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Kotimainen koira-GPS

pohjoismaisiin olosuhteisiin

Kaikki Ultrapoint-mallit ja -ominaisuudet 

www.ultrapoint.fi 

Ultrapoint Koira-GPS:n valtuutetut jälleenmyyjät

Tilanne aina hallussa

Kauden 2010 uutuudet
- Automaattinen A-GPS
- DoGPS+ turbo: paikkatieto jopa 3 s:n välein
- Piirto-ominaisuus DoGPS Netissä

Myös ohjelman helppokäyttöisyyttä on kehitetty edelleen.
 
Tarkemmat uutuustiedot ja kaikki 
huippuominaisuudet www.ultrapoint.fi 

Ultrapoint Koira-GPS:ään kuuluu useimpiin 
puhelinmalleihin soveltuva ohjelmisto 
sekä muovinen, pestävä panta akkuineen 
ja latureineen. Antennit on sijoitettu 
optimaaliselle paikalle koiran niskaan. 
Tällä taataan pannan toimintavarmuus 
ääriolosuhteissakin.

Ultrapoint Koira-GPS 2010 -uutuudet myös vanhoille 
käyttäjille pantaan totuttuun tapaan ilmaiseksi! Voit 
tehdä ohjelma- ja laitepäivitykset itse – lähettämättä 
laitetta huoltoon. Uudistetussa DoGPS NETissä 
piirrät kartalle metsästysalueesi tärkeitä sijainteja 
kuten riistapellot, penkkatiet ja passilavat. Sijainnit 
näkyvät myös puhelimeesi ladatussa kartassa.

Ilmaiseksi 
passikavereille ja 

kaikille maastossa 
liikkujille
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pääkirjoitus

rajaviesti

Rajaviestimaraton, joka tänä vuonna juostiin, käveltiin ja sauvarullaluis-
teltiin Kuopio Maratonin yhteydessä, onnistui hienosti. Oli hienoa nähdä, 
että tapahtumasta tiedotettiin nyt myös Rajavartiolaitoksen intrassa. Hen-
kilöstö panikin tyytyväisyydellä merkille intrassa olleen ilmoituksen. Kiitos 
Rajavartiolaitoksen viestinnälle.

Suomen kieltä pidetään ulkomailla vaikeana, joten ei ole ihme, että se 
tuntuu olevan meille suomalaisillekin asia, josta voidaan saada tulkinta-
erimielisyyksiä. 

Tarkoittaako ”kehittää” sana parantamista vai heikentämistä? Tästä on 
syntynyt neuvotteluissa osapuolten välillä näkemysero! Palkkausjärjestel-
män kokemusosan kehittäminen on työnantajan mielestä varallisuuden 
siirtämistä pois kokemusosasta. Rajavartioliitto ei hyväksy kokemusosan 
varallisuuden siirtoa tällä hetkellä jo liian suurena olevaan suoritusosaan. 
Kysymyksessä olisi tulonsiirto, jossa toiset joutuisivat maksumiehiksi toisille 
tuleviin korotuksiin. Taskusta toiseen siirtoa emme hyväksy. Tulonsiirroissa 
työnsuoritusporras ei ole koskaan ollut saava osapuoli. Tämän suuntainen 
kehitys veisi ”hyväveli” järjestelmään, jossa esimiehillä on aivan liian suuri 
vaikuttamismahdollisuus virkamiesten palkkaukseen. 

Suoritusosan arviointijärjestelmää tulee kehittää siten, että se kohtelee 
kaikkia virkamiehiä tasapuolisesti arvioijasta ja virkapaikasta riippumatta. 
Virkamiesten tasapuolisen aseman varmistaminen tulee hoitaa kuntoon 
tulevana talvikautena, se on Rajavartiolaitoksen kunnia-asia. Esimies-
koulutusta on järjestettävä samassa paikassa samaan aikaan, yhdessä 
luottamusmiesten tai henkilöstön edustajien kanssa. Koulutus on tehtävä 
keskitetysti, jotta kaikilla olisi samat perusteet suoritusarviointia alaisilleen 
tehtäessä. Suoritusarviointiin ei saa muodostua henkilöstöryhmäkohtaisia 
raja-arvoja. Esimiesten on kyettävä arvioimaan henkilöstönsä samoilla 
periaatteilla. 

Esimiehen ennakkoteesi, ”minun alaiset eivät saa ylittää”, on väärä 
lähtöasetelma suoritusarviointiin. Arviointi tulee tehdä avoimesti tehtävistä 
suoriutumista tarkastellen. Nyt on kuulunut kuiskeita, miten suoritusarvi-
oinnit saadaan uusiksi, ja vielä arvioitaessa katsotaan taulukkoa minkä yli 
arviointi ei saisi mennä. Arviointia tehtäessä ei saa nojautua keskiarvoihin 
tai raameihin. Esimies ei saa kesken arvioinnin tarkastella, mille tasolle 
suoritusarviointi sijoittuu. Jos taulukoita katsotaan kesken arvioinnin, 
muodostuu siitä helposti määräävä tekijä suoritusarviointia tehtäessä. 
Asian korjaamiseksi esitän, että esimiehiä ja henkilöstön edustajia aletaan 
kouluttamaan yhdessä samanaikaisesti,  erillisillä henkilöstöhallinnon 
koulutuspäivillä. On vielä paljon tehtävää, jotta virkamiehiä arvioitaisiin 
tasapuolisesti palveluspaikasta ja tehtävästä riippumatta.

Rajavartioliiton ja Merivartioliiton jäsenten edunvalvonnan ja toimistolta 
tulevien palvelujen kehittämiseksi liitot ovat selvittäneet fuusioitumista. 
Tämä on jäsenpalvelujen kannalta erittäin tärkeää, koska kummankin liiton 
jäsenkunta koostuu samoista ammattiryhmistä. Yhdistymisellä saataisiin 
purettua päällekkäisyyttä ja keskitettyä päällekkäisyyksistä vapautuvat 
voimavarat edunvalvontaan. 

Liittojen edunvalvonta on jäänyt työnantajan jalkoihin jo vuosia sitten. 
Liittojen edunvalvojien määrän pysyttyä samalla tasolla, on samaan aikaan 
työnantajaedustajien määrä Korkeavuoren kadulla moninkertaistunut. 
Liittojen on kehitettävä toimintojaan, jotta ne kaikki eivät pyöri samojen 
asioiden parissa.  

Tällä hetkellä selvitystä vaille olevia asioita on sen verran paljon, että 
niillä työllistetään kaikki luottamusmiehet. Samanaikaisesti on puututtu 
pääluottamusmiesten virkamatkaoikeuksiin, mikä hankaloittaa heidän 
toimintaedellytyksiään. Tämäkö on tosiaan työnantajan tavoite?

Jorma Kariniemi
puheenjohtaja



4 RAJAVIESTI NRO 3/2010 - RAJAVARTIOLIITON JÄSENLEHTI

Rajaviesti –lehden 

SUURI VALOKUVAUSKILPAILU 
Rajaviesti -lehti julkistaa valokuvauskilpailun. Aikaa kuvaamiseen on 18.11.2010 saakka. Kilpailun tuomaristoon 
kuuluvat luontokuvauksen “grand old man”  Hannu Hautala, Koillismaan Uutisten päätoimittaja Pasi Määttälä, joka 
itsekin on kuvannut paljon mm. lehtiin ja studiossakin sekä Olli Ranua Rajaviesti –lehden toimituksesta. Paras kuva 
palkitaan 500 eurolla, toinen 300 eurolla, kolmas 200 eurolla ja neljäs sekä viides 100 eurolla. Tulokset julkaistaan 
Rajaviestissä 4/2010.

Rajaviesti etsii laadukkaita kuvia Raja-
vartiolaitoksesta. Kuvien tulee ilmentää 
toimintaa ja toimintaympäristöä, jossa 
Rajavartiolaitoksessa työskennellään. 
Näkisimme kuitenkin mielellään kuvissa 
henkilöitä, vaikka kuva ilmentäisikin pää-
asiassa toimintaympäristöä. 

Toimintakuviin toivotaan tietysti toimin-
taa sen kaikissa muodoissa. Kuvattavien 
ilmeet keskellä ”actionia” kertovat omaa 
kieltään, että nyt tapahtuu!

Nyt kaikki rohkeasti kamera käteen ja 
ottamaan onnistuneita otoksia. Levittäkää 
tietoa kilpailusta kaikille jäsenille ja varsin-
kin valokuvausta harrastaville.

SÄÄNNÖT

1. Kilpailuun voi osallistua kuvalla, jonka 
aihe on ”Rajavartiolaitoksen toimintaa ja 
toimintaympäristöä”. Kuva on vaikeuksitta 
voitava yhdistää Rajavartiolaitokseen ja 
sen toimintaympäristöön. Lähetä kilpai-
lukuva 18.11.2010 klo 12.00 mennessä 
sähköpostitse osoitteeseen rajaviestin.
kilpailu@gmail.com (Huom! Liitä vain yksi 
kuva / sähköposti).

2. Kilpailuun osallistutaan vain tiedosto-
muotoisilla (digi)kuvilla. Kuva voi olla tuo-
tettu kameralla tai skannerilla. Kyseessä 
ei ole kuvanmuokkauskilpailu, eli liiallinen 
kuvien käsittely / sisällön muuttaminen on 
kiellettyä, pois lukien tarpeelliset värien ja 
valon säädöt (jotka tehdään samanlaisena 
koko kuvan alalle) sekä kuvan rajaus.

3. Kuvien muoto on JPEG ja tarkkuus on 
oltava riittävä A4 kokoiseksi (300dpi).

4. Kukin kuvaaja saa osallistua kilpai-
luun korkeintaan viidellä kuvalla.

5. Liitä kuvalähetykseen nimesi, osoit-
teesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnu-
merosi.

6. Kilpailuun voivat osallistua kaikki 
Rajavartioliiton jäsenet (ml. eläkeläisjä-
senet).

7. Kilpailun raadin muodostavat Hannu 
Hautala, Pasi Määttälä ja Olli Ranua.

8. Osallistua voi vain omilla, aiemmin 
julkaisemattomilla kuvilla. Osallistujalla on 
oltava täydet oikeudet kilpailuun lähettä-
miinsä kuviin. Kilpailun järjestäjällä ei ole 

tekijänoikeudellista tai muuta vastuuta 
julkaistuista kuvista.

9. Rajavartioliitolla ja Pardialla on oikeus 
julkaista veloituksetta kilpailuun osallistu-
neita kuvia omissa julkaisuissaan (mm. 
lehdet ja internet).

10. Kilpailun tuloksista ei voi valittaa.
11. Kilpailun tulokset julkaistaan Ra-

javiesti -lehden joulukuun numerossa 
(4/2010) ja Rajavartioliiton internetsivuilla.

12. Lähettämällä kuvan kilpailuun, ku-
vaaja vakuuttaa, että kaikki edellä mainitut 
ehdot täyttyvät ja hän suostuu niihin.

13. Palkinnot: 1. palkinto: 500 euroa, 2. 
palkinto: 300 euroa, 3. palkinto: 200 euroa, 
4. palkinto 100 euroa ja 5. palkinto 100 
euroa. Mikäli valokuvauskilpailun taso on 
heikko, järjestäjä voi myös jättää joitakin 
palkintoja jakamatta.

Kuva Janne Moilanen
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MP-MYYMÄLÄ

www.maanpuolustusyhtio.fi

YYMÄLÄ AVOINNA:
ARK. 9.00-18.00, LA 10.00-14.00
POHJOINEN HESPERIANKATU 15, 00260 HHELSELSINKKIII

PUH. (09) 4056 2014 TAI (09) 40562015

LVI-Konsultointi J. Vaarala Oy
Pohjolankatu 4, 96100 ROVANIEMI

PUH. 010 3220 400, FAX. 016-310 117
MATKAP. 010 3220 401

juha.vaarala@lvi-konsultointi.fi 
www.lvi-konsultointi.fi 

 ✦ LVIA-SUUNNITTELU
 ✦ RAKENNUSAUTOMAATIO-
  SUUNNITTELU
 ✦ ASENNUSVALVONTA

Mastsystem Int’l Oy trading as Cobham Mast Systems
www.cobham.com/mastsystems

OKSATON PUU OY
Maljasienenkuja 10, Imatra

Puh. 050-5674 634

Tullilaboratorio
p. 09-6141

www.tulli.fi 



6 RAJAVIESTI NRO 3/2010 - RAJAVARTIOLIITON JÄSENLEHTI

Teksti ja kuvat Olli Ranua

III Rajaviestimaraton Kuopiossa 4.9.2010

Liikuntaa ja yhteisöllisyyttä
Kolmas Rajaviestimaraton juostiin, käveltiin ja sauvarullaluisteltiin Kuopion komeissa maisemissa. Neljästäkymme-
nestäyhdestä ilmoittautuneesta kahdeksan estyi viime tipassa osallistumasta, joten kolmekymmentäkolme kuntoilijaa/
urheilijaa starttasi eri lajeihin ja eri matkoille. Suurin osa osallistujista oli Kainuusta ja Kuusamosta, liekö johtunut siitä, 
että sieltä oli järjestetty myös linja-autokuljetus.

Monen suusta kuultuna tämänvuotinen 
tapahtuma oli kaikin puolin selkeästi paras. 
Kuopio Maratonin lajikirjo oli täydellinen: 
kävelymatkoja, juoksumatkoja, rullaluis-
telumatkoja ja sauvarullaluistelumatkoja, 
joten jokaiselle oli varmasti jotakin. Pilvi-
poutainen sää suosi ulkoilutapahtumaa ja 
kun aurinkokin kurkisti vielä iltapäivällä, 
mieliala oli korkealla. Tapahtuma-alue on 
mukavan tiivis, mutta kuitenkin riittävän 
tilava ja fasiliteetit Kylpylähotelli Rauha-
lahden puolesta olivat hienossa kunnossa. 
Ja mikäli tanssijalkaa vipatti, löytyi tanssi-
ravintolasta huippuesiintyjä.

Juoksut

Rajavartiolaitoksen mestaruuspokaalit 
jaettiin tuttuun tapaan kolmella matkalla: 

Ainoa joka on osallistunut kaikkiin kolmeen 
järjestettyyn Rajaviestimaratoniin on Juha 
Julkunen. Tästä hyvästä hän saa Rajaviesti 
-lehden päätoimittajalta Jorma Kariniemeltä 
muistomitalin.

Vielä ennen starttia oli näin maireita ilmeitä. 
No täytyy todeta, että hetki maaliin pääsyn 
jälkeen ilmeet olivat vielä iloisempia, kun 
tavoitteet olivat täyttyneet.
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varttimaraton (kymppi), puolimaraton ja 
kokomaraton. (Seuraavassa esiintyvät ajat 
ovat nettoaikoja ja kauttaviivan jälkeen on 
tasoitettu aika.)

Varttimaratonin nopein oli Matti Pulk-
kinen Kainuusta (37:13). Matti pokkasi 
hopeaa myös Kuopio Maratonin kympin 
kokonaiskilpailussa. Toiseksi juoksi Timo 
Kinnunen (43:03) ja kolmas oli Miikka 
Rautavirta (54:46).

Puolimaratonilla oli totuttuun tapaan 
eniten osallistujia, yhteensä 19. No-
peimman ajan juoksi Esa Kurvinen Kai-
nuusta (1:25:29) ja hän oli nopein myös 
tasoitetuissa ajoissa (1:15:31), sillä hän 
sai parhaan tasoituksen juostuaan M50 
sarjassa. Toinen oli Jarmo Tolonen M40 
(1:29:08/1:20:16) ja kolmas Juha Julkunen 
M40 (1:33:04/1:23:49), molemmat olivat 
samalla sijoituksella niin juoksuajoissa 
kuin tasoitetuissakin ajoissa. Esa Kurvinen 
oli Kuopio Maratonin kokonaisajoissa 
omassa sarjassaan toinen.

Kokomaratonilla Pirjo Urpilainen Kai-
nuusta oli suvereeni (3:38:16/2:59:00). 
Toinen oli Teemu Takalo (3:53:21) ja 
kolmas Markku Kvist (3:54:38). Pirjo si-

joittui Kuopio Maratonin naisten sarjassa 
neljänneksi.

