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Kuva Suvi Ristolainen

Arvoisat lukijat!

T
ätä pääkirjoitusta kirjoittaessani ei vielä ole saatu ratkaistua valtion sopimuskorotuksia. Ilman tietoa 
korotusten tasosta on liian aikaista tuoda tekstikysymyksiä neuvottelupöytään. Rajaturvallisuus-
unionin mielestä sopimuskorotuksen pitää olla vähintään samaa tasoa kuin muilla sopimuksia jo 
tehneillä aloilla. Lisäksi tulisi miettiä myös sitä, että me julkisella sektorilla työskentelevät lähdemme 
neuvotteluihin ”takamatkalta”, sillä lomarahoistamme leikataan vielä tulevana kahtena kesänä iso 

siivu. Mielestäni olisi oikeus ja kohtuus, että lomarahojen leikkaus kompensoitaisiin jotenkin sopimuskorotuksien 
päälle. Konkreettisesti asian voisi toteuttaa esimerkiksi määräaikaisena erillisenä korotuksena. Neuvottelut Ra-
javartiolaitoksen tarkentavan virkaehtosopimuksen sisällöstä päästään aloittamaan vasta ensi vuoden puolella. 
Oleellisen tärkeää neuvotteluissa onnistumisessa kaikille neuvotteluosapuolille on riittävän suuri virastokohtainen 
järjestelyvaraerä. Ilman sitä neuvotteluista on turha odottaa menestystarinaa kenellekään. 

Poliittista päätöstä Länsi-Suomen merivartioston kolmen merivartioaseman lakkauttamisesta ei ole tehty, 
vaikka Rajavartiolaitoksen oma tahtotila olisikin ne lakkauttaa. Päätöksen viipyminen on vahva signaali siitä, että 
poliittisten päättäjien tahtotila on säilyttää asemaverkosto vallitsevassa turvallisuustilanteessa. Raja on ehtinyt 
kuihduttaa merivartioasemi-
en toimintoja jo pidemmän 
aikaa pienentämällä ase-
mien henkilöstön määrää. 
Ei palvele kuitenkaan ke-
nenkään etua pitää asemia 
vain näennäisesti hengissä; 
nykyisillä henkilöstömäärillä 
virkatehtävien hoitaminen ei 
merivartioasemilta onnistu 
kuin osittaisesti. Välillä 
joudutaan laittamaan ”luuta 
ovelle”, kun ei ole tarvittavia 
henkilöstöresursseja työtä 
tekemään. Rajavartiolaitok-
sen vasta valmistuneessa 
strategiassa aiotaan suurieleisesti lisätä ihmisten turvallisuutta saaristossa, pitää meripelastusjärjestelmä luotet-
tavana ja pitää yllä meripelastusvalmiutta. On selvää, että strategian kauniit linjaukset ja suunnitelmat merivar-
tioasemien lakkauttamisesta sotivat toisiaan vastaan. Koska lopullista päätöstä asemien lakkauttamisesta ei ole 
vielä tehty, pitäisi Rajavartiolaitoksen ehdottomasti noudattaa poliittisten päättäjien tahtotilaa ja lisätä asemien 
henkilöstövahvuus sellaiselle tasolle, että virkatehtävien hoito onnistuu vuoden jokaisena päivänä.

Immolan kankaalla sijaitsevien Rajavartiolaitoksen koulutus-, huolto- ja esikuntarakennusten sisäilmaongelmiin 
on vihdoin reagoitu.  Väistötiloja ollaan parasta aikaa rakentamassa ja niiden on määrä valmistua vuoden 2018 
keväällä. Ongelmiin olisi pitänyt puuttua jo aiemmin, sillä tahalliselta vaikuttava viivyttely on altistanut työnte-
kijät home-, sädesieni- ja muille mikrobi-itiöille. Osalle työntekijöistä on altistumisen seurauksena kehittynyt 
diagnosoituja hengityselin- ja muita sairauksia. Lisäksi alueella työskentelee enenevissä määrin puoliterveitä 
työntekijöitä, jotka oireilevat työpaikallaan sisäilmaongelmien takia. Onneksi jotkut diagnoosin saaneet henkilöt 
voivat työskennellä etänä ja välttyä lisäaltistumiselta.  Valitettavasti tätä mahdollisuutta ei ole tarjottu raja- ja 
merivartiokoulun henkilöstölle, sillä työnantajan mielestä tilat ovat ”terveitä”. 

Sain hämmästyksekseni kuulla, että 4.12.2017 Raja- ja merivartiokoululla pidettyyn tiedotustilaisuuteen oli 
Senaatti-kiinteistöjen toimesta tuotu ”asiantuntija”, joka oli todennut sisäilmasairaat ja sisäilmasta oireilevat 
henkilöt luulosairaiksi! Henkilöt kuulemma paranevat ja tulevat kuntoon siedätyshoidolla. Eiköhän tätä siedätys-
hoitoa ole kokeiltu Immolan kankaalla jo aivan tarpeeksi pitkään. Nyt on aika lopettaa työntekijöiden terveydellä 
leikkiminen ja ottaa kaikki Immolan kankaan sisäilmaongelmat vakavasti!

Haluan toivottaa kaikille Rajaviestin lukijoille, Rauhallista Joulua ja Valoisampaa Uutta Vuotta 2018!

Puheenjohtaja 
Erkki Hirvonsalo



4 RAJAVIESTI  -  RAJATURVALLISUUSUNIONI  RY

VUOSILOMAA KOSKEVIA 
OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA
VIRKAMIESTEN VUOSILOMISTA ON SÄÄDETTY VUOSILOMALAISSA, JOTA TÄYDENTÄÄ VALTION VIRKA- JA 
TYÖEHTOSOPIMUS VIRKAMIESTEN VUOSILOMISTA. RAJAVARTIOLAITOKSEN TYÖYKSIKÖIDEN KOKO ON KASVANUT, 
TYÖNMÄÄRÄ LISÄÄNTYNYT JA TEHTÄVIEN VAATIVUUS KASVANUT MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. NÄMÄ TEKIJÄT 
KOROSTAVAT ENTISESTÄÄN VUOSILOMAN MERKITYSTÄ VIRKAMIEHILLE JA AIHEUTTAVAT HELPOSTI ONGELMIA 
TYÖNANTAJAN JA VIRKAMIESTEN VÄLISEEN SOPIMISEEN VUOSILOMAN ANTAMISAJANKOHDASTA. 

TEKSTI LUOTTAMUSMIES JANNE VARONEN

LOMAKAUSI JA VIRKAMIESTEN 
LOMA-OIKEUS

Vuosilomalain mukaan lomakausi on 2.5 – 30.09 
välinen ajanjakso. Lomakaudesta on kuitenkin 
sovittu paremmin sopimuksessa virkamiesten 
vuosilomista, jonka mukaan lomakausi on 1.6 
– 30.9 välinen ajanjakso. Vuosilomalain ja vuosilo-
masopimuksen mukaan virkamiehellä on oikeus 
pitää vuosilomaa 4 viikkoa lomakaudella. Laki ja 
sopimus lähtee siitä, että tämä 4 viikkoa annetaan 
yhdenjaksoisena ellei työtehtävien laatu ja muut 
syyt vaadi toisin. Kuitenkin vähintään kaksi viikkoa 
on annettava yhdenjaksoisena aikana lomakau-
tena ja kaksi muuta viikkoa voi olla useammassa 
osassa kauden aikana. Lain ja sopimuksen osalta 
on merkittävää, että tämä 4 viikkoa lomakaudella 
on virkamiehen oikeus edellä todetuilla raameilla. 
Jos virkamies haluaa pitää lomat lomakauden 
ulkopuolella, on tähän mahdollisuus sopimuksen 
raamien puitteissa. Rajavartiolaitoksessa lomat 
suunnitellaan vartiostojen lomakäskyjen mukaan, 
jotka pitäisi käsitellä yt-menettelyssä. Suunnitte-
lussa käytetään lomaprosentteja, joilla varmiste-
taan työvoiman riittävyys lomakautena. Prosen-

teista huolimatta virkamiehillä on omat oikeutensa 
lomakauden lomaan ja kun tarkastellaan tehtävien 
vaativuuden kehittymistä ja lisääntynyttä työmää-
rää ei ole oikein joustaa sovituista oikeuksista 
vaikka tähän painostettaisiinkin resurssitarpeiden 
takia. Mikäli työnantaja ei mahdollista sopimuksen 
mukaista lomaoikeutta, tulee jäsenen olla yhtey-
dessä luottamusmieheen.

LOMIEN SUUNNITTELU
Sopimuksen mukaan työnantajan on selvitettävä 
virkamiehille tai heidän edustajilleen vuosiloman 
antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset 
periaatteet. Käytännössä tämä tarkoittaa yt-
menettelyä, joka voi olla esim. työyksikkökokous. 
Lomasuunnittelussa virkamiehellä on oikeus 
esittää mielipide loman ajankohdasta. Työnantajan 
on otettava esitys huomioon mahdollisuuksien 
mukaan ja sen tulee noudattaa tasapuolisuutta 
lomien sijoittelussa. Jos loma tulee pidettäväksi 
työnantajan määräämänä ajankohtana, tulee tästä 
ilmoittaa virkamiehelle hyvissä ajoin, viimeistään 
kaksi viikkoa ennen loman alkamista. Lomien si-
joittelusta laaditaan vahvistettu lomasuunnitelma, 
josta voidaan poiketa vain virkamiehen ja työnan-
tajan välisellä sopimuksella. Poikkeustapauksena 

työnantaja voi keskeyttää / siirtää virkamiehen 
loman, jos se on välttämätöntä julkisenvallan käyt-
töön liittyvistä painavista syistä. Tässä tapaukses-
sa siirrosta on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa 
ennen loman alkamista. Lomien suunnittelussa on 
virkamiesten näkökulmasta tärkeää yt-menettelyn 
toteutuminen, loma-ajankohtien esittäminen ja ta-
sapuolinen toteutus. Jos jokin näistä elementeistä 
ei toteudu, on sopimusta rikottu ja työyksikön 
hyvinvointi järkkyy. Tasapuolisuus lomasuunnitte-
lussa tarkoittaa suosittujen loma-aikojen kierrättä-
mistä virkamiesten kesken eri lomavuosina mikäli 
virkamiesten halukkuudet ei jakaudu esityksien 
mukaan riittävällä tavalla. Tämä toteutuu harvoin, 
joten etukäteen tiedossa olevalla lomakierrolla 
taataan virkamiesten tasapuolinen kohtelu.

VUOSILOMA JA SAIRASTUMINEN
Vuonna 2016 vuosilomalakiin ja sitä kautta 
vuosilomasopimukseen tullut muutos toi oikeuden 
vuosiloman siirtämiseen jos virkamies sairastuu 
tai on työstä vapautettuna äitiys-. isyys-, ja van-
hempainvapaan vuoksi ennen lomaa ja se ulottuu 
loma-ajalle. Loman siirtäminen edellyttää virka-
miehen pyyntöä ja lääkärintodistusta työnantajan 
pyynnöstä. Virkamiehellä on sama oikeus loman 
siirtämiseen jos edellä todettu työkyvyttömyys 
alkaa lomalla. Tässä tapauksessa edellytetään 
aina virkamiehen pyyntöä loman siirtämisestä 
sekä lääkärintodistusta.

VUOSILOMAN PITUUS
Vuosiloman kertyminen edellyttää täyttä loma-
määräytymiskuukautta, joka on kuukausi jonka 
aikana virkamies on ollut virassa vähintään 18 
kalenteripäivää. Lomapäivät kertyvät palvelusajan 
mukaisesti. Yhden vuoden palveluksen jälkeen 
lomaoikeus on 30 lomapäivää ja viidentoista 
palvelusvuoden jälkeen 38 lomapäivää. 38 päivän 
lomaoikeus täyttyy ja siihen on oikeus sinä vuo-
tena, kun viidentoista vuoden palvelusaika tulee 
täyteen. 

Kuva Markus Laine
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LEDARE
Erkki Hirvonsalo

Bästa läsare!

D
å jag nu skriver denna ledare har man inte ännu löst statens avtalsförhöjningar. Utan att veta 
nivån på höjningarna är det alldeles för tidigt att lyfta textfrågor upp på förhandlingsbordet. 
Gränssäkerhetsunionen anser att avtalsförhöjningarna bör vara åtminstone på samma nivå 
som övriga redan avtalade branscher. Dessutom bör man tänka på att de som jobbar inom 
offentliga sektorn kommer till förhandlingarna med ett stort bakslag eftersom vår semesterpen-

ning kommer att vara nedskuren även två somrar framöver. Enligt mig skulle det vara både rätt och skäligt att 
nedskärningen av semesterpenningen kompenseras på sätt eller annat ovanpå avtalsförhöjningarna. Konkret 
kunde saken förverkligas som en tidsbunden särskild höjning. Förhandlingarna runt innehållet i Gränsbevak-
ningsväsendets specifika kollektivavtal kommer att påbörjas först nästa år. För att förhandlingarna ska lyckas 
för samtliga förhandlingsparter är det viktigt att ämbetsverkets förhandlingsbara tillgångar är tillräckligt stora. 
Utan det är det onödigt att förvänta sig framgångar för någon i förhandlingarna. 

Ett politiskt beslut att lägga ner tre sjöbevakningsstationer i Västra Finlands sjöbevakningssektion har ännu 
inte gjorts, även om Gränsbevakningsväsendets egen vilja verkar vara nedläggning. Att beslutet dröjer är en 
stark signal på att de politiska beslutsfattarna vill bibehålla stationsnätverket i det nuvarande säkerhetsläget. 
Gränsen har under en längre tid bantat ner sjöbevakningsstationernas verksamhet genom att minska på 
stationernas personal. Det tjänar 
inte någon att till synes hålla statio-
nerna vid liv; med den nuvarande 
personalstyrkan är det inte möjligt 
sköta tjänsteuppdragen fullstän-
dig. Ibland hamnar man lägga 
”kvasten mot dörren” då det inte 
finns tillräckliga personalresurser 
att göra jobbet. I Gränsbevak-
ningsväsendets nyss publicerade 
strategi säger man stort att man 
vill öka människor säkerhet i 
skärgården, upprätthålla ett 
pålitligt sjöräddningssystem och 
–beredskap. Det är en självklarhet 
att strategins vackra linjeringar och 
planerna på nedläggning av sjöbevakningsstationerna strider mot varandra. Eftersom det slutgiltiga beslutet 
att lägga ner stationerna ännu inte gjorts, borde Gränsbevakningsväsendet definitivt lyda politikernas vilja och 
öka stationernas personalstyrka till en sådan nivå att man kan utföra tjänsteuppdrag under årets alla dagar. 

Äntligen har man reagerat på Gränsbevakningsväsendets utbildnings-, underhåll- och stabsbyggnader 
inomhusluftproblem i Immola. Man håller som bäst på att bygga tillfälliga ersättande byggnader och de blir 
färdiga under våren 2018. Man borde redan tidigare tagit hand om problemen, därför det uppenbart avsiktliga 
fördröjande har exponerar arbetstagarna för mögelsporer, strålsvamp och andra mikrober. För en del av 
arbetstagarna har exponeringen gett följder som diagnostiserade andningsorgans- och andra sjukdomar. 
Dessutom har ett ökat antal halvfriska arbetstagare på området fått symptom som tyder på inomhusluftprob-
lem. Lyckligtvis har några av de diagnostiserade personerna fått möjlighet att jobba på distans och undvika 
ytterligare exponering. Tyvärr har inte den möjligheten erbjudits åt Gräns- och sjöbevakningsskolans personal 
eftersom arbetsgivaren anser att utrymmena är ”friska”. 

Jag fick till min förvåning höra att 4.12.2017 hölls ett informationstillfälle på Gräns- och sjöbevakningssko-
lan där Senatfastigheter hade hämtat sin egen ”expert” för att konstatera att de med symptom och diagnoser 
är hypokondriker! Personerna skulle tillfriskna och återhämta sig genom att vänja sig vid läget.  Har man inte 
tillräckligt länge redan prövat på det här med att vänja sig med läget på Immola slätten? Nu är det dags att 
sluta leka med arbetarnas hälsa och ta Immolas inomhusproblem på allvar!

Jag önskar alla Rajaviesti läsare, en fridfull jul och ett ljusare nytt år!

Ordförande 
Erkki Hirvonsalo

OSA-AIKAISUUS JA 
VUOSILOMAPALKKA
Virka- ja työehtosopimus virkamiesten 
vuosilomista 17§ määrittää vuosiloma-ajalta 
maksettavaa palkkaa. Palkanmaksun osalta 
on merkittävää poikkeuksellinen palkanlas-
kenta jos virkamiehen työaika tai palkkaus on 
muuttunut lomanmääräytymisvuoden aikana. 
Tämä tarkoittaa osa-aikaisuuksia joissa ei 
ole kyse mm. perhevapaista ja sairauspois-
saoloista. Esimerkiksi pitkältä sairaslomalta 
paluuseen tarkoitettu osasairaspäiväraha 
järjestely menee tähän muuttuneen palkka-
uksen piiriin ja tietenkin osittaista esim. 60% 
työaikaa tekevät virkamiehet. Muuttuneen 
loma-ajan palkanmaksun lisäksi virkamiehel-
le ei makseta vuosilomalisää. Poikkeukselli-
sen palkanmaksun piirissä oleville virka-
miehille maksetaan vuosiloma-ajan palkka 
sinä kuukautena, kun vuosiloma pidetään 
ja lukumäärällisesti niiltä lomapäiviltä mitkä 
kuukaudessa käytetään. Jos virkamies 
pitää vuosilomaa sellaisella viikolla jossa on 
arkipyhä ja lomapäiviä kuluu esimerkiksi neljä 
päivää, maksetaan tältä viikolta virkamiehelle 
vuosiloma-ajan palkka vain neljältä päivältä. 
Osittaista työaikaa suunnittelevien on syytä 
tiedostaa tämän kohdan vaikutus ja pyytää 
tarvittaessa lisätietoja luottamusmieheltä.

LÄHTEET
Vuosilomalaki

Valtion virka- ja työehtosopimus vuosilo-
mista

Kuva Suvi RistolainenKuva Ossi Saniola
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KESKITTÄMISTÄ JA HAASTEITA
RAJAVARTIOLAITOS JULKAISI MARRASKUUSSA STRATEGIA 2027. KUINKA RAJATURVALLISUUSUNIONI NÄKEE UUDEN 
STRATEGIAN JA MITÄ YLLÄTTÄVÄÄ SE SISÄLTÄÄ.

RVL:N STRATEGIA 2027

TEKSTI JA KUVAT OLLI RANUA

R
ajaturvallisuusunionin puheenjohtaja 
Erkki Hirvonsalo, minkälaisena näet 
RVL:n uuden strategian?

- Strategia on tässä turvallisuus-
poliittisessa tilanteessa oikeanlainen, 

sanoo Hirvonsalo.
Onko uudessa strategiassa jotain uutta ja 

kenties yllättävää?
- Yllättävää strategiassa oli se, että rikos-

torjunta keskitettiin ulkorajoille. Mielestäni tällä 
heikennetään Suomen sisäistä turvallisuutta, sillä 
sisärajoilta Suomeen pääsee entistä helpommin 
mahdollisia turvallisuusuhkia ja rikollisuutta, kun 
yksi turvallisuusviranomainen lähtee alueelta pois. 
Merialueilla kuitenkin ylläpidetään kyky ennaltaeh-
käistä ja selvittää rikokset, kertoo Erkki Hirvonsalo.

Länsi-Suomen merivartioston kolme merivartio-
asemaa on Hirvonsalon mielestä ajettu sellaiseen 
tilanteeseen henkilöstövahvuuksien osalta, että 
niiden toiminta kyky on vaarantunut. Vaikka strate-
giassa korostetaan meripelastusvalmiutta.

- Rajavartiolaitos on suunnitellut lakkauttavansa 

nämä asemat ja pyrkii siirtämään meripelastus-
tehtäviä vapaaehtoisille toimijoille. Vapaaehtoisilla 
toimijoilla ei kuitenkaan ole sellaista kykyä toimia 
meripelastustehtävissä kuin Rajavartiolaitoksella 
kaluston ja koulutetun henkilöstön puolesta on, 
muistuttaa Hirvonsalo. 

Esikunta-, henkilöstö- ja työterveyspalveluiden 
keskittäminen tulee puheenjohtaja Hirvonsalon 
mielestä olemaan haastavaa.

- Toivottavasti keskittämisessä onnistutaan ja 
saadaan aikaan toimiva kokonaisuus, lopettaa 
Erkki Hirvonsalo.

TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄT

Rajaturvallisuus: Suomen ulkorajavalvonta on 
tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos vah-
vistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen 
ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia 
ulkorajoilla. Rajaliikenne on turvallista ja sujuvaa. 
Rikostorjunta on vaikuttavaa. Rajavartiolaitos lisää 
ihmisten turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa.

Turvallisuus merialueilla: Suomen meripelas-
tusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksen 
johtamis- ja toimintavalmius merellisiin monialaon-
nettomuuksiin on välitön. Rajavartiolaitos edistää 
merellisen ympäristön suojelua.

Alueellinen koskemattomuus ja puolustusval-
mius: Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky 
yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilan-
teissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella 
on hyvä valmius alueellisen koskemattomuuden 
turvaamiseen ja valtakunnan puolustamiseen.

TUNNUSLAUSE
Rajavartiolaitos - turvana kaikissa oloissa.

VISIO
Rajavartiolaitos on kyvykäs eurooppalainen 
rajaturvallisuusorganisaatio ja tehokas Suomen 
turvallisuuden tuottaja. Rajavartiolaitos ennakoi 
turvallisuusympäristön muutoksia ja kehittää suo-
rituskykyjä vastatakseen ihmisten ja yhteiskunnan 
turvallisuustarpeisiin raja- ja merialueilla.

ARVOT

Luotettavuus, ammattitaito ja yhteistyökyky.

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINNAN 
LÄHTÖKOHDAT

Rajavartiolaitos toimii sisäisen ja ulkoisen turval-
lisuuden alueilla ja on osa Eurooppalaista raja- ja 
merivartiostoa. Rajavartiolaitoksen toiminnan 
kivijalkoina ovat arvoihin sitoutunut henkilöstö, 
sotilaallisesti järjestetty organisaatio, tehtävissä 
tarvittavat toimivaltuudet ja edistynyt tekniikka. 
Rajavartiolaitos on osa Suomen puolustusjär-
jestelmää. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä 
ja ilmassa vaikeissakin olosuhteissa. Kaikessa 
toiminnassa kunnioitetaan ja edistetään perus- ja 
ihmisoikeuksia.

RVL:N STRATEGISET LINJAUKSET
1) Vahvistetaan itärajan valvontaa ja kykyä torjua 
turvallisuusuhkia ulkorajoilla

2) Varmistetaan kyky turvallisuustehtäviin 
merialueilla

3) Kehitetään Rajavartiolaitoksen valmiutta 
toimia kaikissa turvallisuustilanteissa

4) Edistetään EU:n rajaturvallisuutta ja merellis-
tä turvallisuutta

5) Sisäiset toiminnot ja kumppanuudet mahdol-
listavat tehokkaan toiminnan

SIMPLY CLEVER

skoda.fi

ŠKODA OCTAVIA 4X4 -mallisto alkaen 33 142,29 €, CO2 -päästöllä 124 g/km, yhdistetty EU-kulutus 4,7 l/100 km. ŠKODA OCTAVIA COMBI 4X4 -mallisto alkaen 33 928,85 €, 
CO2 -päästöllä 124 g/km, yhdistetty EU-kulutus 4,7 l/100 km. ŠKODA OCTAVIA 4X4 -malliston CO2 -päästöt 124–158 g/km, yhdistetty EU-kulutus 4,7–6,8 l/100 km. Hinnat 
sisältävät toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein. Kysy ŠKODA Huolenpitosopimuksesta ŠKODA-jälleenmyyjältäsi tai lue lisää: skoda.fi/huolenpitosopimus.
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SOTILASVIRASSA PALVELEVAN VIRKAMIEHEN JA RAJAVARTIOMIEHEN 

FYYSINEN SUORITUSKYKY
RAJAVARTIOLAITOKSESSA FYYSISEN KUNNON MERKITYSTÄ ON TERÄVÖITETTY. OHJEISTUKSISSA ON VIITTAUKSIA 
HUONON KUNNON VAIKUTUKSISTA JOPA PALKKAUKSEEN. EDELLEENKÄÄN RAJAVARTIOLAITOS EI OLE LISÄNNYT 
MAHDOLLISUUTTA TYÖAJALLA TAPAHTUVAAN FYYSISEN KUNNON YLLÄPITOON SAMALLE TASOLLE KUIN MUISSA 
TURVALLISUUSVIRASTOISSA.
TEKSTI PLM JOUNI KURTTILA

L
aki Rajavartiolaitoksen hallinnosta 
22§ toteaa, että Rajavartiolaitoksen 
sotilasvirassa palvelevan virkamiehen 
ja rajavartiomiehen tulee ylläpitää 
työtehtäviensä edellyttämää kuntoa ja 

ammattitaitoa. Fyysisen suorituskyvyn arvioimi-
sesta ja siihen liittyvistä testeistä ja luokittelusta 
sekä kussakin tehtävässä vaadittavasta fyysisestä 
suorituskyvystä määrää Rajavartiolaitoksen 
päällikkö Rajavartiolaitoksen ylilääkäriä kuultuaan. 
Fyysistä kuntoa ja kenttäkelpoisuutta käsittävä 
pysyväisasiakirja on tullut voimaan 1.1.2017. 
Tässä määräyksessä on määritelty mm. fyysisen 
kunnon taso, jota edellytetään operatiivisissa teh-
tävissä palvelevilta. Suora lainaus määräyksestä: 
”Rauhan aikana sotilasvirassa palvelevan on kun-
tonsa puolesta selviydyttävä väsymättä ja suori-
tustasoaan laskematta jokapäiväisestä työstään. 
Tavoitteena on saavuttaa vähintään tyydyttävä 
kenttäkelpoisuus”. Mikäli kunto pysyy hyvänä ja 
testien mukaan henkilökohtainen kuntoindeksi on 
yli tason 3, lihaskunto- ja kestävyystestit tehdään 
joka kolmas vuosi.

MUTTA MITÄ SITTEN, JOS KUNTO 
ON PÄÄSSYTKIN REPSAHTAMAAN?

Koska työnantajan tarjoama mahdollisuus fyy-
sisen kunnon ylläpitämiseen myös työaikana on 
valitettavan vähäistä, joutuukin kunnon ylläpitä-
misen huolehtimaan pääosin vapaa-ainakanaan. 
Fyysisen kunnon testien perusteella kuntotes-
taaja antaa testattavalle testipalautteen. Mikäli 
testitulos jää alle vaadittavan tason, kuntotestaaja 
laatii virkamiehelle harjoitusohjelman fyysisen 
kunnon parantamiseksi, antaa liikuntaneuvon-
taa ja opastusta. Oikeus työnantajan tukemaan 
kuukausiliikuntaan säilyy ennallaan. Vaadittavan 
testituloksen alittamisen syyksi voi paljastua 
myös jokin sairaus, jolloin testattavan on syytä 
olla yhteydessä työterveyshuoltoon. Tarvittaessa 
työterveyshuolto voi ohjata henkilön jatkotut-
kimuksiin, kuntoutukseen tai määrätä hänelle 
esimerkiksi liikuntareseptin. Huonolla kunnolla voi 
olla myös negatiivisia vaikutuksia uralla etenemi-
seen, ulkomaan komennuksiin ja mahdollisuuksiin 
siirtyä fyysisesti vaativampiin tehtäviin.

Työnantaja julkaisi elokuussa 2017 tulkintaoh-

jeen, joka täydensi Rajavartiolaitoksen fyysisestä 
kunnosta ja kenttäkelpoisuudesta annettua pysy-
väisasiakirjaa. Ohjeessa oli kuusi kohtaa, joissa oli 
toimintaohjeita alentuneen kunnon nostamiseksi 
vaadittavalle tasolle. 1) Ohjaus tarvittaessa työter-
veyshuoltoon ja sitä kautta tarkempiin tutkimuk-
siin. 2) Harjoitusohjelman laadinta. 3) Vuosi aikaa 
kohottaa kuntoa, jolloin oikeus tuettuun kuukau-
siliikuntaan säilyy. 4) Testaus myös seuraavana 
vuonna. Kaikki edellä mainitut keinot ovat hyväk-
syttäviä ja omalta osaltaan edesauttavat kunnon 
kohentamisessa. Mutta ohjeessa oli kaksi kohtaa, 
joissa huonolla kunnolla olisi vaikutusta myös 
virkamiehen palkkaan. Tätä ei voi pitää hyväksyt-
tävänä, koska asia kuuluu Rajaturvallisuusunionin 
mielestä neuvoteltaviin sopimusasioihin. Ohjeen 
kohta, jossa esimies on velvollinen huomioimaan 
alentuneen kunnon alaisensa suoritusarvioinnin 
kohdassa 5.2 ammattitaidon ylläpito, ei ole sopi-
muksen mukainen. Lisäksi jos fyysinen kunto ei 
vuoden aikana nouse tavoitetasolle, on esimiehille 
annettu mahdollisuus huomioida se suoritusar-
vioinnin kohdissa 5.2 ammattitaidon ylläpito, 2.1 
tavoitteiden saavuttaminen ja 4.3 palautteeseen 
suhtautuminen. Tämä menettely on kahdella 
tapaa vastoin sovittua henkilökohtaisen työn-
suorituksen arviointimenettelyä kohtaan. Vaikka 
virkamiehellä on lakiperusteinen vastuu ylläpitää 
kuntoaan, ei sitä ole sovittu arvioitavan työnsuori-
tuksen arviointimittaristolla. Lisäksi arviointimenet-
telyllä olisi 
vaikutus 
vain laske-
vasti, kun 
se muiden 
arvioi-
tavien 
asioiden 
kohdalla 
voi vaikut-
taa sopi-
muksen 
mukaisesti 
myös 
nostavasti 
suoritus-
arviointiin. 
Rajaturval-
lisuusunio-

ni kannattaa fyysisen kunnon ottamista esimiehen 
ja alaisen välisessä kehityskeskustelussa esiin var-
sinkin siitä näkökannasta, että alaiselle tarjotaan 
apua ja mahdollisuutta kunnon parantamiseen. 
Huonon kunnon alentavaa vaikutusta suoritus-
arviontiin ei voi pitää sopimuksen ja sen hengen 
mukaisena. Mikäli seuraavissa suoritusarvioinneis-
sa huono kunto otetaan arvioitavaksi asiaksi, tulee 
siitä heti ilmoittaa paikalliselle luottamusmiehelle. 

TYÖNANTAJAN TUKEMA 
KUUKAUSILIIKUNTA 
TYÖAIKASUUNNITTELUSSA

Kuukausiliikunta suunnitellaan työvuoroluetteloon 
niin, etteivät ne suunnitteluvaiheessa aiheuta lisä- 
eivätkä ylityötarpeita. Jos vahvistetun työvuoro-
luettelon aikana syntyy operatiivinen tarve tehdä 
töitä vahvistetun työvuoroluettelon lisäksi, ei kuu-
kausiliikuntaan kohdistettuja tunteja enää poisteta. 
Sama asia pätee myös tasoitusvapaajärjestelmän 
kerryttämisjaksolla etukäteen suunniteltujen ja 
tilanteen mukaan syntyvien tuntien kohdalla. Vi-
rastotyöajassa kuukausiliikuntatunteja ei poisteta, 
jos lisätyö on tehty esimiehen määräyksestä. 
Mikäli virastotyöajassa jakson päättyessä on 
puskuritunteja kertynyt oma-aloitteisesta liukuman 
käytöstä, kuukausiliikuntaan käytetyt tunnit pois-
tetaan edelleenkin. 

Kuva Olli Ranua
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TJÄNSTEMAN I MILITÄRTJÄNST OCH GRÄNSBEVAKNINGSMANNENS 

FYSISKA PRESTATIONSFÖRMÅGA
GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET HAR TAGIT HÅRDARE STÄLLNING TILL VIKTEN AV FYSISK KONDITION. I 
ANVISNINGARNA FINNS TILL OM MED ANKNYTNINGAR TILL HUR EN DÅLIG KONDITION PÅVERKAR LÖNEN. 
OBEROENDE HAR GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET INTE ÖKAT MÖJLIGHETERNA ATT UPPRÄTTHÅLLA FYSISKA 
KONDITION TILL SAMMA NIVÅ SOM ÖVRIGA SÄKERHETSMYNDIGHETER.
TEXT JOUNI KURTTILA 

G
ränsbevakningsväsendets 
förvaltningslag 22§ bestämmer, 
att en gränsbevakningsman eller 
tjänsteman med militärtjänst inom 
Gränsbevakningsväsendet skall 

upprätthålla sin kondition och yrkesskicklighet 
enligt arbetsuppgiftens förutsättningar. Utvärderin-
gen av den fysiska prestationsförmågan och därtill 
hörande tester och klassificeringar samt kraven 
på fysisk kondition i varje uppgift bestämmer 
gränsbevakningsväsendets chef efter konsul-
tation med överläkaren. Den bestående ordern 
om fysiska kondition och fältdugligheten trädde 
ikraft 1.1.2017. I en bestäms bl.a. nivån på fysiska 
kondition som förutsätts av de i operativa tjänster. 
”I fredstid bör de i militärtjänst klara av sitt dagliga 
jobb utan att bli uttröttade eller att prestations-
nivån sjunker. Målsättningen är att uppnå minst 
tillfredställande fältduglighet” direkt citat ur ordern. 
I det fallet att kondition är god och det personliga 
konditionsindexet är över nivå 3, görs muskelkon-
dition- och uthållighetstestet vart tredje år. 

MEN VAD HÄNDER SEN OM 
KONDITION BLIVIT SÄMRE?

