tuo turval-

linen liikunnaton ja itse hallinnoima elämän-

rytmi vei voiton ja paluu entiseen oli tosiasia. 

Jälkikäteen voi sanoa, että varmastikin noista 

muutoksen yrityksistä jäi jotain mieleen, mut-

ta jäivät todella kauas mielen syövereihin vie-

lä tässä vaiheessa.

Noin vuosi sitten keskustelin vaimoni kans-

sa mitä odotamme yhteiseltä tulevaisuudelta 

ja miltä se näyttää yleensäkin tuon hyvinvoin-

Hiki- sekä ikiliikkuja.
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nin kannalta katsoen. Tulevaisuuden näky-

mät ja toivomukset eivät kohdanneet millään 

tavoin nykyhetkeen ilman suuria muutoksia 

elämän hallintaan kokonaisuudessaan. Tu-

limme siihen tulokseen, että säännöllinen lii-

kunta olisi aloitettava ja tupakointi lopetetta-

va sekä ruokailutottumuksiinkin olisi tehtävä 

muutoksia. Siinähän sitä olisikin yhdelle taa-

pertajalle jo tehtävälistaa kerrakseen, mutta 

jotain oli tehtävä, jos haluaa tulevaisuuden 

näkymän olevan sellainen, kuin millainen yh-

dessä se haluttiin olevan.

MUUTTIKO LIIKUNTA ELÄMÄN 

LAADUN?

On sinänsä täysin oma tarinansa millä tavoin 

pääsin tavoitteeseeni ja mitä kaikkea piti mat-

kalla tehdä tai muuttaa. Mitä kaikkea on tehty 

säännölliseen liikuntaan heräämisen jälkeen. 

Siitä saisi oman tarinan kuinka sohvaperu-

nasta tuli hikiliikkuja.  Otsikon kysymykseen 

annan vastauksena, että heräämisen jäl-

keinen elämä on vasta elämisen arvoista ja 

todellakin säännöllinen liikunta muutti elä-

män ja pelkästään parempaan suuntaan. 

Liikunnan aloitettua jaksan huomattavasti 

paremmin töissä henkisesti sekä fyysisesti. Lii-

kunnalla on käsittämätön vaikutus henkiseen 

hyvinvointiin jopa minulle, joka ei tuhlannut 

aikaa lainkaan edes ajatukselle henkisestä 

hyvinvoinnista yhdistettynä säännölliseen lii-

kuntaan. 

Henkinen hyvinvointi kasvaa silmissä suhis-

ten jo siitä, että omaa peilikuvaa katsoessa pi-

tää hieman enemmän näkemästään mitä ai-

kaisemmin. Kuvassa ei näy pelkästään se aina 

henkisesti ja fyysisesti väsynyt mörkö vaan 

pirteämmältä hikiliikkujalta näyttävä ukkeli, 

jolla jo itsetuntokin on vahvistunut. Tämän 

eron entiseen kyllä huomaa ja eikä tarvitse 

olla edes itseään rakastavaa sorttia, kun sen 

pystyy itsekin huomaamaan. Perheenjäsen-

ten ystävien sekä työkavereitten myönteiset 

kommentit siitä miltä näytät nyt verrattuna 

entiseen olemukseesi kasvattaa henkistä 

lujuutta entisestään. Kotielämän arkisessa 

aherruksessa ja perhe-elämässä muutoinkin 

on enemmän virtaa ja laatua ja tästä muu-

toksesta nauttivat sinun lisäksi myös lähellä 

olevat sinulle tärkeät ihmiset. Ei liikunta sinua 

millään tavoin tee huonommaksi ihmiseksi 

vaan sinä itse teet sen, jos sen joku aiheuttaa. 

Unenlaatukin paranee liikunnan aloittamisen 

jälkeen merkittävästi, joka kävelee minusta 

käsi kädessä hyvinvoinnin kanssa.

Nykyisin ei liikunnasta vanha sohvaperu-

nakaan löydä negatiivisia asioita, jos nega-

tiiviisiin asioihin ei luokitella ylimääräisiä ku-

luja, kun joudut päivittämään Lee Cooperisi 

farmarisi uusiin tai pikkutakkisi on oikeasti 

nyt pikkutakki tai saati niistä uusista liikunta-

välineistä mitä et koskaan aikaisemmin ollut 

itsellesi hankkinut. Miten sinä sitten aloitat 

paremman elämänlaadun etsimisen, ei ole 

niin suurta merkitystä. Merkitystä on vain sillä, 

että haluat ymmärtää oikeasti sen tosiasian, 

että liikunta vain parantaa sinun elämäsi laa-

tua muuttamasta kuitenkaan sinua lainkaan 

ihmisenä huonompaan suuntaan. Liikunnan 

avulla tulet varmasti kokemaan uusia posi-

tiivisia kokemuksia ja luomaan uusia henki-

lösuhteita joihin ei aikaisemmin sinulla ollut 

mahdollisuutta. Otsikko on helppo lukea, 

mutta äärimmäisen vaikea ymmärtää oikein.

LIIKUNTA ON HALPA ELÄKETURVA JA JO-

KAISEN SAATAVILLA!

Venäjän viisumit
Venäjän vuosi-, kerta- ja ryhmäviisumit

myös postitse toimitettuna

Viisumipalvelu
Lämpöidea Oy

Järnefeltintie 8, Tohmajärvi

p. 050 309 6337, 045 650 1161 viisumi@lampoidea.fi

Lukituksen, oviautomatiikan ja 
turvajärjestelmien ammattilainen

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

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

Paloilmoitinjärjestelmä - asennus ja huolto, 
hälytyskeskuspalvelut, henkilöturvajärjestelmät, 

rikosilmoitusjärjestelmät, mökkihälytinjärjestelmät, 
videovalvonta

www.securi.fi

Myymälä 029 001 3360, Päivystys 029 001 3360 ja Puh. 0400 752 979
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KAN MOTIONERING 
ÄNDRA DITT LIV 
PÅ RIKTIGT?
VAD BETYDER RUBRIKEN PÅ RIKTIGT? KAN DEN LÄSAS OCH 

FÖRSTÅR PÅ FLERA OLIKA SÄTT? MAN KAN JU FÖRSTÅ OCH 

LÄSA DEN PÅ FLERA SÄTT MEN ATT FÖRSTÅ SVARET ÄR 

MÅNGFALT VÄRRE. FÖR MIN EGEN DEL HADE JAG STORA 

SVÅRIGHETER ATT FÖRSTÅ SVARET. 

TEXT PASI KERKKÄINEN

BILD OLLI RANUA

Det var ungefär som att försöka 

läsa hieroglyfer. Nu vill jag be-

rätta vad som händer då man 

äntligen lär sig läsa och förstå 

rubriken rätt. Det krävde en hel 

del tid och tobak, emellanåt sviktade tron. Nu 

är riktningen den rätta och omändringen från 

soff potatis till motionär har börjat.

HUR VAR DET I BÖRJAN?

Under årens lopp har jag oft a hört talas om 

hur regelbunden motionering skulle ändra 

ens liv och kvaliteten på denna till det bättre. 

Vilket trams, tänkte jag. Lika många gånger 

som jag har hört detta påstående har ja ock-

så stannat upp och funderat på dito. Mina 

sporadiska motionspass hade medfört ett 

tillstånd som på inget sätt liknade det bättre 

livet. Ömma ben och lossnade tånaglar samt 

smärtsamma skavsår var resultatet. Lägg till 

ännu en stickande känsla i bröstet och illa-

mående. Dessa symptom beskriver enligt min 

mening föga det bättre livet. Det blev ju inte 

så många motionspass årligen. Blotta tanken 

på det årliga 12 minuter långa besöket till hel-

vetets portar, coopertesten, fick en att våndas 

inför dessa obehagliga förnimmelser. Inför att 

motionspass kände jag mig alltid helt frisk, 

såväl fysiskt som psykiskt men eft eråt. Eft eråt 

kändes det helt tvärtemot. Jag ägnade inte en 

tanke på det psykiska välbefinnandet.

Dessa fruktansvärda minnen dök upp var-

je gång någon ”evighetsmotionär” berättade 

om motionens skönhet och den ökande livs-

kvaliteten. När jag lyssnade dessa människor 

som med patos framförde sina synpunkter 

på den livsförbättrande motionen, slog det 

mig oft a att dessa inte kan vara riktigt kloka. 

Mina erfarenheter om livskvalitet innefattade 

närmast pizza, öl och en god film. Jag måd-

de bra och tillägnade inte en tanke 

på det psykiska välbefinnandet. Nu 

eft er ”uppvaknandet” kan jag bara 

konstatera att jag befann mig långt 

från sanningen.

Fest och vardag utan ett dåligt 

samvete för utebliven motionsverk-

samhet var mycket tillfredsställan-

de. Vad vore bättre än att vara sin 

egen herre och kunna bestämma 

vad och när saker och ting skall gö-

ras utan att ägna en minsta tanke 

på motion. Åren gick och åsikten 

om att motionen innebär ingen nyt-

ta lyckades jag stå fast vid fast diver-

se människor handgripligen försökte ändra 

min uppfattning.

VAD HÄNDE SEDAN?

Man har under årens lopp försökt, utan att 

lyckas, visa för mig hur livskvaliteten förbätt-

ras. Jag försökte mig på sporadiska motions-

pass och ändra mina kostvanor men vände 

mig alltid tillbaka till gamla goda livet. Med 

facit i hand kan att dessa försök till ändring 

lämnade sina spår i sinnet.

Jag hade en diskussion med frun för un-

gefär ett år sedan. Ämnet var vad vi förväntar 

oss av vår gemensamma framtid. Förväntnin-

garna och drömmarna tangerade föga den 

rådande situationen om inte stora ändringar i 

livsföringen genomförs. Vi konstaterade att re-

gelbunden motion skall införas i programmet, 

tobaksrökningen skall slutas och kostvanorna 

bör ändras. Inga små enkel genomförbara re-

former, alltså.

ÄNDRADE MOTIONEN 

LIVSKVALITETEN?

Hur jag uppnådde mitt mål, vad som hände 

och vilka kursändringar krävdes är naturligt-

vis en helt egen historia om hur soff potatisen 

blev en aktiv motionär. Svaret på frågan i rub-

riken är helt enkelt ja. Nu är livet värt att leva 

och den regelbundna motionen ändrade mitt 

liv enbart till det bättre. Det är mycket lättare 

på jobbet, både fysiskt och psykiskt. Motionen 

har haft  en obegriplig inverkan på mitt psykis-

ka välbefinnande – jag som aldrig ens tänkt 

på detta.

Man börjar tycka litet mer om sin spegelbild 

som inte visar den slutkörda gamlingen utan 

en avsevärt pigga aktivmotionär. Ändringen 

är lätt att märka och positiva kommentarer 

kommer in från familjen, vänner och arbets-

kamrater. Detta ökar självkänslan. Den öka-

de energin syns och märks i de vardagliga 

sysslorna och man sover bättre.

Den före detta soff potaisen kan inte peka 

på några negativa aspekter som motionen 

för med sig – förutom de extra kostnader då 

du blir tvungen att köpa nya kläder och en del 

sportartiklar. Det har ingen betydelse på vilket 

sätt du startar sökandet av den bättre livskva-

liteten. Endast det har betydelse att du vill 

förstå vikten med det hela. Du kommer garan-

terat att få positiva erfarenheter och knyta nya 

människorelationer. Rubriken är, som sagt, 

lätt att läsa men svår att förstå rätt.

MOTION ÄR ETT BILLIGT PENSIONSSKYDD 

OCH STÅR TILL ALLAS FÖRFOGANDE!
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ENNAKKOTARKASTUSRYHMÄN JOHTAJA

POHJOISEN MIES LÖYSI ETELÄSTÄ 
MIELEKKÄÄN TYÖN

RAJAMIEHIÄ JA -NAISIA TYÖSSÄ OSA 32

HELSINKI-VANTAAN 

LENTOKENTÄN 

RAJATARKASTUKSESSA 

TEHDÄÄN PALJON SELLAISTA 

TYÖTÄ, JOKA EI NÄY ULOSPÄIN. 

YKSI TÄLLAINEN YKSIKKÖ ON 

ENNAKKOTARKASTUSRYHMÄ, 

JONKA 

JOHTAJANA TOIMII 

RAJAVARTIOMESTARI 

REINO AATSINKI (45 V).

TEKSTI JA KUVA JORMA SUMMA-

NEN

A
atsinki asuu nykyi-

sellään Lohjalla ja 

perheeseen kuuluvat 

vaimo ja kaksi lasta. 

Nimestä jo voi pää-

tellä, että sukujuuret ovat kuitenkin 

pohjoisemmassa.

Sallassa syntynyt Reino kirjoitti 

ylioppilaaksi, suoritti varusmiespal-

veluksen ja joitakin aikoja meni ns. 

katsellessa, kunnes vuonna 1989 

aloitti rajassa vuoden pestillä työlli-

syysvaroin palkattuna rajavartijana.

- Ensimmäinen työpaikka oli 

kotipitäjässä, silloisen Kemijärven 

rajakomppanian Naruskajärven 

rajavartioasema. Tämän pestin jäl-

keen olin välillä kolme kuukautta 

siviilissä, kunnes vakipaikka aukeni 

Käyräjärven vartiolta. Kurssin kävin 

1991, mutta lakkautusten takia olin 

jo ehtinyt siirtyä Virtaniemeen.

- Nuoruudessa harrastin perinteisiä met-

sästystä ja kalastusta, jotka täällä etelässä 

ovat vaihtuneet koiraharrastukseen. Yläperäl-

lä käyn vanhalla kotimökillä pari kertaa vuo-

dessa.

- Vuosien kuluessa nämä Lapin pitkokset 

alkoivat käydä tutuksi ja siirtoa oli aika vaikea 

saada Lapin alueella. Hain myös YK-tehtäviin, 

mutta kiintiöt olivat niin pienet, ettei rajasta 

päässyt irrottautumaan. Epätoivoisena suun-

nittelin hakua myös Päällystöopistoon, mutta 

nauroivat pihalle kun 28 vuotiaana olin yli-

ikäinen (raja 25 v), kertoo Reino rauhalliseen 

tyyliin uran alkuvuosista.

- Kaivattua muutosta sain sitten vuonna 

1996 kun aukesi mahdollisuus päästä ko-

mennukselle Helsingin satamiin. Komennus 

oli suunniteltu silloin 3 kk mittaiseksi, mutta 

niin siinä vain kävi, että se on jatkunut jo 17 

vuotta.

- Rivitarkastajana olin pari vuotta ja sen 

jälkeen alettiin viritellä yhteistyötä Viron kolle-

goiden kanssa tiedustelun merkeissä, johon 

ryhmään pääsin mukaan. Tämä poiki myös 

sen, että opettelin vironkielen siinä määrin, 

että tulin toimeen kollegoiden kanssa.

- Olin välillä hoitovapaalla vuoden, kun lap-

set oli pieniä. Jatkokurssin kävin vuonna 2001 

ja 2007 mestarikurssin. Satamassa lakkasi 

yksikkö vuoden 2007 lopussa, jolloin siirryin 

kentälle vuoropäällikön tehtäviin. Vuoden 

2011 huhtikuussa siirryin tähän nykyiseen 

tehtävään, joten aika monipuolinen tämä ura 

täällä etelässä on ollut ja se on myös vaikutta-

nut työssä viihtymiseen, sanoo Reino.

ENNAKKOTARKASTUSRYHMÄ

Ryhmän työnkuva on tuottaa 

ykköslinjalle kohdennetun val-

vonnan mahdollistamaa tausta-

tietoa. Vastaanotetaan matkus-

tajaluettelot lennoilta, tehdään 

ennakkotarkastukset, syötetään 

vihjetiedot ja tuotetaan maaleja 

1-linjalle. Toiminta on luonteel-

taan taktista rikostiedustelua ja 

päivässä käydään läpi noin 50 

lennon matkustajatiedot. Myös 

riskianalyysi vaikuttaa, tehdään-

kö ennakkotarkastus lennolle. 

Ryhmä osallistuu myös rajatur-

vallisuustilannekuvan ylläpitoon.

- Ryhmänjohtajana minulla 

on tietenkin normaalit kuviot, 

eli vastaan ryhmän toiminnas-

ta, ohjeistuksesta ja toiminnan 

kehittämisestä, sekä työvuo-

rosuunnittelusta. Lisäksi pidän 

yhteyttä PTR-viranomaisiin ja eri 

toimijoihin täällä kentällä, luette-

lee Reino Aatsinki.

- Tehtävän vaativuusluokka on 

21,5, joka vastaa tehtävää ja täs-

tä on ollut täällä yksimielisyys ja 

olen siihen tyytyväinen. Kiinnos-

tavaa jatkon kannalta on, että 

ryhmää ollaan kasvattamassa isommaksi. 

Rajavartiolaitos on myös kokenut valtavan 

muutoksen tämän 24 vuoden aikana. Olem-

me nyt maailmalla aika johtava rajaturvalli-

suusviranomainen. 

- Työuraa on vielä kahdeksan vuotta, joten 

jotakin tässä vielä ehtisi, mutta eivät taida 

enää sotatieteen kandia tai maisteria minusta 

kouluttaa, sanoo Reino pilkettä silmäkulmas-

sa.
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ASIAKIRJATUTKIJA

VÄÄRENNÖKSET PELOTTAVAN 
KORKEATASOISIA
VANHEMPI RAJAVARTIJA JARNO PÖLÖNEN ON YKSI HELSINKI-VANTAAN LENTOKENTÄN 

ASIAKIRJATUTKIJOISTA. JARNOLLA ON IKÄÄ 33 VUOTTA, PERHEESEEN KUULUU TOISTAISEKSI VAIMO 

REETA JA 7 VUOTIAS KOIRA JA HE ASUVAT HELSINGIN TÖÖLÖSSÄ.

Jarno tutkii passeja UV-valossa.

TEKSTI JA KUVA JORMA SUMMANEN

Työura alkoi vuoden 2001 syksyllä 

Värtsilässä. Peruskurssin jälkeen 

hän siirtyi rajatarkastustehtäviin 

Niiralan rajatarkastusasemalle 

juhannuksena 2002. Tätä ennen 

hän sai tuntumaa rajavartiostoon varusmies-

palveluksen aikana Onttolassa, josta kotiutui 

reserviin upseeripassi kourassa ja hakemuk-

set rajavartijan virkaan sisällä.

Armeijan jälkeen Jarno ehti aloittaa opis-

kelun Pieksämäen Diakonia Ammattikorkea-

koulussa tähtäimenä sosiaalialan koulutus, 

mutta yhdeksän kuukauden odotuksen jäl-

keen tuli rajalta tieto, että töitä olisi tarjolla.

Jarno oli viimeinen ikäluokka joka kävi kak-

siosaisen peruskoulutuksen, josta toinen osa 

käytiin nopeutetulla aikataululla kolmessa 

kuukaudessa. Vuonna 2004 hän suoritti asia-

kirjatutkinnan peruskurssin ja aloitti oto-tut-

kijana Niiralassa. Vuodesta 2008 lähtien hän 

toimi asiakirjatutkintaryhmän johtajana ja sii-

nä samalla osallistui vuoropäällikön hommi-

en hoitamiseen pakottavista syistä. Tämä oli 

myös kimmoke hänen hakeutumiseen varsi-

naiseksi asiakirjatutkijaksi. Tähän tie aukesi 

vuonna 2010 kun lentokentän miehistä Harri 

Kortet lähti vuorotteluvapaalle. 

