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Kun Valtiokonttori ei korvaa

Muista korvaukset siirron yhteydessä

Tiedä etuutesi ja  velvollisuutesi virkavapaalla



Transporter 4MOTION alkaen

Etusi jopa 4 300 €
45 751 €

Transporter 6.1 -mallisto alk. 32 795 € ja Transporter 4MOTION -mallisto alk. 45 751 €,
sisältäen toimituskulut 600 €. Yhdistetty EU-kulutus 7,2-9,4 l/100 km, CO₂-päästöt 190-248 g/km.
Kuvan auto erikoisvarustein. Autoja rajoitettu määrä. Maahantuoja K Auto Oy.

Transporter 4MOTION
– täynnä uusia kykyjä.

LED-AJOVALOT I PERUUTUSKAMERA
VETOKOUKKU I  PYSÄKÖINTITUTKA EDESSÄ JA TAKANA 

 LISÄLÄMMITIN KAUKOSÄÄTIMELLÄ JA AJASTIMELLA
sekä useita muita kuljettajaa avustavia järjestelmiä

Volkswagen Transporter on tehty ihmisille, jotka tarvitsevat kykyjensä 
mukaisen pakettiauton. Tutustu ylivertaiseen varusteluun nyt meillä sekä 
osoitteessa volkswagen-hyotyautot.fi.

Transporter 6.1. Enemmän on enemmän. 

Paras kuljettaa varmasti.

Volkswagen Center
| AIRPORT | ESPOO | FORSSA | HELSINKI | HUITTINEN | HYVINKÄÄ | HÄMEENLINNA | JOENSUU |

| KOTKA | KOUVOLA | KUOPIO | LAHTI | LAPPEENRANTA | TAMPERE | TURKU |
> volkswagencenter.fi
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V
altion virkaehtosopimusneuvottelut käynnistyivät tammikuun puolessa välissä hivenen varovaisis-
sa merkeissä ns. isojen liittojen vääntäessä vielä ratkaisujaan ja osin lakkoillessaankin. Valtio on 
kuitenkin varsin pieni toimija, kun muistetaan, että valtion budjetista henkilöstökuluihin menee n. 
7,7 %. Siitä voivat kaikki julkisen sektorin kustannuksia kauhistelevat besserwisserit poimia faktan 
pätkää. Sopimusosapuolet, eli valtiovarainministeriö ja virkamiehiä edustavat liitot ovat esitelleet 

tavoitteensa. Niistä ja mm. yleisistä työelämäkysymyksistä on keskusteltu, kuulemma ajoittain ihan hyvässäkin 
hengessä. KIKY -tuntien osalta valtion virkamiesten tahtotila on niin selvä, että ne lähtevät, mutta tuleeko tilalle 
joku muu molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu? 

Rajallahan tähän on olemassa jo tasoitusvapaajärjestelmä, joka oikein käytettynä on sekä työnantajaa, että 
virkamiehiä hyödyttävä työaikajousto. Hyvin johdetuissa hallintoyksiköissä operatiivinen toiminta on saatu 
dynaamiseksi, virkamiehet järjestelmän käyttöön tyytyväisiksi ja kaiken kukkuraksi on säästetty niitä kuuluisia 
veronmaksajien euroja. Rajanylityspaikoilla, missä kausivaihtelu on minimaalista, tasoitusvapaajärjestelmän pa-
kotettu käyttö lähinnä heikentää työssä viihtyvyyttä, työhön 
sitoutumista ja lisää työvoimakustannuksia.

Nykyinen virkaehtosopimus on voimassa vielä maaliskuun 
loppuun, joten painetta sopimuksen aikaansaamiseksi ei 
valtiotyönantajalla vielä ole. Toiseksi, valtio on perinteisesti 
odotellut kuntapuolen sopimusneuvottelujen edistymistä 
ennen suuria liikkumisia. Kun jotain on kuitenkin arvioitava, 
niin jonkinlaisena raamittajana voisi pitää Teollisuusliiton 
sopimaa kahden vuoden sopimuskautta, KIKY -tuntien de-
letointia ja 3,3 % palkankorotusta sopimuskauden aikana.

Ulkorajoilla koetellaan näinä päivinä taas eurooppalaisten 
kykyä yhteiseen päätöksentekoon. Turkki kiristää siirtolais-
nappuloineen sisäpolitiikassaan kiemurtelevaa Euroopan 
Unionia vanhalla kunnon maksat tai kärsit metodilla. Siirto-
laisia kyyditään Turkin viranomaisten järjestämillä busseilla 
ja takseilla päivittäin Kreikan rajalle. Valeuutisia levitetään 
klassisen hybridisodan malliin. Venäjä päivittelee tilannetta, 
joskin mahtaneeko heitä oikeasti harmittaa, jos NATO-maat 
riitelevät keskenään? 

Tämä isompien poikien peli vaikuttaa meihin kuitenkin 
siten, että kollegamme ovat jo nyt ja jatkossa varmasti vielä 
vahvemmin mukana tuossa kreikkalaisen kollegani luonnehtimassa ”vähemmän vaarallisten aseiden sodassa”. 
Selvää on se, että mikäli pienen Suomen Rajavartiolaitos haluaa oikeasti olla osana Euroopan rajaturvallisuutta, 
ne toimenpiteet on tehtävä siellä, missä on tarvetta ja toimilla aitoa vaikutusta. Meillä on kykenevä, ammat-
titaitoinen henkilöstö, joka ei istu pelisilmänsä päällä, niin ei sen käyttöä kannata vallitsevassa tilanteessa 
pihtaillakaan.

Rajaturvallisuusunioni on saanut alkuvuoden aikana mittavan määrän uusia toimijoita edunvalvonnan kentälle. 
Mika Ahola valittiin pääluottamusmiehen varamieheksi, Martti Näreaho Rajavartiolaitoksen esikunnan luot-
tamusmieheksi, Merja Romppanen Rajavartiolaitoksen esikunnan luottamusmiehen varamieheksi, Tuomas 
Nisu Suomenlahden merivartioston luottamusmieheksi (vastuualueenaan Helsingin rajatarkastusosasto ja 
rikostorjuntayksikkö), Satu Saarivuori Suomenlahden merivartioston varaluottamusmieheksi, Kalle Murto Lapin 
rajavartioyhdistyksen puheenjohtajaksi ja Pasi Taponen Suomenlahden meri- ja rajavartioyhdistyksen puheen-
johtajaksi. Onnittelut uusille edunvalvojille ja riittävät kiitokset edeltäjille!

Aurinkoista kevättä,
Jussi Kämppi
Varapuheenjohtaja
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MUISTA KORVAUKSET SIIRRON 
YHTEYDESSÄ!
MIKÄLI OLET HAKENUT TEHTÄVÄÄ TAI 
PAIKKAA JA SINUT ON SIIHEN VALITTU, TAI 
KOHDALLESI ON SATTUNUT NIIN SANOTTU 
PAKKOSIIRTO, OLET OIKEUTETTU 
MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN 
KORVAUKSIIN. KORVAUKSENA VOI 
SAADA MUUN MUASSA MUUTTORAHAN, 
PERHEELLISEN PÄIVÄRAHAHAA JA 
MATKAKORVAUSTA.

TEKSTI JA KUVA OLLI RANUA

E
dellä mainittuja korvauksia ei saa siinä 

tapauksessa, että olet ilmoittanut työn-

antajalle halukkuuden siirtyä toiseen 

paikkaa, eli et ole hakenut avoinna 

ollutta tehtävää.

TILAPÄINEN MUUTTO
Muuttokorvaukset vaativat tietysti muuttoa toiselle 

paikkakunnalle. Mikäli et halua kokonaan muuttaa, 

on mahdollista tehdä maistraattiin tilapäinen 

muutto. Tällöin mm. osoitteesi ja verotuskuntasi 

eivät muutu.

Sinulla on kuitenkin oltava osoite myös virkapaik-

kakunnalla. Tämä onnistuu esimerkiksi vuokraamal-

la työnantajalta petipaikan. Syrjäisellä vartioasemal-

la petipaikan hinta on 20 euroa ja muualla 144 euroa 

kuukaudessa.

Myös yksityisiltä markkinoilta voi tietysti asunnon 

vuokrata. Tai majoittua jonkun tutun luona ja tehdä 

sinne tilapäinen muuttoilmoitus.

MUUTTORAHA
Muuttoraha on verollista tuloa ja se on yksin 

muuttavalta 1 700 euroa, kahdelta 2 600 euroa ja 

kolmelta tai enemmältä 3 400 euroa.

PERHEELLISTEN PÄIVÄRAHA
Perheelliselle virkamiehelle suoritetaan 36 kuu-

kauden ajan niiltä työssäolovuorokausilta, jolloin 

hän on siirtoon liittyen joutunut asumaan erillään 

perheestään 20 prosenttia päivärahasta, joka on 

tällä hetkellä 8,60 euroa jokaiselta työpäivältä.

Virkamiehen suostumuksella edellä mainitut 

etuudet voidaan suorittaa myös 18 kuukauden 

ajalta, jolloin virkamiehelle suoritetaan 40 prosent-

tinen päiväraha. Se on tällä hetkellä 17,20 euroa 

jokaiselta työpäivältä.

Päiväraha on luonnollisesti veroton korvaus.

PERHEELLISTEN MATKAKORVAUS

Vir- kamiehelle suoritetaan 

matkustamiskustannusten korvausta 

enintään 78 edestakaisesta matkasta perheensä 

asuinpaikkakunnalle. Nämä matkat tulee tehdä 

36 kuukauden aikana siirtohetkestä laskien ja niitä 

voidaan tehdä enintään yksi viikossa.

Virkamiehelle korvataan siis matkustaminen ko-

din ja tilapäisen asunnon välisiltä matkoilta julkisen 

liikenteen kulkuneuvoilla. Mikäli julkista liikennettä 

ei käytä tai se ei sovellu matkustamiseen, virkamies 

voi kulkea omalla autolla. Tällöin korvaus makse-

taan julkisen liikenteen, eli Matkahuollon taulukon 

mukaan. Oman auton käytön mukaan maksetaan 

korvaus, mikäli julkista liikennettä ei ole. Ja em. 

korvaus maksetaan vain siltä osalta, missä julkista 

liikennettä ei ole lainkaan. 

Matkahuollon taulukon mukainen korvaus esim. 

300 kilometrin edestakaiselta matkalta on noin 50 

euroa ja 700 kilometrin edestakaiselta matkalta noin 

100 euroa.

Matkakorvaus on veroton korvaus.

VALMISTELUTOIMENPITEET
Virkamiehelle voidaan suorittaa valtion yleisten 

virkaehtosopimusmääräysten 7 §:n mukainen 

palkkaus enintään kuudelta kalenterivuorokaudelta, 

mikäli hänelle on myönnetty virkavapautta uudelle 

paikkakunnalle siirtymiseen liittyviä valmistelu-

toimenpiteitä tai muita siirtoon liittyvien asioiden 

hoitoa varten. 

Lisäksi virkamiehelle ja yhdelle hänen perheenjä-

senelleen voidaan suorittaa yleisten matkakustan-

nusten korvaamista koskevien sopimusmääräysten 

mukaisesti matkustamiskustannusten korvausta 

enintään kolmelta edestakaiselta matkalta ja 

majoittumiskorvausta enintään kolmelta matkavuo-

rokaudelta.

KORVAUKSET MIKÄLI EI MUUTETA
Tapauksissa, joissa virkamies ei toiselle paikkakun-

nalle tapahtuvan siirron johdosta tosiasiassa muuta 

toiselle paikkakunnalle, virkamiehelle maksetaan 

siirron johdosta majoittumiskorvauksena 30 

prosenttia 

kokopäivärahasta 30 vuoro-

kauden ajalta.  Tämä on tällä hetkellä 12,90 euroa 

vuorokaudelta.