Eftersom möjligheten att upprätthålla kondition 
under arbetstid är beklagligt lite, hamnar man 
att huvudsakligen sköta om det på sin fritid. På 
basen av det fysiska testen ger konditionstesta-
ren respons på konditionstestet åt den testade. 
Om testresultatet blir under den krävda nivån, 
gör konditionstestaren ett träningsprogram för 
tjänstemannen att förbättra sin fysiska kondition, 
ger motionsråd och handledning. Rättigheten till 
arbetsgivarens stödda månadsmotion fortsätter 
som förut. Orsaker till svaga testresultat kan ock-
så visa sig vara en sjukdom och då är det bästa 
att den testade kontaktar arbetshälsovården. Vid 
behov kan arbetshälsovården skicka personen 
på fortsatta undersökningar, rehabilitering eller 
beordra t.ex. motion. Dålig kondition kan också 
ha negativa följder på karriärsavancemang, 
utlandskommenderingar eller förflyttning till fysiskt 
mera krävande uppgifter. 

Arbetsgivaren publicerade i augusti 2017 en 
tolkningsanvisning som kompletterar Gränsbe-
vakningsväsendets bestående order om fysisk 

kondition och fältduglighet. I anvisningen finns 
sex punkter vilka innehåller åtgärder för att höja 
den sänkta konditionen till den krävda nivån. 1) 
Vid behov konsultation av arbetshälsovården 
och noggrannare undersökningar. 2) Skapande 
av träningschema. 3) Ett års tid att höja kondition 
och under tiden 
bibehålls rätten till 
stöd månadsmoti-
on. 4) Testning även 
följande år.  Alla 
tidigare nämnda 
sätt är godtagbara 
och i sig hjälper till 
att höja kondition. 
Men i anvisningen 
finns också två 
punkter som gör 
att dålig kondition 
skulle påverka 
tjänstemannens 
lön. Det här kan 
inte accepteras 
eftersom Gränssä-
kerhetsunionens 
åsikt är att lönen 
tillhör förhandlings-
bara avtalsärenden. 
Anvisningens stycke, om att förmannen är skyldig 
att ta i beaktande den underordnades sänkta 
kondition i prestationsbedömningens punkt 5.2 
upprätthållande av yrkeskunskap, är inte avtalsen-
lig. Dessutom om fysiska kondition inte uppnått 
målsättningen under det gångna året, ger det 
möjlighet för förmannen att iaktta det i prestation-
bedömningens punkter 5.2 upprätthållande av 
yrkeskunskap, 2.1 uppnående av målsättningar 
och 4.3 förhållande till respons. Tillvägagångs-
sättet strider mot två olika bedömningsmetoder 
i personliga prestationsbedömningen. Fastän 
tjänstemannen har en lagstadgat ansvar att 
upprätthålla sin kondition, så är det inte avtalat 
som en mätare för bedömning av arbetsprestati-
on. Dessutom har mätaren endast en negativ och 
sänkbar effekt, även om den för andra utvärdera-
de kunde betyda en höjd prestationsbedömning 
enlig samma anvisning. Gränssäkerhetsunionen 
stöder iden att man påtalar fysiska kondition i 
utvecklingssamtalet mellan förmannen och unde-

rordnade samt erbjuder hjälp och möjlighet att 
förbättra kondition. En dålig konditions påverkan 
av prestationsbedömningen kan inte hållas som 
avtalsenligt eller dess anda. Om det förekommer 
att en dålig kondition påverkar prestationsbe-
dömningen bör man genast meddela åt lokala 

förtroendemannen.

ARBETSGIVARENS STÖDDA 
MÅNADSMOTION I 
ARBETSTIDSPLANERINGEN

Månadsmotionen planeras så att den inte i pla-
neringsskedet förorsakar tilläggs- eller övertid-
behov. Om det uppkommer ytterligare operativt 
behov efter det att arbetstidslistan är fastslagen, 
så tar man inte bort de timmar som planerats till 
månadsmotion.  Samma gäller för insamlings-
perioden i utjämningsledighetssystemet, för de 
förhandsplanerade timmarna och timmar upp-
kommit i efterhand. I ämbetsarbetstidsystemet 
tas inte heller månadsmotionstimmarna bort om 
tilläggsarbetet gjorts på beordra av förmannen. 
Om buffert-timmar gjorts på eget initiativ under 
perioden i ämbetsarbetstid så dras månadsmo-
tionstimmarna bort fortfarande.

Kuva Antti Tiihonen
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SOTAVETERAANI TAUNO TIKKASEN 
100 ITSENÄISYYDEN VUOTTA
TAUNO TIKKANEN ON VANHEMPI KUIN SUOMEN ITSENÄISYYS, SYNTYNYT KIURUVEDELLÄ 10.3.1916 JA JUURI NIITÄ 
IKÄLUOKKIA, JOTKA KANTOIVAT KAIKKEIN RASKAIMMAN UHRIN PUOLUSTAESSAAN MAATAMME NIIN TALVI- KUIN 
JATKOSODASSA. 
TEKSTI ARI KOMULAINEN

T
auno Tikkasen palvelus Suomen 
armeijassa alkoi varusmiehenä 
jääkäripataljoona 2:n ensimmäisessä 
komppaniassa (1./JP 2) Valkjärvellä 
2.9.1938. Sotilasvala vannottiin 

1.10.1938 Viipurissa. Loppusodassa oli paikalla 
myös marsalkka Mannerheim ratsun selässä. 
Siviili koitti 17.8.1939, mutta jo 26 
vuorokauden kuluttua 12.9.1939 
alkoi YH (Ylimääräiset harjoitukset), 
eli kenttäarmeijan suojajoukkojen 
liikekannallepano. 

Tauno Tikkanen sai komennuksen 
takaisin tuttuun yksikköön, eli JP 
2:n ensimmäiseen komppaniaan, 
pataljoona kuului Karjalankannaksen 
suojajoukkoihin rajakomppanioiden 
ohella. 

Liikekannallepanossa JP 2 keski-
tettiin Kivennavan Lipolaan. Lipolasta 
on matkaa kuuluisaan Mainilaan 
noin 15 kilometriä, missä Neuvosto-
liiton mukaan 26.11.1939 ammuttiin 
Suomesta tykistöllä NL:n puolelle. 
Tätä todellisuudessa Puna-Armeijan 
itse tekemää provokaatiota käytettiin 
yhtenä sodan aloittamisen syynä. 

PELTOAUKEAN TÄYDELTÄ 
VYÖRYI JOUKKOJA KOHTI

Aamulla 30.11.1939 Tauno Tikkaselle 
osui tornitähystysvuoro aivan rajalla. 
Sotaa edeltävänä iltana nähtiin Neu-
vostoliiton puolella olevan peltoauke-
an takana suuri määrä ajoneuvoja ja 
punaisia valoja. 

”Tasan kello 07.00 alkoi valta-
va tykistökeskitys. Välittömästi tämän jälkeen 
vihollisen joukkoja ja kalustoa alkoi vyöryä laajan 
peltoaukean koko leveydeltä kohti rajaa. Tein 
hälytyksen ja lähdin laskeutumaan vapisevin jaloin 
tornista alas”, muistelee Tauno sodan ensimmäis-
tä aamua. Taunon mieleen on jäänyt, että myös 
evakuoimatta jääneitä siviileitä oli hakeutunut 
pataljoonan asemiin suojaan tykistötulelta. 

Rajan pinnassa taisteluja ei käyty kovinkaan 
pitkään, vaan suunnitelman mukainen viivytysvai-

he alkoi. Vetäytyminen vihollisen kärkeä viivyttäen 
tapahtui Valkjärven kautta Pasurin kankaalle, siitä 
edelleen taistellen Äyräpään järven itäpuolitse 
Kyyrölään, Oinaalaan, Muolaalle, Kämärälle, 
Heinjoelle josta Pilpulaan. Kämärällä käydyissä 
taisteluissa 23.2.1940 kaatui komppanianpäällikkö 
luutnantti Esko Verho sekä Pohjois-Suomesta 
kotoisin ollut lähettikaveri Antti Määttä.

Pilpulassa yksikön rippeet suojautuivat 
päivän ajaksi männikkökankaan puiden suojaan. 
Vihollisella oli täysi ilmaherruus ja 29.2.1940 
lentotoiminta oli selkeästä säästä johtuen vilkasta. 
Lentokoneet tulittivat yksikköä voimakkaasti. Tau-
no suojautui liki metrin korkuisen kiven antamaan 
suojaan.

”Sukset laitoin noin puolentoista metrin päässä 
kasvavan, noin 30 senttiä paksua kuusta vasten. 
Kuuseen osui lentokoneen ampuma kranaatti, 

katkaisten sen kuin tikun poikki ja sukset menivät 
tuhannen päreiksi. Pelkästään toisen suksisauvan 
sompaan osui 11 sirpaletta. Yksi sirpaleista tun-
keutui tuonne kannikkaan, mikä teki kävelemisen 
mahdottomaksi”, muistelee Tauno haavoittumis-
taan. 

Voimakkaan keskityksen vuoksi joukot alkoivat 
perääntyä metsäkukkulalta ja Tauno seurasi heitä 

paksussa lumihangessa kontaten. 
Muutamia satoja metrejä kontattuaan 
matka jatkui jotenkuten seisaallaan 
linkuttaen suojaan. Sieltä Tauno 
evakuoitiin ensin Rauhan sairaalaan 
ja seuraavana päivänä – onneksi su-
muisena – junakuljetuksena Porin ylei-
seen sairaalaan hoidettavaksi, josta 
toipilaskodiksi muutettuun Kellahden 
kartanoon.

Rauha solmittiin 13.3.1940 ja 
siviiliin haavoittumisesta toipunut 
Tauno pääsi 23.5.1940. Välirauhan 
aika tehtiin maatilan töitä kotona 
Sulkavanjärvellä.

JATKOSOTA ALKOI 
POLKUPYÖRÄJOUKOISSA

Rauhan aikaa ei kestänyt kuin reilun 
vuoden, 17.6.1941 kyläpoliisi Tapani 
Keränen toi Taunolle liikekannalle-
panomääräyksen, jossa hänet käsket-
tiin Kiuruvedellä perustettavaan Kevyt 
Osasto 2:n toiseen jääkärikomppani-
aan. Komppanian perustamispaikka 
oli elokuvateatteri Väre. Osaston 
jääkärikomppaniat oli varustettu 
polkupyörin ja se kuului eversti Erkki 
Raappanan komentamaan 14.Divisi-
oonaan, joka oli keskitetty Kuhmon 

– Pielisjärven (nykyinen Lieksa) tasalle. Hyökkäys 
kohti itää alkoi vyöryä 3.–4.7.1941, mutta Kevyt 
Osasto 2 oli aluksi reservissä.

Kärkeen Kevyt osasto 2:n jääkärit määrättiin 
8.7.1941 Kolvasjärven tieristeyksen maastossa. 
Siitä osasto polki yhtenäisenä juuri vallattuun 
Repolan kylään, jonka vihollinen oli pääosin 
polttanut. Täällä osastosta irrotettiin erilliseen teh-
tävään ensimmäisestä jääkärikomppaniasta luut-
nantti Pentti Perttulin johtama kahden joukkueen 
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vahvuinen osasto (II ja III/1./Kev.Os.2), joka polki 
Lieksajärven ympäri. Tämä Perttulin johtama retki 
on tullut tunnetuksi Olli Saarelan 1999 ohjaamasta 
elokuvasta ”Rukajärven tie”.

Tauno ja loppuosasto jatkoivat itään, kohden 
Virran kapeikkoa, räjäytettyjä ja poltettuja siltoja 
korjaten. Taunon joukkueenjohtaja oli vänrikki 
Lauri Saari, joka tuli 1970-luvun lopulla tunnetuksi 
Imatralle perustetun surullisen kuuluisan Valco-
kuvaputkitehtaan johtajana.

Virran länsirannalla vänrikki Saari käski Taunon 
ja Jussi Vesamäen hakemaan Virran kylästä 
veneen ja löytyihän se. 

”Soudettiin kapeikkoon, niin joukkuekaverit 
näkivät itärannalla venäläisiä ja huusivat meille: 
suojautukaa! Miten sen teet veneessä keskellä 
virtaavaa vettä? Vene laskettiin rantaan ja sillä 
joukkue ylitti Virran kapeikon. Onneksi vihollisen 
puoleisella rannalla oli vain yksi vartiomies, joka 
lähti juoksemaan omiensa pariin kun ylitys alkoi. 
Ehdin vastarannalla ampua yhden laukauksen, 
minkä jälkeen joukkueenjohtaja määräsi perään-
tymään kapeikon omalle puolelle. Komppanian-
päällikkö hiiltyi tästä perääntymisestä ja huusi 
joukkueenjohtaja Saarelle: joukot perääntyvät, 
vaikka vastassa oli vain yksi hullu ryssä”, selostaa 
Tauno elävästi mieleen jääneitä sodan alkupäiviä 
ja vihollisen ensikosketuksesta jatkosodassa.

Tämän tapahtuman jälkeen Kevyt Osasto 2 
määrättiin Porajärven suunnalle. Todettakoon, 
että myöhemmin näissä Virran kapeikon rajuissa 
taisteluissa 11.-13.7.1941 kaatui suomalaisia 
kaikkiaan liki 50 sotilasta, joten vastassa oli enem-
mänkin porukkaa, kuin omistaan erilleen joutunut 
vartiomies.

KOVIA PARTIOMATKOJA
Erityisesti Taunon mieleen on jäänyt muutama 
partioretki. Ensimmäinen niistä tehtiin Kuutama-

lahdelta Ilomantsin Hattuvaaraan heinäkuussa 
1941. Pitkä reissu, jonka tavoitteena oli selvittää 
mahdollisten vihollisen joukkojen sijoittuminen 
rajaseudulla.

”Ei siellä onneksi ollut vihollisjoukkoja, tavattiin 
vain karhu, joka sai kyytiä poikien konepistoolista 
ja vihelteli mennessään. Ostin perillä voita kilon 
verran eräästä talosta, sen navetan ylisillä vietettiin 
yksi yönseutu heinissä. Kun tältä retkeltä palattiin, 
meiltä kaatui kaksi aseveljeä, Urho Saastamoinen 
ja naapurin mies Eino Tossavainen. Miehet lähti 
hakemaan aamupuuroa ja ajoivat vihollisen par-
tion väijytykseen tuhoisin seurauksin. En lähtenyt 
mukaan puuronhakureissulle, koska siinä olisi 
mennyt jäljellä oleva voiannos. Tässä partion jäl-
jityksessä joukkueenjohtaja Lauri Saari oli vähällä 
saada osuman konepistoolin luodeista. Onneksi 
luodit lävistivät vain asetakin käden ja rinnan 
välistä. Partio sytytti vetäytyessään metsäpalon, 
mutta ihme kyllä kaatuneet aseveljet eivät siinä 
palaneet, vaan suuri alue ruumiitten ympäriltä oli 
jäänyt palamatta.”

Hyökkäysvaiheen päätyttyä lokakuussa 1941 
Kevyt Osastosta siirrettiin nuoremmat ikäluokat 
– Tauno näiden mukana – JR 10:n kolmanteen 
pataljoonaan täydennysmiehiksi, aluksi 7. komp-
paniaan, joka järjestelyjen jälkeen 1942 muuttui 
numeroltaan 9. komppaniaksi.

Vieläkin – 75 vuotta retken jälkeen – nostaa 
Taunon pintaan vilunväreitä 14.–23.1.1942 tehty 
Osasto Majewskin jättipartion sivustasuojauspar-
tio Voldjärvelle, jolle Tauno joutui yllättäen, kun 
joku mukaan määrätyistä lähtijöistä sairastui. 

”Aikaa lähtöön annettiin vain puoli tuntia ja olin 
juuri vienyt toisen alusvaatekerran ja välihousut 
täisaunaan paistumaan, kun lähtö tuli, ja sinne 
ne lähtökiireessä myös jäivät. Onneksi sain siinä 
kenttävartiossa, josta lähdettiin itää kohti, Jussi 
Partaselta turkin lainaan, muutoin olisin paleltunut 

kuin russakka, kun pakkanen paukkui kuuleman 
mukaan lähes -50 asteessa ja taivasalla oltiin koko 
retki, sen johti luutnantti G. Nuorteva”, kertoo 
Tauno.

MARSKIN RITARI MENEHTYI
Taunon komppanian päälliköksi tuli vuonna 
1942 luutnantti Niilo Korhonen. Tauno muistaa 
hänet mitään pelkäämättömäksi sotilaaksi, 
joka veti monta tuloksekasta partiota vihollisen 
selustayhteyksille ja tukikohtiin. Niilo Korhonen 
nimettiin Mannerheim-ristin ritariksi numerolla 107, 
8.3.1943. 

”Kun Korhonen tuli komppanian päälliköksi, 
hän teki sinunkaupat meidän aliupseereitten kans-
sa. Selvin päin oli kunnon mies, mutta Korhosella 
oli paha alkoholiongelma ja asemasodan yksitoik-
koisuus oli hänelle myrkkyä. Joskus päällikkö hiip-
paili humalapäissään meidän etulinjan korsuihin. 
Näin tapahtui kerran alkutalvesta 1943. Tullessaan 
hän vaati huomionhuutamista, eikä perusteeksi 
kelvannut se, että miehet yrittävät nukkua kahden 
tunnin vartiovuorojen välillä. Korhonen rankaisi 
koko joukkuetta polttamalla lomat pitkäksi ajaksi 
ja samalla minulta meni sovittu vihkiloma”, muis-
telee Tauno ja jatkaa:

”Erään juopotteluillan jälkeen Korhonen riehui 
huoltoalueella ja kävi käsiksi vartiomieheen. 
Riehumista kävi asettelemassa päivystävä upseeri 
kahteen kertaan, mutta välittömästi tämän pois-
tuttua Korhonen hyökkäsi uudestaan vartiomie-
hen päälle ja tarttui kiväärin piippuun ja nykäisi sitä 
itselleen. Vartiomiehellä oli sormi varmistamatto-
man kiväärin liipaisimella, jolloin kivääri laukesi ja 
luoti osui Korhosen rintaan, joka menehtyi heti, 

Kersantti Tauno Tikkanen, eturivissä kuudes 
vasemmalta, johtamansa puolijoukkueen yhteiskuvassa 
keväällä 1942.

>>>>>
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tämä tapahtui 26.9.1943. Surkea loppu hyvälle 
sotilaalle.”

SUKELLUSVENE MENETETTIIN
Keväällä 1942 Halosen pataljoona, eli III/JR 10 
siirrettiin Rukajärvi – Kotskoma päätien eteläpuo-
lelle. Näin pataljoonan vastuulle tuli myös Sukel-
lusveneen eteentyönnetty tukikohta. Nimensä 
maastonkohta oli saanut sukellusvenettä muistut-
tavasta muodostaan kartoilla. Se oli noin 850 met-
riä pitkä ja 250 metriä leveä maankohouma soiden 
keskellä. Viholliseen oli matkaa noin 200 metriä, 
jonka linjat olivat suon takana kuivalla maalla. 
Omalle kiinteälle linjalle, eli tukikohta Kotinie-
meen, oli matkaa aavaa ja vetelää suota yli puoli 
kilometriä. Huolto Sukellusveneeseen onnistui 
vain pimeällä, koska vihollinen pystyi tähystämään 
huoltourille ja antoi herkästi keskityksen tykistöllä 
ja piiskatykeillä, jos havaitsi sillä liikettä.

”Se oli 20.9.1942, kun vihollinen valmisteli 
hyökkäystä Sukellusveneeseen. Ensin tuli tykistön 
ja heittimien häirintätulta ja jonkin ajan päästä 
tulitus kiihtyi kovaksi keskitykseksi. Siinä osui 
samaan suokuoppaan kaksi kranaattia vain 
puolentoista metrin päähän. Kumpikaan kranaatti 
ei haavoittanut ketään. Ensimmäinen heitti mutaa 
ja rapaa silmille ja toinen vei minulta muistin. Kun 
ensimmäinen räjähti, totesimme, että jos ohjetta 
noudatetaan, samaan reikään ei tule kahta. Mutta 
toisin kävi. Seisoimme siinä Otto Lyytikäisen 
ja Väinö Kuokkasen kanssa juoksuhaudassa 
vierekkäin. Otto ja Väinö säästyivät paineaallolta, 
koska heillä ei ollut kypärää päässään, minulla oli, 
ja toisen kranaatin paineaalto suuntautui kypärän 
alle. Tämä isku huumasi minut pitkäksi aikaa 
liki toimintakyvyttömäksi. Kun venäläinen aloitti 
vyörytyksen ja tukikohdasta jouduttiin vetäyty-
mään soiden yli Kotiniemeen, en muista näistä 
tapahtumista yhtään mitään. Onneksi kukaan ei 
tuossa vaiheessa kaatunut eikä edes haavoittu-
nut. Se jätti kuitenkin mielipahan siitä, ettei tiennyt 
varmistaa tukikohdan miesten perääntymistä.”

Sukellusvene menetettiin lopullisesti viholli-
selle ja divisioonan komentaja Raappana kielsi 
suunnitellun takaisinvaltaamisen, joka oli oikea 
toimenpide. Se säästi näin monen taistelijan 
menetyksen, jotka valtaus ja etenkin hallussapito 
olisi vaatinut.

PARAKKINIEMEN RAJU YÖLLINEN 
TAISTELU

Kolmas elokuuta 1944 alkoi kovat Tahkokos-
ken taistelut. Halosen pataljoona siirrettiin yöllä 
2.-3.8.1944 Ontrosenvaaraan, josta marssittiin 
Tahkokosken suuntaan. Tästä siirrosta on Taunolle 
jäänyt muistiin:

”Siirto tehtiin kuorma-autoilla ja kiire oli. Kent-
tävartiosta kun lähdettiin, niin lyötiin radiot rikki 
kiveen, koska uskottiin, että tänne ei enää palata. 
Kun marssittiin kohti Tahkokoskea, ohitettiin 

NUMEROT
Ylennykset: Korpraali 8.8.1941, alikersantti mar-
raskuu1941 ja kersantti 15.2.1942

Varusmies: 2.9.1938 – 17.8.1938 
Siviilissä: 26 päivää
Talvisota: 12.9.1939 – 23.5.1940 
Jatkosota: 17.9.1941 – 15.11.1944 
Yhteensä: 4 vuotta 9 kuukautta 28 päivää

tykkirivistö, jossa tykkien putket olivat suunnattu 
Suomeen päin. Tämä kertoi, että nyt on tosi 
kysymyksessä.”

Päätieltä pohjoisen suuntaan eteni Taistelu-
osasto Murole ja yhtäjaksoiset taistelut kestivät 
useita päiviä. Ne huipentuivat taisteluun Parakki-
niemestä 7.8.1944 aamuyöstä ja Munakukkulan 
eli Alcazarin valtausyritykseen 10.8.1944.

Illalla 6.8.1944 Hännisen komppanian, eli 9./JR 
10 miehet olivat väsyneitä. Luutnantti Hänninen 
komensi komppaniansa Tsirkka-Kemijoen varteen 
Parakkiniemeen lepoon ja kersantti Tauno Tikka-
sen johtama puolijoukkue asettui Parakkiniemen 
tyveen selustavarmistukseen. Poterot kaivettiin 
välittömästi iltamyöhällä.

Yöllä 7.8.1944, noin puoli kahden maissa, alkoi 
lännen suunnalta kuulua taistelun ääniä ja pian 
vyöryi vihollisen joukkoja uraata huutaen joenvar-
ressa olevaa Hännisen komppaniaa vasten. 

Siinä pyrki linjojen läpi ja omalle puolelleen joen 
taakse suomalaisten selustassa ollut Jalkaväkiryk-
mentti 345:n esikunta ja sen kolmas pataljoona. 
Syntyi raivoisa yöllinen taistelu, onneksi oli täyden 
kuun aika ja se antoi tarvittavaa valoa. Vain yhden 
sotilaan nähtiin pelastuneen uimalla joen yli tukin 
suojassa. Aamuyöstä Hänninen määräsi komp-
paniansa puhdistamaan jokivartta, kun tilanne 
alkoi rauhoittua. 

”Hänninen antoi määräyksen, että pitää varmis-
taa, ettei joukossa ole valekuolleita. Suolta kuului 
vielä käsikranaattien räjähtelyä, kun venäläiset 
räjäyttelivät niitä huomattuaan tilanteen toivotto-
muuden. Olin parin metrin päässä, kun alikersantti 
Reino Koponen ampui sarjan konepistoolilla ma-
hallaan makaavan miehen selkään varmistuksen. 
Ammuttu käännettiin selälleen ja todettiin olevan 
everstiluutnantin arvoinen sotilas. Myöhemmin 
selvisi, että siinä oli kaatunut JR 345 komentaja, 
everstiluutnantti Bachkow. Kauhistuin, kun näin 
everstiluutnantin taskusta löytyneestä lompakosta 
esille otetun lapsen kuvan. Pelkästään meidän 
puolijoukkueen asemien edessä oli toistasataa 
kaatunutta venäläistä ja koko alueella yli 200, jälki 
oli rumaa”, muistelee Tauno tätä rajua yöllistä 
taistelua.

Luutnantti Seppo Hänninen kaatui 16.8.1944 
komppaniansa kärjessä yrittäessään murtaa 
vihollisen puolustusta viimeiseksi jääneessä hyök-
käyksessä, jossa yritettiin motittaa Tahkokoskelle 
hyökänneen 27.Divisioonan voimat. Hännisen 
ruumis jäi taistelukentälle, koska kiivaan tulituksen 
alla sitä ei saatu haettua pois. Vuonna 2015 saatiin 
tieto, että venäläinen etsijä oli löytänyt sodan 
aikaisen ruumiin jäännökset ja tuntolevyn, joka 
selvitysten perusteella osoittautui Seppo Hänni-
sen tuntolevyksi.

PALUU RAUHAN TÖIHIN
Aselepo alkoi suomalaisilla 4.9. ja Puna-Armeijalla 
5.9.1944. Välirauha solmittiin 19.9.1944 ja sen pe-
rusteella 14.Divisioonan joukot vedettiin Rukajär-

veltä Suomeen. 14.Divisioona oli ainoana pitänyt 
hyökkäysvaiheessa saavuttamansa asemat koko 
pitkällä itärintamalla.

Taunon komppanialla oli – kuten kaikilla 14.Di-
visioonan jalkaväkijoukoilla – pitkä marssi edessä 
kotiuttamiseen. Aselevon astuessa voimaan 
komppania oli Peukaloniemen tukikohdassa, 
päätien pohjoispuolella. Sieltä marssittiin ensin 
Rukajärvi – Lieksa päätietä Jukolan mottiin Nur-
mijärvelle, josta Lieksan Märäjälahteen, noin 280 
kilometriä. Lieksasta siirryttiin junalla Sotkamoon. 
Sotkamosta taas marssittiin kotiutuspaikkakun-
nalle Pielavedelle 180 kilometriä. Pielavedellä sau-
nottiin ja lotat pesivät miesten selät. Kotiuttaminen 
oli 15.11.1944. Pitkä sota oli lopulta päättynyt.

RAUHAN TÖIHIN
Kotiin Lassillaan palattuaan Tauno meni ensim-
mäisenä rankamehtään polttopuita tekemään ja 
jatkoi muihin talon töihin. Kihlautuminen Martta 
puolison kanssa tapahtui jo sota-aikana 18.7.1942 
ja avioliitto solmittiin 21.2.1943. Briljanttihäitä 
vietetään, jos elonpäiviä riittää, 21.2.2018. Lapsia 
on kolme, kaksi poikaa ja tyttö.

Tauno kehitti 1950–1960-luvulla Martta puoli-
son avustuksella tuottoisan sivutoimen, eli kutoi 
täkänöitä (seinävaatteita), mistä työstä sai palkki-
ota kaksi miljoonaa vanhaa markkaa. Niillä varoilla 
hän osti Lassilan tilan 1964 itselleen ja maksoi 
sisarosuudet ja koulutti vanhimman pojan. Tauno 
oli valittu sodan jälkeen Tornioon rajavartiostoon, 
mutta jätti menemättä.

”Yhtenä merkittävänä elämäni tämän päivän 
kohokohtana pidän Suomen lipun nostamista 
oman kodin salkoon ja voin nähdä omin silmin 
sen vielä yli 100-vuotiaana. Se on merkki siitä, että 
itsenäisyyttä on vielä jonkin verran jäljellä. Vain 
itsenäisen maan kansalaisilla on se ilo omakoh-
taisesti koettavissa. Nämä EU-uraahuudot huoles-
tuttaa eniten. Siitä en suostu enempää sanomaan, 
jos eivät ymmärrä mitä tarkoitan. Sanon sen, että 
mitä siellä Suomenlinnan peruskalliossa lukee-
kaan: Jälkimaailma, seiso täällä omalla pohjallasi 
äläkä luota vieraaseen apuun.”

Kun kysyn lopuksi, mikä on pitkän iän salai-
suus, toteaa Tauno:

”Kyllä elämä jatkuu, kun muistaa vain hengit-
tää!”
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III/JR 10:s ordonansofficer, fänrik M Laasosen ritade 
täckskiss 7.8.1944 Utplånande av en 200-man stark 
fiendetrupp 7.8.1944 i Tahkokoski.

III/JR 10:n lähettiupseerin, vänrikki M Laasosen piirtämä 
peitepiirros 7.8.1944 200-miehisen vihollisosaston 
tuhoamisesta 7.8.1944 Tahkokoskella.

>>>>>

KRIGSVETERANEN TAUNO TIKKANENS 
100 SJÄLVSTÄNDIGA ÅR
TAUNO TIKKANEN ÄR ÄLDRE ÄN FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET, FÖDD I KIURUVESI 10.3.1916 OCH JUST AV DE 
ÅLDERSGRUPPER, SOM BAR DEN TYNGSTA BÖRDAN NÄR DE FÖRSVARADE VÅRT LAND I BÅDE VINTER- OCH 
FORTSÄTTNINGSKRIGET. 

TEXT ARI KOMULAINEN

T
auno Tikkanens tjänstgöring i Fin-
lands arme började som beväring i 
andra jägarbataljonen första kompani 
(1./JP 2) i Valkeajärvi 2.9.1938. Han 
svor soldateden 1.10.1938 i Viborg. 

I slutkriget närvarade även marshalk Mannerheim 
på sin häst. De civila dagarna började 17.8.1939 
men redan efter 26 dygn 12.9.1939 började YH 
(tilläggsövning), dvs mobilisering av fältarmens 
skyddstrupper. 

Tauno Tikkanen fick en kommendering tillbaka 
till den bekanta enheten, första kompani i andra 
jägarbataljon. Bataljonen tillhörde Karjalakannas 
skyddstrupper vid sidan av gränskompanien. 

Mobiliseringen av JP 2 koncentrerades till 
Kivennava i Lipola. Från Lipola är avståndet till 
det omtalade Manila ca 15 kilometer, från vilket 
man enligt Sovjetunionen 26.11.1939 avlossade 
artilleripjäser från Finland till Sovjetunionens sida 
av gränsen. I verkligheten var det röda armens 
egen provokation som senare användes som en 
av orsakerna till påbörjande av kriget. 

ANFALLET STRÄCKTE SIG LÄNGS 
HELA ÅKERGLÄNTAN

På morgonen 30.11.1939 fick Tauno Tikkanen 
tornutkikstur alldeles vid gränsen. Kvällen innan 
kriget bröt ut såg man en stor mängd med fordon 
och röda ljus längs åkergläntan på Sovjetunionens 
sida 

”Jämt klockan 07.00 började en riktad artil-
leribeskjutning. Fiendernas trupper och fordon 
började omedelbart efter det anfalla längs hela 
åkeröppningen mot gränsen. ”Jag alamerade och 
kom ner ur tornet med skakande ben”, minns 
Tauno krigets första morgon. Tauno minns också 
att de civila som inte ännu evakuerat sökte skydd 
i bataljonens ställningar från artilleripjäserna. 

Striderna i närheten av gränsen höll inte på 
länge utan man påbörjade fördröjnings- och 

retrieringsfasen enligt planerna. Efter retrieringen 
tillbaka till Pilpula sökte resterna av enheten skydd 
i tallskogen under ett dygn. Fienden hade total 
luftövervälde och flygverksamheten 29.2.1940 
var livlig på grund av det klara vädret. Enheten 
beskjöts kraftigt av flygplanen. Tauno tog skydd 
bakom en nästan meter hög sten.

”Jag lutade skidorna mot en 30 cm tjock 

granstam som var ungefär 1,5 meter ifrån mig. 
Granen träffades av en flygplansgranat och 
granen bröts av som en sticka och skidorna gick 
i tusen bitar. Bara i den ena skidstavens skidtrissa 
träffade 11 splitter. Ett av splittren trängde sig in 
i baken, vilket gjorde det omöjlig att gå, berättar 
Tauno om då han sårade.

 På grund av det kraftiga anfallet började 
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Fiendes huvudanfall med en bataljons styrka mot ”ubåts”-basen 20.9.1942. Anfallet riktade sig rakt mot så att 
finländarnas ställningar från båda sidorna. Skiss Isto Turpeinen.

Pataljoonan vahvuisen vihollisen 20.9.1942 tekemä päähyökkäys Sukellusveneen tukikohtaan kohdistui sen keskelle, 
josta suomalaisten asemat vyörytettiin molempiin päihin. Piirros Isto Turpeinen.

trupperna dra sig tillbaka från skogsåsen och 
Tauno följde efter dem  krypandes i den tjocka 
snön. Efter att krupit några hundra meter fortsatte 
färden upprätt genom att halta sig till skydd. 
Därifrån evakuerade Tauno för till Fredens sjukhus 
och följande dag – lyckligtvis omtöcknad – med 
tågtransport till Björneborgs allmänna sjukhus för 
vård,  vidare till Kellahtis herrgård för tillfrisknande. 

Freden skrevs under 13.3.1940 och Tau-
no hemförlovades till civila efter tillfrisknande 
23.5.1940. Under mellanfreden gjorde han jord-
bruksarbete på hemgården i Sulkavanjärvi.

FORTSÄTTNINGSGKRIGET BÖRJADE 
I CYKELKOMPANIET

Fredstiden räckte bara drygt ett år och 17.6.1941 
hämtade bypolisen Tapani Keränen en mobi-
liseringsorder, i vilken man beodrade honom 
till Kiuruvesi var man 
grundade andra lätta 
avdelningen i andra 
jägarkompaniet. Kom-
paniets samlingsplats 
var biografen Väre. 
Avdelningens jägarkom-
pani var utrustade med 
cyklar och tillhörde den 
14:de division, som var 
samlade till Kuhmo – 
Pielisjärvi (nuvarande 
Lieksa) axeln, under 
överste Erkki Raap-
panan kommando. 
Anfallet mot öst började 
3.–4.7.1941, men andra 
lätta avdelningen var till 
en början i reserv.