- Tällöin hoidin viransijaisuutta 9 kk, mut-

ta palasin puoleksi vuodeksi vielä Niiralaan, 

ennen kuin täällä avautui vakipaikka ja tulin 

valituksi tehtävään. Koin tämän myös mielen-

kiintoiseksi uran jatkon kannalta. 

- Ykköstehtävä on palvella ykköslinjan raja-

tarkastusta, eli toimia passintarkastajien tuke-

na. Toisena tehtävänä on II-tasan tarkastus-

ten tekeminen kun passintarkastaja huomaa 

jotakin selvitettävää, niin me sitten aloitetaan 

tarkempi tutkinta yhdessä hallinnollisen tut-

kinnan kanssa.

- Myös koulutus on yksi iso alue, jota an-

netaan myös yhteistyöviranomaisille. Näistä 

tärkein täällä lentokentällä on Tulli ja Liik-

kuvan Poliisin lentokentän yksikkö. Passeja 

tulee mm. postissa tutkittavaksi ja nyt tässä 

odottaa yksi sellainen Lähi-Idän suunnasta. 

Myös sisäisiltä lennoilta saapuvia matkustajia 

tarkastetaan ulkomaalaisvalvonnan yhtey-

dessä yhdessä tullin kanssa ja poliisi käyttää 

myös erinäisen määrän matkustusasiakirjoja 

syynättävänä, kertoo Jarno yhteistoimintaku-

vioista.

- Tämä työpiste on miehitettynä klo 06-24. 

Kun yöaikaan tulee jotakin epäilyttävää, niin 

asiakas laitetaan odottamaan. Edellisyönä 

paljastui juuri Nigerian passilla matkustavalla 

väärennetty Espanjan oleskelulupa. Tarvit-

taessa voidaan jäädä ylitöihin jos tiedetään 

odottaa jotakin casea.

- Ryhmässä on nyt noin kymmenen jäsentä. 

Ja jossakin poikkeustilanteessa lähdemme 

myös tarkastamaan passeja, mutta pääasi-

assa suoritamme tarkastuksia ns. riskilento-

jen osalta suoraan portilta. Tällöin mennään 

saapuvan lennon linjalle ja matkustajavirras-

ta profiloidaan kulkijoita. Väärennöksiä tulee 

tiuhaan tahtiin, mutta varmasti myös menee 

läpi, sillä jos ovat tarkastajat ja välineet kehit-

tyneet, niin ovat myös väärentäjät kehittyneet 

viime vuosien aikana. Tasoltaan nämä on pe-

lottavan korkeatasoisia, arvioi Jarno tämän 

hetken tilannetta.

- Me toimitaan myös kansainvälisenä ja 

kansallisena yhteyspisteenä. Lähinnä toimi-

taan EU-maihin, mutta myös laajemmalti. 

Tähän liittyy myös koulutus ja täällä käy eri 

puolilta maailmaa ihmisiä. Näin ollen eng-

lannin kieli on hyvin tarpeellinen. Asioista 

tiedotetaan myös kansainvälisesti, jota hoitaa 

kentällä Pekka Hiltunen. 

- Vaatiluokka on 20.5, joka vastaa hyvin 

työnsisältöä ja vaativuutta. Tästä ei ole ollut 

kiistaa ja kaikki on selvitetty ilman erimieli-

syyksiä ainakin meidän ryhmän osalta. Suu-

ressa kuvassa ollaan hyvin mukana, vaikka 

joskus pientä parranpärinää on ollut.

- Niiralassa ollessa tehtävä oli jatkokurssin 

suorittaneen, mutta täällä jatkokurssin suo-

rittaminen saattaa aiheuttaa siirron johonkin 

muuhun (vuoropäällikkö, työn suunnittelija 

tms.) tehtävään. Jatkokoulutus antaisi kyllä 

pohjia jos jossakin vaiheessa palaisin esim. 

Pohjois-Karjalaan, mutta tässä vaiheessa en 

hae kurssille.

- Myös kansainväliset tehtävät kiinnostavat 

ja menen FPO air -operaatioon Roomaan lo-

kakuuksi, kertoo Jarno Pölönen, joka Pohjois-

Karjalassa muistetaan myös pätevänä mu-

siikkimiehenä.
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TALOUSSUUNNITTELIJA

KIRJANPITO 
JA TALOUS-
SUUNNITTELU 
HANSKASSA
PIRKKO KUJANEN 

TYÖSKENTELEE 

SUOMENLAHDEN 

MERIVARTIOSTON 

TEKNILLISESSÄ TOIMISTOSSA 

TALOUSSUUNNITTELIJANA. 

HÄNEN TEHTÄVIINSÄ 

KUULUU MUUN MUASSA 

TALOUSHALLINNON 

PYÖRITTÄMINEN. ENSI 

VUODEN ALUSSA, UUDEN 

PALVELURYHMÄN MYÖTÄ, 

RAJAVARTIOLAITOKSEN 

TALOUSHALLINTO KOKEE ISOJA 

MUUTOKSIA YMPÄRI SUOMEA.

TEKSTI JA KUVA OLLI RANUA

Pirkko Kujanen (54) on syntype-

räinen Helsinkiläinen ja on aina 

asunut Käpylässä. Hän on naimi-

sissa ja hänellä on kaksi aikuista 

lasta sekä kaksi lastenlasta. Hän 

harrastaa mm. konserteissa ja teattereissa 

käymistä, myös oopperassa. 

- Tanssin lisäksi klassista balettia ja harras-

tan kaikenlaista liikunnallista jumppaa. Talvi-

sin laskettelen ja kesäisin ajelemme mieheni 

kanssa moottoripyörällä ympäri Eurooppaa, 

kertoo Kujanen.

TYÖHISTORIA

- Tulin Rajavartiolaitokseen vuonna 2001. Olin 

sitä ennen 18 vuotta Eduskunnassa. Koko 

Eduskunnassa työskentelyn ajan opiskelin, 

ensin ylioppilaaksi, sitten merkonomiksi ja lo-

puksi tradenomiksi. Ja kun Eduskunnasta ei 

sitten enää oikeastaan löytynyt sopivia tehtä-

viä, olin työskennellyt siellä viimeiset kahdek-

san vuotta taloushallinnon tehtävissä, aloin 

etsimään niitä 

muualta. 

Pirkko Kujanen oli Eduskunnassa työsken-

telyn jälkeen yhden vuoden Valtion Taide-

museossa, ennen kuin hän siis vuonna 2001 

siirtyi RVL:een, jossa aloitti rahastonhoitajana. 

Tehtävä muutettiin jossain vaiheessa talous-

suunnittelijan tehtäväksi.

- Virkaluettelon mukaan olen kylläkin 

edelleen rahastonhoitaja, vaikka muissa var-

tiostoissa, Suomenlahtea ja Länsi-Suomea 

lukuun ottamatta, se on muutettu talous-

suunnittelijan tehtäväksi. En tiedä onko tämä 

tehty vahingossa vai tarkoituksella, mutta ei 

sillä ole mitään merkitystä, kertoo Kujanen.

- Olin kaksi ja puoli vuotta, vuosina 2010 – 

2012, lainassa RVLE:ssa tarkastajan tehtäväs-

sä, kun tarkastaja jäi perhevapailla. Hoidin 

mm. EU-hankkeiden hallinnointia, eli valmis-

teltiin eri vuosiohjelmien hakemukset EU:n 

ulkorajarahastoon, ja tehtäväni oli varmistaa, 

että kaikki raportit tuli ajoissa kirjoitettua, 

jotta saatiin kaikki ne miljoonat mitkä Raja-

vartiolaitokselle kuuluivat. Ulkorajarahaston 

kautta tulee Rajavartiolaitokselle vuosittain 

viitisen miljoonaa euroa, kertoo Kujanen.

TEHTÄVÄN SISÄLTÖ

Taloussuunnittelijan tehtäviin kuuluu mm. 

SLMV:n taloushallinto, eli vastataan siitä että 

kaikki laskut ja kirjanpito käsitellään oikein. 

Pirkon lisäksi taloushallintoa hoitaa myös kol-

me muuta henkilöä, he tekevät muun muassa 

materiaalikirjanpitoa ja käsittelevät laskuja. 

Heidän tehtäviinsä kuuluu myös ulkomailla 

työskentelevien yhdysmiesten raha-asioiden 

hoitaminen. Rajavartiolaitoksen yhdysmiehi-

nä työskentelee Virossa, Riikassa ja Pekingissä 

ja sitten UMn hallinoimissa yhteishankkeissa 

Abujassa ja New Delhissä, joista raportoidaan 

kolmen kuukauden välein ulkoministeriöön, 

jotta sieltä saadaan palautuksia takaisin. 

- SLMV:n tilinpäätöksen tekeminen kuuluu 

myös tehtäviini, mutta jatkossa se menee 

uudelle palveluryhmälle, kun se vuoden 2014 

alusta perustetaan. Kiekun taloushallinto 

on sitten seuraava puristus mikä pitää ottaa 

haltuun, kun se joskus otetaan käyttöön. 

Rondon käyttöä myös vahdin, jotta laskut 

tulee käsiteltyä oikein. Ja lisäksi sitten opas-

tan asiantarkastajia ja hyväksyjiä, tarkkailen 

ja neuvon tarvittaessa miten mm. tiliöidään, 

kertoo Pirkko.

Jonkin verran heille myös tulee rajaesikun-

nasta kyselyjä tai toimeksiantoja, joihin pitää 

etsiä tarvittavat tiedot.

- Päivät kuluvat nopeasti ja tekemistä riit-

tää. Varsinkin näin tilinpäätösaikaan hommat 

usein ruuhkautuu. Tehtävänimike, vaatitaso 

ja palkka on ihan ok. Eli olen itse asiassa nii-

hin ihan tyytyväinen, kun sitä on pari kertaa 

tarkastettu, kertoo Kujanen.

SLMVE:ssa on rento ilmapiiri, joten Kujasen 

mukaan siellä viihtyy hyvin. Kaikilla on mm. 

toimiston ovet auki ja henki on hyvä. Valta-

kunnallisesti tulisikin kehittää työpaikkakult-

tuuria entistä avoimempaan suuntaan. 

- Uusien palveluryhmien organisoidun 

toiminnan varmistamiseksi on talouspuoli 

tehnyt esimerkillistä työtä. Jo syksyllä aloim-

me miettimään kerran viikossa videoneu-

votteluilla meidän prosesseja läpi. Se oli tosi 

iso homma, mutta todella hyvä, koska siinä 

huomattiin että asioita tehtiin seitsemällä eri 

tavalla ja eri käytänteillä, muistelee Kujanen.

Keväällä tehtiin lähes lopulliset työoh-

jeet kaikkiin eri prosesseihin. Kun jatkossa 

tehdään näitä hommia ja ollaan enemmän 

lähinnä muutaman asian syväosaajia, niin 

toivottavasti toimenkuva ei mene liian kapea-

alaiseksi. Eikä yksitoikkoiseksi. 

- Työkiertoja pitää varmaan tarvittaessa ke-

hittää. Lomat ja sairaslomat on siten jatkossa 

helpompi järjestää, kun useampi osaa eri teh-

täviä tehdä. Mikäli tekeminen menee myös 

liian rutiininomaiseksi, voi virheiden määrä 

kasvaa, lopettaa Pirkko Kujanen.
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TILANNEVALVOJA – KENTTÄTOIMINNAN OPERAATTORI

KOKONAISKUVAN HALLINTAA 
JA YHTEISTYÖTÄ
TOMI VIITALA TYÖSKENTELEE 

SUOMENLAHDEN 

MERIVARTIOSTOSSA 

JOHTOKESKUKSEN 

TILANNEVALVONTARYHMÄSSÄ. 

MONITAHOISET TEHTÄVÄT 

VAATIVAT KENTTÄTOIMINNAN 

OPERAATTORILTA MUUN 

MUASSA KOKONAISKUVAN 

HALLINTAA MERIALUEELTA 

AINA HANKONIEMESTÄ 

VIROLAHDELLE SAAKKA.

TEKSTI OLLI RANUA

KUVA JORMA SUMMANEN

Tomi Viitala on 38-vuotias meri-

vartija Kanta-Hämeestä. Viitalan 

perheeseen kuuluu hänen lisäk-

seen Terhi-vaimo sekä lapset So-

fia ja Valtteri.

– Vapaa-aikanamme retkeilemme perhee-

ni kanssa paljon ja varsinkin pitkät patikkaret-

ket luonnossa ovat perheellemme tärkeitä. 

Myös lasten omat harrastukset kuuluvat arki-

päiviimme. Omista harrastuksistani mainitta-

koon vielä kuvaaminen ja varsinkin ukkosten 

sekä myrskyjen spottaus, kertoo Tomi Viitala 

Rajaviestille.

TYÖTEHTÄVÄT

– Aloitin Rajavartiolaitoksen palveluksessa 

vuonna 2002 Eteläsataman rajatarkastusyk-

sikössä rajatarkastajana. Vuoden 2005 - 2007 

välisen ajan toimin hallinnollisessa tutkinnas-

sa Eteläsataman rajatarkastusyksikössä. 

Eteläsataman rajatarkastusyksikköä alet-

tiin ajamaan alas, koska joulukuussa 2007 

Viro liittyi Schengen-alueeseen. Suomen ja Vi-

ron välisessä laivaliikenteen passintarkastuk-

set päättyivät samalla. Satamien henkilöstöä 

alettiin tällöin sijoittamaan uusiin yksiköihin. 

– Itse pääsin siirtymään kesällä 2007 Jus-

sarön merivartioasemalle, jossa palvelin vuo-

den verran. Tämä kuitenkin osoittautui han-

kalaksi yhtälöksi, koska vaimoni hoiti samaan 

aikaan yksin pientä lastamme kotona ja itse 

olin viikot saariasemalla, muistelee Viitala.

Vuonna 2008 Viitala sai tietää liikennepäi-

vystäjän viran olevan avoinna Pasilassa. Työ-

vuorot sekä kulkuyhteydet sopivat loistavasti 

hänen perheelleen, ja heidän sen hetkiseen 

elämäntilanteeseen. 

– Päätinkin kokeilla tehtävää ja siirryin 

2008 - 2009 väliseksi ajaksi Liikenneviraston 

palvelukseen Pasilaan. Toimin noin vuoden 

Liikennekeskuksessa liikennekeskuspäivys-

täjänä, joka olikin mielenkiintoinen tehtävä. 

Tein mm. liikenneonnettomuustiedotteita 

tapahtuneista tieliikenneonnettomuuksista 

tiedoksi medialle, mm. radiossa luettavaksi.

Vuonna 2009 syntyi Viitalan perheeseen tyt-

tö ja Tomi palasi takaisin RVL:n palvelukseen 

– lasten hoidon järjestettyä. 

– Palasin Helsinki-Vantaan rajatarkastusyk-

sikköön ja koin paluun oikein mielekkääksi. 

Tuolloin alettiin perustamaan SLMV:n Johto-

keskukseen tilannevalvontaryhmää. Ajattelin, 

että tämä tehtävä kuulostaa mielenkiintoisel-

ta ja minulla olisi ehkä jotain annettavaa teh-

tävään. Hain tehtävää ja ilokseni sainkin pian 

kuulla, että minut oli valittu ryhmään. Lop-

puvuodesta 2009 asti olen ollut aktiivisesti 

kehittämässä kenttätoiminnan operaattorin 

tehtävää johtokeskuksessa, yhdessä ammat-

titaitoisten ja mukavien kollegoideni kanssa.

Työputki koostuu aamuvuorosta, yövuo-

rosta sekä iltavuorosta. Yleensä työpisteellä 

toimitaan yksin, mutta kiireaikoina joutuu 

kaksi keto-operaattoria olemaan yhtä aikaa 

vuorossa. 

Talvisin on hiukan rauhallisempaa ja tuol-

loin mm. kouluttaudutaan erilaisilla kursseilla 

ja tehdään tutustumisia eri yksiköihin.

– Itse olin tutustumassa mm. Keravan hätä-

keskuksessa sekä Dornierin mukana valvon-

talennolla, kertoo Viitala.

Kun kevät ja kesä koittaa, niin kiire kasvaa 

myös kenttätoiminnansaralla. Operaattorilla 

pitääkin olla pitkämielisyyttä, sillä välillä teh-

täviä jonoutuu usein ruuhkaksi asti. 

– Samalla kun seurataan tutkaa, tehdään 

viranomaissyöttöjä, vastataan puheluihin, 

tuetaan partioiden rekisterikyselyitä Virven 

kautta, sekä ollaan tilanteen tasalla maahan 

saapuvista ja lähtevistä huvialuksista. Ja mikä 

on tietenkin tärkeintä, tulee kenttätoiminnan 

operaattorin nähdä kokonaiskuva merialu-

eella Hankoniemestä Virolahdelle asti, luette-

lee Viitala keto-operaattorin tehtäviä.

Tehtävät voivat olla pitempikestoisia tai no-

peaa reagointia vaativia esimerkiksi itäpuo-

len rajaviivalla. Yhteistyötä tehdään monien 

eri viranomaisten kanssa mm. Tullin, Poliisin, 

Puolustusvoimien, Ympäristökeskuksen sekä 

monet muun toimijan kanssa. 

– Yhteistyö eri viranomaisten kanssa tuo 

omalta osaltaan paljon mielenkiintoista 

haastetta työhömme. Koenkin jokapäiväisen 

työmme tärkeäksi vartiostollemme ja näen, 

että tilannevalvonta on tärkeä osa Suomen-

lahden merivartiostoa, lopettaa Tomi Viitala.

RAJAMIEHIÄ JA -NAISIA TYÖSSÄ OSA 35



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

RAJAMIEHIÄ JA -NAISIA TYÖSSÄ OSA 36
TUTKINTARYHMÄNJOHTAJA

TUTKIJAN VAPAUTTA JA 
HALLINNOLLISIA TEHTÄVIÄ
HELSINKI-VANTAAN LENTOKENTÄN RAJATARKASTUSOSASTOSSA TOIMII RIKOSTUTKINTARYHMÄ, JONKA 

YKSI TUTKIJOISTA ON YLIMERIVARTIJA SAMULI VARJUS. HÄN TOIMII MYÖS RYHMÄN JOHTAJANA.

TEKSTI JA KUVA JORMA SUMMANEN

Samulin (35 v) perheeseen kuulu 

vaimo ja he asuvat Helsingissä. 

Kotoisin hän on Kirkkonummel-

ta. Ylioppilaaksi tulon jälkeen 

Samuli aloitti opiskelun Ammat-

tikorkeakoulussa logistiikkalinjalla, mutta se 

keskeytyi varsin 

pian kun vuonna 

1998 tuli kutsu ra-

jan hommiin.

- Aloitin käy-

tännössä heti 

peruskurssilla, 

jonka jälkeen 

siirryin Länsisata-

maan passintar-

kastajaksi, mutta 

jo vajaan vuoden 

päästä siirryin 

tänne kentälle. 

Tätä jatkui vuo-

teen 2002, jolloin 

siirryin hallinnol-

liseen tutkintaan. 

Tällöin hoidettiin 

mm. rikosasi-

oiden ja turva-

paikka-asioiden 

alkututkimukset, 

jotka nykyisin 

menevät polii-

sille. Tässä tehtävässä meni 2005 asti, kertoo 

Samuli uran ensimmäisistä vuosistaan.

- Tähän tutkintaryhmään tulin siinä vai-

heessa kun Rajavartiolaitokselle oli tulossa 

esitutkinta laittoman maahantulon asioissa. 

Tällöin tuli haku ensimmäiselle rikostutkin-

takurssille 2004–05 vaihteessa, jonne hain ja 

pääsin. Sen jälkeen olin rikostutkija ja kolme 

vuotta sitten siirryin ryhmän johtoon, jossa 

meitä on viisi jäsentä.

