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Onko yhteiskuntamme 
valmis Venäjän 
viisumivapauteen?

Vaikka tulevaisuudesta huolehtiminen ei hallitsekaan pääosaa ajankäytöstämme, aina välillä mie-

lessämme saattaa välähtää ajatus olemmeko turvassa täällä Suomessa. Huoli tulevaisuudesta 

on meitä kaikkia ihmisiä yhdistävä tekijä. Suomalaiset ovat hajaantuneet eri puolille isoa Suomen 

maata: maalle, saaristoon, kyliin ja kaupunkeihin. Kuinka turvassa kansalaiset ovat Suomessa?

Me ihmiset haluamme toimivan ja turvallisen yhteiskunnan, jossa viranomaisten toimintaan ja 

saatavuuteen on voitava luottaa. Tuleeko Venäjän suunniteltu viisumivapaus vaarantamaan nämä tähän asti 

päivänselvinä pitämämme asiat? Tuskin tällä hetkel-

lä kenelläkään on tähän täydellistä vastausta.

On laskettu, että viisumivapaus toisi Suomelle 

suurta taloudellista hyötyä. Euroopan Unionia viisu-

mivapaus hyödyttäisi vielä enemmän. Käytännössä 

juuri taloudellinen näkökohta, eli raha, on ”Se syy” sii-

hen, että viisumivapautta ylipäätään ajetaan usealla 

rintamalla eteenpäin Euroopan poliittisilla areenoilla. 

Ilman tulevia huikeita rahallisia voittoja koko hom-

maan ei oltaisi edes ryhtymässä. Viisumivapauden 

merkitystä Suomen ja EU:n taloudelle on korostettu 

koko ajan. Kasvava rajaliikenne uittaa Suomeen jo 

nykyiselläänkin miljardiluokan rahavirtaa.

Viisumivapauden toteutumiseen EU:n ja Venäjän 

välillä tulisi jo koko suomalaisen yhteiskunnan herä-

tä! Päättäjien pitää alkaa etupainotteisesti rakenta-

maan turvallisuus-, sairaanhoito-, matkailu- ja kau-

palliset palvelut sellaiseen tilaan, että lähtökohtaisesti 

5,4 miljoonalle ihmiselle rakennettu infrastruktuuri 

ja palvelurakenne pystyvät vastaamaan viisumiva-

pauden vaikutuksiin, kuten esimerkiksi merkittävästi 

suurempiin ihmismassoihin ja liikenteeseen. Pelkkien leikkausten sijaan valtion budjettiin on varattava riittävä 

rahoitus Rajavartiolaitokselle sekä muille turvallisuusaloille, jotta voimme ottaa hallitusti vastaan viisumivapau-

den tuomat haasteet yhteiskunnallemme.

Nyt on korkea aika perustaa poikkihallinnollisia työryhmiä, jotka arvioivat perusteellisesti ja ennakoiden viisu-

mivapauden vaikutukset viranomaistoimintaan. Me kaikki toivomme, että yhteiskuntamme tärkeimmät raken-

teet ovat valmistautuneet huolella siihen päivään kun Venäjän viisumivapaus astuu voimaan.

Rajavartiolaitoksen esikunnan ja työntekijöitä edustavien ammattijärjestöjen välillä saatiin keväällä aikaan 

neuvottelutulos, joka sisältää työaikajoustoja. Tätä pääkirjoitusta kirjoittaessani yhdelläkään työpaikalla ei ole 

kyseisiä joustoja otettu vielä käyttöön. Työaikajoustojen tarkoitus on auttaa työnantajaa saamaan lisää työka-

luja siihen pakkiin, jolla kasvavaa rajanylitysliikennettä hallitaan. Rajaturvallisuusunioni seuraa tarkasti, miten 

työkalupakin sisältöä käytetään; jos ruuvimeisselillä yritetään avata mutteria, niin heikostihan siinä käy... tai no 

onnistuuhan sekin, jos käyttää vasaraa apuna, eikä työnjäljestä ole niin nuukaa.

RVL on ottanut työsuojelun saralla ison harppauksen eteenpäin. Rajavartiolaitoksen valtakunnallisen työsuoje-

luvaltuutetun tehtävästä tulee päätoiminen. Valtakunnallinen työsuojeluvaltuutettu voi nyt paremmin keskittyä 

parantamaan kaikkia työsuojeluun liittyviä asioita Rajavartiolaitoksessa. 

Hyvää kesää kaikille!

Puheenjohtaja

Erkki Hirvonsalo
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LEDARE
Erkki Hirvonsalo

Är vårt samhälle redo för den 
ryska visumfriheten?

Fastän oron för framtiden inte tar upp all vår tid torde dock frågan om vi 

lever i säkerhet i vårt Finland då och då dyka upp i våra sinnen. Vi delar 

alla oron för framtiden. Det finska folket är utspritt runt om i landet: på 

fastlandet, i skärgården, byar och  i städer. Hur säkra är då medborgar-

na i Finland?

Vi människor vill ha ett fungerande och tryggt samhälle där man kan lita på 

myndigheternas verksamhet och tillgänglighet. Kommer den planerade ryska 

visumfriheten att äventyra detta som vi hållit självklart? Det finns knappast någon 

som kan ge ett fullständigt svar.

Man har kalkylerat att visumfriheten skulle ge Finland stor ekonomisk nytta. För 

den Europeiska Unionen skulle nyttan vara ännu större. I praktiken står den eko-

nomiska aspekten, alltså pengar,  för ”orsaken” till att man över huvudtaget driver 

fram visumfriheten på diverse europeiska politiska arenor. Utan dessa komman-

de massiva ekonomiska vinningar skulle projektet knappast ha påbörjas. Man 

understryker ständigt vikten av visumfriheten för Finlands och EU:s ekonomi. Den 

ökande gränstrafiken tillför Finland redan i nuläget ett penningsflöde i miljardk-

lassen.

Förverkligandet av visumfriheten mellan och Ryssland bör väcka hela det fins-

ka samhället! Beslustfattarna bör i god tid starta uppbyggandet av säkerhets-, 

sjukvårds-, turism- och ekonomitjänster så, att infrastrukturen och tjänsterna som 

är dimensionerade  för 5,4 miljoner människor kan tillgodose behoven för avse-

värt större människomassor och trafik. I stället för ständiga nedskärningar i stats-

budgeten bör man reservera tillräcklig finansiering för Gränsbevakningsväsendet 

och övriga säkerhetsdmyndigheter för vi kontrollerat kan ta emot de samhälleliga 

utmaningarna som visumfriheten för med sig.

Nu är det hög tid att tillsätta multiadministrativa arbetsgrupper för att grundligt 

utvärdera visumfrihetens effekter på myndighetsverksamheten. Vi alla hoppas, att 

samhällets viktigaste funktioner är väl förberedda för den dagen då ryska visumf-

riheten kommer ikraft.

Under vårens lopp uppnåddes mellan gränsstaben och facket ett förhandlings-

resultat som innehåller flexibel arbetstid. Vid skrivande stund har flextiden inte ta-

gits ibruk på en enda arbetsplats. Målet med den flexibla arbetstiden är att tillföra 

arbetsgivaren mera verktyg i backen för att kunna tillmötesgå de krav som den 

ökande gränstrafiken för med sig. Gränssäkerhetsunionen kommer att noga följa 

upp hur innehållet i arbetsbacken används. En skruvmejsel biter inte på en mutter, 

tar man hammaren till hjälp uppstår det fula märken.

Arbetarskyddet har tagit ett stort kliv framåt inom GBV.  Den lansomfattande ar-

betarskyddsdelegatens uppgift blir ett heltidsjobb vilket ger  bättre möjligheter att 

utveckla arbetarskyddet inom Gränsbevakningsväsendet.

Vill önska er alla en solig sommar!

Ordförande 

Erkki Hirvonsalo

Myymälä p. 0207 433 570
Varaosat p. 0207 433 573

Huolto p. 0207 433 575

 VIKING pelastuslautat ja evakuointijärjestelmät
 VIKING pelastusliivit ja – puvut, SOLAS
 VIKING palopuvut ja varusteet
 VIKING DIVING sukelluspuvut
 Pelastusveneiden ja taavettien huolto ja myynti
 Laivojen hengenpelastuslaitteiden myynti (LSA)
 Palo- ja pelastuskalusto
 TRELLCHEM kemikaalisuojapuvut
 CO2 hiilidioksidi kaasupullojen täyttö

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT OY
Pääskykalliontie 13 . 21420 LIETO
Puh. (02) 489 500 . Fax (02) 489 5011
E-mail: viking-fi@viking-life.com 
www.VIKING-life.com

Myynti ja huolto
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ONKO MEILLÄ  
RAJAVARTIOLAITOKSESSA 
KAIKKI HYVIN?
RAJAVIESTI KYSYI RTU:N JÄSENILTÄ: OVATKO RAJAVARTIOLAITOKSESSA JOTKIN ASIAT HUONOSTI, 

ELI OLISIKO JOSSAIN VIELÄ PARANTAMISEN VARAA? VAIKKA VIIME VUODEN JOULUKUUN LEHDESSÄ 

RAJATURVALLISUUSUNIONIN JÄSENET KEHUIVAT LAITOSTA YLISTÄVIN SANOIN, EI AIVAN KAIKKI VIELÄ 

TÄYDELLISTÄ OLE – SIIS RAJAVARTIOLAITOKSESSAKAAN.

TEKSTI OLLI RANUA

V   iiii me vuoden joulukuun lehdessä siis 

kehuttiin Rajavartiolaitosta laidasta 

laitaan – meillä menee pääosin todel-

la hyvin. Mutta kuten missä tahansa 

muussa yrityksessä, niin myös meillä 

on vielä kehittämisen ja parantamisen varaa. Raja-

viestin saamista vastauksista voikin päätellä, että 

Rajavartiolaitoksen toiminnot ovat varsin hyvässä 

kuosissa. Alaisten ja esimiesten väliset suhteet tun-

tuvat kuitenkin aiheuttavan harmaita hiuksia, sillä 

eniten kritiikkiä vastauksissa saivat johtaminen ja 

henkilöstöhallinto. 

Asioiden johtaminen hoituukin useimmilta, mutta 

henkilöstöjohtaminen on huomattavasti paljon vai-

keampaa, se ei kaikilta niin hyvin luonnistu. Siinä kun 

ovat usein ihmiset ja heidän luonteensa sekä joiden-

kin auktoriteetit vastakkain. Henkilöstöjohtamista 

voisi jonkin verran oppia, mikäli siihen olisi halua. 

Pelonilmapiirissä käskyttäminen ei ole enää tätä 

päivää, sillä tapetaan työpaikoilta mm. avoimuus,  

luovuus ja kehittäminen. Toinen ihminen ja hänen 

työnsä tulisi arvostaa samalle tasolle kuin omansa, 

eikä luoda turhia ”tasoeroja” ja keinotekoisia barri-

kaadeja niiden välille. Tietysti mikäli ei arvosta omaa 

työtään, voi olla vaikeuksia arvostaa myös toisen 

työtä, tai ainakaan tunnustaa sitä. Jokaisen panos 

yhteisen hyvän, eli Rajavartiolaitoksen, eteen on yhtä 

tärkeä, jotta lopputulos on paras mahdollinen.

Seuraavassa otteita RTU:n jäsenten kommenteis-

ta:

”Tulee mieleen nää hienot uudistukset: Kurvarei-

den oloja huononnetaan ja henkilöstöä ei kuunnella 

pätkääkään. Kaikki hienot uudistukset ja päätökset 

tekee Esikunnan väki, joukkio jolla ei ole mitään 

todellista kuvaa kuinka hommat pitäis rt-asemilla 

tehdä. Pääasia, että maksavia asiakkaita saadaan 

Suomeen mahdollisimman paljon ja nopeasti jonot-

tamatta. Tarkastusten tasosta ei niin väliä...”

”Laitoksessa haussa oleviin virkoihin vaikuttaa 

”pärstäkertoimet” ja ”muut” enemmän, kuin hakijoi-

den pätevyys!”

”Jääräpäisyys. Sellainen upseerin ajatusmalli, 

että kukaan ei voi keksiä pyörää pyöreämmäksi kuin 

minä arvon upseeri. Ehkä enemmän tätä käyttäyty-

mistä on havaittavissa vanhoissa jermuissa. Samaan 

jääräpäisyyteen kuuluu myös se ajatus, että minun 

päätös pysyy jos sen olen jo päättänyt. En ota kehittä-

vää ideaa vastaan, vaan näillä nyt mennään kun olen 

sen näin päättänyt. Olkaa hyvä.”

”Työnantaja voisi myös välillä tulla vastaan työnte-

kijöitä, eikä revittäisi kaikkia säästöjä työntekijöiden 

selkänahasta. Ruuhka-ajan tarkastukset hoidetaan 

kunnialla työntekijäportaan osalta ja kiitoksena on 

yksi sähköpostiviesti, jonka kehut eivät paljoa läm-

mitä.”

”Rajavartiolaitoksessa pidetään henkilöstöstä kiin-

ni kynsin hampain, ei anneta siirtomahdollisuutta ja 

näin tapetaan viimeinenkin motivaatio. Lisäksi johta-

minen on RVL.ssa lasten kengissä. Ei osata vaatia, ei 

tavoitteita. Aivan sama kuinka suoriudut tehtävistä, 

tai et suoriudu, niin ketään ei kiinnosta. Johtajat yrit-

tää olla liikaa kaveria alaisilleen, joten mielen pahoit-

tamista vältetään.”

”Henkilöstöosaston ja -toimistojen tehtävä 

RVLE:ssa ja hallintoyksiköissä ei ole olla työntekijän 

apuna/tukena vaan piikkinä lihassa ja valmiina vi..

uilemaan ja haittaamaan työntekoa aina kun vähän-

kään on aihetta ja mahdollisuutta. Kun kaikki muut 

yrittää kehittää systeemeitä, yhteishenkeä ym…”

”Suhtautuminen sivutoimiin on ratavartiolaitok-

sessa pers..stä. Jollakin puolueettomuuden kärsi-

misellä yritetään perustella sivutoimien sopivuutta 

rajavartiomiehellä. Samaan aikaan rajavartiomiesten 

harrastusten kautta virkakuntamme puolueetto-

muus ja jääviys on varmasti todella kyseenalaista, 

esimerkiksi metsästysharrastusten kautta.”

”Rajamieshenki on vain hieno termi jota upseerit 

käyttää, kun samaan aikaan toisaalla tehdään tekoja, 

jotka henkeä rapauttavat. Vartioasematasolla raja-

mieshenki toteutuu hyvin.”

”Perustehtävää tekevä ”runkoleimaaja” leipääntyy 

ja urautuu aikaa myöten, ellei tehtävään saa enem-

män vaihtelevuutta. Ei oo kenenkään etu jos turhau-

tuneet rajatarkastajat purkavat sitten oloaan asiak-

kaisiin. Pitäis satsata enemmän tehtäväkiertoon!”

”Vanhan kaartin sotilasjohtajat ovat jääneet kai-

kessa menneisyyteen, muun muassa johtamistyylis-

sä. Uudemman polven upseerit ovat onneksi pääosin 

loistoporukkaa. Sitten vielä osalle taantumuksisille ja 

kehityksen jarruille annetaan jatkoaikaa.”

Kuva Jukka Karhapää
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PÄÄLUOTTAMUSMIES

SOPIMUSNEUVOTTELUISTA 
YHTEISYMMÄRRYS
RAJAVARTIOLAITOKSESSA SAAVUTETTIIN PITKIEN JA VÄLILLÄ 

HANKALIENKIN VAIHEIDEN JÄLKEEN LOPULTA NEUVOTTELUTULOS 

14.3.2013. HANKALUUKSIA JA NEUVOTTELUJEN VENYMISTÄ 

AIHEUTTIVAT JO LOPPUKEVÄÄSTÄ 2012 ALOITETUT 

TYÖAIKAJOUSTOIHIN LIITTYVÄT ASIAKOKONAISUUDET, JOISTA 

EI LÖYTYNYT AIEMMIN YHTEISTÄ NÄKEMYSTÄ. ITSE KEVÄÄN 

2013 VIRKAEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT EIVÄT SINÄNSÄ 

OLLEET MITENKÄÄN POIKKEUKSELLISEN PITKÄT. KYSEINEN 

NEUVOTTELUTULOS ON VAHVISTETTU VALTIOVARAINMINISTERIÖN 

TOIMESTA 9.4.2013.

TEKSTI JA KUVA JUHA MASALIN

Sopimus sisältää myös 14.6.2012 sovitut 

kokemusosan korotukset, työaikaso-

pimuksen muutokset ja vuoden 2013 

virastoerän loppuosan kohdentamisen.

Sovintoehdotukseen liittyvä koke-

musosien korottaminen: Siviilien ja erikoisupseerei-

den korkeinta kokemusosaa (20 vuotta) korotettiin 

1.4.2013 lukien 21,58 %:iin.  Sotilaiden korkein koke-

musosa (20 vuotta) säilyy nykyisessä 16,58 %:ssa.

Sopimus pitää sisällään myös kaikkia virkamiehiä 

koskevan 1,4 %:n yleiskorotuksen palkkataulukoihin, 

jota on maksettu 1.4.2013 lukien. 

TYÖAIKASOPIMUKSEN MUUTOKSIA

Säännöllisen työajan keskimääräistäminen jakso-

työssä kahden peräkkäisen työjakson aikana hyväk-

syttiin neuvotteluissa käyttöönotettavaksi. Työvuo-

roluettelo tulee suunnitella 2 x 3-viikkoisjaksoksi ja 

samalla työvuoroluettelo vahvistetaan 6 viikoksi. Työ-

aikaa voidaan suunnitella toiseen jaksoon enintään 

123 h, jolloin toiseen jaksoon jää suunniteltavaksi 

kahden jakson yhteenlasketun tuntimäärän erotus.

Tasoitusvapaajärjestelmä säännöllisen työajan 

kohdentamiseksi jaksotyössä tulee myös käyttöön 

työnantajapäätöksellä, järjestelmässä on kuitenkin 

käytettävä ensisijaisesti sellaisia henkilöitä, jotka ovat 

ilmoittaneet halukkuutensa liittyä ko. järjestelmän 

piiriin. Taulukkovajauksia ei enää tunnisteta tasoitus-

vapaajärjestelmässä. Virkamiehen sairastuessa ta-

soitusvapaa keskeytyy ja muuttuu seuraavan päivän 

alusta sairauslomaksi.

Vapaamuotoisen varallaolon käsitettä on myös 

muutettu siten, että virkamies voidaan määrätä saa-

pumaan suoraan muulle erikseen käsketylle työn 

suorittamispaikalle tai muulle kuin varallaolomää-

räyksessä yksilöidylle työn suorituspaikalle, jos työn 

aloittaminen näin nopeutuisi.

VIRASTOTYÖN TYÖAIKAJÄRJESTELYT 

JA KURSSIN TYÖAIKA

Jatkossa virastotyöajassa on mahdollisuus myös pi-

dennettyyn työaikaan (ei koske johtavia virkamiehiä), 

sekä yksilölliseen työaikaan, joka sisältää myös mah-

dollisuuden ns. hajautettuun työhön.

Kurssilla olevan virkamiehen työaikaan tehtiin 

myös muutos, jossa enintään 5 vrk kestävän kurssin 

työaika on tulevaisuudessa 7 h15 min / 7 h 39 min.

TYÖAIKAPERUSTEISTEN 

KORVAUSTEN ANTAMINEN VAPAANA

Virkamiehellä on myös mahdollisuus vaihtaa kaikki 

työaikaperusteiset korvaukset vapaaksi niin halu-

tessaan, eli virkamiehen kanssa voidaan sopia raha-

korvausten vaihtamisesta vastaavaan, virkamiehen 

säännöllisenä työaikana annettavaan, vapaa-aikaan. 

Esim. jos virkamies vaihtaa sunnuntaityön 100 % kor-

vauksen vapaaksi, saa hän tehdystä tunnista yhden 

tunnin vapaata.

VIRASTOERÄN LOPPUOSAN KOHDEN-

NUKSET 

Kehitettiin maavartiostojen johtokeskuspäälliköiden, 

-upseereiden ja valvojien osalta vaativuusarviointi-

käsikirjaa niin, että korottavat vaikutukset vaativuus 

luokkiin on 1 – 2 luokkaa.

Käsikirjaa kehitettiin myös toimialajohtajien osal-

ta ja muutokset koskevat käytännössä teknillisen-, 

henkilöstö- ja talousalan toimialajohtajia ja vaati-

vuusluokan nouseminen riippuu nykyisen tehtävän 

kokonaispisteistä.

Suomenlahden ja Kaakkois-Suomen rajavar-

tioston päätoimisten valmiusjoukkueiden jäsenten 

tehtävät arvioidaan jatkossa tehtävän tosiasiallisen 

sisällön perusteella päätoimisina valmiusjoukkueen 

jäseninä, kyseiset tehtävät on lisätty päivitettyyn vaa-

tivuusarviointikäsikirjaan.

Palkkataulukoihin tehtiin myös pieniä korotuksia 

tasoille 19,5, 24,0 ja 26,5.

Erityisosaluetteloon tuli muutos, jossa emäntien 

hygieniapassin osalta tehdään korotus tasolta 1 ta-

solle 2, eli erityisosan korotus 50 euroon.  Lisäksi lu-

etteloon tuli muutos kielitaito kohtaan muu kuin teh-

tävässä pääasiallisesti vaadittava tai arvioitu toinen/

kolmas vieras kieli (esim. venäjä, saksa, ranska, viro) � 

yleinen kielitutkintotaso 3 � 50 € / kieli.

Vahvistetun neuvottelutuloksen mukaiset vaa-

tivuusarviointikäsikirjan muutokset on palkkalau-

takunnan toimesta tehty ja uudistettu käsikirja 

pitäisi olla jo myös hallintoyksiköillä käytössään. 

Muuttuneet tehtävät on myös arvioitu palkkalauta-

kunnan toimesta ja mahdolliset korotukset on pitä-

nyt olla virkamiesten tileillä tämän lehden ilmestymi-

seen mennessä. 

NEUVOTTELUISTA MYÖS TOTEAMIS-

PÖYTÄKIRJA

Kyseinen toteamispöytäkirja ei ole voimassa virkaeh-

tosopimuksena, vaan on ainoastaan toteava, josta 

molempien osapuolen osalta on yhteisymmärrys.  

Työnantaja päivittää ja muuttaa määräykset tasoi-

tusvapaajärjestelmään liittyvän korotusosan osalta 

ja ohjeistaa tiivistetyn työajan tekemisen erillisellä 
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ohjeistuksella. 

Rajavartiolaitoksen sopimustoiminnan seuranta-

ryhmässä selvitetään yhteisesti mm seuraavat asia-

kokonaisuudet, eli tarkastellaan työaikasopimuksen 

3 a §:n (työajan keskimääräistäminen kahden kolmi-

viikkoisjakson aikana) ja 5 §:n (tasoitusvapaajärjes-

telmä) toimivuutta sekä mahdollisuutta nostaa tu-

levaisuudessa 2 x 3-viikkoisjakson tuntimäärä yhden 

jakson osalta 132 tuntiin 45 minuuttiin.

Lisäksi tarkastellaan sopimusmääräysten toimi-

vuutta koskien mm. laivapalveluksen sidottua varal-

laoloa ja siirto- ja muuttokustannusten korvaamises-

ta tehdyn sopimuksen muutostarpeita.

TASOITUSVAPAAN JA 2X3-VIIKKOIS-

SUUNNITTELUN KÄYTTÖÖNOTTO

Virkaehtosopimuksen mukaisesti sekä tasoitusva-

paajärjestelmän että 2x3-viikkoissunnittelun käyt-

töönotto edellyttää, että hallintoyksikössä työnan-

tajan edustajat (lähinnä hallintoyksikön päällikkö) 

toteavat kyseisten työaikamuotojen periaatteet yh-

dessä luottamusmiehen kanssa.

Hallintoyksikön päällikkö siis lopullisesti ratkaisee 

ja päättää, missä yksiköissä ja millä tavoin kyseisessä 

hallintoyksikössä käytetään 2x3-viikkoissuunnittelua 

ja tasoitusvapaajärjestelmää. Työnantaja käy kyseis-

ten järjestelmien käyttöperiaatteet läpi niiden hallin-

toyksiköiden luottamusmiesten kanssa, joita kyseiset 

järjestelmät koskevat.  Käyttöperiaatteissa tulee kä-

sitellä mm. kerryttämis- ja tasoittamisjaksojen ajan-

kohdat, annetaanko 50 %:in korotusosa vapaana vai 

rahana, mitä tehtäviä järjestelmä koskee ja missä yk-

siköissä mitäkin järjestelmää on suunniteltu käytet-

tävän, samalla voidaan selvittää myös virkamiesten 

mahdolliset toiveet tasoitusvapaan ajankohdasta 

jne. Todettakoon, että mikäli kyseisissä tapaamisissa 

päästään yhteiseen näkemykseen niin aina parem-

pi, mutta tosiasiallisesti työnantajalla on työnjohto-

oikeuteen liittyvä lopullinen päätäntävalta asiassa, 

vaikka asioista ei yhteisymmärrykseen päästäisikään.

Ennen tasoitusvapaan käyttöönottoa, työnanta-

jalla on siis tasoitusvapaasta annetun soveltamisoh-

jeen mukaisesti velvollisuus selvittää ne virkamiehet 

ketkä haluavat liittyä järjestelmän soveltamisen pii-

riin. Sopimusneuvotteluissa keskustellun mukaan 

työnantajan tulisi ensisijaisesti liittää järjestelmään 

halukkuutensa ilmaisseet virkamiehet. On huo-

mattava, että mikäli operatiivinen tarve edellyttää 

on työnantajalla mahdollisuus kuitenkin käyttää 

tasoitusvapaajärjestelmässä myös sellaisia virka-

miehiä jotka eivät halukkuuttaan ole järjestelmään 

antaneet, eli siltä osin tuo käyttöperiaate vain ha-

lukkuutensa ilmaisseiden osalta on vain suuntaa 

antava, mutta kuitenkin tavoiteltava asia yhteiseen 

näkemykseen pääsemiseksi. Työnantajapuoleltakin 

on todettu, että mikäli esimerkiksi yksikössä on riittä-

vä määrä halukkuutensa ilmaisseita ja operatiivinen 

tarve täyttyy näillä halukkuutensa ilmaisseilla, ei ole 

välttämättä tarvetta eikä myöskään järkevää käyttää 

tasoitusvapaajärjestelmää sellaisiin virkamiehiin, jot-

ka halukuuttaan eivät ole antaneet.  

Sopimuksen mukaisesti mikäli yksikössä on käy-

tössä 2x3-viikkoissuunnittelu, niin tasoitusvapaan 

käyttö on mahdollista tällaisessa yksikössä ainoas-

taan virkamiehen omalla suostumuksella.

Ns. 6-viikkoissuunnittelussa on huomioitavaa, 

että työvuorosuunnittelussa säännöllinen työaika 

keskimääräistetään kahdessa 3-viikkoisjaksossa 

ja työvuoroluettelo laaditaan ja vahvistetaan koko 

kuudelle viikolle, jolloin suunnitteluperusteena on 

kahden 3-viikkoisjakson yhteenlaskettu tuntimäärä. 

Esimerkiksi kahden normaalin perättäisen 3-viik-

koisjakson suunnitteluperusteena on 229 h 30 min, 

suunniteltaessa kyseisessä tapauksessa ensimmäi-

seen jaksoon sopimuksen mahdollistama 123 h, jää 

toiseen jaksoon siis suunniteltavaksi 106 h 30 min. 

Samaa periaatetta noudatetaan kaikissa jaksoissa, 

vaikka ne olisivat normaalia lyhyempiä.

Mikäli 6-viikkoisjaksossa muodostuu ylityötä, 

ylityön muodostumista tarkastellaan kahden 3-viik-

koisjakson ylityökynnystä soveltaen. Esimerkiksi jos 

jaksot muodostuvat kahdesta normaalin mittaisesta 

3-viikkoisjaksosta, eli 2x114 h 45 min niin tällaisessa 

6-viikkoisjaksossa 50 %:in ylitöitä ovat 2x18 h, eli yh-

teensä 36 h jonka jälkeen kyseisen tuntimäärän ylittä-

mät tunnit muuttuvat 100 % ylityöksi.

Suunniteltaessa työvuoroja viikko- ja vuorikausi-

leposäännökset ovat edelleen voimassa ja ne tulee 

ottaa huomioon molempien järjestelmien käytössä.

ERIMIELISYYSASIAT

Neljä kesken ollutta erimielisyyttä saatiin allekirjoi-

tettua vasta huhtikuun lopulla ja niiden jatkokäsit-

tely sovitaan JHL:n edunvalvonta ja oikeudellisen 

osaston kanssa viikolla 21. Erimielisyydet koskevat 

virkamatkan työaikaa, kokemusosan määräytymistä, 

virkamatkan päivärahaoikeutta sekä hälytyksen työ-

ajan määräytymistä. Työtuomioistuin antoi myös rat-

kaisunsa maaliskuussa käsittelyssä olleeseen erimie-

lisyyteen ja päätös on luettavissa työtuomioistuimen 

sivuilta (työtuomioistuimen päätös TT:2013–47). Hal-

lintoyksiköiden luottamusmiehiltä saatujen tietojen 

mukaan uusia erimielisyyksiä on tulossa vielä ennen 

kesälomia ilmeisesti ainakin kolme kappaletta.

VIRKAMIESLAUTAKUNTA ON LAKKAU-

TETTU 31.3.2013

Valtion virkamiehillä oli aiemmin muutoksenha-

kujärjestelmä, jossa virkamieslautakunta käsitteli 

virkamiesten tekemät muutosesitykset häntä kos-

kevissa virastojen tekemissä päätöksissä. Palkkausta 

tai muuta taloudellista etuutta koskevasta asiasta oli 

mahdollista tehdä oikaisuvaatimus päätöksen teh-

neelle viranomaiselle ja edelleen hallinto-oikeudelle. 

Varoitusta, lomautusta, irtisanomista ja virkasuhteen 

purkamista koskevaan päätökseen virkamies pystyi 

myös hakemaan oikaisua virkamieslautakunnalta. 

Myös määräaikaisen virkasuhteen laillisuuden virka-

mies pystyi lähettämään virkamieslautakunnan kä-

siteltäväksi, mutta virkaan nimittämisestä ei ole ollut 

valitusoikeutta. 

Virkamiesten kannalta virkamieslautakunta oli 

toimiva ja hyväksi koettu instanssi. Virkamieslauta-

kunnassa oli myös virkamiesasioita koskeva erityinen 

asiantuntemus, koska virkamiesten valitukset ovat lä-

hes kahdenkymmen vuoden ajan olleet keskitettynä 

lautakuntaan ja sen jäseninä on ollut asioita käsittele-

mässä myös työntekijäpuolen edustajia. 

Virkamieslautakunta ei ollut sinänsä virallinen 

tuomioistuin, joten esim. oikaisuvaatimuksen teke-

minen ei aina vaatinut lakimiehen apua ja asioiden 

käsittely lautakunnassa oli pääsääntöisesti joustavaa 

ja suhteellisen nopeaa.

Eduskunta hyväksyi helmikuussa 2013 virkamies-

lautakunnan lakkauttamista koskevan virkamieslain 

muutoksen.

MITEN JATKOSSA HAETAAN MUUTOS-

TA VIRASTON PÄÄTÖKSEEN?

1.4.2013 jälkeen valtion virkamiehen tulee tehdä va-

litus hallinto-oikeudelle, jos virkamies haluaa hakea 

muutosta sellaiseen viranomaisen päätökseen, joka 

koskee hänelle annettua varoitusta, lomauttamis-

ta, irtisanomista, virkasuhteen purkamista tai osa-

aikaistamista tai virkamiehen pidättämistä virantoi-

mituksesta. Myös virkasuhteen määräaikaisuuteen 

liittyvä korvausvaatimus tehdään jatkossa hallinto-

oikeudelle. Palkkasaatavia koskeva muutoksenhaku 

säilyy ennallaan, mutta muuten hallinto-oikeus on se 

toimielin, josta muutosta virkamiesasioissa haetaan. 

Hallinto-oikeuden tuomiosta voidaan valittaa kor-

keimmalle hallinto-oikeudelle. 

Valitus tehdään siihen hallinto-oikeuteen, jonka 

piirissä viraston toimipaikka on. Viranomaisen pää-

töksen liitteenä tulee jatkossa olla valitusosoitus, 

josta käy ilmi, mihin hallinto-oikeuteen valitus tulee 

tehdä. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksi-

saamisesta. 

Rajaturvallisuusunioni avustaa ja auttaa jäse-

nistöään parhaan kykynsä mukaan myös jatkossa 

hallinto-oikeuteen tehtävissä muutoksenhaku- ja 

valitusprosesseissa. 

VIRKANIMITYKSESTÄ EI VOI JATKOS-

SAKAAN VALITTAA

Virkamiehellä on 1.4.2013 jälkeen oikeus hakea muu-

tosta lähes kaikkiin häntä koskeviin viranomaisen 

päätöksiin, jollei valitusoikeutta ole laissa nimen-

omaisesti kielletty. Virkanimitystä koskevista päätök-

sistä ei jatkossakaan saa valittaa. Valitusoikeutta ei 

myöskään ole viraston yhteisen viran siirtämisestä vi-

raston sisällä, harkinnanvaraisesta virkavapaasta eikä 

tehtävään määräämistä koskevasta päätöksestä, jos 

virkamies on antanut tehtävämuutokseen suostu-

muksensa. Viran siirrosta ja tehtävämuutoksesta voi 

kuitenkin valittaa, jos sen seurauksena viran sijoitus-

paikkakunta muuttuu.
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HUVUDFÖRTROENDEMANNEN

SAMFÖRSTÅND INOM 
AVTALSFÖRHANDLINGARNA
EFTER LÅNGA OCH TIDVIS KRÅNGLIGA FÖRHANDLINGARNA UPPNÅDDES TILL SLUT 14.3.2013 ETT 

FÖRHANDLINGSRESULTAT INOM GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET. SVÅRIGHETERNA ORSAKADES AV DE PÅ 

SLUTSOMMAREN 2012 GENOMGÅNGNA RESULTATLÖSA FÖRHANDLINGARNA OM FLEXIBEL ARBETSTID. 

TJÄNSTEKOLLEKTIVAVTALSFÖRHANDLINGARNA 2013 VAR DOCK INTE MER UTDRAGNA ÄN VANLIGT. 

FÖRHANDLINGSRESULTATET STADFÄSTES AV FINANSMINISTERIET 9.4.2013.

TEXT JUHA MASALIN

Avtalet innefattar även de 14.6.2012 

överenskomna höjningar av erfaren-

hetsdelen, ändringarna gällande ar-

betstidsavtalet samt användandet av 

ämbetsverkspottens slutdel.

Erfarenhetsdelen höjning: Civila och specialof-

ficerers högsta erfarenhetsdel (20 år) höjdes fr.o.m. 

1.4.2013 till 21,58%. Gällande soldater bibehålls den 

högsta erfarenhetsdelen (20 år) på den nuvarande 

nivån 16,58%.

Avtalet innehåller en allmän höjning av tabellöner-

na med 1,4% gällande alla tjänstemän och den har 

utbetalats från och med 1.4.2013.

DE STÖRSTA ÄNDRINGARNA GÄLLER 

ARBETSTIDSAVTALET

Den  regelbundna genomsnittliga arbetstiden i pe-

riodarbete under två påföljande arbetsperioder bör 

planeras så, att arbetasschemat planeras 2 x 3 veckor 

och samtidigt stadfästs denna för 6 veckor. Den pla-

nerade arbetstiden för den ena perioden kan vara 

högst 123h. Av detta följer att den andra perioden 

planeras så att den sammanlagda timantalet inte 

överstiger den normala arbetstiden för två perioder.

Utjämningsledigheten gällande periodarbetets 

regelbundna arbetstid tas ibruk enligt arbetsgivar-

beslut, dock så att den i främsta hand gäller personer 

som har uttryck sin vilja att delta i systemet. Tabellun-

derskott tillämpas inte och vid fall av sjukdom avbryts 

utjämningsledigheten som ändras följande dag till 

sjukledighet.