Kävely ja sauvaluistelu

Kymmenen kilometrin kävelyyn osallistui 
neljä urhoa Kainuusta. Lämpötilan ollessa 
kymmenen asteen paikkeilla, ohi vilis-
tävien maisemien katsominen ja reipas 
ulkoilulenkki tuntuivat tehneen terää. 
Kymmeneen kilometriin saa jo jonkin 
aikaa laittaa tossua toisen eteen, vaikka 
kävelyssä ei otettu aikaa.

Sauvarullaluisteluun osallistui kolme 
miestä, joista kaksi kokomaratonille ja yksi 
puolikkaalle. Timo Määttä oli maratonin no-
pein (1:45:13) jääden kärjelle vain noin 20 
minuuttia ja Olli Ranua oli toinen (1:52:57). 
Puolimaratonilla Jorma Kariniemi sai ajan 

1:00:11. Sauvaluistelussa ei jaettu Raja-
vartiolaitoksen mestaruuspokaaleja.

Kolmas kerta ja Sisupalkinto

Rajaviestimaraton järjestettiin tänä vuonna 
kolmannen kerran. Edelliset kerrat olivat 
Kittilän Levillä (Ruskamaraton 2008) ja 
Vantaalla (Vantaan Maraton 2009). Ainoa 
joka on osallistunut jokaiseen Rajaviesti-
maratoniin on tukkilaislajien kuninkaana 
paremmin tunnettu Juha Julkunen Lapista. 
Tästä palkinnoksi hänelle luovutettiin 
pronssinen juoksijamitali asianmukaisilla 
kaiverruksilla varustettuna. 

Juha on harrastanut koko ikänsä ympä-
rivuotisesti ja laaja-alaisesti eri lajeja, joten 

Yllä Timo Kinnunen saapumassa maaliin 10 
km:n juoksusta. 
   Yllä oikealla Kuusamon karpaasit lähdös-
sä kävelymatkalle, vai oliko se Naisten 10 
kilometrin takaa-ajo.
   OIkealla kameralle poseeraa Jarmo Tolonen 
puolimaratonin maalissa.
   Vieressä Ilkka Ikävalko ylittämässä maalivii-
vaa puolimaratonin päätteeksi.
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myös pitkänmatkan juoksu kuuluu hänen 
repertuaariinsa.

Ensimmäistä kertaa jaettiin Rajavies-
timaratonin yhteydessä Sisupalkinto. 
Etukäteiskaavailuissa tämän palkinnon 
saajaksi oli ennakkosuosikkina Sami Hint-
sala. Hän nimittäin oli alkuviikosta lähtenyt 
polkupyörällä Helsingistä kohti Kuopiota 
osallistuakseen puolimaratonille. Pyöräily 
kuitenkin vioitti hänen toista polveaan sen 
verran, että lähtöviivalle ei tällä kertaa 
ollut asiaa. Samalla hän hävisi taistelun 
Sisupalkinnosta karvanmitalla.

Rajaviestimaratonin Sisupalkinto matka-
sikin Kainuuseen kolmelle päättäväiselle 
miehelle. Teemu Takalo, Markku Kvist ja 
Heikki Piirainen löivät vetoa viime keväänä 
kenellä kokomaraton kulkee nopeimmin. 
Jokainen on sen jälkeen harjoitellut 
määrätietoisesti kohti ensimmäistä ko-
komaratoniaan. Kenelläkään ei missään 
vaiheessa kesää käynyt mielessä heittää 
leikkiä sikseen, vaan kun leikkiin lähdettiin, 
se myös kestettiin.

Kokomaraton ei ole varsinkaan ensiker-
talaiselle mikään läpihuutojuttu. Miehet 
lähtivätkin rauhallisesti ja määrätietoisesti 
jahtaamaan juuri neljän tunnin alittavaa 
aikaa. Yhdessä he juoksivat noin 30 
kilometrin paikkeille, jossa Heikki joutui 
jäämään hetkeksi huoltamaan jalkojaan. 
Hän sai kuitenkin Teemun ja Markun 
vielä kiinni puolenkymmentä kilometriä 
myöhemmin. Lopussakin miehet etenivät 
varsin tasaisesti, erojen jäädessä hyvin 
pieniksi. Niin ja kaikki alittivat neljän tunnin 
tavoiteajan.

Miesten esimerkki kertoo mitä par-
haimmalla tavalla määrätietoisesta ja 
periksiantamattomasta eli sisukkaasta 
suorituksesta.

Arvonnat

Juoksumatkojen pokaalit ovat ainoat pal-
kinnot, jotka jaetaan aikojen ja sijoituksien 
perusteella. Ovh-hinnaltaan noin 3 300 eu-
ron arvoiset avontapalkinnot arvottiin kaik-
kien osallistujien kesken. Arvokkaimman 
palkinnon, Konan maastopyörän (arvo yli 
500 euroa) voitti Jarmo Tolonen ja toisen, 
lähes yhtä hienon maastopyörän (arvo yli 
400 euroa) voitti Jarkko Uusisalmi.

Seuraavaksi arvottiin kahdeksan sy-
kemittaria. Suunnon t6d Running Packin 
(arvo n. 455 euroa) voitti Miikka Rautavirta 
ja Suunnon t3d Running Packin (arvo 
n. 235 euroa) Timo Kinnunen. Garminin 

Yllä: Matti Pulkkinen oli hopealla myös Kuo-
pio Maratonin kympillä.
Alla: Esa Kurvisen ei olisi tarvinnut antaa “ikä-
tasoitusta” muille, hän oli koko joukon nopein.
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Forerunner 110:n (arvo n. 250 euroa/kpl) 
voittivat Tuomas Laosmaa, Esa Kurvinen 
ja Sami Hintsala. Suunnon t3c:n (arvo n. 
150 euroa/kpl) voittivat Hanna-Maria Löf-
backa ja Olli Ranua. Polarin sykemittarin 
(arvo n. 60 euroa) voitti Jorma Kariniemi.

Viisi juomareppua (arvo n. 65 euro/
kpl) meni seuraaville henkilöille: Heikki 
Piirainen, Esa Skogström, Ilkka Ikävalko, 
Outi Ruokolainen ja Tommi Harjumaa. 
Kolme Omronin askelmittaria (arvo n. 30 
euroa/kpl) menivät Markku Kvistille, Tarmo 
Mustaniemelle ja Markku Hyrkäkselle. 
Lisäksi arvottiin viisi värikästä Primus-
termosmukia (arvo n. 10 euroa/kpl), ja ne 

menivät Vesa-Pekka Moilaselle, Ari Kemp-
paiselle, Hannu Tervolle, Matti Pulkkiselle 
ja Timo Pirttimaalle.

Missä ensivuonna?

Jo Kuopiossa kävi kova kuhina ja kes-
kustelu seuraavasta Rajaviestimaratonin 
järjestelypaikasta. Moni oli Kuopion ko-
konaispakettiin niin tyytyväinen, että oli 
valmis tulemaan sinne takaisin jo ensi 
vuonna. Toinen esille noussut paikkakunta 
oli Jyväskylä ja siellä järjestettävä Finlan-
dia Marathon.

Vähimmäisvaatimukset Rajaviestima-
ratonin järjestyspaikkakunnallehan on 
paitsi syksyinen ajankohta, jotta kaikilla 
on mahdollisuus useamman kuukauden 
ajan kuntoilla sulalla maalla ennen tapah-
tumaa, myös se, että tapahtumasta löytyy 
niin sekä kokomaraton, puolimaraton kuin 
varttimaratonkin (kymppi).

Lisäksi näiden kolmen vuoden aikana 
on valintaa puoltaviksi seikoiksi havaittu 
seuraavat asiat: iso massatapahtuma, 

valittavana myös kävelymatka/-matkoja, 
hyvät majoituspaikat tapahtuman ytimessä 
ja paikkakunnan viihdetarjonta. Kävelyn 
voi kyllä järjestää itsekin, sitä ei tarvitse 
välttämättä olla paikkakunnan tarjoamana. 
Tämän vuoden perusteella myös rulla-
luistelu ja sauvarullaluistelu ovat valintaa 
puoltavia, mutta eivät pakollisia.

Ehdotuksia otetaan vastaan!

Haasta kaverisi!

Ensi vuodeksi on lopultakin tarkoitus ottaa 
vahvasti mukaan kaverin haastaminen. 
Mikäli Kuopiossa mukana olleet tulisivat 
mukaan myös ensi vuonna ja haastaisivat 
1-2 muuta mukaan kuntoilemaan ja osallis-
tumaan Rajaviestimaraton –tapahtumaan, 
osallistujia olisi ensi vuonna jo sata!

Niiden kesken jotka osallistuvat ensi 
vuoden tapahtumaan ja saavat haastettua 
kaverin mukaan, arvotaan erikseen laa-
dukkaita palkintoja. Jospa näin saisimme 
kuntoilun sanomaa vietyä tehokkaammin 
eteenpäin.

Vasemmalla yllä: Pirjo Urpilainen oli suvereeni maratonilla.
Vasemmalla: Hannu Tervo juoksi puolimaratonin perheen kannustamana.
Yllä: Kova kolmikko teki sen minkä lupsi, sekä itselleen että toisille.
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Yhteisöllisyys

Rajamieshengen tilaa on varaa parantaa. 
Koko Rajavartiolaitoksen henkilökunnalle 
yhteinen tapahtuma lähentää eri puolilla 
maata työskenteleviä, lisää yhteisölli-
syyttä ja parantaa samalla sitä kuuluisaa 
rajamieshenkeä. Työpaikoilla oleva hyvä 
yhteishenki tulisi saada myös koko val-
takunnan, eli koko Rajavartiolaitoksen 
työntekijöiden väliseksi yhteishengeksi. 
”Rajavartiolaitos yhden puolesta ja yksi 
Rajavartiolaitoksen puolesta” –henki olisi 
ensi arvoisen tärkeää. Mikäli halua on, se 
kyllä myös toteutuu. Tarvitaan kuitenkin 
aitoa halua ja työpaikoilla tehdyillä teoilla 
on tietysti suurin merkitys, kun puhutaan 
rajamieshengen kohottamisesta.

Osalle on näiden kolme vuoden aikana 
ollut hieman hankalaa, outoa ja jopa vas-
tenmielistä edustaa maratontapahtumas-
sa tai missään muussakaan tapahtumassa 
Rajavartiolaitosta. Mutta nyt on huomatta-
vissa, että pikkuhiljaa alkaa esiintyä jopa 
tervettä ylpeyttä, kun seuran kohdalla 
lukee komeasti Rajavartiolaitos. Myös se 
luo positiivista henkeä, että tapahtumas-
sa ollaan yhdessä, isommalla porukalla 
edustamassa omaa työpaikkaa. Ja siis 
parantamassa myös rajamieshenkeä.

Tervetuloa ensi vuonna entistä suurem-
malla joukolla!

Lopuksi vielä kiitos Rajaviestimaratonin 
suojelijalle Sisäasiainministeriön kans-
liapäällikkö Ritva Viljaselle. Toivottavasti 
tekniselle paidalle on runsaasti käyttöä!

Yllä: Maratonin kaksi 
nopeinta: oikealla Pirjo ja 
vasemmalla Teme.

Keskellä: Kuusamoon linja-
autolla palanneet luovuttivat 
Suomussalmella puoli-
maratonin kakkossijasta 
Jarmo Toloselle pokaalin ja 
arvonnasta pääpalkinnon eli 
Konan laadukkaan maasto-
pyörän.

Alla: Väsyneet juoksijat 
odottavat arvontaa ja 
palkintojenjakoa. Ikkunasta 
näkyy Rajaviestimaratonin 
“plakaati”.
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Maraton
1.
2.
3.
4.

Nimi
Pirjo Urpilainen
Teemu Takalo
Markku Kvist
Heikki Piirainen
Jousia Haverinen
Veli Sipola

Sarja
N
M
M
M
M45
M

Aika
3:38:16
3:53:21
3:54:38
3:56:44
DNS
DNS

Tasoitus
0,8201
1
1
1
0,9018
1

Kokonaisaika
2:59:00
3:53:21
3:54:38
3:56:44
DNS
DNS

Tulokset

Puolimaraton
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Aika
1:25:29
1:29:08
1:33:04
1:35:41
1:38:41
1:47:56
1:45:28
1:33:30
1:53:29
1:38:33
1:38:36
1:52:10
1:57:19
1:46:50
1:47:33
1:51:32
2:28:55
2:11:36
2:16:38
DNS
DNS

Nimi
Esa Kurvinen
Jarmo Tolonen
Juha Julkunen
Tarmo Mustaniemi
Tuomas Laosmaa
Mervi Urpilainen
Jouko Malinen
Ari Kemppainen
Hanna-Maria Löfbacka
Jarkko Uusislami
Jarno Nousiainen
Ilkka Ikävalko
Kari Inget
Harri Syri
Vesa-Pekka Moilanen
Esa Skogström
Tanja Timonen
Jari Miettunen
Hannu Tervo
Jyrki Sydänoja
Sami Hintsala

Sarja
M50
M40
M40
M50
M40
N
M50
M
N
M
M
M50
M50
M
M
M
N
M
M
M
M

Tasoitus
0,8834
0,9006
0,9006
0,8834
0,9006
0,8497
0,8834
1
0,8497
1
1
0,8834
0,8834
1
1
1
0,8497
1
1
1
1

Kokonaisaika
1:15:31
1:20:16
1:23:49
1:24:32
1:28:52
1:31:43
1:33:10
1:33:30
1:36:26
1:38:33
1:38:36
1:39:05
1:43:38
1:46:50
1:47:33
1:51:32
2:06:32
2:11:36
2:16:38
DNS
DNS

Nimi
Matti Pulkkinen
Timo Kinnunen
Miikka Rautavirta
Outi Ruokolainen

DNS = “ei startannut”

Sarja
M
M
M
N

Aika
37:13
43:03
54:46
DNS

Tasoitus
1
1
1
0,8576

Kokonaisaika
37:13
43:03
54:46
DNS

Varttimaraton 
(kymppi)
1.
2.
3.

Sauva-
luistelu 
Maraton
1.
2.

Nimi
Timo Määttä
Olli Ranua
Jan Renman

Aika
1:45:13
1:52:57
DNS

Sauva-
luistelu 
Puolimaraton
1.

Nimi
Jorma Kariniemi

Aika
1:00:11

Kävely 
10 km

Nimi
Tommi Harjumaa
Markku Hyrkäs
Timo Pirttijärvi
Tero Turkia
Heikki Myllys          DNS
Teija Myllys            DNS



12 RAJAVIESTI NRO 3/2010 - RAJAVARTIOLIITON JÄSENLEHTI

Teksti ja kuvat Sami Hintsala

Helsingistä Kuopioon

Polkupyörällä 
Rajaviestimaraton -tapahtumaan
”Tervetuloa tapahtumaan ja majoittumaan meille!” toivotti ystävällinen virkailija hotellin vastaanotossa. Vilkaisin kello-
ani. Etuajassa. Kiitin ja ajattelin, että minun osaltani maraton taitaa olla takanapäin. Olin väsynyt ja nälkäinen. Takana 
oli raskas pyöräilypäivä pohjoistuulessa ja vesisateessa. Olin tullut Rautalammilta Kuopion Rauhanlahteen. Vaikka 
matkaa viimeisellä etapilla oli ainoastaan 70 kilometriä, tuntui tämä neljännen päivän matka edellisiä raskaammalta. 

Seuraavan päivän Savon Sanomista 
lueskelinkin, kuinka paikoitellen myrsky-
lukemiin yltänyt puuskittainen pohjoistuuli 
oli aiheuttanut vahinkoja pitkin Pohjois-
Savoa. Lieneekö ollut sama pohjoistuuli 
joka vihoitti minunkin polveni tosissaan 
särkemään vaiko uudet lukkopoljinkengät 
ja niiden väärä asento? 

Houkutteleva tilaisuus

475 kilometrin syksyinen fi llarointi Kuopi-

oon oli monen sattuman summa. Innostuk-
seni pyöräilyyn syntyi jo vuosia aikaisem-
min, kun mietin mitä voisin tehdä kuntoni 
parantamiseksi. Silloin huomasin, että 
työmatka Helsinki-Vantaan lentoasemalle 
oli mitä mukavin tehdä pyöräillen. Aluksi 
kokeilin pyöräilyä kesäisin kauniissa sääs-
sä pitkin maisemareittiä. Vähitellen kunnon 
kasvaessa 25 kilometrin työmatka alkoi 
tuntua mukavammalta ja pyöräilystä töihin 
tuli tapa muulloinkin kuin kesäpäivinä. 

