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Arvoisat lukijat!

Rajavartiolaitos alkaa toteuttamaan uutta talouden sopeuttamisohjelmaa, vaikka edellinen talou-

den sopeuttamisohjelma on vielä käynnissä. Vuosien 2013-17 aikana Rajavartiolaitos säästää 28 

miljoonaa euroa. Osa säästöistä on toteutettu vähentämällä henkilötyövuosikehystä 300 vuoden 

2012 tasosta vuoteen 2017 mennessä. Rajavartiolaitoksen uuden sopeuttamisohjelman suuruus 

on arvioitu olevan edellisen lisäksi vielä 15 miljoonaa euroa tällä hallituskaudella. Päällekkäisten 

säästöohjelmien takia Rajavartiolaitoksen tilanne on todella vaikea ja uusia säästökohteita on todella hankalaa 

löytää. Rajavartiolaitos on etsinyt säästökohteita etupainotteisesti yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa, kuten 

on tehty aiemminkin.  

Mielestäni henkilötyövuosikehyksestä ei voida enää leikata vaikuttamatta kansalaisten turvallisuuden heikke-

nemiseen ja itärajan rajanylitysliikenteen sujuvuuteen. Yhtenä Rajavartiolaitoksen mahdollisista säästötoimen-

piteistä on itärajan rajanylityspaikkojen aukioloaikojen rajoittaminen. Miten tämä tulee vaikuttamaan teollisuu-

den-, kaupan- ja matkailualojen itärajan yli tapahtuvaan 

liiketoimintaan, on mahdotonta etukäteen arvioida. 

Yksittäisen rajanylittäjän jonotusajat tulevat kasvamaan 

jossakin määrin. Se varmasti heikentää Suomen vetovoi-

maisuutta matkailukohteena. 

Rajavartiolaitos yrittää toteuttaa säästönsä siten, että 

säästöillä olisi mahdollisimman vähän vaikutuksia 

Rajavartiolaitoksen lakisääteisiin tehtäviin. Eduskun-

nan tehtävänä on miettiä miten määrärahaleikkaukset 

vaikuttavat yhteiskuntaan verotulojen ja Suomi-kuvan 

näkökulmasta. Ankarat säästöt pyritään kohdentamaan 

niin, että Rajavartiolaitoksen toiminnan supistukset 

vaikuttaisivat kansalaisten turvallisuuden heikkenemiseen 

mahdollisimman vähän. Mielestäni poliittisten päättäjien 

pitäisi ottaa uudelleen harkintaan Suomen turvallisuus-

sektoreille asetetut määrärahaleikkaukset, eikä toteuttaa 

leikkauksia ”juustohöylä” -periaatteella, tutkimatta tarkasti 

mitä vaikutuksia leikkauksilla yhteiskuntaamme on. 

Turvallisuussektoriin kohdistuvat leikkaukset ovat järjettö-

miä: Suomi on Euroopan ainoa maa joka ajaa turvallisuus-

viranomaistensa toimintaa alas. Muut maat panostavat 

maidensa sisäiseen turvallisuuteen ymmärtäen että 

Euroopan sisäinen ja sen lähialueiden turvallisuusympä-

ristö on muuttunut nopeasti huonompaan suuntaan.

Kilpailukykysopimuksen toteutuminen on nyt saanut 

viimeisen sinetin, kun kunta-alatkin on saatu mukaan. 

Nähtäväksi jää saadaanko tällä sopimuksella aikaan se kilpailukykyhyppy jota sillä haettiin. Rajavartiolaitoksen 

virkamiehille ”kiky” vaikuttaa työaikaa lisäävästi 24 tuntia vuosityöaikaan. Samalla toteutetaan määräaikainen 

30% lomarahojen leikkaus. Vuosityöaikaa toteutetaan virastotyöajassa lisäämällä 6 minuuttia työaikaa päivittäi-

seen työaikaan ja jaksotyössä lisäämällä 90 minuuttia työaikaa jokaiseen kolmiviikkoisjaksoon. Työntekijöiden 

kannalta on kuitenkin hyvä, että tuntipalkanjakaja pysyy ennallaan ja että lomarahojen leikkaus on määräaikai-

nen. Absurdia on kuitenkin se, että 24 tunnin vuosityöajan lisäys nosti Rajavartiolaitoksen henkilötyövuosikehys-

tä laskennalliset 34 henkilötyövuotta ja tämä nousu paikataan leikkaamalla Rajavartiolaitoksen toimintamäärä-

rahoista saman verran pois... Sama absurdi toimintamalli tulee toteutumaan valtion jokaisessa virastossa!

Rajaturvallisuusunioni järjesti kesän aikana jäsenistönsä keskuudessa ideakilpailun, jonka tarkoituksena oli 

saada tuoreita ajatuksia siitä miten virkasuhteen ehtoja voitaisiin parantaa ilman ulkopuolista varallisuutta. 

Kilpailun parhaat ideat palkittiin Rajaturvallisuusunionin toimesta, ja kaikki kilpailussa saadut ideat tullaan 

toimittamaan työnantajalle. Nähtäväksi jää, ovatko ideat työnantajan mielestä toteuttamiskelpoisia.

Mukavaa syksyä kaikille lukijoille!

Rajaturvallisuusunionin puheenjohtaja

Erkki Hirvonsalo

KUVA MARKUS LAINE
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LUOTTAMUSMIEHET 
KOOLLA HELSINGISSÄ
RTU RY:N LUOTTAMUSMIEHET KOKOONTUIVAT TÄMÄN VUODEN ENSIMMÄISEEN VALTAKUNNALLISEEN 

KOULUTUSTILAISUUTEEN HELSINKIIN 16. – 18.5.2016. ENSIMMÄINEN PÄIVÄ OPISKELTIIN JHL-OPISTOLLA JA KAKSI 

SEURAAVAA ITÄ-PASILASSA. 

Luottamusmiehet kuuntelemassa työantajan puheenvuoroa.

Pääluottamusmies Kurttila pitämässä katsausta yt-asioista Itä-Pasilassa.

TEKSTI JA KUVAT JANNE VARONEN LUOTTA-

MUSMIES, RTU:N KOULUTUSVASTAAVA

JHL-opiston koulutuspäivän avasi 

JHL:n sopimustoimitsija Jorma Viiala, 

jonka jälkeen oli vuorossa työnanta-

jan puheenvuoro. Puheenvuoron piti 

RVL:n henkilöstöosaston päällikkö 

lippueamiraali Markku 

Hassinen. Hassinen esit-

teli RVL:n 15 miljoonan 

euron määrärahavajeen 

kaudelle 2017 – 2020 

ja alustavasti mietittyjä 

toimenpiteitä tämän kus-

tannussäästön aikaan-

saamiseksi. Tulevaisuu-

den ennustettavuus on 

epävarmaa, Euroopan- ja 

sen lähialueen turvalli-

suustilanne on muuttu-

nut, mutta RVL joutuu 

taas sopeuttamaan 

toimintaansa. Asiassa 

on selkeä ristiriita ja se 

herätti keskustelua luot-

tamusmiesten kesken. 

RVL on tehnyt arviointia millä tavalla esimerkiksi 

rajatarkastustoimenpiteitä, työpaikkaruokailua 

ja vartiostojen esikuntien rakennetta voitaisiin 

kehittää yksikkökustan-

nusten sekä henkilötyö-

vuosisäästöjen tai niiden 

uudelleen kohdenta-

misen mahdollistami-

seksi. Hassisen mukaan 

esim. ns. omat eväät 

eivät voi olla ratkaisu 

työpaikkaruokailun 

osalta, vaan asiassa 

tulee löytää järkevämpiä 

ratkaisuja. Lopullisia 

RVL:n toimenpiteitä 

kustannussäästöjen 

aikaansaamiseksi ei ole 

päätetty ja näitä asioita 

tullaan yhdessä järjestöjen kanssa miettimään 

tämän kesän aikana.

Työnantajan puheenvuorossa esille tullut uusi 

sopeuttamisohjelma ja mahdolliset sopeutta-

mistoimenpiteet herättivät keskustelua ja huolta 

luottamusmiesten kesken. Asiassa nähtiin uhka 

RVL:n operatiivisen toiminnan laadun heikentymi-

sestä josta kärsii palvelun käyttäjä eli yksittäinen 

kansalainen eri puolilla Suomea. 

Työnantajan puheenvuoron jälkeen JHL:n 

neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch piti katsa-

uksen työmarkkinatilanteesta, jossa parasta-aikaa 

on käynnissä valtion kilpailukykysopimuksen 

mukaiset neuvottelut. Millä tavalla määräaikainen 

KIKY-sopimuksen mukainen 24h vuosityöajan 

lisäys tuodaan työaikajärjestelmiin ja millä tavalla 

paikallista sopimista kehitetään valtiolla ovat 

keskeisimmät kysymykset neuvotteluissa.

Ensimmäisen päivän päätteeksi JHL:n lakimies 

Keijo Tarnanen luennoi virkamiesoikeudellisista 

kysymyksistä painottuen sivutoimien luvanva-

raisuuteen sekä virkamiesten sananvapauskysy-

myksiin. Aiheeseen liittyen tarkasteltiin hallinto- ja 

korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja. 

ASIAA ITÄ-

PASILASSA

Koulutuspäivät jat-

kuivat Itä-Pasilassa, 

jossa käytiin aluksi 

hallintoyksiköiden 

luottamusmies-

ten katsaukset 

edunvalvontata-

pahtumista lävitse. 

Tapahtumia oli ollut 

paljon viimeisen 

koulutustilaisuuden 

jälkeen ja näiden 

pohdinta avoimessa 

vuorovaikutuksessa 

koettiin taas hyväksi 

opetustapahtu-

maksi. Edunvalvontatapahtumien määrästä ja 

laadusta voi vetää selkeän johtopäätöksen: RTU 

ry:n luottamusmiestoiminta toimii ja siitä hyötyvät 

jäsenet sekä työnan-

taja. On kaikkien etu, 

että luottamusmies 

on mukana jäsenen 

tai työnantajan 

halutessa virkasuh-

teeseen liittyvissä 

kysymyksissä joita 

aina tulee olemaan. 

Edunvalvontata-

pahtumien kautta 

tuli taas esille raja-

vartiomiehen asema 

viraltapidättämis-

tilanteissa, joissa 

lopullinen rangaistus 

voi olla sakko rikkomuksesta, mutta tutkinnan 

aloittamisvaiheen rikosnimike aiheuttaa viralta-

pidättämisen. Vaikka rangaistus on rikkomus, ei 



5RAJAVIESTI  -  G R Ä N S S E K E R H E T S U N I O N E N  R F

LEDARE
Erkki Hirvonsalorajavartiomies ole oikeutettu täyteen palkkaan viraltapidättämisajalta, 

koska teosta on annettu rangaistus. Lisäksi rajavartiomiehen taloudellista 

asemaa näissä tilanteissa heikentää vaihteleva tutkinta-aika, joka vaikut-

taa viraltapidättämisen kestoon.

Edunvalvontatapahtumien jälkeen pääluottamusmiehet Jouni Kurttila 

ja Erkki Hirvonsalo esittelivät RVL:n yt-elimessä ja palkkalautakunnassa 

olleet asiat joulukuulta 2015 lukien. Keskustelua herätti eniten RVL:n 

uuden sopeuttamisohjelman valmisteluun liittyvät asiat. Tämän hetken 

tieto siitä, että lomautuksia ja irtisanomisia ei tule on huojentava, mutta 

luottamusmiehet näkivät uhan siitä, että toimet tulvat näkymään kenttä-

työtätekevien tilipussissa.

Palkkalautakunnassa on ollut useita RTU ry:n jäsenten tehtäviä 

käsittelyssä. Erimielisten arviointien osalta pääluottamusmiehet arvioivat 

edunvalvontaprosessin jatkamista ja tiedottavat siitä jäsenille.

Koulutustilaisuuden päätteeksi kävimme lävitse hallituksen laatiman 

ja edustajakokouksessa käsitellyn RTU:n tiedotus-strategian, josta tulee 

velvoitteet hallintoyksiköiden luottamusmiesten tiedottamiseen vähin-

tään neljä kertaa vuodessa. Tiedotuskanavana käytetään sähköpostiluet-

teloa, RTU:n www-sivuja sekä apuna sosiaalista mediaa. 

RTU RY KOULUTTAA 2016

RTU ry:n luottamusmiesten koulutukset jatkuvat paikallisyhdistyksien 

järjestämillä tilaisuuksilla ennen RTU:n uuden luottamusmiehen kurssia, 

joka järjestetään lokakuussa. Kyseinen kurssi järjestetään ensimmäistä 

kertaa ja tavoite on parantaa luottamusmiehen jäsenille antamia palvelu-

ja heti valinnan jälkeen. Marraskuussa järjestetään vielä valtakunnallinen 

puheenjohtajien ja luottamusmiesten yhteinen koulutustilaisuus Jyväs-

kylässä. Luottamusmiehille on luotu RTU ry:n www-sivuille verkko-opis-

keluympäristö, josta on luettavissa kaikki materiaali luottamusmiesten 

koulutuspäiviltä.

Bästa läsare!

Gränsbevakningsväsendet inleder verkställande av ett nytt ekono-

miskt anpassningsprogram fastän det föregående ännu pågår. Un-

der årena 2013-17 har Gräsnbevakningsväsendet sparat 28 miljoner 

euro. En del av inbesparningarna har förverkligats genom att minska 

300 årsverk från år 2012:s nivå före år 2017. Det nya anpassningspro-

grammet uppskattas till sin omfattning lika stort som det tidigare plus ytterligare 

15 miljoner euro under denna regeringsperiod. Pga av det sammanfallande 

sparprogrammen är Gränsbevakningsväsendets situation ytterst svår och nya 

sparåtgärder är verkligen svåra att hitta. Gränsbevakningsväsendet har liksom 

tidigare försökt att på förhand hitta sparåtgärder tillsammans med peronalorga-

nisationerna.

Enligt min uppfattning kan man inte längre göra nedskärningar utan att sänka på 

medborgarnas säkerhet och försämra gränsöverskridningarnas smidighet över 

den östra gränsen. En inbesparmöjlighet är förstås att begränsa gränsövergångs-

ställens öppethållningstider. Det är omöjligt att på förhand säga hur detta skulle 

påverka industriernas, handelns och resebranschens aff ärsverksamhet. För den 

enskilda resenären skulle tiden i köer förlängas i någon mån. Det kommer med 

säkerhet att försämra Finlands attraktivitet som resemål.

Gränsbevakningsväsendet försöker verkställa sparåtgärderna på så sätt att de har 

minsta möjliga inverkan på Gränsbevakningsväsendets primära uppgift er enligt 

lagen. Riksdagens uppgift  är att överväga hur nedskärningarna av verksamhet-

sanslagen kommer att inverka samhällets skatteintäkter och Finlands image. 

Det hårda inbesparningarna kommer också att styras så att Gränsbevaknings-

väsendets minskade verksamhet inverkar så lite som möjligt på medborgarnas 

säkerhet. Jag anser att de politiska beslutsfattarna bör ta säkerhetssektorns 

nedskärningar till ny behandling och inte verkställa dem enligt osthyvel-principen 

utan att ta reda på vilka konsekvenser nedskärningarna kommer att förorsaka i 

vårt samhälle.

De nedskärningar som riktar sig mot säkerhetssektorn är huvudlösa: Finland är 

det enda landet i Europa som minskar på säkerhetsmyndigheternas verksamhet. 

De övriga länderna satsar på den interna säkerheten via insikten att Europas inre 

säkerhet och dess närområdes säkerhetssituation har snabbt förändrats till det 

sämre.

Konkurrenskraft avtalet har blivit godkänt och även kommun sektorn kommer 

att ingå i det. Om vi med avtalet kommer att åstadkomma ett lyft  i konkurransen 

återstår att se. ”Kiky” medför 24 timmar mer arbetstid i året för Gränsbevaknings-

väsendets tjänstemän. Samtidigt genomförs en nedskärning av semesterpennin-

gen på 30 %. I ämbetsarbete betyder det en ökning med 6 minuter per arbetsdag 

och i periodarbete 90 minuter per treveckorsperiod. För arbetstagarens del är det 

positivt att semesterpenningens nedskärning är tillfällig. Det absurda är trots allt 

att utökningen med 24 timmar utökar Gränsbevakningsväsendets årverken med 

34 år och denna ökning korrigeras genom att minska  Gränsbevakningsväsendets 

verksamhetsanslag med samma mängd...Samma absurda verksamhetsmodell 

kommer att genomföras i samtliga statliga ämbetsverken.

Gränssäkerhetsunionen ordnade under sommaren bland dess medlemmar 

en ideförslagstävling vars syft e var att få nya idéer på hur  man kunde förbät-

tre tjänsteförhållandets villkor utan tilläggskostnader. Tävlingens bästa idéer 

belönades av Gränssäkerhetsunionen och dessa idéer kommer att föras fram till 

arbetsgivaren. Det återstår att se om arbetsgivaren anser att idéerna är möjliga att 

verkställa.

Jag önskar alla läsaren en trevligt höst!

Gränssäkerhetsunionens ordförande

Erkki Hirvonsalo

Valtori tarjoaa valtionhallinnon 
työntekijöiden kotikoneille

Edullisen 
virustorjunnan

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus 
Valtori tarjoaa valtionhallinnon työntekijöiden 
kotikoneille edulliseen hintaan F-Securen 
SAFE- ja Freedome-virustorjuntatuotteet. Etu 
on kaikkien Valtorin asiakasorganisaatioiden 

henkilöstön käytettävissä.
Tuotteilla valtionhallinnon työntekijät voivat suojata 

kaikki kodin laitteet haittaohjelmilta ja muilta internetin 
vaaroilta.

Asennus on helppoa. Ohjelman käyttöön ei liity Valtorin 
puolesta tukea, vaan tarvittaessa tukea on saatavilla F-Secu-
ren kuluttajatuesta Internet-sivujen, chatin tai puhelimen 
välityksellä.

Muista poistaa ohjelmistot koneeltasi työsuhteesi päät-
tyessä.



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

MATKUSTAMISEEN KÄYTETYN AJAN JA 
TYÖAJAKSI LUETTAVAN AJAN SUHDE
VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN AIHEUTTAA TULKINTAONGELMIA VARSINKIN TILANTEISSA, JOISSA 

TYÖNANTAJA KÄSKEE VIRKAMATKALLE VIRKA-AUTOLLA. ASIA ON OLLUT VIELÄ SUHTEELLISEN ONGELMATONTA, JOS 

VIRKAMIES ON TEHNYT MATKAN YKSIN. TULKINTAONGELMAT ALKAVAT HETI, KUN VIRKAMATKA ON KÄSKETTY TEHDÄ 

VIRKA-AUTOLLA, JOLLA ON KULJETETTU MUITAKIN VIRKAMIEHIÄ SAMAAN AIKAAN, TAI VIRKA-AUTO ON KÄSKETTY VIEDÄ 

VIRKAMATKAN YHTEYDESSÄ, JOTTA AJONEUVOA VOIDAAN KÄYTTÄÄ TYÖTEHTÄVIIN TAI VIRKAMATKA ON KÄSKETTY 

SUORITTAA VIRKA-AUTOLLA, JOTTA TYÖVÄLINEITÄ TAI TARVITTAVAA MATERIAALIA SAADAAN KULJETETTUA SAMAAN 

AIKAAN. 

TEKSTI PLM JOUNI KURTTILA

Virkamies ei normaalisti virkamat-

kalla matkustaessaan tee työtä. 

Virkamatka suoritetaan sen vuoksi, 

jotta käsketyssä paikassa voidaan 

suorittaa virkatehtäviä. Koska 

Rajavartiolaitoksen ja Rajaturvallisuusunionin 

kannat virkamatkalla matkustamisen osalta 

työksi luettavaksi ajaksi poikkeat jossain kohdin 

toisistaan, on seuraava pohdinta Rajaturvallisuus-

unionin kanta asiaan.

Rajavartiolaitoksen työaikasopimuksessa on 

sovittu, että työajaksi luetaan työhön käytetty 

aika, tai aika jonka virkamies on velvollinen 

olemaan työpaikalla työnantajan käytettävis-

sä, ei kuitenkaan varallaoloa, vaikka varalla 

oleva virkamies oleskelisikin varallaolon aikana 

työpaikalla. Työajaksi luetaan myös aika, joka 

kuluu työnteon aloittamisen valmisteluun ja 

lopettamiseen sekä työvälineiden noutamiseen 

työnantajan määräämästä paikasta ja niiden 

palauttamiseen sinne. Työajaksi ei lueta matkaan 

käytettyä aikaa, ellei sitä samalla ole pidettävä 

varsinaisena työsuorituksena. Lisäksi matkusta-

misesta erikseen on todettu, että virkamatkaan 

käytetystä ajasta luetaan työajaksi vain virkateh-

tävien suorittamiseen käytetty aika. Matka-aika 

luetaan kuitenkin työajaksi silloin, jos virkamies 

on ollut virkamatkaan käytettynä vuorokautena 

töissä, mutta vähemmän kuin säännöllisen työ-

aikansa siten, että matka-aika lasketaan työajan 

lisäyksenä siihen asti kunnes säännöllinen työaika 

täyttyy. Tämä tarkoittaa sitä, että jos työnteon 

aloittamiseen eli tässä tapauksessa virkamatkan 

aloittamisen valmisteluun esimerkiksi ajoneuvon 

lastaamiseen menee yksi tunti, voidaan loput 

matkustamisesta lukea työajan lisäyksenä siihen 

asti, että esimerkiksi jaksotyötä tekevälle tulee 

matkustuspäivälle 7 tuntia 39 minuuttia täyteen. 

Tällöin työajan lisäyksen osalta virkamies ei ole oi-

keutettu haittatyökorvauksiin, eikä päivän osalta 

matkapäivärahaan.

Tilanteen, joissa virkamatkalle lähtee useampi 

kuin yksi henkilö ja työnantaja käskee suorittaa 

virkamatkan Rajavartiolaitoksen ajoneuvolla 

siten, että ajoneuvolle on määrätty kuljettaja. Ra-

jaturvallisuusunionin kanta on se, että kuljettaja 

suorittaa virkatehtävänä ajoneuvon kuljettajana 

muiden virkamiesten matkustamiseen liittyvänä 

kuljetustehtävänä. Kuljettaja 

vastaa ajoneuvosta ja muista 

matkustajista. Kuljettajan osalta 

matkan lukemista työajaksi 

tukee myös se, että kuljettaja ei 

voi tosiasiallisesti edes matkus-

taa virkamatkaansa muita mat-

kustustapoja käyttäen, koska 

hän joutuu kuljettamaan muita 

virkamiehiä Rajavartiolaitoksen 

määrittelemällä tavalla. 

Tapaus, jossa virkamies mää-

rätään kuljettamaan virka-auto 

virantoimituspaikalle, jossa 

virka-autoa tarvitaan virka-

tehtävien hoitoon ja palannut 

sen jälkeen virkapaikalleen 

suorittamatta kohteessa muuta 

työtä kuin ajoneuvon luovutta-

misen Rajavartiolaitos katsoo 

tällöin virkamatkan voivan 

ollakin työaikaa. Rajaturvalli-

suusunionin mielestä asia on 

sama, jos virkamies määrätään 

virkamatkalle ja hänen tulee 

toimittaa samalla virka-auto 

määränpäähän, jossa ajoneuvo 

tarvitaan virantoimitukseen. 

Oleellista on silloin se, että ajo-

neuvo tarvitaan, jotta määrätty 

tehtävä voidaan hoitaa, joten 

kuljettamalla ajoneuvo työteh-

tävien hoitoa varten ei voi olla 

pelkästään liitännäinen asia 

vaan kiinteä osa virkatehtävien 

hoidon kannalta. 

Koska jokainen virkamatka ja siihen mahdol-

lisesti liittyvä työaika ovat tapauskohtaisia, ei 

mitään pitävää pääsääntöä asialle voi antaa. Vir-

kamatkaan voi liittyä virkatehtävä, kun virkamies 

joutuu kuljettamaan työnantajan määräämää 

ajoneuvoa ja sen mukana työnantajan kuljetetta-

vaksi määräämiä työn tekemistä varten tarkoitet-

tuja työvälineitä, tarvikkeita tai muita virkamiehiä. 

Tästä syystä jäsenten kannattaa epäselvissä 

tapauksissa tuoda asia luottamusmiesten tietoon. 



7RAJAVIESTI  -  G R Ä N S S E K E R H E T S U N I O N E N  R F

ARBETSTID SOM RÄKNAS SOM 
RESETID UNDER TJÄNSTERESOR
DET HAR UPPKOMMIT TOLKNINGSPROBLEM UNDER TJÄNSTERESOR OCH SPECIELLT I FALL DÅ ARBETSGIVAREN 

BEORDRAR EN TJÄNSTERESA MED ETT TJÄNSTEFORDON. ÄRENDET HAR VARIT RÄTT PROBLEMFRITT DÅ 

TJÄNSTEMANNEN RESER PÅ EGEN HAND. PROBLEMATIKEN UPPSTÅR GENAST DÅ MAN BEODRATS GÖRA SIN 

TJÄNSTERESA MED TJÄNSTEFORDON OCH DESSUTOM TRANSPORTERA ANDRA TJÄNSTEMÄN I SAMMA FORDON.  OCKSÅ 

I FALL DÅ MAN BEODRATS ATT FÖRFLYTTA ETT TJÄNSTEFORDON UNDER TJÄNSTERESAN SÅ ATT FORDONEN SKA KUNNA 

ANVÄNDAS I ANDRA ARBETSUPPGIFTER ELLER DÅ TJÄNSTERESAN BEODRATS ATT UTFÖRAS MED TJÄNSTEFORDON FÖR 

ATT SAMTIDIGT TRANSPORTERA ARBETSREDSKAP ELLER ANNAT MATERIAL HAR FÖRORSAKAT PROBLEMSITUATIONER. 

TEXT JOUNI KURTTILA

En resande tjänsteman gör under 

normala reseförhållanden inte arbete. 

Tjänsteresan görs för att kunna utföra 

arbetsuppgift er på  ett beodrat ställe. 

Eft ersom Gränsbevakningsväsendets 

och Gränssäkerhetsunionens ställningstagan-

de till hur man definierar tiden som gått åt till 

resande delvis skiljer sig från varande är följande 

tolkning Gränssäkerhetsunionens ställningsta-

gande.

I Gränsbevakningsväsendets kollektivavtal är 

det överenskommet att till arbetstid räknas den 

tid som gått åt till arbete eller tid som tjänsteman-

nen är skyldig att vara arbetsgivaren till förfogande 

på arbetsplatsen, med undantag 

för tid i beredskap även om 

tjänstemannen är på arbetsplat-

sen under den  tiden. Till arbetstid 

räknas även den tid som gått åt 

till arbetets förberedande eller 

avslutande samt hämtande eller 

förande av arbetsredskap till ett 

ställe som arbetsgivaren beodrat. 

