Rajaturvallisuusunioni ry

3/2017

RAJAVIESTI
Gränssäkerhetsunionen rf

www.rtu.fi

VESISTÖILLÄ
TURVALLISESTI
RAJAVIESTIMARATON
KYMMENETTÄ KERTAA
YHTEISMAJOITUSTILAT
MAKSULLISIKSI

Veho Hyötyajoneuvot ja Mercedes-Benz
– luotettavaa kumppanuutta.
Suomen suurin autoalan toimija, perheyhtiö Veho, on perustettu Mercedes-Benzin maahantuontiin
vuonna 1939. Siitä lähtien olemme kasvaneet henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen laajaksi palveluverkostoksi. Yhteistyössä päällirakentajakumppaniemme kanssa tarjoamme Mercedes-Benzin mallistosta
monipuoliset ja valmiit ratkaisut eri viranomaisten tarpeisiin.
Veho Hyötyajoneuvojen palveluverkosto kattaa 16 omaa huoltokorjaamoa, joita täydentää laaja itsenäisten
valtuutettujen korjaamoiden verkosto. Viranomaisajoneuvojen huoltoon vaadittavat tiukat laatustandardit,
varaosien oma keskusvarasto Suomessa ja vahvat 24 h huoltoautopalvelut varmistavat autojen toiminnan
kaikissa tilanteissa. Tutustu lisää: www.vehotrucks.ﬁ

KehäVeho | Julkinen myynti
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Arvoisat lukijat!

Erkki Hirvonsalo

O

llaan taas pitkästä aikaa ”jännän” äärellä. Työmarkkinaratkaisuun tähtäävät liittokohtaiset sopimusneuvottelut ovat alkamassa. Paperiteollisuus avasi neuvottelukierroksen, ja vanavedessä
seuraa Teknologiateollisuus. Valtion sopimus on katkolla vasta 31.1.2018. Ennen sitä pitäisi
nimet olla sopimuksessa.
Valoa näkyy tunnelin päässä, sillä vienti on alkanut vetämään, ja Oy Suomi Ab on lähtenyt
orastavaan nousukiitoon. Toimialoilla joissa talouden elpymien on tapahtunut, on helpompi vaatia palkankorotuksia ja parannuksia työehtoihin. Saavatko julkisen sektorin työntekijät yhtä suuret korotukset kuin muut, jää
nähtäväksi. Korotuksiin olemme oikeutettuja siinä missä muutkin.
Korotuksen tasosta riippumatta tarvitsemme Rajavartiolaitoksen neuvottelupöytään virastokohtaisen erän,
jolla voimme kehittää jäsenistömme palkkausta ja työehtoja paremmaksi yhdessä muiden liittojen ja työnantajan kanssa. Edellisestä virastokohtaisesta erästä on kulunut liian pitkä aika. Vielä pidempi aika on sellaisesta
virastoerästä, jonka kohdentamisesta olisimme päässeet työnantajan kanssa yhteisymmärrykseen, ja jota
ei olisi viety perälautaan eli yleiskorotukseksi kaikille. Valitettavasti en usko siihen, että saisimme käyttöömme niin ison virastokohtaisen erän, että sillä saataisiin korjattua kerralla vuosien varrella puskuriin kertyneet
epäkohdat.
Viime neuvottelukierroksella meidän palkkojamme alennettiin n. 1,5%. Tämä tapahtui leikkaamalla julkisen
sektorin työntekijän
lomarahasta 30%
kolmen vuoden
ajaksi. Julkisella
sektorilla on nyt
herännyt keskustelua
siitä, pitäisikö tämä
palkan alennus peruuttaa, ennen kuin
sopimusneuvotteluja edes aloitetaan.
Oma mielipiteeni
on, että ei pitäisi.
Sovittu mikä sovittu.
Tulevaisuudessa on
pidettävä huoli siitä, että myös työnantajapuolen sana pitää, kun määräaikaisesta lomarahan leikkaamisesta
on aika luopua vuoden 2019 jälkeen.
Vuonna 2013 sovimme työnantajan kanssa jaksotyössä käytettävien työaikajoustojen käyttöperiaatteista Rajavartiolaitoksessa. Halusimme ammattijärjestönä auttaa Rajavartiolaitosta selviämään säästövelvoitteistaan.
Valitettavasti nyt näyttää siltä, että työnantaja käyttää meiltä lainaamiaan ”työkaluja” joissakin työpaikoissa aivan muuhun tarkoitukseen, kun mihin ne oli suunniteltu käytettävän. Tätä emme voi hyväksyä! Tulevalla neuvottelukierroksella joudumme neuvottelemaan joustojen käyttöperiaatteet uudelleen. Toivottavasti pääsemme
tässä asiassa yhteisymmärrykseen, sillä pääosin järjestelmän käyttöperiaatteisiin ollaan oltu kentällä jopa
melko tyytyväisiä. Tästä aiheesta kerrotaan tarkemmin tämän lehden sivuilla pääluottamusmiehen osiossa.
Kentällä on herättänyt keskustelua eläkkeellä olevien rajavartijoiden (EVP-pooli) palkkaamisesta takaisin töihin
nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Osa eläkeläisistä on työskennellyt aivan normaaleissa rajavalvonta- ja
rajatarkastustehtävissä. Joidenkin eläkeläisten työpanos on kohdennettu rajalaitteiden ja partiourien kunnostamiseen. Rajavartiolaitoksen huonon tiedottamisen takia poolilaisten käyttöperiaatteet ja syyt miksi poolilaisia
käytetään eritavalla kuin poolia perustettaessa henkilöstölle ilmoitettiin, tulivat järjestöille tietoon aivan liian
myöhään. Pelko siitä, että pysyviä operatiivisia tehtäviä aletaan teettää rekrytoimalla eläkeläisiä määräaikaisiin
työsuhteisiin, on aiheellinen. Mikäli operatiivisessa tarpeessa tapahtuu muutoksia, joihin pitäisi reagoida, olisi
Rajavartiolaitoksella käytössään myös tavanomaisia keinoja resurssien kohdentamiseen. Nähtäväksi jää miten
asia tullaan ensi vuonna hoitamaan. Toivottavaa tietysti on, että työnantaja neuvottelee asiasta henkilöstöjärjestöjen kanssa ja tiedottaa asiasta paremmin.
Hyvää syksyä kaikille lukijoille!
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TYÖVUOROJEN VÄLINEN
MAJOITTUMINEN MAKSULLISEKSI
RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMIPISTEITÄ SIJAITSEE SYRJÄISILTÄ ALUEILTA KUNTIEN JA KAUPUNKIEN KESKUSTOIHIN.
ETÄISYYDESTÄ TAI TYÖVUORORYTMISTÄ JOHTUEN MONET VIRKAMIEHET JOUTUVAT MAJOITTUMAAN TYÖPAIKOILLA
TYÖNANTAJAN TILOISSA. RAJAVARTIOLAITOKSEN KIINTEISTÖSTÄ PÄÄOSA SIIRTYI SENAATILLE VUONNA 2008.
TÄMÄ YHDESSÄ VEROTTAJAN LINJAUSTEN KANSSA NOSTI SILLOISEN PALVELUSSUHDEASUMISEN KUSTANNUKSET
ROIMASTI YLÖS JA POISTIVAT TÄMÄN ETUUDEN.
TEKSTI JA KUVAT JANNE VARONEN

P

ian tämän siirron jälkeen keskusteluissa alkoi olla esillä yhteismajoitustiloista perittävät korvaukset.
Vuonna 2017 tämä toteutuu. Miksi?
Mitä mieltä jäsenistö on ja mitä asian
eteen on tehnyt Rajaturvallisuusunioni?

UUDET PYSYVÄISASIAKIRJAT, UUSI
SUUNTAUS
1.1.2017 tuli voimaan Rajavartiolaitoksen (RVL)
kaksi päivitettyä hallinnollista määräystä, jotka
määräävät kiinteistön pitoa RVL:ssa ja RVL:n hallinnassa olevien asuntojen vuokria sekä muiden
RVL:n suoritteiden maksuja. Määräyksien mukaan
kaikki tilapäiseen majoittumiseen tai asumiseen
käytettävät tilat määritellään majoitustiloiksi, joiden
käyttämisestä peritään majoituskorvaus. Majoitustilat luetteloidaan ja niitä voi olla vartioasemilla,
kasarmeissa, asunnoissa, tai muissa toimitiloissa.
Majoitustilat ovat yhden, kahden tai useamman
henkilön huoneita omilla WC- ja peseytymistiloilla
tai yhteisillä sosiaalitiloilla varustettuina. Perittävien
korvauksien osalta tilapäinen majoittuminen on
jaettu kahteen kategoriaan: syrjäinen sijainti 0,66€
/ vrk / hlö, ei syrjäinen sijainti 4,42€ / vrk / hlö.
27.07.2017 Rajavartiolaitoksen esikunta antoi

Osaan Rajavartiolaitoksen majoitustiloista on jo asennettu tällainen pääte.
määräyksen edellä todettujen määräyksien
soveltamisesta. Määräyksen mukaan tilapäisen
majoittumisen korvauksien perintä aloitetaan
kaikissa RVL:n toimipisteissä sen jälkeen, kun
sen mahdollistava tekniikka on asennettu ja se on
käyttöönotettavissa. Maksullisuus koskee kaikkea
majoittumista mukaan lukien lepääminen ennen
tai jälkeen työvuoron. Poikkeuksena maksullisuu-

teen on sidottu varallaolo, sotilaallinen harjoitus,
komennus sekä työajalla mahdollistettu lepo.

JÄSENISTÖN TUNTEMUKSIA

Huhut tilapäisen majoittumisen maksujen perinnästä ovat olleet ilmassa ja Rajaturvallisuusunionin jäsenistö on kritisoinut kovasti kustannusten
tuloa. Vaikka vuorokausikorvauksien euromääräinen hinta ei ole suuri, asia koetaan voimakkaasti työhyvinvointia ja motivaatiota laskevana
tekijänä ja etuuksien leikkaamisen jatkamisena,
joka kohdentuu pitkälti Rajaturvallisuusunionin
jäseniin. KIKY-sopimuksen mukaiset leikkaukset
ovat jo nakertaneet roimasti jäsenten lompakkoa
kuluvana vuonna. Lisäksi nähdään kyseenalaisena
korvauksien perinnästä aiheutuvat kustannukset /
siitä saatava tulo.
Syrjäisellä rajavartioasemalla työskentelevän
mielipide majoituskorvauksien maksamisesta:
”Huono juttu työturvallisuuden kannalta tämä
soveltaminen. Esim kelivaran jättäminen töihin
lähtiessä / lepääminen ennen kotimatkaa tulkitaan

Rajavartiolaitoksen majoitustilat eroavat toisistaan
paitsi varustuksen, myös yksityisyyden osalta. Hinta on
kuitenkin kaikissa sama.
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RTU:N
HALLITUS:

R

TU:n hallituksen mielestä maksullisuus on todella
kohtuuton toimenpide. Perus rajamiehen vaatiluokissa
maksullisuus tarkoittaa 1-2.n vaatiluokan nettomääräistä leikkausta palkkoihin henkilöille jotka joutuvat
tukeutumaan säännöllisesti majoitustiloihin. Kyseinen
asia ei voi olla tulematta vastaan tulevalla neuvottelukierroksella.
Työnantaja on arvioinut että toimenpiteellä työntekijöiden taskuista
saadaan imuroitua 500 000 euroa vuodessa. Sopii toivoa, että kyseinen raha käytetään palkkausjärjestelmän epäkohtien korjaamiseen
eikä muihin toimintamenoihin. Kyseistä määräystä perustellaan
virkamiesten tasapuolisella kohtelulla. Onkohan missään muussa
valtion virastossa maksullisuus käytössä, ei ainakaan Rajatalossa toimivalla Liikennevirastossa. Onko tämä valtion virkamiesten
yhtenäistä kohtelua? Epäillä sopii, että uudistuksella ei saada aikaan
muuta kuin pitkämatkalaisten käyrän nousua ja loputonta sekoilua
asian suhteen).

maksulliseksi. Näillä hinnoilla tuntuu, että enemmän hintaa kuin tuottoa. ”
Ei syrjäisellä asemalla työskentelevän mielipide korvauksesta:
”Työpiste syrjässä, kotimatka yli 80 km, yöpymisiä tulee vääjäämättä,
koska työmatka on sen verran pitkä. Kyseessä tulonsiirto työnantajan pussiin,
virkamiehet käytännössä maksuttomassa varallaolossa, josta joutuvat nyt
maksamaan. Kyseessä taas toimi joka heikentää taloudellista asemaa, työhyvinvointia ja motivaatiota. Kiitos senaatille!”
Mitä Rajaturvallisuusunioni on tehnyt asian eteen?
Puheenjohtaja Erkki Hirvonsalo:
”Työnantaja perustelee tilapäisen majoittumisen maksullisuutta virkamiesten tasapuolisella kohtelulla ja verohyödyn poistamisella. RTU ry on
tiedustellut asiaa verottajalta ja verottajan tulkinnan mukaan asiassa ei synny
verotettavaa hyötyä. RTU ry on vastustanut tilapäisen majoittumisen maksullisuutta RVL:n yt-lautakunnassa ja tulee sitä vastustamaan. RTU ry:n mielestä
työpaikoilla yöpyvät / lepäävät virkamiehet muodostavat nopeasti irrotettavan
reservin työnantajalle.”
Pääluottamusmies Jouni Kurttila:
”Näyttää siltä, että RVL aloittaa maksujen perimisen, koska se haluaa
kattaa kuluja. RTU ry vastustaa, koska asiassa on nähtävä taloudellinen,
työsuojelullinen sekä valmiudellinen puoli. Tasapuolisuudella perusteleminen
on kyseenalaista, koska majoittuminen vuokrahuoneessa tai vaihtoehtoisesti
yhteismajoitustilassa on ollut mahdollista tähän päivään saakka.”

VAIKUTUKSET?

Tilapäiseen majoittumiseen käytettävissä olevien tilojen taso vaihtelee RVL:ssa
suuresti. Asuntoon verrattavissa olevia tiloja on useissa paikoissa, mutta
myös tiloja jotka sijaitsevat maanalaisessa luolastossa ja joissa hallinnollisessa
määräyksessä olevat WC, peseytymis- ja sosiaalitilat ovat etäällä huoneesta
ja / tai tilan sijainti on levoton ympäröivän käytön vuoksi. Kuten edellä on
todettu, RVL:n toimipisteiden sijainnin ja työvuorojen takia virkamiehet joutuvat majoittumaan työpaikoilla. Nähtäväksi jää lisääkö maksujen periminen
työpaikan ja kodin välistä ajelua ja tätä myötä väsymisen lisääntymistä sekä
omien ”kimppa” yhteismajoitusjärjestelyjen käynnistymistä. Työhyvinvointi ei
ainakaan tule lisääntymään tämän järjestelyn toimesta.

Erkki Hirvonsalo

E

fter lång tid är vi tillbaka i ”spännande tider”. Förbundens
avtalförhandlingar påbörjas i det snaraste för att uppnå
arbetsmarknadslösningar. Pappersindustrin öppnade
förhandlingsomgången och teknologi industrin följer efter i
kölvattnet. Statens avtal slutar den 31.1.2018. Avtalen borde
va undertecknade innan det.
Ljus finns i ändan av tunneln också därför att exporten piggnat till och
Oy Suomi Ab spinner stadigt uppåt. Det är lättare att kräva löneförhöjningar och förbättrade arbetsvillkor på områden där ekonomin redan återhämtat sig. Det återstår att se om även den offentliga sektorn får lika stora
förhöjningar. Vi är också berättigade samma förhöjningar som de övriga.
Oberoende av förhöjningarnas nivåer behövs det också en särskild
ämbetskvot till Gränsbevakningsväsendets förhandlingsbord med vilken
vi kan utveckla medlemmarnas löner och arbetsvillkor tillsammans med
arbetsgivaren och de andra förbunden. Det har gått alldeles för lång tid
sen den senaste särskilda ämbetskvoten. Det är ännu längre tid sen
ämbetskvoten lett till överenskommelse med arbetsgivaren så att den inte
fördelas ut som en allmän förhöjning åt alla. Jag tror tyvärr inte att vi får
en så stor kvot till förfogande att man kunde korrigera de orättvisor som
samlats ihop under årens lopp.
I den senaste förhandlingsomgången sänktes våra löner med ca 1,5%.
Det verkställs med att skära ned semesterpenningen med 30% i tre års
tid. Inom offentliga sektorn har diskussionen om att återkalla lönesänkningen väckts till liv innan förhandlingarna ens har påbörjats. Min åsikt är att
man inte borde göra så. Det som är avtalat, är avtalat. Däremot bör man
även i framtiden värna om att arbetsgivaren håller sitt ord år 2019 då det
är dags att slopa den tillfälliga nedskärningen av semesterpenningen.
År 2013 kom vi överens med arbetsgivaren om hur man tillämpar
arbetstidsflexibilitet i periodarbete inom Gränsbevakningsväsendet. Som
fackförbund ville vi hjälpa Gränsbevakningsväsendet att uppnå av sina
sparkrav. I dagsläget ser det tyvärr ut så att arbetsgivaren använder de
lånde verktygen till helt andra ändamål än de va planerade till. Vi accepterar det inte! I den inkommande förhandlingsomgången hamnar vi förhandla om användningsprinciperna för flexibiliteten. Jag hoppas att vi kan nå
en överenskommelse i förhandlingarna eftersom man huvudsakligen varit
rätt nöjda med tillämpningsprinciperna på fältet. Även i huvudförtroendemannens spalt i denhär tidningen behandlas dethär ämnet noggrannare.
På fältnivå har även diskussionen om återanställande av pensionerade
gränsbevakare (EVP-poolen) i det nuvarande ekonomiska läget vaknat.
En del av pensionärerna har arbetat i helt normala gränsövervakningsoch gränskontrollsuppgifter. En del av de pensionerades arbetsinsats
har lagts på att reparation av gränsmärken och patrullstigar. På grund
av Gränsbevakningsväsendets dåliga kommunikation har reservisternas
användingsprinciper och orsakerna till varför man använder dem på avvikande sätt från det man ursprungligen meddelat vid grundande av poolen
överraskat personalorganisationerna helt och hållet. Rädslan för att man
rekryterar pensionärer till fortlöpande operativa uppgifter med tidsbundna arbetsförhållanden är befogad. Gränsbevakningsväsendet har även
de vanliga sätten att omrikta sina resurser ifall det operativa behovet så
kräver. Det återstår att se hur man kommer att sköta saken nästa år. Man
önskar förståss att arbetsgivaren förhandlar om saken med personalorganisationerna och förbättrar sin kommunikation.
En trevlig höst till alla läsare!
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INKVARTERTERING MELLAN ARBETSTURERNA BLIR AVGIFTSBELAGDA
GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSSTÄLLEN FINNS BÅDE I GLESBYGDER OCH I TILLVÄXTCENTRUM.
ARBETSRYTMEN OCH DE LÅNGA AVSTÅNDEN TVINGAR MÅNGA TJÄNSTEMÄN ATT ÖVERNATTA PÅ ARBETSPLATSERNA I
ARBETSGIVARENS UTRYMMEN.
TEXT JANNE VARONEN

M

ajoriteten av gränsbevakningsväsendets fastigheter flyttades
över till senatsfastighetens
förvaltning år 2008. Dethär
tillsammans med nya linjeringar i
beskattningen lyfte tjänstebostädernas kostnader
betydligt och denna förmån försvann. Snart efter
dethär utspelet kom diskussionen om avgiftsbelagda arbetsplatsinkvarteringar. Detta verkställdes
år 2017. Varför? Vad anser våra medlemmar och
vad har Gränssäkerhetsunionen gjort för saken?

NYA BESTÅENDEORDRAR, NY
LINJERING
1.1.2017 trädde Gränsbevkaningsväsendes(GBV)
två uppdaterade administrativa förordningar, vilka
bestämmer om fastighetsskötseln och hyran i
GBV:s fastigheter samt avgifterna på GBV:s tjänster. Enligt bestämmelserna klassifieras alla utrymmen som tillämpar sig för tillfällig inkvartering som
bostadsytrymmen och för användingen av dessa
indrivs inkvarteringsavgift. Inkvarteringsutrymmen
kartläggs och kan finnas på stationer, kasärner,
bostäder och övriga ytrymmen. Inkvarteringsutrymmen är en, två eller flera personers rum med
egna WC- och tvättutrymmen eller utrustade med
gemensamma sociala utrymmen. Avgiften som
indrivs för tillfällig inkvartertering är indelad i två
kategorier: avlägsen plats 0,66€/dygn/person och
icke avlägsen plats 4,42€/dygn/person.
Gränsbevakningsväsendets stab 27.07.2017
gav ansvisningar hur ovan nämnda förordning
skall tillämpas. Enlig anvisningarna skall indrivningen av tillfälliga inkvarteringaravgifter påbörjas i
alla GBV:s verksamhetsställen efter det att tekniken som möjliggör övervakningen är installerad
och kan tas ibruk. Inkvarteringsavgifterna gäller all
inkvartering och inkluderar även vila före eller efter
arbetsturen. Undantag från avgiften är bunden
beredskap, militärövningar, kommendering och
vila under arbetstid.

KÄNSLOR BLAND MEDLEMMARNA
Rykten om indrivning av tillfällig inkvarteringsav-
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fördel. GSU rf har motsatt sig den tillfälliga inkvarteringens avgift i GBV:s samarbetsförhandlingar
och kommer även i fortsättningen att motsätta
sig avgiften. GSU rf anser att de som övernattar/
vilar på arbetsplatsen mellan arbetsturerna skapar
en reserv som snabb kan tas i användning av
arbetsgivaren.”
Huvudförtroendeman Jouni Kurttila:
”Det verkar som att GBV börjar driva in avgifter
för att täcka kostnader. GSU rf motsätter sig
eftersom man borde även ta i beaktande den
ekonomiska, arbetsskyddets och beredskapens
sida. Att motivera med jämlik behandling är
tvivelaktigt därför inkvartering i hyreslägenhet eller
alternativet saminkvartering har varit möjligt även
fram till denna dag.

giften har varit i luften en tid och Gränssäkerhetsunionens medlemmar har hårt kritiserat avgiften.
Även om kostnader per dag inte är stor i euro,
upplevs kostnaden som kraftigt försämring av välmående i arbete och arbetsmotivation. Dessutom
är kostnaden en försämring av arbetsförmåner
som inriktar sig i främsta hand på Gränssäkerhetsunionens medlemmar. KIKY-avtalets nedskärningar har redan försämrat medlemmarnas ekonomi
betydligt under pågående år. Dessutom anser
man att kosnaden av indrivningen av invkarteringsavgiften är högst tvivelaktig i förhållande till
inkomster det kommer att ge.
En åsikt från en arbetstagare på en gränsbevakningsstation i glesbygden om betalande av
inkvarteringsavgiften:
”Tillämpningen är dålig även sett ur arbetssäkerhetenperspektiv. T.ex det att man tar dåligt
väglag i beaktande eller vilar innan hemresan
tolkas som avgiftsbelagd inkvartering. Med dehär
priserna känns det som att det kostar mer än det
ger.”
En som inte jobbar på en avlägsen stations
åsikt om avgiften:
”Arbetsplatsen är avlägsen, hemresan är över
80 km, ofrånkomligen blir det övernattningar
eftersom arbetsresan är så lång. Det är frågan
om förflyttande av inkomster till arbetsgivaren,
tjänstemännen är i praktiken utan beredskapsersättning och måste därtill betala. Det är frågan
om en åtgärd som försämrar den ekonomiska
situation, arbetsvälmående och motivation. Tack
till senatsfastighetn!”

INVERKAN?
Den tillfälliga inkvartertingens standard skiljer
mycket inom GBV. Utrymmen som kan jämföras
med bostäder finns på många ställen men även
underjordiska grottor med långt avstånd till WC,
tvättrum och socialutrymmen med orolig omgivande miljö förekommer. Som tidigare har konstaterats, tjänstemännen är tvingade att övernatta
på arbetsplatserna pga arbetsskiften och GBV:s
verksamhetsställens geografiska placering. Det
som återstår att se är att kommer indrivningen av
avgifterna att öka körandet mellan arbetsplatsen
och hemmet och därmed öka trötthet samt skaffandet av egna ”kimppa”lägenheter. Välmående
på arbetsplatserna kommer åtminstone inte att
öka pga av dessa arrangemang.

VAD HAR
GRÄNSSÄKERHETSUNIONEN GJORT
ÅT SAKEN?
Ordförande Erkki Hirvonsalo:
”Arbetsgivaren motiverar
den tillfälliga inkvarteringens avgifter med jämställd
behandling av tjänstemän och
slopande av skattefördelar.
GSU rf har frågat om linjering
från skatteverket och deras
tolkning är att det inte uppkommer en beskattningsbar

ELÄKELÄISJÄSEN!

H

ei, rtu:n eläkeläisjäsen, joka olet tulossa poolin
kautta rajavartiolaitokselle töihin.
Pyydämme ystävällisesti olemaan yhteydessä
RTU:n toimistoon.
toimisto@rtu.fi

Merenkulku - veneily - turvallisuus

mer i p e l a s t u s. f i

trossi.fi

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

� Saariston kuljetukset
ja nostotyöt työlautalla.
� Saariston maanrakennustyöt.
� Merikaapeli- ja
putkityöt.
� Maissa kaikki
maanrakennustyöt ja
kunnallistekniikka.
Toimimme pääkaupunkiseudulla.