Begreppet fri beredskap har ändrats så, att tjänste-

mannen kan beordras anlända direkt till en specifik 

plats ifall arbetet där kan påbörjas fortare.

ARRANGEMANG AV ÄMBETSVERKSAR-

BETSTIDEN OCH ÄNDRINGAR AV KUR-

SENS ARBETSTID

Framledes har man inom ämbetsverksarbetstiden 

möjlighet till förlängd arbetstid (gäller ej ledande 

tjänstemän) samt individuell arbetstid, vilken möj-

liggör det så kallade decentraliserade arbetet.

Arbetstiden för tjänstemän på kurs som räcker 

högst 5 dygn kommer att vara 7 h15 min / 7 h 39 min.

ARBETSTIDSBASERADE 

ERSÄTTNINGAR KAN GES UT I LEDIG 

TID

Tjänstemannen har möjlighet att enligt överenskom-

melse byta samtliga arbetstidsbaserade ersättningar 

till ledig tid som ges under den regelbundna arbetsti-

den. Om man till exempel byter den 100% ersättnin-

gen för söndagsarbete till ledigtid får man för en gjord 

timme en timme ledigt.

ANVÄNDANDET AV DEN RESTERANDE 

DELEN AV ÄMBETSVERKSPOTTEN 

Potten användes till att utveckla kravbedömnings-

handboken så, att landgränsens ledningscentralers 

chefers, -officerers och övervakarnas kravnivåer höj-

des med 1-2 steg.

Handboken utvecklades även när det gäller chefer 

inom den tekniska, personal- och ekonomibranchen. 

Höjningen av kravnivån beror på den nuvarande up-

pgiftens  totala poängantal. 

Finska Vikens och Syd-Östra Finlands be-

redskapsplotuners heltidsanställda medlemmar 

kommer att i fortsättningen att bedömmas enligt 

uppgiftens faktiska innehåll. De ifrågavarande upp-

gifterna har bifogats i den uppdaterade kravbedöm-

ningshandboken.

Små höjningar gjordes i tabellönerna gällande 

kravnivåerna 19,5, 24,0 och 26,5.

Specialdelsförtäckningen ändrades enligt följan-

de. Husmödrarnas hygienpass höjer nivån från 1 till 2, 

alltså till 50 euro. Dessutom ändrades annan än den 

huvudsakliga språkfärdigheten som uppgiften kräver 

eller annan bedömnd språkfärdighet för andra/tredje 

främmande språk ( t.ex. Ryska, tyska, estniska) så, att 

allmänna språkprovets nivå 3 ger 50 euro/språk.

De avtalsrelaterade ändringarna av kravbedöm-

ningshandboken har gjorts av lönenämnden och 

den uppdaterade handboken borde redan stå till 

sektionernas förfogande. De ändrade uppgifterna  

Kuva Pekka Säkkinen
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har behandlats av lönenämnden och de eventuella 

höjningarna torde utbetalas i samband med lönebe-

talningen i juni.

FASTSTÄLLANDEPROTOKOLLET SOM 

INGICK I FÖRHANDLINGARNA

Protokollet träder inte i kraft som ett tjänstekollekti-

vavtal utan man endast konstaterar att parterna har 

nått samråd. Arbetsgivaren uppdaterar och ändrar 

direktiven gällande höjningsdelen av utjämningsle-

dighetssystemet samt instruerar skiljt den koncentre-

rade arbetstiden.

Inom den av Gränsbevakningsväsendet tillsatta 

uppföljningsgruppen av avtalsverksamheten kom-

mer man bland annat att reda ut följande sakhel-

heter. Arbetstidsavtalets paragraft 3a (arbetstiden för 

två treveckorsperioder), funktionen av paragraf 5 (ut-

jämningsledigheten) samt möjligheten att framledes 

höja den ena periodens timantal till 132 timmar och 

45 minuter.

Härtill granskas avtalsbestämmelsernas funtion 

gällande bland annat den bundna bereskapen inom 

fartygstjänst samt ändringsbehoven gällande avtalet 

om flyttningsersättningarna. 

SYNPUNKTER OM IBRUKTAGANDET 

AV 2*3 VECKORS ARBETSTIDSPLANE-

RING

Enligt tjänstekollektivavtalet förutsätter ibruktagan-

det av både utjämningsledigheten och 2*3 veckors 

arbetstidsplanering att arbetsgivarsidan (närmast 

sektionernas kommendörer) i samråd med förtroen-

demannen konstaterar principerna för användandet 

av de ovannämnda systemen.

Kommendören gör dock det slutliga beslutet om 

var och hur systemet skall användas. Principerna för 

användandet bör innefatta bland annat  tidpunkter-

na för insamlings- och utjämningsperioderna, kom-

mer den 50% höjningdelen att ges i fritid eller pengar, 

vilka uppgifter berörs av systemet och vilka enheter 

planeras att delta i den. På samma gång kan man 

utreda tjänstemännens eventuella önskemål gällan-

de till exempel tidpunkten för utjämningen. Man bör 

sträva till enighet men arbetsgivaren bestämmer trots 

allt.

Före ibruktagande av utjämningsledigheten är ar-

betsgivaren enligt tillämpningsdirektivens föreskrifter 

skyldig att utreda vilka tjänstemän vill delta i syste-

met. Under avtalsförhandlingarna var parterna öve-

rens om att arbetsgivaren bör i främsta hand tillämpa 

systemet på personer som meddelat sitt samtycke. 

Observera att arbetsgivaren har möjlighet att då ope-

rativt behov föreligger även använda personer som 

inte meddelat sitt samtycke till utjämningsledighe-

ten. Alltså förfrågningen om samtycke bör anses en-

dast som riktgivande. Arbetsgivarsidan har meddelat 

att ifall tillräcklig många inom enheten meddelar sitt 

samtycke och det operativa behovet härmed kan 

tillgodoses, finns det inte behov och det är heller inte 

vettigt att tillämpa utjämingsledigheten på personer 

som förhålligt sig avogt mot systemet.

Enligt avtalet kan man i en enhet där det tillämpas 

2*3 veckors arbetstidsplanering införa utjämnings-

ledigheten endast då tjänstemannen ger sitt eget 

samtycke.

Man bör observera att den så kallade 6-veckorspla-

neringens regelbundna arbetstid utjämnas under 

två treveckorsperioder, arbetschemat utarbetas och 

stadfästs för hela perioden (6 veckor) och därmed är 

grunden för planeringen den sammanlagda arbets-

tiden för två treveckorsperioder, alltså 2 x 114h45m= 

229h30m. Ifall under de första tre veckorna jobbar 123 

timmar bör den andra treveckorsperiodens timantal 

uppgå till 106h30m. Samma princip gäller för samtli-

ga perioder fastän de skiljer sig från det normala.

Ifall det blir övertid kommer detta att granskas 

enligt följande. Om 6-veckorsperioder består av 2 

normala (114h45) perioder bildas 50% övertid under 

36h (2x18h), de övergående timmarna berättigar till 

100% övertid.

Föreskrifterna gällande vecko- och dygnsvila gäller 

fortsättningsvis och bör beaktas vid användandet av 

de bägge systemen.

TVISTEÄRENDEN

Fyra tvisteärenden är i process och dessas vidare 

behandling överenskoms med huvudavtalsorgani-

sationen JHL:s intressebevakning och den rättsliga 

avdelningen under vecka 21. Sakfrågorna handlar 

om arbetstiden under tjänsteresa, erfarenhetsdelen, 

rätten till dagtraktamente under tjänsteresa samt 

alarmarbetstiden. Arbetsdomstolen offentliggjorde 

sitt beslut  om ett tvisteärende i mars (TT:2013–47) 

finns till påseende på arbetsdomstolens hemsida. 

Enligt uppgifter från sektionernas förtroendemän är 

minst tre nya tvisteärenden på kommande ännu före 

semesterperioden.

TJÄNSTEMANNANÄMNDEN LADES 

NER 31.3.2013
Tjänstemannanämndet där också arbetstagarna var 

representerade har varit en väl fungerande instans 

som innehade en speciell sakkännedom eftersom 

tjänstemännens klagomål behandlades där under 

nästan 20 års tid. 

Nämnden hade ingen domstolsstatus vilket med-

förde att författandet av rättelseyrkan  inte alltid kräv-

de hjälp av en jurist och behandlingen av ärenden 

framskred huvudsakligen flexibelt och relativt snabbt.

Riksdagen stadfäste i februari 2013 ändringen av 

tjänstemannalagen.

HUR SÖKER MAN I FORTSÄTTNINGEN 

ÄNDRING I BESLUT SOM ÄMBETSVER-

KET GJORT?

Från och med 1.4.2013 bör en statstjänsteman fram-

föra sitt klagomål till förvaltningsdomstolen ifall rät-

telse söks gällande myndighetsbeslut om varning, 

permittering, uppsägning, indragning av tjänst eller 

införande av deltidstjänst eller avstängning från 

tjänsteutövning. Yrkandet av ersättning gällande 

tjänsteförhållande för viss tid görs även till förvalt-

ningsdomstolen. Yrkanden gällande innestående 

löner görs som hittills, men eljest är förvaltnings-

domstolen den instans där tjänstemännens ärenden 

behandlas.  Om förvaltningsdomstolens beslut görs 

besvär till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvär gör till den förvaltningsdomstol som tillhör 

den beslutande myndighetens verksamhetsort. Ett 

myndighetsbeslut bör innehålla även besvärsadress. 

Besvärstiden är 30 dagar från att man erhållit beslutet.

Gränssäkerhetsunionen hjälper och stöder sina 

medlemmar efter bästa förmåga även i fortsättnin-

gen i rättsyrkanden som berör förvaltningsdomsto-

len.

INGEN BESVÄRSRÄTT OM TILL-

SÄTTANDE AV TJÄNST

Tjänstemannen har efter 1.4.2013 rätt att söka 

ändring i praktiskt taget alla myndighetsbeslut som 

berör honom själv, ifall klagorätten inte uttryckli-

gen förbjudits enligt lag. Om ärenden som berör 

tjänsteutnämningar kan man inte fortsättningsvis 

inte klaga. Samma gäller flyttning av tjänst inom äm-

betsverket, tjänstledighet enligt prövning samt bes-

lut om uppgiftsbeordning. Man kan dock klaga om 

överföring av tjänst och ändring av uppgift ifall detta 

medför flyttning till annan ort.
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RAJAVARTIOLAITOKSEN 
HENKILÖSTÖSTRATEGIASSA 
YLEVIÄ TAVOITTEITA
RAJAVARTIOLAITOKSEN UUSI HENKILÖSTÖSTRATEGIA JULKAISTIIN TOUKOKUUN LOPULLA. SITÄ 

ON VALMISTELTU KAIKESSA HILJAISUUDESSA. HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT LIENEVÄT OLLEET MYÖS 

VALMISTELUSSA MUKANA. NÄIN VOI PÄÄTELLÄ STRATEGIAN ESIPUHEESSA, JOSSA HEITÄ KEHUTAAN 

ERITYISESTI AVARAKATSEISUUDESTA STRATEGIAN LAADINTATYÖSSÄ. KÄYN PAPERIA LÄPI TÄSSÄ OSIN 

KRIITTISESTIKIN. TOIVOTTAVASTI SE HERÄTTÄÄ KESKUSTELUA.

TEKSTI ISTO TURPEINEN

Strategian perusteella on lupa odottaa 

paljon. Siinä luetellaan paljon henkilös-

tön ja työyhteisön kannalta hyviä asioita. 

Toisaalta tietyissä kohdissa kyllä selvästi 

ilmaistaan, että missä kaappi seisoo ja 

kuka käskee. Aika lailla siinä myös korostetaan, että 

ensimmäisenä on Rajavartiolaitoksen etu ja tarpeet 

ja sen jälkeen tulevat henkilöstön intressit. Erityisesti 

strategian kohta neljä, jossa käsitellään henkilöstöstä 

huolenpitoa jää mietityttämään.

Strategia alkaa perusteiden selittämisellä ja henki-

löstövisiolla, joka kurottaa peräti vuoteen 2022 saak-

ka. Aikaa on siis runsaasti tavoittaa visiossa mainitut 

ihanteet.

Vision ensimmäisen teesin mukaan luotettava, 

ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö suhtau-

tuu myönteisesti oman työnsä ja Rajavartiolaitoksen 

kehittämiseen – siis muutokseen. Henkilöstön sitout-

taminen muutokseen saattaakin olla kaikista haasta-

vin asia. Mielestäni suuremmat joukot voidaan saada 

hyväksymään suuret muutokset ottamalla heidät 

mukaan aidosti suunnitteluun ja tekemällä muutok-

set niin, että henkilöstö ei koe niistä kärsivänsä. 

Toinen teesi asettaa vaatimuksia työnantajapuo-

lelle. Sen mukaan Rajavartiolaitos on kilpailukykyi-

nen työnantaja, joka huolehtii henkilöstöstään. Esi-

miehet ovat osaavia, johtaminen on ensiluokkaista 

ja henkilöstö osaa toimia hyvin yhteistyössä. Tässä 

sitä onkin tekemistä, sillä yksi kilpailukyvyn mitta on 

tietysti raha, joka tuntuu maailmasta melkein loppu-

neen. Myöskin johtaminen lähitasolla ja yleisemmin 

esimerkiksi virkaehtosopimuksia soveltamalla, vai-

kuttaa erittäin paljon työilmapiiriin ja sitä kautta työn-

antajamaineeseen.

Kolmas teesi asettaa vaatimuksia yleisille asen-

teille riippumatta henkilöstöryhmästä. Mielestäni on 

erittäin hyvä, että nämä asiat mainitaan. Rajavartio-

laitos on pohjimmiltaan olemassa kansalaisia eli kai-

kenmaalaisia ihmisiä varten.  Toivottavasti ei koskaan 

tarvitse lukea tiedotusvälineistä uutisia, että meidän 

henkilöstö kohtelisi muita ihmisiä heidän ihmisarvo-

aan loukaten tai muutoin huonosti. 

YHDESSÄ TEKEMISEN MEININKI

Ensimmäisenä strategisena päämääränä on mainit-

tu yhdessä tekemisen meininki, johon liittyy myös 

myönteinen suhtautuminen kehittämiseen ja muu-

tokseen. Kohdan alussa korostetaan sitä, että kehit-

tämishankkeita käsitellään yhteistoiminnassa, jol-

loin yhteisöllisyys ja yhteishenki kasvaa. Tämä pitää 

toteutuessaan varmasti paikkansa. Asia tulee hoitaa 

niin, että henkilöstö kokee oikeasti pystyvänsä vaikut-

tamaan asioihin – muutaman päivän varoajalla lähe-

tetty lausuntopyyntö ei ole tällaista toimintaa.

Tässä kohdassa asetetaan aika kovia velvoitteita 

henkilöstölle. Henkilöstön tulee olla kehittämismyön-

teinen ja muutosvalmis. Jokaisen tulee olla myös val-

miina kehittämään omaa työtänsä ja toimintaa, jotta 

tavoitteet saavutettaisiin. Sitä ei strategiassa kovin 

selkeästi kerrota, että miten tähän päästään, ja kuka 

tavoitteet asettaa.

Strategiassa korostetaan myös ammattiylpeyttä, 

johon perustuen työt tehdään viimeisen päälle ja 

loppuun asti. Tämä on erittäin hyvä maininta. Tämän 

asian tärkeyden pitäisi jokaisen tiedostaa työtehtä-

västä riippumatta. Jokainen työtehtävä ja kaikki työ 

Rajavartiolaitoksessa on yhtä arvokasta. Työn tekijän 

tulee se ymmärtää ja saada olla siitä ylpeä. Tähän 

liittyy myös toisten huomioiminen, joka korostuu eri-

tyisesti tukitoiminnoissa. Tukitoiminnoissa tulee tie-

dostaa, että niissä tehtävä työ on ensisijaisen tärkeä 

niiden kannalta, jotka työskentelevät ”etulinjassa” ja 

joiden työn tulosten mukaan Rajavartiolaitoksen yh-

teiskunnallinen merkitys punnitaan.

Ammattiylpeys tarkoittaa myös käytännössä asia-

kaslähtöistä ajattelua, jossa me kaikki tunnistamme 

omat asiakkaamme ja teemme heidän hyväksi kaik-

kemme sen sijaan että hankaloittaisimme heidän 

elämäänsä. Tukitoiminnoissa asiakkaita ovat toiset 

virkamiehet ja operatiivisissa ”etulinjan” tehtävissä 

muut Suomen ja ulkomaiden kansalaiset sekä sidos-

ryhmät.

Edellä mainittu asiakaslähtöinen ajattelutapa ja 

toiminta rakentaa ja vahvistaa myös sitä yhdessä te-

kemisen meininkiä.

Ammattiylpeyttä on myös se, että voimme ”rinta 

rottingilla” kertoa missä laitoksessa olemme töis-

Kuva Asko Ristolainen
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sä. Uskallamme tarvittaessa esiintyä myös julkisilla 

paikoilla virkapuvussa, vaikka siitä tulee kieltämättä 

joskus tiettyjä haasteita. Lisäksi en malta olla mainit-

sematta sitä, että pukeutumisen siisteys ja asianmu-

kaisuus kertoo myös paljon siitä, miten työntekijä 

työtään arvostaa. Nyt siisti pukeutuminen ei ole ai-

nakaan varusteista tai kenenkään henkilökohtaisista 

rahavaroista kiinni.

Henkilöstön osaaminen on kriittinen menestyste-

kijä

Strategian mukaan Rajavartiolaitos on rajaturval-

lisuuden ja merellisten turvallisuustehtävien huip-

puosaaja. Näin tulee ilman muuta ollakin. Tavoit-

teeseen päästään Rajavartiolaitoksen tärkeimpiin ja 

perinteisiin ydintehtäviin keskittyvän oman koulutus-

järjestelmän avulla. Koulutuksessa tukeudutaan voi-

makkaasti myös yhteistyöhön muiden viranomais-

ten kanssa. Asevelvollisten koulutuksen luvataan 

olevaan niin ikään korkeatasoista.

Strategiassa kerrotaan panostettavan voimak-

kaasti kielitaidon kehittämiseen ja työssä kohdatta-

vien kansallisuuksien kohtaamisen kouluttamiseen.

Rajavartiolaitoksen tutkimustoimintaan luvataan 

panostaa entistäkin voimakkaammin. Tutkimustoi-

mintaan pyritään saamaan myös ulkopuolista ra-

hoitusta. Tässä voisi olla yksi tapa tehostaa pitkässä 

juoksussa laitoksen toimintaa. Esimerkiksi tietotek-

niikan hyväksikäyttöä ja sen kehittämistä käsittele-

vää tutkimustoimintaa ei ole tähän mennessä ollut. 

Kehittäminen on ollut puhtaasti Rajavartiolaitoksen 

esikunnan vastuulla.

Strategia korostaa myös henkilöstön osaamisen 

kehittämistä työskentelemällä erilaisissa tehtävissä 

ja eri hallintoyksiköissä. Tästä on kieltämättä suurta 

hyötyä ja tällaiset mahdollisuudet työskennellä eri 

tehtävissä pitäisi ulottaa mahdollisimman suureen 

osaan henkilöstöä. Tietämys erilaisista tehtävistä 

auttaa myös arvostamaan toisten tekemää työtä 

ja ymmärtämään kokonaisuuksia. Esimerkkinä 

mainittakoon, että raja- ja merivartioinnin käytän-

nön tehtävissä toimivien henkilöiden pitäisi päästä 

työskentelemään mahdollisimman monipuolisesti 

rajanvalvonta-, rajatarkastus- ja rikostorjunnan teh-

tävissä virkauransa aikana. Koska Rajavartiolaitoksen 

tehtäviin kuuluu edelleen maanpuolustustehtävät, 

niin rajavartijoiden käyttämistä varusmieskouluttaji-

na pitäisi myös harkita puolustusvoimien aliupsee-

reiden tapaan. Ihmettelenkin kuinka vähän meillä 

on rajavartijoita niissä tehtävissä. Ne olisivat nuorille 

naisille ja miehille varmasti mielenkiintoisia tehtäviä. 

Samalla ainakin osalla henkilöstöstä sotilaallisen 

maanpuolustuksen tehtävissä tarvittava ammattitai-

to paranisi.

LAADUKAS JOHTAMINEN LAITTAA 

RATTAAT PYÖRIMÄÄN

Strategiassa korostetaan, että johtaminen on määrä-

tietoista ja ammattimaista. Se perustuu yhteisiin ar-

voihin, luottamukseen ja positiiviseen ihmiskuvaan. 

Sotilaallinen johtamisjärjestelmän tehokkuutta ko-

rostetaan niin ikään. Kokemukseni mukaan se pitää 

hyvin paikkansa ja oikein sovellettuna sotilaallinen 

järjestelmä on kyllä tehokas ja toimeenpanokykyi-

nen. Strategian mukaan johtaminen ja linjaukset 

ovat yhdenmukaisia koko Rajavartiolaitoksessa. 

Henkilöstöjohtamisessa panostetaan hallinnon 

keventämiseen mm. Kieku järjestelmä avulla. Työ-

aikajohtamisen sanotaan tukevan henkilöstön työn 

ja muiden elämänalueiden yhteensovittamista ja 

elämänhallintaa. Tässä onkin näytön paikka, sillä val-

taosa henkilöstöstä halunnee tehdä työtä mielellään 

siten, että työhön sidonnaisuus on mahdollisimman 

vähäistä. Viime aikoina on ollut viitteitä siitä, että työ-

päiviä on haluttu lisätä vapaapäivien kustannuksella 

lyhentämällä työvuoroja. Tämä toimintahan ei lähes-

kään kaikilla paranna työn ja muiden elämänalu-

eiden yhteensovittamista. Työnantajan ilmaisema 

huoli henkilöstön liiallisesta rasittumisesta pitkien 

työvuorojen vuoksi erityisesti rajanvalvontatehtävissä 

ei ole oikein uskottavaa. Työvuoroja lyhentämällä ra-

situs siirtyy työntekijän lisääntyneille työmatkoille. Ne 

myös lisäävät liikenneonnettomuuksien ja sitä kautta 

sairaskulujen riskiä.

Strategian mukaan esimiesten koulutukseen pa-

nostetaan edelleen voimakkaasti. Tavoite- ja kehi-

tyskeskustelujen mainitaan olevan keskeinen väline 

henkilöiden suoritusten johtamiseksi ja strategian 

jalkauttamiseksi. Toivottavasti viimeaikainen kehitys, 

jossa on linjattu etukäteen henkilökohtaisen suori-

tuksen arviointia, ei jatku, sillä ammattitaidon kehit-

tymisen mukaan kehittyvä palkkauksen suoritusosa 

on olennainen osa suoritusten johtamista ja henki-

löstön motivointia.

Henkilöstöstä luvataan huolehtia

Rajavartiolaitoksen todetaan olevan kilpailukykyi-

nen työnantaja etenkin valtion turvallisuustoimialalla 

muihin toimijoihin verrattuna. Työnantajakuvan pe-

rustana on jokaisen arkinen työ, jota valtakunnallises-

ti koordinoitu viestintä tukee lisäämällä Rajavartiolai-

toksen tunnettavuutta muun muassa sosiaalisessa 

mediassa ja muita verkkoyhteisöjä hyödyntämällä. 

Odotan tätä suurella mielenkiinnolla.

Strategian mukaan käytössä oleva palkkausjär-

jestelmä ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet 

omaan työhönsä lisäävät henkilöstön sitoutumista. 

Avoimiin tehtäviin pyritään saamaan vapaaehtoisia 

hakeutujia, mutta tarvittaessa ja viime kädessä hen-

kilöt siirretään tarpeen mukaan uusiin tehtäviin.

Henkilöstöstä huolehditaan myös työhyvinvoin-

timalliin tukeutuen. Työterveyshuoltoa kehitetään 

kustannustehokkuuden näkökulmasta ja Rajavartio-

laitoksen tarpeiden mukaan. Miten tämä pitäisi ym-

märtää henkilöstön huolenpidon näkökulmasta? Se 

jää kyllä strategiassa vähän hämäräksi.

Henkilöstön terveellisiä elintapoja ja etenkin sa-

vuttomuutta luvataan edistää. Tässä yhteydessä voi-

sin kyllä mainita, että terveelliset elintavat ovat kyllä 

paljon laajempi asia kuin savuttomuus. Savuton Ra-

javartiolaitos on kyllä mediaseksikäs ja hyvältä kuu-

lostava asia, mutta parempia tuloksia tuottavuuteen 

voitaisiin saada panostamalla enemmän henkilös-

tön motivointiin lisäämään liikuntaa, pudottamaan 

painoaan, juopottelemaan vähemmän jne. Näissä 

asioissa tilannetta parantamalla edistettäisiin myös 

sitä tärkeäksi koettua savuttomuutta ikään kuin sivu-

tuotteena.

Palkkausjärjestelmää ja virkaehtosopimuksia lu-

vataan yksinkertaistaa ja joustavoittaa.

Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmillä edistetään 

työn tuottavuutta, tuloksellisuutta ja kehittämistä. 

Henkilöstöä luvataan palkita edelleenkin kunnia- ja 

ansiomerkeillä, stipendeillä ja huomionosoituksilla. 

Palkitseminen on erityisen herkkä asia tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Ihmisillä tuppaa 

olemaan tarkka oikeustaju näissä asioissa. Esimer-

kiksi kunniamerkin perusteena oleva pitkäaikainen 

ansiokas palvelus tulisi olla kaikille samanpituinen 

henkilöstöryhmästä riippumatta. Nykyisen käytän-

nön mukaan kunniamerkin arvoinen pitkäaikainen 

palvelus on yhdelle henkilöstöryhmälle noin 15 vuot-

ta ja toiselle noin 27 vuotta. Onko tämä oikein?

HENKILÖSTÖRAKENNE JA MÄÄRÄ 

TEHTÄVIEN MUKAISEKSI

Strategiassa korostetaan, että henkilöstö sijoitetaan 

painopistealueille. Sitä kutsutaan voimavarojen uu-

delleen kohdentamiseksi. Tähän hyödynnetään tar-

vittaessa siirtovelvollisuutta. Näyttää siltä, että tämä 

lakisääteinen siirtovelvollisuus nähdään tärkeänä 

asiana laitoksen toiminnassa, sillä sitä korostetaan 

muistuttamalla asiasta ainakin kaksi kertaa tässä 

strategiassa. Jos tämä tuo lisäarvoa, niin sitä pitäisi 

kyllä käyttää hyväksi viisaasti ja henkilöstölle pie-

nimmän haitan periaatetta noudattaen. Pakkosiirrot 

eivät saa olla lyhytjänteisen henkilöstösuunnittelun 

korvaajana.

Henkilöstösuunnitteluun luvataankin panostaa. 

Henkilöstörakennetta yksinkertaistetaan ja johtajia 

vähennetään. Tässä sitä onkin työsarkaa, sillä eräis-

sä hallintoyksiköissä ”etulinjan” rajaturvallisuustyötä 

tekevä henkilöstö vähenee huimaa vauhtia. Johto-

portaat eivät pienene kuitenkaan läheskään samas-

sa tahdissa. Uusia johtajia koulutetaan vähintään 

samaan tahtiin kuin takavuosina.

Tulevaisuudessa rajavartiomiehet tekevät opera-

tiivisia tehtäviä ja tukitoiminnot jäävät siviilivirkamies-

ten hoteisiin. Naisten määrää lisätään rajavartiomie-

hen tehtävissä. 

Lopuksi strategiassa on luettelo käytännön toi-

menpiteistä ja hankkeista. Aika moni luetelluista teh-

tävistä on erilaisten määräysten laatimista, jotka on jo 

tehty tai tehdään kuluvana vuonna. Vaikka strategia 

ulottuu vuodelle 2022, niin luettelossa ei ole juuri-

kaan tehtäviä vuoden 2014 jälkeiselle ajalle. Onko 

maailma tältä osin jo silloin valmis? Minun mielestäni 

strategiatekstistä löytyisi aihetta vielä paljon useam-

mallekin kehittämishankkeelle.

On mielenkiintoista nähdä miten lähellä strategi-

an ihanteita ja tavoitteita Rajavartiolaitos on vuonna 

2020 kun jään eläkkeelle – jos jään.



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

GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS 
PERSONALSTRATEGI INNEHÅLLER 
ÄDLA MÅLSÄTTNINGAR
DEN NYA PERSONALSTRATEGIN PUBLICERADES I SLUTET AV MAJ. DEN HAR SAMMANFATTATS I ALL 

TYSTHET. PERSONALENS REPRESENTANTER TORDE HA VARIT MED I BEREDNINGEN. DETTA KAN 

HÄRLEDAS FRÅN STRATEGINS FÖRORD EFTERSOM DESSA HEDRAS SPECIELLT FÖR VIDSYNTHET 

GÄLLANDE DET FÖRBEREDANDE ARBETET. JAG KOMMER NEDAN ATT KRITISKT GÅ IGENOM 

DOKUMENTET. HOPPAS ATT DETTA VÄCKER DEBATT.

TEXT ISTO TURPEINEN

Strategin lovar mycket och där uppräknas 

många goda saker som gäller perso-

nalen och arbetsgemenskapen. Dock 

framhåller man i vissa punkter tydligt 

var skåpet skall stå och vem bestämmer. 

Man poängterar även att Gränsbevakningsväsendets 

intressen och behov prioriteras och först därefter 

kommer personalens intressen. Speciellt strategins 

punkt fyra där man behandlar omsorgen om perso-

nalen väcker en hel del tankar.

Strategin som sträcker sig fram till år 2022 startar 

med förklaring av grunder och personalvisionen. Det 

finns alltså gott om tid att uppnå de nämnda idealen.

Enligt den första tesen förhåller sig en pålitlig, kom-

petent och motiverad person positivt till sitt eget ar-

bete och utvecklandet av Gränsbevakningsväsendet 

- alltså till ändringen. Förpliktandet av personalen till 

kommande ändringar torde vara den största utma-

ningen. Jag anser lyckas man får en större grupp att 

godkänna de stora förändringarna ifall dessa de fac-

to tas med i planeringen och genom att genomföra 

omstruktureringen så, att ingen blir lidande.

Den andra tesen ställer krav på arbetsgivaren. 

Enligt denna är Gränsbevakningen en konkurrens-

kraftig arbetsgivare som tar hand om personalen. 

Förmännen är kunniga, ledandet är förstklassigt och 

personalen är kapabla att samarbeta. Mycket krä-

vande målsättning eftersom konkurrensförmågan 

mäts naturligtvis i pengar, en bristvara i dagens värld. 

Ledandet på lokalnivån och tillämpningen av tjänste-

kollektivavtalet påverkar avsevärt arbetsmiljön och i 

vidare perspektiv arbetsgivaranseendet.

Tes nummer tre ställer krav på allmänna attityder 

oberoende av personalgruppen. En mycket bra sak 

att dessa saker nämns. Gränsbevakningsväsendet 

finns till i första hand för medborgarna och alla slags 

människor. Hoppas att man aldrig behöver i median 

se nyheter om att vår personal har bemött männis-

kor på ett sätt som kränker människovärdet eller är 

på annat sätt oacceptabelt.

HÄR VI GÅR TILLSAMMANS

Strategins första huvudmål är samarbetet och vidare 

postitiv attityd jämtemot utveckling och förändring. 

Först poängteras att utvecklingsprojekter behandlas 

i samarbete vilket leder till att samhörigheten och 

lagandan stärks. Ifall detta förverkligas är vi naturligt-

vis på god väg. Ärendet bör skötas så, att personalen 

känner att man på riktigt kan påverka - det att ger 

några dagar tid för att ge respons till planerna håller 

inte måttet. 

Denna punkt ställer tämligen höga krav på perso-

nalen. Man borde förhålla sig positivt till utveckling 

och vara redo för ändring. Vi alla bör utveckla vårt 

arbete och verksamheten för att målen skall uppnås. 

Strategin ger dock inte klara anvisningar om hur des-

sa mål uppnås och ställer dem. Tack och lov betonas 

även yrkesstoltheten, det vill säga att arbetsuppgifter-

na görs till punkt och pricka. Vikten av detta bör alla 

inse oberoende av arbetsuppgifterna. Allt jobb inom 

GBV är lika värdefullt. I samma veva bör understry-

kas att vikten av att uppmärksamma andra. Detta är 

speciellt viktigt när det gäller stödfunktionerna där 

arbetet är särdeles viktigt för dem som står ”fram om 

främsta linjen”. Gränsbevakningsväsendets samhälle-

liga betydelse står på spel. Yrkesstoltheten innefattar 

även kundbaserad tänkande där vi känner igen våra 

kunder och gör allt för dem utan att göra deras situ-

ation värre. Inom stödfunktionerna är kunderna de 

andra tjänstemännen och inom de operativa upp-

gifterna handlar det om såväl finska som utländska 

medborgare och intressegrupper.

Det ovannämnda tankesättet ja agerandet bygger 

upp och förstärker även den egna lagandan. Yrkes-

tolthet innefattar även det att vi stolt kan berätta för 

andra var vi jobbar. Vi vågar offentligt framträda tjäns-

teklädda även om detta onekligen i vissa fall kan vara 

krävande. Jag vill ännu understryka vikten att vara 

prydligt och behörigt klädd. Detta berättar en hel del 

om hur arbetstagaren uppskattar sitt arbete. I dagens 

läge klädesplaggen i sin ordning och kräver inga per-

sonliga ekonomiska uppoffringar.

PERSONALENS KUNNANDE ÄR EN 

KRITISK FRAMGÅNGSFAKTOR
Enligt strategin är Gränsbevakningsväsendet en tung-

viktare när det gäller gränssäkerheten ja maritima 

säkerhetsuppgifter. Så bör det utan vidare också vara. 

Målet uppnås genom att man koncentrerar den egna 

utbildningsverksamheten på de viktigaste ja tradi-

tionella kärnuppgifterna. Inom utbildningen stöder 

man sig kraftfullt på samarbetet även med andra 

myndigheter. Beväringsutbildningen utlovas hålla en 

likväl hög standard.

Enligt startegin satsar man kraftfullt i utvecklandet 

av språkkunskaper och utbildning i bemötandet av 

utlänningar i arbetet.

Samma gäller forskningen inom Gränsbevaknings-

väsendet där man strävar till att erhålla utomstående 

finansiering. I långa loppet kunde detta vara ett sätt 

att effektivera verksamheten. Forskningen gällande 

utnyttjandet och utvecklandet av informationstekni-

ken har hittills lyst med sin frånvarande. Utvecklingen 

har ansvarats helt och hållet av gränsstaben.

Utvecklandet av personalens kunnande genom 

ambulerande arbetsuppgifter och olika administra-

tiva enheter lyfts även fram.

Detta är onekligen att föredra och dylika möjlighe-

ter borde gälla för en så stor del av personalen som 

möjligt. Vetskapen om olika uppgifter hjälper en att 

uppskatta andras jobb och att förstå helheter. Till 

exempel de som fungerar inom sjö- och gränsbe-

vakningsuppgifter borde under yrkeskarriären ges 

i möjligast heltäckande möjligheter att jobba med 

gränsbevakningsuppgifter, gränskontroll och brotts-

bekämpning. Eftersom Gränsbevakningsväsendets 

uppgifter fortsättningsvis innefattar landets försvar, 

borde gränsbevakare i likhet med underofficerare 

användas som utbildare. Jag förundrar mig över hur 

få gränsbevakare används till dessa uppgifter, vilka 

speciellt för de yngre männen och kvinnorna torde 

vara intressanta. Samtidigt kunde man förbättra yr-

keskompetensen gällandet det militära förvaret.
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HÖGKLASSIGT LEDARSKAP GER 

RESULTAT
Strategin lyfter fram, att ledaskapet bör vara målmed-

vetet och professionellt. Den grundars sig på gemen-

samma värden, förtroende och en positiv männis-

kosyn. Även effektiviteten av den militära ledaskapet 

poängteras. Enligt min erfarenhet stämmer detta väl 

och ifall det militära systemet tillämpas på rätt sätt är 

det effektivt och framåtdrivande. Enligt strategin är 

ledarskapet och linjedragningarna likformiga inom 

hela väsendet.