Rikostorjuntayksikön tehtävistä on mainit-

tu talven lehdessä (Rajaviesti 1/2013), mutta 

kertauksena sen verran, että tyypillisimpiä 

tapauksia ovat mm. valtiorajarikokset lento-

kentällä, väärennös ja väärän henkilötiedon 

antaminen. Laittoman maahantulon järjes-

tämistä ja törkeän laittoman maahantulon 

järjestämistä pyritään yksikön toimesta pal-

jastamaan, kuten myös ihmiskauppaa.

Ryhmän jokaisella jäsenellä on oma työ-

piste sekä kannettava tietokone. Yleensä he 

toimivat siviiliasuissa, mutta kotietsinnöillä 

käytetään tietenkin tunnisteliivejä. He osallis-

tuvat jossain määrin myös tekniseen tutkin-

taan.

- Työn sisällöstä lisäksi voin mainita, että 

ryhmänjohtajana minulla on nämä hallin-

nolliset tehtävät (mm. arvioinnit) sekä lisäksi 

työvuorojen ja lomasuunnitelmien sekä kou-

lutuksen hoitaminen. Toinen puoli on tämä 

tutkinta, jota teen samalla tavalla kuin toiset 

ryhmän jäsenet. Tässä samalla yritän pysyä 

tietoisena kunkin työtilanteesta ja tarpeen 

mukaan jaan tehtäviä tasaisesti ja käytän re-

sursseja taloudellisesti, korostaa ryhmänjoh-

taja Varjus.

- Työn vaativuusluokka minulla on 21 kun 

se tutkijalla on 20,5. Kohtuullisen tyytyväi-

nen olen omaan kohtaani, mutta joitakin 

elementtejä tässä on, että olisi kohtuullista 

saada hieman korkeampi taso. Toki tämä on 

noussut siitä (18,0) kun tässä hommassa aloi-

tettiin.

- Uralla etenemistä olen ajatellut niin, että 

jos tarkoitetaan korkeampaan vaativuus-

luokkaan siirtymistä, niin täällä kentällä olisi 

m a h d o l l i s u u s 

siirtyä vuoropääl-

likön tehtävään. 

Tai sitten asian-

tuntijatehtävät 

rajatarkastukses-

sa, mutta kun en 

ole tässä vielä 

leipääntynyt, en 

ole ajatellut asi-

aa enemmän. 

Ulkomailta tulee 

mieleen yhdys-

miestehtävät , 

joista olen kiin-

nostunut, mutta 

en vielä hakenut. 

Frontex operaati-

ot ovat kyllä jo tul-

leet tutuiksi Krei-

kan ja Hollannin 

reissuilta. Etenkin 

Kreikan ja Turkin 

rajalla tapahtu-

mat muistuttivat 

paljon tätä hommaa ja mielenkiintoista oli 

jututtaa heti tuoreeltaan kiinniotettuja. 

- Olen myös tyytyväinen tähän rikostutkin-

tatyöhön, sillä tässä on tietynlainen vapaus 

ja siihen voi itse vaikuttaa, miten hommaa 

vie eteenpäin. Pääasiassa työskennellään 

virka-aikana, mutta tehdään myös päivys-

tysluontoisesti viikonlopputöitä. Uskon että 

työsarkaa tulee riittämään ainakin täällä 

lentoasemalla, vaikka nämä tapahtumat 

tulevat vähän kausiluontoisesti. Myös uusia 

tekotapoja tulee esiin. Tällöin on hyvä, kun 

tietää lähtömaiden olosuhteet, sanoo Samuli 

Varjus. 
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NMEA-palkittua 
elektroniikkaosaamista.

Kaikki navigointiin, 
kommunikointiin ja 

valvontaan.

www.furuno.fi

Navigointielektroniikan luottomerkki:
TARKKA   TEHOKAS   KESTÄVÄ

Tilaa ilmainen tuoteluettelo: 03-871 460 • www.ruskovilla.fi

Ulkotöihin pehmeintä 
merinovillaa

Villa ylläpitää 
lämpötasapainon
Meiltä myös villaiset sukat, 

lapaset, kaulurit,
päähineet ja pohjalliset

Eukanuba Working & Endurance ravinto on
suunniteltu erityisesti aktiivisille koirille.  
Ruuasta saa pitkäksi aikaa energiaa ja ravin- 
teita, joita hyvän suorituskyvyn ylläpitämi- 
seen tarvitaan.

Working & Endurance

Ruuassa on 30% enemmän 
proteiinia + 50% enemmän 
rasvaa* energiansaannin 

varmistamiseksi.

 
 Tällä eväällä koirasi jaksaa!

Makes a Good Dog Great.

*) verrattuna suurten rotujen aikuisten koirien yllä-
    pitoruokaan

Proteiinit 30%
rasvat 20%

Lisää Eukanuba tuotteista ja 
jälleenmyyjämme nettisivuil-
lamme: www.severa.net

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

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

Poikkea paussille Rajahoviin! 24 h
Tervetuloa!
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SAVE THE BALTIC SEA SWIM 2013
EUROPEAN RESCUE SWIMMERS ASSOCIATION(EURORSA)  JÄRJESTI 1.-2.7.2013 

HYVÄNTEKEVÄISYYSUINTITAPAHTUMAN ”SAVE THE BALTIC SEA SWIM 2013”, JONKA TARKOITUKSENA OLI 

KYMMENEN PINTAPELASTAJAN VOIMIN UIDA YHTÄJAKSOISESTI VIESTIUINTINA TALLINNASTA HELSINKIIN 

JA KERÄTÄ NÄIN HUOMIOTA BALTIC SEA ACTION GROUPIN TEKEMÄLLE ITÄMEREN SUOJELUTYÖLLE.

TEKSTI JA KUVAT SAMI OLLILA

Baltic Sea Action Group valikoitui 

yhteistyökumppaniksemme heti 

ensimmäisestä yhteydenotosta 

lähtien. Sami Ollila tapasi Baltic 

Sea Action Groupin edustajat 

loppuvuodesta 2012 kokouksessa, missä 

sovittiin työnjaosta tapahtumaan liittyen ja 

EuroRSA:n sitoumuksesta Baltic Sea Action 

Groupin Itämerityöhön. 

EuroRSA:n suurimpana haasteena oli al-

kuvaiheessa löytää sponsoreista sopiva tuki-

joukko, vaikka muutama tärkein ilmoittikin 

ennakkoluulottomasti heti alkuvaiheessa ha-

luavansa mukaan. Näistä mainittakoon TYR 

Finland, Ursuk Oy, Meriturva ja Sukelluseura 

Teredo Navalis, jonka tukialus luvattiin käyt-

töömme heti kun tapahtumaa alettiin työs-

tää. Ilman näiden tukijoiden ennakkoluulo-

tonta asennetta ja uskallusta hypätä mukaan 

varhaisessa vaiheessa olisi  tapahtuman jär-

jestäminen  ollut huomattavasti vaikeampaa.

Uintijoukkue kasattiin EuroRSA:n jäsenis-

tä periaatteella: kymmenen ensimmäistä 

ilmoittautujaa. Lähes kaikki ensimmäisistä 

ilmoittautujista olivat mukana lopullisessa 

joukkueessa, mikä kertoo myös eurooppa-

laisten pintapelastajien ennakkoluulotto-

muudesta ja halusta tehdä jotain yhteisen 

hyvän eteen. Kaikki matkustivat omalla 

kustannuksellaan tai järjestivät muuten itse 

matkansa kustannukset.  Uintijoukkueessa 

oli lopulta 12 uimaria, jotka olivat Australiasta, 

Espanjasta, Portugalista, Ruotsista, Suomes-

ta, Tanskasta ja Virosta.

ENNAKKOSUUNNITTELU

Reitti: Startti päätettiin järjestää Piritan sa-

tamasta, joka on sopivasti sivussa Tallinnan 

sataman vilkkaasta laivaliikenteestä. Reitin 

suunniteltiin menevän Tallinna-Helsinki pää-

väylien itäpuolella aina Kustaanmiekan suul-

le asti missä väylä luonnollisesti ylitettäisiin 

muu meriliikenne huomioiden. Rantautu-

minen suunniteltiin Suomenlinnaan. Matka 

linnuntietä Tallinnasta Helsinkiin on n. 80km, 

mutta koska vedessä liikkuminen varsinkaan 

uiden ei ole mahdollista näin suoraan arvi-

oimme varsinaisia uintikilometrejä kertyvän 

n. 100.

Olosuhteet: Kevään mittaan vesien lämpö-

tila oli huolenaiheista suurin. Kevät oli myö-

hässä ja meriveden lämpenemiseen ei ollut 

hirveän paljon aikaa.  Linjasimme turvalli-

suussyistä noudattavamme suomalaisia uin-

nin turvaohjeita triathlon kilpailuissa:  ”Uinti: 

…Märkäpuku on pakollinen: alle 17 asteises-

sa vedessä, alin kilpailulämpötila on 13 astet-

ta.” .Meriveden pintalämpötila alkoi meidän 

onneksemme nousta meille ihanteellisiin 

lukemiin kesäkuun puolessa välissä ja olikin 

uinnin alkaessa keskimäärin  n. +15C.  Matkan 

aikana veden lämpötila vaihteli 13-18C välillä. 

Tuuliennusteet olivat hyviä koko edeltävän 

viikon ajan ja päätimme pienen aikaikkunan 

vuoksi lähteä matkaan mikäli keli olisi edes 

kohtalainen turvalliseen uimiseen.

Varusteet: Kaikille uimareille hankittiin 

oma henkilökohtainen avovesiuintiin sovel-

tuva märkäpuku, uimalakkeja, neopreeni-

huppuja ja uimalaseja. Lisäksi varauduimme 

sään huononemiseen perusvälinein (maski, 

snorkkeli, räpylät).

Boomeranger Boats tarjosi sponsoritukena 

RIB veneen, joka toimi uimarin turvaveneenä 

ja myös kiintopisteenä uimarille, jonka on hy-

vin vaikea pienessäkin aallokossa pitää suun-

taa avomerellä missä ei ole kiintopisteitä. 

HARJOITTELU

Joukkueen jäseniä kehotettiin ottamaan asia 

uimisen osalta tosissaan ja uimareiden har-

joituskilometrejä seurattiin sisäisesti omissa 

foorumeissa. Kilometrimääräisesti urakan 

ei odotettu olevan liian kuormittava, mutta 

muuttuvien ja mahdollisesti kovien olosuh-

teiden vuoksi uintiharjoittelua vaadittiin 

joukkueen jäseniltä, sillä uinti oli suunniteltu 

toteutettavaksi ilman apuvälineitä (ts. pe-

rusvälineitä). Entisiä kilpauimareita, triath-

lonisteja tai muuten avovesiuintiin ilman 

perusvälineitä tottuneita oli joukkueessa vain 

muutama, joten taitotaso uimisen suhteen 

oli yllättävänkin kirjava ilman perusvälineitä 

uitaessa. 

UIMALLA TALLINNASTA HELSINKIIN

Edeltävällä viikolla pintapelastajia eri puo-

lelta Eurooppaa ja yksi jopa Australiasta asti 

alkoi hiljalleen kasautua pääkaupunkisedulle 

ja tukiveneemme TEREDO lähti edeltävänä 

lauantaina Tallinnaan kipparimme Kai Jahns-

sonin ohjaamana. Starttiaamuna maanan-

taina 1.7.2013 kaikki joukkueen jäsenet löy-
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sivät tiensä Helsingin länsiterminaaliin mistä 

matkustimme ensimmäisellä mahdollisella 

lautalla Tallinnaan. Laivalla vaihdoimme kuu-

lumiset ja teimme aamupalan yhteydessä 

viimeiset viritykset uintisuunnitelmiin. Tukive-

neelle päästyämme annoimme Viron medial-

le ja muutamille radiokanaville haastattelut, 

ripustimme lippumme veneen kylkeen ja 

aloimme valmistautua starttiin. 

Joukkue oli jaettu kolmeen neljän hen-

gen ryhmään ja ensimmäisen uintivuoro oli 

Suomi-Eesti ryhmällä, jossa Deniss Pervunin 

Virosta sai kunnian aloittaa. Kukin uimari ui 

2x30min oman ryhmän ollessa uintivuoros-

sa. Näin ollen kaikille tulisi 4h työvuoro ja 8h 

lepovuoro. Yritimme aluksi järjestää uintia 

niin, että tukialuksemme on uimarille kiinto-

pisteenä, mutta tämä osoittautui aika pian 

huonoksi ideaksi ja palasimme alkuperäiseen 

ajatukseen eli siihen, että tukialus on koko 

ajan hieman edessä ja kumivene toimii uima-

rin referenssinä ja kumivene myös pitää kurs-

sinsa kohti tukialusta.

Maanantai-iltana keli alkoi yllättäen huo-

nontua, vaikka olimme ennusteiden pe-

rusteella odottaneet sen illaksi parantuvan. 

Uimme vielä ilman perusvälineitä ja tämä 

alkoi pian näkyä pienimuotoisina ongelmina 

ja jopa kovakuntoisimmat uimarit kertoivat 

uimisen olevan ”really f….n hard work”. Eikä 

ihme sillä tuuli oli kovimmillaan 12m/s ja aal-

lokko n. 2m. Uintivuorot lyhenivät ajoittain 

jopa vain 15min pituisiksi. Parin tunnin tais-

telun jälkeen päätimme kaikki hypätä perus-

välineisiin (= Maski, snorkkeli, räpylät), jotta 

pääsemme kaikki turvallisesti maaliin asti. 

Tuuli alkoi aamuyöllä meidän onneksemme 

puhaltamaan suoraan etelästä n. 7m/s, mikä 

teki uimisesta huomattavasti miellyttäväm-

pää. Aloimme päästä jälleen hyvään uinti-

rytmiin vaikka veden lämpötila laski samaan 

aikaan alimmillaan n. +13C lukemiin. 

Yöllä kelien noustessa, myös keskeyttämis-

tä todella pohdittiin. Sää oli jälleen kerran yl-

lättänyt meidät, emmekä halunneet ottaa lii-

an isoa riskiä osoittaaksemme jotain. Elimme 

tunti kerrallaan ja pian saimme vahvempia 

uimareita uintivuoroon, mitä päätimme pitää 

ratkaisupisteenä uinnin jatkamiselle. Uinti 

sujui ja tuulikin alkoi pikkuhiljaa näyttää pie-

niä laantumisen merkkejä. Ajatus Helsinkiin 

pääsemisestä uimalla alkoi sittenkin tuntua 

mahdolliselta.

Aikaisin aamulla auringon noustessa ohi-

timme Helsingin kasuunin ja tunnelma tuki-

veneessä oli täysin eri maailmasta kuin yöllä 

suurimpien vaikeuksien aikaan.  Yöllinen kat-

se tyhjyyteen oli muuttunut leveäksi hymyksi 

ja tanssahteluksi tukiveneemme kannella. 

Ruokakin alkoi maistua.

Kustaanmiekkaan saavuttaessa yksi mat-

kustajalaiva oli tulossa vastaan ja jäimme 

odottelemaan sen tuloa ennen väylän ylitys-

tä. Helsingin kauppatorilta oli samaan aikaan 

järjestetty medialle kyyti uinnin viimeisiä veto-

ja seuraamaan. Saavuimme Suomenlinnaan 

hienossa säässä 10-15h suunniteltua aiem-

min muutaman median edustajan ja BSAG:n 

varainhankinnan koordinaattorin; Samuli 

Tarvaisen toimiessa vastaanotto-komiteana. 

Uinti kesti kaiken kaikkiaan 26h20min ja mat-

kaa kertyi n. 95km.

MEDIA

Median tiedottaminen tapahtumasta oli alus-

ta alkaen Baltic Sea Action Groupin harteilla ja 

varsinainen kiinnostus tapahtumaa kohtaan 

syntyi oikeastaan vasta viikonloppuna ennen 

starttia. BSAG oli hyvin tyytyväinen uintitapah-

tuman kautta saamaansa huomioon ja tässä 

mielessä asettamamme tavoite tekemääm-

me Itämerisitoumukseen oli saavutettu. So-

siaalisessa mediassa tehdyt päivitykset tuki-

veneestä kuvineen ja videoineen hoidettiin 

lepotauoilla itse (www.facebook.com/savet-

hebalticseaswim2013).

Suomesta tapahtumaan osallistui NuorM-

vja Eero Ahonen, VanhMvja Juha Eteläinen, 

YliMvja Kai Jahnsson, ja VanhMvja Sami Ollila 

Vartiolentolaivueesta. Lisäksi VanhMvja Mika-

el Sivuranta tuli ansiokkaasti lomiltaan autta-

maan tapahtuman käytännön järjestelyissä 

Helsingissä.

EuroRSA haluaa kiittää kaikkia sponsorei-

taan, tukijoitaan ja vapaaehtoisia, jotka olivat 

mukana mahdollistamassa hyväntekeväi-

syysuintimme realisoitumista. Tapahtuma 

oli kaikin puolin onnistunut eikä vähiten siksi, 

että BSAG sai paljon tarvitsemaansa huomio-

ta tärkeään työhönsä Itämeren suojeluun.

Yllä vasemmalta: Jens Samuellsson, 
Deniss Pervunin, Juha Eteläinen, Patrik 
Nilsson, Helio Madeiras, Sami Ollila ja 
Eero Ahonen. Alla vasemmalta: Javier 
Losada Carballo, Jörgen Blach, Ben Dar-
lington, Jesper Jörgensen ja Pedro Silva.
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JALKAPALLON ”SM-TURHNAUS” 
ROVANIEMELLÄ 23.8.2013
RAJAVARTIOLAITOKSEN JALKAPALLOHERRUUDESTA TAISTELTIIN JÄLLEEN ELOKUUSSA. ROVANIEMELLÄ 

PELATTU TURNAUS OLI JÄRJESTYSLUVULTAAN SEITSEMÄS JA SE PELATTIIN KUUDEN JOUKKUEEN 

KESKEN. KAINUUSTA SAAVUTTIIN KAHDEN JOUKKUEEN VOIMIN TURNEESEEN JA TAISIPA OLLA VIELÄ 

VARTIOKOHTAISET JOUKKUEET, LOISTAVAA! 

TEKSTI JA KUVAT PETRI MÄNTYNENÄ

Muut joukkueet olivat SLMV, 

LSMV, Roi Heko ja LR. Liekö 

etäisyys tahi muut pakotta-

vat esteet syynä, että P-KR:n 

ja K-SR:n ennakkoon koviksi 

tiedetyt joukkueet loistivat poissaolollaan?  

Mukaan saatiin pelaajia Lapin Poliisilaitok-

selta ja Lapin Lennostolta, jotka ansiokkaasti 

paikkasivat vajaalla miehistöllä pelaavia jouk-

kueita.

Suomenlahdelle etäisyys ei ollut mikään 

este, vaan minikokoiseksi kutistunut joukkue 

saapui ajoissa totuttelemaan paikalliseen 

ilmastoon. Se kannatti, sillä SLMV vei jälleen 

ykkössijan, häviten vain yhden ottelun. Tur-

naus oli tästä huolimatta erittäin tasainen 

ja himmeämmistä mitaleista käytiin tiukkaa 

taistoa. Kortesalmeen meni kakkossija ja LR:n 

oli tyytyminen pronssiin. Isäntäjoukkueen 

pelissä oli nähtävissä kotiturnauksen paine, 

sillä jo aloitusottelun ennakkoluulottomasti 

pelannut ROI Heko vei nimiinsä 2-1 tehden 

pelin kaikki maalit. Myös muissa otteluissa 

kotijoukkuetta vaivasi tehottomuus maalin-

teossa. Lopulliset sijoitukset olivat siis seuraa-

vat, 4. Roi Heko, 5. LSMV, 6. Kuhmo

Turneessa näkyi hienosti miten yhteistyö 

toimi. Muistakin joukkueista tuettiin vajailla 

miehistöillä pelaamaan tulleita joukkuei-

ta, kuten Suomenlahtea, oman joukkueen 

ollessa lepovuorossa. Pienistä pelikentällä 

kuulluista soraäänistä huolimatta todettiin 

parhaan joukkueen voittaneen!