Först beodrades 
jägarna i den andra 
lätta avdelningen till Kol-
vasjärvis vägkorsning 
i terrängen 8.7.1941. 
Därifrån trampade 
avdelningen vidare  
genom den nyss ocku-
perade Repola byn, 
som fienden till stora 
delar bränt ner. Här 
delades avdelningen 
upp och under ledning av första jägarkompaniets 
löjtnant Pentti Perttulin med de två grupper starka 
avdelning (II och III/1./Lätta avd.2) i uppgift att 
cykla runt Lieksajärvi.  

Tauno och den övriga avdelningen fortsatte 
österut, mot Virtas smala sund, med att reparera 
sprängda och brända broar. Taunos gruppchef va 
fänrik Lauri Saari, som i slutet av 1970-talet blev 
känd som chef för den ökända Valco-bildrörsfab-
riken i Imatra.

På Virtas västra strand beodrade fänrik Saari 

att Tauno och Vesamäki att hämta en båt från byn 
Virta och det gjorde de. 

”Vi rodde in i sundet och då såg de egna 
gruppen ryssar på östra sidan och ropade till oss: 
ta skydd! Hur gör du det i en båt mitt i strömman-
de vatten? Båten tog iland och gruppen tog sig 
över Virtas sund med den. Till alla lycka hade man 
bara en vaktman på fiendes sida och han sprang 
tillbaka till de egna då vi började ta oss över. Jag 
hann skjuta ett skott på den andra stranden och 
efter det beodrade gruppchefen att retriera tillba-
ka till den egna sidan. Kompanichefen förargade 
sig över detta och ropade till gruppchefen Saari: 
”trupperna retrierar fast motståndet endast består 
av en tokig ryss”, berättar Tauno inlevelsefullt om 
krigets första dagar och första kontakten med 
fienden under fortsättningskriget.

Efter denhär händelsen beodrades den andra 
lätta avdelningen till Porajärvi. Man bör notera, att 

i striderna runt Virtas smala sund 11.-13.7.1941 
stupade nästan 50 soldater så motståndet va 
betydligt större än en enskilld soldat.

HÅRDA PATRULLER
Tauno minns speciellt en patrull från Kuutamalahti 
till Hattuvaara i Ilomantsi juli 1941. En lång resa, 
som skulle kartlägga eventuella fientliga trupper i 
gränstrakterna.

”Lyckligvis fanns där inte fiende trupper, vi möt-
te på en björn, som fick smaka på pojkarnas mas-

kinpistol då skotten vissla förbi. Väl framme köpte 
jag ett kilo smör från en gård och på ladugårdens 
övre våning övernatta vi en natt i höet. På vägen 
tillbaka från den resan, stupade två vapenbröder, 
Urho Saastamoinen och grannens man Eino Tos-
savainen. Männen gick för att hämta morgongröt 
och hamna i ett överfall av en fiende patrull med 
förödande följder. Jag for inte med och hämta gröt 
för då hade jag förbrukat det sista av smörportion. 
Då man spårade denna fiende patrull var det nära 
att gruppchef Lauri Saari själv skulle ha träffats av 
en maskinpistols kula. Till all lycka gick kulan igen-
om armhålan på rocken. Patrullen tände under sin 
reträtt en skogsbrand men konstig nog brann inte 
de stupade vapenbröderna , utan ett stort område 
runt kropparna hade lämnats oförstört. 

Då anfallsfasen slutade i oktober 1941 flyttade 
man de yngre åldersgrupperna från lätta avdelnin-
gen – bland dem Tauno – som kompletteringsmän 

till JR 10:s tredje 
bataljon, först som 
7:e kompani, men 
efter omorganisering 
1942 bytte siffran till 
9:e kompani. 

PARAKKI-
NIEMIS 
VÅLDSAMMA 
STRID I 
NATTEN

Den tredje augusti 
1944 började de 
hårda stiderna i Tah-
kokoski. Halonens 
bataljon flyttades på 
natten 2.-3.8.1944 
till Ontrosenvaara, 
varifrån man mar-
scheradei riktning 
mot Tahkokoski. Från 
den förflyttningen 
har följande lämnat i 
Taunos minne:

”Förflyttningen 
gjordes med lastbilar 
och det var bråd-
skande. Då vi åkte 
iväg från fältposten 

slog vi sönder radion mot en sten för vi trodde att 
vi aldrig mer kommer tillbaka hit. Då vi marshera-
de mot Tahkokoski, passerade vi en artillerilinje, 
vars rör var riktade mot Finland. Det berättade att 
nu är det på riktigt.”

På huvudvägen norrut gick stridsavdelningen 
Murole och de kontinuerliga striderna räckte flera 
dagar. De kulminerade i striden om  Parakkiniemi 
på morgonnatten 7.8.1944 och  försöket att över-
ta  Munakukkula, även kallat Alcazarin 10.8.1944.

På kvällen 6.8.1944 var Hänninens kompani, 
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SIFFROR
Befodran: Korpral 8.8.1941, undersergant novem-
ber 1941 och sergant 15.2.1942
Beväring: 2.9.1938 – 17.8.1938 
Sivil: 26 dygn
Vinterkriget: 12.9.1939 – 23.5.1940 
Fortsättningskriget: 17.9.1941 – 15.11.1944 
Tillsammans: 4 år 9 månader 28 dagar

alltså 9./JR 10:s män trötta. Löjtnant Hänninen 
beodrade sitt kompani att vila vid Parkkiniemi 
längs med Tsirkka-Kemijoki och halvpluton under 
sergant Tauno Tikkasen ledning att ta ställningar 
vid Parakkiniemi för att trygga anfall bakifrån. Man 
grävde stridsgropar direkt på sena kvällen.

På natten 7.8.1944, ca halv tvåtiden, börja man 
höra ljudet av strider från väst och snart började 
fiende trupper anfalla mot Hänninens kompani 
längs älven. 

De försökte ta sig genom ställningarna och till 
sin egna sidan av ån och till infanterirekrymente 
345:s stav och dess tredje bataljon, vilka fanns 
bakom finländarnas ryggar. Det uppstod en ursin-
nig strid i natten och som tur var det fullmåne som 
gav tillräckligt med ljus. Vi såg endast en soldat 
rädda sig över till andra sidan av ån genom att 
simma i skydd av en stock. Under morgonnatten 
bestämde Hänninen att kompaniet städar upp 
åbanken då situation började lugna sig. 

”Hänninen gav order, att försäkra att det inte 
fanns sådana som låtsades vara döda bland 
trupperna. Man kunde ännu höra handgranater 
sprängas, då ryssarna i sin desperation sprängde 
sig själva. Jag var på ett par meters avstånd då 
undersergant Reino Koponen sköt en serie med 
maskinpistolen i ryggen på en soldat som låg på 
magen för att försäkra han va död. Den skjutna 
vändes på rygg och vi konstatera att det var en 
soldat med graden överstelöjtnant. Senare blev 
det uträtt det att JR 345:s kommendör, övers-
telöjtnant Bachkow hade stupat i slaget. Jag 
blev förskräckt då jag såg ett kort på ett barn i 
plånboken vi hittade ur överstelöjtnantens ficka. 

Bara framför vår halvplutons ställningar var över 
hundra stupade ryssar och på hela området över 
200. Spåren efter striden var fula”, drar sig Tauno 
till minnes om nattens våldsamma strider.

Löjtnant Seppo Hänninen stupade 16.8.1944 
i spetsen av sitt kompani då de försökte bryta 
fiendens försvar i ett sista anfall att belägra 27. 
Divisionens styrkor som anfallit Tahkokoski. 
Hänninen kropp lämnade på stridfältet, därför 
att man inte lyckades hämta bort det pga den 
ihärdiga beskjutningen. År 2015 fick vi veta, att en 
rysk sökare hade hitta ett lik från krigstiderna och 
identifieringsbrickor som basen av utredningarna  
visade sig vara Seppo Hännisen identifierings-
brickor.

TILLBAKA TILL FREDSARBETE
Vapenvilan började bland finländarna 4.9. och 
i röda armen 5.9.1944. Mellanfreden knöts 
19.9.1944 och på basen av den drog man tillbaka 
14.Divisionen från Rukajärvi till Finland. 14.Divisi-
oon hade som enda division lyckats hålla sin ställ-
ning från anfallningsfasen längs hela östfronten.

Då Tauno återvände hem till Lassila gick han 
för ut i slanskogen för att göra ved och fortsatte 
med andra sysslor på gården. Förlovningen med 
makan Martta skedde redan under krigstiden 
18.7.1942 och äktenskapet ingicks 21.2.1943. 
Briljantbröllop firas 21.2.2018 om dagarna i liv 
räcker till. Det finns tre barn, två pojkar och en 
flicka.

Tauno utvecklade tillsammans med ma-
kan Martta hjälp en lönsam sidoinkomst på 
1950–1960-talet. De vävde väggbonader för vilka 

de fick två miljoner gamla finska mark i lön. För 
dessa tillgångar löste han in Lassila gård i sitt ägo 
1964 och betalade bort syskondelar samt skolade 
äldsta sonen. Tauno valdes till Torneås gränsbe-
vakningssektion men lät bli att åka.

”En av de mest betydelsefull höjdpunkterna i 
mitt liv är att se Finlands flagga hissas upp i det 
egna hemmets flaggstånd och att ännu kunna 
se det med egna ögon då man är över hundra år 
gammal. Det är ett tecken på att det fortfarande 
finns självständighet i någon mån. Endast med-
borgare i ett självständigt land kan uppleva den 
glädjen. Dessa EU-rop oroar mest. Jag tänker inte 
säga mer om det ifall du inte förstår vad jag me-
nar. Jag säger bara det som även står i Sveaborgs 
bergsten: Eftervärlden, stå här på din egen grund 
och förlita dig inte på hjälp utifrån.”

Då jag till sist frågar, vad är hemligheten bakom 
ett långt liv, konstaterar Tauno:

”Livet fortsätter nog, bara man kommer ihåg 
att andas!”
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Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018 
RTU:n jäsenille ja Rajaviestin lukijoille!

Kuvat Asko Ristolainen ja Jukka Määttä



16 RAJAVIESTI  -  RAJATURVALLISUUSUNIONI  RY

SUOMI 100

MUISTOTILAISUUS SAARISTOSSA
1.11.2017 SAAPUU VENE TOISENSA JÄLKEEN TOLVMANGRUNDETIN LAHDELLE LUODON SAARISTOSSA. ILTA ON 
TYYNI, KYLMÄ JA KUU VALAISEE HEIKOSTI SUHTEELLISEN SYVÄN LAHDEN. IHMISET KOKOONTUVAT VAATIMATTOMAN 
MUISTOMERKIN LUO, JOKA ON SIIRTOLOHKAREEN KYLJESSÄ RANNAN LÄHEISYYDESSÄ. VALLITSEE HARRAS 
TUNNELMA.

S/S EGITYN ASELASTI

- 6 500 Venäläistä Mosin Nagant kivääriä 
sekä 1 850 000 patruunaa
- 30 Hiram Maxim konekivääriä sekä 700 
000 patruunaa
- 200 Mauser pistoolia sekä 30 000 
patruunaa
- 5 500 käsikranaattia
- 8 moottoripyörää
- 38 laatikkoa pioneerimateriaalia
- 19 laatikkoa bensiiniä
- 2 tynnyriä bensiiniä
- 2 laatikkoa rasvaa

TEKSTI DANIEL SNELLMAN
KUVAT  JANNIKE BACK, ÖSTERBOTTENS 
TIDNING

”
Equity 100” työryhmä esittää kertomuk-
sen siitä mitä tällä paikalla sata vuotta 
sitten tapahtui. Kansanedustaja Peter 
Östman pitää juhlapuheen. Luodon 
kunnan edustaja laskee seppeleen 

muistomerkille. Kokkolan merivartioaseman partio 
laskee seppeleen Länsi-Suomen merivartioston 
puolesta. Paikalle kokoontunut joukko laulaa 
Maamme-laulun ja laulu joka kuuluu hiljaisessa 
yössä saa kylmät väreet kulkemaan selkäpiitä 
pitkin. Mikä on saanut kaikki nämä ihmiset ko-
koontumaan tälle paikalle juuri tänä iltana? 

Tarkalleen sata vuotta sitten keliolosuhteet 
ovat samanlaiset kuin muistotilaisuudessa. 
Illalla 1.11.1917 kokoontuu värvättyinä noin 60 
isänmaallista lähialueen miestä lähes toisistaan 
tietämättöminä pienillä moottoriveneillään Tolv-
mangrundetiin. Operaatio on niin salainen etteivät 
edes vaimot tiedä mitä miehet lähtevät tekemään. 
Osa miehistä kertoo menevänsä metsästämään. 
Pohjanmaan rannikko on syksyllä 1917 tarkasti 
Venäläisten sotilaiden valvoma. 12 vuotta aikai-
semmin on aselaiva S/S John Grafton aselastin 
purkamisen jälkeen ajanut karille ja räjäytetty 
Tolvmangrundetin sisäpuolella. Luodossa on seit-
semän Venäläistä osastoa ja esikunta on vain vii-
den kilometrin päässä Tolvmangrundetin saaresta.  
On jyrkästi kiellettyä liikkua merellä pimeyden 
laskettua. Urhoollisia miehiä ajaa eteenpäin tavoite 
Suomen vapautumisesta Venäjän vallasta.

ASELAIVA SAAPUU
Miehet havaitsevat suuren aluksen lähestyvän 
Tolvmangrundetia. Alus saapuu muutamia tunteja 
ennen sovittua aikaa. Molemmat isoisäni isoisät 
valmistautuvat ohjaamaan aluksen sisään lahteen 
lyhdyillä, kumpikin omalla puolellaan lahtea. So-
vittu valomerkki on kolme lyhdyn välähdystä. Alus 
pääsee ankkuroitumaan turvallisesti lahdelle.

S/S EQUITY
75 metriä pitkä höyrylaiva on viisi päivää aikai-
semmin lähtenyt  150 tonnin aselastissa Saksan 
Danzigista. Vain 26 vuotias kapteeni Gustav 
Pezold miehistöineen on taitavasti ohjannut aluk-
sensa vihamielisten aluksien sekä miinakenttien 
ohi pitkin Ruotsin rannikkovesiä Holmön tasalle 
saakka.  Aluksen mukana on myös kahdeksan 
suomalaista jääkäriä, jotka ovat saaneet sotilas-
koulutuksen Saksassa.

ASELASTI PURETAAN
Lokakuun 31 päivänä on laiva onnistuneesti 
päässyt Västeröhön Vöyrillä, missä puretaan 80 
tonnia sotamateriaalista. Aluksen ankkuroidessa 
vuorokautta myöhemmin Tolvmangrundetin lah-
delle, puretaan lasti nopeasti mutta äänettömästi. 
Lasti puretaan nostoverkoilla ja laivan lastipuo-
meilla ensin proomulle ja siitä eteenpäin maihin 
pienillä veneillä. 3,5 tunnin kuluttua on purettu 70 
tonnia sotamateriaalia ja alus aloittaa matkansa 
takaisin Saksaan. Tolvmangrundetin saarella 
aselasti naamioidaan maastoon ja sinne jätetään 
vartijat jotka ovat saaneet käskyn räjäyttää aseet 

jos kätkö paljastetaan.

ASEET SALAKULJETETAAN 
ETEENPÄIN

Venäläisten vartijoiden nenän edessä koko lasti 
onnistutaan kuljettamaan eteenpäin pienissä 
erissä ja eri reittejä pitkin Kruunupyyhyn ja sieltä 
eteenpäin suojeluskuntien käyttöön.

S/S Equitystä saaduilla aseilla riisuttiin Venä-
läiset joukot aseista Pohjanmaalla 28.1.1918. 
Vapaussota-sisällissota syttyi. Taistelut loppuivat 
16.5. 1918. Aseita käytti myöhemmin puolus-
tusvoimat. Aseista ja aseen osista valmistettiin 
myöhemmin  aseita jotka olivat käytössä aina 
nykypäiviin saakka.
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MINNESFEST I SKÄRGÅRDEN
PÅ KVÄLLEN 1.11.2017 SAMLAS STILLA BÅT EFTER BÅT I TOLVMANGRUNDSVIKEN I LARSMO YTTRE SKÄRGÅRD. 
KVÄLLEN ÄR STILLA, KALL OCH MÅNEN LYSER SVAGT UPP DEN RELATIVT DJUPA VIKEN. MÄNNISKORNA SAMLAS KRING 
DEN ANSPRÅKSLÖSA MINNESPLATTAN SOM FINNS PÅ ETT FLYTTBLOCK I STRANDKANTEN. EN ANDÄKTIG STÄMNING 
RÅDER. 

S/S EGITYS VAPENLAST

- 6 500 beslagtagna ryska Mosin Nagant 
gevär med 1 850 000 patroner
- 30 Hiram Maxim maskingevär med 700 
000 patroner
- 200 Mauserpistoler med 30 000 
patroner
- 5 500 handgranater
- 8 motorcyklar
- 38 lådor pionjärmaterial
- 19 lådor verktyg
- 2 fat bensin 
- 2 boxar fett

TEXT DANIEL SNELLMAN
BILDER JANNIKE BACK, ÖSTERBOTTENS 
TIDNING

A
rbetsgruppen ”Equity100” återger 
berättelsen om vad som hände på 
denna plats för 100 år sedan. Riks-
dagsledamot Peter Östman håller 
festtal. Kommunens representant 

lägger ner en minneskrans. Karleby sjöbevaknings 
patrull lägger ner Västra Finlands sjöbevaknings-
sektions minneskrans. Den samlade skaran 
sjunger ”Vårt land” och den allvarliga stämman 
som ljuder ut i den stilla natten får det att krypa 
kalla kårar längs ryggen.Vad har då fått alla dessa 
människor att samlas till denna plats just den här 
kvällen? 

För exakt 100 år sedan var väderförhållande-
na likadana som på minnestillfället. På kvällen 
1.11.1917 har ett 60-tal patriotiska män från 
nejden lyckats mobilisera sig och tar sig ut med 
små motorbåtar till Tolvmangrundet. Operationen 
är så hemlig att inte ens fruarna vet vad männen 
håller på med, endel av männen uppger att 
de skall ut på jakt. Den Österbottniska kusten 
är hösten 1917 noggrant bevakad av ryska 
soldater. Tolv år tidigare har vapenfartyget S/S 
John Grafton efter vapenlossning gått på grund 
och sprängts innanför Tolvmangrundet. I Larsmo 
finns sju ryska förläggningar och högkvarteret är 
så nära som fem kilometer från Tolvmangrundet. 
Det är strängt förbjudet att röra sig till sjöss efter 
mörkrets inbrott.

De modiga männen drivs av en vision om ett 
Finland fritt från det ryska förtrycket.

VAPENFARTYGET ANLÄNDER
Männen upptäcker ett stort fartyg påväg mot 
Tolvmangrundet. Fartyget kommer några timmar 
före utsatt tid. Man gör sig redo och min morfars 
far- och mor-fäder visar in fartyget med varsin 
blinkande lykta, en på var sida om viken. Den 
överenskomna ljussignalen var tre blinkningar. 
Fartyget kunde tryggt ankra i viken.

S/S EQUITYS FARLIGA RESA
Det 75 meter långa ångfartyget har fem dygn tidi-
gare avgått med sin 150 ton tunga vapenlast från 
Tyska Danzig. Kaptenen Gustav Pezold, endast 
26 år, med besättning har skickligt tagit sitt fartyg 

förbi fientliga farkoster och minbälten upp längs 
svenska kusten upp till höjd med Holmön. Med 
på fartyget fanns också åtta finska jägare som 
fullföljt sin utbildning i Tyskland. 

VAPENLASTEN LOSSAS
Den 31 oktober har man lyckats ta sig in till Väste-
rö i Vörå och där lossar man 80 ton krigsmateriel. 
När fartyget ett dygn senare ankrar i Tolv-
mangrundsviken lossas lasten snabbt men tyst. 
Lasten lossas med hjälp av lastnät och fartygets 
lastbommar. Man hissar ner materielet på en pråm 
och därifrån vidare med småbåtar iland. Efter 3,5 
timmar har man lossat 70 ton krigsmateriel och 
fartyget påbörjar sin resa tillbaka till Tyskland.

På Tolvmangrundet maskerar man lasten och 
utser vakter som får i uppgift att spränga lasten 
ifall den upptäcks.

VAPNEN SMUGGLAS VIDARE
Man lyckas transportera hela lasten, under näsan 
på de ryska gendarmerna, i små partier och olika 
vägar vidare till Kronoby varifrån de kommer 
vidare till skyddskårernas användning.

Med vapnen från Equity avväpnades den 28 
januari 1918 de ryska förläggningarna i Öster-
botten. Frihetskriget-inbördeskriget bryter ut. 
Striderna upphör den 16:e maj 1918. Vapnen 
används senare av försvarsmakten. Av vapnen 
och vapendelarna gjorde man vapen som varit i 
bruk fram till idag.
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YLIRAJAVARTIJA LASSE KARJALAINEN ON

KÄSISTÄÄN KÄTEVÄ KOIRAMIES
YLIRAJAVARTIJA JA KOIRANOHJAAJA LASSE KARJALAINEN (52) ON NÄPPÄRÄ MIES KÄSISTÄÄN. HÄNELTÄ ONNISTUU 
NIIN TUOHITÖIDEN, LINTUJEN KUIN VAAPPUJENKIN TEKEMINEN. TÄMÄN LISÄKSI ISÄNMAALLISELTA MIEHELTÄ LÖYTYY 
MIELENKIINTOISIA AJATUKSIA NIIN NYKYMENOSTA KUIN MAAILMASTA YLEENSÄKIN.

TEKSTI OLLI RANUA
KUVAT OLLI RANUA JA LASSE KARJALAISEN 
KOTIALBUMI

R
ajaviestin Suomi 100 –vaapun teki-
jälle Lasse Karjalaiselle isänmaalli-
suus ja kotiseuturakkaus on lähellä 
sydäntä. 

- Kovalla työllä ja sisulla on 
sotien jälkeen tämä maa rakennettu. Taistelu- ja 
puolustustahtoa löytyy taatusti tarvittaessa myös 
minulta, sanoo Lasse Karjalainen.

Kun Karjalainen täyttää kolmenkymmenen 
vuoden päästä 80 vuotta, hän arvelee että monta 
sotaa on siihen mennessä käyty. Muun muassa 
puhtaasta vedestä vielä taistellaan.

- Kun jossain soditaan, ollaan tavallaan mukana 
sodassa muutkin, varsinkin kun nykyään on netit 
ja somet eli tietoa on mahdollista saada joka 
puolelta, sanoo Karjalainen.

Ja kuten on huomattu, niin sodat laittavat 
ihmiset myös liikkeelle.

- Ihminen on kuitenkin toiselle ihmiselle se suu-
rin vihollinen. Pyramidin huipulla olevista hulluista 
sodat yleensä lähtevät liikkeelle ja toisaalta niiden 
alapuolella kärkkyvät sitten ne seuraavat hullut, 
muistuttaa Lasse Karjalainen.

”MAAILMANLOPUNMEININKI!”
Lasse Karjalainen suosii mieluummin face to 
face -tapaamisia kuin nykyään muodissa olevaa 
somettamista. Karjalainen on myös huolissaan 
varsinkin nuorison keskuudessa vallalla olevasta 
liikunnan vähyydestä ja valvomisesta.

- Someriippuvuus on samanlainen riippuvuus 
kuin mikä tahansa muu riippuvuus. Pari viikkoa il-
man somettamista, niin moni huomaisi että ilman-
kin pärjää oikein hyvin, kertoo Lasse Karjalainen.

Istuessa elimistö on lepotilassa ja aineenvaih-
dunta ei toimi. Lassen mielestä pitäisi aina välillä 
nousta ylös ja käydä vaikka wc:ssä, mutta kun 
aina on kiire ja tulosta pitäisi saada aikaan tässä 
tehokkuusajattelun maailmassa. Kärsivällisyys 
puuttuu nykyajan nuorisolta.

- Jos ollaan enemmän istualtaan kuin tehdään 
pöllejä, ei se ole hyvä juttu, kiteyttää Karjalainen.

Unessa päivän asiat menevät omiin lokeroihin 
ja näin tapahtuu oppimista. Tämän vuoksi riittävä 
uni on ihmiselle tärkeää.

- Entisen tullimiehen Lasse Monton sanoin: 
”Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus”, toteaa 
Lasse Karjalainen.

VIRKAURA

Lasse Karjalainen on syntynyt vuonna 1965, joten 
eläkkeelle kutsu koittaa vuonna 2020. Tuolloin 
palvelusta on kertynyt 54,5 vuotta. Karjalainen on 
syntyperäinen kuusamolainen ja myös hänen mo-
lemmat vanhemmat ovat lähtöisin Kuusamosta. 
Lapsuudenkoti löytyy Lämsänkyläntien varresta 
parisen kymmentä kilometriä Kortesalmen 
rajavartioasemalta länteen ja nykyinen kotitalo on 
saman tien varressa tästä vielä parisenkymmentä 
kilometriä Kuusamon suuntaan, noin kymmenen 
kilometriä keskustasta.

Peruskoulun jälkeen Karjalaisen tie vei ensin 
kauppaopistoon ja sitten armeijaan (1985-86). En-
nen kuin Lasse pääsi työllisyysvaroin töihin Ölkyn 
rajavartioasemalle, teki hän vielä mutkan Rukalle 
lipunmyyntiin ja hissipojaksi. Ölkyllä vierähti vuosi 
helmikuun alusta 1987 tammikuun loppuun 1988. 

Rajavartiolaitokseen vakituiseen virkaan 
Karjalainen pääsi Liikasen vartiolle Kuusamoon 
1.4.1988. Kun Lassea vähän tämän jälkeen 
houkuteltiin päällystöopistoon ja parin päivän 
miettimisen jälkeen hän ei sinne halunnut lähteä, 
simputettiin hänet rangaistukseksi Kajaaniin 
sissikomppaniaan. Alkujaan hänen piti mennä 
asevarastolle varastomieheksi, mutta lopulta 
hän löysikin itsensä keittiöltä ”muonapoikana”. 
”Rangaistussiirtoa” kesti kuusi kuukautta, sillä 
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1.9.1989 Karjalainen pääsi omasta anomukses-
taan takaisin Kuusamoon, tällä kertaa Kuntijärven 
rajavartioasemalle.

Jo ennen kuin Lasse ehti ilmoittautua Kuntijär-
velle, oli saman vartion mies Elias Kaijala ehtinyt 
houkutella hänet rajakoira Lukon varaohjaajaksi. 
Tästä alkoikin sitten loppuvirkauran kestävä 
rajakoiranohjaajan tie, sillä jo seuraavan vuoden 
lopulla (1990) Karjalainen sai ensimmäisen 
”oman” koiran Yrkin. Yrkin kanssa tuli sitten mo-
nenlaista kisamenestystäkin, muun muassa kaksi 
kertaa hopeaa RVL:n koirakisoista, kultaa RVL:n 
rajapartiokisoista (1996) ja useita KR:n mesta-
ruuksia. Vuonna 1997 Eteläpään Jarkko oli RVL:n 
mestaruuskisoissa pisteen verran parempi ja niin 
niukka tappio jäi silloin hieman harmittamaan.

Yrkin rajakoirataival päättyi vuonna 2001, jolloin 
vastaavasti Nikin taival alkoi. Niki vaihtui Lukkoon 
vuonna 2010 ja samannimisellä koiralla kuin ura 
aikoinaan alkoi, mennäänkin sitten eläkkeelle 
siirtymiseen saakka.

Nykyiselle virkapaikalle Kortesalmen rajavartio-
asemalle Karjalainen siirtyi Kuntijärveltä 1.5.1995.

KOIRAMIES
Kerran koiramies - aina koiramies pätee suurim-
paan osaan Rajavartiolaitoksen koiramiehistä, niin 
Lasse Karjalaiseenkin. 

Ensimmäisen koiranohjaajakurssin Karjalainen 
kävi vuonna 1991. Tuolloin Martti Hämäläinen piti 
pienimuotoisen Kainuun oman kurssin Kuivas-
salmessa. Kurssi kesti muutaman päivän, jonka 

lisäksi oli koulutuspäiviä.
- Jäljen ajoa, henkilöilmaisua, tottista,… 

perusjuttuja mitä nykyäänkin on, muistelee Lasse 
Karjalainen vuoden 1991 koirakurssia.

Kuntijärven vartiolla oli Lassen sinne vuonna 
1989 tullessa vain yksi koira. Koiravahvuuksia on 
sittemmin vartioasemilla nostettu, osin siksikin 
että tiheää vartioasemaverkostoa on karsittu. 

- Yhteishenki on koiramiehillä ollut aina hyvä 
ja yhdessä on tehty paljon. Samaan aikaan kuin 

minä, saivat raja-
koiran myös Eskolan 
Heino ja Maaningan 
Ari, joten samassa 
veneessä olijoita 
oli muitakin, kertoo 
Karjalainen.

Myöhemmin kun 
Karjalainen sai raja-
koira Nikin vuonna 
2001, kävi hän viikon 
koulutuspaketteja 
Imatralla, Onttolassa 
ja Muoniossa.

- Koulutusviikoil-
ta sai tietynlaisia 
suuntaviivoja ja 
malleja. Kursseilla on 
hyvä seurata oman ja 
muiden koirien kehit-
tymistä. Lisäksi koira 
saa ympäristöoppia 
ja kehittyy myös sitä 
kautta, jatkaa Lasse 
karjalainen.

Aikoinaan rajakoira 
tehtiin ja koulutettiin 
kutakuinkin kaikista 
”taloon” otetuista 

koirista. Nykyään jos koirasta ei tehtävään ole, se 
laitetaan armotta hylkyyn ja otetaan uusi tilalle. 
Aiemmin myös kiellettiin koiraa enemmän, mutta 
nykysuuntauksen mukaan käytetään operanttia 
ehdollistamista, eli oikeasta suorituksesta palki-
taan ja väärin tekemistä ei noteerata.

- Itse perusasiat eivät kuitenkaan ole muuttu-
neet miksikään, sillä koira on edelleenkin koira ja 
tärkeintä on ajaa vanhaa jälkeä sekä etsiä ihmisiä 
ja esineitä, muistuttaa Karjalainen.

Lasse Karjalainen on sitä mieltä, että koiran-
kouluttamisessa on menty parempaan suuntaan 
siinäkin mielessä, että koiran kouluttaminen 
perustuu aiempaa enemmän hajun eli nokan 
käyttämiseen. Rajavartiolaitoksen koiratoimintaan 
Karjalainen toivoo vielä parempaa ennakointia.

- Koiratoiminnassa pitäisi pystyä ajattelemaan 
riittävän monia vuosia etukynteen, sillä koira ei 
vielä palvelukseen otettaessa ole rajalle valmis. 
Rajavartiolaitos ei tule jatkossakaan toimeen ilman 
koiria, sillä niille ei ole näköpiirissä korvaajaa, 
muistuttaa Lasse Karjalainen.

Vuonna 2005 tapahtui sellaisia asioita mitkä 
saattavat vaikuttaa joillakin vielä tänäkin päivänä. 
Palkkauskehitys ei ole ollut sellaista mitä työn 
vaativuus ja sitovuus edellyttäisi. Karjalainen 
toivoo että tämä epäkohta korjaantuisi tuleville 
koiranohjaajille.

- Pitää muistaa että arvostus lähtee aina 
siitä miten itse arvostaa työtään, sanoo Lasse 
Karjalainen.

VUOLEMINEN
Käsillä tekeminen on kuulunut Lasse Karjalaisen 
elämään jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Ölkyn 
rajavartioasemalla vuonna 1987 Karjalaisen kum-
mirajavartijana toiminut Esko Turkia sai istutettua 
Lasseen vuolemisen kipinän.

- Turkian Esko taisi nostaa veljensä Lintu-Antin 
Nykyinen koira Lukko.
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vuoleman linnun pöydälle ja sanoa: ”Et muuten 
osaa tehdä tuommosta!” ja laittoi saman tien 
linnun piiloon. Haaste oli heitetty, muistelee Lasse 
Karjalainen.

Puukon tupin Lasse ja Esko tekivät yhdessä. 
Lassen muovimukinkin oli väistyttävä itse tehdyn 
kuksan tieltä. 

Mikäli meinaa vuolla, tarvitaan kuitenkin hyvä 
puukko.

- Olen alusta asti vuollut pääosin rovaniemeläi-
sen Veikko Hakkaraisen Kullervo-puukolla. Jonkin 
verran myös Tommi-puukolla, jatkaa Lasse.

Töissä oltiin aikoinaan maastossa paljon. Kuu-
losteltiin ja tulisteltiin. Tällöin oli aikaa vuoleskella 
mm. paistinlastoja ja tehdä tuohitöitä. Vartiolla 
päivystäjänä ollessa oli myös aikaa tehdä lintuja ja 
muita puhdetöitä.

Lasse on saanut siirrettyä käsillä tekemisen 
halua ja taitoa eteenpäin myös lapsilleen. Rajalla 
upseerinuraa aloitteleva Olli-poika vuoleskelee, 
tekee pienimuotoisia tuohitöitä sekä vaappuja. 
Tyttäret ovat tehneet mm. ryijyjä.

VAAPUT JA KALASTUS
Paitsi puu- ja tuohitöitä, Lasse Karjalainen on jo 
pitkään tehnyt myös vaappuja. Karjalaisen vaap-
pujen merkki on Aalto-Vaaput ja niiden tunnus-
omainen piirre on aaltomainen kylki.

- Vuonna 1993  markkinoille tuli Seniori-siika-
vaappu, mutta se oli niin kysytty että sitä ei saanut 
mistään. Niinpä se piti tehdä itse, muistelee 
Karjalainen.

Karjalaisen mielestä se mikä ei ole perinnettä, 
on aina jossain muodossa plagioitua. Toisaalta 
miksi keksiä polkupyörää uudelleen?