Till arbetstid räknas inte tid som 

gått åt till resande om det inte 

samtidigt kan definieras som en 

särskild arbetsuppgift . Dessutom 

har man bestämt att endast 

tid som gått åt till utförande av 

tjänsteuppgift en kan räknas till 

arbetstid. Om tjänstemannen un-

der resedygnet har varit i arbete 

men mindre än beräkningsda-

gens värde räknas resetiden som 

tilläggstimmar tills beräkningsda-

gens värde uppfylls. Dethär bety-

der i praktiken att om det tar en 

timme att förbereda tjänsteresan, 

t.ex. lastande av fordon, så kan 

resandet räknas som tilläggs-

timmar tills att en tjänsteman 

får sina 7 timmar och 39 minuter 

fulla i periodarbete. I sådant fall är 

tjänstemannen varken berätti-

gad till tilläggsersättningar eller 

resedagtraktamente.

I det fallet att arbetsgivaren 

har beodrat att tjänsteresan skall 

utföras med tjänstefordon och i 

fordonet följer med andra resenärer blir tjänste-

resan ett transportuppdrag. Gränssäkerhetsunio-

nens tolkning är att chauff ören utför i så fall ett 

tjänsteuppdrag genom att transportera de andra 

tjänstemännen i fordonet. Chauff ören ansvarar 

för passagerarna och fordonet. Något som också 

stöder påståendet att chauff örens resetid bör 

räknas som arbetstid är faktumet att han inte har 

möjlighet att göra sin tjänsteresa på annat sätt 

pga. att han är tvungen att transportera de övriga 

tjänstemännen på det sättet som Gränsbevak-

ningsväsendet beodrat. 

I sådant fall att tjänstemannen beodras föra 

ett tjänstefordon till ett tjänstgöringställe där 

det behövs och han återvänder därifrån sitt eget 

tjänstgöringsställe utan att utföra annat arbete än 

leveransena av fordonet anser Gränsbevaknings-

väsendet att tjänsteresan också kan räknas som 

arbetstid. Enligt Gränssäkerhetsunionen är det 

samma sak som om tjänstemannen beodras på 

tjänsteresa och samtidigt förflytta ett tjänstefor-

don till ett ställe där fordonet behövs. Det väsentli-

ga är att fordonet verkligen behövs i utförandet av 

uppdraget. Dvs. användandet av tjänstefordonet 

kan inte va en sak man sköter på samma gång 

under uppdraget utan det bör vara väsentliga del 

av tjänsteuppdragets uppförande. 

Något huvudregel för tolkning av saken kan inte 

ges eft ersom varje tjänsteresa och till den hörande 

arbetstid bedöms per enskillt fall. I tjänsteresan 

kan även ingå tjänsteuppgift er då tjänstemannen 

på beodran av arbetsgivaren hamnar transportera 

ett fordon och med i det fordonet arbetsredskap, 

tillbehör och andra tjänstemän som behövs för 

utförandet av uppdraget. Av just den orsaken bör 

medlemmar i oklara fall ta saken på tal med sin 

förtroendeman. 

Kuva O.R.
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MISSION IMPOSSIBLE
RAJATURVALLISUUSUNIONI JÄRJESTI JÄSENISTÖLLE ALOITEKILPAILUN, JOSSA TAVOITTEENA OLI HAKEA IDEOITA 

KUINKA TYÖHYVINVOINTIA, TYÖN MIELEKKYYTTÄ, TYÖMENETELMIÄ TAI TEHOKKUUTTA VOIDAAN KEHITTÄÄ WIN-

WIN RATKAISUILLA, JOISSA VOITTAJIA OVAT SEKÄ TYÖNTEKIJÄ, ETTÄ TYÖNANTAJA.

TEKSTI JUSSI KÄMPPI

Aloitteita tuli yhteensä 11 kpl, Lapista, Kainuusta, Kaakkois-

Suomesta ja Suomenlahdelta. Hallitus arvioi aloitteita 

kiinnittäen huomiota niiden konkreettisuuteen, realisti-

suuteen, kuinka perusteellisesti aloite on valmisteltu ja 

onko kyseessä oikeasti tuore idea. 

Kilpailun parhaana aloitteena palkittiin 500€ stipendillä Pasi Tähkä-

pään aloite, jossa fysioterapiaopiskelijoille (AMK) tarjottaisiin mahdol-

lisuus tehdä päättötyö Rajavartiolaitoksen yksiköissä ja näin kehittää 

samalla RVL:n henkilöstön työergonomiaa ja työhyvinvointia.

Toisena palkittiin 300€ stipendillä Kimmo Karjalaisen aloite rajatar-

kastussovelluksen (RATAS) kehittämiseksi nopeuttamaan rajatarkastuk-

sia ja varsinkin tilastointia.

Kolmas palkinto, 200€ stipendit jaettiin Jarmo Laitiselle ja Vesa 

Moilaselle. Molemmat esittivät aloitteissaan rajavartiomiesten tiettyjen 

varustehankintojen kehittämistä ns. yksilösopivammaksi, eli tähän saak-

ka hankkijoiden tilaamia varusteita virkamies voisi hankkia itse, mutta 

työnantaja maksaisi ne. Hankintamenetelmä toimisi samalla tavalla 

kuin partiokenkähankinnat. Näin virkamies saisi hankittua tehtäviinsä ja 

päällensä sopivimmat ja käyttökelpoisimmat varusteet.

Kaikki RTU:lle lähetetyt aloitteet toimitetaan myös työnantajalle. 

Mikäli jokin aloite toteutuu, ko. aloitteen tekijä palkitaan erikseen.

MISSION IMPOSSIBLE 
”FÖRSLAGSTÄVLIGEN FÖR 
FÖRBÄTTRAD ARBETSTRIVSEL”
GRÄNSSÄKERHETSUNIONEN ORDNADE FÖR EN IDÉTÄVLING FÖR SINA MEDLEMMAR. TÄVLINGENS MÅLSÄTTNING 

VA ATT FÅ IN FÖRSLAG PÅ HUR MAN KUNDE FÖRBÄTTRA TRIVSELN I ARBETE, ARBETES GEMYTLIGHET, 

ARBETSMETODER OCH EFFEKTIVITET GENOM S.K. WIN-WIN-LÖSNINGAR BÅDE ARBETSGIVAREN OCH 

ARBETSTAGAREN VINNER PÅ LÖSNINGEN.

TEXT JUSSI KÄMPPI

Tillsammans fick man in 11 stycken förslag från Lappland, 

Kainu, Sydöstra-Finlands och Finska vikens sektioner. 

Styrelsen utvärderade förslagen med fokus på hur konkreta, 

realistiska och hur grundligt förslaget framställts samt 

huruvida förslaget faktiskt är ett nytt förslag. 

Pasi Tähkäpääs förslag  var tävlingens bästa förslag och belönadeas 

med ett stipendie på 500 euro. Förslaget var att erbjuda fysioterapistu-

dernaden vid yrkesskolor möjlighet att göra sitt slutarbete i Gränsbe-

vakningsväsendets enheter och på så sätt även förbättra personalens 

arbetsergonomi och arbetstrivsel.

Andra pris på 300 euro gick till Kimmo Karjalainens förslag att vida-

reutveckla gränskontrollsapplikationen RATAS för snabbare gränskont-

roller och speciellt statistikföring.

Tredje pris, ett stipendie på 200 euro utdelades till Jarmo Laitinen 

och Vesa Moilanen. Båda föreslog att en del av gränsbevakarens utrust-

ningsanskaff ingar skulle genomföras så att det bättre passar för den 

enskillda tjänstemannen. Anskaff ningssättet skulle fungera på samma 

sätt som anskaff ning av patrullskodon, tjänstemannen anskaff ar dem 

själva på egen hand och arbetsgivaren ersätter kostnaderna. På så sätt 

skulle tjänstemännen få mer lämpad utrustning som både fyller sin 

uppgift  och passar bättre.

Alla förslag som skickats in till förbundet  kommer att vidarebefordas 

till arbetsgivaren. I fall att något förslag förverkligas kommer man ytter-

ligare att belöna den som gjort förslaget.
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”RAJAVARTIOLAITOSTA OSAA 
ARVOSTAA VAKAANA TYÖNANTAJANA”
LÄHES KYMMENEN VUODEN TAUON JÄLKEEN POHJOIS-KARJALAN RAJAVARTIOSTO SAI KURSSILTA UUSIA NUORIA 

RAJAVARTIJOITA. YKSI HEISTÄ ON SIMPELEELTÄ KOTOISIN OLEVA 29-VUOTIAS MIKKO SILVENNOINEN. HÄN HAKEUTUI 

RAJAVARTIJAN PERUSKURSSILLE 2014 JA VALMISTUI LOPPUVUODESTA 2015. 

TEKSTI JA KUVA ASKO RISTOLAINEN

Mikon ensimmäiseksi virkapaikaksi 

tuli Niiralan rajatarkastusasema 

ja tehtäväksi nuorempi rajatar-

kastaja. Kyselin Mikon kokemuk-

sia uudesta työstään runsaan 

puolen vuoden työkokemuksen jälkeen. 

Mikko, sinulla ei ole suvussa raja-

miehiä, mistä tuli ajatus hakeutua 

rajaan töihin?

     Ehdin opiskella ennen rajalle 

hakeutumista metsätalousinsinöö-

riksi. Olin töissä parissa rautakau-

passa muutaman vuoden ja tuo aika 

kypsytti minut hakemaan rajalle, 

kun varsinaisia oman alan töitä ei 

löytynyt. Kotiseutuni sijaitsee lähellä 

rajaa ja sen myötä on nuorena 

nähnyt usein rajavartijoita. Se on 

varmasti jättänyt kytemään ajatuk-

sen rajavartijan työstä, kuten myös 

varusmiespalveluksen suorittaminen 

Immolassa.

Vastasiko koulutus odotuksiasi ja 

olisitko kaivannut jotain lisää tai 

vähentänyt jotain siitä?

     Vuosi Immolassa meni nopeasti 

ja kurssilta sai hyvät valmiudet 

työelämään.  Harjoittelujakson 

toivoisi tietysti olevan edes pikkuisen 

pidempi, että rajavartijan erilaisista 

työtehtävistä muodostuisi selkeämpi 

kuva.

Olitko kurssin aikana työharjoitte-

lussa Niiralan lisäksi muualla? Huoma-

sitko eroja toimintatavoissa?

     Olin yhden päivän Nuijamaalla. Päivässä ei ehti-

nyt kovin kummoisia huomioita tekemään, mutta 

iso ero on ulkomiesten toiminnassa. Niiralassa 

ei ole nimettyjä ulkomiehiä vaan partionjohtaja 

määrittää mitä kukin milloinkin tekee. Työnkuva voi 

siis vaihdella pitkin työvuoroa.

Minkälaisena koit vastaanoton ensimmäisessä 

virkapaikassasi Niiralassa?

     Vastaanotto oli kaikkien osalta positiivinen ja työ-

kavereihin on ollut helppo tutustua. Pohjoiskarjalai-

set ihmiset ovat leppoisaa sakkia ja se näkyy myös 

työkavereissa. Jutun voi aloittaa mistä vaan, niin 

työ- kuin siviiliasioista, ja huumori ei lopu kesken.

Oliko perehdyttäminen työpaikan tapoihin riittävä 

vai olisitko kaivannut jotain lisää?

     Perehdyttäminen oli riittävä. Se alkoi jo työhar-

joittelun aikana ja jatkui kun aloitimme virassa 

joulukuussa. Varmasti jokainen työkaveri on 

osaltaan ollut perehdyttämässä talon tapoihin. 

Jos jokin asia on ollut epäselvä, niin ei ole tarvinnut 

arastella keneltä kysyä neuvoa, vaan kaikki ovat 

olleet reilusti auttamassa. 

Olet ollut nyt noin puoli vuotta töissä. Onko 

työnkuva vastannut sitä mitä odotit hakeutuessasi 

rajaan? 

     Työnkuva on ollut Niiralassa jopa monipuolisem-

pi mitä odotin. Alusta asti meidät uudet tulokkaat 

on otettu mukaan monipuolisesti eri tehtäviin. 

Saimme myös heti tammikuussa ensivastekoulu-

tuksen, jotta voimme toimia EVY-partiossa. Laskin, 

että olen ollut kahdeksalla eri työnantajalla töissä 

ennen rajalle hakeutumista. Joukkoon mahtuu niin 

kunnallispuolta, useampi koko maan laajuinen 

yritys kuin opiskeluaikojen vuokratyöfirma. Näiden 

jälkeen Rajavartiolaitosta osaa 

arvostaa vakaana työnantajana.

Onko sinulla tulevaisuuden 

suunnitelmia työnkuvasi suhteen 

ja onko kiinnostusta kansainvälisiin 

tehtäviin? 

     Olen kotiutunut Niiralaan mai-

niosti ja olen tyytyväinen nykyiseen 

työnkuvaani. Katsotaan mihin suun-

taan mielenkiinto alkaa kohdistua 

ja mihin rahkeet riittävät tulevaisuu-

dessa. Tällä hetkellä ei ole kaipuuta 

ulkomaille muuta kuin lomareissujen 

muodossa

Mitä sanoisit nuorille, jotka harkitse-

vat rajavartijan ammattia?

     Rohkeasti vaan hakupapereita 

lähettämään koululle. Kuntotestejä 

varten kannattaa aloittaa treenaa-

maan hyvissä ajoin. Ja jos koulupaik-

ka irtoaa, niin hyvällä kunnolla ei tule 

sitten ongelmia läpäistä kuntotestejä 

kurssin aikana. Eikä tarvitse olla 

välttämättä parikymppinen, vaan 

ikääkin voi olla jo reilummin kurssille 

hakeutuessa, kuten minulla.
Mikko Silvennoinen Niiralan lähtöpuolen KTT:n 7.-kaistalla eli ”lähtöseiskalla”.
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TYÖYHTEISÖSOVITTELULLA SÄÄSTÖJÄ
RAJAVARTIOLAITOS ON TOTUTUSTI JATKUVIEN SÄÄSTÖPAINEIDEN ALLA. SÄÄSTÖT ON TOTEUTETTU LÄHES 

POIKKEUKSETTA SITEN, ETTÄ JOSTAIN SUPISTETAAN JA LEIKATAAN. ASIOITA ON HYVÄ TARKASTELLA MYÖS SITEN, 

ETTÄ JOHONKIN PANOSTAMALLA SAADAAN MERKITTÄVIÄ SÄÄSTÖJÄ JA SIJOITETTU SUMMA TULEE TAKAISIN JOPA 

MONISATAKERTAISENA. 

TEKSTI PEKKA ALARÄISÄNEN VALTAKUNNAL-

LINEN TYÖSUOJELUVALTUUTETTU

Kaikissa työpaikoissa on ajoittain riito-

ja, ristiriitoja, kiistoja, selkkauksia ja 

erimielisyyksiä, kukaan ei voi väittää, 

että näin ei olisi myös Rajavartiolai-

toksessa. Konfliktit tulevat kalliiksi. 

Ne aiheuttavat työtehon laskua, sairauspoissa-

oloja, tehtävien laiminlyöntejä, ennenaikaisia 

työuran päättymisiä, jne. Suomalaisessa miehi-

syyttä uhkuvassa historiassa riidat on hoidettu 

perinteisesti tappelemalla ts. vetämällä turpaan. 

Nykyään tällaista ”riidanhoitoa”, ei onneksi enää 

ole. Nyrkkitappelulla ja työyhteisösovittelulla on 

kuitenkin yksi keskeinen yhdistävä tekijä, nimittäin 

riidan osapuolten yhdessä saavuttama ratkaisu.

Työelämän ongelmiin on usein ratkaisuna 

kysyminen. Aito konfliktinratkaisu kehittää 

ajattelemisen taitoa, jossa edetään sellaisten 

kysymysten varassa, joihin ei tiedetä ennalta vas-

tausta. Aito konfliktinratkaisu ei aiheuta tunteiden 

tukahduttamisesta aiheutuvaa ahdistusta eikä 

aggressiivisuutta. Restoratiivinen työyhteisöso-

vittelu, joka perustuu restoratiivisen oikeuden 

teoriaan, on ratkaisukeskeisyyteen perustuva tie-

teellisesti tutkittu konfliktien ratkaisumenetelmä. 

Siinä puolueeton ulkopuolinen henkilö (huom. 

ei esimies), sovittelija, auttaa riidan osapuolia 

sovittelumenettelyn avulla löytämään kaikkia 

osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Sovittelija ei itse 

osallistu erimielisyyden ratkaisuun vaan toimii 

sovinnon mahdollistajana. Tavoitteena on, että 

osapuolet itse ratkovat ongelmansa.

Restoratiivisuus toteutuu parhaiten fasilatii-

visessa sovittelussa, jossa ovat mukana kaikki 

osalliset henkilökohtaisesti. Sovittelulla pyritään 

siihen, että ihmisten vastuuta ja omatoimisuutta 

tulee lisätä ongelmiensa ratkaisussa. Sovittelun 

ytimenä ovat dialogi, oppimisenhalu ja toisen 

ihmisen näkökulman ymmärtäminen. 

Rajavartiolaitoksen häirinnän, syrjinnän ja 

muun epäasiallisen kohtelun toimintaohjeessa 

esimies määrää riidan lopettamisen. Ajatus 

siitä, että riita päättyisi määräyksellä, on yhtä 

tehokasta, kuin roskien maton alle lakaiseminen. 

Rankaiseminenkaan ei auta konfliktin ratkaisus-

sa, se on enemmänkin ongelmien siirtämistä 

tulevaisuuteen, koska kurinpitotoimi ei poista itse 

ongelman juurta.

ALKUKARTOITUS, VALMISTELEVAT 

TOIMENPITEET JA KÄYNNISTÄMINEN

Käytännössä sovittelumenettely tapahtuu siten, 

että ensimmäisenä järjestetään mahdollisimman 

epäbyrokraattinen alkukartoitus, jonka tilaajana 

toimii esim. henkilöstötoimisto. Alkukartoitukses-

sa ilmiötä tutkitaan haastattelemalla yhteyden-

ottajaa ja muita mahdollisia tahoja. Sovittelun 

valmistelevissa toimenpiteissä on tärkeää huo-

mioida konfliktin terveydellisten riskien arviointi. 

Tällaisia seikkoja ovat mm. psyykkisiin sairauksiin 

liittyvät seikat. Sovittelun käynnistäjänä toimii 

aina työnantaja. Työnantajalla on velvollisuus 

käynnistää sovitteluprosessi. (Työturvallisuuslaki 

28§)

SOVITTELUINFORMAATIO, 

TAPAAMISET JA SOPIMUS

Sovitteluinformaatiossa on tavoitteena luoda 

ymmärrys sovitteluprosessista sekä siinä nouda-

tettavista periaatteista. Informaatiossa on hyvä 

korostaa sitä, että kyseessä on luottamuksellinen 

prosessi, jossa osapuolten näkökulmat ovat yhtä 

oikeutettuja. Lisäksi osapuolilla on vastuu kon-

fliktin ratkaisussa. Sovittelijat toimivat ainoastaan 

sopua edistävinä toimijoina, osapuolet laativat 

lopuksi keskenään sopimuksen.

Sovittelumenettelyssä tapahtuvissa yksilölli-

sissä erillistapaamisissa on tavoitteena kuulluksi 

tuleminen, luottamuksen rakentuminen sekä 

”sovun hengen” ja osapuolten kohtaamisen 

valmistelu. 

Yhteisessä sovittelutapaamisessa konfliktin 

osapuolet asettuvat saman pöydän ääreen. 

Asioista puhutaan avoimesti ja toista arvosta-

vasti. Tavoitteena on keskinäisen ymmärryksen 

lisääminen, keskusteluyhteyden avaaminen ja 

osapuolten itsensä tuottamien ratkaisujen löytä-

minen. Sovittelijan rooli sovittelutapaamisessa on 

kääntää ja ohjata prosessia, auttaa keskinäisen 

ymmärryksen lisäämisessä, huolehtia vuoro-

vaikutuksen tasapainosta, tukea sopimuksen 

tekemisessä ja huolehtia siitä, että sopimus on 

kaikille kohtuullinen. Sovittelija ei siis ratkaise kon-

fliktia vaan toimii mahdollistajana, joka puuttuu 

prosessiin ainoastaan kysymyksin.

Sovittelutapaamisen jälkeen laaditaan 

kirjallinen sovittelusopimus, johon kirjataan myös 

seurantatapaamisen ajankohta, noin 2—3 kuu-

kauden päähän. Sovintoratkaisuun sitoutuminen 

voi vaatia uuden tapaamisen.

TIEDOTTAMINEN JA JÄLKITOIMET

Sovittelusta tiedotetaan työyhteisöä sekä toimek-

siantajaa. Sovittelun osapuolet sopivat keskenään 

milloin ja miten tiedottaminen tehdään. Sovitte-

luprosessin jälkitoimenpiteisiin kuuluu prosessin 

reflektointi. Reflektointi tapahtuu sovittelijan tai 

sovittelijoiden sekä organisaation kesken. Saa-

dusta sopimuksesta toimitetaan kopio henkilös-

tötoimistoon.

Seurantatapaamisessa kartoitetaan muutosten 

toteutumista sekä vaikutusta työilmapiiriin. Sopi-

muksen sisältö käydään läpi ja katsotaan, onko 

tarvetta uusien teemojen käsittelyyn. Sopimusta 

voi myös tarkentaa ja täydentää.

HYÖDYT 

Sopiminen on ollut mahdollista tapauksissa, 

joissa on jo käytetty kurinpitotoimia. Sopiminen 

on ollut mahdollista myös tapauksissa, joissa 

konflikti on siirtynyt organisaation ulkopuolelle. 

Sovitteluista 90% on johtanut osapuolten sopi-

mukseen. Varhainen sopiminen ehkäisee pitkien 

viranomaisille siirtyvien riitaprosessien syntymistä. 

Sovittelumenettely sopii eri organisaatioihin 

toimialasta riippumatta.

Sovittelumenettelyn korkea omavaraisuusaste 

tuo organisaatiolle kustannussäästöjä ja takaa 

samalla työhyvinvoinnin säilymisen. 

Ei ole ongelmaa, joka ei puhumalla paranisi.

LÄHTEET

Pehrman, T. 2011. Paremmin puhumalla. Res-

toratiivinen sovittelu työyhteisössä. Rovaniemi: 

Lapland University Press.

Työturvallisuuslaki

Työyhteisösovittelulla työhyvinvointia -semi-

naari 21.4.2015 koulutusmateriaali.

www.sovittelu.com
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INBESPARNINGAR GENOM 
ARBETSGEMENSKAPFÖRMEDLING
GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET HAR VANT SIG MED FORTLÖPANDE SPARÅTGÄRDER. INBESPARNINGARNA HAR NÄSTAN 

UTAN UNDANTAG GENOMFÖRTS MED NEDSKÄRNINGAR OCH FÖRMINSKNINGAR. MAN KAN OCKSÅ SE PÅ SAKER  SOM 

ATT GENOM SATSNINGAR UPPNÅR MAN BETYDELSEFULLA INBESPARNINGAR OCH DEN INVESTERADE SUMMAN ÅTERFÅS 

MÅNGFALLT. 

TEXT PEKKA ALARÄISÄNEN RIKSOMFATTAN-

DE ARBETSSKYDDSOMBUDSMAN

På alla arbetsplatser förekommer det 

tidvis tvister och konflikter och ingen 

kan påstå att de inte skulle förekom-

ma inom Gränsbevakningsväsendet. 

Konflikter kostar. De förorsakar sämre 

arbetstempo, mer sjukledigheter, försummade 

arbetsuppgift er och förtidspensioneringar osv. I 

den finländska manlighetens historia har strider 

traditionellt skötts genom att slåss, mao att slå 

någon på käft en. Som tur är har vi inte nuförtiden 

ett sådant sätt att sköta konflikter. Knytnävsslags-

mål och arbetsgemenskapsförmedling har i vilket 

fall en central gemensam nämnare, nämligen att 

konfliktens båda parter når en gemensam lösning. 

Lösningen på problem i arbetslivet är oft a att 

ställa frågor. Äkta konfliktlösning utvecklar tanke-

verksamheten då man behandlar sådana fråges-

tällningar som man inte har svar på i utgångsske-

det. Riktig konfliktlösning orsakar inte ångest eller 

aggressivitet till följd av undanhållda känslor. En 

återuppbyggande arbetsgemenskapsförmedling, 

vilken grundar sig i teorin om restorativ rättvisa, är 

en undersökt lösningsorienterad konfliktlösnings-

metod. En opartisk utomstående person (obs. inte 

förmannen), en förmedlare, hjälper till att hitta en 

lösning som båda parterna kan nöja sig med eft er 

förmedlingen. Förmedlaren deltar inte i lösningen 

av konflikten utan möjliggör endast förmedlin-

gen. Målsättningen är att parterna själv hittar en 

lösning på sina problem. 

Återuppbyggandet förverkligas bäst i en under-

lättande förmedling i vilken alla parter personligen 

deltar. Syft et med förmedlingen är att man strävar 

eft er att människornas initiativ och ansvar blir en 

del av problemlösningen. Kärnan i förmedlingen 

är dialogen, viljan att lära sig och att förstå andra 

människors synvinkel.

I Gränsbevakningsväsendets anvisning för 

störande, diskriminerande och annat osakligt be-

teende är det förmannen som bestämmer när en 

konflikt är avslutad. Tanken att konflikter avslutas 

med ett beslut är lika eff ektivt som att sopa skräp 

under mattan. Bestraff ande fungerar inte heller 

som en lösning i konflikten, det är mer att skjuta 

upp problemen i framtiden eft ersom disciplinära 

åtgärder inte tar bort grunden till problemet. 

FÖRSTA BEDÖMING, FÖRBEREDANDE 

ÅTGÄRDER OCH INLEDANDE

Förmedlingen fungera i praktiken så att man 

ordnar en så obyråkratisk första bedömning som 

möjligt. Beställaren av bedömingen kan t.ex vara 

personalbyrän. I bedömningen undersöker man 

konfliktens båda parterna och andra involverade 

genom diskussion. Det är ytterst viktigt att redan 

i förberedande åtgärder ta i beaktande hälso-

riskerna i konflikten. Sådana saker kan va t.ex 

psykiska sjukdomar och saker som berör dem. 