Kun huomasin kesällä kutsun Rajavies-

timaratoniin, alkoi mielessä itää ajatus 
yhdistää kuntoilu ja tapahtuma. Tähän 
kannusti myös myöhäinen kesäloma-
ajankohta sekä tieto siitä, että lapset ja 
vaimo ovat jo turvallisesti tarhassa ja 
koulunpenkeillä. Niinpä ilmoittauduin roh-
keasti mukaan miesten puolimaratonille 
ja aloin tehdä matkajärjestelyitä. Reitin 
suunnittelussa yritin ottaa huomioon tois-
ten pyöräilijöiden kokemuksia matkan var-
relta. Ostin myös pyöräilijöitä varten tehdyt 
GT –kartat. Tärkeää oli myös se, missä 
tulisin majoittumaan matkan varrella. Jo 
alkutekijöissä jätin pois teltta ja leirintäalue 
-vaihtoehdon myöhäisen ajankohdan ja 
ennustetun kehnon sään takia. Lopulta 
päädyin reititykseen: Helsinki – Mäntsälä 
– Hollola – Asikkala – Sysmä – Luhanka 
– Korpilahti – Jyväskylä – Laukaa – Konne-
vesi – Rautalampi – Suonenjoki – Kuopio. 
Ensimmäisen yön Hollolassa ja toisen yön 
Korpilahdella yöpyisin ystävieni luona, kol-
mannen retkeilymajassa Rautalammilla. 
Pyörän selkään lastasin neljä laukkua, 
joista löytyi lähinnä vaihtovaatteita ja 
-kenkiä, pientä evästä, korjausvälineitä 
sekä kirjallisuutta.

Alun kompurointia

Alkumatka Helsingistä Tikkurilan ja Korson 
kautta Keravalle sujui mukavasti ja pienes-
sä jännityksessä. Niinpä eräässä Korson 
liittymässä en muistanutkaan miten jalassa 
olevat uudenkarheat kengät olivatkin luk-
kopoljinkengät ja ykskaks yllättäen löysin 
itseni oikealta kyljeltäni pyörätien ja ajora-
dan väliseltä viheralueelta. Onneksi taka-
na olevat laukut olivat pullollaan tavaraa 
eikä käynyt kuinkaan! Muutamat autoilijat 
saivat vain makoisat naurut. 

Kaatumisesta vaikuttuneena seikkailin 
vielä Keravalla radan varressa muutamat 
ylimääräiset mutkat ennen kuin löysin 
itseni tutusta paikasta Tuusulanjärven 
rannalta. Olikin evästauon paikka. Matka 
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Järvenpään ja Kellokosken kautta Mänt-
sälään oli mutkainen mutta mukava. Enpä 
arvannut millaisiin mutkiin ja mäkiin vielä 
joutuisin! 

Pidettyäni kunnon lounastauon ravintola 
Amizzassa jatkoin matkaa vanhaa Lah-
dentietä kohti Hollolan Salpakangasta, 
ensimmäistä yöpymispaikkaani. Perille 
päästyäni kello kävi jo kuutta. Takana oli 
noin yhdeksän tunnin matka taukoineen 
ja 120 kilometriä ajoa. 

Kohti Keski-Suomea 
intiaanisokerin voimalla

Illan tankkauksen ja saunan sekä yölevon 
jälkeen matka jatkui aamulla Salpakan-
kaalta Lahden keskustan kautta kohti 
Asikkalaa. Sää oli, kuten koko eilisen 
päivänkin, puolipilvinen ja sopivan viileä 
pyöräilyyn. Sadekuuroja tosin oli luvattu 
iltapäivästä alkaen. Asikkalan kappelilla 
pysähdyin syömään ja lepäämään sekä 
tutkimaan hetkeksi muistomerkkejä. Pian 
pohjoisen taivaalle alkoi kuitenkin kertyä 
uhkaavasti pilviä ja päätin lähteä matkaan 
kohti Sysmää. Pukkilanharjulla jouduin 
pukemaan ensimmäistä kertaa päälleni 
sadevarusteet. Vettä tulikin kunnolla. On-
neksi vastatuuli oli vielä kohtuullinen, jotta 
pääsin eteenpäin. Edettyäni 80 kilometriä 
saavuin Sysmään jossa lounaskahvilan 
terassilla nautittu kuuma kanakeitto kum-
masti virkisti matkalaista. Tosin hetken 
jo epäilin, sainkohan tarpeeksi energiaa 
keitosta ja salaatista. Saisipa nähdä. 

Matka Sysmästä Luhankaan sujui koh-
tuullisen mukavasti pienistä tietyöpätkistä 
huolimatta joissa matkavauhtia piti laskea 
huomattavasti irtokivien takia. Maasto 
alkoi mäkistyä. Kartasta seurasin kuinka 
”vuori” ja ”mäki” toisensa perään jäi taak-
se. Jaloissakin alkoi matka tuntua, erityi-
sesti vasemmassa polvessa, joka kipeytyi 
ajaessa. Epäilin, että polvi oli huonossa 
ajoasennossa lukkopolkimen takia. Päätin 
yrittää korjata asentoa huomista varten. 

Luhangan kyläkauppa oli maininnan 
arvoinen. Olin tyhjentänyt juomapulloni 
ja tarvitsin kipeästi energiaa. Kyläkaupan 
tytöt tarjosivatkin oikeaa intiaanisokeria. 
Ostin mukaankin kilon verran vaikka 
painoa oli jo ennestään tarpeeksi. Tankat-
tuani mehua, leipää ja banaaneja lähdin 
urheasti kohti Korpilahtea vaikka matkaa 
oli takana tälle päivälle jo miltei 130 kilo-
metriä. Yhtään ei lohduttanut kyläkaupan 
edustan miesten vitsailut ”Vaarunvuorista” 
ja niille nousuista. Ilta alkoi kummasti vii-
letä kun saavuin Kärkistensalmen sillan 
kautta Korpilahdelle. Onneksi pääsin 
Korpilahden pappilaan saunanlämmityk-
seen ja ruokapöytään! Lapset ihmettelivät 
pihalla silmät pyöreinä, että mikset tullut 

autolla? Niinpä. Uni pappilan aitassa tuli 
kohtuullisen helposti 170 kilometrin ja liki 
12 tunnin taipaleen jälkeen. 

Myrskyn jälkiä savolaiseen 
emäpitäjään

Yllättävän hyvin palautuneena nousin aa-
mulla taas pyörän selkään. Ainoa paikka 
joka vihoitteli, oli vasen polveni. Kokeilin 
löysätä poljinta niin, että kenkä pääsi 
vähän elämään paikallaan. Lähdin nouse-
maan yltyneessä vastatuulessa Muuramen 
kautta kohti Jyväskylää, jonne saavuttuani 
meinasin juuttua polkupyöräruuhkaan 
keskustakampuksella! Hienoa oli nähdä 
laumoittain muitakin pyöräilijöitä. 

Haikeana ohitin Jyväskylän ja jatkoin 
kohti Laukaata pienen välipalan jälkeen. 
Onneksi ei enää satanut. Pyörätie Jy-
väskylän ja Laukaan välillä oli tosi hyvä. 
Laukaa tarjosi lounaaksi pyttipannua ja ka-
nanmunaa. Tästä virkistyneenä lähdin Äi-
jälän kautta polkemaan kohti Konnevettä. 
Koko päivän puhaltanut kylmä pohjoistuuli 
ajoi minut välipalalle Konneveden kylä-
kaupan eteiseen, jossa sain vaihdettua 
kuulumiseni kylänmiesten kanssa. Tiesivät 
kertoa muistakin pyörähulluista ja niiden 
saavutuksista! Minä sen sijaan ihmettelin 
miten koko tienvarren metsikkö oli kaatu-
nut Tankolammen ja Konneveden välillä? 
Sen oli kuulemma hoidellut Asta-myrsky. 
Oli tukkiautoa liikenteessä ja puuta niin 
paljon etten ole koskaan nähnyt!

Rautalammilla pääsin yöksi Korholan 
kartanoon, jonka mielenkiintoiseen histo-
riaan ennätin vielä illalla hiukan perehtyä 
ennen nukkumaan menoa. Jäinpä miet-
timään miten tiukkaa elämä on voinut 
tässäkin pitäjässä ennen olla, varsinkin 
ennen torpparilakia. Kun kartanon herra 

oli pannut työpäivät alkamaan kello neljä 
aamulla, niin neuvottelun varaa oli jäänyt 
enää ruokatunnin pituudesta. Tappeluhan 
siitä tuli ja henki meinasi lähteä isännältä. 
Onneksi oli ollut riski mies.

Viimeisen päivän matkasta tulikin sa-
nottua olennainen. Semmoista tuulta ja 
vesisadetta koko päivän ettei eteenpäin 
meinannut päästä. Mitä vähemmäksi 
kilometrit kuluivat, sitä kipeämmiksi ja 
hitaammiksi ne kävivät. Eikä Kuopiotakaan 
saavutettu ilman ankaria nousuja. Vihdoin 
pääsin perille Rauhalahteen. Hitaasti 
mutta varmasti hinasin itseni kylpyyn 
ja saunaan. Saunan lauteilla kuuntelin 
puheita huomisesta maratonista. Minun 
maratonini on jo takana, ajattelin. Samalla 
ajattelin, että menenpä huomenna juoksun 
sijasta kannustamaan rajamieskavereitani 
matkan varrelle. 

Jälkilöylyt

Puolimaraton jäi juoksematta, harmi 
vaan. Näin kuitenkin huikeita suorituksia 
kun kovakuntoiset rajamiehet ja naiset 
panivat parastaan! Oli mukavaa päästä 
perille ja osallistua tapahtumaan katsomon 
puoleltakin. Eikä juoksumatkaa varten 
treenaaminenkaan mennyt toivottavasti 
hukkaan. Onhan kilpailu ensi vuonna-
kin. Niin, ja tekisin mielelläni matkankin 
uudelleen ilman polvivaivoja. Kiitokset 
vielä järjestäjille hienosta tapahtumasta 
ja upeista arvontapalkinnoista!  

Terveisin ”onnellinen voittaja”.

Kirjoittaja on helsinkiläinen rajavartija ja 
toimii päivystäjän tehtävissä rajatarkas-
tusosastossa Helsinki-Vantaan lentoase-
malla.
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Teksti P-KR:n luottamusmies Janne Varonen
Kuva Timo Talala

Rajavartijoille ei sallita ammattimaista kalastustoimintaa

Kalastus kielletty!
Rajavartiomies laati keväällä 2009 sivutoimilupahakemuksen ammattimaisen kalastuksen harjoittamiseen kotikun-
tansa vesistössä. Aluepäällikkö ei puoltanut hakemusta ja hallintoyksikön päällikkö hylkäsi hakemuksen, koska he 
katsoivat, että sivutoimi voisi joutua ristiriitaan rajavartijan tehtävien hoidon kanssa. 

Virkamies ei ollut tyytyväinen päätökseen 
ja hän otti yhteyttä minuun asian hoitami-
seksi. En kuitenkaan pystynyt auttamaan 
asiassa sen enempää, vaikka mielestäni 
päätös oli kyseenalainen, koska edunval-
vontajärjestelmämme ei pitänyt päätöstä 
vääränä. 

Onneksi virkamiehen lähipiiristä löytyi 
kaksi henkilöä, joilla oli koulutusta oike-
usopista, ja he tarjoutuivat auttamaan 
asiassa, koska myös pitivät päätöstä 
kyseenalaisena. 

Ensiksi virkamies laati valituksen Kuo-
pion hallinto-oikeuteen perusteluineen. 
Perusteluissa vedottiin sivutoimen talo-
udelliseen merkityksettömyyteen, virka-
miehen työhön, joka ei sisällä kalastuk-
sen valvontaan liittyviä tehtäviä, sekä 
sivutoimen harjoittamispaikan etäisyyteen 
virkamiehen virkapaikalta. 

Kuopion hallinto-oikeus teki hylkäävän 
päätöksen asiassa 22.10.2009. Virkamies 
ei ollut tyytyväinen hallinto-oikeuden 
päätökseen, joten hän laati valituksen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen lisäpe-

rusteluineen. Lisäperusteluissa vedottiin 
sivutoimen asia- ja alueellisen yhteyden 
puutteeseen sekä yhdenvertaisuuteen, 
koska K-SR ja KR ovat myöntäneet 
rajavartiomiehille sivutoimilupia kalastus-
toimintaan. 

Korkein hallinto-oikeus teki asiasta 
hylkäävän päätöksen 02.07.2010, mutta 
jätti tutkimatta toisen vaatimuksen, jossa 
virkamies vaati sivutoimiluvan myöntämis-
tä virkavapaan ajalle. 

RVLE oli selvityksessään KHO:lle to-
dennut, ettei kyseisen sivutoimen harjoitta-
miselle virkavapaan aikana ole estettä. 

KHO:n päätös on mielestäni yllättävä, 
koska saman sivutoimen harjoittamiseen 
on aikaisemmin lupia myönnetty Rajavar-
tiolaitoksen eri hallintoyksiköissä. 

Koko prosessin käyminen kuitenkin 
kannatti, koska RVLE on KHO:lle teke-
mässään lausunnossa todennut, että 
virkamies pystyy harjoittamaan kyseistä 
sivutointa virkavapaalla. 

Toivottavasti tämä tulkinta pitää, kun 

vastaavia sivutoimilupia haetaan virkava-
paan ajalle.

Päätöksiä voidaan tehdä omilla tulkinnoilla 
laista ja asetuksista eri puolilla maata ja 
oikeusjärjestelmän tarkoitus on todeta 
onko päätökset oikeita vai vääriä. Tässä 
tapauksessa ilmeisesti vastaavista sivutoi-
milupahakemuksista aikaisemmin annetut 
myönteiset päätökset ovat olleet vääriä. 

Nyt on saatu asia päätökseen ja suuri 
kiitos kuuluu virkamiestä auttaneille hen-
kilöille.

Rajavartioliitolla ja Pardialla on asian 
hoitamisessa peiliin katsomisen paikka.
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Turvallisuusalan koulutusta ja tutkintoja

Tutkinnot
– vartijan ammattitutkinto
– turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
– lukkosepän ammattitutkinto
– lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto

Kurssit
– järjestyksenvalvojan perus-, kaasusumutin ja kertauskoulutukset
– vartijan peruskurssit
– turvallisuustekniikan erikoiskurssit
– työturvallisuuskorttikoulutus
– tulityökurssit

Turvallisuusalan yrityskoulutus

Lisätietoja: 

Helsinki | Porvoo | Vantaa

Suositun 60-sarjan käsilaitteet 
on nyt uusittu.   
Sarjassa on kolme kovan luokan 
gepsiä haastaviin olosuhteisiin.

- selkeä iso näyttö (2,6”) ja käyttöliit-
tymä erillisin toimintanäppäimin

- erittäin herkkä Hotfix-GPS
- toiminta-aika 15-20 tuntia
- kiinteä muisti 850 Mb
- mikroSD-korttipaikka
- vesitiivis IPX7
- USB- tiedonsiirto 
- Custom Maps -yhteensopiva
- laaja lisävarustevalikoima

Mallikohtaisia ominaisuuksia
- 3-akselinen sähkökompassi
- barometrinen korkeusmittari
- lämpömittari
- ANT-tiedonsiirto reittipisteiden  

ja reittien siirtoon
- esiohjelmoitu maastokartta 1:100k

M A A S T O O N  •  V E N E E S E E N  •  A U T O O N
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Tarkat Suomi Pro-kartat  

mikroSD- tai DVD-aineistona

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

Ulkotöihin pehmeintä 
merinovillaa

Villa ylläpitää 
lämpötasapainon
Meiltä myös villaiset sukat, 

lapaset, kaulurit,
päähineet ja pohjalliset
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Teksti ja kuvat Jorma Summanen

Jorma Kariniemi 50 vuotta

Liiton puheenjohtaja täytti vuosia
Rajavartioliiton puheenjohtaja Jorma Kariniemi täytti 50 vuotta 24.7. Juhlia vietettiin Ylitornion Loma-Vietosella. Paik-
ka on lomakylä, jonka Jorman vanhemmat ovat aikaisemmin perustaneet ja jota nyt emännöi hänen siskonsa Tuija 
Kariniemi-Saukkoriipi.

