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Navielektro Ky
PL 137
20780 Kaarina

Korkeasuorituskykyiset meriliikenteen 
valvontajärjestelmät vaativiin olosuhteisiin

SUUNTAA APU 
OIKEAAN PAIKKAAN

Onnettomuuden sattuessa pikainen toiminta on elintärkeää. 
Navielektro valmistaa tehokkaita järjestelmiä merellistä 
avustusta sekä etsintä- ja pelastusoperaatioita helpottamaan. 
Järjestelmämme auttaa tilannevalvojaa nopeasti hahmottamaan 
ja arvioimaan onnettomuustilanteita – ja lähettämään apua sitä 
tarvitseville. 
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Arvoisat lukijat
Vuosi 2015 on kohta lopuillaan. Nyt on sopiva aika tarkastella kulunutta vuotta ja yrittää jollakin tavalla 

hahmottaa tulevaisuutta.

Maailmassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Turvapaikanhakijoiden 

määrä on kasvanut ennätyslukemiin Euroopassa. Tänä vuonna Suomeen arvioidaan tulevan noin 30 000 

- 35 000 turvapaikanhakijaa. Sisäisen turvallisuuden viranomaiset ovat yhteisillä toimenpiteillä saaneet 

pidettyä turvapaikanhakijoiden hallitsemattoman maahantulon aisoissa, tosin hallintaan tilanne saatiin 

vasta sen jälkeen kun Tornioon perustettiin järjestelykeskus syyskuussa. Tätä ennen turvapaikanhakijat 

tulivat Suomeen ja ilmoittautuivat (jos ilmoittautuivat) jossakin päin Suomea viranomaisille. Toiminta 

Torniossa on ollut kansainvälisestikin kehuttua ja samalla se on ollut erinomainen näyte Poliisin, Tullin ja 

Rajavartiolaitoksen yhteistyön toimivuudesta.

Kuluvan vuoden lokakuussa turvapaikanhakijoita alkoi enenevissä määrin saapumaan Suomeen myös 

itärajan puolelta. Tälläkin hetkellä hakijoita pyrkii Raja-Joosepin ja Sallan rajanylityspaikkojen kautta 

Suomeen. Nykyisen tilanteen kanssa Rajavartiolaitos kyllä pärjää, mutta on täysin kiinni Venäjästä, mil-

loin turvapaikanhakijoita alkaa virrata itärajan suunnasta myös muiden rajanylityspaikkojen kautta.  Jo 

nyt Suomen rajoilla on ollut tilanne, että itärajalta on saapunut päivässä enemmän turvapaikanhakijoita 

kuin länsirajalta Torniosta. Jos turvapaikanhakijoiden määrä vielä kasvaa ja laajenee koskemaan muita-

kin itärajan rajanylityspaikkoja, tai jos Suomi joutuu ottamaan käyttöönsä Schengen sisärajatarkastukset, 

ei Rajavartiolaitos kykene selviytymään tehtävistään sopeuttamisohjelman takia rajusti pienentyneillä 

henkilöstöresursseillaan. 

Rajavartiolaitos on syksyn mittaan 

kartoittanut eläköityineiden sotilas-

viroissa palvelleiden virkamiesten 

halukkuutta tulla takaisin töihin. 

Kartoitus on tehty sitä skenaariota 

silmällä pitäen, että Suomeen alkaisi 

tulla massiivisia määriä turvapai-

kanhakijoita itärajan suunnasta, ja 

samanaikaisesti Schengen sisärajatar-

kastukset otettaisiin käyttöön etelä- ja 

länsirajalla. Tähän saakka Rajavartio-

laitos on suoriutunut lisääntyneistä 

tehtävistään käyttämällä henkilös-

töään joustavasti ja tehokkaasti. Elä-

köityneiden virkamiesten palkkausta 

Rajavartiolaitoksen tulee käyttää vain, 

mikäli se ei kykene olemassa olevalla henkilöstöllään vastaamaan uhkaskenaarioon. 

Vuonna 2016 tullaan järjestämään rajavartijan peruskurssi. Kurssi on jäämässä lähitulevaisuudessa 

viimeiseksi, mikäli valtioneuvosto ei lisää Rajavartiolaitoksen määrärahoja.  Rajavartiolaitoksen tulee 

jatkossakin pystyä kouluttamaan uusia virkamiehiä vaativiin tehtäviinsä. Lisää määrärahoja on siis 

saatava ja eläköityneiden virkamiesten palkkaaminen paikkaamaan nykyistä henkilöstövajetta voi olla 

vain väliaikainen ratkaisu!

Kaikille turvallisuusviranomaisille tulee turvata sellaiset määrärahat, että voimme nykyisessä ja 

tulevaisuuden toimintaympäristössä toimia laadukkaasti ja luotettavasti kansalaisten turvallisuuden 

takaamiseksi.

Rajavartiolaitos on päättänyt alkaa perimään maksua yhteismajoitustiloissa majoittumisesta vuoden 

2016 alusta lukien. Rajaturvallisuusunioni on vastustanut tätä menettelyä, sillä mielestämme se saattaa 

virkamiehet eriarvoiseen asemaan toisiinsa nähden. Maksua ei kuitenkaan tultaisi perimään virkamat-

koihin ja virkatehtäviin liittyvästä majoittumisesta. Pysyväisasiakirjaa tästä asiasta ei kuitenkaan ole vielä 

tätä pääkirjoitusta kirjoittaessani allekirjoitettu, ja toivon hartaasti, ettei sitä tulla allekirjoittamaankaan.

Sotilaseläkeiät tulevat nousemaan vuoden 2018 alusta. Sotilaseläkkeiden nostamisen yhteydessä ei 

otettu huomioon puolustuspoliittista näkökulmaa, joten ratkaisuun jäi selkeä valuvika. Valtion tulee 

korjata tämä Suomen alueelliseen koskemattomuuteen ja maanpuolustukseen heikentävästi vaikuttava 

vika yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Kaikesta huolimatta, haluan toivottaa kaikille lukijoille Mukavaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2016!
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RAJAVARTIOLAITOS KARTOITTAA EVP-HENKILÖSTÖN KÄYTETTÄVYYTTÄ RAJATURVALLISUUSTEHTÄVIIN

ELÄKELÄISIÄ TAKAISIN RIVIIN?
TILANNE ON KIRISTYNYT MAAILMALLA SAMAAN TAHTIIN KUIN KIRISTYSRUUVI RAJAVARTIOLAITOKSEN BUDJETISSA. 

NIINPÄ RVL ON JOUTUNUT MIETTIMÄÄN UUSIA KEINOJA, JOILLA TARVITTAESSA VOIDAAN REAGOIDA NOPEAHKOSTIKIN 

MUUTTUVIIN RAJATURVALLISUUSTILANTEISIIN. VIIMEISEN VIIDEN VUODEN AIKANA ELÄKKEELLE LÄHTENEET OVAT 

YMPÄRI SUOMEA SAANEET TIEDUSTELUJA ESIKUNNISTA, JOSKO HEILLÄ OLISI KIINNOSTUSTA TARVITTAESSA PALATA 

HETKEKSI TAKAISIN RIVIIN JOKO SUOMEN TAI EUROOPAN RAJOILLE.

TEKSTI JA KUVAT OLLI RANUA

Turvapaikanhakijat, terrorismi, toi-

mintaympäristön muutos viimeisten 

parin vuoden aikana,… Edellä mai-

nituilla asioilla RVL koettaa myydä 

eläkkeelle siirtyville mahdollisuutta 

palata tarvittaessa takaisin riviin. Seuraavassa 

suora lainaus RVL:n Kompassista:

”Epävakaat olot Euroopan lähialueilla vaikut-

tavat myös Suomeen. Sisärajojen yli maahamme 

saapuvien turvapaikkaa hakevien ihmisten määrä 

on lisääntynyt räjähdysmäisesti syksyn aikana. 

Turvapaikanhakijoita on saapunut maahan 

myös Venäjän vastaisen ulkorajan kautta. Lisäksi 

Eurooppaa ja sen lähialueita koetteleva kansain-

välinen terrorismi on otettava huomioon Suomen 

sisäisen turvallisuuden varmistamisessa.

Rajavartiolaitos on keskeinen toimija Suomen 

sisäisen turvallisuuden ylläpitämisessä. Toimin-

taympäristön muutos korostaa Rajavartiolaitok-

sen perustehtävien merkitystä rajaturvallisuuden 

ylläpitämisessä, mutta samalla vaatimukset 

muiden vastuuviranomaisten tukemiseksi ovat 

lisääntyneet.

Tästä tilanteesta johtuen Rajavartiolaitoksessa 

selvitetään nopealla aikataululla vuonna 2010 tai 

sen jälkeen eläkkeelle jääneistä rajavartiomiehistä 

mahdolliset vapaaehtoiset, jotka voisivat astua 

palvelukseen ja tukea Rajavartiolaitosta sen laki-

sääteisissä rajaturvallisuustehtävissä ensisijaisesti 

Suomessa. Virkapaikka voi olla muukin kuin se 

mistä henkilö on jäänyt eläkkeelle. Henkilöiden 

valmius ja halukkuus kansainvälisiin tehtäviin 

selvitetään myös.

Vapaaehtoisesti palvelukseen astuvat henkilöt 

nimitettäisiin virkasuhteeseen määräajaksi (ei vir-

kaan), ja heidät määrättäisiin rajavartiomieheksi. 

Palvelussuhteen ehdot olisivat normaalit voimas-

sa olevat. Hallintoyksiköt vastaavat mahdollisista 

rekrytoinneista.”

Tähän on tultu. Aiemmin tämän vuoden 

ensimmäisessä Rajaviestissä epäiltiin, että liekö 

meillä enää Suomessa uskottavaa rajavalvontaa, 

kun määrärahoja ja tekeviä käsiä vähennetään 

vuosi vuodelta. Loppu tulema oli, että eipä taida 

olla. Unohtaa ei kannata muuten Senaattiakaan, 

kun puhutaan rajaturvallisuuden alasajoon 

vaikuttavista asioista.

RVL:N MÄÄRÄRAHAT VÄHISSÄ

Rajaturvallisuusunionin puheenjohtaja Erkki Hir-

vonsalo on varsin tuohtunut siitä tosiasiasta, että 

Rajavartiolaitoksen määrärahoja on jo vuosikau-

sia vähennetty aivan liian paljon ja aivan liian alas.

- Nyt jos koskaan poliittisten päättäjien 

tulisi herätä. Rajavartiolaitos on määrärahojen 

systemaattisella vähentämisellä ajettu sellaiseen 

tilaan, että joudutaan turvautumaan jo eläköity-

neiden rajavartiomiesten palkkaamiseen. Tämän 

kaltainen ratkaisu on vain väliaikainen laastari. 

Eduskunnan tulee korottaa Rajavartiolaitoksen 

määrärahoja tulevina vuosina ja tällä korotuksella 

tulee kouluttaa uusia virkamiehiä Rajavartiolai-

toksen palvelukseen, kertoo Erkki Hirvonsalo.

Ensi vuoden alussa aloittava rajavartijan 

peruskurssi sai myös tässä kiristyneessä maail-

manpoliittisessa tilanteessa hyviä uutisia, sillä 

Rajavartiolaitoksen esikunnasta on ilmoitettu, 

että ”Muutoksessa olevasta toimintaympäristöstä 

johtuen tammikuussa 2016 alkavan rajavartijan 
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peruskurssin osalta tilanne on muuttunut. Kuten 

tiedätte, tulevia kurssilaisia on informoitu siitä, 

että heille kaikille ei välttämättä pystytä tarjoa-

maan virkaa. Tämän osalta tilanne on tarkentunut 

siten, että kaikki kurssin läpäisseet tullaan nimit-

tämään RVL:n virkaan. Kurssille valitut tulevat 

saamaan päivitetyn tiedon.”

Rajavartijoiden lisärekrytointi olisi kestävämpi 

ratkaisu uskottavan rajavalvonnan palauttamisek-

si ja muuttuneen toimintaympäristön asettamien 

haasteiden voittamiseksi kuin eläkeläisten paluu. 

Toki reserviä olisi hyvä olla äkillisten tilanteiden, 

kuten terrorismin torjunta, varalta. Tällöin tuo 

reservi kuitenkin tulisi olla etukäteen varattua, 

koulutettua ja varustettua.

KAINUUN KYSELY

Myös Kainuun rajavartioston esikunnasta tehtiin 

soittokierros vuoden 2010 alun jälkeen eläkkeelle 

siirtyneille, lähinnä rajatarkastus- ja valvontatehtä-

vissä olleille, KR:n evp-miehille. Listalla oli yhteen-

sä 54 hlön nimet. Epävirallisen tiedon mukaan 

kun soittoja oli takana 20, ainoastaan kolme ei 

ollut paluusta lainkaan kiinnostunut, joten yllättä-

vän myönteinen suhtautuminen evp-miehillä on 

asiaan ollut. Tämä kertoo paljon näiden miesten 

sitoutumisesta Rajavartiolaitokseen jopa vielä 

eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Puhelun aikana kaikkien suostumuksensa 

antaneiden osalta täytettiin taulukko josta käy 

ilmi mm. eläköitymisvuosi, viimeinen tehtävä, 

erityisosaaminen, koska ja kuinka kauan olisi käy-

tettävissä (3kk, 6kk vai 1v), haluttu palveluspaikka, 

vaatetuksen koko ja kielitutkinnot.

Myös Esa Kurviselle soitettiin esikunnasta ja ky-

syttiin olisiko hän valmis tulemaan, mikäli tarvetta 

ilmenee esim. sisärajatarkastusten palauttamisen 

muodossa.

- Vastasin että voin harkita asiaa. Aluksi ehkä 

kolme kuukautta, ei pitemmäksi aikaa, sillä 

olen lupautunut toisaalle jo aiemmin, kertoi Esa 

Kurvinen.

- Itse pystyi esittämään minne olisi valmis läh-

temään ja vastasin että Kainuuseen voin lähteä. 

Koulutusta olisi kuulemma tiedossa mikäli käsky 

käy, muun muassa voimankäytön kertausta, 

jatkoi Esa Kurvinen.

Eri hallintoyksiköiden kyselyjen tulokset on 

koottu laitoksen esikunnassa yhteen nippuun. 

Mikäli tilanne etenee ei toivottuun suuntaan, on 

laitoksella todennäköisesti varsin mukavan kokoi-

nen reservi takataskussa. Koulutus, varustaminen 

ja itse palkkaaminen eivät kuitenkaan tapahdu 

sormia napsauttamalla eikä se myöskään ole 

kovin halpaa lystiä. Aika näyttää…

LÄHDE

RVL:n Kompassi

LEDARE
Erkki HirvonsaloBästa läsare

År 2015 närmar sig sitt slut. Nu är det på tiden att reflektera över året som gick och försöka på något 

sätt föreställa sig vad framtiden för med sig.

I världen pågår den största flyktingkrisen eft er det andra världskriget. Antalet asylsökande i Europa 

har nått nya rekord. Man uppskattar att 30 000 – 35 000 asylsökande anländer till Finland i år. 

Myndigheterna som upprätthåller den interna säkerheten har med gemensamma insatser hållit den 

ohanterbara inresandetrafiken under kontroll, men det krävde dock att man i september grundade 

en flyktingsluss i Torneå. Före det kom asylsökande till Finland och anmälde sig (ifall de anmälde 

sig) till en myndighet någonstans i Finland. Verksamheten i Torneå har även fått internationellt 

beröm och samtidigt varit ett enastående bevis på det fungerande samarbetet mellan Polis, Tull och 

Gränsvakningsväsendet. 

I oktober under den gånga året började ökande antal asylsökanden anlända till Finland även via 

östgränsen. I skrivandets stund söker sig asylsökande till Finland via Raja-Jooseppis och Sallas 

gränsövergångsställen. Gränsbevakningsväsendet klarar av den nuvarande situation men det är 

helt beroende av Ryssland när asylsökanden börja strömma in österifrån genom övriga gränsöver-

gångsställen. Redan nu har situation på Finlands gränser varit sådan att det anlänt fler asylsökanden 

österifrån än västerifrån under ett dygn. Ifall antalet asylsökande ytterligare ökar eller brer ut sig till 

att omfatta övriga gränsövergångsställen, eller om Finland beslutar sig för att återinföra gränskont-

roller på Schengens inre gränser kommer inte Gränsbevakningsväsendet att klara av sina uppgift er 

med anpassningskraven på betydligt minskade personalresurer. 

Gränsbevakningsväsendet har under hösten 

kartlagt viljan bland nyss pensionerade militärt-

jänstemän att återvända till arbetet. Kartlägg-

ningen har gjorts med tanke på ett scenario 

i vilket Finland får en massiv mängd asylsö-

kanden österifrån samtidigt som Schengens 

inre gränskontroller tas i bruk längs syd- och 

västkusten. Hittills har Gränsbevakningsvä-

sendet klarat av den ökande arbetsbördan 

genom att använda personalen flexibelt och 

eff ektivt. Återanställning av de pensionerade 

tjänstemännen kommer att användas endast i 

det fallet att man inte klarar av med nuvarande 

personal att reagera på hotbilden. 

Under år 2016 kommer det att ordnas en 

grundkurs för gränsbevakare. Den här kursen 

kommer att bli den sista inom snar framtid ifall 

statsrådet inte ökar Gränsbevakningsväsendets 

verksamhetsanslag. Gränsbevakningsväsendet 

kommer att även i fortsättningen behöva utbil-

da nya tjänstemän för de krävande uppgift er-

na. Man måste alltså få mer verksamhetsanslag och återanställning av pensionerade tjänstemän för 

att lappa igen personalbristen kan endast va en tillfällig lösning!

Man måste bevilja sådana verksamhetsanslag för samtliga säkerhetsmyndigheter att vi i nuvarande 

och framtida omgivning kan garantera medborgarnas säkerhet på ett tillförlitligt och kvalitativt sätt. 

Gränsbevakningsväsendet har beslutat att indriva en avgift  för inkvartering i gemensamma inkvar-

teringsutrymmen från och med början av år 2016. Gränssäkerhetsunionen har motsatt sig detta 

förfarande eft ersom det enligt vår uppfattning försätter tjänstemännen i ojämlik situation sinsemel-

lan. Avgift en skall ändå inte indrivas för inkvartering i samband med tjänsteresor och utförande av 

tjänsteuppdrag. I skrivandets stund har den bestående ordern ännu inte undertecknats, och jag 

hoppas uppriktigt, att den inte kommer att undertecknas. 

Militärpensionsåldern stiger från och med år 2018. I samband med höjningen av militärpensionså-

dern har man inte tagit i beaktande den försvarspolitiskta perspektivet, vilket helt klar förorsakar fel 

i grunden. Staten måste nu tillsammans med personalorganisationerna korrigera det här felet som 

försvagar landsförsvaret och skyddandet av Finlands terrioriella integriteten. 

I vilket fall vill jag avsluta med att önska alla läsare en God Jul och Gott Nytt År 2016!
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SOTILASELÄKKEISTÄ JA VUOKRISTA
EDUSKUNTA ON HYVÄKSYNYT 20.11.2015 SUOMEN HALLITUKSEN ESITYKSEN TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 

LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISEKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI. SOTILASELÄKEJÄRJESTELMÄ KUULUU 

MUKAAN TÄHÄN LAKIPAKETTIIN. MYÖS PITKÄÄN VALMISTELUSSA OLLUT RVLPAK D.33 ON NYT ALLEKIRJOITUSTA 

VAILLE VALMIS. MÄÄRÄYKSESSÄ ENITEN PUHUTTANUT ASIA ON OLLUT ASUMISEN KALLISTUMINEN 

PALVELUSSUHDEASUNNOISSA JA TILAPÄINEN MAJOITTUMINEN YHTEISMAJOITUSTILOISSA. 

TEKSTI JOUNI KURTTILA

Tämän hetkisen tiedon mukaan 

eläkeiän nosto toteutetaan Rajavar-

tiolaitoksen sotilasviroissa olevalla 

henkilöstöllä siten, että sotilaseläk-

keiden alkamista myöhennetään 

vuodesta 2018 alkaen kolme kuukautta vuodessa, 

kunnes myöhennys on 24 kuukautta. Tämä tar-

koittaa sitä, että 2016 ja 2017 osalta eläköityvien 

virkamiesten osalta ei tapahdu mitään muutos-

ta. 2018 alkaen niillä virkamiehellä, jotka ovat 

edellisten eläkepäätösten mukaisilla liukumilla, 

eläköitymistä myöhennetään kolme kuukautta 

vuodessa, kunnes myöhennys on 24 kuukautta. 

Niin sanotuilla uusilla sotilailla (vuoden 1992 

jälkeen palveluksensa aloittaneilla) eläkeoikeus 

syntyy nykysäännösten perusteella useimmiten 

55 vuoden eroamisiässä. Heillä sotilaseläke alkaa 

käytännössä 57 vuoden iässä. Muitakin Rajavartio-

laitoksen eläkkeelle siirtymisikiä kuten 55, 60 ja 63 

vuoden ikärajoja sekä lentäjillä 50 vuoden ikärajaa 

korotetaan. 2027 jälkeen näiden lisäksi otetaan 

huomioon vielä eliniän odotteen muutos. Tämä 

tarkoittaa sitä, että ”sotilaan alin vanhuuseläke 

sopeutettaisiin eliniän muutokseen ensimmäisen 

kerran vuodelle 2027, jolloin vuonna 1973 synty-

neet täyttävät 54 vuotta. Vuonna 1973 syntyneen 

sotilaan alin vanhuuseläke muuttuisi 57 vuodesta 

yhtä monella kuukaudella kuin vuonna 1965 syn-

tyneiden työntekijöiden yleinen alin vanhuuselä-

ke muuttuu 65 vuodesta TyeL:n 83§:n nojalla” 

(lainaus HE:stä). Tämä tarkoittanee maksimissaan 

2kk/vuosi lisää 57 vuoden päälle ikäluokittain.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on lausunnos-

saan kuitenkin kiinnittänyt huomiota tämän 

eläkeratkaisun tuomiin ongelmiin sotilaseläke-

järjestelmän puolustuspoliittiselle tehtävälle. 

Lausunnossa asia on ilmaistu näin: ”Kun 

eläkeikä nousee asteittain, maanpuolustuksen ja 

rajaturvallisuuden edellyttämät välttämättömät 

järjestelyt voidaan ratkaista pidemmällä aikavälil-

lä, jolloin yhtenä vaihtoehtona on tarkastella puo-

lustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa 

olevaa henkilöstöä koskevaa muuta sääntelyä”.

Rajavartiolaitoksen esikunta on käynnistänyt 

valmistelun Rajavartiolaitoksen hallinnosta 

annetussa laissa säädettyjen eroamisikien 

tarkistamisesta vastaamaan eläkelainsäädännön 

muutoksia tarpeelliseksi katsottavilta osin. Tämä 

tarkoittaa sitä, että muutoksia täytynee tehdä 

ainakin Laki Rajavartiolaitoksen hallinnosta an-

netun lain 35§:ssä, jossa on säädetty eroamisiät. 

Mikäli näin ei tehtäisi, olisi mahdollisesti vaikutuk-

sena se, että sotilas joutuisi eroamaan palveluk-

sesta esim. 55v iässä, mutta saisi sotilaseläkettä 

vasta 57v iässä.

Puolustusministeri Niinistö on blogissaan 

12.11.2015 pohtinut asiaa näin: ”Puolustusmi-

nisterinä minua huolettaa ammattireservin pie-

neneminen, joka uhkaa puolustusratkaisuamme. 

Kenelläkään ei ole vielä vastausta siihen, miten 

ammattireservin tarvittava määrä jatkossa saa-

vutetaan. Keinona on esitetty mm. sotilasvirkojen 

määrän lisäämistä kuudella sadalla (kustannus-

arvio 40 M€/v), mutta tässä taloudellisessa tilan-

teessa se näyttää epätodennäköiseltä. Toisena 

vaihtoehtona on esitetty lisäeläkevakuutusta. Se 

on tutkimisen arvoinen vaihtoehto”.

Henkilöstöjärjestöt jatkavat työtä sen eteen, 

ettei nyt Suomen hallituksen tekemällä päätöksel-

lä romuteta Suomen puolustusratkaisua, johon 

ainakin ennen sotilaseläkejärjestelmä olennaise-

na osana kuului.

VUOKRAT JA MAJOITTUMINEN

Palvelussuhdeasuntojen vuokraa on jouduttu ko-

rottamaan verotusarvojen muutoksen myötä. Ko-

rotukset ovat olleet tästä johtuen paikka paikoin 

kohtuullisen suuria. Tähän Rajavartiolaitos ei ole 

voinut vaikuttaa, koska verotusarvot määräytyvät 

verottajan vuosittain asettamista verotusarvoista, 

johon on kuitenkin tulossa muutos. Mikäli uusi 

määräys menee läpi sellaisenaan, Rajavartiolaitos 

ei tulevaisuudessa näe tarpeelliseksi Rajavar-

tiolaitoksen tehtävien edellyttämän toiminta-

valmiuden ylläpitämiseksi tukea siirrettävien 

ja rekrytoitavien virkamiesten asumista jälleen 

vuokraamalla palvelussuhdeasuntoja työssä-

käyntialueilta kuin määräaikaisesti kolme vuotta 

siirrosta tai palveluksen aloittamisesta. Tämän 

jälkeen vuokrataso määräytyy liiketaloudellisin 

perustein kuten Rajavartiolaitoksen ulkopuolisille-

kin vuokrattaessa.

Muusta asumisesta ja majoittumisesta 

peritään verohallinnon määrittelemän käyvän 

arvon mukaiset korvaukset. Tämä tarkoittaa sitä, 

että majoittuminen yhteismajoitustiloihin tulee 

maksulliseksi. Maksun suuruus on 4,19€-0,66€ 

riippuen paikasta. Varallaolossa (sidottu) ja 

virkamatkaan liittyvä majoittuminen on kuitenkin 

edelleen maksutonta.

Rajaturvallisuusunioni on vastustanut maksun 

asettamista. Rajaturvallisuusunionin saaman 

tiedon mukaan Rajavartiolaitos perustelee esim. 

yhteismajoitustiloissa tapahtuvan majoittumisen 

muuttamista maksulliseksi sillä, että majoit-

tuminen voidaan verottajan mielestä tulkita 

asuntoeduksi. 

Lisäksi maksun 

asettamisella 

saadulla tulolla 

paikataan Raja-

vartiolaitoksen 

huonoa talou-

dellista tilannetta 

sekä saatetaan 

virkamiehet 

tasapuoliseen 

asemaan asian 

suhteen. 

Rajaturval-

lisuusunionin 

verottajalta 

saaman tiedon 

mukaan nykyisen 

kaltaista maksu-

tonta työvuorojen 

välissä tapah-

tuvaa tilapäistä 

majoittumista 

yhteismajoitustiloissa ei voida pitää asuntoeduksi 

katsottavaksi asiaksi. Työvuorojen välissä tapah-

tuvan majoittumisen asettaminen maksulliseksi 

ei lisää virkamiesten tasapuolista kohtelua, 

vaikkakin määräyksessä on asetettu erisuu-

ruisia veloituksia riippuen siitä kuinka syrjässä 

majoitustila sijaitsee. Syrjäiset virantoimituspaikat 

ovat kuitenkin niin syrjässä asutukseen nähden, 

että virkamies ei yleensä pysty valitsemaan sitä, 

lepääkö työvuorojen välin kotonaan vai nk. yhteis-

majoitustiloissa. 