Initiativtagare till förmedling är alltid arbetsgi-

varen. Arbetsgivaren har en skyldighet att starta 

förmedlingsprocessen. (Arbetsskyddslagen § 28)

FÖRMEDLINGSINFORMATION, MÖTEN 

OCH ÖVERENSKOMMELSE

Målsättning med förmedlingsinformation är att 

skapa förståelse för processen och de principer  

den grundar sig på. Man bör betona att processen 

är konfidentiell och båda parternas synsätt är 

befogade. Dessutom bör man även betona de 

båda parternas ansvar i lösningen av konflikten. 

Förmedlarna fungerar endast som hjälpmedel för 

att parterna ska kunna skapa en överenskommel-

se sinsemellan.

Målsättningen i förmedlingsprocessen är att i 

de enskilda åtgärderna skapa utrymme för att bli 

hörd, bygga förtroende och bygga en miljö var de 

båda parterna kan mötas. 

Konfliktens båda parter sätter sig ned vid 

samma bord i det gemensamma förmedlings-

tillfället. Man pratar om saken öppet och med 

respekt för den andra. Man strävar eft er att hitta 

förståelse för den andra, öppna en diskussion och 

hitta en lösning med hjälp av de båda parterna. 

Förmedlarens roll vid tillfället är att vända och 

styra processen för att söka förståelse, trygga en 

balans i dialogen, stöda skapandet av en öve-

renskommelse och se till att lösningen är rimlig 

för alla. Förmedlaren löser inte konflikten utan 

skapar förutsättningar att hitta en lösning genom 

att ställa frågor. 

Eft er förmedlingsmötet gör man en skrift lig 

överenskommelse där man även bokar in ett upp-

följningstillfälle ca 2-3 månader frammåt. Det kan 

behövas ett nytt möte för att förbinda parterna till 

att följa förmedlingsöverenskommelsen. 

INFORMERANDE OCH 

FÖLJDÅTGÄRDER

Man meddelar både arbetsgemenskapen och 

den som begärt åtgärden om överenskommelsen. 

Överenskommelsens parter beslutar sinsemellan 

när och hur man meddelar detta. Till förmedlin-

gens följdåtgärder hör även en reflektion över 

processen. Reflektion sker mellan förmedlaren, 

förmedlingsparterna och organisationen. En 

kopia på överenskommelsen skickas även till 

personalbyrån. 

Vid uppföljningstillfället kartlägger man hur 

förändringarna genomförts och inverkan på 

arbetsmiljön. Man går igenom överenskommel-

sens innehåll och ser om det finns behov för att 

behandla nya teman. Överenskommelsen kan 

kompletteras och specifieras tydligare.

FÖRDELARNA

Förmedling och överenskommelseprocessen 

kunde ha använts i tillfällen där man redan använt 

sig av disciplinära åtgärder. Även i situationer där 

konflikten har också förflyttats utanför organisati-

on. 90 % av förmedlingarna har lett till en överens-

kommelse mellan parterna. Ett tidigt ingripande 

har kunnat förebygga utdragna konfliktsituationer 

som flyttas över till andra myndigheter. Förmed-

lingsprocessen har visat lämpa sig för olika organi-

sationer oberoende verksamhetsområde.

Förmedlingsprocessens höga självförsörjnings-

grad är kostnadseff ektiv och tryggar samtidigt att 

en god arbetsatmosfären 

Det finns inget sådant problem som blir värre 

av att ta det till diskussion. 

KÄLLOR

Pehrman, T. 2011. Paremmin puhumalla. Res-

toratiivinen sovittelu työyhteisössä. Rovaniemi: 

Lapland University Press.

Arbetssäkerhetslagen

Työyhteisösovittelulla työhyvinvointia- semi-

naari 21.4.2015 koulutusmateriaali.

www.sovittelu.com
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LYHYTKESTOINEN TUTKINTARYHMÄ 

MOT ELI MIKÄ OLI TUTKITTAVA
LAPIN RAJAVARTIOSTON RAJANYLITYSPAIKOILLA SALLASSA JA RAJA-JOOSEPISSA HAKI TURVAPAIKKAA VUONNA 2015 

YHTEENSÄ 694 HENKILÖÄ. VAIKKA VUOSI VAIHTUI, TURVAPAIKANHAKIJOIDEN TULO EI HYYTYNYT KYLMIIN OLOSUHTEISIIN. 

MAALISKUUHUN 2016 MENNESSÄ TURVAPAIKKAA OLI HAKENUT 1 063 IHMISTÄ. KANSALAISUUKSIA OLI YLI 30 ERILAISTA, 

PÄÄOSA HEISTÄ OLI AFGANISTANILAISIA, INTIALAISIA, SYYRIALAISIA JA BANGLADESHILAISIA.

Tästä kaikki alkoi. Paperitöiden määrä oli valtava, sillä tutkinnassa käytiin läpi tuhansia liuskoja ”aanelosia”.

TEKSTI PAULA HILJANEN
KUVA HELI KRUPULA

Turvapaikanhakijoiden tulo tyrehtyi 

maaliskuussa Lapin itärajalla Venäjän 

ja Suomen valtioiden välisen Raja-

Joosepin ja Sallan rajanylityspaikko-

jen liikenteenrajoittamissopimuksen 

myötä. Kevään koittaessa Lapin rajavartioston 

esikunnassa Rovaniemellä käärittiin hihat ja 

turvapaikanhakijoista syntyneitä paperitöitä 

ryhdyttiin setvimään oikein olan takaa. 

Neljän kuukauden ajan 11 henkilöä, joukossa 

rajavartioston omaa väkeä ja muutama komen-

nusmies Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta, muodos-

ti lyhytkestoisen päivittäistutkinnan ryhmän. 

- Näin jälkeenpäin ajateltuna työmäärä oli aika-

moinen. Kävimme läpi vajaa toista sataa epäiltyä 

laittoman maahantulon järjestämiseen liittyvää 

juttua ja useita satoja asiakirjoja. Saimme myös 

käsiteltyä Sallan ja Raja-Joosepin huutokau-

pattavat autot, kertoo ryhmän toinen johtajista 

ylirajavartija Heli Krupula.

Tutkintatyöhön motivoitunutta porukkaa johti 

Krupulan lisäksi ylirajavartija Ville Rytilahti. Mo-

lemmat heistä ovat LR:n päätoimisia tutkijoita. 

- Vartioasemilta komennetut rajavartijat saivat 

hyvää tuntumaa tutkijan työhön, summaa 

Krupula.

- He omaksuivat uusia asioita nopeasti ja 

pääsimme miltei heti kiinni töihin. Olisi tärkeää, 

että vartioasemille saataisiin riittävät taitotasot jär-

jestelmäsyöttöihin ja yhdenmukaisuutta tiettyjen 

toimenpiteiden hoitamiseen, jatkaa Krupula.

Lyhytkestoisen päivittäistutkinnan ryhmän työt 

tulivat hoidettua elokuun puoliväliin mennessä. 

Osa epäillyistä laittoman maahantulon jutuista on 

etenemässä tuomioille. 

AMMATTILAISTEN VALINTA.

Viranomaisten ohella myös palo- ja pelastulaitokset 
käyttävät Faster-veneitä. Ammattilaiskäyttö asettaa 
veneelle aivan omat laatukriteerit. Juuri siksi amma-
tikseen veneilevät valitsevat työkalukseen Fasterin. 
Ammattiveneistä hankittua tietoa ja taitoa hyödyn-
nämme vapaa-ajan veneissä. Faster on ammattilais-
ten testaama, sinun puolestasi.

www. fas ter. f i
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EDUSKUNNAN HALLINTOVALIOKUNNAN 

VIERAILU 
KOKKOLAN 
MERIVARTIO-
ASEMALLA
HALLINTOVALIOKUNTA OLI 

15.8.2016 KOKKOLAN KAUPUNGIN 

KUTSUMANA TUTUSTUMASSA 

ALUEEN YRITYKSIIN JA TOIMIJOIHIN. 

VALIOKUNTA HALUSI TUTUSTUA 

PUHEENJOHTAJANSA, NYKYISEN 

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIN, 

PIRKKO MATTILAN JOHDOLLA MYÖS 

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAAN 

KOKKOLASSA. 

TEKSTI JA KUVAT TIMO TERVO

Vallgundin merivartioaseman päällikkö Seppo Penttilä otti ryhmän vastaan Finnpilotin pihalla Ykspihlajassa. 

KaptLtn Seppo Penttilä piti alkuun lyhyen esittelyn 

merivartioasemasta ja sen toiminnasta. Omassa 

puheenvuorossaan Penttilä kertoi myös miten 

valtion säästötoimet ovat vaikuttaneet ja tulevat 

vaikuttamaan merivartioasemien toimintaedellytyksiin 

merenkurkussa ja Länsi-Suomen merivartiossa.

Valiokunta kuuntelee keskittyneenä Vanhmvja Magnus Tiaisen esitelmää partiovene 

PV276.

Vanhemmat 

merivartijat Timo 

Tervo ja Daniel 

Snellman esittelee 

partioveneen 

ominaisuuksia PV:n 

sisätiloissa.
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COOPERIN TESTI 
– KIDUTUS VAI NAUTINTO?
YHDYSVALTAINEN TOHTORI KENNETH H. COOPER KEHITTI 12 MINUUTIN JUOKSUTESTIN 1968 MITTAAMAAN 

MAKSIMIKESTÄVYYTTÄ. SE KORRELOI MELKO SUORAAN TESTIN JUOSSEEN MAKSIMAALISTA HAPENOTTOKYKYÄ. TESTI 

OTETTIIN MYÖS SUOMESSA KÄYTTÖÖN NIIN PUOLUSTUSVOIMISSA KUIN RAJAVARTIOLAITOKSESSA 1970-LUVUN 

ALKUVUOSINA. 

Alkumatkasta Niko repäisi noin 30 metrin etumatkan. Aikataulu oli laadittu 3400 metrin tuloksen tähtäimellä.

TEKSTI JA KUVAT ARI KOMULAINEN

Testi on pitänyt pintansa vuosien saa-

tossa, se on helppo ja vaivaton järjes-

tettävä suurellekin juoksijajoukolle 

samalla kertaa, toisin kuin tarkem-

mat tulokset antavat happinaamari-, 

juoksumatto- tai ergometripolkupyörätestaukset.

COOPER-MUISTO 80-LUVULTA

Testin tullessa Suomessa yleiseen käyttöön 

1970-luvulla, olivat rajavartiomiehet valtakun-

nan kovakuntoisin työyhteisö, ja siitä vielä reilu 

vuosikymmen eteenkin päin. Kävellen ja hiihtäen 

suoritettu rajavalvontatyö piti pohjakunnon 

hyvällä tasolla. Lisäksi toinen puoli joukosta 

harrasti enemmän tai vähemmän ammattimaista 

kestävyysurheilua, osa aivan Suomen terävim-

mässä kärjessä.

Muutama vuosi sitten vaikeaan sairauteen 

edesmennyt kapteeni Rauno Kinnunen tuli ker-

santin vakanssille Pohjois-Karjalan rajavartioston 

Ruokojärven rajavartioasemalle 1980-luvun puoli-

välissä. Näin Rauno muisteli allekirjoittaneelle: 

”Samana syksynä, kun siirryin Ruokojärvelle, 

järjestettiin vuotuinen Cooperin-testi rajavartio-

aseman henkilöstölle. Olin testin toiseksi huonoin, 

vaikka juoksin nuoruuden innolla 3400 metriä. 

Parhaat painelivat lähelle 4000 metriä.”

Tosin juoksijajoukko oli pieni, vajaa kymmen-

kunta henkeä, kuten tuolloin vartioasemien 

vahvuudet olivat. Noina vuosina testissä juostu 

3000 metrin matka oli lähes kävelyluokan tulos.

1990-LUVUN TILASTOJA

Pohjois-Karjalan rajavartiostossa ilmestyi 

1990-luvulla Sillä Rajalla -hekilöstölehti. Tutkiva 

journalisti Reijo ”Akseli” Väisänen kokosi otsikolla 

”Cooper – kirous vai kiitos” syksyn 1997 numeroon 

tilaston Cooper-tuloksista vartiostossa jaettuna 

rajavartioalueittain ja ikäluokittain. 

Tuloksista voidaan päätellä yleisen tason 

laskeneen huomattavasti edellisiin vuosikym-

meniin verrattuna, vertailutietona vain mutu-

tuntuma. Etenkin nuorten, eli alle 30 vuotiaitten 

rajavartiomiesten tulokset olivat keskiarvona alle 

kiitettävän jokaisessa työpisteessä. Esimerkiksi ti-

lastosta voisi ottaa Lieksan rajavartioalueen. Siellä 

juoksi vuonna 1997 kahdeksan alle 30-vuotiasta 

rajavartiomiestä keskiarvotuloksen 2746 metriä. 

Vastaavasti 34 iältään 30–39 vuotiasta miestä pai-

neli keskiarvon 3008 metriä. Näin rajavartioinnin 

perusteiden muutos alkoi välittömästi vaikuttaa 

henkilöstön fyysiseen kuntoon, etenkin nuoriso-

kaartiin, jolta puuttui urheilutausta.

VETO-COOPER LIEKSASSA SYKSYLLÄ 

2015

Nykyään rajavartiomiesten kuntohaitari heittää 

huomattavan paljon menneisiin vuosikymmeniin 

verrattuna. Osa porukasta on rapakuntoista, jota 

kuntoilu ei kiinnosta ollenkaan, ja toisessa ääri-

päässä on todella hyväkuntoisia rajavartiomiehiä, 

jotka harjoittelevat ammattimaisesti läpi vuoden 

kestävyyslajeja. 

Olin urheilukentän laidalla syksyllä 2015 todis-

tamassa mielenkiintoista Cooperin-testijuoksua. 

Kyseessä oli klassinen vedonlyönti: nuoruus 

vastaan kokemus, muutama vuosi sitten aloitettu 

harjoitus vastaan vuosikymmeniä kestänyt 

kuntourheilu. No, eihän haastaja, Niko Keronen, 

enää nuorukainen ollut, ikää 38 vuotta. Nikon 

oli haasteen mukaan juostava Cooperin-testissä 

100 metriä pidemmälle kuin Kari Kempas, ikä 51 

vuotta.

Lähtökohdat olivat testiin olivat seuraavat: Niko 

oli aloittanut juoksuharrastuksen vuonna 2009, 

työterveyshoitajan kehotuksesta tehdä ylipainolle 

jotain. Vaaka näytti silloin painoa 106 kiloa, joka 

on kohtuullisen korkea lukema 170 senttiselle 

miehelle. Nyt paino on pudonnut harjoittelun 

tiimoilta 80 kiloon. Urheilutaustaa Nikolla oli 

nuoruuden pallopeleistä. Ensimmäinen maraton 

2011 taittui aikaan 3.48. Takapakkia harjoitteluun 

toi puolen vuoden pakollinen juoksutauko lop-

puvuotena 2012, kun akillesjänne paukahti kesän 

jalkapallopelissä ja juoksutauon aikana paino 

nousi takaisin yli sadan kilon. Harjoittelu pääsi 

uudelleen vauhtiin uutena vuotena 2013. Syksyllä 

Rajaviestimaraton taittui yhdeksän kuukauden 

harjoittelulla aikaan 3.40. Nyt maratonennätys on 

3.03.31 ja tavoitteena tälle vuodelle on kolmen 

tunnin alitus. Vuonna 2014 harjoitusjuoksukilo-

metrejä kertyi 3100, v. 2015 2800 ja tälle vuodelle 

tavoite on 3000 kilometrin rajapyykki. Niko har-

joittelee tätä nykyä ForrestGuuri-seurassa Harri 

>>>>>
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In Memoriam
Ylirajajääkäri evp. 

Arvo Pirhonen

s. 23.5.1919

k. 22.7.2016

Kolmen sodan ja Rajajääkäriliiton edunval-

vonnan veteraani siirtyi ajasta ikuisuuteen 

kunnioitettavassa 97-vuoden iässä 22.7.2016 

Lappeenrannassa. Arvo Pirhonen astui 

armeijan palvelukseen talvisodan aikaan, 

taisteli jatkosodassa Jääkärirykmentti 8:ssa, nk. Tunte-

mattoman rykmentissä Laatokan Karjalassa ja Lapin 

sodassa Torniojokilaaksossa. 

Sodan jälkeen Pirhonen astui v. 1946 Rajavartio-

laitoksen palvelukseen Pohjois-Karjalassa, palvellen 

Rajakoulun jälkeen Lieksassa, Onttolassa, Kiteellä ja 

Tohmajärvellä. Pohjois-Karjalasta Pirhonen siirtyi v. 1951 

Kaakkois-Suomen rajavartiostoon Villalan rajavartioase-

malle Ylämaalle, jossa palveli eläköitymiseensä saakka 

vuoteen 1969.

Palvelusuransa alkuvuosilta lähtien aktiivisesti 

rajajääkäreiden palvelussuhteen ehtojen parantamiseksi 

työskennellyt Pirhonen valittiin mm. Rajajääkäriliiton 

ensimmäiseen hallitukseen perustamiskokouksessa 

1954 Kajaanissa. Liiton toiminnanjohtajana Pirhonen 

toimi vuosina 1956–1959, jonka jälkeen hän toimi vielä eri 

tehtävissä liittokokouksissa vuoteen 1965 saakka.

Jussi Kämppi

Nissinen valmennuksessa (https://www.facebook.

com/ForrestGuuri/).

Kari Kemppaalla on pitkä urheiluhistoria 

takana. Nuorten sarjoissa tuli hiihdettyä kilpaa, 

sitten pesäpallo ja salibandy veivät mukanaan. 

Kun peliura loppui, aloitti Kari nelikymppisenä 

kuntourheilun. Harjoituskautena 2014–2015 hiih-

toa kertyi viikosta 46 viikkoon 16 3000 kilometriä 

ja juoksua viikosta 17 viikkoon 45 2175 kilometriä. 

Tässä osallistujien pohjatiedot veto-Cooperin 

juoksuun. 

Vetojuoksu juostiin kauniina syypäivänä 

6.10.2015 Lieksan urheilukentällä. Ennakkoase-

telmien mukaisesti Niko aloitti terävästi ja repäisi 

parilla ensimmäisillä kierroksilla noin 30 metrin 

keulan. Siihen ero pysähtyi ja alkoi juoksun 

puolivälin jälkeen kaventua. Kari ajoi Nikon 

kiinni, peesasi yhden kierroksen ja lisäsi sitten 

vauhtia. Viimeisillä kierroksilla juoksu kääntyi Kari 

Kemppaan eduksi 100 metrin erolla. Tulokset: 

Kari 3400 ja Niko 3300 metriä, loistavia tuloksia 

nykymittapuulla molemmat! Etenkin, kun huo-

mioidaan juoksijoiden ikä. Näin kokemus ja pitkä 

kuntoilutausta pesivät nuoruuden ja lyhemmän 

harjoitteluajan. Kiitettävään Cooper-tulokseen ja 

hyvään kuntoon ei ole oikotietä.

Osaomistusasuntoja esim. 2h+kk 49,0 m2 
OSAOMISTUSHINTA ALK. 34.770 €  

(vh. 173.852 €)

KORKEATASOISTA KESKUSTA-ASUMISTA
IMATRANKOSKEN UUDISKOHTEESSA

LUONNOS
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YHDEKSÄS RAJAVIESTIMARATON KUOPIOSSA 3.9.2016

RAJALAISET KALAKUKKOJEN MAASSA!
JÄRJESTYKSESSÄÄN YHDEKSÄS RAJAVIESTIMARATON JUOSTIIN AURINKOISESSA SÄÄSSÄ KUOPIO MARATONIN KYLJESSÄ. 

PAIKALLE OLI TULLUT KAKSIKYMMENTÄ ENEMMÄN TAI VÄHEMMÄN LIIKKUMISEN TOSISSAAN OTTAVAA RAJAVARTIOLAI-

TOKSEN TYÖNTEKIJÄÄ.

TEKSTI JA KUVAT OLLI RANUA

Päätös lopettaa Rajaviestimaratonin 

järjestäminen ensi vuoden jälkeen 

sinetöityi lopullisesti Kuopion tapah-

tuman jälkeen, kun parhaimmillaan 

65 juoksijaa ja kävelijää houkutellut 

Rajaviestimaraton sai tällä kertaa paikalle ”vain” 

20 osallistujaa. Puolenkymmentä vuotta sitten oli 

juoksubuumia vielä jäljellä, mutta nyt harrastajis-

ta on jäljellä vain ne pysyvimmät. Aaltoliikettähän 

lajien kukoistukset ovat ja kaikki lajit taitavat 

hiipua ja nousta vuorotellen. Lajikirjoa kun on 

kuntoilijoille nykyään tarjolla laidasta laitaan.

Ensi vuoden juhlatapahtuma, eli kymmenes 

kerta, juostaan ja kävellään Viron Tallinnassa. 

Baltian suurimmasta juoksutapahtumasta, nope-

arataisesta Tallinnan Maratonista, ennakkotietoa 

seuraavalla aukeamalla.

MARATON

Viime vuosi oli ensimmäinen kerta kun yhtään 

juoksijaa ei uskaltautunut Rajaviestimaratonin 

kuninkuusmatkalle maratonille. 

Tänä vuonna löytyi yksi rohkea – Niko Keronen 

(P-KR). ForrestGuurin –juoksutalliin kuuluva 

Keronen lähti vielä rohkeasti alittamaan kolmen 

tunnin maagista aikarajaa ja siten parantamaan 

ennätystään muutamalla minuutilla. 

Puolimatkassa vauhti oli vielä suunnitelman 

mukainen (alle 1:30:00), eli se enteili tasaisen 

taulukon mukaan uutta ennätystä ja kakkosella 

alkavaa aikaa. Toisella kierroksella 

jalat kuitenkin kramppasivat sen 

verran pahasti, että aikaraja jäi vielä 

tällä kertaa puhkaisematta. 

Loppuaika painui kolmen ja 

puolen tunnin toiselle puolelle, ollen 

3:35:17. Kunnioitettava suoritus Ni-

kolta kaiken kaikkiaan ja palkintona 

tästä Rajaviestimaratonin ykköspo-

kaali.

Ensi vuonna Tallinnassa onkin 

sitten aika täräyttää komeasti alle 

kolmen tunnin!

PUOLIMARATON

Puolimaratonille säntäsi yhteensä 

seitsemän urhoollista, jotka juoksivat 

viidessä eri sarjassa (N, M40, M45, 

M50 ja M55).

Parasta tahtia kipitti Esa Pikku-

kangas niin oikealla (1:35:31) kuin 

tasoitetullakin ajalla (1:27:53, tas. 

0,92, M40). Toiseksi nousi tasoitusten 

perusteella M55 –sarjassa juossut 

Arto Niemenkari (1:44:38/1:31:02, 

tas. 0,87) ja kolmas oli kunin-

gasjätkä Juha Julkunen Lapista 

(1:41:39/1:31:29, tas. 0,90, M45).

Seuraavat sijat menivät Antti 

Kähköselle (1:41:54/1:33:45, tas. 0,92, 

M40), Arto Juutiselle (1:45:37/1:34:00, 

tas. 0,89, M50), Pirjo Urpilaiselle 
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(1:59:35/1:40:27, tas. 0,84, N) ja Risto Laitiselle 

(1:49:54/1:41:06, tas. 0,92, M40). Kaikki osallistujat 

siis juoksivat alle kahden tunnin, joten taso oli oi-

kein hyvä. Kuten hyvät ajat kertovat, niin todelliset 

kuntoilijat puuttuivat puolimaratonilta.

VARTTIMARATON

Kympin juoksi Kuopiossa kymmenen rajalaista. 

Taso oli tällä kertaa jäätävän kova, sillä peräti 

seitsemän juoksi alle 45 minuutin. Myös kympille 

olisi toivonut enemmän kuntoilijoita mukaan 

hölkyttelemään hienossa aurinkoisessa säässä ta-

saista mukavaa tahtia. No ehkä sitten ensi vuonna 

Tallinnassa…

Rajaviestimaratonin varttimaratonin nopein 

ja ykköspokaalin nappasi Petri Turpeinen ajalla 

37:39. Toiseksi kirmasi Tero Koivisto ajalla 38:13 ja 

kolmanneksi kipitti Henri Saapunki ajalla 38:43.

Seuraaviksi tulivat Noora Heiskari (46:54 / 39:24, 

tas. 0,84, N), Mikko Heikkinen 40:07, Tuomo Heik-

kinen 41:45, Mikko Halvari 44:07, Timo Kinnunen 

44:06, Tero Ahtonen 58:48 ja Tapani Kela 1:03:01.

SAUVARULLALUISTELU

Kuopio Maratonissa oli vielä pari vuotta sitten mu-

kana myös rullaluistelu ja sauvarullaluistelu. Kun 

lähtöpaikka siirrettiin Rauhalahdesta keskustan 

Kuopiohallille, rullailulajit jätettiin lajivalikoimasta 

pois. Rajalaisille annettiin kuitenkin mahdollisuus 

rullailla joko sauvojen kanssa tai ilman noin 

tunnin mittainen reipasvauhtinen lenkki omaan 

tahtiin. Kaksi rohkeaa rullailijaa osallistuikin sau-

varullaluisteluun Kuopion aurinkoisessa säässä.

Näin Rajaviestimaratonin kokonaisosallistu-

jamäärä paaluttui tasan kahteenkymmeneen 

osallistujaan.

PALKINNOT

Rajaviestimaratonin kolmen juoksumatkan (ma-

raton, puolimaraton ja varttimaraton) tasoitettu-

jen aikojen kolme parasta palkittiin pokaaleilla. 

Totuttuun tapaan muut palkinnot arvottiin 

kaikkien osallistujien kesken. Viiden pienemmän 

palkinnon lisäksi arvonnassa oli kaksi maasto-

pyörää. Pyörät eivät tällä kertaa olleet Kuopiossa 

mukana, vaan niiden voittajat saivat ne kotiinsa 

postitse toimitettuina. Tässä toimintatavassa oli 

myös se etu, että näin arvonnassa pyörän voitta-

neet pääsivät valitsemaan myös itselleen sopivan 

rungon koon.

Maastopyörät menivät tällä kertaa puolimara-

tonin juosseille Arto Juutiselle ja Risto Laitiselle. 

Onneksi olkoon!

Kiitos kaikille osallistujille. Ensi vuonna tava-

taan toivottavasti isommalla osallistujamäärällä 

Tallinnassa!
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ENSI VUONNA TALLINNASSA RAJA-
VIESTIMARATONIN 10-VUOTISJUHLAT

RAJAVIESTIMARATONENS 
10-ÅRSJUBILÉ I TALLINN NÄSTA ÅR

Rajaviestimaraton täyttää ensi vuonna 

10 vuotta. Kuten jo aiemmin on 

paljastettu, niin silloin suunnataan 

ulkomaille. Tarkemmin Viroon ja 

Tallinnan Maratonille, jossa juostaan 

samaan tapaan syyskuussa, kuin Rajaviestimara-

tonilla on jo yhdeksän kertaa tehty. Tänä vuonna 

ko. maraton juostiin 11.9., joten myös ensi vuonna 

tapahtuma lienee toisena syyskuun sunnuntaina.