Karjalaiselle vaappujenteko on talvikautena 
myös tietynlaista terapiaa, mutta kiire ja tehdas-
maisuus on pyritty pitämään poissa, sillä Karjalai-
sen mielestä kiirettä ei tekiessä saa olla.

”Käsityöt ovat aivojen herkkua. Ne ruokkivat 
kolmiulotteista ajattelua ja virittelevät luovuutta, 
ongelmanratkaisukykyä ja parantavat aivopuolis-
kojen yhteistyötä.” (Talouselämä 12/2012).

Karjalaisen vaappu voitti aikoinaan siiansou-
tukilpailut, jolloin vaappujen myynti lähti käsistä. 

Nykyään myyntiin menee vuosittain muutamia 
satoja vaappuja.

- Kun joskus saa omalla vaapulla kalan, niin 
kyllähän se vaapuntekijän palkitsee, kertoo Lasse.

Lasse Karjalainen kalastaa lähinnä taimenta ja 
siikaa. Kaikilla tavoilla ja sekä kesällä että talvella. 
Haastatteluakin tehdessä Lassella oli siikaverkot 
lammessa jään alla ja edellisenä päivänä oli ver-
koissa ollut viisi mukavan kokoista siikaa.

MUITA HARRASTUKSIA
Lasse Karjalainen harrastaa vapaa-aikanaan myös 
metsästystä. Lähinnä hirvenmetsästystä, sillä 
muu riista on saanut jäädä viime vuosina rauhaan. 
Kauppiksen aikaan aloitettua kitaransoittoa Karja-
lainen myös harrastaa aina silloin tällöin.

- Kitaran soitto on lähinnä räpyttämistä. Säh-
kökitaraa on kuitenkin joskus mukava huudattaa, 
kertoo Lasse.

Lasse Karjalainen lukee mielellään filosofisia, 
psykologisia ja historiallisia kirjoja, ja mm. Dosto-
jevskejä.  Viimeisin kirja kertoi vanhan intiaanitietä-
jän elämästä ja opetuksista.

- Bear Hartin kirja Äitini Tuuli isoin opetus 
lienee, että ”Sinä elät oman itsesi kanssa”, kertoo 
Lasse.

Muita viimeaikaisia Lassen lukemia kirjoja ovat 
Tom Lundbergin Avain, Steve Altenin Ylösnou-
semus (Mayojen Testamentti) ja Daniel Golema-
nin Tunneäly: Todella älykkäästi voi toimia vain 
ihminen, joka hyväksyy omat tunteensa, tiedostaa 
ne ja osaa hallita niitä.

Karjalaisen lukemassa Arno Kotron ja Hannu T 
Sepposen kirjassa Mies vailla tasa-arvoa vastaa-
vasti mietitään, kumpi on loppujen lopuksi syrjitty 
sukupuoli?

LOPUKSI
Kun Lasse Karjalainen jää eläkkeelle, on hän 
luvannut itselleen olla yhä enemmän luonnossa 
kalastamassa ja metsiä hoitamassa. Ajankäytön-
ongelmia ei kuulemma tule olemaan. Karjalainen 
on myös kohtuuden ja positiivisen ajattelun 
kannattaja.

- Kaikkea kohtuudella ja positiivinen ajatte-
lutapa on kaiken A ja O. Positiivisuus tuottaa 
positiivisuutta, muutoin valon näkeminen tunnelin 
päässä olisi usein hyvin vaikeaa, lopettaa Lasse 
Karjalainen.
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SUOMI 100 
-VALOKUVAKILPAILU
RAJAVIESTIN 
KALASTUSAIHEINEN 
VALOKUVAKILPAILU ON 
RATKENNUT. PARHAAN 
KALASTUKSEEN 
LIITTYVÄN KUVAN OTTI 
PETRI KIPPOLA. KUVAN 
NIMI ON ”ELMERIN 
ENSIMMÄINEN AHVEN”. 

K
ippola kertoo kuvasta 
seuraavasti: ”Ahven 
tuli mato-ongella 
Mustasaaren Köklotin 
kalasataman laiturilta. 

Saaliskala oli sen verran pieni, että 
päästettiin vielä takaisin mereen 
kasvamaan.”

Palkintona ollut Lasse Karja-
laisen Suomi 100 Aalto-vaappu 
lahjakotelossa lähtee siis Petri 
Kippolan perheelle.

Kilpailuun osallistui 
runsaasti muitakin 
hyviä kuvia, kuten 
ohesta näkee! Kaksi 
hienoa silhuettikuvaa, 
iloinen kalaporukka, 
lohennosto ja puiden 
sekä kalojen takaa 
kurkistavat lapset.

Kiitos kaikille 
valokuvakilpailuun 
osallistuneille!

Voittajakuva:
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BRYSSELISSÄ RIITTÄÄ TÖITÄ
RAJAVIESTIN TOIMITUS SAI SUOMEN EU-SUURLÄHETYSTÖLTÄ KUTSUN SAAPUA SYYSKUUN LOPULLA TUTUSTUMAAN 
BRYSSELIIN KOMISSIOON JA PARLAMENTTIIN SEKÄ SIELLÄ TYÖSKENTELEVIIN IHMISIIN. MUKANA TUTUSTUMASSA OLI 
25 AY-LEHTIEN TOIMITTAJAA TAI MUUTEN AMMATTIYHDISTYSTOIMINNAN VIESTINNÄSSÄ MUKANA OLEVAA HENKILÖÄ.

TEKSTI JA KUVAT OLLI RANUA

E
uroopan komissioon tehdään noin 
tuhat vierailua vuosittain, mikä 
tarkoittaa noin kolmea vierailua per 
päivä.

Lähtöpäivänä kokoontuminen oli 
Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja itse Brysselissä 

odottikin sitten tiukka kahden päivän ohjelma.

VIERAILU
Vierailu keskittyi pääasiassa komissioon, mutta 
kävimme tutustumassa myös parlamenttiin.

Seuraavassa muutamia kohokohtia ja aiheita 
kahden päivän aikana kuulluista esityksistä.

JON NYMAN: Maailman suurimman talousalu-

een eli EU:n agendalla on viritteillä useita kauppa-
sopimuksia. USA:n presidentin Donald Trumpin 
erilainen kanta vapaakauppaan on tuonut hyvän 
sauman solmia sopimuksia USA:n hylkäämien 
maiden kanssa. Kauppasotaa ei onneksi ainakaan 
vielä ole näköpiirissä.

MICHAEL GAST: Euroopan sosiaalisten oikeuk-
sien pilarissa on kyse uusien ja entistä tehok-
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kaampien oikeuksien antamisesta kansalaisille. 
Siihen on kirjattu 20 perusperiaatetta, jotka on 
jaettu kolmeen lukuun: 1) Yhtäläiset mahdollisuu-
det ja pääsy työmarkkinoille, 2) Oikeudenmukaiset 
työolot ja 3) Sosiaalinen suojelu ja osallisuus.

MICHELLE GILL: Euroopan komission audio-
visuaaliset palvelut tarjoavat videota, kuvaa ja 
ääntä rekisteröityneille käyttäjille ilmaiseksi (lähde 
mainittava).

ANTTI TIMONEN: Euroopan komission 
puheenjohtaja luxemburgilainen Jean-Claude 
Junckerin pääteemat ovat: työllisyys, kasvu, in-
vestoinnit ja kilpailukyky. NATO ei koe EU-puolus-
tusta kilpailijaksi vaan täydentäväksi.

AURA SALLA: Nykyinen komissio ei halua 
jäädä muistiin Brexit -komissiona, joten viimei-
senä vuotena halutaan saada paljon aikaan. 
EU-neuvoston rooli on tuoda esille jäsenmaiden 
perspektiivi.

TIINA ASTOLA: EU:n tulisi edistää tasa-arvoa 
myös ulkosuhteissa. Naisten osallistuminen 
työmarkkinoille, naisten palkkaerot ja naisköyhyys 
sekä sukupuoleen perustuva väkivalta ovat nyt 
esillä.

Tapasimme parlamentissa käynnin yhteydessä 
myös kaksi Suomen EU-edustajaa eli meppiä, 
Miapetra Kumpula-Natrin ja Henna Virkkusen. He 
kertoivat omasta työstään parlamentissa.

UHKA VAI MAHDOLLISUUS?
Euroopan Unioni, komissio ja parlamentti, ovat 
Suomesta katsottuna jääneet hieman etäisiksi. 
Omassa ”kuplassaan” Brysselissä touhuavat vir-
kamiehet ja parlamentin jäsenet tekevät kuitenkin 
pitkää päivää Euroopan eteen.

Turhan usein, kun puhutaan EU:sta, on sävy 
negatiivinen. Mitähän direktiivejä ja kieltoja ne 
sieltä taas jäsenvaltioihin lähettävät? Kurkkujen 
suoruutta vai nuuskakieltoa. Vai puhutaanko 
maahanmuuttokriisistä, hiilinielusta, Iso-Britannian 
Brexitistä, Unkarin ja Puolan ”niskoittelusta” 
tai muusta vastaavasta negatiivissävytteisestä 
asiasta.

Monen mielestä pärjäisimme paremmin ilman 
EU:a ja euroa, mutta vähintään yhtä monen 
mielestä emme. Nyt kun molemmissa kuitenkin 
olemme, lienee järkevintä yrittää saada niistä 
paras mahdollinen hyöty ja kehittää molempia 

parhaalla mahdollisella tavalla.
Vierailu Brysseliin oli melkoinen tietopaketti 

ja avasi katsomaan asioita hieman toisestakin 
näkökulmasta.



24 RAJAVIESTI  -  RAJATURVALLISUUSUNIONI  RY

RTU:N LUOTTAMUSMIESTEN JA JÄSENYHDISTYSTEN PUHEENJOHTAJIEN KOULUTUSRISTEILYLLÄ

UUTTA PUHTIA EDUNVALVONTAAN!
RAJATURVALLISUUSUNIONIN KOULUTUSTILAISUUS PIDETTIIN TALLINKIN SILJA SYMPHONYLLA 1.-3.11.2017. 
TYÖNANTAJAN TUKEMAAN KOULUTUKSEEN OSALLISTUI REILU 30 LUOTTAMUSMIESTÄ JA JÄSENYHDISTYSTEN 
PUHEENJOHTAJAA RVL:N ERI HALLINTOYKSIKÖISTÄ. KOLMIPÄIVÄISESSÄ SEMINAARISSA KESKITYTTIIN 
JÄSENREKISTERIIN, YHDISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA SOPIMUSTOIMINNAN TAVOITTEISIIN. AIKAA OLI 
VARATTU MYÖS AJANKOHTAISILLE KUULUMISILLE.

TEKSTI SAMI HINTSALA
KUVAT MARKKU VÄÄNÄNEN

K
okous käynnistyi melkoisen täsmälli-
sesti 1.11. klo 11. Väen toivotti ter-
vetulleeksi jo tuttuun tapaan RTU:n 
koulutusvastaava, luottamusmies 
Janne Varonen Suomenlahdelta. 

Aluksi käytiin läpi kokouksen käytännön järjestelyt 
sekä RTU:n koulutuksen ajankohtaiset kuulumi-
set. Varosen johdolla hahmoteltiin myös tulevan 
kauden keskeisiä koulutuksia. Näistä tärkeimmät 
ovat toukokuun luottamusmiesten koulutus, 
marraskuun yhteinen LM- ja PJ –koulutus sekä 
alustavasti yhteistyössä Aliupseeriliiton kanssa 
sovittu LM -peruskurssi keväällä. Suunnitteilla on 
myös palkkatiimin jäsenten koulutus, jatkoa RTU:n 
omalle LM-kurssille sekä paikallista koulutusta. 
Koulutusvastaavaa kiinnosti muun muassa JHL:n 
järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistuneiden 
kokemukset.  Positiivista palautetta annettiin aina-
kin vuorovaikutus- ja neuvottelutaitokurssista. 

INTOA JÄSENREKISTERIN 
KÄYTTÖÖN

Sanna Juden Avoinesta kartoitti yhdistysten 
kokemuksia jäsenrekisteristä: mihin tarkoitukseen 
rekisteriä on käytetty, tai mihin sitä käytetään tällä 
hetkellä. Vastausten perusteella suurin osa tar-
peista liittyy tavanomaisiin yhdistysten tehtävien 
hoitamiseen. Olennaista on täsmällisen ja ajanta-
saisen jäsentiedon saanti sekä tilanteen hallinta 
myös muutoksissa. Uutena opittiin jäsenrekisterin 
raportointiominaisuutta. Keskustelussa tuotiin 

esille myös havaittuja puutteita perustietojen saa-
misen osalta. Näistä tehtiin parantamisehdotuksia 
RTU:n hallinnon suuntaan. 

PAIKALLISET KATSAUKSET JA 
VALTION SOPIMUSTAVOITTEET 2018

Luottamusmiesten katsauksissa paneuduttiin eri 
hallintoyksiköiden ajankohtaisiin asioihin. Kuulu-
misia käytiin läpi paikallisten luottamusmiesten 
etukäteen valmistelemien esitysten mukaisesti. 
Myös keskusteluun oli varattu aikaa. Syvällisem-
pää keskustelua käytiin muun muassa liittyen 
tasoitusvapaajärjestelmän käyttöön ja käytäntöihin 
eri hallintoyksiköissä tai paikallisesti. Samoin EVP-

pooli, Länsi-Suomen merivartioasemien kohtalo, 
Immolan homeongelmat ja uusien rajavartijoiden 
koulutustehtävät puhuttivat. 

RTU:n puheenjohtaja Erkki Hirvonsalon johdolla 
käytiin ensimmäisen koulutuspäivän lopuksi läpi 
JHL:n/Valtion sopimustavoitteiden listaa. Listalta 
poimittiin tarkasteluun sellaisia tavoitteita, joilla voi 
toteutuessaan olla merkitystä RVL:n työntekijöille. 

MITÄ MINÄ SAAN LIITOLTA? 
Toinen kokouspäivä herätti osallistujat pohtimaan 
ay-toiminnan peruskysymyksiä ja järjestäytymisen 
merkitystä. Veikko Lehtonen JHL:sta alusti kes-
kustelua esimerkeillä muualta maailmasta. Niiden 
valossa suomalaista edunvalvontaa on helppo 
arvostaa. Toisaalta on hyvä muistaa, kuinka pitkä 
matka meillä on tähän päivään mennessä kuljettu 
työ- ja virkaehtosopimusten kanssa. Uudistukset 
eivät ole syntyneet sattumalta. 

Niinpä Lehtosen mukaan jokaisen työntekijän 
olisi hyvä miettiä, mitä jäsenyys ammattiliitossa 
minulle oikeasti merkitsee? Tai onko jäsenyys vain 
jäsenkortin myötä tulevia etuisuuksia? Vai onko 
jäsenyys jotakin enemmän? 

Keskustelussa jaettiin kokemuksia sellaisista ti-
lanteista, joissa liitosta ollaan eroamassa. Samalla 
mietittiin oikeita kysymyksiä ja oikeanlaista suh-
tautumista asiaan. Puheenvuoroissa nousi esille 
hyviä kokemuksia siitä, miten asioista keskuste-
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leminen on auttanut. Monessa tapauksessa on 
ollut kyse tietämättömyydestä tai luuloista. Myös 
tiedon välittäminen on koettu ongelmaksi aikana, 
jolloin tietoa tulvii joka paikasta. Liiton toiminnan 
näkökulmasta uhkana ovat myös itsekeskeisyys 
ja passiivisuus. On vaikea järjestää niin houkut-
televaa toimintaa, että siihen lähdettäisiin enää 
mukaan. 

Lehtonen kehotti vielä kaikkia avoimesti 
miettimään, mihin yhdistyksen vähiä resursseja 
käytetään: luodaanko toiminnalla kestäviä raken-
teita ja kohdataanko siinä jäsenet? Yhdistysten 
tulisi analysoida jäsenkenttää, olla läsnä, kertoa 
asioista ja luoda merkitystä arkityöhön. Myös 
omaa toimintaa tulisi jatkuvasti arvioida kriittisesti, 
esimerkiksi jäsenkyselyillä. 

RYHMÄTÖISSÄ
Kenties kiinnostavin vaihe koulutuspäiviä nähtiin, 
kun luottamusmiehet ja puheenjohtajat ryhtyivät 
ryhmätöihin aiheen tiimoilta. Ryhmissä ideoitiin 
RTU:n edunvalvontaa, yhteistyötä ja vaikuttamis-
ta, tiedotusta ja jäsenhankintaa sekä jäsenten 
osallistumista ja sitoutumista kehittäviä toimenpi-
teitä tulevaisuudessa. Työ vaikutti innostuneelta ja 
keskustelu kävi kiivaana. Lopuksi ennätettiin aino-
astaan pisteyttää eri tulokset tärkeysjärjestykseen. 
Tulokset taltioitiin ja ne menevät jatkokäsittelyyn 
liiton hallinnon suuntaan. Toivottavasti tuloksiin 
palataan kentällä!

”TÄMÄ ON ERITTÄIN HYVÄÄ TYÖTÄ, 
MITÄ TÄÄLLÄ ON TEHTY”

Koulutuspäivät huipentuivat tulevien sopimus-
neuvottelutavoitteiden yhteiseen kartoittamiseen. 
Esityksiä tehtiin hallintoyksikkö kerrallaan asiat pe-

rustellen. Listausta tehtiin hyvässä 
hengessä koulutusvastaavan 
johdolla. Ottaen huomioon muun 
muassa sen, kuinka erilaisista 
tehtävistä ja olosuhteista RTU:n 
jäsenistö tulee, saatiin listalle so-
puisasti huomattava määrä hyviä 
esityksiä. Keskustelua siivittivät 
puheenjohtaja Erkki Hirvonsa-
lon ja pääluottamusmies Jouni 
Kurttilan kommentit ja tarkentavat 
kysymykset. Pääluottamusmie-
hen kommenteista päätellen kes-
kustelu oli tarpeellista ja hyväksi. 

YHTEENVETO
Päivien aikana puhuttiin RTU:n 
edunvalvonnasta ja sen tilasta. 
Luottamusmiehet ja puheenjohta-
jat ovat hyvin perillä työpaikkojen 
asioista ja kysymyksistä; siitäkin, 
miksi mitään ei oikein tunnu 
tapahtuvan asioiden paranta-
miseksi. Koulutuspäivillä selvisi, 
että usein prosessit kestävät ja 
siinä mielessä edunvalvonta on 
pitkäjänteistä työtä. Vastauksia 
saadaan usein pitkällä viiveellä, vaikka esityksiä 
tehtäisiin kuinka ripeään tahtiin. 

Laivaseminaarin hyvät puolet liittyvät majoitus-, 
kokous- ja vapaa-ajan tilojen toimivaan ja edulli-
seen yhtälöön. Tallinkin Silja Symphony oli hyvä 
kokouspaikka. Kiitokset hyvin suunnitelluista ja 
järjestetyistä koulutuspäivistä koulutusvastaava 
Janne Varoselle sekä RTU:n toimistosihteerille 
Anneli Hangaslammille!

Kiinnitin huomiota myös laivan uudistettuun, 

ajantasaiseen ilmeeseen. Uudistettua risteilylai-
vaa voisi verrata uudistuneeseen ja jatkuvasti 
uudistuvaan ammattiliittoon. Matkustajia tulee ja 
matkustajia menee. Asiantunteva henkilöstö huo-
lehtii turvallisesta ja mahdollisimman mukavasta 
matkasta: siitähän sitä maksetaan. RTU -edunval-
vontalaivamme seilaa tällä hetkellä hyvällä ilmeellä 
ja vakaissa käsissä.

GSU:S FÖRTROENDEMÄN OCH LOKALAVDELNINGARNAS ORDFÖRANDE PÅ UTBILDNINGSKRYSSNING.

NYA VINDAR I INTRESSEBEVAKNINGEN!
GRÄNSSÄKERHETSUNIONENS UTBILDNINGSTILLFÄLLE HÖLLS PÅ TALLINKS SILJA SYMPHONY 1.-3.11.2017. DEN AV 
ARBETSGIVAREN STÖDDA UTBILDNINGEN HADE ÖVER 30 DELTGARE FRÅN GBV:S OLIKA FÖRVALNTNINGSENHETER. 
UNDER DET TRE DAGAR LÅNGA SEMINARIET KONCENTRERADE MAN SIG PÅ MEDLEMSREGISTRET, UTVECKLINGEN AV 
FÖRENINGSVERKSAMHETEN OCH AVTALSFÖRHANDLINGARNAS MÅLSÄTTNINGAR. TID FANNS OCKSÅ FÖR ÖVRIGA 
AKTUELLA ÄRENDEN.

TEXT SAMI HINTSALA
BILDER MARKKU VÄÄNÄNEN

M
ötet öppnades rätt så punktlig 
1.11 kl 11.00 med att GSU:s 
utbildningsansvariga och fört-
roendeman Janne Varonen från 
Finska viken önskade sällskapet 

välkomna ombord. Mötet inleddes med gen-
omgång av praktiska arrangemang och aktuella 

ärenden inom GSU:s utbildning.  Även den kom-
mande periodens utbilningar skissades upp under 
Varonens ledning. Några av de viktigare tillfällena 
är förtroendemännens utbildning i maj och fört-
roendemännens samt ordförandenas utbildning i 
november. Dessutom kommer man eventuellt att 
ordna en grundkurs för förtroendemän i samarbe-
te med Underofficersförbundet. Det finns också 
planer på utbildning för löneteamets medlemmar 
och fortsättning på GSU:s  egna förtroendemäns 

utbildning samt utbildning i lokalavdelningarna. 
Utbildningsansvariga var speciellt intresserad 
av erfarenheter från JHL:s utbildningstillfällen. 
Åtminstone kursen i kommunikation- och förhan-
dlingskunskaper fick positiv respons.
 
MER INTRESSE FÖR ANVÄNDNINGEN 
AV MEDLEMSREGISTREN

Sanna Juden från Avoine kartlade föreningarnas >>>>>
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användarerfarenheter av medlemsregistret. T.ex. 
till vilka syften man använder eller använt registret. 
Enligt svaren används registret huvudsakligen till 
skötseln av vanliga föreningsuppgifter.  Det mest 
väsentliga är exakta och uppdaterade medlem-
suppgifter och möjligheten att göra förändringar 
då läget ändras. En ny sak var att använda sig 
av medlemsregistrets rapporteringsmöjligheter. 
Under diskussionerna lyfte man fram observerade 
brister i tillgängligheten av grunduppgifter. Man 
gjorde förbättringsförslag till GSU:s styrelse. 

LOKALA LÄGESRAPPORTER 
OCH STATENS 
FÖRHANDLINGSMÅLSÄTTNINGAR 
2018

Förtroendemännens på förhand framställda läges-
rapporter koncentrerade sig på aktuella ärenden 
i olika förvaltningsenheter. Det fanns också tid för 
diskussion. Speciellt disskuterades utjämnings-
ledighetssystemet och dess tillämpning i olika 
förvaltningsenheter och även skillnaderna inom 
förvaltningsenheterna interna tillämpning. Även 
reservist-poolen, Västra Finlands nedläggningsho-
tade sjöbevakningsstationernas öde, mögelprob-
lemen i Immola och utbildandet av de nya gräns-
bevakarna väckte diskussioner. GSU:s ordförande 
Erkki Hirvonsalo lade i slutet av första dagen fram 
listan på JHL:s/Statens förhandlingsmålsättningar. 
Man lyfte fram de målsättningarna som påverkar 
GBV:s arbetstagare om de förverkligas. 

VAD FÅR JAG FRÅN FÖRBUNDET? 
Den andra dagen funderade deltagarna över fack-
förbundens grundläggande frågor och betydelsen 
av organisationen. Veikko Lehtonen från JHL 
öppnade diskussion med exempel från andra län-
der. I det perspektivet är det lätt att uppskatta den 
finländska intressebevakningen. Å andra sidan är 
det bra att komma ihåg hur långt vi redan kommit 
med våra kollektivavtal. Förändringarna har inte 
uppkommit slumpmässigt. Därför poängterande 
Lehtonen att det är på sin plats att fundera på vad 
medlemskapen i fackförbundet egentligen bety-
der. Eller är medlemskapet endast ett medlems-
kort med förmåner? Finns det eventuellt något 
mer bakom medlemskapet?

Man delade med sig av olika erfarenheter från 
situationer då medlemmar sagt upp sitt medlems-
kap i fackförbundet. Samtidigt funderade man 
över de rätta frågorna och rätt förhållningssätt till 
problematiken. I de olika inläggen kom även fram 
positiva erfarenheter om hur en öppen dialog 
förbättrat saken. I flera fall är det frågan om förut-
fattade meningar eller okunskap. Även förmedling 
av information i en tid av information i överflöde 
är knepigt. Ur fackförbundets synvinkel är dagens 
egoism och passivitet även en del av hotbilden. 
Det är svårt att ordna sådan verksamhet som 
lockar med mer deltagare. 

Lehtonen 
uppmanade alla att 
öppet fundera till vil-
ka ändamål man an-
vänder föreningarnas 
begränsade resurser: 
skapar man hållbara 
strukturer som 
tjänar sina medlem-
mar? Föreningarna 
borde analysera sina 
medlemmars behov, 
vara närvarande och 
skapa en betydelse 
i vardagen genom 
kommunikationen. Man borde även utvärdera 
sin egen verksamhet kritisk, t.ex med medlems-
förfrågningar. 

GRUPPARBETEN
Det kanske mest intressant skedet av skolnings-
dagen kom då föreningarnas ordförande och 
förtroendemän gjorde grupparbeten i dessa ären-
den. Man lade fram idéer för GSU:s intressebe-
vakning, samarbete och påverkningsmöjligheter, 
kommunikation och medlemmarnas deltagande 
samt engagemang i utveckling av framtiden. 
Arbetet verkade uppmuntrande och diskussion 
blev livlig. Till slut kom man fram till poängsättning 
av resultaten i prioteringsordning. Resultaten togs 
tillvara och skickas för vidare behandling av för-
bundets styrelse. Förhoppningsvis syns resultaten 
på fältnivå.

”DET ÄR ETT VÄLDIGT BRA ARBETE, 
SOM GJORTS HÄR”

Utbildningsdagarna kulminerade i sammanställ-
ningen av målsättningar för kommande avtalsför-
handlingar. Varje förvaltningsenhet lade fram sina 
egna förslag med därtill hörande motiveringar. 
Sammanställnigen gjordes i god anda under 
ledning av utbildningsansvariga. Med tanke på 
hur många olika uppgifter och förhållande GSU:s 
medlemmar kommer ifrån, fick man en passlig 
mängd förslag med på listan. Diskussion tog mer 
fart från ordförande Erkki Hirvonsalos och huvud-
förtroendemannen Jouni Kurttilas kommentarer 
och specificerande frågor. På basen av huvudfört-
roendemannens kommentarer var diskussionen 
nödvändig och på sin plats. 

SAMMANFATTNING
Under dagarna pratade man om GSU:s intresse-
bevakning och dess nuvarande tillstånd. Förtroen-
demännen och ordföranden var väl insatta i frågor 
och ärenden som berör arbetsplatserna; även 
det att varför man upplever att inget händer för 
att förbättra saker och ting. Det blev klart under 
utbildningsdagarna att många prosesser dröjer 
länge och i det perspektivet är intressebavak-

ningen ett långsiktigt arbete. Svar får man med 
långa fördröjningar oberoende av hur snabbt man 
lägger fram initiativ. 

Seminarier ombård på fartyg har de fördelarna 
att övernattnings-, mötes- och rekreationsutrym-
men är fungerande och förmånliga. Tallinkis Silja 
Symphony var en bra mötesplats. Ett tack för 
ett väl planerat och ordnat utbildningstillfälle av 
utbildningsansvariga Janne Varonen och GSU:s 
sekreterare Anneli Hangaslammi!

Jag lade även märke till fartygets förnyade och 
moderna utseende. Det förnyade kryssningsfarty-
get kan jämföras med ett förnyat och fortlöpande 
förnyande fackförbund. Resenärer kommer och 
går men en professionell personal ansvarar för en 
säker och trevlig resa; det är det man betalar för. 
GSU:s intressebevakning ligger i trygga händer 
och glider fram med en god image. Säiliöt   Altaat   Sekoittajat   Erikoistuotteet   Tilaustuotteet
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REIJO ELÄKKEELLE
REIJO HEIKKILÄ JÄÄ SALLAN RAJAVARTOASEMALTA 
ELÄKKEELLE 1.12. MARRASKUUN LOPULLA JUOTIIN 
LÄHTÖKAHVIT JA EDELLISENÄ PÄIVÄNÄ REIJO 
LUOVUTTI VARUSTEET IVALON VARASTOLLA EROLAN 
PASILLE.

TEKSTI JA KUVA  JYRKI KARJALAINEN

REKE 60 VUOTTA
18.9.2017 VIETETTIIN RAJAVARTIOLIITON PITKÄAIKAISEN 
PUHEENJOHTAJAN, REIJO ”REKE” KORTELAISEN 
60-VUOTISJUHLIA. LIEKSAN RAJAPERINNETALOLLA 
RTU:N PUOLESTA REKEÄ MUISTAMASSA OLIVAT JUHA 
KIVIMÄKI (VAS.) JA JUKKA BEHM (OIK.).

TEKSTI JA KUVA JUHA KIVIMÄKI
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PAIKALLISKOULUTUSTA KUUSAMOSSA
POHJOIS-KARJALAN, KAINUUN JA LAPIN HENKILÖSTÖYHDISTYKSIEN PAIKALLISKOULUTUS PIDETTIIN 
KUUSAMOSSA RUKALLA RTU:N OMISTAMALLA SALMILAMMEN HUVILALLA 7. – 8.9.2017. MUKANA KOULUTUKSESSA 
OLIVAT PAIKALLISYHDISTYSTEN PUHEENJOHTAJAT, LUOTTAMUSMIEHET, SEKÄ RAJATURVALLISUUSUNIONIN 
PUHEENJOHTAJA ERKKI HIRVONSALO JA PÄÄLUOTTAMUSMIES JOUNI KURTTILA.

TEKSTI JA KUVA HEIKKI TIIPPANA

K
uusamon paikalliskoulutus oli 
jatkumoa edellisvuonna vastaavaan 
aikaan järjestetylle paikalliskoulu-
tukselle Joensuussa, missä olivat 
mukana Pohjois-Karjalan ja Kainuun 

yhdistykset. Kuusamon koulutukseen osallistui 
Pohjois-Karjalan ja Kainuun yhdistysten lisäksi 
myös Lapin henkilöstöyhdistys.  Koulutuksen 
ohjelmassa oli tuttuun tapaan virkaehtosopimus-
asioita, työnantajan katsaus, sekä paikallisyhdis-
tysten ja luottamusmiesten ajankohtaisia asioita. 
RTU:n puheenjohtaja ja pääluottamusmies toivat 
tilaisuuteen terveiset Helsingin ”isoista neuvotte-
lupöydistä”. 

AIHEITA RIITTI
Kuten jo monessa koulutuksessa aikaisemminkin, 
puheenaiheita ja keskusteltavaa riitti edunvalvon-
nan asioista aina pikkutunneille asti. Luottamus-
miesten pitämissä katsauksissa nousi esille mo-
nenlaisia epäkohtia ja ongelmia hallintoyksiköissä. 
Yhtenä asiana esille tuli tasoitusvapaajärjestelmän 
käyttäminen hallintoyksiköissä. Tasoitusva-
paajärjestelmän paikallisessa sopimisessa ja 
käytänteissä on eroavaisuuksia hallintoyksiköiden 
välillä. Tilapäismajoittumisesta perittävät maksut, 

koiratoiminta ja EVP-poolilaisten käyttö Rajavar-
tiolaitoksessa myös puhuttivat.

TYÖNANTAJAN KATSAUS
Työnantajan kuulumiset koulutukseen toivat Kai-
nuun rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluut-
nantti Heikki Koponen, ja rajavartioston työturval-
lisuuspäällikkö kapteeni Esko Mantila. Tälläkään 
kertaa ei työnantajan edustajien tarvinnut puhella 
yksin, sillä työnantajapuolen esille tuomat asiat 
saivat aikaan paljon keskustelua. Koponen kertoi 
puheenvuorossaan Kainuun rajavartioston 
nykytilasta, menneistä asioista, tulevaisuuden 
näkymistä sekä yhteistyöstä muiden viranomais-
ten kanssa. Mantila kävi puheenvuorossaan läpi 

Kainuun rajavartioston työturvallisuusasioita. Man-
tila muun muassa kertasi tapahtumat 9.11.2016 
sattuneesta onnettomuudesta, jossa Kainuun 
rajavartioston rajamies Olli-Pekka Sahi menehtyi 
Hepolammen jäälle partiomatkallaan. 

SEURAAVAKSI LAPPIIN
Salmilammella on hyvät puitteet järjestää 
koulutuksia. Kiitokset järjestelijöille ja mukana 
olleille, sekä erityiskiitokset kokki Tero Turkialle, 
apukokkeja unohtamatta. Ruoka oli hyvää, ja 
sitä oli riittävästi. Seuraava paikalliskoulutus on 
tarkoitus järjestää Lapin maaperällä. Paikkaa ja 
aikaa ei vielä sovittu, se jääköön Lapin paikallisyh-
distyksen päätettäväksi.

KUUSAMON 
TURMASTA 
VUOSI
9.11. TULI KULUNEEKSI TASAN YKSI 
VUOSI O-P SAHIN TRAAGISESTA 
HUKKUMISESTA VIRKATEHTÄVISSÄ. 
KUUSAMON JA KORTESALMEN 
RAJAVARTIOASEMIEN KO. PÄIVÄNÄ 
TÖISSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ 
KUNNIOITTI SAHIN MUISTOA 
KANTAMALLA KÄSIVARRESSAAN 
MUSTAA SURUNAUHAA.

Kuusamon ja 
Kortesalmen työ-
suojeluvaltuutet-
tu Teemu Takalo 
on esittänyt, että 
jatkossa 9.11. 
olisi Rajavar-
tiolaitoksessa 
valtakunnallinen 
työturvallisuus-
päivä

Kuva Olli Ranua

Meriaura Group- In the frontline of developing
sustainable logistics and energy solutions

www.meriaura.fi

EXTREME 
TECHNOLOGY 
FOR EXTREME 
CONDITIONS

KONGSBERG kehittää ja toimittaa teknisesti pitkälle 
kehitettyjä ratkaisuja, jotka toimivat erittäin haastavissa 
oloissa – valtamerillä, syvällä merenpinnan alla, maan-
puolustuksessa ja avaruudessa.