Puitteet Iso-Vietosjärven maisemissa 
olivat komeat ja tälle kesälle uskollinen 
aurinko lämmitti. Vieraita oli ns. tuvan 
täydeltä (150) ja lomakylän pirtissä vallitsi 
tunnelma kuin vanhan ajan iltamissa. Ja 
todella, iltamiksi juhlat lopulta kääntyivät. 
Illan ja yön mittaan väkeä tanssitti alkupe-
räinen Yölintu-yhtye.

Rajavartioliiton hallituksen lahjat ojensi 
pääluottamusmies Markku Pietikäinen 
yhdessä hallituksen jäsenen Risto Heikki-
sen kanssa. Paikallisyhdistyksistä paikalla 
olivat muistamisineen Kuhmon, Pohjois-
Karjalan ja Helsingin yhdistysten edustus, 
joista Isto Turpeinen luovutti yhdistyksensä 
pöytästandaarin.

Evp-jäsenten kollegiota johtanut liiton 
entinen puheenjohtaja ja kunniajäsen 
Reijo Kortelainen ojensi puheenjohtajalle 
Reino-tohvelit. Saatesanoissaan Reke 
kertasi Jorman pitkää järjestöuraa ja astu-
mista ihan kuvainnollisesti puheenjohtajan 
kenkiin.

Henkilökohtaisena lahjana Markku 
Pietikäinen ojensi puheenjohtajalle tasku-
kellon perineen, joka tulee sitten luovuttaa 
seuraajalle kun hänen kausi liiton johdossa 
päättyy.

Yllä: Pääluottamusmies Markku Pietikäinen luovutti päivänsankarille hallituksen ja omat lahjan-
sa. Taustalla Jorman Jaana-vaimo kukitettuna.

Alla vasemmalla: Jorman vanhat kaverit järjestivät hiihtokisat ja varusteet olivat päivänsankaria-
kin vanhemmat. Tällä kertaa lumen sijaan hiekka pöllysi!

Alla: Onnitteluvuorossa entisiä ja nykyisiä Rajavartioliittolaisia, vasemmalta Isto, Reke, Aarno ja 
Risto.
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Turun Satama on tär-
keä tavara- ja henki-
löliikenteen keskus, 
jossa liikkuvien ihmis-
ten, rahdin sekä ym-
päristön turvallisuus 
on osa Sataman laa-
dukasta palvelua.

TAT TCT TEL TDC TCP

www.portofturku.fi

Täyden palvelun talo 
merenkulkijoille ja telakoille

Navigointilaitteet
Konehuonelaitteet

Kommunikointilaitteet
Säiliömittauslaitteet 

teollisuudelle

AT-Marine Oy

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

Lukituksen, oviautomatiikan ja 
turvajärjestelmien ammattilainen

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

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

Paloilmoitinjärjestelmä - asennus ja huolto, 
hälytyskeskuspalvelut, henkilöturvajärjestelmät, 

rikosilmoitusjärjestelmät, mökkihälytinjärjestelmät, 
videovalvonta

www.securi.fi

YIT/LENTEK
LAPPEENRANTA                            

Myllymäenkatu 21, 53100 Lappeenranta, puh. 0204 336 571

  TOHMAJÄRVEN KUNTA
  Rajattomat mahdollisuudet

Väljiä ja edullisia tontteja. Myös rivitalohuoneistoja,

 talojakin tarjolla. p. (013) 684 300, www.tohmajarvi.fi
Väljiä ja edullisia tontteja. Myös rivitalohuoneistoja, 

talojakin tarjolla. p. 040 105 4015, www.tohmajärvi.fi 

Kittilän kunta myy lomatontteja
Leviltä  golfkentän ja Ounasjoen läheisyydestä

Golfrannan asemakaava-alueelta.

Yhteystiedot: KITTILÄN KUNTA
 www.kittila.fi 
 Veli-Matti Virtanen 040-5811889
 E-mail  Veli-Matti.Virtanen@Kittila.fi 

• SÄHKÖURAKOINTI, SÄHKÖSUUNNITTELU

• KORJAUSTYÖT, SÄHKÖTARVIKKEET

• ATK-LÄHIVERKOT, HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT

• VALOMAINOSASENNUKSET JA -KORJAUKSET

Puh. 08-8180400, 0400-685357
www.elektria.fi /juurtela
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Teksti ja kuva Jorma Summanen

Rajavartioliiton kunniajäsen n:o 4

Rajan Olli täytti 80 vuotta
Kajaanilainen Olavi Mustalahti on yksi Rajavartioliiton kunniajä-
senistä. Liiton entinen puheenjohtaja ja järjestösihteeri nimettiin 
kunniajäseneksi kesällä 1991. Kun mies on syntynyt vuonna 
1930, niin tänä vuonna heinäkuun puolivälissä tuli täyteen kunni-
oitettavat 80 vuotta. 

Ollin elämänkaaresta kirjoitin 1990-luvun 
loppupuolella artikkelin Rajaviestiin ja 
hänen muisteluksiaan ja kannanottoja on 
lukuisa määrä myös vuonna 2006 julkais-
tussa liiton historiikissa Pitkä Partio. 

Kuinka Ollin ja vaimonsa Siljan (56 vuot-
ta aviossa) elo on viime vuosina hurissut, 
siitä otimme pienellä kollegiolla selvää 
viikko synttäripäivien jälkeen. Samalla 
luovutimme myös liiton lahjana molemmille 
aamutossut kukkien kera.

Järjestöelämää

Järjestöelämää seuranneilla Olavi Mus-
talahden rauhallinen olemus tuli tunne-
tuksi jo 1960 luvun puolella ja viimeistään 
vuosina 1974–80, jolloin hän toimin liiton 
puheenjohtajana. Tehtävä sai suoraan 
jatkoa, sillä hänet palkattiin järjestösih-
teeriksi, kun säädetty eläkeikä rajamiehen 
töihin tuli täyteen. ”Diplomieläkeläinen” 
Ollista tuli vuonna 1990.

Kun lähetystömme sattui myös olemaan 
hieman varttuneempaa väkeä (Reijo 
Kortelainen, Risto Kiiskinen, Aarno Ten-
hunen, Isto Turpeinen ja kirjoittaja), oli 
luonnollista, että muisteluksia kerrottiin 
puolin ja toisin.

Näin alkuun Olli palauttaa mieliin siirty-
misensä valtion leipiin. 

– Kun Korean sodan suhdanteet alkoivat 
loppua, tuntui siltä että kaikki metsätyön-
johtajat olisivat joutaneet eläkkeelle. En 
viihtynyt oikein niissä hommissa, kun 
joka maanantai kävin piirikonttorilla ja 
mitään hommaa ei oikein ollut. Sitten sattui 
vastaan tulemaan Heino Nousiainen, joka 
innosti että mene rajavartiostoon. Pidin 
sitä silloin huonopalkkaisena hommana, 
mutta hänen vakuuttelut hyvistä luon-
taiseduista sai innostumaan ja laitoin tie-
dustelun Kainuun rajaan. Totta oli myös se 
palkkaus, kun työnjohtajana sain 18.000, 
niin rajasta luvattiin heti 24.000 silloista 
markkaa. Ruokailusta maksettiin erikseen 
vielä ruokarahaa.

– Ensimmäiset tehtävät keväällä 1957 
olivat sitten vartion rakennuksella varas-

tonhoitajana ja muonitta-
jana, mutta kaksi kertaa 
pääsin partioon ennen 
Rajakoulua. Peruskurssin 
suoritin kesäaikaan, kun 
työllisyystöinä olleet raken-
nustyöt katkaistiin kesän 
ajaksi Karttimolla.

Piakkoin tie vei kuitenkin 
Kajaaniin koirahommiin 
varusmiesten koulutta-
jaksi. Siirto tapahtui sen 
ajan hengessä, jolla tämän 
päivän luottamusmiehet 
saisivat aikaan mojovan 
jutun. 

– Kaarlo Tyystälä esikun-
nasta soitti ja sanoi, että:   

– Kansalaisaktiivisuuteeni kuului myös 
soitella radioon ja kirjoitella yleisönosas-
toille, mutta kun vanha kirjoituskone sanoi 
sopimuksen irti, niin lopetin sen.

Vuodet vaativat veronsa ja tässä asias-
sa myös Olli on kokenut omat tuskansa 
eturauhassyövän kanssa.

– Tilanne on tällä hetkellä hyvin hal-
linnassa, kun vaan muistaa pillerin ottaa 
oikeaan aikaan. Ne vain hikoiluttavat 
ja väsyttävät, mutta sen kanssa pystyn 
elämään. Kontrollit ovat tällä erää puolen 
vuoden välein.

– Tämä vaatii myös omaa asennetta 
ja siitä pitää lähteä, ettei meistä kukaan 
tänne jää.

Lopuksi Olli haluaa kertoa nuoremmille 
yhden elämänviisauden, jolla asenteella 
tänäkin päivänä pärjää ja voi asennoitua 
työelämän koukeroihin.

– Missä olen ollut töissä niin ei ole tar-
vinnut lähteä pakoon, mutta en ole itkenyt 
että sieltä olen lähtenyt. Ja kun siirryin 
toiseen työpaikkaan, niin sellainen lievä 
uteliaisuus oli aina uutta työtä kohtaan.

”Jos olet halukas niin pääset tänne, jos et 
ole halukas sinut siirretään”. No homma 
eteni joutuin, jo neljän päivän päästä oltiin 
Kajaanissa.

Myöhempinä vuosina Ollin tehtäväksi 
muodostuivat työt komppanian vääpelin 
toimistossa. Työuraansa Olli kommentoi, 
että niin rajassa kuin järjestötöissäkin par-
haat muistot ovat entisistä työkavereista.

Vierivät vuodet

Lapset ovat muuttaneet kaikki pois Kajaa-
nista eripuolille Suomea, mutta yhteyden-
pito heihin ja lastenlapsiin on tiivistä. Myös 
metsästysharrastus on ollut mukana aivan 
viimeisiin vuosiin asti.

– Viime syksynä olin vielä Tuomaksen 
(tyttären poika) ja hänen kaverinsa kanssa 
jänispassissa, mutta osan aseista olen jo 
hänelle luovuttanut. 

– Järjestötapahtumia ja politiikkaa 
seuraan aktiivisesti olematta minkään 
populaation jäsen. Tästä minulla oli jo 
kokemusta työajalta kun olin sitoutumat-
tomana valtuutettuna. Kun ilmoitin, että en 
enää jatka, olivat laittaneet kysymättä vielä 
ehdokkaaksi. Laitoin ilmoituksen Kainuun 
Sanomiin, etten ole enää ehdokkaana ja 
kiellän äänestämästä minua. Siitä huoli-
matta sain 38 ääntä.

Olli avaamassa lahjapakettia kotonaan Kajaanissa.
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Juhlatalo Kasarminkatu 24

Tilauksesta ruoat ja leivonnaiset

Puh. 040 – 7340 624

   Juhlapalvelu
SaRa’s catering

Hämäräyrittäjät  ja halpatyövoima saatava aisoihin!

LIEKSAN  KAUPUNKI
Rantalantie 6, 81720 Lieksa
Puh. 040 104 4000
www.lieksa.fi 

.koirahoitola.net     www.koirahoitola.net    www.koirahoitol

hoitola.net     www.koirahoitola.net    www.koirahoitola.net

Etelä-Hämeen
Eläinhoitola

Tassutie 1, 13720 PAROLA  p. 040 555 8878 

* Laadukasta täysihoitoa koirille ja kissoille 
* Koirien ruoat ja tarvikkeet 
* Myös trimmaukset

Varaukset: 040 528 4787
info@oivanginlomakartano.fi 
www.oivanginlomakartano.fi 

Ravintola • Juhlat • Illanvietot • Kokoukset 
• Majoitustilaa n. 50 henkilölle

Takomo Ikonen Oy
Varkaudentie 91, Risti

Puh. 013-647 291
www.takomoikonen.fi 

Rovaniemen Yleinen
Arkkitehtitoimisto Oy

Veitikantie 24-26 B 30, Rovaniemi
Puh. 016-344 341

Taksi
Jouni Hassinen

Ilomantsi
GSM 0400-378 164

Taksikuljetusta 1+8 paikkaisella pikkubussilla

METSÄPALVELU
Turunen Oy
Kauppatie 11, 81200 ENO

Puh. 0500 278 828, fax (013) 719 910
tuomo.turunen@metsapalveluturunen.fi 

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

www.meriaura.fi 

Nakarin Kalanviljelylaitos Ky
Ruonaantie 19, 49900 Virolahti

Puh. 05-3573 107, 0400 754 554
nakari@kymp.net

Meressä kasvatettu kirjolohi perattuna ja fi leenä
Myös mätiä ● Tukkumyynti

Lignator Oy
Merenlahdentie 797
53850 Lappeenranta

p./fax 05-418 3888, 0400-942 043
- Raivaukset, istutukset ja maanrakennuspalvelut
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Rajavartioliitto ry osti Rukan Sal-
milammen rakennusmaa-alueen 
31.12.2003. Pinta-alaa on kaiken 
kaikkiaan 25,660 hehtaaria käytet-
täväksi jäsenistön virkistystoimintaa 
ja heidän lomarakentamistaan 
varten. Alueelle hyväksyttiin 
Kuusamon kaupungin toimesta 
osayleiskaava ja korttelin suunni-
telmat maankäytösuunitelmineen 
hyväksyttiin vuonna 2005, Arkki-
tehtitoimisto Pentti Ahon laatimien 
suunnitelmien mukaisesti. 

Alueelle perustettiin kaksi rakennusaluetta 
RA ja RA 1. Muille alueille rakentaminen 
on kielletty, joten ne ovat virkistyskäy-
tössä.

Alueella RA on 11 tonttia, jotka kaikki 
on varustettu kunnallistekniikalla ja joista 
4 on jo käytössä. Rakennusalue RA 1 ja 
sen 16 tonttia otetaan myöhemmin käyt-
töön. Rajavartioliitto ry:n oma lomaparitalo 
sijaitsee tontilla nro 3.

Kuluvan vuoden alkupuolella aloitettiin 
Rajavartioliitto ry:n oman lomaparitalon 
rakennushankkeen toteuttaminen. Han-
ketta on toteutettu sellaisella aikataululla, 
että joulukuun alussa hanke olisi valmis.
Hankkeen kokonaisurakan avaimet 
käteen sopimuksella suorittaa Raken-
nuspalvelu Tofferi / Baltia-talopaketit Oy 
Klaukkalasta.

Rakennukseen tulee 2 kappaletta noin 70 
m2:n saunallista ja parvellista 3 h + k huo-
neistoa, kaikin mukavuuksin varustettuna. 
Rakennus tulee toimimaan maalämmöllä.

Hanke toteutuu suunnitellusti ja aikatau-
lullisesti ajallaan. Oman aikansa vie vielä 
kalustustyöt ja muut käyttöönottoon liitty-
vät järjestelyt. Keväthangille 2011 kohde 
on käyttövalmiina ottamaan vastaan toi-
vottavasti tyytyväisiä järjestömme jäseniä!

Teksti ja kuvat Esko Haverinen

Rajavartioliitolle valmistuu 
lomaparitalo Rukalle

Salmilammen 

rakennusprojekti 

etenee vauhdilla!
Pohjantekoa kesä-heinäkuun vaihteessa 2010.

Rakennus oli perustusvaiheessa heinäkuussa 2010.

Rakennuksen ulkoseinät ja runko valmis elokuun lopulla 2010.

Rakennuksen runkovaihe menossa.
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Yllä piirroskuva tulevista sisätiloista.

Oikealla piirroskuva paritalosta ulkoapäin.

Keskuskatu 28
Suomussalmi
0200 3000
nordea.fi

Raha-asiat
hallinnassa!

Me autamme sinua kaikissa tärkeissä

raha-asioissa. Soita, niin varaamme

sinulle tapaamisajan palveluneuvo-

jamme kanssa. Se kannattaa!