Tälle vuodelle Tallinnan Maraton valitetta-

vasti uudisti aikatauluaan. Vielä viime vuoteen 

asti kaikki matkat juostiin yhtenä päivänä. Nyt 

maraton ja puolimaraton juostaan sunnuntaina 

ja kymppi lauantaina. Mikäli myös ensi vuonna 

kymppi juostaan lauantaina, Rajaviestimaraton 

järjestää oman kympin juoksijoille ja kävelijöille 

sunnuntaina.

Aiemmista Rajaviestimaratoneista poiketen 

maratonille ja puolimaratonille ilmoittaudutaan 

suoraan Tallinnan Maratonin järjestäjille, jonka jäl-

keen ilmoitetaan allekirjoittaneelle sähköpostilla 

(rajaviesti@rtu.fi) kuka on ilmoittautunut ja mille 

matkalle. Lisäksi Rajaviestimaratonin tasoitusta 

varten tarvitaan ilmoittautuneen ikä.  Kaikki Ra-

javartiolaitoksen henkilökuntaan kuuluvat voivat 

edelleen osallistua Rajaviestimaratonille!

Tallinnan Maratonilla on, kuten monilla 

muillakin suurmaratoneilla, hintaportaita joista 

ensimmäinen sulkeutunee jo tämän vuoden lop-

puvuodella. Mikäli siis haluaa mukaan edulliseen 

hintaan, kannattaa olla nopeana ja ilmoittautua jo 

lähiaikoina. Kunhan ilmoittautuminen ensin avau-

tuu. Tallinnan Maratonilla on vuosittain ollut lähes 

20 000 osallistujaa eri matkoilla, joten suositusta 

ja näyttävästä tapahtumasta on kyse.

Varttimaratonille, eli kympille, sekä kävelyyn 

ilmoittautuminen opastetaan myöhemmin. 

Mikäli Tallinnan Maratonin kymppi siis juostaan jo 

lauantaina, eikä sunnuntaina kuten puolikas- ja 

kokomaraton, se järjestetään Rajaviestimaratonin 

toimesta sunnuntaina. Tähän palataan kuitenkin 

sitten tuonnempana vuoden vaihteen jälkeen.

Talven aikana järjestetään kysely haluaisiko 

riittävän suuri porukka matkata linja-autolla 

tapahtumaan. Mikäli autoon saadaan riittäväs-

ti porukkaa, niin se starttaa todennäköisesti 

Rovaniemeltä lauantai-aamuna, jotta se ehtii klo 

21 aikoihin Helsingin satamasta kohti Tallinnaa 

lähtevään alukseen. Tuolla aluksella on myös 

tarkoitus yöpyä. Paluu tapahtuu sunnuntaina 

juoksujen jälkeen autolautalla, jossa järjestetään 

myös palkintojenjako. Mikäli yhteiskuljetus ei ota 

tuulta alleen, matkustaa jokainen parhaalla katso-

mallaan tavalla.

Nyt siis voi, jo heti kun Tallinnan Maratonin 

ilmoittautuminen avataan, ilmoittautua ma-

ratonille ja puolimaratonille. Kymppi ja kävely 

ohjeistetaan tuonnempana. Muistakaa myös 

lähettää sähköposti.

Nyt on hyvä mahdollisuus vaikkapa työporukal-

la ottaa pitkän tähtäimen suunnitelma ja tähdätä 

Tallinnan maratonille tai puolimaratonille. 

Kuntoilullista vuotta kaikille!

Rajaviestimaratonen fyller 10 nästa 

år. Som tidigare redan har avslöjats 

kommer vi då att sikta utomlands, 

närmare bestämt Estland och Tallinn 

Maraton. Vi kommer att springa 

maratonen i september på samma sätt som de 

nio tidigare gångerna. I år sprang vi maratonen 

11.9 och nästa år borde händelsetiden också vara 

den andra söndagen i september. 

Tallinn Maraton har tyvärr förnyat sin tidtabell 

för i år. Senaste ifjol sprang man alla distanser un-

der samma dag. Nu har man indelat den så att hel 

och hallvmaratonen springs på söndagen och tian 

på lördag. Ifall att tian off iciellt springs på lördagen 

ordnar Rajaviesti-maraton en egen tia för löpare 

och fotgängare under söndagen också.

Man anmäler sig till hel- och halvmaratonen 

direkt till Tallinn Maratons arrangörer och däreft er 

meddelar till undertecknat per e-post till adressen 

(rajaviesti@rtu.fi) vem som anmält sig och till 

vilken sträcka. Dessutom för att få Rajaviestima-

ratonens handikapp behöver vi den anmäldas 

ålder. Alla som tillhör Gränsbevakningsväsendets 

personal kan delta i Rajaviestimaratonen.

Tallinn Maraton har som många andra stora 

maratonhändelser olika priströsklar varav den 

första stängs redan i slutet av detta år. Om man vill 

delta till ett förmånligt pris lönar det att anmäla 

sig så fort man börjar ta emot anmälningarna. 

Tallinn Maraton har nästa 20 000 deltagare på 

olika sträckor så man kan säga att det frågan om 

en både imponerande och populär händelse. 

Kvartsmaratonen, dvs tian och hur man an-

mäler sig till den meddelas senare. Ifall att Tallinn 

Maratons off iciella tian springs redan på lördagen 

istället för söndagen kommer det att ordnas 

enskilld tia av Rajaviestimaratonen även under 

söndagen. Mer om detta kommer att meddelas 

eft er årsskift et.

Under vintern ordnas det en förfrågan om 

tillräckligt stort antal deltagare är intresserade 

att resa med buss till händelsen. Ifall att man får 

tillräckligt antal skulle bussen starta från Rova-

niemi på lördagsmorgonen så att den hinner till 

Helsingfors hamn till ca 21-tiden för att fortsätta 

med passagerarfartyg till Tallinn. Övernattningen 

sker ombord på fartyget. Hemresan skulle va på 

söndag kväll med färjan var man också skulle ha 

prisutdelning. Om det inte lyckas med samtran-

sport får samtliga deltagare ordna resan på eget 

sätt. 

Man kan alltså nu redan anmäla sig till hel- och 

halvmaratonen så fort det är möjligt att anmäla 

sig till Tallinn Maraton. Tian och fotgängarnas 

deltagande meddelas senare. Kom även ihåg att 

bekräft a deltagandet med e-post. 

Dethär är ett lysande tillfälle att t.ex med 

arbetskolleger göra en långtidsplan och sikta på 

Tallinn hel- eller halvmaraton tillsammans. 

Ett friskt nytt år!
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SENIORIEN SYYSTAPAHTUMA KAAKOSSA

”SELLAINEN OL VIIPURI…”
SENIORI-RAJAMIESTEN SYYSVIIKON TAPAHTUMAT KESKITTYIVÄT SAIMAJALLE, JOKA OLI SAATU KÄYTTÖÖN VIIKON 35 

AJAKSI. ILMOJEN HALTIJA OLI MYÖS LAITTANUT KELIT KOHDALLEEN. TAPAHTUMAAN OSALLISTUI YHTEENSÄ YLI 20 

HENKILÖÄ.

Hallitus kokoontui pyöreässä tornissa.

TEKSTI JORMA SUMMANEN
KUVAT MARTTI ROSENDAHL

Senioriyhdistyksen eri tapahtumissa 

on aina se tietty vakioporukka, mutta 

tällä kertaa lähes puolet porukasta 

olivat uusia kävijöitä. Tämä ilahdutti 

paljon, sillä monet heistä olivat jää-

neet eläkkeelle viimeisen vuoden aikana.

Kokoontuminen alkoi maanantaina ja tiistai-

iltana kaakon alueen yhteiseen illanviettoon oli 

saapunut jo yli kymmenen jäsentä. Suunnilleen 

sama määrä oli keskiviikkona päivittämässä raja-

valvontatietoja Pelkolan rajavartioasemalla. Imat-

ran rajatarkastusasemalla seurasimme liikenteen 

soljumista. Siinä matkalla poikkesimme Imatralla 

Valtionhotellin vastapäätä olevan Piponiuksen 

talon yksityismuseossa.

”…PYÖREEN TORNIN HÄMÄRÄSSÄ…”

Torstaiaamuna matka jatkui rajan toiselle puolel-

le. Saimaan kanavaa pitkin Viipuriin matkasi 19 

hengen porukka kauden viimeisillä kanavaristei-

lyillä. Monelle tämä oli ensimmäinen kerta kulkea 

sulkujen läpi. Torstaina iltapäivällä hallitus ko-

koontui pyöreän tornin tiloissa ja illalla nautimme 

samassa paikassa päivällistä. Perjantaina oli aikaa 

iltapäivälle asti tutustua kaupungin nähtävyyksiin 

ennen paluumatkaa. 

”… PÖYDÄSSÄ NIIN HILPEÄSSÄ…”

Senioriyhdistyksen hallitus suunnitteli jo hieman 

suuntaviivoja tulevalle vuodelle. Vuosikokous 

pidettäneen helmikuussa Pasilassa, perinteinen 

purjehdusmatka on suunnitteilla toukokuun 

alkupuolelle ja syysretken pitopaikaksi selvitetään 

paikkoja pohjoisesta (esim. Salmilampi).

Hallitus pitää tärkeänä eläkkeelle jäävien 

siirtymistä yhdistyksen jäseneksi ja osallistuvan 

eri tilaisuuksiin. Jäsentilaisuuksia ei ole vielä ollut 

pohjoisessa osassa maata, mutta ensi vuonna 

tämäkin aukko korjattaneen. Koska sähköposti 

on meidän tärkeimpiä tiedotuskanavia, tulisi 

jokaisen ilmoittaa se ja mahdolliset muutokset 

RTU:n toimistolle.

Myös seniorien omaan facebook-ryhmään 

otetaan kaikki jäsenet. Eli jos sinulla on jo fb-tili, 

laita sieltä yhteyspyyntö allekirjoittaneelle, niin 

hyväksytään ryhmään.
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SENIORIT 
SEILASIVAT 
KROATIASSA 
SENIORIYHDISTYKSEN TOINEN 

PURJEHDUSMATKA KROATIAAN 

ADRIANMERELLE TEHTIIN 

TOUKOKUUSSA 21. – 28. PÄIVIEN 

VÄLISENÄ AIKANA. TÄLLÄ KERTAA 

MUKANA OLI KAKSITOISTA ENEMMÄN 

JA VÄHEMMÄN KOKENUTTA 

PURJEHTIJAA. ENSIKERTALAISIA OLI 

RYHMÄSSÄ KAIKKIAAN VIISI HENKILÖÄ. 

TEKSTI SAMPPA MATTILA
KUVAT JORMA SUMMANEN

Ryhmän koosta johtuen olimme va-

ranneet käyttöömme kaksi kuuden 

hengen venettä, joita kipparoivat Kari 

Vainio ja kirjoittaja. Veneet olivat Du-

four 382 GL purjeveneitä, s/y GAPIG-

NO II vuodelta 2015 ja s/y TANJA vuodelta 2016. 

Niissä oli 3 kahden hengen hyttiä, pari WC:tä/suih-

kutilaa, pentteri ja salonki. Pentteri oli varustettu 

hyvillä kylmälaitteilla, kaasuliedellä ja lämpimällä 

vedellä. Navigointilaitteet olivat hyvät. Pituutta 

veneillä oli 11,23 m leveyttä 3,85 m syvyyttä 2 m 

ja painoa reilut 7 000kg. Koneena niissä oli 40HP 

Volvo. Vuoden ikäerosta huolimatta veneiden 

purjevarustus ei ollut yhtenevä. Vanhemmassa 

Gapignossa oli itse jalustava fokka ja Tanjassa 

perinteinen genua. Muitakin pikkueroja löytyi. 

     Lähtösatamamme oli Kroatian vanhim-

man kaupungin Sibenikin Mandalina-marina. 

Sibenikiin matkasimme lentämällä Helsingistä 

Splitin kentälle ja sieltä autolla satamaan. Pääosa 

miehistöstä lensi aikaisin lauantaiaamuna 

norjalaisyhtiöllä Splitiin. Pohjanmaan komennus-

kunta Tommyt Håkans ja Rasmus sekä Seppo 

Puolamäki oli matkustanut jo edellisenä päivänä 

tiedustelemaan paikallisia olosuhteita, joten 

päästyämme satamaan lähtövalmistelut sujuivat 

ripeästi. Kipparit vastaanottivat veneet ja miehistö 

suoritti ruoka- ja juomahankintoja. Kaiken tultua 

valmiiksi otimme alukset haltuumme nostamalla 

Suomenliput saalinkeihin. Merelle pääsimme 

kuitenkin vasta Suomen voitettua Venäjän 3-1 

MM jääkiekossa. Kaupungista löytyi pubi jossa 

seurasimme pelin ja taisimme pitää kohtuullista 

meteliä. 

     Ensimmäinen etappimme oli lyhyt päätyen 

Prvic Lukan pieneen satamaan. Seuraavana 

päivänä haasteena oli löytää saaristosta jokin 

kuppila jossa näkyisi kanava josta saisi seurattua 

lätkän loppuottelun. Maltoimme sentään uida 

ja lounastaa ankkurissa. Illansuussa saavuimme 

Dugi otok nimisessä saaressa sijaitsevan Sali 

nimisen paikkakunnan satamaan. Sali on minulle 

tuttu jo ensimmäiseltä matkaltani Kroatiaan 

vuodelta 2008 ja se oli edelleenkin yhtä mukavan 

tuntuinen paikka kuin silloin. Kannustuksestam-

me huolimatta Kanada voitti loppuottelun ja se 

hetken masensi illanviettoamme. 

     Seuraavan vuorokauden aikana koimmekin 

varsinaisen meriseikkailun. Aamulla lähdimme 

hyvissä ajoin Salista pohjoiseen varsin navakkaan 

myötätuuleen tavoitteena vallitsevalle tuulelle 

suojainen Olib niminen saari. Myötätuuleen 

jiippaillessa tuli molempiin veneisiin vaurioita. 

Tanjasta hajosi ison purjeen jaluksesta ploki ja 

Gapignon isosta purjeesta hajosi lattojen etupään 

kiinnikkeet repien vähän purjettakin. Satamasta 

raportoimme vaurioista vuokranantajalle ja 

sovimme tapaamisen seuraavaksi päiväksi Za-

darin kaupunkiin. Tämän tehtyämme lähdimme 

ruokailemaan paikalliseen kuppilaan. Ruokai-

lumme aikana tuuli kuitenkin kääntyi siten, että 

äsken suojainen satama ei sitä enää ollutkaan. 

Totesimme, että tässä laiturissa ei voi yöpyä joten 

lähdimme merelle suuntana Zadar. Vaurioista 

johtuen ajelimme koneella vauhtiamme sopivasti 

säädellen siten, että pysyimme ympärillämme 

pyörivän ukkosmyrskyn silmässä enempiä 

kastumatta ja keikkumatta. Zadariin saavuimme 

aamuyöstä myrskyn laannuttua. Päivän valjettua 

vauriot korjattiin varsin ripeästi ja sillä aikaa tutus-

tuimme pikaisesti Zadarin vanhaan kaupunkiin. 

Vielä ennen iltaa seilasimme yöpymään Veli Iz 

nimisen kylän satamaan. 

     Sibenikin ja Zadarin puolivälissä rannikolla 

on Kornati niminen kansallispuistoalue. Alue 

muodostuu ”kaljuista” kallioisista saarista. Saaria 



21RAJAVIESTI  -  G R Ä N S S E K E R H E T S U N I O N E N  R F

peittää osin vähäiset pensaat ja nurmikentät. 

Karuudestaan huolimatta saaret ovat viehättävän 

näköisiä. Tälle alueelle suuntasimme veneemme 

seuraavaksi. Aikamme ohilipuvia saaria ihailtuam-

me aloimme etsiä satamapaikkaa. Lähestyimme 

pääsaarella olevaa pientä kylää ja havaitsimme 

erään laiturin päässä meille viittoilevan ihmi-

sen. Laiturissa oli juuri ja juuri tilaa molemmille 

veneille ja innokas viittoilija osoittautui iäk-

käämmäksi mutta hyvin virkeäksi naisihmiseksi. 

Rannan kivenkoloissa puskien kätköissä hänellä 

oli Robinsson niminen ravintola. Aikamme tämän 

pirteän mamman kanssa neuvoteltuamme 

päädyimme tilaamaan päivälliseksi koko poru-

kalle hiilillä valmistettua kansallisruokaa. Tämä 

pataruoka valmistetaan laakeassa metallipadassa 

perunoista, sipuleista, yrteistä ja erilaisista lihoista 

tai kalasta. Kypsymisaika on vähintään kaksi 

tuntia hiilillä siten, että palavia hiiliä on myös 

padan kannen päällä. Ruoka oli maukasta ja 

palan painikkeeksi nautitun talon punaviinin kera 

ilta sujui rattoisasti. Paikka jäi ainutlaatuisuuttaan 

ja eloisan omistajansa ansiosta kaikkien mieleen, 

mm. Joppe Summanen ihastui paikkaan niin, että 

meinasi aamulla lähdettäessä jäädä ns. ahteriin. 

     Puistoalueelta suuntasimme kokat kohti Mur-

teria jossa vietimme torstai-illan ja aamulla pitikin 

sitten suunnata jo kohti Sibenikiä. Otok Kakan 

nimisen saaren rannasta löysimme poijuja joihin 

kiinnittyneenä lounastimme ja uimme nauttien 

tällä erää viimeisen kerran suolaisesta mutta 

lämpimästä merivedestä. 

Purjehduksen päätyttyä oli edessä veneiden 

luovutus. Vuokraamon edustaja tarkastaa palau-

tuksessa veneen hyvin yksityiskohtaisesti mm:ssa 

sukeltaja tarkastaa pohjan, potkurin ja peräsimen. 

Näissä tarkastuksissa ei veneissä ilmennyt mitään 

puutteita, mutta aikaisemmin mainitsemieni 

vaurioiden korjauskustannuksista jouduimme 

keskustelemaan. Katsoimme Tanjan plokin 

rikkoontumisen johtuneen sen asennuksesta vää-

rään paikkaan, jolloin se toisella halssilla seilat-

taessa joutui kohtuuttoman väännön kohteeksi. 

Muissa vastaavissa veneissä plokin asennuspaik-

ka oli sellainen, ettei vastaavaa vääntöä tullut. 

Purjevaurio oli myös hyvin erikoinen. Olimme sitä 

mieltä, että repeytyminen johtui lattakoteloiden 

puutteellisista kiinnityksistä. Koska en ollut tätä 

puutetta venettä vastaanottaessani havainnut, 

niin selitykset eivät auttaneet vaan jouduimme 

maksumiehiksi. Plokin osalta kustannus kuitenkin 

saatiin puolitettua ja purjeen korjauskustannus oli 

Suomen hintoihin verrattuna hyvin kohtuullinen. 

     Emme antaneet näiden lisäkustannusten häi-

ritä viimeistä iltaamme jonka aloitimme lippujen 

laskulla ja illallisella kaupungilla. Ruoka-annokset 

Kroatiassa ovat varsin runsaita ja paikallinen viini 

on hyvää joten palasimme kylläisinä sopivasti 

kohdalle sattuneella yhteysveneellä satamaam-

me. Satamapaviljongissa pidimme loppupalave-

rin kerraten viikon tapahtumia ja kehuen toinen 

toisiamme, eikä aiheetta sillä olimmehan juuri 

viettäneet ikimuistoisen viikon hyvässä seuras-

sa. Kiitos retken onnistumisesta kuuluu kaikille 

mukana olleille. Loppukeskusteluissa ajatukset 

karkailivat jo tulevaan joten ehkä vielä seilataan 

jossain yhdessä tai uusin miehistöin. 
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ERITTÄIN HIENON LAJIN PARISSA TODELLA HAUSKALLA JENGILLÄ JO TOISENA VUOTENA PUTKEEN 

19.8.2016 VIRPINIEMI FGP
VIRPINIEMESSÄ JÄRJESTETTIIN JÄRJESTYKSESSÄÄN TOISET RTU:N JÄSENILLE SUUNNATUT FRISBEEGOLFKISAT. 

JÄNNITYKSELLÄ ODOTETTIIN ENSINNÄKIN SITÄ, ETTÄ MILLAISEN KISAKELIN TUO YLÄKERRAN JERMU TÄLLÄ KERTAA 

ANTAA KISAAJILLE. KOKO VIIKON OLI OLLUT YMPÄRI SUOMEA MAINIO KELI JA NYT FORECA JA KUMPPANIT LUPAILIVAT 

VIIKON AINOAA EPÄVARMAA PÄIVÄÄ KELIEN SUHTEEN JUURI PERJANTAIKSI. 

Lapinherra Mäntynenä adjuntantteineen ja kisa-

paidat vielä puhtaana.

TEKSTI JA KUVAT PASI KERKKÄNEN

No perjantaina aamullahan se 

viimeistään selviäisi, kuten selviää 

se toinenkin seikka, mitä kisaajat 

jännityksellä odottivat, eli saako 

joku metsästettyä hallitsevan mes-

tarin päänahan vai meneekö pytty toisen kerran 

peräkkäin Pylsyn Ollin palkintokaappiin. Pe-iltana 

selvisi tämäkin mysteeri, mutta mitä muuta kaik-

kea tapahtui tuona perjantaipäivänä?

Iso osa heittäjistä tuli kisakaupunkiin jo torstai-

päivän ja illan aikana ja näkyihän sitä Virpiniemes-

sä radallakin jo tutustumassa useimpia kisaajia 

ja laatimassa vedenkestäviä pelisuunnitelmia 

seuraavalle aamulle. Turnauksen johtaja Kerkkis 

kävi vielä viimeisiä tapaamisia kisojen suhteen ja 

näin ollen kaikki alkaisi olla valmista itse H-hetki 

-aamuun vaikka viimeisiä peruuttamisia alkoi 

tulla oikein liukuhihnalta ja turnauksen TD jännitti 

meneekö edellisen vuoden 32 kisaajaa rikki. Me-

nihän se lopulta, kun 37 kisaajaa lähti kiertämään 

Virpiniemen mäntykankaita. 

Vaikka kuinka kauan ja pitkään oli tätäkin kisaa 

suunniteltu, niin ei siitä huolimatta kaikki mene 

aina putkeen. Hyvä kun oli kisa-aamu kunnolla 

valjennut, kun ensimmäinen vastoinkäyminen oli 

jo edessä. Kello aamuksi 7:30 tilattua tilausbus-

sia ei väin näy ei kuulu. Soitto kyseiseen bussi 

firmaan sai kuitenkin bussin tulemaan vaikkakin 

lähes puolituntia myöhässä. Olivat laittaneet 

tilauksen seuraavalle aamulle. Porukka bussiin 

ja nokka kohti Virpiniemen Urheiluopistoa, 

hieman aikataulua jäljessä.  Ennen ensimmäisen 

ryhmän starttia kello 9:00 jaettiin kaikille pelaajille 

kisapaita, jonka Unioni oli lahjoittanut. Kisapaita 

päälle ja pakollisen possekuvan jälkeen aloitettiin 

odottamaan kisojen avaamista kello 08:50, jonka 

tänä vuonna tekisi Unionin puheenjohtaja Erkki 

Hirvonsalo, joka samalla toimi myös kisojen 

suojelijana. Tänä vuonna oli jo osallistujia kaikista 

vartiostoista sekä myös Lapin lentueesta. 

Kisojen avaamisen jälkeen Mestari Pylsy startta-

si ensimmäisenä ja heti perään sitten kaikki haas-

tajat.  Edessä olisi päivän aikana kaksi haastavaa 

kierrosta 18 väyläistä rataa ja noin 5 tunnin urakka. 

Ihan kuin tilauksesta alkoi taivaalta tulla vettä, 

kun ensimmäiset heittäjät lähtivät kierrokselleen. 

Onneksi kyseessä oli vain ohimeneviä kuuroja ja 

suurin osa kierroksista saatiin viedä läpi melko 

upeassa loppukesän kelissä.

Ensimmäisellä kierroksella alkoi jo näkyä, että 

kärki (Olli Pylsy) alkaa karata, jos takana tulevat 

eivät kiristä tahtiaan parien ja birdien avulla. 

Toiselle kierrokselle lähti ensimmäisenä samaan 

ryhmään neljä ensimmäisen kierroksen parasta 

heittäjää joiden keskuudesta tultaisiin jakamaan 

podiumpaikat. Pylsyn (58 heittoa) lisäksi ryhmään 

lähtivät Pohjois-Karjalan keisari Mika Laukka-

nen (65 heittoa) ja Lapinherra Petri Mäntynenä 

(66 heittoa) kera forehand pommittaja Sami 

Vaakanaisen (68 heittoa) kanssa. Näistä miehistä 

mestari tultaisiin leipomaan vaikkakin ero kärkeen 

alkoi olla jo melko selvän oloinen. 

Ei ollut antanut kierrosten välissä nautittu 

maittava lounas kisaajille, niin paljoa virtaa, että 

olisi oikein pystynyt laittamaan kärkiheittäjälle 

kampoihin. Toinen kierros Pylsyllä tulokseen 59 ja 

Laukkasen parantaessa ensimmäisestä kierrok-

sesta heittämällä tuloksen 62 heittoa oli mesta-

ruus ratkennut vanhalle mestarille. Nyt enää olisi 

jännitettävää kuka ottaa sen pronssisen paikan 

podiumilta. Toisen kierroksen räväkän alun (kaksi 

birdietä kolmeen väylään) turvin kolmannen sijan 

otti yhden heiton erolla Mäntynenän Petri.  Hyvä 

oli, että saatiin edes himmeimmästä mitalista sen-

tään tiukka ja rehti kilpailu. Pisimmän draivikisan 

voitti Pylsy ja mitta oli ihan järjettömän pituinen 

erittäin haastavalla väylällä. Lähimmäksi koria 

kisat voittivat Jaakko Taanila (366cm) väylällä 10 

ja Arto Lehtosalo (331cm) väylällä 5.

Päivän päätteeksi palkintojenjakotilaisuus 

pidettiin IHKU baarissa, jossa lähes kaikille osallis-

tujille jäi muutakin käteen ja kotiin viemisiksi kuin 

pelkkiä kuitteja. Pakollisten palkitsimisien jälkeen 

pidettiin arpajaiset ja frisbeekori bageineen sekä 
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Viereinen sivu: Erkki Hirvonsalo ja fribaajat ennen 

kierrosten alkua eli pakollinen posse uusissa 

kisapaidoissa.

