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pääkirjoitus

rajaviesti

Hyvää Joulua 
kaikille lukijoille!
Joulun aika on rauhan aikaa myös neuvottelurintamalla – keväiset 
neuvottelut on saatu päätökseen. Kun neuvotteluja käytiin yhdessä työn-
antajan ja järjestöjen kanssa, ei yhteisesti sovittavia kohteita löytynyt. 
Niinpä Rajavartiolaitos ilmoitti korotusten menevän perälautaan, vaikka 
järjestöt olisivat olleet valmiita jatkamaan neuvotteluja jopa jatkoajalla.

Lopulta jää nähtäväksi tulevatko taulukot yhteisesti hyväksytyksi 
niiden laskentaperusteiden vuoksi. 

Rajavartioliitto järjesti yhdessä Palkansaajajärjestö Pardian kanssa 
Euroopan-tason kansainvälisen rajavalvonnan verkostoseminaa-
rin. Seminaari oli onnistunut ja tulemme vaikuttamaan siihen, että 
tulevaisuudessakin tällaisia seminaareja tullaan järjestämään. Tule-
vaisuuteen voikin heittää arvion Euroopan laajuisesta yhtenäisestä 
rajavartiohenkilöstöstä koostuvasta liitosta tai liittoutumasta. Liitolla olisi 
suora neuvotteluyhteys Frontexin, sekä sen hetkisiin omaa henkilöstöä 
koskeviin sopimusneuvottelijoihin, kuten myös EPSUn kautta suoraan 
Euroopan Unioniin. 

Eurooppa on jo laajentunut Suomenkin rajavartijoiden työkentäksi. Nyt 
ja tulevaisuudessa pitää huolehtia myös näiden tehtävien oikeusturva-
asiat, esim. voimankäyttöoikeudet eri maissa, kuten myös palvelussuh-
teen ehdot Euroopan tasolla.

Rajavartiolaitoksen kanssa on sovittu tuesta vapaaehtoiseen hakeu-
tumiseen painopistealueille töihin, kuten esim. K-SR:oon. Nyt tätä 
lupausta ollaan murtamassa sillä tulkinnalla, että vastaavasti luvataan 
vaihtosiirto toiselle henkilölle. 

Se on hyvä asia, että voi saada siirron haluamaansa hallintoyksikköön. 
Työnantajan etu on saada kumpaankin siirtokohteeseen motivoituneita 
ja tyytyväisiä työntekijöitä. Halukkuus siirtyä painopistealueelle voi 
kuitenkin kärsiä, jos näistä aikaisemmin sovituista ja markkinoiduista 
toimista ei pidetä kiinni. 

Joulukuussa aloitetaan nk. nopealiikennejunayhteys Pietarin ja Helsin-
gin välillä. Yhteys hoidetaan uusilla Allegro-junilla. Rajatarkastuksiin 
tämä vaikuttaa siten, että rajatarkastukset hoidetaan Vainikkalan ja 
Helsingin välillä. Rajatarkastukset hoidetaan siksi tällä välillä, että 
junaliikenteeseen ei tule Rajavartiolaitoksen takia viivytyksiä. Rajavartio-
laitoksessa on voimassa oleva sopimus työajoista ja RVLTARKVES:ssa 
on määritelty liikkuvassa kulkuvälineessä suoritettava rajatarkastus ns. 
rajatarkastuspartioksi.

Rajavartiolaitos on palaamassa hyväksi todettuun käytäntöön varsiken-
kien hankinnan suhteen. Muutos on oikean suuntainen ja siitä kiitos Ra-
javartiolaitoksen hankintatoiminnalle. Tulee paljon tyytyväisiä ”jalkoja”.

Kiitos kuluneesta vuodesta. Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
kaikille Rajaviesti-lehden lukijoille. Lupaamme teille mukavia lukuhetkiä 
myös ensi vuonna!

Jorma Kariniemi
Puheenjohtaja
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Teksti Sami Hintsala
Kuvat Olli Ranua

Rajavartioliiton liittokokous Kuusamossa 11.-12.11.2010

Kokousväeltä selkeä tuki 
yhdistymishankkeen jatkolle
Rajavartioliiton liittokokous valtuutti hallituksen jatkamaan yhdistymishanketta Merivartioliiton kanssa Rovaniemen 
liittokokouksen päätösten pohjalta. Sääntömääräisten asioiden lisäksi Kuusamossa käytiin läpi edunvalvonnan nyky-
tilaa liiton puheenjohtajan ja pääluottamusmiehen johdolla. Kokouksessa kuultiin tuoreimmat uutiset myös Salmilampi 
–projektista. 

Liittokokouksen avauspuheenvuorossa 
Rajavartioliiton puheenjohtaja Jorma Ka-
riniemi esitti työnantajan suuntaan toiveen 
neuvottelukulttuurin parantamisesta. Toive 
ei ole uusi, olihan se esillä jo edellisessä 
liittokokouksessa Rovaniemellä, jossa 
peräänkuulutettiin ns. jatkuvan neuvot-
telukulttuurin käyttöönottamista. Mennyt 
toimintakausi on kuitenkin osoittanut 
kuinka suuri tarve neuvottelukulttuurin 
kehittämiseen on. 

Puheenvuorossa nousi esille myös liitto-
jen yhdistymishanke ja sen päällekkäisyys 
sopimusneuvotteluun valmistautumisen 
kanssa loppuvuonna 2009. Haaste otettiin 
kuitenkin vastaan ja yhdentymisen tiellä 
ollaan.

Kokouksen kulku

Liittokokoukselle valittiin puheenjohtajiksi 
Tero Turkia ja Tomi Strandman. Kokouksen 

sihteeriksi valittiin Jarkko Eteläpää. Pöytä-
kirjan tarkastajina toimivat Arto Lehtosalo 
ja Sami Hintsala. Kokouksen esityslista 
hyväksyttiin muutoksin siten, että halli-
tuksen esitys Merastep 2010–hankkeen 
käsittelystä sekä pääluottamusmiehen 
ansiokehityskatsaus saatiin asialistalle. 
Tämän jälkeen kokous keskeytettiin ja lii-
ton pääluottamusmies Markku Pietikäinen 
antoi katsauksen ajankohtaisista työmark-
kina-asioista ja Merastep 2010–hankkeen 
tilasta. Pietikäinen piti kokouksen aikana 
myös lyhyen ansiokehityskatsauksen. 
Samoin omat katsauksensa antoivat 
liittokokouksen valitsema tarkkailija Juha 
Leppänen, varapääluottamusmies Erkki 
Hirvonsalo sekä liiton Salmilampi-projektin 
vastaava Esko Haverinen. 

Katsauksessaan ajankohtaisiin sopi-
musasioihin varapääluottamusmies Erkki 
Hirvonsalo esitti mm. huolensa koskien 
työnantajan yksipuolista tulkintaa liikku-

Rajavartioliiton liittokokous Kuusamossa 11.-12.11.2010
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vasta rajatarkastuksesta. Tarkentavan 
virkaehtosopimuksen mukaisesti liikkuva 
rajatarkastus on partiointia missä yhden 
tai useamman vuorokauden kestävään 
partiointiin kuluu sidottu varallaolo. Työn-
antajan mukaan esimerkiksi uudessa 
Allegro-junassa Vainikkalasta Helsinkiin 
tehtävä rajatarkastus ei kuitenkaan sisällä 
varallaoloa vaan yöpyminen Helsingissä 
tapahtuu työntekijän vapaa-ajalla. Erimie-
lisyyksiä voitaisiin välttää käymällä asiasta 
neuvotteluja etukäteen esimerkiksi luotta-
musmiesten kanssa. Myös tarkentavan 
virkaehtosopimuksen avaamisesta tulisi 
keskustella.

Kuusamon Rukan Salmilammelta kuul-
tiin terveiset joiden mukaan projekti 
etenee, joskin hieman viivästyneellä 
aikataululla. Sen sijaan että kokousväki 
olisi päässyt tutustumaan paikan päälle ja 
sisätiloihin, jouduttiin tyytymään Haverisen 
Eskon sanalliseen esitykseen. Jonkin ver-
ran kokousedustajia lohdutti tieto siitä, että 
keväthangilla mökki on käytössä ja hanke 
pysyy suunnitellussa budjetissa, jopa sen 
alapuolella. 

Kokous jatkui kuluneen vuoden toi-
minta- ja talouskertomusten käsittelyllä. 
Liittokokous hyväksyi vuoden 2009 toi-
mintakertomuksen. Samoin hyväksyttiin 
talousvastaavan esittelemä tilinpäätös ja 
tilintarkastajien lausunto tilikaudelta 2009. 
Liittokokous myönsi tili- ja vastuuvapauden 
tilivelvollisille ja vahvisti reilun ylijäämän 
kuluneelta kaudelta. Rajavartioliiton ta-
lousasiat ovat kunnossa.

Aloitteet

Liittokokoukselle oli tänä vuonna tehty 
esityksiä henkilöstön palkkauksen kehittä-
miseen liittyen. Ennen aloitteiden käsittelyä 
hyväksyttiin hallituksen muutosesitys liitto-
kokousaloitteiden seurannasta. Esityksen 
mukaisesti palvelussuhteen ehtoja kos-

kevat aloitteet lähetetään hallitukselle, 
joka käsittelee ja valmistelee ne kutakin 
sopimuskautta varten erikseen. Muut liiton 
toiminnan kehittämistä koskevat aloitteet 
toimitetaan liittokokoukselle sääntöjen 
määräämällä tavalla. Liittokokous käsitteli 
ja hyväksyi yhteensä kuusi jäsenyhdistys-
ten tekemää aloitetta, joista sisällöltään 
laaja-alaisin kosketti pääkaupunkiseudun 
asuntojen hintakehitystä ja sen perusteella 
pääkaupunkiseudulla työskentelevien 
palkkauksen kehittämistä. 

Toimintasuunnitelma ja 
talousarvio

Rajavartioliiton tulevan kauden 2011 toi-
mintasuunnitelmasta kertoi puheenjohtaja 
Jorma Kariniemi. Toimintaa leimaa jatkos-
sa yhdistymishanke, jonka tulee suunnitel-
man mukaan olla lopullisessa vaiheessa 
vuoden 2011 aikana. Suunnitelmassa 
todetaan mm. kuinka liityttävään liittoon 
tulee luoda tasapuolinen ja oikeuden-
mukainen hallinto. Yhdistymisen myötä 
on myös vakavasti harkittava järjestö- tai 
toimistosihteerin palkkaamista kokopäiväi-
seksi työntekijäksi. Töitä riittää. 

Suunnitelmassa todetaan, että Rajavar-
tioliiton tulee huolehtia Rajavartiolaitoksen 

kaksiportaisuuteen siirtymisestä johtuvista 
työtehtävien muutoksista. Liiton tulee 
lisäksi huolehtia, että tähän sovitaan 
siirtymäaika jonka aikana opistoupseerit 
hoitavat aseman johtotehtäviä, jonka 
jälkeen ne siirtyvät jatkokoulutettujen ra-
javartijoiden hoidettaviksi. 

Rajavartioliitto on mukana myös kehit-
tämässä ns. Harva-projektia ja sen mu-
kanaan tuomia mahdollisia lisäkoulutusta 
vaativia tehtäviä. Harva-projektiin liittyen 
tulee lisätä mm. ensivastekoulutusta. 

Liittokokous hyväksyi talousarvioesi-
tyksen ensi vuodelle. Arvio ei sisältänyt 
merkittäviä muutoksia edelliseen toimin-
takauteen verrattuna joskin Salmilammen 
rakennuskustannukset näkyvät piikkinä 
tilastoissa. 

Jäsenmaksut ja eläkeläisten 
huomioiminen

Liittokokous hyväksyi hallituksen esityk-
sen, jonka mukaan jäsenmaksuksi vuoden 
2011 alusta tulee 1% veronalaisesta tulos-
ta. Eläkeläisten jäsenmaksuksi päätettiin 

Rajavartioliiton liittokokous Kuusamossa 11.-12.11.2010

Karhupalkinto luovutettiin vuodeksi Jarkko 
Lehikoiselle. Palkintoa vastaanottamassa 
Jarkon puolesta Tomi Strandman.
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30 euroa vuodessa. Jäsen, jonka palk-
kaus putoaa 60 prosenttiin, vapautetaan 
jäsenmaksusta. Liittokokous keskusteli 
myös eläkeläisjäsenten asemasta liitto-
jen tulevassa yhdistymisessä. Yhdessä 
todettiin, että eläkeläisjäsenet ovat olleet 
Rajavartioliitossa tärkeässä asemassa. 
Niinpä liittokokous velvoitti hallituksen 
kiinnittämään erityistä huomiota siihen, 
ettei eläkeläisjäsenten asema jatkossa-
kaan heikkene.

Illallispöydässä 

Liittokokoukseen osallistui ilahduttava 
määrä kutsuvieraita. Joukosta saattoi 
poimia niin liiton kunniajäseniä, työnanta-
jan edustajia kuin luottamushenkilöitäkin. 
Kokousväki vietti juhlaillallisen, jonka 
lomassa kuultiin ajankohtaisia ja kannus-
tavia puheenvuoroja. 

Työnantajan puheenvuoron käytti apu-
laispäällikkö everstiluutnantti Pasi Tol-
vanen Rajavartiolaitoksen esikunnasta. 
Puheenvuorossa nousi esille mm. edus-
kunnan hallintovaliokunnan ajankohtainen 
lausunto ministeriön selvityspyyntöön. 
Pyyntö liittyy Rajavartiolaitosta koskevan 
lainsäädännön toimivuuteen ja soveltami-
seen. Tolvasen mukaan lausunnon sisäl-
töön voidaan olla hyvin tyytyväisiä ja se 
osoittaa kuinka Rajavartiolaitos kykenee 
suoriutumaan sille asetetuista tehtävistä. 

Kuusamon kaupungin tervehdyksen 
kokousväelle toi kaupunginhallituksen 
1. varapuheenjohtaja Vesa Ronkainen, 
joka kiitteli kokouspaikan valintaa ja iloitsi 
rajamiesten läsnäolosta paikkakunnalla. 
Rajamiehet ovat tärkeä osa kuusamolai-
suutta. Tähän iloon yhtyi kuusamolainen 
kansanedustaja Tuomo Hänninen jolle 

Rajavartioliiton liittokokous Kuusamossa 11.-12.11.2010

säännöllinen yhteydenpito ja hyvät suh-
teet rajamiehiin ovat olleet tärkeitä myös 
kansanedustajakausilla. 

Illallisen aikana jaettiin myös Rajavar-
tioliiton Karhupalkinto, joka tänä vuonna 
myönnettiin Jarkko Lehikoiselle Pohjois-
Karjalan yhdistyksestä. Perusteluissa 
mainittiin mm. Lehikoisen aktiivinen ja 
pyyteetön toiminta henkilöstön etujen 
ajamisessa sekä luottamusta ja arvostusta 
herättävä toiminta työyhteisössä. Onnitte-
lut Jarkolle!

Henkilövalinnat

Kuusamon liittokokouksessa valittiin myös 
uusia jäseniä erovuoroisten tilalle. Liiton 
hallitukseen valittiin jäseniä seuraavasti:

SLMV: Jukka Haverinen, varajäseneksi 
Lars von Hellens

K-SR: Jussi Kämppi, varajäseneksi 
Jouni Kurttila

P-KR: Jani Halonen, varajäseneksi Juha 
Kivimäki

KR: Veli-Matti Rantaeskola, varajäse-
neksi Tero Turkia

Erikoisupseereiden edustajat: Martti 
Näreaho, varajäseneksi Kari Korhonen

Siviilien edustaja: Leena Myyrä, varajä-
seneksi Merja Romppainen

Rajavartioliiton toiseksi pääluottamus-
mieheksi valittiin hallituksen esityksestä 
Erkki Hirvonsalo. Uudeksi liittokokoustark-
kailijaksi valittiin Arto Lehtosalo Helsingin 
raja- ja merivartioyhdistyksestä. Arton 
varajäseneksi valittiin Vesa Mustonen. 

Lopuksi

Vuoden 2010 liittokokous Kuusamossa su-
jui sopuisasti. Sääntömääräisten asioiden 
ohella ehdittiin kokouksessa vaihtamaan 
kuulumisia edunvalvontarintamalta laa-
jemminkin. Liittokokouksen tunnelmien 
perusteella Rajavartioliiton edunvalvonta 
on edelleen vakaissa käsissä. Edustajisto 
valtuutti liiton hallituksen jatkamaan työtä 
jäsenistön eteen ja jäsenistön ääntä 
kuunnellen. Kokousvalmistelut ja toteutus 
olivat ensiluokkaiset. Ehkäpä tästä syystä 
homma toimikin näin hyvin. 

Liittokokouslahjoitus annettiin tällä kertaa 
Kuusamon tunturisiskoille ja -veikoille. Lahjoi-
tusta oli vastaanottamassa Leila Harjumaa.

Juhlaillallisväkeä.
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Kuvassa tyytyväinen metsänomistaja.
Stora Enson kanssa asioiminen on mutkatonta.
Yksi puhelinsoitto riittää.
Elämäsi helpoin puukauppa alkaa puhelinnumerosta 02046 1478.
www.storaensometsa.fi 



8 RAJAVIESTI NRO 4/2010 - RAJAVARTIOLIITON JÄSENLEHTI

Teksti ja kuva Sami Hintsala

Henkilökuvassa Arto Lehtosalo – 
Liittokokoustarkkailija vuodelle 2011

Hei Arto, Miten sinä olet lähtenyt mukaan 
liiton toimintaan? 

No, vuonna 2001 toukokuussa kun 
tulin taloon niin Ahosen Mika toi meille 
uusille miehille koulutustilaisuudessa 
liittoon liittymispaperit, jotka täytettiin. 
Silloin lähdin “mukaan”. Reilu vuosi myö-
hemmin ollessani riekkometsällä Inarin ja 
Utsjoen kunnan rajalla, puhelin soi kesken 
tilanteen. Siellä soitti Kiiskisen Kimmo 
joka kysyi lähdenkö mukaan Helsingin 
raja- ja merivartioyhdistyksen hallitukseen 
sekä työsuojelutoimikuntaan. Koska 
juuri edestämme oli lähtenyt riekkoparvi 
lentoon, päätin puhelun lyhyeen ja tulin 
lupautuneeksi mukaan. Lomilta palattuani 
Kimmo tuli onnittelemaan hallituspaikasta.

Miten aktiiviurasi on edennyt?
Olen toiminut Helsingin raja- ja meri-

vartioyhdistyksen sihteerinä muutaman 
vuoden. Ensimmäisen kerran olin liitto-
kokousedustajana Kuusamossa vuonna 
2005, jonka jälkeen minut valittiin liiton 
hallituksen jäseneksi. Tässä tehtävässä 

Rajavartioliiton puheenjohtajan kuulumiset

Rajavartioliiton liittokokous Kuusamossa 11.-12.11.2010

Hei Jorma, mikä on näkemyksesi RVL:n 
tämänhetkisestä neuvottelukulttuurista 
ja -ilmapiiristä? Miten sitä voitaisiin pa-
rantaa?

Ilmapiiri neuvotteluissa on ailahtelevaa. 
Oma havaintoni on, ettei työntekijöiden 
edustajia pidetä samanarvoisessa ase-
massa.  Neuvottelut eivät ole neuvotte-
luja vaan sanelupolitiikkaa. Arvostuksen 
nostaminen niin itse neuvotteluihin kuin 
neuvottelijoihinkin olisi välttämätön. Eh-
doton edellytys hyvän neuvottelukulttuurin 
saamiseksi on molemminpuolinen luotta-
mus ja se on ollut hukassa, jonkin aikaa.

Mitä ajattelet yhdistymishankkeen nykyti-
lasta ja sen jatkosta? 