MÄÄRÄAIKAISET SIIRROT VARTIOSTON 
SISÄLLÄ

Vartioston sisällä vartioasemalta toiselle vartioase-

malle tapahtuvaan virkamiehen tilapäiseen määräai-

kaisesta, vähintään yhden kuukauden ja enintään 

kolmen kuukauden ajan kestävästä siirrosta suori-

tetaan muuttokustannusten korvaamista koskevien 

kaikkien sopimusmääräysten ja matkakustannusten 

korvaamista koskevissa sopimusmääräyksissä 

tarkoitettujen korvausten sijasta vain majoittu-

miskorvauksena 30 prosenttia kokopäivärahasta 

vähintään yhden kuukauden ja enintään kolmen 

kuukauden 

ajalta, eli tällä 

hetkellä 12,90 

euroa /vrk.

LISÄKSI
Edellä mainittu-

jen korvausten 

lisäksi virkamies 

voi saada myös 

mm. majoittu-

miskorvausta, 

korvauksen 

muuttomatkal-

ta, päivärahaa 

muuttoon 

käytetyltä ajalta, 

korvauksen 

koti-irtaimiston 

muuttokulje-

tuksesta sekä 

uuden asunnon 

hallintakustan-

nuskorvausta.

Kaikki korvaukset löytyvät Rajavartiolaitok-

sen muutto- ja siirtokustannusten korvaamista 

koskevasta sopimuksesta (29.11.2002 TARKVES 

MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 5.4.2019).
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KOM IHÅG ERSÄTTNINGARNA VID 
FÖRFLYTTNINGARNA!
OM DU HAR SÖKT EN TJÄNST ELLER 
UPPGIFT OCH DU BLIR VALD TILL 
DEN, ELLER OM DU HAMNAT UT FÖR 
EN TVÅNGSFÖRFLYTTNING HAR DU 
RÄTT TILL ERSÄTTNINGAR FÖR FLYTT- 
FÖRFLYTTNINGSKOSTNADER. DU 
KAN BLAND ANNAT FÅ FLYTTPENG, 
FAMILJEDAGPENNING OCH 
RESEERSÄTTNING.

TEXT OCH BILD OLLI RANUA

T
idigare nämnda ersättning får man inte 

i fallet att du meddelat arbetsgivaren 

samtycke till en förflyttning till ena 

annan tjänst, även om du inte sökt 

tjänsten.

TILLFÄLLIG FLYTT
Naturligtvis kräver flyttersättningar att du flyttar till 

en annan ort. Ifall du inte vill flytta helt och hållet kan 

du meddela magistraten om en tillfällig flytt. I dessa 

fall förändras inte din ursprungliga adress eller 

beskattningskommun. Du behöver i vilket fall en 

adress i tjänstgöringskommunen. Det lyckas t.ex. 

genom att hyra en sängplats av arbetsgivaren. På 

en bevakningsstation som definieras som avlägsen 

är sängplatsen 20 euro och övriga ställen 144 euro i 

månaden. Självklart kan man även hyra från privata 

marknaden eller vara inneboende hos någon be-

kant och gör tillfälliga flyttanmälan till deras adress.

FLYTTPENG
Flyttpengen är skattepliktig inkomst och för enskild 

flyttare är den 1700 euro, för två 2600 euro och för 

tre eller fler 3400 euro. 

DAGTRAKTAMENTE FÖR TJÄNSTEMÄN 
MED FAMILJ PÅ ANNAN ORT

En tjänsteman med familj på annan ort har 

möjlighet att under 36 månaders tid få 20 procent 

av heldagstraktamentet för varje arbetsdag. För 

tillfället betyder det 8,60 euro per arbetsdag. 

Med tjänstemannens samtycke kan tidiga-

re nämnda förmån utbetalas under endast 18 

månaders tid och då är ersättningen 40 procent av 

dagpenningen. För tillfället betyder det 17,20 euro 

för varje arbetsdag.

Dagtraktamentet är naturligtvis skattefria ersätt-

ningar.

RESEERSÄTTNINGAR FÖR TJÄNSTEMÄN 
MED FAMILJ PÅ ANNAN ORT

Tjänsteman-

nen kan få 

reseersätt-

ningar för 

maximalt 

78 resor 

tur-retur till 

familjens 

hemkom-

mun. Dessa 

resor bör 

göras under 

36 månader 

beräk-

nat från 

förflyttnings-

tillfället och 

maximalt en 

per vecka.

Tjänste-

mannen 

ersätts alltså 

resorna 

mellan hemmet och den tillfälliga adressens enligt 

allmänna transportmedel. I det fallet att allmänna 

transportmedel inte används eller lämpar sig för 

resande kan tjänstemannen resa med egen bil. I 

dessa fall är ersättningen enligt allmänna förblin-

delser, dvs Matkahuoltos tabeller. Ersättning för 

användande av egen bil betalas i de fall att allmän-

na transportmedel inte finns tillgängliga.  Och även 

denna ersättning betalas endast för de delar av 

resan som allmänna förbindelser inte alls existerar 

över huvudtaget. 

Enligt Matkahuoltos tabell är ersättning för t.ex 

300 kilometer tur-retur ca 50 euro och för 700 

kilometer tur-retur ca 100 euro. 

Reseersättningen är skattefri ersättning.

FÖRBEREDELSEÅTGÄRDER
Tjänstemannen kan få beviljat avlönad tjänstele-

dighet enlig statens allmänna tjänstevillkorsavtals 

7§ för maximalt 6 kalenderdygn för förberedelser 

eller övriga flyttåtgärder i samband med flytt till 

annan ort 

Dessutom kan tjänstemannen och en av hans 

familjemedlemmar få ersättningar för max. tre tur-

retur resor samt inkvarteringskostnader för max tre 

resedygn enlig allmänna tjänsteresereglemente. 

ERSÄTTNINGAR IFALL MAN INTE FLYTTAR
I de fall att tjänstemannen inte i verkligheten flyttar 

till den andra orten på grund av förflyttningen 

ersätts han med 30 procent av heldagstraktamentet 

för en tid på 30 dygn. För tillfället är denna ersätt-

ning 12,90 per dygn. 

TIDSBUNDA FÖRFLYTTNINGAR INOM 
SEKTIONERNA

För tidsbundna förflyttningar från en bevaknings-

station till en annan, dock minst en månad och 

maximalt tre månader, ersätts tjänstemannen istället 

för ovan nämnda ersättningar endast med en 

inkvarteringskostnad på 30 procent av heldagst-

raktamentet för tiden. För tillfället är även denna 

ersättning 12,90 euro/dygn. 

DESSUTOM
Utöver ovan nämnda ersättningar kan tjänsteman-

nen även få bl.a inkvarteringsersättning, ersättning 

för flyttresan och dagtraktamente för tiden som 

använts till flytten, ersättning för transport av hem-

lösöre samt ersättning för hanteringen av den nya 

bostadens administrativa kostnader. 

Alla ersättningar hittas i avtalet för ersättningar av 

flytt- och förflyttningskostnader inom Gränsbevak-

ningsväsendet. (29.11.2002 TARKVES MUUTTO-

SOP (VM 4.3.2003) Uppdaterad 5.4.2019).
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KESKUSNEUVOTTELU VIRKAMIEHEN PALKASTA
VALTION VIRKAEHTOSOPIMUSASIOIDEN 
PÄÄSOPIMUKSEN MUKAINEN 
KESKUSNEUVOTTELU KÄYTIIN 
VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA JULKISTEN 
JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL:N 
KESKEN 19.2.2020. NEUVOTTELU 
KOSKI ERIMIELISYYTTÄ VIRKAMIEHEN 
PALKKAUKSESTA VIRANTOIMITUKSESTA 
PIDÄTTÄMISEN AJALTA.
TEKSTI PLM JOUNI KURTTILA

K
eskusneuvottelut käydään silloin, 

kun työnantajan ja virkamiehen välillä 

on erimielisyyttä virkaehtosopimuk-

sen pätevyydestä, voimassaolosta, 

sisällyksestä tai laajuudesta taikka 

tietyn sopimuskohdan oikeasta tulkinnasta. Erimie-

lisyys pyritään selvittämään neuvottelemalla ensin 

välittömässä neuvonpidossa hallintoyksikössä. 

Mikäli välitön neuvonpito jää erimieliseksi, siitä 

voidaan käydä tehtävään määrätyn valtionviran-

omaisen ja asianomaisen henkilöstöjärjestön välillä 

paikallisneuvottelu. Paikallisneuvottelut käydään 

Rajavartiolaitoksen esikunnassa.  Mikäli paikallis-

neuvottelussakaan ei päästä yksimielisyyteen ja 

erimielisyys koskee valtion virka- ja työehtosopi-

muksen mukaista asiaa, voidaan erimielisyydestä 

käydä keskusneuvottelut.

Asia koski valtion virka- ja työehtosopimuksen 

sopimuspykälän 53 soveltamista virkamiehen palk-

kauksesta virantoimituksesta pidättämistilanteissa. 

Virkamies oli määrätty virantoimituksesta pidättä-

miseen koskien epäiltyä törkeää metsästysrikosta 

johtuvan esitutkinnan ajaksi. Virkamiehelle vaadittiin 

rangaistusta törkeästä metsästysrikoksesta ja met-

sästysrikkomuksesta. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen 

törkeästä metsästysrikoksesta. Metsästysrikkomuk-

sesta virkamies tuomittiin lievään sakkoon (180€). 

Virantoimituksesta pidättäminen päätettiin heti 

käräjäoikeuden tuomion jälkeen, koska sille ei enää 

ollut perusteita. Virkamies palasi heti aiempaan teh-

täväänsä. Rajavartiolaitos ei kuitenkaan maksanut 

virkamiehelle häneltä perittyä palkkaa takaisin viralta 

pidättämisenajan osalta.

Ylves 53§: ”Jollei virkamiestä tuomita rangaistuk-

seen siitä teosta, jonka johdosta hänet oli viran-

toimituksesta pidätetty, hänelle maksetaan lisäksi 

palkkauksesta pidätetty määrä”. Henkilöstöjärjestön 

kanta erimielisyyteen oli se, että virkamiestä ei 

tuomittu rangaistukseen juuri siitä teosta, jonka mu-

kaan hänet oli virantoimituksesta pidätetty, vaikka 

hän sai tekoon liittyvästä rikkomuksesta sakkoran-

gaistuksen. Kantavana perusteena oli nimenomaan 

se, että virkamiestä ei olisi pidätetty virantoimituk-

sesta pelkästään rikkomuksen vuoksi, vaan syy oli 

epäilty törkeä rikos. Valtiotyönantajan edustajan 

kanta asiaan oli se, että mikäli virkamies saa 

tekoon liittyvästä yhdestäkin syytteeksi luettavasta 

asiasta rangaistuksen, ei hän ole oikeutettu palkan 

takaisinmaksuun. Toisin sanoen koko syyte olisi 

pitänyt olla täysin hylätty, jotta palkan takaisinmak-

sulle olisi ollut peruste. Tässä erimielisyydessä ei 

myöskään ollut merkitystä sillä, oliko palkan pidätys 

suhteessa kovempi rangaistus, kuin käräjäoikeuden 

antama sakkorangaistus. Tulkinta siitä, mistä teosta 

on viralta pidätetty ja mistä teosta tai tekoko-

konaisuudesta maksetaan viralta pidättämisen 

palkka, jäi erimieliseksi myös keskusneuvottelussa. 