Kiven kova kolmikko ja takana toinen isoista 

sponsoreista INNOVA.

useat kiekot löysivät uudet omistajat. Illan aikana 

päätettiin myös kisaajien toimesta jo vuoden 

2017 kisapaikka, jossa oli neljä eri vaihtoehtoa. 

Jyväskylä, Turku, Ruka ja Viro olivat vaihtoehdot ja 

yhden äänen mennessä Jyväskylälle ja loppu-

jen mennessä Viron suuntaan on vuoden 2017 

kisojen näyttämönä Viron Pärnussa sijaitsevat 

Joekäärun ja Joulumäen frisbeeradat ja ajankoh-

tana mitä todennäköisimmin on kesä- tai elokuun 

alku. Niihin kisoihin järjestelytoiminnat ovat jo 

alkaneet hyvällä draivilla ja tarkoitus olisi kisoihin 

tulla myös mukaan virolaisten kollegojen, joten 

ilmassa tulee olemaan suurta maaottelun tuntua. 

Kiitän kaikkia tänä vuonna mukana olleita 

kisaajia sekä avustajia (Hirppa/Hegu) hyvistä 

kisoista ja onnistuneesta päivästä. Vuonna 2017 

kisat ovat kaksipäiväiset ja odotettavissa on myös 

hieman muitakin muutoksia joista sitten vuoden 

vaihteessa infotaan lisää, kun ilmoittautuminen 

kisoihin alkaa. Pyritään ensi vuonna nostamaan 

kisaajien määrä jo yli tai ainakin lähelle 50 osallis-

tujaa. Nyt voidaan jo sanoa, että tämän kaltaisille 

kisoille on tarvetta ja kysyntää. Hieno laji hienojen 

ihmisten parissa!

TULOKSET

Sij.  Nimi  1 kierr. 2 kierr. Yht.

1     Olli Pylsy 58 59 117

2     Mika Laukkanen 62 62 127

3     Petri Mäntynenä 66 69 135

4     Sami Vaakanainen 68 68 136

5     Tapio Saarinen 69 73 144

6     Juho Hetemaa 73 72 145

6     Tomi Muuruvirta 74 71 145

6     Jari Hulkkonen 74 71 145

9     Joonas Kiiskinen 75 71 146

9     Toni Parkkinen 70 76 146

11   Sami Turunen 73 75 148

11   Tuomo Muhonen 76 72 148

13   Pasi Kerkkänen 75 74 149

14   Teemu Karvonen 78 75 153

15   Mika Lemmetyinen78 77 155

16   Jaakko Taanila 75 81 156

16   Mikko Haikala 75 81 156

18   Tomi Kallio 82 76 158

19   Vesa Turunen 80 79 159

20   Janne Heikkinen 80 80 160

21   Arto Lehtosalo 81 80 161

22   Lauri Roiha 80 83 163

23   Jouni Valtonen 80 86 166

24   Jesse Nyman 84 83 167

24   Heikki Piirainen 86 81 167

26   Tuomas Kiiskinen 89 81 170

26   Jarmo Malinen 79 91 170

28   Risto Laukkola 86 86 172

29   Ismo Komulainen 89 85 174

30   Sami Ruusunen 89 89 178

31   Pekka Salonen 90 90 180

32   Atte Lehmusto 91 92 183

33   Matti Vainikka 93 100 193

34   Mika Ahola 103 114 217

35   Anne Ala-Kahrakuusi109 112 221

36   Pirjo Urpilainen 143 155 298

WWW.PORTOFTURKU.FI
Kalasatamantie 30 (Syväsatama), FI-64260 Kaskinen
Tel +358 (0) 207 801 800, fax +358 (0) 207 801 890
agency@silvashipping.com   www.silvashipping.com

Suoraan valmistajalta mm.
- Sääsuojat, hallit, teltat, ilmakaariteltat
- Naamioverkot ja maastouttamisjärjestelmät
- Oljypuomit, säiliöt ja altaat
- Peitteet, kangasvuodat ja eristepeitteet
- Tuuletusletkut, putket, Iiittimet ja muotokankaat
- Kotelot, suojapussit, ja ompelutuotteet
- Palosuojakankaat

Oy Scantarp Ab  PO Box 1766  FIN-70421 Kuopio, Finland, Tel +358 17 288 1188, Fax +358 17 465 1762

TURKU REPAIR YARD LTD, Navirentie 21100 Naantali, Finland
tel.: +358 2 445 11, tel. 24h: +358 40 553 3491, www.turkurepairyard.com
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< MARKUS LAINE. Tarkastusta Nuijamaan rt-asemalla. 

Koiran kanssa vanh rvja T.Väänänen ja vieressä seuraa 

vanh rvja P.Vataa.

< MARKUS LAINE. Työmatkan tunnelmia Nuijamaalla. 

Kuva Nuijamaantien varresta aamutuimaan. 

< MARKUS LAINE. Tulevaa ja lähtevää. Kevyttä ja 

raskasta.

MARKUS LAINE. Päivä painuu mailleen Nuijamaan 

rajatarkastusasemalla.

KUVIA RAJOILTA
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JAAKKO MÄKÄRÄINEN. Rajatarkastuskoira Suhteellisen Vieteri, kutsumanimeltään 

Alma, tutustumassa tulevaan työympäristöön Nuijamaan satamassa.

MARKUS LAINE. Nuijamaalta 18.6.2016. Tyyntä myrskyn jälkeen. Turistit 

eivät kuitenkaan karttaneet säätä. Myös Jukolaan osallistujia saapui 

runsaasti päivän mittaan.

MARKUS LAINE. Matkustaja-alus Brahen 

maastalähtötarkastusta Nuijamaan satamassa. 

Laiturissa myös huvialuksia.

ASKO RISTOLAINEN. Oltiin tekemässä pitkoksia ja ajettiin aluspuita mönkkärillä työmaalle. Sateisen kesän jälkeen suo oli 

melko pehmeä ja ajaminen oli paikoin haastavaa.
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RAJAN FUTISTURNAUKSESSA 
RATKOTTIIN SAUNAPAIKKA ”POJALLE”
ELOKUUN ENSIMMÄINEN PERJANTAI TARKOITTAA RAJAMIESTEN KALENTERISSA NYKYÄÄN JALKAPALLOTURNAUKSEN 

PELIPÄIVÄÄ. TÄNÄ VUONNA PELASIMME LÄNSI-SUOMEN MERIVARTIOSTON ISÄNNÖIMÄNÄ VIRPINIEMEN 

LIIKUNTAOPISTON KENTÄLLÄ OULUSSA. KELI OLI TUTTUUN TAPAAN TILATTU, TOSIN TILAUKSESSA OLI TULLUT PIENIÄ 

MUUTOKSIA ALKUPERÄISEEN TOIVEESEEN. ILTAPÄIVÄLLÄ PAISTOI JO AURINKO JA PULLUKALLE TULI HIKI.

TEKSTI JA KUVAT VILLE WILLMAN

Tänä vuonna paikalle oli saapunut 

mestaruuspokaali sekä muutama 

joukkue ympäri Suomenmaan. Suo-

menlahden merivartiosto tuttuun 

tapaansa, Kainuu x2, Lappi sekä 

LSMV. Viime vuoden mestari Kaakkois-Suomesta 

ei saanut joukkuetta kasaan ja joutui tyytymään 

pokaalin toimittamiseen erikoislähetyksenä kohti 

Oulua. Aamulla liikuntapuistoon alkoi valumaan 

sekalainen määrä Rajavartiolaitoksen virallisia 

sekä epävirallisia autoja täynnä toinen toistaan 

valmiimpia pelimiehiä ja naisia. Järjestäjä oli 

paiskinut yötä myöten valmisteluja kuntoon, mikä 

näkyi korkealaatuisena lopputuloksena. Päivän 

aikana joku kertoi nähneensä myös helikopterin 

jossa oli tuttu väritys. Eräs viisastelija kertoi, että 

sen kuulee jo äänestä, mikä helikopterimalli on 

kyseessä. Ei Helsinki-Vantaalla tiedetä tällaisia 

perusjuttuja, joten aina oppii uutta.

Tänäkin vuonna pelit pelattiin naama irvessä, 

hyvässä hengessä ja vakavilta fyysisiltä loukkaan-

tumisilta vältyttiin. Henkiset loukkaantumiset 

paikkailtiin turnauksen jälkeen pukukopissa 

miesten kesken, naisilta oli pääsy kielletty. Vaikka 

naisilta yritettiin kieltää lähes kaikki mahdol-

linen, niin siitä huolimatta se metsä vastasi 

kun sinne huudettiin ja turnauksen parhaan 

pelaajan palkinto meni Niina Sassille SLMV:n 

joukkueeseen. Pulinat pois, kansa on puhu-

nut. Lehdistötilaisuudessa Niina kertoi aloit-

taneensa treenaamisen turnausta varten jo 

edellisellä viikolla, hyvissä ajoin siis ennen 

muita. Iltatilaisuudessa hän tosin epähuo-

miossa kertoi salaisuutensa menestykselle, 

tuttu kenttä jonka tekonurmella on juostu 

ennenkin pallon perässä. SLMV hyödynsi siis 

paikallistuntemusta turnauksessa.

Muutaman vuoden tauon jälkeen ”poika” 

palasi Helsinki-Vantaan lentoasemalle 

SLMV:n napatessa mestaruuden kotiin. 

Toiseksi turnauksessa tuli kovakuntoinen La-

pin porukka. Kolmantena Kainuun United, 

neljäs sija meni Kainuun Suomussalmen po-

rukalle ja isäntä Länsi-Suomi oli kohteliaasti 

turnauksen viides. Erinomaiset järjestelyt ei-

vät aiheuta painetta ensi vuoden järjestäjälle 

kun vetovastuun ottaa SLMV. ”Laitetaan vielä 

paremmaksi” tuumaili lehdistölle SLMV:n 

joukkueenjohtaja Ville Willman itsevarmasti. Ensi 

vuonna pelataan Tikkurilan liikuntapuistossa 

ja vieraat majoitetaan tuttuun tapaan Hotelli 

Vantaaseen pelipaikan lähistölle.

TILASTOT JA MAININNAT

1. SLMV

2. LR

3. KR / United

4. KR / Suomussalmi

5. LSMV

Turnauksen paras pelaaja: Niina Sassi (SLMV)

Turnauksen paras maalivahti: Jarno Rautiainen 

(KR/United)

Turnauksen maalipörssin voittaja: Erik Huurros 

(SLMV)

Herrasmiespelaaja: KR/United Jaakko Halttu

Joukkuepelaaja: SLMV Olli Nykänen

Tsemppari: LR Olli-Pekka Kokko

Taistelija: KR/Suomussalmi Jari Savukoski

Joukkueiden parhaat pelaajat: SLMV Rantanen, 

LR Mäntynenä, KR/United Koskelo, KR/Suomus-

salmi Holappa ja LSMV Saukkoriipi

Lisäksi palkittiin vielä henkilöt, jotka tekevät 

kovasti töitä RVL henkilöstön järjestämien turna-

uksien eteen. Nämä ovat KR:n Pekka Nousiainen 

ja SLMV:n Ville-Petteri Willman.

Järjestäjä haluaa vielä mainita, että 2016 tur-

nauksessa SLMV maalivahti Sami Turunen pelasi 

5 nollapeliä eli ei päästänyt yhtään maalia koko 

turnauksessa. Huippuonnistuminen ja suoritus!

Sää suosi pelaajia sittenkin.

Suomenlahden Niina Sassi palkittiin turnauksen 

parhaana pelaajana.
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VAALIMAAN RAJANYLITYSPAIKAN

KESÄKISAT & JUHLAT 2016
VAALIMAAN RAJANYLITYSPAIKAN HENKILÖSTÖN KESÄKISAT JA 

ILTABILEET JÄRJESTETTIIN 18.6.2016 VIROLAHDELLA. MUKANA OLI SEKÄ 

RAJAVARTIOLAITOKSEN ETTÄ TULLIN VÄKEÄ. TÄNÄ VUONNA OLI JO VIIDES KERTA 

KUN KYSEINEN TAPAHTUMA JÄRJESTETTIIN. TAPAHTUMAA OVAT TUKENEET 

SEKÄ RAJAN ETTÄ TULLIN PAIKALLISET YHDISTYKSET.4

TEKSTI JA KUVAT TUOMAS KIISKINEN

Ilma oli viileä ja luvassa oli sadetta, mutta 

se ei meidän kilpailijoita haitannut. Tällä 

kertaa kilpailuun kuului kävellä noin viiden 

kilometrin pituinen matka urheilukentältä 

iltabilepaikalle ravintola Olkihattuun. Matkan 

varrella oli erilaisia tehtäviä joista kilpailijat keräsi-

vät pisteitä.

Päivä alkoi klo 13 Virojoen urheilukentältä, 

jossa osallistujat arvottiin pareiksi tulevia tehtävä-

rasteja varten.

Ensimmäinen laji oli aidat. Ensimmäisestä yli 

ja seuraavasta ali, parit toisiinsa kiinni sidottuina 

ja nopein pari sai parhaat pisteet. Seuraavana oli 

vuorossa tikanheitto, vesi-ilmapallot oli kiinnitetty 

hankaloittamaan pisteosumien keräämistä.

Matkan varrelle oli tehty myös juomapiste ja 

pientä purtavaa oli myös tarjolla. Tällä rastilla 

piti vesi-ilmapallolla kaataa kolme tölkkiä ja pari 

ansaitsi yhtä monta juomaa kuin kaadettuja 

tölkkejä oli.

Neljäs tehtäväpaikka oli yhdellä Virolahden 

vanhoista louhoksista. Tavoitteena oli soutaa 

kumiveneellä kaivoksen toiselle puolelle ja 

päästää toinen parista juoksemaan rantaa pitkin 

lähtöpaikalle.

Vain yksi rohkea kisaaja onnistui pääsemään 

kumiveneeseen ja edetä jonkun matkaa. 

Tehtävärasti muuttui kipanneen kilpailijan airon 

pelastamiseksi. Yhden kaulaa myöten kastuneen 

kisailijan jälkeen kyseinen tehtävä päätettiin 

perua ja jatkaa juoksukilpailuun kuivalla maalla.

Ajoittain tuuli todella rajuissa puuskissa, vettä 

satoi vaakatasossa ja eväät lensi pitkin tanteretta, 

mutta silti meidän muonavastaava ei antanut 

periksi ja saatiin kuumia makkaroita ja kahvia 

lämmikkeeksi.

Viimeiselle etapille päästiin traktorin kyytiin, 

jotta matka taittuu hieman joutuisammin

Iltabilepaikalle oli vielä viritetty beach volley 

kenttä, mutta siihen osallistui enää neljä henkilöä 

ja ottelu kesti vajaan 20 minuuttia rajussa tuulessa 

ja vesisateessa. Muut olivat tässä vaiheessa jo siir-

tyneet ravintolan puolelle nauttimaan virvokkeita 

ja saunomaan.

Saunomisen jälkeen päästiin nauttimaan 

ravintola Olkihatun maittavista ruuista. Tarjolla oli 

runsas salaattipöytä ja nyhtöpossua lisukkeineen

Ilta päättyi palkintojen jakoon ja bileisiin. Musii-

kista vastasivat rajan omat DJ:t Gisse & Saku

Jälleen kerran oli ilo nähdä kuinka Vaalimaan 

väki saa aikaan hienot kisat ja bileet. Tuskin jäi 

kenellekään nälkä tai jano päivän päätteeksi. Ensi 

vuonna taas uudestaan!

KORTESALMEN VARTIOLLA TYHYILTIIN

FRISBEEGOLFFIA JA PAINTBALLIA
KORTESALMEN RAJAVARTIOASEMAN VÄKI TYHYILI 8.9. FRISBEEGOLFFIN JA PAINTBALLIN PARISSA. VIERASPERÄISISTÄ 

NIMISTÄ HUOLIMATTA KUUSAMON METSIEN MIEHET JA NAISET SYTTYIVÄT HELPOSTI, OSALLE OUTOJEN, LAJIEN 

HUUMAAN.

TEKSTI OLLI RANUA
KUVA JYRKI TAURIAINEN

Frisbeegolf-ratoja on Kuusamossa kaik-

kiaan viisi. Tällä kertaa tyhy-päivän al-

kuun oli suunniteltu kahden kierroksen 

(2x9 väylää) kiertäminen Hirsikankaan 

frisbeegolfradalla. Männikkökankaalla, 

raviradan takana sijaitseva rata on runsaslukuis-

ten puiden vuoksi aloittelijalle haastava, mutta 

kokeneelle peruskauraa. Päivän aloitus frisbee-

golff in parissa toi sekä hienoja onnistumisia että 

puihin heittoja, mutta antina taisi olla muutama 

uusi lajista innostunut.

Toisena aktiviteettina oli paintball-sota 

samaisella Hirsikankaalla, josta löytyy varta vasten 

värikuulasotimiseen tehty rata. Myös haalarit, 

maskit ja tietysti aseet sekä kuulat löytyivät 

paikallisen järjestävän seuran puolesta. Kahteen 

joukkueeseen jaetut tyhyläiset saivat selvitettyä 

paremmuuden voitoin 3-2. Mukavaa oli tämäkin 

ja hiki tuli.

Päivän päätti lähistöllä suoritettu saunominen 

pullakahveen kera.  Kiitos Ville ja Ashley tarjoilusta 

ja saunasta!

Lopuksi voi todeta, että yhteishengen kasvatta-

minen voi onnistua ihan hyvin myös toisia vastaan 

sotimalla! MOT.

Täysosuma!
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VETOUISTELUKISAT 
KUHMON LAMMASJÄRVELLÄ
RAJAN VÄKEÄ KAINUUSTA JA TULLILAISIA VARTIUKSESTA KOKOONTUI JO KOLMATTA KERTAA KUHMON 

LAMMASJÄRVELLÄ 23.7.2016 JÄRJESTETTYYN VETOUISTELUTAPAHTUMAAN. VENEITÄ ILMAANTUI RANTAAN 12 

KAPPALETTA JA OSALLISTUJIA OLI YHTEENSÄ 31 HENKILÖÄ.

TEKSTI VILLE LYYTINEN
KUVAT VILLE LYYTINEN, JUHO NARKAUS, 
SARI PUURUNEN JA HANNU MÄÄTTÄ

Sääennusteet lupailivat kisapäivälle 

kovaa hellettä. Päivä kuitenkin valkeni 

pilvisenä ja harmaana. Parempi niin, 

sillä ensimmäisen kesän koke-

muksella tiedettiin, että helteessä 

järvellä valkoinen iho muuttuu punaiseksi ja 

nesteytyksestä huolimatta miehistö voi olla kovin 

uupunutta järveltä palattaessa.

Kisakeskuksena toimi jälleen Paavo ja Sari 

Puurusen mökkiranta. Lähtökahvien yhteydessä 

intettiin säännöt selväksi; kisa päätettiin käydä 

jälleen suurimman kalan kisana, jossa kertoimet 

kaloille olivat hauki: 1, kuha: 1.5, ahven: 10 ja 

taimen: 5. Kisa-aikaa olisi viisi tuntia. Vielä ennen 

starttia ilman veneitä tulleiden jako veneisiin, sekä 

luovutettiin Esa Saikkoselle Hokki -lippalakki, 

joka vuosi sitten hävisi lähes traagisella tavalla 

kisan tiimellyksessä. Pahoittelut Esalle vielä Hokki 

-pinssin menetyksestä, sitä eivät kisajärjestäjät 

lukuisista yrityksistä huolimatta onnistuneet 

naaraamaan. Lopulta kello 11.00 START!

Yhteislähtö ei varmasti jäänyt alueen mökki-

läisiltä huomaamatta, 

korvia hivelevä polt-

tomoottorien jylinä ja 

2T-pakokaasujen sininen 

savu täyttivät poroselän. 

Olipa ilmassa aistittavis-

sa myös epätietoisuutta 

ja sekasortoa, kun mo-

nien yllätykseksi viime 

vuoden mestarit ajoivat 

täyskaasulla suoraan 

kisa-alueen eteläiselle 

rajalle asti. Siirto oli 

tietenkin ihan taktinen ja 

ennakkoon suunniteltu 

aiheuttamaan hämmennystä.

Eipä kerennyt kauaa kisa vanhentua kun what-

sapissa ja muualla sosiaalisessa mediassa alkoi 

pyörimään saaliskuvia ja muunneltuja totuuksia 

järven tapahtumista. Ei auttanut kuin uskoa 

siihen, että vielä sieltä omaankin veneeseen jotain 

puntarille vietävää löytyy. Ja niin löytyikin kisan 

loppupuoliskolla. Äkkiä kuha laatikkoon, nopea 

vilkaisu molempien olkapäiden yli, että näkikö 

kukaan ja huomaamaton kättely kisakaverin 

kanssa. Tätä ei jaeta somessa, tällä ollaan top 

5:ssa, kuiskaamalla todettiin.

Viimeisellä tunnilla kaikki pyörivät poroselällä. 

Määtän veljekset pyörivät kaislikon tuntumas-

sa rannan läheisyydessä, onkohan kyseessä 

viimeinen epätoivoinen yritys saada se kaislikon 

jättihauki puntariin? Huotarin vene hakkaa samaa 

kuviota meidän kanssa ja tuntuu olevan ajolin-

joista piittaamaton, onko oikeasti vai tuntuuko 

vain siltä? Remeksen vene pyörii selän itäisellä 

puoliskolla, tämä tuntuu oudolta kun eihän sieltä 

pitäisi saada mitään? Muitakin veneitä on näköpii-

rissä, mutta oma optiikka ei riitä toteamaan mitä 

niissä tapahtuu. Seuraavana kesänä varustukseen 

lisätään katselukiikarit isolla suurennuksella, mak-

soi mitä maksoi. Ilmassa on paljon kysymyksiä ja 

vähän vastauksia. Lopulta aika on täynnä, ja kohta 

oltaisiin viisaampia.

Punnitus oli yhtä kaoottista kuin odottaa vain 

sopii, kirjurilla oli täysi työ keretä laittamaan 

tuloksia paperille. Lopulta kuitenkin tulokset ovat 
Voittajien venekunta.
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selvillä.

Kisan voitti venekunta J.Remes, 

M.Kemppainen, T.Laaksoviita ja J.Heikkinen, 

kuha 4560g (kertoimella), toiseksi tuli venekunta 

J.Halttu, K.Kilpeläinen ja H.Määttä, hauki 4390g ja 

kolmas sija venekunnalle V.Lyytinen ja A.Leinonen, 

kuha 3480g (kertoimella).

Kun kisa oltiin saatu hoidettua alta pois, pääs-

tiin siirtymään päivän kohokohtaan. Edessä oli 

siis arpajaiset, jossa jokaiselle oli järjestetty jotain 

kotiin vietävää, onhan huomattavasti mukavam-

paa palata reissusta kotiin voittajana! Arpajaisten 

pääpalkintona komeili 2,5hv Suzuki perämoottori. 

Perämoottorin arpomiseen onnettareksi arvottiin 

vartiopäällikkö Mika Kemppainen. Pienestä keskit-

tymisen herpaantumisesta johtuen Mika kerkesi-

kin ohikiitävän hetken ajan kuvitella voittaneensa 

moottorin. Tästä keskusteltaisiin huutamalla sau-

nan lauteilla, ajatteli toinen kisaisäntä. Moottorin 

kuitenkin nosti lopulta ilmaan Veli-Antti Leinonen, 

osoite oli oikea, sillä olihan Eetu Antinpoika puhu-

nut kotona isän tuovan kotiin perämoottorin.

Loppuilta meni saunan lauteilla, ja kun 

protestit, spekulaatiot ja salaliittoteoriat oltiin 

saatu käsiteltyä, lähdettiin keskustaan kalateltalle 

syömään.

Lopuksi vielä kerrostalon kokoinen kiitos tapah-

tuman tukemiseen 

osallistuneille:

- Laatukone

- Tmi:Korpirosvo

- Ukkohalla

- Kuntosali Syke+

- Metsätyö IS

- Wurth

- Nordis

- UM-Tuote oy

- Puuilo Kajaani

- Stark Kajaani

- S-Market Kuhmo

- Jahtivaruste

- Arto Eronen

- Henri Manninen

- Juha Möttönen

- Jouni Remes

- Antti Leinonen

- Sari Puurunen

- Raskone Kajaani

- Kainuun rajan 

henkilöstöyhdistys ry

- Kainuun rajapäällystö ry

- Veikonkone Kuhmo

- Raskaskone Kuhmo

- A-katsastus Kuhmo

- Pääkkönen & Piirainen

- Rautakauppa Lehto ky

- Korpikone oy Kajaani

- Kaesan kotileipomo

- Intersport Piipponen Sotkamo

ruskovilla.fiTutustu valikoimaan ja hanki parasta:

100% MERINOVILLA

Jokainen rakastaa lämpöä

Uusi kuvasto ilmestynyt!
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REVONTULIKUVAUKSEN ABC
NYKYÄÄN REVONTULIKUVAUS ON SUORASTAAN TRENDIKÄSTÄ, JA KAMERAKALUSTON KEHITTYMINEN SEKÄ 

VALOKUVAUSHARRASTUKSEN YLEISTYMINEN ON TEHNYT SIITÄ JOKAMIEHEN LAJIN. ISOIMMAT ODOTETTAVISSA OLEVAT 

REVONTULINÄYTÖKSET YLITTÄVÄT SÄÄNNÖLLISESTI JOPA UUTISKYNNYKSEN. JOS ITSELLÄSI ON EDES ORASTAVAA 

MIELENKIINTOA ASIAA KOHTAAN, YRITÄN HELPOTTAA ALKUUN PÄÄSEMISTÄ SEURAAVAKSI.

TEKSTI JA KUVAT TUOMO AROVAINIO

Revontulet pystyy taltioimaan vaih-

televalla menestyksellä oikeastaan 

millä tahansa kameralla, jopa känny-

källä. Parhaaseen tulokseen pääset 

kuitenkin, jos omistat järjestelmä-

kameran ja siihen valovoimaisen laajakulmaob-

jektiivin. Kameravalikoima on nykyään valtava, 

ja kuvaamiseen käy myös pokkari tai kompakti-

kamera riippuen sen ominaisuuksista. Itse pidän 

ehdottomana edellytyksenä menestyksekkäälle 

rutjan valkeiden kuvaamiselle sitä, että kameran 

asetukset ja tarkennus voidaan säätää manuaali-

sesti. Jos et siis niitä vielä hallitse, oman kameran 

ohjekirja käteen ja opettelemaan. Kameran 

automaattiohjelmillakin kuvaaminen onnistuu, 

mutta paras lopputulos tehdään itse kokemuksen 

karttuessa.