Yhdistyminen olisi mielestäni pitänyt 
tehdä jo vuosia sitten, sillä olisi pysytty 
edunvalvonnan kehittymisessä mukana. 
Työantaja on panostanut samanaikaisesti 
kymmeniä prosentteja edunvalvontaosas-
ton henkilöstöresursseihin kun liitot ovat 
pysyneet samoissa asemissa vuosia. 
Lopullisen päätöksenhän tekevät paikallis-

yhdistykset yhdistysten vuosikokouksissa.

Mitä jäi mieleesi Kuusamon liittokokouk-
sesta? 

Liittokokous oli hengeltään hyvä ja 
kantaa ottava, niin kuin ylimmän päättävän 
elimen pitää ollakin. Edunvalvonnan ja 
jäsenpalveluiden parantaminen nykypäi-
vänä on tärkeintä jäsenpalvelua ja siihen 
tullaan Rajavartioliitossa paneutumaan 
tulevaisuudessakin.

Millä mielin tästä eteenpäin?
Rajavartiolaitoksessa tulisi kiinnittää 

huomiota tulevaisuudessa virkamiesten 
tasapuoliseen kohteluun. Se ruokkii 
luottamusta ja hyvää työpaikkojen yh-
teishenkeä. Hallintoyksiköiden esikunnat 
ovat tässä merkittävämmässä roolissa 
kuin aikaisemmin, kun alueet lakkaavat 
vuoden 2011 alusta.

toimin kunnes Väätäisen Ville-Veikko 
valittiin tilalleni. Yhdistyksessä olen toimi-
nut hallituksen jäsenenä sekä sihteerinä. 
Toimin tällä hetkellä myös Rajavartioliiton 
edustajana Työsuojelun Keskustoimikun-
nassa. 

Kuusamon liittokokouksessa sinut valittiin 
liittokokoustarkkailijaksi. Mitä odotat tältä 
tehtävältä?

Odotan osallistumisia liiton hallituksen 
kokouksiin. Yritän seurata hallituksen työs-
kentelyä ja sitä, kuinka se toimii liittoko-
kouksen linjausten mukaisesti. Erityisesti 
kiinnitän huomiota siihen, miten hallitus 
tekee töitä yhdistymishankkeen eteen. 

Miltä nyt tuntuu?
Minunhan piti lopettaa nyt Kuusamon 

liittokokoukseen kun ”ympyrä sulkeutui”, 
mutta päätin tehdä vielä pienen uhrautu-
misen. On tämä niin mukavaa!
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Containerships Ltd Oy
Mannerheimintie 15 B, 00260 Helsinki
Puh. 0207 441 441, faksi (09) 407 107

www.containerships.fi 

Hyvää Joulua!
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Teksti Olli Ranua
Kuvat Valokuvauskilpailun satoa

Rajaviestin SUURI Valokuvauskilpailu 2010

Kuvissa toimintaa ja toimintaympäristöä
Rajaviesti -lehden SUUREEN Valokuvauskilpailuun 2010 osallistui yhteensä 85 valokuvaa 25 kuvaajalta. Taso oli 
hyvä, joskaan ei loistava. Luontokuvauksen kruunaamattoman kuninkaan ja kilpailun tuomarin Hannu Hautalan yleis-
luonnehdinta kuvista oli: ”Menkää lähemmäs, pois turha ujostelu ja rohkeasti mukaan tilanteeseen”.

Osa kuvista oli otettu liian kaukaa. Leh-
tikuvapuolella usein palkittu Koillismaan 
Uutisten päätoimittaja ja kilpailun toinen 
tuomari Pasi Määttälä muistutti että ”Jalat 
ovat paras zoomi”.

– Turha taivas ja turha etuala pois ja 
sommittelulla kuvan ajatus esille. Sommit-
telu on 80% ja tekniikka 20% valokuvasta, 
kertoo Hannu Hautala.

– Maisemavalot olivat useissa kuvissa 
liian latteita, vaikkakin myös huonolla kelil-
lä oli menty kuvaamaan, sanoo puolestaan 
Pasi Määttälä.

Parhaat kuvat löytyivät varsin vaivat-
tomasti. 85 valokuvan joukosta valittiin 
jatkoon aluksi 28 kuvaa. Tämän jälkeen 
kuvat jaettiin muutamiin kategorioihin, joi-
hin mukaan pääsi 17 kuvaa. Kategorioiden 
yksi tai kaksi parasta pääsi kahdeksan 

kuvan finaaliin, joista siis viisi parasta 
saavat rahapalkinnot.

1.sija – 500 euroa

Kiteeläisen Petri Tuupaisen valokuva jal-
kapartiossa kävelevästä miehestä vakuutti 
tuomariston. Kuva selästä on harvoin 
hyvä, mutta tähän se sopii. Kuva oli tar-
kennettu lentäviin hyönteisiin, ja taustalla 
häämötti Suomen ja Venäjän rajamerkit.

Tuomaristo oli voittajakuvasta yksimie-
linen. Kuva nousi ennakkosuosikiksi jo 
ensimmäisessä katselussa.

– Todellinen kesä. Sommittelu ja tekniik-
ka kunnossa, kertoi Hannu Hautala.

– Tutusta ilmiöstä kuvaajan oivalluksella 
saatu loistava kuva. Kasvot veisivät liikaa 
huomiota. Terävyys hallittu, kertoi puoles-

taan Pasi Määttälä.

2.sija – 300 euroa

Marko Parviainen Ilomantsista oli ottanut 
kuvan ”Auringon noustessa kohti Mela-
selkää”. Aurinko nousee vasemmalla ja 
partiovene lipuu oikealla. Hienot värit ja 
hieno tunnelma panoraamana.

– Loistava sommitelma ja hieno aa-
muhetken tunnelma, analysoi Hannu 
Hautala.

– Hyvä sommitelma, kuvaaja ei tyytynyt 
alkuperäiseen rajaukseen. Epätodellisen 
hieno valo, joskin hieman puhki palanut, 
sanoi Pasi Määttälä.

1.sija Petri Tuupainen.
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3.sija – 200 euroa

Petri Tuupaisen kuva helikopterista 
pelastustehtävissä sai kolmannen sijan. 
Kuva herätti tuomaristossa keskustelua. 
Kilpailussa oli mukana myös muita hienoja 
toimintakuvia, mutta tämä päätettiin palki-
ta. Hannu Hautala puolusti voimakkaasti 
rajausta ja tykästyi kuvaan.

– Sommittelu hyvä. Hieno ja kertova 
tilannekuva. Kaikki oleellinen mukana, 
kertoi Hannu Hautala.

– Tilannekuvien parhaimmistoa ja 
kiehtoo varmasti siviiliä, luonnehti kuvaa 
puolestaan Pasi Määttälä.

4.sija – 100 euroa

Topi Ylä-Mononen Ilomantsista ottama 
kuva ”Kaverit” sai neljännen sijan (seu-
raavalla sivulla). Kuvassa koira nuolaisee 
istuvaa rajamiestä leukaan. Molemmat 
tuomarit olivat sitä mieltä, että huumori-
kuvia kaipaa kilpailuihin aina.

– Syvä ystävyys ja huumori huokuu 
kuvasta. Tausta on hieman rauhaton. Kuva 
rajattu tiukasti, luonnehti kuvaa Hannu 
Hautala.

– Tämä nousi huumorikuvien kärkeen ja 
oli fi naalikuva alusta lähtien. Vaikka koira 
on työkalu, niin kuva muistuttaa että se on 
myös lempeä perheenjäsen ja lemmikki. 
Ilman koiran kieltä kuva ei olisi ollut yhtä 
hyvä, kertoi Pasi Määttälä.

5.sija – 100 euroa

Mika Kimmo Pyhällöltä oli ottanut kuvan 
”Syysaamu Kaakkoisrajalla”. Usvainen 
tunnelma vangitsi tuomariston viidennen 
sijan arvoisesti.

– Ilman aamu-usvaa ja auringon ensi-
säteitä kuva ei olisi näin korkealla sijalla, 
kertoi Hannu Hautala.

– Kuva joka viehätti ensi näkemältä 

2.sija Marko Parviainen.

3.sija Petri Tuupainen.

5.sija Mika Kimmo.
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– syksyinen ja utuinen aamu. Vaara hei-
jastuu tyyneen vedenpintaan. Sommittelu 
ja tekniikka kohdillaan, luonnehti Pasi 
Määttälä.

Ylimääräinen kunniamaininta

Hannu Hautalan ylimääräisen maininnan 
saa Topi Ylä-Monosen kuva ”Työturval-
lisuus” (yllä oikealla). Hannu luonnehti 
kuvaa näin: ”Voiko näin olla? Ei tietenkään 
– muuta kuin leikkimielisesti valokuvaus-
kilpailussa. Hyvästä yrityksestä valoku-
vaajalle ylimääräinen kunniamaininta. 
On aina kunnioitettavaa, kun selkeästi 
valokuvauskisaan on sitä varten otettu 
kuva. (Seuraava kuva-aihe voisi olla, kun 
kelkka vielä liikkuu ja kuljettaja lentää 
pitkällä valotusajalla hankeen).”

Suurkiitokset kaikille kuvaajille!

Joulukorttikuvakilpailu

Rajavartioliitto järjesti myös joulu-
korttikuvakilpailun. Määräaikaan 
mennessä kilpailuun lähetti kuusi 
kuvaajaa yhteensä 24 kuvaa. 

Näistä kuvista liiton puheenjohtaja 
valitsi kaksi valokuvaa käytettäväksi 
Rajavartioliiton joulukorteissa.

Raija Nevala Kuusamosta eli 
tutummin Tontturaija otti kuvan itse 
tehdyistä tontuistaan (alla oikealla). 
Valkoinen lumi, punaiset tonttuhatut 
ja nutut sekä lyhty ja kuusi luovat 
jouluista tunnelmaa.

Asko Ristolainen Joensuusta oli 
taitavasti vanginnut jouluisen ja 
lämpöisen pirtin tunnelman ja valon 
joulukuusineen ja joulupuuroineen 
(keskellä oikealla).

Kuvat palkittiin 100 euron palkin-
noilla.

4.sija Topi Ylä-Mononen.
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ReDog-fysioterapiatuotteet 
 
 

               
 
 

Eläinfysioterapeutti Stefan Rosenin 
ReDog-fysioterapian tukisuojat 

kuntoutukseen saatavilla nyt Vetmanilta. 
  

Järjestämme myös koulutustilaisuuksia 
fysioterapiaan liittyen. Nettikaupassamme 

myös muita fysioterapian välineitä.
 
 

 
 

Tutustu verkkokauppaamme www.vetman.fi 

 
 

Toimivat ratkaisut eläinten hoitoon. 

 

Vetman Oy | Maorlantie 1, 24800 Halikko | Puh. +358 2 7221 222  
Fax +358 2 7221 224 | vetman@vetman.fi | www.vetman.fi   

Yhdessä hyvä tulee.

Tule katsomaan, mitä se tekisi sinun 
vakuutuslaskuillesi.

Pankki- ja vakuutusasioiden keskittäminen 
ei muuten ole lainkaan vaikeaa. Kysy lisää 
konttoristamme, katso op.fi  tai soita 0100 0500.

Se on palannut.
Turhien vakuutuslaskujen noutaja.
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Merastep etenee
Merivartioliitto ja Rajavartioliitto aloittivat yhdentymisneuvottelut vuoden 2009 lopussa. Tämän tuloksena aloitettiin 
yhdentymisprojekti MERASTEP 2010, jonka tavoitteena on viimevuotisten tapahtumien johdosta tehostaa edunval-
vontaa Rajavartiolaitoksessa ja parantaa jäsenpalveluita.

Projektiin perustettiin työryhmä, jossa oli 
aluksi puheenjohtajat ja pääluottamus-
miehet kummastakin liitosta. He kokoon-
tuivat useamman kerran eivätkä löytäneet 
yhteisiä perusteita keskusjärjestön valin-
nassa. Yhteisesti sovittiin perustettavan 
6+6 työryhmä. Työryhmän tehtävänä oli 
ratkaista muun muassa pääsopijajär-
jestö kysymys. Työryhmä päätti työnsä 
21.10.2010 ja esitti liitojen hallituksille 
liittojen yhdentymistä ja pääsopijajärjes-
töksi Julkisten ja hyvinvointialojen liittoa 
JHL ry:tä. 

Rajavartioliiton ja Merivartioliiton hallituk-
set ovat päättäneet kunnioittaa työryhmän 
tulosta ja he tulevat esittämään päätöksen 
sellaisenaan liittokokouksilleen. 

Rajavartioliiton hallitus on esittänyt Ra-
javartioliiton liittokokoukselle marraskuus-
sa yhdistysten hakemisesta Merivartiolii-
ton jäseniksi. Nyt valmistellaan yhteisen 
liiton sääntöjä, jotka olisi tarkoitus olla 

Kaikille yleiskorotus 0,43%

Rajavartiolaitosta koskeva paikallinen erä 
perälautaan
Pardia ja JHL hylkäsivät työantajan tarjouksen, mutta olivat valmiita jatkamaan neuvotteluja neuvottelutuloksen 
aikaansaamiseksi vielä perjantaina 15.10.2010. Pardia, JHL ja SKPL olivat lisäksi tarvittaessa valmiita jatkamaan 
neuvotteluja siten, että neuvotteluille olisi haettu tarvittava jatkoaika. 

Yksi pääsopijajärjestö ja siihen kuuluvat 
kaksi järjestöä eivät olleet valmiita jat-
kamaan neuvotteluja, eivätkä myöskään 
siirtämään neuvotteluja myöhemmäksi 
ajankohdaksi. Koska siirtämisestä ei 
päästy määräaikaan mennessä yhteis-
ymmärrykseen, järjestöt ja RVL ajautuivat 
perälautaan. Tämä tarkoittaa sitä, että 
paikallinen erä maksetaan yleiskorotuk-
sena kaikille.

Rajavartioliiton kannalta RVLE:n tarjous 
oli täysin riittämätön

Neuvotteluissa lähes kaikkien järjestöjen 
kantana oli se, ettei kaksiportaisen orga-
nisaation tehtävien vaativuuksien nousua 
rahoiteta paikallisesta erästä. Tehtävät 
tulee arvioida organisaatiomuutoksen yh-

teydessä ja korjata palkkaus vaativuuden 
kasvua vastaavaksi. Palkkausjärjestelmän 
on luonnollisesti johdettava parempaan 
palkkaukseen tehtävien vaativuuden 
kasvaessa. Se tulee toteuttaa palkkalau-
takunnassa ilman, että siihen käytettäisiin 
erikseen paikalliseriä. Rajavartiolaitoksen 
analyyttinen palkkausjärjestelmä mah-
dollistaa tehtävien uudelleen arvioinnin 
ja palkkausjärjestelmä reagoi automaatti-
sesti muuttuneisiin tehtäviin. Olennaisena 
muutoksena pidetään, sellaista työn sisäl-
lön muutosta, joka aiheuttaa vaativuuden 
tason muutoksen. Paikalliserä käytetään 
palkkausjärjestelmässä olevien epäkoh-
tien korjaamiseksi. Tällöin paikallinen erä 
kohdistetaan sellaisiin tehtäviin, jotka eivät 
muutu. Arviointia ja tätä kautta vaativuutta 

sekä tehtäväkohtaista palkkausta muute-
taan niiltä osin kun niissä epäkohtia on.

Keskeisten järjestöjen yksi lähtökohta 
oli myös se, että rajatarkastuspalkkio 
maksetaan myös Helsingin rikostorjun-
tayksikössä, ihan samalla tavalla kuin 
sitä maksettiin heille aikaisemmin Hki:n 
rt-osastossa. Henkilöt toimivat nykyisin 
rikostorjuntayksikössä samoissa tehtävis-
sä kuin aikaisemmin Hki:n rt-osastossa. 
Tästä johtuen palkkio tulee maksaa ilman 
kustannuksia

RVLE:n tiedotus neuvottelujen kulusta 
oli vääristelty. Työantajan tiedottamisesta 
ei kannata kuitenkaan provosoitua.

esittelyssä yhdistysten vuosikokouksissa 
tammi-helmikuun aikana.

Kuva Jarko Ahonen.
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Autot vuokraa

Hinnat ja varaukset:
• www.avis.fi
• Avis-varauskeskus 
 (09) 8598 356 / avis@avis.fi
• Toimipisteet kautta maan

Katso kaikkien toimipisteiden 
yhteystiedot netistä.

Autot
kaikkiintarpeisiin!

www.avis.fi www.gasum.fi 

   
Lämmin 

joulun toivotus

Taika tähtivyön luo tunnelmaa.
Ihme jouluyön mieltä rauhaisaa.

Hyvää Joulua!
Turvaisaa ja Tervettä Uutta Vuotta!

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-
JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
p. 013 1711, www.pkssk.  

Hyvää Joulua 
ja Turvallista Uutta Vuotta!
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Teksti ja kuvat Jorma Summanen

Rajamiehiä ja -naisia työssä osa 1: Varastonhoitaja

Varastonhoitajan arkea
Rajaviesti-lehti aloittaa juttusarjan, jossa esitellään Rajavartiolaitoksen eri työtehtäviä. Tehtäväkirjo on monipuolinen 
ja tämän sarjan aloittaa varastonhoitaja, vanhempi rajavartija Tomi Strandman Pohjois-Karjalan rajavartioston Ontto-
lan keskusvarastolta.

Tomi Strandman kävi syntymässä vuon-
na 1971 Vantaalla, muutti vanhempien 
kanssa neljä vuotta myöhemmin Pohjois-
Karjalaan äidin sukujuurille. Tomi asuu 
nyt perheineen Liperin Vaivion kylässä ja 
hänen Maarit vaimo johtaa Jyrin hoivako-
tia Ylämyllyllä ja lapset 11 v Senjo ja 8 v 
Oskari käyvät kyläkoulua.

Tomi Strandman aloitti työt Rajavartio-
laitoksessa Värtsilän rajavartioasemalla 
1.6.1994. Ensimmäinen vuosi hurahti 
partioinnin parissa, mutta peruskurssin 
jälkeen työpiste siirtyi Niiralan passintar-
kastukseen liki pariksi vuodeksi.

- Siinä suoritin ohessa myös passin-
tarkastuskurssit ja vuonna 1996 pääsin 
valmiusjoukkueeseen, jossa pääasiallinen 
tehtävä oli komentoryhmän viestimies. 
Valmiushommissa vierähti yhteensä viiti-
sen vuotta, sillä ne jatkuivat vaikka siirryin 
tänne Onttolan keskusvarastolle 1.7.1997. 
Siitä lähtien olen tätä varastohommaa 
hoidellut, mutta alkuun työtehtäviin kuului 
myös tämän Onttolan esikunnan päivystys 
ja rajatarkastustehtävät Onttolan lentoken-
tällä. Näistä tehtävistä päivystys loppui 
1.1.2008, jolloin uusi tilannekeskus aloitti 
toimintansa. Rajatarkastustehtävät puo-
lestaan loppuivat saman vuoden keväällä, 

kertoo Tomppa virkaurastaan.

Työtehtävät

Onttolan keskusvarastolla on työssä 
kahdeksan virkamiestä, joista kaksi opis-

toupseeria muodostaa päällikköportaan. 
Viidestä varastonhoitajasta neljä on raja-
vartijaa ja yksi siviilivirkamies. Lisäksi on 
työllisyysvaroin palkattu määräaikainen.

Tomi Strandmanin vastuualueena on 
talousmateriaali, mutta kuten nykypäivänä 
on tapana, kaikesta pitää tietää jotakin ja 
tarvittaessa hoitaa tehtäviä kokonaisval-
taisesti.

- Toimenkuvassa lukee, että vastaan 
PV:n ja RVL:n taloushuoltoalan materiaalin 
määräysten mukaisesta käsittelystä. Tämä 
tarkoittaa käytännössä varusmiesyksikön 
vaatetushuoltoa ja virkakunnan partio- ja 
suojavaatetuksesta huolehtimista. Eli kaik-
ki tämä materiaali kulkee meidän kautta 
tehtaalta virkamiehille. Koko varushuolto 
on noin 60 % varastolla tehtävästä työstä.