Keskusneuvottelun tuloksena saatiin selvät kannat 

molempien osapuolten osalta asiaa koskevaan 

erimielisyyteen. Asia jää nyt JHL:n pohdittavaksi, 

mitä erimielisyydelle tehdään. Mikäli erimielisyys 

viedään eteenpäin, on seuraava ja viimeinen porras 

neuvottelumenettelyssä asian vieminen Työtuomio-

istuimen ratkaistavaksi.

CENTRALFÖRHANDLING OM TJÄNSTEMANNENS LÖN
EN CENTRALFÖRHANDLING I ENLIGHET 
MED STATENS TJÄNSTEVILLKORSAVTALS 
HUVUDAVTAL HÖLLS DEN 19.2.2020 
MELLAN FINANSMINISTERIET OCH 
FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA 
SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDETS 
FÖRBUND JHL. FÖRHANDLINGEN GÄLLDE 
OLIKA ÅSIKTER OM TJÄNSTEMANNENS 

LÖN UNDER TIDEN FÖR AVHÅLLANDE FRÅN 
TJÄNSTEN.
TEXT JOUNI KURTTILA

C
entralförhandlingar hålls då arbet-

sgivaren och tjänstemannen har 

olika åsikter om tjänstevillkoravtalets 

behörighet, ikraftvarande, innehåll 

och omfattningen eller en särskild av-

talspunkts rätta tolkning. I första hand strävar man 

till att reda ut meningsskiljaktigheter i omedelbara 

förhandlingar inom förvaltningsenheterna. I det fallet 

att den omedelbara förhandlingen förblir oenig, 

kan man hålla lokalförhandlingar mellan statens äm-

betsverk och den berörda personalorganisationen. 

Lokalförhandlingar hålls i Gränsbevakningsväsen-

dets stab. Om man inte heller i lokalförhandlingarna 

kan nå enhällighet och tvisten berör ett ärende inom >>>>>
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LEDARE
Jussi KämppiEn hälsning till 

alla kolleger och 
Rajaviesti läsare!

S
tatens tjänstevillkorsförhandlingar påbörjades i mitten av januari 
i så att säga försiktiga tecken så länge de så kallade stora för-
bunden fortfarande bröt och bände lösningar och delvis även 
strejkade. Staten är i vilket fall rätt liten aktör då man jämför 
dess personalkostnader, som ligger på 7,7 % av hela statens 

budget. Där finns en gnutta fakta för alla besserwissrar som förfärar sig över 
den offentliga sektorns kostnader. Avtalsparterna, dvs. finansministeriet och 
tjänstemannaförbunden har lagt fram sina målsättningar. Dessa och bl.a. 
arbetslivsfrågor har diskuterats i stundvis riktigt goda toner. För KIKY-tim-
marnas del är det en självklarhet för 
statens tjänstemän att de ska slopas 
men kommer det något annat istället 
för att hålla båda förhandlingspart-
nerna nöjda? 

På gränserna finns redan utjäm-
ningsledighetssystemet som både 
arbetstagaren och arbetsgivaren 
kan dra nytt av om det används på 
rätt sätt. I förvaltningsenheter som 
leds på ett gott sätt har operativa 
verksamheten blivit mer dynamiskt 
och tjänstemän nöjda med användningen av systemet samtidigt som man 
även kunnat bespara de omtalade skattebetalarnas euro. På gränsöver-
gångsställen, där säsongsförändringarna är minimala, har påtvingandet av 
utjämningsledigheten närmast försämrat trivseln och engagemang i arbetet 
samt ökade arbetskraftskostnader.

Det nuvarande tjänstevillkorsavtalet är ikraft ännu till slutet av mars så 
staten som arbetsgivare har inte ännu någon press på sig att få till stånd ett 
nytt avtal. För det andra har staten traditionellt väntat ut kommunsektorns 
avtalsförhandlingar innan man gör några större ansträngningar. Eftersom 
man ändå måste ge någon slags uppskattning så kan man väl säga att 

industriförbundens två-åriga avtal, slopande av KIKY-timmarna och en löne-
förhöjning på 3,3 är en måttstock.

På EU:s yttre gränser testar man i dessa dagar européernas förmåga att 
göra gemensamma beslut. Turkiet utpressar Europeiska Unionen med 
sin slingrande interna politik med flyktingknappen med en gammaldags 
hederlig ”betala eller lid”-metod. Flyktingarna transporteras dagligen av 
turkiska myndigheter med bussar och taxin till den grekiska gränsen. 
Desinformation sprids i klassisk hybridkrigföringsstil. Ryssland följer med 
situationen men de bryr sig knappast desto mer om att NATO-länderna 
strider sinsemellan? 

Det här stora pojkars spel påverkar oss i vilket fall eftersom våra kolleger 
är nu och i framtiden helt säkert ännu mer involverade i, som min grekiska 
kollega uttryckte det, ”krig med mindre farliga vapen”. Det är en självklarhet 
att om lilla Finlands Gränsbevakningsväsendet vill på riktigt vara en del av 
Europas gränssäkerhet måste våra åtgärder göras på de ställen där beho-

vet finns och var verksamheten har 
en verklig inverkan. Vi har en mycket 
kapabel, yrkeskunnig personal med 
gott spel-öga och i nuvarande situa-
tion borde man inte vara återhållsam 
med att använda dem.
Gränssäkerhetsunionen har under 
det påbörjade året fått en hel del 
nya funktionärer till intressebe-
vakningen. Mika Ahola valdes till 
huvudförtroendemannens suppleant, 
Martti Näreaho till förtroendeman vid 

staben för Gränsbevakningsväsendet, Merja Romppanen till vice förtroen-
deman vid staben för Gränsbevakningsväsendet och Tuomas Nisu till finska 
vikens sjöbevakningssektions förtroendeman (ansvarsområde Helsingfors 
gränskontrollenhet och brottsbekämpningsenheten), Satu Saarivuori till 
finska vikens sjöbevakningssektions viceförtroendeman, Kalle Murto till 
Lapplands gränsbevakningsförening ordförande och Pasi Taponen till finska 
vikens sjö- och gränsbevakningsförenings ordförande. Gratulationer till de 
nya intressebevakarna och tillräckliga tack till deras föregångare!

Med önskan om en solig vår,
Viceordförande  Jussi Kämppi

statens tjänste- och arbetsavtal kan tvisteärendet 

föras vidare till centralförhandlingar.

Detta ärende gällde statens tjänste- och arbetsvill-

korsavtals 53 paragraf i det fall att en tjänsteman 

är avhållen från sin tjänst. Tjänstemannen hade 

avhållits från sin tjänst under en förundersökning 

där han var misstänkt för grovt jaktbrott. Man 

yrkade på straff åt tjänstemannen för grovt jaktbrott 

och en jaktförseelse. Tingsrätten förkastade åtalet 

för det grova jaktbrottet. För jaktförseelsen dömdes 

tjänstemannen till lindriga böter (180€). Avhållande 

från tjänsteutövande avslutades direkt efter tingsrät-

tens dom eftersom det inte längre fanns grunder för 

den. Tjänstemannen återgick direkt till sin tidigare 

tjänst. Gränsbevakningsväsendet betalade ändå 

inte ut lönen som man begärt tillbaka för tiden 

tjänstemannen varit avhållen från tjänsteutövande.

Statens tjänste- och arbetsvillkor 53 §: ”Om 

tjänstemannen inte döms för den gärning på  grund 

av vilken han eller hon avstängdes från tjänsteutöv-

ningen, ska till honom eller henne dessutom betalas 

det belopp av lönen som innehållits”. Personalorga-

nisationens ställning var den, att tjänstemannen inte 

dömts för just den gärningen man hållit som grund 

för avhållande från tjänsten även om han fick ett 

bötesstraff för en förseelse i samma gärning. Den 

bärande motiveringen var just det att tjänsteman-

nen inte skulle ha avhållits från tjänst för endast en 

förseelse utan orsaken var han ställning som mis-

stänkt till grovt brott. Arbetsgivarens representant 

var av den åsikten att om tjänstemannen får straff 

för en enda punkt i åtalet är han inte berättigad 

till återbetalning av innehållen lön. Med andra ord 

borde hela åtalet ha förkastats helt och hållet för att 

man skulle ha grunder för återbetalningen av lönen. 

I den här tvisten var det heller inte utav betydelse 

om innehållandet av lönen var ett förhållandevis 

hårdare straff, än tingsrättens bötesstraff. Tolknin-

gen av på vilka grunder eller för vilken gärning eller 

händelseförlopp man betalar lön under tiden man är 

avhållen från tjänst förblev oenig även i centralför-

handlingarna. I centralförhandlingarna blev båda 

parternas ställningstagande klara i tvistemålsären-

det. JHL funderar nu på en lösning på vad man 

ska göra i ärendet. Om tvistemålsärendet ännu förs 

vidare så är följande och sista steget i förhandlings-

processen att föra ärendet till arbetsdomstolen för 

en lösning.
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ETUUDET JA VELVOLLISUUDET VIRKAVAPAALLA
VALTIO JA RAJAVARTIOLAITOS 
TYÖNANTAJAN MAHDOLLISTAA 
VIRKAMIEHILLE JA SIVIILEILLE HYVÄN 
MAHDOLLISUUDEN JÄÄDÄ POIS 
TYÖELÄMÄSTÄ VÄLIAIKAISESTI. HR-
PALVELURYHMÄUUDISTUKSEN KAUTTA 
VIRKAVAPAUKSIIN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET 
TEHDÄÄN YHDESSÄ PAIKASSA JOTEN 
TYÖNANTAJAN PÄÄTÖKSET OVAT 
YHDENVERTAISIA HALLINTOYKSIKÖSTÄ 
RIIPPUMATTA. VIRKAVAPAUKSIEN 
KÄSITTELY ON MEILLÄ TOTEUTETTU 
ERITTÄIN HYVIN.

TEKSTI PASI TAPONEN

M
oni miettii virkavapaalle jäämistä 

mutta taloudellinen puoli askarrut-

taa. Mistä haen etuudet ja mihin 

olen oikeutettu? Riittääkö rahat ja 

mihin asti?  Erilaisia virkavapaita 

ovat äitiysvapaa, vanhempain-

vapaa, isyysvapaa, hoitovapaa, 

osittainen hoitovapaa, opintova-

paa, palkaton virkavapaa ja vuo-

rotteluvapaa joten termejä riittää 

ja viimeistään tässä vaiheessa 

menee pää sekaisin etuuksista.

Tämän artikkelin aiheena ei 

ole termien avaaminen ja miten 

näitä vapaita haetaan. Tämä tieto 

löytyy Kompassista. Tarkoitus on 

kertoa mihin korvauksiin virka-

mies ja siviili on oikeutettu kun jää 

virkavapaalle.

ÄITIYS-, VANHEMPAIN- JA 
ISYYSVAPAA

Äitiysrahaa maksetaan 105 arkipäivää ja palkallista 

isyysvapaata 6 arkipäivää. Tämän maksaa työnan-

taja eli Rajavartiolaitos, joka saa korvauksen Kelalta.

Vanhempainvapaan päivärahan ja 6 arkipäivän 

ylittävän isyysvapaan (yhteensä 9 viikkoa kunnes 

lapsi täyttää 2 vuotta) korvauksen vanhempainpäi-

värahana maksaa Kela. Korvaus perustuu ansiotu-

loon ja Kelalle on toimitettava HR-palkkaryhmästä 

pyydettävä palkkatodistus 365 vuorokaudelta 

päätökseen.