Työmatkaliikenne tulee kasvamaan, työhön-

sidonnaisuus kasvaa ja tosiasiallinen lepoaika 

työvuorojen välissä lyhenee. Rajavartiolaitoksen 

toimintavalmiuden ylläpito heikkenee, koska 

”reservi” joka on tullut virkapaikkojen lähellä 

majoittuvista virkamiehistä, vähenee oleellisesti.
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MILITÄRPENSION OCH HYRORNA
RIKSDAGEN GODKÄNDE 20.11.2015 REGERINGENS FÖRSLAG ATT FÖRÄNDRA PENSIONSYSTEMETS LAGSTIFTNING OCH 

DÄRTILL ANDRA HÖRANDE LAGAR. MILITÄRPENSIONSYSTEMET INGÅR I DETTA LAGPAKET. ÄVEN GBV:S BESTÅENDE 

ORDER D.33 SOM LÄNGE VARIT UNDER ARBETE ÄR KLAR FÖR UNDERSKRIFT. DET SOM VÄCKT MEST DISKUSSION ÄR 

TJÄNSTEBOSTÄDERNAS HÖJDA HYRESNIVÅ OCH AVGIFTER PÅ TILLFÄLLIG INKVARTERINGEN I GEMENSAMMA UTRYMMEN. 

TEXT JOUNI KURTTILA

Enligt den nu för tillfället tillgängliga 

information kommer pensionsålderns 

höjning att förverkligas för tjänstemän 

med militärtjänster inom Gränsbevak-

ningsväsendet på så sätt att militäs-

pensionsåldern skjuts fram fr.o.m år 2018 med tre 

månader per år tills förseningen är 24 månader. 

Dethär betyder att tjänstemän som pensioneras 

under 2016 och 

2017 inte kommer 

att beröras på något 

sätt av förändringen. 

Fr.o.m år 2018 kom-

mer de tjänstemän 

som fortfarande är 

på tidigare pensions-

besluts övergångs-

tid, att pensioneras 

tre månader senare 

per år till förseningen 

är 24 månader. De 

s.k nya militärerna 

(vars tjänsgöring 

inletts eft er 1992) rätt 

till militärpension 

uppnås enligt nuva-

rande regelverk vid 

pensionsåldern 55 

år. För dem kommer 

militärpension att 

börja vid 57 års ålder 

i praktiken. Även de andra av Gränsbevakningens 

pensionsåldrar som 60 och 63 samt piloternas 

50 kommer förhöjas. Eft er år 2027 kommer även 

förändring av förväntad livlängden att beaktas. 

Dethär innebär att ”militärernas lägsta pension-

sålder anpassas enligt förväntad livslängd för 

första gången under år 2027, då de som är födda 

år 1973 fyller 54 år. Militärer födda 1973 tidigaste 

pensionsålder skulle förändras från 57 år med 

lika många månader som arbetstagare födda 

1965 allmänna pensionsålder förändras från 65 

år enligt ArPL 83§.” (citerat från RP) Dethär antas 

betyda maximalt 2 mån/år förhöjning på 57 år per 

åldersklass. 

Social- och hälsovårdsutskottet har i vilket 

fall tagit i beaktande i sitt utlåtande att denna 

pensionslösningen medför problem för militär-

pensionssystemets försvarspolitiska funktioner. 

I utlåtande har ärendet uttryckt på följande sätt: 

”Då pensionsåldern gradvis stiger, kan försvarets 

och gränssäkerhetens förutsatta nödvändiga 

arrangemang lösas inom ett längre perspektiv 

varav ett alternativ är att granska försvarets och 

gränsbevakningens andra regelverk som berör 

personale”.

Gränsbevakningsväsendets stab har startat en 

förberedning av lagen om Gränsbevakningsväsen-

dets förvaltning för att granska pensionsåldern så 

att den motsvarar förändringarna i pensionslags-

tift ningen. Dethär betyder att man åtminstone 

måste förändra lagen om Gränsbevakningens för-

valtning 35§ i vilken man bestämt pensionsåldrar-

na. Ifall man inte gör så är det möjligt att militärer 

blir uppsagda vid t.ex 55 års ålder men först vid 57 

års ålder berättigas till militärpension. 

Försvarsminster Niinistö har i sin blogg 

12.11.2015 begrundat saken såhär: ”Som 

försvarsminister oroas jag över yrkesreservens 

förminskning, vilket hotar vår försvarslösning. 

Ingen har ännu ett svar på hur yrkesreservens 

nödvändiga antal skall uppnås. Ett sätt som 

förslagits är t.ex en ökning på 600 militärtjänster 

(kostnadsberäkning 40m€/år), men i nuvarande 

ekonomiska situation ser det osannolikt ut. Som 

ett alternativ har föreslagits en kompletternade 

pensionsförsäkring. Det är ett alternativ värt att 

utreda”. Personalorganisationerna fortsätter att 

arbeta för att Finlands regering med dessa beslut 

inte skrotat Finlands försvarslösning till vilket mili-

tärpensionssystemet var en betydelsefull del. 

HYRORNA

Tjänstebostädernas hyror har höjts till en följd 

av beskattningsvärdena. Förhöjningarna har på 

endel ställen förekommit som orimligt stora. 

Gränsbevakningsväsendet har inte kunnat påver-

ka att beskattningsvärdet bestäms från skattever-

kets årliga beskattningsanvisning till vilken det 

i alla fall är på kommande förändring. Om den 

nya förordningen godkänns som sådan, kommer 

Gränsbevakningsväsendet inte i framtiden att 

se det som nödvändigt för upprätthållande av  

verksamheten stöda förflyttade eller rekryterade 

tjänstemäns boende genom att hyra ur tjänste-

bostäder på verksamhetsområdena längre än tre 

år från förflyttningen eller påbörjade tjänstgöring. 

Eft er dethär bestäms hyresnivån enligt marknad-

sekonomiska grunder vilket är jämförbart med 

uthyrning till utomstående. 

För övrigt boende och inkvartering kommer att 

indrivas en ersättning enligt skatteförvaltningens 

bestämda gängse värde. Dethär betyder att in-

kvartering i gemensamma utrymmen kommer att 

bli kostnadsbelagda. Kostnadens storlek kommer 

att vara mellan 4,19€-0,66€ beroende på ställe. I 

beredskap (bunden) och inkvartering i samband 

med tjänsteresor är fortsättningsvis avgift sfri. 

Gränssäkerhetsunionen har motsatt sig denna 

inkvarteringsavgift . Enligt information Gräns-

säkerhetsunionen fått ta del av grundar sig t.ex 

Gränsbevakningsväsendets beslut att göra inkvar-

tering i gemensamma utrymmen kostnadsbelagd 

att inkvarteringen kan enligt skatteverket tolkas 

som bostadsförmån. Dessutom genom att införa 

avgift er kommer man att lappa Gränsbevaknings-

väsendets dåliga ekonomista situation och sätta 

tjänstemännen mer jämvärdig situation.

Gränssäkerhetsunionen har från skattever-

ket fått sådan information att det nuvarande 

kostnadsfira systemet med tillfällig övernattnings-

möjlighet mellan två arbetsskift en i gemen-

samma inkvarteringsutrymmen inte anses vara 

bostadförmån. Genom att införa en kostnad på 

övernattning mellan två arbetsskift en ökar inte 

tjänstemännens jämlika behandling även om 

man i anvisningen tagit i beaktande hur åsides 

inkvarteringen ligger. Tjänstgöringsställena i gle-

sorter är i vilket fall så åsides från bebyggelse att 

dessa tjänstemän inte kan välja om de övernattar 

hemma eller i gemensamma inkvarteringsutrym-

men. 

Arbetsplatstrafiken kommer att öka och 

den egentliga vilotiden mellan arbetsturerna 

kommer att förkortas. Gränsbevakningsväsendets 

verksamhetsförutsättningar försvagas eft ersom 

”reserven” som bestått av de tjänstemän som 

övernattar i närheten förminskas betydligt.
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HENNA VIRKKUNEN:

”OLEN AINA KOKENUT 
VOIVANI VAIKUTTAA”
”TÄÄLLÄ SATAA MELKEIN JOKA PÄIVÄ”, TOTESI VIERAAMME HENNA 

VIRKKUNEN, KUN HÄN NOUSI TAKSISTA HOTELLIMME EDESSÄ AAMULLA 

KLO 8. PUHEENJOHTAJA SAMPPA MATTILAN KANSSA TOIVOTIMME HÄNET 

TERVETULLEEKSI TAPAAMAAN SENIORIYHDISTYKSEN BRYSSELIN MATKALAISIA 

SYYSKUUN PUOLIVÄLISSÄ.

Timo Jalonen, Kari Vainio, Kari Lampinen ja Tommy Håkans vaihtavat viimeiset kuulumiset Henna Virkkusen kanssa.

TEKSTI JORMA SUMMANEN
KUVA MARTTI ROSENDAHL

Ensimmäisen kauden euroedustaja kävi 

heti kiinni asiaan kättelykierroksen 

jälkeen ja teki viimeisimpien tietojen 

mukaisen yhteenvedon pakolaistilan-

teesta. Asiaa tuli paljon ja näytti, ettei 

vieraamme ehdi edes kahvikupposta hörpätä. 

Yhteisesti totesimme, 

että tilanne elää paljon 

ja asiat muuttuvat 

päivittäin. Sovimme 

silloin Henna Virkku-

sen kanssa, että hän 

päivittää marraskuun 

loppupuolella tilanteen 

ja vastaa sähköpostitse 

erikseen tähän pakolais-

tilanteeseen.

Reilun tunnin 

kuluttua totesimme, 

että on aika siirtyä 

parlamenttiin. Koska 

meillä oli sama matka, 

lupasi meppi opastaa 

meidät perille. Tämä 

tapahtui sitten ihan 

kädestä pitäen, sillä menimme sinne metrolla ja 

Henna Virkkunen neuvoi meitä käyttämään myös 

lippuautomaattia. 

Koska metrot olivat aika täynnä aamuruuhka-

aikaan, turvasimme samalla monissa miehin 

euroedustajamme turvallisuutta. 

RAJAVIESTIN TOIMITTAJA KYSYI – 

HENNA VIRKKUNEN VASTASI

1. Henna Virkkunen henkilönä, perhe, kotipaikka, 

koulutus ja työ ennen poliitikon uraa?

- Olen viisilapsisen yrittäjäperheen esikoinen, 

kasvanut Etelä-Pohjanmaalla, mutta asunut 

viimeiset 30 vuotta Jyväskylässä. Taustallani on 

toimittajan koulutus, mutta viimeiset 20 vuotta 

olen ollut mukana politiikassa, ensin paikallisel-

la ja maakunnallisella tasolla, ja viime vuodet 

kansallisella ja nyt eurooppalaisella tasolla. Vaikka 

työskentelen Euroopan parlamentissa, asun edel-

leen perheeni (mies ja poika) kanssa Jyväskylässä. 

Parlamentin kokousviikko Brysselissä ja Stras-

bourgissa kestää aina maanantaista torstaihin, 

viikonvaihteen työskentelen yleensä Suomessa. 

Harrastuksena ovat liikunta ja lukeminen, koiran 

ulkoilutus ja hevosenhoito.

2) Miksi hakeuduit parlamenttiehdokkaaksi/

edustajaksi?

- Yhä suurempi osa Suomeen vaikuttavasta 

lainsäädännöstä valmistellaan Euroopan tasolla. 

Esimerkiksi liikennelainsäädännöstämme noin 

80 % on peräisin EU-tasolta. Erityisesti kasvuun 

ja kilpailukykyyn vaikuttavissa päätöksissä EU:n 

merkitys on keskeinen. Pidän työtä Euroopan par-

lamentissa erittäin mielenkiintoisena ja tärkeänä 

myös Suomen kannalta.

3) Kummassa parlamentissa olet kokenut vaikut-

tavasi enemmän?

- Euroopan parlamentissa parlamentaarikon 

rooli on erilainen kuin Suomessa kansanedusta-

jan - yksittäisellä europarlamentaarikolla voi olla 

merkittävä rooli ryhmänsä kannan valmistelijana. 

Kansanedustajan rooli painottuu valmisteluvai-

heen vaikuttamiseen, sillä lainsäädäntö muuttuu 

vain harvoin eduskuntakäsittelyssä.

- Mepin rooli on kansanedustajaa suurempi 

lainsäädännössä, sillä raportoija ja muiden ryhmi-

en varjoraportoijat vastaavat parlamentin kannan 

muodostumisesta. Raportoija myös neuvottelee 

lakiehdotuksen lopullisesta muodosta toisen 

lainsäätäjän eli neuvoston kanssa. Europarla-

mentaarikon painoarvoon vaikuttaa myös oman 

poliittisen ryhmän koko.

- Täytyy sanoa, että tehtävästä riippumatta olen 

aina kokenut voivani vaikuttaa. Politiikassa on 

aina paljon omasta aktiivisuudesta ja yhteistyötai-

doista kiinni. 

4) Euroopan turvapaikkatilanne pähkinänkuo-

ressa parlamentin edustajan näkökulmasta 

katsottuna?

- Turvapaikkatilanne vaatii yhteisiä toimia 

jäsenmaiden kesken, sillä pakolaiskriisi koskettaa 

kaikkia jäsenmaita. Aiemmin suurimman vastuun 

kantoivat Välimeren rantavaltiot, mutta EU:n 

merioperaatioidenkin vuoksi pakolaisten reitit 

ovat nyt muuttuneet ja 

suurimmat tulijavirrat 

kulkevat nyt Kreikan 

kautta. Monen tulijan 

päämääränä on Saksa 

tai Pohjois-Eurooppa. 

- Akuutti tilanne on 

saatava hallintaan ja ul-

korajojen valvonta kun-

toon. Se on ainoa keino 

myös turvata Schengen-

alueen tulevaisuus. 

Osa jäsenmaista on 

joutunut ottamaan 

käyttöön ulkorajoillaan 

rajatarkastuksia, kun EU 

ei ole kyennyt luomaan 

tehokkaita yhteisiä 

toimia, joilla tilanne olisi 

saatu hallintaan. Tehokkaampaa olisi kuitenkin 

luoda yhteinen politiikka ja määritellä esimerkiksi 

turvalliset lähtömaat. Myös turvapaikanhakijoi-

den kohtelun yhtenäistäminen tasoittaisi eroja 

vastaanottavien jäsenmaiden kesken.

- Tärkeintä on kuitenkin päästä puuttumaan 

yhteisen ulkopolitiikan keinoin Syyrian ja Irakin 

turvallisuustilanteeseen. Sotaa pakenevien 

ihmisten hätä ei valitettavasti näytä lähiaikoina 

olevan helpottamassa, sillä toistaiseksi kansainvä-

linen yhteisö ei ole onnistunut luomaan yhteistä 

politiikkaa tilanteen muuttamiseksi.

5) Voitko ennakoida EU-parlamentin keskeisimpiä 

asioita ensi kevääseen asti?

- Tiiviisti sanottuna kaksi suurinta painopistettä 

ovat turvallisuus ja talous. Kasvun näkökulmasta 

SENIORIT BRYSSELISSÄ
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tärkeimmät prioriteetit ovat yhteisten energia-

markkinoiden eli energiaunionin luominen, digi-

taalisten sisämarkkinoiden synnyttäminen sekä 

investointien edistäminen. Keskeisimmät asiat 

kevätkaudella tulevat koskemaan näihin liittyviä 

lakipaketteja. Lisäksi maahanmuuttopolitiikka, 

turvapaikkatilanne ja terrorismin torjunta ovat nyt 

vahvasti agendalla. Tässä tarvitaan EU:n yhteisiä 

toimia. Esimerkiksi automaattinen lentomatkus-

tajatietojen vaihto olisi määrä saada Euroopan 

parlamentin päätettäväksi keväällä.

6) Mitä muuta haluaisit sanoa Suomen rajamiehil-

le/naisille, joilla on myös ollut hyvin työntäyteinen 

syksy?

- Haluan kiittää tärkeästä työstänne ja kaikesta 

siitä venymisestä, jota itse kukin on syksyn aikana 

osoittanut. Todellinen ammattitaito on mitattu 

tänä syksynä, kun valtavan työpaineen ja kriisin 

keskellä työt on hoidettu tehokkaasti suoma-

laisten turvallisuudesta huolehtien. Toivon, että 

tuleva vuosi tuo helpotusta työtaakkaan ja tilanne 

myös rajoilla vakiintuisi. Kriisi on osoittanut, että 

tarvitaan yhtenäisempää EU:n ulko- ja turvalli-

suuspolitiikkaa. Myös Suomen oma lainsäädäntö 

on saatava ajan tasalle.

RAJAMIEHIÄ BRYSSELISSÄ
KOMMODORI MARKKU HALONEN JA EVERSTILUUTNANTTI MATTI PITKÄNIITTY 

OVAT OSA-NEUVOKSIA (OIKEUS- JA SISÄASIAT) EU:N ERITYISLÄHETYSTÖSSÄ.

Samppa Mattila luovutti edustustolle RTU:n pöytästandaarin, jonka Markku 

Halonen otti vastaan.

TEKSTI JORMA SUMMANEN
KUVA MARTTI ROSENDAHL

Euroopassa on toiminut vuodesta 2009 

alkaen vapaaehtoiseen jäsenyyteen 

perustuva eurooppalaisten merellisten 

lainvalvontaviranomaisten ja rannik-

kovartiostotoimijoiden yhteenliittymä, 

Euroopan rannikkovartiostofoorumi ECGFF, 

European Coast Guard Functions Forum. 

Foorumissa on edustettuina 25 EU:n jäsen-

maata, Norja ja Islanti, sekä edustajat 

EU:n erityisvirastoista, Komissiosta ja 

kansainvälisestä merenkulkujärjestö 

IMO:sta. Foorumin tavoitteena ovat 

turvallisemmat ja puhtaammat meri- ja 

rannikkoalueet. Käsiteltävinä asioina ovat 

meriturvallisuus, alus- ja satamaturvalli-

suus, meripelastus, tullitoiminta, yleinen 

lainvalvonta (salakuljetus, terrorismi, ym.), 

rajavalvonta, merialueen valvonta, ympä-

ristövalvonta, ympäristöhaittojen torjunta 

ja kalastuksen valvonta.

RAJAVARTIOLAITOS EDUSTAA 

SUOMEA

Suomea edustaa foorumissa Rajavar-

tiolaitos ja Suomi on toiminut foorumin 

puheenjohtajana syksystä 2014 tämän 

vuoden syksyyn. Suomi on pyrkinyt 

tuomaan foorumissa esiin eri toimijoiden 

välisen yhteistyön hyötyjä keskittymällä käytän-

nön läheisiin toimiin, mm:ssa koulutusyhteistyön 

kehittämisessä on jo edistytty. 

Tähän eri viranomaistahojen ja muiden 

toimijoiden yhteistyön edistämiseen on Suomella 

erittäin hyvät lähtökohdat sillä ovathan maamme 

merelliset viranomaistoimijat, Liikennevirasto, 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Rajavartiolai-

tos ja Puolustusvoimat, harjoittaneet menestyk-

sellistä yhteistyötä jo yli 20 vuotta vuodesta 1994 

alkaen. 

– Tällä laajalla METO yhteistyöllä on investoin-

neissa, laitteiden ja kaluston yhteiskäytössä ja 

ylläpitomenoissa jne. laskettu säästetyn tähän 

mennessä 60 – 70 miljoonaa euroa. Monissa EU:n 

jäsenvaltioissa on eri viranomaistahoja runsaasti, 

joten yhteistyön lisäämisellä ja päällekkäisten 

toimintojen poistamisella olisi saavutettavissa 

huomattavat toiminnalliset ja taloudelliset hyö-

dyt, sanoo Markku Halonen

METO yhteistyön käynnistämisessä oli aika-

naan osuutensa myös Merivartioliiton toiminnalla, 

joka esitti 1990 luvun alussa Suomeen perus-

tettavaksi, Yhdysvaltain Coast Guardin kaltaista 

laitosta, hoitamaan keskitetysti kaikki merelliset 

viranomaistoiminnot. Asiaa ajettiin voimakkaasti 

eri tahoilla. Valtionhallinnon kehittämistarpeiden 

ja päälle painavan laman tuomien taloudellisten 

paineiden myötä valtioneuvosto asettikin selvi-

tysmiehen ja työryhmän tutkimaan merellisten 

toimintojen kehittämistä. Työryhmän esityksen 

pohjalta aloitettiin METO yhteistyö. 

Euroopan rannikkovartiostofoorumin puitteis-

sa on tämän vuoden alussa perustettu Brysseliin 

pysyvä sihteeristö ja sille toimisto, jota Suomen 

edustajana johti syyskuuhun 2015 asti kommo-

dori Markku Halonen. Hän jatkaa sihteeristössä 

vuoden 2016 loppuun.

Halonen on toiminut ennen Brysselin komen-

nusta molemmissa merivartiostoissa, RVLE:ssa, 

Raja- ja merivartiokoululla apulaisjohtajana ja 

viimeksi RVLE:n Raja ja meriosaston apulaisosas-

topäällikkönä.

– Me olemme täällä suomen hallituksen ”esi-

kuntana” ja valmistellaan tällä pumpulla asioita 

ja edustetaan kokouksissa Suomea, kiteyttää 

Halonen toiminnan periaatteet.

RAJOILLA EI OLE RAUHALLISTA

Matti Pitkäniityn pesti on kolmivuotinen 

ja se päättyy vuoden 2017 lopussa. Hä-

nen tehtävänä on hoitaa edustustossa 

raja-, viisumi- ja Schengen asioita. Hän 

on aiemmin palvellut raja- ja merivar-

tiokoululla, K-SR:ssa ja P-KR:ssa, sekä 

rajaesikunnassa.  

Hän totesi alussa, että on vuosien 

saatossa pitänyt lukuisia rajatilannekat-

sauksia ja aloittanut aina, että ”rajalla on 

rauhallista”.

– Nyt minun ei tarvitse sitä tehdä, 

sillä Euroopan tilanne on tällä hetkellä 

aika tavalla polttava. Seuraan täällä 

tätä tilannetta ja raportoin eteenpäin. 

Me täällä ei tehdä politiikkaa, sillä siitä 

huolehtii ministeri ja me tuetaan häntä 

taustatiedoilla. 

Matti kertoi myös Euroopan ja 

lähialueen historiasta, jotka vaikuttavat 

nykyiseen maahanmuuttotilanteeseen ja että 

tällä hetkellä on 59,5 miljoonaa ihmistä väärässä 

paikassa. Näistä noin 18 miljoonaa on pakolaisia 

ja noin 40 miljoonaa sisäisesti väärässä paikassa, 

joka on eniten toisen maailmasodan jälkeen. 

Markku Halonen ja Matti Pitkäniitty selostivat 

tilannetta syyskuun puolivälissä Rajaturvallisuus-

unionin senioreiden vieraillessa heidän luona. Sen 

jälkeen tilanne on elänyt varsin paljon ja tätä kir-

joitettaessa marraskuun viimeisellä viikolla myös 

Brysselin kaduilla on turvallisuus ollut uhattuna.
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JOPEN MIKROSTA

PAAVO VÄYRYNEN:

”HALLITSEMATON 
MUUTTOLIIKE KURIIN”
EUROOPAN PARLAMENTIN TUTUSTUMISKIERROS ALKOI YLLÄTYKSELLÄ. MEITÄ 

TUTUSTUMISKIERROKSELLA OPASTANUT VIESTINTÄYKSIKÖN HELI TUOMINEN 

KERTOI HETI ALKUUN, ETTÄ EDUSTAJA PAAVO VÄYRYNEN TULEE MEITÄ TAPAA-

MAAN JA KERTOMAAN NÄKEMYKSIÄÄN EUROOPAN PAKOLAISTILANTEESTA.

TEKSTI JORMA SUMMANEN
KUVA MARTTI ROSENDAHL

Kaikesta näki, että veteraanipoliitikko 

halusi kertoa vilpittömästi tuntemuk-

siaan suomalaiselle delegaatiolle. 

Kokenut pitkän linjan kaikissa poliit-

tisissa sopissa keitetty mies muisti 

myös vaatimattomalla tavallaan 

tuoda esille oman panoksensa. 

- Tähän hallitsemattomaan 

muuttoliikkeeseen olen yrittänyt 

vaikuttaa ja kirjoitin jo viime keväänä 

artikkeleita ja lähetin niitä komission 

avainhenkilöille tarkoituksella, että 

meidän täytyy pysäyttää tämä hallit-

sematon muuttoliike. Tämä on ihan 

mahdoton tilanne, että meillä on 

avattu sisärajat, että ulkorajat pitävät. 

Nyt ei kuitenkaan niin tapahdu. Silloin 

keväällä oli paljon hukkumiskuolemia 

Välimerellä ja esitin silloin, että mei-

dän pitää perustaa Pohjois-Afrikkaan 

pakolaisleirejä. Kun niitä pyrkii merel-

le, ne palautettaisiin. Edelleen esitin, 

ettei pidä pyrkiä siirtämään turvapaikanhakijoita 

maasta toiseen, vaan Dublinin periaate pitää olla 

voimassa ja turvapaikkaa haetaan ensimmäisessä 

maassa. No mitä sitten komissio teki, se esitti tur-

vapaikanhakijoiden siirtoa. On tietenkin helpompi 

tulla Italiaan ja silloin laitettiin EU:n laivat vartioi-

maan ulkovesirajalle. Kun ne pääsevät sinne asti 

ne otetaan EU:n laivoihin ja siirretään mantereelle. 

No tämän on kuin pumppu. No kesällä todettiin 

myös Balkanin reitin vuotavan ja olen siitäkin 

laatinut muistion. Täällä EU:ssa käsitellään asiaa 

sisäasiana, eikä ole ollenkaan puututtu siihen että 

saataisiin hillittyä muuttoliikettä tai jos jyrkemmin 

ilmaisen niin ei ollenkaan, jyrähtää Väyrynen.

- Meidän tulisi yhdessä amerikkalaisten kanssa 

auttaa ihmisiä siellä omilla kotialueillaan, jotteivät 

he lähtisi liikkeelle. Vuonna 2009 käynnistettiin 

minun aloitteestani, olin silloin kehitysministeri, 

trans-atlanttilainen kumppanuus amerikkalais-

ten kanssa. Näillä leireillä on paljon sellaisia, 

jotka ovat olleet jo vuosia leireillä, mutta ovat 

nyt lähteneet vaeltamaan paremman elämän 

toivossa. Meillä pitää olla järjestelmä, jolla me tätä 

hallitaan.

- Kun nyt on YK:lta on rahat loppu, niin täällä 

käsitellään tänään esitys, että tuki pidettäisiin 

siinä 30 eurossa. Todennäköisesti suurella enem-

mistöllä hyväksytään kannanotto, että rahaa 

myönnetään lisää ja ne 120 000 pakolaista jaetaan 

EU-maiden kesken. 

Myös pääministeri Sipilän asuntolupausta 

Paavo Väyrynen kommentoi:

- On se herättänyt valtavaa huomiota etenkin 

niillä tv-kanavilla jotka näkyvät Somaliassa. Lisäksi 

somessa on alkanut liikkua valtavasti tietoa, että 

nyt kannattaa pyrkiä Suomeen.

Tästä johtuen kysyin Väyryseltä, että vieläkö 

sinulla on se jalasmökki ja voisitko antaa sen 

pakolaisille?

- Ei minulla ole sitä enää, luovuin jo 1980-lu-

vulla, mutta meillä olisi Ranualla 

leirikeskus, joka olisi käytettävissä jos 

sitä tarvittaisiin, sillä se on vajaakäytöl-

lä nykyisin.

Lopuksi Paavo Väyrynen kertoi 

anekdootin vuodelta 1994 jolloin 

Suomessa käytiin presidentinvaaleja ja 

hän itsekin oli ehdokkaana.