Saariston
Työvenepalvelu Oy
Puh.050 666 99

Ajoksentie 748,
94900 Kemi

Väylä Pohjois-Kalottiin

transtverin.fi

Puh. +358 (0)16 258 100
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TASOITUSVAPAAJÄRJESTELMÄSSÄ
ONGELMIA
TASOITUSVAPAAJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSSÄ, PAIKALLISESSA SOPIMISESSA JA KÄYTÄNTEISSÄ ON
HALLINTOYKSIKKÖKOHTAISIA EROAVAISUUKSIA. SIELLÄ MISSÄ JÄRJESTELMÄÄN ON LIITETTY HALUKKAAT,
TYÖNANTAJAN JA VIRKAMIEHEN INTRESSIT OVAT KOHDANNEET HYVIN JA JÄRJESTELMÄSTÄ ON SAATU
MOLEMMINPUOLINEN HYÖTY IRTI. KAAKKOIS-SUOMEN ISOJEN RAJANYLITYSPAIKKOJEN JA HELSINGIN
RAJATARKASTUSOSASTOSSA ”PAKKOLIITOKSET” AIHEUTTAVAT KUITENKIN ONGELMIA.
TEKSTI JOUNI KURTTILA PÄÄLUOTTAMUSMIES

T

asoitusvapaajärjestelmän käyttö
Rajavartiolaitoksessa on aikoinaan
katsottu soveltuvan niihin tehtäviin,
joissa kausivaihtelut työnmäärässä
vaihtelevat. Tällöin järjestelmää
voidaan käyttää kuten sopimustekstissäkin lukee
”ennalta tiedossa olevien ja yllättävien kausivaihtelujen tasaamiseen”. Järjestelmän luontevaa
käyttöä löytyy mm. meripuolen avovesiaikana ja
rajavalvonnan sulanmaan aikana, jolloin työvoimaa tarvitaan eniten. Tähän asti rajatarkastustehtävissä Kaakkois-Suomen isoilla ylityspaikoilla
ja Helsingin rajatarkastusosastossa ei ole nähty
semmoisia kausivaihteluita, joihin tasoitusvapaan
käyttö olisi ollut soveltuvaa, mutta nyt se on
tapahtunut. Lisätyövoimatarve, joka on johtunut
osaksi myös voimavarasiirroista rajatarkastuksista
rajavalvontaan, on painottunut kesälomakaudelle.
Työvoiman kohdentaminen laajassa mittakaavassa tasoitusvapaajärjestelmää käyttäen tulee
olemaan haastavaa, koska kerrytetyt tunnit pitäisi
antaa vastaavana vapaana. Tämä tarkoittaa taas
sitä, että tasoitusjaksojen aikana tekijöiden määrä

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

K

ilpailussa etsitään kalastusaiheista kuvaa. Kaikenlainen kalastukseen liittyvä
sallitaan eli emme etsi välttämättä saaliskuvia vaan
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on vähäisempi, mutta työmäärä ei oleellisesti
laske. Mikäli tasoitusvapaata ei pystytä antamaan vapaana, on ne maksettava rahana, jolloin
tasoitusvapaajärjestelmän käyttö on Rajavartiolaitoksessa kalliimpi vaihtoehto kuin ylitöiden
teettäminen.
Verrattuna Rajavartiolaitoksen tasoitusvapaajärjestelmän käyttöä valtion yleisen virkaehtosopimuksen työaikapankkijärjestelmään, on siinä kaksi
merkittävää eroavaisuutta. Työaikapankin käyttö
edellyttää yksittäisen virkamiehen tai työntekijän
suostumusta, tasoitusvapaapankki virkamiehen
halukkuutta. Hallintoyksikön päällikkö on määritellyt, missä työpisteissä tasoitusvapaajärjestelmää
käytetään. Tämän jälkeen on kartoitettu halukkaat
ja heille on suunniteltu pääsääntöisesti tasoitusvapaata, kuten sopimuskirjauksen mukaisesti
todetaan ”Työnantajan tulee ensisijaisesti liittää
järjestelmän piiriin halukkuutensa ilmoittaneita”.
Nyt Kaakkois-Suomen rajavartiossa ei ole enää
riittänyt ensisijaisesti halukkaat, vaan toissijaisesti
tasoitusvapaata on suunniteltu kaikille. Halukkuus
on vaihtunut työnantajan määräämään pakkoon.
Helsingin rajatarkastusosastossa kaikki virkamiehet ovat liitetty järjestelmään, mutta heille ei ole

ollut tarvetta suunnitella tasoitusvapaata. Tämä
johtuu evp-poolin ja komennusmiesten käytöstä. Tällöin tasoitusvapaata käytetään ylitöiden
tasaajana ilman halukkuutta. Toinen eroavaisuus
on se, että Rajavartiolaitoksen tasoitusvapaajärjestelmään teetettävältä kultakin 50 prosentin
ylityökynnyksen yli menneiltä tunneilta maksetaan
lisäkorvaus. Korvaus on suuruudeltaan 30 prosenttiyksikön määrä yksikertaisesta tuntipalkasta.
Lisäkorvausta ei makseta lisätyöajalta, tai 100
prosentin lisätyökynnyksen ylittävältä ajalta.
Virkamiehen halukkuuteen perustuva tasoitusvapaajärjestelmä näyttää luisuvan työantajan
määräämäksi tavaksi siirtää tarvittavia tunteja
vuoden aikana jaksosta toiseen. Kun tähän
otetaan huomioon vielä purkujaksojen määrääminen nykyisen työpistetason mukaisesti, voidaan
miettiä saavutetaanko nykyisellä järjestelmällä
enää tilannetta, jossa virkamies ja työnantaja
ovat molemmat tyytyväisiä järjestelmään. Turhat
korulauseet järjestelmän käytöstä pelkästään ensisijaisesti halukkuuden ilmaisseiden virkamiesten
osalta eivät enää vakuuta Rajaturvallisuusunionia.
Näyttääkin siltä, että tasoitusvapaajärjestelmästä
>>>
sopiminen, sen käyttö ja virkamiehen kannan

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

huomioon ottaminen aiheuttavat seuraavissa
sopimusneuvotteluissa painetta neuvotella
tasoitusvapaajärjestelmän yhdestä sanasta. Se
sana on ensisijaisesti. Mikäli tasoitusvapaajärjes-

telmästä tehtäisiin virkamiehen suostumukseen
perustuva, tai järjestelmän piiriin liitettäisiin vain
halukkaat, antaisi se myös mahdollisuuden tehdä
järjestelmästä joustavamman, niin kerryttämisjak-

sojen kuin purkujaksojenkin suhteen.

PROBLEM I
UTJÄMNINGSLEDIGHETSSYSTEMET
DET HA UPPSTÅTT SKILLNADER I HUR UTJÄMNINGSLEDIGHETSSYSTEMET, LOKALA FÖRHANDLINGAR OCH
DESS TILLÄMPNINGAR ANVÄNDS. PÅ DE STÄLLEN DÄR MAN ANSLUTIT SIG FRIVILLIGT TILL SYSTEMET HAR
BÅDE ARBETSGIVAREN OCH TJÄNSTEMANNEN GANGNATS. DÄREMOT HAR ”PÅTVINGANDET” AV SYSTEMET
FÖRORSAKAT PROBLEM VID SYDÖSTRA FINLANDS STORA GRÄNSÖVERGÅNGSSTÄLLEN OCH HELSINGFORS
GRÄNSKONTROLLSENHET.
TEXT JOUNI KURTTILA

T

idigare har man ansett att användningen av Gränsbevakningsväsendets utjämningsledighetssystemet
lämpar sig för arbetsplatser där
arbetsmängden är säsongsbetonad.
Systemet har då använts som det även står i
avtalet ”för utjämnande av på förhand medvetna
och överraskande säsongsvariationer”. En naturlig
användning av systemet är t.ex sjösidans och
gränsövervakningens sommarhalvår, då behovet
av arbetskraft är störst. Hittills har man inte kunnat
hitta tydliga säsongsvariationer vid SydöstraFinlands gränsövergångsställen och Helsingfors
gränskontroll, vilka skulle rättfärdiga användningen av utjämningsledighet men nu anser man
att d finns. Arbetskraftbehvotet är som störst i
semesterperioden, vilket också delvis beror på
omförflyttning av resurser från gränskontrollerna
till gränsövervakningen. Det är svårt att i större
utsträckning korrigera bristen på arbetskraft
med utjämningsledighetssystemet, eftersom de
inarbetade timmarna måste även ges ut som
motsvarande ledighet. Dethär betyder i praktiken
att under utjämningsperioderna finns det färre
arbetare men behovet av arbetskraft minskar inte i
samma utsträckning. Användningen av Gränsbevakningsväsendets utjämningsledighetssystemet

blir ett dyrare alternativ än att betala övertid i
första hand om man inte kan ge utjämningsledigheterna tillbaka i ledig tid.
Det finns två stora skillnader i Gränsbevakningsväsendets utjämningsledighetssystem
jämfört med statens allmänna kollektivavtals
arbetstidbanksystem. Banksystemet förutsätter
tjänstemannens eller arbetstagarens samtycke
då utjämningsledighetensystemet endast kräver
frivillighet (i första hand). Förvaltningsenheternas
chefer har fastslagit på vilka arbetsplatser man
tillämpar utjämningsledigheten. Efter det har man
kartlagt de frivilliga och huvudsakligen har man
planerat utjämningsledighet åt dem helt enligt
avtalet ”arbetsgivaren bör i första hand ansluta de
som meddelat sin frivillighet att delta i systemet”.
Nu räcker inte de frivilliga till längre i SydöstraFinlands gränsbevakning utan man har planerat
utjämningsledighet åt alla. Arbetsgivaren har
bestämt att frivilligheten ändras till alla är med i
systemet. I Helsingfors gränskontrollsenhet har
alla tjänstemän anslutits till systemet men det
har inte uppkommit behov att använda sig av
utjämningsledigheten. Det beror på användandet
av reservist-poolen och kommenderingsmän.
Där igen man använt utjämningsledigheten till att
utjämna övertidsarbete utan att fråga frivillighet.
Den andra skillnaden är att i Gränsbevakningsväsendets utjämningsledighetssystem betalas det

JÄSENKYSELY
RTU:N JÄSENILLE JÄRJESTETTIIN JÄSENKYSELY
KOTISIVUJEN UUDISTAMISESTA. RTU:N HALLITUS
KIITTÄÄ HYVISTÄ ESITYKSISTÄ JA NE PYRITÄÄN
OTTAMAAN HUOMIOON SIVUJA UUDISTETTAESSA.

ut en tilläggsersättning för varje timme som överstiger gränsen för 50 procents övertidsersättning.
Ersättningen är ungefär 30 procentenheter av den
enskillda timlönen. Ersättningen betalas inte ut för
tilläggsarbetstiden eller för de timmar som överskriver gränsen för 100 procent tilläggsersättning.
Utjämningsledighetssystemet som baserar sig
på frivillighet verkar allt mer övergå till arbetsgivarens sätt att godtyckligt flytta på behövligt
antal timmar från en period till en annan under
året. Det är skäligt att ifrågasätta huruvida
nuvarande system tjänar där både tjänstemannen och arbetsgivaren, speciellt då man tar i
beaktande att utjämningsperioderna bestäms
enligt arbetsgivarens behov. Overdrivna löften
om att man endast använder frivilliga tjänstemän
i systemet övertygar inte Gränssäkerhetsunionen
längre. Det verkar som att då man i inkommande
avtalsförhandlingarna behandlar användningen av
utjämningsledighetssystemet och dess inverkan
på tjänstemän, så kommer man att förhandla om
ett enda uttryck. Uttrycket är ”i första hand”. Om
man skulle ändra på utjämningsledighetssystemet
så att det baserar sig på tjänstemannen samtycke
eller frivillighet skulle det göra systemet mer
flexibelt både i inarbetande av och användandet
av utjämningsledigheten.

K

aikkien kyselyyn osallistuneiden kesken arvottiin
HolidayClubin lahjakortti, onnetar suosi Mika Kinnusta
Mäntsälästä. Powerbank varavirtalähde meni Ilkka Havukaiselle Lappeenrantaan. RTU:n lippikset menivät Kari
Kokolle Uukuniemelle, Pasi Vasaralle Imatralle ja Hannele
Hörmöselle Imatralle. Voittajiin ollaan oltu yhteydessä henkilökohtaisesti.
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TURVALLISESTI VESISTÖILLÄ

På svenska s. 34

OVATKO VARUSTEET ASIALLISESSA KUNNOSSA?

TURVALLISESTI VESISTÖILLÄ
KUN MERIVARTIOSTOISSA LIIKUTAAN MERILLÄ, SUHTAUDUTAAN VARUSTEISIIN JA OLOSUHTEISIIN AINA TARKASTI,
HAASTEELLISISTA OLOSUHTEISTA JOHTUEN. RAJAVARTIOSTOISSA JÄRVET JA JOET OVAT TODENNÄKÖISIMPIÄ
PAIKKOJA, JOISSA VIRASSA OLLESSA VOI KÄYDÄ NIIN SANOTUSTI HUONOSTI. VAJAA VUOSI SITTEN KUUSAMOSSA
TAPAHTUNEEN TAPATURMAN JÄLKEEN ON SYYTÄ MIETTIÄ ONKO MAARAJOILLA KÄYTÖSSÄ VESISTÖILLÄ
LIIKKUMISEEN ASIANMUKAISET VARUSTEET USEIN NIIN ARVAAMATTOMILLE SYYS- JA KEVÄTKELEILLE.
TEKSTI JA KUVAT OLLI RANUA

V

iime vuoden marraskuussa sattunut
työtapaturma on puhuttanut myös
Rajaturvallisuusunionin hallituksessa.
- Tapahtunut on aiheuttanut
keskustelua mm. siitä että onko
työnantaja tarjonnut työturvallisuuden kannalta
riittävät varusteet esim. pelastuspuvut työntekijöiden käyttöön. Muun muassa meripuolella on
mahdollisuus ajaa kelkoilla merijäillä tarvittaessa
pelastuspuvut päällä. Riskin mahdollisuus on
ollut myös maarajavartiostoissa tiedossa, kertoo
Rajaturvallisuusunionin puheenjohtaja Erkki
Hirvonsalo.
Kesällä maarajalla vesitöillä partioivien rajavartijoiden varustus on kohtuullisen riittävä.
- Kesällä on riittävä. Mutta talvella, kuten tämä
valitettava tapaus osoittaa niin ilmeisesti ei ole

10

R AJAV I E STI - R AJATUR VALLISUUSUNIONI R Y

ollut riittävä. Toivottavasti myös harjoituksia pidetään riittävän usein, jotta osataan käyttää kaikkia
käytössä olevia ja varmasti tapahtuneen jälkeen
uusia käyttöön tulevia turvavälineitä oikein, jatkaa
Hirvonsalo.

VARUSTEITA JA VARUSTEITA

Minkälaiset varusteet rajamiehillä ja -naisilla oikein
tulisi olla käytössä usein niin arvaamattomissa
jääpeitteisissä vesistönylitystilanteissa? Tähän kysymykseen on etsitty viime marraskuusta lähtien
aiempaa aktiivisemmin vastauksia.
On henkilökohtaisia varusteita, on partiokohtaisia varusteita ja on varusteita jotka voidaan hakea
tarpeen tullen mukaan esimerkiksi rajavartioasemalta. Varustuksen tulisi lähtökohtaisesti olla
sellainen, että a) rajamiestä ei muiden viranomaisten tarvitse tulla pelastamaan ja toisaalta sellainen,
että b) rajamies pystyy pelastamaan muita.

Jos palastellaan vielä tuo kohta a) osiin, niin
tarkoittaa se avantoon jouduttaessa sitä, että
rajamiehillä tulee olla sellaiset varusteet, jotta 1)
pysytään pinnalla ja 2) mielellään kuivana, jotta
peliaika lisääntyy, sekä 3) päästään takaisin jäälle
ja rannalle., sekä 4) evakuoidutaan sisätiloihin.

KELLUTAAN KUIVANA

KR:ssa vielä vuosi sitten kelluttavia pukineita löytyi
kahdenlaisia, vanhoja kelluntatakkeja ja uudempia
paukkuliivejä. Kumpiakaan tosin ei ole ollut tapana
juuri kelkkaillessa käyttää, varsinkaan paukkuliivejä, sillä ne päällä on avannosta ylöspääseminen
erittäin hankalaa. Myös kelkka-asu kelluttaa,
mutta hyvin ehkä vain noin minuutin verran.
Edellä mainitut kelluttavat asusteet eivät
kuitenkaan pidä käyttäjäänsä kuivana ja siten
lämpimänä. Niinpä mikäli avannosta ei pääse pian
ylös, hypotermia pääsee iskemään nopeasti. Jotta

TURVALLISESTI VESISTÖILLÄ
hypotermia ei pääse yllättämään, rajavalvontaa
suorittavilla tulisikin olla käytössään veden varaan
joutuessaan kuivana pitävä asuste.
Tässä lehdessä on työsuojeluvaltuutettu Teemu
Takalon koordinoima testi väliasusta, joka toimii
kelluttavana kuivapukuna. Puku siis paitsi kelluttaa, myös suojaa käyttäjäänsä hypotermialta.
- KR:n ensi vuoden hankintasuunnitelmassa on
kahdeksan Ursuitin kelluttavaa väliasua. Hinta on
tällä hetkellä rajoittava tekijä suuremman määrän
hankinnalle, kertoo Kainuun rajavartioston työsuojelupäällikkö kapteeni Esko Mantila.
Kahdeksan kelluttavan ja kuivana pitävän
väliasun hankinta on hyvä alku. Nyt saadaan
laajemmalti käytännön kokemuksia ko. asusteen
toimivuudesta rajapartiossa. Tällainen tai vastaava
pukine tulisi kuitenkin ehdottomasti hankkia
kaikille sitä tarvitseville rajavartiomiehille heti ensi
tilassa. Koska puvun hinta on vain noin 500 euroa,
ei se saisi olla rajoittava tekijä laajamittaisemmalle
hankinnalle.

PÄÄSTÄÄN TAKAISIN JÄÄLLE

Kun ensin kellutaan ja mahdollisesti pysytään
kuivana, tarvitaan varusteita minkä avulla voidaan
päästä takaisin jään päälle ja rantaan. Nämä
varusteet ovat viime vuoden tapaturman jälkeen
kohentuneet ainakin Kainuussa.
- Kainuun rajavartiostoon on hankittu viime
talvena heittoliinoja ja naskaleita. Naskalit ovat nyt
myös tulossa henkilökohtaiseksi varustukseksi,
jatkaa Esko Mantila.
Mikäli jollakin on hyviä ideoita varustuksen
suhteen, niin ne otetaan mielellään vastaan.
- Naskalit hankitaan kaikille tänä syksynä,

joten jos jollakin on tietoa mitkä
olisivat hyvät, mielellämme siitä
kuulisimme. Toisaalta jos on tiedossa mikä tahansa käyttökelpoinen varuste josta olisi hyötyä
avantoon jouduttaessa, se
varmasti hankittaisiin kokeiluun,
kertoo Esko Mantila.
Kun päästään rantaan,
on seuraavana ratkaistava
lämpimänä pysyminen ja
lämpimään pääseminen. Mikäli
päällä on ollut kuivana pitävä
asuste, tämä on helpompi
toteuttaa. Jos ollaan märkiä,
päälle tulisi mielellään saada
kuivat vaatteet. Jos sellaisia ei
ole, avaruuslakanat, hypotermiapussit yms. auttavat kunnes
päästään lämpimään. Kelkkojen
varustusta on nyt syytä miettiä
entistä tarkemmin myös tältä
kantilta.

PELASTETAAN MUITA

Muiden pelastaminen avannosta tarkoittaa varustusta jonka
turvin voidaan mennä partiona
joko ensimmäisenä yksin
pelastamaan veden varaan joutuneita tai vaikkapa
yhdessä pelastuslaitoksen kanssa.
- Viime keväänä Länsi-Suomesta saatiin
KR:oon pelastautumispukuja joka vartioasemalle
noin viisi kappaletta. Niitä ei ole tarkoitettu partiossa käytettäviksi, vaan mahdollisia pelastustehtäviä
silmällä pitäen, kertoo
Mantila.
Muiden pelastaminen vaatiikin useimmiten kuivapuvun.
Niitä ei maarajoilla,
ainakaan Kainuussa,
ollut käytössä vielä
ennen viime kevättä.
Nyt meripuolelta on
siis saatu muutamia
eri kokoja vartioasemille. Niiden käyttöä
harjoiteltiin Kainuussa
viime talvena ja ne
koettiinkin erittäin
hyviksi. Tuosta koulutuksesta myös lisää
tässä Rajaviestissä.

NÄIN MERELLÄ

Meri puolella varusteet ovat perinteisesti
olleet hyvällä mallilla.
Merivartiomestari
Mika Ahola Kokkolan

merivartioasemalta kertoo heillä olevista varusteista.
- Meillä on merellä jääpeitteen aikaan naskalit
aina mukana joko kaulassa tai rintataskussa helposti saatavilla. Lisäksi jäillä liikuttaessa käytetään
merellistä suoja-asua (pelastautumispuku) vähintään niin kauan, että jäät ovat riittävän paksut eli
15-20cm, kertoo Mika Ahola.
Merellinen suoja-asu sisältää seuraavat artikkelit: pelastautumispuku, fleece väliasu (paksu),
fleece väliasu (ohut), alusasu, sukat, neopreenihuppu ja -hanskat, neopreenikengät.
Kokkolan merivartioasemalla jokaisen kelkan
perälaatikosta löytyy heittoliina, narua sekä
hypotermiapusseja. Lisäksi partiolla on ajoneuvossa talvella ”hypotermialaukku”, jonka sisältö
on: Ready-heat (itsestään lämpenevä peite), viltti
ja välilakana, hypotermiapussi 2kpl, makuualusta,
ensiside 2kpl, sakset.
- Varsinainen partiointi moottorikelkoilla jääalueella aloitetaan täällä Kokkolassa vasta sydäntalvella tammi-maaliskuussa, kiintojään ollessa
15-20cm ja sitä paksumpaa. Hälytystehtävät on
tietysti sitten erikseen ja silloin voidaan liikkua
ohuemmillakin jäillä. Tällöin varusteena on aina
merellinen suoja-asu ja naskalit, jatkaa Ahola.
Paukkuliivejä merellä ei käytetä jäillä liikuttaessa, koska niiden kanssa on hankala nousta ylös
avannosta. Hälytystehtävissä heikkojen jäiden
aikaan toki käytetään yleensä hansa-lautaa ja pelastautumispukua tai jääkulkuneuvoa (arctic ant).
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KUUSAMOSSA HARJOITELTIIN
VEDESTÄ PELASTAUTUMISTA
HUHTIKUINEN PAKKASPÄIVÄ OLI HYVÄ PÄIVÄ KOKEA KYLMÄN VEDEN VAIKUTUSTA TALVISESSA KUUSAMOSSA.
LESKELÄNJÄRVEN VESI TODETTIINKIN HYYTÄVÄN KYLMÄKSI!
TEKSTI PETTERI MÄÄTTÄ
KUVAT OLLI RANUA

K

uusamon rajavartioaseman edustalla sijaitsevalla Leskelänjärvellä oli
monenlaista vilskettä huhtikuisena
pakkaspäivänä. Järvellä oli samanaikaisesti paikallisten pilkkitapahtuma ja järven länsipäässä, Nilojoen sulassa harjoiteltiin vedestä pelastautumista. Rajavartioasemalle
saatiin vierailevaksi kouluttajaksi Oulu-Koillismaan
pelastuslaitokselta palomestari Ville Määttä,
joka antoi Kuusamon- ja Kortesalmen rajavartioasemien henkilöstölle lyhyen teoriakoulutuksen
kylmyyden vaikutuksesta ihmiseen. Pääpaino
koulutuksessa oli kuitenkin käytännön osiossa,
jossa jokainen pääsi kokeilemaan miltä jäihin
putoaminen oikeasti tuntuu. Harjoittelu suoritettiin
kuitenkin turvallisissa olosuhteissa, kouluttajan
toimiessa turvallisuusvastaavana.

KOKEILTAVAT VARUSTEET

Koulutustilaisuuteen hankittiin kokeiltavaksi
erilaisia varusteita. Pukeutumisvarusteista testissä
olivat LSMV:sta saadut Ursuitin valmistamat
kuivapuvut sekä Multi Purpose Suit- Gore-Tex
kuivapuku. Pelastautumisvarusteista kokeiltiin
tietysti naskaleita, paukkuliivejä sekä heittoliinaa.
Pelkällä partiovarustuksella veteen ei uskaltautunut kuin muutama rajavartiomies, mutta heidän
ansiostaan saatiin todellista tuntumaa kylmän
veden vaikutukseen.
Kuivapuvussa pelastautumista harjoitelleet
näyttivät viihtyvän vedessä oikein mainiosti. He
saivatkin harjoitella heikoista jäistä pois pääse-

Pelastuspukuun kertyy sisälle ilmaa, joka kannattelee veden pinnalla. Ilmaa voi tarvittaessa vähentää kaulamansetin
kautta. Naskalit auttavat jäälle pääsyä usein ratkaisevasti.
mistä useita kertoja ilman minkäänlaista kylmän
tuntemusta. Gore-Tex- väliasulla, eli Multi Purpose
Suitilla varustautuneet eivät myöskään kokeneet
jäihin putoamista kovinkaan hyytävästi. Molemmat asut säilyttivät henkilön täysin kuivana ja näin
ollen toimintakyky säilyi. MPS- pukuun varustautuneilla kylmän tunnetta alkoi tuntua kuitenkin
puolen tunnin kuluttua vedessä käymisen jälkeen.
Pelastautumiseen avannosta käytettiin naskaleita ja heittoliinaa, jotka molemmat todettiin
erinomaisiksi apuvälineiksi. Naskalit toimivat luonnollisesti henkilön ollessa yksin, mutta heittoliinaa
käyttämään tarvitaan toinen henkilö. Pienehköllä
harjoittelulla, myös ilman apuvälineitä avannosta
päästiin pois. Mutta tekniikan oppimiseen menee

sen verran aikaa, että ilman kuivapukua se tuskin
olisi onnistunut.
Molemmissa kuivapuvuissa puvun sisään
jää sen verran ilmaa, että avannosta pelastautumiseen ei välttämättä tarvittu pelastusliivejä.
Niidenkin käyttöä kuitenkin harjoiteltiin. Käytössä
olivat paukkuliivit, jotka todettiin vaikeuttavan
avannosta nousua. Liivit täyttyvät vedessä olevan
henkilön etupuolelle ja niiden tarkoitus on kääntää
mahdollisesti tajuttomaksi joutunut henkilö kasvot
ylöspäin, jolloin henkilö ei tukehdu veteen. Tämä
aiheuttaa kuitenkin sen, että etupuolella täynnä
olevat paukkuliivit vaikeuttavat avannosta nousemista huomattavasti.

PAHIMMAT ONGELMAT
PARTIOPUVUSSA
Pelkkään partiopukuun pukuun pukeutuneen
henkilön pudottautuessa veteen, huomattiin heti,
miten shokeeraava vaikutus kylmällä vedellä on.
Vedessä olleet henkilöt alkoivat kokea välittömästi vaikeuksia päästä vedestä pois. Voidaankin
sanoa, että pelastautumiseen oli aikaa vain joitain
sekunteja. Naskaleilla ja heittoliinalla avustettuna vedestä nouseminen onnistui kohtuullisen
hyvin, mutta ongelmat eivät päättyneet siihen.

Mikäli alla ei olisi kuivana ja lämpimänä pitävää ja
kelluttavaa väliasua, olisi avannosta ylös jo kiire!
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Pakkasessa ja märissä vaatteissa elimistö jäähtyy
todella nopeasti ja henkilö altistuu välittömään
hypotermian vaaraan, josta seurauksena voi
olla jopa tajuttomuus. Harjoituksessa paikalla oli
onneksi moottorikelkka ja vartioaseman sauna
lämpimänä, joten apu oli lähellä.

KUIVANA SÄILYMISELLÄ ON HENKEÄ
PELASTAVA VAIKUTUS
Harjoituksen loppupalaverissa todettiin, miten
heikko selviytymisen mahdollisuus veteen pudonneella henkilöllä on. Vaikka veteen pudonnut
henkilö onnistuisi selviämään vedestä pois, ei
pelastautuminen ole vielä varmaa. Vähänkään
pidempiaikainen oleskelu kylmässä ilmassa voi
aiheuttaa hypotermian ja tajuttomuuden. Suurin
pelastautumisen mahdollisuus veteen pudon-

neelle tulee ainoastaan silloin, jos henkilö säilyy
kuivana. Siihen tarvitaan joko kuivana säilyneet
varavaatteet tai kuivapuku, joka pitää ihoa vasten
olevan vaatekerroksen kuivana. Kylmä alkaa

kangistamaan veteen pudonnutta minuuteissa,
joten varavaatetuksen vaihtaminen ei käytännössä
ole välttämättä edes mahdollista.
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RAJAVIESTI TESTAA
URSUIT MULTI PURPOSE SUIT

KELLUTTAVA KUIVAPUKU
SUOJAA HYPOTERMIALTA
TESTAUKSEEN VALIKOITUNUT URSUK OY:N VALMISTAMA URSUIT MULTI PURPOSE SUIT (MPS) ON ULOIMMAN
VAATETUKSEN ALLE PUETTAVA GORE-TEX -KANKAINEN KUIVAPUKU. PUVUN SUHTEEN MEILLÄ EI OLLUT
MINKÄÄNLAISIA ENNAKKO-ODOTUKSIA TAI TIETOJA, JOTEN LÄHDIMME TESTAAMAAN TÄYSIN PUHTAALTA PÖYDÄLTÄ.
MPS-VÄLIASUA ON TOKI TESTATTU JA KOEKÄYTETTY AIEMMIN RAJAVARTIOLAITOKSESSA, MUTTA NIISTÄ TESTEISTÄ
MEILLÄ EI OLLUT TIETOJA.
MPS-väliasu tulee alus- ja päällysvaatteiden väliin.