Suomen Joutsenen Metos-keittiö 50-luvulla

Metos  –  95 vuotta

Metos Marine  –   
60 vuotta  
ja yli 6000 alusta 

Laivakeittiöt - Buffetkalusteet - 
Rosterikalusteet - Pesulalaitteet  
- Suunnittelu - Asennus ja  
valvonta - Komissiointi ja 
koulutus 

www.metos.com      

Kamewa waterjet propulsion
www.rolls-royce.com
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RATAMESTARINKADUN ASUNTO REMONTOITU
RTU:N RATAMESTARINKADUN 
ASUNTO ON REMONTOITU 
LOKAKUUN AIKANA UUTEEN 
ULJAASEEN KUNTOON. VANHASTA 
ASUNNOSTA EI JÄÄNYT JUURIKAAN 
KÄSITTELEMÄTTÖMIÄ PINTOJA 
JÄLJELLE. MYÖS LÄHES KAIKKI 
KALUSTEET UUSITTIIN.

Remontin jälkeiset kuvat olohuoneesta, eteisestä, 
Siilastuvasta, Käyräjärvestä ja Munnikurkkiosta.
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RATAMESTARINKADUN ASUNTO REMONTOITU
TEKSTI JA KUVAT RTU

A
sunnon tyhjennys alkoi heti 
29.9.2017 RTU:n luottamusmies-
koulutuksen jälkeen, jolloin saatiin 
vielä kantoapua ennen luottamus-
miesten kotiutumista. Tyhjennys 

jatkui pienellä porukalla koko viikonlopun, koska 
remontti oli sovittu alkavaksi heti maanantaina 
2.10. 

Remontti pääsi alkamaan aikataulussa ja jo 
5.10 torstaina oli eteisen ja makuuhuoneiden väli-
set seinät purettu, sekä olohuoneen seinän tapetit 
irrotettu ja hiottu.

Vanhat parketit hiottiin ja uusittiin muutamasta 
kohdasta. Makuuhuoneisiin uusittiin koko lattiat. 
Lisäksi asunnolla maalattiin kaikki katot ja seinät.

Pesutorni siirrettiin kylpyhuoneeseen josta pois-
tettiin toinen suihku. Vanhasta pyykkihuoneesta 
tehtiin varasto/siivouskomero.

Keittiön ja olohuoneen välinen liukuovi siirrettiin 
olohuoneen puolelle.

Lokakuun viimeisellä viikolla talkoolaiset muutti-
vat keskeneräisiin tiloihin ja samalla hoidettiin 
sähkötyöt valmiiksi. Kuvissa RTU:n puheenjohtaja 
Erkki Hirvonsalo ja hallituksen jäsen Martti Näre-
aho johtohommissa.

Viimeisen viikon aikana siivottiin, kalustettiin ja 
yritettiin olla mahdollisimman paljon pois remont-
tiporukan tieltä.

Remontti sujui hyvin, kiitos loistavan remontti-
porukan, vasemmalta lukien, Tiia, Noora, Hannu, 
Kimmo, Markus ja Teijo.

Lisäksi isot kiitokset LM- ja PJ-koulutuksen 
ohessa kantojuhtana toimineille ja erityiskiitokset 

Ristolle!
Asunnon vanhat huonekalut saatiin suurilta 

osin kierrätettyä jäsenistölle. Kuvassa vanha ker-
rossänky, joka on saanut uuden lookin ja nyt siinä 
nukkuu mahdollisesti seuraavan polven tulevia 
rajahenkilöitä.  :)

Ennen remonttia -kuvat 
makuuhuoneesta ja 
olohuoneesta.

Oikealla remontin 
toteuttanut maalausliike 
T.Pynnönen 
henkilökuntineen. 
Alla vanha 
Ratamestarinkadun 
asunnon kerrossänky 
tuunattuna uuteen 
uskoon.
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SENIORITOIMINTA VUONNA 2018 
TEKSTI SAMPPA MATTILA
KUVA MARTTI ROSENDAHL

AMPUMAHIIHDON MAAILMANCUPIN 
OSAKILPAILU 

Kevättalvella maaliskuussa 8.-11. päivinä hiihde-
tään Kontiolahdella ampumahiihdon maailman-
cup-osakilpailu. Yhdistyksen hallitus on päättänyt 
järjestää kisojen yhteyteen jäsentapahtuman 
tukemalla pääsylippujen hankintaa seuraavasti: 

Vaihtoehto 1: To 8.3. miesten pikamatka ja pe 
9.3. naisten pikamatka. Kisat ovat iltakilpailuja 
alkaen klo 18.45. Hinta 30 euroa.

Vaihtoehto 2: Liput jokaiseen kilpailuun 8.-11.3. 
Edellisten lisäksi la 10.3. sekaviestejä ja su 11.3. 
yhteislähdöt. Hinta 60 euroa.

Hinnat voimassa yhdistyksen jäsenille ja oikeut-
tavat sisäänpääsyyn A-katsomoon (lähtö ja maali 

sekä ampumapaikka). 
Pitkämatkalaisille on varattu majoituspaikkoja 

rajoitetusti. 
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla 

haluamasi vaihtoehdon mukainen lipun hinta 
RTU:n Seniorien tilille FI 87 1011 3000 2561 97 
viimeistään 02.02. 2018 mennessä. Merkitse 
maksuun viestiksi ”mc kisa” sekä valitsemasi 
lippuvaihtoehto 1 tai 2.

Majoitus varattavissa Jorma Summaselta sp. 
summanen.jorma@gmail.com tai puh. 0500 954 
619.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 
Vuosikokous pidetään tapahtuman yhteydessä 
perjantaina 9.3. Onttolassa. Kokouksesta julkais-
taan erillinen kutsu. 

SENIORIPURJEHDUS 

Perinteinen purjehdusmatkamme järjestetään ensi 
vuonna syksyllä. Ajankohdaksi on valittu syyskuun 
1.- 8. päivät. Purjehdus tapahtuisi edelleenkin 
Kroatian vesillä lähtösataman ollessa Splitin 
lähistöllä. Paikalliset mainitsevat syksyn parhaaksi 
purjehdusajankohdaksi ja ainakin vedet ovat 
silloin lämpimiä. 

Kustannukset olisivat noin hinnoin euroina, 
vene 300 – 400, lennot 250 - 350 ja venekassa 
120. Tämä on arvio ja lopulliset summat ratkeaa 
ryhmän koon, veneen ja yhdistyksen avustuksen 
mukaan.

Perusmiehistöön kuuluu kokeneita merenkul-
kijoita joten sinä voit vapaasti osallistua vaikka et 
aikaisempaa purjehduskokemusta omaisikaan. 

Ilmoittautumiset Samppa Mattilalle mahdol-
lisimman pikaisesti joko sp. samppa.mattila@
pp.inet.fi tai puh. 0400 843 607. 

SENIORVERKSAMHET ÅR 2018 
TEXT SAMPPA MATTILA
BILD MARTTI ROSENDAHL

VÄRLDSKUPPENS DELTÄVLING I 
SKIDSKYTTE 

Under vårvintern, 8.-11. Mars, skidar man en av 
deltävling i skidskyttevärldskuppen i Kontiolahti. 
Föreningens styrelse har tagit beslutet att stöda 
medlemsverksamheten genom att stöda anskaff-
ningen av biljetterna på följande sätt: 

Alternativ 1: To 8.3. herrarnas sprintlopp och 
fre 9.3. damernas sprintlopp. Tävlingarna är kväll-
stävlingar och börjar kl. 1845. Pris 30 euro.

Alternativ 2: Biljetter till alla tävlingar 8.-11.3. 
Utöver föregående lö 10.3. blandstafett och sö 
11.3. gemensamma starter. Hinta 60 euro.

Priserna är för föreningens medlemmar och 
berättigar till inträde till A-läktaren (start/mål och 

skytteplats). 
Begränsat antal inkvarteringsmöjligheter är 

reserverade för långväga resenärer. 
Anmälan sker genom att du betalar in summan 

för ditt valda alternativ till GSU:s seniorers konto: 
FI 87 1011 3000 2561 97 senast 02.02.2018. 
Märk betalningen med meddelande ”mc kisa” 
och ditt valda biljettalternativ 1 eller 2.

Inkvartering kan bokas via Jorma Summanen 
e-mail: summanen.jorma@gmail.com eller tel. 
0500 954 619.

FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 
Årsmötet hålls i samband med skidskyttehändel-
sen fredagen 9.3. i Onttola. Möteskallelse kommer 
att skickas särskilt. 

SENIORSEGLING 
Den traditionella seglingsresan ordnas nästa år på 

hösten. Tidpunkten för seglingen är 1.- 8 septem-
ber. Seglingen skulle gå av stapeln i Kroatien med 
avgångshamn i närheten av Split. Ortsbefolknin-
gen påstår att hösten är den bästa tiden att segla 
och då är vattnet åtminstone varmare.

Kostnader skulle uppskattningsvis bli följande 
i euro, båthyra 300 – 400, flyg 250 - 350 och 
båtkassa 120. Dethär är endast en uppskattning 
och slutgiltiga summor påverkas av gruppens 
och båtens storlek samt föreningens stöd till 
händelsen.

I standardbesättningen finns erfarna sjöfarare 
så du kan fritt delta utan tidigare seglingserfaren-
heter. 

Anmälningar till Samppa Mattila så fort som 
möjligt antingen per e-post: samppa.mattila@
pp.inet.fi eller tel. 0400 843 607. 

SCANIAN 
MERIMOOTTORIT
kim.orden@scania.fi  
+358 (0)500 408 891

ASIANAJOTOIMISTO STRENG KY

joonia.streng@strenglaki.fi

LINNANKATU 2 ● 00160 HELSINKI
Puh. 040 565 8146 ● www.strenglaki.fi

Maahantuoja:

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

HALLINTALAITTEET

a:
TURKU REPAIR YARD LTD, Navirentie 21100 Naantali, Finland

tel.: +358 2 445 11, tel. 24h: +358 40 553 3491, www.turkurepairyard.com
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SIVIILIKRIISEJÄ JA NIIDEN HALLINTAA
RAJAVIESTI PÄÄSI TUTUSTUMAAN SIVIILIKRIISINHALLINTAKURSSIN SISÄLTÖÖN SYKSYLLÄ 2017. KOULUTUKSEN 
JÄRJESTI KUOPIOSSA PELASTUSOPISTON YHTEYDESSÄ PÄÄMAJAANSA PITÄVÄ KRIISINHALLINTAKESKUS 
(JATKOSSA CMC = CRISIS MANAGEMENT CENTER), JOKA ON SUOMEN SIVIILIKRIISINHALLINNAN JA KANSAINVÄLISEN 
PELASTUSTOIMEN OSAAMISKESKUS. 

TEKSTI RAJAVIESTI
KUVAT RAJAVIESTI JA CMC

C
MC:n dokumenttien mukaan: ”Krii-
sinhallintakeskuksen päätehtäviä 
ovat asiantuntijoiden koulutus 
kansainvälisiin siviilikriisinhallinta-
operaatioihin ja kansainvälisen pe-

lastustoimen tehtäviin, asiantuntijoiden rekrytointi, 
logistisista ja materiaalisista valmiuksista vastaa-
minen ja alaan liittyvä tutkimus- ja julkaisutoiminta. 
Kriisinhallintakeskus toimii kansallisena johtokes-
kuksena operaatioissa toimiville siviilikriisinhallin-
nan ja kansainvälisen pelastustoimen lähetetyille 
asiantuntijoille.”

Kriisinhallintakeskus toimii sisäministeriön 
alla ja vastaa kaikista kansallisiin valmiuksiin 
liittyvistä operatiivisista tehtävistä siviilikriisinhal-
lintaan liittyen. Sisäministeriö puolestaan vastaa 
kansallisten valmiuksien strategisesta ohjaami-
sesta ja hallinnonalojen välisestä koordinaatiosta. 
Ulkoasiainministeriö taas vastaa siviilikriisinhal-
linnan poliittisesta ohjauksesta ja on se instanssi 
joka päättää mihin operaatioihin Suomi lähettää 
asiantuntijoita.

MITÄ ON SIVIILIKRIISINHALLINTA?
CMC:n verkkosivujen mukaan siviilikriisinhallinta 
on kansainvälisten järjestöjen puitteissa tehtävää 
toimintaa, jonka avulla pyritään vähentämään 
erilaisista kriiseistä kärsivien maiden epävakautta 
ja estämään sekasortoisten olojen leviämistä 
laajemmalle. Siviilikriisinhallinta on osa sekä EU:n 
yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa että 
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Siviili-
kriisinhallinta on maallemme keino olla aktiivi-
sesti mukana EU:n ja muiden kansainvälisten 

organisaatioiden toiminnassa ja päätöksenteossa. 
Siviilikriisinhallinta edistää myös kansallista turval-
lisuutta. Suomalaisasiantuntijoiden työ maailmalla 
ehkäisee kansainvälisen rikollisuuden leviämistä, 
terrorismia ja hallitsematonta maahanmuuttoa.

Vuosittain noin 120 suomalaista asiantuntijaa 
työskentelee EU:n, YK:n, ETYJ:n, NATO:n, Euroo-
pan neuvoston tai muun kansainvälisen koalition 
siviilikriisinhallintatehtävissä. CMC ähettää kriisi-
alueille tarkkailu-, neuvonanto- ja koulutustehtäviin 
poliisitoimen, oikeushallinnon, rajaturvallisuuden, 
tullihallinnon, rikosseuraamusalan, kansainvälisen 
politiikan, ihmisoikeuksien ja viestinnän asian-
tuntijoita. Kriisialueilla voidaan myös väliaikaisesti 
hoitaa paikallisen poliisin, rajahallinnon, oikeuslai-
toksen tai paikallishallinnon tehtäviä.

CMC:n tiedottajalta Elina Ollilalta saadun 
tiedon mukaan Suomesta on vuosina 2007 - 17  
maailmalle lähetetty 542 asiantuntijaa, joista 29 
on ollut rajavartiomiehiä. Tähän lukuun sisältyy 
Ollilan mukaan myös 6 EVP-henkilöä. Tällä 
hetkellä Suomella on maailmalla 115 asiantuntijaa, 
ja heistä 5 on taustaviraltaan Rajavartiolaitoksen 
palveluksessa. 

HAKU SIVIILIKRIISINHALLINNAN 
PERUSKURSSILLE

Siviilikriisinhallinnan tehtäviin hakevan on käytävä 
alan peruskurssi, ellei hakijalla ole aiempaa sivii-
likriisinhallintakokemusta. Peruskurssin valinta-
perusteet noudattavat siviilikriisinhallintatehtävien 
osaamisvaatimuksia, joihin palataan myöhemmin. 
Hakukriteerit siviilikriisinhallinnan peruskurssille 
ovat:

- asiantuntijatehtävissä vaadittava koulutus 
(useimmiten korkeakoulututkinto)

- tarvittava työkokemus (useimmiten kolme 
vuotta, poliiseilla kahdeksan vuotta)

- hyvä englanninkielen taito (YKI4 tai vastaavat 
tiedot)

- hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto
- kyky toimia monikulttuurisessa työympäris-

tössä
- ajokortti
Rajavartiomiehen kohdalla vaadittava koulutus 

tarkoittaa vähintään rajavartijan peruskurssin suo-
rittamista kokonaisuudessaan. Opistoupseereilla 
ja upseereilla vaatimuksena on oman koulutuk-
sensa suorittaminen.

”Näiden kriteerien lisäksi valinnan ja tehtä-
vien kannalta eduksi on muiden kielten (esim. 
ranska, venäjä, arabia tai espanja) hyvä suullinen 
ja kirjallinen taito, pedagogisten ja muiden 
kouluttajaopintojen suorittaminen, kouluttajako-
kemus ja kokemus kansainvälisistä tehtävistä.”, 
lisää Kriisinhallintakeskuksen verkkosivut www.
cmcfinland.fi

Tehtäviin haetaan hyvin monenlaisen pohjan 
omaavia henkilöitä, joten kurssilla voi tulla vastaan 
kaikkea mahdollista, niin tullimiehiä, juristeja, 
taloushallinnon osaajia kuin diplomaatteja. CMC:n 
tiedottaja Elina Ollila kertoi, että CMC:n perus-
kurssin on käynyt vuosien mittaan yhteensä 435 
eri alojen asiantuntijaa. Rajavartiomiehiä kursseilla 
on ollut yhteensä 19. 

Hakuohjeet ja aikataulun seuraavaan hakuun 
löydät jutun lopusta.
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KURSSIN SISÄLTÖ
Kriisinhallinnan peruskurssin kielenä on englanti ja 
kurssilaisten joukossa on nähty vuosien mittaan 
useita eri kansallisuuksia, niin EU-maiden lähet-
tämiä omia asiantuntijoitaan kuin operaatioiden 
paikallisia työntekijöitä. Näin päästään heti alusta 
tuntumaan työskentelystä kansainvälisessä 
ympäristössä.

Kurssia edeltää omatoiminen opiskelu, 
johon tulee varata aikaa n. 20-30 tuntia aikaa. 
Etäopiskelu tapahtuu CMC:n moodlessa ja aiheet 
vaihtelevat turvallisuuden verkkokurssista käy-
tännön osion skenaarioon tutustumiseen. Lisäksi 
etätehtävissä tehdään harjoitusmielessä hakemus 
johonkin kriisinhallintaoperaatioon.

Itse kurssi kestää 10-12 päivää, josta ensim-
mäinen puolisko on enimmäkseen teoriapohjaista 
opiskelua ja jälkimmäinen puolisko käytännön 
harjoituksia ja operaatiosimulaatiota.

Teoriaosuudessa tutustutaan mm. EU:n 
ulkosuhdehallintoon, kriisinhallintatoimintaan, ih-
misoikeuksiin ja kulttuurien väliseen kommunikaa-
tioon. Osaan aiheista liittyy myös pienimuotoista 
käytännön harjoittelua. Teoriajaksolla saadaan 
myös vinkkejä miten viritetään ennakkotehtävänä 
ollut jo lähes täydellinen hakemus timanttiseksi.

Käytännön jaksolla saadaan koulutusta mm. 
nelivetoautoilla ajamiseen, kartan ja GPS-laitteen 
käyttöön, radiotoimintaan, ensiapuun jne. Lisäksi 
saadaan oppia toimintaan ”vihamielisessä ympä-
ristössä” erilaisten opetustapahtumien, luentojen 
ja harjoitteiden kautta. Käytännön osio eletään 
simuloidussa operaatiossa joten toimialueella 
liikkuminen, yhteistyö ”paikallisten asukkaiden ja 
merkkihenkilöiden kanssa” ja raportoinnit tulevat 
tutuksi. Käytännön osion mittaan päästään myös 
kokeilemaan ja hoonaamaan opittuja taitoja 
erinomaisesti suunnitelluissa ja järjestetyissä 
harjoituksissa.

TEHTÄVIIN HAKEUTUMINEN

Kurssin jälkeen sen suorittaneilla on mahdollisuus 
ilmoittautua CMC:n asiantuntijarekisteriin ja ha-
keutua tarjolla oleviin tehtäviin. CMC:n määrittelyn 
mukaan siviilikriisinhallintatehtäviin hakeutumiseen 
liittyvät seuraavat yleiset edellytykset:

- Siviilikriisinhallinnan peruskurssin tai vastaa-
van kurssin suorittaminen, ellei hakijalla ole aiem-
paa siviilikriisinhallinnan kokemusta. Vaatimus ei 
koske sihteeristötehtäviä.

- Edellisen Kriisinhallintakeskuksen kautta 
tehdyn sekondeerauksen päättymisestä on mää-
räpäivänä vähintään 18 kuukautta aikaa.

- Hakija ei ole Kriisinhallintakeskuksen kautta 
ehdolla tai sekondeerattuna toiseen tehtävään, 
joka päättyy myöhemmin kuin haettavana oleva 
tehtävä alkaisi.

Pääsääntöisesti hakeutuminen tapahtuu 
CMC:n tarjolle asettamiin tehtäviin, jolloin valituksi 
tultuaan henkilö sekondeerataan operaatioon. 
Tällöin työntekijä on julkisoikeudellisessa palve-
lussuhteessa ja työnantajana on pääsääntöisesti 
Kriisinhallintakeskus. Työnantajan on Siviilikrii-
sinhallintalain 7§ mukaan annettava tällaiseen 
tehtävään virkavapaata.

Henkilö voi hakea myös omatoimisesti ope-
raatioiden tai kansainvälisten organisaatioiden 
tarjolla oleviin tehtäviin. Tällöin henkilö vastaa 
itse kaikesta hakemiseen liittyvistä toimista ja 
palkanmaksajana on ko. organisaatio. Tässä 

tapauksessa on syytä selvittää tarkkaan kaikki 
henkilöstöhallinnolliset yksityiskohdat veroista ja 
eläkkeistä lähtien, sillä henkilö ei ole julkisoikeu-
dellisessa palvelussuhteessa vaan ulkopuolisen 
työnantajan palveluksessa.

Tehtäviä on tarjolla hyvin monella organisaa-
tiolla, EU:n operaatioista ETYJ:n kautta YK:n 
tehtäviin, niin operatiivisissa kuin sihteeristöteh-
tävissä, ympäri maailmaa. Tehtävissä tarvitaan 
hyvin monen eri alan asiantuntijoita, siksi koulu-
tuksessakin on laaja kattaus elämän eri aloilta. 
Lähtökohtaisesti jokainen työskentelee siis oman 
erityisosaamisensa parissa.

Operaatioita on lähtökohtaisesti kahdentyyp-
pisiä, joko toimivaltuuksilla tai ilman. Pohjana 
voi olla koko paikallisen yhteiskuntajärjestelmän 
romahtaminen tai vaikka maan turvallisuussekto-
rin uudistus.

Toimivaltuuksilla toimittaessa tehtäviin voi 
kuulua voimankäyttövälineiden ja univormun 
kantamista. Tällaisissa operaatioissa ollaan mo-
nesti suorittavissa tai päätöksentekoa vaativissa 
tehtävissä, joko paikallisten viranomaisten tukena 
tai sellaisen korvaavana instanssina, kunnes 
paikallinen järjestelmä on valmis ottamaan ko. 
tehtävät hoitaakseen.

Non-executive –operaatioissa toimitaan usein 
tarkkailijoina, mentoreina ja kouluttajina, sekä 
siviilivaatetuksessa. Henkilöstö voi operaatiosta 
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riippuen tukea paikallisten toimijoiden toimintaa 
mutta varsinaisia toimivaltaa vaativia tehtäviä tai 
päätöksiä ei voida tehdä.

Operaatioon tai tehtävään haku tapahtuu 
useassa eri vaiheessa. CMC avaa tehtäviä haet-
tavaksi ja homma lähtee käyntiin hakemalla itselle 
sopivaa tehtävää. Kaikista CMC:lle tulleista hake-
muksista CMC esittää ulkoministeriölle yleensä 
paria henkilöä laitettavaksi ehdolle. Eri maiden 
ehdokkaiden hakemukset menevät operaatiolle, 
joka ”Short Listaa” ehdokkaat, haastattelee sopi-
vimmiksi katsomansa henkilöt ja tekee valintansa 
sen jälkeen. Tämän jälkeen ilmoitus lähtee samaa 
reittiä takaisin päin ja valitut henkilöt valmistautu-
vat operaatioon lähtöön. Reissuvalmistelujen ja 
kansallisen perehdytyksen jälkeen tulee sitten aika 
siirtyä toimialueelle.

Komennukset kestävät lähtökohtaisesti  yhden 
vuoden, jos henkilölle tulee mahdollisuus jatkaa 
voi tehtävä jatkua yhteensä maksimissaan 3 
vuotta tai sihteeristötehtävissä 4 vuotta. CMC:n ja 
RVL:n välillä on kuitenkin periaatepäätös kahden 
vuoden maksimiajasta. Näin pidetään huolta 
siitä että henkilö pitää omaa osaamistaan ja 
ammattitaitoaan yllä eikä komennus rasita liikaa 
ensisijaista työnantajaa. Lisäksi osa operaatioista 
on luokiteltu erityisen haastaviksi ja kuormittaviksi, 
jolloin maksimikesto on myös kaksi vuotta.

KOKEMUKSIA KURSSILTA
Rajaviesti pääsi keskustelemaan kurssin käyneen 

Rajavartiolaitoksen yliluutnantti Antti Köntän 
kanssa. Könttä oli hyvin tyytyväinen kurssiin ja sen 
sisältöön.

- CMC:n siviilikriisinhallintakurssiin oli todellakin 
panostettu, niin ohjelmaan kuin tilanteenmukai-
suuteen, toteaa Könttä. 

- Kurssin sisältö vaikutti siltä, että sillä on 
nimenomaan tarkoitus saattaa kaikki eri alojen 
asiantuntijat eli osallistujat perustietojen ja –tai-
tojen osalta samalle tasolle siviilikriisinhallinnan 
perusteissa. Rajavartiolaitoksen virkamiehelle 
kurssilla on hyvin paljon tuttua käytännön asioissa, 
vastaavasti teoriaosuuden aikana saatiin hyvin sitä 
tietoa mitä esimerkiksi ulkoministeriön henkilöstöl-
lä on jo ennestään.

- Kurssin aikana päästiin myös harjoittelemaan 
käytännössä eri erikoisalojen asiantuntijoiden 
yhteistyötä ja vahvuuksien hyödyntämistä sekä 
jakamaan omaa osaamista muille. 

Rajaviestin saamien laajempien kommenttien 
pohjalta voidaan kaikille kiinnostuneille suositella 
kurssin käymistä.

2018 HAKU KÄYNNISSÄ
Kriisinhallintakeskus järjestää vuosittain pääsään-
töisesti kaksi peruskurssia, yhden keväällä ja toi-
sen syksyllä.  Hakukierroksia järjestetään kuitenkin 
yksi per vuosi, jolloin voi hakea jommallekummalle 
tai molemmille kursseille. Vuoden 2018 kurssien 
hakuaika umpeutuu 31.12.2017, joten asiasta 
kiinnostuneiden on mahdollista hakea vielä 

lehden ilmestyttyä. Kevään kurssi järjestetään 
17. – 29.3.2018 ja syksyn kurssi 18. – 30.8.2018. 
Kurssille valitut sitoutuvat hakemaan siviilikriisin-
hallinnan tehtäviin vähintään 12 kuukauden ajan 
kurssin päättymisestä.

Tarkempaa lisätietoa ja linkit hakusivuille osoit-
teessa https://www.cmcfinland.fi/siviilikriisinhallin-
ta/koulutus/peruskoulutus/

JOHTORYHMÄ JA KEHITTÄMISRYHMÄ
RAJAVARTIOLAITOS JULKAISI MARRASKUUN ALUSSA TIEDOTTEEN, JOSSA SE KERTOO, HENKILÖSTÖJÄRJESTÖJÄ 
KUULTUAAN, PERUSTAVANSA LAINSÄÄDÄNNÖN JA VIRKAEHTOSOPIMUSTEN PERUSTEELLA ASETETTAVIEN 
YHTEISTYÖRYHMIEN LISÄKSI JOHTORYHMÄN JA KEHITTÄMISRYHMÄN.
TEKSTI OLLI RANUA

J
ohtoryhmän tehtävänä on henkilös-
töjärjestöjen kanssa toteutettavan 
yhteistyön seuraaminen ja kehittämi-
nen sekä muiden yhteistyöryhmien 
työn ohjaaminen. Kehittämisryhmän 

tehtävänä puolestaan on Rajavartiolaitoksen palk-
kausjärjestelmän seuranta ja kehittäminen sekä 
tarkentavien virkaehtosopimusten ja Rajavartiolai-
toksen sopimusrakenteen yleinen kehittäminen. 
Kehittämisryhmä voi lisäksi käsitellä sopimusten 
soveltamiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyk-
siä pyrkien ennakoiden yhteisymmärrykseen. 
Kehittämisryhmä voi toimia Rajavartiolaitoksen 
yhteistoimintaelimenä yhteistoimintalautakunnan 
esityksestä.

Miten johtoryhmä ja kehittämisryhmä käytän-
nössä muuttavat työnantajan ja henkilöstöjärjes-
töjen välistä neuvottelua Rajaturvallisuusunionin 
puheenjohtaja Erkki Hirvonsalo?

- Dialogi työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen 
välillä on parantunut, kehittämisryhmässä henki-
löstöjärjestöt ovat saaneet aikaisempaa paremmin 
tuotua esille sopimuksessa olevia ongelmakoh-
tia ja niihin on ryhmässä löytynyt ratkaisujakin. 
Johtoryhmä ei ole vielä kokoontunut tänä vuonna 
kertaakaan jotenka sen osalta en osaa vielä sa-
noa, mutta uskoisin että dialogi sielläkin paranee 
aikaisempaan järjestelyyn verrattuna, kertoo 
puheenjohtaja Erkki Hirvonsalo.

Käytännössä neuvottelu ei Hirvonsalon mukaan 
ole muuttunut mitenkään, sillä Rajavartiolaitok-
sessa on erimielisyysneuvotteluille olemassa oma 
proseduuri ja virkaehtosopimusneuvotteluista 
sovitaan aina erikseen. 

- Ryhmien perustaminen tietenkin helpottaa 
erimielisyysneuvotteluja, kuten myös virkaehto-
sopimusneuvottelujakin, sillä osapuolilla on nyt 
paremmin toistensa mielipiteet ja tarkoitusperät 
selvillä, jatkaa Hirvonsalo.

Onko RVL:n ja henkilöjärjestöjen väliseen 

yhteistyöhön lupa nyt odottaa parannusta?
- Uskoisin, että yhteistyö paranee entisestään 

näillä uusilla järjestelyillä. Loppupelissä asia ei ole 
kiinni kuin tahdosta tehdä parempaa yhteis-
työtä kaikkien osapuolten hyväksi, kertoo Erkki 
Hirvonsalo.

Henkilöstöjärjestöt ovat aiemmin joutuneet 
viemään työtuomioistuimeen omasta mielestään 
päivän selviäkin asioita. Onko tähän nyt odotetta-
vissa muutosta?

 - Rajavartiolaitoksessa palvelussuhteen ehtoi-
hin liittyvä erimielisyyprosessi on ollut jatkuvaa, 
jonka seurauksena niiden käsittely työtuomiois-
tuimessa on  runsasta. Syynä tähän on osittain 
jo aikansa elänyt Rajavartiolaitoksen tarkentava 
virkaehtosopimus. Meillä olisi kehitettävää, niin 
palkkausjärjestelmä-, kuin työaikasopimuksen 
puolella. Mikäli yhdessä saamme sopimuksia 
muutettua, uskoisin työtuomioistuinkäsittelyjen 
vähenevän huomattavasti, lopettaa Hirvonsalo.
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PAKINA MATTI PATRONEN

SUOMI 100–0

S
uomen juhlavuosi lähestyy loppuaan, mutta Rajavartiolaitokselle 
tämä on vasta harjoitus. 
Se täyttää nimittäin 100 vuotta vuonna 2019. Kulunut vuosi on 
ollut hyvää harjoitusta ja nyt onkin syytä alkaa jo valmistelemaan 
RVL 100 vuotta -juhlallisuuksia.  

Ensimmäisenä voitaisiin uudistaa vaatetus. Siis ei pysyvästi, vaan sellainen 
juhlavuoden väliaikainen vaatetus. Toimittajaksi onkin jo valittu mm. Suomen 
olympia-asut suunnitellut Luhta. Mannekiineina toimivat Keke Rosberg ja 
Saara Aalto. Vuoden aikana he seikkailevat erilaisissa tilanteissa, kuten raja-
tarkastuksissa ja katsovat kiikareilla vartiotornista puita.

Avataan RVL:n oma verkkokauppa, josta saa laitoksen päällikön kuvalla 
varustettuja RVL-100 mukeja ja ämpäreitä. 

Tekeillä on myös 16-osainen tv-sarja RVT:stä. Jännittävässä jatkokertomuk-
sessa tutkijat etsivät järjestelmään syötettyjä tietoja. Sarjaa juontaa Kadon-
neen jäljillä -sarjasta tutut henkilöt.

Laitokselle haetaan näkyvyyttä monissa muissakin tv-ohjelmissa. Huuto-
kauppakeisari kauppaa ylimääräiset raja- ja merivartioasemat Hirvaskan-
kaalla. Ja niitähän riittää. Mukana on myös venäjänkielen tulkki mahdollisia 
ulkomaisia ostajia varten.

Itsestäänselvyys on tietenkin Rajavartiolaitos -kahvi, jota teetätetään niin 
monta pakettia, että varmasti riittää. Henkilökunta saa ostaa kahvipaketteja 
2kpl/henkilö ja saa 5% alennuksen toisesta paketista, jos yöpyy ainakin kuusi 
kertaa maksullisesti Rajavartiolaitoksen tiloissa.
Tästä syystä vuosipäivänä ei tarjota enää kahveja vaan pelkkää kakkua. 

Teeman mukaisesti juhlavuonna kaikkien laitoksen tiloissa pidettävien koko-
usten tulee kestää aina vähintään 100 minuuttia. Jos asiaa ei riitä niin pitkäksi 
aikaa, kerrataan jo puhuttuja asioita. Eli ei oleellista muutosta. 

On aiheellista myös perustaa erilaisia työryhmiä, joita kaikkia 
johtaa Paleface. Ennakkotietojen mukaan voimankäyttövälineet 
tulevatkin muuttumaan ja ainakin teleskooppipatukka korvatta-
neen japanilaisilla Haiku-runoilla.

Tästä syystä tänä vuonna onkin syytä pitää matalaa profiilia 
Suomi 100-juhlallisuuksien osalta. Ei ole mitään syytä ilakoida 
liikaa niin, että vuoden 2019 juhlavuosi jäisi vaisummaksi kuin 
Suomi 100 -juhlat.
Onkin syytä korostaa Rajavartiolaitoksen aikaisempaa linjaa, 
jonka mukaan omista asioista ei huudella julkisuudessa ja mie-
lellään ei vastata vaikka kysyttäisiin. Ei se ole hullu, joka kysyy 
vaan se joka vastaa. 