HOITOVAPAA JA OSITTAINEN 
HOITOVAPAA

Vanhempainvapaan jälkeen lapsen kanssa kotiin 

jäävällä vanhemmalla on mahdollisuus hakea Kelal-

ta hoitorahaa ja hoitolisää.   Hoitoraha on 338,34 e/

kk yhdestä alle 3-vuotiaasta, 101,29 e/kk jokaisesta 

muusta alle 3-vuotiaasta lapsesta, 65,09 e/kk yli 

3-vuotiaista mutta alle kouluikäisistä lapsista.

Hoitolisää saa vain yhdestä lapsesta, ja se on 

enintään 181,07 e/kk.

Joustava hoitoraha alle 3-vuotiaan lapsen 

vanhemmalle. Jos teet osittaista työaikaa enintään 

30 tuntia viikossa tai 80% normaalista työajasta 

ja hoidat lopun aikaa alle 3-vuotiasta lasta, olet 

oikeutettu joustavaan hoitorahaan. Tukea voivat 

saada molemmat vanhemmat samanaikaisesti jos 

ehdot täyttyvät. Joustava hoitoraha on joko 241,19 

e/kk (enintään 22,5 tuntia viikossa tai enintään 

60 % normaalista kokopäivätyön työajasta) tai 

160,80 e/kk (työaika on yli 22,5 mutta enintään 30 

tuntia viikossa tai yli 60 %, mutta enintään 80 % 

normaalista kokopäivätyön työajasta) ja maksetaan 

lastenhoidon tukena.

Osittainen hoitoraha lapsen perusopetuksen 1. 

vuoden lukukauden aloituksesta 1.8 alkaen, lapsen 

2. vuoden lukukauden loppuun 31.7 saakka. Tuke 

maksetaan vain kerralla yhdestä lapsesta. Jos 

teet osittaista työaikaa enintään 30 tuntia viikossa 

tai 80% normaalista työajasta olet oikeutettu 

osittaiseen hoitorahaan. Osittainen hoitoraha on 

96,89 e/kk.

OPINTOVAPAA, PALKATON VIRKAVAPAA 
JA VUOROTTELUVAPAA

Opintovapaalla ollessa on oikeus saada joko Kelan 

myöntämää opintotukea tai Työllisyysrahaston 

myöntämää aikuiskoulutustukea. 

Opintorahan määrään vaikuttaa asumismuoto, 

lasten määrä sekä siviilisääty ja tukien määrät löyty-

vät www.kela.fi/opintotuki-opintoraha sivuilta.

Aikuiskoulutustuen myöntää Työllisyysrahasto. 

Hakemuksen liitteeksi tarvitsen hyväksytyn opinto-

vapaahakemuksen, palkkatodistuksen viimeiseltä 

365 vuorokaudelta sekä oppilaitoksen uusin 

opiskelu- tai läsnäolotodistus.  Aikuiskoulutustuki 

perustuu palkkatodistukseen mutta voit helposti tar-

kistaa täysimääräisen aikuiskoulutuen ja sovitellun 

aikuiskoulutuen (sivutuloja enemmän kuin 250 €/kk) 

arvioidun osoitteessa https://www.tyollisyysrahasto.

fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ 

Työllisyysrahasto myöntää suoritetusta tutkinnos-

ta ammattitutkintostipendin jos sinulla on viiden 

vuoden työhistoria. Ammattitutkintostipendi on 

veroton kertakorvaus, suuruudeltaan 400 euroa.

Vuorottelukorvaukseen on oikeutettu jo täyttää 

vuorotteluvapaalain edellytykset työhistoriasta. 

Vuorotteluvapaa anotaan virkavapauslomak-

keella. Kun edellytykset ovat olemassa tehdään 

itse sopimus. Työnantaja toimittaa TE-toimistoon 

tarvittavat paperit (vuorottelusopimus, uuden 

työntekijän nimityskirja ja todistus palkattomista 

virkavapaista) ja työntekijä toimittaa hyväksytyn 

virkavapauslomakkeen sekä palkkatodistuksen 365 

vuorokaudelta ammattiyhdistyksen työttömyyskas-

saan. Rajaturvallisuusunioni ry:n työttömyyskassa 

on JATTK:työttömyyskassa. Vuorottelukorvauksen 

täysi määrä on 70 % siitä ansiopäivärahasta, johon 

sinulla olisi oikeus työttömäksi jäädessäsi.

OPINTOLAINA
Opiskelijana sinulla on oikeus 

saada opintolainaa pankista 

opintojen tukemiseksi. Opintolai-

naan tarvitset Kelan Aikuiskou-

lutustuen lainatakauspäätöksen. 

Korkeakoulussa opiskelevan 

virkamiehen tai siviilin kannalta 

lainan nostaminen on talou-

dellisesti kannattavaa valtion 

opintolainahyvityksestä johtuen. 

Opintolainaa voit nostaa niiltä 

kuukausilta jolloin olet opintova-

paalla ja saat joko opintorahaa tai 

aikuiskoulutustukea, enintään 650,00 e/kk.

Opintolainahyvityksen voi saada ensimmäiseksi 

suoritetusta hyvitykseen oikeuttavasta korkeakou-

lututkinnosta. Opintolainahyvityksen saat Kelalta jos 

suoritat tutkinnon määräajassa ja

sinulla on opintolainaa yli 2 500 euroa. Opintolai-

nahyvitys on 40 % siitä opintolainan määrästä, joka 

ylittää 2 500 euroa. Sinun tulee siis nostaa opintolai-

naa yli 2 500 euroa, jotta voit saada hyvityksen.

VELVOLLISUUDET
Ammattijärjestön jäsenenä olet velvollinen maksa-

maan äitiysloman, isyysloman, vanhempainloman, 

hoitovapaa, virkavapaan ja opintovapaan aikana 

jäsenmaksua. Rajaturvallisuusunionin varsinai-

sen jäsenen, joka jää vapaalle virkatehtävistä 

jäsenmaksu on opintokuukausilta 0€ + työttömyys-

kassan jäsenmaksu 6,00€/kk. Jos vapaa ei kestä 

kokonaista kalenterikuukautta niin tämä ei edellytä >>>>>
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29.11.2020 LUKIEN VAPAA-AJAN KIINTEISTÖJEN

VUOKRA-AJAT JA HINNAT MUUTTUVAT
SALMILAMPI (Ruka)
Viikkohinta (sunnuntaista – sunnuntaihin) se-

sonkiaikana (joulu-huhtikuu) 350,00 €. Sesongin 

ulkopuolella (touko-marraskuu) 280,00 €, jos varaus 

alkaa sesongin vaihtuessa hinta lasketaan varauk-

sen ensimmäisen päivän mukaan. Vuorokausihinta 

(joulu-huhti) 50,00 € ja (touko-marraskuu) 40,00 €.

 

KNAAPI (Himos)
Viikkohinta (sunnuntaista – sunnuntaihin) se-

sonkiaikana (joulu-huhtikuu) 420,00 €. Sesongin 

ulkopuolella (touko-marraskuu) 350,00 €, jos varaus 

alkaa sesongin vaihtuessa hinta lasketaan varauk-

sen ensimmäisen päivän mukaan. Vuorokausihinta 

(joulu-huhtikuu) 60,00 € ja (touko-marras) 50,00 €.

 

SAIMAJA (Saimaa)
Viikkohinta (su-su) ympäri vuoden 350,00 €. Vuoro-

kausihinta 50,00 €

 

ARVONTA JA SEN JÄLKEEN
Arvonta suoritetaan edelleen kaksi kertaa vuodessa. 

Helmi-maaliskuun vaihteessa, touko-marraskuu ja 

elo-syyskuun vaihteessa, joulu-huhtikuu. Kokonai-

set viikot (su-su) ovat etusijalla. Salmilampi: Mo-

lempia huoneistoja ei yksi varaaja voi arvonnassa 

samalle ajankohdalle saada, paitsi jos kumpaakaan 

ei ole tullut muita varauksia.

Tarkempi arvontapäivä ilmoitetaan aina vielä 

ennen ajankohtaa RTU:n sivuilla ja Rajaturvallisuus-

unionin Facebook ryhmässä. Arvonnan jälkeen 

vapaaksi jääneet päivät/viikot jaetaan varausjärjes-

telmän kautta tulleiden sähköpostien tulojärjestyk-

sessä.

”Nopein käsi” periaatteella tehdyt varaukset eivät 

vaikuta sesonkiaikojen arvontoihin eli voi edelleen 

osallistua arvontoihin. Myös lyhyemmät varausajat 

ovat mahdollisia.

Arvonnan kaikki säännöt löytyvät www.rtu.fisivu-

jen kiinteistöt osiosta.

toimenpiteitä. Jäsenmaksu peritään suoraan 

palkasta. Jos vapaa kestää vähintään kokonaisen 

kalenterikuukauden jolloin sinulla ei ole palkkatuloja 

Rajavartiolaitokselta (huomioi erityis- ja haittalisien 

maksuaikataulu) 

Jäsenmaksuvapautuskaavakkeet löytyvät 

RTU:n kotisivuilta tai ne voi pyytää sähköpostitse 

toimisto@rtu.fi Toimisto lähettää sinulle laskun 

työttömyyskassan jäsenmaksusta toimitettuasia 

jäsenmaksuvapautuskaavakkeen toimisto@rtu.fi 

osoitteeseen.

LOPPUSANAT
Rajavartiolaitoksen työntekijänä sinun kannattaa 

olla tietoinen yllä mainituista etuuksista. Kaikki yllä 

ilmoitetut tuet ovat verollista ansiota joten niistä 

peritään verokortin mukainen pidätys. Jos sinulle 

tulee tätä lukiessa mieleen, että et ole hakenut 

jotain etuutta mihin olet ollut oikeutettu niin tarkista 

Kelalta tai Koulutusrahastolta mikä on hakemusten 

takautuva hakuaika.

Haluan korostaa että tämä artikkelin etuuksien 

tiedottaminen ei kuulu ammattijärjestön tehtäviin 

mutta näistä tiedottaminen on hyvää palvelua mitä 

Rajaturvallisuusunioni haluaa tarjota jäsenilleen. 

Jos joku etuuden määrä on mielestäsi liian pieni, 

niin Rajaturvallisuusunioni ei siihen neuvotteluteitse 

pysty vaikuttamaan.

LÄHTEET
www.kela.fi, www.tyollisuusrahasto.fi , www.jattk.

fi ja www.rtu.fi

FRÅN OCH MED 29.11.2020 FÖRÄNDRAS 

SEMESTERBOSTÄDERNAS PRISER OCH HYRESTIDER
SALMILAMPI (Ruka)
Veckopriset (sö-sö) under säsongstid (dec-april) 

350,00 €. Utanför säsong (maj-november) 280,00 

€, om reservation börjar då säsongen byter så 

faktureras man enlig den första reservationsdagens 

säsong. Enskilda dygnspriser (december-april) 

50,00 € och (maj-november) 40,00 €.

 

KNAAPI (Himos)
Veckopriset (sö-sö) under säsongstid (dec-april) 

420,00 €. Utanför säsong (maj-november) 350,00 

€, om reservation börjar då säsongen byter så 

faktureras man enlig den första reservationsdagens 

säsong. Enskilda dygnspriser (december-april) 

60,00 € och (maj-november) 50,00 €.

SAIMAJA (Saimen)
Veckopris (sö-sö) året runt 350,00 €. Dygnspris 

50,00 €

 

UTLOTTNING OCH TIDEN EFTER 
Lottdragning av dubbelbokningar gör fortfarande 

två gånger i året. I månadsskifte februari-mars, 

säsongen maj-november och i månadsskifte 

augusti-september säsongen december-april. Hela 

veckor (sö-sö) prioriteras. I Salmilampi: En och 

samma hyresgäst kan inte få användarrätt till båda 

lägenheterna samtidigt, förutsatt att det inte kommit 

andra reservationer. 