A
Keskuskatu 28
Suomussalmi
0200 3000
nordea.fi

Teemme sen mahdolliseksi
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Teksti ja kuva Jorma Summanen

Pohjois-Karjalan yhdistyskuulumisia
Toukokuussa 2010 tuli viisi vuotta siitä kun Pohjois-Karjalassa laitettiin kolmen yhdistyksen hynttyyt yhteen. 
Kokemuksia alkaa siis jo olla riittävästi arvioida kuinka systeemi on pelannut.

Kiteeläinen Pertti Purmonen oli yksi palkituista ja sai puheenjoh-
taja Tomi Strandmanilta perinteisen solmioneulan. Vajaa viikko 
myöhemmin Pertti joutui moottoripyörällä kolariin. Vaikealta näyt-
täneet kolarivammat ovat kääntyneet jo paranemaan päin ja mies 
on päässyt toipumaan kotiin.

Tämän vuoden alussa työnantajan organisaatio muuttui ja 
entisille rajavartioalueille jäi kaikille yksi rajavartioasema. 
Kun työpisteet vähenivät, toiminta entisestään tiivistyi neljään 
toimipaikkaan (Onttola, Lieksan rv-asema, Ilomantsin rv-ase-
ma, sekä Värtsilän rv-asema / Niiralan rajatarkastusasema). 

Yhdistyksen toimintaa johtavan hallituksen nokkamiehenä 
toimii toista vuotta Tomi Strandman Onttolasta ja varapu-
heenjohtajana Juha Kivimäki Lieksasta. Muut hallituksen 
jäsenet ovat sihteeri Kari Häsä (varajäsen rahastonhoitaja 
Jukka Hautamäki), Jari Kettunen (Marko Parviainen), Miia 
Hämäläinen (Petri Tolonen), Pasi Nevalainen (Timo Hallikai-
nen) ja Marko Piipponen (Jussi Harinen). Hallituksen jäse-
nistä Miia Hämäläinen siirtyi keväällä Kaakkois-Suomeen, 
joten hänen paikan täyttää ensi kevääseen asti varajäsen 
Petri Tolonen.

Hallintoyksikön luottamusmiehenä on vuodesta 2005 läh-
tien toiminut Janne Varonen, jonka nykyinen työpaikka on 
Niiralan rajatarkastusasemalla. Entisenä lieksalaisena hän 
tuntee hyvin myös koko hallintoyksikön alueen.

Yhdistyksen kesätapahtumaa vietettiin heinäkuun lopulla 
Joensuun Heinävaaralla, jonne oli kutsuttu tänä vuonna 
tasavuosia täyttäviä jäseniä. 

Vuonna 1960 syntyneitä oli täysi tusina: Tarmo Häkkinen, 
Harri Jokinen, Jouko ja Juhani Karjalainen, Asko Kettunen, 

Jäsenkalenteri vain tilaamalla!
Pardian jäsenkalenteri on jatkossakin ilmainen jäsenetusi. 
Voit tilata kalenterin vuodelle 2011 netistä, tekstiviestillä tai 
soittamalla!

Tilaamiseen tarvitset henkilökohtaisen P-alkuisen tilaajatunnuksen. Sen löydät ensim-
mäisen kerran PardiaNyt-jäsenlehden 3/2010 takasivun yläreunasta nimesi yhteydestä. 
Lehti ilmestyy syys-lokakuun vaihteessa. Sama tunnus toistuu PardiaNyt-lehdessä 
4/2010, joka ilmestyy joulukuun puolessa välissä.
 
Tilaaminen on helppoa. Voit valita itsellesi sopivimman tavan seuraavista vaihtoeh-
doista: nettitilaus, tekstiviestitilaus tai puhelintilaus. Yksityiskohtaiset ohjeet erilaisiin 
tilaustapoihin löytyvät sekä näistä kahdesta PardiaNyt-lehdestä että Pardian kotisivuilta 
www.pardia.fi /kalenteri syys-lokakuun vaihteessa.

Kannattaa toimia heti PardiaNyt-lehden kolahdettua postiluukusta. Kun teet tilauksesi 
15.10. mennessä, saat kalenterisi jo marraskuun alkupuolella. Muita postitusajankohtia 
ovat joulukuu ja tammikuu. 

Uudet jäsenet (14.9. jälkeen liittyneet) saavat ensimmäisen kalenterinsa automaattisesti.

Tarja Kostamo, Pekka Lautanen, Raija Martikainen, Pertti 
Purmonen, Seppo Romppanen, Kyösti Turpeinen ja Teppo 
Turunen.
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Kaakkoiskaari 1, 53500 Lappeenranta
Puh. (05) 6201 700 Fax (05) 6201 725

ari.kettunen@rakennuslasi.inet.fi 
www.rakennuslasi.com

Kone-Virta Ky
98800 Savukoski

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

Rakennustaito
Kuivalahti Oy

Tulimäentie 55, 14770 HÄMEENLINNA
Puh. 040-508 2359

AKKUKAUPPA
KEMPPAINEN

Kasarminkatu 41, 87100 KAJAANI
Puh. (08) 632 520 Fax (08) 623 132
myynti@akkukauppakemppainen.fi 

Rakennusliike
Peteson Ky

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

Kuljetus
J. Hirvonen Oy
Sumpputie 1 ● 82500 Kitee

Puh. (013) 225 333 ● Fax (013) 225 332
Jätehuoltoa ammattitaidolla

Enon Erä ja Urheilu
Liikekeskus, 81200 ENO

puh. 013-761 771 www.fy-composites.com

KONEYHTYMÄ
REIJO TOLPPANEN & KUMPPANIT

● maansiirto ● jätekuljetus ● pyöräkuormaajapalvelut
Jungintie 7, Salla

Puh. 0400-927 896, 0400-397006
Koskikatu 27 A, PL 2237, 96201 Rovaniemi

Puh. 040 848 9000 Fax. 016 315037

Auto ja Kuljetus
J. Törmänen Ky

Lemmenkuja 8 B, 98950 Saija                                                       
 p. 0400 160 575                                                 

 e-mail: j.tormanenky@luukku.com                                   
Maansiirto-, auraus- ja kuljetuspalveluja.

Husun Metsäkuljetus Oy
Husunpääntie 45, Muurikkala

Puh. 0400 881 508

KUHMON PYÖRÄ 
JA PIENKONE

Kainuuntie 95, Kuhmo
Puh. 0400 537 065

Korjaamo puh. 0400 383 575

Eläinlääkäri 
Pekka Salminen

Hellandintie 10, 95700 Pello
Puh. 016-512 218

Get those perfect items at the best prices, wherever you are in 
the world, with Global Blue’s Tax Free Shopping service. Just look 
out for our logo in over 270,000 stores across the globe and ask 
the staff for a Tax Refund Cheque to get your tax back.

www.global-blue.com

Shop the world for less with tax free

TAX FREE
Kaskisten Satama

Kaskinen
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Teksti ja kuvat Janne Varonen

Team Finland 
in Greece 
1st june 
– 1st july 2010
01.06.2010 aamulla Helsinki-
Vantaan lentoasemalla odotti neljä 
suomalaista rajavartijaa ja yksi 
koira pääsyä lentokoneeseen. Koh-
teena oli matkustaa lentäen Thes-
salonikiin ja siitä vuokra-autolla 
Aleksandroupolisiin. Team Finlandin 
tehtävänä oli osallistua Frontexin 
operaatioon Kreikan ja Turkin maa-
rajalla Kipin rajatarkastusasemalla 
ja tehostaa rajatarkastuksia apuna 
teknisiä välineitä ja rajatarkastus-
koira. 

Tiimimme kokoonpano oli Niko Maronen 
K-SR, joka toimi operaatiovaiheen vas-
tuuhenkilönä, koiranohjaaja Teemu Romp-
panen + lbu Aku K-SR, Hannu Nykänen 
P-KR ja jutunkirjoittaja. Tiimimme jäsenet 
itseäni lukuun ottamatta olivat kokeneita 
Frontexin operaatioihin osallistujia eli 
omalta osaltani lähtötunnelmat olivat 
vähintäänkin odottavaiset. Operaatiosta 
muodostuikin erittäin mielenkiintoinen ja 
laajempaa näkemystä tuli myös muun 
muassa edunvalvontasektorille.

Työn ääreen

Työt Aleksandroupolissa aloitettiin aloituspalaverilla, jossa 
määriteltiin mm työskentelypaikat eri EU-maiden virkailijoille ja 
työaikajärjestelyt operaation aikana. Operaatioon osallistui Suo-
men lisäksi poliiseja/rajavartijoita: Belgiasta, Saksasta, Unkarista, 
Romaniasta, Ranskasta, Virosta, Latviasta, Puolasta, Itävallasta 
ja Kyprokselta. Palaverin jälkeen Niko ja Teemu perehdyttivät 
Hannun ja minut lähialueeseen ja Kipin rajanylityspaikkaan ja sen 
järjestelyihin. He olivat työskennelleet samassa paikassa kuukau-
den ajan viime vuonna. Meillä olikin helppo tulla ns. valmiiseen 
pöytään, kun kontakteja ja suhteita oli jo valmiiksi luotu. 

Varsinainen työskentely aloitettiin koko tiimin voimin, koska 
paikalliset työskentelymenetelmät ja sydämenlyöntiskanneri eli 
HBD olivat Hannulle ja minulle tuntemattomia. Työskentelimme 
alussa kolme työvuoroa koko tiimin voimin ja tämän jälkeen 
jakaannuimme kahteen partioon, jolla lisäsimme valvonnan 

ajallista kattavuutta. Työvuorot teimme 10h – 12h mittaisina 
päivä- tai yövuoroina. Paikalliset poliisit tekivät rajatarkastus-
asemalla 12h työvuoroa ja olivat tyytyväisiä työaikajärjestelyyn. 
Paikalliset olisivat halunneet meidän työskentelevän enem-
mänkin, mutta tämä ei ollut mahdollista työaikasopimuksemme 
ylityörajan vuoksi.

Yhteistyö paikallisen poliisin, tullin ja muiden maiden vierailevien 
virkailijoiden kanssa sujui erinomaisesti. Meidän tiimin osalta 
tehtävä oli selkeä ja työtä oli jokaisessa työvuorossa riittävästi. 
Päätehtävä oli HBD:n käyttö koiran kanssa, mutta teimme myös 
Eu:sta poistuvien ajoneuvojen identifi ointeja sekä avustimme 
asiakirjatutkinnassa ja tullitarkastuksissa. Rajatarkastuskoiralla 
ja HBD:lla työskentely tukivat hyvin toisiaan kuumissa- ja vaihte-
levissa olosuhteissa.

Team Finland: (vasemmalta) kirjoittaja, Romppanen, Aku, Nykänen ja Maronen.
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Suoritteita ja tapahtumia

Yhdessä 10-12h työvuorossa teimme useita kymmeniä tarkas-
tuksia HBD:lla ja rajatarkastuskoiralla. Saimme aikaan myös 
tuloksia: Aku bongasi aineiden käyttäjiä ja paljastimme 18 ihmi-
sen salakuljetusyrityksen Turkista EU:n alueelle HBD:lla. Tämän 
lisäksi paikallisen poliisin mukaan turkkilaiset olivat tehostaneet 
rajatarkastuksia ja löytäneet yli 20 laitonta EU:n alueelle pyrkivää 
ajoneuvoihin kätkeytyneenä. Saimme myös tietoa, että ajoneu-
voista oli poistunut Turkin puolella laittomia Schengen-alueelle 
pyrkiviä HBD:n käytön johdosta. Yhteistarkastuksissa tullin kanssa 
löydettiin kymmenien tuhansien eurojen arvosta kultaa ja hopeaa. 

Pääsimme myös tutustumaan miten yritettiin salakuljettaa yli 
15kg heroiinia henkilöautossa. Kreikan poliisi löysi operaatiomme 
aikana Ateenan läheltä rekasta 74,5kg heroiinia. Kyseinen lasti 
oli tullut EU:n alueelle Kipin kautta.

Operaation aikana rajatarkastuspaikalla jäi kiinni useita EU-
alueelta varastettuja autoja. Autojen -ja matkusasiakirjojen tutkin-
nassa teimme yhteistyötä runsaasti poliisien ja muiden maiden 
vierailevien virkailijoiden kanssa. Operaation aikana muidostui 
todella hyviä kontakteja muiden maiden virkailijoihin Suomen 
virkatehtäviä varten. 

Kokemuksia

Operaatio oli mielestäni hyvin onnistunut tiimimme osalta. Meillä 
oli selkeä tehtävä ja saimme aikaan myös tuloksia. Operaatioon 
osallistumisesta sain erittäin hyvää kokemusta omiin virkatehtäviin, 
tuleviin operaatioihin ja pääsin näkemään millaista ammattimainen 
laittoman maahantulon järjestäminen todellakin on. Omalta osalta 
oli hienoa olla kokeneiden operaatioihin osallistujien mukana, näin 
tieto ja kokemus siirtyy oikealla tavalla eteenpäin. 

Kehittävää oli  myös työskennellä Kreikan poliisin, tullin ja 
muiden EU-maiden poliisien kanssa. Operaatiossa tarjoutui hyvä 

mahdollisuus englanninkielen harjoittamiseen ja kehitettävää 
omalta osaltani löytyykin.

Operaatiossa ei todellakaan ollut kylmä, lämpötila kohosi kuu-
kauden aikana toistuvasti yli 35 asteeseen ja työskentely näissä 
lämpötiloissa on vähintäänkin yhtä haastavaa kuin yli 25 asteen 
pakkasessa. T-paitoja pitikin vaihtaa tiuhaan tahtiin työvuorossa. 
Nyt kun RVL:ssa on meneillään virkavaatetuksen kehittämispro-
jekti, tulee myös kv-tehtävät ottaa huomioon. Kv-tehtävät eivät 
toivottavasti tule ainakaan vähenemään tulevaisuudessa. Kehi-
tettävää vaatetuksen osalta löytyy kaikissa tehtävissä.

Meidän osalta operaatio kesti yhden kuukauden. Aika oli minulle 
täysi maksimi ja viimeinen viikko tuntuikin pitkältä. Itse pitäisin 3 
viikkoa hyvänä aikana, kun siitä otetaan työtehollisesti kaikki irti. 
Myös useat muiden maiden virkailijat olivat lyhyemmän keston 
kannalla. Tämä on paljolti makukysymys, johon vaikuttaa monet 
henkilökohtaiset tekijät. Liian lyhyt operaatioaika ei saa kuitenkaan 
olla, jotta työskentelyssä päästään tehokkaalle tasolle.

Erittäin hienoa olivat operaatiossaoloaikana vastuu ja teke-
misen vapaus. Pienellä tiimillä vieraassa maassa työskentely 
tuntui haasteelliselta ja mielekkäältä. Operaatioissa korostuukin 
osallistuvan henkilöstön kokemus ja ammattitaito.

Lopuksi

Kiitos Team Finlandille hyvästä operaatiosta kokemuksineen ja 
opastuksineen. Kannustan kaikkia joita kv-tehtävät kiinnostaa 
hakeutumaan niihin rohkeasti. 

Suuri kiitos myös Virolahden rajavartioalueen aluesihteeri Sari 
Sutelalle matkanjärjestelyistä.

... jatkuu seuraavalla sivulla...

Työskentely Kipin rajatarkastusaseman Frontex-toimistossa oli 
ahdasta ja kansainvälistä.
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Kv-tehtävät ja 
edunvalvonta

Kuten muissakin virkaehtosopimus-
asioissa on kehitettävää, niin sitä 
löytyy myös kv-tehtävien osalta. 
Kv-tehtävien vaikutusta palkkauk-
seen tulisi kehittää siten, ettei se 
kuitenkaan heikennä rotaatiota RVL:
n kv-valmiusjoukossa. Kuten muis-
sakin RVL:n nykyisissä tehtävissä 
niin kv-tehtävissäkin on tarkenta-
vavirkaehtosopimus virkamiesten 
työajoista jo aikansa elänyt. 