TESTI TEEMU TAKALO

P

aketista avautui todella kevyt pukine,
joka ei tuonut henkilökohtaisesti
minkäänlaista luottamuksen tunnetta.
Tuote oli kevyt ja vuoreton kuin
makkaran kuori.
Testissä keskityttiin tuotteen käytettävyyteen ja
ominaisuuksiin rajapartiossa erilaisissa olosuhteissa. Multi Purpose Suit -kuivapukua käytettiin partiossa kelkkaillessa ja hiihtäessä sekä metsästysja kalastusreissuissa erilaisissa tilanteissa. Testin
suurin tavoite oli löytää työturvallisuutta parantavia
pukineita sekä välineistöä.

KELKKAPARTIOSSA

Jokaisena testipäivänä alimmaiseksi vaatekerraksi
puettiin tekninen urheilukerrasto. Kylmemmillä
keleillä käytettiin lisäksi villaista välikerrastoa.
MPS-välipuku tuntui pukiessa isolta ja pussimaiselta, mutta sille on selvä tarkoitus. Ilmatilaa
jää reilusti puvun sisälle. Jalat ovat umpinaiset,
mansetit ranteissa ja kaulalla tuntuvat tiukoilta.
Testipuvuista kaulamansetteja ei leikattu käyttäjille
sopivaan mittaan, joten sen vuoksi ne olivat tavallista kireämmät. Ylimääräinen ilma päästetään
kaulamansetin kautta ulos raottamalla mansettia
ja menemällä kyykkyyn. Se helpottaa päällysvaatteiden päälle pukemista. Pukemisen jälkeen
sisätiloihin ei kannata jäädä haaveilemaan kovin
pitkäksi aikaa, koska ainakin mansetit ihoa vasten
alkavat hikoamaan välittömästi.
Kelkkaillessa pukinetta ei huomaa juuri ollenkaan, eikä se hankaloita ajamista. Ajoasentoa
vaihdettaessa välipuvun ilma tussahtelee välillä
pois, mutta siihen tottuu nopeasti. Liian pientä
väliasua ei voi laittaa välikerrokseksi, koska sen
materiaali ei veny ollenkaan. Tiukat mansetit kiristävät sen verran, että tietää puvun olevan päällä.
Kaulan mansettia joutuu löysäämään aika ajoin ja
vesistöille mentäessä vetoketjun joutuu taas vetämään ylös asti kiinni. Vetoketju on järeä, vesitiivis
ja se toimii hyvin. Kelkkailuvaatetusta valittaessa
väliasu on otettava huomioon, koska normaalivaatetuksen lisäksi MPS antaa lisää lämpöä.
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AVANNOSSA

Testipäivä oli tuulinen,
-6 astetta pakkasta. Varustuksena
tekninen aluskerrasto,
rajan partiohaalari,
lämpötakki, turvajalkineet sekä varustevyö
pl. virka-ase. Rajan
partiohaalarin alle puettaessa asu kelluttaa
hyvin ja pitää teknisen
aluskerraston kuivana.
MPS-puvun kelluttava
ominaisuus yllättää
testaajat täysin. Liiallinen kelluminen jopa
vaikeuttaa uimista, eli
puvun ”tyhjentäminen” aika ajoin kuuluu
asiaan. Pudotessa
jäiden sekaan vesi
toki tuntuu kylmältä,
mutta kylmä ei tartu
kroppaan. Avannosta
ylösnouseminen
onnistuu hyvin naskaleita apuna käyttäen.
Yli puolen tunnin
seisoskelu rannalla ei tuota mitään
ongelmia. Ainoastaan
sormia ja varpaita
alkaa paleltamaan.
Rajan uuden
kelkka-asun ml. kelkkakypärän kanssa tilanne on
sama. MPS pitää pinnalla, vaikka päällysvaatteet
muuttuvat kastuessaan todella raskaiksi. Jään
päälle pääseminen on hieman työläämpää ja
vaatii oikeasti ponnisteluja. Kelkka-asu itsessään
kelluttaa parisen minuuttia ennen kuin se vettyy
läpimäräksi. Multi Purpose Suit antaa avannosta nousun jälkeen aikaa selviytymiseen, koska
alusvaatteet pysyvät kuivina. Kastumisen jälkeen

hypotermia on paha vastustaja, vaikka selviytyisit
pois avannosta. Testissä avannossa ja jäiden seassa käytiin useita kertoja tunnin aikana ja vettä ei
mennyt puvun sisälle. Kylmän tunnetta havaittiin,
mutta siihen ratkaisuna on lisätä vaatetta alimpiin
kerroksiin.
Kylmän veden vaikutusta testattiin myös ilman
mitään kelluttavia, tai vettä pitäviä asusteita.
Toiminta-aika leikkaantui murto-osaan ja avannos-

TURVALLISESTI VESISTÖILLÄ
ta nousemisen jälkeen oli todella kylmä.

PILKKIREISSULLA

MPS-pukua testattiin myös Lapin karuissa
olosuhteissa Surnujärven kevätjäillä. Useana
päivänä testaajat pääsivät järvelle kovalla tuulella.
Gore-Tex -kalvoa tuuli ei läpäise, joten kylmälläkin kelillä se estää kylmän pääsyn selkään ja
varpaisiin. MPS toimii siten myös erinomaisena
tuulelta eristävänä väliasuna. Pitkinä kalastuspäivinä kaulamansettia ei voi pitää koko ajan tiukalla,
vetoketju ylös asti kiinnivedettynä. Asusteen
hengittävyys oli yllättävän hyvä, vaikka kevätaurinko nosti parina päivänä lämpöä. Kiinnijääneet
kelkat rekineen aiheuttivat kuitenkin suurimmat
lämmönnousut. Puvun päälle pukeminen antaa

kuitenkin turvallisuuden tunnetta kulkiessa uusilla
selkosilla ja tuntemattomilla vesistöillä.

YHTEENVETO JA KÄYTTÖKOHTEITA

MPS-väliasu on varsinkin kevään ja syksyn
rospuuttokeleille hyvä asuste parantamaan
työturvallisuutta ja työssäolon mukavuutta. MPSväliasu on käyttäjäkohtainen, koska mansetit on
leikattava jokaiselle käyttäjälle oikean kokoisiksi.
Myös huollosta ja säilytyksestä on käyttäjän
pidettävä hyvää huolta itsenäisesti. Mansettien
ompeleille ja liimauksille on tehtävä säännöllisiä
käyttäjätarkastuksia ja tarvittaessa korjausliimauksia. Lisäksi rannemansettien kestävyys riippuu
käyttäjän tavasta käyttää pukinetta ohjeiden
mukaisesti. Multi Purpose Suit on erittäin hyvä

vaihtoehto varsinkin syrjäisillä alueilla toimittaessa,
kun apu on kaukana.
Puvun hinta voi aluksi hirvittää, mutta on täysin
verrattavissa minkä tahansa Gore-Tex- asun
hintaan. Hankinnat täytyy laittaa arvojärjestykseen
ja tehdä selväksi niiden käyttötarkoitus.
Rajavartiolaitoksen partiolle Multi Purpose Suit
olisi aivan ehdoton apuväline keväisin ja syksyisin
jääpeitteisillä alueilla liikuttaessa. Se antaisi peliaikaa selviytymiseen, eikä tee partiosta pelastettavaa. Toisaalta metsästysreissuilla metsästyskoiran
solahdettua jäiden läpi, MPS- pukumies voi
huoletta noutaa koiransa pois avannosta. Puku on
myös hyvä vaihtoehto uistelijoille, lohensoutajille
ja veneilijöille kylmien vesien aikaan. Yhdistettynä
toimiviin paukkuliiveihin.

Läheltä piti!

jäädyttäneet railon takaisin umpeen.
Pääsin etelärannalta jäälle ilman mitään ongelmia. Jää tuntui olevan
vahvaa ja muutaman metrin lännempänä oleva tuhkattu railokin näytti olevan
umpijäässä. Tepastelin raittiissa pakkasaamussa lammen pohjoisrannalle ja
MUISTELO BY JERKKO
huomasin ,että pohjoispuolelta jäältä pois pääsy ei ehkä olisi turvallista. Ranta
oli jäässä, mutta jää sen verran ohutta, että siihen ei olisi asiaa.
aikka asenteet ja huolellisuus olisivatkin kunnossa, niin vahinkoArvelin ensin, että palaan etelärannalle ja kipuan poroaitaa pitkin lammen
ja sattuu ja huonoa tuuria voi aina olla. Turvaan tulisi kirjata paitsi
yli. Mutta sitten iski joku ”aivopieru” ja aloin tutkia sitä tuhkalla sulatettua
tapaturmat myös läheltä piti -tilanteet, mutta näin on tuskin
uraa kelkkauran ja poroaidan välissä. Tutkiskelin aikani jäätä ja totesin sen
kovinkaan usein tehty. Jos on kastuttu, mutta selvitty tai suksilla
olevan teräsjäätä ja arvelin sen kestävän mennä yli.
tai kelkalla on juuri ja juuri vesistön yli
Laskeskelin, että pintapaine olisi vielä pienempi jos
päästy, on oltu hiljaa ja huokaistu helpotuksesta.
hivuttautuisin ryömien yli tuon tumman teräsjään.
Taas selvittiin…
Kaikki meni hyvin siihen asti kunnes 25 kiloinen
Luotetaan usein siis siihen, että ei ennenkään
koira tuli viereen ihmettelemään. Samassa kun koiole mitään tapahtunut joten tuskin tapahtuu
nytkään. Totuus kuitenkin on se, että rajamiehiä
ra tuli viereen, mentiin kumpainenkin läpi jään. Sain
on hukkunut virantoimituksessa ennenkin. Ei
jään reunasta kannateltua käsillä etten vajonnut
monenkaan nykyisen rajamiehen virkauran aikana,
pinnana alle. Koira pyrki hätäpäissään kipuamaan
mutta ainakin Kainuussa 1980-luvulla hukkui kaksi
vuoroin minua ja vuoroin jäätä vasten.
rajamiestä ja tätä aiemmin mm. 1960-luvulla.
Sain otettua naskalit kaulalta ja iskin ne voimalla
Kun viime vuonna Kuusamossa tapahtui
jäähän. Naskalit upposi jäähän osittain niin, että
traaginen hukkuminen virantoimituksessa, moni
kahvatkin upposivat. Koitin vetää itseä naskaleilla
rohkaistui muistelemaan omia läheltä piti –tilanteita.
ylös, mutta vanha jää oli pinnasta niin haurasta,
Ja niitä oli paljon! Seuraavassa yksi näistä lukuisisettä se antoi periksi ja naskalit irtosivat. Siinä
vaiheessa alkoi jo epävarmuus hiipiä. Iskin naskalit
ta läheltä piti –tapahtumista:
uudelleen samoihin reikiin ja sain sen verran pitoa,
”Elettiin kevättä 2004. Palveluspaikkani oli
että pääsin kampeamaan itseni ylös avannosta.
tuolloin Kurvisen rajavartioasema. Minulla oli noin
Pyörähdin selälleen paksumman jään puolelle.
vuoden ikäinen rajakoiran alku ja oli tarkoitus
Kurotin kädellä koiran valjaisiin ja sain vedettyä
kävellä rajamerkki 757:ltä Kurvisen tilapäiselle
koirankin kuiville.
rajanylityspaikalle. Aamulla oli ollut pakkasta
Etenin nopeasti pyörimällä poroaidalle asti ja
noin 10-15 astetta. Sovittiin, että kävelen yksin
sitten poroaitaa pitkin yli lammen. Siitä juosten
pentukoiran kanssa pakkasessa kovettunutta
kelkkauraa pitkin ryp:lle noin 2km.
kelekan jäläkeä. Tiedettiin ,että pohjoisrannalla voi
Kämpällä vaatteita kuivatellessa alkoi sitten valjo olla ns. rantaporetta, niinpä päätin ottaa naskalit
kaulaan. Kaiken varalta.
jeta itsellekin, että kuinka suurta riskiä olin ottanut,
Rajamiehiä on hukkunut, toisin kuin yleisesti luullaan,
Matkaa ryp:lle tuli noin 3 km. Välille sattuu
eli miksi en kehdannut kiertää takaisin ja tulla pitkin
virantoimituksessa vuosien saatossa. Onneksi viime
Liholampi jo heti alkutaipaleesta. Kesällä Liholamporoaitaa ja mikä ihmeen aivopieru oikein sai vallan
vuosikymmeninä kuitenkin erittäin harvoin.
ja loi liian optimistisen kuvan jäätilanteesta.
men ylitykseen tarvittiin venettä ja siihen aikaan siitä
Onneksi mukaan tuli naskalit! Ainakin ne helpotti ylöspääsyä, sillä lähimmät
kuljettiin päivittäin. Usein keväällä jäät pakkasi viipymään lammessa pitkään ja
työkaverit olivat samaan aikaan ryp:llä 2 km päässä.
se teki alkukauden veneilystä hankalaa, vaikka jo saattoi olla hyvät kävelykelit.
Tästähän ei sitten esimiehille eikä työkavereille liiemmin tullut huueltua
Vartioasemalla oli päätetty kokeilla jouduttaa veneen käyttöä kevätjäiden
muutamaan vuoteen. Mutta sen opin, että luontoäidin kanssa ei pijä pelleillä
aikaan. Kelkkauran ja poroaidan väliin oli tuhkattu reitti joka jouduttaisi siltä
ja toisaalta luonnon voimien edessä ihminen on hyvin pieni!”
kohtaa jään sulamista, jotta saataisiin veneen mentävä railo. Näin kävikin ja
railo oli jo ehtinyt yllättävän nopeasti sulaa. Kuitenkin edellisöiset pakkaset oli

V
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ELÄKKEELTÄ TAKAISIN
PASSINTARKASTUKSEEN
KAINUUN RAJAVARTIOSTOSTA NELJÄ JA SUOMENLAHDEN MERIVARTIOSTOSTA KOLME RAJAMIESTÄ KESKEYTTIVÄT
ELÄKKEELLÄ OLON JA PALASIVAT JUHANNUKSEN TIENOILLA TAKAISIN RIVIIN. YHTÄ LUKUUN OTTAMATTA KAIKKI
JATKAVAT HELSINKI-VANTAALLA PASSINTARKASTUKSESSA VUODEN VAIHTEESEEN SAAKKA.
TEKSTI OLLI RANUA
KUVAT OLLI RANUA JA JANNE VARONEN

VENÄJÄNKIELEN TAITOA

V

Jukka Määttä (58) jäi eläkkeelle 52-vuotiaana
vuonna 2011. Nyt kuuden vuoden eläkkeellä olon
jälkeen Määttä palasi passintarkastajaksi HelsinkiVantaalle.
- Sitouduin pooliin viime vuonna, joten pyydettäessä sitten palasin takaisin töihin. Ilmoitin jo
silloin, että voin tulla töihin KR:oon tai SLMV:oon.
Pooliin sitouduttaessa viime vuonna katsoin, että
jos isänmaan etu vaatii, niin olen käytettävissä.
Määttä kehuu uutta työyhteisöä avoimeksi.
- Täällä on todella hyvä henki ja aina on saanut
neuvoja kun on tarvittu. On kaikkien etu, että kesä
ei ole ollut niin tiukka kuin esim. vuosi sitten. Lisää
käsiparia on täällä tarvittu, jatkaa Jukka Määttä.
Työsuunnittelu on pelannut myös hyvin. Kuusamosta kotoisin oleva Määttä kertoo käyneensä
kaikilla noin viikon mittaisilla vapailla kotipuolessa.
Palkasta verottaja vie ison osan, joten Jukka
Määttä on ajatellut että ”jää mikä jää” eikä sillä ole
niin isoa merkitystä.
Kuuden vuoden jälkeen takaisin palatessa työkuviot eivät välttämättä kaikilla ole aivan kirkkaana
mielessä.
- Työssä osaaminen ei ole kuitenkaan ollut
kovin iso haaste. Yksi päivä katseltiin ja sitten
alettiin töihin. Tietojärjestelmät ovat eniten muuttuneet kuuden vuoden aikana, mutta kun niiden

ankan sotilashuhun mukaan poolilaisia ei todennäköisesti olisi käytetty,
jos komennusmiehiä olisi saatu niin
paljon kuin SLMV pyysi ja tarvitsi.
Henkilöstötarve on kuitenkin ollut
suuri myös muualla, mm. kesälomien ja rajavalvonnan tehostamisen vuoksi. Komennusmiesten
komennukset loppuivat syyskuun puolivälin
paikkeilla.
Mitä mieltä Rajaturvallisuusunioni on poolilaisten eli eläkeläisten määräaikaisiin palkkaamisiin?
- Vuosina 2018-19 on jossain määrin perusteltua käyttää poolilaisia, sillä Rajavartiolaitos ei
ehdi nyt vallalla olevaan operatiiviseen tarpeeseen
kouluttaa uusia virkamiehiä. Vuoden parin jälkeen
määräaikaisen työvoiman käytöstä on kuitenkin
luovuttava, sillä operatiivisesta tarpeesta johtuvaa
henkilöstötarvetta ei mielestäni tule korvata määräaikaisilla työntekijöillä, kertoo RTU:n puheenjohtaja Erkki Hirvonsalo.
Olisiko ”työvoimapula” voitu ratkaista toisin
kuin palkkaamalla poolilaisia eläkkeeltä?
- Työvoimapula olisi voitu ratkaista myös
esimerkiksi ylitöillä ja tasoitusvapaajärjestelmää
käyttäen, jatkaa Hirvonsalo.
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kanssa pääsi sinuiksi, niin mukavasti on lähtenyt
kulkemaan, jatkaa Määttä.
- Toisaalta täällä löytyy tukea takaa aina jos on
tarve. Oman venäjän kielen osaamisen vuoksi
olen päässyt antamaan myös osastolle apua
tarvittaessa, mikä tuntuu hyvältä, kertoo Määttä.
Majoituskin on järjestetty niille ketkä sitä
tarvitsevat.
Luottamusmieheen ei Määtällä ole tarvinnut olla
yhteydessä, sillä kaikki on selvinnyt, myös lomat.
- Janne Varonen on lähellä jos tarvii. Taitaapa
olla meillä kaikilla RTU:n jäsenmaksut maksettu,
joten senkin puolesta on saanut luottavaisin mielin
olla, kertoo Jukka Määttä.
Mikäli tukitarvetta on jatkossakin, arvelee
Määttä että kutakuinkin kaikki lienevät halukkaita
jatkamaan.
- Kun mm. henkilökohtaisen virka-aseen tasokoekin on suoritettu ja kaikki muukin opittu, olisi
tietysti hyvä valmius jatkaa, lopettaa Määttä.

HEIKKISET KAJAANISTA
JA OULUSTA
Risto Heikkinen Kajaanista (55) jäi eläkkeelle
vuonna 2015, joten hän ehti olla parisen vuotta
eläkkeellä ennen paluuta.
- Ajattelin että kun Rajavartiolaitoksessa ei ole
koskaan käynyt niin, että eläkkeeltä olisi pyydetty

Seppo Heikkinen
ja Risto Heikkinen
odottavat HelsinkiVantaan lentokentällä
seuraavaa
matkustaja-aaltoa
passintarkastukseen.

takaisin töihin, niin testaan tämän ja olen kerrankin
ensimmäisten joukossa, kertoo Risto Heikkinen.
Myös Heikkinen on otettu hyvin vastaan vaikka
ennakkoon hieman miettivät kuinka eläkeläisiin
suhtaudutaan.
- Olen tyytyväin palkkaan ja työtehtäviin, mutta
erityiskiitoksen annan työpaikalle. Meidät on otettu erittäin hyvin vastaan ja moni on kertonut, että
eivät tiedä miten olisivat kesästä selvinneet ilman
eläkkeeltä tukemaan tulleita, jatkaa Heikkinen.
Asunto on myös Heikkisen mielestä ihan hyvä.
Kävellen noin 25 minuuttia ja polkupyörällä noin
10 minuuttia on ihan kohtuullisen matkan päässä
työpaikalta. Asuminen ei kuitenkaan ole ilmaista
poolilaisille, vaan siitä joutuu maksamaan 134
euroa kuukaudessa.
Vaikka kaikki on sujunut hyvin, Heikkinen ei

osaa vielä jatkosta sanoa mitään.
- Luottamusmiehiin ei ole tarvinnut olla yhteydessä, sillä kaikki mitä on sovittu on pitänyt. Nyt
ollaan vuoden vaihteeseen asti ja sen jälkeisestä
en osaa sanoa ainakaan jyrkkää eitä. Pitäiskö
silloin olla jo muiden kuin poolilaisten vuoro?
Ens kesänä vois ehkä sitten palata jos on tarvis,
lopettaa Risto Heikkinen.
Seppo Heikkinen (54) Oulusta on nuorin eläkkeeltä palanneista poolilaisista ja ehti olla eläkkeellä vain 11 kuukautta ennen kun palasi töihin.
- Passintarkastus oli tietysti Vartiuksen ajoilta
hyvin mielessä, mutta kyllähän se liikenne on täällä vähän erilaista kuin oli itärajalla, kertoo Seppo
Heikkinen.
Työtehtäviin opastettiin hyvin.
- Parisen viikkoa meillä oli paikalliset opasta-

massa. Siinä ajassa pääsi hyvin sisään. Sen olen
kuitenkin huomannut että pikkusen napakampi
kielitaito olisi hyvä olla, vaikka perus englannillakin
ihan hyvin pärjää, kertoo Heikkinen.
Heikkinen on viihtynyt hyvin. Sitä lienee edesauttanut hyvät julkiset kulkuyhteyden Oulusta,
josta mm. lentämällä pääsee nykyiselle työpaikalle
helposti, nopeasti ja edullisesti.
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TILAPÄINEN HOITOVAPAA
MONELLE ANSIOTYÖSSÄ OLEVALLE ALLE 10 -VUOTIAAN LAPSEN VANHEMMALLE ON TUTTU TILANNE, KUN LAPSI
SAIRASTUU, JA LASTA EI VOI VIEDÄ PÄIVÄKOTIIN. VANHEMMALLA ON TÄLLÖIN OIKEUS KÄYTTÄÄ TILAPÄISTÄ
HOITOVAPAATA JA HOITAA SAIRASTA LASTA KOTONA. TILAPÄISESTÄ HOITOVAPAASTA ON SOVITTU VALTION VIRKA – JA
TYÖEHDOISSA.
TEKSTI JA KUVA HEIKKI TIIPPANA

S

yksy saapuu. Koulut ja päiväkodit aloittavat toimintansa. Tämä
tarkoittaa myös erilaisten tartuntatautien, kuten flunssan ja mahataudin nopeaa leviämistä. Monissa
lapsiperheissä käydään vuosittain läpi molemmat
em. sairaudet.
Illalla, ennen seuraavaa työpäivää, tilanne
näyttää normaalilta. Isä ja äiti ovat lähdössä
seuraavana aamuna töihin ja lapset päiväkotiin.
Yöllä lastenhuoneesta kuuluu oksentavan lapsen
ääni ja itkua. Vanhemmat ryntäävät lastenhuoneeseen ja näyn voi kuvitella. Petivaatteet vaihtoon
ja pyykkikone päälle. Loppuyöksi sanko lapsen
sängyn viereen, ja unet voi unohtaa siltä yöltä.
Aamulla soitto työpaikalle ja ilmoitus työnantajalle
tilapäisen hoitovapaan käyttämisestä
lapsen äkillisen sairastumisen takia.
Kuulostaako tutulta?

virka- ja työehdot 2014 – 2017)

ISÄ JA ÄITI VOI JAKAA

Molemmat vanhemmat voivat käyttää tilapäistä
hoitovapaata yhteensä enintään neljä työpäivää
lapsen saman sairaustapauksen yhteydessä.
Tilapäinen hoitovapaa voidaan jakaa esimerkiksi
siten, että saman päivän aikana lasta voi hoitaa
aamupäivällä äiti ja iltapäivällä isä, jos se on
vanhempien töiden järjestelyn kannalta tarkoituksenmukaista.
Oikeus vapaaseen on lapsi- ja sairauskohtainen. Toisen lapsen sairastuessa tai lapsen
sairastuessa toiseen sairauteen, on uusi tilapäisen
hoitovapaan jakso käytettävissä. Sairaus todetaan
samoin kuin virkamiehen tai työntekijän oma
sairaus. Virkamiehen tai työntekijän on tarvittaes-
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VAPAAPÄIVIEN VAIKUTUS

Lauantain ja sunnuntain ollessa virkamiehen tai
työntekijän vapaapäiviä, voi palkallinen tilapäinen
hoitovapaa kestää perjantaista keskiviikkoon, sillä
kyseisiä kahta vapaapäivää ei oteta huomioon
laskettaessa neljää palkallista työpäivää. (Valtion
virka- ja työehdot 2014 – 2017 ). Jos vanhempien vapaapäivät sattuvat arkipäiville, sovelletaan
samaa esimerkkiä.

JOS KYKENEMÄTÖN
HOITAMAAN

MITÄ TILAPÄINEN
HOITOVAPAA TARKOITTAA?
Virkamiehellä ja työntekijällä on oikeus
saada alle kymmenvuotiaan tai vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsensa
tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan alle kymmenvuotiaan
tai vammaisen tai pitkä- aikaissairaan
lapsen sairastuessa äkillisesti lapsen
hoidon järjestämiseksi tai tämän
hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata
enintään neljä työpäivää kerrallaan.
Sama oikeus on myös lapsen vanhemmalla,
joka ei asu tämän kanssa samassa taloudessa.
Tilapäiseen hoitovapaaseen oikeutetut saavat olla
tilapäisellä hoitovapaalla saman kalenterijakson
aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti.
Virkamiehen tai työntekijän on ilmoitettava
työnantajalle tilapäisestä hoitovapaasta ja sen
arvioidusta kestoajasta niin pian kuin mahdollista.
Työnantajan pyynnöstä virkamiehen tai työntekijän
on esitettävä luotettava selvitys tilapäisen hoitovapaan perusteesta.
Virkamiehellä tai työntekijällä ei ole oikeutta
tilapäiseen hoitovapaaseen, jos toinen vanhemmista on kotona, ellei kotona oleva vanhempi
ole sidoksissa sellaiseen toimintaan, joka estää
lapsen päivittäisen hoitamisen tai ellei hän ole
muutoin kykenemätön hoitamaan lasta. (Valtion

henkilö, jonka aviopuoliso on asevelvollisuuden
suorittamisen tai reservin harjoitusten, sairauden,
matkan, työskentelystä tai opiskelusta johtuvan
toisella paikkakunnalla asumisen tai muun sellaisen pakottavan syyn vuoksi estynyt osallistumaan
lapsen hoitoon. (Valtion virka- ja työehdot 2014
– 2017)

sa esitettävä selvitys myös siitä, että tilapäisellä
hoitovapaalla on ollut kerrallaan vain toinen lapsen
vanhemmista. (Valtion virka- ja työehdot 2014 –
2017)

PALKALLISUUS

Virkamiehelle ja työntekijälle maksetaan palkkaus
tilapäisen hoitovapaan ajalta, enintään neljältä työpäivältä. Palkkauksen maksamisen edellytyksenä
on, että poissaolo on sairastuneen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi välttämätön. Palkallisuuden edellytyksenä on lisäksi, että molemmat
vanhemmat ovat ansiotyössä tai kysymyksessä
on yksinhuoltaja ja että lapsen sairaudesta esitetään vastaava selvitys kuin mikä virkamiehen tai
työntekijän omasta sairaudesta vaaditaan.
Yksinhuoltajaksi katsotaan myös henkilö, joka
pysyvästi asuu erillään aviopuolisostaan sekä

Joskus voi tulla eteen tilanne, että
toinen vanhemmista on kykenemätön hoitamaan lastaan esimerkiksi
oman sairautensa takia. Tällöin
terveenä oleva vanhempi voi jäädä
hoitamaan sairasta lasta tilapäiselle
hoitovapaalle.
On myös mahdollista, että lapsi
sairastuu, kun toinen vanhemmista
on ollut edellisen yön yövuorossa.
Voidaanko olettaa, että yövuoron
jälkeen vanhempi on kykenevä
hoitamaan sairasta lasta? Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta. Tärkeintä on, että vanhemman
pitää olla kykenevä hoitamaan lasta. Tilapäiseen
hoitovapaaseen liittyvissä ongelmatapauksissa ja
kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä hallintoyksiköiden RTU:n luottamusmiehiin.