Noggrannare lottdragningsdag meddelas ännu 

alltid på GSU:s hemsidor och i Gränssäkerhetsu-

nionens Facebook grupp. Efter utlottningen delas 

de lediga dagarna/veckorna ut enligt bokningsord-

ningsföljden i bokningssystemet. 

Bokningar gjorda enligt ”först till kvarnen”-prin-

cipen påverkar inte ens möjligheter att delta i säs-

ongstiderna utlottningar. Dvs man kan fortfarande 

delta i bokningarna. Även kortare reservationstider 

är möjliga.

Utlottningens alla regler finns på www.rtu.fi under 

fastigheternas meny.
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KUN VALTIOKONTTORI EI KORVAA
VALTIOKONTTORI KORVAA VALTION 
PALVELUSSUHTEESSA OLEVILLE 
HENKILÖILLE SATTUNEET 
TYÖTAPATURMAT JA AMMATTITAUDIT. MITÄ 
TEHDÄ JOS VALTIOKONTTORI EI KORVAA?

TEKSTI HEIKKI TIIPPANA

T
apaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta 

tekijästä johtuvaa äkillistä ja odotta-

matonta tapahtumaa, joka aiheuttaa 

työntekijälle vamman tai sairauden. 

Liukastut työaikana työpaikan pihalla, 

nilkka nyrjähtää tai polvi menee sijoiltaan, päälle 

kaatuu painava esine, käteen osuu terävä työkalu 

jne. Tyypillisiä työtapaturmia ovat liukastumiset 

ja kaatumiset, jotka sattuvat työpaikalla, matkalla 

töihin tai töistä kotiin. Myös nostamisesta johtuvat 

selän vammautumiset ovat tyypillisiä työtapaturmia.  

Työtapaturmiin sovelletaan työtapaturma- ja am-

mattitautilakia. Lisätietoa tapaturman ja ammattitau-

din määritelmistä valtiokonttori.fi.

MILLOIN KORVATAAN
Työtapaturmista tulee ilmoittaa välittömästi työn-

antajalle ja tehdä ilmoitus TURVA-järjestelmään, 

jonka kautta asia etenee myös Valtiokonttorille. Val-

tiokonttori korvaa valtion palvelussuhteessa oleville 

henkilöille sattuneet työtapaturmat ja ammattitaudit. 

Vahinkotapahtuman korvaamisen edellytyksenä on 

todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys vahinko-

tapahtuman ja vamman tai sairauden välillä. 

MITÄ TEHDÄ JOS VALTIOKONTTORI EI 
KORVAA?

Joskus voi käydä niin, että erityisistä syistä johtuen 

Valtiokonttori ei korvaa työssä sattunutta tapatur-

maa tai korvaa vain osan siitä ja siihen liittyvistä 

kuluista. Tällöin työntekijä, joka on tyytymätön 

Valtiokonttorin päätökseen, voi hakea päätökseen 

muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulau-

takunnalta. Valituskirjelmä on toimitettava Valtio-

konttorille, jonka päätökseen muutosta haetaan. 

Valtiokonttorilla on tällöin mahdollisuus oikaista pää-

töstään vaatimuksen mukaisesti. Jos Valtiokonttori 

ei hyväksy valituskirjelmässä esitettyjä vaatimuksia, 

se toimittaa valituskirjelmän ja valitusasiaa koskevat 

asiakirjat sekä vastineensa muutoksenhakulauta-

kunnan käsiteltäväksi.

MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA 
Muutoksenhakulautakunta on riippumaton 

valtioneuvoston nimittämä ensimmäisen asteen 

muutoksenhakuelin, joka käsittelee työtapaturma- 

ja ammattitautilainsäädännön ja muun lakisääteisen 

tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvia valitusasioita. 

Muutoksenhakulautakunta koostuu eri asiantun-

tijoista, muun muassa lääkäreistä ja työelämän 

asiantuntijoista. Asian käsittely tapaturma-asioiden 

muutoksenhakulautakunnassa on muutoksenhaki-

jalle maksutonta. Lisätietoja tapaturmalautakunta.fi

VAKUUTUSOIKEUS
Jos työntekijä on tyytymätön muutoksenhakulau-

takunnan päätökseen, niin hän voi hakea muutosta 

lautakunnan päätökseen vakuutusoikeudelta. 

Valituskirjelmä on kuitenkin toimitettava Valtiokont-

torille, jonka päätökseen on hakenut muutosta 

tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. 

Valtiokonttorilla on tällöin mahdollisuus vielä oikaista 

päätöstä vaatimuksen mukaisesti. Jos Valtiokonttori 

ei uudella päätöksellä oikaise valituksen kohteena 

olevaa tapaturma-asioiden muutoksenhakulau-

takunnan päätöstä vaatimuksen mukaisesti, se 

toimittaa valituskirjelmän käsiteltäväksi vakuutusoi-

keudelle ja ilmoittaa asiasta työntekijälle. Valitusasi-

oiden käsittely vakuutusoikeudessa on yksityiselle 

muutoksenhakijalle pääsääntöisesti maksutonta. 

Lisätietoja vakuutusoikeus.fi

MUUT OIKEUSASTEET
Työntekijä voi halutessaan hakea korvauspäätök-

seen muutosta myös muista oikeusasteista. Kärä-

jöinti vakuutuslaitoksia vastaan vie aikaa ja rahaa. 

Monesti pienipalkkaisen työntekijän on mahdotonta 

taistella oikeudessa vakuutusyhtiöitä vastaan, koska 

vakuutusyhtiöillä on takanaan iso määrä lakimiehiä, 

asiantuntijoita ja rahaa. 

PEURA HYHDROKOPTERISSA

J
ussarön merivartioasemalla kuljetettiin 

hydrokopterilla hieman erilaista potilasta, 

peura joka on liukkaalla jäällä telonut 

itsensä. Tarkoitus oli hyvä, mutta peura 

ei alkanut toipua, joten parin päivän 

päästä se jouduttiin lopettamaan. Kuvissa on 

Hangon patteriston lääkäri, merivartiomestari Vesa 

Eronen ja pursimies Kai Illman ja tietysti kiitoreki 

KR-116 - monelle nykymerivartijalle varmaan täysin 

tuntematon kulkuväline. Kuvanottovuosi on 1985 ja 

helmi-maaliskuu. 

Terveisin, Paraisilta evp vanhempi merivartija 
Hemmo Lehtinen
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PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN VARAMIES
OLEN MIKA AHOLA KOKKOLASTA. 
OLEN KOTOISIN VIHANNISTA, JOKA 
KUULUU NYKYÄÄN RAAHEEN.  ASUMME 
AVOPUOLISONI KANSSA OMAKOTITALOSSA 
ÖJAN KYLÄLLÄ. MINULLA ON KOLME 
TYTÄRTÄ EDELLISESTÄ LIITOSTA, 
JOISTA VANHIN ON JO TÄYSI-IKÄINEN 
JA NUOREMMAT OVAT TEINI-IKÄISIÄ. 
HARRASTUKSET OVAT NE PERINTEISET 
KALASTUS JA METSÄSTYS. LISÄKSI TULEE 
HIIHDETTYÄ JA LENKKEILTYÄ.

TEKSTI JA KUVA MIKA AHOLA

E
nsikosketuksen Rajavartiolaitokseen 

sain varusmiespalveluksessa Kainuun 

rajavartiostossa yhdeksänkymmen-

täluvun lopussa. Armeijan aikana yri-

tinkin itärajalle töihin, mutta ovet eivät 

auenneet vielä silloin. Vuoden päivät tein erilaisia 

hommia Vihannin kunnalla ja Montrealin jääkiekko-

mailatehtaalla. 

Vuonna 2000 hain useampaan hallintoyksikköön 

töihin ja paikka aukesi Suomenlahden merivartios-

tosta. Aloitin Helsinki-Vantaan rajatarkastusyksi-

kössä 1.7.2000 rajatarkastajana. Mielessä pyöri 

hakeutuminen itärajalle, kunhan virka vakinaistuu. 

Peruskurssilla alkaneet merenkulun opiskelut, har-

joittelujaksot merivartioasemilla ja vartiolaivalla sekä 

kurssin aikaiset veneilyviikot saivat nuoren miehen 

mielen muuttumaan. Tästä johtuen halusin hakeu-

tua merellisiin tehtäviin lähemmäksi kotipaikkaani. 

Tein siirtoanomuksen ja pääsin siirtymään vuo-

den 2002 lopulla silloisen Pohjanlahden merivartios-

toon Kalajoen merivartioasemalle. Olin merivartijan 

hommissa Kalajoella noin yksitoista vuotta ja 

jatkokurssin suoritin vuonna 2013. 

Reilu kuukausi jatkokurssin jälkeen tuli avoimia 

vartioupseerin tehtäviä haettavaksi Länsi-Suomen 

merivartiostossa ja hain paria paikkaa. Tulin valituksi 

Kokkolan merivartioasemalle huhtikuun alusta 2014 

ja mestarikurssin suoritin samana vuonna. Keväällä 

tulee siis kuusi vuotta täyteen vartioupseerin tehtä-

vässä Kokkolassa.

Edunvalvontahommat lähtivät liikkeelle vuonna 

2008 siitä, että sain partiossa ollessani tekstiviestin 

”teidät on valittu yhdistyksen varapuheenjohtajaksi, 

ei liene sanottavaa”. Parin vuoden päästä siitä olin-

kin Rajavartioliiton liittokokouksessa Kuusamossa 

edustajana. Seuraavana vuonna minut valittiin yh-

distyksen puheenjohtajaksi ja pesti jatkuu edelleen. 

Rajaturvallisuusunionin perustamiskokouksessa 

tulin valituksi unionin hallitukseen ja kausi jatkuu 

ainakin vuoteen 2022 asti. 

Länsi-Suomen merivartiostossa järjestettiin 

varaluottamusmiehen vaalit mantereella Kiviojan 

Maaritin luopuessa tehtävästä. Varaluottamus-

miehen tehtävään ei oikein löytynyt innokkaita ja 

sopuvaalilla homma lankesi minun hoidettavaksi. 

Varosen Jannen ilmoitus aikeestaan luopua 

pääluottamusmiesten varamiehen tehtävästä aihe-

utti aavistuksen verran pohdiskeluja, että pitäisikö 

lähteä vaaleihin mukaan. Pitkän harkinnan jälkeen 

päätin asettua ehdolle vaaleihin ja tulin valituksi. 

Jäsenistölle erittäin suuri kiitos saamastani luot-

tamuksesta vaaleissa! Erkin ja Jounin tuella pyrin 

tekemään parhaani tässä tehtävässä jäsenistön 

parhaaksi.

HUVUDFÖRTROENDEMANNENS SUPPLEANT
JAG ÄR MIKA AHOLA FRÅN KARLEBY. 
JAG ÄR URSPRUNGLIGEN FRÅN VIHANTI 
KOMMUN, SOM NUFÖRTIDEN ÄR EN DEL 
AV BRAHESTAD. VI BOR TILLSAMMANS MED 
MIN SAMBO I ETT EGNAHEMSHUS I BYN 
ÖJA. JAG HAR TRE DÖTTRAR FRÅN MITT 
FÖREGÅENDE ÄKTENSKAP, DEN ÄLDSTA AV 
DEM ÄR REDAN FULLVUXEN OCH DE YNGRE 
ÄR I TONÅREN. TILL MINA HOBBYER HÖR 
DE TRADITIONELLA FISKE OCH JAKT. JAG 
BÅDE SKIDAR OCH JOGGAR UTÖVER DET.