Tässä meidänkin mission aikana 
olisi paikallinen poliisi halunnut mei-
dän työskentelevän enemmän ja itse 
olisimme siihen olleet valmiit, koska 
useiden vapaapäivien viettäminen 
ei tunnu järkevältä, kun työmatkalle 
kerran on lähdetty. Tässä olisikin 
esim tasoitusvapaa/työaikapankki-
järjestelmä toimiva ratkaisu, muista-
en tietysti vuorokausilevon sekä viik-
koleposäännökset ja tärkeimpänä 
vielä virkamiehen oma suostumus. 
Tällöin saataisiin lyhyemmästäkin 
operaatiosta enemmän hyötyä irti 
puolin ja toisin.

Operaation aikana kävimme kes-
kusteluja muiden EU-maiden raja-
vartiolaitosten ja poliisien organisaa-
tiomuutoksista. Oli ikävää kuunnella 
miten huonoja kokemuksia oli virka-
miehillä esim. rajavartiolaitoksien 
lakkauttamisesta ja liittymisestä 
poliisin organisaatioon. Yhdistymiset 
ovat näkyneet negatiivisesti rajavar-
tijoiden palkoissa, arvostuksessa ja 
resursseissa. Toivottavasti Suomes-
sa ei olla tekemässä vastaavanlaisia 
muutoksia. Mutta jos ollaan, tulee 
silloin edunvalvontakoneiston olla 
erittäin hyvässä kunnossa. 

Rajavartioliiton jo aloitettu kv-
toiminta onkin mielestäni erittäin 
tärkeässä roolissa mm muutoksien 
vaikutuksia arvioitaessa.

Romppanen ja Aku tarkastamassa matkatavaroita.

HBD:lla paljastetussa ihmissalakuljetuksessa kätkötila oli rakennettu rekan perävaunun  etu-
osaan.
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Pasi oli kannustamassa poikansa jääkiekkojoukkuetta. Hyökkääjän kova laukaus sin-
koutui pahaksi onneksi Pasin silmäkulmaan ja silmä turposi umpeen. Onneksi Pasin 
puoliso kuului Pardiaan ja oli ottanut liiton neuvotteleman henki- ja tapaturmava-
kuutuksen koko perheelle. Pasi pääsi nopeasti yksityisen silmälääkärin tarkastukseen.

Hutilaukaus uhkasi viedä näkökyvyn

JÄSENVAKUUTUKSET 

Ole huoletta. Me autamme.

if.fi /pardiap. 010 19 19 19

Pardian jäsenenä saat Ryhmäsampo Primus -henki- ja tapaturmavakuutuksen 
markkinoiden edullisimpaan hintaan. Lue lisää if.fi /pardia tai soita 010 19 19 19.

Turvan myöntää Ifi n yhteistyökumppani 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Maailma muuttuu.
Vai muuttuuko?

Lue, niin tiedät.

Tilaa oma lehti.
Soita 0800 122 422
ma-pe 8.15–17.00 

tai ts.fi /henkiloasiakkaat
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Mukana surussa ja ilossa
Lieksan seurakunta

Mönninkatu 13, 81700 Lieksa, Puh. 013-417 7410

UTSJOEN KUNTA
PL 41, 99981 UTSJOKI
Vaihde 040 1886 111, fax 016-677 339
e-mail: etunimi.sukunimi@utsjoki.fi ,
www.utsjoki.fi 

LIPERIN KUNTA
PL 20, 83101 Liperi
Puh. 013-686 511, fax 013-651 327
www.liperi.fi 

KESKI-KARJALAN PUU
Kangasvaarantie 380, Tohmajärvi

Puh. 050-536 7782
terho.liimatainen@kkp.inet.fi 

● saha- ja höylähirsitavaraa ● höylähirsimökit ●

wc:t ● huvimajat ● saunat ● yms.

NIKLASHIPPING OY LTD

RAUTJÄRVEN KUNTA
Simpeleentie 12, 56800 Simpele
Puh. 05-687 211, www.rautjarvi.fi 

Sukevan vankila
PL 2, 74345 Kalliosuo

Puh. 010-368 7100

TASALAN KUUKKELI OY
Jalonkatu 11
Suomussalmi

Puh. (08) 711 246

KARELIAN SÄHKÖ OY
Ukkolantie 15, Joensuu
www.kareliansahko.fi 

Pielisen Pesupiste Ky
Kerantie 20, Lieksa
Puh. 013-521 933

www.scandiarent.fi 
AK-AUTOVUOKRAAMO 

JOENSUU@SCANDIARENT. FI
UKKOLANTIE 3 80130 JOENSUU
PUH.0102391911, FAX.010239 1916

Shell Kuhmo
Kainuuntie 122
88900 Kuhmo
Puh. 08-652 0411

Valtimon Sähkötyö Oy
Porokyläntie 30, 75530 Nurmes
Puh. 013-450 505, 0500-372 823

Outokummun Varaosa Ky
Kiisukatu 2, Outokumpu

Puh. 013-555 535
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Helmi ja Hevi

Laittomuudet 
lisääntyvät 
ulkomaalaisten 
työn myötä
Laittomuudet suomalaisilla raken-
nustyömailla ovat lisääntyneet 
jatkuvasti ulkomaalaisilla teetettävän 
työn lisääntyessä.

Rakennusliiton II puheenjohtajana Kyösti 
Suokkaan mukaan voidaan puhua jo siitä, 
että rakennuksilla vallitsee pahin laillisuus-
kriisi sitten II maailmansodan. Rakennuslii-
ton mukaan rakennustyömailla käytetään 
räikeästi hyväksi pimeää työvoimaa. Se 
on suurimmaksi osaksi naapurimaista, 
Virosta, Puolasta ja Venäjältä tulevaa.

Rakennusliiton Suokkaan mukaan lähes 
kaikilla pääkaupunkiseudun rakennustyö-
mailla, joilla on ulkomaalaisia työntekijöitä, 
asiat ovat enemmän tai vähemmän retu-
perällä. Suokas vaatii päättäjiltä toimia 
rakenteiden muuttamiseksi.

Harmaan talouden asiantuntijat ovat 
varoitelleet kevään ja kesän kuluessa 
toistuvasti laittomuuksien lisääntymisestä. 
Tämä ei toistaiseksi ole saanut päättäjiä 
hereille eikä talousrikosten tutkintaan ole 
tulossa uusia voimavaroja. Se tiedetään 
jo nyt, että tutkijoilla on kädet täynnä työtä 
ja pienemmät jutut heitetään armotta yli 
laidan.

Kiviniemen hallitus esittää ensi vuoden 
budjettiin kuutta lisämiljoonaa euroa 
harmaan talouden torjuntaan. Ne eivät 
kuitenkaan tule ketjun alkupäähän vaan 
lähinnä sisä- ja oikeusministeriöille, eli 
käytännössä lähinnä tuomioistuimille, 
syyttäjille ja poliisille. 

Rakennusalalle on tulossa ensi vuoden 
huhtikuussa käännetty arvonlisävero, 
jonka arvioidaan tuovan valtion kassaan 
60-70 miljoonaa lisää rahaa. Samoin se 
voi siistiä jonkin verran isojen rakennus-
yhtiöiden käytäntöä, kun nämä joutuvat 
maksamaan arvonlisäveroja huijareiden 
puolesta. Verottaja on myös saamassa 
oikeudet tarkistaa pankkitilejä nykyistä 
laajemmin. 

Suomalaisilla rakennustyömailla on arvi-
oiden mukaan noin 20 000 ulkomaalaista 
rakentajaa.

Rakennusliitto tekee päivittäin tarkastuksia työmailla, joilta löytyy säännönmukaisesti pimeitä, 
alipalkattuja työntekijöitä. Aluepäällikkö Vilppu Oikarinen (oik.) tarkastamassa helsinkiläistä 
työmaata.
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Kalastusluvat

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

Asesepän palvelut  • www.pyssy.fi 

Kesämäen Leipomo Oy
Mäntyläntie 10, 53650 Lappeenranta

Puh. (05) 456 9175
www.kesamaenleipomo.fi 

www.honkalampisaatio.fi 

Oy Lunden & Co Ab
Pansiontie 45, 20210 Turku,                          

puh. (02) 260 9911

Noljakan Kiinteistöhoito 
Ari Karhunen Ky

Talvipäiväntie 1 B 17, Joensuu
Puh. 0400-576 375

Sonipal Oy
Porokylänkatu 29, Nurmes

Puh. 013-461 552, 0400-577 882

REIKE OY
• Konepajapalvelut

• Kunnossapitopalvelut
Lammintie 1, 56510 Puntala

Puh. 020 789 0470  Fax 020 789 0479
konepaja@reike.fi ; www.reike.fi

Kaduko Oy
Tehdastie 258, Tohmajärvi

Puh. 013-622 005

Kuljetusliike Tyni Oy
Mutkatie 1, Taivalkoski

Puh. 0400-255 023
jarmo.tyni@pp.inet.fi 

Vankkkapuu Oy
Puutie 24, Simpele
Puh. 020 743 2700

KOILLISSANOMAT
www.koillissanomat.fi 

www.venajaseura.com
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Törnin miesten asekätkö
Olen muutamia kertoja kiinnittänyt huomiota Lieksaan päin ajellessa muistomerkkitauluun, joka kertoo asekätköstä. 
Paikka on Ahvenisen tiellä Enosta noin 7 km Lieksaan päin.

Paikalla kannattaa pyörähtää, sillä matkaa 
päätieltä Karhunsaloon päin on vain noin 
300 m, josta 170 metriä on polkua kallio-
jyrkänteen juurelle. Paikalla on opastaulut 
ja laatta, joka kertoo paikalla olleen Törnin-
Männistön asekätkön.

Tämäkin kätkö liittyy yhtenä lenkkinä 
aikoinaan maata kuohuttaneeseen asekät-
kentäjuttuun. Syksyllä 1944 sodan jälkeen 
Päämajan nuorten upseerien johdolla 
varastoitiin kaikkialle Suomeen aseita 
ja muuta sotamateriaalia, koska rauhan 
teosta huolimatta Neuvostoliiton pelättiin 
miehittävän Suomen tilaisuuden tullen.

Kätkentään osallistui noin 10 000 suo-
malaista ja jokaisen suojeluskunta/sotilas-
piirin alueelle kätkettiin noin 1000 miehen 
vahvuisen sissipataljoonan sotavarustus.

Tämän Enon asekätkön rakensivat 
kallionhalkeamaan lokakuisena yönä Man-
nerheim-ristin ritari kapteeni Lauri Törni 
ja hänen komppaniansa asealiupseeri 
alikersantti Arvo Männistö.

Rintamamiesveteraani Arvo Männistö 
valvoi kätköään tarkastuskäynnein aina 
vuoteen 1993 asti, jolloin hän paljasti sen 
viranomaisille ja materiaali palautettiin 
puolustusvoimien haltuun. Mainittakoon, 
että Törnin joukoissa taisteli konepistooli-
miehenä sotamies Mauno Koivisto, josta 
vuonna 1981 tuli Tasavallan Presidentti.

Kätköllä vieraili Jorma Summanen

Muistolaatta.

Iso opastaulu kertoo paikan ja asekätkennän historiasta.

Tien varren liikennemerkki opastaa.
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Teksti ja kuva Olli Ranua

Kirja tukkilaiskisoista kautta aikojen

Me tulemme taas!
Mauri Hastin ja Pekka Lankon kirja kokoaa yhteen tukkilaismestaruuskisat ja kaiken siihen liittyvän. Kirjoittajat toivo-
vat kirjallaan ”Vapaiden vesien pärskähtelevän lukijoiden tajuntaan Kärjen ja Helismaan henkeen”.

Ensimmäiset valtakunnalliset tukkilais-
mestaruuskisat on järjestetty yli 60 vuotta 
sitten, vuonna 1949 Kuhmon Pajakka-
koskella. Ja jo paljon tätä aiemmin on 
järjestetty eri puolilla Suomea erinäisiä 
tukkilaisille suunnattuja kilpailuja. Aineis-
toa siis kirjaan on ollut tarjolla, eikä kaikkea 
ole ollut mahdollista sivuille painaa.

Viime vuosina on havaittu, että tukkilais-
kisojen parhaat vuodet on eletty. Kisojen 
järjestäjiä on harvassa, kuten myös lajien 
harrastajia. Kirjassa pohditaankin, että oli-
siko kisailu aika jättää ja siirtyä pelkästään 
perinteen säilyttämiseen huimien näytös-
ten pohjalta. Aika näyttää kuinka kauan 
kilpailuja ja osallistujia vielä riittää.

Tukkilaiskisoissa on lajeina tavallisesti 
ainakin koskenlasku ja maraton. Kosken-
laskua pidetään tukkilaiskisojen kunin-
kuuslajina, onhan se kosken kuohussa 
näyttävyydeltään vertaansa vailla. Mara-
ton on sitten jos kestävyyttä vaativa laji, 
joka sisältää useita etenemismuotoja ja 
kestää yleensä kymmenisen minuuttia.

Muita lajeja ovat mm. tukkilaisvala, 
rullaus, sauvonta, soutu, sestominen ja 
puomilla juoksu.

Kirjassa käydään tarkasti läpi SM-kisapaik-
kakunnat pohjoisesta etelään, Sodankylän 
Porttikoskelta Heinolan Vuollenkoskeen. 
Ja kaikki siltä väliltä.

Myös tukkilaislajien suurimmat mestarit 
pääsevät esittäytymään kirjan sivuilla. 
Kirjasta löytyy tarkat tilastot varsinkin tuk-
kilaismaratonista ja koskenlaskusta.

Viimeiset neljä vuosikymmentä on lajin 
ehdottomaan kärkeen kuulunut Pekka 
Nyman ja viimeiset kolme vuosikymmentä 
Pauli Ylitalo.

Viimeisten kahden vuosikymmenen 
aikana on kuitenkin ylivoimaisesti eniten 
maratonin ja koskenlaskun mestaruuk-
sia ottanut vanhempi rajavartija Juha 
Julkunen. Hän on vuodesta 1990 lähtien 
napannut kultamitalin kaikista tukkilais-
maratoneista. Hänellä on siis voittoja 
yhteensä 21 kappaletta! 

Koskenlaskussa mestaruuksia on Jul-
kusella samassa ajassa 13 kappaletta, 
Nymanilla neljä, Ylitalolla kolme ja Timo 
Uusiportimolla yksi. Julkunen on siis ollut 

viimeiset pari vuosikymmentä tukkilaisku-
ninkaiden kuningas!

Kaiken kaikkiaan Ylitalolla on kosken-
laskun mestaruuksia seitsemän, mutta 
Nymanilla yhtä monta kuin Julkusella, 
eli 13. Saapa nähdä mikä on tilanne ensi 
vuoden kilpailujen jälkeen. 

Juha ”Julle” Julkunen on kirjan mukaan 
sanonut, että ”Minusta tulee Pekka Nyman 
isona”. Niin tuli. Mutta lähivuodet näyttävät 

tuleeko hänestä jopa vielä enemmän kuin 
Nyman, myös koskenlaskun saralla.

Kirjan teksti on taattua Lanko-Pekkaa ja 
kuvitus on monipuolista sekä laadukas-
ta. Aihepiiristä kiinnostuneet lienevät jo 
hankkineet kirjan itselleen. Mikäli kirjan 
ostaminen vielä kiinnostaa, niin yhteys 
Pekka Lankoon (p. 0400 716 645).
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IMATRAN KAUPUNKI
Tarjoamme monipuolisia tontteja oman 
kodin rakentajille.

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

Rajavartijakoirat ovat luovuttaneet verta lajitovereidensa 
hyväksi Eläinten veripankkiin - kiitos!

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

Ojenna tassu!

www.vetmed.helsinki.  /elainsairaala/veripankki

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

Ruotsalainen Aimpoint oli ensimmäinen 
yleiseen myyntiin tullut punapistetähtäin. 
Kuvassa nykymallistoa edustava Aimpoint 
Micro H-1, paino ilman jalustaa 84 g ja hinta 
480 euroa.

Erämailta ja kalavesiltä kantautuneet 
tiedot kertovat melko vaihtelevasta erä-
vuodesta. Kesän sääolosuhteet eivät 
olleet riistalle kovinkaan ihanteelliset, 
kaloista puhumattakaan. Pitkä kuiva ja 
kuuma kausi lienee vaikuttanut joissakin 
tapauksissa negatiivisesti kanalintupoi-
kueisiin. Ei ehkä kuitenkaan niin paljon 
kuin pelättiin, sillä riistakolmiolaskennan 
ennakkotiedot kertovat koko maan riista-
kantojen kääntyneen kasvuun – ei tosin 
kaikilla alueilla. Tämä johtunee siitä, että 
metsäkanalintujen kannanvaihtelun pohja 
saavutettiin viime vuonna, ja kannat ovat 
kääntyneet taas kasvuun.