KAIKKIEN ETU

Tilapäinen hoitovapaa on yksi edunvalvonnan
saavutuksista. Se on työntekijän, työnantajan ja
koko yhteiskunnan etu. Paras hoitaja sairaana
olevalle alle 10 -vuotiaalle lapselle on lapsen oma
vanhempi. Sairaan lapsen vieminen esimerkiksi
päiväkotiin on ehdottomasti kielletty. Sairas lapsi
voi tartuttaa muut lapset ja hoitajat. On myös
työnantajan etu, että lapsen sairastumisen takia
pidetyt poissaolot voi tehdä hyvällä omallatunnolla
ilman stressiä.

TILLFÄLLIG VÅRDLEDIGHET
FÖR MÅNGA FÖRVÄRVSARBETANDE SMÅBARNSFÖRÄLDRAR ÄR DET EN BEKANT SITUATION DÅ BARNET ÄR SJUK
OCH INTE KAN LÄMNAS TILL DAGISET. FÖRÄLDERN HAR DÅ RÄTTIGHETEN ATT ANVÄNDA TILLFÄLLIG VÅRDLEDIGHET
OCH SKÖTA OM DET SJUKA BARNET HEMMA. DET ÄR BESTÄMT OCH FASTSLAGET I STATENS TJÄNSTE- OCH
ARBETSVILLKOR.
TEXT OCH BILD HEIKKI TIIPPANA

S

kolor och dagis börjar sin verksamhet igen då hösten kommer.
Tyvärr betyder det också att olika
sjukdomar, som flunssa och magsjuka snabbt sprider sig. I många
barnfamiljer är det vanligt att man årligen hamnar
genomgå båda sjukdomarna.
På kvällen innan följande arbetsdag verkar
allt ok. Både pappa och mamma är påväg till
arbetet på morgonen och barnen till dagis. På
natten vaknar man till att barnet spyr och gråter
i sitt rum. Föräldrarna rusar över till barnet och
man kan bara föreställa sig syn. Sängkläderna
byts och man startar bykmaskinen. Barnet får en
hink bredvid sängen men man kan glömma att få
sova resten av natten. På morgonen ringer man
till arbetsplatsen och meddelar arbetsgivaren att
man är i behov av tillfällig vårdlediget pga barnet
snabba insjuknande. Låter dethär bekant?

VAD ÄR TILLFÄLLIG
VÅRDLEDIGHET?
Om en tjänstemans eller arbetstagares eget
barn eller något annat i hans eller hennes hushåll
varaktigt boende barn som inte har fyllt tio år eller
som är handikappat eller långtidssjukt plötsligt
insjuknar, har tjänstemannen eller arbetstagaren rätt till tillfällig vårdledighet under högst fyra
arbetsdagar åt gången för att ordna vård eller för
att vårda barnet.
Också en förälder som inte bor i samma
hushåll som barnet har samma rätt. De som
har rätt till tillfällig vårdledighet får hålla tillfällig
vårdledighet under samma kalenderperiod men
inte samtidigt.
Tjänstemannen eller arbetstagaren ska underrätta arbetsgivaren om tillfällig vårdledighet och
om dess uppskattade längd så snart som möjligt.
På arbetsgivarens begäran ska tjänstemannen
eller arbetstagaren lämna en tillförlitlig utredning
om orsaken till den tillfälliga vårdledigheten.
En tjänsteman eller arbetstagare har inte rätt
till tillfällig vårdledighet om den andra föräldern är
hemma, om inte den förälder som är hemma är
bunden av en sådan verksamhet som förhindrar
daglig vård av barnet eller annars är oförmögen
att sköta barnet. (Statens tjänste och arbetsvillkor
2014 – 2017, s.53)

FÖRÄLDRARNA KAN DELA PÅ
TILLLFÄLLIG VÅRDNADSLEDIGHET
Båda föräldrarna kan använda sig av sammanlagt
högst fyra arbetsdagar tillfällig vårdledighet i samband med samma sjukdomsfall hos ett barn. Den
tillfälliga vårdledigheten kan således delas upp
t.ex. så att barnet under samma dag kan vårdas
av modern på förmiddagen och av fadern på
eftermiddagen, om detta är ändamålsenligt med
tanke på organiseringen av föräldrarnas arbeten.
Rätten till vårdledighet gäller endast det barn
och det insjuknande ledigheten beviljats för. När
ett annat barn insjuknar eller när barnet insjuknar
i en annan sjukdom, står en ny period av tillfällig
vårdledighet till förfogande. Sjukdomen ska
konstateras på motsvarande sätt som tjänstemannens eller arbetstagarens egen sjukdom.
Tjänstemannen eller arbetstagaren ska vid behov
också lämna en utredning som visar att endast
en förälder i sänder har haft tillfällig vårdledighet.
(Statens tjänste och arbetsvillkor 2014 – 2017,
s.53-54)

LÖN VID TILLFÄLLIG
VÅRDLEDIGHET
Tjänstemän och arbetstagare ska för högst
fyra arbetsdagar betalas lön för tiden för tillfällig
vårdledighet. För att lön ska betalas för den
frånvarotid förutsätts att frånvaron är nödvändig
för ordnandet av vård eller för vården av den
insjuknade. För att lön ska betalas för frånvaron
krävs dessutom att båda föräldrarna förvärvsarbetar eller att det är fråga om en ensamförsörjare och att det lämnas en sådan utredning om
barnets sjukdom som motsvarar den som krävs
om tjänstemannens eller arbetstagarens egen
sjukdom.
Som ensamförsörjare räknas även en person
som varaktigt bor åtskils från sin make och en
person vars make på grund av boende på annan
ort till följd av fullgörande av värnplikt eller reservövningar, sjukdom, resa, arbete eller studier eller
av ett annat sådant tvingande skäl är förhindrad
att delta i vården av barnet.

tjänstemannen eller arbetstagaren, kan den
tillfälliga vårdledigheten med lön vara från fredag
till onsdag, eftersom de två helgdagarna inte
beaktas när de fyra vårdledighetsdagarna med
lön beräknas. Om förälderns lediga dagar inträffar
på vardagar tillämpas samma exempel. (Statens
tjänste och arbetsvillkor 2014 – 2017)

OM MAMMA ELLER PAPPA ÄR
OFÖRMÖGNA ATT SKÖTA OM
BARNET
Ibland kan det uppstå en sådan situation där den
ena av föräldrarna är oförmögen att sköta barnet
t.ex. pga av egen sjukdom. I det fallet kan den
friska föräldern använda sig av tillfällig vårdledighet för att sköta om det sjuka barnet.
Det är också möjligt att barn insjuknar då den
ena av föräldrarna har arbetat nattskift natten
innan. Man skulle kunna anta att föräldern är i
skick att sköta om det sjuka barnet. Tyvärr finns
det inte ett enkelt svar på den situation. Det viktigaste är att föräldern faktiskt kan sköta barnet.
Det lönar sig att kontakta din egna förtroendeman
om det uppstår problem och frågor kring tillfälliga
vårdledigheten.

TILLFÄLLIG VÅRDNAD ÄR
TILL ALLAS FÖRDEL
Tillfällig vårdlediget är ett resultat av förbundens
intressebevakning. Det är till fördel för såväl arbetstagarens, arbetsgivarens och hela samhällets.
Den bästa omvårdnad åt ett barn under 10 år är
barnets egen förälder. Attt föra sitt sjuka barn till
t.ex dagiset är helt förbjudet. Det sjuka barnet
kan smitt andra barn och dagispersonalen. Det
är också till arbetsgivarens fördel att frånvaro pga
ett sjukt barn kan hållas med gott samvete och
utan stress.

LEDIGA DAGARS
INVERKAN
Om lördag och söndag är lediga dagar för
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RAJAVIESTIMARATON TALLINNASSA

KYMMENES JA SAMALLA VIIMEINEN RAJAVIESTIMARATON JUOSTIIN TALLINNASSA 10.9.2017. OSALLISTUJAMÄÄRÄ
JATKOI EDELLEEN LASKUA JA LAHDEN TAAKSE LÄHTI VAIN 13 OSALLISTUJAA. MENOMATKALLA VIKING EXPRESSILLÄ
MATKUSTANEET PUOLIMARATOONARIT JA ALLEKIRJOITTANUT INNOSTUIVAT VERRYTTELEMÄÄN LANTEET
LETKEIKSI TANSSILATTIALLA, MARATOONAREIDEN KERÄTESSÄ VOIMIA HYTEISSÄ. AAMULLA MATKA JATKUI KOHTI
VAPAUDENAUKION LÄHTÖPAIKKAA.
TEKSTI JA KUVAT MIKA AHOLA

J

uoksukeli oli mitä parhain, pilvinen ja
lämmintä reilut 15 astetta. Juoksureitti
mutkitteli kaupungissa ja pieni matka
juostiin meren rantaa pitkin. Reitin
varrella sai mukavasti kannustusta.
Maratonille osallistui 2020 ja puolimaratonille
3300 juoksijaa, joista noin 800 oli suomalaista,
joten yksinään ei reitillä tarvinnut juosta. Kaikki
juoksijat ehtivät aikataulun mukaisesti maaliin ja
laivaan. Osa porukasta tosin jäi vielä fiilistelemään
Tallinnaan suuren urheilujuhlan tuntua. Tallinnan

maratonin voitti kenialainen Kiprotich Kirui ajalla
2.09.22, joka on tiettävästi nopein koskaan Baltiassa tai Pohjoismaissa juostu maratonaika (www.
kestavyysurheilu.fi).

MARATON

Maratonille lähti viisi juoksijaa. Kovinta vauhtia
reitillä piti Henri Saapunki (M), jonka loppuaika oli
3.05.09. Toiseksi nopein oli Mikko Tylli (M) 3.14.44
ja kolmas Markku Ahonen (M40) 3.32.26. Tämän
kertaisen Rajaviestimaratonin ainut naisosanottaja
Pirjo Urpilainen (N) oli ajalla 3.52.51 neljäs ja Janne
Salmela (M40) 4.24.11 viides. Kaikki ajat ovat
tasoitettuja aikoja.

PUOLI-MARATON

Puolimaratonille osallistui seitsemän juoksijaa.
Kainuulaiset ottivat matkalla
kolmoisvoiton. Voittajaksi
juoksi Matti Pulkkinen (M45)
ajalla 1.18.31. Toinen oli
Tero Vesterlund (M) 1.33.02
ja kolmas Timo Kinnunen
(M50) 1.45.46. Neljäs
Tero Ahtonen (M) 1.41.50,
viides Sami Pesonen (M40)
1.43.17, kuudes Vesa Taskila
(M45) 1.57.13 ja seitsemäs
Jukka Falck (M50) 2.04.47
Kaikki ajat ovat tasoitettuja
aikoja.
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KÄVELY

Kävelyyn ei ollut ilmoittautunut muita kuin Mika
Ahola. Ranuan Ollin pois jäännin vuoksi järjestely
hommat paikan päällä lankesi allekirjoittaneelle.
Kävelyreitiksi valikoitui Tallinnan hieno vanha kaupunki ja samalla hoidin juoksumatkoille osallistuneiden valokuvaamisen.

PALKINNOT

Perinteisesti juoksumatkojen kolmelle parhaalle
on jaettu pokaalit, mutta tällä kertaa jaetaan
mitalit. Tämä siitä syystä, että palkintoja ei viitsitty
alkaa kuskaamaan Tallinnaan asti, vaan mitalit
toimitetaan postilla voittajille.
Kaikkien osallistuneiden kesken arvottiin palkintoja ja arpaonni suosi seuraavia: Maastopyörät
2 kpl Tero Vesterlund ja Janne Salmela, Holiday
Club-kylpylälahjakortti Pirjo Urpilainen, juomareppu Sami Pesonen, juomavyö Henri Saapunki,
Garmin Forerunner 210 GPS-urheilukello Mikko
Tylli, otsalamppu Markku Ahonen ja Adidaksen
olkalaukku Jukka Falck. Arvontapalkinnot toimitetaan voittaneille suoraan kotiosoitteeseen.

LOPUKSI

Viimeiselle Rajaviestimaratonille osallistuneiden
keskuudesta esitettiin kovasti toiveita, että Rajaviesti järjestäsi jotain vastaavaa aktiviteettia myös
tulevaisuudessa.
Omasta puolestani haluan kiittää tapahtumaan
osallistuneita. Reissu oli oikeinkin onnistunut.

Maraton				
		
1. Henri Saapunki
2. Mikko Tylli
3. Markku Ahonen
4. Pirjo Urpilainen
5. Janne Salmela

Sarja
M
M
M40
N
M40

Aika
3:05:09
3:14:44
3:41:17
4:43:58
4:35:11

Puolimaraton			
		
1. Matti Pulkkinen
2. Tero Vesterlund
3. Timo Kinnunen
4. Tero Ahtonen
5. Sami Pesonen
6. Vesa Taskila
7. Jukka Falck

Sarja
M45
M
M50
M
M40
M45
M50

Aika
1:27:14
1:33:02
1:45:46
1:41:50
1:52:16
2:10:14
2:20:12

Tasoitus
1
1
0,96
0,82
0,96

Kokonaisaika
3:05:09
3:14:44
3:32:26
3:52:51
4:24:11

Tasoitus
0,9
1
0,89
1
0,92
0,9
0,89

Kokonaisaika
1:18:31
1:33:02
1:34:08
1:41:50
1:43:17
1:57:13
2:04:47

Kävely				
Mika Ahola
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10 VUOTTA RAJAVARTIOLAITOKSEN HENKILÖKUNNAN HYVÄKSI

RAJAVIESTIMARATON YHDISTI
RAJAVIESTIMARATONIN IDEA ON OLLUT YLI JÄRJESTÖ- JA LIITTORAJOJEN HOUKUTELLA RAJAVARTIOLAITOKSEN
HENKILÖKUNTAA YHDESSÄ PITÄMÄÄN HUOLTA KUNNOSTAAN. KYMMENEN VUODEN AIKANA SUORITUKSIA KERTYI
NOIN 500, JOTEN VARSIN HYVIN RAJAVIESTIMARATON TEHTÄVÄSSÄÄN ONNISTUI.
TEKTI JA KUVA OLLI RANUA

M

iksi Rajaviestimaraton sitten loppuu? Parina kolmena viime
vuonna osallistujien määrä alkoi sen verran laskea, että
juoksutapahtuman katsottiin tulevan kymmenen vuoden jälkeen maaliin. On muiden tapahtumien vuoro viedä kuntoilun
sanomaa eteenpäin.
Vuosien saatossa kilpailtiin kolmesti Levin Ruskamaratonilla, Kuopio
Maratonilla ja Jyväskylän Finlandia Marathonilla. Kerran käytiin juoksemassa Vantaan Maratonilla. Rajaviestimaratonille soveltuvia tapahtumia ei ihan
pilvin pimein ollut, sillä se haluttiin järjestää syksyllä ja toisaalta tapahtuman
repertuaarissa haluttiin olevan niin koko-, puoli- kuin varttimaratonkin. Paras
tunnelma ja tapahtuma näistä neljästä oli Levillä. Lapin kiireetön ja välitön
tunnelma teki tapahtumista sopivan rentoja. Osansa teki varmasti myös Lapin
komea ruska. Levillä olikin yhden kerran suurin osallistujajoukko, 65 kuntoilijaa. Kuopio tuli selvänä kakkosena.
Arvonnoissa suosittiin vuosien saatossa kuntoiluun liittyviä tavaroita. Muun
muassa maastopolkupyöriä on arvottu kaikkien osallistujien kesken noin
kaksikymmentä ja sykemittareita lähes sama määrä, joten ne ovat omalta
osaltaan houkutelleet rajalaisia jatkamaan kuntoiluharrastusta.
Siviilityöntekijöitä, upseereita, toimiupseereita, sekä raja- ja merivartijoita
osallistui tapahtumiin rintarinnan. Liitoista huolimatta ja liitoista välittämättä.

Tämä oli se tärkein tekijä Rajaviestimaratonin synnylle kymmenen vuotta
sitten. Ja toisena tulee kunnon kohottaminen ja ylläpitäminen. Samalla kun on
huolehdittu fyysisestä kunnosta, tapaamalla toisia rajalaisia ympäri Suomen,
myös yhteisöllisyys ja henkisen kunnon kohottaminen ovat hoituneet.
Jatkosta heitän pallon nyt työnantajalle ja miksei muillekin liitoille. Tullissa
on järjestetty jo vuosikausia koko henkilöstön kesä- ja talvikisoja. Rajavartiolaitoksessa olisi varmasti tilausta vastaavanlaiselle vuotuiselle tapahtumalle,
niin kunnon kuin rajamieshengenkin kohottamiseksi.
Kiitos osallistujille menneistä vuosista ja muistakaa pitää fyysisestä ja
henkisestä kunnosta hyvää huolta jatkossakin!

Levi 2012.

10 ÅR TILL GODO FÖR GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET PERSONAL.

RAJAVIESTIMARATON FÖRENADE

TANKEN MED RAJAVIESTIMARATON HAR VARIT ATT LOCKA GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS PERSONAL ÖVER
FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSGRÄNSER ATT TILLSAMMANS UPPRÄTTHÅLLA KONDITION. UNDER TIO ÅRS TID HAR CA
500 UTFÖRT MARATONEN VILKET SÄGER ATT RAJAVIESTIMARATONEN LYCKATS RÄTT BRA MED SIN UPPGIFT.
TEXT OCH BILD OLLI RANUA

V

arför avslutar man då Rajaviestimaratonen? De senaste åren
har deltagarantalet sjunkit så lågt att man ansåg löpningsevenemanget kommit till sitt slut efter tio år. Det är dags för andra
evenmang att lyfta fram motionens budskap.
Under årens lopp har man tre gånger tävlat i Levis Ruskamaraton, Kuopios Maraton och Jyväskyläs Finlandia Marathon. En gång deltog
löparna i Vanda Maraton. Lämpliga evenmang för Rajaviestimaratonen har
inte funnits alldeles för många eftersom kriterierna vara att den ordnades på
hösten och att alternativen hel-, halv- och kvartsmaraton fanns med. Den
bästa helhetskänslan och evenmang av dessa fyra erbjöd Levi. Lapplands
avslappnade och naturnära atmosfär gjorde evenemanget löpte i lämpligt
tempo. Lapplands fin höstfärger gjorde säkert också en del. Levi hade också
det enskilda största deltagareantalet, 65 motionärer. Kuopio kom som klar
två.
I lotterierna har man även gynnat motionsredskap. Bland annat ett tjugotal
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terrängcyklar och nästan samma antal pulsklockor har lottats ut bland deltagarna för att locka gränsbevakarna att fortsätta motionera.
Civilanställda, officerare, institutsofficerare samt gräns- och sjöbevakare
har deltagit i evenemanget jämställda. Utan att man tagit i beaktande förbund
eller medlemskap. Detta var den viktigaste faktorn då Rajaviestimaratonen
skapades för tio år sen. Som nästviktigaste kommer upprätthållande och förbättrande av kondiotion. Samtidigt som man skött om sin fysiska kondion har
man kunnat träffa andra gränsbevakare från hela Finland och även förbättra
både känslan av gemenskapen och psykiska kondition.
Nu passas bollen vidare till arbetsgivaren och andra förbund. I tullen har
man redan i åratal ordnat sommar- och vintertävlingar för hela personalen.
Även i Gränsbevakningsväsendet skulle det säkert finnas efterfrågan på ett
liknande evenmang, både för förbättrande av konditon och gränsbevakarandan.
Tack till samtliga deltagare under de gångna åren och kom ihåg att värna
om båda fysiska och psykiska hälsan i fortsättningen också!

Merenkulku - veneily - turvallisuus

HALLINTALAITTEET

Maahantuoja:
a:
Ruukintie 7-9, 02330 Espoo, www.atoy.ﬁ
Puh. (09) 6827 1, Faksi (09) 6827 305
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NÄKEMYKSIÄ KOIRATOIMINNAN
EDUNVALVONNASTA 2014-17
KESÄKUUN RAJAVIESTI LEHDESSÄ OLI HIENOSTI JUTTUJA RAJAKOIRISTA JA KOIRATOIMINNASTA. HETKEN JO LUULI
LUKEVANSA RAJAKOIRA LEHTEÄ. MYÖS PÄÄLUOTTAMUSMIES OLI AUKAISSUT KOIRANOHJAAJIEN TILANNETTA
OMASSA KIRJOITUKSESSAAN. JOTTA EI SYNTYISI OSIN VÄÄRINYMMÄRRYKSIÄ HÄNEN KIRJOITUKSEEN LIITTYEN, NIIN
HALUAN RAOTTAA RAJANKOIRAMIEHET RY TOIMINTAA PUHEENJOHTAJA-AJALTANI.
TEKSTI JA KUVAT JARNO RAUTIAINEN KOIRANOHJAAJA 1999-2017 JA RAJAN KOIRAMIEHET
RY PJ 2014-2017

P

itää mennä ajassa kauas taaksepäin,
aina vuosiin 2004 ja 2005 asti. Nämä
vuodet olivat hyvin ratkaisevat siihen,
että päätimme aloittaa selvitystyön
koiranohjaajien palkkaustilanteesta. Kyseisinä vuosina tapahtui aikaisemman
ammattiyhdistysliiton Rajavartioliiton toimesta
koiranohjaajien ryöstö. Uusi palkkausjärjestelmä ei kehittänyt koiranohjaajien palkkausta tai
antanut juurikaan urallaetenemismahdollisuuksia,
vaan päinvastoin leikkasi ansioita. Päätimmekin
viimeisen kerran kokeilla pystytäänkö asioihin
vaikuttamaan vai ei.
Kaikki toiminta tapahtui meidän oman Rajankoiramiehet ry yhdistystoiminnan puitteissa.
Mietimme vaihtoehtoja kuinka saamme selvyyden
sen hetkisestä tilanteesta, sekä millaisilla keinoilla
voimme vaikuttaa asioiden viemiseksi eteenpäin.
Asetimme itsellemme tavoitteeksi kaksi tärkeää
teemaa, ammattitaitolisän sekä peruspalkkauksen
kehittämisen. Ainut varma tieto sillä hetkellä oli
tuntuma siitä, että palkkaus on pielessä. Faktoja,
joista asian olisi voinut heti todentaa, ei ollut
mistä lyödä suoraan pöytään. Aika oli osittain
tehnyt tehtävänsä ja tarkat tiedot eivät olleet
enää muistissamme. Saimmekin apua edelliseltä

24

R AJAV I E STI - R AJATUR VALLISUUSUNIONI R Y

pääluottamusmieheltä Markku Pietikäiseltä, ja hän
havainnollisti meille taulukkoesityksellä koiranohjaajien palkkauksen tilanteen. Esityksestä johtuen
halusimme tarkastaa laskelmien oikeellisuuden,
ettei perättömiä juttuja ala leviämään. Saimmekin Rajaturvallisuusunionin puheenjohtajan ja
nykyisen pääluottamusmiehen kanssa sovittua
tapaamisen Pasilaan.

VIERAILU PASILASSA

Tapaamisen tarkoitus oli keskustella koiranohjaaji-

en tilanteesta avoimesti sekä tarkastaa Pietikäisen
tekemät laskelmat. Mukana Rajan Koiramiehistä
oli silloin pj. Jarno Rautiainen, vpj. Mika Luukkanen (ensimmäinen päivä) sekä kunniajäsen konsultti Markku Pietikäinen. Vastaanotto oli yllättävän
penseä, ja pääluottamusmies ihmettelikin ääneen:
”Mikä karvalakkihallitus on tulossa”.
Tapaamisen tarkoituksesta oli käyty etukäteen
sähköpostiviesti- ja puhelinkeskustelua. Ensimmäinen mieleen tuleva ajatus juuri sillä hetkellä ei
ole edelleenkään painokelpoista, mutta ajattelin
että tämä on hänen tapansa lähteä hoitamaan
vuoropuhelua eteenpäin. Voi olla että koiramiesten
edelliseltä pääluottamusmieheltä hakema apu ei
miellyttänyt istuvaa pääluottamusmiestä.
Kuitenkin pääsimme Erkki Hirvonsalon
johdatuksella asiaan eli selvittämään palkkauksen tilannetta vuodesta 2005 alkaen, jolloin uusi
sopimus astui voimaan. Uudessa sopimuksessa
ammattitaitolisä ei säilynyt samansuuruisena
vaikka tehtävä säilyi täsmälleen samanlaisena.
Kurttila oli tehnyt jo omat laskelmansa ja ne eivät
olleet lainkaan samansuuntaiset Pietikäisen kanssa. Silloin kävi varsin selväksi, ettei asia taida olla
niin yksiselitteinen ja minun roolini olikin lähinnä
vierestä kuunteleminen ja seuraaminen.
Seuraavana päivänä asiat alkoivat kirkastua
ja Kurttilakin sai tarkastettua laskelmansa, nyt
samansuuntaisiksi Markun laskelmien kanssa. Itse

asiassa Kurttilan laskelmat näyttivät koiranohjaajien osalta vielä hieman huonommilta, johtuen siitä
että hänellä oli kaikki palkkaukseen vaikuttavat
tiedot reaaliaikaisia.

AMMATTITAITOLISÄ

Helsingin vierailun aikana aloimme keskustella
yleisesti miten koiranohjaajien palkkauksellista
tilannetta voidaan nykyisillä ja tulevilla resursseilla
hoitaa. Alusta alkaen tein selväksi ettei Rajan
Koiramiehet halua keneltäkään toiselta ottaa
rahaa pois siirrettäväksi koiranohjaajien taskuun.
Ne erityis- ja syväosaajat jotka ovat aikoinaan
palkkansa saaneet, ovat sen varmasti ansainneet.
Kysymys kuuluikin kuinka asiaa voidaan hoitaa
sitten kun rahaa on käytettävissä. Olen edelleen
sitä mieltä että jos halua ja tahtoa löytyy, niin
samalla löytyy rahoitus. Hirvonsalon avustuksella
teimme kolmikohtaisen hahmotelman kuinka asia
on mahdollista tulevaisuudessa korjata. Annoin
asiasta Rajan Koiramiesten puolesta hyväksynnän
koska pidin suunnitelmaa toteuttamiskelpoisena.
Kaikki nämä keskustelut ja pohdinnat olivat
alustavaa pohdintaa. Päätökset siitä kuinka
euroja kenellekin jaetaan, tehdään sitten eri
pöydän ääressä. Kuitenkin yksi Rajan Koiramiesten sääntöjen mukainen tehtävä on ”valvoa
jäsenistön ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia
etuja, edistää jäsenistön ammattitaitoa ja kehittää
Rajavartiolaitoksen koiratoimintaa. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita, käy neuvotteluja, antaa lausuntoja ja harjoittaa
koulutus- ja valistustyötä.” Me jos kuka, tiedämme
millaista on olla koiranohjaaja.
Yksi suurista ongelmista on se, ettei koiranohjaajia pidetä syväosaajina tai erityisosaajina,
vaikuttavuuskin on vain työyksikkötasoa? On
varmasti haastavaa lähteä kehittämään jotain sellaista, jota ei paperilla arvosteta millään mittarilla.

talla? No meidän onneksi näin kävi. Rovaniemellä
oli pääluottamusmiehen toimesta kääritty hihat
ylös ja ymmärtääkseni hänen ja kahden muun
hallituksen jäsenen toimesta Rajan Koiramiehet
saivat ammattitaitolisän kehittämisidean olemassa
olevilla resursseilla.