TEXT OCH BILD MIKA AHOLA

F
örsta kontakten med Gränsbevaknings-

väsendet fick jag under min militärt-

jänstgöring i Kajanalands gränsbevak-

ningssektion i slutet av nittiotalet. Under 

armétiden försökte jag söka mig till 

östgränser på jobb men dörrarna öppnades inte 

då ännu. Under ett års tid jobbade jag med olika 

uppgifter i Vihanti kommun och på Montreals fabrik 

som tillverkar ishockeyklubbor. 

År 2000 sökte arbete i flera olika förvaltning-

senheter och till slut öppnades en plats i Finska 

vikens sjöbevakningssektion. Jag började som 

gränskontrollant vid Helsingfors-Vandas gränskont-

rollsenhet 1.7.2000. Jag hade en tanke på att söka 

mig till östgränsen då min tjänst blir ordinarie. Men 

grundkursens sjöfartsutbildning och praktikperioder 

på sjöbevakningsstationer och bevakningsfartyg 

samt båtveckorna förändrade den unga mannen 

tankar. På grund av dessa ville jag söka mig till 

maritima uppgifter i närheten av min hemkommun. 

Jag gjorde en förflyttningsansökan och fick i slutet 

av året 2002 en förflyttning till dåvarande Bottniska-

vikens sjöbevakningssektion sjöbevakningsstation 

Kalajoki. Jag sjöbevakare i Kalajoki i ungefär elva år 

och avlade fortsättningskursen år 2013. 

Drygt en månad efter fortsättningskursen öpp-

nades vaktofficersuppgifter i Västra Finlands sjö-

bevakningssektion och jag sökte till några av dem. 

Jag blev vald till Karlebys sjöbevakningsstation med 

förflyttning i april 2015 och jag avlade mästarkursen 

samma år. Den här våren har jag varit hela sex år 

som vaktofficer i Karleby. 

Intressebevakningsuppgifterna började år 2008 

med att jag under en patrull fick ett textmeddelande 

som sa ”ni har blivit vald till föreningens viceordfö-

rande, det finns knappast något att invända”. Efter 

några år var jag redan på Gränsbevakningsförbun-

dets förbundsmöte i Kuusamo som representant. 

Jag blev följande år vald till föreningens ordförande 

och den uppgiften har pågått sen dess. Då Gräns-

säkerhetsunionens grundades blev jag vald till 

styrelseledamot i unionen och den perioden pågår 

åtminstone fram till år 2022. 

Det ordnades viceförtroendemannaval i Västra 

Finlands sjöbevakningssektion på fastlandet då 

Maarit Kivioja avsade sig sin uppgift. Det fanns 

inga andra intresserade av uppgiften och med en 

överenskommelse blev uppgiften min att sköta. 

Janne Varonens meddelande om att avsäga 

sig sin uppgift som huvudförtroendemannens 

suppleant förorsakade en del att grubbla över, som 

att borde jag ställa upp i kommande val. Efter ett 

långt övervägande beslöt jag att ställa upp och jag 

blev även vald. 

Jag vill uttrycka ett stort tack till medlemmarna 

för förtroende ni visat i valet! Med stöd av Erkki och 

Jouni kommer jag att göra mitt bästa till förmån för 

medlemmarna i denna uppgift.
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SENIORIEN VUOSIKOKOUS JA 
JÄSENMATKA TALLINAAN 
SENIORITOIMINNAN VIIDESTOISTA 
TOIMINTAKAUSI SAATETTIIN 
ALKUUN UNIONIN ASUNNOLLA 
HELSINGIN PASILASSA TIISTAINA 11. 
HELMIKUUTA. PAIKALLE OLI SAAPUNUT 
SEITSEMÄNTOISTA YHDISTYKSEN JÄSENTÄ.

TEKSTI JA KUVA SAMPPA MATTILA

K
okouksessa käsiteltiin ripeässä 

tahdissa vuoden 2019 toiminta- ja 

tilikertomukset sekä vahvistettiin 

suunnitelmat 

alkavalle 

toimintakaudelle. Hallituksen 

valinta sujui yksimielisyyden 

merkeissä ja jo toiminnas-

sa harjaantuneet jäsenet 

tulivat uudelleenvalituksi. 

Yhdistyksen puheenjohtajana 

jatkaa Veli-Matti Samppa 

Mattila Turusta. Hallituksen 

jäseninä jatkavat Jorma 

Summanen Joensuusta, 

Kimmo Rantanen Vaasasta, 

Eino Nevalainen Kuopios-

ta, Petteri Kallio Keravalta, 

Jukka Haverinen Vantaalta, 

Tommy Håkans Vaasasta, 

Ari Seppälä Kotkasta ja Kari 

Vainio Uudestakaupungista. 

Varaedustajiksi valittiin Timo 

Jalonen Turusta, Raimo Juuti 

Alajärveltä ja Martti Rosendahl 

Helsinistä. 

Hallitus nimesi varapuheenjohtajaksi Summasen 

ja sihteeri-taloudenhoitajaksi Rantasen. Toiminnan-

tarkastajaksi valittiin Tommy Rasmus Kokkolasta ja 

varalle Mauri Kemppi Helsingistä. Rajaturvallisuus-

unionin edustajakokoukseen toukokuussa kokous 

päätti lähettää sääntöjen mahdollistavat kolme 

edustajaansa.

Tulevasta toiminnasta mainittakoon jo perinteinen 

Senioripurjehdus Kroatian Dubrovnikissa 16.- 23.5. 

Matkalle on ilmoittautunut neljätoista jäsentämme, 

joten käytössämme on kaksi venettä. Syyskaudella 

aloitettuja paikallisten jäsentilaisuuksien järjestämis-

tä jatketaan. Nyt keväällä tällainen on odotettavissa 

Kuopiossa. Syyskaudelle on suunnitteilla jäsenmat-

ka Latvian pääkaupunki Riikaan.

Tiedotuksen kannalta olisi erittäin suotavaa, 

että mahdollisimman moni jäsenistämme kävisi 

liittämässä sähköpostiosoitteensa Rajaturvallisuus-

unionin postituslistalle. Tällaiseen liittymiseen pitää 

olla jokaiselta henkilökohtainen suostumus, joten jo-

kaisen on se itse unionin kotisivujen kautta tehtävä. 

Unionin toimisto auttaa tarvittaessa. Huolehdithan 

myös mahdolliset sähköpostiosoitteen muutoksien 

ilmoittamiset. Tällä postituslistalla olevia osoitteita ei 

luovuteta muiden tahojen käyttöön. 

Kokouksen jälkeen neljätoista jäsentä suuntasi 

matkansa Jätkäsaaren Länsiterminaaliin odotta-

maan laivan lähtöä Viroon. Perillä majoituimme 

hotelliin ja suuntasimme heti Tallinnan vanhaan 

kaupunkiin, pieneen viehättävään Vanaema Juures 

ravintolaan illalliselle. Illallisella tapasimme Sami 

Hintsalan joka toimii Tallinnassa rajan yhdysmiehe-

nä Viron raja- ja poliisiviranomaisiin. Ilta meni hyvän 

ruuan ja mielenkiintoisten juttujen merkeissä. Seu-

raavana aamupäivänä jatkoimme aiheeseen liittyviä 

keskusteluja 

Suomen suurlä-

hetystön tiloissa. 

Suurlähettiläs 

Timo Kantolalla 

oli myös hetki 

aikaa pistäytyä 

kertomassa 

meille Viron 

ajankohtaisesta 

poliittisesta - ja 

turvallisuustilan-

teesta. Kertomus 

oli ytimekäs ja 

mielenkiintoinen. 

Seuranneen kes-

kustelun jälkeen 

luovutimme pie-

neksi muistoksi 

ja kiitokseksi 

käynnistämme 

suurlähettiläälle, 

jäsenemme Olli Hirvosen valmistaman aidon kuk-

san. Tapaamisen jälkeen saimme vielä tilaisuuden 

tutustua lähetystön erittäin korkeatasoisiin edustus-

tiloihin, joista on hieno näköala yli hansakaupunki 

Tallinnan.

SENIORERNAS ÅRSMÖTE OCH 
MEDLEMSRESA TILL TALLINN 
SENIORVERKSAMHETENS FEMTONDE 
VERKSAMHETSPERIOD FICK SIN 
START I UNIONENS LÄGENHET I BÖLE, 
HELSINGFORS TISDAGEN DEN 11 

FEBRUARI. SJUTTON MEDLEMMAR I 
FÖRENINGEN DELTOG I TILLFÄLLET.

TEXT OCH BILD SAMPPA MATTILA M
ötet behandlade i snabb tak 

år 2019 verksamhetsplan och 

bokslut och planer för kommande 

verksamhetsperiod fastställdes. 

Valet av styrelsen kunde göras >>>>>
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UUSIIN HAASTEISIIN

Kuvassa vasemmalla ylimvja Timo Antila ja laivakellon 
luovuttaja mvmest Teemu Kiviranta.

enhälligt och de medlemmar som redan körts in 

i verksamheten återvaldes. Veli-Matti ”Samppa” 

Mattila, från Åbo, fortsätter som föreningens ord-

förande. Som styrelsemedlemmar fortsätter Jorma 

Summanen från Joensuu, Kimmo Rantanen från 

Vasa, Eino Nevalainen från Kuopio, Petteri Kallio 

från Tjärå, Jukka Haverinen från Vanda, Tommy 

Håkans från Vasa, Ari 

Seppälä från Kotka 

ja Kari Vainio från Ny-

stad. Som suppleanter 

valdes Timo Jalonen 

från Åbo, Raimo 

Juuti från Alajärvi och 

Martti Rosendahl från 

Helsingfors. 

Styrelsen utnämnde 

Summanen till viceord-

förande och sekrete-

rare/kassör Rantanen. 

Till verksamhetsgrans-

kare valdes Tommy 

Rasmus från Karleby 

och hans suppleant 

Mauri Kemppi från 

Helsingfors. Till Gräns-

säkerhetsunionens 

kongress i maj kom-

mer man att skicka tre 

deltagare enligt gällande stadgar.

Av den kommande verksamheten vill vi nu 

redan lyfta fram den traditionella seniorseglingen 

i Kroatien, Dubrovnik 16.- 23.5. Vi har för tillfället 

fjorton deltagare och två båtar till vårt förfogande. 

På hösten kommer vi att fortsätta ordna de olika 

lokala medlemstillfällena. Nu på våren är även på 

gång ett tillfälle i Kuopio. Till hösten planerar vi en 

medlemsresa till Lettlands huvudstad, Riga.

För att kunna hålla medlemmarna uppdaterade 

uppmanar vi att så många som möjligt att meddela 

sin e-postadress till Gränssäkerhetsunionens 

postningslista. För att kunna ansluta sig måste 

man personligen ge sitt samtycke, via unionens 

hemsidor. Unionens sekreterare hjälper vid behov. 

Vi ber också alla att se till att meddela eventuella 

förändringar av e-postadresser. Adresserna på den 

här listan ges inte ut till utomstående tredje parter. 

Efter mötet fortsatte fjorton medlemmar till 

Busholmens Västra terminal för att invänta avfärd 

till Estland. Då vi anlände tog vi in på hotell och tog 

sikte på gamla stan i Tallinn, till den lilla förtjusande 

Vanaema Juures restaurangen för middag. Under 

middagen träffade vi även Sami Hintsala som 

fungerar som gräns-

bevakningsväsendets 

sambandsman till gräns- 

och polismyndigheterna 

i Tallinn. Kvällen flöt på 

med intressanta diskus-

sioner och god mat. Föl-

jande morgon fortsatte vi 

på samma ämne i Finska 

ambassadens utrym-

men. Ambassadör Timo 

Kantola hade också tid 

att titta in och berätta för 

oss om Estlands aktuella 

politiska- och säkerhets-

läge. Han sammanfattade 

kortfattat och provokativt. 