- Kun Venäjän suunnalta tuli paljon 

pakolaisia, niin tätä kysyttiin myös 

ehdokas Martti Ahtisaarelta, mitä näille 

pitäisi tehdä. ”Ampukaa ne” oli hänen 

vastauksensa. Tämän asian kertoo kir-

jassaan Erkki Tuomioja, mutta jostain 

syystä en tätä muistanut, ennen kuin 

luin hänen kirjansa. 

Puheenvuoronsa jälkeen Väyrysellä 

oli kiire istuntosaliin, sillä siellä alkaisi tuo äänes-

tys. Myös oppaamme Heli Tuominen johdatti 

meidät katsomaan istuntoa ison salin lehtereille.

Paavo Väyrynen kertoo näkemyksiään.

Tällä otsikolla kirjoitin 1990-luvun 

alussa Ratamestarinkadun toimis-

tolla ajankohtaisia asioita silloiseen 

Rajavartijainliiton tiedotuslehti 

Selkoseen. Tämän jälkeen on pieniä 

katkoja lukuun ottamatta syntynyt useampi tarina 

ja juttu ja näiden tiimoilta olen tavannut ison 

joukon haastateltavia.

Kaikki loppuu kuitenkin aikanaan. Sain tässä 

hiljattain eläkelaitos KEVA:lta päätöksen, että 

minulle on myönnetty vanhuuseläke 1.12. lukien. 

Tämän päätöksen myötä aion nyt jäädä eläk-

keelle näistä lehtiavustajan 

hommista ja jättää palstatilaa 

nuoremmille. Toki sen verran 

olen vuosien varrella huoman-

nut, että koskaan ei pidä sanoa 

ei koskaan. Voi olla, että joskus 

jonkun pikkujutun kirjoitan, 

mutta aktiivinen avustaminen 

näissä lehtihommissa saa nyt 

jäädä.

Kiitokset Teille kaikille 

mukavasta yhteistyöstä vuosien varrella!

SENIORIT BRYSSELISSÄ

Kuvassa Martti Rosendahl ja Jorma ”Joppe” Summanen.
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NATON PÄÄMAJASSA
RAJATURVALLISUUSUNIONIN SENIORIEN SYYSRETKI BRYSSELIIN OLI 

TAPAHTUMARIKAS JA POIKI MONTA JUTTUA, JOTKA OVAT LUETTAVISSA TÄMÄN 

LEHDEN SIVUILTA. Tähän valmistuu uusi Naton päämaja.

BRYSSELIN 
JÄLKILÖYLYT

Brysselin matkasta kertovan kirjan kansikuva

Edellä oleviin juttuihin pitää lisätä vie-

railu Naton päämajassa, joka tietenkin 

oli yksi tämän reissun kohokohdista ja 

kenties koko ”sotilasuran” huomat-

tavimpia käyntipaikkoja. Vierailun 

järjestelyistä huolehti Suomen Nato-edustusto, 

mikä löytyy kaikilta kumppanuusmailta.

Tuonne Naton alueelle pääsyn ehtona oli, että 

mitään ei saanut kuvata eikä puheita tallentaa. Eli 

meiltä otettiin kaikki nämä työkalut pois, kuten 

myös puhelimet. Pelin henkeen kuului myös että 

meille kerrotut asiat olivat luottamuksellisia, eikä 

niistä kerrota eteenpäin. Sen voin sanoa, että mie-

lenkiintoista oli kuunnella ministerineuvos Pekka 

Kaihilahden ja eversti Tuomo Revon esitykset.
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RTU seniorit

Seniorien Brysselin matkasta tehtiin 

matkakirja. Matkalla mukana ollut 

Martti Rosendahl Kesälahdelta toi 

tämän idean esille reissun aikana ja 

päätimme yhdessä toteuttaa sen. 

Martin hienoista valokuvista kootusta kirjasta 

tuli 86-sivuinen. Porukan jäsenten lisäksi kirjaan 

voivat tutustua myös jäsenet, sillä 

Rajaturvallisuusunioni osti sen kaikkiin 

lomakohteisiin ja Pasilan asunnolle.

Kirjallinen tuotoksemme kertokoon 

puolestamme kuinka hauskaa meillä 

oli ja toivottavasti se myös innostaa mei-

dän seniorijäsenistöä mukaan tuleville matkoille.

RAJAKOIRAKALENTERI 2016
RAJANKOIRAMIEHET OVAT 

JULKAISSEET KAUTTA-AIKAIN TOISEN 

RAJAKOIRAKALENTERIN. VUODEN 

2016 PÄÄTÄHTINÄ OVAT EDELLEEN 

VIRKAKOIRAT, MUTTA JOISSAIN 

KUUKAUSISSA ON MYÖS MUKANA 

KOIRA + RAJAKOIRANOHJAAJA. 

KALENTERIA VOI NYT TILATA JA 

VUODEN 2016 KALENTERISSA 

ON UUTTA LASKUTASKU SEKÄ 

MUHKEAMPI KOKONAISUUS. 

KALENTERIA MYYVÄT MYÖS 

RAJANKOIRAMIESTEN HALLITUKSEN 

JÄSENET, JOILTA SITÄ VOI KYSELLÄ 

SUORAAN. VOIT MYÖS TILATA 

KALENTERIN SOITTAMALLA 

RAJANKOIRAMIESTEN SIHTEERILLE 

HENRI MANNISELLE 

P. +358 4434 674 

89. KALENTERIN 

OSTAMALLA TUETTE 

RAJAKOIRATOIMINNAN 

KEHITTÄMISTÄ.  OSTA 

ITSELLE TAI LAHJAKSI.

TILAUSOHJE:

Rajakoira-kalenteri 15,00 €

Maksuosoite: FI33 5343 0740 

0893 34

Viesti: Kalenteri, tilaajan nimi, 

osoite

Kalenterin tilauksesta 

ilmoitus sähköpostiin: tilaus@

rajankoiramiehet.fi sekä viestik-

si tilaajan nimi ja osoite.
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ULKOMAALAISVALVONTAA TORNIOSSA

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN 
TULO SUOMEEN JATKUU
SUOMEEN SAAPUVIEN TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MÄÄRÄ NOUSI MERKITTÄVÄSTI HUOMATTAVAN LYHYESSÄ AJASSA 

ELO-SYYSKUUSSA 2015. TUOLLOIN TURVAPAIKANHAKIJOIDEN REITTI SUOMEEN KESKITTYI RUOTSIN HAAPARANNASTA 

TORNIOON JA SIITÄ EDELLEEN PÄÄSÄÄNTÖISESTI ETELÄISEEN SUOMEEN. TURVAPAIKANHAKIJAT TYÖLLISTIVÄT 

PAIKALLISIA VIRANOMAISIA JA POLIISI OLI AJOITTAIN JOPA TÄYSTYÖLLISTETTY TURVAPAIKKAHAKEMUSTEN 

VASTAANOTTAMISTEN VUOKSI.

TEKSTI JA KUVAT RAJAVIESTI

Valtioneuvoston päätöksellä Tornion 

kaupunkiin, ”pääkallopaikalle”, 

perustettiin turvapaikanhakijoiden 

rekisteröimistä varten järjestelykes-

kus. Järjestelykeskus löysi paikkansa 

vanhasta lukiorakennuksesta, jonne Suomeen 

saapuneet turvapaikkaa anovat henkilöt ohjataan 

hallitusti, rekisteröidään turvapaikanhakijoiksi 

ja ohjataan eri puolille Suomea odottamaan 

turvapaikkahakemuksen käsittelyä. Prosessi 

kuulostaa ensi alkuun helpolta nakilta, mutta mitä 

se tarkoittaa käytännössä?

Järjestelykeskus Tornion 

keskustassa

JÄKE

Järjestelykeskuksen auettua, saapui Suomeen 

Ruotsin kautta turvapaikkaa anovia henkilöitä 

jo useita satoja päivässä. Järjestelykeskuksen 

toiminta perustuu siihen, että esimerkiksi ulko-

maalaisvalvonnan keinoin tavoitetut henkilöt, 

joiden henkilöllisyys on epäselvä tai matkustus-

asiakirjoissa on epäselvyyksiä, voidaan toimittaa 

järjestelykeskukseen jatkoselvittelyjä varten. 

Käytännössä nämä Suomeen saapuneet henkilöt 

hakevat turvapaikkaa. Ensimmäisinä päivinä jär-

jestelykeskuksessa rekisteröitiin noin 400 henkilöä 

päivässä ja välillä ylikin. 

Tätä juttua kirjoitetta-

essa Tornion järjes-

telykeskuksen kautta 

on tullut Suomeen yli 

14000 turvapaikan-

hakijaa. Päivittäinen 

järjestelykeskukseen 

saapuvien asiakkaiden 

määrä on kuitenkin 

vaihdellut rajusti. Kasva-

neen turvapaikanhakijavirran vuoksi ja Poliisin 

järjestelykeskuksen perustamisen kylkiäisenä Tulli 

ja Rajavartiolaitos tehostivat valvontaa Torniossa. 

Tulli suorittaa Ruotsin ja Suomen eri ylikulkupai-

koilla tehostettua tullivalvontaa ja Rajavartiolaitos 

tehostettua ulkomaalaisvalvontaa sisämaassa 

Poliisin pyynnöstä.

RVL

Tornion katukuvassa Rajavartiolaitoksen partioau-

to ei aiheuta ihmetystä. Viranomaisten työpanos 

muuttuneen turvapaikanhakijatilanteen vuoksi 

onkin ollut mittava mutta ei ylimitoitettu. Parhail-

laankin valvontaa suoritetaan Tornion ympäris-

tössä useiden partioiden voimin. 

Aika partioilla ei ole käynyt pitkäksi. Välillä tilan-

nejohtajalla on ollut suuri työ järjestää pelkästään 

ruokatunnit partioille kuntoon. Onneksi resursseja 

on ollut riittävästi koko operaation ajan, jotta 

tehtävät ja huolto on saatu toimimaan hyvin. 

Rajavartiolaitoksen tehtävinä Tornion ulkomaa-

laisvalvonnassa on poliisin kanssa yhteistyössä 

ulkomaalaisvalvonnan keinoin tavoittaa maahan 

saapuvat turvapaikanhakijat Suomeen saavuttua 

ja ohjata heidät hallitusti järjestelykeskukseen. 

Lisäksi Rajavartiolaitos aloittaa esitutkintatoi-

menpiteet ulkomaalaisvalvonnassa havaituista 

RAJAVIESTI TORNIOSSA
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Tullin ja Rajavartiolaitoksen partioita Haaparannan ja Tornion välisellä Etelätullin rajanylityspaikalla.

Turvapaikanhakijoita rekisteröitävänä järjestelykeskuksessa.

rikoksista. Valvonnassa on havaittu tehostetun 

ulkomaalaisvalvontaoperaation aikana viikoittain 

useita epäiltyjä laittoman maahantulon järjestä-

mistapauksia sekä muiden lievempien rikkomus-

ten lisäksi mm. lieviä valtiorajarikoksia. 

TURVAPAIKANHAKIJAT

Turvapaikanhakijat saapuvat Ruotsista pääsään-

töisesti linja-autoilla Tornion ja Haaparannan yh-

teiseen matkakeskukseen, joka sijaitsee Ruotsissa 

n. 200m päässä Suomen rajasta. Osa matkusta-

jista taittaa matkan Ruotsissa myös eri tavoin, 

vaikkapa taksilla. Matkakeskukselta Suomeen 

haluavat tulevat yleensä kävellen Suomeen. 

Turvapaikanhakijat ovat Suomeen saapues-

saan olleet ihmeissään 

jäätyneestä Tornion 

kaupunginlahdesta, 

mutta kylmä merituuli 

räntäsateen kera ei ole 

”käännyttänyt” vielä 

yhtäkään maahantulijaa 

takaisin Ruotsiin. Kansa-

laisuuksien kirjo on ollut 

huomattavan suuri ja 

näyttää siltä, että kullakin 

matkalaisella on ollut 

eriasteinen syy matkalle 

Eurooppaan. Alkusyksyllä 

turvapaikanhakijoiden 

lähtömaat olivat pää-

sääntöisesti Somalia ja 

Irak. Myöhemmin syksyllä 

turvapaikanhakijoiden 

joukossa alkoi olla merkittävän paljon myös 

syyrialaisia turvapaikanhakijoita. Myöhemmin 

myös afganistanilaisten määrä on ollut suuri. Osa 

saapuu Suomeen perheen kanssa, mutta suuri 

osa on taittanut matkan Suomeen asti yksin tai 

ystäviensä kanssa.

Järjestelykeskuksen auettua asiakkaiden 

käytössä oli ruuhkien vuoksi suuri urheiluhalli vä-

liaikaismajoitukseen, jossa turvapaikanhakijaksi 

aikovat odottivat kuljetusta järjestelykeskukseen. 

Tällä hetkellä rajalta turvapaikanhakijoiksi rekiste-

röitävät kuljetetaan hallitusti suoraan järjestely-

keskukseen, jossa varsinainen prosessi käynnistyy.

Järjestelykeskuksen tilat ovat riittävän tilavat 

mikä helpottaa suurenkin asiakasmäärän hoita-

mista. Poliisin pyynnöstä myös Puolustusvoimien 

virka-apuosastot ovat tukeneet toimintaa käytän-

nönjärjestelyissä. Vanhassa lukiorakennuksessa 

on eri kerroksissa erilaista toimintaa. Järjestely-

keskukseen päästyään asiakkaat ohjataan ensim-

mäiseksi turvatarkastukseen. Sen jälkeen heitä 

odottaa alkupuhuttelu, jossa tulkkien välityksellä 

saadaan jokaiselta turvapaikkatutkinnan kannalta 

tärkeimpiin kysymyksiin vastaukset. Puhuttelun 

jälkeen aloitetaan turvapaikkatutkinta ja heidät 

rekisteröidään turvapaikanhakijoiksi Poliisin 

toimesta. Maahanmuuttoviraston henkilökunta 

jatkaa työtä tästä eteenpäin. Asiakkaat siirtyvät 

odottamaan järjestelykeskuksen viimeisimpään 

odotustilaan pääsyä majoitukseen vastaanot-

tokeskuksiin eri puolille Suomea. Osa turvapai-

kanhakijoista on joutunut myös majoittumaan 

järjestelykeskuksessa, kun ruuhkan vuoksi on 

ollut vielä epäselvää, mikä vastaanottokeskus 

heitä odottaa. 

TORNION ”BÄNDI”

Jokainen esiintyvä bändi keikoillaan esittelee illan 

soittajat. Tornion ulkomaalaisvalvontaoperaation 

orkesterin esittelyyn menisi yhden Rajaviestin 

vuosikerta joten tiivistelmä lienee paikallaan. 

Tornioon on 

komennettu 

Rajavartiolaitoksen 

eri hallintoyksiköis-

tä henkilökuntaa 

useiden partioiden 

vahvuudella päivittäin. 

Komennuksien avulla 

Tornioon on saatu 

arvokasta ammatti-

taitoa eri tehtävissä 

työskentelevien 

tuliaisina. Työskentely 

eri hallintoyksiköistä 

tulleiden henkilöiden 

kanssa on koettu 

Länsi-Suomen me-

rivartioston henkilö-

kunnan keskuudessa 

pelkästään positiiviseksi.  

On ollut suorastaan ihailtavaa seurata Rajavar-

tiolaitoksesta löytyvää ammattitaitoa ja työmoti-

vaatiota. Kun jossain partioautossa työskentelee 

asiakirjatutkintaan perehtynyt virkamies luuppi 
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silmillä, niin samaan aikaan toisessa autossa 

kielitaitoinen hoitaa asiakkaiden puhuttamisen. 

Jostakin partioautosta sen sijaan on löytynyt 

työkokemusta yhteensä lähes puoli vuosisataa ja 

toisesta ammattitaitoinen tilannejohtaja, jolla on 

ollut kykyä johtaa kenttätoimintaa huomioiden 

henkilökunnan työhyvinvointi kiireen keskellä. 

Koko kenttätoiminnan runkona on ollut hyväs-

sä hengessä toimiva työporukka ja sen tukena on 

toiminut eri hallintoyksiköiden rikostorjuntayksi-

köt tutkijoineen ja rikosanalyysia tekevät virkamie-

het. Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä koko 

tilanneorganisaation tukipilarina toimii yleisjohto. 

Tällä organisaatiolla päivittäistoiminta on 

toiminut henkilökunnalta saatujen kokemusten 

perusteella mielekkäästi. Työtehtävät Tornion 

ulkomaalaisoperaation toimintaympäristön ja 

sisärajan läheisyyden vuoksi on ollut mielenkiin-

toisia ja haastaviakin. Operaation aikana Poliisin 

Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta 

on saatu hyvää kokemusta ja se on toiminut 

mallikkaasti.

TILANNE

Turvapaikanhakijoiden tulomäärä hiljentyi muu-

tamien päivien aikana loka-marraskuun aikana, 

mutta turvapaikanhakijoiden määrä nousi pian 

takaisin keskimäärin n. 200-300 henkilön päivä-

vauhtiin. Hakijamäärät ovat pudonneet tasaisesti 

Kemin merivartioaseman partioauto on nykyään tuttu näky Victoriantorilla, jota halkoo Suomen ja Ruotsin raja.

eri syistä johtuen, sillä pakolaiskriisi Euroopassa 

elää jatkuvasti. 

Ruotsin käynnistämien sisärajatarkastusten 

vaikutuksia Suomeen saapuvien turvapaikanha-

kijoiden määrään voimme vielä vain arvioida. On 

silti ilmeistä, että vaikka kiristyvä ulkomaalaispoli-

tiikka Ruotsissa ja Norjassa vaikuttaa turvapaikan-

hakijoiden määriin jo nyt myös meillä Suomessa, 

niin Tornioon saapuu edelleen päivittäin runsaasti 

turvapaikanhakijoita. 

26.11.2015 valtionneuvosto onkin myöntänyt 

jatkoajan järjestelykeskuksen ylläpitämiseksi Tor-

niossa. Toistaiseksi turvapaikanhakijoita saapuu 

Suomeen edelleen merkittäviä määriä, joten Tor-

niossa jatketaan töitä myös Rajavartiolaitoksen 

osalta - ulkomaalaisvalvontaa suorittaen.

RAJAVIESTI TORNIOSSA

Lähijournalismia

Sanna Keskitalo, toimittaja, sisältöuudistus

Maailma on nykyään täynnä loputonta uutissilppua. 
Maakuntalehdessä pystytään kertomaan havain- 
nollisesti, miten uutiset vaikuttavat tämän seudun 
asukkaiden elämään. 

Emme ole unohtaneet myöskään sitä, että lehden 
pitää tarjota elämyksiä ja rauhaa – parasta seuraa 
kahvikupin ääreen."
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WWW.BEST-IN.FI

Meillä on keittiö Kuopiossa eikä tehdas Kiinassa. 
Pia, Risto ja muut hauduttavat Porokiusauksen 

aineksista, joita voisivat itsekin syödä: 
suomalaista poron- ja possunlihaa, peruna-

kuutioita, vitamiinipitoista puolukkaa ja hyvien 
rasvahappojen lähteenä tattari- ja pellavarouhetta. 

Sopii nirsollekin koiralle.

Lisaa uutta: 
Best-In Hubert Kanaherkku 
ja BARFit Sian rintarusto 

& Broilerin siipipala.

43 % LIHAA

ei sailontaaineita
raaka-aineista 

UUTUUS

LENTOASEMAN APTEEKKI

Tikkurilan Uusi 
Apteekki

Katso kuukauden tarjoukset nettisivuiltamme!
TikkurilanUusiApteekki.fi

Avoinna
maanantai-perjantai   8.00 - 18.00
lauantai    9.00 - 17.00
sunnuntai 10.00 - 18.00

Palvelupiste kansainvälisellä puolella

T2 Schengen (Porttialue 16-31)

maanantai-torstai 6:00 - 20:30
perjantai  6.00 - 21.00
lauantai  6:00 - 20:30
sunnuntai  5:30 - 21:00

Avoinna
maanantai-perjantai 7.00 - 18.00
lauantai 9.00 - 17.00
sunnuntai 12.00 - 18.00

Palvelupiste kansainvälisellä puolella ma-pe 5.00 - 23.00
T2 Schengen (Porttialue 16-31) la 5.00 - 21.00
 su 5.00 - 23.00

Katso kuukauden tarjoukset nettisivuiltamme!
www.tikkurilanuusiapteekki.fi 

verkkoapteekki
www.netti-apteekki.fi 

Toivotamme asiakkaillemme
Hyvää Joulua ja Onnea vuodelle 2016
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RAJAN KOIRAMIEHET 30 VUOTTA

KOIRAMIEHILLÄ ON HYVÄ MAINE!
RAJAN KOIRAMIEHET RY:N SYNTYSANAT LAUSUTTIIN 11.9.1985. TÄLLÖIN ILMASSA OLI MYRSKYÄ JA UKKOSTA. TÄSTÄ 

JOHTUEN KOKOUSTA PIDETTIIN JA SÄÄNTÖJÄ HYVÄKSYTTIIN KYNTTILÄNVALOSSA, KUN SILLOISELTA TOHMAJÄRVEN 

RAJAKOMPPANIAN KOMENTOPAIKALTA KATKESIVAT SÄHKÖT.

Rajan koiramiesten puheenjohtaja Jarno Rautiainen (vas.) otti vastaan kunniajäsenten reliefin, sen luovutti Rajan koiramiesten ensimmäisenä puheenjohtajana toiminut Juhani 

Ikävalko. Takana Markku Pietikäinen ja Mikko Nevala.

TEKSTI JORMA SUMMANEN
KUVA ARI KOMULAINEN

- 
Kun yhdistys on perustettu Tohmajärvellä, 

toimii Joensuu mainiosti juhlapaikkana. 

30 vuotta vaikuttaa aika poikoselta, mutta 

yhdistys on tuossa ajassa kerinnyt vaikuttaa 

omalta osaltaan monenlaiseen toimintaan, 

sanoi Rajan Koiramiesten puheenjohtaja Jarno 

Rautiainen avatessaan juhlatilaisuutta.

- Meidän jäsenet ovat varsinaisia -, kunnia- ja 

kannatusjäseniä. Varsinkin kannatusjäsenten 

määrä on viime vuosina jatkanut kasvuaan ja 

yhteydenottoja tulee jatkuvasti myös sosiaalisen 

median kautta, koska tämä on nopeuttanut tietoa 

huomattavasti. Nämä kaikki jäsenryhmät ovat 

omalta osaltaan yhdistykselle tärkeitä.

- Rajan koiramiehillä on hyvä maine siviilihar-

rastajien, muiden virkakuntien sekä Euroopan 

Unionissa työskentelevien rajaviranomaisten 

keskuudessa. Arvostus on saavutettu kovalla 

työllä, jossa on kehitetty sekä koirien että ohjaa-

jien ammattitaitoa. On muistettava, että koirat 

ja ohjaajat ovat juuri niin hyviä kuin sen päivän 

kunto on. Työmoraali on mielestäni aina ollut 

hyvä, sanoi puheenjohtaja.

KUN TÄMÄ SANA EI OLE HALLUSSA…

Tämän jutun kirjoittaja oli myös paikalla Tohma-

järvellä kun yhdistystä perustettiin. Toin silloisen 

Rajavartioliiton hallituksen jäsenenä liiton terveh-

dyksen ja seurasin yhdistyksen perustamista. 

Tuon tilaisuuden kokoonkutsujana oli 

nuori koiramies. Hän avasi tilaisuuden lukemalla 

paperista tilaisuuden tarkoituksen muutamalla 

lauseella todeten lopuksi: ”Kun tämä sana ei ole 

hallussa, niin esitän, että Raimo Heikkinen Kuh-

mosta valitaan kokouksen puheenjohtajaksi.”

Nyt 30 vuotta myöhemmin samainen mies 

astelee juhlaväen eteen, kaivaa yhdeksän liuskan 

valmiiksi kirjoitetun puheen ja lukee sen. Tässä 

välissä on tapahtunut paljon. Koko rajamieskunta 

muistaa hänet yli 20 vuoden ajalta liiton pääluot-

tamusmiehenä, jolloin niin sanallinen ilmaisu 

kuin excel -taulukot olivat hallussa. Vakava sairaus 

on vienyt veronsa ja läsnäolijat kuuntelevat keskit-

tyneinä Markku Pietikäisen muisteloita.

- Tämä yhdistys ei syntynyt hetken mielijoh-

teesta, sillä sitä oli suunniteltu jo 1970-luvun 

alussa. Yhdistyksen silloisena ja nykyisenä 

tarkoituksena on valvoa jäsenistön ammatillisia, 

sosiaalisia ja oikeudellisia etuja, edistää jäsenistön 

ammattitaitoa ja kehittää Rajavartiolaitoksen 

koiratoimintaa.

Perustamiskokoukseen osallistui 47 edustajaa 

ja se kesti lähes neljä tuntia. Tämä osoitti sen, että 
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asiat käsiteltiin huolellisesti. Perustamisasiakirjan 

allekirjoittajiksi valittiin Markku Pietikäinen, Raimo 

Heikkinen ja Elias Kaijala. 

Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Juha-

ni Ikävalko Imatralta ja hallitukseen Lapista Pekka 

Kantola (Pekka Moilanen), Kainuusta Elias Kaijala 

(Markku Pietikäinen), Pohjois-Karjalasta Paavo Ko-

sonen (Martti Kekäläinen) ja Kaakosta Matti Tolkki 

(Martti Syrjäoja), sekä koiratoimintaup seereista 

Matti Valjakka (Yrjö Heikkinen). Pietikäisen esitel-

lessä ensimmäistä hallitusta, nousi juhlaväki neljä 

kertaa seisomaan kunnioittaakseen joukosta jo 

poistuneita.

- Rajan Koiramiehet ry:stä tehtiin ammatillinen 

yhdistys ja palkkavalvonta jätettiin Rajavartio-

liiton tehtäväksi ja sitä voidaan pitää oikeana ja 

onnistuneena ratkaisuna. Ammattitaitolisät olivat 

perustamisvuonna markkamääräiset, joten ne 

eivät korottuneet A-palkkaluokkien muuttuessa, 

muistutusjärjestelmää kehitettäessä ja yleiskoro-

tusten yhteydessä. Tämä aiheutti lisien jälkeen-

jääneisyyttä yleisestä ansiokehityksestä, muistutti 

Pietikäinen.

- Rajan Koiramiehet ry on saanut paljon 

hyvää aikaan ja vaikuttanut alkuvuosista lähtien 

koiranjalostukseen, suojelukoulutukseen, maali-

miestoimintaan, luonnetestaukseen sekä koirien 

koulutukseen uusissa tehtävissä. Voidaan myös 

sanoa, että yhteistoiminnan alettua yhdistys on 

aikaansa edellä ja voi olla ylpeä toiminnastaan, 

kiitteli Markku.

KUNNIAJÄSENTEN RELIEFI 

Juhlatilaisuudessa olivat yhdistyksen kunniajäse-

nistä paikalla Juhani Ikävalko, Mikko Nevala, Ismo 

Hautamäki, Asko Kettunen ja Markku Pietikäinen, 

jonka ideasta puinen reliefi syntyi. Tämän on 

valmistanut Erkki Juntunen Kuhmosta ja siihen on 

kiinnitetty kaikkien (12) kunniajäsenten nimikilpi. 

Reliefin luovutti ensimmäinen puheenjohtaja Ju-

hani Ikävalko ja sen otti vastaan Jarno Rautiainen. 