KOIRANHOITOTUNTIEN MYYNTI

Esitys saapui ohjaajille äänestettäväksi. Hallitus
sai esityksen ensin itselleen käsiteltäväksi jonka
johdosta pidimme ylimääräisen hallituksen kokouksen. Totesimme esityksen huonoksi. Emme
löytäneet siitä mitään sellaista joihin olisimme
halunneet ohjaajina sitoutua. Annoimme hallituksen oman näkemyksemme asiasta RTU:ssa
Hirvonsalolle ja Kurttilalle. Hirvonsalon kanssa

keskustelimme siitä, onko järkevää tehdä kyselyä,
jos hallitus on jo esitystä vastaan. Kuitenkaan
kaikki koiranohjaajat eivät ole Rajan Koiramiehet
ry jäseniä, mutta oletettavasti RTU:n jäseniä.
Kerroin että kysely on pidettävä saadaksemme
kaikkien koiranohjaajien mielipide, nyt oli kuitenkin
kyseessä edunvalvontaan selkeästi vaikuttava
asia jossa toimenpanevaa elintä RTU edustaa. Jokaisella jäsenellä tulee olla mahdollisuus ilmaista
oma kantansa.
Äänestyksessä kävi niin, kuten edellisessä lehdessä Kurttila jo kertoi, että enemmistö oli esitystä
vastaan. Se mitä me emme tienneet, oli että RTU
oli käynyt työnantajan kanssa samasta esityksestä
neuvotteluja? Minulle annettiin ymmärtää että kyselyn tarkoituksena on selvittää jatketaanko han-

LIITTOKOKOUSALOITE

Jotta saisimme näkyvyyttä tilanteesta lisää,
teimme Kainuun Rajan henkilöstöyhdistyksen
kautta aloitteen unionille. Aloitteen tarkoitus oli
sitouttaa Rajaturvallisuusunioni viemään koiramiesten epäkohtia eteenpäin. Saimme palautteen,
että esitys oli huonosti valmisteltu ja että RTU ei
pysty priorisoimaan hoidettavia asioita tietyssä
järjestyksessä, vaan kaikkia asioita viedään tasapäisesti eteenpäin. Meidän tavoitteena oli saada
koiranohjaajien tilanne hoidettavaksi ensimmäisenä, olimmehan ottaneet kunnolla kuokkaa jo
kymmenen vuotta. Esitys ei mennyt läpi. Kuitenkin
sain puhelimella tiedon, että asiaa hoidetaan
edelleenkin.
Liittokokouksissa käsitellään henkilöstöyhdistyksissä tärkeiksi katsottuja epäkohtia, joita Unionin toivotaan ottavan huomioon toiminnassaan,
jos he kokevat sen tärkeäksi. Jäin miettimään
mikä on kokouksen merkitys, jos kielteisen päätöksen saaneet esitykset ovat edelleenkin asialis-
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ketta eteenpäin työnantajan kanssa. Nyt kenttää
kiinnostaakin, että missä vaiheessa työnantajan
edustajilta kysyttiin mielipidettä esityksestä koiranhoitotuntien myymisestä. Jos kysely tapahtui
ennen koiranohjaajien mielipidettä, miksi kyselyä
edes järjestettiin? Taas jos kysely tapahtui ohjaajien vastausten jälkeen, niin miksi edes kysyttiin?
Muutamaan kertaan kävimme vuoropuhelua siitä
että miksemme voi edetä sillä suunnitelmalla, joka
aikaisemmin Pasilassa mietittiin? Toisaalta nyt
olimme saaneet edunvalvojamme aktivoitumaan
ja tekemään esityksiä tilanteemme korjaamiseksi.

UUSI KOIRATOIMINTAMÄÄRÄYS
RVLPAK C.21
Tätä päivää koiranohjaajat olivat jo odottaneet
vuosia. Vanhaa oli jo jatkettu muutaman kerran.
Uudessa oli tullut muutamia muutoksia mm.
kokemukseen. Nyt on, kuten Kurttila omassa
kirjoituksessaan kertoi, mahdollisuus saada
aikaan muutoksia. Toivomme että koiranohjaajia
ryhdytään kohtelemaan jatkossa oman alansa
ammattilaisina sillä he ovat palkkansa ansainneet.

LOPPUYHTEENVETO

Mitä tapahtui vuoden 2015 jälkeen? Koiranohjaajat, RTU, työnantaja sekä kaikki jotka ovat
Rajakoira lehteä lukeneet, ovat saaneet tiedoksi
koiranohjaajia vaivaavasta palkkauksellisesta
ongelmasta. Ennen tuota aikaa, ketään ei tuntunut
asia kiinnostavan, että olisi syntynyt halua asialle
tehdä jotain konkreettista, vaikka pääluottamusmiehen lisäksi RTU:n hallituksessa istuu kaksi
koiratoiminnan tuntevaa henkilöä. Onko sitä ollut
vaikea selvittää, vai onko ollut olettamus että
kaikki on kunnossa?
Nyt olemme saavuttaneet tilanteen, jossa kaikilla osapuolilla on tiedossa olemassa
oleva tilanne. Nyt odotamme millaisia tuloksia
saadaan aikaiseksi. Rajakoira lehdessä kirjoitetut
pääkirjoitukset ovat olleet tosiasioihin perustuvia,
joilla on haluttu tiedottaa mm. omia jäseniä mitä
tapahtuu kentällä. Onko Kurttila kokenut vaikeiden
asioiden tiedottamisen ja jatkuvan esiintuomisen
suun soittamiseksi? Luottamus on ansaittava,
asioiden esiintuominen ja ongelmakohtien painottaminen on tapa viestiä siitä, että odotamme
tuloksia asioiden eteenpäin viemiseksi. Pisteiden
keräämisestä kuulin ensimmäistä kertaa lehdestä,
kaikenlaista muuta on jo kuulunutkin. En ole vielä
löytänyt syytä tai paikkaa minne olisin pottia ollut
kartuttamassa. Kun aloitimme tämän projektin, oli
päivän selvää että se ei tule kaikkia miellyttämään.
Esitystapani on ollut aina suora ja mahdollisemman mustavalkoinen. Olen itse sen verran yksinkertainen, että monimutkaisten asioiden käsittely
pitää pilkkoa osiin.
Ymmärrän täysin Pohjois-Karjalassa tapahtunutta keskustelua siitä onko ylipäätänsä järkevää
kuulua RTU:iin. Aivan normaalia keskustelua
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jos henkilöt kokevat, että oma ammattiliitto ei
huolehdi riittävällä vakavuudella ongelmista, jotka
ovat olleet jo vuosia tiedossa? Kannattaa siirtää
katsetta myös siihen suuntaan, että onko unionissa jotakin kehitettävää? Jos edustajakokouksissa
tehdään vuodesta toiseen sellaisia päätöksiä,
jotka eivät kehitä tai kosketa jotain ammattikuntaa, niin se varmasti herättää myös pohdiskelua
siitä onko järjestelmärakenne kunnossa?
Tulevaisuudessa yksi kehitettävä ajatus koiratoiminnan edunvalvonnassa voisi olla perustaa
oma henkilöstöyhdistys RTU:iin. Tuolloin saataisiin
henkilöstöyhdistys joka voisi keskittyä oman
alansa erityiskohteisiin mukaan lukien rajojenvalvonta. Koulutusta sekä neuvontaa yhdistystoimintaan saataisiin suoraan unionista. Koulutuksen
jälkeen kaikki esitykset ja toiminta olisi varmasti
oikealla tavalla valmisteltua. Jäsenmaksutuloja

saadaan toimintaan vuosittain, jonka voisi käyttää
parhaaksi katsomallaan tavalla. Itse voisin evp.
koiranohjaajana siirtää välittömästi jäsenmaksuni
menemään heille, kuten varmaan moni muukin
entinen ohjaaja...

ETÄTYÖ - VIRASTOTYÖN
TEKEMINEN MURROKSESSA
RAJAVARTIOLAITOKSESSA ON TOIMISTOTYÖ MUUTTANUT MUOTOAAN VIIMEISEN VIIDEN VUODEN AIKANA
RUNSAASTI. VIRASTOSSA ON OTETTU KÄYTTÖÖN UUSI TYÖN TEON MUOTO - ETÄTYÖ, JOKA ON SIIRTÄNYT TYÖN
TEKEMISTÄ KONTTORISTA KOTIIN. PEILAAN TÄSSÄ JUTUSSA ETÄTYÖN TULEMISTA KAINUUN RAJAVARTIOSTOSSA
KAJAANISSA TAPAHTUNEIDEN MUUTOSTEN JA MAHDOLLISUUKSIEN KAUTTA.
TEKSTI PÄIVI DAHL

K

ompassissa eli RVL:n intrassa
ensimmäisiä kertoja käsite etätyö
esiintyi vuonna 2013, jolloin sinne
ilmestyi SM:n etätyön pelisäännöt. Vielä vuoden 2013 lopussa
Kainuun rajavartioston esikunnassa oli yhteensä
63 työntekijää (komentaja ja apulaiskomentaja
eivät ole mukana esitetyissä luvuissa), mutta 2014
vuodenvaihteen ilotulituksen jälkeen henkilöstömäärä väheni 27 henkilöllä ja vuosi 2014 aloitettiin
Kajaanissa KRE:ssa 36 henkilöllä.
Minne nämä 27 henkilöä siirtyivät? Eivät
fyysisesti mihinkään, vaan he jatkoivat edelleen
töitään Kajaanissa samassa talossa kuten aiemminkin. Mutta yhdessä yössä heistä tuli RVLE:n
henkilöstöä ja he ryhtyivät suurimmaksi osaksi
tekemään töitään etäesimiehen johtamana. Heistä
tuli siis yhdessä yössä etätyöläisiä, vaikkakaan
ei käsitteen etätyö varsinaisessa nykyisessä
merkityksessä.
Alkuun tämä muutos oli varmaankin pöyristyttävä, oli opeteltava uusi töiden tekemistapa, kun
enää ei ollut siinä lähellä apua tai esimiestä, jolta
olisi voinut pyytää apua tai neuvoja ongelmien
ratkaisemisessa. Varmaankin tämä muutos oli
myös Helsingissä haastava, koska osa esimiehistä muuttui etäesimieheksi.
Itse asiassa siis jo 2014 vuodesta lähtien on
Rajavartiolaitoksessa tehty laajamittaisesti etätyötä, vaikka silloin asiasta ei käytetty tuota käsitettä.
Tämä muutos oli alkuaskel kokonaisuudessaan
uudenlaiseen työn tekemismuotoon ja työkulttuuriin valtion virastossa. Ehkä silloin vielä tätä asiaa
ei ollut tultu pohtineeksi perin pohjin Rajavartiolaitoksen esikunnassa? Ehkäpä esimiesten uudesta
roolista etäesimiehinä ei myöskään ollut ehditty
pohtia? Mutta muutos on aina mahdollisuus.

MAHDOLLISUUS

Varsinaisesti etätyö saavutti Rajavartiolaitoksen
vuonna 2015, jolloin tätä työmuotoa testattiin
aluksi Helsingissä Rajavartiolaitoksen esikunnan
pääkonttorilla etätyökokeiluna. Tämän jälkeen asia
todettiin hyväksi ja etätyön tekeminen mahdollistui kaikissa hallintoyksiköissä. Nykyisin etätyön
tekeminen on mahdollistunut lähes kaikille Raja-

vartiolaitoksen työntekijöille, mutta se tuskin vielä
koskee rajavartiomiehiä, jotka partioivat tai ovat
rajatarkastustehtävissä, mutta eihän sitä tiedä
milloin etätyö voisi mahdollistua heillekin tekniikan
kehittyessä.
Vuonna 2016 pääsin itsekin kokeilemaan
etätyön tekemistä käsitteen varsinaisessa merkityksessä eli sovin työnantajan kanssa virkatöiden tekemisestä kotiosoitteessa työkoneella ja
ollen tavoitettavissa. Etätyöstä avautui minulle
uudenlainen luottamuksen suhde työnantajaan.
Kotona voin paremmin keskittyä tekemään päivän
tehtäviä, ilman keskeytyksiä, mutta kuitenkin ollen
tarpeen mukaan työkavereiden ja esimiehenkin
tavoitettavissa.
Vaikkakin kyse oli vain yhdestä päivästä etätyötä viikossa tarvittaessa ja muiden työtehtävien
salliessa, niin se tuntui lottovoitolta. Aamulla ei
tarvinnut lähteä ajamaan, vaan sai rauhassa avata
työkoneen ja ryhtyä töihin. Kannettava tietokone
ja sovellukset ovat jo niin kehittyneitä, että yhteyksien muodostaminen onnistui luontevasti.
Kuitenkin tämä yksikin päivä viikossa vaatii
sisällön ja järkevää tekemistä, josta esimies on
jollain tapaa kartalla. Kerään toimistotyöpäivinä
tulevaan etätyöpäivään sellaista tekemistä, jota
voin todella hoitaa matkan takaa. Etäpäivänä
voin hoitaa kotona kahvitauolla pyykkikoneen
latauksen ja ruokatauolla ripustaa kosteat pyykit
kuivaan ja haukata lounasta. Sitten työt jatkuvat.
Etätyöpäivän suunnittelu ja toteutus vaatii järkevää tekemistä ja itsensä johtamista.
Yleensä aina etätyöpäivän jälkeen toimistopäivät sujuivat mutkattomasti. Minulla oli energiaa
taas toimistopäiviin, pääsin näkemään työkavereita ja keskustelemaan heidän kanssaan. Yhteiset
kahvihetket nousevat arvoonsa.

ETÄJOHTAMINEN

Ulla Vilkman kirjoittaa, että etäjohtaminen on
ihmisten johtamista, jossa tarvitaan erilaisten työntekijöiden huomioimista ja kykyä luoda kontaktia.
Esimiesten on oltava kiinnostunut työntekijöistään sekä osattava ohjata heidän toimintaansa
viestimällä selkeästi ja innostavasti päämäärästä
ja työn tarkoituksesta. Vilkman korostaa, että esimiehen tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia riittävästä
vuorovaikutuksesta ja ihmisten yhdistämisestä.

ETÄTYÖ TILASTOKESKUKSEN MUKAAN:
”Etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jota
tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella
- esimerkiksi kotona, kesämökillä tai junassa
matkustaessa - niin, että siitä on sovittu
työnantajan kanssa. Olennaista etätyölle ovat
ajasta ja paikasta riippumattomat työjärjestelyt. Etätyöksi lasketaan myös osittainen
etätyö.”

Lisäksi esimiehen on osoitettava kiinnostusta
työntekijöitä ja heidän työtään kohtaan.
Vilkman ennustaa, että ne organisaatiot, joissa
hyödynnetään ajasta ja paikasta riippumattoman työn mahdollisuuksia ja kehitetään myös
osaamista sen johtamiseen, tulevat pärjäämään
tulevaisuudessa parhaiten. Ehkäpä tämä on
tulevaisuutta Rajavartiolaitoksessakin?
Mutta palataanpa Kajaaniin. Kainuun rajavartioston esikunnan henkilöstöstä oli tullut kahden
eri hallintoyksikön työntekijöitä ja osasta etätyöläisiä. Vuoden 2017 lopussa meitä on Kainuun
rajavartioston esikunnassa vielä 33 henkilöä,
mutta jälleen vuoden vaihteen esikunnan henkilöstömäärä vähenee hieman.
Vuosi 2018 aloitetaan Kajaanissa noin 30
virkamiehen voimin. Niin ja tietysti ne tutut Rajavartiolaitoksen esikunnan Kajaanin toimipisteiden
työntekijät myös jatkavat työskentelyään täällä.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että jo lähes 50 %
työntekijöistä on tavalla tai toisella etätyöntekijöitä.
Käytävät ja toimistot ovat toisinaan hyvinkin hiljaisia. Etätyön ja etäjohtamisen aika on saavuttanut
Rajavartiolaitoksen - virastotyön tekemisen muoto
on murroksessa.
Tässä pitää kuitenkin kaikkien muistaa, että kun
opetellaan uusia tapoja tehdä työtä, niin kaikilta
vaaditaan pitkäjänteisyyttä sekä kykyä hahmottaa
oman työn merkitys työnantajalle. Hyvinvoivat
työntekijät ovat työnantajan paras resurssi.

LÄHTEET

Ulla Vilkman - Etätyö yrityksessä.
Ulla Vilkman - Etätyön johtaminen edellyttää
uudenlaista osaamista.
www.etäjohtaminen.fi
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maalla ● merellä ● ilmassa

Rovaniemi 726 km

Oulu 508 km

Kokkola
331 km

Kuopio
407 km

Vaasa
201 km
Jyväskylä
261 km

PORI

Tampere
110 km
Lappeenranta
398 km

Hämeenlinna
177 km
Turku 138 km
Helsinki
239 km

28
28

RARJAVIESTI
- RAJATURVALLISUUSUNIONI
AJAV I E STI
- R AJATUR VALLISUUSUNIONI RY
RY

Joensuu
507 km

Lahti
241 km
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maalla ● merellä ● ilmassa

Merenkulku- ja satamanosturialojen koulutusta

Kotkassa

Huom! Myös simulaattori

Tutustu koulutuksiimme ja
ilmoittaudu:
Kotka Maritime Centre KMC
Lehmustie 4, 48130 Kotka

https://ekaoy.fi/kmc/

Merivoimien ja Rajavartiolaitoksen pitkäaikainen yhteistyökumppani
laivojen uudis- ja muutossuunnittelussa

Pansio

Pohjanmaa

Uusimaa

Katanpää

Tursas
Tornio
Hylje

Louhi
Turva

Uisko

Suomi 100 vuotta – Elomatic 47 vuotta
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VUODEN RAJAMIES 2016
VUODEN 2016 RAJAMIEHEKSI NIMETTIIN 21.3.2017 LUUTNANTTI ARI MIKKO MATIAS LAKIO VARTIOLENTOLAIVUEESTA.
LUUTNANTTI ARI LAKIO (S.1974) ON PALVELLUT VUODESTA 1997 ALKAEN HELSINGIN VARTIOLENTUEESSA JA
SITTEMMIN TUKIKOHDASSA. HÄN ON TOIMINUT URANSA AIKANA OHJAAJANA AB206, A119 KOALA, AB/B412 JA
AS332L1E -HELIKOPTEREISSA PÄÄTEHTÄVÄN OLLESSA JATKUVASTI OPERATIIVISESSA LENTOTOIMINNASSA.
TEKSTI JA KUVAT RAJAVARTIOLAITOS

K

oko lentouransa aikana eri tehtävissä toimiessaan hän on osoittanut
erinomaista suoraselkäisyyttä,
toteuttanut lentotehtävät turvallisesti ja tehokkaasti sekä osoittanut
joustavuutta ja erityisesti jatkuvaa aktiivisuutta
lentotoiminnan kehittämiseksi sen eri osa-alueilla.
Henkilökohtainen syvä paneutuminen omaehtoisesti Rajavartiolaitoksen lentotoiminnan yksityiskohtiin on kuvaavaa Ari Lakion toiminnalle.
Lakion lentoura pitää sisällään tuhansien lentotuntien kokemuksen Rajavartiolaitoksen vaativissa
lentotehtävissä:
meripelastuksessa,
rajaturvallisuudessa
ja muille
viranomaisille
annetussa virkaavussa
kuten
sairaankuljetuksissa, etsinnöissä ja metsäpalonsammutuksissa. Mikä tärkeintä, lentotehtävät on suoritettu
turvallisesti ja aina arvioitu huolella olosuhteiden
mahdollinen vaikutus lentotehtävän toteutusmahdollisuuksiin.
Lentotehtävissä ja muussa palveluksessa
luutnantti Ari Lakio on aina toiminut rakentavasti
ja luottamusta herättävästi eri henkilöstöryhmien
välillä luoden erityisen hyvää positiivista ilmapiiriä

työyhteisöön. Sama erityinen positiivisuus ja
luottamus sekä henkilökohtainen kyky vastuunottoon ja rakentavaan kritiikkiin on näkynyt hänen
pitkäaikaisessa toiminnassaan Rajavartiolaitoksen
lentäjien luottamusmiehenä laivueen komentajan
ja esikunnan suuntaan.
Lentotehtävissä osoitetun kyvykkyyden vuoksi
Ari Lakio koulutettiin lennonopettajan tehtävään
vuonna 2010 ja edelleen ilmailuviranomaisen
valtuuttamaksi tarkastuslentäjäksi vuonna 2013.
Lennonopettajana ja tarkastuslentäjänä hän on
toiminut erittäin huolellisesti, vaatinut oppilailta
paljon ja varmistanut oppilaiden riittävän taitotason saavuttamisen lentokoulutuksen tai tarkastuslennon aikana.
Siirryttäessä
AB/B412
-kalustosta AS332L1ekalustoon
Helsingin
tukikohdassa
Lakio
on ollut
operatiivisessa
evaluointiryhmässä mukana kehittämässä osaltaan uuden
kaluston menetelmiä. Hän on antanut arvokkaan
henkilökohtaisen panoksen uuteen kalustoon siirryttäessä toimien samalla AB/B412 - helikopterin
lennonopettajana ja tarkastuslentäjänä.
Luutnantti Ari Lakio on toiminut koko uransa
ajan erinomaisena esimerkkinä nuoremmille
ohjaajille siitä, kuinka vaativat lentotehtävät tulee
toteuttaa, kuinka henkilökohtaista vastuuta tulee

ottaa asioiden viemiseksi eteenpäin ja kuinka
kehittyä ohjaajana ja paneutua lentotoiminnan
yksityiskohtiin.

Antoisaa syksyä ja tarkkoja riistalaukauksia
Rajaturvallisuusunionin jäsenille
ja Rajaviestin lukijoille!
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Lämpökamerat
valvontaan ja etsintään
• Koulutus ja seminaarit
• Tekninen tuki
• Avaimet käteen ratkaisut

Infradex Oy
Hakamäenkuja 7 | 01510 Vantaa

Lataa ilmainen
Droneinfo-sovellus!
Droneharrastajan ja miehittämättömän
ilmailun ammattilaisen paras
mobiilisovellus on ladattavissa
Android- ja iOS-laitteisiin.
Sovelluksesta löydät tiedot
rajoitusalueista, lentokieltoalueista ja
korkeusrajoista Suomessa sekä tietoa
ilmailusäästä.

Turvallista lennätystä!

Vastuullinen liikenne.
Rohkeasti yhdessä.

- GRÄNSSEKERHETSUNIONEN
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STAIRWAY FROM HEAVEN!

RAJATYÖT, TUO MUURAHAISKEKOMAINEN IKUISUUSPROJEKTI! KUN EDELLINEN TYÖMAA ON VALMIS, NIIN AIEMPAA
JO KUNNOSTETTUA ALUETTA ON RYHDYTTÄVÄ RAIVAAMAAN JOKO HEINISTÄ TAI PAIKKAILEMAAN MYRSKYNJÄLKIÄ.
TEKSTI JA KUVAT ANTTI TIIHONEN

T

ällä kertaa työmaan suurin haaste
oli saada yhteensä 400 metriä
sahatavaraa Kuusikkorinteen päälle.
Kuorman yhteispaino oli 2 000kg ja
tavara olisi hyvä saada työmaalle
täysimittaisena eli kuusimetrisenä, koska rinne
nousee noin 14 metriä eikä portaiden profiilin
mittaukseen soveltuvia maastonkuvauslaitteita
ollut käytössä.
Ensimmäisenä listalla kuljetukseen käytettävistä ajoneuvoista oli mönkijä sekä peräkärry, koska
autolla ajettavia teitä ei rinteen läheisyyteen ole.
Sahatavaran pituuden, määrän sekä vaikeiden
kuljetus olosuhteiden johdosta ajatus ei kuulostanut yhtään houkuttelevalta. HELIKOPTERI!, joku
huudahti partioonlähtötilassa. Ajatukselle sekä
ehdottajalle vähän porukalla naureskeltiin, kunnes
se pikkuhiljaa alkoi kuulostamaan jopa ”järkevältä”
ehdotukselta. Kuljetetaanhan koptereilla vettä
metsäpaloalueille sekä pelastetaan loukkaantuneita/hädässä olevia niin metsän keskeltä kuin
mereltäkin.
Vanh rvja Matti Nokelainen, Kuusikkorinteen
projektin innovaattori, laittoi vartiopäällikön sanoin
Rommelin kyntämään eli homman rullaamaan.
Vartion varapäällikkö Tapani Pulkka otti yhteyttä
lennostoon, jonka jälkeen Nokelainen pääsi avaamaan ideaa myös suoraan lentäjille. Vastaanotto
lentohenkilökunnan puolelta oli hyvä koska
samalla he ”pääsivät” myös harjoittelemaan sekä
nosto- että laskutehtäviä. Mahdolliset laskupaikat
katsottiin valmiiksi valvontalennon yhteydessä,
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mutta muuten tehtävään osallistuva henkilöstö
koulutettiin toimimaan noin tuntia ennen varsinaista lentoa. Koulutuksessa läpikäytiin kuormien sidonnat, radioliikenne sekä käsimerkein tapahtuva
viestintä kopterista tulevan kovan jylinän vuoksi.
Tehtävään osallistui yhteensä neljä rajavartiomiestä sekä kopteri miehistöineen. Kaksi
rajavartijaa kiinnitti Parikkalan rajanylityspaikan
sivuparkissa uusia nippuja, sekä irrottivat vanhan
puutavaran kopterin palatessa takaisin ylityspaikalle. Kuusikkomäen puolella toiset kaksi jokseenkin samoissa tehtävissä vaikkakin lasku- sekä
nostopaikka oli haasteellisempi tilanpuutteen sekä
rajapolun vieressä olleiden korkeiden kuusien
vuoksi. Kopteri AW119Ke Koala, jonka maksimi
kuorma on n.1000kg ja miehistöön kuului Lentäjä
Jussi Vikkula sekä lentomekaanikko Mikael Borg.