Gällande personalledaskapet satsar man på att 

trappa ner administrationen t.ex. genom att införa 

Kieku-systemet. Med detta vill man stöda samman-

fogningen av arbetet och hemmalivet. Det återstår 

att se huruvida man lyckas med detta. Majoriteten av 

personalen torde föredra att jobba så, att arbetsupp-

gifterna binder en så litet som möjligt. På sistone har 

det uppdagats att antalet arbetsdagar ökas genom 

att förkorta den dagliga arbetstiden på bekostnad av 

lediga dagar. Detta förfarande kommer ingalunda att 

förbättra sammankopplingen av arbete och annat 

liv. Arbetsgivarens oro över man blir överansträngd 

på grund av långa arbetspass, speciellt när det gäller 

gränsbevakningen, är föga trovärdig. Genom att för-

korta arbetspassen överförs ansträngningen till öka-

de arbetsresor. Detta medför mera trafikolyckor samt 

ökade kostnader.

Förmännens utbildning kommer man att satsa 

på fortsättningsvis. Mål- och utvecklingssamtalen 

omnämns spela en central roll när det gäller presta-

tionsledningen och lanseringen av strategin. Hoppas 

att utvecklingen under den senaste tiden, då man i 

förväg stadfäster prestationsbedömningen, inte fort-

sätter. Prestationslönen, som är en väsentlig del av 

prestationsledningen och motivationen, bör utveck-

las parallellt med det stigande yrkeskunnandet. 

MAN LOVAR ATT TA HAND OM 

PERSONALEN
Man konstaterar att Gränsbevakningsväsendet är, 

jämfört med andra aktörer, en konkurrenskraftig ar-

betsgivare framförallt inom den statliga säkerhetssek-

torn. Arbetsgivarbilden baserar sig på det vardagliga 

arbetet som stöds av den nationellt koordinerade 

informationsverksamheten genom att man ökar 

synligheten i den sociala median och övriga nätsam-

fund. Väntar på detta med stort intresse.

Enligt strategin ökar det ibrukvarande lönesyste-

met och personalens påverkningsmöjligheter jäm-

temot sitt eget arbete engagemanget. Man strävar 

till att personalen frivilligt söker sig till de öppna ar-

betsuppgifterna. Dock kommer man vid behov och i 

sista hand flytta personer till nya uppgifter. 

Personalen tas omhand även genom arbetshälso-

vårdsmodellen som utvecklas kostnadseffektivt och 

enligt Gränsbevakningsväsendets behov. Hur skall 

detta förstås? Strategin ger inga klara svar.

Man lovar att gynna hälsosamma levnadsvanor 

och framför allt rökfrihet. Här bör man genast genast 

konstatera att sunda levnadsvanor innefattar mycket 

annat än rökfrihet. Ett rökfritt Gränsbevakningsvä-

sendet är visserligen mediasexigt men bättre resultat 

kunde uppnås genom att motivera personalen att 

motionera mera, banta, dricka mindre etc. Genom 

att förbättra dessa saker kunde man på samma gång 

befrämja rökfriheten.

Lönesystemet ja tjänstekollektivavtalet skall fö-

renklas och göras mera flexibel. Genom löne- och 

belöningssystemet gynnas produktiviteten, effekti-

viteten och utvecklandet. Personalen utlovas fört-

jänsttecken, stipendier och utmärkelser. Belönin-

gen är speciellt känslig med tanke på jämlikheten 

eftersom människornas sinne för rättvisa är rätt 

framträdande. Alla personalgrupper borde erhålla 

sin belöning för långvarig tjänstgöring enligt samma 

mönster. I dagens läge erhåller en personalgrupp 

förtjänsttecken efter 15 års tjänstgöring, för andra 

krävs ungefär 27 år. Är detta rättvist? 

PERSONALSTRUKTUREN ENLIGT 

ARBETSUPPGIFTERNA

Enligt strategin kommer personalen att stationeras till 

tyngdpunktsområden. Detta kallas nyomstrukture-

ring av resurserna. För detta utnyttjas vid behov den 

lagstadgade flyttningsplikten. Detta är en viktig faktor 

för Gränsbevakningsväsendet eftersom detta om-

nämns minst två gånger i strategin. Ifall detta medför 

mervärde, borde man nog använda förfarandet klokt 

och på ett sätt som drabbar personalen möjligast 

litet. Tvångsförflyttningar får inte ersätta kortsynt per-

sonalplanering. 

Just personalplaneringen lovar man att satsa på. 

Personalstrukturen skall förenklas och antalet ledare 

minskas. Ett digert arbete, eftersom antalet personer 

i främsta linjens gränssäkerhetsarbete inom vissa ad-

ministrativa enheter minskar med hög fart. Samma 

kan man inte säga on antalet ledare som fortfarande 

utbildas i samma takt som förr. Framledes kommer 

gränsbevakningsmännen att utföra operativa upp-

gifter och stödfunktionerna sköts av civila. Andelen 

kvinnor bland gränsbevakarna kommer även att öka.

Till slut presenteras en förtäckning över praktis-

ka åtgärder och projekt. Av dessa gäller rätt många 

om formulering av order vilka redan har gjorts eller 

kommer att göras under årets lopp. fastän strategin 

sträcker sig fram till år 2022 innehåller förtäckningen 

mycket få uppgifter för tiden efter 2014. Lever vi redan 

då i en färdig värld? Jag anser, att strategitexten ger 

upphov till ett flertal utvecklingsprojekt. 

Det är intressant att se hur strategins ideal och mål 

har uppnåtts inom Gränsbevakningsväsendet året 

2020 då jag avgår med pension - ifall jag avgår.

MARKKU PIETIKÄINEN ELÄKKEELLE
RAJAVARTIOLIITON PITKÄAIKAINEN PÄÄLUOTTAMUSMIES MARKKU PIETIKÄINEN JÄI ANSAITULLE 

ELÄKKEELLE. LÄKSIÄISKAHVITUS PIDETTIIN MARKUN ”KOTIVARTIOASEMALLA” KUHMOSSA 13.3.2013.
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KALAJOKI NUKKUU TALVEN 
JA HERÄÄ KESÄKSI
KALAJOEN HIEKAT JAKSAVAT EDELLEEN KIINNOSTAA. NE KERÄÄVÄT IHMISIÄ YMPÄRI SUOMEN MAATA, 

ULKOMAITA MYÖDEN. SÄRKILLE TULLAAN IHASTELEMAAN, KOTIMAASSA EI NIIN TUTTUA ILMIÖTÄ; PITKÄÄ 

HIEKKARANTAA DYYNEINEEN.

TEKSTI JA KUVAT TUOMO PAJULA

Hiekkasärkkien vetovoima on ollut tasai-

sen nousujohteista. Lomamökkejä, tai 

ehkä ne huviloita paremminkin ovat, 

on noussut särkkien ympäristöön val-

tava määrä. Vapaita plänttejä kankaal-

la vielä toki on, mutta kiirettä pitää että omansa saa. 

Vuonna 2014 pidettävät loma-asuntomessut ovat 

antaneet rakentamiseen rajun sysäyksen ja kaupunki 

myykin nyt tontteja edullisemmalla hinnalla. Tämä 

sitouttaa tietenkin rakentamaan messuihin mennes-

sä. Messujen jälkeen tonttien hinnat nousevat useita 

kymmeniä prosentteja. Vanhimpia mökkialueita on 

alettu siivota alta pois. Halvimmillaan pienoisen retro-

kutukopin saa pois siirrettäväksi hintaan 1900 euroa.

KATSE MERELLE

Edessäni puhdas meri on, lämpö auringon – ku-

ten Kansan Tapani lauleskelee. Merinäköaloja 

hiekkasärkillä majoittuja ei liiemmin tuvan ikku-

nasta ihaile. Rantapaikkoja ei enää myydä ja ai-

noa vaihtoehto on hankkiutua väleihin rikkaan 

perijättären kanssa tai nostaa torppa keskelle 

kuivaa kangasta. Jos majoitteensa haluaa meren 

äärelle, hyvä vaihtoehto on särkkien leirintäalue. 

Erittäin vilkas, Suomen suurimmaksi ja suosituim-

maksi leirintäalueeksikin tituleerattu alue sijaitsee ai-

van meren tuntumassa. Vaunupaikan saa valita aivan 

rantaviivan tuntumasta ja vaihtoehtoja on vaatimat-

tomasti 1200. Tähän lisätään vielä vajaat 80 mökkiä 

ja reilut telttailualueet. Kuten eräällä kollegalla oli 

tapana sanoa, leiribaarissa onkin kesäisin ”silmiä kuin 

muikkulaatikossa”.

ASEMA SÄRKKIEN JATKEENA

Kalajoen merivartioasema sijaitsee melkein 

hiekkasärkkien jatkeena eteläisessä pääs-

sä. Ainoastaan Rahjan satama ja Ruukin te-

rästehdas eristävät aseman turistimekasta.

Asema partioi varsin laajalla alueella, rajoittuen ete-

lässä Lohtajaan ja pohjoisessa Ouluun. Vuonna 2008 

Raahen aseman yhdistyminen Kalajoen asemaan pi-

densi partiomatkoja roimasti. Nykyiset säästökuurit 

ovatkin asettaneet omat haasteensa näiden äärialu-

eiden valvontaan. 

SAARISTOLAIS-ELÄMÄ VÄHISSÄ

Saaristo rajoittuu Kalajoen tontilla käytännös-

sä Rahjan saaristoon. Saaristo ei ole kovinkaan 

laaja, pinta-alaltaan 8400 ha, mutta kuitenkin 

Suomen top 1500:ssa. Kyseisen määrän Suomi 

on ehdottanut Natura verkostoon, johon Rahjan 

saaristokin kuuluu. Saaristo on eräs merkittävim-

mistä maankohoamisrannikon luonnonsuojelu-

alueista sekä pinta-alansa että luontonsa puolesta. 

Maankohoaminen ei ainakaan auta sitä ongelmaa, 

joka veneilijöitä pitelee visusti väylillä. Vesialueet ovat 

Kalajoen merivartioaseman alueella, kuten koko pe-

rämerellä varsin matalat ja kivikkoiset. Paikallistunte-

mus on arvossa arvaamattomassa, mikäli tulee asiaa 

väylien ulkopuolelle. Useimmiten vapaa-ajan venei-

lyä kohdennetaan Ruotsin rannikolle, jossa vettä jää 

kölin alle hiukan enemmän.

Kalajokea mainostetaan merikaupunkina, mutta 

turistiveneilijöitä paikka ei ole houkutellut. Kunnol-

linen vierasvenesatama on puuttunut kokonaan ja 

tämän vuoksi kaupunki onkin päättänyt alkaa kehit-

tämään hiekkasärkillä sijaitsevaa Keskuskarin vene-

satamaa. Suurin haaste hankkeessa lienee riittävän 

syvän väylän saaminen satamaan. Hiekkamassojen 

liikkumista merenpohjassa on vaikea hallita ja ruop-

paaminenkin tuo vain hetkellistä ensiapua.

ASEMAN ALASAJO

Meripelastaminen ei ole Kalajoen aseman joka-

päiväinen tehtävä, kuten ei muillakaan peräme-

ren asemilla. Tehtäviä tulee useilta eri osa-alueilta. 

Aikoinaan kirkot sekä raja- ja merivartioasemat 
rakennettiin niille vähemmän huonoille paikoille. 
Kalajoen asemakaan ei hävinnyt tonttikilvassa 
ja sijaitseekin luonnonkauniilla paikalla Rahjan 
saariston laitamilla.
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Maastoliikenne on vähäisempää kuin perämeren 

pohjoisemmilla alueilla, mutta muuta työnsarkaa 

riittää; kalastus, metsästys, rajatarkastus, ulkomaa-

laisvalvonta, ym. asioiden puitteissa. Jatkuvasti 

kasvavat turistivirrat ja paikallisten aktiivinen liikku-

minen merialueilla, eivät ainakaan tule vähentä-

mään meripelastus  ja  -avustustehtäviä. Aseman 

toiminnan hallittu alasajosuunnitelma onkin ollut 

ymmärrettävä huolenaihe paikallisten keskuudessa.

Hallintoa pyöritetään jo nykyisellään Virpinie-

men asemalta käsin ja tulevaisuuden visioissa, 

Kalajoen aseman vahvuus putoaisi muutamaan 

mieheen – ja kalustoa vähennetään.  Tätä nykyä 

Kalajoen asemalla työskentelee yhdeksän hen-

kilöä, joista neljä on paikallisia ja loput pitkämat-

kalaisia. Aseman kalustoon kuuluu neljä partio-

venettä, neljä moottorikelkkaa sekä kaksi autoa.

Varallaoloja on karsittu kovalla kädellä, joten tulevai-

suus näyttää minkälaisiin vasteaikoihin Merivartiosto 

täällä syrjäseuduilla pystyy venymään.

Toivoa saa että tämä kyltti komeilee vielä pitkään punaisen 
tuvan seinustalla ja luo turvaa paikalliselle väestölle sekä 
matkailijoille.

Hiekkasärkät dyyneineen on ainutlaatuinen maisema 
Suomen luonnossa. Noin kolmen kilometrin hiekkaranta 
näyttäytyy merestä vuosi vuodelta enemmän. Rantojen 
kohoamisilmiö on tällä alueella Suomen voimakkainta.
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010 19 19 19 Vakuutuksen myöntää Vakuutusyhtiö Kaleva

Ota nyt lapsellesi tapaturma-
vakuutus, joka on voimassa aina ja 
kaikkialla maailmassa. Vakuutus 
kattaa paitsi vapaa-ajan, myös 
kaikki urheilulajit 18 ikävuoteen 
saakka. Erillisiä lajikohtaisia 
lisenssivakuutuksia et siis tarvitse. 
Kuulostaa aika kivalta, vai mitä?

Katso kuinka saat lapsen tapa-
turmavakuutuksen tällä hinnalla.

Järjestösi

neuvottele
ma

jäsenetu!
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RAJATURVALLISUUSUNIONILLA VANKKA OSANOTTO 

TURVALLISUUSALOJEN 
SEMINAARISSA
HELSINGISSÄ JÄRJESTETTIIN TURVALLISUUSALOJEN SEMINAARI 16.-

17.5.2013. SEMINAARIIN OLI KUTSUTTU VÄKEÄ VALTIONHALLINNON 

ERI TURVALLISUUSALOJEN SEKTOREILTA. MUKANA OLI 

MUUN MUASSA RANGAISTUSSEURAAMUSVIRASTON, TULLIN, 

RAJAVARTIOLAITOKSEN JA PUOLUSTUSVOIMIEN HENKILÖKUNTAA.  

RTU:STA PAIKALLA OLI PERÄTI SEITSEMÄN PAIKALLISYHDISTYSTEN 

PUHEENJOHTAJISTOON KUULUVAA HENKILÖÄ, SEKÄ UNIONIN 

PUHEENJOHTAJA ERKKI HIRVONSALO.

TEKSTI OSSI SANIOLA

Tilaisuus oli erittäin antoisa siinä mieles-

sä, että suurin osa käsiteltävistä asioista 

ei suoranaisesti kuulunut ammatillisesti 

Rajavartiolaitoksen tehtävien hoitoon, 

vaan sivusi oman tehtäväkenttämme 

laitamia. Tämän takia seminaarissa virisikin monesti 

vilkasta ja hedelmällistä keskustelua, kun eri virka-

kuntien edustajat toivat oman alansa näkökulman 

mausteeksi esiteltävään asiaan.  Samoja intressejä 

omaavien valtion turvallisuusalojen yhteinen semi-

naari olikin loistava paikka laajentaa omaa näkemys-

tä yli viranomaisrajojen. Samalla tuli huomattua, että 

virkatehtävien hoitamiseen liittyviä samankaltaisia 

ongelmia on muissakin viranomaisissa.

MAAILMAA PELASTAMASSA MAAIL-

MALLA

Yksi seminaarin painopiste oli kansainvälisissä teh-

tävissä. Ylikersantti Anu Köngäs puolustusvoimien 

kansainvälisestä keskuksesta (FINNCENT) kävi esit-

telemässä suomalaista huippuosaamista sotilaal-

lisista- ja siviilikriisinhallin-

tatehtävistä maailmalla. 

Esitelmän perusteella kävi 

ilmi, että rajavartijoiden 

ammattitaidolla on kova ky-

syntä maailmalla erilaisissa 

rauhanturvaamis- ja muissa 

kriisinhallintaoperaatioissa. 

Köngäs kehui erityisesti rajavartijoilta löytyvää rau-

hallisuutta ja tilanteiden hallintakykyä. Myös rajavar-

tijoiden aseenkäsittelykyky antoi Ylik. Könkään mie-

lestä erityisen ammattimaisen kuvan rajavartijoiden 

työskentelytavoista. Tällä hetkellä rajavartiomiehet 

ja puolustusvoimien henkilökunta hakeutuvat kan-

sainvälisiin kriisinhallintatehtäviin samasta poolista. 

Lisätietoja Kv-tehtävistä voi käydä selaamassa osoit-

teesta www.rauhanturvaajaksi.fi.

Toisen aspektin kriisinhallintatehtävistä ja niiden 

vaikutuksista ammatilliseen osaamiseen toi semi-

naariväelle esitelmässään ansiokkaasti esille tullissa 

työskentelevä Vesa Jokinen. Lähes kymmenen vuo-

den mittaisen uran erilaisissa kansainvälisissä tehtä-

vissä kahlannut Jokinen esitelmöi maanläheisesti 

operaatioistaan eri puolilta Eurooppaa. Seminaarivä-

ki jakoi Jokisen kanssa ihmetyksen siitä, miten vähän 

työnantaja arvostaa kansainvälisistä tehtävistä han-

kittua erityisosaamista ja kokemusta omassa orga-

nisaatiossaan. Onhan päivänselvää, että ulkomailta 

itsevarmuutta ja kokemusta hankkineet virkamiehet 

ovat työnantajalle voimavara. Tämän voimavaran 

ulosmittaamiseksi pitäisi työnantajien ymmärtää 

ryhtyä toimenpiteisiin.

SUOMEN KANSAINVÄLISTYMISEN VAI-

KUTUKSIA

Seminaarissa käsiteltiin muitakin mielenkiintoisia 

aiheita arvovaltaisten luennoitsijoiden esitteleminä: 

Sisäministeriön sisäisen turvallisuuden sihteeristön 

päällikkö Tanja Mankkinen esitteli Suomen sisäisen 

turvallisuuden ohjelman. Ohjelmaa on lanseerattu 

ministeriöstä teemalla ”Arjen turvallisuus”. Jäätävän 

kokoinen paketti oli 

sisällöltään vähin-

täänkin mieltä avarta-

va ja herätti  keskuste-

lua tilaisuudessa. 

Rikosseuraamus-

viraston ylijohtaja 

Tuula Asikainen puo-

lestaan kertoi seminaariväelle, kuinka kansainvälis-

tymisen vaikutukset näkyvät esimerkiksi vankeinhoi-

tolaitoksen arjessa. Esitelmästä tuli selväksi se, että 

kansainvälisten rikollisorganisaatioiden leviäminen 

Suomeen näkyy esimerkiksi vankiloiden sisäises-

sä hierarkiassa valtataisteluna. Vankiloissa olevien 

ulkomaalaisten suhteellinen osuus verrattuna suo-

malaisiin on kasvanut tasaisesti: esimerkiksi Vantaan 

vankilan ”asiakkaista” yli 40% on ulkomaalaistaustai-

sia! Ajan henkeen kuuluu myös se, että vankiloista on 

tullut tärkeä rekrytointikanava eri rikollispiireille. 

VENÄJÄN VIISUMIVAPAUS

Julkisten ja hyvinvointialojen turvallisuusalojen toi-

mialajohtaja Päivi Niemi-Laine luennoi Venäjän viisu-

mivapauden yhteiskunnallisista vaikutuksista yleisel-

lä tasolla. Hän totesi, ettei Venäjän viisumivapauden 

vaikutuksia ole tähän mennessä kattavasti arvioitu. 

Esityksestä ilmeni, että valtion hallintoa koetteleva 

kestävyysvaje nakertaa armotta kaikkien turvallisuus-

viranomaisten resursseja ja sillä on huomattavat vai-

kutukset viranomaisten kykyyn suoriutua nykyisistä-

kin tehtävistä. Seminaariväen yhteisenä mielipiteenä 

oli, että rajanylittäjien määrä tulee viisumivapauden 

myötä räjähtämään ja tällä tulee olemaan iso vaiku-

tus koko yhteiskuntaan.  Suomen turvallisuusviran-

omaiset ovat jo tällä hetkellä ”tupella”, eikä tulevai-

suus näytä yhtään valoisammalta. Eri viranomaisissa 

meneillään olevat leikkaukset saattavat vaikuttaa 

siihen, että Venäjän viisumivapaus yllättää suomalai-

set housut kintuissa; aivan kuten syksyisin saamme 

lukea iltapäivälehdistä, kuinka talvi yllätti autoilijat. 

RVLE:n Jaakko Ritola puolestaan esitteli seminaa-

riväelle viisumivapauden vaikutuksia RVL:n toimin-

taan. Ritolan esitelmässä esille tullut uusi rajanyli-

tyspaikkojen kaistatarkastusmalli sai seminaariväen 

jalat varpailleen: onko rajatarkastajien ammattitaito 

ja kielitaito sillä tasolla, että rajavartijan suorittama 

maahantulopuhuttelu korvaa lähetystöjen venäläi-

sille matkustajille tekemän esitarkastustyön korkea-

tasoisesti? Samoin Ritolan kanssa käytiin keskuste-

lua rajatarkastusten tekemisen mentaliteetista: Onko 

”sujuva rajanylitysliikenne” korkein rajatarkastusten 

suorittamiseen liittyvä arvo, vai voisiko työturvalliset, 

asiakkaan oikeudet huomioon ottava ja huolellinen 

rajatarkastus olla se arvo, jolla Suomi saisi mainetta 

kansalaisten ja matkustajien keskuudessa. 

PANEELISTA

Tulliliiton puheenjohtaja Markku Kosonen, RTU:n 

puheenjohtaja Erkki Hirvonsalo sekä JHL:n toimiala-

johtaja kävivät paneelikeskustelun Venäjän viisumi-

vapaudesta. Kaikkien paneelissa mukana olleiden 

mielestä viisumivapaus on varsin toivottavaa, kun-

han muutosta ei tehdä kansalaisten turvallisuuden 

kustannuksella.  Varsin yksimielisiä oltiin myös siitä, 

että ilman palvelu- ja valvontaresursseihin kohdistet-

tua lisärahaa sujuva ja turvallinen rajanylittäminen 

hankaloituu ja samalla rajat ylittävän rikollisuuden 

torjunta heikentyy. Tuo lisäraharaha maksaisi itsensä 

nopeasti takaisin valtiolle venäläisten matkailijavirto-

jen mukana.

”
ARJEN TURVALLISUUS.
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GRÄNSSÄKERHETSUNIONEN DELTOG I 

SÄKERHETSBRANCHENS 
SEMINARIUM
SÄKERHETSBRANSCHENS SEMINARIUM ANORDNADES 16.-17.5.2013 I HELSINGFORS. INBJUDNA FRÅN 

DEN OFFENTLIGA SEKTORN VAR BRÅTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETEN, TULLEN, GBV OCH FÖRSVARSMAK-

TEN. GRÄNSSÄKERHETSUNIONEN REPRESENTERADES AV HELA SJU LOKALA AVDELNINGSAKTÖRER SAMT 

UNIONENS ORDFÖRANDE ERKKI HIRVONSALO.

TEXT OCH BILD OSSI SANIOLA

Tillställningen var synnerligen givande 

fastän majoriteten av de behandlade 

sakfrågorna inte direkt berörde Gräns-

bevakningsväsendets verksamhet. Del-

tagarna samtalade livligt och tillförde 

diskussionen sina egna synpunkter. De egna vyerna 

vidgades och man kunde omgående konstatera, 

att olika yrkeskårer kämpar med liknande problem i 

tjänsteutövningen.

RÄDDA VÄRLDEN UTE I DEN STORA 

VÄRLDEN

Ett av semiariet huvudteman var den internationel-

la verksamheten.  Översergeant Anu Köngäs från 

försvarsmaktens internationella center (FINNCENT) 

precenterade finsk toppkompetens gällande det in-

ternationella militär- och civilkrishanteringsverksam-

heten. Enligt föredragshållaren har gränsbevakarnas 

yrkeskompetens stor efterfrågan i diverse fredsbeva-

rings- och andra krishanteringsoperationer. Köngas 

berömde främst gränsbevakarnas lugn och förmåga 

att hantera olika 

situationer och 

eldvapen. I da-

gens läge söker 

sig gränsbeva-

kare och poliser 

till internatio-

nella krishante-

ringsoperationer 

via samma pool. 

Mera informa-

tion hittas på 

www.rauhanturvaajaksi.fi.

En annan, särdeles framstående synvinkel till 

krishanteringen och dess influens på yrkeskompe-

tensen presenterades av Vesa Jokinen från tullen. 

Han innehar nästan tio år lång erfarenhet av diverse 

uppgifter runt om i Europa. Seminariefolket delade 

hans förundran om hur litet arbetsgivaren uppskattar 

den kompetens och erfarenhet som internationel-

la uppgifter ger. Det är ju solklart att den inskaffade 

självsäkerheten och erfarenheten är en tillgång för 

arbetsgivaren och denne borde skrida till åtgärder för 

att utmäta denna resurs.

Påföjden av den finska internationaliseringen ur 

säkerhetsbranschens synvinkel behandlades av ett 

flertal prestigefulla föreläsare. Chefen för den interna 

säkerhetens sekretariat från inrikesministeriet, Tanja 

Mankkinen presenterade programmet för den inter-

na säkerheten med tema ” Säkerheten i vardagen”. 

Den omfattande presentationen fick en att stanna 

upp, vidgade vyerna och medförde en hel del diskus-

sion.

Bråttspåföljdsmyndighetens överdirektör Tuu-

la Asikainen berättade hur internationaliseringen 

påverkar myndighetens vardag. Internationella brott-

sorganisationer har spridigt sig till Finland och detta 

syns till exempel som maktkamp i fängelsernas inre 

hierarki. Antalet utländska fångar ökar ständigt. Fän-

gelset i Vanda har över 40% fångar med utlänskt ursp-

rung. Fängelserna har blivit en viktig rekryteringsplats 

för olika kriminella aktörer.

Den ryska visumfrihetens samhälleliga verknin-

gar på allmän nivå  togs upp av branschchefen Päivi 

Niemi-Laine från förbundet för den offentliga sek-

torn och välfärdsområdena. Hon konstaterade, att 

visumfrihetens verkningarna inte till dags dato har 

evaluerats tillräckligt omfattande. Föredraget visade 

tydligt att sparkraven gnagar den offentliga sektorns 

resurser och därmed avsevärt påverkar myndighe-

ternas möjligheter att klara av även de nuvarande 

uppgifterna. Seminariedeltagarna var överens om 

att visumfriheten medför en explosionsartad ökning 

i gränsövergångstrafiken och att detta kommer att 

avsevärt påverka hela samhället. De finska säkerhets-

myndigheterna är redan nu i trångmål och framtiden 

ser inte alls lättare ut.  Inbesparingarna som drabbar 

de olika myndigheterna kan medföra, att den ryska 

visumfriheten överraskar det finska folket på samma 

sätt som vinterns första halkföre brukar göra.

Jaakko Ritola från gränsstaben föreläste om vis-

umfrihetens påverkan av verksamheten inom GBV. 

Hans presentation angående filgranskningsmodel-

len på gränsövergångsställen väckte livlig debatt. 

Man undrade om passgranskarnas språkkunskaper 

verkligen räcker till om inreseintervjun skall ersätta 

konsulatens förgranskning av ryska resenärer? Ritola 

fick även svara på frågor som berörde värderingarna 

som härrör gränskontrollen. Skall smidig gränsöver-

gångstrafik vara den högsta prioriteten eller borde 

man sörja för en säker, resenärernas rättigheter iakt-

tagande och grundlig gränskontroll som Finland kun-

de stoltsera med.

OBSERVATIONER FRÅN PANELDIS-

KUSSIONEN

I paneldiskussionen som behandlade den ryska vis-

umfriheten deltog Tullförbundets ordförande Markku 

Kosonen, Gränssäkerhetsunionens ordförande Erkki 

Hirvonsalo samt 

branschchef Päivi 

Niemi-Laine  från 

förbundet för den 

offentliga sektorn 

och välfärdsområ-

dena. Paneldelta-

garna var överens 

om, att visumfri-

heten är eftersträ-

vansvärt såframt 

att medborgarnas 

säkerhet inte äventyras. Man var också relativt ense 

om utan erforderliga tilläggsresurser kommer tryg-

gandet av gränsövergångstrafiken att förvåras och 

bekämpningen av den  gränsöverskridande brotts-

ligheten att försämras. Den extra utgiften som resur-

seringen kräver betalas snabbt tillbaka av de ryska 

turisterna.

”
SÄKERHETEN I 

VARDAGEN.
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NMEA-palkittua 
elektroniikkaosaamista.

Kaikki navigointiin, 
kommunikointiin ja 

valvontaan.

www.furuno.fi

Navigointielektroniikan luottomerkki:
TARKKA   TEHOKAS   KESTÄVÄ

Pietarsaaren satama
Jakobstads hamn

Laukontie 1, 68600 Pietarsaari

päivystys 24/h, 06-7231388

www.jakobstad.fi /hamn

Tukikohta Suomenlahden rannalla
Ämmän Kunto ja Paussi Oy 

AVAA UUDEN liiketilan Suomussalmella 
Kiannon Kuohujen yhteyteen kesäkuun aikana.

Tervetuloa tutustumaan sport ja vapaa-ajan tuotteisiin.
Jalonkatu 1, 89600 Suomussalmi
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RAJATURVALLISUUSUNIONIN SENIORIT RY

ELÄKELÄISILLE UUSI YHDISTYS
RAJATURVALLISUUSUNIONIIN ON MUODOSTETTU OMA YHDISTYS ELÄKELÄISILLE TÄMÄN VUODEN 

MAALISKUUSSA. TÄMÄ JOHTUI SIITÄ, ETTÄ RTU:N SÄÄNNÖT EIVÄT MAHDOLLISTA SUORAA 

HENKILÖJÄSENYYTTÄ. NÄIN OLLEN ASIALLE PITI TEHDÄ JOTAKIN, KOSKA ESIM. RAJAVARTIOLIITOLLA OLI 

USEITA SATOJA HENKILÖITÄ EVP-REKISTERISSÄ.

SENIORIT PUOLAAN SYYSKUUSSA
RAJATURVALLISUUSUNIONIN SENIORIT JÄRJESTÄÄ SYYSKUUSSA RETKEN PUOLAN GDANSKIIN 

TUTUSTUMAAN SIKÄLÄISEN MERIVARTIOSTON TOIMINTAAN. SAMASSA YHTEYDESSÄ ON MAHDOLLISUUS 

TUTUSTUA MYÖS LÄNSI-SUOMEN MERIVARTIOSTON UUTEEN ESIKUNTAAN TURUSSA JA VIETTÄÄ 

YHTEINEN SAUNAILTA. 

TEKSTI SAMPPA MATTILA

Kokoonnumme Turkuun maanantaina 

16.9. ja vietämme saunaillan Turun Hir-

vensalossa. Seuraavana aamuna teem-

me tutustumiskäynnin Länsi-Suomen 

Merivartioston uuteen esikuntaan ja 

meripelastuskeskukseen. Tämän jälkeen siirrymme 

Turun lentokentälle josta lennämme Wizzairin ko-

neella suoraan Puolan Gdanskiin. Keskiviikkona 18.9. 

vierailemme Puolan merivartiostossa ja palaamme 

19.9. aamupäivän aikana lentäen Turkuun.

Saunaillan ja Turun esikuntaan tutustumisen 

kustantaa yhdistyksemme.  Kukin osallistuja vastaa 

itse matka- ja majoituskustannuksista. Kustannus-

arvio Puolan matkan lentojen ja majoituksen osal-

ta noin 200 euroa/henkilö. Paikkoja on rajoitetusti. 

Tähän senioritapaamiseen voit osallistua myös 

osittain seuraavasti: 1. Osallistun kaikkiin tilaisuuk-

siin, 2. Osallistun saunailtaan 16.9. Hirvensalossa ja 

17.9. aamulla tutustumiseen L-SMVE:n uusiin tiloihin 

tai 3. Osallistun vain Hirvensalon saunailtaan 16.9. 

Tarkempi ohjelma toimitetaan ilmoittautuneille. 

Sitovat ilmoittautumiset Puolan matkan 

osalta 5.7. mennessä. Jos haluat osallistua vain 

tapahtumiin Turussa, niin voit ilmoittautua vie-

lä 15.8. mennessä. Samppa Mattila sp. samp-

pa.mattila@pp.inet.fi tai puh. 0400 843607 tai 

os. Tiilentekijänkatu 6 A 20, 20810 TURKU.

TEKSTI JA KUVA JORMA SUMMANEN

A
sian tiimoilta muutamat entiset liitto-

jen toiminnoissa olleet aktiivit kävivät 

keskustelua talven aikana ja sen poh-

jalta todettiin 

yhteisesti, että 

helpoiten tämä käy kun 

aiemmin Merivartioliiton 

avomeriosaston toimintaa 

laajennetaan. Tähän asti yh-

distyksen jäseninä on ollut 

muutamia kymmeniä Meri-

vartioliiton evp-jäseniä. Näin 

ollen 20.3.2013 Jämsän Hi-

moksella kokoontunut yhdis-

tyksen vuosikokous teki tar-

vittavan sääntömuutoksen.

Uusien sääntöjen mu-

kaan yhdistyksen jäseniksi 

hyväksytään kaikki Rajatur-

vallisuusunionista eläkkeelle 

lähtevät, sekä aiemmin Meri- 

ja Rajavartioliitoissa jäseninä 

olleet. Muutoksen myötä 

kaikki kuuluvat jäseninä yh-

distykseen nimeltä Rajaturvallisuusunionin Seniorit 

ry. Tämä yhdistys on sitten yksi unionin jäsenyhdis-

tyksistä. Uudistus ei vaikuta jäsenetuihin, ne kaikki 

säilyvät ennallaan.

Kaikki aikaisemmin evp-jäseninä olleet ovat saa-

neet huhtikuussa postissa ensimmäisen tiedotteen 

ja jäsenmaksulaskun. Jonkin verran epäselvyyttä on 

aiheuttanut entisille Rajavartioliiton eläkeläisjäsenille 

uuden yhdistyksen syntyminen. Jäsenmaksusta to-

dettakoon, että tuo nyt peritty 36 euroa kattaa, sekä 

unionin että uuden yhdistyksen jäsenmaksun. Raja-

vartioliitossa ovat 70 vuotta täyttäneet jäsenet olleet 

jäsenmaksusta vapautettuja. Ikärajaa on laskettu 

portaittain 68 vuoteen ja tämä on johtunut siitä, että 

jäsenkorttiin liitetyt vakuutukset yhtiöt myöntävät 

vain tähän ikään saakka. Tämä käytäntö on voimassa 

tämän vuoden ja tulevaisuuden osalta uusi Seniori-

yhdistys tekee ratkaisun seuraavassa vuosikokouk-

sessa neuvoteltuaan asiasta 

unionin johdon kanssa.

Yhdistyksen puheenjohta-

jaksi valittiin Veli-Matti Samppa 

Mattila Turusta, varapuheen-

johtajaksi Jorma Summanen 

Joensuusta, sihteeri/talouden-

hoitajaksi Kimmo Rantanen 

Vaasasta, sekä hallituksen jäse-

niksi Jorma Kariniemi Rovanie-

meltä, Timo Jalonen Turusta ja 

Kari Vainio Uudestakaupungis-

ta. Hallituksen varajäsenet ovat 

Reijo Kortelainen Lieksasta, 

Raimo Juuti Alajärveltä ja 

Seppo Seppelin Pelkosennie-

meltä.

Tulevasta toiminnasta sen 

verran, että syksylle on suun-

niteltu matkaa Puolan Gdans-

kiin tutustumaan sikäläiseen 

merivartiointiin. Matkasta tiedotetaan unionin kotisi-

vujen keskustelupalstalla, kun valmistelut etenevät.

Uudelle yhdistykselle on avattu unionin yhdistys-

palstalle oma osio.