Tarkoitus on kiinnittää tauluun myös kaikkien 

tulevien kunniajäsenten nimet.

Kutsuvieraiden joukossa oli myös Rajaturvalli-

suusunionin puheenjohtaja Erkki Hirvonsalo, joka 

esitti unionin onnittelut ja sanoi ajan olevan tällä 

hetkellä hyvin herkkä maan hallituksen samalla 

viikolla esittämistä pakkolakisäästöistä. Nämä 

ovat omiaan vaikeuttamaan myös koiranohjaaji-

en ammattimiespalkkioiden kehittämistä. 

RAJAKOIRALEHTI LÄHES YHTÄ VANHA

Rajakoira-lehden historia on vain hieman lyhyem-

pi kuin yhdistyksen. Varsin pian huomattiin oman 

tiedotuksen tärkeys ja silloin katsottiin parhaaksi, 

että oma lehti vastaisi tähän huutoon. Kun toi-

meen tartuttiin, niin myös tekijät löytyivät omasta 

piiristä. Lieksalaisen Asko Kettusen johdolla 

lähdettiin liikkeelle.

- Ajatus syntyi vuonna 1987 Parikkalassa laitok-

sen kisojen aikaan, kun pidettiin yhdistyksen vuo-

sikokousta. Kokouksessa päätettiin, että aletaan 

julkaista omaa lehteä ja silloin heti Kekäläisen 

Martti löi minua olalle ja sanoi kokousväelle: 

”Tässä on sitten vastaava toimittaja”.

Asko Kettunen tunnetaan ennen kaikkea haus-

koista ja osuvista piirustuksista, sekä sarjakuvista. 

Vaikuttiko tämä taito valintaan?

- En usko, tämä oli vain osana. Oikeastaan 

aloin piirustella enemmän, kun lehteen piti saada 

sivuntäytettä. Tätä ennen olin jotakin piirustellut 

lähinnä tornitähystysten aikana kun oli yksinäistä 

ja mitään muuta tekemistä ei ollut. Aiheita sain 

kaikista omista tai kaverien kommelluksista ja 

sattumista ja siitä se myös tuo rajakoira Rämäkin 

kehittyi.

- Juttuja toivottiin alussa kentältä, mutta kun 

niukkuutta tuli, niin pakko oli itse ruveta teke-

mään. Myös ilmoitushankinta hoidettiin alussa 

itse ja se oli todella kovaa hommaa. Onneksi parin 

vuoden jälkeen saatiin hyvä ilmoitushankkija 

ja pystyttiin rahoittamaan myös lehden kulut. 

Myös kasvava jäsenmäärä asetti paineita lehden 

kehittämiselle. Aika pienellä budjetilla mentiin ja 

kirjoituspalkkioita ei voitu maksaa. Ideana tässä 

oli, että jokaisella alueella oli oma vastuu ja silleen 

saatiin aika hyvää tulosta, muistelee Asko.

Toivotamme kaikille asiakkaillemme 
ja yhteistyökumppaneillemme 

rauhallista joulua 
ja turvallista uutta vuotta! 

w w w . m i l l o g . f iwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwww wwwwwwwwww .. mmmmm iii llllllllll lllllllll ooooooo ggggg .... ffffff iiiiii
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JO 10 VUOTTA SENIORITOIMINTAA 
OMATOIMISEN YHDISTYSMUOTOISEN ELÄKELÄISTOIMINNAN ALKAMISESTA RAJAVARTIOLAITOKSEN AMMATTILIITTOJEN 

KESKUUDESSA TULEE ENSI VUONNA KULUNEEKSI 10 VUOTTA. MERIVARTIOLIITTOON PERUSTETTIIN HELMIKUUN 

3. PÄIVÄNÄ VUONNA 2006 VAASASSA ELÄKELÄISYHDISTYS NIMELTÄÄN MVL:N AVOMERIOSASTO. MERIVARTIOLIITON 

JA RAJAVARTIOLIITON YHDISTYMISEN MYÖTÄ AVOMERIOSASTOSTA MUODOSTETTIIN VUONNA 2013 SÄÄNTÖJEN- JA 

NIMENMUUTOKSEN KAUTTA RAJATURVALLISUUSUNIONIN SENIORIT RY. 

TEKSTI SAMPPA MATTILA

Yhdistyksemme on järjestänyt vuosien 

varrella lukuisia tilaisuuksia, joissa 

jäsenemme ovat voineet tavata 

entisiä työtovereita, muistella yhtei-

siä kokemuksia sekä solmia uusia 

tuttavuuksia eri puolella Suomea ja erilaisissa 

tehtävissä palvelleiden rajavartioihmisten kesken. 

Mukana olleille tilaisuudet ovat olleet antoisia 

uusien ystävien ja kokemusten myötä.

     Vuosittain on tavattu yhdistysrutiinien mukai-

sissa vuosikokouksissa, joskin niihinkin on silloin 

tällöin yhdistetty muuta toimintaa. Jämsän loma-

asunto Knaapin Veteraaniviikko kevättalvisin on 

myös ollut tiiviisti ohjelmassa. 

     Unionin ja edeltäneen Merivartioliiton järjestä-

mille purjehduksille on jäseniämme osallistunut 

ja keväällä 2014 teimme ihan oman purjehdus-

matkan Kroatiaan. 

     Syksyiset retkemme ovat olleet oma luku sinän-

sä. Niillä on pyritty tutustumaan ammattialamme 

toimintaan ja kehitykseen monipuolisesti eri 

tasoilla. Retkien myötä osallistujille on avautunut 

sellaisia ovia joita tavanomaisella turistireissulla 

on turha kolkutella. 

     Syysretket alkoivat vuonna 2010 koukkaamalla 

Tukholman kautta Ahvenanmaalle katsastamaan 

Maarianhaminan merivartioalueen tilanne. 

Seuraavaksi oli vuorossa RVLE ja pikainen käynti 

laivalla Pietarissa. Varsovassa kävimme vuonna 

2012 tutustumassa Frontexin toimintaan. Turun ja 

LSMVE:n kautta kulkien tutustuimme Puolan me-

rivartiointiin Gdanskissa syksyllä 2013. Seuraava 

syysretki suuntautui Pohjois-Karjalaan Lieksaan 

jossa tutustuttiin alueen sota- ja rajavartiohisto-

riaan, nykyiseen rajavartiointiin ja osallistuttiin 

Jatkosodan päättymisen 70-vuotisjuhlaan. 

Tämän vuoden syysretki täydensi sarjamme sillä 

se suuntautui Euroopan Unionin pääkaupunkiin 

Brysseliin. Tapasimme Suomalaisia europarla-

mentaarikkoja, vierailimme EU parlamentissa, 

Suomen EU lähetystössä tapaamassa rajamiehiä 

ja Naton päämajassa.

     Kohta alkavaa juhlavuottamme 2016 on tarkoi-

tus juhlistaa näiden jo perinteisten tapahtumiem-

me yhteydessä.

     Vuosikokous pidetään helmikuussa 15.- 18. 

välisenä aikana Helsingissä. Sen yhteydessä 

tutustumme SLMV:n toimintaan ja mahdollisuuk-

sien mukaan VL Turvaan. Helsingissä on samaan 

aikaan menossa Venemessut joten nekin on 

mahdollista käydä katsomassa samalla reissulla. 

     Maaliskuussa 14.- 20. vietämme periteisen 

Veteraaniviikon Jämsän Knaapissa. Jäsenillämme 

on viikon aikana mahdollisuus korvauksetta jouk-

komajoituksessa viettää siellä haluamansa ajan 

liikunnan, yhteisten muisteluiden ja saunomisten 

merkeissä. 

     Toukokuussa 21.- 28. toteutetaan toinen 

Senioripurjehdus Kroatiaan josta kutsu toisaalla 

tässä lehdessä.

     Mikäli vuosikokous suo, niin syysretken 

suuntaamme ensivuonna K-SR:n suuntaan. 

Tutustutaan paikalliseen rajavartiotoimintaan ja 

pistäydytään 1.-2.9. kanavaristeilyllä Viipurissa.

     Yksityiskohtaisemmat aikataulut ja ohjelmat 

ilmoitetaan myöhemmin, mutta nyt jo voitte va-

rata ajat kalenteriinne. Nopeimmin saatte tiedot 

tapahtumista huolehtimalla siitä, että sähköposti-

osoitteenne ovat RTU:n toimiston tiedossa ja ajan 

tasalla. Ilmoittautuminen tilaisuuksiin onnistuu 

nyt hetikin ja olisi myös suotavaa. Ilmoittautumi-

set ja mahdolliset kyselyt voi tehdä puheenjohtaja 

Samppa Mattilalle puh. 0400 843 607 tai sähkö-

postilla. samppa.mattila@pp.inet.fi 

LIITON JÄSENKORTTI
RAJATURVALLISUUSUNIONI PAHOITTELEE JÄSENKORTIN MUKANA TULLEEN 

SAATEKIRJEEN VAKUUTUKSIA KOSKEVAN KOHDAN PUUTTEELLISIA TIETOJA. 

ALLA TARKENNUS VAPAA-AJAN TAPATURMA- SEKÄ MATKUSTAJAVAKUUTUKSEN 

EHDOISTA.

Liiton jäsenkorttiin on painettu vakuu-

tuksen tiedot, joten se toimii myös 

matkustajavakuutuskorttina, lukuun 

ottamatta yli 68-vuotiaita jäseniä. 

VAKUUTETTUINA OVAT: 

•Rajaturvallisuusunionin alle 68-vuotiaat jäsenet, 

jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli 

kuusi kuukautta Suomessa, joiden vakinainen ko-

tipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen 

sairausvakuutuslain piiriin. 

•Jäsenyys määräytyy liiton sääntöjen perusteel-

la. Liitto vahvistaa pyydettäessä, että korvauksen-

hakija on kuulunut vahinkotapahtuman sattuessa 

tämän vakuutuksen piiriin. 

•Vakuutusturva on sidottu järjestön jäsenyy-

teen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan järjestöstä, 

vakuutusturva päättyy välittömästi. 

•Kun vakuutettu täyttää 68 vuotta, vakuutustur-

va päättyy kuluvan vuoden lopussa.  

Lisätietoa vakuutuksista ja muista jäseneduista 

löytyy www.rtu.fi jäsensivuilta.

Seniorit Brysselissä (KUVA MARTTI ROSENDAHL)
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FÖRBUNDETS MEDLEMSKORT
GRÄNSSÄKERHETSUNIONEN BEKLAGAR ATT MEDLEMSKORTETS FÖLJDBREV INNEHÖLL BRISTFÄLLIGA UPPGIFTER 

ANGÅENDE FÖRSÄKRINGEN. NEDAN FÖLJER EN SPECIFIERING PÅ FRITIDSOLYCKSFALLS- OCH RESEFÖRSÄKRINGENS 

VILLKOR.

Förbundets medlemskort innehåller 

även försäkringens uppgift er så kortet 

fungerar även som reseförsäkringskort, 

med undantag för medlemmar äldre 

än 68 år. 

FÖRSÄKRADE ÄR:

•Gränssäkerhetsunionens medlemmar yngre än 

68 år, som huvudsakligen bor över 6 månader i 

Finland under ett kalenderår, vars stadigvarande 

hemort är i Finland och som omfattas Finlands 

sjukförsäkringlags skydd. 

•Medlemskapen grundar sig på förbundets 

regler. Förbundet bekräft ar på begäran att den er-

sättningssökande tillhörde denhär försäkringens 

skydd vid händelsetillfället.

•Försäkringsskyddet är bundet till medlemska-

pen i förbundet. Försäkringsskyddet upphör ome-

delbart om medlemmen går ur eller avskedas från 

förbundet.

•Försäkringsskyddet upphör under det årets 

slut som den försäkrade fyller 68 år.

Mer information om försäkringarna och andra 

förmåner finns på www.rtu.fi medlemssidor.

TIO ÅR MED SENIORVERKSAMHET 
INKOMMANDE ÅR HAR GÅTT 10 ÅR SEDAN FACKFÖRENINGARNA I GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET BÖRJADE MED 

SJÄLVSTÄNDIG FÖRENINGSVERKSAMHET  FÖR PENSIONÄRERNA. INOM  SJÖBEVAKNINGSFÖRBUNDET GRUNDADES 

PENSIONÄRSFÖRENINGEN ”AVOMERIOSASTO” I VASA DEN TREDJE FEBRUARI ÅR 2006. EFTER SAMMANSLAGNINGEN 

AV SJÖBEVAKNINGSFÖRBUNDET OCH GRÄNSBEVAKNINGSFÖRBUNDET ÄNDRADES AVOMERI-AVDELNINGEN ÅR 2013 

GENOM EN REGEL- OCH NAMNFÖRÄNDRING TILL GRÄNSSÄKERHETSUNIONENS SENIORER RF. 

TEXT SAMPPA MATTILA

Vår förening har under årens lopp 

ordnat flertaliga händelser där våra 

medlemmar träff ar före detta ar-

betskamrater, minns gemensamma 

upplevelser och knyter nya kontak-

ter med personer från olika bakgrund och delar av 

Finland. För de som deltagit i tillfällen har det varit 

givande med nya vänner och erfarenheter. 

     Under föreningsverksamhetens rutinmässiga 

årsmöte träff ar man varandra, även om man 

också kombinerat annan verksamhet till dessa 

möten. Veteranveckan som hålls vid Knaapi i Jäm-

sä under vårvinter har också varit återkommande 

på programmet.

     Våra medlemmar har också deltagit i Unionens 

och tidigare Sjöbevakningsförbundets ordnade 

seglatser och våren 2014 ordnade vi en egen 

seglats i Kroatien. 

Ett helt eget kapitel är våra höstutflykter. Under 

dem har vi försökt bekanta oss både mångsidigt 

och på olika nivåer med verksamheten i vår tidiga-

re yrkesbransch och utveckling som pågår inom 

den. Med utflykterna har det öppnats sådana 

dörrar som för den vanliga turisten är onödiga att 

knacka på. 

     Höstutflykterna började år 2010 med att via 

Stockholm besöka Åland för att bekanta sig med 

Ålands sjöbevakningsområdes verksamhet. 

Följande på tur var Staben för Gränsbevaknings-

väsendet och en snabb visit till St. Petersburg 

med färja. Vi besökte också Warszawa år 2012 

för att bekanta oss med Frontex verksamhet. Via 

Åbo och staben för Västra Finlands sjöbevak-

ningssektion besökte vi Gdansk och bekanta oss 

med Polens sjöbevakning hösten 2013. Följande 

höstutflykt tog riktning på norra Karelens Lieksa 

var vi bekanta oss med krigs- och gränsbevak-

ningshistoria, den nuvarande gränsbevakningen 

och deltog även i 70-års jubileumet sen slutet av 

fortsättningskriget. Dethär årets höstutflykt komp-

letterade serien med riktning till Europeiska Unio-

nens huvudstad, Bryssel. Vi träff ade finländska 

europaparlamentariker , besökte EU parlamentet, 

Finlands EU ambassad och Natos huvudkontor. 

     Under det jubileumsåret 2016 som snart ska 

börjar är det tänkt att fira i samband med dessa 

redan tradiotionella händelserna. 

Årsmötet kommer att ordnas under den 15-18:e 

februari i Helsingfors. I samband med det kommer 

vi att bekanta oss med Finska vikens verksamhet 

och i mån av möjlighet b/f Turva. Samtidigt ord-

nas även Helsingfors båtmässa och det är också 

möjligt att besöka den på samma resa. 

     Den 14-20:e mars håller vi den tradionella 

veteranveckan i Jämsä på Knaapi. Våra medlem-

mar har möjlighet att under veckan motionera, 

minnas gemensamma gångna tider och umgås 

tillsammans kostnadsfritt i gruppinkvartering. 

     Den 21-28:e maj förverkligar vi den andra 

seniorseglatsen i Kroatien. Inbjudan till den finns 

på annan plats i denhär tidningen. 

Vår inkommande års höstutflykt kommer att gå 

till sydöstra Finland om årsmötet tillåter det. Vi 

kommer att bekanta oss med den lokala gränsbe-

vakningsverksamheten och även gör ett stick på 

en kanalkryssning till Viborg mellan 1-2.9. 

     Mer detaljerade tidtabeller och program med-

delas senare men ni kan nu redan boka tiderna 

i era kalendrar. Snabbare får ni information om 

händelserna genom att meddela era nuvarande 

epost-adresser till GSU:s kontor. Anmälan till 

händelserna kan göras nu genast och är också att 

rekommendera. Anmälan och eventuella frågaor 

kan göras till ordförande Samppa Mattila, tel 0400 

843607 eller epost. samppa.mattila@pp.inet.fi 
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SENIORIEN PURJEHDUSMATKA 
KROATIAAN KEVÄÄLLÄ 2016 
SENIORIYHDISTYS JÄRJESTÄÄ PURJEHDUSMATKAN ADRIANMERELLE KROATIAAN 21. – 28.5.2016.  MUKAAN MAHTUU 8 - 9 

HENKEÄ.

TEKSTI JA KUVA SAMPPA MATTILA

Lähtö purjehdukselle tapahtuu lauan-

taina 21.5.2016 iltapäivällä Sibenikin 

kaupungissa sijaitsevasta venesata-

masta n. 80 km Splitin lentokentältä 

luoteeseen ja paluu samaan paikkaan 

perjantaina 27.5.2016 illalla. 

     Käytössämme on purjevene, jossa on neljä 

kahden hengen hyttiä, 2 WC:tä, keittiö ja salonki. 

Pituutta veneellä on n. 14 m ja leveyttä yli 4 m.

     Veneen kustannukset henkeä kohden ovat n. 

300 € sisältäen veneen vuokran, loppusiivouksen, 

jollan perämoottorilla, liinavaatteet, omavastuun 

alentamisen (eli vakuutuksen) ja turistiveron. 

     Satamamaksuja, polttoainekuluja, yhteisiä aa-

mupaloja sekä lounaita ym. miehistön keskenään 

sopimia yhteiskuluja varten perustetaan vene-

SENIORERNAS 
SEGLATS I KROATIEN 
VÅREN 2016 
SENIORFÖRENINGEN ORDNAR EN SEGLATS PÅ ADRIATISKA 

HAVET I KROATIEN 21 – 28.5.2016.  RESAN ÄR PLANERAD 

FÖR 8 - 9 PERSONER.

TEXT OCH BILD SAMPPA MATTILA

Avfärden för seglatsen sker på lördag 

eft ermiddag den 25:e maj 2016 från 

marinan i staden Sibenik ca 80 km 

i nordvästlig riktning från flygfältet 

i Split. Retur till samma ställe är 

fredag kväll den 27.5

     Till förfogande har vi en segelbåt med fyra 

stycken två personers hytter, två WC, kök och sa-

long. Båtens längd är ca 14 m och bredd över 4 m.

     Båtens kostnad per person är ca 300€ i vilket 

ingår båtens hyra, slutstädning, en jolle med 

utombordare, sängkläder, den lägre självrisken 

(dvs försäkringen) och turistskatt.

     En sk. ”båtkassa” på 100€/deltagare kommer 

att samlas in på plats för att 

hamnavgift er, bränslekostnader, 

gemensamma morgonmål samt 

luncher mm. Denhär summan 

har vanligtvis varit tillräckligt och det har visat sig 

fungerande. 

     Var och en deltagare ordnar själva sin resa till 

Kroatien. Flygen tur-retur kostar vanligvist mellan 

250 – 400 €. Vi får båten på eft ermiddagen 21.5. 

och den ska returneras senast på morgonen 28.5. 

Rekommenderad ankomsttid till Split flygfält är 

senast 21.5. kl. 14.00 och retur från samma ställe 

kan vara t.ex eft er 28.5. kl 12.00.

     Samppa Mattila är skeppare ombord och även 

andra erfarna sjöfarare deltar så DU kan även 

delta fastän du saknar tidigare erfarenheter av 

segling.

     Jag ber intresserade att anmälan sig snarast 

möjliga till skepparen, antingen per epost samp-

pa.mattila@pp.inet.fi eller tel puh 0400 843 607. 

kassa johon jokainen antaa paikan päällä 100 €. 

Tämä summa on yleensä riittänyt ja homma on 

toiminut hyvin. 

     Matkustuksesta Kroatiaan jokainen huolehtii 

itse. Lennot näyttävät maksavan 250 – 400 euroa. 

Vene saadaan 21.5. iltapäivällä 

ja se pitää luovuttaa viimeistään 

28.5. aamulla joten Splitiin olisi 

hyvä saapua 21.5. klo 14.00 men-

nessä ja paras lähtöaika sieltä olisi 

28.5. klo 12.00 jälkeen.

     Kipparina toimii Samppa Mattila 

ja mukana on kokeneita meren-

kulkijoita joten Sinä voit hyvin 

osallistua vaikka et aikaisempaa 

purjehduskokemusta omaisikaan.

     Kiinnostuneita pyydän ilmoit-

tautumaan pikaisesti kipparille, 

joko sähköpostilla os. samppa.mattila@pp.inet.fi 

tai puh 0400 843 607. 
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SLMV:N JA RVLE:N RTU:N 
LUOTTAMUSMIEHET 
KOULTUSPÄIVILLÄ SAIMAJALLA
30.9.–01.10.2015 SUOMENLAHDEN MERI- JA RAJAVARTIOYHDISTYKSEN LUOTTAMUSMIEHET KOKOONTUIVAT 

YHDISTYKSEN KOULUTUSVASTAAVA SAKU RUOTSALAISEN JOHDOLLA TAIPALSAAREN SAIMAJALLE LUOTTAMUSMIESTEN 

PAIKALLISEEN KOULUTUSTILAISUUTEEN. 

TEKSTI JA KUVA JANNE VARONEN

Yhdistys järjesti vuonna 2014 

ensimmäisen paikallisen luottamus-

miesten koulutustilaisuuden, joka 

koettiin erittäin tarpeelliseksi, joten 

odotukset myös tämän vuoden 

tilaisuudesta olivat korkeat. Koulutuspäiville 

osallistuivat kaikki paikallisyhdistyksen luotta-

musmiesstatuksen omaavat henkilöt sekä lisäksi 

RTU:n puheenjohtaja Erkki Hirvonsalo ja Jouni 

Kurttila. 

Koulutuspäivien aluksi käytiin kierros, jossa 

jokainen kertoi luottamusmiestehtävistään kulu-

neen vuoden ajalta. Keskeisimpinä kysymyksinä 

nousivat esille: työmarkkinatilanne, rajatalohan-

ke, SLMV:n kiinteistöhankkeet, meri- ja rajavartijoi-

den, opistoupseereiden sekä siviilien jatko-

koulutuspaikat vs. tarve RVLE:ssa ja SLMV:ssa, 

merivartiokoulutusjärjestelmä, HelRtOs:n 

työnsuunnittelujärjestelmä, HelRtOs:n resurssit 

2016, HelRtOs:n ja Rito:n lepotilojen kehittäminen 

sekä pakolaistilanne ja sen tuomien prosessien 

vaikutus SLMV:n virkamiesten tehtäviin. Lisäksi 

luottamusmiehet ihmettelivät opistoupseereiden 

runsaslukuisia eroamisia yhdistyksestä ja RTU:sta. 

Luottamusmieskierros oli antoisa ja liiton 

johdon ollessa paikalla saimme tuotua esille 

paikallisia asioita, joita pitää ottaa pöydälle RVL:n 

YT-lautakunnassa tai muissa yhteyksissä. Lisäksi 

paikallisyhdistyksen hallitus tulee ottamaan 

koulutuspäivien tuotoksina käsittelyyn eri asiako-

konaisuuksia.

Luottamusmieskierroksen jälkeen käytiin 

läpi Hirvonsalon ja Kurttilan johdolla tilannetta 

työmarkkinoilla sekä  YT- ja VES-asioita RVL:ssa. 

Lopuksi Kurttila kertoi sotilaseläkejärjestelmän 

tämän hetkisestä tilanteesta eduskunnassa. 

Loppukeskustelussa tuli taas esille, että 

paikalliselle koulutukselle on selkeä tarve, jolla 

ylläpidetään ja kehitetään edunvalvontaa jäsenis-

tön hyväksi. Vuodelle 2016 yhdistys esittää RTU:lle 

ja työnantajalle jälleen kaksipäiväistä koulutusti-

laisuutta.

www.meyerturku.fi
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EDUNVALVOJAT KOOLLA TAMPEREELLA 
RTU RY JÄRJESTI LUOTTAMUSMIESTEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN PUHEENJOHTAJIEN KOULUTUSPÄIVÄT 24. – 

26.11.2015 TAMPEREELLA. TILAISUUTEEN OSALLISTUI YHTEENSÄ 28 PUHEENJOHTAJAA/LUOTTAMUSMIESTÄ, MIKÄ ON 

HYVÄ MERKKI AKTIIVISUUDESTA JÄSENTEN EDUNVALVONTAA KOHTAAN. 

Luottamusmiehiä ryhmätyön ääressä virkaehtosopimusasioiden tiimoilta Kurttilan johdolla.

TEKSTI JA KUVA JANNE VARONEN LTM / 

KOULUTUSVASTAAVA RTU RY

Totuttuun tapaan ensimmäinen päivä 

käytettiin luottamusmiesten katsa-

uksiin ympäri Suomen. Katsauksien 

perusteella tuli esille, että RVL:ssa on 

erilaisia käytäntöjä matkustamiseen 

käytetyn työajan laskennassa, sidotun varallaolon 

määräyksien soveltamisessa sekä virkamiesten 

kurinpidollisten 

toimenpiteiden 

käyttämisessä. 

Tilaisuuteen osal-

listuneen joukon 

yhteinen kanta 

oli, että näiden 

asioiden soveltami-

seen täytyy löytää 

yhteinen käytäntö 

RVL:ssa virkamies-

ten tasapuolisen ja 

oikeudenmukaisen 

kohtelun varmista-

miseksi.

Toinen päivä 

käsiteltiin yhteis-

toiminta-, virkaehtosopimus-, erimielisyys- sekä 

palkkatiimi/palkkalautakunta asioita PLM Jouni 

Kurttilan johdolla. Lisäksi puheenjohtajilla oli oma 

osio iltapäivällä PJ Erkki Hirvonsalon vetämänä. 

Kurttila esitteli erimielisyysasioiden tämän 

hetkisen tilan sekä antoi luottamusmiehille uusia 

tehtäviä erimielisyysprosessien käynnistämiseksi. 

Yksi tärkeimpiä käsiteltäviä asioita oli sotilaseläke-

uudistus, jonka eduskunta on hyväksynyt. Kurttila 

esitteli uudistuksen hallituksen esityksen pohjalta 

ja kertoi sotilasjärjestöjen yhteisestä panoksesta 

vaikuttamistyöhön eläkeuudistuksen aikana. Vaik-

ka vaikuttamistyöhön käytettiin paljon resursseja, 

ei se kuitenkaan tuonut toivottua lopputulosta. 

Asian suhteen on vielä kesken mm. puolustus-

poliittinen asia sodanajanjoukkojen rakenteesta. 

Lisää sotilaseläkkeestä Kurttilan kirjoituksessa 

toisaalla tässä lehdessä.  

Vilkasta keskustelua aiheutti myös RVL:n 

PAK-uudistus jossa käsitellään majoitustiloista 

perittäviä korvauksia. RVL:n toimipisteiden sijainti 

luo virkamiehet eriarvoiseen asemaan korvaus-

perusteiden mukaan. Esimerkiksi saaristossa 

olevalta merivartioasemalta ei voi olla todellista 

mahdollisuutta poistua työvuoron jälkeen lautta-

aikataulun takia, kun taas toisista toimipisteistä 

voi. Tällaisessa tapauksessa perittävä korvaus 

yöpymisestä asemalla asettaa virkamiehet eriar-

voiseen asemaan. Asia on syytä tarkastella vielä 

lakimiesten kanssa. 