VARUSTEET

Minimivarustus kuvaamiseen on seuraava : kame-

ra, jonka asetukset voi säätää manuaalisesti, jalus-

ta kameralle, sekä mahdollisuus laukaista kamera 

koskematta siihen. Manuaaliasetuksista tulee 

pystyä säätämään valotusaika, herkkyys (ISO) ja 

valkotasapaino. Jalusta on helpoin tapa pitää 

kamera paikallaan, koska revontulia kuvatessa 

valotusajat muodostuvat suhteellisen pitkiksi. 

Kameran laukaisuun käy aikaviivelaukaisukin.

Ihannetapauksessa omistat täysikennoisen 

järjestelmäkameran, jossa on paras kohinansieto 

kameran iästä riippuen, ja siihen valovoimaisen 

laajakulmaobjektiivin. Laajakulmalla tarkoi-

tan tässä 14-24mm polttoväliä kinokoossa ja 

valovoima on hyvä olla vähintään f/4.0:n luokkaa, 

mieluummin enemmän. Valovoimalla voidaan 

kompensoida herkkyyden ja valotusajan nosta-

mista. Laajaa kuvakulmaa taas tarvitaan siihen, 

että kuviin saadaan myös maisemaa mukaan 

revontulien lisäksi. Kun nämä asiat ovat kunnossa, 

voidaan siirtyä itse kuvaamiseen.

REVONTULTEN KUVAAMINEN

Ensimmäiseksi suosittelen aloittelevaa kuvaajaa 

liittymään facebookissa Revontulikyttääjät-

ryhmään. Siellä on aktiivisia jäseniä, joiden 

keskustelusta ja spekuloinnista käy selville 

yön kuvausmahdollisuudet. Sen lisäksi sinun 

ei tarvitse ymmärtää revontulien esiintymisto-

dennäköisyyksien ennustamiseen käytettävää 

satelliittidataa, vaan opit nämä asiat keskustelua 

seuratessa ja niihin osallistuessa. Siellä voi kysyä 

omasta mielestäkin tyhmiä asioita, ja keskustelu 

pysyy asiallisena.

Seuraavaksi asuinpaikasta riippuen ota kartta 

käteen, ja ala etsiä paikkoja, joissa on avoin 

näkymä pohjoiseen ja koilliseen horisonttiin. 
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Etelässä normaalit revontulet näkyvät horison-

tissa. Pohjoisessa asuvat voivat unohtaa tämän, 

koska revontulet näkyvät siellä lähestulkoon 

jokaisena kirkkaana yönä vaihtelevalla kirkkaudel-

la. Ns. revontulivyöhyke kulkee karkeasti hieman 

napapiirin pohjoispuolella, ja siellä ne esiintyvät 

myöskin todennäköisimmin. Pohjoisessa ne 

nousevat myös useammin korkealle taivaalle, 

eikä kilometrien näkymää horisonttiin välttämättä 

tarvita. Huolimatta siitä missä asut, käy tutustu-

massa valittuun kuvauspaikkaan päivänvalossa 

sekä yöllä kuvausolosuhteissa. Tämä siksi, että 

Suomessakin valosaaste pilaa monta kuvaus-

paikkaa, jopa Lapissa. Valosaasteen aiheuttama 

haitta kannattaa minimoida, vaikka siitä on vaikea 

päästä kokonaan eroon.

KAMERAN ASETUKSET

Voit aloittaa kuvaamisen seuraavilla asetuksilla 

: säädä aukoksi isoin mahdollinen, valotusaika 

15 sekuntia ja herkkyys iso 1600. Tee tarkennus 

manuaalisesti äärettömään, tai tarkenna johonkin 

kauempana olevaan valopisteeseen (kuu, 

otsavalo, horisontin rakennuksien valot). Sen 

jälkeen laita automaattitarkennus pois päältä, 

ja lukitse se teipillä, jos muuta mahdollisuutta ei 

ole. Tarkennus siirtyy helposti ihan vahingossa ka-

meran kanssa härvätessä. Automaattitarkennus 

toimii pimeässä huonosti ja hitaasti, tai se ei toimi 

ollenkaan. Ota koevalotus, ja tarkista se. Säädä 

asetuksia tilanteen mukaan. Himmeät revontulet 

voivat vaatia isoimmalla aukolla 30s valotusta, 

kun taas kirkkaat voivat tallentua sekunnin 

valotuksella. Kokeile rohkeasti eri asetuksia, 

koska opit kokemuksen myötä säätämään arvoja 

vaistomaisesti oikeaan suuntaan. Tarkista myös 

tarkennuksen kohdallaan oleminen aika ajoin. 

Olen pilannut pariin otteeseen innostuksissani 

yön kuvauksen tulokset, koska tarkennus ei ole 

ollut kohdallaan.

Jos kamerassa on mahdollisuus kuvata 

raakakuvia, ota niitä. Tämä siksi, että raakakuva 

sisältää kaiken kameran tallentaman informaati-

on, ja siinä on käsittelyvaraa jpg-kuvaa enemmän. 

Tämän lisäksi raakakuvaa kuvattaessa valkotasa-

painosta ei tarvitse välittää, vaan sen voi säätää 

mieleisekseen kuvankäsittelyssä. Jpg-kuvia otet-

taessa valkotasapaino on saatava kohdalleen jo 

kuvattaessa. Jos päädyt ottamaan raakakuvia, ota 

kamerasta pois päältä kohinanpoisto. Se tehdään 

kuvankäsittelyssä, ja kameralla voidaan ottaa näin 

nopeammin kuvia. Kameroiden mukana tulee 

yleensä ohjelmisto, jolla pystyt käsittelemään 

kameran raakakuvan, joten opettelemisen sarkaa 

riittää siinäkin. Näin kuitenkin tehdään paras 

lopputulos ja kuvankäsittelyynkin harjaantuu 

sitä paremmin, mitä enemmän sitä tekee. Hyvä 

ohjelma kuvankäsittelyyn ja kuvakirjaston hallin-

taan on Adoben Lightroom, jonka voi hommata 

kuukausimaksullisena tai kertaostoksena.

KUVAAMISEEN VALMISTAUTUMINEN

Lataa akut, tyhjennä muistikortit, laita lämmintä 

vaatetta päälle, ota juotavaa mukaan ja varaudu 

valvomaan. Revontulet ovat oikullisia, ja kirk-

kaimpien tulien hetket ovat yleensä suhteellisen 

lyhkäisiä. Ne alkavat monesti arvaamatta, ja 

voivat päättyä yhtä nopeasti. Kovimpienkaan au-

rinkomyrskyjen aikaan koko yön kestävää kirkasta 

tykitystä ei ole luvassa, vaan kirkkaimmat tulet 

saapuvat sykleissä. Ole siis valmiina kuvauspaikal-

la, niin et menetä ’hetkeä’.

Jos kameran objektiivissa on uv-suodin paikal-

laan, ota se pois. Se pilaa kuvat tehden ympyrän-

muotoisia kuvioita revontuliin. Ota mukaan vara-

akkuja ja muistikortteja, ja pidät akut lämpimässä 

taskussa. Mitä kylmempi keli, sitä nopeammin 

akun varaus purkaantuu. Otsavalo kannattaa 

ottaa mukaan, näin kuvauspaikalle on helpompi 

kompastella. Ota linssien kuivaamista varten mu-

kaan mikrokuituliina, sillä kosteus tiivistyy kame-

ran ja linssien päälle ennemmin tai myöhemmin. 

Objektiivia voidaan myös lämmittää kosteuden 

tiivistymisen estämiseksi esim. kertakäyttöisellä 

kädenlämmittimellä, joka on toimivaksi todettu 

tapa. Muista jalusta ja kaukolaukaisin.

... jatkuu seuraavalla sivulla...
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Olen kuvannut useita kertoja revontu-

lia -30 asteen pakkasessa, eikä yksikään 

kamera ole hajonnut. Kylmästä läm-

pimään siirtyessäsi muista, että ilman-

kosteus tiivistyy ja jäätyy välittömästi 

kameran ja objektiivin pintaan. Jos teet 

näin, anna kameran kuivaa kunnolla 

ennen käyttöä. Parempi tapa on ottaa 

muistikortit kamerasta pois jo ulkona, 

ja tuoda kamera sisälle joko kamera-

laukussa, tai tiiviissä muovipussissa. 

Näin kosteus ei pääse tiivistymään, ja 

kamera lämpenee huonelämpötilaan 

pikku hiljaa.

Revontulet eivät näy paljaalla silmällä 

ikinä niin kirkkaana kuin kameran 

tallentama kuva. Ne näkyvät kyllä, ja 

kirkkaimmista tulista pystyy erotta-

maan eri värejä. Himmeät tulet näkyvät 

harmaana massana, jotka on helppo 

sekoittaa pilviin, jos ei ole tarkkana. Re-

vontulien värien näkeminen on ihmisillä 

hieman yksilöllistä, mutta kyllä ne siellä olemassa 

ovat, vaikka joku jotain muuta väittäisikin.

Muista varautua kuvatessa siihen, että 

joudut todennäköisesti tekemään useamman 

kuvausreissun ennen onnistumista. Ajattele jo 

etukäteen, että minkälaisia kuvia haluat, ja pyri 

ottamaan niitä. Toimi kuvauspaikalla rauhallisesti, 

älä toimi niin kuin minä itse. Vaikka olen kuvannut 

revontulia lukemattomia kertoja, niin silti pystyn 

häseltämään kuvatessa vieläkin. 

Tässä pintaraapaisu kuvaamisen aloittamiseen, 

tyhjentävää opasta ei saa varmaan tehtyäkään. 

Lähde kuvaamaan rohkeasti ja pyri kehittymään, 

älä tyydy loputtomasti tuttuun ja turvalliseen.

Hieman yksityiskohtaisempaan kertomukseen 

voit tutustua blogissani:  http://wingavekka.kuvat.

fi/blog/11/Revontulikuvauksen+alkeet+I/ jossa on 

opastettu revontulikuvauksen alkeisiin kolmessa 

blogauksessa. Kuvat -osiosta löydät myös joitain 

ottamiani revontulikuvia. Olen itsekin harrastanut 

kuvausta vasta kolme vuotta, joten hyvin pitkä tie 

on edessä.

Ottakaa hyviä kuvia!

KURVARIT
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NUIJAMAAN RAJAVARTIJAT 
VETOUISTELUN SM-KISOISSA 
HOPEALLE
KAAKKOIS-SUOMEN RAJAVARTIOLAITOKSEN PORUKKA SIJOITTUI VETOUISTELUN SM-KISOISSA HIENOSTI HOPEALLE. 

KISAT JÄRJESTETTIIN 13.-14.8 JYVÄSKYLÄN KORPILAHDELLA JA NIIHIN OSALLISTUI 156 VENEKUNTAA YMPÄRI SUOMEA.

TEKSTI JA KUVAT JOHANNES KOTILAINEN

Venekunnan kipparina toiminut 

vanhempi rajavartija Johannes 

Kotilainen on harrastanut veto-

uistelua yli 20 vuotta, aivan kuten 

myös miehistön jäsen ylirajavartija 

Janne Tynkkynen. Tiimin tuorein jäsen on myös 

pitkän kalastuskokemuksen omaava vanhempi 

rajavartija Joni Määttä. Tässä kokoonpanossa 

uistinta on vedetty neljä vuotta vaihtelevalla me-

nestyksellä. Viime vuosina venekunta on löytänyt 

menestyksen avaimet ja kisat ovat päättyneet 

yleensä hyvään tulokseen, mutta kehittymisen 

paikkojakin on jäänyt. Tätä on edeltänyt pitkä-

jänteinen panostaminen veneeseen, välineisiin 

sekä toimivaan yhteistyöhön, joka on nyt löytänyt 

paikkansa. Tiimin professori Määttä hoitaa pikku 

keksintöjen käytäntöön panon, Kotilainen ja Tynk-

kynen taktiikan ennen kisaa ja kisan aikana. 

SAVUMUIKKU SINETÖI HOPEAN

SM-kisa järjestettiin kaksipäiväisenä ja lopputulos 

määräytyi yhteistuloksen perusteella. Kisa-alueita 

oli kaksi ja niitä erotti Kärkistensilta. Kotilaisen 

venekunta kalasti ensimmäisenä kisapäivänä 

Päijänteen pohjoispuolisella alueella. Sateisen ja 

tuulisen päivän anti oli kohtalainen. Harjoittelussa 

tämä puoli Päijännettä oli osoittautunut haasta-

vammaksi koska tärppipaikkoja ei vain löytynyt. 

Lauantain saalis 

oli kuitenkin 

12kg haukea ja 

1 kuha ja sijoitus 

18. Se antoi hy-

vät lähtökohdat 

sunnuntaille. 

Päätöspäi-

vään lähdettiin 

hyvillä mielin, 

koska hyvät 

kalapaikat olivat 

löytyneet 

reeneissä kuluneella viikolla. Sunnuntain voitto 

tuli aurinkoisella kelillä kalan löytyessä selkäma-

talikoista ja karikoiden ympäriltä 10-12 metrin 

vedestä aivan pohjasta. Sunnuntain tulos oli 

9.5 kg kuhaa ja 9 kg haukea. Voiton sinetöi Jyrki 

Leppäsen tekemä savumuikku-vaappu joka toimi 

värinä eri variaatioissa. Lisäksi Jenna-vaapun 

muikun värit antoivat haukea. 

TARINAN TAKANA

Vetouistelu on ollut Nuijamaan 

rajavartioiden Kotilaisen, 

Tynkkysen ja Määtän harrastus 

jo pari vuosikymmentä. Vuosiin 

on mahtunut erilaisia kokoonpa-

noja, veneitä ja välineitä mutta 

nyt luottoveneeksi on valikoitu-

nut tiimin tarpeisiin räätälöity 

Silver Hawk 70:llä Yamahalla. Veneeseen on tehty 

hienosäätöjä joilla kisan sujuvuus voidaan taata. 

Veneen varustukseen kuuluu karttaplotteri ja 

kaikuluotain suurilla näytöillä ja käytössä ovat 

myös isot plaanarit sekä takilat.  

Tänä vuonna tiimin menestys on ollut 

aikaisempia vuosia tasaisempaa. Savo-Karjala ja 

Saimaa cupeissa on tullut voittoja ja suurin 

osa sijoituksista on ollut palkintosijoja. Tämä 

mahdollistaa siten ensi vuoden SM-kisoihin 

pääsyn, jotka järjestetään Kotilaisen kotivesillä 

Viitasaaren Keiteleessä. Sinne on jo sovittuna 

harjoitusreissuja ja toiveet ovat korkealla. 

Hopeamitali on tuomassa ensi vuodelle myös 

uusia sponsoreita, jotka edesauttavat väline-

hankinnoissa.
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SYISTÄ JA SEURAUKSISTA
Alkaneen metsästysvuoden näkymät ovat etenkin 

pienriistan osalta melko lohduttomia. Niin 

metsäkana- kuin sorsalintujenkin poikastuotto jäi 

tavanomaista heikommaksi eikä metsäjäniksellä-

kään kovin hyvin mene. Sorsalintujen alamäestä 

on jo tutkimustietoakin, mutta metsäkanalintujen 

kolmiolaskennan tulokset eivät olleet vielä tätä 

kirjoitettaessa käytettävissä. Se kuitenkin tiede-

tään, että niiden osalta alamäki vain jyrkkenee. 

Tämä koskee myös pyytä, jota maan parhailla 

pyyalueilla asuvana en ole voinut olla huomaa-

matta.

Asia alkaa olla jo sitä suuruusluokkaa, että sen 

syihin tulisi paneutua entistä ponnekkaammin 

ja ryhtyä pikaisesti tilanteen vaatimiin korjaustoi-

menpiteisiin. Korjaustoimenpiteillä on jo kiire, sillä 

ne tulisi aloittaa ennen kuin peruuttamattomia 

vahinkoja pääsee tapahtumaan. Selvyyden vuoksi 

mainittakoon, että edes täysrauhoitus ei auta, ellei 

asian perimmäistä syytä pystytä tai haluta korjata.

Kuten olen usein aikaisemminkin maininnut, 

pidän ensisijaisena syynä tilanteeseen nykyai-

kaista tehometsänhoitoa, joka on kaikkea muuta 

kuin riistaystävällistä. Suuret avohakkuuaukot 

ovat järkyttävää katseltavaa metrin syvyisine 

ajourineen ja revittyine kantoineen. Niissä ei ole 

minkäänlaiselle riistalle jalansijaa. Seuraavaksi ne 

istutetaan, jonka jälkeen ne heinittyvät ja pusikoi-

tuvat raivauskuntoon, joka ajaa taas mahdolliset 

riistaeläimet alueelta lipettiin. Jos ja kun usean 

raivaus- ja harvennuskierroksen jälkeen alueelta 

jotakin saadaan, niin se on halpahintaista energia- 

tai kuitupuuta, kunnon sahapuuta niistä ei saada 

juuri koskaan. Lisäksi monet kuusitaimikot ovat 

niin tiheitä, ettei sammalta kummempaa alus-

kasvillisuutta löydy, eli ne kelpaavat korkeintaan 

jäniksille suojapaikoiksi.

Voimakas metsänkäsittely vaikuttaa myös 

marjasatoon. Kuluneen kesän aikana meille on 

kerrottu, että maamme mustikkasato on pudon-

nut puoleen muutamassa vuosikymmenessä. 

Kun tiedetään, että mustikka kuuluu metsäkana-

lintujen tärkeimpiin ravinnonlähteisiin, voi vain 

arvailla mikä osuus sillä on kantojen alenemiseen. 

Muita merkittäviä häiriötekijöitä ovat kasvanut 

liikenne ja tihentynyt metsäautotieverkosto, 

jotka niin ikään kaventavat riistan lisääntymis- ja 

elinmahdollisuuksia.

Yleensä tästä syytetään lähes aina metsäs-

täjiä, mikä ei pääsääntöisesti pidä paikkaansa. 

Pikemminkin päinvastoin, nykypäivän metsästäjä 

- tai ainakin pääosa heistä - arvostaa riistaa niin, 

että jättää huonoina riistavuosina jahtaamisen 

vähemmälle. Toisaalta he tekevät myös merkit-

tävää riistanhoitotyötä ylläpitämällä riistapeltoja 

ja muita ruokintapaikkoja, suorittamalla erilaisia 

laskentoja sekä pyytämällä pienpetoja ja muita 

vahinkoeläimiä.

Asialla on myös toinen, raadollisempi puolen-

sa. Kun nyt metsää omistava sukupolvi pistää sen 

sileäksi, se syö samalla eväät myös seuraavan 

sukupolven pöydästä. Kun metsätuloja ei ole, on 

lähdettävä rahan perässä muualle, mikä näkyy 

lisääntyneenä maaseudun autioitumisena. Mutta 

minkäs teet, kun säällisen elämän eväät on jo 

syöty?  

HIRVIELÄIN- JA KARHULUVAT

Edellä olevasta poiketen hirvieläimillä menee 

kuitenkin hyvin. Lisääntynyt pensastuminen on 

niille eduksi, sillä se tarjoaa ruoan lisäksi myös 

suojaa, mikä näkyy kantojen kasvamisella. Tämä 

näkyy vuotuisten kaatolupamäärien lisäänty-

misenä, mikä koskee kaikkia metsästettäviä 

hirvieläinlajeja.

Hirvien kokonaislupamäärä on 41 723, jossa li-

säystä edellisvuoteen 11,5 prosenttia. Suurimmat 

lupamäärät myönnettiin Lapin (6677) ja Oulun 

(6657) riistanhoitopiireihin ja pienimmät Pohjois-

Karjalan (1030) ja Etelä-Hämeen (1118) riistanhoi-

topiireihin. Suurin prosentuaalinen kasvu (34,3) oli 

Rannikko-Pohjanmaan ja Kainuun (30,0) riistan-

hoitopiireissä, ja lasku (Pohjois-Karjalan (-34,3) ja 

Pohjanmaan (-7,8) riistanhoitopiireissä.

Valkohäntäpeuran kaatolupia myönnettiin 29 

030, jossa lisäystä edellisvuoteen 12,5 prosenttia. 

Suurin lupamäärä (8999) myönnettiin Varsinais-

Suomen riistahoitopiiriin ja pienin (129) Pohjois-

Savoon. Lapin, Oulun, Kainuun ja Pohjois-Karjalan 

riistanhoitopiireihin lupia ei myönnetty lainkaan.

Kuusipeuran kaatolupia myönnettiin 154, 

jossa kasvua edellisvuoteen 9,6 prosenttia. Eniten 

lupia myönnettiin Uudellemaalle (104) ja vähiten 

(18) Satakuntaan. Laji on eteläinen ja lounainen, 

joten tämän lisäksi kaatolupia myönnettiin vain 

Varsinais-Suomeen (31).

Metsäpeuran kaatolupia myönnettiin vain 

kahden riistanhoitopiirin alueelle, eniten (15) 

Pohjanmaan ja vähiten (4) Keski-Suomen riis-

tanhoitopiirin alueelle. Merkillepantavaa on, että 

lajin perinteinen esiintymisalue Kainuu, ei saanut 

yhtään kaatolupaa.

Karhun poikkeuslupia myönnettiin yhteensä 

183, jossa kasvua edellisvuoteen 32 yksilöä. Näistä 

113 kuuluu kannanhoidollisen metsästyksen pii-

riin ja 70 poronhoitoalueen alueelliseen kiintiöön.

Luvat jakautuvat kehittyvän kannan (Pohjan-

maa, Pohjois-Häme ja Pohjois-Pohjanmaa) 13:sta, 

vakiintuneen kannan (Pohjois-Karjala, Kainuu, 

Kaakkois-Suomi ja Etelä-Savo 77:ään ja levit-

täytymisvyöhykkeen (Etelä-Savo, Keski-Suomi, 

Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) 

23 lupaan. Lisäksi itäisellä poronhoitoalueella 

saa kaataa 55 ja läntisellä poronhoitoalueella 15 

karhua. 

Karhun metsästystä koskevat rajoitukset on 

siirretty metsästysasetuksesta metsästyslakiin 

samalla kun sääntelyä täsmennettiin. Tämän 

mukaan karhun metsästyksessä ei saa käyttää 

hajuun tai ravintoon liittyvää houkutinta.

Oikaisu

Viime numerossa olleeseen Tornion-Muonionjoen 

lohenkalastuskuvaan tuli erehdyksessä väärä 

kuvauspaikka. Kuva oli Muonionjoen Pakamukas-

ta, ei Paarakoskelta, joka on Tenolla. Pahoittelen 

tapahtunutta. 

ERÄSTÄJÄN SYYSKAUSI

Syksy on erähenkilönkin sadonkorjuuaikaa, jolta 

odotetaan saaliin ohella myös elämyksiä. Heikon 

riistatilanteen vuoksi on pyrittävä maltillisuuteen 

metsäkana- ja sorsalintujen metsästyksessä. 

Toisaalta pimeys, liukkaus ja kylmyys voivat 

muodostaa vaaratilanteita, joita on pyrittävä 

mahdollisuuksien mukaan välttämään. Tämä 

koskee erityisesti aseiden ja ampumatarvikkeiden 

käsittelyä, mutta myös liukkailla ranta-alueilla ja 

vesillä liikkumista.  Lisäksi on muistettava, että:

* karhun metsästysaika päättyy 31.10. ks. 1), 

* sepelkyyhkyn metsästysaika päättyy 31.10.,

* meri- ja sorsalintujen sekä meri- (ks. 2)), ja 

kanadanhanhen ja lehtokurpan metsästysaika 

päättyy koko maassa joulukuun loppuun,

* metson, teeren ja pyyn metsästysaika ei ollut 

tätä kirjoitettaessa vielä tiedossa. Asiasta otettava 

selvää ennen metsästyksen aloittamista,

* peltopyytä saa metsästää Pohjanmaan sekä 

Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnis-

sa sekä muualla maassa Suomen riistakeskuksen 

myöntämällä ML 10 §:n mukaisella pyyntiluvalla 

syyskuun 10. päivän alusta lokakuun loppuun,

* riekon ja kiirunan metsästysaika ei ollut tätä 

kirjoitettaessa vielä tiedossa. Asiasta otettava 

ERÄLLINEN
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Avarissa peltomaisemissa viihtyvä rusakko on 

lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti, vieden samalla 

elintilaa pienemmältä metsäjänikseltä.

selvää ennen metsästyksen aloittamista,

* muflonia saa metsästää koko maassa syys-

kuun alusta tammikuun loppuun,

* hirveä (ks. 3)) saa metsästää Suomen 

riistakeskuksen ML 26 §:n mukaisella hirvieläin-

ten pyyntiluvalla syyskuun 24. päivän alusta 

joulukuun loppuun,

* metsäkaurista (ks. 4)) saa 

metsästää koko maassa syys-

kuun 1. päivän alusta tammi-

kuun loppuun,

* valkohäntä-, metsä- ja 

kuusipeuraa saa metsästää 

Suomen riistakeskuksen ML 

26 §:n mukaisella hirvieläinten 

pyyntiluvalla syyskuun 24. päivän 

alusta tammikuun loppuun,

* oravaa saa metsästää koko 

maassa joulukuun alusta tammi-

kuun loppuun,

* villisikaa saa metsästää koko 

maassa kesäkuun alusta hel-

mikuun loppuun, ei kuitenkaan 

porsaallista naarasta,

* fasaania, metsäjänistä ja 

rusakkoa saa metsästää koko 

maassa syyskuun alusta helmi-

kuun loppuun,

* villikania saa metsästää 

koko maassa syyskuun alusta 

maaliskuun loppuun,

* ilvestä saa metsästää Suo-

men riistakeskuksen myöntä-

mällä ML 41 §:ssä tarkoitetulla 

poikkeusluvalla koko metsäs-

tysvuoden (vahinkoilvekset) tai 

ML 41 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla poikkeus-

luvalla poronhoitoalueella 1.10.2016 – 29.2.2017 

välisenä aikana ja muualla maassa 1.12. – 29.2. 

välisenä aikana, poisluettuna naaras, jota vuotta 

nuorempi pentu seuraa,

* näätää ja kärppää saa metsästää koko maas-

sa marraskuun alusta maaliskuun loppuun,

* sutta saa metsästää koko maassa Suomen 

riistakeskuksen myöntämällä ML 41 a §:n 1 

momentissa tarkoitetulla poikkeusluvalla koko 

metsästysvuoden,

* kanadanmajavaa saa metsästää koko maas-

sa ja euroopanmajavaa Suomen riistakeskuksen 

myöntämällä ML 10 §:n mukaisella pyyntiluvalla 

elokuun 20. päivän alusta huhtikuun loppuun,

* piisamia saa metsästää koko maassa loka-

kuun alusta toukokuun 19. päivän loppuun,

* kettua saa metsästää poronhoitoalueella 

1.8. – 30.4. ja muualla maassa 1.8. – 14.4. välisenä 

aikana, 

* Suomen riistakeskuksen myöntämällä ML 10 

§:n mukaisella pyyntiluvalla saa metsästää Itäme-

ren norppaa 1.9. – 14.10. välisenä aikana

* koko jakson ajan saa metsästää tarhattua 

naalia, supikoiraa, minkkiä ja hilleriä, ei kuiten-

kaan pennullista naarasta 1.5. – 31.7. välisenä 

aikana,

* mäyrää saa metsästää koko elokuun alusta 

maaliskuun loppuun,

* kalastus on kielletty lohipitoisten vesistöjen 

koski- ja virtapaikoissa 11.9. – 15.11. välisenä 

aikana.