Himoksella kokoontuneita senioreita yhteiskuvassa.
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GRÄNSSÄKERHETSUNIONENS SENIORER RF

NY FÖRENING FÖR PENSIONÄRER
EN NY FÖRENING FÖR PENSIONÄRER GRUNDADES INOM GRÄNSSÄKERHETSUNIONEN I MARS I ÅR. 

EFTERSOM GSU:S STADGAR INTE TILLÅTER PERSONMEDLEMMAR VAR MAN TVUNGEN ATT TA TAG I 

PROBLEMET. TILL EXEMPEL GRÄNSBEVAKNINGSFÖRBUNDETS HADE FLERA HUNDRA REGISTRERADE 

MEDLEMMAR SOM AVGÅTT UR AKTIV TJÄNST.

TEXT JORMA SUMMANEN

Ärendet behandlades under vinterns 

lopp av ett antal aktiva ur de föredetta 

förbunden. Man kom till den slutsat-

sen att lättast är det att utvidga före 

detta Sjöbevakningsförbundets öppet-

havsavdelningens verksamhet. Avdelningen hade 

några tiotal medlemmar. Under årsmötet i Himos 

20.3.2013 gjordes de erfordeliga stadgeändringarna. 

Enligt de nya stadgar godkänns till medlemmar alla 

som avgått med pension från Gränssäkerhetsunio-

nen samt dito från de före detta Sjö- och Gränsbe-

vakningsförbunden. Allas medlemskap övergår till 

föreningen vars namn är Gränssäkerhetsunionens 

Seniorer rf. Denna förening är en medlemsförening 

inom Gränssäkerhetsunionen. Ändringen påverkar 

inte medlemsförmånen, vilka förblir de samma.

Samtliga f.d. medlemmar som avgått ur aktiv 

tjänst har fått i april ett brev med information och 

medlemsavgift. Viss ovetskap har framträtt bland f.d. 

Gränsbevakningsförbundets pensionärer. Angående 

medlemsavgiften på 36 euro bör observeras att den 

täcker medlemsavgiften till unionen såväl som fö-

reningen. Inom Gränsbevakningsförbundet var per-

sonerna över 70 år befriade från medlemsavgiften. 

Åldersgränsen har sänkts stegvis till 68 år eftersom 

försäkringsbolagen ersätter endast till denna ålders-

gräns. Detta förfarande är i kraft i år. Seniorföreningen 

fattar beslut om fortsättningen under följande årsmö-

tet efter att ha förhandlat om ärendet med unionens 

ledning.

Till föreningens ordförande valdes Veli-Matti Mat-

tila från Åbo, viceordförande Jorma Summanen från 

Joensuu, sekreterare/kassör Kimmo Rantanen från 

Vasa samt styrelsemedlemmar Jorma Kariniemi från 

Rovaniemi, Timo Jalonen från Åbo och Kari Vainio 

från Nystad. Dessas suppleanter är Reijo Kortelainen 

från Lieksa, Raimo Juuti från Alajärvi samt Seppo 

Seppelin från Pelkosenniemi.

Den kommande verksamheten i korthet. I höst 

planerar vi en resa till Gdansk i Polen för att bekanta 

oss med den lokala sjöbevakningen. Mera informa-

tion tillkommer på unionens debattforum allt efter-

som förberedelserna framskrider.

Den nya föreningen är nu upptecknad i före-

ningsspalten på unionens hemsida.

SENIORVERKSAMHET I SEPTEMBER
GRÄNSSÄKERHETSUNIONENS SENIORER ANORDNAR I SEPTEMBER EN RESA TILL GDANSK I POLEN FÖR 

ATT BEKANTA SIG MED DEN LOKALA SJÖBEVAKNINGEN. PÅ SAMMA GÅNG BESÖKER VI DEN NYA STABEN I 

ÅBO OCH HAR EN GEMENSAM BASTUKVÄLL.

TEXT SAMPPA MATTILA

Viii samlas i Åbo måndag en 16.9. och har 

en bastukväll i Hirvensalo. Nästa mor-

gon bekantar vi oss med den nya staben 

och ledningscentralen i Åbo.

Sedan förflyttar vi oss till flygfältet i 

Åbo varifrån vi flyger med Wizzair direkt till Gdansk. 

På onsdagen 18.9. bekantar vi oss med den polska 

sjöbevakningen. Returresan med flyg till Åbo gör vi på 

förmiddagen 19.9..

Vår förening bjuder på bastukvällen och besöket 

till staben. Varje deltagare står själv för sina egna kos-

tnader för resor och inkvartering. Flygresan till Polen 

torde kosta ca 200 euro. Platser finns begränsat.

Du kan välja att delta enligt följande: 

1. Deltar i alla evenemang 

2. Kommer på bastukväll 16.9.  och deltar i rundtu-

ren på staben 17.9. eller 

3. Deltar endast på bastukvällen i Hirvensalo 16.9.

De anmälda kommer att få mera information.

Bindande anmälningar till Polen resan görs före 

utgången av 5.7. Ifall du endast deltar på eveneman-

gen i Åbo, gör din anmälan före 15.8.

Samppa Mattila e-post samppa.mattila@pp.inet.

fi eller tel.. 0400 843607 eller Tiilentekijänkatu 6 A 20, 

20810 TURKU.

Tiesitkö, että myös sinun koirastasi voi tulla  
sankarikoira? Yliopistollisessa eläinsairaalassa 
Helsingin Viikissä toimiva Eläinten veripankki  
tarvitsee lisää luovuttajia.
Lue lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan Eläinsairaalan  
verkkosivuilta.

Ojenna tassu!
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Meiltä vedenalaiseen kuvaamiseen kotelot,
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RAJAMIEHIÄ JA -NAISIA TYÖSSÄ OSA 24
RIKOSTUTKINTARYHMÄNJOHTAJA, MERELLISET TUTKINNAT

MERI JA RIKOKSET YHDISTÄVÄT
MERIVARTIOMESTARI JARI HUOMAN ON 43-VUOTIAS RIKOSTUTKIJA JA RIKOSTUTKINTARYHMÄNJOHTAJA 

KOTKASTA. VIRKAPAIKKANA HUOMANILLA ON KOTKAN MERIVARTIOASEMA JA SIELLÄ MERELLINEN 

TUTKINTARYHMÄ.

TEKSTI JA KUVA OLLI RANUA

Jari Huomanin uusioperheeseen kuuluu 

vaimo ja neljä lasta. Vapaa-ajan harras-

tuksia Huomanilla ovat mm. Lenkkeily ja 

kuntosalilla käynti.

VIRKAURA

– Marraskuussa 1990 tulin taloon töihin Boistön me-

rivartioasemalle partio- ja vartiomieheksi. Sieltä sain 

siirron Orregrundiin vuonna 1996, kun merivartioase-

man toiminnot siirrettiin sinne. Vuonna 2004 kesällä 

siirryin Kotkan merivartioasemalle, jossa 1,5 vuoden 

jälkeen siirryin tutkintapuolelle. Rikostutkijakurssin 

aloitin tammikuussa 2006, kertoo Huoman.

Vuonna 1993 Huoman kävi peruskurssin Espoos-

sa. Täydennyskurssin Huoman kävi keväällä 2001, 

jonka perään heti jatkokurssi saman vuoden syksyllä 

Imatralla. Vuonna 2011 olikin sitten mestarikurssin 

vuoro. Ennen rikostutkijaksi siirtymistä Huoman on 

ollut myös Suomenlahden valmiusjoukkueen jäse-

nenä yhteensä noin 8 vuotta. Voimankäytön kenttä-

kouluttajana Huoman ehti toimia noin 3 vuotta. 

MERELLISET RIKOKSET

– Operatiiviset rikostutkintatehtävät ovat tietysti 

meidän ryhmämme työn painopistealue, mutta ryh-

mänjohtajana vastaan lisäksi ryhmälle jaetuista tut-

kittavista jutuista ja siitä, että ne tulevat määräaikaan 

mennessä tutkittua. Työn kuvaan kuuluu myös rikos-

tutkintaryhmän normaalit hallinnolliset tehtävät sekä 

koulutuksen suunnittelu yhdessä ryhmän tutkinnan-

johtajan kanssa, valaisee Huoman tehtävistään.

Vesiliikennejuopumus ja kulkuneuvon luovut-

taminen juopuneelle ovat yleisimpiä merellisen 

tutkintaryhmän tutkimia tapauksia. Muita tutkinnan 

kohteita vuosittain ovat mm. liikenneturvallisuuden 

vaarantaminen, törkeä liikenneturvallisuuden vaa-

rantaminen, meripuolelta tulevat alueloukkaukset, 

sekä myös suoraan Venäjältä tulevat, että satamien 

kautta kauppa-alusten mukana tulevat salamatkus-

tajat, joita tapauksia on muutamia vuosittain. Näissä 

rikosnimikkeet ovat yleensä lähtökohtaisesti laitto-

man maahantulon järjestäminen ja valtionrajarikos.

Vaativimmat tutkinnat ovat yleensä törkeät lii-

kenneturvallisuuden vaarantamiset esim. alusten 

yhteentörmäykset, jossa toisena osapuolena on kau-

pallinen alus. Vesiliikennejuopumusten liitännäisri-

koksina löytyy kesäisin huumausainekäyttörikoksia 

jotka johtavat aina epäillyn asuntoon tehtävään 

kotietsintään. Kotietsintöjen kautta on tullut myös 

muutamia huumausainerikoksia, jotka on tutkittu 

liitännäisrikoksena. Merellä ja saaristossa paljastetut 

metsästys- ja kalastusrikokset sekä luonnonsuoje-

lurikokset kuuluvat myös merellisen rikostutkinta-

ryhmän tehtäviin. Alusten öljypäästöjen tutkinnat 

on keskitetty kokonaan Länsi-Suomeen, mutta Suo-

menlahti, eli Huomanin ryhmä, tukee 

heitä tarvittaessa. Lisäksi tehtäviin 

kuuluu tutkinnan turvaamisen koulut-

tamista merellisille yksiköille ja heidän 

tukemista esimerkiksi aina kun on 

isompia tapahtumia merellisessä ym-

päristössä.

– Kesällä painopisteaikoina minulla 

on vapaat kädet suunnitella ryhmäm-

me työt sekä päivystysvuorot. Kesällä 

painopisteaikoja ovat luonnollisesti 

viikonloput, kun ihmiset ovat vapaalla 

tai lomalla ja merellä veneilemässä. 

Talvella tehdään sitten pääosin virasto-

työaikaa, kertoo Huoman.

Tutkintavälineistö alkaa ryhmällä 

ja merellisillä yksiköillä olla pääosin 

kunnossa. Ensipartioiden suorittama 

tutkinnanturvaaminen onkin todella 

tärkeää, esim. merellä tapahtuva doku-

mentointi on jutun tutkinnan kannalta 

erittäin ratkaisevaa, koska merellä olo-

suhteet muuttuvat nopeasti. Erilaisia 

tapahtumapaikan toimintamalleja 

pyritään kouluttamaan ja yhtenäistä-

mään kaikille merellisille yksiköille. Mm. avustus- ja 

pelastustehtävissä tulisi aina pystyä ottamaan myös 

rikospuoli huomioon.

– Toimin rikostutkintaryhmänjohtajana, mutta jos 

joskus säädösmuutosten myötä tulisi mahdollisuus 

kouluttautua tutkinnanjohtajaksi, niin olisin kyllä 

valmis ottamaan haasteen vastaan nimenomaan 

merellisellä puolella, lopettaa Jari Huoman.
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VARTIOUPSEERI / SUKELTAJA

LYSTIKÄSTÄ TYÖTÄ 
SAMMAKKOPORUKASSA
SUOMENLINNAN MERIVARTIOASEMAN VARTIOUPSEERI JON 

LAHTINEN (46 V) ASUU KOTKASSA. HÄNEN PERHEESEENSÄ 

KUULUU NUORI EMÄNTÄ JA KAKSI PIENTÄ TYTTÖÄ, SEKÄ KOHTA 

TÄYSI-IKÄINEN POIKA. 

TEKSTI JA KUVA JORMA SUMMANEN

Luutnantti Jon Lahtinen on syntynyt Ruot-

sissa suomalaisista sukujuurista. Käytyään 

koulua lahden takana, hän muutti Tampe-

reelle, josta edelleen Sotkamoon, kunnes 

päätyi etelään.

- Autosähköasentajana ehdin työskennellä en-

nen armeijaa. Sain lykkäystä muutaman vuoden, 

sillä halusin merivoimiin armeijaan ja nimenomaan 

sukeltajakurssille. Tämä myös toteutui kun pääsin 

poliisille ympäri maata, kuten Pirkanmaalla, Itä-Suo-

messa, Savossa, Kainuussa ja jne. Yleensä joko etsi-

tään hukkuneita tai rikoksentekovälineitä.

- Työn vaativuusluokka on riittävä ja tekemääni 

työtä arvostetaan. En pysty muuta sanomaan kuin 

olen tyytyväinen ja pidän palkkaa toisarvoisena. 

Tästä on tullut vähän sellainen periaatekysymys. Jat-

kokoulutukseen ei enää ole mahdollisuuksia ja ny-

kyisellään pitää yrittää pysyä tässä kelkassa, sillä joka 

päivä tulee uutta välineistöä ja veneitä. Nämä pitää 

opiskella, jotta pystyy tekemään hommia.

- Monissa etsinnöissä on löytynyt erilaisia esinei-

tä, mutta niistä ei oikein voi kertoa. Kokonaisuutena 

tämä työ on ollut ihan lystikästä tässä sammakko-

porukassa kaikissa toimipaikoissa, missä olen ollut 

työssä. Jopa siinä määrin, ettei tämä aina tunnu edes 

työn teolta. Vapaa-aikana toki tehdään jotakin muu-

ta vastapainoksi, sukeltaminen jää yleensä työhön 

sisältyväksi.

- Harrastuksena olen vetänyt porukkaa Lapissa 

eräoppaana ja erilaisilla safareilla, näitä on järjestetty 

myös täällä merialueella. Monttuprätkä on myös ole-

massa ja sille on oma aika vapaalla ollessa. Oma pro-

jektinsa on vanhan hirsitalon remontointi, johon me-

nee vielä myös aikaa, toteaa sukeltaja Jon Lahtinen.Kuva Jon Lahtisen arkisto.

Upinniemeen. Vielä armeija-aikaan en tiennyt 

Rajavartiolaitoksesta oikein mitään. Ollessani 

hiihtolukiossa Sotkamossa kuulin , että tämmöi-

nen laitos on olemassa ja siellä on kovia hiihtäjiä. 

Mutta merivartiostosta ei tiennyt mitään. 

- Intin jälkeen jäin armeijan palvelukseen 

kessuksi (va ou) vuodeksi. Jussarössa mentiin 

armeijan laivalla kerran rajan partiolaivan viereen ja 

silloin rupesin kyselemään mikä vene ja mitä miehiä. 

Siinä tutustuttiin ja sain kimmokkeen hakea rajalle 

meripuolen hommiin. Noihin aikoihin oli tarkoitus 

mennä armeijan puolelta Päällystöopistoon, mutta 

sitten tulikin merivartiostosta tieto, että töitä olisi tar-

jolla. Siinä kävi niin, että vaihdoin rajalle, mutta sain 

pitää sen alkuperäisen koulutuspaikan opistoupsee-

rikurssille vuonna 1990, muistelee Lahtinen.

- Koulun jälkeen aloitin työt Suomenlinnassa. 

Melko pian siirryin Kotkaan ja siellä meni pitkä pätkä 

aina vuoteen 2000 asti. Seuraavaksi veneen kurssi piti 

kääntää Jussaroon, kunnes palasin tänne Suomen-

linnaan vuonna 2007. Työtehtäväni oli vartioupseeri, 

mutta valmiusryhmän touhut ja sukellustehtävät 

veivät pääosan työpanoksesta. Tänne oli helppo tulla 

takaisin ja muutenkin Suomenlinnaan tukeuduttiin 

usein sukelluskomennusten aikana kun tämä on 

keskeinen paikka. Tämä on vähän niin kuin ollut koti 

pitemmän aikaa, kertoo Lahtinen.

- Nykyinen tehtävä on vartioupseeri ja tehtävät 

ovat pääasiallisesti kentällä eli laivoilla merellä. Ei mi-

nua nämä toimistohommat kiinnosta. Sukellushom-

mat ovat sitten kylkiäisiä ja niitä tehdään kun tarve 

vaatii. Purjehdushommia on tasaisesti viikoittain ja 

ollaan valmiudessa. Aika paljon tehdään virka-apuja 
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II PERÄMIES / SUKELTAJA – VARTIOLAIVA MERIKARHU

VEDESSÄ JA VEDEN ALLA
LUUTNANTTI SANTERI PÄKKI ON 44-VUOTIAS II PERÄMIES JA SUKELTAJA LAPPEENRANNAN KUPEESTA 

JOUTSENOSTA. VIRKAPAIKKANA HÄNELLÄ ON SUOMENLAHDEN MERIVARTIOSTON VARTIOLAIVA 

MERIKARHU.

TEKSTI JA KUVA OLLI RANUA

Kotoisin Santeri Päkki on Elimäeltä. Ko-

tijoukkoina häneltä löytyy avovaimo 

ja kaksi lasta. Päkki harrastaa vapaa-

aikanaan paljon kaikenlaista liikuntaa, 

mm. uintia, hiihtoa, kuntosalilla käyntiä 

ja juoksua.

Käytyään ensin armeijan Immolassa ja RUK:ssa 

vuosina 1989-90, valittiin Santeri Päkki 1.1.1991 Raja-

vartiolaitokseen. Aluksi Päkki oli Vaalimaalla rajavarti-

jana vajaan vuoden, jonka jälkeen käsky kävi rajavar-

tijan peruskurssille Imatralle. 

HURPPU, RMVK, KOSOVO, 

GEORGIA,…

– Kurssia ehdin käydä kolmisen viikkoa, 

kun ilmoitettiin että pääsen ensimmäisenä 

maapuolen miehenä merivartiokouluun 

opistoupseerikoulutuksen merivartiolinjalle, 

koska Hurppuun tarvittiin silloin merikoulu-

tettu mies. Kävin kuitenkin koko rajavartio-

kurssin, kolme kuukautta, loppuun. Pääl-

lystöopistossa Lappeenrannassa olin puoli 

vuotta ja 2,5 vuotta Otaniemessä Merivartio-

koululla, muistelee Päkki.

Kurssien jälkeen Päkki palasi takaisin 

Kaakkois-Suomeen Hurppuun. Hurpun ai-

kana Päkki suoritti raivaajasukeltajakurssin. 

Vuonna 1996 hän pääsi RMVK:lle liikuntakas-

vatusupseeriksi ja sukeltajaksi, jossa hän oli 

aina vuoteen 2000 asti.

Tämän jälkeen Päkin tie vei Kosovoon 

rauhanturvatehtäviin reiluksi vuodeksi, en-

sin tiedustelujoukkueen johtajaksi, ja lopun 

aikaa hän toimi komppanian tiedustelujoh-

tajana. Kosovosta hän palasi takasin koulul-

le.

– RMVK:lta minut siirrettiin Suomenlahden meri-

vartioston passiosastoon, jossa vierähti kaikkineen 

seitsemän kuukautta, ennen kuin siirryin Georgiaan 

siviilikriisinhallintatehtäviin. Niissä hommissa vierähti 

yhteensä lähes 3,5 vuotta 2000-luvun alkupuolella. 

Olin aina välillä myös koululla töissä, kertoo Santeri 

Päkki.

Vuonna 2007 Päkki lopetti siviilikriisinhallintateh-

tävät, jonka jälkeen hän oli koululla Imatralla koulut-

tamassa voimankäyttöä ja sukellusta. Tämän lisäksi 

Päkki kävi opettamassa Otaniemessä merenkulku- ja 

pelastusasioita.

LAIVALLA

– Noin kolme vuotta sitten sain siirron tänne Meri-

karhulle toiseksi perämieheksi ja sukeltajaksi. Olen 

ensimmäisen luokan sukeltaja, jolloin syvyysalue 

ulottuu aina 51 metriin saakka, kertoo Päkki.

Sukellustehtävät ovat yhä useammin poliisilta 

tulleita virka-apupyyntöjä ympäri Suomea. Etsitään 

milloin mitäkin ja ketäkin, eli kadonneita ihmisiä tai 

esimerkiksi rikoksentekovälineitä. Rajavartiolaitok-

sella löytyy hyvää kalustoa vedenalaiseen etsintään. 

Lisäksi laivalla tarkastetaan sukeltamalla laivan pohja 

ja potkuri. Myös laituri- ja rakennustarkastuksia teh-

dään toisinaan.

Päätehtävänä Päkillä on olla laivalla toinen perä-

mies. Tehtävään kuuluu myös hallinnollisia tehtäviä, 

mm. työaikakirjanpitoa ja työvuorolistojen tekoa.

– Ennen laivan liikkeellelähtöä valmistellaan ko-

mentosilta siihen kuntoon, että kun koneet käynnis-

tetään, on laiva kaikin puolin valmis lähtöön, eli myös 

ylhäällä ollaan valmiita. Me tehdään tietysti tarvitta-

essa myös kansimiehen tehtäviä, irrotellaan köysiä 

yms., kertoo Päkki.

Merimatkanaikana perämiehen tehtäviin kuuluu 

mm. laivan turvallinen ohjaaminen ruorimiehen 

kanssa. Paikalla komentosillalla voi toisinaan olla 

kaksikin perämiestä. Laivan kapteeni on aina silloin 

sillalla, kun lähdetään liikkeelle ja ajetaan esim. Kus-

taanmiekan läpi.

Yöllä laiva, joko talvella ajetaan jäihin tai kesällä 

laitetaan ankkuriin. Tällöin valvomaan jää siltavahti, 

jotta mm. radio ja puhelimet ovat kuuntelussa ja laiva 

pysyy paikallaan.

Toisinaan Merikarhu osallistuu myös kalastuksen 

valvontaan, sekä meripelastus- ja öljyntorjuntahar-

joituksiin.

– Laivalla ollessa vapaa-aikana harrastan urheilua 

juoksumatolla, soutulaitteella tai puntteja nostele-

malla. TV:tä katsellaan jonkin verran messissä. Työryt-

mi on kutakuinkin seitsemän päivää töitä ja reilu viik-

ko vapaata. Kolmiviikkoisjaksossa tulee töitä 10-11 

päivää, lopettaa työhönsä tyytyväinen Santeri Päkki .
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MERIVARTIOASEMAN PÄÄLLIKKÖ

PÄIVÄ MURMELINA EI SOVI 
SUOMENLINNAAN
LUUTNANTTI JYRKI LEHTO ON 44-VUOTIAS. HÄNEN PERHEESEENSÄ KUULUU VAIMO JA KOIRA. 

- OLEN KOTOISIN HELSINGISTÄ, MUTTA NYT ASUMME KIRKKONUMMELLA. ENNEN ARMEIJAA KÄVIN 

KAKSIVUOTISEN MERIMIESAMMATTIKOULUN KOTKASSA JA SEN MYÖTÄ TYÖSKENTELIN VÄHÄN TOISTA 

VUOTTA KAUPPALIIKENTEESSÄ, JOLLOIN MATKAT SUUNTAUTUIVAT ENIMMÄKSEEN SAKSAAN, RANSKAAN 

JA HOLLANTIIN.

TEKSTI JORMA SUMMANEN

Armeijan Lehto suoritti Upinniemessä 

kiväärilinjalla ryhmänjohtajana 1989–

90, jonka jälkeen hän teki pari kuukaut-

ta siviilissä varastomiehen hommia. 

Kunnes aloitti työt rajalla Porkkalan 

merivartio-asemalla. 

Mistä virisi kiinnostus Rajavartiolaitosta kohtaan?

- Oikeastaan jo ala-asteikäisestä lähtien oli selvää, 

että ammattini tulee olemaan tavalla tai toisella me-

rellä, sillä ihan pienestä pitäen liikuin vanhempien 

kanssa vesillä. Armeija aikaan näin televisiosta oh-

jelman, joka kertoi merivartiostosta. Tämä sytytti lo-

pullisesti kipinän. Muistan siitä ohjelmasta, että siinä 

ajettiin senaikaisella partioveneellä ja miehistöäkin 

haastateltiin.

- Alkuun olin 3-4 kk komennuksella täällä Suo-

menlinnassa, jonka jälkeen suoritin noin kolmen 

viikon rajavartiotoiminnan peruskurssin. Tämä antoi 

perusteet virkaan nimittämiselle ja taipaleen piti jat-

kua heti Päällystöopistossa ruotsinkielisellä kurssilla, 

mutta se peruttiin meiltä suomenkielisiltä. Vuonna 

1992 aloitin sitten opistoupseerin opinnot meripuo-

lella, josta ensimmäiset puoli vuotta oltiin Lappeen-

rannassa, jonka jälkeen jatkettiin Raja- ja merivartio-

koululla Otaniemessä viimeiset kaksi vuotta. 

- Opistoupseerien täydennyskurssin suoritin vuo-

situhannen vaihteessa. Töitä jatkoin Porkkalassa 

vuoteen 2002, eli 12 vuotta tuli siellä täyteen vartioup-

seerin tehtävässä. Tämän jälkeen sain siirron Pirtti-

saaren merivartioaseman päälliköksi. Paikka on tästä 

Suomenlinnasta seuraava asema itään, eli Sipoossa 

vierähti vuoteen 2009. Tämän jälkeen käsky kävi tä-

hän nykyiseen tehtävään. Siirto oli vähän sattumien 

summa, sillä tulin ensin tekemään sijaisuuksia, mutta 

siitä se sitten vakiintui. 

- Tämä on ihan ehdottomasti mieluinen paikka, 

sillä kaikkien pikkupoikien unelma oli päästä Suo-

menlinnaan töihin. Olen viihtynyt ihan yhtä hyvin 

kuin Porkkalassa, katsotaan nyt miten homma ete-

nee, kertoo Jyrki urastaan merivartioasemilla.

ASEMAN PÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄ

- On monipuolista ja sisältää myös hallinnollista 

työtä, jota tuli selvästi lisää kun alueet poistuivat. 

Sanoisin, että tätä työtä ei kuitenkaan ole likaa, sillä 

me on jaettu vastuuta aseman henkilöstön kesken. 

Järjestelmä toimii hyvin, sillä tekemällä ja käytännön 

kokemuksen kautta työ opettaa. Merelläkin pääsen 

käymään, toki se on viimevuosina selvästi vähenty-

nyt. Normaaliin rutiinipartiointiin en juuri osallistu, 

mutta aina välillä lähden mukaan. 

- Vaativuusluokka on nyt 24,5, joka on mielestäni 

hyvä. Olen siihen tyytyväinen ja kun se on kohdallaan, 

motivoi se myös työhön. En ole vertaillut tätä maa-

puolen vastaaviin hommiin. Myös kehityskeskustelut 

ovat menneet asiallisesti. 

Jyrki Lehto tekee arvioinnit myös koko aseman 

henkilöstölle (vahvuus 17 henkilöä).

- Eläkkeelle on vielä lähes kymmenen vuotta ja 

monta vuotta olen yrittänyt päästä jatkokoulutuk-

seen, mutta sitä ei ole viime aikoina meille järjestetty. 

Uran huipulla olen ja parempaa tehtävää en aina-

kaan keksi itselleni.

Rajavartiolaitos on kokenut Lehdon uran aikana 

paljon muutoksia.

- Muutama ensimmäinen vuosi oli seesteistä ai-

kaa. Sen jälkeen alkoi aikamoinen myllerrys kun raja-

tarkastukset tulivat. Tämä oli lopulta oikeaan osunut 

toimenpide, mutta nyt ollaan tilanteessa, että ne ovat 

meidän osalta vähentyneet merkittävästi. Näyttää 

siltä, että menemme ajan hermolla ja vähän etupai-

notteisesti, josta kiitokset laitoksen johdolle. 

- Suomenlinna työpaikkana on asemista mie-

lenkiintoisin, täällä ei aika pääse pitkästyttämään ja 

porukka on orientoitunut vaihtelevaan työrytmiin. 

Työilmapiiri on mielestäni hyvä. Tämä on hektistä ja 

suunnitelmat vaihtuvat nopeasti. Jos suunnittelen 

jokin viikon päähän, niin voi sanoa, ettei se varmasti 

niin mene. Oikeastaan ”Päivä murmelina”, jolloin joka 

päivä on samanlainen, ei ainakaan tänne sovellu.

- Tähän mennessä on Suomenlinnaan ollut haki-

joita jokaiseen auki olevaan tehtävään, joten siinäkin 

mielessä tämä on ollut haluttu työpaikka, sanoo ase-

man päällikkö Jyrki Lehto.
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VANHEMPI MERIVARTIJA

PÄÄKAUPUNGIN MERIVARTIJA
KIM GRÖNQVIST ON 38-VUOTIAS VANHEMPI MERIVARTIJA LOVIISAN PERNAJASTA. VIRKAPAIKKANA 

GRÖNQVISTILLÄ ON SUOMENLINNAN MERIVARTIOASEMA HELSINGIN KESKUSTAN EDUSTALLA.
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TEKSTI JA KUVA OLLI RANUA

Kim Grönqvistin kotoa löytyy vaimo ja 

kolme kouluikäistä lasta. Grönqvist har-

rastaa vapaa-aikanaan metsästystä ja 

riistanhoitoa, lähinnä peurojen ruokin-

taa. Lasten vuoksi hän on pyrkinyt saa-

maan hieman lyhyempiä työvuoroja, maksimissaan 

4-5 päivää kerrallaan.

– Hyvin olen viihtynyt täällä Suomenlinnassa. Ei 

tule aika pitkäksi kun on tekemistä ja työ ei ole yksi-

toikkoista, aloittaa Kim Grönqvist.

Grönqvist tuli Rajavartiolaitokseen vuonna 1997. 

Hän on ollut Suomenlinnassa lähes koko virkauransa 

ajan, ainoastaan yhden vuoden hän oli vapaaehtoi-

sena Helsingin länsisatamassa passintarkastuksessa 

neljän muun Suomenlinnan merivartijan kanssa 

vuonna 2000.

– Ensin olimme passintarkastuksessa puoli vuotta, 

jonka jälkeen meiltä kysyttiin voisimmeko olla vielä 

toiset puoli vuotta. Pääsimme kaikki sitten vuoden 

päästä takaisin Suomenlinnaan. Kyllä se meni ihan 

hyvin vaihtelusta, kun tiesi pääsevänsä takaisin. Näki-

pähän senkin puolen, muistelee Kim Grönqvist.

Merivartijan tehtäviin kuuluu lähinnä veneparti-

ointia ja jonkin verran merivartioaseman ylläpitoa. 

– Pyrimme siihen, että veneessä olisi aina mukana 

kolme miestä, mutta joskus joudutaan menemään 

kahdella. Mikäli sukeltaja on työvuorossa, niin hän on 

yleensä veneessä mukana. Kesällä vartioasemalla on 

jonkin verran ruohon leikkaamista ja talvella lumen 

työntelyä, kertoo Grönqvist.

– Kesällä ”keikat” voi periaatteessa olla ihan mitä 

vaan. Voi olla että joutuu sammuttamaan saaripaloa, 

selvittämään saaritappelua, kuskaamaan ruorijuop-

poja tai kuljettamaan loukkaantuneita. Virka-avun-

pyyntöjä tulee usein tänne tuhannen asukkaan Suo-

menlinnan saarellekin, koska kesäviikonloppuisin 

Suomenlinnassa on aika paljon porukkaa liikkeellä, 

kertoo Grönqvist.

Suomenlinnan asemalla on Halmi, joten he pyr-

kivät itse hoitamaan ruorijuopot mahdollisimman 

pitkälle.

Talvella merivartioasemalta käydään partiossa 

ilmatyynyaluksella. Lisäksi vartiolla ajetaan tunteja il-

matyynyaluskorttia varten, jotta kuskeja on riittävästi. 

– Pääkaupunkiseudun edustalla on sen verran 

paljon väyliä talvella auki, joten ilmatyynyalus on tääl-

lä kätevä laite, kun vaan muistaa edetä varovasti, ettei 

se repeä ja hajoa. Rautaveneellä pystyy periaatteessa 

vielä ajamaan kun kiintojäätä on 30 senttiä, kertoo 

Grönqvist.

Moottorikelkkoja on liikenteessä jonkin verran 

Vuosaaren itäpuolelta lähtien, mutta siellä vastaan 

tulee sitten seuraava merivartioasema, joka hoitaa 

niiden valvonnan. Vapaa-aikana Grönqvist harrastaa 

punttien nostelua vartioaseman salilla ja juoksulen-

killä käyntiä. Varallaolossa saarelta ei pääse pois, kos-

ka puolessa tunnissa pitää olla tarvittaessa takaisin 

paikalla. 

– Jos tiedetään että jossain päin on kesätapah-

tumia, niin yritetään olla sitten siellä päin partiossa. 

Lähistön nopeusrajoitusalueilla tutkataan myös 

säännöllisesti, jotta ihmiset malttavat ajaa rauhalli-

sesti. Yhteistyö Tullin ja Poliisin kanssa toimii myös 

hyvin. Usein yksi tullimies tulee veneeseen mukaan. 

Tällöin heidän tietotaito tulee myös partion käyttöön. 

Tullimiehiä saisi olla useamminkin mukana. Muiden-

kin viranomaisten kanssa usein suunnitellaan minne 

partioon mennään, jotta saadaan paremmin katta-

vuutta, lopettaa Grönqvist.

Kuvassa vasemmalla luutnantti Jyrki Lehto ja oikealla 
Vanhempi merivartija Kim Grönqvist Suomenlinnan 
merivartioaseman edustalla.
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VARTIOLAIVAN KONEPÄÄLLIKKÖ

MERIKARHUN KONEIDEN 
VALVOVA SILMÄ
KONEPÄÄLLIKKÖ TAPIO HYPPÄNEN ON 48 VUOTIAS JA PERHEESEEN KUULUU VAIMO, KAKSI LASTA SEKÄ 

KOIRA. SYNTYJÄÄN HÄN ON VIROLAHDELTA, MUTTA MUUTTI JO LAPSUUDESSA VALKEALAAN. NYKYISIN 

KOTIKUNNAKSI MERKITÄÄN KOUVOLA. 

TEKSTI JA KUVA JORMA SUMMANEN

- 
Harrastuksia on, sillä uskon Rajavartiolaitoksen 

ulkopuoliseen elämään. Harrastan metsästys-

tä, ammuntaa ja lenkkeilyä koiran kanssa ja 

ilman, sekä mukuloita kuskaan harrastuksiin.

- Siviilikoulutusta on sen verran, että alkuun 

kävin ammattikoulun metallipuolella. Päästyäni 

rajaan tuli merivartijan peruskurssi vuonna 1986 ja 

sitten 1990-luvulla kävin ensin alikonemestarintut-

kinnon ja sitten teknillisen koulun. Näillä eväillä pus-

ketaan nyt eteenpäin.

- Työt rajalla aloitin 

Santion merivartioase-

malla, jossa vierähti en-

simmäiset seitsemän 

vuotta konemiehenä. 

Sen jälkeen olen ollut 

vuodesta 1992 lähtien 

viidellä laivalla yhteensä 

noin 17 vuotta. Siinä vä-

lillä kävin kolme vuotta 

Santahaminassa, ker-

taa Tapio tähänastista 

työuraansa. 

- Nykyiseen tehtä-

vään etenin vaiheittain. 

Tulin ensin tähän lai-

vaan korjausmieheksi, 

sitten seurasivat II-ko-

nemestari, I-konemes-

tari ja nyt konepäällikkö. 

Vanhan liiton sakkia olen, eli työn ohessa Santaha-

minassa ollessani vuosina 1996–1999 suorittamani 

teknikkokoulutuksen kautta etenin.

- Työn sisältöä voisin avata sellaisella määritelmäl-

lä, että laiva tarvitsee sähköä, jota viedään keittiöön 

ja sieltä saadaan ruokaa. Laiva tarvitsee myös vettä 

ja lämpöä, sen pitää poistaa jätevettä ja ennen kaik-

kea se tarvitsee eteenpäin vievää voimaa. Näin ollen 

voidaan hyvin sanoa, että laiva on kaupunki pienois-

koossa. Kaikki tekniikka hoidetaan konehuoneesta, 

tämmöinen kuljetusalusta tämä on. 