Viimeinen päivä käytettiin yhteistoiminta- ja 

virkaehtosopimusasioiden käsittelyyn. Puheen-

johtaja Hirvonsalon esitys 

RVL:n tämän hetkisestä 

määrärahatilanteesta ei 

osallistujajoukkoa naurat-

tanut. Tämän hetken tur-

vallisuustilanteessa tulisi 

taata tarvittavat resurssit 

RVL:lle rajaturvallisuuden 

varmistamiseksi kaikilla 

RVL:n tehtäväsektoreilla.  

RTU ry on tehnyt työn-

antajalle esityksen vuoden 

2016 luottamusmiesten ja 

puheenjohtajien koulutuk-

sista. Uutena tilaisuutena 

koulutuskalenterissa on 

uuden luottamusmiehen 

kurssi, jolla annetaan virastokohtainen perehdytys 

yhteistoiminta- ja virkaehtosopimuskentästä lähi-

vuosina aloittaneille luottamusmiehille. Muiden 

koulutusten osalta mennään edellisten vuosien 

linjoilla.

 PUH (08) 6134 840
WWW.KAJAANINKIRJAPAINO.FI

Maahantuoja:

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

tuoja:

MERIVAIHTEET
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FÖRTROENDEMÄNNEN SAMLADES 
I TAMMERFORS
GSU RF ORDNADE 24-26.11.2015 SKOLNINGSDAGAR I TAMMERFORS FÖR FÖRTROENDEMÄNNENS OCH 

LOKALAVDELNINGARNAS ORDFÖRANDEN. SAMMANLAT DELTOG 28 ORDFÖRANDEN/FÖRTROENDEMÄN VILKET ÄR ETT 

GOTT TECKEN PÅ AKTIVITET INOM MEDLEMMARNAS INTRESSEBEVAKNING. 

Bevakningsflygdivisionens förtroendemän håller sin presentation om förtroendemanna-ärenden.

TEXT OCH BILD JANNE VARONEN FÖRTRO-

ENDEMAN / SKOLNINGANSVARIG GSU RF

Den första dagen användes sedvanligt 

för genomgång av förtroendemän-

nens ärenden runt om i Finland. Det 

kom fram 

från att inom 

GBV förekommer många 

olika sätt att beräkna 

arbetstid som använt till 

resande, tillämpande av 

beredskapsföreskrift erna 

och disciplinära åtgärder 

riktade mot tjänstemän. 

Den allmänna opion 

bland deltagarna var att 

det måste finnas en ge-

mensam praxis inom GBV 

för att kunna behandla 

tjänstemännen lika och 

rättvist. 

Den andra dagen 

behandlades samarbets-, kollektivavtal-, tvister 

och löneteamets ärenden med ledning av huvud-

förtroendeman Jouni Kurttila. Dessutom hade 

ordförandena en egen del under eft ermiddagen 

lett av ordförande Erkki Hirvensalo. 

Kurttila föreläste också om tvisternas nuvar-

nade situation och gav förtroendemännen nya 

uppgift er för att starta fler tvisteprocesser. En 

bland de viktigaste ärenden som behandlades var 

förnyelsen av militäpensionssystemet som riksda-

gen har godkänt. Kurttila förvisade förändringarna 

utgående från regeringens proposition och be-

rättade om militärfackorganisationernas gemen-

samma insats för att påverka under förnyelsen av 

pensionssystemet. Det ledde inte till önskat slutre-

sultat, även om man använde en massa resurser 

till att påverka. Det finns ännu saker som är på 

hälft , bl.a. hur man ska försvarspolitiskt strukturera 

de krigstida trupperna. Mer om militäpensionsen i 

Kurttilas inlägg på annat ställe i tidningen. 

Även förnyelsen av GBV:s bestående order där 

man bestämmer hurudana avgift er man kommer 

att börja kräva för inkvarteringsutrymmen väckte 

en livlig diskussion. Tjänstemännen försätts i 

ojämlika positioner enligt de olika avgift erna på 

GBV:s tjänsteställens placering. T.ex kan man inte 

i praktiken avlägsna sig från en sjöbevaknings-

station pga färjtidtabeller medan man från andra 

tjänstgöringsställen kan. I dylika fall försätter man 

tjänstemännen i en ojämlik situation genom att 

driva in en avgift  för övernattning på stationen. 

Saken bör kontrollerar med jurister. 

Den sista dagen 

användes till att 

behandla samar-

bets- och kollektiva-

vtalen. Ordförande 

Hirvonsalon föredrag 

om GBV:s verksam-

hetsanslag fick ingen 

av deltagarna att 

le. I den nuvarande 

säkerhetssituation 

borde man garantera 

de nödvändiga resur-

serna för att trygga 

GBV:s upprätthållande 

av gränssäkerheten på 

samtliga verksam-

hetssektorer.  

GSU rf har förevisat skolningsplanen för förtro-

endemännen och ordförandena under år 2016. 

Som ett nytt inslag i skolningskalender är den 

nya förtroendemannakursen, som inriktar sig på 

samarbets- och kollektivavtalen på ämbetsnivå 

för förtroendemän som nyss börjat. Den övriga 

skolningen kommer att hållas på samma linje 

som tidigare år. 

Kuhmo

www.op.fi
Keskuskatu 3, Suomussalmi

email: kuhmon@op.fi
Koulukatu 10, 88900 Kuhmo 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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PERTTU MONONEN Rajamiesromantiikkaa

”Olen töissä Niiralassa ja siellä meitä on 7-8 

valokuvausta enemmän tai vähemmän vakavissaan 

harrastavaa rajatarkastajaa. 8.10.2015 meidän kuvausta 

harrastavien Whatsapp-ryhmässä oli illan käynyt 

keskustelu jo kuumana, koska yöksi oli luvattu komeita 

revontulia. Minä olin tietysti ainut, joka oli töissä 

kyseisenä iltana. Joku ryhmän jäsenestä oli ajanut 

Ilomantsiin suon reunalle, kaksi oli matkalla kohti 

Kolia ja muutkin asemissa kameran kanssa ties missä. 

Heti töiden loputtua ajoin pois sivistyksen ääreltä, 

Kukkovaaran päälle kuvaamaan revontulia. Matkalla 

poikkesin Värtsilässä ns. 78:n lenkille, tielle joka kulkee 

aivan raja-aukon reunassa III/77 ja III/78 välillä. Otin 

muutaman kuvan revontulista niin että rajamerkki jäi 

kuvaan, harmitti vain koska juuri sillä hetkellä reposet 

oli todella laimeita. Mutta jotain kumminkin paloi 

kennolle.”

OLLI RANUA Utu

”SPN Utun viimeinen työpäivä 24.11.2015. Viimeisen 

etsintäharjoituksen etsittävät kohteet olivat tällä 

kertaa aiempaa makoisampia. Vuonna 2012 RVL:n 

mestaruuden yhdessä ohjaajansa Tuomo Heikkisen 

kanssa ottanut Utu jäi virallisesti eläkkeelle 1.12.2015. 

Utu täyttää 11 vuotta 11.1.2016.”

JARKKO UUSISALMI Aaarrevyöhyke

KUVIA RAJOILTA
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MIKKO MARKKANEN Sisäministeri Petteri Orpo 

vieraili Nuijamaan rajatarkastusasaemalla 12.11.2015.

MARKUS LAINE Nuijamaan arkea neljän kuvan verran.
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Tunnelmal
lista

joulua!

www.honkalampisaatio.fi 

Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio, puh. (016) 43 211
Asiakaspalvelu Kompassi 040 126 7900, www.tornio.fi

Hyvää Joulua
ST1 LIEKSA

Mönninkatu 30, Lieksa
Puh. 013 522 288

IVALON SILMÄASEMA
Petsamontie 3, Ivalo
Puh. (016) 661 065

Taksi
Jouni Hassinen

Ilomantsi
GSM 0400-378 164

Taksikuljetusta 1+8 paikkaisella pikkubussilla

TASALAN KUUKKELI OY
Jalonkatu 11
Suomussalmi

Puh. (08) 711 246

KAINUUN 
JÄTEYHTYMÄ OY

Koulukatu 12, 88900 Kuhmo
p. 08-653 0121 | www.jateyhtyma.fi 

Wanhan Kalevan Baari
Kainuuntie 24 SUOMUSSALMI

Puh. 04577 325 990

● A-OIKEUDET ● VEIKKAUS

Hyvää Joulua! Hyvää Joulua
KARELIAN SÄHKÖ OY

Ukkolantie 15, Joensuu
www.kareliansahko.fi 

REIKE OY
• Konepajapalvelut

• Kunnossapitopalvelut
Lammintie 1, 56510 Puntala

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

VARTIOINTI 
TANSKANEN OY
Teollisuuskatu 15, Joensuu

Puh. (013) 255 522

  TOHMAJÄRVEN KUNTA
  Rajattomat mahdollisuudet 
   

Hyvä paikka asua ja elää! Tonteista on vara valita. Talojakin tarjolla. 
Lisätietoja puh. 040 105 4015/Laasonen, www.tohmajarvi.fi
 

Rauhallista Joulua
www.tohmajarvi.fi 

HAMINAN 
KESKUS-APTEEKKI

Satamakatu 9, Hamina
Puh. (05) 344 0172
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EDUNVALVOJAT ILOMANTSISSA

POHJOIS-KARJALAN 

RAJAVARTIOSTON RTU:N 

LUOTTAMUSMIES HEIKKI TIIPPANA 

JA PAIKALLISYHDISTYKSEN 

VARAPUHEENJOHTAJA JUHA 

KIVIMÄKI VIERAILIVAT ILOMANTSIN 

RAJAVARTIOASEMALLA 29.-30.10.2015. 

VIERAILUN TARKOITUKSENA OLI 

TAVATA RTU:N JÄSENIÄ JA ASEMAN 

HENKILÖSTÖÄ, SEKÄ KERTOA 

EDUNVALVONNAN AJANKOHTAISISTA 

ASIOISTA.

TEKSTI HEIKKI TIIPPANA
KUVAT MARKO PARVIAINEN JA HEIKKI 
TIIPPANA   

Ilomantsin kunta tunnetaan Suomen ja EU:n 

itäisimpänä kuntana. Kunnassa asuu 5404 

asukasta. Ilomantsissa sijaitsee Euroopan 

unionin mantereen itäisin piste. Itäisin piste 

sijaitsee Ilomantsin Virmajärvellä, jossa van-

ha ja uusi raja kohtaavat. Ilomantsin rajavalvonta-

alueen ainut rajavartioasema sijaitsee lähellä 

kuntakeskusta. Työntekijöitä asemalla on tällä 

hetkellä 27 rajamiestä ja yksi siviilityöntekijä. Ra-

jaosuutta asemalla on 133,4 km, josta vesistöjen 

osuus on noin 30 km. 

Rajavartioaseman kiinteistö on vuokrattuna 

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymältä. Tiloissa 

oli ennen rajavartioasemaa ammattioppilaitos. 

Vuokra on edullinen verrattuna Senaatti-kiinteis-

töjen asettamiin vuokrahintoihin vastaavanlaisis-

sa tiloissa. Aseman tilat ovat toimivat ja isot. On 

jopa puhuttu, että Ilomantsin rajavartioasema, 

olisi tilojensa puolesta yksi Suomen parhaim-

mista. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita, että 

partioon lähtö ja paluu tapahtuu lämpimästä 

autohallista. 

Ensimmäisenä vierailupäivänä osallistuimme 

rajapartioon. Aamu alkoi renkaiden vaihdolla, 

koska talvi oli näyttänyt ensimerkkinsä. Rajapartio 

suuntasi Ilomantsin rajavartioaseman valvonta-

alueen pohjoispäähän. Mukana partiossa 

oli Ilomantsin rajavartioasemalta vanhempi 

rajavartija Joona Mäki. Joona on tällä hetkellä 

paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen, ja entinen 

luottamusmiehen varamies.

Päivä vierähti mukavasti partioidessa, sekä 

tavatessa RTU:n jäseniä ja aseman muuta henki-

löstöä. Keskustelua riitti monista ajankohtaisista 

asioista, mm. töiden suunnittelusta, tasoitusva-

paajärjestelmästä ja eläkeasioista. Huolta herätti 

myös henkilöstön riittävyys rajavalvontaan nyt ja 

tulevaisuudessa.

Seuraavana päivänä oli vuorossa rajavartio-

aseman koulutuspäivät. Aamupäivän aikana 

luottamusmies Tiippana ja varapuheenjohtaja Ki-

vimäki, saivat tilaisuuden 

kertoa edunvalvonnan 

ajankohtaisista asioista 

RTU:n jäsenille. 

Vastaavanlaisia vierai-

luja on tarkoitus järjestää 

myös tulevaisuudessa. 

Seuraavana on vuorossa Lieksa. Kiitokset vieraan-

varaisuudesta rajavartioaseman henkilöstölle!

Hyvää Joulua ja onnellista uutta vuotta 2016 

Rajaviestin lukijoille!

Heikki ja Joona lähdössä rajan tarkastukseen.
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RVL:N KOIRATOIMINTA 100 VUOTTA 
VUONNA 2020
RAJAN KOIRAMIESTEN ENSIMMÄINEN KUNNIAPUHEENJOHTAJA JUHANI IKÄVALKO KUTSUU KAIKKI 

ARKISTOJENKERUUTALKOISIIN. RAJAMUSEON ARKISTOIHIN KAIVATAAN NIIN VALOKUVIA KUIN TARINOITAKIN.

TEKSTI VESA TASKILA

- 
Rajavartiolaitoksen koiratoiminta täyttää 

100 vuotta vuonna 2020. Määräänkin nyt 

rajankoiramiesten ensimmäisen kunniapu-

heenjohtajan ominaisuudessa tekemään 

muisteloita ja katsomaan valokuva-albumit 

läpi, jotta saataisiin näyttelyyn niitä kaivettuja 

helmiä esiin. Valokuvia ei toki tarvitse luovuttaa, 

vaan niistä otetaan kopiot ja aineisto tallennetaan 

rajamuseon käyttöön. Näillä teoilla saamme 

arvokasta ja mennyttä aikaa esille tuleville 

sukupolville. Aineistoa lähettäessä, luovuttaessa 

ja lainattaessa laittakaa saatekirjelmä mukaan 

yhteystietoineen, josta selviää oletteko lainaa-

massa vai luovuttamassa. Lähetettävistä kuvista 

toivotaan kerrottavan kuvan ottaja, ketä kuvassa 

ja mitä kuvassa tapahtuu, kertoo Juhani Ikävalko.

Rajamuseoon on jo saatu arvokasta tietoa, 

mutta lisää kaivataan, esimerkkinä Jukka Roihan 

muistelmat ja aineistot hänen perikunnaltaan. 

Jukka Roiha vaikutti aikoinaan, kun koiratoi-

mintaa perustettiin Kaakkois- Suomeen toisen 

maailmansodan jälkeen.

Mikäli haluat osallistua kuvilla tai jutuilla, voit 

ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

Rajamuseo / Koiratoiminta 100v

Niskapietiläntie 32, 55910 Imatra

Mika Albertsson

puh. +358295429515

mika.albertsson@raja.fi

Raja- ja merivartiokoulu / Koiratoiminta 100v

Niskapietiläntie 32 D, 55910 Imatra

Ari Raitanen 

puh. +3582955429812 

ari.raitanen@raja.fi

Pohjois-Karjalan rajavartioston esikunta / Koira-

toiminta 100v

PL 5 (Onttolantie 20), 80510 Onttola

Antti Könttä 

puh. +358295423018 

antti.kontta@raja.fi

Kainuun rajavartioston esikunta / Koiratoiminta 

100v

PL 60 (Rajakatu 9), 87101 Kajaani

Päivi Dahl 

puh. +358295424033 

paivi.dahl@raja.fi

Lapin rajavartioston esikunta / Koiratoiminta 100v

PL8212, 96101 Rovaniemi

Raimo Oja 

puh. +358295412534 

raimo.oja@raja.fi

Rajajoosepin rajavartioasema / Koiratoiminta 

100v

Rajajoosepintie 3939, 99800 Ivalo

Vesa Taskila 

puh. +358404124969 

vesa.taskila@raja.fi

Konrad Rantala ja Caesar Lapin Rajavartiostossa. Kuva Matti Toivasen albumista.
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JUHANI IKÄVALKO
JUHANI IKÄVALKO ON SYNTYNYT JA MYÖS ASUNUT IMATRAN SEUDULLA KOKO IKÄNSÄ. SUKURASITTEENA EI OLE KOVIN 

PALJOA SOTILASHISTORIAA, PAITSI ETTÄ ÄIDIN PUOLELTA MANNERHEIMRISTINRITARI TOIVO HONKANIEMI ON SUKUA. 

TEKSTI JA KUVA VESA TASKILA

Saadessaan viisitoistavuotis-syntymä-

päivälahjaksi löytökoira Collien, alkoi 

Juhanin syventyminen koiranmaa-

ilmaan. Varusmiespalveluksen käy-

tyään sotilasura kiinnosti häntä niin 

paljon, että hän jätti hakupaperit sekä Kaakkois-

Suomen rajavartiostoon että 

puolustusvoimiin YK-tehtäviin. 

YK-koulutus Niinisalossa jäikin 

kesken, kun Rajavartiolaitos 

kutsui palvelukseensa. Toive 

päästä sissikoiranohjaajaksi ja 

kouluttajaksi oli toteutunut. Ra-

javartiomestari Pentti Hänninen 

vastasi tuolloin koirapuolesta 

Immolankankaalla. Kaakkois-

Suomen koiramiehet/-naiset 

muuten kutsuvat Juhania tutta-

vallisemmin ”presidentti”. 

Neljätoista vuotta sitten 

vuonna 2001 Tohmajärven 

Välivaarasta eläkkeelle jäänyt 

Juhani ei ole koiratouhuja lopet-

tanut ja nykyäänkin hänellä on 

kotona viisi ja puolivuotta vanha 

saksanpaimenkoira Nikke, jonka 

kanssa on treenailtu suojelua ja 

erikoisjälkeä. ”Kalansilmä-Nikke” 

kulkeutui parivuotiaana Juhanin 

perheeseen Tarmo Ikoselta, joka 

on myös koira- alan harrastaja. 

Nikestä puuttui se viimeinen 

naksaus, niinpä Tarmo luopui 

koirastaan ja hankki uutta verta 

Saksanmaalta. Niken viimeke-

väinen peltojälki on tallen-

nettuna YouTubessa nimellä 

Juhani Ikävalko ja Nikke jäljestys 

tehtävä. 

Immolankankaat ovat tuttuja 

kaikille rajamiehille ja aikoinaan 

koiratarha sijaitsi lentokentän 

laidalla nykyisen ilmailukerhon 

paikalla. Tuolloin siinä oli pieni 

kuituinen työmaakoppi ja koirilla oli lautatarha, 

jonne mahtui pari koiraa. Koiria pidettiin juoksu-

langoilla. Koiria oli lisäksi myös pommikellareilla. 

- Sattuipa aikoinaan tapaus, että Puolustusvoi-

mien majuri tuli tarkastamaan pommikellareita. 

Silloin Kosusen Jorma oli mukana tarkastuksessa 

ja kellareille mentäessä Kosunen kertoi majurille, 

ettei sinne voi mennä ilman, että minä olen 

paikalla, koska koira on äärettömän vihainen. 

Kiellosta huolimatta ja koska minua ei jaksettu 

odottaa, meni majuri pommikellariin sanoen, 

että ”Kyllähän minä nämä pommikoirat tiedän”. 

Huonostihan siinä sitten meinasi käydä, kun koira 

ampaisi majurin tykö ja nousi sen päälle. Samaan 

aikaan saavuin paikalle ja näin tilanteen. Hiipien 

menin paikanpäälle, otti kiinni koiran juoksuket-

tingistä ja sanoin samalla Kosuselle, että juokse 

sivusta ohi niin koira merkkaa sinut niin minä tem-

paisen samaan aikaan koiran pois majurin päältä. 

Tilanteessa olisi hyvinkin voinut tulla vakavia 

henkilövahinkoja, mikäli koira olisi päässyt pure-

maan majurilta mahan auki. Tapahtuma säikäytti 

ja majuri myös tajusi tilanteen vakavuuden, että 

nämä on Rajavartiolaitoksen koiria eikä niille ole 

opetettu arvomerkkejä, muistelee Ikävalko.

Lentokentällä on aina treenailtu työkoiria ja 

jonkin aikaa samalla tontilla oli myös Imatran 

palveluskoirayhdistys. Lentoliikenteen kasvaessa 

he hakeutuivat toisaalle. 

- Ajansaatossa 1980-luvulla koirien arvostus 

kasvoi ja alettiin pikkuhiljaa kiinnittämään huo-

miota koirien henkiseen puoleen. Niitä ei enää 

pidetty kuin ”moottorikelkkoja” 

vartiolla. Suuri muutos tapahtui 

vuonna 1985 kun saimme luon-

netestituomarin pätevyydet, 

kertoo Ikävalko.

1990-luvun lopulla alkoi 

henkilöetsintä ja siihen liittyvä 

konttikoirakoulutus - kontteja 

hommattiin itärajan raja- ase-

mille harjoituskäyttöön. Rajan 

kennel oli vielä yhdeksänkym-

mentäluvulla voimissaan ja 

pentuja käytiin testaamassa 

Ivaloa myöten. 

Tämän päivän koiratoiminta 

näyttää Juhanin mielestä erit-

täin valoisalta. Yhdelle koiralle ei 

tuputeta liikaa tehtäviä. 

- Ruotsissa on kokeiltu 

koirien vaihtoa ohjaajien 

kesken. Ohjaajat kokoontuvat 

leireilemään puolivuotiaitten 

koiriensa kanssa ja testailevat 

keskenään, mitkä parivaljakot 

sopivat parhaiten yhteen. Hyviä 

kokemuksia on saatu ja asia 

perustuu vapaaehtoisuuteen. 

Suhteen saa luotua koiraan 

myöhemmälläkin iällä, lopettaa 

Juhani Ikävalko.

JUHANI IKÄVALKO 

Syntynyt 25.9.1951

Asuu Rautionkylässä Imat-

ralla

Varusmieskoulutus Immola 

1971 sissikoiranohjaaja

Palvelukseen 1972 Immolaan sissikoirankou-

luttajaksi

Palveluskoirien SM-pronssia 1981

Eläkkeelle koiranohjaaja tehtävästä 2001 

Tohmajärven Välivaarasta
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KAIPAATKO SINÄ TAI LÄHEISESI 

LUOTETTAVAA TIETOA MIELEN 
HYVINVOINTIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA?
MIELENTERVEYSTALO.FI – NETTIPALVELU NUORTEN JA AIKUISTEN MIELENTERVEYSTALOINEEN TARJOAA LUOTETTAVAA 

TIETOA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEASIOISTA KIINNOSTUNEILLE.

tehdään konkreettisesti.

”Näiden hienojen sisältöjen avulla voi vaikuttaa 

ihan itse omaan tai läheisen voinnin kohenta-

miseen”, valottaa projektipäällikkö Reetta-Maria 

Roiha omahoito-ohjelmien tavoitteista.

Uusia omahoitoja on vielä tulossa joulukuun 

2015 aikana mm. parisuhteen hoitoon, erosta 

selviytymiseen ja vihanhallintaan.

Mietityttääkö, kuinka kohdata henkilö, jolla on 

mielenterveys- tai päihdeongelmia?

”Mielenterveys- ja päihdeongelmien kohtaami-

nen läheisessä tai työyhteisössä saattaa herättää 

monenlaisia tunteita.  Mielenterveys puheeksi –

opas  on kehitetty ensiapuoppaaksi, joka jokaisen 

kansalaisen tulisi käydä läpi”, kertoo Reetta-Maria 

Roiha.

Muita oppaita on mm. sairastuneen läheisille 

ja maahanmuuttajille sekä tietopaketteja peliriip-

puvuuksista, päihteistä ja luonnon hyvinvointivai-

kutuksista.

ONNISTUNUT PROJEKTI!

Mielenterveystalo.fi – nettipalvelu on otettu val-

takunnalliseen käyttöön kesäkuussa 2015, jolloin 

viimeisimmätkin Manner-Suomen sairaanhoi-

topiirit ottivat palvelun käyttöön alueensa työn-

tekijöille ja kansalaisille. Palvelun kehittämiseen 

ja laajentamiseen on saatu valtionvarainminis-

teriön SADe-rahoitusta. ”Projekti on ollut todella 

onnistunut ja positiivista palautetta on tullut hyvin 

paljon”. Käyttäjiä on jo noin 75 000 kuukausittain. 

Mielenterveystalo.fi –nettipalvelun ylläpito on Hel-

singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vastuulla. 

”Mielenterveystalo.fi on koettu niin toimivaksi, 

ennaltaehkäiseväksi ja tietoisuutta lisääväksi pal-

veluksi, että muutkin erikoisalat haluavat saman-

laisen palvelun. Seuraavat talot on jo rakenteille ja 

on muodostumassa ns. Terveyskylä.”

Mielenterveystalo.fi on jo tuttu mm. Suo-

menlahden Merivartioston Rajavartiolaitoksen 

työsuojelun ja työterveyden yhteyshenkilöille. Se 

esiteltiin keväällä pidetyssä yhteisessä opetustilai-

suudessa Immolassa. Mielenterveystaloa voidaan 

pitää toimivana matalan kynnyksen itsehoitona 

tai osana työterveyshuollon muuta hoitoa.

LISÄTIETOJA

Projektipäällikkö Reetta-Maria Roiha

reetta-maria.roiha@hus.fi

www.mielenterveystalo.fi

ILMOITTAUDU JO NYT MUKAAN

RTU:N FRISBEEGOLF 
2016
VAIKKA LUMI ON JO MAASSA JA JOULUKIN ON LÄHELLÄ, NIIN 
ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN OULUN VIRPINIEMESSÄ PERJANTAINA 
19.8.2016 KLO 9:00 JÄRJESTETTÄVIIN RTU:N FRISBEEGOLF KISOIHIN ON 
ALKANUT. TULE YKSIN TAI KAVERIN KANSSA MUKAAN TAPAHTUMAAN 
HAASTAMAAN HALLITSEVA MESTARI SEKÄ PITÄMÄÄN YHDESSÄ 
HAUSKAA HIENON LAJIN PARISSA.

Mielenterveystalossa voi myös 

luotettavasti tehdä itsearviointeja 

työkalujen avulla sekä saada 

suosituksia tuloksen mukaan. 

Mikäli esimerkiksi ahdistuksen 

itsearviointi tuottaa pisteitä niin paljon, että tar-

vitaan ammattilaisten apua, on samoilta sivuilta 

saatavilla myös oireeseen sopivat paikkakunta-

kohtaiset palvelut.

Tiesitkö, että ihminen itse voi tehdä paljonkin 

oman hyvinvointinsa suhteen – myös mielenter-

veyden suhteen?

Mielenterveystalon suosittuja sivuja ovat 

omahoito-ohjelmat. Kyseisten sisältöjen avulla 

käyttäjä saa mm. tietoa oireesta ja työkaluja 

oireen hoitamiseen.

Omahoitoja on kehitetty mm. unettomuuteen, 

ahdistukseen, masennukseen ja päihdeon-

gelmaan. Omahoito-ohjelmia käyttämällä voi 

puuttua oireisiin jo varhaisvaiheessa eikä avuksi 

edes välttämättä tarvita ammattilaisen palveluita. 