- Toisena kohtana vastaan rajajääkäri-
komppaniassa rikkoontuneen materiaalin 
lähettäminsestä/vastaanottamisesta joko 
PV:n tai siviilikorjaamoihin, jotta taiste-
levalla joukolla on toimivat varusteet. 
Tehtäviin kuuluu myös kaikki tähän liittyvät 
kirjanpidot.

Tomi Strandman ja nimikkopyörä. Ennen vanhaan P-KR 1 oli komentajalla, mutta nyt se varas-
tonhoitajalla, joka pyöristä huolehtii.

Tomi ja Janne Natri jakavat harjoituspatruu-
noita varusmiehille. Taustalla seuraa varas-
tonhoitaja (rvja) Martti Leinonen.
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Tomin tehtäviin kuuluu myös vaarallisten 
aineiden kuljetusten valvonta.

- Tässä sotilaskulttuurissa toimitaan niin, 
että lähettäjä vastaa näistä kuljetuksista. 
Eli kun ampumatarvikkeet tulevat Hiien-
vaaran leirille pääasiassa PV:ltä, niin me 
käydään ne kuittaamassa ja prikaatilta 
tulee kuljetus. Varusmieskuljettajat vievät 
lastin leiripaikalle ja me seurataan omalla 
autolla, että lasti menee perille. Tätä 
varten suoritin aikoinaan kaksipäiväisen 
kurssin vaarallisten aineiden kuljettami-
seksi (ADR), mutta se ei ole nyt voimassa 
RVLPJ:n projektin johdosta. 

- Meillä on materiaalia paljon ja kun ne 
on jaettu porukan kesken vastuualueisiin, 
niin minulle tästä potista jäi vielä esimer-
kiksi polkupyörät, jotka inventoin kerran 
vuodessa. Uusia pyöriä ei enää juuri tule, 
korkeintaan vaihdetaan hallintoyksiköiden 
kesken. Toki neljä uutta pyörääkin löytyy 
varastosta, sanoo Tomi. Pyörät huolletaan 
prikaatissa Kontiorannassa.

Lisäksi kaikille varastonhoitajille kuuluu 
materiaalin kirjanpito hallintajärjestel-
mään. Myös varastojen yleinen siisteys 
kuuluu kaikille, kuten myös se viimeinen 
kaatopykälä, eli esimiesten erikseen käs-
kemät tehtävät.

- Näistä voisin mainita mm. erilaisten 
messujen järjestämiseen liittyvät tehtävät, 
kertoo Tomi Strandman.

Vaativuustaso kohdallaan

- RVLPJ:n tullessa vaatimustaso tähän 
tehtävään määriteltiin tasolle 14,5 – 16. 
Koska minulla oli rajanvartiointitehtäviä 
esikunnan päivystyksen kautta ja vanha 
riita-asia tästä meni läpi, nousi minun 
vaativuustaso 17,5:een. Toukokuuhun 
2008 asti oltiin tässä tasossa takuupalkalla 
ja sen jälkeen se tippui tasolle 17. Tälle 
tasolle tässä tehtävässä ei ole nyt mahdol-
lista nousta, kertoo Tomi tyytyväisenä, että 
Rajavartioliiton luottamusmiesjärjestelmä 
hoiti asian aikoinaan kuntoon ja takautu-
vasti palkat tuli noin kolmen vuoden ajalta.

- Kokemusosa on sitten oma keskuste-
lun aihe. Meille tämä on määritelty siviili-
tehtäväksi ja kun me ollaan vihreäpukuisia, 
niin meille kuuluisi kokemusosana taso II. 
Tästä on neuvottelutulos viime vuodelta, 
mutta toistaiseksi asiaa jauhetaan vielä eri 
instansseissa, koska se tulee maksuun, 
kertoo Tomi.

Tulevaisuuden näkymät

Varusmieskoulutus on vähentynyt niin 
rajalla kuin puolustuksen puolen joukko-
osastoissa. Niinpä nouseekin esille 
kysymys, onko työpaikka sidottu tiukasti 
rajajääkärikomppanian kylkeen?

- Meillä pääasiakkaat ovat varusmiehet 

ja siitä meille tulee se päivittäinen leipä. 
Toki muut virkamiehet hoidetaan siinä 
mukana. Jos sattuisi käymään niin, että 
varusmiesyksikkö lakkaisi, sen jälkeen 
meidän keskusvaraston henkilömäärä olisi 
kriittisen tarkastelun alla.

- Sen verran olen tulevaisuutta miettinyt 
kun vihreäpukuinen olen, niin jossakin 
vaiheessa olen vielä vihreällä rajalla. 
Toinen urakiertoon liittyvä työtehtävä voisi 
tulla kuljetuspuolelta, jossa noin kolmen 
vuoden kuluessa aukeaa eläkkeelle siir-
tymisten johdosta tehtäviä. 

- Olen ajatellut myös niin, että reilun 
kymmenen vuoden välein olisi piristävää 
vaihtaa tehtävää. Toki tämä varastonhoi-
totyö on muuttunut vuosien myötä ja tällä 
hetkellä työ on itsenäistä ja työporukka 
on mukava. Tällä hetkellä en juuri varjo-
puolia keksi ja joka aamu on ollut mukava 
lähteä töihin, sanoo Tomi Strandman virne 
suupielessä. Hänen seuraava projekti on 
omalta osaltaan järjestää perinteistä hen-
kilökunnan pikkujoulua joulukuun alussa.
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Teksti ja kuvat Petri Mäntynenä

Rajamiehiä ja –naisia työssä osa 2: Tilannekeskusvalvoja

Tike kuittaa!
Ari Palolahti vastaa otsikon mukaisesti Lapin rajavartioston tilannekeskuksessa partion virvellä välittämään sijainti-
ilmoitukseen. Samalla Ari näppää Map Source-ohjelman esille näyttöön ja merkkaa ilmoituksen kellonajan ja siirtää 
partiota kuvaavaan vihreän pallon ilmoitettuun paikkaan. 

”Partiot ilmottautuvat meille kun aloittavat 
partion, vaihtavat paikkaa tai tehtävää ja 
kun lopettavat partion, mutta kuitenkin 
viimeistään neljän tunnin välein”, Ari ker-
too. Tosin tämä ei aina toteudu, johtuen 
katvealueista tai jostain muusta syystä. 

Tilannekeskuksen käytössä ja valvon-
nassa on useita eri järjestelmiä kuten 
MapSource, MRTV, RMC, DWS, Timecon, 
MARS, POKE ja tietenkin RVT. Lisäksi 
valtuudet löytyy melkein kaikkiin RVL:n 
käytössä oleviin rekistereihin, joista väli-
tetään tai etsitään tietoa sitä tarvitseville 
partioille ja YT-viranomaisille. 

Kuka Ari Palolahti?

Tilannekeskusvalvoja, vanhempi rajavarti-
ja Ari Palolahti pitää vuorollaan yllä Lapin 
rajavartioston tilannekuvaa. Rovaniemellä 
asuvan 42-vuotiaan Arin perheeseen 
kuuluu vaimo Mira ja kolme lasta. Pojat 
13-vuotias Aleksi ja 8 -vuotias Arttu ja 
iltatähti, 2-vuotias tytär Kiia. Eikä unohdeta 
perheen lemmikkiä, 2-vuotiasta bretonia 
Islaa.  RVL:n palvelukseen Ari on tullut 
vuonna 1991, Ylitornion komppaniaan. 
Komppanian lakkauttamisen jälkeen Ari 

siirtyi vuonna 1996 Rovaniemelle, Lapin 
Rajavartioston esikuntaan perustettuun 
valvontaryhmään. Tilannekeskuksessa 

hän on ollut sen perustamisesta, vuodesta 
2006 lähtien. 

Suomen ja  koko maailman hiihtohui-
pulle aikanaan yltäneen Arin harrastuksiin 
kuuluu vieläkin hiihto ja lenkkeily. Jalkapal-
loilu kuuluu myös harrastuksiin monellakin 
tavalla. Pelaamisen lisäksi Ari toimii sekä 
vetäjänä/valmentajana juniori-ikäisille, että 
jakaa oikeutta pelikentillä kurssin käynee-
nä erotuomarina.  

Mitä tehtäviä 
tilannekeskukselle kuuluu?

”Niitä riittää ihan listaksi asti, Ari naurah-
taa. Lapin Rajavartioston tilannekeskuk-
sen (Tike) tehtäviin kuuluu rajavalvonnan 
osalta rajaturvallisuuden tilannekuvan 
ylläpitäminen, MRTV-valvonnasta vastaa-
minen ja alkutoimenpiteiden aloittaminen. 
Lisäksi tuetaan yleisjohtajia, kenttäjohtajia, 
partioita ja tutkinnanjohtajia tilanteenmu-
kaisessa toiminnassa.

”Eli meillä pitäisi olla kaikkein viimeisin 

Ari Palolahti Lapin rajavartioston tilannekeskuksessa Rovaniemellä.

Ari oto-hommissa.
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tieto liikkeellä olevien partioiden tehtävistä, 
sijainnista, varusteista, kokoonpanosta 
ja kulkuneuvoista - koko LR:n alueella 
olevista partioista.  Tämä edellyttää yh-
teistyötä partioiltakin, täällä ei erikseen 
vahdita yksittäisien partioiden menemisiä 
tai tulemisia. Jos partio ilmoittaa sovittujen 
aikojen puiteissa tekemisistään, se riittää”, 
Ari lisää ja jatkaa luetteloa.

Tikestä välitetään partioille niiden tarvit-
semaa rekisteritietoa ja välitetään virka-
apu- ja ensivastetehtäviä. Toimimme LR:n 
DWS (Virve) päivystäjänä ja isäntänä, 
vastaamme Timecon- kulunvalvonnasta 
ja MARS- hälytyksien toimenpiteistä (kiin-
teistöhälytysjärjestelmä). Pelastuspalvelu-
tehtävissä Tike osallistuu yhteistoimintaan 
pelastusviranomaisten ja RVL:n helikopte-
rin kanssa Lapin ja Kainuun alueilla. 

Vastaamme myös rajatarkastuksista 
Rovaniemen lentoasemalla, välitämme 
muille Lapin kentille saapuvien ennalta 
ilmoittamattomien ulkorajalentojen tiedot, 
osallistumme ulkomaalaisvalvontaan sekä 
itse kuten myös Poliisia Tullia ja omia 
partioita tukemalla, listaa Ari tehtäviä.
Yhteistyötä on myös Ruotsin ja Norjan 
viranomaisten kanssa.

Esikunnan sisäisiä tehtäviä, kuten 
mm.kulunvalvonta, tila- ja majoitusvara-
usten kirjaaminen ja avaimien luovutta-
minen, fax-liikenne (rajavaltuutettu posti), 
puheluiden välittäminen yms. ovat myös 

tilannekeskuksen harteilla.
Arilla on kuten monella muullakin, oman 

varsinaisen tehtävän lisäksi oto- tehtävä. 
Ari toimii kenttäkelpoisuustestien vastaan-
ottajana esikunnassa ja myös koko LR:n 
vastuuhenkilönä. Hän kerää ja raportoi 
tiedot eteenpäin RMVK:lle.

Palkkaus

”Olen ihan tyytyväinen palkkaukseen”, Ari 
toteaa (ja kirjoittaja hämmästyy). 

”Ainakin varsinaisen tehtävän osalta ja 
koska olemme 24/7 ”auki”, niin haittatöitä-
kin kertyy jonkin verran ja joskus pitempiä 
vapaita. Selkeä epäkohtahan on, että 
oto-tehtävät menee käytännössä ilman 
korvauksia”, kertoo Ari.  

Entäpä työympäristö?

”Onhan täällä esikunnassa jo toista-
kymmentä vuotta viihtynyt, joten ihan 
ok. Itselle on ollut tärkeää saada kulkea 
kotijalasta, koska hiihtämisen myötä on 
reissua piisannut  muutenkin”, Ari kertoo. 
Työvuorot  pyörii niin, että päiväsaikaan on 
kaksi valvojaa, viikonloppuisin ja öisin yksi. 

Kaikkien näiden tehtävien kokonaisval-
tainen osaaminen edellyttää tietojen päi-
vittämistä, mutta koulutusten järjestäminen 
on välillä hankalaa. Ihan suoriltaan ei voi 
ketään tike-penkkiin istuttaa.

Tulevaisuus?

Tällä hetkellä eletään organisaatiomuutok-
sen keskellä. Ensi vuonna alueet lakkaa ja 
tilannekeskuksesta on tulossa Johtokes-
kus, johon yhdistyy myös LR:n kenttäjohto. 
Mitä se käytännössä tarkoittaa, on vielä 
auki. Tällä hetkellä pohditaan kumpaa 
työaikakäytäntöä jatkossa käytetään, 
nykyistä jaksotyöaikaa vai mahdollisesti 
virastotyöaikaa? Epävarmaa on myös 
arvostetaanko tulevaisuudessa nykyisen 
tilannekeskuksen osaamista ja kokemusta 
vai millaisilla määritelmillä Johtokeskus tu-
lee toimimaan? Johtokeskuksiahan on ai-
emmin ollut vain meripuolella, joten ollaan 
ihan uuden asian edessä. Suunnitelmien 
mukaan fyysisesti tilannekeskus/johto-
keskus on siirtymässä pääoven vierestä 
toiseen kerrokseen, jonne on suunniteltu 
ergonomisesti toimivampaa ympäristöä 
käyttäjät huomioon ottaen. Yllätyksenä 
tulleen kustannusarvion nousun takia 
kaikki remontit esikunnassa ovat kuitenkin 
toistaiseksi jäissä.

”Kyllä pitää kuitenkin sanoa, että tilan-
nekeskuksen myötä oma ammattitaito 
on parantunut ja monipuolistunut, kaikilla 
osa-alueilla” Ari päättää haastattelun.
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Puh. 042 44681
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Teksti Jorma Kariniemi
Kuvat Antero Aaltonen

Rajavalvonnan Eurooppa-tason verkostoseminaari

Rajavartioliitto ja Pardia järjestivät 
yhteistyössä kv-seminaarin
Rajavartioliitto, Pardia, ja Euroopan tason järjestömme EPSU  järjestivät yhteistyössä ensimmäisen Eurooppa-tason 
seminaarin rajavartijoille ja rajavalvontatehtävissä toimiville marraskuun 18. - 19. päivinä Helsingin Vuosaaressa. Se-
minaarin osallistujat tulivat yhdeksästä maasta. Päämääränä oli käynnistää alan ammattijärjestöjen välinen Euroopan 
tason yhteistyö ja perustaa alan yhteistyöverkosto.

Tarve seminaarin järjestämiseen ja verkot-
tumiseen tuli esille jo 2008 Rajavartioliiton 
edustajien puheenvuoroissa Pardian hal-
linnossa. Aikataulullisesti seminaaria ei 
ehditty järjestämään vuoden 2009 aikana, 
vaan valmistelu aloitettiin vuoden 2009 
lopulla. - Seminaarin valmistelu ei ollut yk-
sinkertaista, sillä aloitimme lähes tyhjästä, 
ja se on vaatinut hirveästi töitä kaikkine 
EU-rahoitushakemuksineen, kertoo Par-
dian puuhanainen Päivikki Kumpulainen, 
joka vastaa Pardian kv-asioista. Päivikki 
saa tästä työstä suuren kiitoksen. 

- Koska ala on keskeinen sekä EU:n, 
että kansallisessa toiminnassa ja kehitys, 
ja muutos alalla nopeaa, pitivät myös 
Pardia ja EPSUn valtionkomitea verkot-
tumista tärkeänä. EPSU:lla ei kuitenkaan 
ollut ainakaan tässä vaiheessa resursseja 
tähän työhön, joten Pardia otti haasteen 
vastaan, toteaa Päivikki Kumpulainen.

Seminaari oli kaksipäiväinen, jossa 
ensimmäisenä päivänä olivat luennoitsi-
jat ja ryhmätöiden alustajat Frontexista, 
mm. Sakari Vuorensola sekä RVLE:n 
kv-osastolta, Ville Joskitt ja Matti Saa-
rasmaa. Alustukset niin eurooppalaisen 
rajavalvonnan tämän hetkisestä tilasta, 
kuin tulevaisuuden suunnitelmista olivat 
erittäin hyviä, kiitos siitä luennoitsijoille. 

Seminaarin keskeinen tavoite oli saada 
tietoa alan toimintaympäristön haasteista 
ja muutospaineista sekä toimintaorgani-
saatiosta, koska niillä on vaikutus henki-
löstön työhön, asemaan ja palvelussuh-
teen ehtoihin. Seminaarissa käsiteltiinkin 
mm. alaan liittyviä EU-politiikkalinjauksia ja 
päätöksiä sekä kansallisella että Euroopan 
tasolla.  

- Olemme hyvin iloisia siitä, että sekä 
Suomen Rajavartiolaitos että Euroopan 
rajaturvallisuusvirasto, Frontex antoivat 
panoksensa ja asiantuntijapuheenvuoron-
sa käyttöömme, painottaa Kumpulainen.  

Palola peräänkuuluttaa 
sosiaalista vuoropuhelua

Aloituspuheenvuorossaan Palkansaajajär-
jestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola 

totesi seminaarin olevan ensimmäinen 
laatuaan ja mielenkiintoinen aihepiiriltään 
ja aiheiltaan. 

- Pardia on viime vuosina tehostanut 
omassa toiminnassaan kansainvalistä 

Kokousedustajia yhteispotretissa.



21RAJANYLITYSPAIKOILLAMAASTOSSAMERELLÄILMASSATUKITOIMINNOISSA

toimintaa, osallistumista ja vaikuttamista 
Euroopan tason edunvalvonnassa, totesi 
Palola. Seminaarin tavoitteena olikin 
käynnistää rajavalvonnanalan ammattijär-
jestöjen ja henkilöstön välinen Euroopan 
tason yhteistyö. 

Palola kommentoi puheenvuorossaan, 
ettei kieliongelma saa olla esteenä tällai-
sen seminaarin järjestämiselle. esimerkiksi 
Baltian maan kollegamme ilmoittivat, että 
venäjän kielen tulkkauksen puuttuminen 
on este heidän osallistumiselleen.

Palola muistutti vielä, että olemme 
hyvässä alussa, ja että tämän tilaisuuden 
tavoitteena on tarkastella ja vaihtaa tietoa 
eri EU-politiikanlinjauksista ja päätöksistä 
sekä kansallisella että Euroopan tasolla – 
esimerkiksi maahanmuuttokysymyksissä, 
sekä liikkuvuuteen ja kansalaisten oikeuk-
siin, vapauksiin ja turvallisuuksiin liittyvissä 
kysymyksissä. 

Tavoitteena on myös luonnollisesti tar-
kastella ja vaihtaa tietoa rajavartiotehtävis-
sä toimivien edunvalvonnasta, oikeuksista 
ja velvollisuuksista, sekä ammattitaidon 
kehittämisestä, hän lisäsi. 

Seminaarissa tuli hyvin esille työteki-
jöiden ja työnantajan sosiaalisen vuoro-
puhelun merkitys, se miten tärkeää se on 
parantamaan työmotivaation, työkykyvyn 
ja osaamisen kannalta.

Frontex aloitti 2005

Seminaari oli yksi askel kohti euroop-
palaista verkostoitumista. Seminaarissa 
keskusteltiin verkostoitumisen tarpeesta ja 
hyödyistä. Eurooppalainen rajaturvallisuus 
on ollut erityisen nopeaa eikä kehityk-
sessä aina ole ehditty ottaa henkilöstöä 
huomioon.

Frontex aloitti toimintansa EU-virastona 
vuonna 2005 ja sen operatiivinen toiminta 
on kasvanut vuosittain. Frontex on EU:n 
hajautettu virasto Varsovassa, ei toimielin. 
Frontexille kuuluu Euroopan rajaturvalli-
suuden operointi ja rahoitus. Aloite ope-
raatiosta tulee Frontexilta riskianalyysiin 
perustuen, ja operaatiot jäsenvaltioissa 
suoritetaan isäntävaltion suostumuksesta.