- Periaatteessa purjehduksen aikana voi tulla eri-

laisia vikoja kun nämä on ihmisten suunnittelemia 

laitteita. Voi myös tulla huoltotunnit täyteen ja täri-

nästä johtuvia ennakoimattomia vikoja. Ehkä jäissä 

ajaessa vikoja tulee hieman enemmän, mutta tähän 

voidaan vaikuttaa ajoprofiilin valinnalla ennakolta. 

Merikarhu on rakennettu AI-jääluokkaan, ja se kulkee 

0,5 metrin jäässä, mutta tämä ei ole jäämurtajaksi ra-

kennettu, luonnehtii Hyppänen työpaikkaansa.

UUSI LAIVA KIINNOSTAA

- Työn vaativuusluokka on 23, joka on mielestäni lin-

jassa kauppalaivalla samaa työtä tekevien kanssa. 

Toisaalta kun olen Konepäällystöliiton paikallinen 

luottamusmies, niin sanon, että vaativuuspisteitä 

tässä tehtävässä voisi olla hieman enemmän. Nämä 

on joskus aikanaan hakattu kuin kiveen ja mitään ke-

hitystä on vaikea saada näihin paaluihin. Saa nähdä 

mitä uusi vartiolaiva tuo tullessaan. Mielestäni vaati-

vuusluokkia ei tulisi muuttaa pelkästään laivan koon 

perusteella, vaan tarkastella tehtävien monipuolis-

tuminen, eikä tule käyttää takuupalkkausta tehtäviä 

täytettäessä. Tässä tulee huomioida myös koko hen-

kilöstö, sanoo luottamusmiestehtävää reilut kymme-

nen vuotta hoitanut asiantuntija.

- Tulevaisuudesta voin sanoa, että päätehtävässä 

tällä laivalla mielelläni jatkan, mutta myös uusi vartio-

laiva kiinnostaa. Näistä päätetään tuolla esikunnissa 

ja sellaista on suunnitelmissa, että merikarhusta luo-

vutaan vuonna 2017, mutta saa nähdä toteutuuko 

suunnitelmat.

- Näillä rajan laivoilla en voi enää sen kummem-

min edetä, haastavampaa olisi, jos uudelle laivalle 

pääsisi konepäälliköksi, sillä sen laivan kaikki kone-

puolen tehtävät ovat varmasti haastavia. Hain kyllä 

sinne hommiin, mutta en tullut valituksi. Esikunta-

vaihtoehtona voisi 

olla tarjolla nuorem-

man alustarkastajan 

tehtävä samalla vaa-

tivuusluokalla, mutta 

pitkämatkalaisena 

se ei kiinnosta. 

Työvuodet rajassa 

ovat olleet värikkäitä 

ja muutoksentuulet 

ovat välillä puhalta-

neet reippaasti. 

- Sen olen pannut 

merkille, että aina 

kun lama tulee, niin 

vaatteiden väri vaih-

tuu. Onko ollut sitten 

valtion työllistämistä 

johonkin suuntaan, 

en tiedä. Työtehtävis-

sä olen kerinnyt käy-

mään Pietarissa ja Tanskassa, joten Itämeren päästä 

päähän on koluttu kansainvälisissä harjoituksissa. 

- Puolassa ja Saksassa en vielä ole virkatehtävissä 

käynyt, mutta nekin tuli käytyä kun yhtenä kesänä 

olin virkavapaalla töissä Etelä-Suomen Laivauksella 

moottorimiehenä. Tuolloin käytiin 7 viikon reissulla 

Puolassa, Saksassa ja Norjassa. Tämä liittyi opiskelu-

ni aikaiseen työkokemuksen hankkimiseen ylikone-

mestarintutkintoon liittyen. Olen viimeisten vuonna 

1999 valmistuneiden teknikkojen kurssia Helsingin 

teknillisestä oppilaitoksesta, kertoo viimeisiä työvuo-

siaan palveleva konepäällikkö.
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JOHTOKESKUSOPERAATTORI

KATAJANOKAN ERIKOISMIES 
- OLEN SYNTYISIN ESPOON ERITYISTALOUSALUEELTA, MINULLA ON IKÄÄ 37 VUOTTA JA OLEN NAIMISISSA. 

AIKAISEMPI SIVIILIKOULUTUS OLI ENSIHOITAJA. RAJAAN TULIN 28-VUOTIAANA. LISÄKSI HARRASTAN 

PURJEHDUSTA, ESITTELEE JOHTOKESKUSOPERAATTORI VILLE HYTÖNEN ITSENSÄ.

TEKSTI JA KUVA JORMA SUMMANEN

Hytösen toimipaikka sijaitsee Katajano-

kalla Suomenlahden merivartioston 

johtokeskuksessa.

- Olen työskennellyt rajassa olles-

sani vain Katajanokalla. Työt aloitin 

rajatarkastusosastossa ja kun se suljettiin viisi vuotta 

sitten, minut siirrettiin tänne. Tämä oli mielestäni pa-

ras vaihtoehto. Silloin kun yksikkö lakkautettiin ja kun 

tätä tarjottiin, koin siirron myös mieluisaksi.

- Tehtäväni on johtokeskusoperaattori ja työn 

sisältö on päivystää ja johtaa hätäliikennettä, sekä 

ottaa vastaan meripelastustoimintaan liittyvät hätäil-

moitukset, sekä ylläpitää meripelastuksen tilanneku-

vaa ja siihen liittyvää viestiliikennettä. 

- Tämä meripelastusoperaattorin työ jakautuu ai-

katavalla vuoden aikojen välillä. Eniten tekemistä on 

kesäkaudella juhannuksesta eteenpäin heinäkuun 

loppuun asti. Homma sisältää hätäilmoitusten vas-

taanottamista ja yksiköiden hälyttämistä, sekä me-

ripelastuksen johtamisen tukemista. Se on hektistä, 

parhaillaan voi olla 5-10 tehtävää yhtä aikaa päällä. 

Ruuhka-aikana tehdään tiimityötä ja kaikki paikalla 

olevat pystyvät auttamaan tarvittaessa.

- Vaativuusluokka on 20,5 ja sen suhteen homma 

on vaativa ja vastaa työn sisältöä ja vaativuutta. Tästä 

ei ole tarvinnut kinastella missään vaiheessa, se oli jo 

silloin alkuun kun tähän tulin.

 - Kaikki päivät ovat erilaisia ja monenlaisia tehtä-

viä sattuu, eikä niitä tule sen kummemmin mietittyä 

jäljestäpäin.

Katajanokan johtokeskuksen työvuorot 

tehdään kaavalla kaksi päivää töitä (aamu, 

yö ja ilta) ja kolme vapaalla, johon pitkä-

matkalaisille on oma tuplakierto (neljä töitä 

– kuusi vapaalla). Tämä saa Hytösen Villeltä 

kiitosta, koska se ei kuormita liikaa. 

- Työvuorot ovat nykyisellään tosi mie-

lekkäät ja parhaat tähän tehtävään. Olen 

aikaisemmin tehnyt montaa eri työrytmi-

tystä ja tämä on vähiten kuormittava ja tosi 

joustava. 

VAATIVA TYÖ VAATII 

MONIPUOLISTA OSAAMISTA

- Peruskurssin jälkeen olen suorittanut ns. 

moduaalisen koulutuksen. Ensin piti suo-

rittaa yleinen radioasemanhoitajatutkinto, 

sitten rannikkoradioasemanhoitajatutkinto 

ja erillinen operaattorikurssi. Näiden päälle 

tuli vielä meripelastusenglanti, etsinnän suunnittelu, 

onnettomuuspaikanjohtaja ja lentotoiminnanjohta-

ja. Raja- ja merivartiokoulu järjestää opiskelun omina 

räätälöityinä kursseina. Meripelastuksessa toimitaan 

englannin kielellä, joka pitää hallita. Myös ruotsin 

kielellä puheluita joutuu tällä alueella käsittelemään. 

- Toistaiseksi jatkan tässä ja ainakin niin kauan kuin 

tämä toimii Katajanokalla. Minä kun en ole muualla 

ollut. Jatkokoulutusta olen myös harkinnut, mutta se 

ei ole vielä ajankohtainen. 

- Ensihoidosta läksin pois sen takia, että aika pian 

siinä saavutti sen uran huipun, eikä jatkomahdolli-

suuksia juuri ollut. Aikansa kutakin, teen niitä kuiten-

kin vielä sivuhommana yksityiselle yrittäjälle, kertoo 

Ville Hytönen, jonka mielestä Rajavartiolaitos on hyvä 

työnantaja.

Valokuvaamo Studio
JAAKKO REPO Ky

Parikkala – Simpele
Puh. 040-554 0625

jaakko.repo@jarefoto.fi 

Rakennusliike Evälahti Oy
Tainiokoskentie 22, Imatra

Puh. 05-635 3700
www.evalati.com

Jari Mässeli Ky
Kirkontie 464 B, Virolahti

p. 0400 589 180
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Tainionkosken apteekki
Tietäjänkatu 2
55120 Imatra
puh. 05 4321 207
fax.  05 4724 002 Telakkatoimintaa ja venekorjaukset

Alholmintie 72, 68600 PIETARSAARI · www.anersman.com

Rakennusliike
Peteson Ky

Pahkakummuntie 218, 98620 Pahkakumpu
Puh. 0400-204 143
peteson@co.inet.fi 

MERIAURA OY
Linnankatu 88, Turku
Puh. (02) 2111 600

www.meriaura.fi 

Kirkkotie 1
82600 TOHMAJÄRVI
Puhelin 013-622 643

TURUN
VAPAAVARASTO OY

Tuontikatu 7, 20200 Turku
www.turunvapaavarasto.fi 

KOTILEIPOMO 
Liisa Martiskainen

Savikontie 47, Värtsilä
Puh. 050 379 6025

Maalaus- ja Tasoitetyöt
Pehkonen Ky

Pitkävaara 2, 81700 Lieksa
Puh. 0400 175 977

jouni.pehkonen@pkarjala.net

Kuljetusliike Kai Toropainen Oy
Kultasirkankuja 1, Joensuu

Puh. 0400-852 042

Porokylänkatu 18
75530 Nurmes
Puh. (013) 480 019
Puh.  045 896 6501

Optikko- ja silmälääkäripalvelut

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

www.bodycenter.cc

Sahamyllynkatu 33, 80170 JOENSUU
puh./fax 013-896 862, 0500 925 066

markku@brtuote.fi 
www.brtuote.fi 

INARIN SEURAKUNTA
Sairaalatie 5, 99800 Ivalo

Puh. 010 7785 200
www.inarinseurakunta.fi 

Kalastuksessa mukana
www.hkvarma.com

Se kuha 11650 g 5/2012

Kone-Virta Ky
98800 Savukoski

Puh. (016) 841 241
kone-virta@co.inet.fi 

Nakarin Kalanviljelylaitos Ky
Ruonaantie 19, 49900 Virolahti

Puh. 0400 754 554
nakari@kymp.net

Meressä kasvatettu kirjolohi perattuna ja fi leenä
Myös mätiä ● Tukkumyynti
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Rakennusliike Kuura
Kitkantie 20, Kuusamo

p. 0400 682 434

ERÄHOTELLI NELLIM
Nellimintie 4230, 99860 Nellim

p. 0400 415 989 | jouko.lappalainen@nellim.fi 

KELAN POJAT
Kurvisentie 134 A, Kuusamo

Puh. 040 549 4061

KULJETUS ERKKI PASANEN

Kyhäläntie 9 Kuusamo
p. 0400 443 666

KONETYÖ SAARINEN

Perä-Aholantie 142, 55100 IMATRA
Gsm 040 510 4640

Rakennustaito
Kuivalahti Oy

Tulimäentie 55, 14770 ETELÄINEN
Puh. 040-508 2359

   

  Myydään 
 poronlihaa 
    
   
puh. 0400-396 630 
www.nelliminporo.fi 

METSÄ JA MAANSIIRTO 
KASTINEN OY

Asematie 3 B, Ilomantsi
p. 0400-175 788

TAKOMO – PIENKONEKORJAAMO 
Veljekset Ruokolainen
Mönninkatu 21, Lieksa, puh. 013-525 646

– Kelkkojen huollot ja korjaukset –

VISI OY
Turva- ja viestintätekniikkaa vuodesta 1955

Visi Oy, Seppolantie 9, 48230 KOTKA, Finland
Anssinkatu 12, 55100 IMATRA, Finland

www.visi.fi 

Sasta Oy
Sastapolku 1, Nurmes

Puh. 020 742 4430
www.sasta.fi 

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

LVIK-Insinööritoimisto
TERMOINS Oy

Tainiokoskentie 1B, Imatra
Puh. 020-743 3770

Valtimon Sähkötyö Oy
Teollisuustie 1, 75530 Nurmes

Puh. 013-450 505, 0500-372 823

Kuljetus J. Hirvonen Oy
Sumpputie 1 ● 82500 Kitee

Puh. 010 322 4950
Puhtaanapitoa rajalla!

www.puhtaatpaikat.fi 
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MALISEN MIKKO TAISTELEE

SAIRAUS EI OLE VIENYT ELÄMÄNHALUA
JOENSUULAINEN VANHEMPI RAJAVARTIJA MIKKO MALINEN (40) SAIRASTUI TALVEN AIKANA MS-TAUTIIN 

(MULTIPPELISKLEROOSI ELI KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI).

- TÄLLÄ HETKELLÄ KÄVELY ONNISTUU LYHYITÄ MATKOJA, PUOLEN KILOMETRIN JÄLKEEN REIDET ALKAVAT 

PUUTUA JA ON PAKKO ISTAHTAA. MYÖS AJO-OIKEUS ON TÄLLÄ HETKELLÄ HYLLYLLÄ, KERTOO HÄN 

PÄIVÄN KUNNOSTAAN.

Haastattelupaikaksi Mikko halusi Jokiaseman Pielisjoen 
varresta, jossa joki laskee Pyhäselkään. Taustalla 
häämöttää hänen hoitopaikka Tikkamäen sairaala.

TEKSTI JA KUVA 

JORMA SUMMANEN

Suomessa on tällä 

hetkellä noin 7000 

tautia sairastavaa 

ja vuosittain tulee 

esille 200–250 uutta 

tapausta. Mistä tässä mystisessä 

sairaudessa on oikein kysymys, 

antaa miehen itsensä kertoa.

- MS-tauti on etenevä neu-

rologinen sairaus, johon ei ole 

olemassa paranemiskeinoa, 

koska sen syntymekanismia ei 

tunneta. Minulla se alkoi tuntua 

niin, että viime syksynä alkoivat 

kädet puutua. Etenkin vasen käsi 

puutui autolla ajettaessa ja sitten 

se siirtyi toiseen käteen ja laajeni 

myös jalkoihin. Tässä vaihees-

sa aloin rampata lääkäreissä ja 

yleislääkärin ensimmäinen toteamus oli rannekana-

vaoireyhtymä. Tämä kuulosti oudolta, mutta myös 

toinen lääkäri oli samaa mieltä, mutta en oikein vielä-

kään uskonut diagnoosiin. Seuraavaksi menin fysio-

terapeutille, joka uteli heti onko kaularankaa kuvattu? 

Taas menin lääkärille ja tässä vaiheessa oireet olivat 

pahentuneet siinä määrin, että kävely tuotti tuskaa.

- Mennessäni neljännen kerran lääkäriin sain 

vihdoin lähetteen neurologille. Tämä ihmetteli vam-

moja ja lähetti heti magneettikuvaukseen. Tämän 

tuloksena kuvissa näkyi kaularangan luona runsaasti 

plakkeja eli tulehduspesäkkeitä, joita ms-tauti aihe-

uttaa. Se on autoimmuunisairaus jossa valkosolut 

hyökkää hermojen päällä olevaan myeliinikerroksen 

kimppuun. Määrittelyn varmistamiseksi otettiin vielä 

selkäydinnestenäyte ja aivojen magneettikuvaus, 

joissa molemmissa varmistui diagnoosiksi ms-tauti. 

Tässä vaiheessa, kun elettiin maaliskuun alkua, aikaa 

oli vierähtänyt lähes puoli vuotta, joka on kuitenkin 

verraten nopea tällaisen taudin määritte lemiseksi, 

kertoo Mikko.

- Diagnoosin jälkeen tilanne paheni. Kävely oli tosi 

vaikeaa ja myös sormista tunto oli lähes kadonnut. 

Oikeasta silmästä hävisi näkö lähes kokonaan, vain 

sellaista sumua oli näkökentässä. Terävänäkö oli hy-

vin pieni, eli sellaisen putken läpi katsoin maailmaa. 

Tämän jälkeen sain kortisonipulssihoidon, joka kol-

messa päivässä palautti vasemman käden toiminnot 

normaaliksi. Kävely oli edelleen vähän huteraa, eikä 

oikeaan silmään tullut näköä. Menin sitä näyttä-

mään, jolloin annettiin uusi pulssi. Yksi pulssi on kol-

men päivän kuuri, eli sain tässä kaksi erillistä pulssia, 

joista toinen lopetettiin kun aloin käydä niin kovasti 

ylikierroksilla, siksi se oli vain kaksipäiväinen.

Näinä sairautensa tähän asti vaikeimpina päivinä 

Mikko päivitti urhoollisesti FB:n sivuja sairaalassa ja 

kertoi kavereille, missä mennään.

MITEN JATKETAAN

- Tämä on uskon asia ja paraskaan neurologi ei sitä 

pysty ennustamaan, koska kehon immuunijärjestel-

mä hyökkäilee itseään vastaan hyvin satunnaisesti. 

Tiedetään, että ihmisiä on ollut viisikin vuotta ilman 

oireita, mutta joillekin tulee ensimmäisinä vuosina 

runsaasti kohtauksia. Avainasia on nyt tämän esto-

lääkityksen saaminen, joka on kehittynyt viime vuosi-

na. Estolääkityksen pitäisi pystyä estämään kohtauk-

sia (näitä kutsutaan pahenemisvaiheiksi) harvemmin 

tuleviksi ja myös niiden voimakkuus olisi lievempi. 

Minulla tämä eteneminen on ollut yllättävän pitkä-

kestoinen ja rankka. Neurologi luonnehti tätä varsin 

aktiiviseksi ja aaltomaisesti eteneväksi ms-taudiksi 

(yleisin muoto), koska oireita on tullut paljon, kertoo 

Mikko. 

AIKAISEMMAT VAIVAT

- Vuoden 2008 syyskuussa alkoivat vatsasairaudet. 

Tuolloin se todettiin sappikivien aiheuttamaksi, 

mutta jostain syystä niitä ei heti leikattu. Tämä aihe-

utti sitten myöhemmin haima- ja maksatulehdukset, 

joiden kourissa makailin kymmeniä öitä Peijaksen 

sairaalassa Vantaalla, mm. kaksi joulua mahtui tähän 

2,5 vuoden jaksoon. Kun sappirakko viimein poistet-

tiin, meni vielä vuosi parannellessa, koska leikkauk-

sessa oli jäänyt arpikudosta, joka ei näkynyt lukui-

sissa magneettikuvauksissa. Tämä paljastui viimein 

ERCP-testissä ja sen seurauksena revittiin vielä haima 

auki ja arpikudos poistettiin. Tämä toimenpide aihe-

utti puolestaan haimatulehduksen kolmannen ker-

ran, joka pisti myös elämisen katkolle. Tästä kuitenkin 

selvisin, muistelee Mikko.

- Näiden koettelemusten jälkeen päätettiin vai-

mon kanssa muuttaa tänne kotiseudulle. Nyt iski sit-

ten uusi mörkö ms-taudin muodossa. Olen esittänyt 

lääkäreille myös teoriaa, että voisiko tämä nykyisen 

taudin tulo johtua tästä edellisestä sairaskierteestä, 



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

mutta mitään vahvistusta en ole saanut. Aion kuiten-

kin jatkossa selvittää tätä asiantuntijoiden kanssa, 

koska oma lääketieteellinen osaamiseni perustuu 

Buranan ottamiseen, naureskelee Mikko.

ELÄMISEN ILOA PIENISTÄ ASIOISTA 

- Sairaslomalla olen ollut maaliskuun alkupuolelta 

lähtien. Syksyn olin vaihtelevasti töissä, usein jouduin 

lähtemään kesken päivän, kun tunto sormista hävisi, 

siinä oli vaikea toimia passitiskillä. 

- Päivät sen sijaan kuluvat hyvin. Kun näitä sairauk-

sia olen kokenut pienen elämäni aikana näinkin pal-

jon, osaan tuntea elämisen iloa pienistä asioista. Iloa 

päiviin voivat tuoda mestareiden liigan peli, kitaran 

soittelu, jota olen jo 30 vuotta harrastanut. Hukutan 

usein myös murheeni johonkin tekemiseen, jossa ei 

tarvitse hirveän paljon liikkua. Yksi sellainen homma 

on kesän tullen autojen fiksaus.

- Apuvoimia kodin rutiineihin en tarvitse, suihkus-

sa käyn istuen ja saunassakin voin olla. En kuitenkaan 

pysty silmät kiinni pesemään hiuksia, sillä neurologi-

nen tauti on siitä ihmeellinen, että silloin tasapaino 

katoaa. Ruoanlaiton olen suosiolla antanut naisväen 

hommaksi. Tietenkin tämä on asenteesta kiinni, että 

mitä haluaa tehdä. 

PALUU TÖIHIN MAHDOLLINEN

- Minulla on kolme vaihtoehtoa tulevaisuudessa. 

Ensimmäinen on luonnollisesti jatkaa nykyisessä 

työssä. Tällä hetkellä ei ole realismia toimia esim. ul-

komiehenä rollaattorilla.

- Toinen vaihtoehto on toinen työtehtävä, mutta ei 

taida olla sellaista tehtävää rypillä, että kolmen tun-

nin työrupeaman jälkeen pääsisin kahdeksi tunniksi 

nukkumaan. 

- Kolmas on sitten sairaseläke. Homma etenee 

nyt niin, että minulle kokeillaan estolääkitystä ja jos 

se onnistuu ja sillä pystytään siirtämään ja lieventä-

mään kiputiloja, tässä voi olla mahdollisuus tehdä 

ihan hyviä työrupeamia. Parhaassa tapauksessa voisi 

mennä vuosiakin vähillä sairaspäivillä tästä taudista. 

Avain asia on nyt löytää minulle sopiva lääke.

- Kelan tuki on myös olemassa ja sieltä on ehdotet-

tu Aslak-kuntoutuksen sijalle omaa ms-tautikurssia. 

Kesäkuun alussa työterveyslääkäri arvioi seuraavan 

kerran tilaani ja sen jälkeen ehkä selviää, missä kun-

toutusmuodossa jatketaan. 

Mihin tilanne voi pahimmillaan johtaa?

- Olen sellainen päivä kerrallaan eläjä ja voihan olla 

että huomenna tippuu meteroiitti päähän ja tappaa, 

joten tänään pitää nauttia pikkuasioista. Elämä itses-

sään on sukupuoliyhteydessä tarttunut tappava tauti 

ja joskus me kaikki kuollaan, syy voi vaihdella. Tämä 

tauti sinällään ei kovin nopeasti vie hautaan. Jos ja-

lat asettavat liikkumiselle esteitä, mietimme vaimon 

kanssa, että mennään vaikka kanoottikurssille ja aloi-

tetaan sellainen harrastus. Aina löytyy vaihtoehtoja 

kun ei jää paikalleen, suunnittelee Mikko.

MIKON TYÖURA

Joensuulainen Mikko Malinen aloitti 1.11.1995 rajas-

sa Närsäkkälässä rajavartioasemalla. 

- Vappuna 1998 lähdin komennukselle eteläsata-

maan ja kuukauden jälkeen totesin, että täällä ollaan 

asian ytimessä monellakin tavalla. Ilmoitin silloin, että 

olen halukas siirtymään kun halukkaita kyseltiin. Tal-

ven olin vielä Närsäkkälässä, mutta keväällä komen-

nus toi lentokentälle ja 1.8.1999 vahvistettiin siirto. 

Vuoteen 2011 olin siellä ja vuodesta 2003 lähtien olin 

päätoimisena asiakirjatutkijana. Tähän minulla olisi 

kompetenssia, mutta Niiralassa ei ole volyymia riittä-

västi tehdä tätä kokoaikaisesti. Ehkä tähän voisi liittää 

esim. hallinnollisen tutkijan homman. 

- Asiakirjapuolella minulla oli myös vastuuta kou-

lutuksesta ja sen tiimoilta pääsin käymään mm. 

Intiassa ja Turkissa, kun Finnair avasi uusia reittejä. 

Tässä asiassa olen todella kiitollinen asiakirjatutkinta-

pisteen johtajana toimineelle Jukka Tolinille, joka otti 

ryhmäänsä ja oli tuki ja turva alkuaikoina.

Mikko asuu vaimonsa Kati Malisen ja äitinsä kans-

sa Joensuun Hukanhaudalla. Hän lähettää terveisiä 

kaikille työkavereille ja tutuille, että on edelleen se 

sama Mikko ja suhtautukaa häneen samalla tavalla 

kuin ennenkin. Juttelumme aikana tulee selkeästi 

esille myös se, ettei hän ole kadottanut huumorin-

tajua eikä halua elämään. Sovimme Mikon kanssa, 

että hän kertoo myöhemmin lisää kamppailustaan 

vaikean taudin kourissa. 

KULJETUS PENTTI AHOLA KY
Vilajoenpolku 5, 54410 Ylämaa

Puh. 0400 771 778

Paltamon Metalli Oy
Käsityöläisentie 4 B, Kontiomäki

p. 08 687 1250
Alumiini- ja teräsovet

www.paltamonmetalli.fi 

Kivimantsi Oy
Kalevalantie 50 A 6, Ilomantsi

p. 0400 175 898

Rakennusliike 
Purmonen Oy

Koskikatu 11 D 56, Joensuu
Puh. 013 126 636

VARATTU

Muovitehdas
ABSO Oy

Kuljettajankatu 7-9, 20780 Kaarina
Puh. 02 284 4700

Konetyö Lassi Malinen T:mi
Ratatie 21, 88600 Sotkamo

Puh. 0440 380 150
Kaivuutyö - Maanrakennustyöt
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IMATRAN PITKÄN LINJAN 
RAJAMIEHEN VIRKAURA PÄÄTTYMÄSSÄ
YKSI SIVU ON KÄÄNTYMÄSSÄ 

HISTORIANKIRJASSA, KUN 

PIDETTY PERSOONA KOSTI 

PAUNONEN JÄÄ KESÄLLÄ 

ELÄKKEELLE IMATRAN 

RAJATARKASTUSASEMALTA. 

KOSTI ON RUOKOLAHDEN 

POIKIA JA HÄNELLÄ ON VAIMO JA 

KOLME LASTA.

TEKSTI JA KUVAT ENSIO PULKKINEN

Kosti on ollut monella tavalla uraa uurta-

massa mm. rajavartijoille avautuneiden 

esimiestehtävien osalta. Hän on suorit-

tanut laatuaan ensimmäisen rajavarti-

joiden jatkokurssin 1993 ja sen jälkeen 

2005 rajavartijoiden vartioupseerikurssin (nykyinen 

mestarikurssi). 

URAN ALKUTAIVAL JÄPPILÄNNIEMEN 

VARTIOASEMALLA

Palvelukseen Kosti tuli rakuunoissa suoritetun va-

rusmiespalveluksen jälkeen Jäppilänniemen vartio-

asemalle 1.2.1981, kun Jussilan Ari siirtyi rajavartijan 

tehtävistä Puolustusvoimien palvelukseen.

Isona etuna rajavartijaksi pääsyyn oli tuona aika-

na urheiluharrastus. Kostin urheilijaurasta voidaan 

poimia Jukolan viestin 14. sija vuodelta 1984 RUSU:n 

joukkueessa. Nykyään tuohon viestiin osallistutaan 

Imatran rajatarkastusaseman eli Passipoikien jouk-

kueella.

- Itse harrastin ja harrastan kyllä vieläkin suunnis-

tusta ja sillä oli iso merkitys siihen, että hakeuduin 

ja pääsin vartioston palvelukseen, muistelee Kosti. 

Suunnistus on siitä hyvä, että se on elinikäinen har-

rastus, tavalla tai toisella.

- Siihen aikaan vartioasema oli tämän päivän 

vartioasemiin verrattuna todella pieni. Vahvuus oli 2 

opistoupseeria ja 10-15 rajavartijaa. Tuolloin myös 

asuttiin vartioasemilla, etenkin juuri taloon tulleet 

nuoret miehet.

- Työ eroaa tämän päivän työstä melkoisesti. Var-

tioasemilla oli ympärivuorokautinen päivystys, jossa 

jokainen oli vuorollaan 24 tuntia. Huonoa oli se, että 

tuosta työajasta ei suinkaan tullut 24 tuntia vaan jo-

tain aivan muuta eli tehtiin talkoita. Päivystäjän piti 

yöllä tehdä pari kertaa puolen tunnin vartiokierros 

ulkona ja sen mielekkyys joskus vähän epäilytti.  Tuo-

na aikana saattoi esimiehen asunnossa yöllä verho 

yllättäen heilahtaa... Tuolloin myös maksettiin ns. 

toimirahaa, joka kattoi haittakorvaukset. Silloin pai-

nopiste oli yllättäen viikonvaihteissa ja juhlapyhissä, 

ei siinä ainakaan työnantaja hävinnyt.

- Tuohon aikaan partioon lähdettiin mitä erilaisim-

pina vuorokauden aikoina, ei koskaan voinut puhua 

säännöllisistä vuoroista. Matkaa taitettiin kesällä 

kävellen sekä polkupyörillä ja talvella suksin, koska 

joukkueajoneuvo oli Pelkolassa eikä useinkaan var-

tioaseman käytössä.  Ja siihen aikaan kuka tahansa 

ei saanut tarttua kelkkaan tai auton rattiin, vaan niihin 

oli omat koulutetut ”luottomiehet”. Ja partiokäskyt 

olivat tosi tiukkoja, eikä niistä ollut lupa poiketa yh-

tään.

- Tuona aikana urheilu oli joillekin vähän punainen 

vaate. Muistan, kun vartioasemallamme eräs hiihtäjä 

valmistautui SM-kisoihin ja hänelle ”yllättäen” lai-

tettiin 30 km hiihtopartio kisoja edeltävänä päivänä. 

Taisi olla hyvä viimeistelyharjoitus, naurahtaa Kosti.

- Hyvää siihen aikaan oli ns. lauantaihiihdot, jotka 

järjestettiin vartioasemalla ja niissä otettiin aikojakin. 

Tuolloin kunto pysyi hyvänä.

- Tuon ajan esimiesten ongelmanratkaisukyvyistä 

ja -halusta on jäänyt mieleen esimerkkinä: ”Kuka ha-

luaa siirron?”. 

90-LUVUN TAITTEESSA PELKOLAAN

Kun vartioasemaverkostoa harvennettiin, lakkasi 

Jäppilänniemen vartioasema 31.12.1990 ja tuli siirto 

Pelkolaan.

- Onneksi pääsin tähän lähelle, joten se ei henki-

lökohtaisesti ollut suuri muutos. Pelkolassa työ oli 

tuossa vaiheessa pitkälti perseen levitystä, muistelee 

Kosti.

- Liikenteen lisääntyessä ja tehtävien muuttuessa 

rajaliikenteen suuntaan, ryhdyin oman toimen ohel-

la hoitamaan myös rikostiedusteluun liittyviä asioita. 

Alussa liikenne oli hyvin rauhallista ja ympärivuotinen 

aukiolokin tuli vasta 2000-luvun puolivälissä. Tänä 

päivänä liikenne jatkaa kasvuaan ja alkaa olla kohta 

vaikeasti hallittavissa. 

-2000-luvun puolivälissä hoidettiin kenttäjohtajan 

Imatran rypillä suunnitellaan uusia liikennejärjestelyjä.  Liikenne 
voidaan ruuhkatilanteiden mukaan ohjata opasteilla samoille  
tarkastuspisteille vastakkaisista suunnista.

Kuvassa Imatran rt-aseman rajavartijoiden kokenutta kaartia. Oik Kosti Paunonen, Pertti Koskela ja Matti Kaatonen
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tehtäviä ja esimerkiksi vuosi 2006 on jäänyt mieleen 

vilkkaana rajanylitysvuonna (luvattomia rajanylityk-

siä). Tuolloin ei koskaan tiennyt töihin tullessa, mistä 

puskasta seuraava ylittäjä pölähtää ja hommaa pitää 

alkaa pyörittämään.

- Vuonna 2009 rajatarkastusaseman toiminnot ja 

henkilöstö eriytettiin Pelkolan rajavartioasemasta. 

- Liikennemäärien kasvaessa myös rajatarkastus-

aseman henkilöstö lisääntyy ja tämä luo omat mitta-

vat haasteensa johtamiselle, aprikoi Kosti.

KOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ

- Nykyinen koulutusjärjestelmä on periaatteessa 

hyvä. Alun rajavartijakurssien jälkeen ollaan työelä-

mässä ja hankitaan kokemusta. Jotta työura ei olisi 

loppuun asti tasaista kokemuksen hankkimista, on 

halukkailla mahdollisuus hakeutua jatkokoulutuk-

seen jatkokurssille ja edelleen mestarikurssille.

- Tuo on hyvä motivaatio uralle. Sopiva aika mesta-

rikurssin jälkeen on olla esimiestehtävissä 5-6 vuotta 

esimerkiksi vartioupseerina. Tuolloin voi hyödyntää 

aikaisemmin hankittua kokemusta. Itse aloitin var-

tioupseerina 1.4.2007 ja kohtahan tämä homma lop-

puu, toteaa Kosti.

- Tänä päivänä rajatarkastusasemalle tulee myös 

kandeja esimiestehtäviin. Meillä olleet ovat sopeu-

tuneet hyvin, mutta valitettavasti he ovat täällä vain 

vähän aikaa. Tästä syystä näenkin, että olisi hyvä olla 

mukana edelleen kokeneita pitkän linjan johtajia ja 

lisänä näitä nuoria nohevia kandeja, linjaa Kosti.

- Ja jos puhutaan johtamisesta, tärkeintä on jokai-

sen henkilökohtaiset johtajaominaisuudet.

LOPUKSI

- Rehellisesti täytyy todeta, että viimeisen kymmenen 

vuoden palkkakehitys on ollut meillä hyvä. Tosin ai-

nahan kehittämisen varaa on, esim. suoritusarvioin-

tien heitto eri toimipisteiden välillä. Joissain paikoissa 

suoritusarvioinnin taso on vedetty korkeammalle ja 

tämä aiheuttaa jonkin verran vääristymistä.

- Työtä itsessään ei varmaankaan tule ikävä, mutta 

tätä jengiä kyllä tulen kaipaamaan, tuumaa Kosti.

Kirjoittajan kommenttina: Kostin kanssa tehtiin 

aikanaan töitä pitkän aikaa samassa työpisteessä ja 

niistä jäi mukavia muistoja. Nyt olen ollut eläkkeellä 

jo 4 vuotta ja voin todeta kuin Kostikin: töitä ei ole ikä-

vä missään vaiheessa, mutta porukka oli aivan mah-

tavaa ja sitä jää todellakin kaipaamaan.

MINUUTINLASKIJAKSIKO?
Esikunnassa kaikki näytti pieneltä. Jaakko koulittiin Isän-

maan puolustajaksi suuressa prikaatissa, jonka rinnalla ra-

javartioston esikunta kyyhötti kuin torppa isäntätalonsa juu-

rella. Koska ihminen sijoittaa itsensä ympäristönsä mahtiin, 

koki Jaakko siinä suhteessa pettymyksen.  Palvelukutsussa 

ei mainittu, miksi hänet määrättiin ilmoittautumaan esikun-

nassa, mutta pian sekin kirkastuisi

Esikunnan lähetti istui kopissa, jonka ilmanala juorusi 

tupakan ja menneen yön hajuista. Vieraan ilmestyminen 

käytävälle nostatti pojan tapapuolta, mutta huomatessaan 

tulijan siviiliksi antoi sen pudota takaisin.

- Päivää!

- Päivää.

- Missähän on komentotoimisto?

- Tuolla yläkerrassa se on.

Jääkäri yritti muistella toimiston sijaintia, mutta katsoi 

viisaammaksi lähteä oppaaksi. Toisessa kerroksessa hän 

osoitti sormellaan käytävän perille.

- Tuo tuolla.