RAJOITUKSIA METSÄSTYSAIKOIHIN

1) Metsästyksessä ei saa käyttää haaskaa eikä 

muuta keinotekoista houkutinta. Pennullista naa-

rasta tai alle vuoden ikäistä pentua ei saa tappaa. 

Karhua saa metsästää Suomen riistakeskuksen 

myöntämällä ML 41:ssä tarkoitetulla poikkeus-

luvalla 1.1. – 31.12. välisenä aikana (=häirikkö- ja 

vahinkokarhut).

2) Merihanhi on rauhoitettu Etelä-Karjalan, 

Etelä-Savon, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suo-

men, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan, 

Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen 

maakunnissa, Etelä-Pohjanmaan 

Alajärven, Alavuden, Evijärven, 

Kuortaneen, Lappajärven, Soinin, 

Vimpelin ja Ähtärin kunnissa, Keski-

Pohjanmaan Halsuan, Lestijärven, 

Perhon ja Vetelin kunnissa, Lapin 

maakunnassa pois lukien Kemin, 

Keminmaan, Tornion ja Simon 

kunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan 

Haapajärven, Haapaveden, 

Kuusamon, Kärsämäen, Nivalan, 

Pudasjärven, Pyhännän, Reisjärven, 

Siikalatvan, Utajärven ja Taivalkos-

ken kunnissa.

3) Hirveä saa metsästää Enon-

tekiön, Inarin, Muonion ja Utsjoen 

kunnissa 1. – 20.9. ja 11.10. – 30.11. 

välisenä aikana.

4) Metsäkaurista saa metsäs-

tää ajavaa koiraa käyttäen vain 

24.9.2016 – 31.1.2017 välisenä 

aikana.

Riistanhoitoyhdistykset ja 

metsästysseurat voivat lyhentää 

mainittuja metsästysaikoja, asettaa 

saalisrajoituksia tai kieltää koko-

naan jonkin riistalajin metsästyk-

sen, joista on oltava selvillä ennen metsästyksen 

aloittamista. 

Oheiset metsästysajat eivät koske Ahvenan-

maata, jossa on voimassa omat säädöksensä.

Jousimies

Microsoftin 
kotikäyttöetu
Sisäministeriön työntekijät ovat oikeutettuja käyttämään Microsoft in Soft ware Assuran-
ce -kotikäyttöohjelmaa (HUP). Tämän ohjelman avulla saa useimpien Microsoft ® Off ice 
-työasemasovellusten käyttöoikeuden sisältävän kopion asennettavaksi ja käytettäväksi 
kotitietokoneessa.

Kotikäyttöohjelman avulla ministeriön työntekijät, jotka käyttävät töissä MS Off ice 
sovellusta, voivat hankkia vastaavan ohjelmiston käyttöoikeuden sisältävän kopion koti-
tietokoneeseen asennettavaksi ja siinä käytettäväksi. Ohjelmiston käyttöä voi jatkaa niin 
kauan, kun olet sisäministeriössä töissä ja kun töissä käyttämässäsi vastaavassa ohjelmis-
tossa on voimassa oleva Soft ware Assurance -sopimus. Soft ware Assurance- sopimus on 
tällä hetkellä voimassa 31.12.2017 saakka.
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PALUU RAJATÖIHIN

JUURIKKAPURON SILTA 
LIEKSAN RAJAVARTIOASEMAN RAJAOSUUDELLA RAJATYÖT ON ULKOISTETTU LUKUUN OTTAMATTA VUOSITTAISEEN 

RAJAVALVONTATARKASTUKSEEN TEHTÄVÄÄ RAJA-AUKON RAIVAUSTA JA RAJAMERKKIEN KUNNOSTUSTA. NÄMÄ 

RAJATYÖT, ELI PITKOKSIEN, SILTOJEN JA MUIDEN RAJARAKENTEIDEN UUSIMISEN ON VUODESTA 2010 ALKAEN HOITANUT 

LIEKSAN RAJAKILTA, VARTIOSTON SUORITTAMAA KORVAUSTA VASTAAN. 

Runkoliitos.

Juurikkapuron silta lähes valmiina.

TEKSTI JA KUVAT ARI KOMULAINEN

Minimiin säästösyistä kutistettu rajavartioaseman 

henkilöstövahvuus ei mahdollista rajavartiomies-

ten irrottamista rajatöihin, kun vartioasemalla on 

valvottavanaan 100 kilometriä valtakunnan rajaa.

Kuluvalle kesäkaudelle suurin killan urakoista 

Lieksan rajaosuudella oli Juurikkapuron sillan 

uusiminen Hakosalmella, rajamerkkien 610 ja 

611 väliltä. Killan puheenjohtaja Reijo ”Reke” 

Kortelainen sai houkuteltua myös allekirjoitta-

neen mukaan siltaprojektiin sillä verukkeella, että 

työmaa ja alue on ennestään tuttu. Aiempiin kil-

lan tekemiin rajatöihin en ollut lähtenyt kuluneina 

eläkevuosina mukaan, olin pitänyt hieman niistä 

tarkoituksellisesti ”lomaa”, koska niitä töitä tuli 30 

rajamiesvuoden aikana tehtyä lähes jokaisena ke-

sänä. Nähty toteamus on, ainakin täällä Lieksassa, 

että juuri eläköityneitä rajavartiomiehiä ei kilta 

ja sen toiminta liiemmin kiinnosta, mutta 5–10 

eläkevuoden jälkeen veri vetää monet mukaan 

toimintaan. Kerran rajamies – aina rajamies, 

vaikka muuta väittäisi. 

KOLMAS SILTA JUURIKKAPUROLLE

Ensimmäinen silta tehtiin paikalle 1981, silloisen 

Ruokojärven rajavartioaseman päällikön, ylivää-

peli Raimo Karvosen aloitteesta. Noina vuosina 

rajantarkastusuraa alettiin siirtää vanhan perus-

polun paikalta lähemmäksi rajaa. Marssimme sil-

loin partionjohtajan ylirajajääkäri Markku Materon 

johdolla siltatyömaalle komentopaikalta lainaksi 

saatu moottorisaha tarvikkeineen kannossa. Meil-

le jäi vartiopäällikön käskytyksestä sillan paikka 

epäselväksi, niinpä aloimme kaataa ja halkaista 

suoluhdalla seisovia keloja rajasta noin 150 metriä 

sisämaahan, paikaan, josta oli aiemmin kuljettu 

purosta yli rajamerkkien ja –aukon tarkastukses-

sa. Siinä se rajatyöpäivä meni, siltalankkuja halki 

sahatessa. Silloin tehtiin kahdeksan tunnin parti-

oita ja liikkeellä oltiin polkupyörillä ja kävellen.

Kun vartiopäällikkö Karvonen kävi seuraavassa 

partiossa paikalla, hän totesi siltatarpeita olevan 

riittävästi, mutta väärässä paikassa. Seuraava 

kolmen miehen työpartio uitti ja kantoi kelon 

puolikkaat oikealle kohdalle lähemmäs rajaa. 

Näin silta saatiin tehdyksi ja se palvelikin partio-

toimintaa pienillä korjauksilla seuraavat reilut 20 

vuotta. Koska siltapuut olivat puoliksi vedessä ja 

paksua puuta, ne eivät lahonneet, mutta luhdan 

ja osittaisen salapuron ylitys tulva-aikaan siltaa 

pitkin oli hankalaa, kun saapasvarret eivät tahto-

neet riittää.

Seuraavan sillan kansi naulattiin jo valmiiksi 

sirkkelissä sahatuista pitkoslankuista ja runkoon 

käytettiin kyllästettyjä pylväitä. Muistaakseni 

heiluimme sillan rakennuspuuhissa kesällä 2003 

työllisyysvaroin palkatun Hannu Härkösen kanssa 

kolme 12 tunnin työpäivää. Edellisenä talvena 

paikalle ajettiin moottorikelkoilla tarvittava puuta-

vara, joukossa hyvinkin sylintäyteistä tukkia, jotka 

saatiin lähelle rm 611:sta raja-aukolle myrskyn 

kaatamista kuusista ja männyistä. Nämä käytettiin 

alimmaisiksi runkorakenteeksi ja sen päälle 

tehtiin sillan niskat pylväistä. Päälle naulattiin 

kansilankut. Nyt nuo kansilankut olivat osittain 

lahonneet ja yksi sillan kulmista oli alempana, 

koska sillä kohdalla ollutta runkorakennetta ei 
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Reijo Kortelainen junttaa paalua suohon.Ismo Hautamäki lyö harjaterästappia kiinni.

rakennusvaiheessa tullut tuetuksi kunnolla.

UUSI SILTA PUKKIEN VARAAN

Reijo ”Reke” Kortelaisen suunnitelma uudeksi 

sillaksi oli, että runko tehdään H-pukkien varaan 

kokonaan kyllästetystä pylväistä ja rakenteet 

liitetään yhteen kierretangosta pätkityillä pulteilla. 

Näin se kestää vuosikymmeniä ja vain kansilankut 

vaihtamalla silta on helppo uudistaa tulevaisuu-

dessa kohtuullisen vähällä työllä. Rajavartioase-

ma oli toimittanut talvella paikalle runkotarvik-

keita, kansilankkuja, nauloja, moottorisahan 

polttoaineineen ja tarvikkeineen.

Ennen rakennusprojektin alkamista teimme 

Reken kanssa työmaalle raivaus- ja ennakkoval-

mistutumis- ja suunnitteluretken. Raivasimme 

vesakoitunutta 610 tietä autolla ajettavaan kun-

toon, avasimme ja merkkasimme polunpaikan 

tienpäästä siltatyömaalle ja tärkeimpänä työnä 

luotasimme puron pohjan laatua. Onneksi sieltä 

löytyi reilusta kahdesta metristä tiukka sora, jota 

vasten pukkien pystyparrut voisi juntata kestävästi 

pystyyn. 

Kun suunnitelmat ovat selvät ja piirustukset 

päässä, on tekeminen helppoa. Työ alkoi vanhan 

sillan purkamisella. Lahonneet kansilankut 

poltettiin saman tein, etteivät ne jää lahoamaan 

suohon, kuten monessa paikassa näkee. Kylläste-

tyt runkopuut otettiin uusiokäyttöön kiskomalla 

niistä naulat irti. Vettyneet tukit jätettiin paikoil-

leen, kuten kaikkein alimmaisena, jo kokonaan 

veden alle painunut osittain purettu vuoden 1981 

silta. 

Uuden rungon kasaamisessa hankalinta oli 

saada kannatuspukit kohdalleen, koska vedessä 

oli puutavaraa vanhojen siltojen kannesta alkaen 

runkopuihin ja kaatuneisiin keloihin. Myös vaaka-

runkona käytettävät pylväät eivät olleet läheskään 

suoria, osaa joutui madaltamaan moottorisahal-

la, näin kansi saatiin suurin piirtein vaateriin.

LISÄÄ TARVEAINEITA TYÖMAALLE

Rajavartioasema joutui täydentämään runko- ja 

lankkutarvikkeita siltatyömaalle, koska kolmel-

la vaakarunkopuulla tehtynä se vei pylväitä 

enemmän kuin etukäteen oli arveltu. Onneksi 

rajavartioasemalla on nykyään käytössä mönkijä, 

jolla täydennys onnistui helposti myös kesäaikaan 

ja työtä päästiin jatkamaan saman tein. Ennen 

mönkijäaikaa olisi pitänyt turvautua metsästä 

saataviin tarveaineisiin tai jättää työ kesken. 

Silta on kokonaisuudessaan 56 metriä pitkä, 

josta osa lavoitusta, ja kaksi metriä leveä. Tätä 

kirjoitettaessa projekti on vielä hieman kesken, 

mutta valmistuu lopullisesti kuluvan syyskuun 

aikana. Työ on vienyt aikaa kolme kahden päivän 

”yöpartiota”, joista kaksi on vietetty Jorkan partio-

majalla ja yksi paikan päällä teltoissa.

Aika näyttää, vieläkö Juurikkapurolle pitää 

palata siltatöiden merkeissä – neljännen kerran!

LIEKSAN RAJAKILTA

- Perustettu 17.4.1963

- Puheenjohtaja Reijo Kortelainen 

vuodesta 2009

- Jäseniä 150

- Rajatyöt Lieksan rajavartioasema 

rajaosuudella vuodesta 2010

- Rajatöissä aktiivisesti mukana10–15 

jäsentä

- Partiomajojen siivoukset ja huolto

- Lieksan Timitran sauvusaunan läm-

mitykset

- Lieksan Timitran Rajaperinnetalon 

ylläpito ja opastukset
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BIOKILL PITÄÄ 
HIRVIKÄRPÄSET LOITOLLA
HIRVIKÄRPÄNEN, TUO JOKAISELLE METSÄSSÄ LIIKKUVALLE TUTTU RIESA, AIHEUTTAA MONILLE ERIASTEISIA 

ALLERGIAREAKTIOITA. ITSELLÄNI ON JOKA SYKSY METSÄSTYS- JA MARJASTUSREISSUJEN JÄLKEEN NISKA TÄYNNÄ 

HIRVIKÄRPÄSTEN PUREMIA JA TULEHTUNEITA PAISEITA. NÄIDEN PARANTUMINEN KESTÄÄ PITKÄLLE TALVEEN JA NE 

SAATTAVAT JOSKUS OLLA TODELLA KIVULIAITA. 

TESTI ASKO RISTOLAINEN

Useana syksynä kanalintujahti onkin kohdallani alkanut vasta 

lokakuun pakkasten jälkeen, kun olen kyllästynyt nyppimään 

kymmeniä hirvikärpäsiä hiuksista pois. 

Viime syksynä yksi työkavereista keksi kokeilla mm. ma-

lariaa levittävien moskiittojen torjuntaan tarkoitettua BioKill 

-suihketta hirvikärpästen torjuntaan.  Suihkeen vaikuttava aine on permetrii-

ni, joka on ihmiselle vaaraton, mutta hyönteisille haitallinen hermomyrkky. 

Samaa ainetta käyttää hyönteissuojattujen vaatteiden käsittelyyn myös 

kotimainen erävaatteita valmistava yritys.  BioKill vaikutti viime syksyisten 

kokeiden perusteella erittäin toimivalta aineelta. Hirvikärpänen laskeutui 

takille, pyöri siinä 5-10 sekuntia ja tipahti maahan.  

Vaatteiden käsittely on parasta tehdä ulkona ripustamalla takki hengariin. 

Vaikka aine on ihmiselle vaaraton, on silti syytä välttää aineen hengittämistä 

takkia suihkuttaessa. 

Vaate suihkutetaan kauttaaltaan märäksi ja jätetään kuivumaan muu-

tamaksi tunniksi. 480ml pullolla käsittelee takin ja housut kahteen kertaan. 

Käsittelyä ei tarvitse uusia jokaisen pesukerran välissä vaan aine säilyy 

kankaassa pesusta huolimatta 1-2kk.

RAJAVIESTI TESTAA



39RAJAVIESTI  -  G R Ä N S S E K E R H E T S U N I O N E N  R F

LEMMIKILLESI APUA - 
YLIOPISTOLLINEN ELÄINSAIRAALA

PÄIVYSTÄÄ  
VUODEN JOKAISENA PÄIVÄNÄ  

VUOROKAUDEN YMPÄRI.

elainsairaala.helsinki.fi Suorituskykyä ja 
turvallisuutta sotilaalle

AAAAAAAA SSSSAAAAAAAAAAADDDDDDDVVVVVVAAAAAANNNNNNNCCCCCCEEEEEEEDDDDDDD EEEEEEELLLLLLLLEEEEEEEECCCCCCCTTTTRRRRROOOOONNNNIIICCCCCSSSS AAAAAANNNNNNDDDDD SSSSYYYYSSSSTTTTTTEEEEMMMMMSSSSAAAVA CCTT CCSSSSCCCCVVVVV EELLLEEEEEDDAAAAADVVVAANVAAV EELLEECEE CCTTROOOOOOORRRO TTETTTTTSYYYSSSSYY SSYYYYYYSSIICCCCCCSSSSCCCED EEELLEEE DDDDDD SSSTTTTEEEEMTS

SSuuoorriittuusskkyykkyyää jjaa
tturvalllliisuuttttaa ssoottiillaaaallllee
DA-Group on kotimainen, arvostettu kumppani 
huipputeknologian ratkaisujen tuottajana.
Hyödynnä osaamistamme tuotteidesi 
suorityskyvyn parantamiseksi.

www.da-group.fi

Zodiac - Vaativaan 
ammattikäyttöön.

www.konekesko.com

KYLMÄT KELIT
 LÄMPIMÄT HINNAT

™
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ROAD TRIP TO SCOTLAND
JATKOA EDELLISESSÄ NUMEROSSA ALKANEESEEN TARINAAN…

Urquhartin linnoitus Loch Nessin rannassa.

Muiden kierrellessä tislaamoja 

oli kalastusosasto onnistunut 

taikomaan purosta muutaman 

taimenen. Jo aamulla oli majata-

lolta tiedusteltu, olisiko mahdol-

lista käyttää heidän keittiötään jos kalaa sattuu 

tulemaan ja lupa saatiin. Niinpä piti sitten kiertää 

paikallisen kaupan kautta ja ostaa lisukkeet 

kalalle. Majatalon keittiössä loihdittiin oikea ja aito 

suomalainen taimenillallinen perunamuusilla 

ja tartarkastikkeella. Ja voi pojat, että se maistui. 

Tästä erityiskiitos kuuluu tekijöiden lisäksi Heather 

Glen Guest Housen väelle, jotka ystävällisesti 

päästivät meidät käyttämään talonsa keittiötä ja 

välineitä. Toivottavasti paikat jäivät jäljiltämme 

siisteiksi.

Tämän jälkeen olikin aika lähteä arpomaan 

seuraava kuljettaja, tämä kävi tosin varsin helposti 

kun kaikki muut olivat jo ajaneet. Oikea käsi 

hävisikin vasemmalle kädelle ja kuljettaja oli 

selvillä. Ennen lepohetkeä oli kuitenkin käytävä 

vielä varmistamassa, etteivät vaan eilen havaitut 

halvat hinnat olleet optista harhaa. Ilmeisesti 

muutkin tiesivät paikan salaisuuden, sillä baarista 

löytyi ryhmä paikallisia palomiehiä joilla oli sak-

salaisia kollegoitaan vierainaan, joten aika kului 

rattoisasti.

MATKALLA FT WILLIAMIIN

Seuraavana aamuna ahtauduttiin jälleen 

aamupalan jälkeen autoon ja alkoi suunnistus 

seuraavaan paikkaan. Matkalla poikettiin legen-

daarisella Cullodenin taistelukentällä, paikassa 

jossa vuonna 1746 Jakobiittikapinalliset ja Bri-

tannian hallitukselle lojaalit joukot ottivat yhteen. 

Kyseessä oli viimeinen brittein saarilla käyty ajan 

ja paikan suhteen ennalta sovittu kahden joukon 

välinen taistelu. Kyseiset tappelukset päättyi-

vät lopulta jakobiittien tappioon. Cullodenin 

taistelukenttä on nykyään ulkoilmamuseona ja 

muistomerkkinä. 

INVERNESS 

Matkan varrella pidettiin virkistystauko Invernes-

sin kaupungissa. Noin 60000 asukkaan kaupunki 

sijaitsee Ness-joen varressa. Joen ranta mäen 

päältä kaupunkia vahtivine linnoineen antoi 

kaupungille omanlaisensa, varsin miellyttävän 

atmosfäärin. Tässä välissä pidettiin evästauko 

ja käytiin suorittamassa pakollisia ostoksia, ml. 

kilttikaupat.

LOCH NESS

Päivämatkalle sattui myös kaikkien tuntema Loch 

Ness, Nessie-hirviöineen. Tuon pitkän järven ran-

taan oli perustettu useampiakin turistihelvettejä, 

jotka onnistuimme kiertämään kaukaa. Matkan 

varrella oli kuitenkin pysähdyttävä hetkeksi 

ottamaan pakolliset kuvat sekä järvestä että 

mahdollisesta hirviöstä. Historiallisten kohteiden 

ystäville matkalle sattui myös Urquhartin linnan 

rauniot. Tämä paikka on ollut aikanaan yksi 

ylämaan suurimpia linnoituksia ja sijaitsee todella 

upealla paikalla Loch Nessin rannalla. 

TAKE A HIKE!

Aamuherätyksen jälkeen suuntasimme kylän 

vieressä olleen, Ben Nevis –vuoren juurella 

olevalle matkailukeskukselle. Sieltä mukaan 

tarttui pari maastokarttaa, joiden avulla matka 

jatkui Glen Nevisin laaksoon, ja eräässä oppaassa 

mainittuja sata metriä korkeita Steallin putouksia. 

Muutaman kilometrin vaelluksen ja n 150 nousu-

metrin aikana oli lähellä avautua tilanne päästä 

lähikontaktiin alkuperäisväestön kanssa. Joku oli 

nimittäin vuosien mittaan talsinut putouksille vie-

vän polun erään paikallisen käyräsarvisen pässin 

ruokapöydän poikki, joka ei välttämättä ilahtunut 

kun ruokarauha tuli häirityksi. Vaan tuskinpa 

se itseäkään ilahduttaisi jos joku tulisi kuraisine 

kenkineen kävelemään aamupalapöydälle…

Sarvipää saatiin kuitenkin kierrettyä ja putouk-

sien luota aukeni upeat maisemat useampaan 

vuorten väliseen laaksoon. Sää oli muutenkin 

suosinut, ja nyt auringon valon ja pilvien luomien 

varjojen vaihtelu antoi erityisen säväyksen tälle 

paikalle. Pienen evästauon jälkeen palasimme au-

tolla, huomaten että pässi oli poistunut paikalta. 

Liekö erehtynyt luulemaan suomalaisjoukkiota 

karhulaumaksi, vai mikä lie?

PALUU EDINBURGHIIN

Vuoristoseikkailun jälkeen olikin aika kääntää 

nokka kohti Edinburghia, sillä vuokra-auto piti pa-

lauttaa iltapäivän aikana. Matkalla tutustuimme 

edinburghilaisen taksikuskin suosittelemaan paik-

kaan, jonka totesi olevan Glasgown paras puoli, 

eli ohitustiehen. Ohikulkumatkalle sattui myös 

legendaarinen Stirlingin linnoitus, johon olisi ollut 

mukava tutustua ajan niin salliessa. 

Matka jatkui tästä sitten auton palautukseen, 

joka sujui suuremmitta kommelluksitta tai 

lisälaskuitta. Seuraavana olikin sitten vuorossa 

loppuliuku, eli huoltoa ja lepoa n. vuorokauden 

verran Edinburghissa. Tuona aikana sitten käytiin 

hankkimassa viimeiset tuliaiset ja katsomassa 

loput nähtävyydet ja valmistauduttiin henkisesti 

kotiinpaluuseen. Seuraavana aamuna lähinnä 

odoteltiin viisareiden siirtymistä sopivaan ajan-

kohtaan jotta päästäisiin palaamaan kotiin.

MAMA I’M COMING HOME!

Iltapäivästä sitten tuli jo mitta täyteen kaupun-

gilla odottelua, joten siirryimme lentokentälle. 

Odottamaan. Tuona aikana kävimme laukut läpi 

ja muutaman punnituksen jälkeen saimme kaikki 

laukut painoltaan alle 15-kiloisiksi, sillä ylipainosta 

olisi veloitettu 20 puntaa per alkava kilo. Matkan 

aikana olimme pitäneet myös huolen siitä, ettei 

viskiä tule hankittua liikaa sillä laukkuun ei saanut 

pakata kuin maksimissaan 5 litraa ko. ainetta. Sen 

OSA 2/2
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Heather Glen Guest house. Suosittelemme lämpimästi

Historiallinen talo Cullodenin taistelukentän kupeessa.

jälkeen odotimme että pääsemme jonottamaan 

laukkujen vientiin, jonka jälkeen pääsisimme tur-

vatarkastuksen läpi toiselle puolelle odottamaan. 

Ruokaa odotellessa tulikin jo sitten kiire kun 

lähtöportti aukesi ja sulkemisaika lähestyi, joten 

kiiruhdimme kohti porttia, jossa pääsimme ensin 

odottamaan, ja sitten jonottamaan. Kaiken tuon 

jonottamisen ja odottamisen jälkeen pääsimme 

loppujen lopuksi koneeseen ja siitä hiljalleen 

ilmaan, kohti Tamperetta. Jälleen kerran säät suo-

sivat, ja pääsimme perille n. puoli tuntia etuajassa.

Matkalaukkuja odotellessa ja hihnalla liukuvia 

kapsäkkejä katsellessa useampi matkalainen tun-

si suurta tyytyväisyyttä valittuaan kovan matka-

laukun ja pitäneensä huolen siitä ettei nesteitä ole 

laukussa liikaa. Eräällä samassa koneessa olleella 

näytti käyneen huonompi tuuri kangaskassin 

kanssa, ja loppuyö saattoi mennä siivilöidessä 

nesteitä ja lasinsiruja likaisten sukkien läpi.

Ihmetellessä miten olimme saaneet laukut 

mahtumaan autoon tullessa, muistui mieleen 

että kontista oli otettu kuva lähtiessä, joten oli 

helppo latoa tavarat samaan järjestykseen. 

Tämän jälkeen aloitimme matkan kohti kotia, 

kunhan ensin olimme palanneet parkkiruutuun 

ja käyneet maksamassa pysäköintimaksun, jotta 

pääsimme kentältä pois. Paria pientä huoltotau-

koa lukuun ottamatta tultiin sitten yhtä kyytiä 

takaisin Itä-Suomeen, perillä oltiin joskus kolmen 

neljän kantturoissa.

YHTEENVETO

Veren pekonipitoisuus saatiin laskemaan jokai-

sella noin viikossa normaalille tasolle. Samoin 

muutamassa päivässä oppi jälleen pitämään 

ajoneuvot OIKEALLA kaistalla. Väheni samalla 

kummasti tuo vastaantulijoiden valojen vilkuttelu.