Ottelujen jälkeen pelattu Raja AllStars vs 

Lapin Lennosto oli jo väsyneille jaloille liikaa 

ja vereksillä jaloilla pinkonut Lennosto oli 

selkeästi parempi luvuin 0-3. Heillä olisi ollut 

halua pelata turnauksessa, mutta Virve-jouk-

kueen perumisen takia se ei tällä kertaa ollut 

mahdollista.

Palkintojenjako oli illalla Rovaniemen kes-

kustassa sijaitsevassa 

Bar Kellarissa. Kärki-

joukkueiden lisäksi pal-

kittiin mitä erinäisempiä 

parhaita suorituksia 

ja muita esityksiä. Esi-

merkiksi: Paras pelaaja 

(Sami Turunen), paras 

filmaus (Kuure), paras 

nilkuttaja (jaettu  Kujala 

& Nousiainen), Röyh-

kein (Koskimäki), paras 

maalivahti (Juha Impo-

nen), paras länkyttäjä  

(Tomi Maunu) ja paras 

herrasmies (Jarmo Hakala).

Turnauksen avauspotkun suoritti Lapin 

rajavartioston komentaja eversti Jarmo Vai-

nikka. Vainikka ehti päivän aikana pyörähtä-

mään parikin kertaa paikalla ja juttelemaan 

pelaajien kanssa.  Positiivista nähdä, että 

vartioston komentajalla liikeni aikaa tulla seu-

raamaan turnausta, vaikka pelaamaan ei tällä 

kertaa pystynytkään.  

Hyvä, että Rajavartiolaitos tukee edes Tyhy-

varojen kautta tämän tapaisten turnausten 

järjestämistä. Pienellä rahamäärällä saadaan 

jo iso määrä joukkuelajeista kiinnostuneita 

yhteen ympäri maan.

Näihin tapahtumiin olisi laitoksen syytäkin 

panostaa, sillä joukkuelajit luovat yhteisölli-

syyttä ja me-henkeä niin omassa yksikössä 

kuin yli hallintoyksikköjen. Puhumattakaan 

liikunnan tuomista terveysvaikutuksista 

ikääntyvälle henkilöstölle, niin henkiselle kuin 

fyysiselle puolelle. Toki loukkaantumisriski 

joukkuelajeissa on jonkun verran suurempi 

yksilölajeihin verrattaessa, mutta missään 

lajissa ei niitä saada karsittua kokonaan pois.

Joukkueen johtajien palaverissa päätettiin 

seuraavan turnauksen järjestämisestä. Vaik-

kakin P-KR:n edustusta ei tällä kertaa paikalla 

ollutkaan, haluttiin turnaus järjestettäväksi 

sinne. Toivottavasti Pohjois-Karjalassa ote-

taan turnausisännyys vastaan. Talvella pelat-

tu RVL:n SM-jääkiekkoturnaus näytti hienosti 

sen, että osaamisesta se ei ainakaan ole kiin-

ni.

LR:n komentaja Jarmo 
Vainikka avaa turnauksen 
ensimmäisen ottelun.

Viimeisessä ottelussa mestaruuden varmistanut SMLV kättelee uhrautuvasti taistelleen Kuhmon.
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IMATRAN KAUPUNKI
Tarjoamme monipuolisia tontteja oman 
kodin rakentajille.

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

P.O.Box 212, FI-21101 NAANTALI FINLAND
tel. +358 2 445 11, tel. 24h +358 40 553 3491

www.turkurepairyard.com

RANUA

SYÖTE
PUDASJÄRVI

TAIVALKOSKI

KUUSAMO

SAUNAVAARA

Venäjä • R
ussia

R
uotsi • S

w
ed

en

HOSIO

KEMINMAA

TORNIO

HONKAMAA

1

2

3
4

5
6

7

440 km

Kansainvälinen hiihtotapahtuma, retkihiihto, jossa ote-
taan mittaa vain itsestä ja nautitaan luonnosta. Seitse-
män päivää soiden ja vaarojen sylissä taittaa talven 
selän leppoisalla tavalla. Tervetuloa sujuttelemaan 
mukavaan seuraan.

RAJALTA RAJALLE -HIIHTO 
RR 1: 6. - 12.3.2014
RR 2: 7. - 13.3.2014
RR 3: 8. - 14.3.2014
RR 4: 9. - 15.3.2014

900 €Lisätietoa: Ranuan kunta / RR koordinaattori puh. 0400 176 792, anitta.jaakola@ranua.fi
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AINUT RAJAMIES SUOJELUSKUNTALAJISSA

SUPERPESIKSEN 
LYÖJÄJOKERI MIKA LAUKKANEN 

KITEEN PALLON JOKERILYÖJÄ, 

VANHEMPI RAJAVARTIJA MIKA 

LAUKKANEN ON KUULUNUT 

KYMMENISEN VUOTTA 

SUOMALAISEN PESÄPALLOILUN 

JOKERIKOTIUTTAJIEN AATELIIN. 

TÄLLÄ KAUDELLA MIKAN 

MAILASTA LÄHTI 70 (5+65) 

KOTIUTUSTA RUNKOSARJASSA, 

JOKA OLI KUUDENNEKSI 

ENITEN.

TEKSTI JA KUVAT JORMA SUMMANEN

Maratontaulukossa, johon on 

kerätty kaikki suoritukset, 

hän on noussut jo kymme-

nen parhaan joukkoon. Lyö-

tyjä juoksuja runkosarjan 

peleissä on yhteensä 635 ja kaudella 2008 

hän oli Superpesiksen paras kotiuttaja. En-

nätyslukemat (3+76=79) syntyivät puolestaan 

kaudella 2011, jolloin hän löi toiseksi eniten 

miehiä kotipesään. 

Mika on ollut Rajaviesti-lehden haastatte-

lussa viimeksi kaudella 2007, jolloin Rajavar-

tioliitto oli myös hänen henkilökohtainen tu-

kija. Näin ollen oli jo aika kysyä, mitä hänelle 

on viimeisen kuuden vuoden aikana tapah-

tunut.

Merkittävimmät muutokset elämäntilan-

teessa ovat, että Mika ja Maria sanoivat toisil-

leen ”tahdon”, muuttivat omaan taloon Joen-

suun Utraan ja Ella (1 v 8 kk) tyttösen syntymä. 

Lisäksi Mika palasi takaisin kasvattajaseu-

raansa Kiteen Palloon, muutaman Joensuun 

Mailassa vietetyn kauden jälkeen.

- Pesäpallon periytymisestä Ellalle en vielä 

osaa sanoa ja mitään pakottavaa tarvetta ei 

ole, mutta jos laji kiinnostaa, niitä olen kyllä 

sitten tukemassa. Tällä hetkellä potkimme 

jonkin verran palloa pihanurmikolla ja tär-

keintä on, että hän löytäisi monipuolisella ta-

valla urheilun omakseen, kertoo Mika.

TULEVA KAUSI ON VIIMEINEN

Uran jatkumisesta on myös käyty keskuste-

lua. Maria kommentoi tilannetta varsin diplo-

maattisesti:

- Koko tämä yhdeksän vuotta, mitä on asut-

tu yhdessä, on menty pesäpallon ehdoilla ja 

en ole halunnut puuttua Mikan pelaamiseen. 

Tällä hetkellä ajattelen niin, ettei niitä vuosia 

enää niin kovin paljon ole jäljellä, ettei voitaisi 

jatkaa samalla kaavalla.

- Päätös on kokonaan Mikalla, sanoo Maria, 

joka kävi kaksi kertaa tällä kaudella katsomas-

sa Joensuussa Kiteen ollessa vierailijana.

- Olen päättänyt sen, että nyt kun alkaa 

tulevaan kauteen treenaaminen, se on vii-

meinen kausi. Toki ei koskaan pidä sanoa 

ihan sata varmasti, mutta tällä hetkellä olen 

vakaasti sitä mieltä. Tosissani treenaan myös 

sen takia, että joukkue menestyisi tulevalla 

kaudella.

- Koko Superin uran olen pelannut jokerina 

ja vain pakottavassa tilanteessa ole joutunut 

kentälle. Tänä kesänä se meni niin, että vasta 

kahdessa viimeisessä pelissä pelasin muu-

taman ulkovuoron yhteensä. Niin pitkä aika 

Mika on palkittu useissa peleissä joukkueen parhaana, jolloin 
pelin jälkeen on edessä myös lehdistötilaisuus. Kesäkuussa 
Mika kertoo tunteistaan juuri Seinäjoelle hävityn pelin jälkeen.
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Mikan perheeseen kuuluu Joensuun yliopistossa opettajana toimiva Maria ja tytär Ella.

on jokerin roolissa mennyt, ettei enää pysty 

juuri ulkokentällä pelaamaan, eikä sitä enää 

kannata harjoitella. Nykypesäpallo on men-

nyt pitkälle roolipelaamiseksi ja sitä varten 

on joukkueeseen palkattu myös kotiuttajat, 

joiden tehtävä on lyödä juoksuja. Heille myös 

pedataan enemmän tilanteita. Jos tästä koh-

talaisella prosentilla onnistut, niin 2-3 juoksua 

per peli tulee, laskee jokeri Laukkanen.

- Tähän kauteen kokonaisuutena olen tyy-

tyväinen, kun oma onnistumisprosentti oli 

noin 50. Tässä myös omat tavoitteet toteu-

tui, vaikka joissakin otteluissa keskikesällä oli 

vähän huonompia pelejä. Harva jokeri pelaa 

täysin ehjän kauden. Tänä vuonna sain myös 

hyvin tukea Matti Latvalalta ja ottelun sujumi-

sen kannalta vaihdeltiin, kumpi lyö ensin.

Pohjois-Karjalasta on ollut jo vuosia kaksi 

joukkuetta superissa ja tälle kaudelle huo-

mattavasti siirtomarkkinoille satsannut Jo-

ensuun Maila lähti ennakkoon vahvempana. 

Näistä asetelmista ilmassa oli hieman sellais-

ta Suomi-Ruotsi kamppailun makua. 

- Kaikki neljä peliä olivat tasaisia, vaikka Ki-

tee hävisi kauden pelit 1-3. Pisteissä hävittiin 

vain yhdellä, laskee Kiteen kymppipelaaja. 

- Ehkä ne kiivaimmat pelit olivat silloin kun 

JoMa nousi superiin. Tässä mentiin monta 

vuotta rauhallisemmin. Tänä vuonna latausta 

oli kuitenkin enemmän kuin vuosiin, joka joh-

tui siitä kun he lähtivät silmät kiiluen mitalijah-

tiin ja me haluttiin pistää kampoihin kunnolla 

ja näpäyttää rahalla rakennettua joukkuetta. 

Meidän heikkous oli etenkin alkukaudesta, et-

tei pystytty tekemään tiukassa paikassa paloa 

tai yhtä juoksua. Tämä johti useasti niukkaan 

tappioon. Loppukaudesta sitten saatiin itses-

tämme kaikki irti, kun jouduttiin pelaamaan 

selkä seinää vasten. Kymmenen viimeisen pe-

lin hyvillä otteilla nousimme tavoitteeseem-

me, eli kuudenneksi. Iso uhka oli myös tippua 

8 parhaan pudotuspelijoukkueiden listalta, 

ynnää Mika tämän kauden runkosarjan.

- Pudotuspeleissä hävittiin Pattijoelle suo-

raan 0-3, mutta avaimet etenkin ensimmäi-

sessä pelissä olivat pitkään omissa käsissä. Ei 

vain tunnistettu sitä tilannetta ja tällä kertaa 

eivät paukut riittäneet. Eikä onnikaan ollut 

meidän puolella, kun pallo karkasi pienestä 

mainosaidan raosta tavoittamiin ratkaisu-

tilanteessa. Tämä epäonnistuminen näkyi 

myös jatkopeleissä.

- Joukkue ei pystynyt vielä tällä kaudella 

toteuttamaan uuden pelinjohtajan tuomia 

uusia ajatuksia. Missään tapauksessa tämä 

ei ollut Purmosen Samin vika, vaan joukkue 

ei ollut tottunut ottamaan vastuuta ja pe-

laamaan yllätyksellisesti. Täällä on menty 

aiemmin enemmän perinteisellä varovaisella 

tavalla.

RAJAMIESURHEILIJA

- Työt Niiralan rajatarkastusasemalla on 

mennyt entiseen malliin ja kesät olen ollut 

osittaisella virkavapaalla (työ 60 %, vapaa 40 

%), paitsi tänä kesänä muotona oli hoitova-

paa. Tällöin työ ja pesäpallo olivat sopivassa 

suhteessa, mutta 

kodin arjen pyörit-

täminen jäi sitten 

Marian vastuulle.

- Jatkokurssille 

olen aikaisempina 

vuosina kahdesti 

i lmoittautunut, 

mutta pääsy-

kokeisiin en ole 

vielä päässyt. Nyt 

mennään tämä 

peliura loppuun ja 

katsotaan tilanne 

sen jälkeen. Tähän 

vaikuttaa myös 

tuleva työtilanne 

ja vuoropäällikön 

tehtävien avautu-

minen. Muualle en 

ole hakemassa ja 

toivottavasti työt 

jatkuu Niiralassa, 

koska työ ja työ-

kaverit ovat mitä 

parhaimmat, va-

kuuttaa Mika.

Urheilija Rajavartiolaitoksessa alkaa olla 

nykyisin harvinaisuus ja Mikan uurastus pe-

säpallossa on noteerattu myös työnantajan 

toimesta. 

- Valinta rajavartioston parhaaksi urheili-

jaksi vuonna 2011 oli hieno kunnianosoitus 

työnantajalta. Ja siltäkin puolelta on notee-

rattu tekemiseni ja työnantaja on myös tuke-

nut pelaamistani virkavapaita myöntämällä 

ja joustavalla työnsuunnittelulla. Tämä mah-

dollistaa myös talvitreenien tekemisen suun-

nitelmallisesti.

Lopuksi Mika palaa vielä menneen kesän 

tulokseen ja asettaa tavoitteen kaudelle 2014.

- Tavoite oli tänä kesänä neljän joukkoon 

ja mitalipeleihin. Tässä vaiheessa uraa ainoa 

motivaatio jatkamiselle on päästä mitalipelei-

hin ja olla näkyvässä roolissa. Tämä olisi se so-

piva kruunu tälle uralle. Ne kaksi SM-hopeaa 

sain siinä vaiheessa peliuraa kuin olin lähinnä 

täytemiehen roolissa. 
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FUSTRASTA UUTTA VIRTAA ELÄMÄÄN!
ITÄMAISELTA KUULOSTAVA SANA FUSTRA ON NYT LYÖMÄSSÄ LÄPI SUOMESSA. SE ON PARIN 

SUOMALAISEN PERSONAL TRAINERIN RUOTSISSA JO VUONNA 2005 KEHITTÄMÄ LIHASKUNNON 

HARJOITTELUKONSEPTI. SEN PERUSAJATUKSENA ON VAHVISTAA KEHON HEIKON PUOLEN LIHAKSIA, 

JOTKA JÄÄVÄT YLEENSÄ HUOMIOIMATTA MM. KUNTOSALIHARJOITTELUSSA. 

Fustrassa tehdään avaavia 
liikkeitä hyödyntäen 
jumppakeppiä. Vaikka 
liikkeet näyttävät 
helpoilta, niin ne ovat 
tietyllä tavalla yllättävän 
raskaita.
Kuvassa on koulutettu 
fustraohjaaja Johanna 
Väänänen. Hän on 
myös tuttu monelle 
Rajavartiolaitoksen 
esikunnan aktiiviselle 
jumppaajalle, sillä 
hän piti takavuosina 
perjantaijumppaa 
esikunnassa monen 
vuoden ajan. Johanna 
työskentelee nykyisin 
kuntokeskuksessa 
Helsinki SportsClub.

TEKSTI JA KUVAT ISTO TURPEINEN

Harjoittelun tuloksena kehon 

lihastasapaino paranee. Sen 

huomaa esimerkiksi ryhdin pa-

ranemisena, niska- ja olkapää-

vaivojen vähenemisenä, veren-

kierto paranee ja hengitys kulkee helpommin 

ja kevyemmin. Joillakin ovat myös päänsäryt 

helpottaneet fustran aloittamisen jälkeen.

Kehon lihaksien epätasapaino muodostuu 

ajan myötä esimerkiksi päätetyöskentelyssä, 

jossa ollaan pitkiä aikoja samassa asennossa 

käsien ja hartioiden alueen lihakset jännitty-

neenä. Kuntosalilla treenataan myös usein 

varsin yksipuolisesti esimerkiksi rintalihaksia. 

Niinpä monella ihmisellä rintalihakset ovat 

kireällä kuin viulun kieli, jolloin hartiat vetäy-

tyvät eteen. Pää saattaa roikkua etukenossa, 

jolloin niskan lihakset ovat jumissa. Sivusta 

katsottuna lantio on takana ja alaselkä on 

kaarella eteenpäin, jolloin maha pullottaa ul-

kona. Yläselkä on taas pyöreänä taaksepäin ja 

hartiat ja kädet roikkuvat kehon etupuolella. 

Ihminen seisoa lyyhöttää vähän samalla tyy-

lillä kuin simpanssi. Niinpä ihmisillä on paljon 

tästä johtuvia vaivoja, kuten päänsärkyä, ol-

kapääkipuja, niskan jäykkyyttä jne. Saattaapa 

lihasjumeista johtunut aineenvaihdunnan 

hidastuminen aiheuttaa omalta osaltaan yli-

painoakin.

HARJOITTELU AMMATTILAISEN 

OPASTUKSELLA

Fustraus tapahtuu ammattitaitoisen ja siihen 

erityisesti koulutetun omaohjaajan opas-

tuksella. Tehtävät liikkeet näyttävät etenkin 

päältä katsoen erittäin yksinkertaisilta, mutta 

ne on helppo tehdä väärin. Koska harjoittelu 

kohdistuu etenkin kehon syviin lihaksiin, niin 

niiden löytäminen ei ole ihan helppoa. Kun 

ohjaaja on vieressä, 

hän opastaa oikeisiin 

suorituksiin kädestä 

pitäen, jolloin harjoi-

tusvaikutus kohdis-

tuu oikeisiin lihak-

siin. Fustraliikkeitä 

voi ja pitääkin tehdä 

”kotiläksynä” myös 

itsenäisesti, mutta 

täyden hyödyn niistä 

saa vasta omaohjaajan avulla.

Nykyisellään Fustraopastuksen joutuu os-

tamaan kuntosaleilta ja –keskuksista, jotka 

ovat tehneet sopimuksen konseptin oikeudet 

omistavan yrityksen kanssa. Yritys antaa kun-

tokeskuksen ammattiohjaajille kaksi viikkoa 

kestävän perusteellisen koulutuksen. Tämä 

takaa kaikille asiakkaille tasalaatuisen palve-

lun. Ihan halpaa lystiä Fustra ei ole, mutta sen 

tuloksena saattaa päästä vuosia kestäneis-

tä ikävistäkin vaivoista parissa kuukaudessa 

eroon. 