Sitten hän palasi luolaansa kuin peläten pokkurointiin 

joutumista. Jaakko koputti toimiston oveen, jonka takaa 

kuuluvan karjaisun hän tulkitsi luvaksi astua sisälle. Sala-

mannopeasti mielessä käväisi sotaväessä opittu toimisto-

käyttäytyminen. Mutta eihän sitä nyt tarvittu. Nythän oltiin 

tulossa vertaiseksi vertaisten joukkoon, hän kuvitteli.

- Päivää!

- No, hyvää päivää!

Pöydän ääressä istunut ylivääpeli pomppasi tuolilta ja 

työnsi suuren kouransa kohti Jaakkoa.

- Komppa!

- Jaakko Kemppainen.

- Ettäkö rajamieheksi olisi aikomus?

- Niinhän tässä.

Toimistosta johti väliseinän läpi ovi adjutantin huonee-

seen, josta astui suoraryhtinen, oikein upseerinnäköinen 

yliluutnantti. Vaistomaisesti Jaakko teki kolmen piirun ku-

marruksen. Upseerin ilmestyminen palautti Jaakon hänelle 

kuuluvaan asemaan. Tämä herra oli enemmän kuin vertai-

nen.  Jaakko astui empimättä muutaman askeleen kohti 

upseeria ojentaen kätensä.

- Jaakko Kemppainen.

- Pahkalahti. ... Kompalla taitaa olla jo palvelussitoumus 

valmiina?

- Tässähän tämä. Luehan ennen kuin kirjotat… eihän sitä 

sikaa säkissä!

Jaakko luki tekstin kuin sen sisältö ei olisi merkinnyt 

hänelle sitä eikä tätä.  Paljon siinä ei luvattu, mutta vähäiset 

olivat odotuksetkin. Perääntyminen tässä vaiheessa oli pyy-

hitty mielestä, lukipa sitoumuksessa mitä tahansa. Sitou-

mus oli lähes yksipuolinen lupaus palvella vuosi kerrallaan 

käsketyssä tehtävässä, jonka päättäminen oli komentajan 

käsissä pelkkä muodollisuus. 

Komppa kysäisi korostuneen leikillisesti.

- Selvää pässinlihaa vai? .... Pannanko nimi vetämään?

- Pannaan pois.

Komppa antoi Jaakolle kynän ja kopautti sormenpäällä 

paperia. 

- Tuohon!

 Jaakko kirjoitti nimensä. Rajavartiosto ja reservin 

kersantti solmivat liiton, jossa kumpikin osapuoli uskoi 

tehneensä sopimuskumppaniaan paremmat kaupat. 

Miespulasta historiansa aikana kärsinyt laitos sai riveihinsä 

auktoriteetteja pelkäämään kasvatetun miehen. Siitä Jaak-

ko oli varma, että miehen paikan hänkin täyttäisi siinä missä 

joku toinenkin. Muodon vuoksi Komppa vielä kysäisi.

- No onko sinulla vielä kysyttävää?

- Eipä tule mieleen.

Mutta sitten nousikin jotain mieleen.

- Niin… työajoista… minkälaisia ne on työajat rajavar-

tiostossa?

Tuskin huonommalla tavalla nuori rajamies olisi voinut 

aloittaa uraansa. Pahkalahti kuuli kysymyksen sakastiinsa. 

Hän sieppasi pöydältään paperinipun kuin muka vääpelil-

le tuodakseen ja ennen kuin Komppa ehti avata suutansa, 

säästi yliluutnantti vääpelinsä vastaamisen vaivalta.

- Rajavartiostossa ei minuutinlaskijoita pidetä!

Hämillään Jaakko ehätti sanomaan.

- En minä sillä, muuten vain kysyin.

Jaakko puhui totta. Ei hän kysynyt siinä hengessä, joksi 

Pahkalahti sen käsitti. Jaakko ei vain osannut kysyä mitään 

muutakaan ja olisihan vaikuttanut perin oudolta, ellei tulija 

olisi pyydettäessä osannut esittää edes yhtä kysymystä. Ties 

vaikka se oli tarkoitettu jonkinlaiseksi älykkyystestiksi. Mi-

nuutteja Jaakko oli laskenut toisessa mielessä. Rippilahjaksi 

saatua kelloa hän kantoi sitä varten, että pystyi arvioimaan, 

minkä työn vielä ehtisi vielä ennen syöntiä tai kahvitaukoa. 

Sunnuntaisin kelloa tarvittiin siksi, ettei jumalanpalveluk-

sen aikana tehtäisi työtä, eikä iltapäivällä myöhästyttäisi 

pesäpallo-ottelusta. 

Jaakko joutui syyttään suuremman tapahtuman uhriksi. 

Pois se, että Pahkalahti tuomiollaan olisi tarkoittanut pahaa. 

Hän ajatteli vain ”talon parasta”, kuten hänellä oli tapana 

ilmaista tällaiset asiat.   Harva suomalainen saattoi ylpeillä 

yhtä pitkällä sotilassuvulla. Toisen, jopa kolmannen polven 

upseereita kyllä löytyi muiltakin, mutta Pahkalahti marssi jo 

neljättä. Rivimiehiä sukututkimus löysi jo 1800- luvun alusta 

Oulun tarkk`ampujapataljoonasta, mutta heitä ei siihen 

riviin edes laskettu. Eipä siis ihme, että hän luonnostaan ha-

rasi jonninjoutavia laitoksen ”demokratisointipyrkimyksiä” 

vastaan. Viime aikoina väki oli alkanut puhella työaikalais-

ta, ylityökorvauksista ja viikkolepopäivistä. Härskeimmät 

vaativat jo viisipäiväistä työviikkoa, vaikka raja ammotti auki 

seitsemänä. Komentajan määräyksestä hän oli joutunut 

laatimaan ministeriölle lausuntoluonnoksen ”esitettyjen 

uudistusten vaikutuksista rajavalvonnan toteuttamiseen”. 

Siihen hän kasasi kaikki keksimänsä kielteiset seuraukset 

muutoksia vastaan. Sinänsä vakavassa asiassa hän näki 

huvittavankin seikan. Jos viisipäiväinen viikko toteutuisi, 

saattaisi se alentaa rajamiehet vapaana lauantaina kotiko-

mentajien käsissä mattopiiskan jatkeeksi.

Ministeriössä lausunto jätettiin lukematta, kuten tapana 

oli.  Asiat etenivät omalla painollaan. 

Jaakko poistui toimistosta ristiriitaisin tuntein. Nyt oli 

avattu tie, joka näyttäisi aikanaan millaisia tehtäviä Isänmaa 

oli häntä varten suunnitellut. Tyvestä olivat muutkin suuret 

nousseet. Miksi ei sitten Jaakko Ensio Kemppainen.
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RAJAVARTIOLAITOKSEN 
EPÄVIRALLINEN KIEKKOTURNAUS 
PELATTIIN JOENSUUSSA
TURNAUS JÄRJESTETTIIN 

15.3.2013 JOENSUUN 

MEHTIMÄEN JÄÄHALLISSA. 

OSALLISTUNEITA JOUKKUEITA 

OLI YHTEENSÄ KUUSI: 

KAINUUN RAJAVARTIOSTO, 

SUSIRAJAN RAJAVARTIOKERHO 

(PKR), KAAKKOIS-

SUOMEN RAJAVARTIOSTO, 

SUOMENLAHDEN 

MERIVARTIOSTO, JA LÄNSI-

SUOMEN MERIVARTIOSTO, 

SEKÄ YHTEISJOUKKUEELLA 

LAPIN RAJAVARTIOSTO JA 

VARTIOLENTOLAIVUE. 

TEKSTI ARTO NOUSIAINEN

KUVAT PASI NEVALAINEN

Kaikki ottelut pelattiin kaksieräisinä. Tur-

nauksessa pelasi yhteensä 80 pelaajaa 

ja lisäksi noin 15 toimitsijaa oli mukana 

tuomareina ja muissa tehtävissä.

Kisat järjestettiin täysin talkoovoimin 

ja se oli mittava ponnistus järjestävältä Susirajan raja-

vartiokerholta.

Alkusarjasta kärkinelikköön tiensä selvittivät Susi-

rajan rajavartiokerho, Länsi-Suomen merivartiosto, 

Kainuun rajavartiosto ja Kaakkois-Suomen rajavar-

tiosto. Edellisvuosina kultapeli on usein ollut vain 

kahden kauppaa, kun Kainuu ja Kaakkois-Suomi 

ovat olleet vastakkain. Tämä vuosi ei ollut poikkeus 

useista muista ja Susiraja sekä Länsi-Suomi jäivät 

ottamaan yhteen pronssipelissä. Suomenlahden 

merivartiosto ja Lapin rajavartiosto pelasivat sijoista 5 

ja 6. Tässä ottelussa Suomenlahti oli Lappia parempi 

numeroin 6-2.

Susiraja aloitti pronssipelissä maalinteon siirtyen 

1-0 johtoon. Tämän jälkeen mentiin samassa tilan-

teessa pitkään, mutta Länsi-Suomi sai lopulta pe-

linsä kulkemaan ja naputteli peräkkäin kaksi maalia 

päästen johtoasemaan 2-1. Susirajan joukkueella oli 

iskun paikka, kun LSMV otti jäähyn, mutta yritys suli 

alivoimamaaliin. Takaiskumaalin jälkeen Susirajan 

joukkueen peli oli sekaisin ja Länsi-Suomi vei lopulta 

pronssimitalit kotiin tuloksella 5-1.

K-SR

KR

Susirajan rajavartiokerho
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Finaalissa olivat vastakkain Kaakkois-Suomi ja 

Kainuu. K-SR aloitti vahvasti ja hallitsi peliä niin kau-

an kunnes pyöritys lopulta palkittiin maalilla. Peli 

jatkui K-SR:n tahtiin ja KR joutui rikkomaan peliä es-

tääkseen lisämaalien syntymisen. Tästä palkintona 

rangaistus KR:lle. K-SR ei saanut hyödynnettyä tilai-

suutta, vaan sortui pitämään liikaa pelaajia kentällä, 

josta määrättiin jäähy. Tämä virhe korjattiin kuitenkin 

pikimmiten K-SR:n erittäin nätillä maalilla, joka syntyi 

suoraan syötöstä. Tilanne oli tässä vaiheessa siis 2-0. 

KR rupesi heräilemään ja yritti sinnikkäästi tehdä 

maalia ja K-SR joutui jälleen rikkomaan jäähyn ar-

voisesti. Jäähy kesti ensimmäisen erän loppuun ja 

toiseenkin istumista jäi vielä yli minuutiksi.

Toiseen erään ylivoimalla lähtenyt KR ei saanut 

siitä huolimatta maalia aikaiseksi. K-SR:n peli oli tässä 

vaiheessa sekaisin ja joukkue otti jälleen jäähyn. KR 

pyöritti ylivoimaa, mutta oikeaan paikkaan sattunut 

kiekonriisto aiheutti läpiajon, josta syntyi K-SR:lle kol-

mas maali. KR ei kuitenkaan luovuttanut, vaan yritti 

sinnikkäästi loppuun asti saada kavennusmaalia. 

KS-R ja erityisesti hienosti pelannut maalivahti Mik-

ko Haikala kuitenkin kestivät ja summerin soidessa 

finaali päättyi K-SR:n voittoon 3-0 lukemin.

Jälkipelit ja palkintojenjako tapahtuivat Pub Fe-

verissä. Tilaisuudessa palkittiin voittajajoukkueet ja 

parhaat pelaajat jokaisesta joukkueesta.

Joukkueiden parhaan äänestivät keskuudestaan 

joukkueet itse. Parhaat pelaajat olivat: LR: Mika Sal-

melin, SLMV: Antti Lehto, SuRaVa (P-KR): Outi Ruoko-

lainen, LSMV: Matti Hägerström, KR: Janne Hurme ja 

K-SR: Kimmo Kangasharju. Palkintona olivat PKO:n 

lahjoittamat 50 euron lahjakortit S-ryhmän toimi-

paikkoihin.

Pistepörssin voittaja Teemu Salminen Länsi-Suo-

men merivartiostosta palkittiin Abloyn kahville -pal-

kinnolla ja If:n tuotepaketilla.

Turnauksen parhaana maalivahtina palkittiin 

Abloyn Lukkopalkinnolla K-SR:n maalivahti Mikko 

Haikala.

Turnauksen MVP (arvokkain pelaaja) oli Kimmo 

Kangasharju K-SR:sta. Turnauksen järjestelyorgani-

saatio perusteli hänen valintaansa sillä, että Kangas-

harju johdatti joukkueensa kapteenina jo toiseen pe-

rättäiseen mestaruuteen sekä lisäksi hän on toiminut 

aktiivisesti RVL:n kiekkoturnausten parissa jo monta 

vuotta sekä pelaajana, puolestapuhujana että jär-

jestäjänä. Palkinnoksi luovutettiin Pohjois-Karjalan 

Rajan henkilöstöyhdistyksen lahjoittama kultainen 

hokimies-patsas, sekä PKO:n lahjoittama lahjakortti.

Vapaaehtoista erinomaista toimitsijatyöskentelyä 

haluttiin muistaa arpomalla kaksi 50 euron PKO:n 

lahjakorttia, jotka lahjoitti Susirajan Rajavartioyhdis-

tys ry. Arpaonni suosi tällä kertaa Ville Heinosta ja Joni 

Jaatista.

LR

SLMV

LSMV

TAKSI
Tuula Pelkonen

Kangaslammentie 70, 82360 Onkamo
Puh. 0400-279 499
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SUOMENLAHDEN MATKASSA 
KIEKKOTURNAUKSESSA

RAJAVARTIOLAITOKSEN 

EPÄVIRALLINEN 

JÄÄKIEKKOTURNAUS PELATTIIN 

JOENSUUSSA 15.3.2013 

MEHTIMÄEN JÄÄHALLISSA. 

SUOMENLAHDEN JOUKKUE 

LÄHTI TURNAUKSEEN 12 

PELAAJAN VOIMIN JO HYVISSÄ 

AJOIN EDELLISENÄ PÄIVÄNÄ. 

PELIT ALKOIVATKIN JO 

PERJANTAINA AAMULLA KELLO 

KAHDEKSAN. 

TEKSTI JA KUVAT VILLE WILLMAN

Ensimmäisessä ottelussa Kaakkois-Suo-

men rajavartiosto pyyhki SLMV:n joukku-

eella jäätä mennen tullen ja vielä palates-

sa voittaen ottelun lukemin 11-1. Ehkäpä 

herätyskellot olivat jääneet virittämättä 

Heltsingin herroilla. SLMV:n ainokaisesta vastasi Iiro 

Luostarinen tulisella rannelaukauksella siniviivan 

tuntumasta. Lassi Pulkkanen SLMV:n maalilla joutui 

melkoiseen kiekkosateeseen ja sai tehdä päivän työt 

jo heti aamusta, hyvä ettei ylitöille mennyt sentään. 

Toinen ottelu pelattiin heti perään, vain jää ajettiin 

uudelleen pelien välissä. Nyt kun herätys oli tarjottu 

koko porukalle, oli aika ruveta pelaamaan. Vastaan 

asettui ennakkoon kovaksi tiedetty Kainuun Raja. 

SLMV olikin hereillä aika mukavasti ja meni 2-0 joh-

toon nopeasti erän alussa. Muutamat jäähyt eivät 

helpottaneet aamun toista urakkaa millään tavalla ja 

KR kavensikin tilanteen nopeasti 2-1. Hyvällä liikkeellä 

Kainuun pojat punnersivat pelin tasoihin ja menivät 

ohi toisessa erässä. Peli päättyi Kainuun voittoon lu-

kemin 2-4. 

”Pelasimme hyvän pelin, mutta 

se ei vaan riittänyt tällä kertaa.” Tuu-

masi joukkueen johtaja Ville Willman 

lehdistölle ottelun jälkeen. Lassi Pulk-

kanen loisti jälleen kerran maalilla ja 

Antti Lehto tarjoili laidan tuntumassa 

muutaman makean ryminän vastus-

tajan pelaajille. 

Turnauksessa oli mukana kuusi 

joukkuetta, jotka oli jaettu kahteen 

kolmen joukkueen lohkoon. SLMV:n 

lohkossa pelasi kovat joukkueet KR 

ja K-SR, jotka kohtasivat myöhemmin 

myös finaalissa. Kyyti oli siis kovaa. 

Pari hävittyä peliä tarkoittivat pääsyä 

jumbofinaaliin. Vastaan asettui Lapin 

Raja, tuo vähämiehinen mutta kova-

kuntoinen porukka tunturien tuules-

ta ja viimasta. 

Lapin pojilla tuntui olevan hiki jo 

valmiiksi, pitkähän tuo oli turnauspäi-

väkin. Kolmas ottelu aloitettiin vah-

vasti mutta tilanne tasoittui pian. Lappi nosti hyvin 

vastahyökkäykset ylös ja naputte-

likin pari maalia kaventaen tilan-

netta lukemiin 3-2. SLMV käänsi 

kuitenkin ottelun edukseen aa-

vistuksen paremmalla liikkeellä ja 

hyvällä maalivahtipelillä. Loppulu-

kemat 6-2 ja sijoitus viides. SLMV:n 

onnistujiin viimeisessä ottelussa 

luetaan jälleen maalivahti Pulkka-

nen sekä ison dieselkoneen tavoin 

lämmennyt Juhamatti Heikkinen. 

Heikkinen viimeistelikin kaksi hie-

noa maalia. 

”Jos olisin liukunut vielä hitaammin, liukuisin taak-

sepäin.” Tuumasi Heikkinen pelin jälkeen faneille ja 

lehdistölle. Mies oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan 

ja lapakin näytti osuvan jäähän, näin korvataan vä-

häinen liike hyvällä sijoittumisella. 

Turnauksen järjestelyt oli hoidettu erittäin mallik-

kaasti ja kaikki meni suunnitelmien mukaan. Suuren 

kiitoksen ansaitsee myös Rajaturvallisuusunioni joka 

oli sponsoroinut kaikille joukkueille uudet hienot pe-

lipaidat. Näitä tullaan käyttämään jatkossa muissa-

kin turnauksissa. Ensi vuonna turnaus pelataan Kai-

nuussa ja kuvioiden hiominen alkaakin pian kovalla 

kesäharjoittelulla. 

SLMV vs KR - 
aloitusta odotellaan 
katseet kiekossa!

Tiukan alivoimaväännön jälkeen Salmisella (edessä) 
ei juurikaan ole hiki, sen sijaan Willman (takana) alkaa 
olemaan jo valmista poikaa vaihtoon.

Osumaa ja viiltoja ottelun edetessä.
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RAJAVIESTIMARATON 
KUOPIOSSA 7.9.2013
VUODEN 2013 RAJAVIESTIMARATON KÄVELLÄÄN, JUOSTAAN, RULLALUISTELLAAN JA 

SAUVARULLALUISTELLAAN KUOPIO MARATONIN YHTEYDESSÄ. KOKO RAJAVARTIOLAITOKSEN 

HENKILÖKUNTA ON TERVETULLUT MUKAAN TAPAHTUMAAN JA TAVOITTEELLISEEN KUNNON 

KOHOTTAMISEEN!

TEKSTI JA KUVA OLLI RANUA

Kuopio Maratonilla on ehkäpä Suomen 

kattavimmat sarjat ja lajikirjo. Kävely-

matkat: puolimaraton ja kymppi, juok-

sumatkat: maraton (N/M, N/M 40, 45, 50, 

55, 60 ja 65), puolimaraton (N/M, N/M 

40, 45, 50, 55, 60 ja 65) ja kymppi (N/M), rullaluistelu-

matkat: maraton (N/M) ja puolimaraton (N/M) sekä 

sauvarullaluistelumatkat: maraton (N/M) ja puolima-

raton (N/M).

Mihin tahansa lajiin (kävely, juoksu, rullaluistelu 

tai sauvarullaluistelu) tai matkalle osallistuminen 

oikeuttaa osallistumaan runsaudestaan kuuluisaan 

arvontaan. Palkintoina arvotaan jälleen kaikkien 

osallistuneiden kesken maastopyöriä ja muuta kun-

toiluun liittyvää tavaraa, mm. sykemittareita.

Rajaviestimaratonille tasoitukset lasketaan kaikille 

em. matkoille ja sarjoille. Tasoitukset ovat samat kuin 

vuonna 2010. Pokaalit jaetaan vain juoksumatkoille, 

kuten aikaisempinakin vuosina. 

Kuopio Maratonin hinnat ovat Rajavartiolaitoksen 

henkilökunnalle edulliset: juoksu (maraton/puoli-

maraton/kymppi) 30/25/20 euroa, kävely (puolima-

raton/kymppi) 20/15 euroa, rullaluistelu (maraton/

puolimaraton) 25/20 euroa sekä sauvarullaluistelu 

(maraton/puolimaraton) 25/20 euroa. Edellä maini-

tut hinnat ovat voimassa 2.9. saakka ja vain Rajavar-

tiolaitoksen henkilökunnalle. Tämän jälkeen hinnat 

ovat järjestäjän ilmoittamat normaalihinnat, jolloin 

ilmoittautua pitää suoraan heille (ja ilmoittaa tästä 

myös allekirjoittaneelle).

Ilmoittautuminen tapahtuu molempiin tapahtu-

miin (Rajaviestimaraton ja Kuopio Maraton) samalla 

tavalla kuin viime vuonna Kittilän Levillä, eli maksa-

malla osallistumismaksun seuraavalle pankkitilille: 

Kuusamon OP 519407-20137723 (Mustalammen 

Urheilijoiden tili). Maksun mukana oltava tieto ke-

nen maksusta on kyse, sekä laji, matka ja sarja. Kun 

maksu on suoritettu, osallistuminen on kunnossa. 

Rajaviestimaraton ilmoittaa kaikki osallistujat ker-

ralla Kuopio Maratonille hiukan ennen tapahtumaa. 

Ilmoittautumisen yhteydessä on myös mainittava, 

mikäli haluaa seuraksi laitettavan Rajavartiolaitoksen 

lisäksi näkyviin myös jonkun muun seuran (esim. Ra-

javartiolaitos/Rajan Urheilijat).

Majoitusvaihtoehtoja löytyy Kuopiosta useita. Kä-

tevin vaihtoehto on majoittua Kylpylähotelli Rauha-

lahteen tai sen läheisyyteen, sillä lähtö ja maali ovat 

siellä. Ainakin näin keväällä huoneita on vielä jäljellä.

Kuljetusten osalta on järkevää kerätä työpaikoilta 

yhteisiä porukoita, ettei jokaisen tarvitse ajella yksin 

ja erikseen.

Lisää tietoa kesän aikana osoitteesta: www.raja-

viestimaraton.com ja osoitteesta http://www.poh-

jois-savonliikunta.fi/kuopio-maraton/.

Mikäli tapahtumasta on kysyttävää, niin yhteyden-

otot: Olli Ranua p. 0400 830 040 tai olli.ranua@gmail.

com.

Taksi
Jouni Hassinen

Ilomantsi
GSM 0400-378 164

Taksikuljetusta 1+8 paikkaisella pikkubussilla

T:mi Ossi Holopainen 
Autojen varaosia

Rautatienkatu 3, Hamina
Puh. 05-3440 505

PO-PELTI OY
Valiokuja 2, 55800 Imatra

Puh. 0400 555 681
www.po-pelti.fi 
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Juoksu
– Maraton (42, 195 km)
N/M, N/M 40, 45, 50, 55, 60 ja 
M65

– Puolimaraton (21, 1 km) 
N/M, N/M 40, 45, 50, 55, 60 ja 
M65

– Kymppi
 T/P13, 15, 17 ja N/M

– 4 km: P/T 11

– 2 km: P/T 9

Kävely
– Puolimaraton (21, 1 km)
– 10 km kävellen, 
sauvakävellen
– ei ajanottoa

Rullaluistelu ja
sauvarullaluistelu

– Maraton (42,195 km) ja 
      Puolimaraton (21,1 km), 
      sauvojen kanssa tai ilman: 
      N/M

La 7.9.2013

www.kuopiomaraton.com
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VERKKOPALVELUISTA LISÄARVOA 
LIIKUNNAN HARRASTAMISEEN
LIIKKUJA VOI SAADA MONENLAISTA LISÄARVOA HARRASTUKSELLEEN HYÖDYNTÄMÄLLÄ SAATAVILLA 

OLEVIA LUKUISIA VERKKOPALVELUJA. NIITÄ VOI KÄYTTÄÄ LIIKUNTAPÄIVÄKIRJOINA JA PALVELUJEN AVULLA 

VOI JAKAA OMIA LENKKEJÄÄN KAVEREILLEEN. PARHAIMMAT PALVELUT TEKEVÄT AUTOMAATTISESTI 

YKSILÖLLISEN HARJOITUSOHJELMAN, JOKA MUUNTAUTUU LIIKKUJAN TOIMINNAN MUKAISESTI.

TEKSTI ISTO TURPEINEN

Usein verkkopalvelut ovat sykemittarei-

hin, urheilukelloihin ja älypuhelimiin 

liittyviä lisäpalveluja. Kaikilla syke-

mittari- ja urheilukellovalmistajilla on 

näyttävät verkkopalvelut laitteidensa 

tueksi. Monia palveluita voi toki käyttää ilman lait-

teitakin. Älypuhelimiin on saatavilla ohjelmistoja, 

joiden avulla voi ottaa aikaa, tallentaa reittejä ja mi-

tata sykkeitä sykevyön avulla. Näillä ohjelmistoilla voi 

tallentaa suorituksensa myös verkkopalveluun, josta 

niitä voi jakaa kavereille vaikkapa Facebookin kautta. 

Urheiluväline- ja vaatevalmistajilla on niin ikään tarjol-

la näitä palveluja. 

Usein verkkopalvelut ovat maksuttomia. Älypu-

helimeen asennettava sovellus saattaa maksaa 

muutaman euron, mutta muita kuluja ei ole. Eräät lä-

hinnä kotimaiset palvelut ovat sen sijaan maksullisia. 

Niissä on kuitenkin kalliin tuotekehityksen tuloksena 

syntynyttä huipputekniikka esimerkiksi syketietojen 

pitkälle menevään analysointiin. Muutamat palve-

lut kuuluvat esimerkiksi lehden tilaushintaan (esim. 

Juoksija-lehti).

Verkkopalveluilla voi tehdä eri asioita. Yksinkertai-

simmillaan ne ovat pelkkiä liikuntapäiväkirjoja, joi-

hin voi tallentaa käsin liikuntasuorituksensa ja jakaa 

halutessaan ne kavereilleen vaikkapa Facebookin 

kautta. Seuraavaksi kehittyneimmissä palveluissa on 

mahdollista tallentaa syketiedot ja reitit GPS:n avulla. 

Parhaimmilla palveluilla voi edellisten lisäksi laatia 

harjoitusohjelmia erilaisia tavoitteita varten. Tavoit-

teena voi olla kokomaraton, puolimaraton tai vaikka 

kymmenen kilometrin juoksu. Suomalaisella mak-

sullisella Firstbeatin palvelulla ja erillisellä paikallisella 

tietokoneeseen asennettavalla ohjelmalla voidaan 

laatia ja ylläpitää syketietojen ja harrastajan aktiivi-

suuden mukaan päivittyvää harjoitusohjelmaa. Se 

kertoo jokaiselle harjoitukselle sopivat rasitustasot.

Palveluissa on monia hyviä yksittäisiä ominaisuuk-

sia. Valitettavasti yhdessäkään tähän asti julkaistussa 

systeemissä kaikki hyvät ominaisuudet eivät yhdisty. 

Minun mieleeni olisi palvelu jossa olisi seuraavat 

ominaisuudet: Firstbeatin tyyppinen dynaaminen 

harjoitusohjelma, syketietoihin perustuva päivän 

kuntotason näyttö, reitin tallentaminen kartalle, sy-

kealueiden graafinen erittely lenkin ajalta, liitynnät 

sosiaaliseen mediaan, reaaliaikainen paikkatiedon 

näyttö verkkopalveluissa (kavereille), paljon erilaisia 

urheilu/liikuntalajeja sekä kattavat raportointiomi-

naisuudet joista saa esimerkiksi ulos hiihtokilometrit 

tietyltä ajanjaksolta.

Edellä mainittua unelmapalvelua odotellessa 

kannattaa kokeilla eri systeemeitä ja valita niistä it-

selleen sopivin. Ainakin minulle on näistä ollut paljon 

iloa. Nyt kun tietoa on tallennettu kolmen vuoden 

ajalta, saa niiden avulla jo hyvän käsityksen kunnon 

kehittymisestä. Kun osallistuu juoksutapahtumiin, 

niin onpa hyvä vilkaista miten sama juoksu on edel-

lisenä vuonna mennyt.

SPORTS TRACKER

Sports Tracker on suomalainen palvelu, joka on saa-

tavissa yleisimmille älypuhelinalustoille. Puhelimeen 

asennettavan ohjelman lisäksi on tarjolla verkkopal-

velu, johon liikuntasuoritukset tallennetaan. Puhe-

linsovelluksella voi mitata aikaa, matkaa ja sydämen 

sykettä ohjelman kanssa yhteensopivan ja erikseen 

ostettavan sykevyön avulla. Sovelluksessa on valitta-

vana useita urheilulajeja, joiden perusteella liikunta-

suorituksiaan voi luokitella. Valitettavasti siihen ei voi 

itse vapaasti lisätä erilaisia lajeja. 

Ohjelma näyttää suorituksen ajalta erilaisia tieto-

ja selkeinä graafeina. Näitä ovat esimerkiksi väliajat, 

korkeus, sykealueet jne. Suorituksen aikana voi so-

velluksesta käsin ottaa valokuvia, jota tallentuvat 

suorituksen tietojen yhteyteen. Sovellus kertoo myös 

ääneen matkan aikana väliajat, joiden perusteella voi 

säädellä kätevästi vauhtiaan.

Sovelluksen ja verkkopalvelun ulkonäkö on näyt-

tävä ja käytettävyys on varsin hyvä. Verkkopalvelussa 

voi helposti katsoa samoja tietoja ja niiden koosteita 

hiirellä rajaamalla kuin puhelinsovelluksessa. Verkko-
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palvelun kautta voi myös helposti lisätä suorituksia 

jälkeenkin päin ja myös korjata tai täydentää niiden 

tietoja. 

Sovellus on saatavilla ainakin iPhone –matkapu-

helimeen suomenkielisenä. Verkkopalvelu on sen 

sijaan vain englanninkielinen. Se ei tosin varmasti 

haittaa kielitaidotontakaan, sillä palvelu on erittäin 

helppokäyttöinen.

Suoritukset voi jakaa joko puhelimen tai verkko-

palvelun välityksellä kavereille ja ne voi myös lähettää 

Facebookiin kavereiden ihmeteltäviksi. Palveluun ei 

voi rakentaa minkäänlaisia harjoitusohjelmia. Se on 

pelkkä liikuntapäiväkirjasovellus.

Sports Trackerin paras puoli on siinä, että se on 

saatavissa kaikille yleisimmille älypuhelimille. Palve-

lun käyttöä varten saa myös hankittua sykevyön, jolla 

älypuhelin muuttuu syväksi sykemittariksi. Sitä voi 

suositella sellaisille kuntoilijoille, jotka eivät noudata 

etukäteen määriteltyä ohjelmaa, vaan liikkuvat sen 

mukaan kuin huvittaa ja on aikaa.

GARMIN CONNECT

Garmin Connect –verkkopalvelu liittyy Garminin 

sykemittareihin ja navigaattoreihin. Sitä voi käyttää 

myös ilman valmistajan laitteita, mutta täyden hyö-

dyn siitä saa ilman muuta Garminin sykemittarin 

kanssa. Garminin laitteet lähettävät suorituksen 

tiedot palveluun langattomasti tietokoneen USB-

liitäntään kytkettävän vastaanottimen välityksellä. 

Vastaanotin toimii Windows ja Mac –tietokoneissa ja 

ulkonäöltään se muistuttaa USB-muistitikkua.

Palveluun tallentuu liikuntasuorituksesta häm-

mästyttävän paljon tietoja säätilasta lähtien. Luon-

nollisesti reittiä voi tarkastella kartalla. Erikoisuutena 

on ”soitin” –toiminto, jolla lenkkinsä voi katsoa ani-

moituna karttapohjalla. Siinä näkyy myös havainnol-

lisesti missä paikassa on ollut millainenkin nopeus, 

syke jne. Palvelusta saa myös ulos monipuoliset 

raportit, jotka voi tarvittaessa viedä taulukkolasken-

taohjelmaan.

Palvelun avulla voi suunnitella myös harjoituksia. 

Esimerkkinä vaikkapa intervalliharjoitus. Harjoituk-

sen voi lähettää sykemittariin, joka ohjaa sitten teke-

mään vedot ja palautukset oikein ajoitettuna.

Tästäkin palvelusta voi jakaa suorituksensa Face-

bookiin ja samassa palvelussa mahdollisesti oleville 

kavereille.

Palvelun ulkoasu on näyttävä ja se on saatavilla 

myös suomenkielisenä. Käännös on tosin vähän 

ontuva samoin kuin Garminin sykemittareissakin. 

Esimerkiksi suoritusta kutsutaan aktiviteetiksi tai toi-

minnoksi. Palvelun käytettävyys ei ole ihan parasta 

laatua johtuen osaltaan juuri oudoista termeistä. 

Toiminnot ovat myös hiukan vaikeasti löydettävissä. 

Palvelu toimii myös hiukan nahkeasti, eli sivut eivät 

räpsähtele salamana auki. Käyttökatkoja ei ole ollut 

vajaan vuoden aktiivisen käytön aikana.

Kokonaisuutena Garminin palvelu on hyvä eten-

kin silloin, jos on käytössä Garminin oma sykemittari 

tai muu laite. Sitä voi siis suositella ko. valmistajan 

tekemän laitteen omistajalle ja käyttäjälle. Tosin My 

Asics on tälle kova kilpailija ja saattaa olla Garmin 

Connectia vähän parempi.

SUUNTO MOVESCOUNT

Suunnollakin on tarjolla verkkopalvelu, joka on ni-

metty Movescountiksi. Se on ulkomuodoltaan erit-

täin näyttävä ja moderni. Ero esimerkiksi Garminin 

palvelun ulkonäköön on todella suuri. Palvelu toimii 

myös erittäin sulavasti ja nopeasti.

Tässäkin palvelussa saa parhaan hyödyn, jos käy-

tössä on Suunnon sykemittari ja erityisesti uusi Ambit 

–malli. Palvelun käyttäminen on muutenkin välttä-

mätöntä Suunto Ambit sykemittarin käyttäjälle. Am-

bitin asetukset tehdään nimittäin verkkopalvelussa ja 

ladataan sitten mittariin.

Liikuntasuorituksesta saadaan tallentumaan 

hämmästyttävän paljon detaljitietoa harjoituksen 

aikaisista lämpötiloista lähtien (jos käytössä Suunto 

Ambit sykemittari). Mielenkiintoisin arvo on palautu-

misaika, joka määritellään jokaiselle harjoitukselle. 

Kaiken lisäksi ne esitetään erittäin selkeässä ja miel-

lyttävässä muodossa.

Tässäkin palvelussa on monipuoliset mahdolli-

suudet suunnitella itselle erilaisia harjoitusohjelmia 

ja -reittejä valmiiden malliohjelmien pohjalta. Omat 

suoritukset on helppoa jakaa kavereille Movescoun-

tin yhteisössä ja haluttaessa Facebookissa, Twitteris-

sä, Google+:ssa ja sähköpostilla.

Tähän palveluun liittyen voi ladata iPhone –älypu-

helimeen tukisovelluksen, jolla voi tallentaa liikun-

tasuorituksiaan palveluun älypuhelimen kautta sa-

maan tapaan kuin Sports Trackerilla. Tämä Suunnon 

sovellus tosin on paljon yksinkertaisempi ja ominai-

suuksiltaan suppeampi kuin Sports Tracker.

Tätä palvelua kannattaa käyttää niiden, jotka käyt-

tävät Suunnon sykemittareita. Palvelusta saa siirret-

tyä syketiedot Firstbeat Athlete työasemaohjelmaan.