Lissabonin sopimuksessa tuotiin mu-
kaan operatiivinen toiminta yhteisötasolla. 
Tähän sopimukseen on myös kirjattu, että 
yhteisöllisillä toimilla autetaan jäsenmaita. 
Ei pidä unohtaa myöskään maahanmuut-
tosopimusta, josta on myös mainittu Lis-
sabonin sopimuksessa. Matti Sarasmaa 
toi puheenvuorossaan esille yhteisen 
rajaturvallisuusjärjestelmän kehittämisen 
ja että rajaturvallisuusvirastoa koske-
va asetusmuutos on meneillään. Hän 
totesi, että tulevaisuudessa selvitetään 
mahdollisesti myös eurooppalaisen raja-
turvallisuuslaitoksen perustamista. Myös 

Sarasmaa antoi tunnustusta seminaarille 
ja sanoi, että rajaturvallisuus on kansallista 
toimintaa sen toimipisteissä ja tätä silmällä 
pitäen ”Olen tyytyväinen seminaariin ja 
siihen että kiinnitetään huomiota siihen, 
mitkä ovat yksittäisen työntekijän toimet, 
haasteet ja oikeudet turvallisuusalalla.”

Tämän hetkinen tilanne rajoilla on, että 
ylipyrkivien henkilöiden määrä on pie-
nentynyt 24%. Se että onko se Frontexin 
operaatioiden vai taloudellisen tilanteen 
ansiota, ei tiedetä. Tällä hetkellä 90% 
kiinniotoista tapahtuu Kreikan ja Turkin 
rajalla. Kreikka ei kyennyt hallitsemaan 
omaa maarajaansa ja siksi siellä on nyt 
200 Rabitia komennuksella turvaamassa 
tilannetta.

Haasteellista on myös saada kansalais-
ten yleinen mielipide hyväksymään, että 
rajalla on tällaista toimintaa. 

- Kansalaiset eivät näe sitä, miksi pitää 
estää liikkuminen ja jotkut järjestöt eivät 
näe, että se on Frontexille annettu tehtävä. 
Frontex on vain toteuttaja ja siksi se joskus 
ehkä väärin perustein julkisuudessa tuomi-
taan, totesi Sakari Vuorenmaa Frontexista. 

Tulevaisuudessa Frontexin roolia kol-
mansien maiden kanssa tulisi tiivistää ja 
siellä pitäisi toimia enemmän lääkärinä 
kuin tuomitsijana, sanoi Sakari Vuoren-
sola. 

Miten meillä on mahdollisuus 
ottaa vastaa vapaa liikkuvuus

Eurooppaan rakennetaan vapaan liikku-
vuuden alue ja samanaikaisesti vahviste-
taan ulkorajavalvontaa. Euroopan ulos- ja 
sisäänpäin suuntautuneen liikkuvuuden 
määräksi on laskettu n. 800-900 milj. 
henkilöä vuodessa. Virallista tietoa siitä, 
kuinka paljon EU alueella henkilöitä lait-

tomasti oleskelee, ei ole, mutta arvio on 
noin 8 milj. henkilöä. 

Sarasmaa totesi, että lähivuosina tullaan 
näkemään kehitys, jossa meidän pitää 
tietää keitä täällä oleskelee, keitä tänne 
tulee ja keitä on laittomasti alueella. Tule-
vaisuudessa biometria on aivan keskeinen 
tekijä määriteltäessä, että matkustusasia-
kirja on aito ja sitä käyttää henkilö, jolle se 
on tarkoitettu. Mikäli EU antaa kolmansille 
maille viisumivapauden, oletamme että 
myös kolmannet maat antavat viisumiva-
pauden EU-kansalaisille. Tämä perustuu 
vastavuoroisuusperiaatteeseen. Nykyinen 
tilanne eli mekaaninen tarkastus matkus-
tajan ja virkamiehen välillä ei voi jatkua. 
Vaikka se on tehokasta, tarvitaan uusia 
biometrisia laitteita yms. 

Ihmisten liikkuvuus on pääosin laillista 
ja viranomaisten tulee keskittyä laittomaan 
toimintaan. Näin uudet järjestelmät ja 
työkalut eivät tule nimellisiksi kontrol-
loijiksi, vaan rikollisuuden toteamiseksi 
ja torjumiseksi. Tämä tulee tarjoamaan 
tulevaisuudessa uusia tehtäviä uusissa 
paikoissa.  Tulee miettiä, miten tähän 
valmistaudutaan, jotta valmius ryhtyä 
uusiin tehtäviin on parempi. Tämä vaatii 
aktiivista osallistumista, vaikuttamista ja 
rohkeita ratkaisuja.

Rajavartiojoille yhteinen 
Eurooppalainen edunvalvoja

Seminaari oli Rajavartioliitolle ainutlaa-
tuinen mahdollisuus olla rakentamassa 
eurooppalaista rajavartioverkostoa. Ra-
javartioliitto tapasi viime kesäkuussa 
Viron ravartioliiton henkilöitä, jotka olivat 
vierailulla Helsingissä. Tämä seminaari oli 

Venäjänkielen tulkkauksen puuttuminen verotti osallistujien määrää muutamalla.

... jatkuu seuraavalla sivulla...
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ensimmäinen kv-seminaari, josta toivotaan 
kehittyvän Euroopan-tason rajavartiohen-
kilöstön pysyvä yhteinen tapaaminen. 
Toivottavaa olisi tulevaisuudessa myös 
järjestäjämaiden työnantajien osallistumi-
nen seminaariin. 

Tällaisella Euroopan tason rajavartio-
organisaatiolla tulisi olla suora neuvot-
telukanava Frontexiin ja EPSU:n kautta 
Euroopan unioniin. Verkoston rakenta-
misella ja kehittämisellä olisi tavoitteena 
hoitaa osana meidän kansallisista ja 
kansainvälisistä tarpeista johtuvia asioita 
mm. palvelussuhteenehtoja, 

Näin voitaisiin vaikuttaa rajavartiointi-
työn ja työolojen kehittämiseen Euroopas-
sa, joka on jo laajentunut yhä useamman 
rajavartiomiehen työssäkäyntialueeksi. 
Rajavartioliiton puheenjohtajana kan-
noinkin huolta virkamiesten oikeussuo-
jasta käytettäessä voimakeinoja kunkin 
jäsenvaltion kansallisten määräysten 
mukaisesti. Tämä asettaa yhteisoperaati-
oissa melkoisia haasteita ja vaatimuksia ja 
siksi tämä asia tulisi saada laajempaankin 
keskusteluun. 

Tulevaisuudessa kun puhutaan Fronte-
xin oman kaluston ja henkilöstön mahdol-
lisesta hankkimisesta olisi tällaiselle Eu-
roopan tason verkostoitumiselle tilausta. 

Alan henkilöstö on järjestäytynyt hyvin 
eri tavoin eri maissa; joissakin poliisiorga-
nisaatioihin, joissakin puolestaan muihin 
eri alan järjestöihin. Lisäksi eräiden mai-

den osallistumisen 
esteeksi muodostui 
myös kieli. Kumpu-
lainen toteaakin, että 
yksistään eri mai-
den alan kontaktien 
löytäminen on ol-
lut haasteellista, ja 
lisäksi esimerkiksi 
eräät Baltian maan 
kollegamme olisi-
vat kovin mielellään 
osallistuneet tilai-
suuteen, mikäli olisi 
ollut mahdollisuus 
venäjän kieleen.  

- Haluan kuitenkin 
painottaa sitä, että 
vaikeuksista huoli-
matta seminaari on-
nistui hyvin ja sille 
asetetut keskeisim-
mät tavoitteet saa-
vutettiin. Seminaari-
arvioinnissa koros-
tettiin myös sitä, että 
on välttämätöntä, 
että työtä jatketaan, 
sanoo Kumpulainen. 

E n s i m m ä i n e n , 
mutta vaativa tehtä-
vä onkin löytää jatkossa lisää kontakteja 
alan eurooppalaisiin järjestöihin. Keskei-
nen seminaarin anti on myös se, että vuo-

ropuhelusuhteet 
Frontexin kanssa 
avautuivat, ja vie-
railu sinne on jo 
suunnitteilla.

Seminaarin 
anti

Seminaarijärjes-
telyt ja ilmapiiri 
koettiin hyväksi. 
Ulkomaalaiset sai-
vat kiinnostavaa 
tietoa Pardian ja 
Rajavartioliiton toi-
minnasta ja siitä, 
miten vahvoja liit-
toja ne ovat. Myös 
sitä painotettiin, 
että ay-järjestöjen 
työ on vaikeaa ja 
sen tulisi toimia 
jokaisessa maas-
sa ja jokaisella 
tasolla ja että se-
minaari oli hyvä 
vuorovaikutuska-
nava ja verkottu-

mistapa, jolla olisi mahdollisuus kehittää 
ay-toimintaa myös muissa maissa. 

Euroopan valtioissa on erilaiset palve-
lukseen oton perusteet, mutta alalla pitäisi 
olla eurooppalaiset yhtenäiset standardit. 
Isossa-Britanniassa on mm. tehty turval-
lisuustarkastus virkamiehille jo pitkään. 
Lisätöiden / sivutointen pitäminen oli lähes 
kaikissa maissa samansuuntainen, eli 
se ei ollut hyväksyttävää. Tästä johtuen 
joissakin maissa, esim. Romaniassa, 
missä valtio pienensi virkamiesten palkkaa 
25%:lla, on suuri vaara korruptoitua, sanoi 
Romanian edustaja. Korruptioon voisi 
löytyä ratkaisu siitä, että virkamiehille mak-
settaisiin palkkaa, jolla tulee tulee toimeen 
ja jolla voi elättää perheensä. 

Seminaarin jatkotyötä voidaan tehdä eri 
tasoilla, ja tästä tilaisuudesta raportoidaan 
myös EPSU:n hallintoon. Yhteydenpitoa 
jatketaan seminaarille perustetuilla www- 
sivuilla. Seuraava seminaari pyritään 
järjestämään vuonna 2012.

Päivikki Kumpulainen.

EPSUn Nadia Salson.
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SEKÄ KATTAVA VALIKOIMA MUITAKIN 
LAATUTUOTTEITA. MM. KYTKIMET JA TELAMATOT

Jo 60 vuotta Koteja Imatralla!

Esterinkatu 10
55100 Imatra
Puh. (05) 235 2800 klo 9-15
www.imatran-yh.fi 

Osaomistusasuntoja

sekä edullisista 

* Sienimäen rannassa, Vuoksen äärellä

Uusia vuokra-asuntoja
* Imatran keskustassa

Kysy näistä, muista vuokra-asunnoista, 
asumisoikeusasunnoista 
myytävistä kerrostaloasunnoista:

Koti Imatralta!

HAE LÄHIMMÄSTÄ
LEHTIPISTEESTÄ

TAI TILAA
www.ridemedia.fi

IMATRAN KAUPUNKI
Tarjoamme monipuolisia tontteja oman 
kodin rakentajille.

Tutustu tarkemmin www.imatra.fi  tai 
soita 020 617 4449 ja 020 617 4450
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Varaosat – Varusteet –HuollotVaraosat – Varusteet –Huollot

KOILLIS-MOTOR
Järvenpääntie 2, 93600 KUUSAMO

Puh. (08) 852 1855

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

SEN MINKÄ MYYMME,SEN MINKÄ MYYMME,
SEN MYÖS HUOLLAMMESEN MYÖS HUOLLAMME

CAN-AMCAN-AM
-mönkijät-mönkijät

Lönnrotinkatu 4 87100 Kajaani
Puh. (08) 6134 865 Faksi (08) 6134 847

Sallan kunta ● Postipolku 3 ● FI-98900 Salla
Tel. +358 40 508 3301 ● Fax +358 16 832 021
sallan.kunta@salla.fi  ● www. salla.fi 

Salla, pirteä rajaseutukunta 
tervehtii lehden lukijoita.

Maahantuoja:

Ruukintie 7-9, 02330 Espoo, www.atoy.fi 
Puh. (09) 6827 1, Faksi (09) 6827 305

tuoja:

MERIVAIHTEET
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Teksti ja kuva Olli Ranua

Suomen suuriruhtinaskunnan ja Arkangelin kuvernementin rajankäynti Lapin rajalla

Vanhaa rajamerkkiä tutkimassa
Kuusamossa, Kortesalmen rajavartioaseman alueella Suurijärven etelärannan tuntumasta löytyy vanha rajamerkki. 
Metsänojituksen yhteydessä hieman vaurioita kärsinyt merkki tunnistettiin vuonna 1829 pystytetyksi.

Seuraava teksti löytyy Valio Voitto Viina-
sen internetsivuilta (www.voittoviinanen. 
com):

”Ruotsin vallan perintönä Suomen ja 
Venäjän raja oli epäselvä, mikä aiheutti 
jatkuvasti levottomuuksia raja-alueella. 
Täyssinän rauhansopimukseen perustu-
valla niin sanotulla vanhalla rajalla rajarii-
tojen syynä oli ennen muuta Maanselän, 
Kitkan eli Kuusamon ja Kuolajärven (Salla) 
lapinkylien alueelle levinnyt voimakas 
uudisasutus, missä uudistalonpojat pyr-
kivät valtaamaan elintilaa vakiintuneista 
rajoista itään.

Venäjän Arkangelin kuvernementin ja 
Suomen suuriruhtinaskunnan välinen raja 
käytiin 1829 - 30. Rajankäynti toimitettiin 
Venäjän keisarin käskyn ja Suomen se-
naatin antamien ohjeiden mukaisesti. Raja 
käytiin Täyssinän sopimuksen perusteella 
Kemin ja Kuolan lapinkylien välistä rajaa 
pohjoiseen päätepisteeseen Norjan rajalle 
Muotkavaaraan.

Täyssinän rajasopimuksen mukaisesti 
rajan tuli noudattaa Lapin rajaa. Toimitus 

aloitettiin Lapin rajalla Kuusamon Närän-
kövaarasta.”

Täyden palvelun talo 
merenkulkijoille ja telakoille

Navigointilaitteet
Konehuonelaitteet

Kommunikointilaitteet
Säiliömittauslaitteet 

teollisuudelle

AT-Marine Oy

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

Puhtaampien
tulisijojen puolesta!

www.tulikivi.fi
www.uuniräätäli.fi

– romuautojen vast.ottopiste/romutustodistus – oma hinausauto –
OMC- ja STEYR-Motors ym. huollot ja varaosat.

Mentulantie 116, LAPPEENRANTA
Puh: 05 458 1957, GSM 0400 358 509 www.kempsu-huolto.fi

Vikakoodien lukulaite / skanneri
Autojen noutopalvelu, myös Venäjältä!

RAKENNUSPALVELU
TOFFERI

Alitilantie 16 A
01800 Klaukkala

Puh. 050 568 5558
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Valokuvaamo Studio
JAAKKO REPO Ky

Parikkala – Simpele
Puh. 040-554 0625

Konetyö Lassi Malinen T:mi
Ratatie 21, 88600 Sotkamo

Puh. 0440-380 150
Kaivuutyö - Maanrakennustyöt

Kiteen Pienkonehuolto
Sumpputie 2, Kitee
Puh. 0500-486 329

www.kiteenpienkonehuolto.fi 

Itähuolinta Oy
Kauppatie 4 A, 82675 Niirala

Puh. 013-285 170, fax 013-285 177
itahuolinta@kolumbus.fi 

RAJAPALVELUT • KAHVIO • KAUPPA
Toivotamme Hyvää Joulua!

RAUTAÄSSÄ
Välitie 2–4, Nurmes
Puh. 010 763 7540

Nordic
Lan & Wan

Communication Oy

Hyvää Joulua!

Tunturisiika Oy
Karhutie 1 A 1, Kuusamo

Puh. 0400-280 631

Hyvää Joulua!

Iippo Oy
Porkkarinne 1, Joensuu

Puh. 0400-193 670

Hyvää Joulua!

Kone-Laihanen Oy
Rapattilantie 557, Rapattila

Puh. 0500-557 787

Rauhallista Joulua!

Konetyö Jauho Oy
Kiveläntie 17, Joutseno

Puh. 0400-557 680

Hyvää Joulua!

Pulkkasen Konepaja
Kuoliontie 5 D, Kuoliovaara

Puh. 08-857 110

Hyvää Joulua!
Kuusamon 

Suurpetokeskus Oy
Keronrannantie 31, Kuusamo

Puh. 08-861 713

Hyvää Joulua!
Veljekset 

Hietalan Koneyhtymä
Kaamostie 5, Kuusamo

Puh. 0400-669 552 & 040-563 0626

Rauhallista Joulua!
Joutsenon 

Dieselasennus Oy
Pellisenrannantie 2, Rauha

Puh. 05-432 8113

Rauhallista Joulua!
Rakennusliike 
Purmonen Oy

Koskikatu 11 D 56, Joensuu
Puh. 013-126 636

Hyvää Joulua!
Noljakan Kiinteistöhoito 

Ari Karhunen Ky
Talvipäiväntie 1 as 17, Joensuu

Puh. 0400-576 375
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Hyvää Joulua toivottavat:
PALVELUTALO KOTIKUISTI OY

Haukilammentie 15, Hammaslahti
p. 020 741 3413

OTANMÄEN APTEEKKI

Vuorimiehentie 6, Otanmäki
p. 08-6886 160

Vuolijoen sivuapteekki: 08-6886 165

PAULI KUOKKANEN OY
Aholantie 10 A, Valtimo

p.0500-218 034

T:MI JUSSI SAINIO
Peuratie 55, Enontekiö

p. 0400-694 611

HANGON AUTO-  JA VENETALO
JANSSON KY

Esplanadi 130, Hanko
p.091-267 6700 | www.hav.fi 

AUTOSÄHKÖ PARKKINEN OY
Lekatie 7, Kotka
p. 05-210 9700

POGOSTAN METSÄPALVELU 0Y
Myllykorventie 29 B, Maukkula

p. 0400-131 020

RAKENNUSPALVELU 
MK-TOIKKA OY

Sibeliuskatu 26, Hamina | p. 0400-425 397

ERISTYSURAKOINTI HEIKKINEN 0Y

Pakkastie 1, Kajaani
p. 0400-681 320 

JOUTSENON KULTA-AIKA KY
Saimaantie 1, Joutseno

p. 05-413 2345

KULJETUS TII-SIK OY
Saunalammentie 22, Puntala

p.0500-155 1612

IMATRAN PALVELUTALOYHDISTYS RY

Kauppakatu 3, Imatra
p. 05-6874400 | www.ipty.fi 

JOENSUUN LAIVAUS OY
Satamatie 4, Joensuu

p. 0424 727 200 | www.joensuunlaivaus.fi 

LOMA-KONTTAINEN KY
Atimotie 15, Kuusamo

p. 0500-393 757 | www.loma-konttainen.fi 

PELTISEPÄNLIIKE JOEN

SAUMAKATE OY
Rekkatie 11, Joensuu | p. 013-126 332

KESPRO OY NOUTOTUKKU
Kaltimontie 10, Joensuu

p. 010 533 9741

KUORTTISEN LUOMUKANALA
Soskuantie 91, Lappeenranta

p. 040-553 8499

TILAUSAJOT PITKÄNEN E.T:MI
Isä-Pekantie 1B 7, Kuusamo

p. 0400-264 609 | pitkanenky@gteam.fi 

HAUTAUSTOIMISTO LIPPONEN OY

Pohjolankatu 26, Kajaani
p. 08-612 0661

INSINÖÖRITOIMISTO 
SUKELLUS-KOTKA OY

Pikku Hietasen Telakka, Kotka
p. 05-225 0510 | www.sukellus-kotka.com

 SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY

Johm Stenbergin ranta 6, Hki
p. 09-615 2020

KAINUUN JÄTEYHTYMÄ OY
Koulukatu 12, Kuhmo

p. 08-653 0121 | www.jateyhtyma.fi 

KUHMON EKO-KALA OY
Järveläntie 135, Kuhmo

p. 08-656 565

PALTAMON METALLI OY
Käsityöläisentie 4 B, Kontiomäki

p. 08-687 1250

SOTKAMON VARAOSA
Raunilantie 4, Sotkamo

p. 08-666 2961

JARI MÄSSELI KY
Kirkontie 464 B, Virolahti

p. 0400-589 180

PÄIVIN JALKATERAPIA TMI
Pikkuympyränkatu 14 B 4, Hamina

p.044-270 1102

TASKMAN KY
Himantie 20, Vaalimaa

p.040- 577 4419

LIIKUNTASTUDIO POP
Suursaarenkatu 3, Kotka

p. 05-225 0355 | www.liikuntastudiopop.fi 

HEINLAHDEN VEISTÄMÖ OY
Tiiskeri Moottoriveneet | 49200 Heinlahti

p. 05-210 9600 | www.tiiskeri.fi 

HAMINAN KESKUS-APTEEKKI
Satamakatu 9, Hamina | p. 05-344 0172

www.haminankeskusapteekki.fi 

LVI-KUUSAMO OY
Airotie 4 G, Kuusamo

p. 08-851 4056

SASTA OY
Sastapolku 1, Nurmes

p. 020-742 4430

KONEURAKOINTI 
K JA A NISSINEN KY

Koverontie 27 B, 82710 Kovero
puh. 0500-191 254

LST-SÄILIÖT OY
Kerantie 14, Lieksa

p. 013-522666 f. 031-526 410

PIELISEN KIINTEISTÖHUOLTO OY

Nurmes,
 p. 0400-673 291

METSÄ JA MAANSIIRTO KASTINEN OY

Asematie 3 B, Ilomantsi
p. 0400-175 788

KIVIMANTSI OY
Kalevalantie 50 A 6, Ilomantsi

p. 0400 175 898

AUTOILIJA SEPPO SUHONEN
Karhunpääntie 489, Karhunpää

p. 0500-121 576

KITTILÄN KUNTA
Valtatie 15, 99100 Kittilä

p. 0400-356 500 | www.kittila.fi 

AATTO SILVENTOINEN OY
Särkilahdentie 2525, Ala-särkilahti

p. 0400-911 248

RAKENNUSLIIKE KUURA
Kitkantie 20, Kuusamo

p. 0400 682 434

TLM - PALVELUT OY
Kaamostie 3, Kuusamo

p.08-851 1526

PS-KALUSTE PÄIVÄRINTA KY
Kemijärventie 88, Kuusamo

p. 020 755 8040

JOENSUUN SÄHKÖTALO OY
Paukkajantie 4, Joensuu

p. 013-226 251
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Hyvää Joulua & 
Onnellista Uutta Vuotta