Mutta teemana oli nyt kuitenkin Suomi 100, eikä Rajavartiolai-
tos, niin kuin meinasi jo käydä. 
Ensi vuonna on välivuosi ennen tuota varsinaista juhlavuotta, 
joten nyt kannattaisi lanseerata Suomi 100–0 juhlavuosi ensi 
vuodelle. Silloin muisteltaisiin kuinka Suomi voitti Ruotsin MM-
finaalissa 4–1, mutta henkisesti 100–0. Samoin kävi Talvisodas-
sa ja kamppailussa siitä, missä maassa aletaan valmistamaan 
Talbotteja.

Suomi 100 -juhlavuosi on ollut hyvä ja nostattanut yhteishenkeä ja myös hie-
man kadoksissa ollutta maanpuolustushenkeäkin. Uusi Tuntematon sotilas 
-elokuva on varmasti auttanut asiassa. Niinpä olisikin syytä alkaa vihdoinkin 
valmistelemaan ensimmäistä suurta Rajavartiolaitos -elokuvaa. Koska aikaa 
on rajallisesti, vuosi on lyhyt aika isoon tuotantoon, on parempi että elokuva 
tehdään kokonaan laitoksen omalla väellä, jotta vältyttäisiin Tuntemattoman 
sotilaan tapaiselta jälkipuinnilta: 
”Onko totta, että näyttelijät joutuivat nukkumaan teltoissa ja maksamaan 
siitä?  Onko totta, että venäläiset kuvasivat samoja kohtauksia omilla kame-
roillaan? Miksi elokuvassa on niin vähän naisia? Miksi eläkeikä nousee koko 
ajan vaikka muuta luvattiin? ”

Toimittajien loputtomaan uteliaisuuteen on kuitenkin pakko varautua ja 
muistaa se, että
kysymykset kyllä loppuvat vähitellen jos kukaan ei vastaa mitään. 

RVL 100–0
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METSÄSTYSTÄ JA YHDESSÄOLOA
POHJOIS-KARJALAN RAJAMIEHET OVAT JAHDANNEET HIRVEÄ SUOMUSSALMELLA TÄNÄKIN SYKSYNÄ. JAHTIIN 
OSALLISTUI KUUSI PALVELUKSESSA JA YKSI RESERVISSÄ OLEVAA RAJAMIESTÄ. KAUKOMETSÄSTYKSEN JUURET OVAT 
TOISTAKYMMENTÄ VUOTTA VANHAT. VIIMEISET KYMMENEN VUOTTA TOIMINTA ON TAPAHTUNUT KIMMO VITRIN 
JOHDOSSA.

TEKSTI JA KUVAT JUKKA KARHAPÄÄ

M
etsästys perustuu hyvin toimivi-
en koirien työskentelyyn, joiden 
ansiosta saalistakin tuli heti 
ensimmäisenä viikonloppuna. 

Majoituspaikkana on toiminut 
Raatteen vanha koulu, joka sijaitsee sotahistorias-
ta tutun Raatteentien varrella. 

Aloituspäivän kruunasi illallinen, jonka omistaja-
pariskunta Minna ja Ari Saastamoinen olivat meille 
loihtineet. Ari on kuulunut aktiiviseen metsästäjien 
joukkoon, mutta kaksi vuotta sitten tapahtuneen 
onnettomuuden takia, hän on joutunut olemaan 
toistaiseksi vain seuraavana osapuolena mukana.

Erittäin lämminhenkisellä illallisella keskusteltiin 
miten itse kullakin oli vuosi mennyt, sitten kävim-
me läpi edellisen syksyn jahdin. Kaikkihan eivät 
näe toisiaan muuten, kuin vain täällä metsällä.

Illan aikana saimme maistaa ruokasnapsina 
jotain aivan spesiaalia, josta vastasi Samuli Tapo-
nen. Hän on omistajaosakkaana ”Valamon luos-
tarin viski” yhtiössä, joka toi markkinoille Suomi 
100 vuotta kunniaksi 725 pullon erän Valamossa 
tehtyä viskiä.

Tästä erästä ei pulloja riittänyt kaikille haluk-
kaille, joten meille varatusta pullosta nautiskeltiin 
sitten sille kuuluvalla hartaudella. Viski on kypsy-
nyt viisi vuotta tynnyreissä, jolloin se saavuttaa 
”juomakelpoisuuden”. Vaikka kyseessä on vasta 
ensimmäinen pieni valmistuserä, on se valittu mm. 
Suomen vuoden 2017 viskiksi.

Hyvin syöneinä ja kylmän syyspäivän jälkeen 
saunan sulattamana, oli hyvä vetäytyä huoneisiin 
uneksimaan seuraavan päivän jahdista.

SUOMI

� Saariston kuljetukset
ja nostotyöt työlautalla.
� Saariston maan-
rakennustyöt.
� Merikaapeli- ja
putkityöt.
� Maissa kaikki
maanrakennustyöt ja
kunnallistekniikka.

Toimimme pää-
kaupunkiseudulla.

Saariston
Työvenepalvelu Oy

Puh.050 666 99

transtverin.fi

Johtavan tutkavalmistajan luotettavat ja 
kustannustehokkaat valvontaratkaisut 
maalle ja merelle

www.furuno.fi

Furuno Finland toivottaa tunnelmallista joulua Rajaviestin lukijoille! 
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henkivakuutuskuntoon.fi 61 %
EDULLISEMPI

Jäsenille

*Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitus-
neuvonta FINE:n tekemä hintavertailu 9/2016) järjestöjäsenille 

myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Hyödynnä
JÄSENETUSI HENKIVAKUUTUKSESSA

Jäsenille

Henkivakuutus turvaa perheesi toimeentulon, jos pahin sattuisi. 
Tiesithän, että RTU:n jäsenenä sinä ja puolisosi olette oikeutettuja Suomen 

edullisimpaan henkivakuutukseen.* Esimerkiksi 31-vuotiaalle RTU:n 
jäsenelle henkivakuutus 100 000 euron turvalla maksaa vain 7 euroa kuussa. 

Alennus on peräti 61 %, mikä merkitsee 128 euron säästöä vuodessa.
Katso hinta vakuutuksellesi ja hyödynnä jäsenetusi osoitteessa

VALOA KANSALLE 
JOKA TYÖMATKANSA 
PIMEÄSSÄ AJAA
”SUOMESSA KOLMAS LISÄVALO NOKALLE. EHEI, EI TULE ONNISTUMAAN 
IKINÄ.” NÄIN VARMASTI MONI PITKÄÄ PIMEÄÄ TYÖMATKAA AJAVA ON 
AJATELLUT KATSELLESSAAN RUOTSALAISIA AUTOJA. MUTTA NIIN VAAN AJAT 
MUUTTUVAT MYÖS MEILLÄ. 

TEKSTI ASKO RISTOLAINEN
KUVAT ASKO RISTOLAINEN JA OLLI RANUA

2
8.8.2017 muuttui Trafin määräys mm. 
ajoneuvojen lisävalojen osalta. Aikai-
semmin voimassa ollut ajoneuvon 
lisävalojen parillinen määrä kumottiin 
uudella määräyksellä. Uuden Trafin 

määräyksen TRAFI/61749/03.04.03.00/2015 
mukaan valojen yhteenlaskettu referenssi ei edel-
leenkään saa ylittää sataa mutta lisävaloja saa olla 
henkilöauton keulassa yksi, kaksi tai kolme. 

”Erityisesti valaisimien kohdalla teimme 
muutoksia aikaisempaan. Jatkossa autoon saa 
asentaa ylimääräisen kaukovalaisimen. Auto-
harrastajia kiinnostanee, että USA:n ja Japanin 
vaatimustenmukaisten autojen valaisinten hyväk-
symistä helpotetaan”, kertoo erityisasiantuntija 
Timo Kärkkäinen.

Osaltaan tämän muutoksen taustalla lienee 

myös led-paneelien yleistyminen. Pitkään oli niin, 
että yksiosainen lisävalopaneeli oli määräysten 
vastainen vaikkakaan siihen ei juuri kukaan 
puuttunut. Säädökset laahaavat usein perässä 
pitkänkin ajan päässä. 

Aina kaikki muutokset eivät ole huonompaan 
suuntaan, edes Suomessa.

JUHLAA ARJEN KESKELLÄ
16.11.2017 HELSINGIN RAJATARKASTUSOSASTOSSA TYÖPÄIVÄÄ JUHLISTETTIIN KAKKUKAHVILLA. PUOLEKSI 
VUODEKSI OSASTOON REKRYTOIDUN EVP-HENKILÖSTÖN TYÖSOPIMUS ON PÄÄTTYMÄSSÄ JA ELÄKELÄISET 
TARJOSIVAT HENKILÖSTÖLLE KAKKUKAHVIT LÄKSIÄISTEN MERKEISSÄ PERINTEISEEN TAPAAN. 

TEKSTI JA KUVAT JUKKA MÄÄTTÄ

K
akut koristeli teeman mukaan leipuri 
Susanna Sarlomo.

Yövuoron päätteeksi kakkua 
pääsi leikkaamaan nuorempi 
merivartija Kristian Karilahti, taustalla 

aamuvuoroa oli aloittamassa vanhempi merivartija 
Ari Komulainen.
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SENIORIT RETKELLÄ POHJOISESSA 
SENIORIYHDISTYKSEN PERINTEINEN SYYSTAPAHTUMA TOTEUTETTIIN SYYSKUUN 25. – 28. PÄIVINÄ LINJA-
AUTOMATKANA LAPPIIN JA POHJOIS-NORJAAN. 

TEKSTI SAMPPA MATTILA
KUVAT MARTTI ROSENDAHL

A
rktinen ulottuvuus on ollut viime 
vuosina laajan mielenkiinnon 
kohteena ja varsinkin kuluvan 
vuoden aikana esillä monella tapaa. 
Suomihan aloitti toukokuussa kak-

sivuotisen kauden Arktisen neuvoston puheen-
johtajamaana ja Rajavartiolaitos maaliskuussa 
Arktisen rannikkovartiostofoorumin puheenjoh-
tajana. Lisäksi esillä on ollut ns. Jäämerenradan 
rakentaminen Rovaniemeltä Kirkkoniemeen. Oli 
siis tullut aika katsastaa mitä pohjoisessa oikein 
tapahtuu. 

Kokoonnuimme Rovaniemellä syyskuisen maa-
nantain aamupäivällä. Heti kärkeen vierailemme 
Lapin Rajavartioston esikunnassa päivittämässä 
tietomme rajatilanteesta pohjoisessa. Lapin 
rajavartioston apulaiskomentaja everstiluutnantti 
Jyrki Ojala toimi isäntänämme. Hän toi selkeästi 
ja ripeään tahtiin esille perustiedot vartiostosta 
ja rajatilanteesta. Moni asia on muuttunut ja 
muuttuu edelleen meidän palvelusajoistamme. 
Ytimekkäässä keskusteluosiossa mielenkiintom-
me keskittyi lähinnä kansainväliseen toimintaan ja 
siihen liittyviin tapahtumiin. Asiallisen keskustelun 
päätteeksi luovutimme kiitoksena RTU:n pöytäli-
pun Lapin rajavartiostolle.

Retkemme oli valmis alkamaan, joten pakka-
simme itsemme ja matkatavaramme Loma–Lii-
kenne Kariniemen linja-autoon ja suuntasimme 
auton kohti Napapiiriä. Käytössämme oli 45 
hengen linjuri, joten jokaisella oli mukavasti tilaa 
matkustaa. Napapiirillä nautittujen päiväkahvi-

en jälkeen matka 
jatkui kohti Inaria. 
Sodankylässä jouk-
kueemme sai vielä 
täydennystä joten 
nyt oli koko 22 hen-
kinen seurueemme 
kasassa. Matkalla 
poikkesimme 
Saariselän Kiilopäällä 
ihastelemassa Lapin 
maisemia. Inarissa 
majoituimme perin-
teikkääseen Hotelli 
Kultahoviin. Hotellin 
lämminhenkinen tunnelma ja vieressä kohiseva 
Juutuanjoki loivat mukavat puitteet yhteiselle illalli-
sellemme. Ruokana oli tietenkin käristys, porosta.

Tiistaina aamupalan jälkeen lähdimme 
kohti Norjaa reittiä Inari – Näätämö – Stor-
skog – Kirkkoniemi. Tarkoituksena oli tutustua 
Norjan rajavartiointiin Storskogin raja-asemalla. 
Matkalla piipahdimme Sevettijärvellä pyhittäjä 
Trifon Petsamolaiselle nimetyllä ortodoksikirkolla 
ja sen yhteydessä olevalla erittäin vaikuttavalla 
hautausmaalla. 

Storskogin rajanylityspaikalle, ainoalle Norjan ja 
Venäjän välisellä maarajalla, saavuimme hyvissä 
ajoin ennen sopimaamme tapaamisaikaa. Asema 
sijaitsee Eurooppa 105. tien varressa 16 km:n 
päässä Kirkkoniemestä. Lähimpään venäjän 
puoleiseen Nikkelin kaupunkiin on matkaa 40 km. 
Venäläisten raja-asema on nimeltään Boris Gleb. 
Rajanylityspaikan Norjan puoleinen vastuullinen 
viranomainen on Leader Storskog Grenseover-

sted. Asemalla toimii myös tulli. 
Onneksemme isäntänämme toiminut politi-

overbetjeit Goran Stenseth oli valmis ottamaan 
meidät vastaan etuajassa. Mukavan aurinkoisessa 
syyssäässä hoituikin aseman toiminnan esittely 
sujuvasti ulkosalla. Perustietojen lisäksi saimme 
kuulla, että aseman tilat on mitoitettu vuosita-
solla hieman yli 100 000 matkustajalle. Nykyisin 
matkustajia on noin kolminkertainen määrä joten 
suunnitelmissa olevaa uutta asemarakennus-
ta odotetaan hartaasti. Alueen erikoisuutena 
tuli esiin, että molemmin puolin rajaa 50 km:n 
etäisyydellä asuvilla ihmisillä on viisumivapaus. 
Heillä on oikeus oleskella naapurimaassa 14 
vuorokautta kerrallaan. Tätä oikeutta käytetään 
molemmin puolin rajaa runsaasti mm. työssä-
käyntiin. Asemalla koettiin vuoden 2015 lopussa 
turvapaikanhakijoiden tulva. Tuhansien hakijoiden 
jälkeen ilmiö saatiin loppumaan ja paine siirtyikin 
Suomen puolelle Raja-Jooseppiin ja Sallaan. 
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KURVARIT

Rajanylityspaikalla tehdään nykyisin yhteistyötä 
Suomen Rajavartiolaitoksen kanssa. Vierailumme 
aikaan oli heiltä pari virkamiestä Sallassa töissä ja 
vastaavasti Sallasta oli kaksi miehinen koirapartio 
tällä asemalla. 

Vierailun päätteeksi luovutimme kiitoksena 
isännällemme RTU:n pöytälipun. Hän puolestaan 
kehotti meitä käymään n. 40 km:n päässä olevalla 
Norjan ja Venäjän välisen maarajan pohjoisimmas-
sa kohdassa Grense Jakobselvissä Barentsin-
meren rannalla. Olimme edelleen suuripiirteistä 
aikatauluamme edellä joten suuntasimme vihjeen 
mukaan automme kohti Grense Jakobselviä. Mel-
ko pian meille selvisi, että tie ei ollut niin hyvässä 
kunnossa kuin meidän oli annettu ymmärtää, 
mutta tienvarren maisemat korvasivat tätä puu-
tetta ansiokkaasti. Päätepisteessä avautui upeat 
näkymät merelle jota tyyni ja aurinkoinen syysää 
vielä korosti. Seurueemme pari entistä sukeltajaa 
ja vilkas viestivirtuoosi käyttivät tilaisuuden hyväk-
si ja kävivät uimassa Barentsinmeressä.

Kirkkoniemessä majapaikkanamme oli laadu-
kas Thon Hotell Kirkenes. Ilta vietettiin omatoimi-
sen kaupunkiin tutustumisen merkeissä. Runsaan 
ja monipuolisen aamupalan jälkeen matka jatkui 
reittiä Kirkkoniemi – Utsjoki – Karigasniemi. Aika-
taulumme antoi periksi toiseen suunnittelematto-
maan poikkeamaan reitistämme sillä kuljettajam-
me tiesi opastaa meidät Pykeijan suomalaiskylään 
Varangin vuonon rannalle. Kylän suomalaisuus 
perustuu lähinnä kahteen muuttoaaltoon. 1860 lu-
vun lopun suurten nälkävuosien aikaan siirtyi Poh-
jois-Suomesta väestöä kalan ja riistan toivossa 
tälle alueelle. Kalateollisuus houkutteli myös 1960 
luvulla lukuisia suomalaisia töihin Pohjois-Norjaan. 
Kylässä ollut kalatehdas meni 1980 luvulla kon-
kurssiin ja kylä oli kuolla. Sitkeän yritteliäisyyden ja 
omaperäisyyden avulla kylä on kuitenkin elpynyt 
ja se on nykyisin mm. tärkeä kuningasravun 
pyynnin ja kasvatuksen keskus. Kylässä on noin 
200 asukasta ja he puhuvat vanhaa mutta hyvin 
ymmärrettävää suomea, oikeammin kveeniä. 
Matkailu ja siihen liittyvät kalastus- ja ravunpyynti-
retket ovat oleellinen osa kylän elinkeinoja ja niihin 
onkin mainiot edellytykset. 

Matkamme jatkui kohti Nuorgamia ja sieltä 
Tenojoen vartta Utsjoelle ja edelleen jokivartta 
Karigasniemeen, jossa majoituimme Kalasta-
jan Majatalossa. Tähän saakka hyvin toiminut 
ajoneuvomme päätti tehdä lakon, onneksemme 
ihan hotellin edustalle. Ilmeisesti auton kytkin oli 
saanut tarpeekseen. Ilta meni kuitenkin rattoisasti 
saunomisen ja ruuasta nauttimisen merkeissä, 
sillä majatalon keittiöstä löytyi maittavaa evästä. 
Kuljettajamme oli saanut illan aikana, hyvän 
yhteistyön tuloksena hankituksi meille korvaavan 
linjurin, joten aamulla saatoimme jatkaa matkaam-
me alkuperäisen suunnitelman mukaan kohti 
Rovaniemeä. Matkalla poikkesimme päiväkahvilla 
Tankavaaran Kultakylässä ja Rovaniemeltä kukin 
jatkoi omia polkujaan kotimaisemiin. 

Matka ja maise-
mat olivat antoisat. 
Sää suosi ja syksyi-
sen luonnon värilois-
to yllätti matkamie-
hen useammankin 
kerran. Jälleen kerran 
tuli todistetuksi, että 
oleellinen osa mat-
kan antia on tietenkin 
matkan aikana käy-
dyt keskustelut, sen 
mahdollistaa hyvä ja 
reipas matkaseura. 
Kiitos osallistujille. 

Goran Stenseth.
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TYÖHYVINVOINTIA CROSSFIT-SALILTA
HELSINGIN RAJATARKASTUSOSASTON 9. RAJATARKASTUSRYHMÄ KÄVI TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄNÄÄN 22.9.2017 
TUTUSTUMASSA CROSSFIT-HARJOITTELUUN. 

TEKSTI JA KUVAT JAN-ERIK JOFFS

T
ilaisuus järjestettiin Niko Karhusen 
aloitteesta eräällä Crossfit-salilla  
Helsingin Sörnäisissä. Aloitimme teo-
riaosuudella jonka jälkeen kävimme 
läpi soututekniikkaa ja harjoittelimme 

muutamaa perusliikettä. Kun perusasiat olivat 
hallussa oli treenin vuoro.

Suoritimme parin kanssa seuraavan harjoituk-
sen: 50 cal (kaloria) soutua, 50 kpl kyykky/pallon-
heitto, 50 kpl burpee/yleisliike + Boxihyppy jonka 
jälkeen taas 50 cal (kaloria) soutua. Suoritusmää-
rän sai jakaa parin kanssa parhaaksi katsomallaan 
tavalla. Lämmin tuli kaikille (hapoille meni) ja iloisia 
kasvoja oli havaittavissa.

Harjoituksen jälkeen siirryimme saunatilo-
jen puolelle missä oli sauna, kylmäallas sekä 
poreallas käytettävissä. Palautuminen hoidettiin 
tämän jälkeen ravintolassa hyvän ruuan ja juoman 
merkeissä.

9. ryhmän puolesta haluan esittää kiitokset 
Niko Karhuselle hyvän työhyvinvointipäivän 
ideoinnista.

METSÄSTYSTÄ JA KEHONHUOLTOA
KORTESALMEN RAJAVARTIOASEMAN SYKSYN TYHY-PÄIVÄNÄ KÄYTIIN JÄNISMETSÄLLÄ KEROLLA MIKA MÄÄTÄN 
METSÄSTYSMAILLA. JOULUKUUSSA JOULUATERIAN LOMASSA OLI VUOROSTAAN MAHDOLLISUUS UPPOUTUA 
KEHONHUOLLON MYSTISEEN MAAILMAAN RULLAILUN MERKEISSÄ KUUSAMON HYVINVOINTIKESKUKSESSA.

TEKSTI JA KUVAT OLLI RANUA

Inarin kunta
Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Puhelinvaihde  +358 40 188 7111
 faksi +358 16 662 628

www.inari.fi

Toivotamme kaikille 
asiakkaillemme 

ja yhteistyökumppaneillemme 
rauhallista joulua 

ja turvallista uutta vuotta! 

w w w . m i l l o g . f iw w w . m i l l o g . f i

Lahjoitamme joulutervehdyksiin varatut rahat syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi. 
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REISSULLA LÄNSI-AFRIKASSA
KAIKKEA PITÄÄ KOKEILLA. NETISSÄ JA HELSINGIN SANOMISSA OLI KEVÄÄLLÄ KIRJOITUKSIA ”PASKAREISSUSTA JOKA 
KANNATTAA TEHDÄ”. INNOSTUIMME JA ILMOITTAUDUIMME HALUKKAITTEN JOUKKOON. YLLÄTYS OLI MYÖNTEINEN, 
KUN MEILLE PUHELIN HAASTATTELUJEN JÄLKEEN TULI TIETO, ETTÄ PÄÄSEMME MUKAAN.

TEKSTI JA KUVAT LEILA HUOVINEN

M
atkustimme elokuussa  Länsi-
Afrikkaan, Beninin tasavaltaan, 
Grand Popon kylään yhdessä 
23 muun tutkimukseen osal-
listuvan suomalaisen kanssa. 

Osallistuimme tutkimukseen, jossa kartoitetaan 
rokotteen antamaa suojaa ETEC:n aiheuttamaa 
ripulia vastaan, sekä selvitetään uuden ETEC- 
rokotteen mahdollisia haittavaikutuksia ja sen 
herättämää immuunipuolustusta. Tutkittava rokote 
on uusi, eikä vielä markkinoilla. 

Tutkimukseen osallistujat jataan kahteen 400 
hengen ryhmään. Toinen ryhmä saa tutkittavaa 
rokotetta ja toinen lumerokotetta. Tällaisessa 
kaksois-sokko kokeessa tutkijat sen enempää 
kuin tutkittavatkaan eivät tiedä, kumpaa valmistet-
ta annetaan. Vastuullinen tutkija on infektiosaira-
uksien professori Anu Kantele, joka työskentelee 
Helsingin yliopistossa. 

Olen aikaisemmin lukenut Villa Karosta ja kiin-
nostus paikkaa kohtaan on ollut olemassa. Villa 

Karo on kirjailija Juha Vakkurin aloitteesta Beniniin 
2001 perustettu suomalais-afrikkalainen kulttuuri-
keskus. Nimi tulee Vakkurin 15-vuotiaana syöpään 
kuolleen Karo pojan mukaan. Karo on myös 
Grand Popossa puhuttavan minan kielen sana 
joka suomeksi tarkoittaa ”huomenta”. Keskuksen 
tarkoituksena on rakentaa kulttuurista siltaa Suo-
men ja Afrikan välille. Uusin esimerkki yhteistyöstä 
on Kansallisteatterissa ohjelmistoon tammikuussa 
tuleva musiikkiteatteriesitys  Meri niin suuri. Esi-
tyksen on kirjoittanut Matti-Juhani Karila ja se on 
kirjoitettu tanskalaisen historioitsija Louise Sebron 
väitöskirjan Mellem afrikaner og kreol – Etnisk 
identitet og social navigation in Dansk Vestindien 
1730 -1770 inspiroimana. Madlenan elämästä on 
myös beniniläinen sarjakuvataiteilija Hector Sonon 
tehnyt kokonaisuuden, joka on alkuperäisversiona 
esillä Musée Karossa, Beninin Grand-Popossa. 
Taiteilijoille, tutkijoille ja kulttuurialan työntekijöille 
myönnetään vuosittain 30 työskentelystipendiä. 
Villa Karossa on tähän mennessä ollut jo n. 500 
stipendiaattia.

Ennen matkaa kävimme Helsingissä matkailu-
klinikalla, jossa tehtiin tarvittavia tutkimuksia roko-
tetta varten ja annettiin suun kautta nestemäises-
sä muodossa otettava rokote. Matkat Helsinkiin 
kustannettiin itse, samoin myös kaikki matkaa 
varten tarvittavat rokotteet. Matkan jälkeen käytiin 
vielä kaksi kertaa HYKS:ssä tutkimuksissa. 

Lensimme Beniniin reitillä Helsinki - Tukholma 
- Addis Abeba - Cotou. Lennot maksettiin itse, 
samoin Villa Karon ystävien jäsenmaksu, jota 
kautta viisumi järjestyi. Matkavakuutus järjestyi 
Rajaturvallisuusunionin jäsenenä helposti ja 
tiedustelimme vakuutusyhtiöltä etukäteen mitä 
kaikkea vakuutus kattaa. 

Itse tutkimukseen sisältyy mm. matkailuneu-

vonta tutkimuskäyntien yhteydessä, malarianes-
tolääkitys, rokote tai lumerokote, hotellimajoitus 
Crand Popossa ja bussikuljetukset kohteessa, 
sekä Villa Caron järjestämät päiväretket. Mah-
dollisuus oli osallistua myös maksullisille retkille, 
joita Villa Caro järjesti. Jokaiselle päivälle, kahden 
viikon aikana, oli jotakin ohjelmaa jos vain halusi.

Benin on länsiafrikkalainen tasavalta, johon 
kuuluu 12 lääniä ja 77 kuntaa. Yhteensä asukkaita 
on n. 11 miljoonaa. Pinta-ala on n. kolmasosa 
suomen pinta-alasta. Pääkaupunki on Porto Novo 
ja suurin kaupunki Cotonou, jossa lentokenttä 
sijaitsee. Virallinen kieli on ranska, mutta erilaisia 
paikalliskieliä on 56. Benin on itsenäistynyt 1960 
ja kansantulo asukasta kohti on n. 827 Yhdysval-
tain dollaria. Naisista lukutaitoisia on n. 28% ja 
miehistä 50%. 

Crand Popo on köyhä paikkakunta Mono-joen 
varrella. Villa Caro on piristävä väriläiskä kylää 
halkovan tien varrella. Yleisilme on vaatimaton, 
rakennuksista ei aina tiedä onko se asumus 
vai eläinsuoja. Paljon on myös kesken jääneitä 
rakennuksia. Vuohet ja kanat kulkevat vapaana ja 
etsivät itselleen ruokaa pihoilta ja tien varsilta. Ho-
telli jossa asuimme, sijaitsi aivan meren rannalla. 
Paikallinen merivartioasema oli myös rannalla ja 
kylää halkovan tien varressa oli ympäri vuorokau-
tinen vartiointi. Minkäänlaista kalustoa, aluksia tai 
veneitä heillä ei ole. 

Kylä raitin varrella oli myös leirintäalue, jossa 
teltat olivat samannäköisiä kuin meillä. Alueeseen 
kuului pieni ravintola, WC, suihku ja hienoja puus-
ta veistettyjä eläimiä, jotka luullakseni suojelevat 
alueella yöpyjiä.

Mereen ajautuu paljon roskaa, joka uhkaa me-
rikilpikonnia, jotka söisivät meduusat, jotka taas 
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syövät kalanpoikaset ja joka taas johtaa siihen, 
että kalansaaliit pienenevät. Kyläläiset elävät 
kalastuksesta, jolla he saavat toimeentulonsa ja 
ruokansa. Rannalla aivan hotellin läheisyydessä 
kyläläiset vetivät nuottaa laulun tahdissa joka 
päivä. Veneillä nuotta vietiin kauemmas merelle ja 
sitten kaikki yhdessä, käsi voimin, kiskoivat nuo-
tan rannalle. Naiset odottivat vateineen saalista ja 
se jaettiin hyvässä hengessä jokaiselle. 

Yöllä olimme mukana etsimässä 
kilpikonnan pesiä meren rannasta. 
Osuimme oikeana yönä paikalle ja 
rannasta löytyi toistasataa kilpikon-
nan munaa. Paikallinen luonnon-
suojelujärjestö siirsi munat omiin pe-
siinsä, joissa ne haudottiin valmiiksi 
ja sitten pienet konnat laskettiin 
takaisin mereen. Kilpikonna”rosvot” 
ryöstävät pesiä ja myyvät munia 
saadakseen rahaa. Alueella kiertää 
myös öisin paikallisen luonnonsuo-
jelujärjestön  vartija, ja yrittää estää 
ryöstäjiä toimimasta. Marraskuussa 
2000 Villa Carossa pidettiin kansain-
välisen merikilpikonnien suojeluse-
minaarin avajaiset. Seminaarissa oli 
osanottajia Ranskasta, Hollannista 
ja Costa Ricasta. 

Vodun on Beninin pääuskonto. 
Haitissa ja Hollywoodissa sitä kutsutaan voo-
doodksi. Oikealla uskonnolla ei juurikaan ole te-
kemistä elokuvissa nähtävien uskontojen kanssa. 
Pikaisesti vodun uskontoon voi tutustua Sinikka 
Tarvaisen kirjassa Voodoo-afrikkalainen menes-
tystarina. Kävimme katsomassa paikallisten järjes-
tämän näytöksen, jossa henget liikkuivat suurella 
kentällä ja jonkinlainen orkesteri, siis erilaiset 
rummut, soittivat. Kylän naiset ja lapset tanssivat. 
Miesten tehtävänä oli 
lepytellä kentällä villisti 
pyöriviä henkiä.

Vaikuttavaa oli nähdä 
Ouidahin orjasata-
ma, joka oli aikanaan 
Afrikan toiseksi suurin. 
Orjakauppa oli tuolloin 
kannattavaa liiketoi-
mintaa, sillä sen uhriksi 
joutui arviolta n. 35 
miljoonaa afrikkalaista. 
Abomeyssa joka on Be-
ninin, entinen Dahomey, 
pääkaupunki kävimme 
orjakauppaa käsitte-
levässä museossa jonka esineistö oli vähäistä, 
mutta sitäkin vaikuttavampaa. Kuljimme satamaan 
reittiä, jota orjien kuljetukseen käytettiin. Tietä jolta 
ei ollut paluuta. 

Pyhässä metsässä oli hedelmälepakoita 
suurissa puissa, jotka valtavina parvina lensivät 
puun ympärillä kun taputimme käsiä. Metsässä oli 

todella vanhoja puita ja erilaisia palvonta paikkoja 
eri hengille. Metsässä oli myös paljon erilaisia 
perhosia, erikokoisia muurahaisia ja kivettyneitä 
termiittikekoja. Aluskasvillisuus oli niukkaa, kai 
suurista puista ja kuivuudesta johtuen.

Tutustuimme Mono-joen suistoon, jonka var-
rella oli suolakylä. Kyläläiset erottavat merivedestä 
suolaa ja myyvät sitä sitten halukkaille. Suolakylän 
lapset tarrautuivat meidän jokaisen lahkeeseen ja 

halusivat syliin. Kyläläiset olivat varmaankin tyyty-
väisiä vierailuun, sillä heillä ei ollut muuta kuin tuo 
suola ja me olimme ne harvat jotka sinne eksyvät. 
Joella reissasimme veneessä, jossa oli repaleinen 
rättikatos ja vesivaraa oli vajaat kymmenen sent-
tiä. Veneellä sukelsimme mangrovemetsään, jossa 
tunnelma oli mystinen. Lopuksi jalkauduimme 
rantaan, jossa meri yhtyi jokeen ja kalastusveneet 
odottivat lähtijöitä.

Matkustimme myös ulkomaille. Kävimme 
nimittäin päiväretkellä naapurivaltiossa Togossa. 
Rajanylitys tapahtui ”sujuvasti”. Rajaviranomaiset 
kirjoittivat ja tarkastivat kaikki asiakirjat käsin. 
Rakennukset olivat hieman parempia kuin 
asumukset yleensä, mutta ei niissäkään aina ovia 
ollut. Kaikenlainen kuvaaminen rajalla ja sen lähei-

syydessä oli kielletty. Ylityspaikan WC oli jostakin 
korsista tehty aitaus, jonka maapohjalle tehtiin 
kaikki tarpeellinen. 

Togon pääkaupunki on Lome, jossa näytti ole-
van vauraampaa kuin Benissä. Lomessa kävimme 
paikassa, jossa pidettiin voodoomarkkinoita. 
Myytävänä oli kaikenlaisia kuolleita ja kuivattuja 
eläimiä, rottia, käärmeitä, kaneja, erilaisia pääkal-
loja ym. Haju alueella oli sanoin kuvaamaton. Ei 

tainnut kukaan mitään ostaa.
Ruoka oli hyvää. Tarjolla oli 

paljon kalaa ja paikallista friteerattua 
juustoa sekä salaatteja. Avokadoa 
ja majoneesikastikkeita oli usein 
salaattien joukossa. Kasviskeit-
toa oli eri muodoissa ja maku oli 
toisenlainen kuin muualla. Hedelmiä 
ja pähkinöitä oli kaikkialla tien var-
silla myynnissä. Kylän markkinoilla 
myytiin upporasvassa keitettyjä 
bataatteja. Söimme tienvarsiravin-
tolassa rapuja, jotka näytettiin meille 
ensin elävinä ja sitten omistaja lähti 
niitä valmistamaan. Samalla hän 
kertoi ompelevansa kadun toisella 
puolella vaatteita ja näytti malleja, 
sekä kyseli mikä kangas miellyttäisi. 
Kiirettä ei ollut, tähän kaikkeen kului 
useita tunteja. Matkamuistoja myy-

tiin myös kojussa ravintolan vieressä. Paikalliset 
syövät päivittäin maissipuuroa, jota on tarjolla ka-
dun varsilla muutaman kymmenen sentin hintaan. 
Myöhemmin on tarkoitus järjestää Afrikkalaisen 
ruuan ympärille iltoja, jossa sitten teemme, ja 
syömme ruokaa muistellen Beninin reissua.