FIRSTBEAT KUNTOVALMENTAJA

Kuntovalmentaja on Jyväskyläläisen urheilun ja 

liikunnan huipputekniikkayhtiön verkkopohjainen 

valmennus- ja liikuntapäiväkirjapalvelu. Se on mak-

sullinen tuote, jonka käyttö maksaa nykyisellään 78 € 

vuodessa. Sitä on myös myyty yrityksille niiden henki-

lökunnan käyttöön. Esimerkiksi Puolustusvoimat on 

hankkinut palvelun henkilöstölleen.

Kuntovalmentaja on parhaimmillaan aloittelevalla 

kuntoilijalla. Noudattamalla sen laatimaa harjoitus-

ohjelmaa ei ole vaaraa tehdä liian kovia harjoituksia 

eikä liian paljon. Kuntovalmentaja suunnittelee käyt-

täjälleen valmiiksi kuntoiluohjelman. Se määrittää jo-

kaiselle harjoitukselle sopivan rasitustason asteikolla 

1–5. Palvelu myös huolehtii siitä, että lepopäiviä on 

riittävästi ja ohjelma on riittävän vaihteleva. Jos ja kun 

käyttäjä ei pysty noudattamaan laadittua ohjelmaa, 

niin palvelu muokkaa sitä uusiksi automaattisesti. 

Harjoitusten rasitustaso ja määrä kasvaa kuin varkain 
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pikku hiljaa sitä mukaa, kun käyttäjän kunto paranee.

Olennainen osa palvelua on taustalla toimiva 

valmentaja tai ohjaaja, jolla voi olla ohjauksessaan 

yksi tai useampi henkilö. Hän voi seurata ryhmänsä 

jäsenten harjoituksia ja antaa tarvittaessa neuvoja 

ja kannustusta. Ryhmän jäsenet voivat myös pitää 

yhteyttä valmentajaansa palvelun välityksellä. Tämä 

toiminnallisuus puuttuu muista tiedossani olevista 

palveluista.

Kuntovalmentajan käytössä voi hyödyntää Suun-

non sykemittareita ja tallentavaa sykepantaa. Tiedot 

ladataan palveluun erillisen Firstbeat Uploader –oh-

jelman avulla. Tällöin Kuntovalmentaja määrittää au-

tomaattisesti tehdyn suorituksen rasitustason eli har-

joitusvaikutuksen syketietojen perusteella. Palvelua 

voi kuitenkin käyttää ihan hyvin ilman syketietojen 

lataamista syöttämällä palveluun tarvittavat tiedot 

sykemittarin näytöstä. Palvelun käytössä parhaita 

sykemittareita ovat ne, jotka näyttävät liikuntasuori-

tuksesta Firstbeatin tekniikalla lasketun harjoitusvai-

kutuksen. Mikäli tätä ei saada, niin palvelu laskee har-

joitusvaikutuksen sille annetun liikuntasuorituksen 

keskimääräisen sykkeen perusteella.

Ulkoasultaan palvelu on selkeä ja yksinkertainen. 

Se on myös erittäin helppokäyttöinen johtuen tietys-

ti melko suppeista ominaisuuksista. Palvelu toimii 

myös suhteellisen sulavasti ja se on ollut hyvin käytet-

tävissä. Puutteiksi voisi mainita melko huonon tuen 

eri sykemittareille ja erityisesti GPS –paikkatietojen 

hyödyntämisen puuttumisen. Mahdollisuus jakaa 

liikuntasuorituksiaan kavereilleen sosiaalisessa me-

diassa olisi toivottava ominaisuus.

Tämä palvelu sopii ehkä kaikista parhaiten aloit-

televalle kuntoilijalle, koska Kuntovalmentajan teke-

mää ohjelmaa noudattamalla rasitus pysyy sopivalla 

tasolla. Jos haluaa jakaa suorituksiaan kavereilleen, 

niin rinnalle täytyy ottaa toinen palvelu – esimerkiksi 

HeiaHeia.com. Koska kysymys on maksullisesta pal-

velusta, niin 78 € on ehkä juuri ja juuri sellainen hinta, 

mikä kannattaa maksaa.

HEIAHEIA.COM

Tämä on suomalainen puhdasverinen liikuntapäivä-

kirja. Sen vahvuus on upeassa ja erittäin helppokäyt-

töisessä käyttöliittymässä. Palvelu ei tue mitään lait-

teita teknisesti, joka on tavallaan sen vahvuus. Kaikki 

tiedot syötetään manuaalisesti. Palveluun voi tuoda 

GPS –karttatiedoston, jos sen saa sykemittarista tai 

älypuhelimesta.

Palvelun käyttöidea perustuu suoritusten jakami-

seen kaveripiirin kesken ja niiden kommentointiin. 

Tällä tavalla jokainen yhteisön kuuluva saa tsemppiä 

ja motivaatioita muilta. Tämän palvelun käyttäjät 

ottanevat liikunnan rennommin kuin muiden pal-

velujen hyödyntäjät. Pääosassa on liikunnan ilo, ei 

niinkään vakava ja tavoitehakuinen harjoittelu. palve-

lun ”innokkuus” suoritusten jakamiseen muihin so-

siaalisiin medioihin kannattaa ottaa huomioon. Jos 

palveluun kirjautuu Facebook –tunnuksilla, niin suo-

ritukset jaetaan sinne automaattisesti, jos käyttäjä ei 

huomaa poistaa ominaisuutta asetuksista. Asetukset 

kannattaa muutoinkin tarkistaa ennen kuin lisää pal-

veluun suorituksiaan, sillä kaikki suoritukset jaetaan 

oletuksena kaikille palvelun käyttäjille.

Kun palveluun kirjautuu, niin etusivulla näkyy 

ylimmäisenä selkeä graafinen kuvaus omista viime 

aikojen liikuntasuorituksista. Etusivu on jaettu viiteen 

välilehteen, joilla näkyy treenilokia ja –tilastoja niin 

omista kuin kavereidenkin suorituksista. Niiden esi-

tystapa on erittäin selkeä ja hyvännäköinen. Muiden 

palveluiden ylläpitäjät saisivat kyllä ottaa tästä mallia 

ulkonäön suhteen.

Suoritukset lisätään palveluun napsauttamalla 

hiirellä etusivulla näkyvää laji-ikonia. Lajeja näyttää 

löytyvän melkein kaikkeen mahdolliseen tekemiseen 

shoppailusta lähtien. Suorituksille voi syöttää perus-

tietoina päivämäärän ja keston. Niillä voi olla myös 

lajista riippuen lisäominaisuuksia kuten esimerkiksi 

sykkeet ja kalorikulutus.

Palvelulle ei ole olemassa erillisiä älypuhelimissa 

toimivia sovelluksia. Sen sijaan sillä on hyvin toimivat 

mobiilisivut, jotka korvaavat mainiosti erillisen sovel-

luksen. Mobiilipuolella on myös mahdollista tallen-

taa liikuntasuorituksen paikkatieto, jos puhelimessa 

on paikannusominaisuudet.

Heiaheiaa markkinoidaan myös yrityksille avuksi 

työhyvinvointitoimintaan. Yritysversioissa on myös 

lisäominaisuuksia, jota maksuttomasta versiosta 

puuttuu. Nämä ovat lähinnä pääkäyttäjätoimintoja, 

erilaisia tilastointimahdollisuuksia, valmentajaomi-

naisuuksia, työhyvinvointikampanjoita jne.

Tämä palvelu sopii erittäin hyvin henkilöille, jotka 

harrastavat liikuntaa ilman vakavaa harjoittelua ei-

vätkä ole välttämättä kiinnostuneita jokaisesta suo-

rituksen aikana tapahtuneesta sydämenlyönnistä 

tai hengitystiheyksistä, puhumattakaan sekunnin-

tarkoista kilometrivauhdeista. Tämä sopii myös hyvin 

porukoille, jotka ovat yhdessä päättäneet aloittaa 

elämäntapojensa parantamisen ja haluavat tsempa-

ta toisiaan.

MY ASICS

My Asics on tunnetun erityisesti juoksukenkiin keskit-
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HELMI JA HEVItyvän urheiluvälinevalmistajan tarjoama maksuton 

verkkopalvelu. Se on tarkoitettu pelkästään juoksu-

harrastajan käyttöön. Palvelu on maksuton ja suo-

menkielinen. 

Palvelu tekee haluttaessa käyttäjälle valmiin har-

joitusohjelman erilaisille matkoille. Sen perusteella 

minkä minä pystyn arvioimaan, niin ohjelmat näyt-

tävät varsin hyviltä. Niitä voi myös jonkun verran itse 

säätää mm. viikoittaisten juoksupäivien lukumäärän 

osalta.

Palvelussa voi myös pitää juoksupäiväkirjaa, joko 

harjoitusohjelmaan liittyen tai ilman. Palvelu antaa 

palautteen miten harjoitusohjelmaa on pystynyt 

noudattamaan. Se ei kuitenkaan osaa muuttaa oh-

jelmaa dynaamisesti harjoitusten rasittavuuden tai 

suoritusten mukaisesti Firstbeatin Kuntovalmentajan 

tapaan.

Palveluun voi viedä harjoitustietoja mm. Garmi-

nin, Sports Trackerin ja Polarin laitteista niiden verk-

kopalveluiden kautta. Suunnon laitteita My Asics ei 

valitettavasti tue. My Asicsille on myös ainakin iPhone 

ja Android älypuhelimissa toimiva sovellus. Sillä voi 

tallentaa palveluun juoksulenkkinsä samalla tavalla 

kuin Sports Trackerilla.

Ulkoasultaan palvelu on korostetun asiallinen, sel-

keä ja helppokäyttöinen. Toiminnot löytyvät helposti 

ja palvelu toimii varsin jouhevasti juurikaan hidastele-

matta. Palvelusta saa ulos monipuoliset raportit. Vali-

tettavasti siihen ei voi laittaa muita liikuntasuorituksia 

kuin juoksun. Tämä on monipuoliselle liikkujalle 

pieni puute. Juoksusuoritukset voi jakaa kavereille 

sosiaalisessa mediassa.

My Asicsin palvelu sopii oikein hyvin aktiiviselle ja 

johonkin tapahtumaan tavoitteellisesti harjoitteleval-

le juoksijalle.

RAKENNESUUNNITTE LU
PERTTI JÄÄSKELÄINEN KY

Turku

 Kari Piirainen lukkoseppä puh. 040 589 4520
 Markku Suonnansalo kylmälaitehuoltaja puh. 040 755 5245
 Kari Virta  puh. 040 173 4615

Täyden palvelun venetavaratalo:
- myynti, huolto, varaosat, tarvikkeet 

Pietarsaaressa

www.wikromarin.fi 
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UHKANA AMPUMARATAKATO 

Uuden Korvuan-Näljänkäjoen virkistyskalastusalueen 
Kinkelinkoski kutsuu kalastajia rannoilleen. (Kuva: 
Metsähallitus)

Parhaillaan tekeillä oleva ampumara-

tauudistus on puhuttanut muiden 

ammunnan harrastajien ohella myös 

metsästäjiä. Jatkuvasti tiukkeneva lain-

säädäntö on sulkemassa useita ampu-

maratoja joko ympäristö- tai muista syistä, joista osaa 

voi pitää suorastaan hatusta tempaistuina. Tämän 

ovat kokeneet jo aikaisemmin haulikkoampujat, 

mutta nyt asia uhkaa laajeta koskemaan koko am-

pumaharrastustoimintaa.  

Ensimmäisenä asiaan vaikuttavana tekijänä mai-

nittakoon puolustusvoimien organisaatiouudistus, 

joka karsii monta korkeatasoista ampumarataa pois 

käytöstä. Näin etenkin tapauksissa, joissa alueen 

uuden omistajan voimavarat, toimiala tai muut syyt 

eivät mahdollista toiminnan jatkamista. Harmittava 

takaisku, sillä ne ovat tarjonneet toimivan ratkaisun 

suurtenkin ampumaurheilutapahtumien järjestä-

miseen - myös metsästäjille. Toisaalta ne sijaitsevat 

pääsääntöisesti alueilla, joissa niiden käyttö ei juuri 

häiritse ulkopuolisia.

Toisen ongelmakentän muodostavat ympäristö- 

ja melukysymykset. Ensin mainitun osalta vedotaan 

yleensä lyijyjätteen haitallisuuteen, vaikka siitä ei 

olekaan ampumarata-alueita koskevaa kiistatonta 

näyttöä olemassa. Toisaalta mahdollisiin lyijy- ja me-

luhaittoihin voidaan vaikuttaa rakenteellisin ratkai-

suin, joten esimerkiksi maanalaiseen kallioluolaan 

rakennettu ampumarata voidaan sijoittaa vaikka 

keskelle kaupunkia.

Kolmas, ja toiminnan jatkuvuuden kannalta suu-

rin ongelma on lainsäädännöllinen. Vanhaa, tsaarin-

aikaista säännöstöä ollaan parhaillaan uusimassa, 

mutta se koskisi vain varsinaisia ampumaratoja. 

Työryhmäesityksen mukaan ampumaradat ja suuret 

ampumaurheilukeskukset olisivat poliisihallinnon 

myöntämän luvan varaisia, kun taas niin sanottu vä-

häinen ampumarata voisi toimia pelkän ilmoituksen 

perusteella. Mitä näillä vähäisillä ampumaradoilla 

tarkoitetaan, on tässä vaiheessa vielä arvailujen va-

rassa.

Periaatteessa olemassa olevat radat voivat jatkaa 

tekemällä uuden lain edellyttämät toimenpiteet. Näi-

tä ovat ratojen ylläpitäjien laatimat järjestyssäännöt 

ja ratojen turvallisuudesta vastaavien ratavastaavien 

nimeäminen. Varsinaiseksi kohtalonkysymykseksi 

muodostuu ympäristölupa, sillä tämänhetkinen 

tilanne näyttää siltä, että riistanhoitoyhdistysten tai 

metsästysseurojen ympäristölupia ei uu-

sittaisi, mikä tietäisi melkoista poistumaa 

nykyiseen ampumarataverkostoon.  

Esityksen laatijoilta näyttää unohtu-

neen, että hyvä ampumataito opitaan vain 

harjoittelulla. Vai onko tarkoituksena, että 

se tapahtuu metsästyksen yhteydessä – 

lisääntyneiden haavakoiden muodossa? 

Jos näin on, esitystä tulisi tältä osin pikai-

sesti muuttaa. Asiaan voi pyrkiä vaikutta-

maan käymällä allekirjoittamassa asiaa 

koskevan kansalaisaloitteen osoitteessa: 

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/58t

KALAAN KAINUUSEEN

Kainuu on jäänyt kalastusmatkailussa 

melko tuntemattomaksi tekijäksi vaikka se 

on näytellyt merkittävää osaa suomalaisen 

urheilukalastuksen historiassa. Kysymyk-

sessä on porilaissyntyinen monitoimimies 

Herman Renfors, joka aloitti Kajaanissa 

uistimien ja muiden kalastustarvikkeiden 

valmistuksen vuonna 1870. Toiminta laa-

jeni myöhemmin kivi- ja turkistuotteisiin, 

minkä lisäksi hän perusti vuonna 1891 Hel-

sinkiin sivuliikkeen kalastustarvikkeidensa 

myyntiä varten.

Renforsin menestystuotteita olivat yk-

sinkertaiset, mutta hyvin rakennetut perhokelat sekä 

Devoni (=pyörivärunkoiset) –uistimet, joita vietiin aina 

Yhdysvaltoihin ja Japaniin saakka. Kenties näitäkin 

kuuluisampia olivat hänen Englannissa kouluttau-

tuneen Maria sisarensa sitomat perhot, minkä vuoksi 

häntä pidetään täysin oikeutetusti suomalaisen per-

honsidonnan äitinä.

Nykypäivää on taas se, että Metsähallitus on pa-

nostanut Kainuun kalastuspaikkojen kehittämiseen 

ja niiden tunnetuksi tekemiseen. Tämä näkyy kahden 

uuden yhteislupa-alueen – Korvua-Näljänkäjoen ja 

Kalliojoen perustamisella - jotka on valittu tämänker-

taisiksi esittelykohteiksi.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun harvaan asutuil-

la rajamailla sijaitseva Korvua-Näljänkäjoen (5574) 

yhteislupa-alue pitää sisällään 110 pitkän jokialueen, 

jossa on yli 60 koski- ja virtapaikkaa. Pääkalastus-

kohde on luonnonvarainen harjus ja taimen, joiden 

elinvoimaisuus pyritään turvaamaan tavanomaista 

tiukemmin lupaehdoin. Osalle koskista pääsee au-

tolla, osalle joutuu kävelemään. Melko vaatimaton 

palveluvarustus käsittää muutaman autiotuvan sekä 

Lylyjoen Kinkelinkosken ja Korvuanjoen Lahnasen-

kosken alla olevat kota/laavu ja nuotiopaikat.

Kuhmossa sijaitseva Kalliojoen (5575) yhteislupa-

alue kattaa noin 40 kilometrin joki- ja järviosuuden, 

jossa on yhteensä 27 koskipaikkaa. Yleisin saaliskala 

on harjus, mutta myös taimenta esiintyy kohtalaises-

ti, minkä lisäksi onkeen voi ottaa kirkaskylkinen järvi-

taimenkin. Kohteet ovat varsin helposti saavutettavia. 

Alueen palvelutaso käsittää yhden tulentekopaikan 

ja 5 laavua, joista osa hieman sivummalla kalastus-

alueista. Kalavesiä hoidetaan istutuksin.

Edellä mainittujen jalokalojen lisäksi alueiden 

kalalajistoon kuuluvat myös hauki, ahven ja siika. 

Kummankin alueen kalastusvuorokausi maksaa 10, 

Lakiuudistus uhkaa hävittää pienet ampumaradat, mikä tietää 
harrastuksen vaikeutumista ja kulujen lisääntymistä esimerkiksi 
hirvikoeammuntojen suhteen.

ERÄKONTTI
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viikko 25, ja koko kausi 50 euroa. Alle 18 –vuotiaat 

saavat hinnasta 50 prosentin alennuksen ja alle 15 –

vuotiaat voivat kalastaa huoltajansa luvalla samaan 

saaliskiintiöön. Luvat voi ostaa verkkokaupan ja pu-

helinpalvelun ohella myös nimetyiltä lupamyyjiltä, 

jotka mainittu alueiden tarkemmassa kuvauksessa 

osoitteessa http://www.eraluvat.fi

METSÄHALLITUKSEN 

PIENRIISTALUVAT

Metsähallitus on uudistanut pienriistalupiensa myyn-

timenettelyn.  Lyhyiden (1-7 vrk) pienriistalupien 

myynti tapahtuu kaksivaiheisena, joista ensimmäi-

nen on jo tätä luettaessa ollut ja mennyt. Toinen 

myynti tapahtuu elokuussa seuraavan aikataulun 

mukaisesti: Etelä-, Länsi- ja Itä Suomen alueet 26.8., 

Salla, Savukoski, Pelkosenniemi, Sodankylä ja Kemi-

järvi 27.8., Pohjanmaa ja Kainuu 28.8., Keminmaa, 

Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Rovaniemi, Ranua, Simo, 

Tervola, Ylitornio ja Posio 29.8. sekä Enontekiö, Inari ja 

Utsjoki (riekkoluvat) 30.8.

Edellä mainitut luvat koskevat metsästyskautta 

16.10. eteenpäin ja niiden myyntimääriin voivat vai-

kuttaa maa- ja metsätalousministeriön mahdolliset 

saalisrajoitukset sekä kesän riistalaskennan tulokset.

Pienriistasaalis on arvotettu, jolla pyritään turvaa-

maan kestävä metsästys. Metsästettävät lajit on pis-

teytetty eikä saaliin yhteenlaskettu pistearvo saa ylit-

tää metsästysluvan saalispistekiintiötä. Lajikohtaiset 

pisteet ovat: metso 9, teeri 4, pyy 2, riekko 2, hanhet 6, 

muut vesilinnut 1, muu linturiista 1, kanadanmajava 

5 sekä metsäjänis ja rusakko 2. Pienpedot ja turkisriis-

ta eivät kuluta pistekiintiötä. Lupien hinnat löytyvät 

netistä.

AJANKOHTAISET ERÄASIAT

Kalastajan on muistettava, että ns. jokamiehen kalas-

tusoikeus koskee vain pilkkimistä ja mato-ongintaa. 

Heittokalastajan tai passiivisia pyydyksiä käyttävän 

on lunastettava a) kalastuksenhoitomaksu ja b) mah-

dollinen alue- (esim. viehekalastusmaksu) tai pyydy-

syksikkölupa. Alle 18 ja yli 64 -vuotiaat on vapautettu 

kalastuksenhoito-, mutta ei viehekalastus- tai muista 

lupamaksuista.

Kuluvan jakson eräasioista on muistettava, että:

* koko metsästysvuoden (1.8. - 31.7.) saa metsäs-

tää kettua, tarhanaalia, supikoiraa, minkkiä, hilleriä 

ja mäyrää. Kyseisten lajien pennulliset naaraat ovat 

rauhoitettuja 1.5. - 31.7. välisen ajan,

* saukkoa saa metsästää Suomen riistakeskuksen 

myöntämällä ML 41 §:n mukaisella poikkeusluvalla 

(vahinkosaukot) 1.1. – 31.12. välisen ajan,

* hallia saa metsästää Suomen riistakeskuksen 

myöntämällä ML 10 §:n mukaisella pyyntiluvalla 16.4. 

- 31.12. välisen ajan,

* koirashaahkaa saa metsästää koko maassa ke-

säkuun alusta joulukuun loppuun,

* sepelkyyhkyä saa metsästää koko maassa elo-

kuun 10. päivän alusta lokakuun loppuun,  

* metsäkaurisurosta saa metsästää koko maassa 

toukokuun 16. päivän alusta kesäkuun 15. päivän 

loppuun,

* villisikaa saa metsästää koko maassa kesäkuun 

alusta helmikuun loppuun, ei kuitenkaan porsaallista 

naarasta,

* kalastus atraimella ja silmukalla sekä tuulastus 

on kielletty kaikissa vesissä kesäkuun 20. päivän lop-

puun sekä lohi- ja siikapitoisten vesien koski- ja virta-

paikoissa aina,

* ravustus on sallittu heinäkuun 21. päivän klo 

12:sta lokakuun loppuun,

* nahkiaista saa pyytää elokuun 16. päivän alusta 

maaliskuun loppuun,

* karhua saa metsästää poronhoitoalueella 

ML:ssa säädetyistä poikkeusluvista säädetyn valtio-

neuvoston asetuksen (169/2011) 7 §:n nojalla ja muu-

alla maassa ML:n 41 a §:n 3 momentissa mainitulla 

poikkeusluvalla elokuun 20. päivän alusta lokakuun 

loppuun. Pennullisen naaraan tai alle vuoden ikäisen 

pennun tappaminen on kielletty,

* rauhoittamattomat linnut ovat rauhoitettuja: 1) 

varis, harmaalokki, merilokki, kesykyyhky ja räkätti-

rastas Oulun, Kainuun ja Lapin riistanhoitopiireissä 

1.5.- 31.7., Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan riistan-

hoitopiireissä 1.4.-31.7. ja muualla maassa 10.3.- 31.7. 

2) harakka Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Oulun, 

Kainuun ja Lapin riistanhoitopiireissä 10.4.-31.7. ja 

muualla maassa 1.4.-31.7., 3) korppi poronhoitoalu-

eella 10.4.-31.7. ja 4) harmaalokkikoloniat koko vuo-

den,

* muu metsästys alkanee entiseen tapaan lehto-

kurppa- ja sorsalintujahdilla elokuun 20. päivä klo 

12.00, jota useimmat pitävät varsinaisena kauden 

avauksena.

Tulevan metsästysvuoden metsästysaikoja ei ole 

tätä kirjoitettaessa vielä vahvistettu. Riistanhoitopiirit, 

metsästysseurat ja kalastuskunnat voivat päättää 

edellä mainituista ajoista poikkeavista pyyntiajoista 

tai saalisrajoituksista, joista on oltava selvillä ennen 

metsästyksen tai kalastuksen aloittamista. Elokuun 

alussa alkava uusi metsästysvuosi vaatii myös uuden 

metsästyskortin, joka kannattaa lunastaa heti siihen 

sisältyvän vastuu- ja vahinkovakuutuksen voimassa-

olon varmistamiseksi..

Mainitut metsästys- ja kalastusajat eivät koske Ah-

venanmaata, jossa on voimassa omat säädöksensä.

Jousimies

Soita Maunolle ja kysy lisää 040 388 024

AT-Marine Oy

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

Turku p. 0208 353400 

Täyden palvelun talo 
merenkulkijoille ja  telakoille

Navigointi-, ja merenkulkulaitteet

Kommunikointilaitteet

Säiliömittauslaitteet ja 
lastausvarret teollisuudelle

Erikoiselektroniikka- 
laitteet puolustusvoimille
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SUOMUSSALMELLA KILPAILTIIN 26.4. PERINTEISEN KARIN KALAKISAN MERKEISSÄ.

KARIN KALAKISA
TÄNÄKIN VUONNA 

SUOMUSSALMEN RAJAMIEHET 

OTTIVAT MITTAA TOISISTAAN 

KARIN KALAKISASSA. 

KALAKISA ON SAANUT 

ALKUNSA EDESMENNEEN 

INNOKKAAN KALAMIEHEN KARI 

LAPINLAMMEN LANSEERAMANA. 

TÄSTÄ TAPAHTUMASTA ON 

TULLUT HIENO VUOTUINEN 

PERINNE, JOSSA EI 

KILPAVELJILLE ARMOA ANNETA 

JA KISAN VOITTANEET OVAT 

YLPISTYNEET SIINÄ MÄÄRIN, 

ETTÄ OSA ON KAATUNUT KISA-

ILTANA SELKÄ EDELLÄ MAAHAN.

TEKSTI JA KUVAT VESA SEPPÄNEN

Vi oittajan pystin himoitseminen on saa-

nut sen luontoiset piirteet, että kilpailu 

vaatii tarkoin suunnitellun kisaorgani-

saation. Tänä vuonna organisaation va-

lintaa helpotti se, että kilpailunjohtajana 

toimi Timo Kinnunen. Timo on tunnettu luontaisesta 

johtajuudestaan ja hoiti homman diktaattorimaisen 

jämäkästi.

Saaliskaloina hyväksyttiin kaikki jään alta tuleva 

ja pari onnekasta saikin tuurin kohdalle osuessaan 

nykäistyä jäälle siian. Kilpailuaika oli kuristettu pariin 

tuntiin, sillä oli vahva epäilys, että hyvästä tuuristaan 

tunnettu Tero Vesterlund ehtisi saada niin paljon ka-

loja, ettei valoisan aika riittäisi Teron kaloja rantaan 

kannettaessa.

Vaikka kisa oli henkisesti raskas, niin pahimmilta 

haavereilta vältyttiin, kun kilpailun johtaja nopeutti 

viimeisten minuuttien kulkua. Hermoja raastavan tu-

losten odottelun ja palkintojenjaon jälkeen Suomus-

salmen rajavartioyhdistys tarjosi jäsenilleen Tykkinie-

messä illallisen, jonka jälkeen yhdessäolo ja tulosten 

spekulointi jatkui saunan lämmetessä.

Suomussalmen rajavartioyhdistys piti 9.4.2013 

vuosikokouksensa ja puheenjohtajana valittiin jatka-

maan Veli-Matti Rantaeskola, varapuheenjohtajaksi 

Tero Vesterlund ja sihteeriksi Timo Kinnunen. Vuoden 

rajamiehenä palkittiin Jukka Falck.

Karin kalakisan tulokset:

1. Ville Horsma 1070gr

2. Arvo Mikkonen 975gr

2. Vesa Seppänen 975gr 

4. Veli-Matti Rantaeskola 955gr

5. Harri Raappana 905gr (isoin kala 250gr)

6. Tero Vesterlund 870gr

7. Jukka Liuska 835gr (pienin kala 6gr)

8 .Antti Holappa 790gr

9. Harri Seppänen 710gr

10. Jussi-Pekka Paavola 670gr

11. Mika Kemppainen 315gr

12. Jyri Hiltunen 305gr

Loput luovuttivat!

Tuurin siika.

Lähtölaukaus.

Nopeat kädet.
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ALPINA TRAPPER - HYVÄ YLEISKENKÄ
RAJAVARTIOLAITOKSESSA 

KÄYTÖSSÄ OLEVIA JALKINEITA 

JA MALLEJA ON USEITA. 

UUDET ALPINA TRAPPERIT SAI 

TESTATTAVAKSEEN KÄYTTÄJÄ, 

JOKA ON AINA MAASTOON 

LÄHTIESSÄÄN SITONUT 

JALKAANSA VARSIKENGÄT. 

JALASSA OVAT PYÖRINEET 

MAIHARIT MALLIA YSIVIIS, 

MEINDELIT, JOLLYT, CHIRUCAT, 

ADIDAKSET, VIKINGIT, HALTIT JA 

SIEVIN JALKINEET. 

TEKSTI JA KUVA RAJAVIESTIN TESTIRYHMÄ

On siis ollut monenlaista goretexia tai 

sympatexia. Jonkinmoinen tarttu-

mapinta siis löytyy goretex/sympatex-

kenkään niin ammatti-, kuin siviilissä 

metsästyskäytössä. Periaate analyy-

sintekijällä on, että ”hauki ei ole kala, eikä kumikenkä 

ole kenkä”. Keskityin analyysissä materiaaliin, työn 

laatuun, veden pitävyyteen, pohjan ominaisuuksiin 

ja hengittävyyteen.

Ensipuraisuna uudet mustat Alpinat jalkaan ja sii-

hen Bridgedalen vihreä saapassukka kylkeen. Ennak-

kokäsitystä jalkineesta minulla ei ollut, sillä kyseessä 

oli minulle täysin uusi tuote ja kengästä ei ollut isom-

pia huhujakaan kuulunut. Vertasin Alpinaa aiemmin 

käyttämiini varsikenkiin.

Mainoksiin ja testeihin en uskaltanut perehtyä, 

koska ne olisivat vaikuttaneet omiin arvioihini liian 

voimakkaasti. Saatuani kengät tarkastin työn laa-

dun ja totesin tuotteen laadukkaaksi. Vahvistettu 

kärkiosa, kuten esimerkiksi Vikingissä, herätti luot-

tamuksen kärjen kulutuskestävyydestä. Toisin kuin 

Adidas, joka kului käytössäni viikossa ja harmaantui 

kärkiosastaan jo ensimmäisen varvikkoreissun jäl-

keen. Alpinan pehmeys ei kuitenkaan herättänyt en-

sivaikutelmana luottamusta. Aiemmat kenkäni ovat 

olleet jämäkämpiä, tai oikeastaan meidelimäisen 

änkkäjämäköitä. 

Nauhat kireälle ja testaamaan nor-

maaliin rajapartioon. Autoillessa pohja 

tuntui hyvältä ja polkimiin sai hyvän 

kontaktin. Varsikengät eivät varsinai-

sesti olekaan mitkään ajokengät, mutta 

Alpina on kyllä kohtuullinen kompro-

missi pehmeytensä ansiosta. Pohjan 

pito-ominaisuus pakkasesta sisätiloihin 

tultaessa kiinnostaa ainakin rajanylitys-

paikkojen plattamiesten ja valmareiden 

osalta. Sitä en päässyt testaamaan. 

Alpina on kohtuullisen äänetön ja na-

tisematon, joten se käy varmasti met-

sästyshommiin. Chirucamaisen nah-

kamainen natina on oikeasti Alpinassa 

olematon. Jos Chirucalla pääsee hirvi-

haukkuun, niin menee Alpinakin heit-

tämällä äänettömyytensä perusteella.

Yksi tärkeimmistä seikoista piti tie-

tenkin testata heti ensimmäisenä. 

Menin torpostamaan nilkkoja myöten 

rapalikkoihin ja suolle saadakseni sel-

ville veden sieto- ja pitokyvyn. Kenkä piti 

ja pitää edelleen. Ei huono. Kalvollisen kengän koh-

tuullinen vedenpitävyys on oleellista, jopa suotavaa. 

Käyttäjän on kuitenkin muistettava huoltaa kenkänsä 

edes säännöllisen epäsäännöllisesti, jotta voi vaatia 

1-3 vuoden kastumattomuustakuuta. Kolme vuotta 

on jo pitkä aika. Yksikään kenkä ei kestä ikuisuutta, 

mutta oikeilla linimenteillä pidennät aktiivikäyttöikää 

ennen remonttikengiksi joutumista. Vedensyöksyn 

lapsentautia ei siis Alpinassa ollut. Siitä täydet pisteet. 

Varren pituudesta ja kalvon korkeudesta tuote sai 

toiset täydet pisteet. Se on toki mitä suuremmilta osin 

makuasia, että tykkääkö matalasta vai korkeasta var-

resta, mutta itse lukeudun pitkävarrellisen kannatta-

jiin. Tämä pitkävartinen on sen verran pehmeä, ettei 

akillesjänne joutunut minkäänlaiseen rasitukseen. 

Akillesjänne on toki jokaisella käyttäjällä omanlaa-

tuinen. Nauhoitusjärjestelmä on yläosastaan nopea 

yhden vedon malli ja vaikuttaa jämäkältä. 

Alpina on kalvolliseksi kengäksi yllättävän hengit-

tävä. Jalkahikoilu on sekin yksilöllistä, mutta kun ver-

taan aiempiin kenkiin, niin ehdottomasti hengittävin 

näistä.

Tämä kuukaudessa tehty yhdenmiehen lyhyt 

analyysi ei ole mainos ja mikäli tuotteessa ilmenee 

lapsentauteja, niin niistä kyllä kerrotaan. Aika näyttää. 

Näillä opeilla mitkä minulla on, niin voin suositella Al-

pina Trapperia hyväksi pehmeäksi yleiskengäksi.

PELKISTETYT PLUSSAT JA MIINUKSET
+ keveys

+ vahvistettu kärkiosa

+ nauhoitussysteemi

+ hengittävyys

+ pohja(pito), ei testattu pakkasella

+ varren pituus

+ natisematon

- nilkkaosan pehmentyminen

RAJAVIESTI TESTAA!

TASALAN KUUKKELI OY
Jalonkatu 11
Suomussalmi

Puh. (08) 711 246

SISTOSEN KULJETUS OY
www.sistosenkuljetus.fi 



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

RYHMÄ PIENINKÄ HIIHTI OSASTO 
PUUSTISEN JELJÄRVEN RETKEN
JOULUKUUSSA 1942 PÄÄMAJA ANTOI KÄSKYN VENÄLÄISTEN HUOLTOTUKIKOHTIEN TIEDUSTELEMISESTA 

TUHOAMISTA VARTEN. TOIMINNALLE ANNETTIIN PEITENIMI ”METSÄNHAKKUU”. 14 DIVISIOONA ALOITTI 

TIEDUSTELUN KOLMESSA ERI KOHTEESSA, LEHDON KAUPPALA, PERTTIJÄRVEN TIERISTEYSMAASTO JA 

JELJÄRVEN KYLÄ JUNA-ASEMINEEN TIEDUSTELTIIN TARKASTI. LOPULTA KOHTEEKSI VALITTIIN JELJÄRVI. 

OSASTO PUUSTINEN SAI VALMISTAUTUA RETKEEN PARIN KUUKAUDEN AJAN. HYÖKKÄYSSUUNNITELMA 

AJOITETTIIN TÄYDENKUUN AIKAAN 14.-18.3.1943. 

TEKSTI REIJO ”REKE” KORTELAINEN

KUVAT ARI KOMULAINEN

11.-17.3.2013, eli 70-vuotta myöhemmin 

ryhmä Pieninkä päätti suorittaa saman 

Jeljärven partioretken tutustuakseen 

Osasto Puustisen retkeen tarkemmin. 

Ryhmä Pieningän kokoonpano Jeljär-

ven retkellä oli Ari Komulainen, Isto Turpeinen, Kari 

Junnikkala ja Reijo ”reke” Kortelainen. Ryhmä keräsi 

kaiken retkestä saatavan materiaalin 298 sivua käsit-

täväksi tietokannaksi, joka myöhemmin painetaan 

ryhmän omalla matkakertomuksella lisättynä kirjak-

si Rukajärven suunnan historiayhdistyksen arkistoon.