Autopalvelu KaarVan Oy
www.kaarvan.fi 

Kuusamo - Oulu - Raahe

Rauhallista Joulua!
Rakennusliike Evälahti Oy

Tainiokoskentie 22, Imatra
Puh. 05-635 3700
www.evalahti.com

Hyvää Joulua!
Kajaanin Romu Oy

Kirkkoahontie 574, Linnantaus
Puh. 08-687 9077

info@kajaaninromu.com

Hyvää Joulua!
Imatran Puunsiirto Oy

Tuulikallionkatu 7, 55100 Imatra
Puh. 0400 558 512

Hyvää Joulua!
Finlamelli Oy

Kauppakatu 56, Lappeenranta
Puh. 040-735 6817

KUKKAKAUPPA - HAUTAUSTOIMISTO
NYBERG KY

Kauppakatu 41 Saimaantie 6
Puh. (05) 451 3449 Puh. (05) 453 4200
53100 Lappeenranta 54100 Joutseno

Toivotamme Rauhallista Joulua

Rauhallista Joulua!
Insinööritoimisto EHR Ky

Pukinmäenkatu 12, Lappeenranta
Puh. 0400-571 829

ERÄ-AITTA
on muuttanut

Uusi osoitteemme on:
Toikansuontie 11, Lappeenranta

Puh. (05) 416 3340

Kokkonen 
Veljekset Ky

Lamminkyläntie 38, Lieksa
Puh. (013) 523 501

KELAN POJAT
Kurvisentie 134 A, Kuusamo

Puh. 040-549 4061

Antenniasennus 
Juha

www.antenniasennusjuha.fi 
Puh. 050.368 8343

Imatra

EV Group Oy
Matkakuja 6 A 12, Kotka

Puh. 05-230 8100

Lappeenrannan 
Rakennuslasi Ky

Kaakkoiskaari 1, Lappeenranta
Puh. 05-620 1700

arkkitehtuuritoimisto 
riitta ja kari ojala oy

Kivirannankatu 26, Lappeenranta
Puh. (05) 456 6800

ORIGINAL MASSAGE
Alli Helena Aspelund

hieronnat • vyöhyketerapia • lymfaus • jalka- ja kasvohoidot
Kaikenikäisille!

Puh. 050 533 0293
Rentouttavaa Joulua!

Konevuokraamo 
CRAMO 

Torangintaival 3, Kuusamo, puh. 010 661 3150
Kettukalliontie 19, Kajaani, puh. 010 661 3800
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Helmi ja Hevi

Teksti ja kuva Mikko Markkanen

Rajavartio-
laitoksen 
jalkapallo-
mestaruus-
turnaus 
2010
Turnaus pelattiin Lappeenrannassa 
3.9.2010 yhteensä peräti yhdeksän 
joukkueen voimin. Mestaruuskannun 
kohti myrskyävää taivasta kohotti Länsi-
Suomen merivartioston joukkue, joka kaa-
toi fi naalissa täysin ansaitusti Vaalimaan 
joukkueen luvuin 3-1. 

Voittajajoukkue oli todella ahtaalla jo vä-
lierässään sillä P-KR taipui Länsi-Suomen 
Merivartiostolle vasta rangaistuspotkukil-
pailun jälkeen luvuin 1-2. 

Välierissä pahasti pettyneiden Nuijamaan 
rt-aseman ja P-KR:n välinen runsasmaa-
linen pronssiottelu päättyi Nuijamaan 
voittoon 6-3. 

Kiitos kaikille mukana olleille potkupal-
loilijoille!

Turnauksen virallinen kunniataulukko:
1. LSMV
2. Vaalimaa
3. Nuijamaa rt-as
4. P-KR
5. SLMV
6. LR
7. KR
8. Nuijamaa rv-as
9. Vainikkala

Palkitsemiset:
Paras maalintekijä: Taneli Horttanainen/

P-KR
Paras pelaaja: Niko Pyyhtiä/Nuijamaa 

rt-as
Paras maalivahti: Tapio Ikonen/P-KR

Vuoden 2011 turnauksen järjestelyvastuun 
sai Länsi-Suomen merivartiosto.

Peli oli kovaa, mutta rehellistä. Tässä katkeaa Nuijamaan rt-aseman Kotilaisen matkanteko 
Kainuun Nousiaisen toimesta.
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Rajatukku
Itätie 27, 49900 Virolahti

Rajatukku Vaalimaa ja Tohmajärvi
– Sekatavarakaupat rajanpinnasa

Puh. 0400 652 719 • www.rajatukku.fi 

RAKENNUSLIIKE
MUSTONEN OY

Nurmes

Kajaanin Autokoulu
Lönnrotinkatu 6, Kajaani

Puh. 08-612 0555

Kajaani – Paltamo – Sotkamo

KUORMAUS- JA KULJETUSLIIKE
J. PARVIAINEN
Porthanintie 5, Tohmajärvi

Puh. 050-377 9618

Betonivalmiste
H. Reinikainen Ky

Pitkämäentie 42, Nurmes
Puh. 013-461 690

LVIK-Insinööritoimisto
TERMOINS Oy

Koskenparras 8, Imatra
Puh. 020-743 3770

Niskan Auto Oy
Vuoksenniskantie 111, Imatra

Puh. 05-433 3733

MJK Transport Oy
Varsapolku 18, Kajaani

Puh. 0500-282 009

Muutot tilavalla ja pehmustetulla erikoisautolla!
KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA

• Pakkaamme valmiiksi • Vuokraamme muuttolaatikoita 
• Hoidamme muuttovakuutukset • Kysy edullisia yhteismuuttoja!

AUTOJA MYÖS PIENEMPIIN MUUTTOKULJETUKSIIN
KUN MUUTAT...SOITA: 0400 776 493
Kuljetusliike M. Alanen Ky

e-mail: m.alanen@opaasi.fi 

West-Tronic Oy
Ratakatu 13, Ylivieska

Puh. 044 042 6551

Hyvää Joulua!

Hyvää Joulua!

Molkentin Oy
Tapionkatu 12 • 55100 Imatra

www.molkentin.fi 

Eristysliike Laihanen Oy
Viistokatu 5, Lappeenranta

Puh. 05-416 3705, 0400-570 041, 0400-658 379

Ajanvaraus puh. (05) 452 7877
Siltakatu 2, 53810 Lappeenranta

TAKSI
Tuula Pelkonen

Kangaslammentie 70, 82360 Onkamo
Puh. 0400-279 499
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Teksti ja kuvat Petteri Lappalainen

Rajamiehet vanhojen rajamiesten jäljillä
Raja-Joosepin kansainvälisen rajanylityspaikan kohdalla, 90 kilometriä suoraan itään, sijaitsee vanha raja - se mene-
tetyn käsivarren ja Petsamon läänin itäraja. Vanha rajalinja on edelleen maastossa näkyvissä.

Ihan tuonne asti emme tällä kertaa 
retkeämme ulottaneet, vaan ajelimme 
sodanajan rajamiesten tukikohtaan reilut 
60 kilometriä nykyiseltä rajalta. Reissua 
oli suunniteltu jo parin vuoden ajan ja nyt 
vihdoin saimme päätettyä päivän, jolloin 
tutkimusmatkalle lähtisimme. Valitettavasti 
yksi meistä ei ehtinyt saada viisumiaan 
ajoissa, joten tällä kertaa hän joutui tyy-
tymään puolukkaretkeen saksalaisten 
juoksuhautojen törmillä ihan Suomen 
kamaralla.

Pyysimme oppaaksemme jo useampia 
kertoja noilla vanhoilla sotatantereilla ko-
lunneen eläkkeelle jääneen ylirajajääkärin, 
Kari Paalasen. Karilla oli kohdealueestam-
me vanhoja karttoja ja valokuvia. 

Tukikohta

Atslem, tämä Erillisosasto Pennasen 
tukikohta sijaitsee Luttojoen varrella. 
Komentajana oli majuri (syksystä –41 
everstiluutnantti, kesästä –44 eversti) Antti 
Pennanen. ”Luton miesten” (myöhemmin 
vakiintunut Pennasen joukon nimitys) sota 
oli jatkuvaa aktiivista lähi- ja kaukopartioin-
tia tiettömällä ja vaikeakulkuisella erämaa-
alueella. Vastassa oli vihollinen, joka myös 
oli kovaa joukkoa ja rajamiehiä hekin. 

Pennasen joukot vastasi noin 120 km le-
veästä alueesta Luttojoen molemmin puo-
lin. Tämä Atslem oli joukkojen esikunta- ja 
tukikohta-alueena keväästä 1942 syksyyn 
1944, jolloin se luovutettiin saksalaiselle 
vuoristoarmeijakunnalle.

Autolta oli tukikohta-alueen reunalle 
kävelymatkaa vanhaa tienpohjaa pitkin 

kilometrin verran. Alueen keskustaa hal-
litsee soikea kirkasvetinen Silmälampi. 
Sen rannalta nousee kaksi erillistä kor-
keampaa kumpua, toinen itään ja toinen 
etelään. Lännen puolella on maakannas ja 
Luttojoki. Kumpikin kulkureittejä kohti koti-
Suomea. Koillisessa ja pohjoisessa aluetta 
rajaa laajat lettosuot. Siis puolustuksel-
lisesti upea paikka tähän tarkoitukseen.

Kumpujen rinteillä tiedustelimme karttaa 
ja Karin aluetuntemusta hyväksikäyttäen 
esikunta-alueen hirsikämppien raunioita. 
Monessa rakennuksessa oli hirsiseinät 

kokonaan sortuneet ja lahonneet, mutta 
jykevät betonitakat edelleen pystyssä. 
Suurin osa rakennuksista oli aikoinaan 
kaivettu rinnettä hyväksikäyttäen korsutyy-
liin. Etuseinä on ollut kokonaan näkyvissä, 
mutta muut seinät pääosin maan sisällä.

Ruokala, sotilaskoti ja komentajan 
majapaikka-toimisto on ollut kokonaan 
maanpinnan yläpuolella. Erään sortuneen 
korsun oletetun oviaukon edestä löysimme 
kuntan alta jykevän betonilaatan, jossa 
oli neljä kierretappia pystyssä. Kartan 
mukaan paikalla on ollut kuunteluasema, 
joten oli helppo päätellä laatalla seisseen 
antennin.

Lentoon rytistävät metsot ja koppelot 
pysäyttivät askeleemme tämän tästä. 
Emme lakanneet ihmettelemästä riistan 
valtavaa määrää. Karhun ja hirven jälkiä 
alueella oli myös runsaasti. 

Etsijöitä

Suutarin toimipaikan (paikalla paljon saap-
paan kantalappuja) kohdalla ihmettelimme 
lähistöllä kuuluvaa kopinaa. Suuntasimme 
kulkumme ääntä kohti. Ensin näimme 
vanhan Lada Nivan ja kauempana laavu-
kankaan, jonka alle oli pystytetty teltta ja 

retkikeittiö. Näiden 
takana rinteessä 
oli jotain omituista 
l i ikettä. Lähem-
mäksi tultuamme 
tapasimme maas-
sa kaksi päätä! No 
oli päillä vartalot-
kin, mutta ne oli 
syvissä kuopissa. 

Kari Paalanen ja Petteri Seppänen tutkivat vanhasta kartasta seuraavaa kohdetta. Taustalla 
elementtirakenteisen sotilaskodin maatuneet lattiaparrut jäkäläkerroksen alla.

Pietarilainen 
“sota-arkeologian” 
harrastaja esittelee 
päivän merkittävintä 
löytöään - suoma-
lainen varsikäsikra-
naatti m/32. ... jatkuu seuraavalla sivulla...
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Murmanskilainen ja pietarilainen “sota-
arkeologian” harrastaja oli löytänyt mii-
naharavalla lupaavan paikan. Monttujen 
reunalla oli röykkiöittäin säilykepurkkeja ja 
Alkon merkillä varustettuja pulloja. Haas-
tattelimme miehiä aluetuntemuksesta ja 
löydöksistä. Heillä tuntui olevan oikeat 
tiedot alueen historiasta ja mukanamme 
olleet kuvat he olivat nähneet netistä. 
Päivän parhaat löydökset olivat erinomai-
sesti säilynyt lusikkahaarukka ja ruostunut 
varsikäsikranaatti m/32. Toinenkin käsi-
kranaatti oli löytynyt ja muutamia kiväärin 
panoksia. Kaverukset olivat harrastaneet 
kaivamista kuoppien määrästä päätellen 
enemmänkin. Ja kyllähän he kertoivat käy-
neensä kaivamassa myös Luttokönkäällä, 
joka oli Atslemin lepotukikohta lähempänä 
nykyistä rajaa. 

Karttaan oli piirretty kaksi erillistä sau-
naa Luton rantaan. Hieman etsittyämme 
löysimme korpikuusikon kätköstä niistä 
toisen. Savukiukaan kiviröykkiö oli vielä 
hyvin säilynyt ja juoksuhauta uimapaikalle 
helposti nähtävissä. Seinähirret lojuivat 
lohduttomina maata vasten. Ikkunan poka 
oli vielä paikoillaan. Rantatörmälle teimme 
tulet ja söimme suomalaisen retkilounaan 
makkaroineen ja kahveineen.

Takaisin

Ennen poislähtöä etsimme vielä toisen 
kummun päällä olleen urheilukentän. 
Kenttä löytyikin ja siitä avautui upeat 
tunturinäkymät Venäjän rannattomiin 
erämaihin. Samaa kenttää oli käytetty jopa 
lentokenttänä.

Autolla tapasimme pietarilaisen poru-
kan, joka oli ihan omanlaisella reissulla. 
Varustuksena oli kumivene ja läjä verkko-
ja. Verkot oli vedettynä Luttojoen poikki ja 
tarkoituksena oli ryöstökalastaa kudulle 
nousevaa taimenta. Vieraalle maalle 
suomalaisen rajaviranomaisen toimivalta 
ei riittänyt pysäyttämään luvatonta ka-
lastusta, mutta rekisterinumeron kirjoitin 
kuitenkin talteen. Rajanylityspaikalla 
venäläiset rajamiehet ottivat numeron kii-
tollisuudella vastaan ja kiikuttivat sen 
toimistoonsa. Mitä sitten tapahtui, jäänee 
ikuisesti hämärän peittoon.

Vielä ennen tätä tankkasimme autom-
me edullisella bensalla ja hörppäsimme 
espressot uudella bensa-asemalla. Aluella 
oli enemmänkin toimintaa, nimittäin venä-
läiset raja- ja tullimiehet ovat vihdoinkin 
saamassa venäläisen operaattorin mat-
kapuhelinlinkin. Antenni oli jo pystyssä ja 

miehet näkyivät vetävän siitä kaapeleita 
maahan. 

Bensa-aseman lähelle on siirretty vanha 
2-kerroksinen hirsirakennus, joka pitäisi 
valmistua suunnitelmien mukaan jo uudek-
si vuodeksi. Laskin, että päärakennukseen 
olisi tulossa majoituspaikka 30 henkilölle 
ja saunarakennuksen yläkerrassa oli jo 
valmiina kaksi kappaletta kahden hengen 
huoneita. Erillinen hirsinen kahvioraken-
nus oli vielä kesken, mutta kattopellit oli 
jo asennettu ja lattiaa oltiin villottamassa. 
Saunarakennuksen voisi kuulemma vuok-
rata vaikka heti. Ryhmän verran miehiä 
mahtuu hyvinkin saunomaan kerrallaan, 
eikä vuokrakaan ollut kohtuuton - 3000 
ruplaa eli nykyisen kurssin mukaan 72 
euroa vuorokaudelta.

Palasimme Suomeen virkistyneinä 
ja vartiopäälliköllekin kiitollisina omasta 
pienestä osuudestaan matkan toteutu-
miseksi. Reissu on ilmeisesti tehtävä 
vielä ainakin kertaalleen, että poisjäänyt 
partiomieskin pääsisi kokemaan raja-
mieshistorian haviinaa entisen Suomen 
korpimetsissä.

ARO PARTS LOGISTICS OY
Ristipellontie 1 A, 00390 HELSINKI
p. 020 547 71

Hyvää Joulua!
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Talven parhaat voitelut 
hiihtoladuille tarjoaa   
www.vauhti.fi

VOITELUKONE

Joensuu:
Kuurnankatu 2

P. (013) 510 5600

Palvelemme: 
ma–pe 8–18, 

la 9–14

www.rtv.fi
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Raatihuoneenkatu 7

75500 Nurmes

Puh. (013) 480 019

Abso-Muovi Oy
PL 1, 20761 Piispanristi

Puh. 02-242 1538

Hyvää Joulua

KAJAANIN 
KAUPUNKI

PL 133, 87101 Kajaani
Puh. (08) 61551
www.kajaani.fi 

H I R S I T Y Ö
J A R M O  M A R J A K A N G A S

 Huvila, kodat Fax 016-659 435
 ym. pihapiirin tuotteet Puh. 0400-397 550

 Valmistus, pystytys tai
 avaimet käteen toimitus Alatalontie, 99150 Tepasto

Kuntokeskus BODY-CENTER
Puh. 08-613 1696, Kajaani

www.bodycenter.cc KUUSAMO
Puh. 010 7633100 • www.s-kanava.fi 

VAPO TIMBER OY

Puunhankinta

www.vapotimber.fi Puh. 0400 333110
www.nakuoy.fi 
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Uudistuksia metsästysjärjestöissä
Valtioneuvosto hyväksyi 28.10.2010 hallituksen esityksen uudeksi riistanhoitolaiksi. Siinä säädetään muun muassa 
Suomen riistakeskuksesta, joka on riistahallinnosta vastaava itsenäinen julkisoikeudellinen laitos. Se muodostetaan 
yhdistämällä nykyinen Metsästäjäin keskusjärjestö ja riistanhoitopiirit yhdeksi kokonaisuudeksi.