Matkailukohteena Skotlanti on mitä mai-

nioin. Sieltä löytyy käytännössä kaikkea maan 

ja taivaan väliltä, niin viskiharrastajille, kulttuuri-

harrastajalle kuin liikkujillekin. Seuraava reissu 

näihin maisemiin voisikin toteutua reppu selässä 

nummilla kävellen. Tai sitten on kierrettävä ne 

välistä jääneet tislaamot. Matkan toteutuksen 

kannalta huomioitavaa on se, että Ryanair on lo-

pettanut lennot Tampereelta, joten paikan päälle 

päästäkseen tulee etsiä vaihtoehtoisia reittejä. 

Seuraavaa turneeta onkin jo alustavasti puhuttu 

vuodelle 2020.
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RAJAVIESTI LEHTI ETSII JÄLLEEN LAADUKKAITA KUVIA RAJAVARTIOLAITOKSESTA

SUURI VALOKUVAUSKILPAILU III
RAJAVIESTI -LEHTI JULKISTAA JÄLLEEN VALOKUVAUSKILPAILUN NELJÄN VUODEN TAUON JÄLKEEN. EDELLISET KILPAILUT 

OLIVAT VUOSINA 2010 JA 2012. AIKAA KUVAAMISEEN ON 1.11.2016 SAAKKA. PARAS KUVA PALKITAAN 500 EUROLLA, TOI-

NEN 300 EUROLLA, KOLMAS 200 EUROLLA JA NELJÄS SEKÄ VIIDES 100 EUROLLA. TULOKSET JULKAISTAAN RAJAVIESTIS-

SÄ 4/2016. KILPAILUN TUOMARISTOON KUULUVAT LUONTOKUVAUKSEN “GRAND OLD MAN” HANNU HAUTALA JA KOILLIS-

MAAN UUTISTEN PÄÄTOIMITTAJA PASI MÄÄTTÄLÄ, JOKA ITSEKIN ON KUVANNUT PALJON MM. LEHTIIN JA STUDIOSSAKIN. 

KILPAILUN SIHTEERINÄ TOIMII OLLI RANUA RAJAVIESTI -LEHDEN TOIMITUKSESTA.

TEKSTI OLLI RANUA
KUVAT JUKKA KARHAPÄÄ JA PETRI TUU-
PAINEN

RTU:n hallitus on päättänyt, että se 

hankkii onnittelu- ja muistamis-

kortteja, joten parhaat kilpailukuvat 

päätyvät myös niihin.

RAJAVARTIOLAITOKSESSA 

TAPAHTUU!

Rajaviesti etsii siis 

jälleen laa-

dukkaita kuvia 

Rajavartiolaitok-

sesta ja sen hen-

kilökunnasta työn 

touhussa. Kuvien 

tulee ilmentää 

toimintaa ja toi-

mintaympäristöä, 

jossa Rajavar-

tiolaitoksessa 

työskennellään.

Toimintaku-

viin toivotaan 

tietysti toimintaa 

sen kaikissa 

muodoissa. Kuvattavien ilmeet keskellä “actionia” 

kertovat omaa kieltään, että nyt tapahtuu! Myös 

maisemakuvat rajaseudulta ja muut vastaavat 

kuvat hyväksytään kilpailuun mukaan, mutta 

”pönöttävät poseerauskuvat” eivät välttämättä 

kilpailussa pärjää.

Nyt kaikki rohkeasti kamera käteen ja otta-

maan onnistuneita otoksia. Levittäkää 

tietoa kilpailusta kaikille 

jäsenille ja varsinkin valo-

kuvausta harrastaville. Myös 

laadukkaalla kännykällä saa 

nykyään otettua varsin hyviä 

kuvia.

SÄÄNNÖT

1. Kilpailuun voi osallistua kuvalla, jonka aihe 

on “Rajavartiolaitoksessa tapahtuu!”. Kuva on 

vaikeuksitta voitava yhdistää Rajavartiolaitokseen 

ja sen toimintaympäristöön ja siitä on mahdolli-

suuksien mukaan löydyttävä rajamies tai - nainen 

tai useampia virka-asussaan. Lähetä kilpailukuva 

1.11.2016 klo 12.00 mennessä sähköpostitse 

osoitteeseen rajaviestin.kilpailu@gmail.com

2. Kilpailuun osallistutaan vain tiedostomuotoi-

silla (digi)kuvilla. Kuva voi olla tuotettu kameralla 

tai skannerilla. Kyseessä ei ole kuvanmuokkaus-

kilpailu, eli liiallinen kuvien käsittely / sisällön 

muuttaminen on kiellettyä, pois lukien tarpeelli-

set värien ja valon säädöt (jotka tehdään saman-

laisena koko kuvan alalle) sekä kuvan rajaus.

3. Kuvien muoto on JPEG ja tark-

kuus on oltava riittä-

vä 

A4 kokoiseksi 

(300dpi).

4. Kukin kuvaaja saa osallistua kilpailuun 

korkeintaan viidellä kuvalla.

5. Liitä kuvalähetykseen nimesi, osoite, sähkö-

postiosoite ja puhelinnumero.

6. Kilpailuun voivat osallistua Rajaturvallisuus-

unionin (RTU) jäsenet (ml. eläkeläisjäsenet).

7. Kilpailun raati valitsee palkittavat kuvat.

8. Osallistua voi vain omilla, aiemmin julkaise-

mattomilla kuvilla. Osallistujalla on oltava täydet 

oikeudet kilpailuun lähettämiinsä kuviin. Kilpailun 

järjestäjällä ei ole tekijänoikeudellista tai muuta 

vastuuta julkaistuista kuvista.

9. Rajaturvallisuusunionilla ja JHL:lla on oikeus 

julkaista veloituksetta kilpailuun osallistuneita 

kuvia mm. omissa julkaisuissaan (mm. lehdet ja 

internet) ja muuallakin.

10. Kilpailun tuloksista ei voi valittaa.

11. Kilpailun tulokset julkaistaan Rajaviesti 

-lehden joulukuun numerossa (4/2016).

12. Lähettämällä kuvan kilpailuun, kuvaaja va-

kuuttaa, 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 valokuvaus-

kilpailun taso on heikko, järjestäjä voi myös jättää 

joitakin palkintoja jakamatta.

Jukka Karhapään 

Kelirikko niminen 

kuva voitti Rajaviestin 

vuoden 2012 Suuren 

Valokuvauskilpailun.

Vinnaren 2012.

AIKAA 1.11.2016 ASTI!
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RAJAVIESTI-TIDNINGEN SÖKER IGEN KVALITATIVA FOTOGRAFIER FRÅN GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET

DEN STORA 
FOTOGRAFERINGSTÄVLINGEN III
RAJAVIESTI –TIDNINGEN LANSERAR IGEN EN FOTOGRAFITÄVLING EFTER UPPEHÅLLET PÅ FYRA ÅR. TID ATT FOTOGRAFERA 

ÄR FRAM TILL 1.11.2016. DEN BÄSTA BILDEN BELÖNAS MED 500 EURO, NÄSTBÄSTA MED 300 EURO, TREDJE 200 EURO 

OCH FJÄRDE OCH FEMTE MED 100 EURO. TÄVLINGENS RESULTATEN PUBLICERAS I RAJAVIESTI 4/2016. SOM DOMARE 

I TÄVLINGEN FUNGERAR NATURFOTOGRAFERNAS ”GRAND OLD MAN” HANNU HAUTALA OCH KOILLISMAAN UUTISEN 

CHEFSREDAKTÖR PASI MÄÄTTÄLÄ, SOM SJÄLV OCKSÅ FOTOGRAFERAT BL.A. FÖR TIDNINGAR OCH I FOTOSTUDION. SOM 

SEKRETERARE I TÄVLIGEN FUNGERAR OLLI RANUA FRÅN RAJAVIESTI REDAKTION. 

TEXT OLLI RANUA
BILDER JUKKA KARHAPÄÄ OCH PETRI 
TUUPAINEN

GSU:s styrelse har beslutat att skaff a 

gratulations- och minneskort med 

motiv från de bästa tävlingsbilder-

na. 

DET HÄNDER I 

GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET!

Rajaviesti  söker igen alltså fotografier av god 

kvalitet från Gärnsbevakningsväsendet och dess 

personal i arbetet. I bilderna önskar man få fram 

verksamhet samt ställen var Gränsbevakningsvä-

sendet verkar.

I bilder önskar man händelser och ”action” i 

alla dess former. De fotograferades ansiktsuttryck 

mitt i händelser berättar på sitt eget sätt att nu 

händer det saker! Även landskapsporträtt från 

gränsområden och liknande godkänns även som 

tävlingsbidrag. 

Nu uppmanas alla att modigt ta tag i kameran 

och försöka fota lyckade bilder. Sprid även 

information om tävlingen åt alla medlemmar och 

speciellt åt dem som har fotografering som hobby. 

TÄVLINGSREGLER

1. Man kan delta i tävlingen med bilder vars 

innehåll är ”det händer i Gränsbevakningsväsen-

det!” Fotografiet bör utan svårighet kunna kopplas 

samman med Gränsbevakningsväsendet och 

dess verksam-

hetsområde och 

i mån av möj-

lighet innehålla 

en gränsbevak-

ningsman eller 

kvinna eller fler 

i tjänstekläder. 

Skicka tävlings-

bilden senast 

den 1.11.2016 kl 

12.00 per e-post 

till  rajaviestin.

kilpailu@gmail.

com

2. I tävlingen 

deltar man en-

dast med filtyper 

av digibilder. 

Fotografiet kan 

vara gjort med 

kamera eller 

skanner. Det är 

alltså inte frågan 

om en retusche-

ringstävling , dvs överdriven eft erbehandling av 

bilden är förbjuden bortsett nödvändiga färg- och 

ljussättningar (som görs över hela fotografiet) 

samt beskärning av fotografiet. 

3. Fotografiets format är JPEG och noggrann-

heten bör vara tillräckligt för kunna användas i A4 

format (300dpi)

 4. Varje fotograf får delta i tävlingen med högst 

5 fotografier. 

5. Bifoga ditt namn, adress, e-post och telefon-

nummer till ditt mail med fotografierna. 

6. Gränssäkerhetsunionens medlemmar kan 

delta i tävlingen (även pensionärsmedlemmarna)

7. Tävlingens råd väljer de fotografier som 

belönas.

8. Man kan endast delta med sina egna tidigare 

opublicerade fotografier. Deltagaren bör ha 

fullständiga rättigheter till sina foton. Tävlingens 

arrangör har inte upphovsmannarättsligt eller 

annat ansvar för de publicerade fotografierna. 

9. Gränssäkerhetsunionen och JHL har rätt att 

avgift sfritt publicera de fotografier,  som deltagit i 

tävlingen i sina egna publikationer (bl.a. tidningar 

och internet)

10. Tävlingens resultat kan inte överklagas.

11. Tävlingens resultat publiceras i Rajaviesti 

–tidningens december upplaga (4/2016).

12. Genom att skicka in fotografier till tävlingen 

bör fotografen försäkra sig om att alla ovan nämn-

da villkor uppfylls och att han samtycker till dem.

 13. Priser: 1:a pris: 500 euro, 2:a pris: 300 euro, 

3:e pris: 200 euro, 4:e pris 100 euro och 5:epris 

100 euro. I sådant fall att fotograferingstävlingens 

deltagarnivå blir dålig kan även arrangören låta bli 

dela ut priser.

Rajaviestin vuoden 2010 Suuren 

Valokuvauskilpailun voittajakuva by 

Petri Tuupainen. Vinnaren 2010.
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ROKKAAVAT 
RAJAMIEHET
AINAKIN HIEMAN VANHAKANTAISESTI AJATELTUNA 

RAJAMIESTEN HARRASTUKSIIN ON PERINTEISESTI 

KUULUNUT KESTÄVYYSURHEILU SEKÄ LUONNOSSA 

LIIKKUMINEN KALASTUKSEN JA METSÄSTYKSEN 

MERKEISSÄ. MUTTA EIVÄT TÖISSÄÄN JA VAPAA-

AJALLAAN TOIMELIAIDEN VIRKAMIESTEN 

TEKEMISET AINOASTAAN RAUHALLISEEN YKSIN 

TEKEMISEEN RAJOITU. YKSI ESIMERKKI TÄSTÄ 

ON KAAKONKULMALTA TULEVA RAJAVARTIJOISTA 

KOOSTUVA ROCKBÄNDI SNAILBAIT.

TEKSTI JA KUVAT ARTO APILA

Ajatus bändin perustamisesta lähti 

viriämään, kun neljä tulevaa rajavar-

tijaa (Tuomas Viitaniemi, Arto Apila, 

Juho Uusitalo ja Mitja Karikunnas) 

tapasivat toisensa peruskurssilla 

vuonna 2013. Tällöin he saivat tietää toistensa 

soittoharrastuksista, mutta bänditoimintaan asti 

kipinä ei vielä silloin syttynyt. Kävi kuitenkin niin, 

että tämä neljän hengen porukka aloitti virkauran-

sa samalla työpisteellä Imatran rajatarkastusase-

malla helmikuussa 2014 ja kurssilla itänyt ajatus 

bändistä sai lisää tuulta siipiensä alle.  

Lopputalvi, kevät ja kesä menivät uusin työteh-

täviin tutustuessa, mutta syksyn 2014 koittaessa 

bändin ensisoinnut kaikuivat Imatran Vuoksennis-

kan treenikämpällä.  Yhteinen soundi alkoi löytyä 

ja ohjelmistoon valikoitui kappaleita mm. Hurriga-

nesilta, Zen Cafelta, Apulannalta, Eppu Normaalil-

ta ja muilta tunnetuilta kotimaisilta ja ulkomaisilta 

artisteilta. Sittemmin ohjelmisto on laajentunut, ja 

repertuaariin kuuluu kappaleita laidasta laitaan; 

Roope Salmisesta ja Antti Tuiskusta perinteisten 

häävalssien kautta AC/DC:n kaltaiseen raskaam-

paan rokkaukseen.  

Ensimmäinen keikkakin sovittiin hyvin pian 

bänditoiminnan alettua, sillä Imatran RT-asemalta 

oli siirtymässä useampi rajavartija reserviin, ja 

heidän yhdessä järjestämäänsä reilun 100 hengen 

läksiäisjuhlaan kaivattiin bändiä.  Koitti kesäkuun 

alku vuonna 2015 ja juuri Snailbait-nimen saanut 

bändi soitti ensimmäisen keikkansa ”kotikentällä” 

työkavereiden edessä Vuoksenniskan työväenta-

lolla.  Bändin äänimiehenä toimi myös Imatran 

RT-asemalla työskentelevä Jarno Hartikainen, 

joka edelleenkin hoitaa bändin äänentoistoa aina 

aikataulujen sopiessa yhteen. Rajamieshenkeä  

äänitekniikasta lavalle saakka!

Kesä 2015 meni itse kullakin lomaillessa ympäri 

Suomea, mutta syksyllä 2015 soittotreenit saivat 

jälleen jatkua. 

Syyskuussa 

2015 Snailbait 

tahditti erään 

rajamiehen 

häitä Ruoko-

lahdella. Pikku-

joulukaudella 

esiintymisiä 

oli yritysten 

juhlissa mm. 

Imatran Valti-

onhotellilla, ja 

talvella 2016 

bändi soitti 

ensimmäisen 

täysin julkisen 

keikkansa 

Imatran 

Osmo’s Cos-

mos -baarissa. 

Sittemmin 

keikkailutahti 

on vakiintunut 

noin yhteen 

keikkaan 

kuukaudessa, 

painottuen 

kesällä hääse-

sonkiin ja alkutalvella pikkujouluihin.  Enem-

mänkin keikkoja olisi tarjolla, mutta vuorotyöt ja 

arkielämä rajoittavat vapaiden viikonloppujen 

määrää.  Lisäksi kesäkuussa 2016 laulaja Tuomas 

Viitaniemi sai toivomansa siirron Imatralta koti-

seudulleen Pohjois-Karjalaan. Tästä muutoksesta 

huolimatta bändi jatkaa toimintaansa ja keskittää 

harjoittelunsa keikkoihin ja uusien kappaleiden 

saamiseen ohjelmistoon.

SNAILBAIT
Tuomas Viitaniemi - Laulu ja kitara

Arto Apila - Kitara ja taustalaulu

Mitja Karikunnas - Basso ja taustalaulu

Juho Uusitalo - Rummut

http://www.snailbait.fi

Osoitteesta www.rajaviesti.fi löytyy linkki Snailbaitin YouTube-videoon!
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KIRJA-ARVOSTELU ILKKA REMES: 

NIMESSÄ JA VERESSÄ
KESÄLLÄ SAIN KÄSIINI DEKKARIN, JOKA VEI LUKIJAN KERRALLA 

MENNESSÄÄN. ILKKA REMEKSEN TEOS ON KIRJOITETTU JO VUONNA 

2005, MUTTA ON NYT AJANKOHTAISEMPI KUIN ILMESTYMISVUONNA. 

TEKSTI PÄIVI DAHL

Remes kirjoittaa kiehtovasti ja toden-

tuntuisesti Karrin ja hänen vaimonsa 

tarinaa. Kiehtovaksi tarinan tekee 

sen viitekehys, tapahtumat liikkuvat 

Pohjois-Suomen pikku kaupungista 

Amsterdamin kautta aina kiihkeälle sotatoimialu-

eelle Lähi-itään ja lopuksi takaisin Suomeen.

Keskeistä tarinassa on Karrin vaimo ja hänen 

ystävänsä, jotka yllättäen katoavat lähes selittä-

mättömästi. Kaikelle kuitenkin löytyy selitys, kun 

vyyhti kelautuu sivu sivulta auki. 

Kirjan päähenkilönä on Karri, entinen it-nörtti, 

joka on hypännyt pois oravanpyörästä ja rakenta-

nut vaimonsa Saaran kanssa kodin Pudasjärven 

korpeen. Karrin vaimo Saara on uskontotieteiden 

tutkija ja tottunut selvittelemään historiallisten 

lähteiden alkuperää. 

Tapahtumat lähtevät liikkeelle kaveri-

porukan hirven salakaadosta, ja saaliin 

kätkennän aikana porukka löytää nai-

sen ruumiin. Näin pienen paikkakunnan 

erikoiset asukkaat joutuvat poliisitut-

kinnan pyörteisiin. Ja pian joudutaan 

kutsumaan myös KRP selvittämään 

tapausta, joka laajenee yllättäen ja saa 

kansainvälisiä piirteitä. Tällä kertaa Saa-

ran tutkimukset ovat edenneet pintaa 

syvemmälle, mutta tutkimusmatka 

Lähi-itään ei suju odotetusti.

Remes on taitava tarinan punoja ja 

kertoo tapahtumista värikkäästi. Hän on 

perehtynyt aiheeseen ja lähteisiin syväl-

lisesti. Tarina on mielestäni uskottava ja 

kirjan loppuhuipennus saa pohtimaan nykypäi-

vän uutisia turvapaikanhakijoista aivan uudesta 

näkökulmasta.

Kirjan luettuani jäin mielessäni pohtimaan 

yhteiskunnan muutosta ja siunailin tavallisen 

ihmisen pienuutta maailman myrskyissä.

Palvelemme:
ma-pe 8-20, la 9-17, su suljettu

Palvelemme: 
ma-pe 6.30-21, la 9-19, su 10-21

Talvikkitie 37, 01300 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema, Terminaali 2. 
Saapuvat 2A ja 2B välissä. puh. (09) 2709 0772

Apteekissamme on saatavilla OMAannos koneellinen 
annosjakelupalvelu sekä kosmetologin palveluita.

IMATRAN KAUPUNKI
Tarjoamme monipuolisia tontteja oman 
kodin rakentajille.

Tutustu tarkemmin www.imatra.fi  tai 
soita 020 617 4449
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IRA VIHREÄLEHTO - TUNTEMATON SOTAVANKI, ATENA KUSTANNUS OY, 313 SIVUA, 33 €

VENÄLÄISTÄ ISOISÄÄNI ETSIMÄSSÄ
KUOLINVUOTEELLAAN LEMPI KUISKASI VANHIMMALLE POJALLEEN JUHANILLE: ”ON JOTTAIN MITÄ MIUN PITÄIS 

KERTOA…” MUTTA VOIMAT LOPPUIVAT KESKEN KAIKEN. SALAISUUS PALJASTUI PERUNKIRJOITUKSESSA: JUHANILLA OLI 

ERI ISÄ KUIN MUILLA PERHEEN SISARUKSILLA. 

TEKSTI ARI KOMULAINEN

Juhani kysyi asiaa isänään aiemmin 

pitämältään Einolta, selvitti sukulaisil-

ta, pinnisteli muistaakseen keskuste-

lunpätkiä lapsuudesta. Jäljet johtivat 

koulutilalle, jossa äiti-Lempi (s.1915) 

oli työskennellyt keittäjänä sota-aikana ja jossa oli 

työssä myös neuvostosotavankeja. Esikoispojan, 

Juhanin, isä oli sotavanki, vihollinen, ryssä. 

Toisen maailman sodan tapahtumista riittää 

Suomessa edelleen uutta kirjoitettavaa. Ira 

Vihreälehto on tarttunut kynään sotavuosien 

ja sen jälkeisten vuosien arka asia mielessään: 

suomalaisten naisten ja venäläisten sotavankien 

suhteet ja niistä syntyneet lapset, joista yksi on 

hänen isänsä, Juhani.

Venäläisvankien jälkeensä jättämien lasten 

määräksi on arvoitu pari sataa, tosin Vihreälehto 

arvelee tutkimuksensa perusteella määrää huo-

mattavasti suuremmaksi.

Paremmin tunnettu asia on saksalaisten 

sotilaitten sotalapset, joita on arviolta 500 – 1000. 

Näistä saksalaissotilaitten ja suomalaisten naisten 

suhteista on kirjoitettu paljonkin, tunnetuimpana 

Kalle Päätalo. Koko Euroopassa näitä vastaavia 

sotalapsia lienee arviolta ainakin 100 000, määrää 

on vaikea arvioida, koska Itä-Euroopan, eli Venä-

jän, lukumäärää ei tiedetä, lieneekö se tiedossa 

Venäjälläkään.

Jatkosodan aikana suomalaiset ottivat noin 

64 000 vankia, eli vankien vahvuus vastasi neljää 

ja puolta venäläistä divisioonaa. Vankien kohtalo 

oli Suomessakin erittäin kova, lähes 30 prosenttia 

vangeista menehtyi, lähinnä sairauksiin kehnon 

muonituksen heikentäminä, etenkin talvella 1941-

42. Toista tuhatta vankia ammuttiin tai teloitettiin 

eri syistä.

Kun lyhyeksi arveltu sota vain jatkui, ja miehet 

olivat rintamalla, tarvittiin työvoimaa, niin vankeja 

alettiin jakaa leireistä maataloustöihin pitkin Suo-

mea, Suojeluskunnan avustamana. Syksyllä 1943 

maataloustöissä oli yli 14 000 vankia. Vankeja piti 

myös vartioida, ohjeet olivat tarkat, mutta käytän-

nössä oleskelu oli aika vapaata, kun vangit opittiin 

paremmin tuntemaan. 

Mikkelin läheisyydessä olevalle Otavan kou-

lutilalle tuli kesällä 1943 15 inkeriläistaustaista 

saksalaisten vangitsemaa heimosotavankia. 

Syksyn sadonkorjuun aikaan koulutilan keittäjänä 

toimineen Lempin ja jälkipolville tuntemattomak-

si jääneen vangin 

välille syttyi salainen 

suhde. Juhani syntyi 

seuraavana kesänä. 

Otavan sotavangit 

palautettiin rau-

hansopimuksen 

perusteella Neuvos-

toliittoon 26.10.1944. 

Näin ollen isä kerkesi 

näkemään poikansa 

ennen palautusta.

Vuosikymmeniä 

myöhemmin Juha-

nin tytär, historioitsija 

Ira Vihreälehto ryhtyi 

selvittämään suvun 

vaiettua tarinaa löy-

tääkseen isoisänsä. 

Hän haastatteli aika-

laisia, tonki arkistoja, 

analysoi valokuvia, 

teetti DNA-testejä, 

lähestyi sukulaisina 

pitämiään Faceboo-

kissa ja venäläisessä 

VK:ssa ja haravoi 

karttaa Google 

Mapsin avulla.

Tuntematon 

sotavanki-kirja laa-

jenee yhden suvun 

tarinasta kuvaukseksi 

jatkosodan poikke-

usoloista rintamalinjojen takana, vaikenemisen 

kulttuurista, kun haluttiin katsoa eteenpäin 

eikä taaksepäin. Samaan aikaan teos kertoo 

nykyihmisten juurista, jotka ulottuvat aiempien 

sukupolvien salaisuuksiin asti.

Löysikö kirjoittaja rajantakaisen isoisänsä tai 

hänen elossa olevia sukulaisiaan? Se kannattaa 

lukea kirjasta itse!

Ira Vihreälehto (s. 1974) on koulutukseltaan histo-

rian opettaja ja työskentelee erityisasiantuntijana 

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seurassa.
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EUKANUBALLA
KOIRASI JAKSAA PIDEMPÄÄN!

Suomalainen 
small talk
Sanotaan, että suomalainen ei puhu, 
paitsi saunassa. Meidän kanssamme 
voit riisua turhat tittelit ja puhua 
metsäasioista kuin kaverillesi.
 
Lämpenitkö ajatukselle? 
Ota yhteyttä!
p. 020 461 478
www.storaensometsa.fi

NIKLASHIPPING OY LTD Enon Erä ja Urheilu
Liikekeskus, 81200 ENO

puh. 013-761 771

AT-Marine Oy

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

Turku p. 0208 353400 

Täyden palvelun talo 
merenkulkijoille ja  telakoille

Navigointi-, ja merenkulkulaitteet

Kommunikointilaitteet

Säiliömittauslaitteet ja 
lastausvarret teollisuudelle

Erikoiselektroniikka- 
laitteet puolustusvoimille



Olemme lähelläsi läpi Suomen. Eläinlääkäriasemamme yli 30 
paikkakunnalla tarjoavat lemmikillesi parhaan mahdollisen 
hoidon.

Evidensia Tammisto laajenee syksyllä Suomen johtavaksi pien-
eläinsairaalaksi. Huippuammattilaisemme päivystävät vuoro-
kauden ympäri, ja meillä lemmikkisi saa aina ensiluokkaisimmat 
olosuhteet toipumiseen.

Parasta hoitoa  
parhaalle ystävällesi

Varaa aika • evidensia.fi

Päivystämme  

24/7
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