Uutta puutavaraa oli neljä 500 kg nippua ja takaisin piti saada kaksi nippua vanhaa tavaraa.
Lentäjä Jussi Vikkula kertoo seuraavassa kopteri
miehistön näkökulmasta:
”Työmaalle puutavaran kuljetus ei ole varsinaisesti
rutiinitoimintaa, mutta muunlaista ulkopuolisen
kuorman kuljetusta kopterikalustollamme tehdään
kohtalaisen paljon. Tästä yleisimpänä esimerkkinä metsäpalojen sammutus Bambi bucket
- sammutuspussin kanssa. Suunnitteluun kuului
tankkauksen ja kuormien painon päättäminen,
jotta maksimimassat eivät ylity. Lisäksi kävimme
etukäteen tarkastamassa sekä puun nouto- että
laskupaikat, jotta pystyimme arvioimaan millaisia
välineitä tarvitsemme työn suorittamiseen. Tähän
kuului myös kuormien kiinnityksen suunnittelu,
sillä kuljetuksen aikana mahdollisesti putoava
puutavara aiheuttaisi mahdollisesti vakavankin
vaaratilanteen maassa oleville henkilöille sekä
materiaalille.
Erityishaasteen tähän tehtävään muodosti
laskupaikan esteet, sillä puut olivat aukon vieressä
arviolta 15m, jopa paikoin 20m korkeita. Tämän
takia jouduimme käyttämään poikkeuksellisen
pitkää ketjua kuorman kiinnittämiseen, jotta
pystymme leijunnassa laskemaan kuorman maahan ja samalla säilyttämään riittävän estevaran
ympäröiviin puihin. Yhdistimme kaksi 10m ketjua,
joiden päähän tuli vielä kuorman kiinnitykseen
käytetyt kuormaliinat. Näistä tuli vielä noin 5
metriä lisäpituutta. Pitkän ketjun kanssa kuorman
asentaminen maahan tarkasti on haastavaa, sillä
helikopterin paikan pitäminen ja hallitut siirrot
ovat hankalia näin korkealta tehtynä. Tämän takia
lentomekaanikon ja lentäjän tuli käydä jatkuvaa
keskustelua koneen paikasta ja korjaavista

toimenpiteistä. Tämän lisäksi pitkä ketju ja kuorman muoto aiheuttavat lentonopeuden kasvaessa usein melko suurta heiluntaliikettä, jonka
vähentämiseksi kiinnitimme kuormiin pienehköt
puut toimimaan ns. ”peräsimenä”, jotta kuorma
lentäisi siirron aikana vakaammin. Siirron aikana
huomioon tuli ottaa myös ympäröivä asutus mahdollisen kuorman irtoamistapauksen varalta, jotta
mahdollisesti putoava kuorma ei johtaisi henkilötai omaisuusvaurioihin.
Kävimme vielä ennen lentoa paikallisten
rajavartiomiesten kanssa käytettävät menetelmät kuorman kiinnittämiseen laskun ja noston
aikana lävitse, sekä tarvittavat käsimerkit. Tehtävä
sujui kokonaisuudessaan hyvin, ja turvallisuutta
vaarantavia tekijöitä ei havaittu. Tällaiset hieman
haastavammat nostotehtävät toimivat hyvin harjoituksena lentomiehistölle, sekä opettavat myös
maassa toimiville rajavartijoille yhteistoimintaa
helikopterin kanssa.”
Rajavartijat porrastyömaalta:
”Ennalta tiesimme kopterin olevan kovaääninen ja lennättävän laskeutuessaan hiekkaa ym.
pientä tavaraa ympäriinsä, mutta sekä ääni että
kopterin aiheuttama tuuli yllätti kuitenkin meidät
kaikki. Ensinnäkin kommunikointi toisten maassa
olevien /kopteri miehistön kanssa jopa korvanapin
välityksellä on miltei mahdotonta! Tämän vuoksi
ennalta sovitut käsimerkit nousivat arvoon mittaamattomaan projektin ollessa käynnissä. Toiseksi
kopterin nostattama ”tuuli” lennätti isohkoja oksia
sekä kiviä joten suojalasien sekä kypärän käyttö
tilanteessa ei ollut /ole liioiteltua!
Kopterin miehistöä haluamme erityisesti kiittää
ja samalla jatkaa ihmettelyä kuinka hallitusti 500kg
painavat puuniput laskettiin maahan millintarkasti.
Nippuja laskettaessa pidimme kuitenkin hyvän
turvaetäisyyden laskupaikkaan ennekuin lankut
olivat maassa, koska kopteri saattoi kuulemma
tehdä noin puolen metrin pieniä nytkäyksiä ilmassa (sellaisia emme kyllä huomanneet). Operaatio
oli kaiken kaikkiaan erittäin hyvä ja opettavainen
jos joskus pääsee/ joutuu helikopterin kanssa
työskentelemään. Itse ajattelimme mahdollisen tilanteen tulevan eteen esimerkiksi loukkaantuneen
henkilön evakuoinnissa.”
Saatuamme kyllästeiset Kuusikkorinteen päälle
niin porrastyömaa oli julistamista vaille valmis!
Kiitokset vielä kaikille operaatioon osallistujille!
Nyt meillä on erittäin hyvät portaat, joilla on lisäksi
hieno tarina!
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ÄR UTRUSTNINGEN I ORDENTLIGT SKICK?

SÄKER TILL SJÖSS

DÅ SJÖBEVAKNINGEN RÖR SIG TILL SJÖSS FÖRHÅLLER DE SIG ALLTID SERIÖST TILL UTRUSTNING OCH
OMSTÄNDIGHETER PGA DEN UTMANANDE MILJÖN. I GRÄNSBEVAKNINGSSEKTIONERNA ÄR SJÖAR OCH VATTENDRAG
DE MEST SANNOLIKA STÄLLEN VAR DET KAN GÅ DÅLIGT FÖR TJÄNSTEMÄN. ETT DRYGT ÅR EFTER OLYCKAN I
KUUSAMO ÄR DET SKÄL ATT FUNDERA OM MAN PÅ LANDSGRÄNSERNA HAR TILLRÄCKLIG SÄKERHETSUTRUSTNING
FÖR ATT RÖRA SIG PÅ ISAR I DE FÖRRÄDISKA HÖST- OCH VÅRVÄDREN.
TEXT OLLI RANUA

A

rbetsolycksfallet i november ifjol har
även väckt diskussion i Gränssäkerhetsunionens styrelse.
- Det inträffade har bl.a. väckt
diskussion om huruvida arbetsgivaren ur arbetssäkerhetsperpektiv har erbjudit
tillräckligt med skyddsutrustning t.ex. räddningsdräkt åt arbetstagarna. På sjösidan har man vid
behov möjlighet att använda räddningsdräkt då
man kör snöskoter på isarna till sjöss. Man har
varit medveten om att samma risk finns även i
gränsbevakningssektionerna, säger Gränssäkerhetsunionens ordförande Erkki Hirvonsalo.
Den tillgängliga utrustningen har varit tillräcklig
för patrullerande i sommarförhållanden på vattenområden vid landsgränsen.
- På sommarn räcker utrustningen till. Men
vintertid, som i dethär beklagliga fallet visar, har
utrustningen inte varit tillräcklig. Förhoppningsvis
övar man också tillräckligt ofta så att man även
kan använda alla tillgängliga och framför alltt de
nya säkerhetsutrustningar som skaffats efter
denna händelse, fortsätter Hirvonsalo.

UTRUSTNING I MÄNGD OCH
MASSOR
Hurudan utrustning borde gränsbevakningsmän
och –kvinnor då ha i dessa oberäkneliga situationerna då man korsar islagda vattendrag? Man har
allt aktivare sökt svar på den frågan efter fjolårets
november.
Det finns personlig utrustning, patrullutrustning
och därtill finns det även utrustning som man vid
behov kan hämta från t.ex gränsbevakningsstationerna. Utgångsläget är att utrustningen borde
vara sådan att a) övriga myndigheter inte behöver
rädda gränsbevakare och b) att gränsbevakare
kan rädda andra.
Om man bryter ner den första punkten a) så
betyder det att då man hamnar i en vak så bör
gränsbevakarens utrustning va sådan att 1) han
hålls på ytan och 2) helst torr 3) man förlänger
tiden man har på sig för att komma upp och
bort från isen samt 4) evakueras till uppvärmda
utrymmen.
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ATT FLYTA TORR I VATTNET
I Kainus gränsbevakningssektion fanns det ännu
för ett år sen två olika flytplagg, gamla flytrockar
och nyare smällvästar. Ingendera av dem används egentligen då man kör snöskoter, speciellt
inte smällvästen, eftersom det är mycket svårt
att ta sig upp ur en vak med den påklädd. Även
snöskoterdräkten ger flytkraft men det är mycket
kortvarigt och endast en minut eller så.
De tidigare nämnda flytplaggen håller inte sin
användare varken torr eller varm. Det betyder att
om man inte fort tar sig upp ur vaken kommer
hypotermin snabbt emot. För att inte bli hypotermisk borde de som utför gränsövervakning ha en
torrdräkt ifall man hamnar i vattnet.
I denhär tidningen finns också ett test, som
koordinerats av arbetsskyddsfullmäktigeledamot
Teemu Takalo, där man prövar en mellandräkt
som fungerar både som flytplagg och torrdräkt.
Dräkten skyddar sin användare från hypotermi.
- KR har en anskaffningsplan för nästa år på
åtta stycken mellandräkter från Ursuit. Priset är
för tillfället den begränsande faktorn som hindrar
att man skaffar större mängder, säger Kainus
arbetsskyddschef kapten Esko Mantila.
Det är en bra början att skaffa åtta dräckter
som både håller en flytande och torr. På så sätt
får man större användarerfarenheter av dräkten
och hur väl den lämpar sig för patrullerande på
gränsen. En sådanhär eller motsvarande dräkt
borde man definitivt skaffa till alla gränsbevakare
som verkligen behöver dem i första hand. Eftersom dräktens pris endast är cirka 500 euro borde
det inte få va en begränsande faktor till en större
anskaffning.

TILLBAKA PÅ ISEN

Då man först flyter och möjligtvis hålls torr
behöver man hjälpmedel för att kunna ta sig upp
ur vaken och tillbaka till stranden. Efter fjolårets
olycksfall har användningen av dessa blivit bättre
åtminstone i Kainu.
- Man har senaste vinter skaffat kastlinor och
isdubbar till Kainus gränsbevakningssektion. Isdubbarna kommer nu att bli personlig utrustning,
fortsätter Esko Mantila.
Ifall någon har bra idéer angående utrustningen
tar vi gärna emot förslag.
- Vi kommer att skaffa isdubbar till alla denhär

hösten, så vi tar gärna emot förslag om någon
kan rekommendera bra sådana. Å andra sidan
om någon har kunskap om bra hjälpmedel som är
till nytta då man hamnar i en vak så skulle vi gärna
skaffa sådana i testsyfte, säger Esko Mantila.
Då man en gång kommit till stranden är
följande steg att lösa hur man håller sig varm eller
att komma in i värme. Det är lätt att verkställa om
man haft på sig en torrdräkt. Om man däremot
är genomblöt borde man snabbt få på sig torra
kläder. Ifall att man inte har varkendera hjälper sk.
”rymdlakan”, hypotermipåsar och dylikt tills man
kommit in i värmen. Det är skäl att fundera mera
på detta perspektiv då man utrustar snöskotrarna.

RÄDDANDE AV ANDRA

Att rädda andra upp ur en vak betyder utustning
som gör det möjligt att på egen hand i patrullverksamhet eller tillsammans med räddningsverket få
upp människor som hamnat i vattnet.
- Senaste våren fick KR ca 5 räddningsdräkter per station från Västra Finland. De var inte
avsedda för att användas i patrullerande, utan
med tanke på eventuella räddningsuppgifter,
säger Mantila.
Att rädda andra kräver vanligtvis en torrdräkt.
De fanns inte i användning på landsgränserna
innan senaste vår, åtminstone inte i Kainuu. Nu
har man fått olika storlekar från sjösidan till gränsstatioerna. Man övade på dräkternas användning
senaste vinter i Kainuu och man uppfattade
övandet väldigt positivt. Mer om den skolningen
finns i denhär Rajaviesti-tidningen.

SÅ GÖR MAN PÅ SJÖN

Utrustningen har traditionellt sett varit i gott skick
på sjösidan. Sjöbevakningsmästare Mika Ahola
på Karlebys sjöbevakningsstation visar deras
befintliga utrustning.
- Vi har alltid isdubbar lätt tillgängliga antingen
runt halsen eller i bröstfickan då vi rör oss på
frusna sjöområden. Dessutom använderr vi alltid
räddningsdräkt då vi rör oss på isarna ända tills
de blivit 15-20 cm tjocka, säger Mika Ahola.
Räddninsdräkten består av följande plagg:
räddningsdräkt, fleece underställ (antigen tjockt
eller tunnt beroende på utomhustemperaturen),
underställ, sockar och huva,handskar och skodon
i neoprem.
>>>

PAKINA MATTI PATRONEN

Eläimiä rajalle

R

ajavartiolaitos voi olla ylpeä koiratoiminnastaan. Viimeksi tuli
tunnustusta YLE:n uutisissa, kun uutiset kertoivat poliisikoirakoulutuksesta ja kuvituksena käytettiin rajan koiria ja
koiraohjaajia.
Pitää kuitenkin kysyä, että tässäkö kaikki? Ollaanko rajalla
tuudittauduttu siihen, että vuosikaudet hyvin toiminut koiratoiminta ei
kaipaa mitään uudistamista. Hyvä on, monta vuotta sitten tuli jo saksanpaimenkoirien rinnalle labradorinnoutajia ja belgianpaimenkoiria. Miksi
pysähdyttiin siihen? Missä ovat rajan cotonit ja mäyräkoirat?

Aina on toitotettu sitä, kuinka maahan ensimmäistä kertaa saapuva
ulkomaalainen saa ensikosketuksen Suomeen passiluukulla ja rajavartiomiehen jämäkkä ”How do you do?” saattaa vaikuttaa maahantulijan koko
käsitykseen suomalaisista.
Eikö siis kannattaisi ottaa rajalle erirotuisia koiria ihan vain ensivaikutelmaa tekemään? Paljon pystyisi myös päättelemään asiakkaiden
reaktioista koiriin ja se saattaisi auttaa paljastamaan vaikka minkälaisia
rötöksiä.
Koirien silittäminen laskee tutkitusti verenpainetta ja stressiä, joka ei olisi
ollenkaan huono juttu.
Kaikilla Suomeen pyrkijöillä ei ole aina puhtaat jauhot pussissaan ja jollain
saattaa olla hyvinkin negatiivisia ajatuksia ja tekoja mielessään. Parhaimmillaan voisikin olla, että hetken koiria siliteltyään aivopesty terroristinalku
muuttaakin suunnitelmiaan ja matkaa vaikkapa Korkeasaareen ihastelemaan matelijoita ja kahvittelemaan. Mitään mahdollisuuksia ei ole syytä
aliarvioida, eikä myöskään varaa olla käyttämättä.
Aina pitää myös ajatella laatikon ulkopuolelta eikä kannatakaan jumittua
pelkästään koiriin. Passikoppeihin voisi kouluttaa papukaijoja, jotka osaisivat peruskysymykset ja tervehdykset. Rajatarkastajan ei tarvitsisi aina
edes näytellä pirteää, vaan saisi olla reilusti omana itsenään ja töksäyttää
”passport tana”, jos siltä tuntuu ja papukaija toivottaisi sitten, että ”thank
you ja have a nice time in Finland!”
Muutenkin eläimet antavat meistä inhimillisemmän kuvan. Työntekijöitä
pitäisikin rohkaista enemmän tuomaan lemmikkejä työpaikalle. Tatuoinnit
alkavat olla jo niin arkipäiväisiä, ettei niillä voi oikein tuoda omaa persoo-

På Karleby sjöbevakningsstation finns det i varje snöskoters verktygsbox kastlina, linor och hypotermipåsar.
Dessutom har patrullen en hypotermiväska i fordonen
vintertid. Väskan innehåller: en Ready-heat (en självvärmande överdarg), filt och mellanlakan, 2 st hypotermipåsar, liggunderlag, 2 st första förband och sax.
- Patrullering med snöskoter på Karlebys isområden
gör vi först vid midvinter mellan januari-mars då kärnisen
är minst 15-20 cm tjock eller mer. Utryckningsuppdrag är
förståss en skillt för sig och då kan man röra sig på tunnare is också. Då är minimiutrustningen räddningsdräkt
och isdubbar, forsätter Ahola.
Vi använder inte smällvästar då vi rör oss på isen
eftersom det är mycket svårt att komma upp på isen ur
en vak med västen uppblåst. På räddningsuppdrag på
svaga isar använder vi vanligtvis hansa-brädet och räddningsdräkter eller menföresfordonet Artic Ant.

naansa esille samalla tavalla kuin aikaisemmin.
Sen sijaan laiskiainen tai käärme hartioilla toisi varmasti ihastelevia katseita ja hyvää mainetta Suomelle.
Ei ole sattumaa sekään, että Kiina harrastaa pandadiplomatiaa.
Kuusamossa on jo kotieläiminä karhuja, joten mikä olisikaan parempi
julkisuustemppu, kuin hankkia oikeita karhuja Rajavartiolaitokselle.
Karhunpäätunnusta kunnioitettaisiin vielä vähän enemmän. Karhuja voisi
aluksi sijoittaa esikuntiin, koska siellä on enemmän edustustilaisuuksia ja
osa voitaisiin kouluttaa erikoistehtäviin. Hankalatkin tilanteet hoituisivat
useimmiten nopeasti, kun paikalle lähetettäisiin ihan oikea Karhu-ryhmä.
Karhu-ryhmän voisi kouluttaa myös jahtaamaan metsissä tunnuksettomia vihollisen partioita. Kaikille eläimille opetettaisiin myös perustehtävät,
eli etsintä olisi kaikkien peruskurssilla.
Eksyneet marjastajat saisivat huokaista helpotuksesta kun kuulisivat, että
karhut ovat jo jäljillä ja mikäli vanhat merkit pitävät paikkaansa, löytävät
heidät vielä tämän vuorokauden puolella. Kannattaa kuitenkin vähän
varata eväitä myös karhuille ihan vaan kaiken varalta.
Nykyisin rajalla on myös niin paljon korkeasti koulutettua väkeä, että osa
saattaa joskus turhautua jos ei ole tarpeeksi uudistuksia tai haastavia
projekteja, joten olisi perusteltua ottaa myös ihan tutkimuskäyttöön hiiriä
ja rottia. Niillä voisi sitten testata vaikka erilaisten työvuorojen kuormittavuutta ja muita työergonomisia asioita. Saataisiin vihdoin tieteellinen
selvyys siihen, onko työntekijän kannalta parempi tehdä kahdeksan vai
kaksitoistatuntista työpäivää.
Tähän astihan tätä on tutkittu lähinnä taloudelliselta kannalta ja on tultu
siihen tulokseen, että valtiolle kaikkein halvin tapa on myös paras ja
vähiten kuormittava tapa työntekijöille.
Rotilla voitaisiin myös kokeilla uusia vaatemateriaaleja ja niiden kestävyyttä. Mikään testi ei kuitenkaan tule muuttamaan sitä tosiasiaa, että
kaikkien aikojen paras keksintö lihamyllyn jälkeen on rajan transformershattu. Se, jonka pystyi muuttamaan lippalakista karvalakiksi ja seitsemäksi muuksi ja aina näytti yhtä edustavalta. Jännä, että mikään muu
virkakunta ei ole vieläkään rohjennut kysyä lupaa ottaa tuo keksintö myös
itselleen käyttöön. Joten siinäpä oiva lahjaidea vaikkapa poliisien seuraavaan suureen juhlaan. Sininen transformers-lakki!

INBJUDAN TILL GRÄNSBEVAKNINGSPERSONALENS

INNEBANDY TURNERING
TURNERINGEN SPELAS PÅ PERSONALENS FRITID OCH MED EGEN
FÖRSÄKRING. TURNERINGENS ORGANISATÖR TAR ANSMVAR AV
TURNERNINGENS GENOMGÅNG.

P

lats: fredag 17.11.2017 klockan 10–16 Jyväskylä, Buugi idrottshallen (Killer)
Sykeraitti 7-9 (www.buugi.fi)
Turnering organisatör: Perämeren merivartiokerho ry
Lagets registrering: markku.häggman@raja.fi tai markkuhaggman@hotmail.com,
tel. 040 502 9405. VÄLKOMMEN!

R A J A V IEST I - GRÄN S S E KE RH E T S U N I O N E N R F

35

JALKOJEN HUOLLOSTA
KENKIEN VALINTAAN
MUUTAMAA NUMEROA AIEMMIN RAJAVIESTISSÄ KÄYTIIN LÄPI PERUSASIOITA JALKOJEN HUOLLOSTA JA JALKOJEN
KUNNON YLLÄPIDOSTA. SAMASSA SIVUTTIIN MYÖS HIEMAN SUKKIEN MERKITYSTÄ. NYT ON SIIS AIKA SIIRTYÄ
SEURAAVAAN VAIHEESEEN ELI SYVENTÄÄ HIEMAN NÄKEMYSTÄ OIKEANLAISTEN SUKKIEN JA JALKINEIDEN VALINTAAN.
TEKSTI JA KUVAT RAJAVIESTI

T

ätä tarkoitusta varten Rajaviesti haastatteli ulkopuolisena asiantuntijana
Mika Hartikaista, joka on Meindlvaelluskenkien esittelijä Kuopiosta.
Mikalla on pitkä tausta alaan,
partioharrastus vei metsävaelluksille jo nuorena.
Nykyään maastoon Mika tutustuu enemmän
maastopyörän selässä. Ammatillisesti Mika on
ollut tekemisissä jalkineiden ja muiden retkeilyvarusteiden kanssa jo vuodesta 1998, kun hän aloitti
Joensuussa partiokauppa Partiokuksan myymälävastaavana. Myöhemmin
hän jatkoi promomyyjänä
erämessuilla ja eri liikkeiden tuote-esittelypäivillä.
Annetaan Mikan itsensä
kertoa tarkemmin
jalkineiden valinnasta ja
huollosta:
Mitä asioita tulisi
ottaa huomioon kenkiä
hankittaessa? Mitä tulisi
huomioida henkilöiden
jotka esim. seisovat paljon työssään rajanylityspaikoilla, työskentelevät
lentokentällä tai kävelevät enemmän maastossa?
”Olipa kengän käyttötarkoitus sitten mikä tahansa
tärkeintä on löytää omaan jalkaan parhaiten
sopivat jalkineet, varata riittävästi aikaa sovittaa
useampaa kenkämallia ja oikean kenkämallin
löytyessä sovittaa useampaa kokoa samasta
kengästä, koska hyvänkin kengän saa huonoksi
valitsemalla väärän kokoisen kengän. Kenkä
valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Vaelluskengässä pohja on jäykempi kuin sisätyötä tekevän
kengässä, jossa pohjan on syytä olla pehmeämpi,
jottei jalkapohjat joudu kohtuuttoman koville.
Kengän varrenkorkeus valitaan useasti mieltymysten mukaan mutta esim. soisessa maastossa
korkeampi varsi antaa paremman mahdollisuuden
selvitä kuivin jaloin reissusta.”
Hyvän ja huonon kengän ”merkit”?
”Hyvän ja huonon kengän erottaa toisistaan
helposti, huono kenkä hiertää ja ei muutenkaan
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tunnu oikealta jaloissa. Hyvä kenkä muotoutuu
jalkaan hiljalleen ja paranee vanhetessaan. ”
Mitä eroa on vedenpitävän kalvon sisältävällä
kengällä ja kalvottomalla kengällä?
”Kalvokenkiä on myyty jo parikymmentä vuotta ja
ne ovatkin lunastaneet paikkansa vaelluskenkien
käyttäjissä. Vedenpitävyys on Suomen luonnossa
liikkujalle tärkeä ominaisuus, vedenpitävyyden
vasta-aiheena lämpimällä ilmalla liikkuessa on
jalkojen hikoilu, johtuen kalvokengän huonommasta hengittävyydestä verrattuna kalvottomaan
kenkään. Kalvottomien vaelluskenkien kysyntä

Jokainen jalka on yksilöllinen, samoin eri tehtävät
edellyttävät erilaisia ominaisuuksia. Sopivan kengän
valintaan on syytä panostaa.

on kohtuullisen vähäistä, vaikka kuivalla kelillä ne
olisivatkin usein oikea valinta käyttäjälleen. Myös
sisätiloissa työskentelevälle kalvoton kenkä on
oikea valinta johtuen paremmasta hengittävyydestä.”
Pintamateriaalin merkitys?
”Vaelluskengän pintamateriaali on yleensä nupukkinahkaa, tämä onkin kengänhoidon kannalta
se ”helpompi” materiaali koska nupukkinahka
patinoituu käytössä luonnollisesti. Tekstiilipintaisen kengän huolto voi olla hieman helpompaa ja
kenkä voi olla nahkakenkää kevyempi. Paraatikengässä pintanahka
lienee oikeampi
materiaali johtuen
tasaisemmasta
väristä ja kenkään saa
tarvittaessa kiiltävän
pinnan aikaiseksi.”
Mikä on oikean sukan
merkitys kokonaisuudessa?
”Sukan merkitys
kengässä on iso, hyvä
sukka siirtää kosteuden pois kengästä
mahdollisemman
hyvin ja tämä yhdessä sukan oikean koon kanssa
estää hyvin hiertymien muodostumista. ”
Millainen on hyvä sukka?
”Koska sukan merkitys hiertymisten muodostumisessa on iso, on tärkeää että sukan kantapään- ja
jalkapohjanalue on vahvistettu. Lisäksi varpaiden päällä on myös vahvistukset, tämä estää
varpaiden kynsien rikkomasta kengän kalvoa.
Materiaalina sukissa on yleensä villan ja keinomateriaalien sekoitus jolla saadaan yhdistettyä oikea
kosteudensiirtokyky, lämpimyys ja kestävyys.”
Mitä mieltä olet kahden sukan käytöstä? Onko se
hyvä, huono vai henkilökohtainen asia?
”Mieluummin yksi hyvä sukka kuin kaksi huonoa.
Oikean ja toimivan kahden sukan kombinaation
löytyminen voi olla huomattavasti vaikeampaa
kuin löytää yhdet sukat.”

Mika Hartikainen.