Uudistuksella pyritään selkeyttämään alan 
järjestöjen toimenkuvaa, joka on kieltämät-
tä ollut vähintäänkin sekava. Nimestään 
huolimatta Metsästäjäin keskusjärjestö 
ei ole suinkaan metsästäjien edunvalvon-
tajärjestö, vaan metsästystä säätelevä 
viranomaistaho. Tämä on synnyttänyt 
epätietoisuutta kentällä, koska läheskään 
kaikki eivät ole tienneet, että metsästäjien 
edunvalvoja on Suomen Metsästäjäliitto, 
jonka äänenkannattajana toimii sen julkai-
sema Jahti –niminen lehti. 

Tässä mielessä uudistus on hyvinkin 
tervetullut, sillä uuden riistanhoitolain mu-
kaan Suomen riistakeskus tulee olemaan 
valtakunnallinen maakunnallisiin toimi-
pisteisiin hajautettu prosessiorganisaatio. 
Toisaalta päätöksenteon keskittyminen yh-
teen instanssiin nostaa esille kysymyksen 
siitä, millainen painoarvo jää alueelliselle 
(=riistanhoitopiirit) paikallistuntemukselle.

Huoli on aiheellinen, sillä vastaisuudes-
sa esimerkiksi hirvenkaatoluvat myöntää 
Suomen riistakeskus, käyttäen perustee-
naan Riista- ja kalatalouden tutkimuslai-
toksen kanta-arviota. Näin siksi, että sen 
kattavuus ei ole läheskään samaa luokkaa 
kuin aiemmin metsästäjien tekemiin 
havaintoihin perustuva lupamenettely ja 
toisaalta siksi, että sen arvioita esimer-
kiksi suurpetojen määristä ei ole pidetty 
kovinkaan luotettavina.

Tilanne on sama myös suden poikkeus-
lupapyynnin suhteen. Riistanhoitopiirin 
myöntämän luvan sai runsaassa viikossa, 
mutta näinköhän tuo onnistuu pääkau-
punkiseudulla tehtynä? Tietysti tämäkin 
riippuu tapauksesta, sillä käytäntö on 
osoittanut, että kaupunkeihin eksyneet 
suurpedot on saatava heti hengiltä, mutta 
maakunnista ei ole niin väliä. Pitäisivät 
hyvänään, sillä kaupungeissahan pääosa 
suojeluaktiiveistakin asustelee.

Eräalan uudistukset eivät jää tähän, sillä 
ensi vuonna on tarkoitus toteuttaa vas-
taava järjestely myös kalastuksen osalta.   

Kokeiluista lupaavia tuloksia

Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa 
kokeiltu varhennettu hirvenmetsästyksen 
aloittaminen on saanut alueen metsästäjil-

tä myönteisen vastaanoton. Heti syyskuun 
alusta alkava hirvijahti takaa huomattavas-
ti paremmat metsästysolosuhteet niin sään 
kuin lisääntyneen valoisuudenkin suhteen. 
Tänä vuonna siitä on ollut merkittävä apu, 
sillä alueella oli jo marraskuun jälkipuolis-
kolla todella kovia pakkasia.

Myös Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan 
riistanhoitopiirien alueella toteutetusta 
hirvinauhakokeilusta on saatu ensim-
mäiset ennakkotiedot. Ne kuulostavat 
lupaavilta, sillä kokeiltavien tieosuuksien 
hirvikolarimäärät ovat laskeneet peräti 
kymmenesosaan aikaisemmasta. Osasyy-
nä hyvään tulokseen voi olla myös vuosia 
jatkunut hirvien tehometsästys ja toisaalta 
se, että värikäs hirvinauha saa myös osan 
autoilijoista tavanomaista valppaammaksi.

Nauha pysäyttää melko tehokkaasti 
normaalisti liikkuvan hirven, mutta ei 
useinkaan pakenevaa hirveä. Toisaalta 
tulokset julkistettiin ennen hirvenmetsäs-
tyksen alkua, jolla on tunnetusti hirvikola-
reita lisäävä vaikutus. 

Tulokset puoltavat kokeilun jatkamista 
laajemmassa mittakaavassa. Myös nauha-
materiaaleissa on vielä toivomisen varaa, 
sillä viimeksi käytetyt kirkkaankeltaiset 
nauhat haalistuivat kesän helteissä melko 
paljon ja nopeasti. Esimerkiksi joillakin 
marjaviljelmillä lintujen pelotteluun käytetyt 
kierteiset heijastenauhat voisivat antaa 
vielä paremman tuloksen.

Sikarutto vaanii itärajan takana

Afrikasta lähtöisin oleva sikarutto jatkaa 
leviämistään. Sen leviäminen Manner-
Eurooppaan alkoi 2007 Georgiasta, jota 
ennen se oli jo saapunut Sardinian saarel-
le. Lokakuussa 2009 tautia havaittiin Pie-
tarin lähialueilla, jonne se oli kulkeutunut 
ruokajätteiden mukana Etelä-Venäjältä.

Taudin aiheuttaa virus, joka säilyy 
tartuntavaarallisena sian ja villisian lihan 
lisäksi myös sianlihatuotteissa (esim. 
palviliha, metwursti), sekä nahassa, 
trofeissa tai sairastuneen eläimen verta 
imeneissä hyönteisissä. Virus leviää myös 
sikojen eritteiden tahrimien kulkuneuvojen, 
vaatteiden tai tavaroiden välityksellä. Pa-
kastaminen ei tapa virusta.

Vain sika ja villisika sairastuvat sikarut-
toon, mutta jotkin villisikalajit voivat kantaa 
virusta sairastumatta. Tauti tappaa noi 90 
prosenttia tartunnan saaneista sioista, ja 
sen oireisiin kuuluvat korkea kuume ja 
huomattava laihtuminen.

Sikaruttoon ei ole toistaiseksi mitään 
lääkettä. Mikäli sikalassa todetaan tar-
tunta, kaikki eläimet lopetetaan ja raadot 
hävitetään. Tila pestään ja desinfi oidaan 
ja sen ympärille perustetaan vähintään 
kolme kilometriä leveä suojavyöhyke 
ja kymmenen kilometriä leveä valvon-
tavyöhyke, joilla liikkuminen edellyttää 
erikoisjärjestelyjä.

Tautia ei ole toistaiseksi havaittu Suo-
messa, mutta EU:n riskiarvioinnissa 
kuulumme ykkösriskin maihin.

Eläintautien torjuntayhdistys suosittelee 
ulkomailla metsästäville suomalaisille kaik-
kien jahtiin ja saaliin käsittelyyn käytettyjen 
varusteiden ja välineiden kuumakäsittelyä 
(100 astetta) heti matkan jälkeen. Lisäksi 
tulee huomioida, ettei liha tai lihatuotteet 
päädy missään muodossa tuotantoeläin-
ten ruoaksi.

Tämänhetkisen tietämyksen mukaan 
sikarutto ei tartu ihmiseen.

Eräkontti
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Ainoat tähän aikaan metsästettävät metsäka-
nalinnut ovat riekko (kuvassa) ja kiiruna, ne-
kin vain kolmessa pohjoisimmassa kunnassa.

Erästäjän vuodenvaihde

Jaksoon kuuluvat joulun- ja uudenvuodenpyhät, jolloin viimeistään on aloitettava riistan ja pihalintujen talviruokinta, mikä sopii 
hyvin koko perheenkin yhteiseksi harrastukseksi. Toinen varottava asia on heikot jäät. Tämä on tietyillä alueilla otettava aina 
huomioon. Myös Ahdin ja Tapion väelle tulisi antaa säällinen joulurauha, sekä huolehtia heti vuodenvaihteen jälkeen vuotuisten 
erälupien uusimisesta. Muita muistettavia asioita ovat:

* kaikkien sorsa- ja merilintujen sekä haahkan, meri-, metsä- ja kanadanhanhen, nokikanan sekä lehtokurpan ja hirven 
metsästysaika päättyy koko maassa joulukuun loppuun,

* metsäkaurista saa metsästää syyskuun 1. päivän alusta tammikuun loppuun lukuun ottamatta Keski-Suomen riistanhoi-
topiirin Suolahden-Sumiaisten riistanhoitoyhdistystä, jonka alueella se on rauhoitettu,

* valkohäntä-, kuusi- ja metsäpeuraa saa metsästää riistanhoitopiirin luvalla syyskuun 25. päivän alusta tammikuun loppuun,
* oravaa saa metsästää koko maassa joulukuun alusta tammikuun loppuun,
* villisikaa saa metsästää koko maassa kesäkuun alusta helmikuun loppuun, ei kuitenkaan naarasta, jolla on porsaat,
* fasaania, metsäjänistä ja rusakkoa saa metsästää koko maassa syyskuun alusta helmikuun loppuun,
* villikania saa metsästää koko maassa syyskuun alusta maaliskuun loppuun,
* saukkoa saa metsästää MA 28 §:n mukaisella riistanhoitopiirin luvalla marraskuun alusta huhtikuun loppuun,
* ilvestä saa metsästää MA 28 §:n mukaisella riistanhoitopiirin luvalla joulukuun alusta helmikuun 28. päivän loppuun, ei 

kuitenkaan naarasta, jolla on pennut, 
* riekkoa ja kiirunaa saa metsästää Enontekiön, Inarin ja Utsjoen riistanhoitoyhdistyksen alueella joulukuun alusta helmikuun 

loppuun,
* riistanhoitopiirin luvalla tapahtuva hallin metsästysaika päättyy joulukuun loppuun,
* näätää ja kärppää saa metsästää koko maassa marraskuun alusta maaliskuun loppuun,
* sutta saa metsästää poronhoitoalueella riistanhoitopiirin luvalla lokakuun alusta maaliskuun loppuun, ja muualla maassa 

MA 28 §:n mukaisella riistanhoitopiirin luvalla marraskuun alusta maaliskuun loppuun,
* kanadanmajavaa saa metsästää koko maassa ja euroopanmajavaa riistanhoitopiirin luvalla elokuun 20. päivän alusta 

huhtikuun loppuun,
* piisamia saa metsästää koko maassa lokakuun alusta toukokuun 19. päivän loppuun,
* koko jakson ajan saa metsästää kettua, tarhattua naalia, supikoiraa, minkkiä, hilleriä ja mäyrää,
Luettelossa ovat muuttuneet metsäkauriin rauhoitusalueet sekä riekon ja kiirunan metsästysaika Enontekiön, Inarin ja 

Utsjoen riistanhoitoyhdistyksen alueella.
Edellä mainitut metsästysajat eivät koske Ahvenanmaata, jossa on voimassa omat säädöksensä. Paikalliset riistanhoitopiirit 

ja -yhdistykset sekä metsästysseurat voivat lyhentää kyseisiä metsästysaikoja, asettaa saalisrajoituksia tai kieltää kokonaan 
jonkin riistalajin metsästyksen. Näistä on oltava selvillä ennen metsästyksen aloittamista.

Toivotan lopuksi kaikille palstani lukijoille Rauhaisaa Joulua ja saalisrikasta Uutta Vuotta.
Jousimies
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Teksti ja kuvat Heikki Heiskari

Osa 3

Projekti 2011 
Koko maassa on jo maa valkeana ja pakkasiakin on riittäyt, ennusmerkit siis hyvään talveen niin kelkkailun, kilpailun 
kuin muidenkin talvisien harrasteiden ympärillä ovat mallillaan. Ovatpa jotkut ennustaneet kylmintä ja kovalumisinta 
talvea 1000 vuoteen...

Ajoharjoittelu käyntiin

Itse pääsin avaamaan ajoharjoitelukauden 
ennätysaikasin, eli marraskuun toisella 
viikolla. Siitä tallentui muutama kuva ja 
kypäräkameravideo, ne löytyvät blogista. 

Oli todella mahtava tunne huomata, 
että kesän ja syksyn aikana suoritettu 
harjoitelu kantaa hedelmää sen muodossa 
että alusta asti jaksoin ajaa paremmin kuin 
koskaan aiemmin kauden ensimmäisissä 
treeneissä. Vauhti tuntui myös hyvältä, 
jota se toivottavasti onkin. Varmaa on kui-
tenkin, että sitä pitää löytyä vielä ainakin 
yhden pykälän verran lisää. Marraskuus-
sa ei tosin ajoharjoittelua vielä pystynyt 
aktiivisesti suorittamaan, vaan kerrat 
jäivät viiteen. Onneksi näyttää siltä, että 
aktiivinen ajotreeni päästään aloitamaan 
nyt aivan joulukuun alkupäivinä. Hyvä niin, 

sillä ajokunnon, -tekniikan ja nopeuden 
parantamiseen parasta harjoitusta on aja-
minen itsessään. Ajotreeneissä sitten on 
tarkoitus panostaa aiempaa enmmän itse 
ajotekniikkaan, pelkän ajamisen sijasta. 
Tätä kautta uskoisin löytäväni parhaiten 
lisää vauhtia ja myös varmuutta omaan 
ajooni. Kiitos ja kunnia siitä, että huolimat-
ta vähäisestä luonnonlumesta päästään 
treenaamaan, kuuluu aktiivisille seuroille, 
jotka ovat pakkasten ansiosta pääseet 
tykittämään lunta radoille. Luonnonlunta 
kun ei ole kuitenkaan vielä tarpeeksi.

Kilpailukalenteri

Kilpailukalenteri näki päivänvalon loka-
marraskuun vaihteessa ja on suorastaan 
mielenkiintoinen. Samaan aikaan julkis-
tettiin uudet kilpailijanumerot, allekirjoit-

taneelle arpa heitti numeron 130. Kausi 
avataan Ukkohallassa 29.1.2011 ja sen 
jälkeen ajetaan Karstulassa, Kauhajoella, 
Kemijärvellä ja Lieksassa kahden viikon 
välein. Lieksan kilpailusta viikkon kulut-
tua kausi huipentuu Rovaniemellä, jossa 
ajetaan samassa yhteydessä Iceman 
kolmiottelu. 

Luvassa on siis 6 osakilpailua, joista 
ilmeisesti 5 parasta lasketaan loppupistei-
siin. Mukana on kaksi täysin uutta kilpailua, 
jotka ajetaan Ukkohallassa ja Kauhajoella. 
Niissä ei ainakaan kauheasti saa kukaan 
etua sen kautta, että olisi ajanut reitin 
useampana vuonna läpi. Lopputuloksen 
kannalta tärkeintä varmaan onkin ajaa 
mahdollisimman rennosti ja tasaisesti kai-
kissa kilpailuissa, vaikka teorissa yhteen 
epäonnistumiseen on varaa. 

Kalenteri on siinä mielessä todella 

Kauden 2010-11 ensimmäinen hyppy.
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www.heikkiheiskari.com

onnistunut, että kahden viikon väleissä 
ehtii hyvin tekemään tarvittavat huollot ja 
korjaukset sekä treenaamaan. Toisaalta 
sitten se vaatii kyllä melkoisen tiukkaa si-
toutumista koko kahden kuukauden ajaksi. 

Koko kalenteri mukaan luettuna Sprintin 
kilpailut ja kansalliset kisat sekä kilpai-
lijanumerot löytyvät osoitteesta www.
moottoriliitto.fi . 

Uusi tukija

Yhteistyökumppaneiden saralla tuli suo-
rastaan huikaseva harppaus, kun tukijoihin 
liittyi varustevalmistaja Sinisalo jonka 
mallistosta löytyy laadukkaat varusteet 
niin kelkkailuun, moottoripyöräilyyn, mon-
kijöintiin kuin vapaa-aikaankin. Käykää 
tsekkaamassa mallistot osoitteessa www.
sinisalo.com, suosittelen J. 

Malttamattomana

Nyt onkin luvassa tiukka parikuukautinen 
treenijakso, jonka jälkeen kausi pyörähtää 
käyntiin ja päästään nautiskelemaan. 
Tällä hetkellä aikomus on osallistua noihin 
kuuteen kilpailuun. Niiden lisäksi ajan 
sitten Iceman kolmiottelun ja muita kisoja 
kaluston kunnon ja miehen tuntemuksien 
mukaan. Päätavoitteet kuitenkin endu-
rosarjassa kokonaisuudessaan, jonka 
ehdoilla hommaa viedään eteenpäin. Seu-
railkaahan nettisivuja, päivitellään sinne 
aina uusia kuulumisia, kuvia ja videoita 
kun mahdollista. 

PS. Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta kaikille sekä tsemppiä vuoden 
pimeimpään ja kylmimpään aikaan, kohta 
on taas auringonpaiste ja hanget joista ei 
voi olla nauttimatta. Ja kaikki kynnelle ky-
kenevät lähteekähän kisoihin katsomaan 
ja kannustamaan. Ja nykäiskää hihasta, 
jos en muuten tunnista.

Kone purettuna.

Kone taas kasattuna.

Ajoharjoittelukausi alkoi kohdaltani ennätysaikaisin, eli marraskuun toisella viikolla.
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Teksti ja kuvat Aku Alanko

Ultrapoint Koira-GPS metsästystutka
Ultrapointin Koira-GPS metsästystutkaa testattiin ahkerasti syksyn metsästysreissuilla. Panta oli käytössä jämt-
lanninpystykorvalla niin karhu- kuin hirvimetsälläkin, sekä yhden reissun ajokoiralla. Panta toimi hyvin kaikissa 
olosuhteissa.

Aikaisempaa kokemusta minulla ei hen-
kilökohtaisesti ollut gprs:llä toimivasta 
tutkasta, mutta normaalit gps- ja harava-
tutkat olivat entuudestaan tuttuja. Muu-
tamalla kaverillani on Ultrapointin tutkia 
ollut käytössä jo useamman vuoden ajan 
ja heiltä kuullut käyttökokemukset ovat 
olleet pääosin positiivisia. 

Metsästysolosuhteet eivät olleet testiai-
kana kovinkaan vaativat, normaalia syk-
syisen kosteaa keliä, pari sadepäivää ja 
pari pakkaspäivää. Panta toimi koko ajan 
hyvin ja minkäänlaisia vikoja ei ilmennyt.

Käyttöönotto

Käyttöönotto on suhteellisen helppoa, 
varsinkin jos on aiemmin yhtään pelannut 
gps-koiratutkien kanssa. Paketti vaan auki, 
ja normaalikäytännöstä poiketen ohjekirjat 
heti ensimmäiseksi käteen tekemään niin 
kuin ohjeissa sanotaan. Ohjeet olivat sel-
keät ja helppolukuiset, sekä käyttöönoton 
eri vaiheet selkeästi selostettu. 

Sain pannan ja ohjelman käyttökuntoon 

ensimmäisenä iltana ja tärkeimmät kartat 
latasin jo kotona valmiiksi. Pantaan joutuu 
itse hommaamaan SIM-kortin, joten ope-
raattori kannattaa valita sen mukaan mikä 
omalla metsästysalueella parhaiten toimii. 

Se kannattaako pannan SIM-korttiin 
laittaa jonkinlainen datapaketti, riippuu 
valitsemasi operaattorin velottamista da-
tahinnoista. Itse laitoin DNA:n tarjoaman 
halvimman datapaketin, sen voi ottaa pois 
käytöstä kun metsästyskausi on ohi. Puhe-
limeen kannattaa datapaketti kyllä ottaa, 
koska karttoja tulee ladattua sen verran 
paljon, että yllätyksiä laskun tullessa 
saattaa muutoin ilmaantua. Omassa puhe-
limessa minulla oli jo valmiina matkanetti 
rajattomalla tiedonsiirrolla.