Efter diskussionstillfället 

överlåt vi ett minne och 

litet tack för vårt besök till 

ambassadören, en äkta 

”kuksa” tillverkad av vår 

medlem Olli Hirvonen. Efter besöket fick vi ännu 

tillfälle att bekanta oss med ambassadens excep-

tionellt högtidliga representationsutrymmen varifrån 

man har en fin utsikt över Hansastaden Talliinn. 

TEKSTI JA KUVA MIKA AHOLA

Y
limerivartija Timo Antilan läksiäisiä 

vietettiin 11.2.2020 Kokkolan merivar-

tioasemalla.

Timo siirtyi 1.3.2020 johtokeskusope-

raattoriksi MRCC-Turkuun. Aseman 

porukka muisti Timoa perinteisellä laivakellolla ja 

toivotti menestystä uusiin haasteisiin.
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HALLITUS KOKOONTUI 19. – 20.2.2020

H
allitus kokoontui asettamaan neuvot-

telutavoitteita lähiaikoina alkaviin neu-

votteluihin. Valtiosektorin pääsopijat 

ovat aloittaneet neuvottelut tulevaksi 

virkaehtosopimukseksi. Kuuleman 

mukaan työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välillä 

on suuria näkemyseroja, mutta neuvotteluja on 

käyty hyvässä hengessä. Kyseisissä neuvotteluissa-

han ratkaistaan mm. monia kiinnostava Kiky-tuntien 

kohtalo, joiden voidaan odottaa poistuvan myös 

valtion työntekijöiltä tai ainakin muuttamaan muoto-

aan kuten myös monilla, jo solmituissa vientiteolli-

suuden sopimuksissa. Neuvotteluaiheena on myös 

matkustamiseen liittyvä työaika, jonka nykyinen 

soveltaminen on närästänyt monia jäseniämme. 

Pääsopijoiden neuvotteluissa ratkaistaan myös 

meille tulevat palkankorotukset tulevalle kahdelle 

vuodelle ja mahdollisesta virastoerästä (varalli-

suudesta), josta voidaan sopia Rajavartiolaitoksen 

omissa neuvotteluissa.

Rajavartiolaitoksessa ei virastokohtaiset neu-

vottelut ole vielä alkaneet, koska emme ole vielä 

saaneet neuvottelumääräystä valtion työmarkkina-

järjestöltä. Luonnollisestikaan neuvotteluita ei ole 

järkevä aloittaa ennen kuin tiedämme neuvotteluis-

sa käytettävissä olevan varallisuuden määrän tai 

saavatko valtion virastot virastokohtaista varallisuut-

ta lainkaan. Edellisellä sopimuskaudella, 2018-19 

virastoerien suuruus oli 0,6 % ja 0,75% palkkasum-

masta, jolla saatiin korjattua useita tavoitteitamme.

Tulevan sopimuksen ns. tekstikysymyksiin RTU 

tavoittelee muutoksia mm. tasoitusvapaajärjestel-

mään ja suoritusarviointeihin liittyvää ns. identtisen 

henkilön määritelmää. Mahdollisia virastoerien 

kohdentamiseen liittyviä tavoitteita ei vielä julkaista 

koska tavoitteet julkaistaan ensin työnantajalle neu-

votteluiden alkaessa. Neuvottelut voidaan arvella 

alkavan joskus maaliskuun loppupuolella-huhtikuun 

alussa. Neuvotteluista tullaan tiedottamaan aktiivi-

sesti neuvottelijoidemme toimesta neuvotteluiden 

alettua.

TYÖTERVEYS
Jäsenistöltä on saatu tietoa, että joillekin on lähe-

tetty laskuja työterveydessä tehdyistä hoidoista/

tutkimuksista. Kannattaa huomioida, että jos 

pyydätte esim. jotain lisätutkimuksia niin selvittäkää/

varmistakaa, että kuuluuko esim. tutkimukset sopi-

muksen piiriin. Työterveyteen liittyvät, työnantajan 

kustantamat hoidot ja tutkimukset voitte lukea 

Omamehiläisestä.

STYRELSEN SAMMANTRÄDDE 19 .– 20.2.2020

S
tyrelsens sammanträdde för att bes-

tämma målsättningar till inkommande 

förhandlingar. Offentliga sektorns 

huvudparter har påbörjat förhandlin-

garna för nästa tjänstevillkorsavtal. 

Det råder stora åsiktskillnader mellan arbetsgivarsi-

dan och personalorganisationerna men förhan-

dlingarna har hållits i god ton. I förhandlingarna 

löser man bl.a. de omtalade Kiky-timmarnas öde 

med förväntningarna på att timmarna antingen 

slopas eller åtminstone ändrar sin form på samma 

sätt som i många exportbranschers avtal. Även 

beräkningen av arbetstid under tjänsteresor skall 

förhandlas eftersom den väckt mycket kritik bland 

våra medlemmar. I huvudförhandlingarna bestäms 

även de två kommande årens löneförhöjningar och 

en eventuell ämbetsspecifik förhandlingspott (av 

förhandlingsmånen) vilken kan särskilt förhandlas 

om i Gränsbevakningsväsendet egna förhandlingar. 

Gränsbevakningsväsendets ämbetsspecifika för-

handlingar har inte påbörjats eftersom vi fortfarande 

inte ännu fått en förhandlingsuppmaning av statens 

arbetsmarknadsorganisation. Det är naturligtvis 

inte ens klokt att påbörja förhandlingarna innan vi 

vet hur stor förhandlingsmån är eller om statens 

ämbeten över huvudtaget får något att förhandla 

om. Under den föregående avtalsperioden, 2018-

2019 var ämbetspottens storlek 0,6 % och 0,75 % 

av lönesumman. Med den summan lyckades vi få 

igenom många av våra målsättningar.  

I kommande avtal strävar GSU efter förändringar 

i s.k. textfrågor inom utjämningsledighetssystemet 

och definition av identiska personer i prestationsbe-

dömningen. Eventuella målsättningar för använd-

ningen av ämbetspotten publiceras inte innan 

arbetsgivaren fått ta del av dem då förhandlingarna 

påbörjas. Tidpunkten för påbörjan av förhandlin-

garna uppskattas till slutet av mars, början av april. 

Våra förhandlare kommer att informera mer aktivt 

så fort förhandlingar är påbörjade.  

ARBETSHÄLSOVÅRDEN
Det har kommit till vår kännedom från medlemmar 

att en del medlemmar har fått fakturor från arbet-

shälsovården för utförda undersökningsar/vård. Vi 

uppmanar alla att om ni begär t.ex. tilläggsgransk-

ningar så försäkra er om att ifrågavarande åtgärd 

ingår i avtalet mellan arbetsgivaren och tjänsteleve-

rantören. Undersökningar och vård som arbetsgiva-

ren ersätter kan man läsa mer om i omamehiläinen 

appen.

Kuva Mika Ahola.
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TYÖKUVASSA JOHTOKESKUSUPSEERI 
ANTTI KYLLÖNEN
KAINUUN RAJAVARTIOSTON 
JOHTOKESKUKSESSA KAJAANISSA 
TYÖSKENTELEE JOHTOKESKUSUPSEERINA 
RAJAVARTIOMESTARI ANTTI 
KYLLÖNEN. HÄNELLÄ ON PITKÄ URA 
RAJAVARTIOLAITOKSEN PALVELUKSESSA, 
JA KOKEMUSTA ON KERTYNYT ERILAISISTA 
TEHTÄVISTÄ. 

TEKSTI PÄIVI DAHL
KUVA OLLI RANUA

N
ykyinen tehtävä johtokeskusupsee-

rina on monipuolinen ja työpäivä voi 

sisältää niin hallintohumppaa kuin 

asiakkaiden opastusta puhelimessa 

tai muita mielenkiintoisia hommia. 

Antti Kyllönen sai ensikosketuksen Kainuun 

rajavartiostoon, 

kun hän astui 

varusmies-

palvelukseen 

elokuussa 

1994. 

- Asevelvolli-

suuden jälkeen 

olin muutaman 

kuukauden 

reservissä ja 

aloitin työt nuo-

rena rajavar-

tijan taimena 

Nuijamaalla 

joulukuun 

alussa 1995, 

kertoo Antti. 

Työko-

kemusta on 

kertynyt Raja-

vartiolaitoksen 

palvelukses-

sa noin 25 

vuotta. Antti on 

viihtynyt rajalla 

todella hyvin. 

- Tunnen 

itseni etuoikeutetuksi, koska olen saanut palvella 

useassa eri hallintoyksikössä, monissa eri tehtävis-

sä. Minulla on käynyt hyvä tuuri, kun aina on tullut 

sopivaan aikaan tarjolle uusia haasteita uusissa 

ympyröissä ja olen niihin rohkeasti tarttunut. Näiden 

myötä oppimisen paikkoja on ollut paljon ja en ole 

päässyt missään vaiheessa töihini leipääntymään. 

Myös Rajavartiolaitos työnantajana on kehittynyt 

kovasti näiden vuosikymmenten aikana, iloitsee 

Kainuun rajan johtokeskusupseeri.

Antin mielestä Rajavartiolaitoksen tärkein 

voimavara eli henkilöstö otetaan nykyään paljon 

paremmin mukaan päätöksentekoon ja henkilöstön 

vaikuttamismahdollisuudet ovat parantuneet.  

- Koti- ja työelämän yhteensovittaminen sujuu 

todella hyvin, mainitsee Antti Kyllönen ja jatkaa, toki 

paljon on vielä tekemättä, mutta suunta on mieles-

täni ehdottoman oikea.

MONIPUOLINEN TYÖNKUVA
Työpäivät ovat hyvinkin erilaisia. 

- Jos olen kenttäjohtajan tai johtokeskusvalvojan 

tehtävissä, silloin päivät menevät kokonaan johto-

keskuksen uusissa pöydissä vartioston päivittäistoi-

minnan pyörittämisen parissa, kertoo Antti.

 - Toimistopäivinä tehtävät liittyvät esim. var-

tioston tilannekuvan ylläpitämiseen ja toiminnan 

seurantaan, lentotoiminnan ja teknisen valvonnan 

koordinointiin. Taikka työpäivä sisältää johtokes-

kuksen operatiivisen hallinnon pyörittämistä, muun 

muassa työvuoro- ja lomasuunnittelua, työaikaseu-

rantaa, koulutuksen suunnittelua ja kaikkea muuta 

johtokeskuksen päivittäistoiminnan pyörittämiseen 

liittyvää, summaa rajavartiomestari Antti Kyllönen.

MAHTAVA TYÖYHTEISÖ
Työssä iloa tuottavat monipuoliset mieleiset 

työtehtävät ja tietty tekemisen vapaus sekä uuden 

johtokeskuksen todella hyvät työskentelytilat. 

Työssä suurinta tyydytystä Antille tuottaa ympärillä 

oleva mahtava työyhteisö. Antti kehuu vuolaasti 

työkavereitaan ja sanoo olevansa etuoikeutettu, kun 

saa olla osa tätä hienoa porukkaa.  

Kysymyksen toteutuuko työssäsi RVL:n arvot 

Antti avaa Kainuun rajavartioston työyhteisön 

kautta. 

- Rajavartiolaitoksen arvot (ammattitaito - 

luotettavuus - yhteistyökyky) toteutuvat rajavar-

tiostossamme siten, että se on ammattitaitoinen, 

uudistumiskykyinen ja kehittymishaluinen. Kainuun 

rajavartiosto on kansalaisten keskuudessa perin-

teinen ja tunnettu viranomainen rajan pinnassa ja 

siihen luotetaan. Yhteistyö eri viranomaisten välillä 

täällä Kainuussa on erinomaista ja Kainuun rajavar-

tiosto on olennainen osa sitä kokonaisuutta. 