Tästä huolimatta etenkin metsäkanalin-
tukannat ovat edelleen pääosassa maata 
niin alhaalla, että niiden metsästyksessä 
on syytä pysyä hyvin maltillisena. Näin 
etenkin maan keski- ja eteläosissa, missä 
on lisäharmina vielä syyskesän suuret 
myrskytuhoalueet jälkiraivauksineen.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 
mukaan maan vahvin metsokanta sijait-
see Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan 
riistanhoitopiireissä, heikoin Ruotsalaisen 
Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen riistan-
hoitopiireissä. Paras teerikanta sijaitsee 
puolestaan Kainuun ja Pohjois-Savon 
riistanhoitopiireissä, heikoin Lapin ja Ruot-
salaisen Pohjanmaan riistanhoitopiireissä. 
Parhaat pyymaat sijaitsevat Keski-Suo-
men ja Pohjois-Savon riistanhoitopiireis-
sä, heikoimmat Lapin ja Ruotsalaisen 
Pohjanmaan riistanhoitopiireissä. Parhaat 
riekkokannat sijaitsevat hieman yllättäen 
Oulun riistanhoitopiirissä, joskin Lappi ja 
Kainuu ovat tiiviissä tuntumassa.

Maan runsaslukuisin metsäkanalintu on 
teeri (9,5 yks/km2), jota seuraavat pyy (7,9 
yks/km2) ja metso (3,5 yks/km2). Selväksi 
peränpitäjäksi jää riekko, joka kahlaa kau-
kana toisten jäljessä (0,7 yks/km2), josta 
osa selittyy sillä, että sen esiintymisalue 
kattaa pääsääntöisesti vain maan poh-
joisosan.

Suuntaus on sama myös vesilintujen 
suhteen. Vaikka sinisorsan, tavin ja 
telkän poikastuotto paranikin hieman 
edellisvuodesta, haapana- ja etenkin 
nokikanakannat taantuivat melko voimak-
kaasti. Sama koskee enenevässä määrin 
myös metsähanhea, joka on kuluvana 
syksynä rauhoitettu Pelkosenniemen riis-
tahoitoyhdistyksen alueella. Osasyynä on 
sekin, että etenkin hämäräjahdeissa tulee 
helposti ammutuksi myös rauhoitettuja – ja 
jopa uhanalaisia (esim. kiljuhanhi) vesilin-
tu- ja hanhilajeja.

Metsäjäniksen suhteen tilanne on huo-
mattavasti lohdullisempi, joskin pääsuunta 
silläkin on hieman mollivoittoinen. Lajin 
kannanvaihtelut ovat suuria ja nopeita, 
mistä esimerkkeinä mainittakoon Pohjois-
Hämeen vuoden takaisen yli kolmenkym-
menen prosentin aleneman kääntyminen 
tänä vuonna yli kahdenkymmenen pro-
sentin kasvuksi. Maan tihein jäniskanta 
on ollut jo vuosia Pohjois-Savon riistan-
hoitopiirissä ja heikoin ymmärrettävistä 
syistä johtuen Lapissa. Toisaalta se voi 
muodostaa paikallisesti hyvinkin vahvoja 
populaatioita myös yleensä heikon kannan 
alueella, jotka on vain löydettävä.

Sen sijaan hirven osalta tilanne näyttää 
huomattavasti tasaantuneen, mikä viittaisi 
siihen, että viime vuosien tarkennettu 
verotus alkaa vihdoinkin tuottaa tuloksia. 
Maan tihein hirvikanta sijaitsee edelleenkin 
Uudenmaan ja Varsinais-Suomen riistan-
hoitopiireissä, joissa sitä on myös leikattu 
voimakkaimmin. Selkeä peränpitäjä on 
tässäkin Lapin riistanhoitopiiri, jonka hir-
vitiheys jää alle kolmasosaan parhaista 
alueista. Tämä ei kuitenkaan ole koko to-
tuus, sillä myös hirven kohdalla paikalliset 
vaihtelut voivat olla hyvinkin  suuria.

Edellä oleva tarkoittaa käytännössä 
sitä, että etsivä löytää kohteensa myös 
eränkäynnissä. Tämä ei tietenkään tar-
koita sitä, etteikö eränkäynnissä tarvittaisi 
edelleen myös malttia. Toinen ratkaisu on 
valikoiva metsästys, joka tarkoittaa tässä 
painopisteen suuntaamista vahinkoeläin-
ten saalistukseen .

Tähtäintekniikasta

Tänä päivänä yhä useampi metsästysase 
on varustettu niin sanotulla punapistetäh-
täimellä. Se aloitti laajemman maailman-
valloituksensa kolmisenkymmentä vuotta 
sitten kun sen ensimmäinen kaupallinen 
versio tuli yleiseen myyntiin. Kysymyk-
sessä oli ruotsalainen Aimpoit, joka on 
sittemmin muodostunut punapistetähtäi-
men yleisnimeksi.

Alkujaan sotilaskäyttöön tarkoitetun pu-
napistetähtäimen suurin etu on tähtäämi-
sen nopeus ja vaivattomuus, joka selittää 
sen yleistymisen myös metsästyskäytös-
sä. Erityisesti sen käyttö on lisääntynyt 
suurriistajahdeissa, joissa tulee eteen 
tavallista useammin nopeutta ja tarkkuutta 
vaativia tilanteita. Pelkkä punaisen pisteen 
näkeminen riittää, ja kun se kohdistuu 
maaliin, voi vetää liipasimesta.

Käytännössä kysymyksessä on pikem-
minkin tähtäimeksi kutsuttu maalinosoitin. 
Se on rakennettu siten, että värillinen piste 
(niitä on muunkin värisiä kuin punaisia) 
näkyy tietystä sektorista  laitteeseen kat-
sottaessa, ja osoittaa maalin vaikka se ei 
olisikaan keskellä näkökenttää. Tämä on 
kenties merkittävin etu tavanomaisempiin 
tähtäimiin verrattuna, toinen on pisteen 
hyvä näkyvyys heikoissakin valaistusolo-
suhteissa. Aina näin ei ole ollut, sillä eten-
kin alkuaikoina piste tuppasi näkymään 
turhan haileana kirkkaassa valaistuksessa 
ja liian kirkkaana hämärässä. Tarkkaa 
tähtäämistä hankaloitti myös pisteen suu-
rehko koko nykylaitteisiin verrattuna, mistä 
johtuen ne eivät soveltuneet kovinkaan 
hyvin pienemmän riistan metsästykseen, 
koska piste peitti alleen koko kohteen.

Nykyisin tästä ei tarvitse juurikaan kär-
siä, sillä useimpien valopisteen kirkkautta 
(ja kokoa) voi säätää, parhaissa tämä 
tapahtuu jopa automaattisesti. Yleisessä 
myynnissä olevien mallien pienin piste-
koko on tätä nykyä kaksi kulmaminuuttia 
(MOA), mikä tarkoittaa melko tarkasti 
kolmea senttiä sadan metrin etäisyydellä. 
Eniten myytyjen mallien pistekoko on 
tätä nykyä neljä kulmaminuuttia, mikä 
tarkoittaa sitä, että se peittää alleen kah-
densadan metrin etäisyydeltä noin teeren 
kokoisen kohteen. Kun yleisimmät puna-
pistetähtäimet eivät suurenna lainkaan, 
on pakko todeta, että ne eivät monista 
eduistaan huolimatta sovellu edelleenkään 
varsinaiseen tarkkuusammuntaan. Toisen 
haittatekijän muodostavat paristot, jotka 

Eräkontti
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Etelä- ja Keski-Suomen metsästysolosuh-
teisiin voivat vaikuttaa myös loppukesän 
myrskyjen aiheuttamat metsätuhot. Kuvassa 
myrskyalueen keskellä kuin ihmeen kaupalla 
ehjänä säilynyt hirvilava.

tuppaavat edelleen hyytymään ennen 
aikojaan vaikka virrankulutus ja paristo-
tekniikka ovat kehittyneet huomattavasti 
alkuaikojen tilanteesta.

Tätä taustaa vasten perinteinen kiika-
ritähtäin puolustaa edelleen paikkaansa 
todella tarkassa työskentelyssä – myös 
hämärässä – sillä niistä löytyy niin valo-
voimaa kuin valaistuja ristikoitakin. Niiden 
suurimmaksi eduksi on katsottava joustava 
suurennusmahdollisuus, joka helpottaa 
kohteen tunnistamista pitemmiltä etäisyyk-
siltä Tietysti niiden hinta on kertaluokkaa 
suurempi, mutta ei ne paremmat punapis-
tetähtäimetkään kovin halpoja ole.
 

Erästäjän syyskausi

Syksy on myös metsästäjän sadonkor-
juuaikaa, kun taas kalastajat keskittyvät 
entistä selkeämmin taimenen ja (kutu)
siian pyytämiseen. Lisäksi on muistettava 
syksyn pimeiden, liukkaiden ja kylmenevi-
en vesien mukanaan tuomat vaaratekijät, 
jotka kohdistuvat tietyin muunnoksin myös 
hirvieläinten metsästykseen. Muita muis-
tettavia asioita ovat:

* karhun metsästysaika päättyy 
31.10.1),

* sepelkyyhkyn metsästysaika päättyy 
31.10.,

* meri-, metsä2)- ja kanadanhanhen, 
meri- ja sorsalintujen sekä lehtokurpan 
metsästysaika päättyy koko maassa jou-
lukuun loppuun,

* metsoa 3), 4), teertä 4), ja pyytä 4), 
saa metsästää koko maassa syyskuun 10. 
päivän alusta lokakuun loppuun,

* peltopyytä saa metsästää Varsinais-
Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, 
Ruotsinkielisen Pohjanmaan, ja Oulun 
riistanhoitopiireissä sekä muualla maas-
sa riistanhoitopiirin luvalla syyskuun 10. 
päivän alusta lokakuun loppuun,

* riekkoa ja kiirunaa saa metsästää 
Lapin riistanhoitopiirin Enontekiön, Inarin 
ja Utsjoen riistanhoitoyhdistysten alueella 
20.9.-31.10.2010 ja 1.12.2010 – 28.2.2011 
välisenä aikana. Muualla maassa lajit ovat 
rauhoitettuja, 

* mufl onia saa metsästää koko maassa 
syyskuun alusta marraskuun loppuun,

* hirveä saa metsästää riistanhoitopiirin 
luvalla syyskuun 25. päivän alusta joulu-
kuun loppuun,

* metsäkaurista5) saa metsästää koko 
maassa syyskuun 1. päivän alusta tam-
mikuun loppuun,

* valkohäntä-, metsä- ja kuusipeuraa 
saa metsästää riistanhoitopiirin luvalla 
syyskuun 25. päivän alusta tammikuun 
loppuun,

* oravaa saa metsästää koko maassa 
joulukuun alusta tammikuun loppuun,

* villisikaa saa metsästää koko maassa 

kesäkuun alusta helmikuun loppuun, ei 
kuitenkaan porsaallista naarasta,

* fasaania, metsäjänistä, rusakkoa ja 
villikania saa metsästää koko maassa 
syyskuun alusta helmikuun loppuun,

* ilvestä saa metsästää riistanhoitopiirin 
luvalla joulukuun alusta helmikuun lop-
puun, poisluettuna pennullinen naaras,

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

* sutta saa metsästää poronhoitoalueella 
riistanhoitopiirin luvalla lokakuun alusta 
maaliskuun loppuun ja muualla maassa 
marraskuun alusta maaliskuun loppuun,

* kanadanmajavaa saa metsästää koko 
maassa ja euroopanmajavaa riistanhoi-
topiirin luvalla elokuun 20. päivän alusta 
huhtikuun loppuun,

* piisamia saa metsästää koko maassa 
lokakuun alusta toukokuun 19. päivän 
loppuun,

* riistanhoitopiirin luvalla saa metsästää 
norppaa syyskuun alusta lokakuun 15. 
päivän loppuun sekä huhtikuun 16. päivän 
alusta toukokuun loppuun, 

* koko jakson ajan saa metsästää ket-
tua, tarhattua naalia, supikoiraa, minkkiä, 
hilleriä ja mäyrää,

* kalastus on kielletty lohipitoisten vesis-
töjen koski- ja virtapaikoissa 11.9.-15.11. 
välisenä aikana.

Rajoituksia metsästysaikoihin:
1) Kuluvan kauden metsästyskiintiöt: 

poronhoitoalue 42, Pohjois-Karjalan riis-
tanhoitopiiri 59, Kainuun riistanhoitopiiri 
(poronhoitoalueen ulkopuoliset alueet) 
10, Kymin riistanhoitopiiri 9, Keski-Suo-
mi 1 ja Etelä-Savon riistanhoitopiiri 6. 
Koko lupakiintiö yhteensä 127 yksilöä. 
Poronhoitoalueen kiintiötilanne selviää 
karhupalvelunumerosta (016) 379 0086. 
Kiintiötilannetta voi seurata myös net-
tiosoitteesta www.riista.fi 

2) Metsähanhi on rauhoitettu Pelkosen-
niemen riistanhoitoyhdistyksen alueella,

3) Metso on rauhoitettu Satakunnan ja 
Varsinais-Suomen riistanhoitopiirien sekä 
Utsjoen riistanhoitoyhdistyksen alueella. 
Metso on rauhoitettu Uudenmaan riis-
tanhoitopiirissä poislukien Lapinjärven, 
Liljendalin, Orimattilan ja Pernaja-Loviisan 
riistanhoitoyhdistysten alueet 10.-17.9. 
välisenä aikana. 

Metsoa saa metsästää Pohjois-Hämeen 
ja Pohjois-Savon riistanhoitopiirissä 10. 
- 30.9. välisen ajan. 

Metsoa saa metsästää Etelä-Hämeen 
riistanhoitopiirissä 10. - 20.9. välisen ajan.

4) Metsoa, teertä ja pyytä saa metsästää 
Kainuun riistanhoitopiirin Puolangan ja 
Suomussalmen riistanhoitoyhdistysten 
alueella 10.- 30.9. sekä muiden riistan-
hoitoyhdistysten alueella 10.9.-15.10. 

välisenä aikana.
Metsoa, teertä ja pyytä saa metsästää 

Oulun, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja 
Pohjois-Karjalan riistanhoitopiireissä 
10.9.-15.10. välisenä aikana.

Metsoa, teertä ja pyytä saa metsästää 
Lapin riistanhoitopiirin Kittilän, Kolarin, 
Muonion, Pelkosenniemen, Savukosken, 
Sallan, Savukosken ja Ylitornion riistan-
hoitoyhdistysten alueella 20.-30.9.2010 
välisenä aikana sekä Kemijärven, Ke-
minmaan, Pellon, Posion, Ranuan, Ro-
vaniemen Seudun, Simon, Sodankylän, 
Tervolan ja Torinion riistanhoitoyhdistysten 
alueella 20.9.-20.10.2010 välisenä aika-
na. Metsoa saa metsästää Enontekiön 
ja Inarin riistanhoitoyhdistysten alueella 
20.9.-31.10.2010 välisenä aikana.

Teertä ja pyytä saa metsästää Pohjois-
Hämeen ja Pohjois-Savon riistanhoitopiirin 
alueella 10.9.-15.10. välisenä aikana,

5) Metsäkauris on rauhoitettu Keski-
Suomen riistanhoitopiirin  Suolahden-Su-
miaisten riistanhoitoyhdistysten alueella. 
Metsäkaurista saa metsästää ajavaa 
koiraa käyttäen vain 30.9.2010-31.1.2011 
välisenä aikana.
 
Luettelon merkittävin muutos koskee 
metsähanhen rauhoittamista Pelkosennie-
men riistanhoitoyhdistyksen alueella sekä 
metson rauhoituksen laajeneminen myös 
Satakunnan riistanhoitopiiriä koskevaksi.