Niin ja sitten se matkan tarkoitus, saimmeko 
oikeaa vai lumerokotetta? Sitä emme tiedä. 
Näimme paljon sellaista mitä emme muuten oli 

päässeet näkemään. 
Pystyimme auttamaan 
välillisesti paikallisia lap-
sia, jotta heille saataisiin 
rokote ripulia vastaan. 
Tutustuimme uusiin 
ihmisiin jotka olivat eri 
syistä kukin matkaan 
lähteneet, mutta meillä 
kaikilla oli sama tavoite 
ja halu auttaa.  Afrikassa 
kuolee vielä tänäkin 
päivänä suuri määrä 
lapsia ripuliin. 

Paikallisiin luonnon 
kasveihin olisin halunnut 

enemmän tutustua, ja että voiko niitä käyttää 
ravintona. Riisi, sipuli, maissi sekä tomaatteja 
viljelyksiä kyllä oli teiden varsilla.

Meillä on hyvä maa, 100-vuotias Suomi, jossa 
asua. Kiitos siitä.



48 RAJAVIESTI  -  RAJATURVALLISUUSUNIONI  RY

w w w . k i t e e . f i

Onnea 100-vuotiaalle Suomelle

RAJAVIESTI  -  GRÄNSSEKERHETSUNIONEN RF      49

ERÄLLINEN
HILJAISELOA

Fjällräven Stubben edustaa sisäisen kehikon omaavaa 
tuolireppua. Käyttökelpoinen sellaisen tarvitsijalle, mutta 
vaatimaton ulkonäkö, vanhanaikaiset kiinnitysratkaisut ja 
kova hinta (219 €) voi karkottaa osan ostajista.

V
aikka joidenkin riistaeläinten met-
sästys vielä jatkuukin, edessä on 
sydäntalvi, joka hiljentää toimin-
not huippusesonkiin verrattuna 
säästöliekille. Sama koskee myös 

kalastusta, sillä kala liikkuu vähän ja käy heikosti 
pyydykseen kovimman sydäntalven aikaan. 

Pääasiallisin syy ovat kuitenkin muuttuneet 
luonnonolosuhteet, sillä lumi, kylmyys ja osin pi-
meyskin tuovat mukanaan joukon lisähankaluuk-
sia, jotka karsivat kovalla kädellä alan toimijoiden 
lukumäärää. Toinen merkittävä tekijä ovat joulun 
ja uudenvuodenpyhät, jotka on perinteisesti pyhi-
tetty perheen ja suvun yhdessäololle yhdistettynä 
niihin liittyviin vierailuihin.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö alalta 
löytyisi puuhasteltavaa. Yksi tapa on muistaa 
Tapion väkeä huolehtimalla talviruokintapaikkojen 
kunnosta ja täydennyksestä, jonka voi yhdistää 
esimerkiksi joulukuusen hakumatkaan. Menomat-
kalla ahkioon tai peräkärryyn riistaeläinten jou-
lueväät ja paluumatkalla joulukuusi. Jos otetaan 
matkalle myös lapset mukaan, niin se on samalla 
perinteen siirtämistä seuraavalle sukupolvelle. 
Selvyyden vuoksi mainittakoon, että joulukuusen 
saa ottaa ilman lupaa vain omasta metsästä.

Vuodenvaihteen jälkeinen metsästys rajoit-
tuu lähinnä metsäkauris sekä valkohäntä- ja 
kuusipeurajahtiin lisättynä jänisjahdeilla ja maan 
pohjoisosien riekon ja kiirunan pyynnillä. Myös 
vahinkoeläinten pyynnissä riittää työsarkaa ja 
haastetta nykyistä suuremmallekin metsästäjä-
joukolle. Se on samalla mitä parhainta riistanhoi-
totyötä, mikä olisi heikon riistatilanteen vallitessa 
ensiarvoisen tärkeää. 

Eikä se kalastuskaan aivan toivotonta ole – 
konstit ja paikat tunteva saa saalista hankalam-
missakin olosuhteissa.

KARHUSAALIS 232 YKSILÖÄ

Lokakuun lopussa päättyneellä karhunmetsäs-
tyskaudella kaadettiin yhteensä 232 karhua. 
Määrässä oli lisäystä 53 yksilöä edellisvuoteen 
verrattuna.

Eteläisen Suomen karhunmetsästys perustui 
kannanhoidollisiin poikkeuslupiin ja poronhoitoalu-
eella alueellisen kiintiöön.

Kannanhoidollisten lupien määrä oli 170 ja 
saalis 164 karhua. Metsästys painottui selkeästi 
Itä-Suomeen ja metsäpeura-alueille. Eniten karhu-
ja kaadettiin Pohjois-Karjalassa, jonka karhusaalis 
oli 87 yksilöä. Kainuun kaatomäärä oli 44 ja Etelä-
Savon 25 yksilöä.

Poronhoitoalueen kiintiö oli 85 karhua, joka 
muodostui itäisen poronhoitoalueen 60 ja läntisen 
poronhoitoalueen 25 yksilöstä. Itäisen poron-
hoitoalueen kiintiö käytettiin kokonaan, kun taas 
läntisellä poronhoitoalueella kaatui vain 8 karhua. 
Tämä vahvistaa maamme karhukannan itäpainot-
tuneisuuden.

Uusimman Luonnonvarakeskuksen (Luke) 
karhukanta-arvio on runsastunut edellisvuotisesta. 
Se on kasvanut erityisesti itäisessä Suomessa. 
Metsästyskauden alussa Luke arvioi maamme 
karhukannaksi noin 1 700 yli vuoden ikäistä yksi-
löä, mikä tarkoittaa noin 1 450 yksilön talvehtivaa 
kantaa. 

REPPUJAKKARAN VALINNASTA
Reppujakkarasta on muodostunut viime vuosina 
yksi eränkäynnin välttämättömyysvarusteista, 
jota ilman niin metsästäjä kuin kalastajakin kärsii 
selvästä uskottavuusongelmasta. Sellainen pitää 
siis olla, mutta mitä sen valinnassa tulee ottaa 
huomioon, siitä tarkemmin seuraavassa.

Kuten nimikin jo kertoo, kysymyksessä on is-
tuimella varustettu reppu, joka kehitettiin alkujaan 
pilkkijöiden tarpeita palvelemaan. Se mahdollisti 
varusteiden ja eväiden mukana kuljettamisen 
ohella myös istumisen avannon ääressä, joten pi-
tempikään pilkkirupeama ei rasittanut yhtä paljon 
kuin aikaisempi seisominen. Ensimmäiset olivat 
nykymittapuun mukaan melkoisia rimpuloita, 
mutta kun paremmista ei tiedetty, niilläkin tultiin 
timeen.

Tänään kaikki on toisin. Tarjolla on eri käyttö-
tarkoituksiin räätälöityjä reppujakkaroita ja käyttä-
jäkuntaan on tullut metsästäjien lisäksi myös osa 

retkeilijöistä. Yleisesti ottaen niiden kestävyys ja 
käyttömukavuus on selkeästi aikaisempaa parem-
pi, mutta niin on hintakin.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että reppu-
jakkarakin on valittava käytön mukaan. Se mikä 
sopii pilkkijälle, ei sovi kovinkaan hyvin metsästä-
jälle. Satunnainen pilkkijä pärjää kohtuullisesti hal-
pamallillakin, kun taas harrastuksessa pitemmälle 
edennyt kaipaa jo jotain muutakin – spesialisteista 
puhumattakaan.

Metsästäjän tarpeet ovat jo alun alkaen hieman 
korkeammalla, jos kohta hirvi- tai jänispassissa 
pärjää kohtuullisesti perusmalleillakin. Metalliosien 
suojaukseen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä 
ne voivat suojaamittomina aiheuttaa ylimääräisiä 
ääniä, minkä lisäksi ne voivat vaurioittaa asetta 
ja erityisesti sen kiikaritähtäintä. Erityisen tärkeää 
tämä on liikkuvalle metsästäjälle, jolloin myös 
kantomukavuus voi nousta merkittäväksi valinta-
kriteeriksi kuten paljon liikkuvalla kalastajallakin. 
Myös aseen tai kairan kiinnitys-mahdollisuus kan-
tolaitteeseen voi olla valintaan vaikuttava tekijä.

Käytännössä tarjolla on kaksi perustyyppiä; 
perinteinen mukautuva reppumalli ja sisäisen kehi-
kon ympärille rakentuva kotelomalli. Ensinmainittu 
hallitsee markkinoita suvereenisti mukautuvuuten-
sa ja edullisemman hintansa ansiosta, kotelo-
mallin jäädessä lähinnä statistin asemaan. Sen 
käyttäjät löytyvät lähinnä retkeilijöistä, koska se 
suojaa paremmin esimerkiksi mukana kuljetetta-
vaa kameraa tai muita erikoisvarusteita. 

ERÄSTÄJÄN VUODENVAIHDE
Jakso kattaa joulun- ja uudenvuodenpyhät, 
jolloin viimeistään on syytä aloittaa riistan ja 
pihalintujen talviruokinta. Toinen ajankohtainen 
asia ovat kylmyys, pimeys ja paikoin heikot jäät, 
mikä etenkin vesialueilla liikkuvan on syytä ottaa 
huomioon. Myös Ahdin ja Tapion väelle tulisi antaa 
joulurauha, sekä huolehtia heti vuodenvaihteen 
jälkeen vuotuisten erälupien uusimisesta. Muita 
muistettavia asioita ovat:

* kaikkien sorsa- ja merilintujen sekä haahkan, 
meri- ja kanadanhanhen, nokikanan ja lehto-
kurpan metsästysaika päättyy koko maassa 
joulukuun loppuun,

* Suomen riistakeskuksen myöntämällä ML 
26 pykälän mukaisella hirvieläinten pyyntiluvalla 
tapahtuva hirvenmetsästys päättyy Kemin, Ke-
mijärven, Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion, 
Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Ranuan, Rova-
niemen, Sallan, Savukosken, Simon, Sodankylän, 
Tervolan, Tornion ja Ylitornion kunnissa sekä 
muualla maassa - lukuun ottamatta Enontekiön, 
Inarin ja Utsjoen kuntia, joissa se on jo päättynyt - 
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Lankomiehen pojan ”karvamato” tutkimassa saaliiksi 
saatua rusakkoa.

joulukuun loppuun,
* metsäkaurista saa metsästää koko maassa 

syyskuun 1. päivän alusta tammikuun loppuun,
* valkohäntä-, kuusi- ja metsäpeuraa saa 

metsästää Suomen riistakeskuksen ML:n 26 §:n 
mukaisella hirvieläinten pyyntiluvalla syyskuun 30. 
päivän alusta tammikuun loppuun,

* oravaa saa metsästää koko maassa joulu-
kuun alusta tammikuun loppuun, 

* kettua saa metsästää Lapin maakunnassa 
elokuun alusta huhtikuun loppuun ja muualla 
maassa elokuun alusta huhtikuun 14. päivän 
loppuun,

* villisikaa saa metsästää koko metsästys-
vuoden, ei kuitenkaan porsaallista naarasta 1.3. 
- 31.7. välisenä aikana,

* fasaania, metsäjänistä ja rusakkoa saa met-
sästää koko maassa syyskuun alusta helmikuun 
loppuun,

* villikania saa metsästää koko maassa syys-
kuun alusta maaliskuun loppuun,

* saukkoa saa metsästää ML 41 §:n ja ML 41 
a pykälän kolmannessa momentissa mainitulla 
poikkeusluvalla koko metsästysvuoden,

* Ilvestä saa metsästää poronhoitoalueella ML 
41 §: a § 3 momentissa mainitulla Suomen riista-
keskuksen myöntämällä poikkeusluvalla lokakuun 
alusta helmikuun loppuun ja muualla maassa jou-
lukuun alusta helmikuun loppuun. Lupa ei koske 
naarasta. jota vuotta nuorempi pentu seuraa, Ns. 
vahinkoilvesten tappamiseen voidaan myöntää 
poikkeuslupa tarpeen vaatiessa. 

* riekkoa ja kiiru-
naa saa metsästää 
Enontekiön, Inarin ja 
Utsjoen riistanhoito-
yhdistyksen alueella 
syyskuun 10. päivän 
alusta maaliskuun 
loppuun,

* hallia saa 
metsästää Suomen 
riistakeskuksen ML 
41 § 1 momen-
tin mukaisella 
poikkeusluvalla 
joulukuun loppuun,

* näätää ja 
kärppää saa metsästää koko maassa marraskuun 
alusta maaliskuun loppuun,

* karhua saa metsästää Suomen riistakes-
kuksen myöntämällä ML 41 pykälän mukaisella 
poikkeusluvalla (vahinkokarhut) koko maassa 
koko metsästysvuoden ajan,

* sutta saa metsästää Suomen riistakeskuk-
sen myöntämällä ML 41 ja ML 41 §:3 momentin 
mukaisella poikkeusluvalla (vahinkosudet) siinä 
mainittuna aikana,

* kanadanmajavaa saa metsästää vapaasti ja 
euroopanmajavaa Suomen riistakeskuksen ML:n 
10. pykälän mukaisella poikkeusluvalla koko 
maassa elokuun 20. päivän alusta huhtikuun 
loppuun,

* piisamia saa metsästää koko maassa loka-

kuun alusta toukokuun 19. päivän loppuun,
* koko jakson ajan saa metsästää tarhattua 

naalia, supikoiraa, minkkiä, hilleriä, ja mäyrää, ei 
kuitenkaan pennullista naarasta,

* Mainitut metsästysajat eivät koske Ahvenan-
maata, jossa on voimassa omat säädöksensä. 
Paikalliset riistanhoitopiirit ja -yhdistykset sekä 
metsästysseurat voivat lyhentää kyseisiä met-
sästysaikoja, asettaa saalisrajoituksia tai kieltää 
kokonaan jonkin riistalajin metsästyksen, joista 
on oltava selvillä ennen metsästyksen aloittamista.

Toivotan lopuksi kaikille palstani lukijoille Rau-
haisaa Joulua ja saalisrikasta Uutta Vuotta.

Jousimies
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HYLJEJAHDISSA PERÄMERELLÄ
MATKAAN KOHTI KELLON KIVINIEMEÄ LÄHTI KAAKON KULMALTA SYYSKUISENA AAMUNA KOLME PYYNTIMIESTÄ: 
HEIKKI KÖYKKÄ, ANTTI MYLLYKANGAS JA ANSSI PEKONEN. AIKAA MATKAAN LAPPEENRANNASTA OULUUN OLI 
VARATTU 8 TUNTIA PYSÄHDYKSINEEN. SÄÄTIEDOTUS OLI LUPAILLUT VIELÄ PARI PÄIVÄÄ AIEMMIN TYYNTÄ ELI HYVÄÄ 
PYYNTIKELIÄ, MUTTA KAAKKOIS-SUOMESTA MUKAAN LÄHTENYT MATALAPAINE SATEINEEN ENTEILI JOTAIN AIVAN 
MUUTA.

TEKSTI JA KUVAT ANTTI MYLLYKANGAS

A
jatus hyljejahdista Perämerellä oli 
herännyt jo edellisenä vuonna, 
kun Antti oli onnistunut ampu-
maan harmaahylkeen nuoruuden 
kotipaikkansa vesiltä. Alun perin 

reissuun oli ollut tarkoitus lähteä jo keväällä, mutta 
Perämeren haasteellinen ahtojäätilanne siirsi 
reissun syksyyn. 

ENSIMMÄINEN HAVAINTO
Perillä Kiviniemen kalasatamassa iltapäivän keli 
oli vielä mitä mainioin, lähes tyyni. Tehtiin päätös 
nopeasta jahtiin lähdöstä, sillä valoisaa aikaa oli 
jäljellä vielä muutama tunti. Oppaanamme toimi-
neella Seppo Vehkaperällä oli mielessä muutama 
paikka, josta hylkeitä ehdittäisiin käydä vielä 
katsomassa.

”Kamat kyytiin ja menoksi!”.
 Vajaa tunti liikkeelle lähdöstä horisontissa noin 

kahden kilometrin päässä erottuu meren pinnasta 
jotain. 

”Hylje! ”
Veneessä alkaa kuhina ja herkeämätön kiika-

ritähystys, mutta yltynyt merenkäynti vaikeuttaa 
havainnointia, eikä horisontin raja ole enää selkeä. 
Lähestyttäessä kohdetta noin kilometrin etäisyy-
delle toivo alkaa pikkuhiljaa hiipua. Kivi osoittau-
tuu nyt tyhjäksi ja päätetään lähteä siirtymään 
kohti majoitusta. 

Tukikohtanamme toimi Sepon Seanature 
-yrityksen mökki ja sen tarjoamat puitteet. Seppo 
on ammattikalastaja jo kuudennessa polvessa 
ja tuntee alueen pyyntipaikat ja matalikot hyvin. 
Kiviniemessä on pitkät perinteet ammattikalas-
tuksella ja vielä tänäkin päivänä Oulun kupeessa 
sijaitsevassa kalastajakylässä on kymmenisen 
ammattikalastajaa. Voimakkaasti kasvanut hylje-
kanta on huomattu myös kalastajien keskuudes-
sa. Revityt verkot ovat arkipäivää ja röyhkeimmät 
hylkeet napsivat kalansa suoraan kalastusalus-
ten trooleista. Ongelmat eivät ole tällä menolla 
häviämässä, sillä vuosittaiset hallin pyyntimäärät 
liikkuvat noin 300 – 400 yksilössä.

VARJOJA PARATIISISSA 
Seuraavaan aamuun herätään harmaan tuulisissa 
merkeissä. Tuuli on yltynyt selkeästi yön aikana 
ja puhaltaa nyt jo 8 metriä sekunnissa, puuskissa 
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HARMAAHYLJE ELI HALLI
Harmaahylje käyttää ravinnokseen pää-
asiassa silakkaa ja kilohailia, mutta etenkin 
uroksille maistuvat myös siika ja lohi. 
Aikuinen halli voi syödä päivässä lähes 
kymmenen kiloa kalaa. Arviot kannasta 
liikkuvat jopa 50 000 yksilössä. Maa- ja 
metsätalousministeriön päätöksellä met-
sästystä on tehostettu siirtymällä luvanva-
raisesta metsästyksestä kiintiöpyyntiin.

Metsästys: alueellisen kiintiön puitteissa 
16.4.2017 – 31.7.2017 ja 1.8.2017 – 
31.12.2017

ITÄMEREN NORPPA
Norpan ravinto koostuu kaloista silakasta 
ja kolmipiikistä, jonka lisäksi myös äyri-
äisistä. Myös itämerennorppakanta on 
kasvussa.

Metsästys: riistakeskuksen myöntämäl-
lä pyyntiluvalla 1.9.2017 – 15.10.2017 ja 
16.4.2018 – 31.5.2018.

HYLKEEN PYYNTI
– hyvä hygienia, käsittely vain hanskat 
kädessä
– ilmoitukset riistakeskukselle (oma riista)
– tiedot/näytteet luonnonvarakeskukselle

jopa 13. Liikkuminen tällä kelillä alkaa olla haas-
tavaa eikä ampuminen ankkuroidusta veneestä 
enää onnistu. Suuntaamme lähisaariin, joista 
löytyy hyvät passipaikat. Päivä menee pitkälti 
odotellessa kuin ihmettä kelin parantumisesta. 
Sanomattakin on selvää, että hylkeet eivät nouse 
näillä ilmoilla päivää paistattelemaan.  Nokipannu-
kahvien hörppimisen ja makkaroiden paistamisen 
lomassa todetaankin, että nyt edes hylkeen 
näkeminen olisi jo kova juttu. 

”Tällä säällä täällä ei ole liikkeellä muita kuin me 
ja merivartiosto”, toteaa Seppo Vehkaperä.

LEUAN VAIHTOA
Hylkeen pyyntiin Kiviniemen alueelta on lähdetty 
aina 1600-luvulta asti. Aikoinaan pyyntiretket olivat 
raskaita ja niille lähdettiin suurella joukolla, eikä 
osa jahtimiehistä aina palannut takaisin reissulta. 
Suurimmat saaliit tulivat kevättalvella jään päältä. 
Apuna käytettiin lakanoitua ajopuuta, jonka taakse 
pyssymies lumipukuineen hävisi piiloon.  Hylkeistä 
maksetun tapporahan sai, kun vei nimismiehelle 
hylkeen alaleuan. Ruotsin puolella pyytäjille taas 
maksettiin hylkeen yläleuasta, joten ei ollut tava-

tonta, että pyyntimiehet tapasivat leuanvaihdon 
merkeissä. 

YLLÄTTÄVÄ TILANNE
Seuraavan päivän aamu ei tuo parannusta 
keliin, vaikka sitä kädet ristissä odoteltiin. Päivän 
passitus lähisaaressa ei tuota tulosta ja niinpä 
päätetään vaihtaa paikkaa. Siirtyessämme toiseen 
paikkaan, jotain vilahtaa veden pinnalla reilun 
sadan metrin päässä. Ankkuroimme veneen ja 
jäämme odottelemaan. Näiltä paikoilta on aiem-
min kuulemma hylkeitä tavattu.

Aallokko on sitä luokkaa, että kiväärin voi 
suosiolla laittaa suojukseen. Onneksi mukana 
ovat myös haulikot ja niihin täyteisiä. Odottelu 
päättyy kun hylje nostaa päätään. Se on kiertänyt 
veneen toiselle puolelle vajaan viidenkymmenen 
metrin päähän. Nopea nosto ja laukaus, mutta 
osuma jää hiukan alle ja halli katoaa. Lähdemme 
tarkastamaan vielä yhden paikan.  Sieltä saadaan 
näköhavainto itämerennorpasta, joka ei odottelus-
ta huolimatta tule enää näkyville. 

Ennen pimeän tuloa on vielä mahdollisuus 
lähteä vesilintujahtiin. Pillitys tuottaa tulosta ja 

mukaan tarttuvatkin jokuset rintafileet. Pitkän jah-
tipäivän päätteeksi kelpaa lämmitetty rantasauna 
ja apu kurnivaan vatsaan löytyy Anssin kotipuo-
lestaan pyytämän villisian grillatuista ulkofileistä. 

Reissun lähestyessä loppua voidaan todeta, 
että hylkeenpyynti on hyvän sään hommaa ja 
vaatii metsästäjältä paljon. Loppupeleissä meri 
sanelee tahdin ja voidaankin olla tyytyväisiä, että 
päästiin näkemään molemmat hyljelajin edustajat. 
Saunan lauteilla ajatukset ovat pikkuhiljaa siirty-
neetkin jo kevätjahtiin… 

LÄHTEET
Kello merelle soi, Kellon kylän historiaa, Tytti 
Isohookana - Asunmaa

Metsästäjä-lehdet 4/2015 ja 2/2014
Internet/Riistakeskus
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KORVATUNTURIN JA NUORTTIJOEN VÄLIMAASTOSSA 

RETKI RAJAVYÖHYKKEEN TAKARAJALLE
NÄIN RAJAVARTIJAN ELÄKEPÄIVINÄ ON MUKAVA ASTELLA VALTAKUNNAN RETKEILYALUEILLA PIENTEN KEVEIDEN 
RETKIEN MERKEISSÄ. SAMALLA VOI IHMETELLÄ NYKYISTÄ MAAILMANMENOA VAIKKAPA KULKEMALLA KAPPALEEN 
MATKAA RAJAVYÖHYKKEEN TAKARAJAA, KUTEN TEIMME RETKITOVERINI YLIRAJAVARTIJA EVP. MATTI TURUSEN 
KANSSA SYYSRETKELLÄ KORVATUNTURILTA NUORTTIJOELLE.

TEKSTI JA KUVAT ARI KOMULAINEN

R
etken aloitimme Kemihaaran loman 
(lakkautettu rv-as) pihamaalta koh-
den Korvatunturinmurustaa, jonne 
oli kävelymatkaa reilu 15 kilometriä. 
Tällä taipaleella vastaan tuli paljon 

retki-ihmisiä, jotka olivat palaamassa Rakitsaojan 
alasalvoshirsikammin työmaalta. Tätä työmaata 
johti Jouni Ohtamaa, hän on ollut puuhamiehenä 
monessa UKK-puistoon tehdyssä kunnostus- ja 
entisöimisprojektissa. Nyt talviaikaisen Korva-
tunturin retkeilijän ei tarvitse kärvistellä pelkän 
tulipaikan palveluiden varassa, kun komea hirsi-
kammi pystyy tarvittaessa majoittamaan vajaat 
kymmenkunta retkeilijää. 

Itse Korvatunturin valloitukseen meillä ei ollut 
rv-lupaa, mutta sen saa kuuleman mukaan 
tekemällä anomuksen lomake.fi -palvelussa, joka 
vaatii tunnistautumisen.

Kammi ei ollut vielä aivan valmis, joten ohitim-
me sen tutustumisen jälkeen ja jatkoimme Korva-
tunturinmurustalle. Kuvausten jälkeen jatkoimme 
retkeä murustan itärinnettä alas, rakkakivikoita 
parhaimman mukaan väistellen, tavoitteena 
suojainen ja vedenoton mahdollistava leiripaikka. 
Se löytyi murustan juurelta.

Seuraavana aamuna suuntasimme askeleet 
rajavyöhykkeen takarajalle, koska siinä olisi 
todennäköisesti jonkinmoinen ura, joka veisi rajan 
suuntaisesti kaakkoon ja suoraan Nuorttijoelle.

Matka jatkui kohtuullisen ripeää kävelyvauhtia 
ja oikeassa olimme, vyöhykkeen takarajalla oli 
uran tapainen, mutta suo-osuuksilla silmään 
tarttui, ettei tätä uraa oltu tälle kesälle kuljettu – ei 
jalan eikä konevoimin – joten mikään suosittu 
partio- tai retkireitti ei siis ollut kyseessä. Mutta 
rajavyöhykkeen merkintä oli erinomaisessa 
kunnossa. Pieniä rajavyöhyketauluja oli teräs-
putkitolppiin pysytettynä muutaman kymmenen 
metrin välein, nämä tehostivat oivasti keltaisella 
muovinauhalla tehtyä merkintää. Tosin muutamat 
taulun tolpat kenottivat vinossa ja olipa eräs taulu 
pyörähtänyt suo-osuudella – varmaan tuulen 
voimasta – täydet 180 astetta, osoittaen sisämaan 
suuntaa vyöhykkeeksi.

No, meillä eläkemiehillä oli aikaa käännellä 
tolppia suoraan ja tauluja oikeaan suuntaan. Sen 
verran olivat rajatyöt jääneet meille molemmille 
veriin. 

Ätimysojan latvojen jälkeen taulupaljous väheni 
ja merkintä huononi muutoinkin. Merkkimuoveja 
repsotti puissa, maahan pudonneina ja paikoin 
miestä pidempi vesakko peitti näkyvyyden täysin 

merkiltä toiselle. Myös ura häipyi rakkakivikoihin 
etenkin Ison Koltasnmurustan tasalla. Näytti sille, 
että uraa ei liene raivattu Kemihaaran lakkautuk-
sen jälkeen. 

Vuonna 2004 perustettiin Nuorttin retkeilyreitti, 
pituudeltaan 40 kilometriä. Tällöin Lapin rajavar-
tiosto luovutti Nuorttijoen ylittävän riippusillan 
myös retkeilijöiden käyttöön alimmaisella Kolsan-
koskella ja rajavyöhykettä kavennettiin reilusti, eli 
vajaasta kolmesta kilometristä reiluun puoleen 
kilometriin. Reittiohjeissa tosin varoitellaan riippu-
sillan olevan huonokuntoinen, vain yksi henkilö 
kerrallaan sillalle. Tästä kertoo myös väliaikaiseksi 
tarkoitettu (toivottavasti) kuormaliinoilla toteutettu 
korjaus sillan eteläpään tukirakenteessa.

Tämän rajavyöhykkeen kavennuksen ansiosta 
riippusillan voi ylittää ilman rajavyöhykelupaa. 
Tämä kavennus on myös merkitty ainakin uudem-
piin karttoihin ja maastoon tauluilla ja muovinau-
hoilla. 

Me marssimme Kolsankoskelle aluksi vanhaa 
rajavyöhykkeen kulku-uraa, kun uusi takarajamer-
kintä kääntyy kohden itää Rapnisojan vartta ja sii-
tä Alimmaisen Kolsankosken kohdalta Nuorttijoen 
etelärannalle. 

Ihmeeksemme myös tällä vanhalla, jo 13 vuotta 
sitten käytöstä poistetulla takarajauralla loisti pe-
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YLLÄ VASEMALLA: Ison Koltsanmurustan jatkeella 
rajavyöhykkeenmerkintä lähes peittyi vesakon sisään.
YLLÄ OIKEALLA: Ylirajavartija evp. Matti Turunen 
tarkastelee vaellustauon aikana rajavyöhykkeen 
merkintää. Hyvässä kunnossa on!
ALLA VASEMMALLA: Tämä rajavyöhykkeen merkintä 
Rapnisojan ja retkeilyreitin polun välillä ei ole enää 
voimassa.
ALLA OIKEALLA: Matti Turunen oikaisee tuulen 
ja roudan vaikutuksesta kallistuneen pienen 
rajavyöhyketaulun.

täjiin maalatut keltaiset vyöhykemerkinnät – jopa 
monta kertaa paremmin kuin tuolla rakkakivikkoi-
sella Ison Koltsanmurustan jatkeella. Kun tarkem-
min katsoi, niin olisiko keltaisia maalimerkintöjä 
yritetty jossain vaiheessa peittää punertavalla 
maalilla, mutta se lienee ollut jotain lateksimaalia 
ja lähes häipynyt sään vaikutuksesta. Liikenne-
merkkivärillä petäjiin ja kuusiin maalatut keltaiset 

vyöhykemerkinnän sen sijaan olivat hyvässä 
kunnossa. 

Mieleen nousi, että tähän reiluun kahdeksan 
kilometrin osuuteen, jota kuljimme rajavyöhykkeen 
takarajalla, tiivistyy konkreettisesti se, mistä Raja-
vartiolaitoksen säästöt on kuluneina supistamisen 
ja rajavalvonnan alasajon vuosina otettu.
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MITÄ KAIKKEA HÄÄKEIKKAA TEKEVÄN BÄNDIN KEIKKAPÄIVÄ PITÄÄ SISÄLLÄÄN? 

RAJAMIESBÄNDIN PÄIVÄKIRJA - 
RAKKAUDESTA LAJIIN, EI RAHAN TAKII
AVAAN TÄSSÄ HIEMAN PÄIVÄKIRJAN MUODOSSA, KUINKA POHJOIS-KARJALAN JA KAAKKOIS-SUOMEN 
RAJAVARTIOSTOJEN VIRKAMIEHISTÄ KOOSTUVA BILEBÄNDI SNAILBAIT KULUTTAA AIKAANSA TYYPILLISENÄ 
KEIKKALAUANTAINA. OLEMME SOITTANEET JA KEIKKAILLEET TÄLLÄ KOKOONPANOLLA KOLMISEN VUOTTA JA 
TEHNEET YHTEENSÄ KOLMISENKYMMENTÄ KEIKKAA. SOITTAMINEN JA KEIKKAILU SIVUTYÖNÄ RAJAVARTIJAN TYÖN 
OHESSA ON TODELLA PALKITSEVAA JA VIRKISTÄVÄÄ, VAIKKA SE ON VÄLILLÄ MYÖS MELKO RASKAS JA AIKAA VIEVÄ 
HARRASTUS.

TEKSTI ARTO APILA
KUVAT NESTORI LÖNNGREN https://www.
facebook.com/Nestography/ 
 

SANASTOA LUKEMISEN TUEKSI
Bilebändi = Bändi, joka soittaa tuttuja juhliin 
sopivia kappaleita. 
     Encore = Yleisön pyynnöstä esitettävät 
varsinaista keikkaa jatkavat kappaleet. 
     Korvamonitori = Soittajan nappikuuloke, jonka 
auttaa kuulemaan bändin soiton lavalla paremmin. 
     Miksaaja = Äänimies, joka huolehtii 
äänentasoista bändin keskittyessä soittamiseen. 
     Mikseri = Äänipöytä, jolla säädetään soittimien 
äänenvoimakkuudet. 
     PA = Yleisöllä äänen tuottavat kaiuttimet. 
     Potpuri = Kappale, joka on kasattu useista eri 
kappaleista otetuista osista. 
     Roudaaminen = Soittimien ja muiden laitteiden 
kantaminen, myös pakkaaminen. 
     Setti = Yleensä 45-60 minuutin ja noin 10-15 
kappaleesta koostuva yhtäjaksoinen soittoaika. 
     Soundcheck = Soittimien ja mikrofonien 
äänentasojen säätäminen keikalle sopiviksi. 
 

MÄ OON ROUDARI, HANI
Lauantai klo 10.00 - 14.00:
     Lastaan farmarini takakonttiin kitarani ja 
vahvistimeni oheistarvikkeineen. Seuraavaksi 
haen matkan varrelta kyytiin muut soittajat, minkä 
jälkeen noudamme lainaperäkärryn sovitusta 
paikasta. Kellon lyödessä yksitoista on ottaa iholle 
päivän ensimmäiset hiet, kun kannamme bändin 
äänentoistolaitteet, rummut ja muun lavatekniikan 
peräkärryn kyytiin treenikämpällämme Imatran 
Vuoksenniskalla. 