Kuntokeskukset ovat räätälöineet fustra-

paketteja erilaisilla painotuksilla. Niitä on 

esimerkiksi golfaajille, niska/selkävaivojen 

korjaamiseen, laihtumiseen jne. Golfaajille 

kehon hyvästä liikkuvuudesta on lajissa kehit-

tymisen kannalta erityistä hyötyä.

Kun on hankkinut fustrapaketin, niin ensiksi 

käydään ohjaajan kanssa läpi kehon fysiikka. 

Asiakas punnitaan, rasvaprosentti määrite-

tään ja otetaan muut strategiset mitat. Näitä 

ovat rinnan, vyötärön, lantion, reiden, pohkei-

den ja hauiksen ympärysmitat. Rinnan ympä-

rys mitataan kädet alhaalla ja ylhäällä. Hauis 

mitataan rentona ja jännitettynä. Asiakkaalle 

annetaan lomake, jolla hänen tulee pitää 

ruokapäiväkirjaa viikon ajan. Sen perusteella 

hänelle laaditaan yksilöllinen ruokavalio, joka 

ei ole kuitenkaan mikään varsinainen dieetti.

FUSTRATREENI KÄYTÄNNÖSSÄ

Fustratreeni jakaantuu kolmeen osaan. En-

simmäistä osaa kutsutaan cardioksi. Siinä 

askelletaan cross-trainerilla lämmittelyosuus. 

Siinäkään oikea suoritus ei tule itsestään, 

vaan omaohjaaja auttaa treenaajaa löytä-

mään oikean asennon.  Hyvän ryhdin pitä-

minen laitteessa ei ole aluksi aivan helppoa, 

mutta jo muutaman harjoituskerran jälkeen 

se alkaa löytyä, kun omaohjaaja uutterasti 

naputtelee lapaluiden väliä. 

Lämmittelyn jälkeen on vuorossa kehoa 

avaavat liikkeet, joita tehdään mm. jumppa-

kepin avulla. Alussa tuntuu, että olkapäät ja 

selkälihakset ovat todella koetuksella. Vaikka 

liikkeet ovat, tai ainakin ne näyttävät yksin-

kertaisilta, niin hiki suorastaan kaatuu päältä. 

Kehon sisällä olevat lihakset joutuvat ihan 

oikeasti töihin! Olennainen osa liikkeitä on 
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Selkä- ja reiden takaosan syviä lihaksia treenataan 
lantion nostoliikkeellä. Fustrassa omaohjaajalla on 
törkeä rooli. Hän varmistaa, että liikkeet tehdään 
justiinsa oikein eikä vaan sinnepäin. Tällä varmistetaan 
niiden tehokkuus ja mahdollisimman paras 
harjoitusvaikutus.

Vatsalihaksia treenataan muun muassa staattisella pidolla, jota voidaan tehostaa käsien ojentamisella sivuille. Tässä 
liikkeessä saa aikaan hyvän tärinän kun vatsalihakset joutuvat todella töihin. Hyväkuntoisella ohjaajalla ei ole vielä 
tässä vaiheessa mitään vaikeuksia pitää asentoa.

myös oikeanlainen ja oikea-aikainen hengi-

tys. Sillä on muuten yllättävän suuri vaikutus 

liikkeiden tehoon ja onnistumiseen.

Kun paikat on saatu auki kepin avulla, niin 

sen jälkeen siirrytään voimaliikkeisiin. Niitä 

ovat muun muassa lantion nosto selällään 

maaten lattialla, kyykyt pitäen kiinni tangosta 

tai ”liaaneista”, vipunostot pienehköillä pai-

noilla ja pullover –nosto penkillä selällään 

maaten. Liikkeitä tehdään vain yhdet 15–20 

toistoa sisältävät sarjat. Esimerkiksi kyykky-

liikkeet oikein suoritettuina ovat yllättävän 

raskaita ja pistävät oikein puhaltamaan.

Voimaliikkeiden jälkeen on keskivartalon 

vuoro. Siinä käydään läpi niin pinnalliset kuin 

syvätkin vatsalihakset. Staattisessa pidossa 

istutaan takanojassa selkä suorana ja pol-

vet ylhäällä. Vartalo pidetään ojentuneena 

selkälihaksilla ja takanojassa vatsalihasten 

voimalla. Jos ja kun liike onnistuu, niin muu-

taman sekunnin päästä alkaa melkoinen tä-

rinä vatsalihasten työskennellessä ankarasti. 

Aluksi omaohjaaja auttaa pitämään asentoa 

yllä selän takana pitämällään kepillä, johon 

voi kevyesti ”nojata”, mutta myöhemmin hän 

ottaa sen pois, jolloin voimaa aletaan tarvita 

tosissaan. Liikettä voidaan tehostaa ojenta-

malla vuorotellen käsiä sivuille.

Syviä vatsalihaksia treenataan esim. ”ju-

nankiskoliikkeellä”, jossa ollaan lattialla se-

lällään polvet kohotettuna ja pohkeet vaa-

kasuorassa. Siinä asennossa kohotetaan 

lantiota vatsanpohjan lihaksilla ylöspäin 

siten, että polvet liikkuvat eteenpäin. Liike on 

pieni, mutta erittäin tehokas ja alussa raskas-

kin. Hyvin mennyt treeni tuntuu kotvan aikaa 

vatsanpohjassa.

Treenin päätteeksi on jälleen vuorossa 

kymmenen minuutin cardiosessio cross-trai-

nerilla. Tunnin harjoittelun jälkeen on selvästi 

erilainen olotila kuin normaalin kuntosalitree-

nin jäljiltä. Olo on jotenkin selittämättömällä 

tavalla kevyt ja koettu rasitus tuntuu miellyttä-

västi kehon sisällä. 

OMAT KOKEMUKSET

Kokeilin Fustraa viime talvena ensimmäisen 

kerran ottamalla demotunnin. Fiilikset olivat 

tunnin jälkeen sen verran hyvät, että ostin ko-

keeksi vaimolleni ja itselleni ns. duopaketin, 

johon sisältyi kymmenen tapaamista omaoh-

jaajan kanssa. 

Tätä kirjoittaessa kurssi on nyt käyty. Tulok-

set ovat olleet hämmästyttävän hyviä. Paino 

ei kyllä minulla laskenut, mutta aikaisemmin 

mainitut strategiset mitat olivat molemmilla 

pienentyneet kauttaaltaan. Esimerkiksi vyö-

tärönympärys oli pienentynyt viisi senttiä. 

Tämä johtunee pääasiassa lantion asennon 

korjautumisesta ja paremmin toimivista vat-

salihaksista. Ilmankos vyön tyvipäähän piti 

tehdä pari uutta reikää. Se on muuten muka-

vaa hommaa! 

Edellä mainitut asiat ovat kuitenkin pientä 

siihen verrat-

tuna, että kol-

matta vuotta 

kipeänä ollut 

olkapää pa-

rani kurssin 

aikana. Olen 

jumpannut 

sitä kumi-

nauhoilla ja 

vaikka miten, 

mutta vasta 

tällä tavalla 

sain sen kun-

toon. Enää 

ei tarvitse 

heräillä yöllä 

siihen, kun 

kylkeä sopi-

vasti kään-

täessä ol-

kapäätä vihlaisee. Tämä on parantanut jo 

elämänlaatuakin.

Fustra lienee vaikuttanut myös liikkuvuu-

teen lenkkipoluilla, sillä juoksu tuntuu kul-

kevan huomattavasti kevyemmin kuin vuosi 

sitten, vaikka kilometrimäärät eivät ole lisään-

tyneet.

Oma, eikä suinkaan vähäisin arvonsa on 

myös sillä, että ohjaajan kanssa on mukava 

jutustella vaikkapa liikunta-asioista. Samal-

la voi saada hyviä ammattilaisen neuvoja 

harrastukseensa  liittyen. Kun ottaa paketin 

yhdessä puolison kanssa, niin siinäpä on 

molemmille hyvä ja ennen kaikkea yhteinen 

harrastus. Ne yhteiset harrastukset kun saat-

tavat olla puolisoiden välillä olla joskus hake-

misessa.

Ainoa huono puoli tässäkin asiassa on mel-

ko kova kustannustaso. Eurolle on ottajia, sillä 

hyvälle ammattitaitoiselle ohjaajalle kuuluu 

hyvä palkka, kuntokeskus tarvitsee oman 

osuutensa ja tämänkään metodin kehittäjä ei 

ole tehnyt sitä pelkkää hyväntekeväisyyttään. 

Toisaalta omaan hyvinvointiin satsaaminen 

kannattaa, sillä se saattaa parantaa elämän 

laatua niin monella tavalla, että sitä ei voi ra-

hassa mitata.

Mikäli Fustra kiinnostaa, niin kannattaa 

katsoa lähin treenejä järjestävä kuntokeskus 

osoitteesta www.fustrafinland.fi. Niistä voi 

saada edullisesti demotunnin, jolla saa hy-

vän tuntuman asiaan. Lisää tietoa saa myös 

kätevästi googlaamalla. Netistä löytyy koko 

ajan enemmän asiaa käsitteleviä lehtijuttuja 

ja muuta aineistoa.
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JOPEN MUISTELUKSIA 
RAJAMIESURAN ALKUPUOLELTA
ELOKUUN ALUSSA TULI KULUNEEKSI 40 VUOTTA, KUN ALOITIN RAJAMIESURANI SILLOISESSA 

TOHMAJÄRVEN RAJAJÄÄKÄRIKOMPPANIASSA. ENSIMMÄINEN PALVELUSPAIKKANI OLI SAARIVAARAN 

VARTIOASEMA TUUPOVAARAN KUNNAN ALUEELLA.

Taustalla Hakkaraisen talo, jonne ”lehmän 
ostajat” menivät katsomaan rajaa. (Kuva 
Rosa Summanen)

TEKSTI JA KUVAT JORMA SUMMANEN

Palvelus Saarivaarassa kesti va-

jaat kaksi vuotta, mutta tältä ajal-

ta jäi mieleen runsaasti mukavia 

tarinoita. Asiaan vaikutti hyvin 

pitkälti se, että työpaikalla oli 

muutamia persoonia, joilla oli hallussa myös 

Suomen kielen rikkaudet ja ennen kaikkea 

jokapäiväiseen elämään liittyi runsaasti työ-

paikkahuumoria. 

Jutuissa on tietenkin myös 

arkaluontoisia juttuja, jotka 

kohdistuivat ennen kaikkea 

joihinkin esimiehiin. Tämä oli 

kuitenkin tapa käsitellä asioita 

työpaikalla, että arvosteltiin ja 

joskus hieman jopa puhuttiin 

arveluttavia asioita esimiehistä. 

Se kuului kuitenkin sen aikai-

seen vartioyhteisön elämään. 

Arviointi toimi myös toisin päin. 

Myöhemmin ollessani töissä 

komppaniassa järjestelin arkis-

toa ja törmäsin erään päällikön kirjoittamaan 

henkilöarviointiin yhdestä rajamiehestä. 

”Yksinkertainen, mutta yritteliäs. Kelpaa kui-

tenkin vain yksinkertaisiin miehistötehtäviin 

tiukan valvonnan alaisena”. 

Olen tässä vuosien saatossa kirjannut 

muistiin osan tarinoista, niin kuin olen ne itse 

kokenut tai miten olen ne joltakin kollegalta 

kuullut. Tähän al-

kuun sopiikin juttu 

rajavyöhykeluvan 

(liikkumis- ja oleske-

lupa rajavyöhykkeel-

lä) myöntämisestä.

Olin nuorena, 

vielä peruskurssin 

käymätön rajamies, 

ja päivystin sun-

nuntaina vartiolla. 

Vartiolle tulee kaksi 

miestä, toinen lä-

hikylän isäntä, jolla 

itsellä oli liikkumis- 

ja oleskelulupa raja-

vyöhykkeelle. Hänen 

vieraakseen oli tullut 

sukulaismies Keski-

Suomesta, joka ei 

ollut koskaan käynyt 

rajaseudulla.

Miesten tultua 

sisälle, tämä paikka-

kunnan isäntä kysyy: 

- Saisiko sitä tälle sukulaismiehelle vyöhy-

keluvan, jos kävisin näyttämässä hänelle val-

takunnan rajaa Hakkaraisen mäellä.

En osannut heti sanoa tuohon mitään, 

mutta onneksi Topi oli vartion puolella pe-

laamassa korttia ja hän puuttui heti peliin ja 

ilmoitti:

- Ei tuolla perusteella voida lupaa kirjoit-

taa, mutta jos te menette vaikka 

lehmän ostoon Hakkaraiseen, niin 

lupa voidaan myöntää. 

Tähän isäntä sitten ilmoitti, että 

kyllä me itse asiassa ollaan me-

nossa lehmän ostoon Hakkaraisen 

Arvolta. 

No lupa sitten kirjoitettiin ja saa-

teltiin miehet matkaan asianmu-

kaisin ohjein. Tämän jälkeen Topi 

sanoi, että talon lehmät laitettiin jo 

viisi vuotta sitten Lihakuntaan.

Vanha vartioasema pilkistää taimiston takaa. Saarivaara lakkautettiin 1.5.1992.

Saarivaaran koulun mäellä vyöhykkeen takarajalla, 
tässä ennen partio valvoi päivittäin. (Kuva R.S.)

Saarivaaran kylän kyltti
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HELMI JA HEVI

MATTI KORHONEN - RAJAN VARRELTA JA VUOSIEN

SAHAN KASARMI

Saamajärven komppanialla oli 

monta nimeä.  Pee es pee (pääsi-

joituspaikka), komppania, kasar-

mi.  Jos puhuja halusi mahtailla 

tai muuten vain irvistellä, nimitti 

hän sitä pataljoonaksi, tai pikkurykmentiksi. 

Kyläläisten suussa se oli saha, tai sitten sahan 

kasarmi.

Sotilaallisesti komppaniaa oli helppo puo-

lustaa, vaikka mikäpä sitä rauhan oloissa 

uhkasi.  Pohjoiseen avautui leveäselkäinen 

järvi, jonka laskujoki kiersi turvaksi lännel-

le. Komppanian kohdalla se kaartoi jyrkästi 

itään varmistaen senkin kulman. Ainoalta 

luonnonesteistä vapaalta suunnalta lähesty-

minen kilpistyi rajakoirien sulkutuleen niiden 

pitäessä asumalähiötään harvalla männikkö-

kankaalla.  Varmemmaksi vakuudeksi tonttia 

kiersi kuusinkertainen piikkilanka-aita, jonka 

kahdella portilla kulkijoita uhkasi jyrkkäsävyi-

nen kieltotaulu. 

Komppanian ytimen muodosti kolmekym-

mentä metriä pitkä kivitalo. Rakentamisen 

aikaan siitä tuli pitäjän oloihin turhan korskea, 

mutta sellainen oli tarkoituskin. Talo oli suun-

nittelijansa jykevä kädenjälki pitäjässä, mutta 

sille seikalle nykyiset haltijat antoivat perin vä-

hän arvoa. Sen kyllä jokainen tajusi, että talo 

oli aikanaan tehty rahalla.

Silmiinpistävää rakennusten sijoittelussa 

oli se, että muut toiminnot kuten korjaamot, 

varastot jopa miehistön asunnot oli sijoitettu 

rumasti komppaniaa ylemmäksi. Siihen oli 

perusteltu syy. Aluetta ei alun perin raken-

nettu kasarmiksi. Sen pystytti 1880 -luvulla 

saksalaisjuurinen liikemies Hans Wulff , joka 

haistoi laivanvarustelun siirtyvän pian rauta-

aikaan. Tervanpoltto tulisi tiensä päähän ja 

puutavaralle hän näki muuta käyttöä. Niinpä 

hän perusti Saamajärvelle sahan.

Saha ehti toimia vajaat kaksikymmentä 

vuotta, kun Wulff  siirsi koneet sata kilometriä 

alajuoksulle. ”Parempien mestojen äärelle”, 

kuten hän toimiaan perusteli. Saha-alue ra-

pistui, eikä sahamestari löytänyt kiinteistöl-

leen rahakasta ostajaa. Sukulaisille ja muille 

siipiveikoille se tarjosi halvat puitteet loman-

viettoon, mutta tarkkana miehenä Wulff  suri 

kukkaronsa puolesta.

Aika kului. Wulff in uusi saha menestyi ja 

siinä sivussa Suomesta tuli itsenäinen.  Ra-

jojen vartioinnin järjestely määrättiin erään 

jääkärimajurin vastuulle. Kierrellessään niissä 

tehtävissä hän poikkesi Wulff in luona. Majurin 

tuttavuus Wulff eihin juontui sahamestarin 

Erik-pojan kanssa Saksassa Libaun nummilla 

sidottuun jääkäriveljeyteen. 

Lounaspöydässä majuri oli valitellut teh-

tävänsä vaikeutta. Valtio myönsi kasarmien 

rakentamiseen kitsaasti varoja. Rajanvarti-

ointiin sopivat luotettavat miehet olivat kiven 

alla ja kun heitä lopulta sai haalittua kasaan, 

ei majoitustiloja löytynyt sitten mistään. Poh-

joisempana Veipijärvellä kunnan miehet vain 

kiristelivät aatteen palon vimmalla hampaita, 

kun puhe kääntyi komppanian tarpeisiin. 

Ymmärtäen majurin huolet Wulff  ehdotti 

komppaniaa Saamajärven sahalle. Matkaa 

rajalle kertyi hankalan pitkälti, mutta valmiit 

rakennukset tarjosivat lieventäviä etujakin.

Sopimus syntyi helposti. Wulff  vuokrasi 

kiinteistön sangen edullisin ehdoin. Vuokraan 

vaikutti materian ja hengen ykseys: kun saha-

mestarilla oli tilat, joita hän ei enää tarvinnut 

ja majurilla ei vielä ollut tiloja, joita hän välttä-

mättä tarvitsi, olivat vakka ja kansi löytäneet 

toisensa.

Kaikki kyläläiset eivät toivottaneet raja-

miehiä tervetulleiksi. Wulff in ja paikallisten 

välit olivat olleet melko kireät, eikä juopaa 

kaventanut pitäjällä kiertänyt puhe Erikin 

toimista sisällissodan aikana. Saamajärveltä 

katsottuna sotaa käytiin kaukana, melkein 

Balkanilla asti, mutta huhulla on pitkät siivet. 

Asian todellista laitaa ei kukaan kyennyt vah-

vistamaan paremmin kuin kumoamaankaan, 

joten se eli sitkeästi ihmisten mielissä. Olipa 

joku kuulut sotaluutnantista jonkinlaisena 

päällepäsmärinä Vienan retkellä. Tarinat kas-

voivat yhden miehen tekemiksi kohtuutto-

miin mittoihin. Ajanoloon puheet haalenivat, 

mutta silloin tällöin niistä joku niistä muistutti. 

Yksi heitä oli ”punakaartin veteraaniksi” itse-

ään nimittelevä Hilu-Ville. Kylän persoonal-

lisuus oli heti tilanteen tasalla kun huomasi 

komppanian porttia kohti kävelevän Jaakon. 

Rämäkällä äänellään hän viritti ilmoille muis-

torikkaan laulelman:

- Ja me lahtarikaartin laitamma

  ja kaikki tapamma

  ja piispan pojjaat teille sanoovat

  sen viimeisen aammenen.

  Hääh.. häh..häh..häh.häää!
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HIRVILUPIEN LASKU JATKUU

Ruotsalainen Neverlost 
tarjoaa laadukkaita ja näkyviä 
tuotteita erämiehille.