Miten kenkiä tulisi huoltaa? Mitä kenkien huollossa on syytä huomioida että kenkä pysyy mahdollisimman pitkään käyttökelpoisena?
”Nupukki- ja pintanahkakenkien hoitaminen kalvolla tai ilman on samankaltaista. Kenkien huollon
tärkeimpänä hoitoaineena on mehiläisvaha joka
suojaa ja hoitaa nahkaa samanaikaisesti. Mehiläisvahan lisäksi vahauksien välissä kosteudensuojan
ylläpitämiseksi voidaan käyttää suihkekyllästeaineita. Nämä ovat myös hyviä tekstiilipintaisille
kengille. Silikonipohjaiset hoitoaineet ja satularasvatyyppiset aineet heikentävät kengän hengittävyyttä, siksi olisi tärkeää käyttää luonnonmukaisia
hoitoaineita. Kengän kuivaukseen paras lämpötila
on huoneenlämpö. Vanha muistisääntö ”siellä
missä voi sulaa, nahka palaa” pitää edelleen paikkansa, eli liian kovassa lämmössä nahka kuivuu
ja kovettuu. Hajunpoisto kengistä on hieman työlästä. Sisäpuolinen haju on hankala poistaa, paras
keino on ennaltaehkäisy, eli muistaa tuulettaa
kengät käytön jälkeen poistamalla pohjallinen.”
Mitä tästä opimme?
Sopivan kengän ja sukan valintaan on syytä
kiinnittää huomiota. Väärillä valinnoilla voidaan
aiheuttaa jopa lääkärin hoitoa tai kuntoutusta
vaativia oireita. Monella on tästä kokemuksia,

Kaikki jalkineet vaativat huoltoa. Oikea hoitoaine tulee valita kengän materiaalin ja ominaisuuksien mukaan.
kyseessä ei ole välttämättä lyhyt projekti vaan
jalan virheasentojen tai –askelluksen korjaamiseen
voi mennä kuukausia.
Partiojalkineiden uusinta on mahdollista nykyään
kahden vuoden välein, valtion kustantaman rajan
ylimenevä hinta jää edelleen virkamiehen omalle
vastuulle. Näin ollen on järkevää kiinnittää asiaan

sen ansaitsemaa huomiota. Yleispätevää ohjetta
sopivasta kenkämallista ei voi antaa. Yksi kenkä
ei käy kaikille, joten oikeasta merkistä ja mallista ei
voi kun kiistellä…

Centrum
Balticum
on Itämeren alueen
monialaisen kehityksen
viestijä, joka tekee ja
tukee Itämeren alueen
laaja-alaista yhteistyötä.
Centrum Balticum
yhdistää Itämeren
alueen monitasoista
toimijakenttää ja toimiii
siltojen rakentajana
asioiden ja toimijoiden
välillä.
Itämeren alueeseen
keskittyvän ja viikoittain
rantautuvan Pullopostin
asiantuntija-kirjoitukset
saat tilattua sähköpostiisi osoitteessa
www.centrum
balticum.org/pulloposti.
Liity 10 000 lukijan
joukkoon!
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PAINONNOSTON MASTERSSIEN EMKISAREISSU RUOTSIIN

OON MASTERSIKÄINEN RAJAVARTIJA KAAKKOIS- SUOMEN RAJAVARTIOSTOSTA. VAALIMAAN RAJANYLITYSPAIKALLE
OLEN TULLUT TÖIHIN VUONNA 2001 JA VIIME VUOJEN MARRASKUUSSA SIIRRYIN NUIJAMAAN
RAJATARKASTUSASEMALLE. TUTKINNASSA OLEN OLLUT VUODESTA 2007. SAVON PERUKOILTA TULIN KAAKON
KULMALLE.
TEKSTI HEIDI RANTAKARE
KUVAT LAURA HONGISTO

J

unnusta asti oon tykännyt liikkua
ja urheilla, millon mitäkii: hiihetty
Sonkajärven Pahkassa, ringettee
Kallsissa, pesistä, yleisurheilua, uintia,
jalista, agilityä, juossu maratoneja ja
puolikkaita. Lappeenrannassa asuessamme oon
ohjannut jumppia Liikuntakeskuksella ja siellä
jumppaillu ryhmäliikuntatunneilla. Crossfit oli tullut
Lappeenrantaan ja aloin miettiä, uskallanko peruskurssille, kun en oikein tiennyt koko hommasta
mittään. Sinne sit reilu neljä vuotta lenkkikaverin
kans tormuutettiin ja lopputulemana jatkoin rosvittiä ja lenkkikaveri jatko juoksentelua. Muutaman
pitemmän juoksun juoksin vielä, mutta sen jälkeen
aloin käyvä aktiivisemmin salilla reeneissä.
Olympianostot, varsinnii tempaus, on ollut
alusta asti hankala liike, vaikka ei kait tuo nyt kovin
vaikee pitäs olla: saaha nykästyä tanko yhellä
liikkeellä pääsä yläpuolelle. Muistan onnenhetket,
kun sain 35 killoo tempastua. Voimajutuissa on
tullut hienosti kehitystä, taitojutut kuten käsilläkävelyt ja käsilläseisontapunnerrukset onnistuu sitte
vähän nihkeemmin. Reenasin olympianostoja ja
normirosvitreenejä ikivanhoilla rikkinäisillä juoksulenkkareilla 1,5vuotta. Ukot koitti vinkata, että
voisko hommata ainakii painonnostokengät, saattas olla apuakkii. Marssin Urheilu Koskimieheen ja
investoin ”tanssikengät” ja Reebokin reenikengät
ja niillä mennään edelleen :) Hyvät olleet!
Jossain vaiheessa valmentajat alko ehotella,
että pitäs panostaa enemmän painonnostoon,
kun on edellytyksiä siihen. Pyörittelin silimiäni ja
tuumasin, että en kait minä, katellaan ja rätnät-
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tään, ei nyt hättäillä...
Eka takakyykkyenkka
tais olla 80, sit seuraava 120, ja nyt se on
130. Maastavetoenkka ensin oli 110 ja nyt
se on 175killoo.
Pari vuotta sitten
salilla alkoi Immosen
Tonin (crossfit Lappeenrannan toinen
omistajista) pitämä
painonnostoreeniryhmä, joka reenaa
2 kertaa viikossa.
Halusin siihen, että
saan enemmän aikaa
nostaa ja nimenommaan opetusta, mitä
pitäs, että nostot
onnistuis ja uskaltaisi
mennä tangon alle.
Siinä on jumpattu
siitä asti ja kehitystä
alko pikkuhilijaa tulla.
Reenikaveri, joka oli
aiemmin jo käyny painonnoston masterssien SM- kisoissa, alko
talvella ehotella, että kesällä sit lähetään kilipailuihin. Torppasin samantien, että en todellakkaan
lähe minnekkään immeisten ilimoille varsinkaan
missään rikkoissa!
Reenejä jatkettiin ja kevätkelin aikaan taas
ehottelu alko ja sit aattelin, että no hemmetti,
kerranhan täällä eletään! Keravalla olin elämäni
ensmäistä kertaa
missään SM-kisoissa
yksilöurheilijana :)
Hiton jännä kokemus!
Sali on ihan hiljaa,
kun tekkee ommaa
suoritustaa, kun taas
omalla reenisalilla
ja rosvittikisoissa
ääntä riittää reilusti!
SM-kisoissa pärjäsin
hyvin ja voitin. Sillä

tuloksella pääsin osallistumaan Ruotsin Halmstadissa pidettäviin painonnoston masterssien
EM-kisoihin.
Kisamaksu ja lennot hoijettu jo hyvissä ajoin!
Sit ei muuta ku pelekkää painonnostoo koko
kesä, välillä aamuin illoin. Onnes sattu heinäkuu
olemaan lommaa, niin pääs tekemään hyvin. Aamupäivisin oli tempausta ja illalla rinnallevettoo ja
kyykkyjä. Reenit oli rankkoja, kuten Toni sanokii, et
nyt sit isketään!!! Tein työtä käskettyä. Salilla pyöri
normirosvittireenit, välillä tein, että näin muitakii
salikavereita ja välillä jumppasin yksin. Tuntu, että
painojen nostelu tuli välillä korvista ulos, mutta
aattelin, et kun oon leikkiin ryhtynyt, nii nyt sitten
painettaan perkele! Tän lisäs ohjasin jumppia
edelleen ja koirat reenattavana ja lenkitettävänä.
Ja ne oikeettii työt alko, kun loma oli ohite.
Mun huoltajas reissuun lähti hyvä reenikaveri.
Olin aatellu, etten yksin lähe, vaikkei Ruotsia pi-

temmällä kisat olleetkaan :) Mut kisoissa on osattava laskee lämppänostot,
et ne on just oikeella aikaa tehty, kun sun oma nostovuoro kisalavalle tullee.
Laura hoiti hienosti homman ja lämpät meni niinku pitikii. Kisoissa on ensin
kolme tempausyritystä, johon oli sovittu Tonin kanssa alotuspainos 60kg,
Keravalla se oli 55kg. Se onnistui hienosti. Seuraavat nostot olvat 63 ja 66.
Kaikki onnistuivat hienosti. Tempausten jälkeen piti alkaa lämpätä työntö.
Taas työntöyrityksiä on 3 nostoa. Siinä oltiin sovittu alotuspainos 88kg,
mutta aamulla puntarissa muutin sen kuitennii 85killoon. 85killoo saan hyvin
reeneissäkin, mutta halusin varman pois kisalavalla. Se onnistui hienosti.
Seuraavas painos 90, joka onnistui hienosti. Sitten tankoon 93killoo (enkka
on 92,5, jonka oon kerran ottanut). 93kg onnistui hyvin, mutta oikee käsi
vähän pumppasi, joten 2 tuomaria kolmesta ei hyväksynyt sitä, mutta rosvittimaailmassa se mennee läpi ku väärä raha. Tällä yhteistuloksessa 156kg
voitin oman painoluokkani. Mun sarjassa oli unkarilainen ja norjalainen, pari
oli jättänyt tulematta kisapaikalle. Norjalainen tuli heti 93 työnnön jälkeen
hymy korvissa onnittelemaan ja unkarilainen oli kans innoissaan, että
lätkäytti poskisuudelmat palkintopallilla.
Hyvä, että tuli lähettyä reissuun, ihan huikeeta voittaa tuommosissa kisoissa! En ois ikinä uskonut, että tämmöseen kokemukseen pääsen osalliseksi. Nyt huilia kropalle ja mielelle, sitten taas jumppaamaan ja mietintään,
mihin kisoihin nostorajat riittää!

#laurahuhtasaari
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Ilmoituksen maksaa Perussuomalaiset rp

SUVEREENI VALTIO VALVOO RAJOJAAN

THE BALTIC SEA, NOVEMBER 21

MIKÄ TAHANSA MAALI,
MISSÄ TAHANSA OLOSUHTEISSA
Pohjoisen Itämeren rankoissa olosuhteissa ja matalissa
vesissä järjestelmiin on voitava luottaa. RBS15 Mk3
on kaikissa sääolosuhteissa toimiva tarkka monimaaliohjusjärjestelmä, joka soveltuu erinomaisesti rannikkoympäristön vaatimuksiin. Tämä elektronisen sodankäynnin
vastatoimenpiteillä varustettu ohjus lentää matalalla
merenpinnan yllä. 200 kilometrin kantaman ansiosta ohjus
löytää maalinsa myös horisontin takaa.
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RBS 15 MK3
Maailman kehittynein pitkän
kantaman ohjus niin meri- kuin
maamaaleja vastaan.
www.saab.ﬁ/meri
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HELLSTEN AJELI
ITSENSÄ ELÄKKEELLE
K-SR:N PITKÄAIKAINEN AUTONKULJETTAJA MARKKU
HELLSTEN SAAVUTTI ELÄKEIÄN 1.7.2017. LÄKSIÄISIÄ
VIETETTIIN KESÄKUUN LOPULLA IMMOLAN
UPSEERIKERHOLLA SYÖDEN (JA EHKÄ VÄHÄN JUODENKIN).
TEKSTI JA KUVA HANNELE HÖRMÖNEN

1

963 Ruokolahdella syntyneen Markun varusmiespalvelus Uudenmaan rakuunapataljoonassa päättyi syyskuussa 1985 kersantin natsoja kantaen.
1.12.1988 Markku palkattiin va pp rajavartijaksi (= väliaikainen peruspalkkainen) ja peruskurssin suoritettuaan hänet nimitettiin rajavartijan virkaan
26.5.1989.
Vuonna 2000 Markku suoritti täydennyskurssin ja entisen ajojärjestelijän eläköidyttyä Markku siirtyi hoitamaan loppuajaksi ko.
virkaa vuonna 2012. Hellsten toimi koko virkauransa ajan autonkuljettajana Immolassa.
Me kaikki läheiset työystävät toivotamme
Markulle hyviä ja pitkiä eläkepäiviä!
Kuvassa Markku varastolla varusteiden luovutuksessa.

KURVARIT

RAJAVARTIOLAITOKSEN
HENKILÖSTÖN
MESTARUUSTURNAUS

TULE
PELAAMAAN
SALIBANDYA
TURNAUS PELATAAN VAPAA-AJALLA
JA OMILLA HENKILÖKOHTAISILLA
VAKUUTUKSILLA. TURNAUKSEN
JÄRJESTÄJÄ VASTAA TURNAUKSEN
LÄPIVIENNISTÄ.

P

aikka: pe 17.11.2017 klo 10–16
Jyväskylä, Buugi liikunta- ja
hyvinvointikeskuksen pelihallissa
(Killer) Sykeraitti 7-9 (www.buugi.fi)
Turnauksen järjestäjä: Perämeren
merivartiokerho ry
Joukkueen ilmoittautuminen: markku.häggman@raja.fi tai markkuhaggman@hotmail.com,
puh. 040 502 9405
TERVETULOA!
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RAJAN FUTISTURNAUS 2017

RAJAMIES KASTUU MUTTA EI KOSTU
PERJANTAIAAMU VALKENI SATEISENA. SÄÄENNUSTETTA OLI KYTÄTTY JO VIIKOLLA JA POHDITTIIN ETTÄ
KUINKAHAN TURNAUKSEN KÄY. HYVINHÄN SILLE KÄY, KUN EI OLLA SOKERISTA TEHTYJÄ – AINAKAAN VIIMEISIMMÄN
LÄÄKÄRINTARKASTUKSEN MUKAAN. TURNAUS POTKAISTIIN KÄYNTIIN SATEISESSA JA AAVISTUKSEN TUULISESSA
SÄÄSSÄ PERJANTAINA 4.8.2017 TIKKURILAN URHEILUPUISTOSSA VANTAALLA.
TEKSTI JA KUVAT VILLE WILLMAN

T

urnauksen tirehtööri, vanhempi merivartija Ville Willman oli innoissaan jo
aamusta. Paikalle oli saatu ennätykselliset kahdeksan joukkuetta ympäri
Suomen. Selvää suosikkia turnaukseen ei voitu asettaa, koska joka suunnasta oli
tullut huhuja että mestaruusjoukkue tulee sieltä tai
täältä. Hienoa, arveli järjestäjä. Turnauspallot lensivät mallikkaasti sateesta huolimatta ja kahvilatelttaa yritettiin pitää paikoillaan puuskaisen tuulen

asettaessa omia haasteitaan liiketoiminnalle.
Sateelle ei näkynyt loppua, sen sijaan turnaus
eteni mainiosti aikataulussaan. Loppua kohti tiivistimme aikataulua ja se sopi kaikille hyvin. Pronssipeli aloitettiin 50min aikaisemmin, lounastaukoa
ei tarvittu. Luonnollisesti kun pelit oli pelattu, niin
sää alkoi kirkastua ja aurinko paistamaan. Turnaus
pelattiin kahdessa neljän joukkueen lohkossa,
joista lohkojen ykköset meni finaaliin ja kakkoset
pronssipeliin. Turnauksen voittajaksi eteni varsin
suvereenilla finaaliesityksellä Vaalimaan joukkue.
Suomenlahden merivartioston 1-joukkue hävisi
finaalin Vaalimaalle selvin lukemin. Kolmanneksi
turnauksessa kiri Vartiolentolaivue.
Kiitän kaikkia turnauksessa mukana olleita. Rajamiehiä, katsojia, eläkeläisiä, vartioston johtoa ja
Vantaan kaupungin liikuntajaostoa. Tehtiin turna-
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uksesta sen arvoinen kuin pitikin! Erityinen kiitos
HC Raja Ry:lle turnauksen mahdollistamisesta.
Lohko 1: 1) SLMV 1, 2) VLLV, 3) LR / Pol ja 4)
Länsi-Suomi.
Lohko 2: 1) Vaalimaa, 2) SLMV Papat, 3) RMVK
ja 4) Suomussalmi.
Pronssiottelu: VLLV – SLMV Papat 2 – 1
Loppuottelu: SLMV 1 – Vaalimaa 0 – 4

Merenkulku - veneily - turvallisuus

Rauma Cata Oy on merihinaukseen ja jäänmurtoon
erikoistunut suomalainen yritys.
Meillä on yhdeksän hinaajan ja kahden proomun
kalusto sekä hyvät yhteydet muihin kotimaisiin
sekä ulkomaisiin hinausyhtiöihin.

www.raumacata.fi
Kalliokatu 2 T 40, 6100 RAUMA
Puh. + 358 2 822 7900 ● raumacata@raumacata.fi

RRA
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LAMMASJÄRVEN KALAKUNINKUUS

ELOKUUN VIIDENTENÄ PÄIVÄNÄ KULUVAA VUOTTA LIPUI YHDEKSÄN VENETTÄ PUURUSTEN MÖKKIRANTAAN KUHMON
LAMMASJÄRVELLÄ. JO PERINTEEKSI MUODOSTUNUT VETOUISTELUKILPAILU JÄRJESTETTIIN NYT NELJÄNNEN
KERRAN. KILPAILUUN OSALLISTUIVAT KUHMOSSA TYÖSKENTELEVÄT RAJA- JA TULLIMIEHET.
TEKSTI JA KUVAT HENRI MANNINEN

T

ällä kertaa sää oli hiukan harmaa
ja sateinen, mutta se ei lannistanut
kalalle aikovien tunnelmaa. Siirtymävaiheessa kilpailukeskukseen sattui
kaksi pientä veneonnettomuutta. Esa
Saikkonen, tuo armoton kalastaja ja karikoiden
koluaja, ajaa pärskäytti moottorinsa kiveen. Yksi
lapa vähemmän hän kuitenkin pääsi hiukan
myöhässä nilkuttamaan Puurusten rantaan.
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Vartiopäällikkö Mika Kemppainen luotti myös
Saikkosen paikallistuntemukseen ja karautti oman
”Sundancerin” samoihin karikoihin. Kemppaisen
vene kärsi lievemmät vauriot. Saikkonen oli kuitenkin varautunut tähänkin, joten hänellä oli toinen
moottori mukana veneen perässä. Tästä sisuuntuneena hän pui nyrkkiä rannassa ja aikoi näyttää
kanssakilpailijoille närhen munat itse kilpailussa!
Ennen lähtöä ryypättiin mökillä kahvit ja
syöpästiin riisipiirakat hörsteiden kera. Kilpailuajaksi sovittiin neljä tuntia ja samalla määrättiin

kilpailualue. Kilpailu käytiin suurin kala periaatteella. Hauen kertoimeksi päätettiin 1, kuhan 1,5,
ahvenen 10 ja taimenen 5. Tämän jälkeen jaettiin
miehistö veneisiin ja ajettiin örnäkaasulla selälle.
Kilpailuaikana sataa tihutti sen verran, että kuomut
joutui vetämään hyttien päälle tai vaihtoehtoisesti
pukemaan sadevaatteet. Mikä oiva kalastuskeli.
Kilpailun mediavastaava Ville Lyytinen perusti
heti reaaliaikaisen WhatsApp- ryhmän ”Peli17”,
johon liitettiin kaikki kilpailijat. Niinhän siihen rupesi
heti napsahtelemaan kalakuvia eri venekunnista.
Tämä alkoi heti nostattamaan painetta omassakin
veneessä. Kuvista ja piippauksista näki, että kala
on tänään nilollaan. Hauentuppia nousi tasaiseen
tahtiin meidänkin veneeseen, mutta aivan liian
pientä. Yhdestä vavasta nostimme veneeseen
mittakuhan, mutta totesimme, että tällä ei vielä
podiumille nousta. Kala kuitenkin jo haisi veneessä. Veneemme työnjako oli seuraava. Jarmo
Laitinen ohjasi venettä, Tapani Kela hypisteli ja
pyöritteli asiantuntevasti vaappuja, jotka tiukan
kriteerin jälkeen ojensi minulle. Minä vaan sitten
nakkelin ne siiman päähän ja vetoon. Hiljasta oli
kalatapahtumien osalta meilläkin, mutta sitten
jysähti. Luultavammin tähän vaikutti melankolisen Kasevan soitannan vaihtaminen hiukan
popahtavampaan Lauri Tähkään. Kahdeksan
metrin syvänteestä saimme kuhan, jota ei tarvin-

nut mitata. Hyvän kokoinen kuha oli veneessä.
Vaikka teimme kuinka piilossa haavitsemisen, niin
Pentagonissa (KRE) palveleva Janne Heikkinen
huomasi saaliimme. Huuteli tuimasti otsakurtussa,
että olivat nähneet sen kuulemma jo monta kertaa

Olette järjestäneet jo neljänä vuonna peräkkäin
tapahtuman, joka liikuttaa omaa työyhteisöä ja
yhteistyöviranomaisia. Pääpalkinnon arvonnassa,
Husqvarnan moottorisahan voitti Vartiuksen koiranohjaaja, metsuriyrittäjä ja Kuhmon halkokeisari

kaiussa, joten oli kuulemma heille jo korvamerkitty
kala. Noh, nopeat syövät hitaat.
Neljä tuntia kului järvellä nopsasti, joten veneet
alkoivat pikkuhiljaa lipua kohti Puurusten rantaa.
Kaikki venekunnat käyttivät koko peliajan hyväksi.
Tämä kertoi siitä, että tapahtumia järvellä on ollut.
Pienen kyräilyn jälkeen alettiin veneestä kantelemaan punnitukseen kaloja, jotka Paavo Puurunen
punnitsi ja Ville Lyytinen kirjasi ylös. Kaikki yhdeksän venekuntaa toivat kalan punnitukseen, joten
kihelmöivä jännitys valtasi kilpailupaikan.
Niinhän siinä loppujen lopuksi kävi, että
Mika Kemppaisen venekunnan korvamerkityllä
kuhalla meidän vene korjasi potin. Kiitän tässä
myös Jouni Remeksen loihtimia vaappuja, joita
veneemme käytti kilpailussa. Arto Erosen veistämä hieno kiertopalkinto sai taas uuden lätkän
jalustaan ja lohta käsissään kannattelema karhu
koristaa vuoden ajan Vartiuksen rajavartioaseman ruokalassa. Tämän jälkeen alkoi hulvaton

Antti Huotari. Valitettavasti Antti hyökkäsi heti
pääpalkinnon saatuaan Hawkin ruoriin kiinni ja

kiirehti kotia kohti. Aamulla viiden aikaan piti olla
jo kuulemma raivaussaha huutamassa hoosiannaa. Tämä on sitä yrittäjän karua arkea. Arvontaa

Näiden seremonioitten jälkeen alkoi ruokailu.
Paavo oli laittanut metrin pätkän sian ulkofiletta
aamu seitsemältä palviuuniin. Siellä se ehti tekeytyä kypsäksi kalastamisen aikana. Sarin kattamasta noutopöydästä koko nälkäisä kalastajaporukka
söi itsensä laadukkaasti kylläiseksi. Hienosti
järjestetty ruokailu ja monipuolinen ruokatarjonta.
Ruokailun jälkeen päästiin saunomaan ja
javehtimaan kalastuspäivän kulusta. Saunan
edessä oleva palju oli kovassa käytössä. Ja
varsinkin paljun vieressä olevassa virvoitusjuomilla varustetussa minipaljussa kävi kova kuhina.
Saunan jälkeen osa nuoremmasta osallistujakaartista jaksoi lähteä vielä katsastamaan Kuhmon
soittoruokalaravintolat.
Sundancerin kippari, matemaattinen analyytikko ja moninkertainen Kalevan baarin tietovisavoittaja Mika Kemppainen laski polttoainemäärän liian
pieneksi tähän kilpailuun. Paluumatkalla hän joutui
tuuliajolle hieman ennen kotisatamaa. Luultavasti
pieni rikko potkurissa menomatkalla vaikutti
polttoaineen lisääntyvään kulutukseen, joka jäi
häneltä huomioimatta kokonaiskulutuksessa.

Onneksi Antti Huotari pelasti miehen hädästä ja
hinasi pelastettavan kotisatamaan. Hinatessa
Mika huuteli: ”Kahvikupillinen lisää bensaa, niin
olisin päässyt perille”.
Kiitämme tapahtumaa tukeneita: Kainuun rajan
henkilöstöyhdistys ry, Kuhmon Pyörä ja Pienkone
Oy, Metsätyö IS Oy, Sasta Oy, Kainuun Rajapäällystö ry., Kuhmon Raskaskone Oy, A-Katsastus
Kuhmo, Kuhmon Autokatsastus Oy, UM-tuote Oy,
Rautakauppa Lehto Ky, Tähtikoukku Kontiomäki,
Atteson Fishing, Würth, Kaesan Kotileipomo Oy,
Puuilo Kajaani, Korpi-Auto Oy Kajaani ja Sari
Puurunen.

KILPAILUN TULOKSET

palkintojen arvonta. Perinteenä tässä kilpailussa
on, että kaikki palkinnot arvotaan. Ja palkinnot
olivat taas aivan loistavia. Kiitokset osallistujien
puolesta tapahtuman toteuttaneille Sari ja Paavo
Puuruselle, Ville Lyytiselle ja Veli-Antti Leinoselle.

jatkettiin ja miehet kantoivat hymyssä suin
Husqvarnan trimmeriä, Sastan gore-tex housua,
kelluntapukuja, Makitan akkukonetta, älypuhelinta, Würthin tuotepakettia yms. Siis taas aivan
todella loistavia palkintoja.

1. Henri Manninen, Tapani Kela ja Jarmo Laitinen
(kuha 2,85kg)
2. Jaakko Halttu, Petri Huovinen ja Kari Kilpeläinen (hauki 2,44kg)
3. Kai Pyykkönen, Antti Kähkönen ja Antti
Kyllönen (hauki 2,35kg)
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Huono lintuvuosi

A

lkaneen metsästysvuoden näkymät ovat niin metsäkana- kuin
sorsalintujenkin osalta entistä
lohduttomampia. Metsäkanalinnuista suurimmat menetykset kärsi
riekko, jonka kanta aleni koko maan tasolla 54
prosenttia edellisvuodesta. Tulos oli sama myös
Lapissa, joka on maan ylivoimaisesti tärkein lajin
pyyntialue. Todella huolestuttavaa on se, että
riekkoa ei tavattu lainkaan Kaakkois-Suomen,
Pohjois-Savon, Rannikko-Pohjanmaan, Satakunnan ja Uudenmaan riistanhoitopiirien kolmiolaskennoissa. Mieleen tulee hakematta ajatus, niiden
kannat ovat huvenneet lisääntymisen kannalta jo
liian pieniksi.
Teerikannat olivat heikentyneet koko maassa
30 prosenttia, eniten Lapissa, jossa pudotus oli
54 prosenttiyksikköä. Pyyn vastaavat lukemat
osoittivat miinusta koko maan osalta 24 prosenttia, eniten Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa, joista
kummastakin tuli takkiin 48 prosenttia. Metsokannat olivat miinuksella koko maan osalta 23
prosenttia, eniten Rannikko-Pohjanmaalla (- 60%)
ja Uudellamaalla (-53%).
Vesilintulaskennan tulokset eivät olleet käytettävissä tätä kirjoitettaessa, mutta kaikki merkit
viittaavat siihen, että myös niiden kannat ovat
laskusuunnassa.
Eli ei hyvältä näytä, joten metsästysviranomaisten kehotus maltilliseen verotukseen on enemmän
kuin paikallaan. Toisaalta tämä näkyy myös
lyhentyneinä metsästysaikoina ja täysrauhoituksina, joilla pyritään suojelemaan yhä vähäisemmäksi
käyvää riistakantaa.
Suurin syy tämänkertaiseen tilanteeseen on
pesimisajan ja oikeastaan koko kesän poikkeukselliset sääolosuhteet, jotka ovat johtaneet
lukuisiin pesinnän epäonnistumisiin ja poikueiden
tuhoutumiseen. Epäilemättä oma osansa on

myös heikolla myyrävuodella, joka on johtanut
saalistajien siirtymiseen riistalintujen poikasten verotukseen. Ainakin supikoirakannat ovat vahvat ja
ylitiheät taimikot tarjoavat niille yllin kyllin oivallisia
piilopaikkoja.

Hirvieläin- ja karhuluvat

Edellisestä poiketen hirvieläimillä menee huomattavasti paremmin. Runsastuneet taimikkoalueet
ovat parantaneet niiden elinolosuhteita lisääntyneen ruoan ja suojan muodossa, mikä kumuloituu
kantojen kasvamisella. Tämä näkyy kaikkien
metsästettävien hirvieläinten kaatolupamäärien
lisääntymisenä.
Hirvien kokonaislupamäärä on 52 771, jossa
lisäystä edellisvuoteen runsas neljännes. Lupamäärät lisääntyivät eniten Lapin, Pohjanmaan,
Pohjois-Karjalan ja Etelä-Hämeen riistanhoitopiireissä, ja lasku Pohjois-Karjalan (-34,3) ja
Pohjanmaan (-7,8) riistanhoitopiireissä.
Valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin
runsas kolmannes enemmän kuin edellisvuonna
36 192, tarkoituksena leikata paikoin liiallisesti runsastunutta eläinkantaa. Kuusipeuralle myönnettiin
169 ja metsäpeuralle 18 pyyntilupaa. Kaikkien
hirvieläinten pyyntiluvalla saa pääsääntöisesti
kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.
Karhun poikkeuslupia myönnettiin yhteensä
170 poikkeuslupaa kannanhoidolliseen metsästykseen ja 85 alueellisen kiintiön lupaa poronhoitoalueelle. Lupien kokonaismäärä on kasvanut 72
yksilöllä edellisvuoteen verrattuna.
Tapahtuneista kaadoista on ilmoitettava joko
Oma riista -palveluun tai sähköpostitse poikkeusluvan myöntäneelle Suomen riistakeskuksen aluetoimistolle. Kannanhoidollisella alueella ilmoitus
on tehtävä viimeistään ensimmäisenä arkipäivänä
kaadon jälkeen, kiintiömetsästysalueella (poronhoitoalue) välittömästi kaadon jälkeen. Kiintiön

ERÄLLINEN
täyttymistä voi seurata osoitteessa www.riista.fi.
Kiintiön täyttymisestä ilmoitetaan sitä koskevan
alueen metsästäjille.