Sisältöjä voi käyttää myös muun hoidon tukena. 

Omahoidot koostuvat sisältävät paitsi tekstistä 

myös äänitteistä, videoista ja harjoituksista, joita 
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KESTÄVÄ TYÖKALU JA MIEHEKÄS KORU 

LEATHERMAN TREAD
LEATHERMANIN UUSIN MONITOIMITYÖKALU TREAD KULKEE HELPOSTI 

MUKANA RANTEESSA. KUN HÄTÄ ON SUURIN, VOI APU OLLA SIIS 

YLLÄTTÄVÄN LÄHELLÄ!

TESTI OLLI RANUA

Kun ensimmäiset tiedot tulevasta 

rannekorumaisesta työkalusta tulivat 

julki, moni ilmaisi siitä kiinnostuksen-

sa. Verrattuna aiempiin monitoi-

mityökaluihin, Treadin varsin kallis 

hinta 199 euroa voi jarruttaa monen ostoaikeita. 

Toisaalta Leathermanit ovat kutakuinkin ikuisia 

sijoituksia ja toisaalta nyt samalla rahalla saa 

korun ja työkalun.

OMINAISUUDET

Treadissa kulkee mukana paitsi erikokoisia risti- ja 

tasapääruuvinvääntimiä, myös 6, 8 ja 10 mm kiin-

toavaimet ja 3-6 mm kuusiokoloavaimet. Tämän 

lisäksi mukana on mm. neliöavain, happisäi-

liöavain, SIM-kortin asennustyökalu, lasinrikkoja, 

leikkauskoukku ja pullonavaaja.

Kantajan ranteen paksuudesta riipuen 

Treadista vähennetään tarvittaessa palasia, jotta 

se on sopivan pituinen. Jos ja kun vähentää, niin 

silloin tietysti menettää osan työkaluista. Paloja 

on erittäin helppo poistaa ja lisätä pelkällä ruuvin-

vääntimellä.

Työkalun lukitus ranteeseen ja avaaminen 

ranteesta tapahtuu metallirannekekelloista tutulla 

mekanismilla nopeasti ja helposti.

Leathermaneissa on yleensä veitsi ja pihdit. 

Näitä ei Treadissa kuitenkaan ole. Tämän vuoksi 

sen voi huoletta ottaa mukaan esimerkiksi lento-

koneeseen. Turvatarkastuksessa se on kuitenkin 

syytä laittaa läpivalaisun kautta.

Aluksi myynnissä on ainoastaan kiillotetun 

ruostumattoman teräksisen värinen Tread, mutta 

myöhemmin markkinoille tulee myös musta ja 

kellolla varustettu.

KÄYTÖSSÄ

Treadista voi ja ranteen paksuudesta riippuen 

yleensä myös joutuu ottamaan palan tai paloja 

pois. Kun itse otin yhden palan pois, mitta oli 

omaan ranteeseen sopiva. Pois otetussa palassa 

oli tuumakoon kiintoavain ja leveäpäisimmät 

tasapääruuvinvääntimet. Niitä laskin tarvittavan 

vähiten.

Ruostumaton teräs tunnetusti painaa ja kun 

Treadin laittaa ranteeseen, niin aluksi se tuntuukin 

varsin painavalta. Mutta jo muutaman minuutin 

jälkeen sitä ei enää edes huomaa. Mikäli työsken-

telee työpäätteen ääressä hiirtä käyttäen, Tread 

on parempi laittaa toiseen käteen.

Tread on käytössä kestävä työkalu ja ranteessa 

miehekkään tyylikäs koru. Sillä saa väännettyä 

tiukempaakin ruuvia tai mutteria. Kovin pieneen 

ja ahtaaseen paikkaan sillä ei ruuvia mahdu 

vääntämään, mutta mutteria pystyy vääntämään 

sitäkin ahtaammasta ja vaikeammasta paikasta. 

Treadilla vääntäminen on toki hitaampaa kuin 

”oikeilla työkaluilla”, mutta urakkaluontoiseen työ-

hön sitä ei ole suunniteltukaan vaan satunnaiseen 

tarpeseen.

Kylmällä ilmalla pidettäessä ranneke kylmenee 

nopeasti, joten se on ulkona syytä sujauttaa hihan 

alle. Muutamia kertoja on myös tullut katsottua 

kelloa Treadista, vaikka sitä siinä ei mukana 

olekaan. Toisaalta jos olisi, niin paloja ja siten 

työkaluja joutuisi jättämään pois. 

Mikäli pörssi kestää, niin voin suositella Treadia 

hyvänä sijoituksena, jolla saa samalla paitsi työka-

lun, myös tyylikkään korun.

Jäämme seuraavaksi odottamaan Leather-

man Beltiä eli vyötä, jossa mukana kulkee myös 

kaikki ne työkalut joita et koskaan edes kuvitellut 

tarvitsevasi! Onkohan sellainen jo Leathermanilla 

suunnitelmissa?

TEKSTI PASI KERKKÄNEN

Ilmoittaudu heti kisoihin tai viimeistään 
31.5.2016 mennessä osoitteeseen: suo-
menlahti@rtu.fi. Ilmoittautumiseen nimen 
lisäksi sähköposti johon haluat kisainfon ja 
vartiostosi nimi, sekä info oletko varannut 

huoneen kisahotellista. 
Osallistujille on jo varattu Hotelli Cumulus 

Oulusta 30 kpl 2 hengen huoneita omakus-
tannushintaan 85 euroa/yö/huone ajalle 

18.-20.8.2016 ja lisää varataan, jos nuo ei riitä. 
Varaa itsellesi majoitus 18.7.2016 mennessä, 
joko numerosta (08) 882 7111 tai sähköpostilla 
osoitteesta oulu.cumulus@restel.fi ja ilmoita 
varaukseen taikasanat ”RTU Frisbeekisat” jotta 

saat huoneen kisahintaan.
Kisainfoa tulee ilmoittautuneille sähköpostil-

la heti ilmoittautumisajan päätyttyä kesäkuun 
alussa.

OOLUSSA SIT NÄHHÄÄ, TERVETULOA!

RAJAVIESTI TESTAA
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Hyvaä Joulua

Kone-Virta Ky
98800 Savukoski

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

Husun Metsäkuljetus Oy
Husunpääntie 45, Muurikkala

Puh. 0400 881 508

 Kari Piirainen lukkoseppä puh. 040 589 4520
 Markku Suonnansalo kylmälaitehuoltaja puh. 040 755 5245
 www.takalapinpojat.fi 

Sasta Oy
Eteläinen kauppatori 4, Nurmes

Puh. 020 742 4430
www.sasta.fi 

KELAN POJAT
Kurvisentie 134 A, Kuusamo

Puh. 040 549 4061

Hyvää Joulua!
KAJAANIN KAUPUNKI

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

Muovitehdas
ABSO Oy

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

SEO
SALLAN AUTOHUOLTO KY

Savukoskentie 13, Salla
Puh. 016-831 060

Hyvää Joulua

MJK Transport Oy
Varsapolku 18, Kajaani

Puh. 0500 282 009

Hyvää Joulua!

KONETYÖ SAARINEN

Perä-Aholantie 142, 55100 IMATRA
Gsm 040 510 4640

Jari Mässeli Ky
Kirkontie 464 B, Virolahti

p. 0400 589 180

ASIANAJOTOIMISTO MARSALA
Asianajaja MARKO MARSALA
Mäkelänkatu 2 C, 00500 HELSINKI
Puh. 050 5424 180, fax 09 694 0346
marko.marsala@marsala.fi 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
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TUNNE 
REKYYLI, 
NÄE 
OSUMA
VAINIKKALAN 

RAJATARKASTUSRYHMÄN TYHY-

TAPAHTUMA SAKO SHOOTING 

CENTERILLÄ LAPPEENRANNASSA 

26.10.2015.

TEKSTI JA KUVAT MIKKO KUULUVAINEN

Päätimme Vainikkalan rajatar-

kastusryhmässä syksyllä lähteä 

kokeilemaan uutta ’’ampumarataa’’ 

Lappeenrannassa. Kyse ei ole ihan 

tavallisesta ’’hirviradasta’’, vaan 

rataan on oppia otettu niin Saksasta kuin Ruot-

sistakin. Tämä on ihan uusi juttu ja ensimmäinen 

Suomen kamaralla tässä muodossa. Center 

sisältää lämpimän katetun ampumaradan, 

erä- ja asemyymälän sekä sauna- ja kokoustilat 

c-oikeuksin. 

Sako Shooting Centerissä ammutaan 

asianmukaisen ammunnanvalvojan ohjeiden 

mukaan videotykillä seinälle heijastettua kuvaa 

oikeilla aseilla. Laukauksen jälkeen kuva pysähtyy 

ja näyttää selkeästi osumapisteen. Haastetta 

ja valinnanvaraa riittää niin asevalikoiman kuin 

videoidenkin suhteen aloittelijoista konkareihin.  

Myös omilla aseilla ja patruunoilla on mahdollista 

ampua. Taustajoukot voivat seurata ammunnan 

kulkua erillisestä huoneesta paksun pleksin läpi 

tai kokoustilan puolelta screeniltä. Ampumatilan-

teissa on ehdoton 0-promilleraja ja muutenkin on 

noudatettava annettuja ohjeita.

Meidän rajatarkastusryhmä testasi niin kiväärei-

tä, itselataavaa kertatulikonepistoolia, revolveria 

kuin joustakin. Sen jälkeen oli vuorossa jälkilöylyt 

ja palauttavaa keskustelua. Pitopalvelun kautta 

söimme mahat täyteen ja nautimme huurteiset. 

Kaikille meille ensikertalaisille jäi ihan hyvä mieli 

tästä vähän toisenlaisesta Tyhy-tapahtumasta ja 

voimmekin suositella tätä myös muille ampuma-

harrastuksesta kiinnostuneille! 

Rohkeasti radalle tuntemaan rekyyli, näke-

mään osuma ja nauttimaan muutenkin ampu-

maharrastuksesta - eikä räntäsadekaan haittaa!

Lisätietoa löytyy internetistä: www.shooting-

center.fi
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MESTARI ON MESTARI 
VAIKKA TIUKILLE SE OTTI!
SUOMENLAHDEN YHDISTYKSEN JÄRJESTYKSESSÄÄN ENSIMMÄINEN 

FRISBEEGOLF -KILPAILU JÄRJESTETTIIN HELSINGIN TALIN FRISBEEGOLF 

KENTÄLLÄ 9.10.15. KYSEISELLÄ KENTÄLLÄHÄN PIDETTIIN TOUKOKUUSSA MYÖS 

ENSIMMÄISET RTU:N MESTARUUSKILPAILUT. 

TEKSTI JA KUVA PASI KERKKÄNEN

Vaikka miehiä tippui syystä jos 

toisesta pois kilpailusta vielä kisaa 

edeltävänä päivänä, niin pienestä 

pakkasesta huolimatta oli Talin 

entisen jätemäen huipulle heti 

aamutuimaan rohkaistunut yhdeksän virkamiestä 

kolmesta eri työyksiköstä pelaamaan kahdeksan-

toistaväyläistä rataa kahden kierroksen verran.

Jokaisella pelaajalla oli ollut jo pidemmän ai-

kaa oma pelisuunnitelma selvä ja jäljellä oli enää 

vain suunnitelman toteutuksen vuoro. Aurinkoi-

sessa ja vähätuulisessa säässä pelatun kilpailun 

voittoon ja parhaiten suunnitelman toteutuksessa 

ylsi ylivoimaisena ennakkosuosikkina kisaan 

lähtenyt koko RTU:n hallitseva mestari Olli Pylsy. 

Pylsyn ennakkosuosikin asemasta huolimatta 

kilpailu pysyi tasaisena aina viimeisille väylille asti 

lähimpien haastajien Turusen Samin ja Saarisen 

Tapion käydessä vuoron perään johtoasemassa 

ja luomassa lisää menestyspainetta kisan ennak-

kosuosikille. Ratkaisun makua alkoi olla ilmassa 

vasta viimeisten kolmen väylän aikana, jossa Pylsy 

onnistui repimään eroa haastajiin erinomaisilla 

lähestymisillään ja puteillaan, kun haastajat olivat 

omasta tahdosta huolimattaan päättäneet kiertää 

kyseiset väylät puiden ja pusikoiden kautta. 

Helpolla ei ennakkosuosikki voittoa saanut ja 

näinhän se pitää hyvässä kisassa ollakin, että suo-

sikki laitetaan tiukille. Mestari on mestari, mutta 

ensi vuoden Suomenlahden kisoissa saa varmasti 

mestari tehdä täyden päivätyön, jos haluaa uusia 

mestaruuden. Onhan hallitsevan mestarin pää-

nahka aina metsästämisen arvoinen. 

TD KERKKÄSEN MIETTEITÄ KISOISTA

- Järjestelyt kilpailussa toimivat erinomaisesti, 

pelaajien huolehtiessa itse tarvittavista virvokkeis-

ta sekä pisteenlaskusta tuloksineen. Kisoista isot 

kiitokset menevät itse kisaajille, jotka pakkasesta 

huolimatta osallistuivat kisaan.

- Pääsin käymään pikaisesti kisapaikalla ja 

hyvin pystyi havaitsemaan ja toteamaan, että 

frisbeegolfista on todellakin tullut Suomenlahdel-

la pysyvästi laji, joka saa virkamiehet liikkumaan 

entistä enemmän yhdessä ja työyksiköistä välit-

tämättä. Uusien harrastajien määrä jäsentemme 

joukossa on kasvanut koko kuluneen vuoden. 

Sehän tässä kokonaisuudessa on tärkeintä, että 

jäsenemme ovat sitten he sitten miehiä tai naisia, 

niin liikkuvat ja ovat löytäneet uuden lajin minkä 

muodossa haluavat liikkua. Lisäksi sitä on hauska 

tehdä yhdessä kasvattaen samalla sosiaalisuutta 

ja yhdessä olemisen tunnetta. 

- Ensi vuoden osalta on tarkoitus viedä kisojen 

järjestäminen yhdistyksen vuosikokouksen pää-

tettäväksi virallisesti, jotta frisbeekisat saataisiin 

vuosibudjettiin ja järjestettäisiin yhdistyksen 

taholta virallisesti vuosittain samalla tavalla mitä 

RTU järjestää ne valtakunnallisesti. 

- Tarkoitus olisi järjestää ensi vuoden kisat 

toukokuun puolessa välissä ja paikaksi valikoitiin 

Santahaminan Frisbeegolf rata. Tästä kisasta 

tulee lisä infoa keväällä ja tehdään kisoista entistä 

paremmat. Kisat on tarkoitettu kaikille halukkaille 

yhdistyksemme jäsenille taitotasosta huolimatta, 

muuta et tarvitse, kuin halua olla mukana hyvän 

lajin harrastamisessa. Ennakkoluulottomasti vain 

mukaan ensi vuoden kisaan. Frisbeegolf -harrasta-

jien keskuudessa Suomenlahdella on perustettu 

oma ryhmä, jota pelaajat kutsuvat nimellä FG 

Tinderi, sieltä saa helposti tarvittaessa peliseuraa, 

jos ei halua yksinään harrastaa.  Halutessasi liittyä 

mukaan kasvavaan ryhmään, niin ole yhteydessä 

ryhmän ylläpitäjään Lehtosalon Artoon. 

KISOJEN TULOKSET

1. Olli Pylsy   Kotkan MV-as (65+65=130)

2. Sami Turunen  HelRT-os    (68+67=135)

3. Tapio Saarinen  HelRT-os     (68+70=138)

4. Jukka Soikkeli  Kotkan MV-as(74+78=152)

5. Juha-Matti Heikkinen   HelRT-os    (80+79=159)

6. Jouni Valtonen  HelRT-os     (81+79=160)

7. Mika Lemmetyinen RiTo yksikkö    (81+86=167)

8. Mikko Ylämurto RiTo yksikkö    (88+85=173)

9. Arto Lehtosalo  RiTo yksikkö    (94+82=176)

Olli Pylsyä naurattaa. Pasi Kerkkänen onnittelee.
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JO PERINTEEKSI MUODOSTUNUT KISAILU JÄRJESTETTIIN ENSIMMÄISTÄ KERTAA 3.9.2015

VALVONTARYHMÄ VS ASIAKIRJARYHMÄ
KYSEESSÄ OLI SUOMENLAHDEN MERIVARTIOSTON RIKOSTORJUNTAYKSIKÖN VALVONTARYHMÄN JA HELSINGIN 

RAJATARKASTUSOSASTON ASIAKIRJATUTKINNAN VÄLINEN HAASTEOTTELU. LAJINA TOIMI TÄNÄ VUONNA FRISBEEGOLF. 

HAASTE OLI HEITETTY ILMOILLE JO KAKSI VUOTTA SITTEN VALVONTARYHMÄN TOIMESTA, MUTTA AIKATAULUJEN YHTEEN 

SAATTAMINEN ONNISTUI VASTA NYT.

TEKSTI JA KUVAT JARMO MALINEN

Sateisena syyskuun päivänä kokoontui 

sekalainen seurakunta pelaajia 

Santahaminan radan reunaan. Vii-

meiset kiekkohankinnat oli suoritettu 

samana aamuna ja osalle heittäjistä 

etsittiin lainakiekkoja vielä viisi minuuttia ennen 

starttia. 

Rata itsessään on miellyttävä, niin aloittelijoille 

kuin pidempään harrastaneille. Avausheitoille 

on runsaasti tilaa ja ruuhkista ei ole tietoakaan.  

Kiekot löytyvät helposti ja maisemat on mukavia. 

Väylät kiertelevät Saharan hietikolta kohti vesitor-

nin mäkeä käyden välillä lehtomaisemissa. Pai-

kallisena erikoisuutena välillä joutuu varomaan 

varusmiehiä väylillä. Tähän ongelmaan totesi yksi 

peluri: ”Onhan niillä kypärät päässä.” Pelipäivänä 

ei tosin sotaharjoituksista ollut haittaa. Vieläkö 

varusmiehet saa harjoitella ulkona sateessa, jäi 

meille arvoitukseksi. 

Molemmilla ryhmillä oli ennakkoon tiedossa, 

että kisasta olisi tulossa tasainen. Aktiiviharrastajia 

ja hupiheittelijöitä löytyi molemmista joukkueista. 

Yhteensä heittäjiä saatiin kokoon 25 henkeä: 

14 valvontaryhmästä ja 10 asiakirjatutkinnasta. 

Mustana hevosena kisassa oli mukana myös yksi 

hallinnollisen tutkinnan edustaja Helsinki-Van-

taalta. Hienoisena ennakkosuosikkina taistoon 

lähti asiakirjatutkintaryhmä. Kisassa pääpaino 

oli joukkuetuloksella, mutta henkilökohtaiset 

tulokset tuntuivat vähintäänkin yhtä tärkeiltä. 

Kannustusta ja leikkimielistä kuittailua saatiinkin 

runsaasti yli joukkuerajojen.

Kello 14.00 oli yhteislähtö. Kisailijat oli jaettu 

viiteen ryhmään viidelle eri aloituspaikalle. Iloisten 

karjahdusten ja voimasanojen saattelemana 

kiekot lensivät komeissa ja vähän rumemmissa 

kaarissa kohti koreja. Vesisadetta, auringonpais-

tetta ja hienoja suorituksia mahtui koko kisan 

ajalle.

Kisakierroksen jälkeen heitettiin myös 

pituusheittokilpailu. Pisimmän sektoriin osuneen 

siivun täräytti Saarisen Tapio asiakirjatutkinnasta 

vaatimattomaan tyyliinsä todeten: ”Helpollahan 

tuo tuli.”

Saarinen kruunattiin myös kokonaiskisan par-

haaksi tuloksella 59 heittoa. Kisan kelpo kakkonen 

oli valvontaryhmän Lemmetyinen 63 heittoa ja 

komeasti pronssille ylsi valvontaryhmän Ylämurto 

64 heittoa.

Tärkein eli joukkuekisa kääntyi tällä kertaa 

valvontaryhmälle tuloksin: valvontaryhmä 680 

heittoa ja asiakirjatutkinta 733 heittoa. 

Toki myönnettävä on, että valvontaryhmässä 

jätettiin huonoimmat tulokset laskematta, koska 

asiakirjamiehiä ei ollut kuin 10. Yhtäkaikki kisa 

koettiin mukavana tapahtumana ja jatkoa on 

luvassa tulevina vuosina.

Kisailun jälkeen siirryttiin ruokailemaan, sauno-

maan ja jakamaan palkintoja Villensaunalle.

Erityiskiitos palkinnoista ja saunavuokratuesta: 

Suomenlahden  meri- ja rajavartiovartioyhdistys, 

Suomenlahden merivartiosto, FinnProtec Oy, 

Hantaurus Shot Oy ja Volkswagen Center Airport.

Kiitos myös kaikille osallistujille reilusta 

kisailusta!

Mestari.

Vielä poikia hymyilyttää!
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Nopeakäyntisten 300 - 5000 kW 
dieselmoottoreiden huollot ja 
peruskorjaukset  laivassa tai 
Linnavuoressa 

Patria Aviation Oy Diesel Engines 
www.patria.fi 

Valtuutettu  MTU 
huoltotoimittaja 

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

www.taigakaluste.fi 

  

 

YHTEYSTIEDOT
Asiakaspalvelu (ma pe klo 8 16)
puh. 010 841 1818
vastano o puh. 010 841 1813
asiakaspalvelu@ekjh.
www.ekjh.

Hyödyksi! 
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LESKINEN AMPUU KOVILLA, OSA 2

”OIKEA NAHKAPÄÄTÖSTEN ÄITI”

25 metrin pistooliradalle on 

tehty uudet penkat ja mittavat 

maansiirrot ja rata alkaa olla 

viimeistelyä vaille valmis.

- LÄHES KAKSI VUOTTA SITTEN TEIN 

VALITUKSEN VAASAN HALLINTO-

OIKEUTEEN KOSKIEN ONTTOLAN 

AMPURATA-ASIAA. JUURI SAAMANI 

PÄÄTÖS KERTOO, ETTÄ VALITUSTANI 

EI OTETA KÄSITTELYYN, KOSKA 

EN OLE ASIASSA ASIANOSAINEN, 

PUHISEE KONTIOLAHTELAINEN 

KALLE LESKINEN LOKAKUUN 

LOPULLA.

TEKSTI JA KUVAT JORMA SUMMANEN

Pohjois-Karjalan rajavartiosto haki 

vuonna 2013 uutta ympäristölu-

paa, jossa se päätöksellään rajasi 

käyttöoikeuden koskemaan vain 

viranomaistoimintaa vuoden 2015 

alusta lukien. Samalla rajavartiosto ilmoitti luopu-

vansa 50 metrin- ja hirviradasta, joita se omassa 

toiminnassaan ei tarvitse. Tuo luopuminen tar-

koitti näiden ratojen purkamista ja maa-alueiden 

ennallistamista. (Rajaviesti 1/2014)

- Tuohon jahkailuun meni lähes kaksi vuotta. 

Jotenkin tuli sellainen vaikutelma päätöksestä, 

että kun vastassa on valtion viranomainen ja 

asia osoittautui kimurantiksi, niin helpoimmalla 

päästään kun asiaa ei tutkita. Edustin valtakirjalla 

useita ampumatoimintaa harrastavia yhteisöjä 

ja olen myös Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton 

ampumaratatyöryhmässä ja aktiivinen ratojen 

käyttäjä edelleen. Kyllä tämä on oikea nahkapää-

tösten äiti, sanoo Leskinen

Leskinen kertoo, että rajavartiosto aloitti 

purkamis- ja kunnostustyöt jo noin puoli vuotta 

ennen oikeuden päätöstä viime keväänä. 50 m:n 

ja hirviradat on purettu, maa-alueet on tasattu ja 

puhdistettu. Viranomaiskäyttöön jääville 25, 150 

ja 300m:n radoille on aloitettu mittavat kunnos-

tustoimenpiteet ampumakatosten ja penkkojen 

osalta. Tätä revohkaa toteutetaan noin miljoonan 

euron kokonaisbudjetilla. 

- Eniten tässä jurppii se, että asiaa ei edes ha-

luttu penkoa. Mitään eivät painaneet ne eri yhdis-

tysten kannanotot ja valtakirjat mitä tässä asiassa 

minulla oli. Luulisivat sentään ratojen käyttäjien 

olevan asianosaisia ratoja koskevissa päätöksissä, 

vaan eipä näköjään niin ole. Eihän se koira toisen 

koiran kintuille kuse, pohtii Kalle Leskinen vanhaa 

kansan sanontaa muistellen. 

- Rajavartiosto oli aktiivinen ja aloitteellinen 

evätäkseen valitusoikeuteni. Katson, että puhtaita 

jauhoja ei esikunnan pussissa ollut. Muistaak-

seni vuoden 2013 lisäbudjetissa annettiin 

Rajavartiolaitokselle Immolan, Onttolan ja Ivalon 

ampumaratojen kunnostukseen pari miljoonaa 

euroa ja suurin osa tästä potista oli kohdennettu 

Onttolaan. 

- Eihän tässä ole mitään järkeä, että Onttolaan 

kunnostetaan ampumaratoja viranomaiskäyt-

töön ja siviileille etsitään vastaavia ampumaratoja 

muualta. Pääkohteena on tällä erää saman 

kunnan alueella oleva entisen Kontiorannan 

varuskunnan ampumarata-alue. Näissä uusissa 

suunnitelmissa olen ollut vahvasti mukana 

asiantuntijajäsenenä, toteaa mestariampuja Kalle 

Leskinen.
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MATTI KORHONEN - RAJAN VARRELTA JA VUOSIEN

RESERVIRAHA

Jaakko palasi kaupasta. Ärtyneenä hän 

kuunteli kuin jokapäiväiseen leipään 

kuuluvana vaimon motkotusta. 

Taaskaan ostokset eivät vastanneet 

odotuksia. Mies yritti noudattaa vai-

mon laatimaa listaa, mutta siitä huolimatta suulas 

Kaarina löysi haukun aiheita. 

- Pirkkasuola olisi ollut kolmekymmentä pen-

niä halvempi…  Melkein kilo jauhelihaa, vaikka 

minä panin seitsemänsataa. Ulkolaisia herneitä! 

Nämä sinä viet heti takaisin!

Paras oli kuitenkin tulossa. Kassin pohjalle 

puristuksiin solahtanet suolakurkut nostivat Kaari-

nan vimman huippuunsa:

- Kato millaisia lötkyjä. Ikinä sinä et tee, kuten 

minä olen tuhat kertaa sanonut. Meille ostetaan 

vain tasapaksuja ja kovia kurkkuja. Sanonko mistä 

olet tämänkin mallin katsonut?

Samalla hän näytti veltonoloista kurkkua.

Kaarina heilautti pussin heittoasentoon ja 

hammasta purren sähisi:

- Että minun tekisi mieli paiskata nämä seinään.

- Anna mennä.

Yleensä Kaarina toimi suuttuneenakin harkitus-

ti, mutta nyt hän ylitti rajansa paiskaamalla ostok-

sen keittiön seinään.  Pussi repesi iskun voimasta 

lennättäen sisällön pitkin keittiötä. Kuumalle 

liedelle singahtanut kurkunpala levitti kärytessään 

äitelää lemua. Seinää pitkin purona valuva suola-

vesi muodosti lattialle kivan lammikon.  

Vilkaisematta aikaansaannostaan Kaarina 

jatkoi tavaroiden asettelua jääkaappiin. Kah-

deksanvuotias Jouko halusi tavallisesti auttaa, 

mutta ilmapiiriä tulkiten katsoi viisaammaksi 

pysytellä sivussa. Kaksi vuotta nuorempi Mikko 

tuli keittiöön ja alkoi vetää sormellaan laskuojaa 

suolavesilätäköstä.