Paikalliset metsästysseurat voivat ly-
hentää mainittuja metsästysaikoja, asettaa 
saalisrajoituksia tai kieltää kokonaan jonkin 
riistalajin metsästyksen. Näistä on oltava 
selvillä ennen metsästyksen aloittamista, 
joskin sitä voi vaikeuttaa vuodenvaihteen 
lukuisat kuntaliitokset niistä aiheutuneine 
nimimuutoksineen. 

Oheiset metsästysajat eivät koske 
Ahvenanmaata, jossa on voimassa omat 
säädöksensä.

Jousimies
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Teksti ja kuvat Heikki Heiskari

Kesä vaihtuu syksyksi ja kausi lähenee

Projekti 2011
Kesä mennä suhisteli, vauhdikkaasti kuten yleensä. Jälkeenpäin mietittynä aika paljon asioita jäi taas tekemättä, 
mutta onhan se kesä ensi vuonnakin. Tärkeimmät jutut talvea varten ovat kuitenkin mallillaan.

Kesäharjoittelu on tähän asti onnistunut 
hyvin, eli se ikävin ja kovinta motivaatiota 
vaativa harjoituskausi alkaa olla ohitse. 
Alkukesän peruskuntoon panostanut kausi 
vaihdettiin enemmän vauhtikestävyyttä 

kutkuttelevaan ohjelmaan heinäkuun 
puolessa välissä. 

Seuraavaksi on alettava miettimään 
että miten kesä- syyskauden harjoittelun 
tulokset saadaan siirretyksi ajokuntoon ja 
vauhtiin parhaalla mahdollisella tavalla. 
Se vaatii tietysti paljon ajoharjoittelua, jota 
toivottavasti pääsee tekemään mahdol-
lisimman paljon ja aikaisin. Herkulliseksi 
tilanteen tekee se, että työpaikka sattuu 
olemaan alueella jossa luonnonlumella 
treenaaminen on mahdollista ensimmäis-
ten paikkojen joukossa Suomessa. 

Treenaukseen korvamerkitty kelkka 
tarvitseekin sitten vain kovaa ajoa. Kisa-
kelkkakin on jo hyvän matkaa kasautunut. 
Loppuja kasatessa saan kuitenkin vielä 
useamman hetken syksystä kulumaan. 
Kasaamista hidastaa muun muassa se, 
että vähän väliä vastaan tulee osa joka 
on järkevämpää vaihtaa saman tien, ja 
yleensä sen hankkimiseen menee päivä 
tai pari. Onneksi ei ole vielä kiirettä ja 

hyvä asia on se että lopputuloksena syntyy 
käytännössä uusi, valmiiksi vahvistettu 
kelkka kisailua varten. 

Päätös ajaa kausi vanhan mallisella 
kelkalla, tuntuu ainakin vielä oikealta. 
Alkutalvesta ei tarvitse niin paljoa keskittyä 
säätöjen etsimiseen, varaosia on jo omas-
ta takaa melkoisesti ja kustannukset ovat 
huomattavasti matalammat kuin uuden 
kelkan rakentamisessa. Se että ehtiikö 
wanhalla vielä uusien mukaan, selviää 
vasta talvella. Suuria muutoksia puhal-
linkoneisiin ei täksi talveksi tullut, joten 
sen valossa kaikki mahdollisuudet ovat 
olemassa, kunhan kuski on kunnossa. 

Kilpailukalenteri vielä auki

Kilpailukalenteria ei vielä ole julkaistu, 
joten sitä odottelen jo kuumeisesti. Se 
vaikuttaa eniten talven ohjelmaan. En-
simmäinen sm-osakilpailu on varmaankin 
entiseen malliin helmikuun puolenvälin 
tienoilla ja sitä ennen on ehkä muutama 
kansallinen kilpailu. Tarkoituksenani on 
saada mahdollisimman monta kilpailuläh-
töä alle ennen SM-sarjaa, jotta sitten pys-

Koiranohjaajana toimiminen ja koiran kou-
luttaminen antaa hyvää vastapainoa omalle 
fyysisen kunnon treenamiselle myös kotona.
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tyn mahdollisimman rentoon suoritukseen 
kauden tärkeimmissä paikoissa. 

Huhuja suuntaan ja toiseen kilpailupai-
koista on kuulunut, pahimpana niin sanottu 
etelän sarja, jolloin pohjoisemmassa Suo-
messa ei ajettaisi kuin Kemijärven Giant 
SM-osakilpailuna. Se tarkoittaisi pitempiä 
kilpailumatkoja, ennestään tuntemattomia 
kilpailuja ja keskimäärin vähälumisempia 
sekä liukkaampia reittejä. Tällainen ei olisi 
allekirjoittaneen mieleen. Toisaalta olipa 
sarja minkälainen tahansa, niin se on 
sama kaikille ja eniten pisteitä kerännyt 
kruunataan voittajaksi keväällä. 

Toiveissa on myös, että varsinkin föö-
nien sarjassa panostetaan enemmän 
tekniseen tarkkailuun. Tämä onkin var-
masti faktaa viimekeväisen suoranaisen 
katastrofi n jälkeen, jossa sarjan voittaja 
ei ollut varma vielä viikkojenkaan päästä 
viimeisestä osakilpailusta, puhumattakaan 
huhumyllystä joka ei ole laantunut täysin 
vieläkään. 

Osasyyn viimekeväisestä voi huoletta 
vierittää myös moottoriliiton niskoille. Tek-
nisen valvonnan oltua lähes olematonta 
pari edellistä vuotta, on helppo ymmärtää 
kiusaus viilata omaan kelkkaan hieman 
lisää vetoa luokassa, jossa siitä oikeasti 
saavutettu hyöty on merkittävä. Uskon 
kuitenkin tämän olevan historiaa ja ensi 
talvena saamme ajaa sarjaa, jonka sijoi-
tukset ratkotaan tasavertaisilla kelkoilla ja 
puhtaasti ajamalla.

Muiden asioiden ollessa näin hyvällä 
tolalla ja jopa rullatessa jo itsestään, onkin 
seuraavaksi aloitettava todellinen panosta-
minen yhteistyökumppaneiden etsintään. 
Toki kumppaneita on etsitty koko kesän 
ajan, mutta tulokset ovat vain olleet lai-
hanpuoleisia talven ollessa vain kaukainen 
häivähdys tulevaisuudessa. 

Muun muassa tästä aiheesta lisää taas 
seuraavassa numerossa ja eiköhän sitten 
ole päästy jo lumelle harjoittelemaan. 

Seurailkaahan myös nettisivuja ja blogia 
osoitteessa www.heikkiheiskari.com.

Nyt kovaa, kivaa on sitten talvella!

Kisakelkkan rakentaminen on  jo hieman 
puolenvälin paremmalla puolella.
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Teksti ja kuvat Testiryhmä

Rajaviesti testaa:

EVS Ballistic Jersey
Suojapaidasta löytyvät kaikki suojat samalla kertaa, paidan puettuasi voit olla varma siitä että pukemisen jälkeen ei 
enää tarvitse ylävartaloon teippailla irtosuojia. Paidan etuja ovat helppo puettavuus, konepestävyys ja siis se, että 
saat kerta pukemisella yllesi kattavan suojauksen. 

Paidan hyviin ominaisuuksiin erityisesti 
kelkkailussa lukeutuu myös se seikka, 
että paita suojaa tehokkaasti rintakehää 
pakkasviimalta hengittävyyden siitä kärsi-
mättä. Paidalle tehty noin puolen vuoden 
testijakso osoitti myös laadun olevan 
erinomaisen. Yhtään saumaa ei ole vielä 
auennut ja paita istuu edelleen aivan kuten 
ensimmäisenä päivänä, suojat ovat kohdil-
laan ja olo on kuin suojapaidan asemesta 
yllä olisi tavallinen paita. Suojapaita istuu 
hyvin myös mönkijällä tai moottoripyörällä 
ajettaessa. Rintapanssari on riittävän lyhyt 
joten istualtaan ajettaessa paita ei nouse 
kurkulle. 

Ristiselän tukivyö antaa tehokkaasti 
tukea erityisesti kovaa röykytettäessä ja 
ehkäisee nostohommissa revähtymiä. 
Vyön tarrakiinnitys on vahvaa tekoa ja 
kestää äärimmäisetkin pullistelut au-
keamatta. Selkäpanssari on elintärkeä 
selkärankavammojen ehkäisyssä. Tutki-
musten mukaan suojapaidan etu erityisesti 
rankaan kohdistuvissa iskuissa on se, että 
se jakaa iskuenergiaa pois pelkän rangan 
kohdalta ja näin ollen nikamasiirtymien 
vaara pienenee.

Pitkään koejaksoon sattui myös muutamat 
kaatumiset voltteineen, näissä tilanteissa 
erityisesti kyynär- ja olkapäät altistuivat 
kolhuille, mitään vaurioita ei kuitenkaan 
kuljettajalle aiheutunut. Sitä en voi var-
maksi sanoa että paita pelasti kolhuilta, 
mutta ilman paitaa emme haluaisi kokea 
samoja tärskyjä uudelleen. Kaatumisten 

jälkeen ensimmäinen reaktio oli se, että 
huh, mitään vakavaa ei sattunut ja heti 
toisena ajattelin, että olipa hyvä että oli 
asianmukaiset suojavarusteet.

Kiinnijäämistilanteissa kelkkaa kaivaes-
sa paita ei haitannut ollenkaan, samoissa 
tilanteissa sain havaita paidan olevan 
myös varsin hengittävää materiaalia. 

Paidan kokojen kanssa ei tarvitse tus-
kailla, ei taida sellaista ”michelinmiestä” 
olla jolle sopivaa paitaa ei löytyisi. 

Suojapaidan kohdalla on varmasti sa-
manlaista protestihenkeä liikkeellä, kuin 
mitä oli aikoinaan suojakypärien kanssa. 
On kuitenkin hulluutta olla suojamaatta 
itseään varsinkin kun sen voi tehdä mu-
kavasti ja edullisesti. Kokonaisuudessaan 
olemme EVS:ään erittäin tyytyväisiä.

Testiryhmä pitää suojapaitaa erittäin sopi-
vana partioinnissa käytettäväksi. Samalla 
ryhmä ihmettelee, ettei minkäänlaisia 
vaatimuksia suojien käytöstä ole tähän 
mennessä työnantajan puolesta tullut. Esi-
merkiksi poliiseilla jotka ajavat enemmän 
virkansa puolesta kelkalla tai pyörällä on 
jo vuosia ollut suojat käytössään. Meidän 
puljussa ajetaan kuitenkin moninkertaisia 
määriä ainakin kelkalla ja mönkijällä. It-
sensä suojaaminen mahdollisimman hyvin 
tulisikin siis olla itsestäänselvyys ja yksikin 
estetty työtapaturma on riittävä korvaus 
suojien hankkimisesta.

Myös muun merkkisiä suojia on mark-
kinoilla tarjolla.

Lavastettu tilanne elävästä elämästä parin vuoden takaa, kun yksi kaveri ajoi partiossa rauta-
puomiin. Asialliset suojat olisivat varmuudella ainakin lieventäneet aiheutuneita vammoja.

EVS Ballistic Jersey suojaa kerralla rinnan, 
olkapäät, kyynärpäät ja selän (alakuva). Pai-
dasta löytyy myös ristiselän tukivyö.
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Teksti ja kuva Kortesalmen testiryhmä

Lemmikkien iholle luomuhoitoa
Nykyajan yhteiskunnassa lääketiede tarjoaa meille ihmisille miljoonia erilaisia hoitokeinoja vaivoihimme. Ns. vihrei-
den arvojen ollessa muotia ovat ns. luomulääkkeet saaneet vahvaa kannatusta sekä ihmisten että eläinten hoidossa. 
Viime aikoina  markkinoille tullut Relaxant Animal - hoitosarja tarjoaa koirille, kissoille ja hevosillekin luonnontuotteista 
valmistettuja tuotteita.

Testasimme menneen kesän aikana ky-
seisiä hoitotuotteita. Testausporukkamme 
ei ollut kovin suuri, mutta saimme viitteitä 
tuotteiden vaikutuksesta. Käytössämme 
olleet hoitotuotteet oli suunnattu lähinnä 
eläinten ulkoisiin vaivoihin eli ihovaurioihin, 
haavoihin, hilseilyyn, koiran polkuanturoi-
hin, lemmikin pesemiseen jne. 

Relaxant Animal-tuotteita

Testissä mukana olevat tuotteet saavat 
suuren kiitoksen siitä, että ne ovat 
erittäin käyttäjäystävällisiä. Myös tuo-
teselostukset ja hoitokohteet on erittäin 
hyvin kerrottu. Tuoteselostuksen mukaan 
parhaan tehon tuotteille saa, kun käyttää 
testissämme mukana olleita tuotteita 
rinnakkain. Tähän mielipiteeseen voimme 
täysin yhtyä.

Kokeilimme mm. hoitoseerumia, joka 
on tarkoitettu lemmikkien kutiavan, tu-
lehtuneen tai hyönteisten pureman ihon 
hoitoon. Kyseinen tuote on  kätevässä 
suihkepullossa ja sitä on helppo levittää 
eläimen iholle. Tuote todellakin rauhoitti 
koiran ihoa esim. mäkäräisten pistoskoh-
dissa. Myös makuulla tulleisiin kovettumiin 
hoitoseerumi tehosi todella hyvin.

Hoitovoide on tarkoitettu ihon hoitoon 
ja se nopeuttaa pienten ihovaurioiden 
paranemista. Varsinkin syksyn aikana 
metsästyskoirilla  tulee useasti pieniä 
naarmuja taistelujen tuoksinnassa ja 
senpä vuoksi olettaisi tuotteen soveltuvan 
hyvin. Valitettavasti testikauden aikana ei 
sattunut sellaista tilannetta, jossa olisimme 
saaneet kokeilla voiteen toimivuutta.

Edellä mainittujen tuotteiden lisäksi 
testissä oli mukana hoitavaa pesunestettä.  
Tuote auttaa varsikin koiran hilseilevän 
ihon hoidossa. Testien jälkeen  koiran 
iho oli todellakin terveemmän oloinen ja 
hilse vähentynyt oleellisesti iholta. Myös 
karvan laatu oli parantunut. Varmasti hyvä 
pesuaine eläimelle kuin eläimelle!

Kokeilemisen arvoinen on myös tassu-
voide. Emme saaneet kuluvalta kesältä 
käyttökokemuksia kyseisestä tuotteesta, 
mutta syksyn mittaan voidetta tulee 
varmasti testattua. Varsinkin, jos keliolo-
suhteet tulevat olemaan viime syystalven 

kaltaisia. Silloin koirien tassut joutuivat 
todella koetukselle.

Tuoksuuko jalkineet?

Kesäaikaan monessa perheessä törmättiin 
ns. tuoksuviin kenkiin helteistä johtuen. 
Enää ei tarvitse taistella hajujen kanssa! 
Nimittäin sama yritys, joka valmistaa 
eläimille hoitotuotteita, markkinoi Natural 
Killer hajunpoistajaa. Tuoteselosteen 
mukaan vaikuttavana aineena on kata-
janversouute. Ohjeen mukaan tuotetta voi 
käyttää moneen muuhunkin materiaaliin, 
mm. autojen verhouksiin, sohviin jne. 
Huomioitavaa on se, että tuote on ruskea 
väriltään, joten se voi tahrata vaaleita 
tekstiilejä. Natural Killer hajunpoistajaa 
voimme suositella lämpimästi, sillä siitä 
saimme todella hyviä testituloksia kesän 
aikana.

Luomutuotteita Suomesta

Kuten aiemminkin on tullut mainittua, 
kyseessä on todellakin aidosta luonnon-
tuotteista valmistettu hoitosarja. Tuotteet 
on kehitetty Suomessa ja siten tarkasti tut-

kittuja ja turvallisia. Tehoaineena kaikissa 
tuotteissa on ns. luonnon omat mikrobiyh-
disteet. Ja kevennyksenä voi todeta, että 
tuotteilla ei ole doping varoaikaa!

Se täytyy kuitenkin muistaa, että mm. 
iho-ongelmiin eläimillä on aina jokin syy. 
Diagnoosin tekoon eläinlääkäri on varmas-
ti pätevin, mutta hyvän lisämahdollisuuden 
tarjoaa Relaxant Animal- tuotteet.

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

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

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