Morakniv -eräpuukot

Viime numerossa ollut Morakniv Eldris –eräpuukon esittely jäi painovirhepaholaisen iskun johdosta torsoksi. Virhe korjataan tässä esittelemällä
kaksi Moraknivin uudehkoa eräpuukkomallia.
54 mm:n rosteriterällä (12C27) varustettu
Morakniv Eldris sopii erityisesti kalan avaukseen ja
muuhun pikku näpertelyyn, ehkä jopa hirvieläinten nylkemiseen. Muovikahvainen ja –tuppinen
puukko mahtuu hyvin taskuun, lisävarusteena saa
vyökiinnikkeen, kaularipustusnarun ja ferrocerium
–tulipuikon. Hinta on perusvarusteisena 24,90€
(Kärkkäinen). Saatavana useita eri värejä.
Morakniv 2000 jahti- ja kalapuukko on varustettu 109 mm:n rosteriterällä, joka on muotoiltu
samoin kuin Eldriksessäkin. Muovinen tuppi on
varustettu vyölenkillä ja puukon putoamisen
estävällä lukituksella Eldriksen tapaan. Sopii hyvin
eräkäyttöön, niin isomman riistan kuin kalankin
käsittelyyn. Kaksi värivaihtoehtoa, joista toinen
huomioväri. Hinta Kärkkäisellä 22,90€.
Puukoissa puhuttelee ennen kaikkea hygieenisyys. Terä ei ruostu, eikä muovinen kahva tai tuppi
ime itseensä likaa sen enempää kuin hajujakaan.
Muita plussapuolia ovat sitkeä ja pitkään terävänä
pysyvä terä sekä elinikäinen (käyttäjän) takuu.
Ruotsalaista laatua kohtuulliseen hintaan.

Erästäjän syyskausi

Syksy on erähenkilön parasta sadonkorjuuaikaa,
jolta odotetaan saaliin ohella myös elämyksiä.
Heikon riistatilanteen vuoksi maltti on valttia etenkin metsäkana- ja sorsalintujen metsästyksessä.
Toisaalta pimeys, liukkaus ja kylmyys voivat
muodostaa vaaratilanteita, jotka on pyrittävä
mahdollisuuksien mukaan minimoimaan. Tämä
koskee erityisesti aseiden ja ampumatarvikkeiden
käsittelyä, mutta myös liukkailla ranta-alueilla ja
vesillä liikkumista. Lisäksi on muistettava, että:
* karhun metsästysaika päättyy 31.10. 1),
* sepelkyyhkyn metsästysaika päättyy 31.10.,
* meri- ja sorsalintujen sekä meri- 2), ja kanadanhanhen sekä lehtokurpan metsästysaika
päättyy koko maassa joulukuun loppuun,
* metsäkanalintujen metsästysajat eivät olleet
tätä kirjoitettaessa vielä tiedossa. Ne on selvitettävä ennen metsästyksen aloittamista,
* peltopyytä saa metsästää Pohjanmaan sekä

Moraknivin Eldris (ylempi) sekä jahti- ja kalapuukko
tuovat ruotsalaisen tuulahduksen eräpuukkojen
runsaaseen valikoimaan.
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Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa sekä muualla maassa Suomen riistakeskuksen
myöntämällä ML 10 §:n mukaisella pyyntiluvalla
syyskuun 10. päivän alusta lokakuun loppuun,
* muflonia saa metsästää koko maassa syyskuun alusta tammikuun loppuun,
* hirveä saa metsästää Suomen riistakeskuksen
ML 26 §:n mukaisella hirvieläinten pyyntiluvalla
Kemin, Kemijärven, Keminmaan, Kittilän, Kolarin,
Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion,
Ranuan, Rovaniemen, Sallan, Simon, Sodankylän,
Tervolan, Tornion, ja Ylitornion kunnissa 1.-15.9.
ja 14.10.-31.12. välisenä aikana sekä Enontekiön,
Inarin ja Utsjoen kunnissa 1.-15.9 ja 14.10.-30.11.
välisenä aikana. Muualla maassa hirveä saa metsästää 14.10.-31.12. välisenä aikana. 3)
* metsäkaurista 4) saa metsästää koko maassa
syyskuun 1. päivän alusta tammikuun loppuun,
* valkohäntä- 4), metsä- ja kuusipeuraa4) saa
metsästää Suomen riistakeskuksen ML 26 §:n
mukaisella hirvieläinten pyyntiluvalla syyskuun 30.
päivän alusta tammikuun loppuun,
* oravaa saa metsästää koko maassa joulukuun alusta tammikuun loppuun,
* villisikaa saa metsästää koko maassa elokuun
alusta heinäkuun loppuun, ei kuitenkaan porsaallista naarasta 1.3.-31.7. välisenä aikana,
* fasaania, metsäjänistä ja rusakkoa saa metsästää koko maassa syyskuun alusta helmikuun
loppuun,
* villikania saa metsästää koko maassa syyskuun alusta maaliskuun loppuun,
* ilvestä saa metsästää Suomen riistakeskuksen myöntämällä ML 41 §:ssä tarkoitetulla
poikkeusluvalla koko metsästysvuoden (vahinkoilvekset) tai ML 41 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla
poikkeusluvalla poronhoitoalueella 1.10.-28.2.
välisenä aikana ja muualla maassa 1.12.-28.2.
välisenä aikana, poisluettuna naaras, jota vuotta
nuorempi pentu seuraa,
* näätää ja kärppää saa metsästää koko maassa marraskuun alusta maaliskuun loppuun,
* sutta saa metsästää koko maassa Suomen
riistakeskuksen myöntämällä ML 41 a §:n 1
momentissa tarkoitetulla poikkeusluvalla luvassa
määrättynä akana,
* kanadanmajavaa saa metsästää koko maassa ja euroopanmajavaa Suomen riistakeskuksen
myöntämällä ML 10 §:n mukaisella pyyntiluvalla
elokuun 20. päivän alusta huhtikuun loppuun,
* piisamia saa metsästää koko maassa lokakuun alusta toukokuun 19. päivän loppuun,
* kettua saa metsästää Lapin maakunnassa
1.8.-30.4. ja muualla maassa 1.8.-14.4. välisenä
aikana,
* Suomen riistakeskuksen myöntämällä ML 10
§:n mukaisella pyyntiluvalla saa metsästää Itämeren norppaa 1.9.-15.10. välisenä aikana
* koko jakson ajan saa metsästää tarhattua
naalia, supikoiraa, minkkiä ja hilleriä, ei kuitenkaan
pennullista naarasta 1.5.-31.7. välisenä aikana,

* mäyrää
saa metsästää
koko maassa
elokuun alusta
maaliskuun
loppuun,
* kalastus on
kielletty lohipitoisten vesistöjen koski- ja
virtapaikoissa
11.9.-15.11. välisenä aikana.

Rajoituksia
metsästysaikoihin:
1) Metsästyksessä ei saa
käyttää haaskaa eikä muuta
keinotekoista
houkutinta.
Pennullista
naarasta tai alle
vuoden ikäistä
pentua ei saa
tappaa. Karhua
saa metsästää Suomen
riistakeskuksen
myöntämällä
ML 41:ssä
tarkoitetulla
poikkeusluvalla
1.1. – 31.12.
välisenä aikana (=häirikkö- ja vahinkokarhut).
2) Merihanhi on rauhoitettu Etelä-Karjalan,
Etelä-Savon, Kainuun, Kanta-Hämeen,
Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan,
Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen maakunnissa,
Etelä-Pohjanmaan Alajärven, Alavuden, Evijärven,
Kuortaneen, Lappajärven, Soinin, Vimpelin ja
Ähtärin kunnissa, Keski-Pohjanmaan Halsuan,
Lestijärven, Perhon ja Vetelin kunnissa, Lapin
maakunnassa pois lukien Kemin, Keminmaan,
Tornion ja Simon kunnat, Kymen maakunnan Iitin
ja Kouvolan kunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan
Haapajärven, Haapaveden, Kuusamon, Kärsämäen, Nivalan, Pudasjärven, Pyhännän, Reisjärven,
Siikalatvan, Utajärven ja Taivalkosken kunnissa.
3) Hirveä saa metsästää muualla maassa pellolta vahtimalla 1.9. -13.10. välisenä aikana.
4) Metsäkaurista sekä valkohäntä- ja kuusipeuraa saa metsästää ajavaa koiraa käyttäen vain
30.9.2017 - 31.1.2018 välisenä aikana.
Suurin muutos on villisian metsästysajan
muuttuminen kokovuotiseksi, minkä lisäksi luetteloon sisältyy joitakin pienempiä aikatarkistuksia.
Riistanhoitoyhdistykset ja metsästysseurat voivat

Raiskioiden (=päätehakkuu) ohella myös ylitiheät
taimikot ovat haasteellisia niin metsäkanalinnuille
kuin metsästäjillekin. Ravintoköyhiä ja vaikeakulkuisia
kumpikin eikä tiheässä taimikossa näekään juuri mitään.

lyhentää mainittuja metsästysaikoja, asettaa saalisrajoituksia tai kieltää kokonaan jonkin riistalajin
metsästyksen, joista on oltava selvillä ennen
metsästyksen aloittamista.
Oheiset metsästysajat eivät koske Ahvenanmaata, jossa on voimassa omat säädöksensä.
Jousimies
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LAINVALVOJIEN MOOTTORIPYÖRÄKERHO

EUROOPAN CONVENTION 2017
ESPOOSSA HOTELLI KORPILAMMELLA JÄRJESTETTIIN 8. - 11.6.2017 KANSAINVÄLINEN BLUE KNIGHTS EUROPEAN
CONVENTION TAPAHTUMA. TAPAHTUMAAN KOKOONTUI REILUT 350 MOOTTORIPYÖRÄILYÄ HARRASTAVAA
LAINVALVOJAA EUROOPASTA JA YMPÄRI MAAILMAA, KAUKAISIMPIEN TULLESSA YHDYSVALLOISTA JA AUSTRALIASTA
SAAKKA.
TEKSTI JA KUVAT JAAKKO RITOLA

T

apahtuman järjestelyvastuussa oli
Suomen oma Blue Knights Finland 1,
johon kuuluu jäseniä poliisista, rajavartiolaitoksesta, tullista, puolustusvoimista, rikosseuraamuslaitoksesta
sekä syyttäjänvirastosta.
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Järjestävän osaston näkökulmasta kesäkuun
toisen viikonlopun tapahtuma oli kuitenkin kahden
ja puolen vuoden kovan työn huipentuma, mutta
loistava ja esimerkillinen sellainen. Suomi valittiin
kuluvan vuoden tapahtumapaikaksi vuoden 2015
Euroopan Conventionissa Dwiwnowissa Puolassa. Halukkaita oli muitakin, mutta finaalivaiheessa
kilpailijat luovuttivat, ja tapahtuma saatiin Suo-

meen. Tähän mennessä kerho oli jo kartoittanut
mahdollisia järjestämispaikkoja ja päätöksen
jälkeen paikka valittiin tarjousten perusteella.
Varsinaisen valmistautumisen voidaan sanoa
alkaneen viimeistään vuoden 2016 Euroopan
Conventionissa Kroatiassa. Siellä mukana olleet
havainnoivat tapahtumaa parhaansa mukaan ja
saanut opit sekä siitä että aiemmista tapahtumista

otettiin mahdollisimman hyvin huomioon. Oman
tapahtuman järjestelyt päätettiin erottaa ja organisoida erilleen kerhon muusta toiminnasta, tosin
tekijät olivat pitkälti samat. Järjestelyorganisaation
koko oli reilut kymmenen jäsentä, mitä tukivat
itse tapahtuman aikana kaikki siihen osallistuneet
suomalaiset tavalla tai toisella. Järjestelytoimikuntaa veti kerhon varapuheenjohtaja.
Noin vuotta ennen
tapahtumaa laadittiin
tapahtuman läpivientisuunnitelma aikatauluineen, ja kullekin
toiminnalle valittiin vapaaehtoisuuteen pohjautuen
vastuullinen vetäjä
apureineen. Järjestelyjen
osalta piti suunnitella ja
laskea suhteellisen tarkka
budjetti. Se oli pohjana
kaikelle muulle ja ennen
kaikkea tulijoilta perittäville tapahtumamaksuille
sekä ilmoittautumisryhmän työlle. Järjestelyissä
piti ottaa huomioon ulkoinen ja sisäinen viestintä,
juhlapaikan tilajärjestelyt ruokailuineen, suunnitella tapahtumat varsinaisella juhlapaikalla ja sen
ulkopuolella, huomioida turvallisuusmääräykset ja
-järjestelyt, huolehtia erilaisista lahjoista ja tilatuista
tapahtumatuotteista yms. sekä muistaa pitää
myös itse hauskaa.
Tärkeimmät suunnitelmat ja laskelmat saatiin
valmiiksi syksyllä 2016, ja tapahtuman ilmoittautumissivusto saatiin avattua ajallaan. Tapahtumaa varten oli varattu koko Hotelli Korpilampi
ja sen viereinen mökkikylä. Ilmoittautumisten
takaraja oli helmikuussa, mihin oli aikautettu
myös hotellivarausten takaraja. Määräaikaan
mennessä tilat oli hotellin osalta käytännössä
täynnä ja hyvä niin. Talven aikana suunniteltiin
tarkemmin erilaisia osatapahtumia, sovittiin
järjestelyistä ja aikatauluista yhteistoimintatahojen kanssa, tuotettiin sähköinen käsiohjelma,
valittiin musiikkipuolen esiintyjät ja laadittiin jopa
ruokalistaa.
Viimeisimpinä töinä järjestelyjen osalta oli
tarkastaa suunnitellut retket reitteineen ml.
paraatiajo sekä osaltaan osallistua juhlapaikan
valmisteluun. Työtä riitti kaikille, mutta suurimman paineen alle taisi joutua ilmoittautumisista ja
laskutuksesta vastaava ryhmä sekä tapahtuman
lahjoista ja oheistuotteista vastaavat. Kaikki
tuotteet nimittäin pyrittiin jakamaan suoraan
hotellihuoneisiin nimillä varustettuna. Tämän
kaiken onnistumisessa oli iso rooli myös hotelli
Korpilammen todella ystävällisellä henkilökunnalla
sekä oheistapahtumiin ja esittelyihin osallistuneilla
viranomaisyhteistyökumppaneilla, suuri kiitos
heille kaikille.
Itse tapahtuma siis alkoi torstaina 8. kesäkuuta
saapumisella juhlapaikalle, osa toki oli tullut jo

aiemmin. Suomalaisia kerhon jäseniä puolisoineen
ja lapsineen pääsi paikalle noin 60 henkeä. Tulopäivälle sattui perisuomalainen vesisade, mutta
se ei onnistunut pilaamaan hyvää ja ystävällistä
tunnelmaa. Järjestelyt toimivat alusta saakka,
juhlapaikka ja sen ympäristö oli hieno, joten
Euroopan Convention 2017 saattoivat alkaa virallisesti kerhomme puheenjohtajan Vesa Kaarttin

tervetulotoivotuksin.
Perjantaina 9.6. oli ohjelmaa aamusta iltaan.
Aamupäivän ohjelmaan kuului Super Puman
pintapelastusnäytös hotellin takana olevalla
lammella, tutustuminen poliisin liikenteenvalvontakalustoon, tutustuminen NUVIZ:n kypärään

liitettävää HUD -näyttöön sekä seurata poliisin
TEPO-ryhmän toimintanäytöstä. Aamupäivän
lopuksi osa lähti tutustumaan Helsinkiin ja noin 80
innokasta lähti moottoripyörillä kolmella eri reitillä
kohti Räyskälää, missä esiteltiin poliisin moottoripyöräkoulutusta.

Lauantain päätapahtuma oli kauppakeskus
Selloon suuntautunut paraatiajo. Reitti kulki hotelli
Korpilammelta Bodom-järven ja Bembölen kautta
Selloon poliisimoottoripyörien vetämänä. Paraatiajoon osallistui noin 250 pyörää ja kaikkiaan suurin osa 350 osallistujasta oli siinä mukana. Siinä
oli vaikuttavaa olla mukana ja siltä se uskoakseni
näytti myös meitä matkan varrella seuranneista. Sellon Viaporin
torilla vietimme pari
tuntia, minkä jälkeen
paraatiajon veto jatkui
takaisin hotellille. Lauantai päättyi illalliseen
ja samalla tapahtuman varsinaiseen
pääjuhlaan. Sen yhteydessä luovutettiin
huomattava summa
Lasten syöpäosasto
10 henkilökunnan virkistäytymisrahaston
hyväntekeväisyyslahjana. Osaston työntekijät tekevät uskomattoman
arvokasta, mutta henkisesti erittäin raskasta työtä.
Sunnuntaina 11. kesäkuuta oli aika hyvästellä
tapahtumaan osallistujat ja toivotella turvallista kotimatkaa. Kotimatkasta huolimatta sunnuntaina oli
vielä mahdollista lähteä käymään itärajalla Marosen Nikon johdolla ja Hämäläisen Pasin pitäessä
vahtia letkan peräpäässä. Osallistujia itärajan
retkelle löytyi reilu kaksikymmentä, suurimman
osan heistä ollessa skotteja. Retki suuntautui
Vaalimaan rajanylityspaikalle ja monelle mukana
olleelle Venäjän rajan näkeminen oli varmaan
yksi koko Suomen osuuden kohokohdista.
Erillisosasto Maronen tutustui matkallaan myös
Salpalinjamuseoon.
Tapahtuma oli mitä ilmeisimmin erittäin
onnistunut. Saatu palaute oli kiittävää, eikä yksin
tapahtumaan osallistuneiden, vaan myös hotelli
Korpilammen taholta. Järjestelyorganisaation
näkökulmasta tärkeimmät asiat menivät suunnitellusti ja miinukselle ei menty. Ainahan tämän
kokoluokan tapahtumissa jotakin säätämistä
tulee, mutta ne pyrittiin aina ratkaisemaan
mahdollisimman nopeasti. Tilanteenmukaisia
yllättäviä tapahtumia varten oli organisoitu sekä
hotellin että kerhon puolelta kolme nimettyä
henkilöä, jotta ratkaisut saataisiin tilanteen niin
vaatiessa tehtyä nopeasti, linjakkaasti ja molempia osapuolia tyydyttävästi. Tämä järjestely toimi
erinomaisesti. Kun on kerran osallistunut itse
järjestelyihin, niin jatkossa osaa katsoa myös
toisten järjestämiä tilaisuuksia ihan eri silmin.
Tapahtumasta voi lukea lisää Blue Knights
Finlandi 1:n nettisivuilta sekä Lainvalvojien MPkerhon lehden KESÄ-numerosta. Tervetuloa myös
kerhoon ja sen toimintaan/tapahtumiin mukaan.
Jäsenhakemuksia ei tarvitse heti täyttää, aluksi voi
tulla katselemaan ja haistelemaan fiiliksiä!
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Hyödynnä
JÄSENETUSI HENKIVAKUUTUKSESSA
Kuinka sinä pärjäisit, jos joutuisit huolehtimaan kaikesta yksin?
Pystyisitkö pitämään perheen nykyisen asunnon ja selviäisitkö muista
lainoista? Tiesithän, että järjestöjäsenenä sinä ja puolisosi olette
oikeutettuja Suomen edullisimpaan henkivakuutukseen.* Ota täysi
hyöty jäsenyydestäsi ja osta vakuutus osoitteessa

ä

Hyödynn

JÄSENETUSI

50

henkivakuutuskuntoon.fi
*Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n tekemä hintavertailu 9/2016) järjestöjäsenille
myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö,
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.
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KOKONAISVALTAISIA TURVARATKAISUJA.
GLOBAALISTI VAHVA, PAIKALLISESTI PALVELEVA.

AIRBUS P8GR

Nyt se on saatavilla.
Monipuolinen
Airbus Tetra hakulaite.
Kotitelakalla tai ilman.

Suomen ensimmäinen
hybridilautta
hyödyntää uusinta
teknologiaa
Nauvon ja Paraisten välillä liikkennöivä
hybridilautta on nykyaikainen, tehokas ja
ympäristöystävällinen ratkaisu saaristossa
matkustamiseen.

AIRBUS TH9

Kovaan käyttöön
suunniteltu ja mahtavilla
ominaisuuksilla varustettu
Airbus Tetra radiopuhelin TH9.
Myynti - Huolto ja parametrointi

Lautan energialähteinä toimivat ensisijaisesti Siemensin toimittamat maasähköllä
ladattavat akkupaketit sekä niiden rinnalla
varmistuksena dieselsähkö.

siemens.fi

VIRVE Tuotteet ja Palvelut Oy
Tampere p. 0800 188 011
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VAALIMAAN KESÄKISAT

PERINTEISET VAALIMAAN VÄEN KESÄKISAT JÄRJESTETTIIN VIROJOEN MONITOIMIKENTÄLLÄ 4.8.2017 TÄLLÄKIN
KERTAA SÄÄ OLI HAASTAVA, JO TOINEN VUOSI PERÄKKÄIN! LÄHES KOKO KILPAILUN AJAN SATOI VETTÄ
RANKASTI, MIKÄ NÄKYI MYÖS OSANOTTAJAMÄÄRÄSSÄ, KOLME HENKILÖÄ TULLISTA JA KOLME HENKILÖÄ
RAJAVARTIOLAITOKSESTA. NÄITÄ OTTELIJOITA EI KUITENKAAN SÄÄ HAITANNUT JA MUKAVAT KISAT SAATIIN AIKAAN
KOLMELLA KILPAILUPARILLA.
TEKSTI JA KUVAT TUOMAS KIISKINEN

O

ttelijoista muodostettiin parit: tullin
edustaja + rajan edustaja. Lajeina
oli tänä vuonna: tölkin kuljetus
sukkahousuun pujotetulla tennispallolla, RVL:n talvisaappaanheitto,
mölkky, sokkokävely sekä tietovisa työpaikkaamme liittyvistä aiheista.
Erityismaininta täytyy antaa Tullin naispuoliselle
edustajalle joka heitti RVL:n talvisaapasta toiseksi
pisimmän kaaren, 23 metriä, häviten vain metrillä
lajivoiton ottaneelle Rajan karpaasille! Kisojen
mestaruus meni tänä vuonna tiimille Satu Kujala
(Tulli) ja Tommi Lappi (Rajavartiolaitos).
Kisojen jälkeen siirryimme paikallisen ravintolan
sauna/neuvottelutiloihin ruokailemaan ja saunomaan. Illan aikana väki lisääntyi juhlapaikalla
sateen tauottua.
Vaalimaan vartion emäntä Lellu oli taas tehnyt
maittavat ruuat, jotka maistuivat kisailijoille sekä
iltabileisiin osallistujille. Myös nesteytyksestä oltiin
järjestäjätaholta huolehdittu, joten kenellekään ei
jäänyt nälkä tai jano illan aikana.
Illan ehdottomasti odotetuin henkilö oli standup koomikko Matti Patronen. Hyvin oli Matti
hionut aiheet esitykseensä ja sai nauratettua
esityksensä alusta loppuun asti stand-uppia
kuuntelemaan tullutta joukkoa. Myös EVP henkilöitä saatiin mukava määrä katsomaan esitystä ja
vaihtamaan kuulumiset Matin kanssa. Matillahan
on historiaa työskentelystä Vaalimaalla rajavartijana ja kuulemma jo noina aikoina oli havaittavissa
lahjakkuutta komiikan tekemiseen ;)
Vielä iso kiitos Matille loistavasta esityksestä!
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Säiliöt Altaat Sekoittajat Erikoistuotteet Tilaustuotteet

www.

plastnor.fi
RAJATOLPPIEN
VALMISTUSTA JO
YLI 40 VUOTTA

YLIVERTAINEN
KAIKISSA
TILANTEISSA.

Valmistamme tilauksesta kestomuoveista
hitsaamalla ja lasikuidusta käsin laminoimalla kestäviä ja korroosivapaita tuotteita yksittäiskappaleina tai
sarjoina.

myynti@plastnor.fi ■
■ puh. 0400 756 145
Kylmäkiventie 3 A ■
■ 55910 Imatra
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KIERTÄVÄ MIES
IMATRAN RT-ASEMAN HENKILÖSTÖÄ KÄVI ENSIMMÄISTÄ KERTAA JUKOLAN VIESTISSÄ REILU VUOSI SITTEN
LAPPEENRANNASSA (LAPPEE JUKOLA 2016). KAIKKI JOUKKUEEN JÄSENET OLIVAT JUKOLASSA KILPAILEMASSA
ENSIMMÄISTÄ KERTAA. TUNTEMUKSET KILPAILUSTA JALOSTUIVAT KIRJAKSI, JOKA ILMESTYI 2017 TOUKO-KESÄKUUN
VAIHTEESSA. KIRJAN OIKEUDET JOUKKUE HALUSI LUOVUTTAA JUKOLAN JÄRJESTÄNEELLE SEURALLE. TÄMÄ
JUKOLAHAN OLI SÄÄN PUOLESTA ERITTÄIN HUONO JA KOKEMUKSESTA MUODOSTUI HYVIN ERIKOINEN.
TEKSTI JA KUVA ”SEVEN GUYS”

K

irja on pääosin tositapahtumiin
perustuva seikkailutarina, tosin
hieman fiktiotakin on mukana.
Kirja on henkilökohtainen kertomus
kaveriporukasta, joka osallistui yli
kolmen tuhannen muun joukkueen ohella LappeeJukolaan. Kirjassa kerrotaan jäsenten valmistautumisesta kilpailuun ja jokaisen jäsenen omasta
osuudesta erilaisine kommelluksineen. Kirja on
myös innostava kertomus joukkueesta, joka otti
suuren haasteen vastaan ja surkeasta säästä
huolimatta positiivinen kokemus sai syttymään
kipinän liikuntaan ja suunnistukseen. Joukkue ei
halua nimiään julkisuuteen, vaan haluaa esiintyä
nimellä ”Seven Guys”.
Kiertävä Mies -kirja on myynnissä Lappeen

Riennon toimistolla, josta sitä voi
myös tilata. Kirjan
hinta on paikan päältä
haettuna 20€ ja
tilattuna 25,20€
postikuluineen. Kirjaa
voi tilata sähköpostilla
osoitteesta: toimisto@
lappeenriento.fi
Suunnistuskonkari Kaitsu huomaa
työkaverinsa Anan
tarvitsevan herätyksen
elämäänsä. Erään
illanvieton aikana Kaitsu haastaa naisia vähättelevän suunnistustaidottoman Anan Jukolaan.
Samalla hän kertoo taikayöhön liittyvästä mysti-

sestä naisesta, joka auttaa eksyneitä. Ana ei usko
naisjuttua, mutta kokoaa joukkueen, jolla on pian
edessään elämänsä rastit.

Kiitos!

I

so kiitos Kaakon rajavartioyhdistykselle saamastani huomionosoituksesta 6.6.2017!
Lellu

Kesäteatterissa

L

änsi-Suomen osaston jäsentapahtumat kesällä tarjosivat kesäteatteria.
Suosituin oli Turun tapahtuma Samppalinnan kesäteatterissa, jossa elokuun
puolivälissä oli ohjelmassa Rakkauden
autokorjaamo.
Miikka Rautavirta
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