Vuosikausia kestänyt hirvenkaa-

tolupien määrä laskee edel-

leen edellisvuoteen verrattuna. 

Lasku on tosin loiventunut 

edellisvuoden kolmasosasta 

noin kymmeneen prosenttiin, eli globaali 

laskusuhdanne näyttää ulottuvan myös hir-

venmetsästykseen. Tuskaa lisää vielä sekin, 

että se kohdistuu kipeästi maamme taloudel-

lisesti merkittävimmän metsästysmuodon 

harrastajiin.

Suomen riistakeskus myönsi tällä vuodelle 

32  900 hirvenpyyntilupaa, 22  100 valkohän-

täpeuran ja 161 kuusipeuran pyyntilupaa. 

Metsäpeuralupia myönnettiin Pohjanmaalle 

15 ja Keski-Suomeen 3 kappaletta Kun yhden 

aikuisen hirven luvalla saa kaataa kaksi vasaa, 

hirvien kokonaissaalis jäänee selvästi alle 

40 000 yksilön.

Lupamäärät laskivat eniten Oulun (-25 

%), Etelä-Hämeen (- 24 %) ja Lapin (- 21 %) 

riistakeskusalueilla, ja vähiten Kaakkois-

Suomen (+ 5 %), Pohjois-Savon (+ 4 %) sekä 

Etelä-Savon ja Pohjanmaan (+ 1 %) riistakes-

kusalueilla. Valkohäntäpeuran pyyntiluvat 

lisääntyivät 1,6 ja kuusipeuran peräti 11 pro-

senttiyksikköä. Suurin lasku tapahtui metsä-

peuran pyyntiluvissa, jotka alenivat huimat 47 

prosenttia.

Sen sijaan karhun lupamäärä (132) puto-

aa vain neljällä viime vuoden 136:sta. Eni-

ten karhunkaatolupia myönnettiin itäiselle 

poronhoitoalueelle (32) ja Pohjois-Karjalan 

riistakeskusalueelle (29). Toistaiseksi pienin 

lupamäärä (2) myönnettiin Pohjois-Hämeen 

riistakeskusalueelle, mutta käsiteltävänä on 

vielä joidenkin riistakeskusalueiden poik-

keuslupahakemuksia.

Karhunpyyntikiintiön tilannetta itäisellä 

ja läntisellä poronhoitoalueella voi seurata 

Suomen riistakeskuksen karhupuhelimesta 

029 431 2500, johon tehdään kaatoilmoituk-

set ja saadaan lisäinformaatiota nauhoitetun 

ohjeen mukaan. Kaatotiedot ovat nähtävissä 

myös Internet–osoitteessa http://www.riista.fi

KANALINTUKANNAT NOUSUSSA

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mu-

kaan maamme metsäkanalintukannat ovat 

selvässä kasvussa. Eniten ilahduttaa metson 

vahvat nousulukemat, jotka olivat Oulun, 

Pohjanmaan ja Satakunnan riistakeskusalu-

eilla jopa 50 % edellisvuotta paremmat. Pää-

osassa maata metsokanta on noin puolitois-

takertainen verrattuna viiden edellisvuoden 

tai koko kolmiolaskentajakson keskiarvoihin.

Myös teeritiheys on jonkin verran edellis-

vuotta korkeampi. Ti-

heimmät teerikannat si-

jaitsevat Keski-Suomen, 

Oulun, Pohjanmaan ja 

Kainuun riistakeskus-

alueilla (13 yks/km2) 

ja alhaisimmat Lapin 

riistakeskusalueella (5,4 

yks./km2).

Maan pyytiheys kas-

voi keskimäärin 10 pro-

senttia edellisvuodesta. 

Sen vahvinta aluetta 

ovat Satakunnan, Etelä- 

ja Pohjois-Hämeen sekä 

Pohjois-Savon riistan-

hoitopiirit, joissa pyyti-

heys ylittää 13 yks./km2.

Sen sijaan riekkoti-

heys kasvoi vain Oulun 

ja Lapin riistakeskus-

alueilla, pysyi Kainuussa ennallaan ja pysyi 

muualla maassa ennallaan tai laski hieman. 

Hyvästä poikastuotannosta huolimatta maan 

riekkokanta on edelleen selvästi pitkäaikais-

ten keskiarvojen alapuolella. Toisaalta maan 

pohjoisosien harva kolmiolaskentaverkko ja 

riekkojen vuotuiset vaellukset voivat aiheut-

taa epävarmuustekijöitä, jotka tarkentuvat 

vasta koira-avusteisten laskentojen jälkeen.

Vesilintujen kohdalla tilanne on jokseen-

kin päinvastainen. Vain tukkasotka-, lapa- ja 

jouhisorsa- sekä tavikannat kasvoivat hie-

man, kaikkien muiden metsästettävien lajien 

kantojen ollessa laskusuunnassa. Suunta on 

sama kuin pitkäaikaisessa (1986 – 2013) tilas-

tossa, jonka mukaan vain sinisorsakanta on 

kasvanut, tukka- ja isokoskelokanta pysynyt 

ennallaan ja kaikkien muiden lajien kannat 

laskeneet.

Kokonaan oma lukunsa on metsähanhi, 

jonka pesimäkanta on putoamassa tai jo 

pudonnut alle 5  000 parin. Tämä näkyy sen 

metsästysrajoituksina, joilla lasku pyritään 

pysäyttämään. Lienee kuitenkin syytä mai-

nita, että suurin syyllinen kannan laskuun ei 

ole suinkaan (kotimainen) metsästys vaan 

sopivien pesimäbiotooppien väheneminen 

ja lisääntynyt liikkuminen niillä. Tilannetta 

kartoitetaan tarkemmin satelliittiseurannalla, 

jota varten RKTL on merkinnyt kolme aikuis-

ta yksilöä Utajärven ja Pudasjärven välisellä 

suoalueella.

Metsäjänislannat ovat nousussa pariakym-

mentä laskentaruutua lukuun ottamatta. 

Maan vahvimman jänisalueen valtikka pysyy 

edelleen Pohjois-Savon riistakeskuksen alu-

eella, joskin merkittävää nousua on tapahtu-

nut koko maan eteläosassa aina Rannikko-

Pohjanmaata myöten. Kokonaisuudessaan 

lumijälkilaskenta osoitti pitkäaikaisen kes-

kiarvon mukaisia lukemia Pohjois-Savoa 

lukuun ottamatta, jossa se oli hieman sen 

alapuolella.

METSÄSTYSASETUS MUUTTI 

HIRVIASUN VÄRIN

11.4.2013 annettiin seuraavat metsästys-

asetuksen muutokset, jotka tulivat voimaan 

1.6.2013. ja koskevat lähinnä hirvieläinten ja 

vahinkoeläinten metsästäjiä tai pyytäjiä.

10 §:ssä säädetään riistaeläinten pyydystä-

miseen käytettävistä raudoista,

10 a §:ssä säädetään, että ansoja saa käyt-

ERÄKONTTI
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Tunnelmalliset ilta- ja aamusumut ovat tyypillinen esimerkki eränkäynnin tarjoamista elämyksistä.

tää riekon ja kiirunan pyyntiin vain Enonteki-

ön, Inarin ja Utsjoen kunnissa,

14 §:n mukaan keinotekoista valonlähdettä 

saa käyttää haavoittunutta tai jalkanarussa 

olevaa eläintä jäljitettäessä ja lopetettaessa 

sekä luolassa, loukussa, louhikossa, raken-

nuksessa tai puupinon alla tai muutoin avut-

tomassa tilassa olevan eläimen lopettami-

seen,

14 a §:n mukaan lehtipuhallinta saa käyttää 

vain luolassa, louhikossa, rakennuksessa tai 

puupinon alla tai niitä vastaavissa olosuhteis-

sa olevan tarhatun naalin, ketun. supikoiran, 

minkin, kärpän, oravan, mäyrän, pesukarhun 

sekä rauhoittamattomien nisäkkäiden pyy-

dystämiseksi tai karkottamiseksi,

15 §:n mukaan rottien, hiirien ja myyrien 

tappamiseen saa käyttää myrkkyä ja myrky-

tettyä syöttiä vain rakennuksessa, pihapiirissä 

puu- ja turkistarhassa, kaatopaikalla ja vesi-

viljelylaitoksessa. Myrkyt ja myrkytetyt syötit 

on asetettava niin, etteivät ne aiheuta vaaraa 

ihmisille tai muille kuin tässä pykälässä tarkoi-

tetuille eläimille,

15 a § sallii sähkön käyttämisen vain sulje-

tulla loukulla pyydetyn rotan hiiren tai myyrän 

lopettamiseksi. Tällaista loukkua saa käyttää 

vain rakennuksessa, pihapiirissä, puu- tai 

turkistarhassa, kaatopaikalla ja vesiviljelylai-

toksella. Loukut on asetettava niin, ettei niistä 

aiheudu varaa ihmisille tai muille kuin tässä 

pykälässä tarkoitetuille eläimille. Sähköllä 

tappava loukku on huollettava säännöllisesti,

16 a §:ssä säädetään riistaeläinten ampu-

miseen käytettävän rihlatun luotiaseen luo-

din osumaenergiasta eri eläinten suhteen,

19 § sallii tarkoitukseen sopivan aseen käyt-

tämisen haavoittuneen, jalkanarussa, luo-

lassa, loukussa, louhikossa, rakennuksessa, 

rakennuksen tai puupinon alla tai muutoin 

avuttomassa tilassa olevan eläimen lopetta-

miseen,

20 a §.n mukaan ilma-asetta saa käyttää 

vain rakennuksen sisällä ja siellä muun vain 

rauhoittamattoman nisäkkään kuin villiin-

tyneen kissan tappamiseen. Ilma asetta saa 

käyttää riistaeläimen tai muun rauhoittamat-

toman eläimen ampumiseen tainnuttavaa 

ainetta sisältävällä ammuksella tutkimus-, 

istutus- tai uudelleensijoitustarkoituksessa.

Pykälän ensimmäinen lause ihmetyttää 

– unohtuivatko tarkkuusammunnan harjoit-

tajat ja saako ilma-asetta käyttää esimerkiksi 

ketun tai kaniinin lopettamiseen?

22 §:ssä säädetään, että kuusipeuran sak-

sanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohän-

täpeuran ja metsäpeuran metsästykseen 

osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista 

tai oranssia päähinettä tai päähineen suojus-

ta ja ylävartalon peittävää vaatetta. Oranssia 

tai oranssinpunaista väriä on oltava vähintään 

kaksi kolmasosaa vaatteen ja päähineen nä-

kyvästä osasta, 

26 § kieltää euroopan- ja kanadanmajavan 

asutun pesän rikkomisen, mutta sallii vahin-

kojen estämiseksi siihen liittyvän padon tai 

muun rakennelman rikkomisen,

45 § säätää poromiehen oikeudesta met-

sästysaseen kuljettamisesta maastossa 

moottorikäyttöisellä ajoneuvolla

16.5.2013 annettiin yksi metsästysasetuk-

sen muutos, joka astui voimaan 1.8.2013:

16 §:ssä säädetään, että itselataavaa aset-

ta, jonka lippaaseen mahtuu kolme patruu-

naa, ei saa käyttää ML:n 5 §:ssä mainittujen 

lintujen eikä metsäjäniksen, euroopanmaja-

van, suden, karhun, hillerin, saukon, näädän, 

ilveksen, Itämeren norpan, kirjohylkeen ja 

hallin ampumiseen. Itselataavan aseen, jon-

ka lippaaseen mahtuu enemmän kuin kolme 

patruunaa, käytön kieltämisestä säädetään 

ML:n 33§:ssä. Metsästykseen saa käyttää vain 

ampuma-aselain (1/1998) 6 §:n 2 momentin 1 

– 3 ja 8 kohdissa tarkoitettua ampuma-asetta 

sekä 11 ja 12 kohdissa tarkoitettua ampuma-

asetta, joka on vähintään 600 mm pitkä ja jon-

ka piippu on vähintään 300 mm pitkä,

 

ERÄSTÄJÄN SYYSKAUSI

Syksy on myös erähenkilön sadonkorjuuai-

kaa, jolta odotetaan niin saalista kuin elämyk-

siäkin. Ylilyöntien välttämiseksi tämän tulisi 

tapahtua kestävän kehityksen periaatteita 

noudattaen. Toisaalta on varottava, etteivät 

pimeyden, liukkauden tai kylmien vesien syn-

nyttämät vaaratilanteet pääse yllättämään. 

Samalla on aina muistettava tietty varovai-

suus ja huolellisuus aseen käytössä ja säily-

tyksessä.  Lisäksi on muistettava että:

* karhun metsästysaika päättyy 31.10.1),

* sepelkyyhkyn metsästysaika päättyy 

31.10.,

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

sä-2) ja kanadanhanhen ja lehtokurpan met-

sästysaika päättyy koko maassa joulukuun 

loppuun,

* metsoa3), teertä ja pyytä saa metsästää 

koko maassa syyskuun 10. päivän alusta loka-

kuun loppuun,

* peltopyytä saa metsästää Pohjanmaan, 

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa sekä 

muualla maassa Suomen riistakeskuksen 

myöntämällä ML 10 §:n mukaisella pyynti-

luvalla syyskuun 10. päivän alusta lokakuun 

loppuun,

* riekkoa saa metsästää, Kainuun ja Lapin 

maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla 

pois lukien Alavieskan, Haapajärven, Haa-

paveden, Kalajoen, Kärsämäen, Merijärven, 

Nivalan, Oulaisten, Pyhäjoen, Pyhäjärven, 

Reisjärven, Sievin ja Ylivieskan kunnat, joissa 

riekko on rauhoitettu 10.9. -31.10. välisenä ai-

kana. Lapin maakunnan Enontekiön, Inarin ja 

Utsjoen kunnissa riekkoa saa metsästää 10.9. 

– 31.3. välisenä aikana,

* kiirunaa saa metsästää Enontekiön, Ina-

rin ja Utsjoen kunnissa 10.9. – 31.3. välisenä 

aikana, 

* muflonia saa metsästää koko maassa 

syyskuun alusta marraskuun loppuun,

* hirveä4) saa metsästää Suomen riista-

keskuksen ML 26 §:n mukaisella hirvieläinten 

pyyntiluvalla syyskuun 28. päivän alusta jou-

lukuun loppuun,

* metsäkaurista5) saa metsästää koko 

maassa syyskuun 1. päivän alusta tammi-

kuun loppuun,

* valkohäntä-, metsä- ja kuusipeuraa saa 

... jatkuu...
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metsästää Suomen riistakeskuksen ML 26 §:n 

mukaisella hirvieläinten pyyntiluvalla syys-

kuun 28. päivän alusta tammikuun loppuun,

* oravaa saa metsästää koko maassa joulu-

kuun alusta tammikuun loppuun,

* villisikaa saa metsästää koko maassa ke-

säkuun alusta helmikuun loppuun, ei kuiten-

kaan porsaallista naarasta,

* fasaania, metsäjänistä ja rusakkoa saa 

metsästää koko maassa syyskuun alusta hel-

mikuun loppuun,

* villikania saa metsästää koko maassa 

syyskuun alusta maaliskuun loppuun,

* ilvestä saa metsästää Suomen riistakes-

kuksen myöntämällä ML 41 §:ssä tarkoitetulla 

poikkeusluvalla koko metsästysvuoden (va-

hinkoilvekset) tai ML 41 a §:n 3 momentissa 

tarkoitetulla poikkeusluvalla 1.12. – 28.2. väli-

senä aikana, poisluettuna naaras, jota vuotta 

nuorempi pentu seuraa,

* näätää ja kärppää saa metsästää koko 

maassa marraskuun alusta maaliskuun lop-

puun,

* sutta saa metsästää koko maassa Suo-

men riistakeskuksen myöntämällä ML 41 a 

§:n 1 momentissa tarkoitetulla poikkeusluval-

la koko metsästysvuoden,

* kanadanmajavaa saa metsästää koko 

maassa ja euroopanmajavaa Suomen riista-

keskuksen myöntämällä ML 10 §:n mukaisella 

pyyntiluvalla elokuun 20. päivän alusta huhti-

kuun loppuun,

* piisamia saa metsästää koko maassa lo-

kakuun alusta toukokuun 19. päivän loppuun,

* Suomen riistakeskuksen myöntämällä ML 

41 a §:n 1 momentin mukaisella poikkeuslu-

valla saa metsästää Itämeren norppaa 1.8. – 

31.7. välisenä aikana

* koko jakson ajan saa metsästää kettua, 

tarhattua naalia, supikoiraa, minkkiä, hilleriä 

ja mäyrää,

* kalastus on kielletty lohipitoisten vesistö-

jen koski- ja virtapaikoissa 11.9. – 15.11. välise-

nä aikana.

RAJOITUKSIA METSÄSTYSAIKOIHIN:

1) Maa- ja metsätalousministeriö on määrän-

nyt poikkeuslupien ja kiintiömetsästyksen 

perusteella metsästettävien karhujen enim-

mäismääräksi 132 yksilöä kuluvalla metsäs-

tysvuodella. 90 poikkeuslupaa on myönnetty 

eri riistakeskusten alueille. Kiintiömetsästys-

luvista 30 on myönnetty itäiselle ja 12 länti-

selle poronhoitoalueelle. Kiintiömetsästys-

lupien määrää ja saalistilannetta voi seurata 

Suomen riistakeskuksen karhupuhelimesta 

029  431 2500, johon myös kaatoilmoitukset 

tehdään nauhoitetun ohjeen mukaisesti. 

Karhua saa metsästää poronhoitoalueella 

valtioneuvoston asetuksen (169/2011 7 §:n 

nojalla 20.8. – 31.10. välisenä aikana). Pennul-

lista naarasta tai vuotta nuorempaa pentua ei 

saa tappaa. 

Muualla maassa karhua saa metsästää ML 

41 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla poikkeus-

luvalla 20.8. – 31.10.välisenä aikana. Pennul-

lista naarasta tai vuotta nuorempaa pentua ei 

saa tappaa.

Lisäksi karhua saa metsästää Suomen 

riistakeskuksen myöntämällä ML 41:ssä tar-

koitetulla poikkeusluvalla 1.8. – 31.7. välisenä 

aikana (=häirikkö- ja vahinkokarhut).

2) Metsähanhea saa metsästää Lapin maa-

kunnan Enontekiön, Inarin, Kittilän, Muonion, 

Pelkosenniemen, Savukosken, Sodankylän 

ja Utsjoen kunnissa 1.9. – 31.12. välisen ajan, 

muualla Lapin maakunnassa, Kainuun maa-

kunnassa, Pohjois-Pohjanmaan maakun-

taan kuuluvissa Iin, Kuusamon, Pudasjärven, 

Taivalkosken ja Pudasjärven kunnissa sekä 

Pohjois- Karjalan maakunnan Ilomantsin, 

Juuan, Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon 

kunnissa 10.9. – 31.12. välisenä aikana. Etelä-

Karjalan maakunnan Lappeenrannan kun-

nassa, Päijät-Hämeen Orimattilan kunnassa, 

Uudenmaan Askolan, Lapinjärven, Loviisan, 

Myrskylän, Porvoon ja Pukkilan kunnissa 1.10. 