Kaikkien osapuolien kannalta on helpointa, 
että hoidamme omat ennakkovalmistelumme 
hyvissä ajoin ennen juhlaväen saapumista paikal-
le.  Tämän takia saavummekin jo puolilta päivin 
Lappeenrantaan illan juhlapaikkana toimivalle 
Hytin VPK-talolle. Seuraavaksi on aika nostattaa 

uudet hiet pintaan, kun kannamme kalustomme 
esiintymislavalle ja laitamme PA:n sekä soittimem-
me soittokuntoon.  Onneksi olemme esiintyneet 
samalla juhlapaikalla jo pari kertaa aiemmin, joten 
osaamme ajaa automme peräkärryineen oikean 
oven kohdalle roudaamisen sujuvoittamiseksi.  
Soundcheckin aluksi bändimme miksaaja tarkis-
taa jokaisen soittimen ja laulumikrofonin äänen-
tasot yksi kerrallaan. Lopuksi soitamme yhdessä 
pari kappaletta, jolloin kokonaisäänenvoimakkuus 
ja soitinten keskinäiset äänentasot saadaan miks-
erissä hiottua kohdilleen. Samalla teemme korva-
monitoreihimme mahdollisesti tarvittavat säädöt, 
jotta kuulemme keikan aikana kaikki soittimet 
mahdollisimman hyvin. Ammattibändeiltä omak-
sutun tavan mukaisesti soitamme soundcheckin 
lopuksi varsinaisen keikan aloittavan kappaleen, 
jotta säädöt ovat illalla varmasti kohdillaan ensim-
mäisten sointujen kajahtaessa ilmoille. Paikalla 
käy sovitusti myös häiden bestman ottamassa 
vastaan pikaisen käyttökoulutuksen juontomik-
rofonien ja taustamusiikin soittamiseen bändin 
äänentoiston kautta hääjuhlan aikana.

POIKA SAUNOO
Lauantai klo 14.00 - 20.00:  

     Lähdemme ajamaan juhlapaikalta takaisin 
Imatralle ja käymme matkan varrella ruokailemas-
sa satunnaisesti valitussa ruokapaikassa. Vaikka 
rajamies pitää huolta terveydestään syömällä pää-
asiallisesti terveellisesti, on keikkareissuilla perin-
teisesti turvauduttu johonkin pikaruokalaan. Pienet 
paheet silloin tällöin sallittakoon. Jalkaudumme 
kotiini viettämään parin tunnin vapaahetkeä sau-
nomisen ja ummehtuneelta tuoksahtavien juttujen 
parissa. Vitsien kertomisen lomassa käymme läpi 
illan soittolistoja. Vaikka teemmekin settien rungon 
valmiiksi usein etukäteen, tarkentuvat soitettavat 
kappaleet vielä keikan aikana sen mukaan, mikä 
musiikki kulloinkin tuntuu juhlaväkeen parhaiten 
iskevän.

Kuuden jälkeen on taas aika startata auto ja 
suunnata kohti Lappeenrantaa. Hääpaikalle saa-
vuttaessa on ensimmäisenä ohjelmassa hääparin, 
kaasojen ja bestmanien kättelyt ja esittäytymiset. 
Samalla tutkailemme illan tunnelmaa ja tarkistam-
me soittimiemme vireet. Samalla varmistamme 
päivällä kasatun äänentoiston toimivuuden 
oikealla tavalla. Varsinkin hääjuhlien lapsia voivat 
lavalla kiiltelevät soittopelit kiinnostaa siinä määrin, 
että mahdollisesti jokin kaapeli on voinut irrota 
paikoiltaan.  
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MEILLÄ ON AIKAA 
Lauantai klo 20.00 - 00.00:  
     On ensimmäisen tanssisetin aika. Nousemme 
lavalle suurin piirtein suunnitellussa aikataulus-
sa häävalssien koittaessa. Hääpari on toivonut 
häätanssikseen Juha Tapion kappaleen Meillä on 
aikaa, jonka esitämme luonnollisesti illan ensim-
mäisenä kappaleena. Heti perään soitamme pari 
muuta tanssikappaletta, joiden aikana sukulaiset 
ja muukin juhlaväki pääsevät mukaan tanssin 
pyörteisiin. Ensimmäisessä setissä soitamme 
myös pari nopeampaa iskelmää, ja varsinkin suo-
malaisten rakastama Paratiisi saa juroimmatkin 
vieraat pyörähtämään tanssilattialla bändin tahtiin. 

Tauon koittaessa nautimme bändiä varten 
varattua juhlaruokaa. Päivällä tankattu rasva- ja 
suolapitoinen ruoka näyttää tehneen tehtävänsä, 
ja soittajien lautasille kertyy pääasiassa reilu mää-
rä raikkaita salaatteja. Ruokailun aikana saamme 
pikaisen pyynnön mennä kytkemään häävieraan 
kitara mikseriimme, jotta hän voi esittää yllätysnu-
merona muutaman kappaleen hääparille. Tällaisia 
pyyntöjä tulee illan aikana vielä lisää. Juhlissa 
soittaminen on musisoinnin lisäksi ehdottomasti 
myös asiakaspalvelua. Kahden viimeisen setin piti 
aikataulun mukaan alkaa noin kello 22. Soittojen 
aloitusaika kuitenkin venyy lähelle puolta yötä 
häävieraiden puheiden ja yllätysesiintyjien myötä. 

SHOW MUST GO ON 
Sunnuntai klo 00.00 - 04.30:  

     Juuri vuorokauden vaihtuessa aloitamme 
ensimmäisen vajaan tunnin mittaisen bilesetin. 
Olemme päättäneet aloittaa setin muutamalla 
reippaalla Elviksen ja Hurriganesin rock-kap-
paleella. Kappalevalinnat osuvat kohdilleen, ja 
tanssilattia täyttyykin Bourbon Streetin, Hound 
Dogin ja Blue Suede Shoesin tahtiin twistaa-
vista häävieraista. Setti päätetään kotimaisista 
1990-luvun hittien katkelmista koostuvaan 
potpuriin. Potpurissa kuullan otteita muun muassa 
Movetronin, Mascaran, Tommi Läntisen ja Kaija 
Koon tuotannosta. 
     Lyhyen happihyppelyn jälkeen on aika aloittaa 
illan viimeinen setti. Setin alussa palaamme hard 
rockin juurille, kun AC/DC:n Highway to Hell ja 
Led Zeppelin Rock and Roll kaikuvat salissa. Meil-
le uutena kappaleena soitamme Rednexin Cotton 
Eye Joen, joka on tunnettu discohitti suoraan 
1990-luvulta. Kappale toimii mainiosti ja uppoaa 
yleisöön kuin kuuma veitsi voihin. Juhlakansa 
tanssii villisti rivitanssia ja venytämme kappa-
letta usean kertosäkeen ajan hyvän tunnelman 
kasvaessa bändin ja yleisön välillä. Keikkailu onkin 
parhaimmillaan tiivistä yhteistyötä ja sanatonta 
vuorovaikutusta yhtyeen ja kuulijoiden välillä. Pää-
tämme reippaasti yli tunnin mittaiseksi venyneen 
setin kahden encoren jälkeen.  
     Lavalta poistuessamme paitamme ovat 
märkinä ja syke korkealla kuin urheilusuorituksen 
jälkeen. Kello on jo reilusti yli kaksi, kun puram-
me, pakkaamme ja kannamme kalustomme 
takaisin peräkärryyn. Ennen kotimatkalle lähtöä 

on vuorossa vielä hääparin hyvästely ja kiitokset 
illasta puolin ja toisin. Ajamme takaisin Imatralle ja 
roudaamme kalustomme takaisin treenikämpälle. 
Vielä ennen kotiin pääsyä on edessä lainakärryn 
palauttaminen ja soittajien vieminen takaisin kotei-
hinsa. Pitkän päivän päätteeksi pään saa vihdoin 
tyynyyn noin puoli viideltä. 

AAMU ALKAA A:LLA
Sunnuntai klo 11:00:  
     ”I’m too old for this shit” käy mielessä, kun 
kello soi sunnuntaiaamupäivänä klo 11. Keik-
kapäivä oli hieman poikkeuksellista raskaampi 
myöhäiseksi venyneen keikan aloituksen vuoksi. 
Päivän mittaan väsymys kuitenkin alkaa antau-
tua, ja huomaan alkaneeni suunnitella jo parin 
viikon päästä olevien kahden keikan aikatauluja 
ja käytännön asioita. Lisäksi päivitän yhtyeen 
Facebook- ja internetsivut, jotka ovat tärkeä osa 
bändin näkyvyyttä ja tavoitettavuutta.

BILEBÄNDI SNAILBAIT: 
Tuomas Viitaniemi: Laulu ja kitara 
Arto Apila: Kitara ja taustalaulu 
Mitja Karikunnas: Basso ja taustalaulu 
Juho Uusitalo: Rummut 
 
www.snailbait.fi 
www.facebook.fi/snailbait.fin 
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RVL:N HIRVIMESTARUUSHAUKUT 2017
ILMAJOEN METSÄSTYSSEURAN HIRVIKOIRAJAOSTO SAI JÄRJESTÄÄ YHDENNETTOISTA HAUKKUKISAT ILMAJOELLA 
14. – 15.9. KOKEEN KESKUSPAIKKANA OLI RIISTAVALLI VIIME VUODEN TAPAAN. KOEMAASTOJA OLI OMIEN LISÄKSI 
PERÄSEINÄJOELTA.

TEKSTI JA KUVAT SOILE PENTINMÄKI

K
okeeseen osallistui kymmenen 
koiraa neljästä eri vartiostosta. 
Pohjois–Karjalasta osallistui neljä 
koiraa isäntineen ja he myös veivät 
vartiostojen välisen joukkuekilpailun 

voiton.
Torstaina majoittumisen lisäksi pidettiin ylituo-

marin puhuttelu ja maastojen arvonta. Ylituomari-
na toimi Mikko Pentinmäki Ilmajoelta.

Perjantai-aamuna todettiin kelin olevan haas-
tava hakujen osalta, koska vettä satoi. Kuitenkin 
maastoista alkoi tulla ilmoituksia, että koirat ovat 
hirviä löytäneet ja tulostaso nousi erittäin hyväksi.

Kokeen ensikertalainen Hyrynsalmelainen Ari 
Kemppainen ja harmaa norjanhirvikoira uros Kies-
kisen Krimi nappasivat voiton 94:llä pisteellä.

Kokeen paras narttu oli jämtlannin pystykorva 
Nousuajan Mimmi, jonka omistaa Kimmo Pakka-
nen Kontiolahdelta.

Koe saatiin hyvissä ajoin päätökseen ja pit-
kämatkalaiset pääsivät kotimatkalle tietäen, että 
vuonna 2018 kokeet järjestetään Pohjois–Karja-
lassa.

Me ilmajokiset haluamme kiittää kaikkia osallis-
tujia, tuomareita, naapuri seuraa maastoista sekä 
sponsoreita, jotka mahdollistivat erinomaiset kisat 
toistamiseen Ilmajoella. Kuvia ja tuloksia löytyy 
netistä Rajan hirvenhaukku sivulta sekä Ilmajoen 
hirvikoirajaoston sivulta.

KOKEEN TULOKSET
1. 242/1 Kieskisen Krimi 94,0
om. Ari Kemppainen Hyrynsalmi, Kainuun raja-
vartiosto
2. 242/1 Karpaasin Erkin Juntti 89,0
om. Ilkka Kärppälä Turku, Länsi-Suomen meri-
vartiosto
3. 42/1 Pikku – Kiannan Martti 88,00
om. Ville Horsma Suomussalmi, Kainuun rajavar-
tiosto
4. 42/2 Nousuajan Mimmi 78,0
om. Kimmo Pakkanen Kontiolahti, Pohjois – Kar-
jalan rajavartiosto
5. 48/1 Rahkanevan Rommi 74,5
om. Tero Hyykky Kontiolahti, Pohjois – Karjalan 
rajavartiosto

6. 242/2 Karpaasin Saara 72,5
om. Erkki Antila Kurikka, Länsi – Suomen meri-
vartiosto
7. 42/2 Pakkalan Inka 39,5
om. Pekka Kuivalainen Kontiolahti, Pohjois – Kar-
jalan rajavartiosto
8. 42/2 Riskunmetsä Aino 28,00
om. Hans Britwin Seinäjoki, Länsi -Suomen 
merivartiosto
9. 42/1 Hirvikärpäsen Hippo 20,00
om. Keijo Kurvinen Kontiolahti, Pohjois – Karjalan 
rajavartiosto
10. 242/1 Koivikkomäen Kurko 12,5
om. Mika Laapas Lappeenranta, Kaakkois – Suo-
men rajavartiosto

Pilkit valmiiksi, ottivieheet mukaan ja matka 
kohti Metsähallituksen kalastuskohteita! 
Ympäri maan tarjolla on monipuolisia 
kalapaikkoja järvillä ja virtavesillä. Monilla 
kohteilla on mukavat palvelut ja paljon 
taukopaikkoja erätulien virittelyyn.

Katso Metsähallituksen kalavedet osoitteesta eräluvat.fi  
ja suunnittele virkistävä kalareissu yksin tai porukalla!

Ps. Muistathan kesäkuussa valtakunnallisen 
vapapäivän, jolloin kaikki alle 18-vuotiaat ovat 
tervetulleita kalastamaan ilmaiseksi.

Kalaan 
valtion vesille!
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KAAKON YHDISTYKSEN KINKKUKISA
SE OLI TAAS SE AIKA VUODESTA, KUN VENÄJÄN PUOLEN TUTKAT ALKOIVAT PYÖRIÄ IHMEISSÄÄN SUOMENLAHDEN 
TOISELLA PUOLELLA. LENTÄVÄÄ TAVARAA OLI VIROLAHDEN ILMATILASSA POIKKEUKSELLISEN PALJON. PÄÄASIASSA 
NE OLIVAT FRISBEEKIEKKOJA, MUTTA OLI SIELLÄ ILMASSA MYÖS MUUTAMIA KIEKKOREPPUJA.

TEKSTI JA KUVA JOONA VÄRRI

L
okakuun ensimmäisenä perjantaina 
Kaakonrajavartio yhdistys järjesti 
jäsenilleen frisbeekisat. Viime vuoden 
tavoin osallistujia houkuteltiin paikalle 
hyvillä palkinnoilla. Parhaimmat 

palkinnot arvottiin kaikkien osallistuneiden kesken.  
Pääpalkinto oli 8kg joulukinkku. Muita arvottavia 
palkintoja oli 24. Vähän pienempi kinkku, frisbee-
golfreppu, kymmeniä kiekkoja, lahjakortteja yms.  
Myös Hole in one -palkintona ollut Suomi 100 
XO konjakkipullo arvottiin, koska päivän aikana ei 
yhtään ”holaria” onnistuttu heittämään.

Sää oli mitä parhain. Lämmin ja tuuleton keli.  
Ruska kauneimmillaan. Maisemat kuin postikortis-
ta. Pieni sadekuurokaan ei liiemmin haitannut kil-
pailuja. Sen sijaan koko viikon aikana tulleet sateet 
olivat tehneet varsinkin jäkälät kallioiden päällä 
varsin liukkaiksi. Se tarjosikin luonnossa liikkujille 
tuttuja liikkeitä jumpasta, humpasta ja zumbasta. 
Kaatumisia tuli puolen kymmentä, mutta onneksi 
loukkaantumisilta vältyttiin. 

Kilpailuratana toimi Suomen kaakkoisin fris-
beegolfrata Virojoella.  Ensin heitettiin yksilökisa. 
Tämä oli samalla koko kesän kestäneen kurvari-
liigan viimeinen osakilpailu. Tämä huomioitiin niin, 
että liigan kärki sai heittää samassa lähtöryhmäs-
sä. Saatiin vielä pieni extra tsemppi ja paineis-
tus heidän pelaamiseen.  Kierroksella oli syytä 
hetkeksi unohtaa voimankäyttökoulutuksissa 
takaraivoon taottu +1 sääntö. Parempi olisi heittää 
par ja birdie tuloksia. Myös ensimmäistä puuta ei 
kannata missään nimessä heittää massakeskipis-
teeseen, jos aikoi kisailla kärkipaikoista. Parhaiten 
kentän tarjoamat oikut hallitsi Tommi Lappi.  Tulos 
-2.  Tulos oli ainut alle ihannetuloksen heitetty kier-
ros yksilökilpailussa.                                        Viime 
vuonna yksilökisanvoitto irtosi +5 tuloksella. Tänä 
vuonna samalla tuloksella sijoittui sijalle 10.

Parikisa on yhteispeliä, taktikointia ja koko-
naisharkinnan käyttöä. Loistava tapa puhaltaa 
työkaverin kanssa yhteen hiileen. Parikisaan parit 
muodostuivat niin, että eniten heittoja ja vähiten 
heittoja yksilökisassa heittäneet olivat pari ja niin 
edelleen. Pelimuoto oli best disc eli molemmat 
tekivät aloitusheiton ja sen jälkeen molemmat 
heittivät siltä kiekolta jolta oli parempi jatkaa 
kohti koria. Jos parin eka heittää syvälle metsään 
kannattaako toisen yrittää riskillä vai heittää 
varmasti väylälle? Aina ei myöskään välttämättä 
ole lähempi kiekko se millä kannattaa jatkaa. 

Parhainta yhteispeliä esitti Petri Rajajärvi ja Henri 
Moliis. Lopputulos mahtava -8! Salaisuus kovaan 
tulokseen löytyi kuulemma kierrosten välissä 
paistetusta grillimakkarasta, joka oli päältä musta 
ja sisältä kylmä.

Lähimmäs koria kilpailu käytiin 60 metriä 
pitkällä väylällä.  Hihat ylös ja lippa taakse. 170 
grammaisen Innovan destroyerin kuivaus paidan 
helmaan.  Pieni sipaisu grippiä korvan takaa ja 
kiekko keskittyneesti liikkeelle. Iskeymä parikym-
mentä metriä ennen koria ja siitä näyttävä pomp-
pu korin juureen. Etäisyys korista 2.34 metriä. 

Pisin avaus 
kilpailu käytiin 
201m pitkällä 
väylällä. Kallioi-
sella ja hieman 
nousevalla 
väylällä käy aina 
mukavasti virta-
uksia. Väylällä on 
myös muutamia 
puita 75 metrin 
kohdalla joihin 
onnistunutkin 
avaus saattaa 
huonolla tuurilla 
osua. Papua on 
pohkeessa ja 
ruista ranteessa. 
Ristiaskeleet, 
kiekko irti kä-
destä, suupielet 
hymyyn, taka-
reidet kramppiin 
ja muovinkap-
pale pisteeksi 
horisonttiin. 
Pisimmälle tänä 
vuonna liiteli 168 grammainen westside discin 
tietäjä. Tulos 94.04 metriä. Huomiota herätti 
myös se, että aina ei heitto sujunut suunnitellusti. 
Liekö tietoisuus pisin draivi kisasta väylällä vai 
kisailu ”numerolappu rinnassa”. Ihan aina lätty ei 
lähtenytkään haluttuun suuntaan.  Saattoipa täl-
laisen heiton jälkeen pelikavereilta jopa lipsahtaa 
duudsonmainen hähätys palautteeksi ”hienosta” 
heitosta, mutta sekin kuului vain päivän rentoon 
ilmapiiriin. Päivä sisälsi erittäin paljon naurua.

 Vaikka aikataulut venyivät, ehdittiin radalta pois 
juuri ennen pimeän tuloa. Yksi kiekko jäi puuhun, 
mutta varsinaisesti kadoksiin ei jäänyt ainutta-

kaan pelivälinettä. Siitä piti huolen viimeistään 
vartioaseman ”sabaka vadiittelit”, mitkä löytävät 
esineen kuin esineen ilman koiraakin maastosta.

Vaalimaa on itärajan sydän ja sepelvaltimo. 
Välillä vähän tukkeessa, mutta aina elossa.  Koko 
kesä on raadettu tunteja työaikapankkiin. Tasuri 
on tullut tutuksi ja vapaapäivät ovat olleet kiven 
alla. Työ on ollut pakkotahtista. KTT kopeissa on 
saanut rauhassa syrjäytyä ja erakoitua. Asiakkaita 
toki on, mutta työkavereita näkee pahimmillaan 
vain vuoronvaihdossa. Työkaverithan se on se syy 
monesti mikä töissä mainitaan olevan parasta.

”Aina ei voi ampua. välillä pitää ladata”.  Kisai-
lujen jälkeen siirryttiin läheiselle saunalle. Siellä 
sitten reilun parinkymmenen miehen voimin sau-
nominen, ruokailu, palkintojenjako ja debriefing. 
Yhteishenki oli koko illan katossa.  Kaveri kaina-
loon ja yhteislaulua. Ei haitannut vaikka ei osannut 
sanoja.  Aika velikultia.

Lähimmäs koria: 1. Pekka Heikkilä 2.34m, käm-
men (2. Petri Rajajärvi 4.25m, rysty)

Pisin avaus: Tommi Lappi 94.04m, kämmen (2. 
Patrik Ask 93.13m rysty) 

Erityistä rajamieshenkeä osoittanut kilpailija: 
Petri Rajajärvi

Merenkulun lainsäädäntö 2017

Tilaukset & asiakaspalvelu:
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi

p. 020 450 05  | www.editapublishing.fi

Teokseen on valikoitu myös laaja valikoima 

sopimuksista.

Teoksen aihealueita ovat muun muassa:
• merenkulku ja vesiliikenne
• alusta koskeva sääntely
• ympäristö
• merenkulkuhallinto
• merenkulkumaksut
• kauppamerenkulun avustukset
• merenkulkijaa koskeva sääntely
• työturvallisuus aluksella.

Tilaa 
verkkokaupasta

Keskeinen ja ajantasainen meren-
kulunlainsäädäntö yksissä kansissa! 

Merenkulun ammattilaisten 
lakikirja nyt uudistettuna!

TUTUSTU TUOTTEISIIMME OSOITTEESSA WWW.SAKO.FI

SAKO OY    |    PL 149   |   11101 Riihimäki    |    puh. 010 830 5200   |   
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KURVARIN KEITTIÖSSÄ

TOMAATTIKEITTO
JUTUT JÄIVÄT KESKEN KUN KURVARI OTTI JA EKSYI ALKUSYKSYSTÄ METSÄÄN. ONNEKSI KAIKKIEN NÄLKÄISTEN 
SANKARI SELVISI SIELTÄ LUONNON ANTIMIEN JA VARASTORASVANSA AVULLA PAREMMIN KUIN HYVIN TAKAISIN 
IHMISTEN ILMOILLE. KATKOS KIRJOITUSTYÖSSÄ AIHEUTTI VAJAUSTA RAJAVIESTIN RUOKAOHJEISSA SEKÄ LEHDEN 
PÄÄTOIMITTAJAN KUONTALOSSA TÄMÄN REPIESSÄ PITKÄÄ TUKKAANSA HULLUN KEITTIÖMESTARIN KADOTTUA 
”PYYTÄMÄTTÄ JA YLLÄTTÄEN”.

TEKSTI JA KUVAT KOKKI KOO

V
oimakeinoista varoittamalla ja niiden 
käytöllä uhkaamalla kokki saatiin 
taas kuitenkin takaisin lieden ääreen 
ja tositoimiin. Tällä kertaa mennään 
helpolla linjalla, seuraava otsikko 

kertoo kaiken. Nälkäinen virkamies ei välttämättä 
aina jaksa ruveta väsäämään hillittömiä systee-
mejä ja kotiväkikin olisi sitä mieltä että herran 
tai rouvan olisi parempi syödä välillä kevyesti. 
Suurempien kotikiistojen välttämiseksi on siis 
parempi välillä vetää keittoa. Siis ruoaksi, jottei jää 
muita mielikuvia.

TOMAATTI-VUOHENJUUSTOKEITTO 
Á LA MUTSI

Hyväksi havaittu resepti on hyvä hyödyntää, 
vaikka hieman tuunattuna. Tämän vuoksi tässä 
käytetään pohjana kotoa opittua tomaattipohjais-
ta vuohenjuustokeittoa. Tämäkään ei vie aikaa 
tuntitolkulla kun aineet on hankittu. Ja kyllähän 
tästä soppa syntyy..

Tarpeet muutamaan annokseen: 1 prk pa-
seerattua tomaattia, 5 tomaattia paloina ja 1 pkt 
pehmeää kuoretonta vuohenjuustoa.

Mausteet: Valkosipulia maun mukaan, suolaa 
sopivasti, sokeria hiukkasen, valkopippuria vähä-
sen, ruokakermaa (tai ruokakermaa muistuttavaa 
valmistetta) riittävästi ja chiliä tai chilikastiketta jos 
maistuu.

Ohjeet: Huuhdo ja paloittele tomaatit sopivan 

kokoisiksi paloiksi. Aukai-
se tomaattipurkki, kaada 
sisältö kattilaan ja tuikkaa se 
liedelle. Sekaan menee nuo 
tomaattipalaset. En suosittele 
pitämään kovin kovaa lämpöä 
etenkään pienellä kattilalla, 
sillä kuumeneva tomaattipohja 
on kuin laavaa, pirun kuumaa 
ja tarttuu joka paikkaan. Lisäk-
si keittiö muistuttaa nopeasti 
amerikkalaisen poliisisarjan 
murhapaikkaa kun tuo tavara 
lentelee iloisesti ympäri keittiö-
tä jos hella on kutosella. Äkkiä 
on hella kutosella jolla kulla 
muullakin ja tiedät kyllä kuka 
saa keittiön siivota, olit sitten 
tekemässä työmaalounasta 
tai lähtemätöntä vaikutusta 
puolisoon.

Vedä muutaman minuutin 
keittelyn jälkeen syntynyt keit-
topohja siivilän läpi niin saat 
näppärästi tomaatin kuoret 
pois. Lusikka tai kauha toimii 
näppäränä työkaluna kun tilsit 
tavaraa verkon läpi takaisin 
kattilaan. Tämän vaiheen 
voi jättää väliin, jos kuoret ei 
haittaa ja olet yhtä laiska kuin 
kirjoittaja, tai jos työpaikan 
keittiöstä ei moista työkalua 
löydy. Keittoon tulee näin mu-
kavia sattumia ja hyvällä tuurilla saat kaivaa noita 
kuorenpalasia hampaiden välistä. 

Jatka tuotteen lämmitystä kattilassa miedolla 
lämmöllä ja lisää joukkoon vuohenjuusto tuomaan 
hieman kaloreita sopanlitkuun. Muista hämmen-
tää riittävästi jotta tuotteen saa irti kattilasta ilman 
tulityökorttia. Mausta keitto. Jos käytät tuoretta 
chiliä, voit laittaa sen jo tomaattien kanssa muhi-
maan ennen siivilöintiä tai vasta tässä vaiheessa, 
your call. Lisää lopuksi ruokakerma. Lämmitä ja 
nauti. Muista siivota jälkesi, myös keittiön katosta.

Oikein kiireisen tai laiskan kokin variaatiossa 
paseeratun tomaatin ja oikeiden tomaattien 
sijaan voi tietysti käyttää valmista tomaattikeit-
topohjaa, joka nopeuttaa homma edelleen.  Ja 

tosi Hardcore-kokki tekee tomaattikeiton vaikka 
tomaattikeittopulverista tai ketsupista ja kuumasta 
vedestä. Tällöinkin ehta vuohenjuusto ja mausta-
minen kannattaa, jos ei muuten niin työkavereiden 
saamiseksi kuolaamaan vieressä. 

PS. Jos päätät lämmittää tuotetta mikros-
sa, suositellaan käytettäväksi sopivan lyhyitä 
lämmityspätkiä sekä mikrokupua ja sekoittamaan 
soppaa välillä. Muutoin mikron sisäpuoli saattaa 
muistuttaa enempi antiikin ajan taistelutannerta 
kuin kätevää ruoanvalmistusvälinettä. Uskokaa 
pois, kokeiltu on. Ilman kupua lämmittämistä 
siis. Erästä tv-sarjaa lainaten: ”Mä on pari kertaa 
sen virheen mennyt tekemään ja voin kertoa että 
sanomista tulee…”

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

puh. 020 774 000, etunimi.sukunimi@sak.fi

www.sak.fi

Ammattiliitto JHL
toivottaa

rauhallista joulua ja 
onnellista uutta vuotta!
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SAVOTTA RAJAJÄÄKÄRI-MODULAARIRINKKA
JOS JOTAIN EI OLE, SELLAINEN TEHDÄÄN. JA SUOMALAISEEN TAPAAN KUN TEHDÄÄN, TEHDÄÄN KERRALLA HYVÄ. 
LEGENDAARINEN SAVOTTA LJK-RINKKA SAI RINNALLEEN HIEMAN KEVYEMMÄN JA PIENEMMÄN RINKAN KUN SAVOTAN 
RAJAPARTIO-REPUSTA JA JÄÄKÄRI-REPUSTA YHDISTELTIIN PARHAAT PUOLET. NIISTÄ AMMATTILAISET MUOKKASIVAT 
TÄYSIKOKOISEN VAELLUSRINKAN RAJAJÄÄKÄRIN.

TEKSTI JA KUVAT ASKO RISTOLAINEN

J
o tietysti nimikin velvoittaa rinkan ole-
van hyvän ja sen takia sitä piti päästä 
testaamaan haastavissa olosuhteissa. 
Niinpä pyysin Rajajääkärin testiin 
syksyn 60km ja neljän päivän ruskava-

ellukselle Kolin vaativiin maastoihin.
Sain testattavaksi sopivasti militarihenkisen 

m/05-kuvioisella kankaalla olevan Rajajääkärin. 
Valmistaja lupaa rinkan olevan tehty kovaan 
käyttöön ja valmistettu sitä silmällä pitäen par-
haista tarkoitukseen sopivista materiaaleista. Jo 
ensimmäinen rinkan lähempi tarkastelu osoittaa 
tämä paikkansa pitäväksi. Jokainen yksityiskohta 
soljista, ompeleisiin ja säätöihin on taattua koti-
maista laatutyötä. Esimerkiksi rinkan ulkopuolelle 
ommellulle MOLLE-hihnastolle valmistaja lupaa yli 
100kg vetolujuuden. Kangas on hyvin sadeveden 
pitävää 1000 Denierin Corduraa PU-pinnoitteella. 

Rinkan rullattavan suuaukon ansiosta tilavuutta 
voidaan tarpeen mukaan säätää 40-55 litran välil-
lä. Ylipakattua rinkan saa maksimissaan 60 litran 
vetoiseksi. Päällimmäiseksi tulee ns. ”kelluva” 
läppä, jonka sisäpuolelle on piilotettu vetoketjulli-
nen 2l vetoinen arvotavaratasku. Kiristyshihnojen 
ansiosta ylitäyden tai tarvittaessa jopa vajaaksi 
pakatun rinkan saa kiristettyä tiukaksi paketiksi. 
Jos tuntuu ettei 60 litraa riitä kaikille tavaroille, 
modulaarisuuden ansiosta rinkkaan on mahdollis-
ta kiinnittää lisää taskuja tarpeen mukaan. Omat 
tavarani ml. 3h kupoliteltta ja iso kuitumakuupussi 
mahtuivat kaikki rinkkaan sisälle helposti. 

Rajajääkäri on jaettu kahteen osastoon 
suljettavalla välipohjalla. Tämä helpottaa rinkan 
pakkaamista kun ruokatarvikkeet voi pakata rin-
kan alaosaan erilleen muista tavaroista. Alaosassa 
olevan vetoketjun kautta ruokatavaroihin pääsee 
käsiksi helposti. Sitä mukaa kun ruokatavarat 
vähenevät, välipohja painuu alemmas ja rinkan 
suuaukkoa voi rullata tiukemmalle. Näin myös 

rinkan ulkomitat kutistuvat reissun edetessä.
Rehellisesti voin sanoa, että Rajajääkärin 

lantiovyö on paras mitä olen käyttänyt. Reilun 
kokoinen alaselän lisätyyny antaa mahtavan tuen 
ja tasaa osan rinkan painosta tukevasti lantiolle. 
Tiukalle vedetty lantiovyö istuu jämäkästi lantion 
päällä eikä selän puolelle jää tyhjää. Lantiovyön 
korkeutta ja pituutta voi säätää kantajan pituuden 
mukaan. Savotan idearikkaiden suunnittelijoiden 
ansiosta lantiovyö on myös irrotettavissa ja sitä voi 
käyttää vaikkapa päiväretkillä MOLLE-lenkkeihin 
kiinnitettävien lisätaskujen kanssa sellaisenaan. 

Lantiovyön tapaan myös olkahihnat ovat 
leveät ja paksusti pehmustetut. Olkaviilekkei-
den yläosassa on D-lenkit, joihin voi kiinnittää 
roikkumaan kuksan, puukon, kameran, tms. Näin 
kädet jäävät vapaaksi esimerkiksi vaellussauvojen 
käyttöön mutta kamera on silti koko ajan helposti 
käytettävissä.

Jämäkän olemuksen Rajajääkärille antaa muo-
toon taivutettu alumiiniputkirunko. Tämä hyväksi 
havaittu järjestelmä on lainattu Rajapartio-repusta. 
Alumiininen tukiranka on piilotettu reppupussin 
sisään 28cmx50cm kokoiseen Velcro-tarralla 
suljettavaan taskuun. Tukirangan lisäksi taskuun 
mahtuu juomarakko ja muuta pientä litteää tava-
raa esim. aurinkopaneeli. Juomarakolle on rinkan 
yläosassa ripustushihna sekä lähellä kantajan 
niskaa läpivienti, josta letkun saa tuotua ulos ja 
kiinnitettyä olkaviilekkeen D-lenkkiin. 

Neljän päivän reissulla tykästyin rinkkaan sen 
jokaista hihnaa ja vetoketjua myöten. Tuntui siltä, 
että jokainen yksityiskohta, jokainen vyönsolki ja 
jokainen hihna ovat juuri oikealla paikalla. Niitä ei 
tarvitse etsiä ja ihmetellä vaan ne ovat juuri siinä 
missä niiden pitää ollakin. Rinkassa ei ole mitään 
ylimääräistä vaan se on konstailemattoman 
yksinkertainen, äärimmäisen kestävä ja myös pai-
navalla lastilla hyvä kantaa. Kapea muotoilu istuu 
hoikan kantajan selkään kuin valettu, rinkan hyvät 
säädöt takaavat istuvuuden niin vajaalla täytöllä 
kuin ylitäyteenkin pakattuna. Hyvästä rinkasta on 
vaikea keksiä mitään huonoa sanottavaa.
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