Kaarina kokeili käskyvaltansa rajoja huutamalla 

olohuoneen puolelle vetäytyneelle miehelleen:

- Ja sinä siivoat tuon!

- En varmasti. Oma on paskasi, p..kele.

Kirosana tuli niin matalana ja epäselvästi, 

etteivät muut sitä edes kuulleet. Mäntyvaarassa 

ei haettu voimasanoilla lisäpontta. Jaakko muisti 

kuulleensa isältäänkin hänen “perkeetinsä” niin 

harvoin, että siinä oli silloin enemmän juhlavuutta 

kuin pahan manausta.

Jaakko vetäisi takin ylleen ja paineli ulkoilman 

raikkauteen. Kaarina huusi perään jotain “rauk-

kamaisesta pakenemisesta”, mitä Jaakko tottavie 

sillä hetkellä halusikin tehdä. 

Toki heillä sovussakin osattiin elää, mutta kun 

hiiliä kerättiin tarpeeksi pään päälle, roihahtivat-

han ne joskus liekkiin. Heillä myös keskusteltiin. 

Sanan ”keskustella” Kaarina osasi esittää sellaise-

na vaatimuksena, että pelkkä sana nosti Jaakolla 

niskakarvat pystyyn. 

Joistakin asioista puhuttiin vähemmän, vaikka 

juuri ne olivat varsinaisena pohjana pienistä asi-

oista syttyneisiin riitoihin. Iän karttuessa tietyissä 

kysymyksissä oli alkanut tapahtua muutoksia. 

Varsinkin ”niissä”. Ei niitä oltu unohdettu koko-

naan, mutta kun kysyntä ja tarjonta eivät olleet 

tasapainossa, aiheuttivat ne tunnistamattomina 

markkinahäiriöitä.

Ulkona Jaakkoa hyväili lempeämpi ilmapiiri. 

Hänestä tuntui kuin jotakin pitäisi tehdä, mutta 

mitäpä sitä valmiissa maailmassa. Portailla 

istuessaan hän kaivoi taskustaan Valtiokonttorilta 

saamansa kirjeen.

“Teille on myönnetty vanhuuseläke”

- Vanhuuseläke!

Jaakko luki sanan vanhuuseläke useampaan 

kertaan. Äänen sävystä kuulsi tyytyväisyys yhden 

jakson päättymisestä. Paperi toi käsille myös sen 

kuolemattoman totuuden, että ikääntyminen 

kaikkine vaivoineen oli tullut käsille. Ja kaikesta 

rimpuilusta huolimatta jossakin vaiheessa odot-

taa vääjäämättömästi hauta.

Jaakon ajatukset katkesivat huomatessaan 

portaiden vieressä poikien heittämiä roskia. 

Kerättyään paperit hän vilkaisi leikkitraktorin 

rikki repsottavaa nosturia. Laitteen korjaaminen 

sulin käsin ei onnistunut ja niinpä hän jätti asian 

sikseen. Jaakko käppäili pohjatuulen suojaksi 

istutetun orapihlaja-aidan luokse. Hän tarkasteli 

sitä hajamielisenä kuin olisi etsinyt sieltä hedel-

miä. Kaikki hänen toimensa olivat epämääräistä 

tyhjän täytettä.  

Tehtyään muutamia turhia askareita hän näki 

autotallin rampissa pesätarpeita keräilevän västä-

räkin. Jaakko katseli linnun puuhia, jossa oli oikea 

tekemisen meininki. Myös nurkan takana lymyillyt 

kissa huomasi linnun ja yritti ryömiä hyökkäyse-

täisyydelle. Katti tunsi jo suussaan linnun maun 

eikä voinut pidätellä tunteitaan. Leuka väpättäen 

sen suusta purkautui saalistajan kurahtelu, joka 

ajoi linnun tiehensä. Pettyneenä mirri kämpi 

isäntänsä luo kailottaen menetystään.

Miaouu… Miaaoou!

- No tulehan tänne...  Sinä se olet suurempi 

herra kuin rajavartija.  Tai vääpeli… tai kenraali. 

Heiltä se otetaan virka joskus pois, mutta sinulla 

se on talossa elinikuinen.

Kissa vahvisti isäntänsä pohdinnan.

- Miiau.

Kissa ja mies viipyivät autotallin seinustalla 

pitkän tovin. Yksissä tuumin he siirtyivät talonsa 

portaille. Sisältä remahti Kaarinan ja Mikon 

yhteenotto. Kun kumpikaan ei tuntunut antavan 

periksi, äänet kovenivat ja pian poika ryntäsi 

huutaen ulos.

- Auttakaa jalat, kun pää on vaarassa!

Pelastuttuaan rappusille asti poika rohkeni 

tarttua järeämpiin aseisiin: 

- Akka, akka,... pöljä akka, pöljä akka!

Omasta läksytyksestä loukkaantuneena Jaak-

ko torui poikansa käytöstä vain minimimäärän.

- Mikkoo!

Poika luimisteli vempuloidessaan etäämmälle, 

potkaisi reitille osunutta veljensä kuorma-autoa ja 

käänsi kiukkunsa isäänsä.

- Eläkä kato!

Siihen Jaakko ei reagoinut millään tavalla. Mie-

hen ajatukset harhailivat jossain muualla. Mikko 

huomasi isänsä hajamielisyyden ja huomion 

saamiseksi huuteli joitakin solvauksia. Saamatta 

vastakaikua, poika alkoi laajasti kaarrellen lähes-

tyä isäänsä. Luotuaan vielä muutaman tuiman 

katseen portaiden suuntaan, käväisi hänen 

suupielessään kiukun sulamisen merkkinä ohut 

hymyntapainen. Jo muutaman hetken kuluttua 

poikanen istui isänsä vieressä. Muutama äkäinen 

tuhahtelu muistutti äskeisestä kuohusta, mutta 

vahvasti parempaan oltiin menossa 

Äkkiä Mikko kysyi isältään:

- Mitä sinä mietit?

- En minä mitään.

- Mietit sinä. 

- Miten niin?

- Sinulla on näytönsäästäjä päällä

- Näytönsäästäjä. Mistä sinä sen keksit?

- Jouko sanoi.

Jaakko huvittui pojan vertauksesta, ja ottaak-

seen ohjakset keskustelussa kysyi pojalta: 

- No mietitkö sinä koskaan?

- En. Minä ajattelen ensin jonkin asian ja vasta 

sitten mietin.

- Vai niin.

- Isi, onko reservi palkkaa?

- Ei ole.

- No sitten ei voi maksaa kuukausirahaa!

- Kyllä sitä voi. 

- Niin, pitää ottaa tililtä!

- Niinpä tosiaan.

Kun ajattelut, reservit ja kuukausirahat oli saatu 

järjestykseen, miesten keskustelu alkoi pouk-

koilla tavallisissa asioissa. Välillä oltiin tovi aivan 

hiljaa. Mikko piirteli sormellaan porraslautaan 

näkymättömiä ympyröitään. Mikäpä heillä siinä 

oli kolmisin ollessa. Kissa, Mikko ja Jaakko. 

Hetken kuluttua avoimesta ikkunasta alkoi 

kuulua pianon tapailua, jonka sävelestä miehet 

eivät saaneet heti kiinni. Jouko kävi musiikkiopis-

tossa ja yritti silloin tällöin jäljitellä kuulemiaan 

sävelmiä.

Kun miehet kuulivat Joukon alkavan päästä 

melodiaan käsiksi, yrittivät he arvailla teoksen 

nimeä. Mikko sen sitten keksi.

- Se on se kastelaulu.

- Niinpä taitaa olla. 
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HELMI JA HEVIVähän kerrallaan, lukemattomien yritysten 

jälkeen soinnut juoksivat yhä selvemmin. Mikko 

kuunteli soittoa ja katsoi kohti isäänsä ylpeänä 

veljensä taidosta:

- Jouko soittaa hyvin!

- Niinhän tuo kuuluu 

Soitto kulki yhä tarkemmin säveltäjän merkitse-

miä polkuja.  Kun soittoniekka osasi mielestään 

tarpeeksi hyvin, kaivoi hän muististaan lauluun 

kuuluvia sanoja.  

Mikko pyrskähti nauruun:

- Nyt se laulaa.

Kuunneltuaan aikansa veljen esitystä, Mikko 

tapitti katseellaan isäänsä, joka haaveissaan oli 

suistunut ties vaikka pitkospuille.

- Laula sinäkin!

Jaakko havahtui käsillä olevaan hetkeen. Este-

lyistä huolimatta poika ei antanut periksi. Lopulta 

isä toteutti lapsensa toiveen. Hän alkoi laulaa 

synnyinlahjaksi saamallaan karmealla äänellä. 

Jaakon jollotuksessa oli poikia miellyttävää kul-

mikkuutta, jota he joskus myöhemminkin pyysivät 

kuultavakseen. 

TAKOMO - PIENKONEKORJAAMO

VELJEKSET RUOKOLAINEN

Lieksa

INARILAINEN
www.inarilainen.fi 

INARIN SEURAKUNTA
Sairaalantie 5, Ivalo
Puh. 010 778 5200

www.inarinseurakunta.fi 

KUUSAMON SEURAKUNTA
Hyvää Joulua

www.kuusamonseurakunta.fi 

PORIN PUUTUOTE OY
Alikyläntie 74, Pori
Puh. 0400 597 529

KUHMON EKO-KALA OY
Hossantie 46, 89920 Ruhtinansalmi

Puh. 040 756 6622

SAMPO APTEEKKI
Sampokeskus, Rovakatu 28, Rovaniemi

Puh. 010 320 3620
www.sampoapteekki.fi 

PELTOLAN MARJATILA
Jouni Mutanen

Halla-ahontie 13, 80510 Onttola
www.peltolanmarjatila.fi 

KAJAANIN SEURAKUNTA

Linnankatu 12, Kajaani

KUORTTISEN LUOMUKANALA
Soskuantie 91, Lappeenranta

Puh. 0400 250 437

NAPAPIIRIN KULJETUS OY

www.nakuoy.fi 

KUHMON PYÖRÄ JA PIENKONE
Kainuuntie 95, Kuhmo

Puh. 0400 537 065
Korjaamo puh. 0400 383 575

SUOMUSSALMEN VESI JA LÄMPÖ OY

Kurimontie 5, Suomussalmi
Puh. 0400 389 907
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RAJAN HIRVENHAUKKUKOE 2015
SYYSKUINEN AAMU ODOTTI VALKENEMISTAAN SATEISENA JA TUULISENA. YHDEKSÄNSIIN RAJAN 

HIRVENHAUKKUMESTARUUSKISOIHIN OSALLISTUVAT 15 KOIRAA OHJAAJINEEN, TUOMARIT JA TOIMITSIJAT OLIVAT 

JOUTUNEET HERÄÄMÄÄN AIKAISIN.  

Kuvassa voittaja Pionharjun Fiinu ja Pasi Keränen palkintovuoren takana.

TEKSTI JA KUVA ALE SEPPÄNEN

Kilpailutapahtuman aloittavan 

aamupalan tarjoilu alkoi aamuvii-

deltä. Maastoeväspussi mukanaan 

kilpailijat siirtyivät kilpailun ylituo-

marin puheille esittämään koirien 

asiapapereita, samoin maastoon koirien mukaan 

lähtevien tuomarien kelpoisuus tehtäväänsä 

tarkastettiin.   

 Ylituomaripuhuttelussaan Ilmari Tauriainen 

totesi olosuhteiden olevan tosi haastavat edelleen 

jatkuvan kovan sateen 

vuoksi.  Kuitenkin, luottaen 

maastomestari Heikki Man-

nisen ja maasto-oppaiden 

ammattitaitoon, hän odotti 

kisasta hyviä tuloksia. 

Arvostelu tuli suorittaa 

sääntökirjan mukaan ja 

koirien irtilaskulle annettiin 

tunnin aikaväli olosuhteista 

johtuen. Arvosteluajan tuli 

alkaa viimeistään klo 08.30. 

Jotta kotijoukkojen ja 

muiden kisoja seuraavi-

en jännitystä pystyttiin 

pitämään yllä, sovittiin että 

hirven löytymisestä ilmoi-

tetaan kilpailun johtajalle, 

joka vastasi nettisivujen 

ylläpidosta. Ylituomarin ar-

vio kelin haastavuudesta oli 

oikea. Yhdeksän kilpailijaa 

ilmoitti hirvien löytyneen.

Kokeen tulostasos-

ta tuli korkea. Voittaja 

Pasi Keräsen yhdessä isänsä Juhanin kanssa 

omistama vajaa kaksivuotias Jämtlanninpys-

tykorvanarttu Pionharjun Fiinu toi maastosta 

huippupisteet 94,5. Toiseksi sijoittui Veli-Antti 

Leinosen Jämtlanninpystykorvauros Silivilin Ukko 

saaden 92 pistettä. Seuraavat neljä ykköstuloksen 

saavuttanutta koiraa saivat myös hyvät 78,5 – 82,5 

välillä olevat pisteet. Täyden arvosteluajan hirvien 

kanssa pystyi työskentelemään kuusi koiraa, joista 

4 oli aiemmissa kokeissa saavuttanut käyttövalion 

arvon.

Voittajakoiraa maastossa ohjannut Pasi Kerä-

nen kertoi saaneensa Fiinun viiden pennun pesu-

eesta viimeisenä narttuna. ”Fiinu on luonteeltaan 

lupsakka ja kotioloissa isännälleen miellyttämi-

senhaluinen. Ensimmäisen riistatyönsä Fiinu teki 

kymmenkuisena toisen koiran kaverina viihtyen 

tuolloin karhun mukana pari vuorokautta. Ensim-

mäisellä hirvityöskentelyllä Fiinu viihtyi 14 tuntia. 

Fiinun vahvimmat ominaisuudet ovat nopea 

haku ja liike sekä jäljestyskyky, yhteydenpito ei 

sen sijaan ole Fiinun parhaita ominaisuuksia, sitä 

ei tahdo saada pois hirvityöskentelystä. Nyt Fiinu 

saatiin pois työskentelystä ja voittoon vaadittavat 

pisteet saatiin kokoon”. Pasi kertoi Fiinun voiton 

tulleen yllätyksenä: ”Odotin parempaa tulosta toi-

selta kisassa mukana olevalta koiraltani, joka on 

paremmin ohjattavissa. Valitettavasti Rukkipuron 

Jörän kohtaloksi sattuivat yhteistyökyvyttömät 

hirvet”.

IX Rajan hirvihaukkumestaruuskisat kilpail-

tiin Suomussalmella 18.9. Kilpailukeskuksena 

toimi Suomussalmen seurakunnan leirikeskus 

Roinila. Kisajärjestelyistä vastasi Suomussal-

men kennelrengas. Tapahtumasta muodostui 

aiempien vuosien tapaan mukava kenneltapah-

tuma samanhenkisten ihmisten kokoontuessa. 

Aiemmin kisan järjestelystä ovat vastanneet 

Kaakon ja Pohjois-Karjalan koiramiehet.  Vuonna 

2016 10-vuotisjuhlahaukut käydään ilmeisesti 

Ilmajoella meripuolen miesten junailemana.

Kisojen järjestelytoimikunta kiittää Ylituomari 

Ilmari Tauriaista ja kisan sihteeriä Seppo Komu-

laista. Myös kisan maastotuomarit ja -oppaat, 

sekä maastoja luovuttaneet metsästysseurat 

ansaitsevat erityisen kiitoksen. Ilman heidän 

panostaan näitä kisoja ei pystyttäisi järjestämään.

Kilpailun tukijat ja yhteistyökumppanit Suo-

mussalmen kunta, Suomussalmen seurakunta, 

Jarin ATK-piste/ Ultracom, Osuuskunta Itämaito, 

Kainuun rajavartioston päällystöyhdistys, RTU ja 

Tasalan kuukkeli/ IKH  ansaitsevat myös suuret 

kiitokset.

TIIVISTELMÄ 

HIRVENHAUKKU-

KOKEEN KULUSTA 

JA TARKOITUK-

SESTA

Hirvenhaukkukokeen 

tarkoitus on testata 

hirvenmetsästyksessä 

käytettävän koiran 

metsästysominaisuuksia. 

Hyvän hirvikoiran tulee 

hakea hirveä ripeästi 

riittävän laajalta alueelta 

ja löytää hirvi tehokkaasti. 

Löydettyään hirven sen 

tulee riittävän kuuluvalla 

ja tiheällä haukullaan 

pitää hirvi paikoillaan. 

Lisäksi koiran pitää 

seurata karannutta hirveä 

ja saada se pysähtymään 

uudelleen seisontahauk-

kuun. Tätä ominaisuutta 

testataan häiritsemällä 

haukussa olevaa hirveä pyrkien saamaan se 

liikkeelle. Työskentelyominaisuuksia testataan 

viiden tunnin ajan. Koiran ja miehen yhteistyö-

tä tarkastellaan koiran kytkettävyyden osalta, 

haku- ja työskentelyajan aikana, ja arvosteluajan 

päättyessä koira tulisi saada tulemaan pois hir-

vityöskentelystä joko omatoimisesti tai ohjaajan 

kutsumana. Näitä ominaisuuksia arvostellaan 

kymmenen arvostelukohdan perusteella maksi-

mipistemäärän ollessa 100 p.

http://www.rajanhirvihaukkumestaruus.fi/

tulokset.php
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RVL SÄBÄ 2015
RAJAVARTIOLAITOKSEN SALIBANDY MESTARUUSTURNAUS KISATTIIN KAJAANISSA 13.11.2015. KAINUUSEEN OLI 

MAAKUNNISTA MATKUSTANEET JOUKKUEET: POHJOIS-KARJALASTA, KAAKKOIS-SUOMESTA, LAPISTA, LÄNSI-SUOMESTA 

SEKÄ RAJA- JA MERIVARTIOKOULULTA. 

TEKSTI PERTTU KIVIOJA
KUVA PEKKA NOUSIAINEN

Kainuun rajavartioston komentaja 

toivotti joukkueet tervetulleiksi 

avauspuheenvuorossaan jonka 

jälkeen ottelut pääsivät käyntiin. 

Yksinkertainen sarja takasi kaikille 

paikalle tulleille joukkueille viisi peliä päivän 

aikana. Ensimmäiset ottelut saattoivat tuntua 

20min peliajaltaan lyhyiltä, mutta päivän kuluessa 

halukkaat saivat vuodattaa hikeä riittävän määrän 

kentälle. 

Sen verran lyhyehkö peliaika näytti vaikuttavan 

ottelujen kulkuun, että ensimmäisen maalin teh-

nyt joukkue oli yleensä vahvoilla pelin edetessä. 

Takaa-ajoon ei ollut liiemmin aikaa. Sarjan kään-

tyessä loppupuolelle mitalikamppailuihin erottui 

Kainuu, P-KR ja K-SR. Heidän takanaan RMVK:n 

nuoret kevytkenkäiset miehet pistivät laajalla 

pelaajistollaan vanhemmilleen kampoihin, mutta 

vielä kokemus näytti kääntävän ottelut heille 

tappiollisiksi. Länsi-Suomen kapea pelaajarinki 

olisi ehkä vaatinut hieman lisää miehiä, mutta 

heidän pari maalituuletusta oli kyllä turnauksen 

riehakkaimmat.

Ennakkokaavailuissa ratkaisuotteluksi kaa-

vailtiin P-KR:n ja K-SR:n taistoa sarjan lopussa. 

Olivathan he edellisen vuoden kaksi parasta. 

Kainuu onnistui kuitenkin peittoamaan lähimmän 

eteläisen naapurinsa, joten nyt heillä oli mahdolli-

suus mestaruuteen voittamalla K-SR. Ottelu eteni 

tiukkana puolustustaisteluna ja kaikille oli selvää, 

että kyseessä oli ns. yhdenmaalin peli. K-SR onnis-

tui rikkomaan kuparisen hieman ennen ottelun 

puoliväliä. Kainuun vasemmat pakit epäröivät 

hetken vaihtoaan ja K-SR rankaisi välittömästi 

tahtomaalilla. Silminnäkijähavaintojen mukaan 

pallo oli litteänä maalinperukoilla tuomarin 

näyttäessä maalin syntyneen. Kainuun yrittäessä 

omaa ratkaisuaan erikoiskentällisin tuli lopullinen 

ratkaisu K-SR:n vastaiskusta. 

P-KR:llä oli mahdollisuus vielä viimeisessä 

ottelussaan mutkistaa voittotaistelua voitolla 

Kaakosta, mutta siihen eivät heilläkään rahkeet 

riittäneet. K-SR oli turnauksen suvereeni ykkönen 

maalierolla 20 tehtyä ja 0 päästettyä. Kainuu 

toinen ja P-KR kolmas. Illallisgaalassa palkittiin 

mm. pistepörssin voittaja Joonas Kiiskinen K-SR 

tehoilla 6+4 ja maalipörssin voittaja kuudella 

tehdyllä maalilla Juho Hetemaa K-SR. Paras 

maalivahti löytyi tänä vuonna LR:n joukkueesta, 

hän oli Marjo Portti.

Ja epävirallinen rajan 

”yläpeltipaljaanabiljardin”-mestaruus ratkaistiin 

myöhemmin hotellin saunalla. Tulokset siitä 

eivät ole ehtineet toimitukseen lehden mennessä 

painoon.

Seuraavan vuoden turnaus pelataan Lapin alu-

eella, ja syysretken kohteeksi on kaavailtu Kittilän 

Leviä. Lappilaiset aikoivat kerätä koti turnaukseen 

kaikki parhaat miehet, mikä tarkoittaa muille 

pelkkiä murusia palkinto pöydältä.

Voittajat.
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ERÄLLINEN
VOITTAJIA JA HÄVIÄJIÄ

Suomessa hyvin tunnettujen Buster –

alumiiniiniveneiden valmistus siirtyy vuoden 2016 

alussa japanilaisomistukseen.

Ajan yleisiin puheenaiheisiin kuuluva 

ilmastonmuutos on jo vaikuttanut 

ja tulee tulevaisuudessa vaikutta-

maan yhä enemmän myös erän-

käyntiin liittyviin asioihin. Pääosin 

tämä koskee eri riistalajien esiintymisalueita ja 

tietyissä tapauksissa jopa koko lajin olemassa-

oloa. Kalakantoihin ilmiöllä ei liene tätä tietoa 

kovinkaan suurta vaikutusta.

Eniten asiasta hyötynee rusakko, jonka esiin-

tymisalueen raja on siirtynyt koko ajan pohjoi-

semmaksi. Laji on runsastunut maamme etelä- ja 

keskiosissa niin, että se alkaa uhata perinteisen 

metsäjäniksen elinmahdollisuuksia samalla 

alueella. Asiaa vaikuttaa rusakon suurempi koko 

ja parempi sopeutuvuus asutuksen aiheuttamiin 

häiriötekijöihin.  

Muita hyötyjiä ovat hirvi ja muut hirvieläimet. 

Nykymuotoisen metsätalouden seurauksena 

syntyneet ja syntyvät suuret taimistoalueet 

parantavat hirven elinolosuhteita etenkin talvi-

kaudella, joka sekin on muuttunut lauhemmaksi 

ja lyhyemmäksi. Viimeksi mainitusta hyötyvät 

myös pienemmät hirvieläimet, mikä mahdollistaa 

niiden esiintymisalueen laajenemisen entistä 

pohjoisemmaksi. Sama koskee vähäisemmässä 

määrin myös fasaania, jonka osuus riistasaaliista 

on ollut muutenkin melko marginaalinen.

Suurin uhka koskee riekkoa ja kiirunaa, joista 

viimeksi mainittu kuuluu jo nykyiselläänkin riista-

eläinten marginaaliin. Riistaeläinten ulkopuolisis-

ta lajeista uhanalaisin on naali, jonka pesimäkan-

ta Suomessa alkaa olla jo lähes finaalissa.

Metsätalouden suurin uhka kohdistuu met-

soon, joka kärsii eniten laajamittaisista avohak-

kuista ja tiheästä metsäautotieverkostosta. Muita 

syitä on vaikea keksiä, koska samalla korkeudella 

olevan Ruotsin metsokanta on paikoin hyvinkin 

vahva. Toki siihen vaikuttaa myös pienempi 

metsästyspaine, mutta ei siellä ole myöskään 

Suomen kaltaisia laajoja avohakkuuraiskioita.

Vaikka olen puhunut asiasta aikaisemminkin, 

olen edelleen sitä mieltä, että metsänkäsittelyta-

poja tulisi keventää jättämällä eri maastokuvioille 

enemmän eri-ikäistä puustoa ja muuta kasvil-

lisuutta. Riistan viihtyvyyden ohella menettely 

parantaisi maisemallisia arvoja, ja saisi metsän 

tuntumaan luonnollisemmalta.

BUSTERIT MYYTIIN YAMAHALLE

Suomen kenties tunnetuin pienvenemerkki 

Buster siirtyy japanilaisomistukseen, kun Fiskars 

Oyj ja Yamaha Motor Europa NV allekirjoittivat 

asiaa koskevan sopimuksen tämän vuoden 

marraskuussa.

Sen mukaan ensi vuoden alussa toteutuva 

kauppa käsittää Inhan Tehtaat Oy Ab:n osakkeet, 

Buster –tuotebrändin siihen liittyvine kiinteis-

töineen Ähtärissä. Fiskars perustelee kauppaa 

keskittymisellä tiukemmin ydinliiketoimintaansa 

eli toiminnallisiin., asumis- ja ulkoilutuotteisiin.

Kauppa on siinä mielessä merkittävä, että 

Inhan Tehtaat on Euroopan suurin alumiinive-

neiden valmistaja, jonka laajimmat markkinat 

sijoittuvat Itämeren alueelle. Sen tämän vuoden 

liikevaihdoksi arvioidaan noin 32 miljoonaa ja lii-

ketulokseksi noin miljoona euroa. Yritys työllistää 

tällä hetkellä noin 169 henkilöä.

Busterit ovat suosituimpia alumiiniveneitä 

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, jotka kestävät 

kovaakin käyttöä aina ammattikäyttöön saakka. 

Se on tehnyt useita vuosia yhteistyötä Yamahan 

kanssa, joten kauppa on luonnollinen jatkumo 

liiketoiminnan laajentamiselle uusille markkinoil-

le, kertoo Fiskarsin veneliiketoiminnan johtaja 

Juha Lehtola.

Ostajan mukaan veneiden valmistus pysyy 

Suomessa ja henkilöstö siirtyy vanhoina työnteki-

jöinä Yamahan palvelukseen.

Kauppa ei ole ensimmäinen laatuaan Suo-

messa. Maineikas asetehdas Sako siirtyi joitakin 

vuosia sitten italialaisen Berettan omistukseen 

saadakseen leveämmät hartiat kantamaan kus-

tannuspaineita. Syy tähän oli selvä, suuremmat 

sarjat tulevat aina halvemmaksi kuin pienet.

Toisaalta kaikki kaupat eivät suinkaan ole suun-

tautuneet ulkomaille. Päinvastaisina esimerkkei-

nä voidaan mainita kansainvälistyneet Rapala 

ja Nammo-Lapua, jotka ovat silti säilyneet suo-

malaisomistuksessa. Kilpailu on vain niin kovaa, 

että kansainvälisillä markkinoilla menestyminen 

edellyttää enemmän tai vähemmän pitemmälle 

menevää yhteistyötä.