Toiminta

Pantaa pystyy seuraamaan tekstiviesteillä 
tai gprs:n avulla. Tihein paikannusväli on 
kolme sekuntia ja se pitäisi riittää vaati-
vammallekin käyttäjälle, sillä koiran paikka 
tulee periaatteessa ihan reaaliajassa 

kartalle. Minä tykästyin minuutin paikan-
nusväleihin ja ”tiukemmissa” paikoissa 25 
sekuntia oli ihan riittävä. Paikkatiedot tuli-
vat yleensä aina kun pitikin ja sellaisistakin 
paikoista joissa vanhaan ”reppututkaan” ei 
saanut yhteyttä. Käytännössä aina kun pu-
helin oli verkossa, niin pannan lähettämät 
paikkatiedot tulivat puhelimeen ajallaan. 

Ohjelma näyttää myös oman paikan, 
mutta tutuissa maastoissa liikuttaessa 
tämä toiminto kannattaa laittaa pois päältä 
puhelimen akun säästämiseksi. Jos paik-
katiedon päivitysväli oli säädetty minuu-
tiksi ja oman paikan näyttö laitettu pois, 
kesti puhelimen (Nokia N95) kaksi vuotta 
vanha akku hyvin koko metsästyspäivän. 
Pannan omat akut kestävät lataamatta 3-4 
metsästyspäivää. Pannassa olisi parempi 
olla erillinen virtanappi, ettei joka kerta 
sammuttaessaan pantaa, tarvitsisi paris-
toja ruuvata pois. Testissä ollut panta oli 
neljän akun versio, mutta kyseistä pantaa 
saa myös kahden akun versiona. 

Pannan haukunilmaisin oli liian herkällä 
vaikka säädin sen tiukimmalle ja aiheutti 
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turhia hälytyksiä kun hälytysraja oli ase-
tettu viidelle haukahdukselle/minuutti. 
Kun rajan asetti kymmeneen, ei turhia 
hälytyksiä enää tullut. Kaikenlaisia omi-
naisuuksia pannassa on todella paljon 
ja kaikkien erikseen mainitsemiseen ei 
yksi lehtijuttu riitä. Voin vain todeta, että 
koiranpaikannusjärjestelmät ovat menneet 
todella suurilla harppauksilla eteenpäin 
viimevuosina ja lisää on varmasti vielä 
tulossa.

Kartat

Ultrapointin ohjelman hintaan kuuluu rajoit-
tamaton karttojenlatausoikeus. Karttojen 
lataus tapahtuu puhelimen gprs-yhtey-
dellä, ja niitä voi ladata valmiiksi kotona. 
Ohjelma lataa sitten maastossa karttoja 
automaattisesti, jos koira menee alueelle 
josta ei karttoja ole vielä muistissa. 

Koiran kulkema reitti piirtyy puhelimen 
kartalle ja jos koira on samalla haukku-
nut, näkyy reitti eri värillä. Myös miehen 
kulkema reitti piirtyy kartalle, mikäli oma-
seuranta on päällä. 

Kartat ovat todella selkeälukuisia ja 
kartan mittakaavoja löytyy 1:6 000 000 
aina 1:20 000 tarkkaan maastokarttaan 
asti. Ultrapointin kartat ovat mielestäni 
parempia kuin näkemäni kilpailevien merk-
kien vastaavat. Karttoihin saa lisämaksua 
vastaan myös tilarajat näkyviin ja netissä 
voi karttoja muokata piirto-ohjelmalla 
mieleisekseen ja lisätä esim. seuran rajat, 
passilinjojen tai tornien paikat yms.

DoGPS NET

Pantaa ja kännykkää, johon ohjelma on 
asennettu, voi seurata reaaliajassa netistä. 
Eli esim. emäntäväki voi kotona seurata 
mitä siellä metsässä tapahtuu ja missä 
koira tai ohjaaja milloinkin kulkee. Monis-
sa metsästyskokeissa onkin jo kokeiltu 
reaaliseurantaa, jossa kaikkia kokeeseen 
osallistuvia koiria voi seurata suoraan 
tietokoneen ruudulta. 

Netissä voi päivän päätteeksi käydä 
analysoimassa metsästyspäivän tapah-
tumat, sillä sinne tallentuu esim. koiran 
kulkemat reitit, omat reitit yms...

Hyviä ja huonoja puolia

+ Ladattavat paristot
+ Paristojen kesto neljän akun mallissa
+ Helppokäyttöinen
+ Ilmaiset päivitykset
+ Toimii heikossakin kentässä
+ Kestävä ja toimintavarma
+ Kartat selkeät
+ Rajaton karttojen lataus kuuluu ohjelman 
ostohintaan

+ Nettiseuranta
+ Mahdollisuus seurata myös metsästys-
kavereita joilla UP-ohjelma
- Ei pysty sammuttamaan ilman paristojen 
poistoa
- Paikkatiedot eivät tule puhelimeen kun 
näppäinlukko menee päälle
- Haukunilmaisin liian herkkä ainakin ko. 
pannassa
- Vaatii toimiakseen gsm-verkon

Paketissa mukana

* Panta
* Ohjelman lisenssikoodi
* Laturi jossa myös autokäyttöä varten 
johto
* Ladattavat paristot
* Ohjekirja
* DoGPS+ palvelu vuodeksi

Tietoja

* Pannan paino (akkuineen): 2 akkua 
251g, 4 akkua 326g
* Täysin vesitiivis
* Takuu 2 vuotta

Hinta

* Panta ja ohjelma n. 850�
* Tilarajat 30� / vuosi (sisältää DoGPS  NET 
piirto-ominaisuudet)
* DoGPS+ lisäpalvelu 29� / vuosi (ensim-
mäinen vuosi ilmainen), sisältää DoGPS 
NET seuranta-ominaisuuden
* Tilarajat ja DoGPS+ yhdessä 45� / vuosi

Viranomaiskäyttöön?

Ultrapointin koiratutka soveltuu hyvin 
myös viranomaiskäyttöön. Varsinkin 
internetin kautta mahdollistuva ”kau-
koseuranta” reaaliajassa ja myös 
jälkeenpäin, sekä tietokoneella että 
mobiililaitteilla, antaa monia käyttö-
mahdollisuuksia.

Esimerkiksi maastossa etsintöjä 
johtava voi seurata koiran tutkimaa 
aluetta joko kännykästä tai tietoko-
neelta, näin turhat samalta alueelta 
tapahtuvat etsinnät on helpompi 
minimoida.

Rajavartiolaitoksessa mahdollisen 
rajanylitysjäljen seuranta tehdään 
usein gps-laite mukana, jotta reitti 
saadaan siirrettyä myöhemmin tie-
tokoneelle ja kartalle. Ultrapointin 
sovelluksen kautta siirto kartalle 
tapahtuu automaattisesti. Myös Viran-
omaisverkon radio siirtää maastosta 
paikkatiedon Pokeen, mutta käyt-
tömahdollisuudet ovat Ultrapointtia 
selkeästi rajallisemmat.

Myös esimerkiksi ERTI ja VATI, eli 
erityis- ja vaarallisissa tilanteissa koi-
ran tai miksei vaikka ihmisen tai auton, 
johon tutkapanta on laitettu mukaan, 
seuranta on mahdollista reaaliajassa 
niin monella ihmisellä kuin sen halu-
taan olevan.

Tutkapantoja ja gps-laitteita on 
monia muitakin, mutta Ultrapointin 
vahvuus viranomaiskäytössä olisi 
nimenomaan internetsovelluksessa, 
jota voidaan käyttää mistä tahansa ja 
mikä parasta reaaliajassa.

Käpylän Castro. Viereisellä sivulla hirven kanssa.
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STARBURGER • Drive in
Suomusalmen 

torilla
Puh. (08) 713 888

Avoinna:
ma-to  klo  11.00−20.00
pe  klo  11.00−04.00
la  klo  12.00−03.00
su  klo  12.00−20.00

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!
Kelloliike R. Laitinen

Kuusamontie 14, Salla
Puh. 016-831 048

KITEEN
TURVALLISUUSPALVELU KY

Arppeentie 3, Kitee
Puh. 040-750 6757

Puh. (05) 750 0500

Rauhallista Joulua

Hyvää Joulua!
Koillismaan Pesula Oy

Kitkantie 139, 93600 Kuusamo
Puh. (08) 8512 658

Kuljetusliike
Pekka & Pentti Ahola
54410 Ylämaa, puh. (05) 417 7203, 0400 771 778

(05) 417 7025, 0400 254 265

RAKENNESUUNNITTE LU
PERTTI JÄÄSKELÄINEN KY

Turku

Rovaniemen
I APTEEKKI
Rovakatu 27, Rovaniemi

Puh. 016-312 005

Hyvää Joulua!
Vaalimaa Trading Oy
Kellosalmen Lohi Oy

Tillintie 140, Virolahti
Puh. 05-353 0015, 0400-670 888

SISTOSEN KULJETUS OY
Viehkanpääntie 245, 82350 Tikkala

Puh. 0500-272 814
jouni.sistonen@sistosenkuljetus.fi 

RAJASEUDUN KALA OY
Metsätähdentie 13, Onkamo

Puh. 013-628 149, 040-721 0987

LIEKSAN
I  PIETARI-APTEEKKI

Pielisentie 30, Lieksa
Puh. 013-521 003 

pietari.apteekki@apteekit.net
  www.pietariapteekki.fi 

hotelli.julie@kolumbus.fi 

International Paper
Nordic Sales Company Oy

Koskenparras 10, 55100 Imatra
Puh. 05-688 200
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Teksti Olli Ranua
Kuvat Mati Kalve

Ruka Nordic Openingin taustalla runsaasti rajamiehiä

Talkoolaiset mahdollistivat jälleen upeat kisat!
Ruka Nordic Opening on maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn yhteinen talven avajaistapahtuma Kuusamossa. 
Tänä talvena tapahtuma on Oslon MM-kisojen jälkeen suurin talvilajitapahtuma, kun puhutaan lajien määrästä. 
Pakkasesta huolimatta kaikki kilpailut saatiin suoritettua, joskin katsojien määrää ilma verotti.

Suurtapahtumia ei ole ilman talkoohenkeä. 
Mikäli kaikille tapahtuman järjestelyissä 
mukana oleville maksettaisiin palkkaa, 
summa olisi niin suuri, että tapahtuman jär-
jestäminen ei olisi reaalisesti mahdollista. 
Vaikka usein puhutaan ja kirjoitetaan, että 
talkoohenki on vähentynyt, on sitä vielä 
ainakin Kuusamossa. Joskin talkoolaisia 
tulee myös paitsi muualta Suomesta, 
ympäri maailmaa.

Seppo attaseana

Seppo Koivuniemi toimi Rukan Nordic 
Openingissa attaseana, eli tulkkina. Sepon 
tehtävänä oli toimia venäjänkielentulkkina 
lähinnä attaseatoimistolla, mutta myös 
joukkueiden mukana. Sepon sai pitkälli-
sen houkuttelun jälkeen mukaan kisoihin 
yhdistetyn varajohtajana toiminut Pasi 
Saapunki, rajamies hänkin.

- Työt attaseana tulivat purskeina, 
joten myös vapaa-aikaa oli. Muiden ve-
näjänkielen osaajien kanssa tuli puhuttua 
paljon myös väliaikoina, joten kielitaitoa sai 
testata ja kehittää. Enimmillään kuudesta 
venäjänkielentulkista meitä oli kaksi Suo-
mesta ja neljä muualta, joten autoimme 
myös heitä suomenkielenopinnoissa, 
kertoo Seppo.

- Pitäjänmestaruuskisoihin verrattuna 
maailmancupin kisat vaativat tietysti 

suuremman koneiston sekä kulttuurin ja 
kielitaidon osaamista. Meiltä suomalaisilta 
löytyvää organisointikykyä, täsmällisyyttä 
ja palvelualttiutta on myös oltava riittävästi, 
jatkaa Seppo.

Palvelu pelasi Sepon mukaan sekä 
katsojille, urheilijoille, kuten myös organi-
saatiossa työskenteleville. 

Viikonlopun pureva pakkanen oli Sepon 
mielestä pukeutumiskysymys. Hiihtäjien 
käyttämissä hiihtotrikoissa kilpaileminen 

oli kuitenkin todennäköisesti varsin kylmää 
puuhaa.

- Yleensä kun talkoillaan, valetaan oma-
kotitaloon lattiaa, joten olihan nämä kisat 
siihen nähden varsin erilaista talkoilua, 
lopettaa Seppo.

Janne kuskina

Janne Moilanen oli Rukalla autonkul-
jettajana. Tänä vuonna kuljettamiseen 
olikin erityisen mukavat olosuhteet, kun 
kisaorganisaatio sai käyttöönsä uusia 
BMW-henkilöautoja. Kuljetettavina oli 
kolmena kisapäivänä mm. FIS:n ja Suo-
men Hiihtoliiton henkilökuntaa, paikallista 
kisaorganisaation henkilökuntaa, do-
pingkuljetuksia sekä mm. median eteen 
vietäviä yhdistetyn ja mäkihypyn parhaita. 
Kisoja edeltävinä päivinä suurin tarve oli 
tavarakuljetuksille Kuusamosta Rukalle.

Janne on ollut aiemminkin, muutamia 
vuosia sitten, talkoolaisena kisoissa, mutta 
silloin muualla kuin kuljetuspuolella.

Ruka Nordic Openingissa oli mukana mo-
nia muitakin nykyisiä tai entisiä rajamiehiä, 
kuin edellä mainitut ja kuvissa olevat.

Ensi vuonna uudet kisat!

Seppo Koivuniemi.

Janne Moilanen.
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Lehtosen Liikenne Oy
Teollisuuskatu 6, Joensuu

Puh. 013-224 493

Imatran Rengas ja 
Autotarvike Oy
Poltinkuja 6, 55100 Imatra

Puh. 05-436 4515

SEO
SALLAN AUTOHUOLTO KY

Savukoskentie 13, Salla
Puh. 016-831 060

Rautia Öystilä Oy
Energiatie 1, Lieksa
Puh. 040-710 1100

Maansiirto- ja Soraliike
M. Levy Oy

Tiaisenkatu 34, Joensuu
Puh. 0400-375 838

Kauppakatu 61, 53100 Lappeenranta
Puh. (05) 4731 393 • Fax (05) 4731 080

E-mail: diesel@beoscan.fi  • www.beoscan.fi 

Kuljetusliike Kahelin Oy
Hoilolantie 176, 82770 Kaustajärvi

Puh. 013-629 177

Maalaus- ja Tasoitetyöt

Pehkonen Ky
Pitkävaara 2, 81700 Lieksa

Puh. 0400 175 977
jouni.pehkonen@pkarjala.net

Hyvää Joulua!

Kuljetusliike Kai Toropainen Oy
Kultasirkankuja 1, Joensuu

Puh. 0400-852 042

p. (013) 626 622, 050 567 0003, 050 567 0001

VETTÄ PORAKAIVOSTA
ympäri vuoden, ympäri Suomen
★ Porakaivot vesitakuulla
★ Maalämpökaivot
★ Vesipumput asennettuna

Riikolantie 326
Tohmajärvi

Toivotamme Hyvää Joulua!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011!

Toivottaa Rajaviesti-lehti
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Teksti Ari Komulainen

Kirjoja pukinkonttiin
Jokainen kirjasyksy tuo lisää mielenkiintoista luettavaa sellaiselle, jota kiinnostaa sotahistoria. Toisesta maailmanso-
dasta riittää vielä kirjoitettavaa. Nyt on esittelyssä pari uutuutta sotakirjojen ystäville.

Kirja Majewskin jättipartiosta

Muurmannin rataa särkemässä
Antti Tuuri
Rata
Otava, 207 sivua, 28 euroa

Antti Tuuri on uusimmassa romaanissaan 
”Rata” palannut tuttuihin Rukajärven 
suunnan maisemiin jatkosodan vuosina. 
Tuuri on aiemmin kirjoittanut 1990-luvun 
alussa kolmiosaisen kirjasarjan Rukajär-
ven suunnalla taistelleen 14. Divisioonan 
veteraanien kootuista muistelmista. 

Lisäksi Tuuri on kirjoittanut 1998 ro-
maanin ”Elämä isämaalle”. Teos perus-
tuu maanviljelysneuvos, reservin majuri 
Pentti Perttulin muistelmiin Kevyt Osasto 
2 vahvennetun joukkueen tiedusteluret-
kestä polkupyörillä Lieksanjärven ympäri 
heinäkuussa 1941. Seuraavana vuonna 
ohjasi Olli Saarela kirjan pohjalta menes-
tyselokuvan ”Rukajärven tie”.

Rata kertoo romaanin keinoin tam-
mikuussa 1942 toteutetusta jättipartion 
retkestä suomalaisten linjoilta Muurmannin 
radalle ja takaisin. Retkeen otti osaa noin 
1600 miestä ja 250 hevosta. Jättipartiota, 
tai taisteluosastoa, joka koottiin JR 10:n 
I pataljoonasta ja RJP 6:sta johti majuri 
Arnold Majewski. Joukko läksi liikkeelle 
Särkijärveltä 14.1.1942 ja oli perillä radalla 
19.1.1942. Hevoskolonna hidasti jättiparti-
on matkanteon noin viiteentoista kilomet-
riin vuorokaudessa. Vihollinen oli tyystin 
tietämätön osaston liikkeistä. Tuhottuaan 
rataa kymmenisen kilometriä ja Mai Gupan 
asema-alueen, osasto palasi omia latujaan 
läheisen Segetsan lentokentän hävittäjien 
ahdistelemina takasin Särkijärvelle Pokon-
vaaran kautta 22.1.1942. 

Tuurin kirjassa tarinaa viedään eteen-
päin RjP 6 jääkärijoukkueen joukku-
eenjohtajan lähetin kertomana. Jouk-
kueenjohtajaa ei kirjassa nimetä, mutta 
todellisuudessa jääkärijoukkuetta johti 
tuolloin samainen Lieksanjärven kiertäjä, 
luutnantti Pentti Perttuli. 

Tuuri on hyvin perillä retken dokumen-
teista ja mukana olleiden muistelmista, jo-
ten lähetin kertomusta retkestä voi seurata 
kuin fakta-pohjalta kirjoitettua dokument-
titeosta. Lähetin kertomuksessa vilisee 
tuttua tekstiä niille, jotka ovat lukeneet 
Tuurin aikaisemmat Rukajärvi kirjat tai 

Onni Palasteen 
samoista muistel-
mista kokoamat 
kaksi kirjaa.

Osaston suori-
tusta ei voi kuin 
ihailla. Väittäisin, 
e t te i  m inkään 
m u u n  m a a n 
armeijan taval-
l isesta joukko-
osastoista koot-
tu yksikkö olisi 
moiseen suori-
tukseen pystynyt 
pohjolan talvises-
sa erämaassa. 
Pakkanen kiristyi 
retkellä ajoittain 
-50 celsiusas-
teeseen. Lisäk-
si paluumatkan 
osasto suori t t i 
lähes yhtä kyytiä 
hiihtäen. Miehiä 
uupui ladun var-
teen, joita jälki-
pään valvojina 
toimineet joutui-
vat hakkaamaan 
jopa aseenperil-
lä, saadakseen 
heidät jatkamaan 
hiihtoa. Pokon-
vaarassa omilla linjoilla teltoissa nukkui 
miehiä kerroksissa päällekkäin.

Rata romaanin loppuosa on ainakin 
allekirjoittaneelle uutta tietoa. Jättipartion 
palattua Särkijärvelle ja levättyä muuta-
man päivän, komensi rajapataljoonan ko-
mentajana toimiva sijainen – varsinainen 
komentaja majuri Matti Murole on Tiiksan 
kenttäsairaalassa parantelemassa retkellä 
saamiaan vaivoja – jääkärijoukkueen 
uudestaan Muurmannin radalle ja Mai 
Gupaan tutkimaan, miten hävitystyö on 
onnistunut ja onko veli venäläinen saanut 
kunnostettua hävitystyön jäljet. 