– 31.12. sekä muualla maassa 10.10. - 31.12. 

välisenä aikana

Merihanhi on rauhoitettu Etelä-Karjalan, 

Etelä-Savon, Kainuun, Kanta-Hämeen, Kes-

ki-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan, 

Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen maakunnis-

sa, Etelä-Pohjanmaan Alajärven, Alavuden, 

Evijärven, Kuortaneen, Lappajärven, Soinin, 

Vimpelin ja Ähtärin kunnissa, Keski-Pohjan-

maan Halsuan, Lestijärven, Perhon ja Vetelin 

kunnissa, Lapin maakunta pois lukien Kemin, 

Keminmaan, Tornion ja Simon kunnissa sekä 

Pohjois-Pohjanmaan Haapajärven, Haapa-

veden, Kuusamon, Kärsämäen, Nivalan, Pu-

dasjärven, Pyhännän, Reisjärven, Siikalatvan, 

Utajärven ja Taivalkosken kunnissa.

3) Metso on rauhoitettu Varsinais-Suomen 

maakunnassa sekä Uudenmaan maakun-

nassa lukuun ottamatta Lapinjärven, Loviisan 

ja Myrskylän kuntia. 

Muuta maata koskevat metson, teeren 

pyyn ja riekon metsästystä koskevat rajoituk-

set annetaan syyskuussa julkaistavassa mi-

nisteriön asetuksessa..

4) Hirven metsästysaika Enontekiön, Inarin, 

Muonion ja Utsjoen kunnissa 1. -20.9. ja 11.10. 

– 30.11.

5) Metsäkaurista saa metsästää ajavaa koi-

raa käyttäen vain 28.9.2013 - 31.1.2014 välise-

nä aikana.

Luettelosta on paljon muutoksia, mikä 

edellyttää niihin huolellista perehtymistä. 

Toisaalta siitä puuttuvat maa- ja metsätalous-

ministeriön syyskuussa julkistettavat metsä-

kanalintujen tarkemmat pyyntirajoitukset, 

joista on oltava selvillä ennen metsästyksen 

aloittamista.

Paikalliset riistanhoitoyhdistykset ja met-

sästysseurat voivat lyhentää mainittuja met-

sästysaikoja, asettaa saalisrajoituksia tai kiel-

tää kokonaan jonkin riistalajin metsästyksen. 

Myös nämä on selvitettävä ennen metsästyk-

sen aloittamista. 

Oheiset metsästysajat eivät koske Ahve-

nanmaata, jossa on voimassa omat säädök-

sensä.

Jousimies

ARO PARTS LOGISTICS OY
Ristipellontie 1 A, 00390 HELSINKI
p. 020 547 71
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Osaomistusasuntokohde koemarkkinoinnissa;
rivitalo Vuoksenniskan keskustaan,
lähelle Immolan varuskunta-aluetta.

Asuntojen on määrä valmistua v.2015 aikana.
Lisätietoja p. 05-235 2820/Kari Ahonen

Valmiista ja rakenteilla olevasta 
osaomistusasuntokannasta vapautuvat asunnot 

p. 05- 235 2810 / Sari Narsakka

Laadukkaita vuokra-asuntoja
p. 05-235 2822 / Kirsi Dillström

    Yli 60 vuotta koteja Imatralla

    
www.imatran-yh.fi 

Varaosat – Varusteet –HuollotVaraosat – Varusteet –Huollot

LYNX- ja SKI-DOOLYNX- ja SKI-DOO
-moottorikelkat-moottorikelkat

CAN-AM -mönkijätCAN-AM -mönkijät

AT-Marine Oy

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

Turku p. 0208 353400 

Täyden palvelun talo 
merenkulkijoille ja  telakoille

Navigointi-, ja merenkulkulaitteet

Kommunikointilaitteet

Säiliömittauslaitteet ja 
lastausvarret teollisuudelle

Erikoiselektroniikka- 
laitteet puolustusvoimille
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SUNNUNTAINA 2.6.2013 SYNTYI TYTTÖLAPSI RAJANYLITYSPAIKAN NAISTEN VESSASSA

ILOINEN PERHETAPAHTUMA 
RAJA-JOOSEPISSA
TEKSTI PETTERI SEPPÄNEN

Perhe tuli passintarkastukseen – 

isä, äiti ja nuori nainen nimeltään 

Natalia. Natalia meni tarkastuk-

sen jälkeen naisten vessaan. 

Oltuaan siellä yli 20 minuuttia, 

yritettiin selvittää isältä mikä oli hätänä. Isä 

kertoi, että Natalia oli valitellut vatsakipua 

matkalla, ja että hän oli käynyt wc-oven ta-

kana kysymässä Natalialta onko kaikki kun-

nossa. Natalia oli ilmoittanut, että ei mitään 

hätää. Samalla isä kertoi, että heil-

lä olisi lääkkeet Venäjän puolella 

Lotassa.

Äiti kävi katsomassa Nataliaa 

vessassa. Äiti juoksi pian takaisin 

autolle ja sen jälkeen isä meni 

nyytin kanssa wc:tä kohti. Jonkun 

ajan kuluttua isä kantoi Nataliaa 

sylissä autoon. Samalla huomat-

tiin, että Natalian reisiä pitkin va-

luu veri. Arveltiin mahdollisia syitä, 

jolloin joku mainitsi mahdollisesta 

keskenmenosta. Asia tuntui usko-

mattomalta, sillä Natalia ei edes 

ollut sen näköinen, että olisi ollut    

raskaana. Kun Natalia oli viety au-

toon, isä meni uudelleen vessaan, 

häntä seurattiin perässä. Hän oli 

jo ehtinyt kääriä lapsen nyyttiin. 

Isä pysäytettiin ja pyydettiin näyt-

tämään mitä nyytissä on. Hän ei 

ollut halukas sitä tekemään. Isä oli 

sitä mieltä, että he jatkavat matkaa 

Venäjälle, jossa heille tilataan heli-

kopteri viemään heidät Murmans-

kiin.

Nyytti käskettiin laskea raja-ase-

man pihalle. Nyytistä paljastui vas-

tasyntynyt lapsi, joka oli aivan sininen. Lapsi 

ei antanut yhtään elonmerkkiä. Soitettiin 

välittömästi poliisille, että Raja-Joosepissa 

on mahdollinen kuolinsyyntutkiminen edes-

sä. Kun isä käärin lapsen takaisin nyyttiin, 

niin siinä yhteydessä lapsi antoi elonmerkin 

– mahdollisesti todella lämmin raja-aseman 

pihan asfaltti sekä auringon paiste lämmitti 

vastasyntynyttä. Elonmerkin jälkeen soitettiin 

uudestaan hätäkeskukseen ja ilmoitettiin, 

että lapsi onkin elossa ja tarvitaan sairaanhoi-

tohenkilökuntaa paikalle. Hätäkeskus ilmoitti 

lähettävänsä paikalle pelastushelikopterin 

sekä ambulanssin. Lähialueella oli myös 

omassa tehtävässä, metsäpaloa sammutta-

massa, Rajavartiolaitoksen helikopteri.

Poliisi tuli noin 30 minuuttia soiton jälkeen 

paikalle, ensimmäinen ambulanssi tuli noin 

35 minuuttia ja toinen noin 40 minuuttia soi-

ton jälkeen. Pelastushelikopteri tuli noin tun-

nin päästä. Myös rajan heko kävi paikalla. Kun 

poliisi totesi lapsen olevan elossa, he poistui-

vat paikalta. Ambulanssien mukana tuli myös 

lääkäri, Viron kansalainen, joten yhteinen kieli 

löytyi asiakkaiden kanssa. Onneksi hätäkes-

kus lähetti paikalle kaksi ambulanssia, joten 

vastasyntynyt sekä äiti voitiin hoitaa yhtä 

aikaa. Istukka oli jäänyt sisään, joten senkin 

puolesta tilanne oli kriittinen. Ensihoidon jäl-

keen potilaat voitiin siirtää pelastushelikopte-

riin ja matka kohti Rovaniemeä alkoi.

KOTIMAAHAN PALUU

9.6. poistuivat maasta onnellinen äiti, onnel-

liset isovanhemmat sekä pieni ilonaihe, Raja-

Joosepissa 2.6.2013 syntynyt tyttövauva. Vau-

valle oli annettu nimi Juna Polina Sergeevna. 

Lapsen äiti ja hänen vanhemmat olivat hake-

neet itse kolmestaan Helsingistä vauvalle syn-

tymätodistuksen sekä kotimatkatodistuksen. 

Lisäksi vauvan valokuva ja henkilötiedot oli 

lisätty äidin passiin. Vauva oli ollut sen ajan 

Rovaniemellä sairaalassa. Perhe kiitti raja-

tarkastusväkeä vuolaasti ja myös siitä, ettei 

heitä päästetty Venäjälle, koska helikopterin 

tulo olisi siellä kestänyt paljon kauemmin. 

Isoisä kertoi, että tapaus maksaa heille noin 

10 000€ ja että vakuutus tuskin 

tulee maksamaan kuluja. He 

aikoivat kuitenkin yrittää saada 

korvauksen vakuutuksesta.

MYÖHEMPIÄ VAIHEITA

Lapin Rajavartiosto on mietti-

nyt muistolahjan hankkimista 

tapahtuman johdosta. Samoin 

asiaa on mietitty Raja-Joose-

pin väen kesken.

Lapsen äiti ja isä ovat me-

nossa naimisiin. He ovat käy-

neet konsulaatissa Murmans-

kissa näyttäytymässä. Perhe 

on halukas kiittämään Lapin 

Rajavartiostoa virallisesti ja 

ovat kyselleet miten sen voisi 

järjestää. Tilaisuus on päätetty 

järjestää konsulaatissa tulevan 

syksyn aikana.

Kesäkuun kuukausitapaa-

misen yhteydessä Lotan rajay-

lityspaikan päällikkö majuri 

Martynov kertoi, että oli äidin ja 

lapsen onni, että Suomen raja-

vartijat eivät päästäneet heitä 

ylittämään rajaa. Hän nimittäin arvioi, että he 

molemmat olisivat menehtyneet, jos heidät 

olisi päästetty jatkamaan matkaa.
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TAVOITTEENA KANSAINVÄLINEN ERÄMAASODAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSPAIKKA

RUKAJÄRVIKESKUS AVATTIIN 
TIMITRAN LINNASSA
LIEKSASSA SIJAITSEVASSA PERINTEIKKÄÄSSÄ TIMITRAN LINNASSA AVATTIIN HEINÄKUUN ALUSSA 

ARVOVALTAISEN JOUKON LÄSNÄ OLLEESSA RUKAJÄRVIKESKUS. KESKUS TUO KAIKKIEN ULOTTUVILLE 

JATKOSODASSA RUKAJÄRVEN SUUNNALLA TAISTELLEEN, MANNERHEIM-RISTIN RITARIN, 

KENRAALIMAJURI ERKKI RAAPPANAN JOHTAMAN 14.DIVISIOONAN TAISTELUJEN TIEN, KESKELTÄ 

EUROOPAN SUURINTA ERÄMAATA, PIENINGÄN SALOA.

TEKSTI JA KUVAT ARI KOMULAINEN

Tätä kirjoittaessa on havaittavissa, 

että keskuksella on selvää sosi-

aalista tilausta: harvalukuiseksi 

käyneen veteraanien joukko, 

kuin myös heidän jälkipolviaan 

ja muita asiaan perehtyneitä kiinnostaa so-

tahistoria Rukajärven suunnalla. Tähän ky-

syntään keskus vastaa valokuvanäyttelyillään 

ja esittelemällä erämaasotaa videoiden ja 

esineistön välityksellä, asiaan perehtyneiden 

oppaiden opastuksella.

AVAUKSEN SUORITTI KENRAALI-

LUUTNANTTI ERMEI KANNINEN

Kenraaliluutnantti Ermei Kanninen (90) toi-

mi jatkosodassa 1944 Rukajärven suunnalla 

nuorena luutnanttina, majuri Antti Seitamon 

komentaman Erillinen Pataljoona 7 adjutant-

tina. Kanninen lausui Rukajärvikeskuksen 

avajaissanat lämminhenkisessä tilaisuudes-

sa, johon oli saapunut myös useita sotavete-

raaneja. Avajaispuheessaan Kanninen korosti 

laajan yhteistyön ja keskuksen toiminnan 

jatkuvan kehittämisen merkitystä. Lisäksi hän 

ilmoitti päätöksestään lahjoittaa laajan kirjas-

tonsa Rukajärvikeskuksen käyttöön.

Tilaisuudessa puhuivat myös Rukajärven 

suunnan historiayhdistyksen puheenjohtaja 

Tenho Tikkanen, rajakapteeni evp. Tauno Ok-

sanen ja arkkitehti Frantz Betcke. Tervehdyk-

sensä esittivät sotaveteraani Olavi Tiittanen 

ja Lieksan kaupungin kaupunginvaltuuston 

puheenjohtaja Ari Marjeta.

PAIKALLA KUNNIAKAS MENNEISYYS 

TAKANAAN

Rukajärvikeskus päästiin avaamaan ennakoi-

tua aiemmin, koska Timitran linnan nykyiset 

omistajat Paul ja Frantz Betcke antoivat tarvit-

tavat tilat käyttöön, minne Rukajärven suun-

nan historiayhdistyksen jäsenet keskuksen 

talkoilla pystyttivät. 

Timitran linnalla on kunniakas menneisyys 

takanaan Rajavartiolaitoksen toimitilana. 

Sen suojissa toimi 1935 – 2004 Lieksan raja-

komppanian/alueen komento/johtopaikka. 

Rajavartiosto siirtyi alueelle, koska keskus-

tan alueella sijainnut entinen komppanian 

pääsijoituspaikka tuhoutui Lieksan palossa 

9.5.1934. Funkkistyylinen linna ja alueen muut 

tarvittavat rakennukset rakennettiin miltei en-

nätysajassa, yhdeksässä kuukaudessa, kun 

otetaan huomioon sen aikaiset rakennusme-

netelmät ja -tarvikkeet. Myös Rajakoulu toimi 

linnassa vuodet 1936 – 1956 

Rajavartiolaitos luopui linnasta ja suurim-

masta osasta alueen kiinteistöjä 2004, ja ne 

siirtyivät valtion kiinteistöhoitoyhtiö Kapiteeli 

Oy:n hallintaan. Kapiteeli möi paikan kiin-

teistösijoitusyhtiölle, jolta Paul Betcke ne osti 

2007. Sijoitusyhtiön omistus jäi siten lyhyt ai-

kaiseksi. 

Rukajärvikeskus näyttelyineen täydentää 

sopivasti läheistä Lieksan rajakillan hallinnoi-

maa Rajaperinnetaloa. Lisäksi Lieksan rauta-

tieasemalta alkaa vuonna 2011 virallistettu 

Suomen toinen sotatie: Rukajärven tie. Tietä 

pitkin pääsee tutustumaan alueen sotahisto-

riaan Kivivaaran rajavyöhykkeen takarajapuo-

mille asti. Rukajärven tien varteen sijoittuu 

mm. yksi merkittävimmistä Salpalinnoitteista: 

Änäkäinen luolastoineen.

KESKUKSEN TAKANA AKTIIVINEN 

YHDISTYS

Rukajärvikeskuksen takana on joukko ak-

tiivista sotahistorian harrastajia, jotka 2009 

suunnan veteraanien toivomuksesta perus-

tivat yhdistyksen, joka nimettiin Rukajärven 

suunnan historiayhdistykseksi. 

Rukajärvikeskus on ollut alusta pitäen 

Perinteistä rikkaasta Timitran linnasta Betcket 
luovuttivat tilat Rukajärvikeskuksen käyttöön. 
Erinomaisesti näyttelytilaksi soveltuu entinen 
luokkahuone, jossa Franz (vasemmalla) ja Paul Betcke 
esittelevät Rukajärven suunnan historiayhdistyksen 
lippua. 

Rukajärvikeskuksen avasi virallisesti 1.7.2013 pidetyssä 
tilaisuudessa Rukajärven veteraani, kenraaliluutnantti 
evp. Ermei Kanninen.
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RAJAVIESTI TESTAA: VEDENKESTÄVÄ MP3–SOITIN

ALTAASSA JA LENKILLÄ
UIMINEN ON UIMA-ALTAASSA TOISINAAN HIEMAN TYLSÄÄ PUUHAA 

– SILMISSÄ VILISEE SAMAT KAAKELIT ALTAAN POHJASSA KERRASTA 

TOISEEN JA KORVISSA KUULUU EPÄMÄÄRÄISTÄ MELUA 

YMPÄRISTÖSTÄ SEKÄ VEDEN LOISKETTA. NYT ON KUITENKIN 

MARKKINOILLE TULLUT USEAMMALTAKIN VALMISTAJALTA 

LANGATTOMIA MP3-SOITTIMIA, JOITA VOI HUOLETTA KÄYTTÄÄ PAITSI 

MM. JUOSTESSA, MYÖS UIDESSA. VAI VOIKO?

TEKSTI OLLI RANUA

Vaikka uinti mukava liikunta-

muoto onkin, ainakin allekirjoit-

taneen mielestä, niin toisinaan 

se tosiaan on yksitoikkoisuu-

dessaan hieman tylsää puu-

haa – maisemat eivät juuri vaihdu. Aiemmin 

MP3-soittimia ei ole voinut viedä altaaseen, 

koska niitä ei sinne ole tarkoitettu. Nyt kuiten-

kin on useampikin valmistaja, muun muassa 

Sunstech ja Sony, tuonut markkinoille soitti-

mia, joiden luvataan kestävän käyttöä myös 

uima-altaassa.

Sunstechin paketissa tulee sankamallin 

langaton soitin, joka asetellaan korville niskan 

takaa kulkevaksi. Korvanappeja on kolmea 

eri kokoa sekä allaskäyttöön että muuhun 

käyttöön. Allaskäytössä kumiset korvanapit 

työnnetään sisälle korvakäytävään estämään 

veden pääsyn korvaan. Juoksu- ja muussa 

käytössä korvakuulokkeiden hieman erilaista 

kumia olevia nappeja ei työnnetä käytävään 

sisälle, vaan jätetään suuaukolle. Lisäksi pak-

kauksen mukana tulee USB-johto laitteen 

akun lataamista ja musiikin siirtämistä varten.

Uima-allaskäyttöön tarkoitettujen nappien 

koon valinnassa kannattaa olla tarkkana. Itse 

laitoin aluksi keskikoon napit paikoilleen. Kun 

sitten uimasta tullessani otin laitteen pois 

korvista, huomasin, että kuminapit olivat jää-

neet korvakäytävään. Muutaman minuutin 

ähellyksen jälkeen ne toki lähtivät irti. Kun 

laitoin pienemmät kumisuojat paikalleen, ei 

vastaavaa ongelmaa ole toistunut.

Rauhallisesti uidessa laite pysyy hyvin pai-

koillaan. Veden vastusta ei juuri huomaa. 

Kun napit on valinnut oikean kokoiseksi, ne 

pysyvät hyvin korvissa. Virran päälle kytkemi-

nen, äänen säätö ja kappalevalinnat sujuvat 

ongelmitta.

Musiikin äänen laatu ei ole aivan huippua, 

mutta riittää varmasti suurimmalle osalle. 

Uidessa ja sukeltaessa on aluksi hieman ih-

meellistä, että musiikki ei lopukaan kun me-

nee pinnan alle. Kaiken kaikkiaan laite tuo 

mukavasti uutta potkua uintiharrastukseen.

Laitetta testattiin viisi kertaa uimahallissa 

ja ainakin toistaiseksi se on kestänyt kuta-

kuinkin moitteetta. Uidessa ääni vaimenee, 

mikäli korvaan pääsee vettä, joten nappien 

koon valinta on tärkeä. Juostessa ja sauvarul-

laluistellessa sitä testattiin myös. Kovemmas-

sa vauhdissa tuulen suhinaa kuului musiikin 

läpi, mutta se pysyi tukevasti korvilla kovem-

mallakin vauhdilla juostessa, eikä turhia joh-

toja tarvinnut varoa. 