10.3.2013
Ryhmä Pieninkä kokoontuu Lieksaan, viimeiset val-

mistelut ja varustetarkastukset tehdään ja tavarat las-

tataan peräkärryyn. Rajanylitys Vartius/Lytta onnistuu 

ilman vaikeuksia. Rukajärvellä tehdään ensimmäiset 

kuvaukset vielä samana iltana, Ari ja Isto käyvät Vans-

järven eteläpäässä alueella, josta JR 10 ensimmäinen 

pataljoona lähti 14.3.1943 hiihtäen Rukajärven kylän 

etelä reunalle ja edelleen autokuljetuksena kohti 

Lajaanijärven eteläpään kokoontumispaikkaa. On-

tajärvelle saavutaan noin klo 20:00 Suomen aikaa, 

käydään tutussa Romanovien saunassa ja syödään 

illallinen yhdessä isäntäperheen kanssa.

11.3.2013
Ari: ”Liikkeelle! Tätä hetkeä varten on valmistelut 

tehty. Hikipisaroita on eräskin vuodatettu harjoitus-

ladulle. Harjoitusta kertyi koko talven ajalta 1200 

kilometriä. Uskoin jaksavani retken suorittaa, mutta 

lähipäivät näyttäisivät mitä tuleman piti…”

Isto: ”Raikas pakkasaamu. Vaikka reppu painoi n. 

27 kiloa, niin ei se tuntunut kovin raskaalta. Repun 

kanssa oli yllättävän hyvä hiihtää. Veri kiertää käsissä, 

kun niitä joutuu liikuttelemaan.”

Kari: ”Retken hiihtopuoleen valmistauduin hiihtä-

mällä pelkästään perinteisellä hiihtotyylillä. Kilomet-

rejä kertyi noin 500 - 600 km enimmäkseen valmiilla 

laduilla. Umpihankihiihto jäi tulevalle retkelle, koska 

minulla ei ollut aiemmin käytössäni umpihankeen 

soveltuvia suksia.” 

Reijo: ”Hirvittää, selviääköhän tästä reissusta hen-

gissä. Reppu painaa 30 kiloa ja itse 122. Kaikki pitäisi 

kuljettaa mukana kenties 150 kilometriä umpihan-

gessa. Ari Komulainen liikkuu kärjessä kuin hirvi, 

umpi ei häntä paljon vastustele. Ilman Arin kykyä hiih-

tää ryhmän kärjessä, tästä hommasta ei olisi tullut 

yhtään mitään tällä aikataululla.”

Hiihto kohti Jeljärveä alkaa Ontajärveltä klo 08:25 

Suomen aikaa. Lajaanijärven jäällä noin kilometrin 

hiihdon jälkeen Reijon rinkka pakataan ahkioon yh-

dessä teltan ja kamiinan kanssa. Reijo aloittaa ahkion 

vetämisen.

Klo 10:00 saavutaan osasto Puustisen kokoontu-

mispaikalle. Tässä tehdään kuvaukset. Matka yli On-

tajärven jään alkaa, aurinko porottaa täydeltä terältä. 

Hiihto 11 kilometriä leveän järven selän yli tuntuu 

loppumattomalta, lopulta itärannalla tehdään nuo-

tiotulet ja ruokaillaan. Ari kuvaa kilometrin päässä 

etelässä olevat Raevaaran ja Orkamon osastojen 
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paluumaastot. Kamiinasta, teltasta ja toisesta lumi-

lapiosta tehdään kätkö, yhteisellä päätöksellä niitä 

ei oteta mukaan loppumatkalle, vaan noudetaan 

paluumatkalla.

Puustisen ensimmäiselle lepopaikalle saavutaan 

noin klo 19:30. Arin Garmin-laitteeseen on asennettu 

vuoden 1935 venäläinen 1:100 000 kartta, jossa reit-

tipisteet on valmiina. Paikalla virtaa puro, siitä osasto 

Puustinen sai juomavetensä samoin kuin ryhmä 

Pieninkä nyt. Paikka on ollut etukäteen Puustisella 

tiedossa, niin oivallinen se oli.

Leiri syntyy rutiinilla, kuivat kuusen alaoksat toimi-

vat nuotion sytykkeinä. Hyvä pohjatuli saa märän koi-

vukin palamaan hyvin ja sen hehku antaa runsaasti 

säteilylämpöä. Lämmin ruoka, säilykelihalla ryyditet-

ty hernekeitto, maistuu herkulliselta. Ruokailun jäl-

keen vetäydytään makuupusseihin laavuvaateen 

alle. Pakkasta oli – 19 astetta. 

12.3.2013
Ari: ”Eniten pakkasaa-

muna kirpaisee nousta 

lämpimästä makuupus-

sista, niin tänäkin aamu-

na. Mittari näyttää -17 

pakkasastetta.”

Isto: ”Pakkasen kiris-

tymisen tunsi hyvin jo 

illalla hiihtäessä. Leiriy-

tyminen melkein pime-

ässä. Kuten yleensäkin 

vaelluksella toinen päivä 

oli kaikista rankin.”

Kari: ”Toinen päivä 

korvessa, hiihto Raevaa-

ran osaston ylläkköpaikalle. Nyt jo uusi lumi suksen 

alla upottaa, muttei pahasti. Hiihto on kuitenkin hi-

taahkonlaista, keulassa hiihtäjää ei vaihdeta niin kuin 

pitäisi ja mukana kuljetettava ahkio hidastaa liikku-

mista myös.”

Reijo: ”Herättiin raikkaaseen aamuun sissitukikoh-

daksi erittäin hyvin sopivalta rämeeltä, raikasvetisen 

puron varresta.”

Makuupussista ulostulo saa hampaat kalisemaan. 

Nuotio syntyy pikaisesti ja vesi aamupuuroon keite-

tään pakeissa. Klo 09:00 matka jatkuu. Hiihtonopeus 

ummessa on noin 2,2 kilometriä tunnissa. 10 kilomet-

riä hiihdettyä saavutaan tiepohjalle, joka näkyy myös 

vanhassa kartassa. Ryhmälle selviää, ettei päivän 

suunniteltua hiihtoa saada tehtyä, ellei hiihdetä pit-

källe tulevaan yöhön. Porukalla tehdään strateginen 

muutos matkasuunnitelmaan, vaikka tiedetään sen 

tuovan 8 kilometriä lisää kokonaishiihtomatkaan. 

Tietä pitkin hiihdetään paikkaan, jossa Raevaaran 

komppania joutui paluumatkallaan tuliylläkköön. 

Iltahämärissä saavutaan pisteen 115.1 suolammen 

etelä puolelle. Tällä alueella kapteeni Raevaara osas-

toineen tuli yllätetyksi paluumatkallaan. Harjussa on 

tällä kohtaa suon tasalla oleva aukko. Raevaaran oli 

määrä viedä haavoittuneet ja kaatuneet läpi tästä 

helposta maastokohdasta. Tämän venäläiset oli-

vat aavistaneet ja piilottaneet vastaanotto-osaston 

kone- ja pikakivääreineen lumen alle piiloluoliin. Ra-

evaaran osaston kohtalo oli sinetöity.

Ryhmä Pienengän yöpyminen tapahtuu tuon au-

kon kohdalla. Nyt tehdään laavukankaasta kunnon 

laavu ja sen eteen kunnon rakovalkea. Muiden jo 

nukkuessa, Reijo kuivailee vielä rakotulilla varustei-

taan, elohopean laskiessa -30 asteeseen.

13.3.2013
Ari: ”Pakkanen paukkuu edelleen, mutta huomatta-

vasti lauhtuneena. Lauhtumisen tunsi jo nukkuessa, 

koska nenää ei enää aamusta kipristellyt, vaikka en 

kuronut pussin suuta pienimmilleen.

Isto: ”Aamupala nautittiin perusteellisesti pakas-

tetuista eväistä. Ruispalatkin olivat muuttuneet näk-

kileiväksi.”

Kari: ”Yö Raevaaran osaston ylläkköpaikan ku-

peessa on tunnelmallinen ja kolkko. Pakkasta on nyt 

riittämiin. Yö vietetään laavussa rakotulilla. Altapäin 

on taas viileää ja aamupuolelta pakkasen kiristyessä 

horkka puistattaa ja herättelee aika-ajoin.” 

Reijo: ”Nyt on haastetta kerrakseen 56-vuotiaalle, - 

30 pakkasta, ympärillä koskematonta erämaata joka 

suuntaan kymmeniä kilometrejä. Mies olet nyt oman 

onnesi seppä!”

Aamulla matka jatkuu kohti ylläkköpaikkaa, 

muutaman sadan metrin päähän yöllisestä leiristä. 

Raevaaran miesten kohtalot saavat uuden ulottu-

vuuden tällä audenttisella paikalla, hiljaiseksi vetää. 

Konekiväärisuihkujen jäljet ikiaikaisten suomänty-

jen kyljessä kertovat, missä suunnassa aseet olivat 

saapuneeseen joukkoon nähden. Raevaaran komp-

panian kärjessä hiihtäneet joutuivat tulihelvettiin, se 

selviää ryhmä Pieningän miehille. Aluetta katsoen 

ja tietäen, että miehet olivat väsyneitä ja komppa-

nia pitkässä usean sadan metrin pituisessa jonossa, 

ymmärtää miksi komppania hajosi neljään osaan 

tulituksen alettua.

Ryhmä Pieningän matka jatkuu kohti pääosas-

ton paluureitin paikkaa. Paikka saavutetaan parin 

tunnin hiihdon jälkeen ja nyt suunta otetaan jälleen 

kohti itää. Seuraavaksi hiihdetään Puustisen paluu-

matkan lepopaikalle, samalle, jossa Puustinen oli 

paluumatkalla jakanut osaston kahteen. Tästä osas-

to Raevaara lähti hiihtämään kohti helpointa kohtaa 

ylittää edessä oleva harju. Ryhmä Pieninkä ruokailee 

samalla paikalla. Hiihto jatkuu hämärtyvään iltaan, 

kohti edessä olevia valtavia suoaukeita. Soiden ta-

kana odottaa Onihmajoki. Onihmajoen ylitystä en-

nen ryhmä Pieninkä tekee reitinvalinnassa virheen 

ja hiihtää pari kilometriä liian etelään. Onihmajoen 

ylitettyään ryhmä suunnistaa sakeassa metsässä ja 

löytää sähkölinjalle. Nyt ovat otsalamput jo tarpeen. 

Sähkölinjaa pitkin edetään vielä kilometri etelään ja 

osutaan metsäautotielle. Tie johtaa kohti seuraavaa 

päätepistettä osasto Puustisen pääleiriä. Ilta on eh-

tinyt jo pitkälle ja ryhmä Pieninkä luopuu asetetusta 

tavoitteesta hiihtää pääleiriin. Leiri laitetaan pystyyn 

noin viisi kilometriä ennen 

Puustisen leiripaikkaa. Suo-

maastosta löytyy sopiva 

paikka, jossa on tulipuut 

heti leiripaikan ympärillä. 

Pakkasta on jo - 24 astetta.

Laavu syntyy jo rutiinilla 

ja pakit kiehuvat nopeasti 

kelonuotiossa. Ruokailun ja 

teen juonnin jälkeen poruk-

ka on valmis yöunille. Nuo-

tioon lisätään kelopöllejä 

lämmittämään hehkullaan 

laavuun uupuneita.

14.3.2013
Ari: ”Karin reppuun pakat-

taan vain välttämätön: pakki, kirves, vähän muonaa, 

taukotakit ja otsavalot. Reijolla on karttalaukku ja 

minulla ja Istolla kameravarustus olkalaukuissa. Kari 

ja Isto aikovat vuorotella repun kannossa. Matka koh-

den retken tavoitetta alkaa.”

Isto: ”Edessä oli pitkä päivä. Alkumatka hiihdettiin 

tienpohjaa pitkin, jota oli ajettu talvella valtavalla ko-

neella. Maastokin oli muuttunut hieman mäkisem-

mäksi ja metsäisemmäksi.”

Kari: ”Niin hyvin oli Puustisen osaston miehet 

työnsä tehneet, ettei talvella lumien aikaan Jeljärven 

kylällä kuin asemallakaan erottunut maastosta kuin 

rakennusten paikat ja aseman lähellä räjäytetty silta. 

Jeljärven kylällä tuli mieleeni ajatus, että näillä pai-

koilla on vielä käytävä kesäkeleillä.

Reijo: ”Tänään saamme kuvan minkälaisen pai-

kan osasto Puustisen miehet kävivät tuhoamassa. 

Kuva vasemmalla: Jeljärven asema-alueen itälaidassa 
napattiin Ryhmä Pieningästä potrettikuva. Vasemmalta 
Ari Komulainen, Isto Turpeinen, Reijo Kortelainen ja Kari 
Junnikkala. Jeljärven asema-alueelle hyökkäsi 16.3.1943 
klo 10.15 14.Divisioonan  kaukopartio-osasto, johtajanaan 
luutnantti Eino Penttilä. Hyökkäyksessä asema-alue 
rakenteineen tuhottiin täysin. Samalla Penttilän osasto 
varmisti pääosaston oikean sivustan itään.

Sissiosasto Puustiseen kuuluneen JR 10 ensimmäisen pataljoonan toisen komppanian miehiä Ontajärven länsirannalla 
Jeljärven retkeltä juuri palanneena. (Tauno Remeksen albumista)
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Samalla voi arvioida retken vaikutuksia rintamatilan-

teeseen 70 vuotta sitten.”

Viimeiset kekäleet hehkuvat vielä ryhmän he-

rätessä kylmään aamuun. Kekäleistä on helppo 

sytyttää uusi nuotio, sitä varten jo illalla varatuista 

puista. Aamutoimien jälkeen ryhmä Pieninkä nousee 

kevyessä varustuksessa suksille ja hiihto kohti Puus-

tisen leiripaikkaa alkaa. Leiripaikalle saavutaan parin 

tunnin tarpomisen jälkeen. Jälleen osasto Puustisen 

leiripaikka on valittu niin, että paikalla on juoksevaa 

vettä. Ryhmä Pieningän leiripaikka samalla alueel-

la on kuitenkin kauempana purosta ja juomavesi 

sulatetaan lumesta. Hiihto kohti Jeljärven asemaa 

aloitetaan puolenpäivän maissa. Ensin saavutetaan 

vanha ratapenger, josta kiskot on poistettu 50-luvulla. 

Penkereellä on ajoittain pajukkoa, mutta sitä on hyvä 

hiihtää kohti asemaa. Lopulta tavoite saavutetaan. 

Jeljärven tuhotun aseman kivijalka näkyy selvästi ko-

houmana lumesta, asemasta pari sataa metriä itään 

on ollut rautatiesilta, jossa asti Penttilän joukot kävi-

vät tuhoretkellä. Uusi Kostamuksen rata kulkee vä-

littömästi alueen eteläpuolelta, alueella on haudan 

hiljaista. Ryhmä Pieninkä tekee alueella kuvaukset 

dokumenttielokuvaansa varten ja aloittaa paluuhiih-

don jatkaakseen kohti Jeljärven kylää.

Palattuaan pari kilometriä tulolatuaan, ryhmä 

suuntaa kohti pohjoista. Eteen tulee Kostamukseen 

vievä uusi rautatie, jonka pengertä hiihdetään pari 

kilometriä pohjoiseen ja lopulta poiketaan kohti Jel-

järveä. Kotskoman tie ylitetään ja siinä se on. Harvas-

sa mäntymetsikössä seisoo kivijalkoja ruutukaavan 

muodossa, aivan kuin kartta vuodelta 1935 kertoo. 

Yhtään rakennusta, edes savupiippua ei ole pystys-

sä, mutta kivijalkojen paikat ovat lumen kohoumista 

pääteltävissä. Alue on tuhon jälkeen saanut levätä ja 

ainoastaan kasvillisuus on muokannut ympäristöä. 

Miehet hiihtävät kylän pohjoisreunaan, josta löytyy 

selvästi aukeampi 

alue. Aukea on ollut 

aikanaan paraati-

kenttä, jolle on so-

pinut isokin joukko 

käskynantoa tai tar-

kastusta varten. Tällä 

kohtaa kuvataan 

dokumenttiin tuleva 

aineisto ja otetaan 

ryhmäkuva. Jeljärvi 

on nyt saavutettu.

Ajatukset risteile-

vät aavemaisessa si-

nihämyisessä illassa 

70 vuoden takaisiin 

tapahtumiin. Sis-

siosaston hyökkäys tuli kylässä majaileville täytenä 

yllätyksenä ja tuho oli sen mukainen. Myös osasto 

Puustisen ensimmäiset kaatuneet tulivat tässä ky-

lässä. 1. komppaniasta kaatui korpraali Veikko Ha-

verinen, 3. komppaniasta kaatuivat luutnantti Antti 

Pärssinen, korpraali Tauno Savinainen ja sotamiehet 

Toivo Kukkoyli, Aulis Lilja ja Eemil Remes. 3. komp-

paniasta jäi lisäksi haavoittuneena vangiksi sotamies 

Tauno Turunen, hänet palautettiin 25.12.1944.

Tutustumisen jälkeen Isto ja Reijo aloittavat pa-

luuhiihdon ja Ari ja Kari hiihtävät vielä päätietä puoli-

toistakilometriä Rukajärven suuntaan osasto Viitasen 

asemiin. Viitanen suojasi hyökkäystä osasto Puusti-

sen vasemmalla sivustalla.

Lähes 33 kilometrin hiihtoretken jälkeen Reijo ja 

Isto palaavat edellisen yön leiriin. Ari ja Kari hiihtävät 

vielä viisi kilometriä enemmän. Retken tärkein pää-

määrä on saavutettu. Ilta sujuu ruokaillessa ja päivän 

tapahtumia muistellessa. 

15.3.2013 
Ari: ”Aurinkoinen aamu enteili lämmintä päivää. Ke-

vättalven pakkasjaksoissa on positiivista verrattuna 

tammi-helmikuun pakkaskausiin, että päivällä pak-

kanen vääjäämättä lauhtuu auringonpaisteen vaiku-

tuksesta.”

Isto: ”Melkoisen kolmisen tuntia kestäneen rymyä-

misen jälkeen olimme harjun länsipuolella suon reu-

nassa. Päätimme yöpyä siinä, koska polttopuutakin 

oli hyvin saatavilla.”

Kari: ”Harjun maastoon päästiin hämärän raja-

mailla. Kuvaukset veivät oman aikansa ja harjun jyr-

kintä rinnettä kapusimme kävellen jo pimeydessä. 

Ahkio vedettiin harjanteen päälle siten, että kaksi 

miestä veti narusta, yksi (minä) oli vetovaljaissa ja yksi 

työnsi / piti ahkiota paikallaan, kun etummaiset vetä-

jät siirtyivät rinnettä ylöspäin. Kyllä tällainen jos mikä 

jää retkestä mieleen.”

Reijo: ”Edessä on siirtyminen retken haastavim-

paan paikkaan. Illalla nähtäisiin, minkälainen paikka 

Puustisen osaston harjunylitys tulee olemaan ja siitä 

mekin yli mennään.”

Aamutoimien jälkeen paluuhiihto kohti pääosas-

ton harjunylityskohtaa ”Kiinalaista Vuorta” alkaa. 

Ryhmä saapuu iltahämärissä harjun juurelle pisteen 

150.6 lähelle, samalle alueelle kuin osasto Puustisen 

joukot vuorokausi vajaa 70 vuotta aiemmin.

Kuvaukset aloitetaan suolla harjun juurella. Hiihto 

kohti harjua alkaa, ensimmäiset kumpareet ovat vaa-

timattomia ja mieleen jo hiipii tässäkö tämä oli. Kun 

päästään ensimmäisten kumpareiden päälle totuus 

valkenee. Ensin on mentävä parikymmentä metriä 

rinnettä takaisin alas ja sitten alkaa varsinainen vas-

tarinne. Juurelta katsottuna harjun päällystä ei näy, 

ainoastaan hyppyrimäen alastulorinteen oloista vas-

tamäkeä. Veteraanien kuvaukset rinteen jyrkkyydestä 

ovat erinomaisen tarkkoja vielä 70 vuoden jälkeen, 

terveiset vain Kalle Sutiselle ja Tauno Remekselle. 

Rinne on todella haasteellinen sitä yksin ylittävälle, 

saatikka ahkioiden kanssa rymyttäväksi.

Pieningän miehet riisuvat suosiolla sukset jalois-

ta. Ensin tampataan miehissä polku 70-senttiseen 

lumeen, jätetään reput ylärinteeseen ja palataan 

yhteiseen ponnistukseen. Ryhmän mukana ollut 

Jääkautinen muodestelma, yli 15 kilometriä pitkä, ja paikoin jyrkkäreunainen harju, nimeltään Kiinalainen vuori, laakeiden 
soiden keskellä, oli 70 vuotta sitten Sissiosasto Puustiselle, kuten osasto Raevaaralle ja nyt 2013 Ryhmä Pieningälle 
todellinen haaste ylitettäväksi. Miesten, ahkion ja varusteiden saaminen yli hyppyrimäen alastulorinnettä muistuttavan 
harjanteen yli, samalla kun ilta pimeni yöksi, vei ryhmältä aikaa kolme ja puolituntia.

Isto valmistaa hernekeittoa.
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ahkio vedetään miehissä liinaa apuna käyttäen ylös 

harjanteelle. Alkurinne, noin 40 metriä, on tosi jyrkkä. 

Loppurinne, parikymmentä metriä, on hieman loi-

vempaa. Harjun päältä avautuu upeat näköalat osas-

to Puustisen tulosuuntaan. Harjun ylimenon jälkeen 

ymmärsi, minkälainen haaste ”Kiinalainen Vuori” oli 

ollut osasto Puustisen miehille. Ryhmä Pieningän 

harjun ylitykseen kuluu aikaa kolme ja puoli tuntia.

Harjun ylityksen jälkeen laskeudutaan harjun toi-

sella puolella olevan aukean suon laitaan ja siihen 

perustetaan leiri. Matkan haasteellisimmat maastot 

on nyt ohitettu. Reijostakin alkaa tuntua, että tästä 

taitaa selvitä hengissä.

Sonkajärveläinen veteraani Kalle Sutinen kertoi 

harjunylityksestä: Oltiin vedetty kaverin kanssa ahkio-

ta ja ahkiossa oli myös joukkueenjohtaja luutnantti 

Anttosen reppu. Harjun juurella sanoin kaverille: ”nyt 

on oma henki tärkeämpi, kuin luutnantin reppu” ja 

heitti vetonarun kaulaltaan. Kaveri teki samoin ja niin 

luutnantin reppu jäi ahkioon harjun juurelle. Väsy-

neet miehet yrittivät pelastaa henkensä ja päästä har-

jun päälle. Harjun päällä Anttonen ärjyi; missä minun 

reppu? Tuolla alhaalla, kuului vastaus. Alhaalta kuu-

lui huuto: ”täälä on kapteeni Anttosen reppu, tulkka 

hake!” Joku mies oli jo aikeissa lähteä sitä hakemaan, 

kun toinen sanoin, että venäläinen siellä huutelee, 

älä mene! Niin jäi Anttosen reppu venäläisten käsiin.

16.3.2013
Ari: ”Aamu valkenee kirpeän pakkasen paukahdel-

lessa kelojen kyljissä. Sitä on mittarin mukaan - 22 

astetta. Aamupuuro teen ja näkkileivän kera tekee 

kauppansa. Leirin purku ja suksille. Suuntana on 

Kuutsujärven itäranta.”

Isto: ”Kuutsujärven ylitys tapahtui häikäisevässä 

auringonpaisteessa. Järven takana pidettiin ruoka-

tauko. Vielä runsaat viisi kilometriä Ontajärven itäran-

nalle, jossa viimeinen yö vietettäisiin.”

Kari: ”Metsä ja suo osuuksilla aukaisen sompala-

tua perässä tuleville ahkion vetäjille. Jäällä sompa-

ladusta ei ole hyötyä. Huulirasva on nyt tarpeen, kun 

aurinko porottaa ja käy pieni tuulenhenki.”

Reijo: ”Helpoimmat kaksi päivähiihtomatkaa jäl-

jellä, nämä männään vaikka takaperin.”

Aamu on kylmä mutta kaunis. Aurinko nousee 

pilvettömälle taivaalle. Pohjoisesta puhaltava viima 

pitää kylmää koko päivän. Ryhmä saapuu Kuutsujär-

ven rantaan paikalle, jolla osasto Puustisen pääjouk-

ko lepäsi 17.3.1943 aamuyön tunnit aina klo 05:55 

saakka, jolloin pieni 20 miehinen venäläisosasto 

tuli häiritsemään yöunia. Eino Penttilä joukkoineen 

asettui suojaamaan osasto Puustisen irtaantumista. 

Puustinen joukkoineen kiersi Kuutsujärven etelän 

kautta maitse, koska ei tiennyt venäläisten miehitystä 

järven länsirannalla, toisaalta satojen miesten vienti 

lähes viisi kilometriä leveälle Kuutsujärven selälle va-

loisina aamun tunteina olisi ollut iso riski, vaikka omat 

hävittäjäkoneet suojasivatkin paluumatkaa.

Ryhmä Pieninkä otti suunnan suoraan Kuutsujär-

ven yli ja kompassin neula osoitti kohti Ontajärven 

Punkkeriniemeä. Ylitettyään lukuisan määrän suo-

aukeita ja metsäkannaksia, ryhmä saapui illan suus-

sa klo 18:30 Punkkeriniemen eteläpuolelle pienen 

lahden juureen. Isto ja Reijo aloittivat leirin teon, Ari 

ja Kari läksivät kuvaamaan Soliolahden ja -niemen 

kohdalle pääosaston ylityspaikkaa. Samalla Ari ja 

Kari noutivat kätköstä menomatkalla jätetyn teltan ja 

kamiinan. Matkaa kätköpaikalle oli reippaat viisi kilo-

metriä suuntaansa. Ilta oli ehtinyt jo pitkälle kun Ari ja 

Kari palasivat leiripaikalle. Nyt päästiin pystyttämään 

mukana ollut Hawu-teltta ensimmäisen kerran. Pys-

tytys tapahtui illan pimeydessä. Ryhmä vetäytyi lo-

pulta makuupusseihin teltan suojiin. Jäistä koivua ja 

keloa laitettiin kamiinaan kovaa tahtia, mutta lämpö 

teltan sisällä ei tahtonut nousta millään. Vasta aamul-

la huomattiin, että teltan harja oli jäänyt auki ja noin 

15 senttiä leveästä reiästä vuoti kaikki kamiinan läm-

pö nopeasti harakoille. Ei siis ollut ihme, että teltan 

sisäkatto oli puolivälistä alaspäin kuurassa koko yön.

17.3.2013
Ari: ”Jotenkin huvittavaa sota-aikaisissa asiakirjoissa 

on se, että joukko pitää nimetä aina upseerin, tässä 

tapauksessa pataljoonan lääkärin, vänrikki Miina-

laisen mukaan. Miinalaisella ei ollut osaa eikä arpaa 

joukon johtamisessa. Hän luovutti karttansa Mauri 

Lähteelle, hiihteli joukon hännillä ja poistui joukosta 

jo Kuutsujärvellä pääosaston leiritulille, muistavat 

veteraanit.”

Isto: ”Ennen järven ylitystä oli vielä edessä viimei-

set kuvaukset paikassa, josta 22 miestä tuli jäälle. He 

joutuivat jäälle tultuaan kovaan tulitukseen, jolloin 

vain kuusi miestä pääsi ehjänä omalle puolelle. Lo-

put kaatuivat tai jäivät jäältä vihollisen vangiksi. Kun 

katsoi maisemaa, niin on ylipäätään ihme, että yksi-

kään pelastui, sillä tulitus monella konekiväärillä tuli 

niin läheltä ja edessä oli aukea järvenselkä.”

Kari: ”Hiihtoretken viimeisenä päivänä kuvattiin 

Lonkilan ja Lähteen ryhmän Ontajärven jäälle tuloa 

ja tuliylläkköön joutumista sillä paikalla, jossa se ole-

tettavasti tapahtui. Ihmeelliseltä tuntui, että siitä pai-

kasta kukaan voisi selvitä hengissä.

Reijo: ”Herkkä oli hetki aamulla, kun tiesi Lonkilan 

ja Lähteen menneen tästä ohi 70 vuotta aiemmin 20 

muun miehen kanssa. Muutoin helppo päivä.”

Aamulla herätys jälleen vaille seitsemän. Aamu-

puuroa keitellessä oivallettiin että on kulunut täsmäl-

leen 70 vuotta, kun olympiahiihtäjä Paavo Lonkilan 

vetämä osasto tuli tälle samalle paikalle ensimmäi-

senä Puustisen joukoista. Lonkila veti perässään ryh-

mää, jossa oli Raevaaran komppanian omien mies-

ten lisäksi 35. Lääkintäkomppanian miehiä, yhteensä 

22 miestä. Lonkila saapui Punkkeriniemen rantaan 

noin klo 08:00.

Ryhmä Pieninkä siirtyi Punkkeriniemen kärkeen, 

samaan paikkaan, miltä kohdalta sodan ajan asiakir-

jat kertovat Lonkilan ylittäneen linjat. Suoritettiin do-

kumenttikuvaus ja samalla tutkittiin Punkkeriniemen 

varustukset. Konekivääripesäkkeet löytyivät helposti 

ja niitä niemessä oli kaikkiin suuntiin jäälle päin. Nie-

men pohjoispäästä löytyi myös se korsu, jonka Niilo 

Korhonen oli vuotta aiemmin käynyt joukkoineen 

tuhoamassa ja josta hän sai 19 vankia. Lonkilan 

osaston Punkkeriniemeen jääneet kaatuneet, haa-

voittuneet ja vangiksi jääneet joutuivat varmasti kul-

kemaan tämän korsun kautta ennen kuin venäläiset 

lähtivät siirtämään heitä eteenpäin.

Tutkimukset ja kuvaukset tehtyään ryhmä Pienin-

kä nousi suksille ja otti suunnan suoraan kohti Onta-

järven kylää. Järven ylitys oli vajaa 12 kilometriä tällä 

kohtaa. Hyvissä ajoin saavuttiin kylälle. Retken pää-

töksen kruunaa Romanovien erinomaisen saunan 

löyly ja Ekaterinan herkullinen seljanka-keitto ja hir-

venliharisotto. Ekaterinan maittavan aterian jälkeen 

uni maistui koko porukalle, kuin Puustisen miehille 

konsanaan 70 vuotta sitten.

Reken Garminiin kertyneet päivähiihtomatkat

Suluissa Arin ilmoittamat Garmin kilometrit ja selitys 

pidemmälle hiihdolle.

11.3. 22,69km (28,20km) Vansjärven hiihto ed. ilta-

na.

12.3. 17,89km (17,60km)

13.3. 22,11km (26,20km) Kuvaushiihdot.

14.3. 32,78km (37,20km) Osasto Viitasen paikalla 

käynti.

15.3. 18,92km (21,80km) Kuvaushiihdot.

16.3. 16,19km (27,20km) Teltan nouto ja kuvaus-

hiihdot.

17.3. 12,55km (15,00km) Kuvaushiihdot.

Yhteensä: 143,13km (173,20km)

Paluumatkalla reitti vei Onihmajoen jäätä myöden, 
jolloin voitiin kiertää polvekkeisen joenrannan pahimmat 
ryteiköt. Onihmajoki on monesta kirjasta tuttu, laakean 
suoerämaan läpi virtaava joki, jonka kaikki alueella 
liikkuneet sota- aikaiset partiot joutuivat ylittämään.
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KARI SUOMALAISEN 
PILAKUVIA RAJAVIESTISSÄ
PROFESSORI, PILAPIIRTÄJÄ 

KARI SUOMALAISTA  (1920–

1999) VOISI MONEN MUUN 

OMINAISUUTENSA LISÄKSI 

LUONNEHTIA MYÖS HERKÄKSI 

TUNNEIHMISEKSI. USEAT 

HÄNEN PILAPIIRROKSENSA 

ERI VUOSIKYMMENILTÄ 

KUVASTAVAT OIVALTAVASTI 

LEIKANNUTTA TILANNEÄLYÄ. 

MYÖS RAJAMIESTEN ELÄMÄ OLI 

HÄNELLE TUTTUA. 

TOIMITTANUT PEKKA TUOMIKOSKI (© KARI SUO-

MALAISEN PERIKUNTA) 

Usein pilakuvissa toistuivat poliisiin, tul-

liin ja rajavalvontaan liittyvät teemat. 

Kari onnistui yhdistämään tavallisia 

ihmisiä koskettavat teemat ajankoh-

taisiin aiheisiin ja saattelemaan lukijat 

kädestä pitäen hauskalle mielelle. 

Koko kansan tunteman pilapiirtäjälegendan kuo-

lemasta tulee tänä vuonna kuluneeksi 14 vuotta. 

Päivittäisten ilmestyvien sanomalehtipilakuviensa 

lisäksi Kari julkaisi kymmeniä huumorialbumeja  aja-

noloon mittavilla painosmäärillä. Albumit ”kuluvat” 

edelleen kirjastoissa ja Kari-fanien käsissä ympäri 

Suomen. Vuonna 1959 Kari sai kansainvälisen ku-

vittajapalkinnon USA:sta. Professori Suomalaisen 

tuotanto elää ja voi hyvin myös taiteilijan kuoleman 

jälkeen. Uusin suomenkielinen julkaisu on hänen tyt-

tärensä Lilli Earlin toimittama Saunapuhdas Suomi 

(Otava 2007). Valkeakosken Sääksmäellä sijaitsevas-

sa Visavuori-museossa on Karin tuotantoa näyttelyin 

esittelevä Kari-paviljonki. 

Tässä tarjotaan Karin aitoja 

pilapiirroksia lukijaviihteenä. 

Kuvat ovat kuin poikkileikkaus 

Karin tuotannosta eri vuosi-

kymmeniltä. Ne antavat osuvan 

kuvan koko kansan armoitetun 

humoristin elämänotteesta. 

Tämän myötä saatetaan Karin 

Ohjus vain suhahtaa…
8.1.1985
Hattu heilahtaa, ohjus suhahtaa, seuraa virallinen anteeksipyyntö! Tasavallan presidentti 

Mauno Koivisto oli hieman ennen Inarinjärven ohjuskriisiä kajonnut uudenvuodenpu-

heessaan ohjusvaaraan puhuessaan kv. aseidenriisuntaneuvotteluista: Risteilyohjukset 

nousivat keskustelujen kohteeksi runsaat kymmenen vuotta sitten. Silloin niistä tiedettiin 

suhteellisen vähän. Nyt niistä tiedetään enemmän. Sotilaallisessa mielessä niillä voi olla 

oma merkityksensä, mutta poliittisesti ja erityisesti aseidenriisunnan kannalta niillä on 

monia kielteisiä ominaisuuksia.

Kun pian tämän jälkeen ohjus todella iskeytyi Inarinjärvelle, suomalaiset vetäytyivät 

kuoreensa. Meille esitettiin toki virallinen anteeksipyyntö, mutta nyt vasta todella tajuttiin 

Neuvostoliiton sotilaallinen voima. Se veti nöyräksi. 

Kari Suomalainen ei kumartanut piirroksissaan edes ohjuskriisiä. Toinenkin pilakuva ilmestyi aiheesta. Siinä veteraanit irvailivat vaiteliasta tiedotuslinjaa noudattaneen 

Rajavartiolaitoksen ottaneen kunniamarssikseen syksyn ikivihreän ’Ollaan hiljaa vain’. Toki hiljaa oleminen oli viisautta tuossa tilanteessa.

julkaisemaa huumoria nykylukijan nauruhermojen 

ulottuville. Antoisia Kari-selkäkeikkanauruja kaikille 

Rajaviesti-lehden lukijoille!

EV Group Oy
Matkakuja 6 A 12, Kotka

Puh. 05-230 8100

Lehtosen Liikenne Oy
Teollisuuskatu 6, Joensuu

Puh. 010-292 2450

International Paper
Nordic Sales Company Oy

Koskenparras 10, 55100 Imatra
Puh. 05-688 200
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TYÖKALUSI.
ALPINA TRAPPER 
 

- Kantavaimennettu

- Pitävä ja joustava Nordic-pohja

- Erikoisvahvistettu kärki

- Vedenpitävä ja hengittävä Sympatex-kalvo

- Suomalaiseen jalkaan sopiva leveä lesti 

- Valmistettu käsityönä Euroopassa
 

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