Aikaisimmista teoksista sai käsityk-
sen, että joukkuetta ”tympäisi” lähteä 
uudestaan samalle reissulle, jolta oli juuri 
palattu, mutta radalla kuitenkin käytiin. 
Rata-kirjan kertoja antaa toisenlaisen 
selityksen uusintapartiolle: hiihdettiin 
koilliseen eräälle vaaralle, jonne leiriydyt-

tiin telttaan. Läheisen autiotalon sauna 
laitettiin pimeällä lämpiämään ja joukkue 
kylpi pienissä osastoissa vuoronperään 
edellisen retken rasitukset pois. Kerran 
väijyttiin puna-armeijan suurta hiihtopar-
tiota, mutta taistelu vältettiin. Venäläisen 
partion ohitettua väijyntäpaikan sissejä 
havaitsematta, partio palasi leiriin.

Partion palattua omille linjoille Murole 
oli palannut komentajaksi ja hänelle riitti 
joukkueenjohtajan suusanallinen raportti 
retkestä.

Rata on oiva lisä Rukajärvi teosten 
laajaan joukkoon.

... jatkuu seuraavalla sivulla...



44 RAJAVIESTI NRO 4/2010 - RAJAVARTIOLIITON JÄSENLEHTI

Kirjajärkäleet Marttinan kaukopartioista

Jaana Janhila 
Sissisotaa kaukopartiossa
Osasto Marttinan partiokertomukset 1941–1942, 266 sivua ja 

1943-1944, 831 sivua, Minerva kustannus, 30 euroa/kirja.

Osasto Marttinan jatkosodassa tekemät kaukopartiot on nyt 
koottu kahteen kirjaan: Sissisotaa kaukopartiossa. Marttinan 
miehet tekivät sodan aikana yhteensä 75 partiota. I-osa kattaa 
vuodet 1941-1942 ja partiot 1-46 ja II-osa vuodet 1943-1944 ja 
partiot 47-75.

Suuren työn partioiden kokoamiseksi kansien väliin on tehnyt 
jyväskyläläinen vapaa kirjoittaja FM Jaana Janhila. Kaukopar-
tiomiesten tekemistä partioista on kirjoitettu vuosien saatossa 
kasapäin kirjoja, mutta Janhila on koonnut perusteellista ja tark-
kaa työtä tehden yhden kaukopartio-osaston partioretket viime 
ja tänä vuonna ilmestyneisiin kirjajärkäleisiin. Sivuja Marttinan 
kaukopartioista on kahdessa kirjassa luettavaksi yhteensä 1453.

Välirauhanaikaisen Pääesikunnan tilastotoimiston, eli U:n alatoi-
mistojen suorittama salainen partiointi muodosti pohjan jatkosodan 
aikaiselle kaukopartiotoiminnalle. Näistä neljästä alatoimistoista 
muodostettiin jatkosodassa Päämajan tiedusteluosaston alaiset 
kaukopartio-osastot. Osastot nimettiin puhekielessä johtajiensa 
mukaan, eli osastot Vehniäinen, Kuismanen, Marttina ja Paatsalo. 
Kesällä 1943 perustettiin Erillinen Pataljoona 4, eli ErP 4, jonka 
komppanioiksi tulivat suoraan edellä mainitut osastot. Osasto 
Marttina oli 3/ErP 4. Pataljoona lakkautettiin sodan päätyttyä 30. 
marraskuuta 1944.

Paul Marttina oli juuriltaan aunukselainen, hän oli syntynyt 
14.12.1898 Viipurissa. Suomen kansalaisuuden hän oli saanut 
1920. Sisällissotaan hän oli osallistunut Viipurissa ja oli ollut 
mukana monessa Karjalan kansannousun taistelussa 1920-luvun 
alussa. Lempinimeltään hänet tunnettiin ”Kalmiston Jannena”.

Osasto Marttina vastasi välirauhan aikana Repolan ja Uhtuan 
suunnan tiedustelusta, joissa molemmissa johti Muuramannin 
radalta tiet Suomen rajalle. Hyökkäysvaiheen päätyttyä syksyllä 
1941 kaukopartiot jatkoivat tiedustelua ja sissi-iskujaan samoilla 
suunnilla koko sodan ajan.

Ehkäpä koko sodan ajan onnistunein sissi-isku oli Petrovskij 
Jamin huoltotukikohdan tuhoaminen 12.2.1941. Huoltotukikohta 
sijaitsi Uikujärven eteläpäässä. Sata miehistä sissi-osastoa, joka 
oli koottu Marttinan ja Kuismasen kaukopartiomiehistä sekä La-
guksen jääkäreistä, johti luutnantti Ilmari Honkanen. Omia miehiä 
iskussa kaatui viisi ja yhdeksän haavoittui. Vihollisien tappiot olivat 
ainakin 500 kaatunutta, viisi vankia, 90 tuhottua autoa ja tuhottu 
huoltokeskus. Esimerkiksi puna-armeija käytti tästä sissi-iskusta 
saatua oppia omien partisaanien koulutuksessa. Tämä sissi-isku, 
eli partio n:o 32, esitellään Janhilan kirjassa perusteellisesti.

Kirjat perustuvat Osasto Marttinan asevelikerhon sodan jälkeen 
kokoamiin partiokertomuksiin. Kertomukset ovat entiset kauko-
partiomiehet laatineet suurimmaksi osaksi 1980-luvun alussa, ja 
pitkälti muistinvaraisesti. Jokaisesta partiosta on partionjohtaja 
sota-aikaan tehnyt partiokertomuksen, mutta sodan loputtua 
ErP 4 arkistot joko tuhottiin tai siirrettiin Ruotsiin Stella Polaris 
–operaatiossa. Näin arvokasta tietoa joutui hukkateille. Samasta 
partiosta voi kirjassa olla useampikin kuvaus eri henkilön teke-
mänä. Monesti myös karttapiirros elävöittää partiokertomusta. 
Paha vain, että huokoiselle paperille painetut suurimittakaavaiset 
partiokartat ovat todella huonosti luettavissa. 

Jos sodanaikainen kaukopartiointi on kiinnostuksen kohteena, 
ovat Jahilan kirjajärkäleet mielenkiintoista luettavaa.
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Varikkokuja 5 • 55100 Imatra
puh. (05) 4731 137 • www.ikavalko.fi 

Puh. 0400 453 107
• Teräsrakenteet
• Peltikatot ja saneeraustyöt
• Sähköalantyöt
• Pienkonekorjaukset
• Pumppuhuolto
• Traktoripalvelut henkilönostimella

Hyvää Joulua!

Teksti ja kuva Olli Ranua

IV Rajaviestimaraton Jyväskylässä 3.9.2011

Rajaviestimaraton 2011 = Finlandia Marathon
Järjestyksessään neljäs Rajaviestimaraton juostaan Finlandia Marathonin yhteydessä Jyväskylässä 3.9.2011. Finlan-
dia Marathon on yksi Suomen suosituimmista ja pidetyimmistä maratoneista. Nyt myös me ”rajalaiset” olemme ensi 
vuonna osa tuota upeaa tapahtumaa!

Aiempina vuosina Rajaviestimaraton on 
juostu Levillä 2008, Vantaalla 2009 ja 
Kuopiossa 2010. Varsinkin Kuopiossa 
tapahtumalla saatiin aikaan mukavaa 
yhteisöllisyyttä rajamiesten ja –naisten 
kesken. Jyväskylässä on tarkoitus pyrkiä 
vähintään samaan. Myös yhteiskyydityksiä 
on tarkoitus lisätä. Finlandia Marathon löy-
tyy osoitteesta www.fi nlandiamarathon.fi 

Koko hotelli varattu vain 
meille!

Kuopion majoitusjärjestelyt olivat lähellä 
sitä mihin on jo aiemmin pyritty, eli mahdol-
lisimman tiiviisti kaikki toisten tuntumassa.
Jyväskylässä mennään vielä pidemmälle. 
Jyväskylän ydinkeskustasta, maratonta-
pahtuman ytimestä, on varattu koko hotelli 
vain Rajaviestimaratonin käyttöön! Hin-
noista tarkemmin alkuvuodesta, samoin 
kuin varauksista. Hotelli löytyy osoitteesta 
www.hotellimilton.com

Ilmoittautumishinnat

Rajaviestimaratonin ja Finlandia Mara-
thonin ilmoittautumishinnat ovat meille 
seuraavat: Rantaraitin kierros (11,8 km) 
21 euroa, puolimaraton 31 euroa ja koko-
maraton 36 euroa. Ilmoittautumisesta 
myöhemmin lisää mm. osoitteesta www.
rajaviestimaraton.com
Juoksumatkojen lisäksi Rajaviestimaraton 
järjestää ohjatun ja opastetun kävely-

matkan Jyväskylän keskustassa. Myös 
tästä myöhemmin lisää.

Osallistumisoikeus ja palkinnot

Kaikki vuoden 2011 aikana Rajavartiolai-
toksen työntekijänä olleet ovat oikeutettuja 
osallistumaan Rajaviestimaratonille. Myös 
vuoden 2011 aikana eläkkeelle jääneet.

Palkinnot tulevat olemaan vielä edellisvuo-
sia paremmat, joten suurin osa Rajavies-
timaratonille osallistuvista saa mukavan 
muiston mukaansa myös tavarapalkinnon 
muodossa.

Nyt kaikki kuntoilemaan ja valmistautu-
maan Rajaviestimaratonille!
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Aluesihteerin epilogi
Käyttipä läheltä, ettei tästä tullut lopullista 
jäähyväisvuodatusta, sillä se on tämä 
organisaatiouudistus liukas ja arvaamaton 
liikkeissään, kuin ankerias kalastajan ver-
kossa. Kaikista suunnitelmista huolimatta 
viime huhtikuussa julkaistussa johtopaikan 
henkilöstön siirtosuunnitelmassa ei ollut-
kaan minulle luvattua virkaa, vaan luvassa 
oli siirto esikunnan teknilliseen toimistoon. 
Olin järkyttynyt, sillä paikka rajavartio-
aseman sihteerinä täällä Vaalimaalla oli 
moneen kertaan selväksi puhuttu, eikä 
150 kilometrin työmatka (yhteen suuntaan) 
15,5 vaativuusluokan sihteeritehtävään 
houkutellut sitten yhtään. Ainoaksi mah-
dollisuudeksi näytti jäävän uuden paikan 
etsiminen, sillä tulevaisuus näytti varsin 
lohduttomalta.

Tiedättehän, että jos virkamies irtisanou-
tuu itse, eikä hänellä ole uutta työpaikkaa 
valmiina, niin joutuu tulemaan kolme 
kuukautta toimeen ilman minkäänlaisia 
tuloja. Työttömyyskassalla on rankat sään-
nöt. Sen sijaan irtisanottuna karenssiaika 
on vain seitsemän päivää, joten siitäpä 
sitten kirjoittamaan esitystä, että minut 
irtisanottaisiin virkamieslaista löytyneen 
pelastavan pykälän nojalla. Näin pystyisin 
jollain tavalla pitämään perheeni leivän 
syrjässä kiinni; olenhan ainoa ansiotyössä 
käyvä muiden ollessa koululaisia tai opis-
kelijoita. Kului reilu viikko, jonka aikana 
kyselin esitykseni perään, jotta saisin 
edes jonkunlaisen kuvan tulevaisuuteni 
muotoutumisesta ja sitten viimein tuli 
vastaus, että ei minua irtisanottaisikaan, 
vaan saisin paikan vartioaseman sihtee-
rinä, kuten alun perin oli suunniteltu. Koko 
tämä hässäkkä jätti kuitenkin jälkensä ja 
luottamus valtion virkojen pysyvyyteen on 
mennyt lopullisesti. 

Asiaa ei korjaa myöskään se, että tietoja 
tulevasta uudistuksesta ei ole siirtopää-
tösten jälkeen juurikaan tullut. Kun ei edes 
tiedä, mitä tehtäviä jää asematasolle ja 
mitkä siirtyvät esikuntaan, on melko vai-
keaa suunnitella tulevia tehtäviään, saati 
sitten laatia niistä jotain tehtäväkuvauksia. 
Koko aika huhtikuusta tänne syksyyn asti 
on mennyt ”hällä väliä” –tunnelmissa ja 
vähä vähältä väsymys on vallannut alaa 
enemmän ja enemmän. En edes tajunnut 
sitä, ennen kuin huomasin, että kotityötkin 
tuntuivat ylivoimaisilta ja ilman koiraani 
olisin luultavasti muuttunut täydeksi 
sohvaperunaksi. Mietin, missä voisi olla 
vika ja painelin siitä lääkäriin. Lukuisien 
verikokeiden jälkeen oli todettavissa, 
ettei mitään elimellistä vikaa ollut. Mistä 

tämä tyhjänpäiväinen voimattomuus 
sitten johtui? Väitin kiven kovaan, etten 
ollut masentunut. Enhän minä – ikuinen 
ilopilleri – voi olla masentunut. Vai voinko? 
Olen aina uskonut positiivisen asenteen 
antamaan elämäniloon, eikä sellaiseen 
kuvioon mahdu harmaana mattona leviävä 
masennus.

Sukelsin internetin syövereihin etsimään 
tietoa masennuksesta ja sieltähän se 
löytyi koko oireluetteloni. Minun oli nyt 
katsottava totuutta silmiin ja tavallaan jo 
se helpotti tilannetta. Aloin kirjoittaa tun-
temuksistani ja ladoin kaunistelematonta 
tekstiä paperille erinäisiä sivuja (julkaisu-
kelvottomia). Se auttoi, sillä siinä missä 
yritykseni vaieta ongelma olemattomaksi 
ei toiminut, sen tunnustaminen ja ruoti-
minen osiin saikin tilanteen muuttumaan 
helpommin käsitettäväksi. Olin analysoinut 
ja tutkinut olotilani, antanut sille nimen ja 
piirtänyt sanoilla sen ääriviivat. Se ei ollut 
enää nimetön ja sinne tänne lonkeroitaan 
ulottava epämääräinen harmaa varjo, 
vaan vastustaja, jonka pystyy voittamaan. 
Tunnen nyt päässeeni niskan päälle ja 
olen suunnattoman ylpeä itsestäni, kun 
olen onnistunut karistamaan pahimman 
väsymyksen ja voimattomuuden harteil-
tani - hitto, olen jopa laittanut laiminlyötyä 
puutarhaparkaani syyskuntoon!

Kun syksy nyt on selvästi alkanut, tajuan 
kuinka lähellä vuodenvaihde onkaan. En 
enää jaksa kantaa murhetta tulevaisuu-
desta: se, mikä on tullakseen, tulee ja sii-
hen on yritettävä sopeutua. Mielenkiinnolla 
odotan uuden KIEKU-henkilöstöjärjestel-
män käyttöönottoa. Sitähän lanseerattiin 
RVL:n henki-
löstölehdessä 
toimintatapojen 
ja prosessien 
virtaviivaistami-
sena ja sen to-
dettiin tukevan 
tulevaa orga-
nisaatiouudis-
tusta vapautta-
malla hallinto- 
ja tukitehtävis-
tä työpanosta 
operatiiviselle 
puolelle. Tiedon 
tallentaminen 
järjestelmään 
oikein heti syn-
tysijoillaan on 
avain tämän uu-
den systeemin 

toimivuuteen. Siinä tuli jo pari melkoisen 
epätoivoista tavoitetta: jos KIEKU siirtää 
valtaosan tehtävistä esimies-alainen –
sektorille, niin silloinhan hallinnolliset ja 
tukitehtävät siirtyvät operatiiviselle puo-
lelle, eli vartiopäällikön niskoille sihteerin 
jäädessä viilailemaan kynsiään oman 
pöytänsä ääreen. Mitä taas tulee tiedon 
tallentamiseen oikein jo syntysijoillaan 
– ketään syyllistämättä ja aliarvioimatta – 
niin mitenkä sen voisi odottaa onnistuvan 
tulevaisuudessa, kun ei se ole onnistunut 
häävisti tähänkään asti? Kuten sanottu: 
odotan uudistusta mitä suurimmalla mie-
lenkiinnolla.

En voi mitään sille, että minulla on tiettyjä 
epäilyksiä sähköisten järjestelmien ja 
verkkosovellusten suhteen. Kyseessä on 
lopunperin varsin haavoittuva järjestelmä, 
jonka äkillinen ja ennalta arvaamaton ta-
pahtuma voi saattaa täysin toimintakyvyt-
tömäksi. Meillä tässä on sentään kyseessä 
vain pienen valtion tietojärjestelmät, mutta 
entäpä, jos koko internet kaatuisi? Miten 
monta asiaa halvaantuisi kerrasta ja kuin-
ka kauan menisi saattaa asiat sille tolalle, 
millä ne toimivat joskus silloin kauan sitten, 
kun mitään nettiä ei ollut? Silloin, kun 
tärkeitä esineitä olivat kalkkeeripaperi, 
kirjoituskone, lyijykynä ja muistilehtiö, eikä 
ketään ollut täysin välttämätöntä tavoittaa 
sähköpostilla tai edes puhelimella 24 tuntia 
vuorokaudessa.

Kun luette tätä juttua, on joulu jo käsillä ja 
tulevat uudistukset aivan nurkan takana. 
Tämä oli viimeinen kirjoitukseni aluesih-
teerin tittelillä. Johtopaikka oli heikoin 
lenkki. Hyvästi.

Harjun Mökit www.harjunmokit.fi   

omavaraismökit 4-6 hengelle
rauhallisella paikalla, valaistun ladun ja ulkoilureittien vieressä

Heinolantie 5, Äkäslompolo, harjun.mokit@pp.inet.fi, p. 050 494 5709, 0400 290 582

Hiihtolomalle Ylläkselle 
asevelihintaan!
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Pese tassut metsällä käynnin 
jälkeen Relaxant® Animal Hoitavalla 
pesunesteellä ja voitele Tassuvoiteella. 
Tuotteet estävät mahdollisia ihovaurioita 
tulehtumasta. Tassuvoide pitää anturat
joustavina, ehkäisee halkeamien 
syntymistä ja nopeuttaa jo syntyneiden
ihovaurioiden paranemista. Tuotteiden 
sisältämä siankärsämö parantaa myös 
laskimoverenkiertoa ja voi siten 
nopeuttaa jalkojen palautumista
rasituksesta.

Älä anna TASSUVAIVOJEN 
haitata metsästystä!

ihovaurioita?

hilsettä?

varvasväliongelmia?
kuivat anturat?

ärtymystä ja kutinaa?

hiivaa?

lumipaakkuja?

TEHOAINEET

LAPIN   LUONNOSTA

Musti ja Mirri –myymälöistä, hyvinvarustetuista apteekeista, eläin- ja 
luontaistuotekaupoista sekä www.relaxantanimal.fi



M - Itella Oyj

Luokkansa ykkönen,
vetävämpänä kuin koskaan.

www.toyota.  

Hilux Extra Cab-mallisto alkaen: autoveroton suositushinta 21 766,96 €, arvioitu autovero 4 490,52 €, arvioitu kokonaishinta 26 257,48 €. Hilux Double Cab-mallisto alkaen: autoveroton suositushinta 28 350,49 €, 
arvioitu autovero 12 261,63 €, arvioitu kokonaishinta 40 612,12 €. EU-yhdistetty kulutus 7,4-8,9 l/100 km, CO2-päästöt 197-236 g/km. Takuu 3 vuotta/100.000 km.  

Toyota Hilux. Nyt 24 hevosvoimaa enemmän tehoa.
Kun puhe kääntyy rankempaa kuormanvetoa ja maastoajoa vaativiin töihin tai harrastuksiin, ajaa 
kuvaan myös Toyota Hilux*. Syy löytyy paitsi sen loputtomasta kestävyydestä, myös muutamasta luvusta, 
jotka kertovat kaiken tarvittavan: kahluusyvyys 0,7 m, lähestymiskulma 30° ja maksimisivuttaiskallistus 
48°. Lisäksi Hilux 4WD tarjoaa nyt entistäkin voimakkaammin vääntävän 2,5 D-4D –dieselmoottorin 
myötä luokkansa parhaan tehojen ja CO2-päästöjen suhteen: 144 hv, 343 Nm ja 219 g/km CO2. 

*Jo joka toinen Suomessa myyty nelivetoinen lava-auto on Toyota Hilux. AKE-rekisteröinnit 2006-2009