Sonyn vastaava laite on noin kolme kertaa 

kalliimpi, mutta oletettavasti laite on yhtä 

monta kertaa laadukkaampi ja äänen laa-

tu parempi. Sitä ei kuitenkaan ollut testissä 

mukana. Sunstech Tritonia saa ainakin verk-

kokaupoista hintaan n. 30 euroa + postikulut. 

Sonyn vastaava tuote on sadan euron tuntu-

massa. Molemmissa on 4GB muistia. Sunste-

cin luvataan olevan 100 % vesitiivis kolmeen 

metriin saakka ja Sonyn kahteen metriin asti. 

Sunstechin luvataan toistavan täydellä la-

tauksella musiikkia noin kymmenen tuntia ja 

Sonyn kahdeksan tuntia.

Rukajärvikeskus on ensimmäisen toimintakuukauden 
aikana kiinnostanut suurta joukkoa pääasiassa 
Rukajärven suunnalla taistelleiden sotureiden ja lottien 
jälkeläisiä. Rukajärven suunnalla lasketaan jatkosodan 
vuosina olleen yli 35 000 sotilastehtävissä toiminutta 
miestä, joista 1000 lottaa. Rukajärvikeskuksen 
opas ja Rukajärven suunnan historiayhdistyksen 
varapuheenjohtaja Reijo ”Reke” Kortelainen esittelee 
tarkkaavaisesti kuuntelevalle ryhmälle Rukajärven 
suunnan taisteluiden tapahtumia opastaulun 
avustuksella.

yhdistyksen toimintasuunnitelmassa. Yhdis-

tyksen puheenjohtajana on toiminut Tenho 

Tikkanen, joka keskuksen avajaispuheessaan 

lausuin mm. seuraavaa: Kaikki alkoi Kajaa-

nista 5.9.2008. Kenraaliluutnantti Ermei Kan-

ninen ja hänen veteraaniveljensä Pentti Pert-

tuli pyysivät meitä nuoremman sukupolven 

edustajia osallistumaan aktiivisesti veteraani-

työhön, annoitte meille ohjeita. Tuon tilaisuu-

den jälkeen perustimme Rukajärven suunnan 

historiayhdistyksen ja eräässä tilaisuudessa 

lausuin, että tavoitteemme on jatkaa teidän 

aloittamaanne veteraaniperinteen keräystyö-

tä ja pystyttää Rukajärvikeskus. Totesin, että 

te rakensitte liki 20.000 Rukajärven rintaman 

sotilaalle asunnot vajaassa vuodessa sodan-

käynnin ohella. Mainitsin, että olisimme kovin 

mitättömiä tekijöitä, jos emme saa pystyte-

tyksi vuoteen 2014 mennessä, jolloin tulee 

kuluneeksi 70 vuotta Jatkosodan päättymi-

sestä, usean vuoden aikana, yhtä rakennusta 

– Rukajärvikeskusta. Nyt tältä paikalta minulla 

on ilo todeta, että aloittamanne veteraanien 

perinnetyön tuloksena Rukajärvikeskus avaa 

ovensa Lieksassa. Tänne sijoitamme Teidän 

Rukajärven suunnan veteraanien ja lottien 

kertomukset. Täällä Teidän jälkeinen suku-

polvi saa tietoa rintamaoloista. Toivomme, 

että tästä paikasta muodostuisi kansallinen 

erämaasodan tutkimus- ja koulutuskeskus 

suuremmallekin joukolle.

Lisätietoa: www.rukajarvensuunnanhisto-

riayhdistys.fi/rukajarvikeskus
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JUUVI – KODAN LÄMMITTÄJÄ JA 
SOPAN KEITTÄJÄ
ERILAISIA RISUKEITTIMIÄ (”HOBO-STOVEJA”) ON OLLUT MAAILMALLA JO KAUAN AIKAA, MUTTA 

PUHALTIMEN YHDISTÄMINEN RISUKEITTIMEEN ON KOTIMAISEN JUUVIN INNOVAATIO JA ERIKOISUUS. 

JUUVIN PÄÄOSAT OVAT VIRTALÄHDE, TEHONSÄÄDIN, MOOTTORI JA KAKSIOSAINEN PALOTILA. 

nen tekijä paloturvallisuudessa. Seuraavana vuorossa oli polttimen 

sytytys, joka ei sekään vaatinut suuria ponnisteluja. Poltintilaan pie-

ni pala tuohta tai kiehisiä, muutama vajaa kymmenen sentin kuiva 

puukapula, moottori päälle ja tulen sytytys. Tuli syttyi todella tehok-

kaasti! Tämän jälkeen saattoikin alkaa kahvin keittoon. Vesi (n. 1l) 

kiehui valmistajan lupausten mukaan 4-5 minuutissa. Verrattaessa 

Juuvia aikaisemmin käyttämääni kaasu- tai monipolttoainekeitti-

meen keittoteho on lähes sama. Keitinastiat nokeentuvat aidolla 

tulella käytettynä jonkin verran.

Käyttövarmuutta ajateltaessa, on tärkeää huomioida, että puuta 

löytyy aina metsästä – kaasua tai bensaa ei. Virtalähteeseen tarvit-

tavat paristot ovat varma ratkaisu ja ne ovat keveitä kantaa. Tämän 

RAJAVIESTI TESTAA

laitteen kanssa ei tule ns. pomppukaasuilmiötä kylmällä ilmalla. 

Polttimen kokonaispaino voi tuntua aluksi hieman korkealta, mut-

ta on syytä muistaa, että polttoainetta ei tarvitse kantaa mukana, 

kuten muiden keittimien kohdalla. Puu palaa puhaltimen ansiosta 

yllättävän puhtaasti, savuttomasti. Sytytysvaiheessa on hyvä olla 

kuivaa puuta, mutta tulen sytyttyä polttimessa palaa hyvin myös 

kosteammat klapit. Moottorin tehoa voi säätää, jolloin palaminen 

on hitaampaa. Ensituntumalta polttimen teho riittää jopa talviolo-

suhteissa kodan lämmittämiseen.

Hankin Juuvi-puupolttimen perussetin lisäksi keittotason ja ko-

rokeverkon. Korokeverkon avulla polttimessa voi polttaa pidempää 

puuta. Keittotaso puolestaan toimii sekä lisätukena polttimelle että 

tärkeänä apuvälineenä ruoan valmistuksessa. Keittotaso mahdol-

listaa esimerkiksi kokkailun useammalla kattilalla yhtä aikaa. Mie-

lestäni nämä olivat oleelliset lisävarusteet polttimen tehokkaan 

käytön kannalta. Muitakin lisävarusteita Juuviin toki löytyy.

Juuvi on lupaustensa mukaan tehokas keittimen ja kodan läm-

mittimen yhdistelmä. Pelkästään keittimenä laite ei ole välttämättä 

paras vaihtoehto, mutta kun samaan pakettiin lisätään lämmitin, 

on Juuvi toimiva ratkaisu kodan kanssa. Etenkin palamisen puhta-

us on positiivista Juuvin ominaisuuksissa. Itselläni on karmaisevia 

kokemuksia sateisilta kotareissuilta, jolloin retkeily ei näyttänyt 

parhaimpia puoliaan. Kosteiden puiden vuoksi nuotio savutti niin, 

että kodassa ei voinut hengittää muualla kuin maanrajassa, jos siel-

läkään. Tätä ongelmaa Juuvin kanssa ei tule olemaan.

Lisätietoa laitteesta: www.juuvi.fi
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BELGIAN FEDERAL POLICE 
– BORDER GUARDS
MY NAME IS YVES VAN DER HOEVEN AND I WORK AS A BELGIAN FEDERAL POLICE OFFICER AT THE 

SEAPORT OF OSTEND. DURING MY LAST FRONTEX DEPLOYMENT IN SPAIN I WAS ASKED TO WRITE AN 

ARTICLE ABOUT ME AND MY WORK TO THIS BORDER SECURITY UNION MAGAZINE.

TEXT AND PICTURES YVES VAN DER HOEVEN

I 
would like to start with a little introducti-

on on where the border guards are situ-

ated in the Belgian police system.

BELGIAN POLICE FORCES

Since the reorganisation of the Belgian police 

forces in 2001, the Belgian police has two ty-

pes of police off icers. 

- Local police off icer’s: do all common 

basic police 

task in the dif-

ferent cities 

and areas, s.a. 

intervention 

police, inves-

tigation (local 

scale), neigh-

bourhood po-

licing,… (blue marks on the uniform)

- Federal police off icer’s: which main task 

is to give specialized support to local police 

and any other 

d e m a n d i n g 

authority. s.a. 

border guards, 

highway poli-

ce, investiga-

tion, special 

intervention 

unit, underco-

ver agents,… (orange marks on the uniform)

The federal police houses the border 

guards whom are the only police off icers in 

Belgium which can perform task of border 

control and border surveillance according to 

the Schengen regulations.

BORDERS

In Belgium there are only three types of bor-

ders:

- sea (Waterway Police: Liege, Mons, Ant-

werp, Ghent, Zeebruges and Ostend)

- air (Airport Police: Brussels Airport/Zaven-

tem, Gosselies/Charleroi, Ostend/Wevelgem, 

Deurne/Antwerp, Bierset/Liege)

- railway (Railway Police: Brussels South 

station/Eurostar)

We have no real landborders. The seaports 

of Zeebruges and Ostend are the closest 

thing we have to land-borders (Border control 

posts), due to the ferry services to the United 

Kingdom.

Out of these diff erent border guard servi-

ces, 40 people have been selected to join the 

Frontex-pool, to serve in diff erent missions or 

joint operations according to their profiles. 

ME

In the beginning of the article I said, I work at 

the seaport of Ostend, but I have not been 

working there my entire career. 

I was born and raised in the town of Bru-

ges, and still living there actually with my wife. 

Aft er finishing school I applied for a job with 

the Gendarmerie (Rijkswacht) in 1994 as mid-

level off icer at the Royal Cavalry. 

In 2000 I decided to take a turn in my ca-

reer and started working as border guard/

immigration off icer at the airport of Brussels 

(Zaventem).

I worked there for seven years as immigra-

tion off icer-second line and in the expulsion 

department to escort illegal’s to their native 

countries.

In 2007 I started working at the Waterway 

Police in the seaport of Ostend as responsible 

of border control and document experts. Our 

Yves Van Der Hoeven.
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service has about 50 off icers who work on 

land and sea.

THE WATERWAY POLICE

The Waterway Police are in charge of perfor-

ming policing missions in sea ports, in the 

main marinas, on inland waterways and on 

all waterways falling within Belgian jurisdicti-

on.

Their sphere of activity is very specific 

and requires special approach, training and 

equipment.

Main tasks:

- Enforcing laws and regulations on and 

near waterways and aboard ships.

- Border control.

- Judicial policing aboard ships.

- Boat seizures.

- Administrative policing within the scope 

of the Waterway Police.

- Specialized support (Technical support 

team)

FIELDS

Because of the variety of tasks, we work in 

many diff erent fields:

1) Illegal immigration and human traf-

ficking

One of the basic Waterway Police missions 

is the control of the external Schengen bor-

ders. The illegal immigration, traff icking and 

trade in human beings phenomena are close-

ly linked with border controls. Illegal immigra-

tion is nevertheless a Waterway Police priority.

The flow of illegal immigrants through the 

Belgian coastal ports to the United Kingdom 

has decreased because of the use of a num-

ber of technical means such as CO2 meters, 

BioRadar and cargo scanner. The eff orts in 

this area have thus paid off , but the causes 

underlying the origin of these flows still exist!

2) Drugs

The struggle against drugs is another spe-

cialised mission of the Waterway Police. As a 

first-line police service, we intervene in case 

of drug abuse or traff icking, for instance when 

big festivities are organised in the harbour. 

Controls of ferry-boat or cruise ship passen-

gers related to possible drug traff icking are 

organised on a regular basis.

If there is evidence that drugs are smuggled 

in freight ships, we have a specialized rumma-

ge team, equipped with special equipment 

for thorough searches in and around vessels.

3) Environmental contamina-

tion

We pay special attention to 

environmental issues in and 

around the water. On the loo-

kout for suspicious vessels 

which carry illegal transport of 

waste.

When environmental viola-

tions take place it requires a 

certain expertise, therefore we 

always work with one or more 

partners.

4) Theft s

We deal with theft  off /in 

pleasure craft s, also with theft  

of accessories such as engin-

es, theft  of vehicles smuggled 

through the ports and theft  in 

the port areas.

We invested in combating 

crimes relating to recreational 

craft s by designing a database: 

Pleasure boating information 

point (VIPP) in Newport, that centralizes all 

information relating to such crimes and who 

makes it available to other units.

In close cooperation with the Federal Ju-

dicial Police we contribute to combating 

the traff icking of stolen vehicles through the 

ports. 

5) Port security and terrorism (ISPS)

Since the attacks of 11 September 2001, 

internationally there have been many measu-

res taken in the ports to increase security. It 

is our task to guard the secured parts and be 

vigilant for suspicious behaviours.

6) Water Traff ic Violations and accidents

It is obvious that we pay attention to the 

water. A single accident can have a very large 

impact in terms of casualties and property 

losses.

EQUIPMENTS

In addition to the standard police equipment, 

the Waterway Police have:  

1) Diff erent boat types:

- 3 sea patrol boats rented from the Flemish 

Region (1 in Ostend and 2 in Antwerp).

- 9 Rigid Hull Inflatable Boats (RHIB).

- 5 inland water patrol boats (Ghent Ant-

werp and Liège).

- 1 work boat

2) One drug detector.

3) One mobile X-ray cargo scanner.

4) One side scan sonar (underwater detec-

tion).

5) One bio Radar.

6) One remotely operated vehicle (ROV).

7) Other technical means.

The technical means are operated by spe-

cially trained staff , which is housed in a special 

section within the Maritime Police, the TST 

(Technical Support Team), which is based in 

Zeebruges...

In this Technical Support Team we also 

have a number of dog handlers with diff erent 

type of functionality’s:

- dual purpose guard/drug dog

- illegal migration dog

I hope that by reading this article I managed 

to provide a general idea about the Belgian 

Police and more specific about the Waterway 

police.Marinka Degrande and Watson.
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PELASTUSLENTÄJÄN TRAAGINEN 
PIDÄTYS RAJALOUKKAUKSEN 
JÄLKEEN
ERÄS RUOTSALAINEN LENTÄJÄ 

OLI KÄYNYT PIENKONEELLA 

NEUVOSTOLIITOSSA 

TARKOITUKSENAAN TUODA 

RUOTSIIN LOIKANNEEN 

INSINÖÖRIN JA TIEDEMIEHEN 

VALENTIN AGAPOVIN PERÄSSÄ 

MAAHAN HALAJAVAN LUDMILLA-

VAIMON SALAA RUOTSIIN. 

OPERAATIO EPÄONNISTUI. 

TEKSTI PEKKA TUOMIKOSKI

KUVA KARI SUOMALAINEN

Lentäjä aiheutti suomessa polii-

sioperaation salalentäjien laskeu-

tuessa maahamme tyhjin toimin 

– sovitun laskeutumisjärven jäällä 

Neuvostoliiton puolella oli ollut 

runsaasti vettä ja siksi pelastusyritys oli pa-

hasti myöhässä. 

Suomi oli kiusallisessa välikädessä. Lud-

milla Agapova selitti myöhemmin lehtihaas-

tattelussa, ettei voinut missään tapauksessa 

”kävellä vedessä”. Eikä koneen laskeutumi-

nenkaan ollut järkevää. 

Huonoksi onneksi perheen yhdistämisyri-

tys epäonnistui jo kolmannen kerran… Myö-

hemmin perheenjäsenet saivat nähdä län-

nessä toisensa, mutta toivottua harmoniaa 

ei syntynyt. Kulttuurierot ja erillään oleminen 

olivat jättäneet pysyvästi jälkensä Agapovei-

hin. 

Samaan aikaan Kalevi Sorsa palasi koti-

Suomeen YYA-juhlallisuuksista. Hänhän oli 

tuolloin pääministerinä Sorsa II -hallituksessa. 

Elettiin Urho Kekkosen vallan syvintä aikaa. 

Hän oli juuri saavuttanut murskaavan voi-

ton presidentinvaaleissa, joihin tällä kerralla 

”alentui osallistumaan”: 260 valitsijamiesään-

tä 300:sta! 

Kekkostahan kritisoitiin suomettumisesta. 

Mutta ei se yksin hänen syynsä ollut. Joku voi-

si hänen sanoa venyttäneen Neuvostoliiton 

meille asettamaa liekanarua onnistuneesti 

länteen päin, vrt. mm. Euroopan talousaluee-

seen liittyminen hänen kaudellaan. 

Kekkonen oli myös ensimmäinen ”lentävä” 

presidentti. Hän hoiti aktiivisesti ulkopolitiik-

kaa lukuisilla ulkomaanlennoillaan – niitä 

hän teki sekä itään että länteen. Sorsan len-

tämisestä vitsailtiin lähinnä sukunimikompai-

luun liittyvissä yhteyksissä. Kari piirsi hänestä 

jopa hieman uskaliaita metsästyspilakuviakin 

– niiden kohteena oli tietysti sorsalintu nimel-

tään Sorsa, joka oli aina pyssyn tähtäimessä....

FIREBOX ALKUSAMMUTUS KOULUTUSLAITE

 Kauko-ohjattu langaton sytytys  ja kaasunhallinta
 Ympäristöystävällinen ja turvallinen
 Portaaton liekkien voimakkuuden säätö
 Nopea ja helppo koulutuksen valmistelu

• Käyttöjännite 12V,polttoaltaan vesitilavuus 15-20 ltr
• Polttoaineena nestekaasu (1-2 kpl 11kg pulloa)
• Ulko mitat Lev*Pit*Syv. n. 50* 100* 70 cm
• Rakenne ruostumatonta terästä

PRESSO CENTER Puh.(019)340451 Fax.(019)340460

www.PRESSOCENTER.fi  @: presso.center@kolumbus.fi



59RAJAVIESTI  -  G R Ä N S S E K E R H E T S U N I O N E N  R F

TRAPPER BLACK

sympatex-kalvo
käsintehty euroopassa

2mm nahkaa
kärkivahvistettu
erinomainen hengittävyys

joustava rakenne
pikanauhoitus
leveä lesti
vaellukseen
metsästykseen
ammattikäyttöön

KUN KENKÄ ON TYÖKALU.

hengittävyys

 

174,30 € (OVH. 249 €)
 
Rajavartioston, Tullin, Poliisin ja Puolustusvoimien  
henkilöstölle virkamiestukuista OVH. -30%

TTRAPPER

/alpinatrekkingfinland



Remontoi
kotivakuutuksesi.

if.fi /kotivakuutus

If Kotivakuutus korvaa vähintään sen, 
minkä nykyinen kotivakuutuksesi.

If Kotivakuutus kattaa kerralla kaiken mitä pitääkin. 
Voit olla varma, että koko koti on vakuutettu etkä maksa turhasta. 

Jos jotain sattuu, saat korvauspalvelua, joka sujuu niin kuin pitääkin. 

Haluatko tietää, kuinka saat vähintään nykyisen kotivakuutuksesi 
veroisen, ja jopa kattavamman turvan? Soita 010 19 19 19, 

käy lähimmässä I  ssä tai osoitteessa

Verkkokaupasta

-10 %
if.fi 
010 19 19 19

<< BAS2 - Itella Posti Oyj << 
Itella Green