NEOPREENISAAPPAAT

Kuten aikaisemmin on jo tuotu esille, perinteisten 

kumisaappaiden hinta-laatusuhde ja kestävyys 

on tullut viime vuosina alaspäin kuin lehmän 

häntä. Tämän tietäen ostin vielä loppukesällä 

yhdet halpasaappaat kokeillakseni tarjoaisivatko 

ne paremman vastineen ostosummalle.

Valituksi tuli lyhytvartinen Nordlander -kumi-

saapas, jonka nimi viittasi niiden sopivuudesta 

pohjoismaisiin olosuhteisiin. Alle neljänkympin 

hinta, siisti viimeistely ja pitävän oloinen pohjaku-

vio antoivat olettaa, että kysymyksessä olisi ihan 

tolkun ostos.

Ei ollut. Kuukauden kuluttua toisen saappaan 

sisäreunassa oli peukalonpään kokoinen pal-

keenkieli, ja toisessa vastaavalla kohtaa uhkaavia 

pykimiä. Saappaat olivat entiset kevyen käytön 

jälkeen, joista pääosa oli lyhyitä koiranpennun 

ulkoiluttamisia lisättynä parilla nurmikonleikkuul-

la sekä yhdellä karpalosuokäynnillä ja yhdellä 

polttopuuntekokeikalla. Kumisaapaskokeilut 

päättyivät tähän ja oli aika hankkia ne paljon 

puhutut neopreenisaappaat.

Päätin aloittaa kokeilun halvimmasta päästä, 

ja niinpä kaupan hyllyltä lähti mukaan Wildstep/

Teno -niminen neopreenisaapaspari asialliseen 

49 euron hintaan. Työjälki ja viimeistely noudat-

telivat samaa linjaa, samoin pitävän näköinen 

pohjakuvio.

Parin kuukauden käytön jälkeen voin todeta, 

että kauppa oli kannattava. Hirvijahdissa ramp-

paaminen ei näy saappaiden ulkonäössä, ne eivät 

vuoda tippaakaan ja ovat huomattavasti tavallista 

kumisaapasta kevyemmät ja lämpimämmät. 

Varsi on joustava, joten puuttuvaa kiristysmahdol-

lisuutta ei tarvita, ja ainakin kirjoittajan normaa-

livahvuiseen pohkeeseen ne käyvät kuin valettu. 

Lisäplussana kengän lämpimyys ilman sukkaakin, 

mikä on merkittävä etu eräkämpästä yöllä ulkona 

pistäytymiseen.

Haittapuolista mainittakoon saappaan 

pehmeähkö pohjarakenne, joka voi tuntua 

häiritsevältä kivirakassa tai muulla kovalla alus-
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Naali (Alopex lagopus) kuuluu maamme 

uhanalaisimpiin eläimiin. Kuvassa 1980 –luvulla 

Suomen Lapissa kuvattu vaihtopukuinen yksilö.

talla liikuttaessa, mutta normaalikäytössä se ei 

juurikaan haittaa. Toinen on kumisaapasmainen 

jalan hikoilu, jonka häiritsevyys riippuu paljolti 

käyttäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista. 

Kokeilun perusteella halpakin neopreenisaa-

pas vaikuttaa ainakin kesäkäytössä kumisaapasta 

paremmalta vaihtoehdolta – talvikokemuksista 

ei ole vielä tietoa. Jos olisin nyt valitsemassa, 

ostaisin ehkä hieman tukevamman pohjara-

kenteen omaavan mallin, ja samaa suosittelen 

muillekin. Saapasmallin itsestään antama kuva 

on kuitenkin niin vakuuttava, että kumisaapasta 

en enää kaipaa..  

ERÄSTÄJÄN VUODENVAIHDE

Jakso kattaa joulun- ja uudenvuodenpyhät, 

jolloin viimeistään on syytä aloittaa riistan ja 

pihalintujen talviruokinta. Toinen ajankohtainen 

asia ovat kylmyys ja paikoin heikot jäät, jotka on 

otettava vesialueilla liikuttaessa aina huomioon. 

Myös Ahdin ja Tapion väelle tulisi antaa joulurau-

ha, sekä huolehtia heti vuodenvaihteen jälkeen 

vuotuisten erälupien uudistamisesta. Muita 

muistettavia asioita ovat:

* kaikkien sorsa- ja merilintujen sekä haahkan, 

meri- ja kanadanhanhen, nokikanan ja lehto-

kurpan metsästysaika päättyy koko maassa 

joulukuun loppuun,

* Suomen riistakeskuksen myöntämällä ML 

26 pykälän mukaisella hirvieläinten pyyntiluvalla 

tapahtuva hirvenmetsästys päättyy Enontekiön, 

Inarin, Muonion ja Utsjoen riistanhoitopiirien 

alueella marraskuun loppuun ja muualla maassa 

joulukuun loppuun,

* metsäkaurista saa metsästää koko maassa 

syyskuun 1. päivän alusta tammikuun loppuun,

* valkohäntä-, kuusi- ja metsäpeuraa saa 

metsästää Suomen riistakeskuksen ML:n 26 §:n 

mukaisella hirvieläinten pyyntiluvalla syyskuun 

26. päivän alusta tammikuun loppuun,

* oravaa saa metsästää koko maassa joulu-

kuun alusta tammikuun loppuun,

* villisikaa saa metsästää koko maassa kesä-

kuun alusta helmikuun loppuun, ei kuitenkaan 

naarasta, jolla on porsaat,

* fasaania, metsäjänistä ja rusakkoa saa met-

sästää koko maassa syyskuun alusta helmikuun 

loppuun,

* villikania saa metsästää koko maassa syys-

kuun alusta maaliskuun loppuun,

* saukkoa saa metsästää ML 41 §:n ja ML 41 a 

pykälän kolmannessa momentissa mainitulla 

poikkeusluvalla siinä mainittuna aikana,

* Ilvestä saa metsästää ML 41 §:n mukaisella 

Suomen riistakeskuksen myöntämällä poikkeus-

luvalla 1.1.-29.2. välisenä aikana. Ilvestä saa ML 

41 a § 3 momentissa mainitulla poikkeusluvalla 

(vahinkoilvekset) poronhoitoalueella 1.10.-29.2. ja 

muualla maassa 1.12.–29.2. välisenä aikana. Lupa 

ei koske naarasta. jota vuotta nuorempi pentu 

seuraa,

* riekkoa ja kiirunaa saa metsästää Enontekiön, 

Inarin ja Utsjoen riistanhoitoyhdistyksen alueella 

syyskuun 10. päivän alusta maaliskuun loppuun,

* hallia saa metsästää Suomen riistakeskuksen 

ML 41 § 1 momentin mukaisella poikkeusluvalla 

joulukuun loppuun,

* näätää ja kärppää saa metsästää koko maas-

sa marraskuun alusta maaliskuun loppuun,

* karhua saa metsästää Suomen riistakes-

kuksen myöntämällä ML 41 pykälän mukaisella 

poikkeusluvalla (vahinkokarhut) koko maassa 

koko metsästysvuoden ajan,

* sutta saa metsästää Suomen riistakeskuk-

sen myöntämällä ML 41 ja ML 41 §:3 momentin 

mukaisella poikkeusluvalla (vahinkosudet) siinä 

mainittuna aikana,

* kanadanmajavaa saa metsästää vapaasti 

ja euroopanmajavaa Suomen riistakeskuksen 

ML:n 10. pykälän mukaisella poikkeusluvalla koko 

maassa elokuun 20. päivän alusta huhtikuun 

loppuun,

* piisamia saa metsästää koko maassa loka-

kuun alusta toukokuun 19. päivän loppuun,

* koko jakson ajan saa metsästää kettua, 

tarhattua naalia, supikoiraa, minkkiä, hilleriä ja 

mäyrää,

Luettelossa on huomattava ilveksen, karhun, 

saukon ja suden metsästyksen muuttuminen 

poikkeuslupaperusteiseksi, jossa myös niiden 

metsästysaika mainitaan. Mainitut metsästysajat 

eivät koske Ahvenanmaata, jossa on voimassa 

omat säädöksensä. Paikalliset riistanhoitopiirit ja 

-yhdistykset sekä metsästysseurat voivat lyhentää 

kyseisiä metsästysaikoja, asettaa saalisrajoituksia 

tai kieltää kokonaan jonkin riistalajin metsästyk-

sen, joista on oltava selvillä ennen metsästyksen 

aloittamista.

Toivotan lopuksi kaikille palstani lukijoille Rau-

haisaa Joulua ja saalisrikasta Uutta Vuotta.

Jousimies
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TESTISSÄ KALVOTTOMAT 
VAELTAJAN HOUSUT
VAELLUSHOUSUJEN KEHITYSTYÖSSÄ HAETAAN JATKUVASTI KOMPROMISSIA HENGITTÄVYYDEN JA VEDENPITÄVYYDEN 

VÄLILLÄ. HOUSUJEN VEDENPITÄVYYTTÄ PARANNETAAN ERILAISILLA KÄSITTELYILLÄ JA KANKAIDEN KOOSTUMUKSILLA. 

YLEISIN KÄSITTELYTAPA VALMISTAJILLA ON VAHAUS MUTTA JOTKUT VALMISTAJAT KÄYTTÄVÄT TÄYSIN KEINOKUITUISIA 

MATERIAALEJA. 

TEKSTI JA KUVAT ASKO RISTOLAINEN

Testasimme syksyn aikana kolmea 

hieman erilaisia kalvottomia vaellus-

housuja mm. metsästys-, marjastus-, 

vaellus- ja melontareissuilla. Mukana 

testissä olivat Sasta Vuonti, Haglöfs 

Rugged Mountain Pant sekä Chevalier Arizona 

Pro Pant. 

Testijakson aikana lämpötilat ja säätyypit 

vaihtelivat elokuun 

runsaan kahdenkym-

men asteen lämpö-

tilasta syyskuun vesi-

sateiseen ja lokakuun 

pakkaseen. Käytimme 

housuja runsaasti 

myös rinkan kanssa, 

jolloin mm. taskujen 

sijoittelun toimivuus 

tuli testattua käytän-

nössä. Sateisemmalla 

säällä housut pääsivät 

testiin märässä heini-

kossa ja kanervikossa 

kahlatessa. Suomen 

vaihtelevat säät an-

toivatkin erinomaisen 

kokonaiskuvat hou-

sujen toimivuudesta 

erilaisissa olosuh-

teissa.

  

SASTA VUONTI

Housut on valmis-

tettu vahatusta ja 

Nikwax-viimeistellystä 

kevyestä polyester-

puuvillakankaasta. 

Housuissa on käytetty 

65% kierrätettyä 

polyesteriä sekä 35% 

puuvillaa. 

Vuonti-housujen 

leikkaus on suhteel-

lisen väljä. Leikkauk-

sesta johtuen takamuksessa ja polvissa olevat 

stretch-joustopaneelit eivät jousta kuin ääriasen-

noissa. Leikkaus ja kevyt kangas tekevät housuista 

erittäin miellyttävät käytössä. Mielestäni nämä 

housut sopivatkin parhaiten ohuen kankaan takia 

lämpimän vuodenajan retkeilyyn.

Lahkeensuun säätö on toteutettu kuminauhal-

la ja neppareilla. Säätövaraa on neppareissa riit-

tävästi ja lahkeen saa säädettyä riittävän väljäksi 

vaelluskengän päälle ja toisaalta riittävän kireäksi 

ilman kenkiä ollessa. 

Vuonti-housujen vedenkestävyys oli testihou-

sujen heikoin. Mä-

rässä kanervikossa 

kävellessä housut 

olivat kymmenen 

minuutin kuluttua 

läpimärät. Ohut 

kangas tosin kuivuu 

erittäin nopeasti 

nuotion läm-

mössä. Sateisella 

metsästysreissulla 

laitoin säärystimet 

housujen päälle ja 

suojasin näin lah-

keet märässä heini-

kossa. Valmistajan 

mukaan Vuonti-

housujen kangasta 

parannetaan ensi 

keväänä tulevassa 

tuontantoerässä 

mm. parantamalla 

vahausta. Uskon 

tämän paran-

nuksen nostavan 

näiden muuten 

erinomaisten hou-

sujen vedenkeston 

huomattavasti 

paremmalle tasolle.

Suositushinta 

housuille on 169€.

  

HAGLÖFS 

RUGGED 

MOUNTAIN 

PANT

Haglöfs käyttää 

täyskeinokuituista teflonkäsiteltyä CLIMATICTM- 

kangasta. Kankaan etu on sen erinomainen 

vedenpitävyys, mutta toisaalta verrattuna 

muiden valmistajien puuvillaseoskankaisiin myös 

hengittävyys kärsii. Tuulenpitävyydeltään housut 

ovat testihousuista ylivoimaisesti parhaat. Minkä 

hengittävyydessä häviää sen nämä voittavat 

muissa ominaisuuksissa. 

Haglöfsin housujen leikkaus on selvästi testi-

Sasta.

Haglöfs.

RAJAVIESTI TESTAA
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housujen väljin. Mielestäni leikkaus on hieman 

”säkkimäinen” enkä pitänyt sitä onnistuneena.

Takapuolessa sekä polvissa on vettä ja tuulta 

kestävät joustopaneelit. Verrattuna muihin testi-

housuihin Haglöfsin joustopaneelit todella kes-

tävät vettä. Märällä sammaleella saa istua pitkän 

aikaa rauhassa ilman housujen kastumista. 

Lahkeensuissa on kulutusta kestävät Cordura-

vahvikkeet. Haglöfsin housuissa lahkeensuun sää-

tö on toteutettu soljella. Tämä osoittautui erittäin 

huonosti toimi-

vaksi ratkaisuksi. 

Muovinen solki 

aukesi todella 

herkästi risukossa 

kävellessä. Soljen 

etuna on sen no-

pea käyttäminen 

mutta muuten 

laadukkaan tun-

tuisissa housuissa 

soljen käyttö 

tuntuu mielestäni 

turhan halvalta 

ratkaisulta. 

Ylimääräinen 

kiristyshihnan 

säätövara on lah-

keen ulkopuolella 

ja tarttuu herkästi 

kiinni. 

Suositusihinta 

housuille on 179€.

  

CHEVALIER 

ARIZONA 

PRO PANT

Housujen mate-

riaalina on 65% 

polyesteriä ja 35% 

puuvillaa. Jous-

topaneelit ovat 

82% polyamidia, 

10% nopeasti 

kuivuvaa eri-

koislankaa sekä 

8% Spandexia. 

Vedenkestävyyttä 

on parannettu 

vahauksella. Mä-

rässä heinikossa 

kävellessä vesi helmeilee pois lahkeen pinnalta 

eikä imeydy kankaaseen. Muutaman minuutin 

suossa kahlaamisen jälkeen kangas alkaa hiljal-

leen kastua läpi. Mielestäni tämä on täysin riittävä 

kalvottomalle kankaalle.

Chevalierin housut ovat testihousuista kapeim-

mat. Erittäin istuva malli jakaa mielipiteitä. Jotkut 

housuja testanneista tykästyivät kapeaan malliin 

mutta toiset pitivät niitä ahdistavana. Myös vyötä-

rö on muihin housuihin verrattuna erittäin matala. 

Muotoon ommellut polvet sekä erinomaisesti 

toimivat joustopaneelit antavat kuitenkin liikku-

mavaraa eivätkä housut kiristä edes kyykistyessä. 

Nämä housut olivat testihousuista ainoat, joissa ei 

ollut lahkeissa ventilaatioaukkoja. 

Myös näissä housuissa lahkeensuissa on 

kulutusta kestävät vahvikkeet. Lahkeensuun säätö 

on toteutettu tarrasäädöllä. Tarran ongelma on 

sen kuluminen käytössä. Kuluessaan sen pito 

heikkenee ja lopulta se ei pysy kiinni. Tarran lisäksi 

lahkeensuussa on kuminauha, jonka ansiosta tar-

ran aukomista voidaan vähentää. Tämä pelastaa 

muuten hieman kyseenalaisen säätöratkaisun 

enkä pidä kokonaisuutta huonona.

Housujen reisitaskut ovat muista testihousuista 

poiketen sisäpuolisella taskupussilla. Kapeasta 

leikkauksesta johtuen taskuissa on tilaa varsin 

rajallisesti eikä esimerkiksi lompakon pitäminen 

taskussa tunnu erityisen mukavalta. Taskun koko 

on muuten suhteellisen reilu ja sinne menee 

helposti A6-kokoinen lehtiö. Ulkonäöllisesti taskut 

ovat hyvännäköiset mutta toimivuus hieman 

kärsii.

Erityisen maininnan Chevalierin housut saavat 

oikeassa lahkeessa 

olevasta kännykkätas-

kusta. Tasku on riittä-

vän reilu 4,7” näytöllä 

ja suojakuorilla varus-

tetulle älypuhelimelle. 

Taskun läppä on mag-

neetilla ja näin erittäin 

helposti yhdellä 

kädellä käytettävissä. 

Kapeasta lahkeesta 

huolimatta puhelin 

ei paina eikä tunnu 

epämiellyttävältä.

Suositushinta 

housuille on 129€.

  

YHTEENVETO

Kaikissa testissä 

mukana olleista 

housuista näkee, että 

valmistajilla on pitkä 

kokemus laadukkait-

ten ulkoiluvaatteiden 

suunnittelussa ja 

valmistuksessa. 

Suuria eroavaisuuksia 

on vaikea löytää ja 

kaikki testatut housut 

erottuivat edukseen 

joissakin ratkaisuissa. 

Kaikissa housuissa 

oli myös jotain mistä 

ne saivat kritiikkiä 

minulta ja muilta 

testaajilta.

Yksi asia ihmetyttää 

aina vaellushousuja 

käyttäessä: Miksi housujen etutaskut nostetaan 

niin ylös? Varsinkin rinkan kanssa käytettäessä 

leveä lantiovyö hankaloittaa taskujen käyttöä. 

Taskujen laskeminen alemmas reisitaskun 

yläpuolelle olisi käyttäjän kannalta huomat-

tava parannus. Sama ongelma on tuttu myös 

varustevyötä käyttäville virkamiehille. Nykyisissä 

RVL:n virkapukineissa tämäkin asia on huomioitu 

ja korjattu.

Testattujen housujen erilaisuudesta johtuen 

niistä on vaikea valita voittajaa. Sastan housut 

ovat miellyttävän kevyet ja hengittävät, mutta Ha-

glöfsit pitävät parhaiten vettä. Chevalierit taas ovat 

kapeat mutta niiden hyvin toimivat joustopaneelit 

antavat riittävän liikkumavapauden. Tulevan tal-

ven aikana nähtäväksi jää kuinka housut selviävät 

talvikäytössä?

Chevalier.
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HUNTER’S ELEMENT VITAL OSA II
RAJAVIESTISSÄ 3/2015 OLI ESITTELYSSÄ HUNTER’S ELEMENT VITAL KUORIPUKU. NYT KOLME KUUKAUTTA MYÖHEMMIN 

VOI PUVUSTA KERTOA JO KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA. MATKALLE OSUI KAIKENLAISIA SÄITÄ, KUTEN SUOMEN SYKSYYN 

KUULUKIN. KAIKEN KAIKKIAAN SYKSYN METSÄSTYKSISSÄ PUVULLE KERTYI 22 KÄYTTÖPÄIVÄÄ. 

RAJAVIESTI TESTAA

TEKSTI JA KUVA HEIKKI HEISKARI

Ensivaikutelmaltaan puku vaikutti 

laadukkaalta ja käyttökokemusten 

perusteella se myös on sitä. Puvussa ei 

syksyn jälkeen ole juurikaan merkkejä 

kulumisesta, eikä sen teknisessä toi-

mivuudessa ole löytynyt moitittavaa. Kovallakaan 

vesi- tai räntäsateella ei märkyys tule kankaasta 

läpi. Koko päivän kestävällä sateella puvun pinta 

hieman vettyy, mikä ei kuitenkaan häiritse liikaa, 

sillä puku on kosteanakin kevyt päällä ja säilyttää 

muotonsa ja istuvuutensa. Myös tuuli pysyy 

puvun ulkopuolella, kuten kunnon kuorivaatteelle 

kuuluukin. 

Ainoa todellinen puute on, että lahkeiden 

suita ei pysty kiristämään, aivan kuten alkuun 

arvelinkin. Kiristysmahdollisuuden puutteesta 

seuraa lahkeiden kuoriutumista ylöspäin, etenkin 

jos joutuu ryömimään taaksepäin. Toinen puute 

mielestäni on, että puvussa ei ole sisävuorta, 

minkä vuoksi kuorikankaan sisäpinta tuntuu pal-

jasta ihoa vasten ikävän nihkeältä. Tämä korostuu 

etenkin silloin, kun lämpimillä keleillä tai runsaasti 

liikkuessa puvun alla ei ole pitkää aluskerrastoa. 

Kevyt verkkovuori tuskin tekisi puvusta kovin 

paljon raskaampaa, mutta parantaisi kuitenkin 

sen käyttömukavuutta tällaisissa tilanteissa. 

Puvun hengittävyys on myös riittävän hyvä, 

mikäli sen alla ei ole liikaa välikerroksia. Pariin 

otteeseen havaitsin tehneeni virheen kerrosten 

määrässä ja se kostautui runsaana hikoiluna. Tä-

mähän ei ole päällimmäisen vaatteen vika, joten 

tämän moitteen voi esittää vain pukijalle itselleen. 

Ennakkojutussani kiinnitin huomioita niin sa-

nottujen puvun hengitysventtiilien puutteeseen, 

mutta käytäntö osoitti syksyn mittaan, että ei niille 

ollut tarvettakaan. 

Puku yksistään ei ole lämmin, mutta kerros-

pukeutumisella sillä tarkeni istua passissa myös 

elohopean painuessa 10 ja 15 pakkasasteen 

välille. Passissa istuskelua varten on kuitenkin 

markkinoilla sopivampiakin vaihtoehtoja. Metsäs-

tyspäiviin, jotka sisältävät reipasta liikkumista sekä 

paikallaan oloa, tämä puku on hengittävyydes-

sään ja lämpimyydessään oiva valinta. 

Loppujen lopuksi puvusta on hankala löytää 

juurikaan negatiivista sanottavaa. Yhden syksyn 

kokemuksella se on erittäin sopiva monipuolista 

metsästystä harrastavalle. Materiaalit ja puvun 

valmistus ovat laadukkaita. Paperilla luvatut 

puvun ominaisuudet tuli todettua käytännössä 

oikeiksi. Tässä vaiheessa puku vaikuttaa myös 

kestävän hyvin kulutusta, mutta todellisen 

kestonsa se näyttää vasta useamman syksyn 

jälkeen. Mielenkiinnolla jään odottamaan mitä 

maahantuoja jatkossa tarjoaa Suomeen tulevassa 

mallistossaan.

Jäsenten tekemä lehti!
Tämän lehden tekemiseen osallistui yhteensä 30 liittomme jäsentä, joten 

hyvällä syyllä voidaan sanoa, että Rajaviesti on jäsenten tekemä lehti! 

Rajaviestin toimitus kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivoo vähintään 

samanlaista osallistumista myös ensi vuonna. 

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2016!
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KOIRALLE TERVEELLISTÄ 
RAVINTOA SAIMAASTA
KOIRAN KOULUTTAMISESSA, OLIPA KYSEESSÄ SITTEN TYÖ- TAI KOTIKOIRA, RUOKA ON HYVÄ JA TURVALLINEN 

MOTIVAATTORI HETI PENNUSTA LÄHTIEN. USEIN KOIRILLE SYÖTETÄÄN PROSESSOITUJA IHMISILLE TARKOITETTUJA 

ELINTARVIKKEITA, KUTEN NAKKEJA, MAKKARAA JA LIHAPULLIA, ETENKIN KUN KOIRAA KOULUTETAAN. ELINTARVIKKEIDEN 

SISÄLTÄMÄT LISÄAINEET JA SUOLA EIVÄT KUITENKAAN OLE TERVEELLISIMMÄSTÄ PÄÄSTÄ KOIRAELÄIMELLE. 

TEKSTI JA KUVA JARKO AHONEN

Laadukas valmis koiranruoka ei 

välttämättä motivoi yhtä hyvin, kuin 

harvemmin saatava herkku. Itse tör-

mäsin raksikalastukseen käytettävien 

täkyjen hakureissulla Blue Saimaa Oy:n 

kuivattuun kalaan.

Ensimmäisen pussin jälkeen ei tarvinnut enää 

miettiä onko kuivattu Saimaan kala toimiva eväs 

niin koulutuksessa kuin lisäravintona tai kompak-

tina reissupakkauksena.

EKOLOGINEN SIVUTUOTE

Kaikki kuivatut kalatuotteet ovat 100% ilmakui-

vattuja eivätkä ne sisällä lisäaineita. Kalat ovat 

nuottauksen ja troolauksen saaliina tullutta kalaa, 

joka pakastetaan heti pyynnin jälkeen. Tuotteen 

ekologisena esimerkkinä voidaan pitää troolisaa-

liin käyttöä. 

Kala troolataan tai nuotataan ja nostetaan 

jäävesipakkeihin, joista se kulkeutuu kalankäsitte-

lylaitokseen jossa suoritetaan kalanlajittelu sekä 

perkaus. 

Tämän kaiken ohessa perkausjätteeksi menevä 

muikunpää, kuorre sekä ajankohtaan nähden 

liian pieni muikku normaali prosessissa erotellaan 

muusta saaliista ja heitetään pois eli kompostoi-

daan. 

Blue Saimaa Oy pakastaa ihmisten lautaselle 

liian pienet tai sinne kelpaamattomat kalat, jonka 

jälkeen prosessi jatkuu ilmakuivauksen kautta 100 

gramman pusseihin.

Blue Saimaa Oy myös pakastaa ja kuivattaa 

järvien hoitopyynnistä saatavia pieniä kalalajeja. 

Liian tiheäksi kasvaneiden kalakantojen pois 

pyynti parantaa vesistöjen laatua sekä antaa tilaa 

suurempaa arvostusta nauttiville kalakannoille.

Pieni määrä muikkua, joka jää yli kalatiskiltä ja 

päätyisi kompostoitavaksi, menee koirille tarkoite-

tuksi ravinnoksi.

KÄYTTÖKOKEMUKSIA 

AMMATTIOHJAAJILTA

Ilmakuivatun kalan käyttö on ollut kätevää, mm. 

pakkaukset ovat pieniä ja kulkevat pienessä 

tilassa mukana. Ilmakuivattu kala on käytän-

nössä pakkauksessa lähes ikuista, vaikka sille 

myyntilupakäytäntöjen vuoksi on laitettu vuoden 

myyntiaika.

Kuivakalan ravintoarvot ovat kohdallaan. 

Ravintoarvot voi käydä tarkastamassa valmistajan 

verkkosivuilta, ja vaikkapa verrata niitä sen jälkeen 

esimerkiksi lihapullapaketin tuoteselosteeseen.

Parin virkakunnan koirien kokemukset kuivaka-

lan maistuvuuden suhteen ovat olleet erittäinkin 

positiiviset. Koirilla on ollut aiemminkin hyvä 

ruokahalu, mutta pussin rapina jo pelkästään 

pistää koiraan lisää vauhtia.

Tärkeä asia ammattiohjaajalle on tieto siitä, 

että työkalulle syötetty eväs on mahdollisimman 

puhdasta, hyvin koiran ruuansulatukselle sopivaa 

ja edistää näin koiran terveyttä sekä jaksamista 

työssä. Ja yleensä sopivuuden viimeinen mittari 

on mitä on laitettu sisään, missä muodossa ja 

paljonko sitä tulee ulos.

LISÄTIEDOT

Hakkisenkalaherkku.fi

Bluesaimaa.fi
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