- Johtokeskus on tärkeä osa tätä kokonaisuutta 

ja tunnen, että mainitut arvot toteutuvat työyhteisös-

sämme. Ja saan ylpeydellä olla osa sitä.



Complete 
safety solutions

 Liferafts, evacuation systems and accessories
Immersion suits, work suits and lifejackets

 Lifeboats, hooks and davits
 Marine fire equipment
 Full vessel safety packages (LSA)
 Local multi-brand servicing 

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT OY FINLAND 
Kerrolankatu 221200 Raisio, Finland 

Tel.: + 358 (0) 2489500,  Fax: +358 (0) 24 89 50 11

Contact your VIKING branch office or visit VIKING-life.com

VIKING-LIFE.COM

Supported by our global servicing network 

Yhteinen turvallisuus                              ● Meritie ●

VOIMAA

OHJELMISTOKEHITYKSEEN

Jotta kaupassa 
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JANIN TUMMA VIRKAPUKU VAIHTUI 
MAASTOPUKUUN
JANI KARHAPÄÄ ALOITTI TYÖNSÄ 
NUORENA RAJAVARTIJANA 
TALIKKAJÄRVEN RAJAVARTIOASEMALLA 
1.12.1995. PITKÄSTÄ AIKAA ASEMILLE 
SAATIIN NUORIA JA INNOKKAITA 
MIEHIÄ. NEUVOSTOLIITON HAJOAMISEN 
JÄLKIMAININGEISSA VALMISTAUDUTTIIN 
LAAJAMITTAISEEN LAITTOMAN 
MAAHANTULON VYÖRYYN. 
TEKSTI JA KUVA ASKO RISTOLAINEN

M
elko nopeasti lähes kaikki nuoret 

miehet rekrytoitiinkin vasta pe-

rustettuun valmiusjoukkueeseen. 

Erilaisia harjoituksia riitti ja Jani 

sai reippaan alun 

virkauralleen. Viiden vuoden joukku-

eeseen kuulumisen jälkeen homma 

sai kuitenkin jäädä.

Virkauran alkupuolella Jani oli 

jonkin aikaa varaohjaajana rajakoi-

ralle. Koiran varsinaisen ohjaajan 

kanssa tehtyjen yhteisten harjoitus-

ten ja partioiden myötä Jani totesi 

koiranohjaajan homman olevan liian 

sitovaa nuorelle miehelle. Vapaa-ajan 

kun sai täyttymään ohjelmalla ilman, 

että työpäivän päätteeksi piti vielä 

huolehtia koirasta, tehdä jälkiä ja ajaa 

niitä koiraa harjoittaessa. 

2000-luvun alkupuolella oli vuo-

rossa täydennyskurssi. Vanhempien 

kollegoiden opastuksella Jani otti 

opiskelun tosissaan ja luki ahkerasti 

ennen kurssia kurssimateriaalia ja 

lakia. 

– Parviaisen Kari ohjeisti, että ainakin yhtä tärke-

ää on ymmärtää lainperustelut kuin lakipykälätkin, 

Jani muistelee

Hyvän täydennyskurssimenestyksen myötä Jani 

pääsi jatkokurssille vuonna 2005. Tuohon aikaan 

asemilla oli paljon jatkokurssin käyneitä vanhempia 

mutta vastaavasti vaativampia tehtäviä rajavartijoille 

vähän. Kurssin myötä ei siis auennut automaatti-

sesti uutta tehtävää kuten nykyisin.

Vaihtelua korpivartion arkeen Jani sai viettämällä 

vuoden 2007 komennusmiehenä Helsingin Länsisa-

tamassa. Tuolloin Viro ei kuulunut Schengeniin, lii-

kenne lahden yli oli vilkasta ja tekemistä riitti kaikille. 

Vuotta Jani muistelee positiivisena kokemuksena. 

- Mieleen jäi hyvä, komennusmiehiä ymmärtävä 

työvuorosuunnittelu sekä tehtävien määrä. Vaikka 

viimeiset ajat satamaa pyöritettiin lähes komennus-

miesten voimin niin tekemisen meininki oli hyvää 

ja ammattitaitoista loppuun saakka. Jälkeenpäin 

mietittynä olisin voinut käydä jo aiemmin hakemas-

sa kokemusta vilkkaimmilta paikoilta, Jani tuumii 

nyt reilu 10v myöhemmin.

2009-2010 vuodenvaihteessa P-KR:ssä tehtiin 

merkittävä organisaatiouudistus. Rajavartioalueet 

lakkautettiin ja asemia yhdistettiin suuremmiksi 

työyksiköiksi. Ilomantsin alueella yhdistettiin kolme 

rajavartioasemaa yhdeksi Ilomantsin rajavartioase-

maksi ja Janin ”kotivartio” Talikkajärvi lakkautet-

tiin. Kaikki tehtävät menivät uudelleen hakuun. 

Jatkokurssin käyneenä Janille avautui mahdollisuus 

hakea tehtäviä. Ilomantsissa tehtäviin oli hakijoita 

runsaasti, joten Jani haki myös naapuriasemalle 

Lieksaan. Valintojen jälkeen Jani aloitti 1.1.2010 

kotiseudullaan Lieksassa vuoropäällikön tehtävät. 

- Johtajatilanne oli hyvä, partioita pääsi teke-

mään, mutta myös toimistopäiviäkin oli sopivassa 

suhteessa. Vuoropäällikkönä toimin vuoteen 2016 

saakka. Samana vuonna suoritin mestarikurssin ja 

seuraavaksi tehtäväksi oli suunniteltu vartioupseerin 

tehtävä. Vaikka tehtävä oli samassa työpisteessä 

niin taas oli kaikki uutta ja ihmeellistä.

Vartioupseerina työmäärä kasvoi johtajien mää-

rän vähentyessä. Uutena tehtävänä tullut tavoite- ja 

kehityskeskusteluiden vuosittainen läpi käyminen 

kulutti ison osan kevättalven työtunneista. Toimis-

totyö tuli tutuksi ja partiot alkoivat olla harvinaista 

herkkua. Kymmenen vuotta samalla asemalla alkoi 

olla riittävästi ja Jani alkoi pohtia mahdollisuutta 

muihin tehtäviin.

Osaltaan päätöstä etsiä työtä lähempää Jo-

ensuun kotia, tuki yli 100km työmatka Lieksaan, 

pääsääntöisesti 8h työvuorot, polttoaineen jatkuva 

kallistuminen sekä majoituksen muuttuminen 

maksulliseksi. 

- Vaikka matkustaminen on omaa ”laatuaikaa” 

niin viimeisten vuosien aikana alkoi myös kuunnella 

itseään: Selkä ja lonkat alkoivat ilmoitella olemassa-

olostaan. Samalla tuntui, että syksyn pimeydessä 

ajamistakin on tullut riittävästi. 

Lopulta RJK:n yksikköupseerin jäädessä eläk-

keelle Jani haki paikkaa ja pääsi siihen. 

- Olihan uusi tehtävä kuin hyppy uima-altaan 

syvään päähän. Varusmieskoulutuksesta on aiem-

mat kokemukset omalta varusmiespalvelusajalta 

vuodelta 1994.

Parasta uudessa työssä Janin mukaan on 

se, että 10min siitä, kun painaa 

työpaikan oven kiinni, on kotona. 

Lyhyt työmatka taittuu polkupyörällä 

reippaillessa. Auto onkin jäänyt uu-

den tehtävän myötä lähinnä tyttären 

käyttöön. Vaimokin on tyytyväinen, 

kun kotona on mies jakamassa 

kotitöitä.

Uuden tehtävän myötä on taas 

tullut aika opetella uutta. Monenlaiset 

kurssit ovat työllistäneet ja tulevat 

työllistämään vielä pitkään ennen 

kuin tarvittavat oikeudet on saatu 

suoritettua. RJK:n kokeneemmat 

ovat ottaneet Janin lämpimästi 

vastaan ja antaneet tukea. Kilpailua 

tehtävistä ei Janin mukaan ole vaan 

ne hoidetaan yhdessä. Ennen harvi-

naisuus, rajavartija kouluttajana, on 

nykyisin jo normaalia eikä kukaan koe 

heitä kilpailijoina vaan tasavertaisina 

työtovereina.

Varusmiesten parissa Jani on ikänsä vuoksi 

”isähahmo”, jolle on helppo tulla puhumaan ja ker-

tomaan huoliaan. Usein elämäkokemuksen äänellä 

ratkaistut ongelmat saavat kohtuulliset mittasuhteet 

ja varusmies lähtee toimistosta hymy suupielessä. 

Kun asiat hoidetaan reilusti juttelemalla niin kaikille 

jää parempi mieli. Varusmiespalvelus on viimeinen 

paikka, missä nuorista miehistä pidetään niin hyvää 

huolta. 

Kysyessäni Janilta tulevaisuuden suunnitelmista 

hän jää pohtimaan sitä. 

- Työnantajalla oli tavoite ja toive, että pidempiai-

kainen pesti olisi edessä vääpelinä, olenko eläkkeel-

le saakka ”ikivääpelinä” sen aika näyttää!
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ÅLANDS SJÖBEVAKNINGSSTATION
SJÖBEVAKNINGEN PÅ ÅLAND BESTÅR AV ÅLANDS 
SJÖBEVAKNINGSSTATION I MARIEHAMN OCH KÖKARS 
SJÖBEVAKNINGSSTATION PÅ KÖKAR. TOTALT HAR GRÄNSBEVAKNINGEN 
35 ANSTÄLLDA PÅ ÅLAND, 24 STYCKEN TJÄNSTEMÄN I MARIEHAMN OCH 
ELVA STYCKEN TJÄNSTEMÄN PÅ KÖKAR. 

TEXT OCH BILD CHRISTIAN ERIKSSON

S
tationen i Mariehamn har under 2019 fått taket samt fasaden renoverad. 

För tillfället arrangeras av gräns- och sjöbevakningsskolan den svensks-

pråkiga mästarkurs 13 på Ålands sjöbevakningsstation i Mariehamn. 

Kursen har tolv stycken deltagare från hela Svenskfinland.

Stationen i Mariehamn berörs dagligen av riklig kryssningsfartygstrafik 

från fastlandet, Sverige och Estland. Sporadiska passkontrolluppgifter på Mariehamns 

flygfält, och stor fritidsbåtstrafik under högsäsong från fastlandet och Sverige där Åland 

blir en naturlig deletapp.

En utmaning för tjänstemän på Åland är att hålla koll på de dubbla lagstiftningar då 

landskapet Åland har behörighet att stifta vissa lagar.

Övervakningscentralen i Mariehamn är unik som enda platsen där radarövervakning 

till havs ännu görs på stationsnivå. Nuvarande personalstyrka är två stycken övervak-

ningscentralofficerare samt en övervakningscentraloperatör. Under perioden 13.1-

17.2.2020 sköts all radarövervakning av Västra Finlands sjöbevakningssektions område 

av övervakningscentralen i Mariehamn, detta på grund av renovering av ledningscentra-

len i Åbos utrymmen där övervakningen i normala fall sköts. Personal från ledningscent-

ralen deltar i övervakningen på Ålands sjöbevakningsstation under denna period.

Under vårvintern beroende på isläget sköter stationens maskinistpersonal underhål-

let, mindre servicearbeten samt vinterförvaringen av båtarna. För tillfället har Mariehamn 

två stycken maskinmästare samt en maskinman och på Kökar finns en maskinmästare 

samt en maskinman.

Konemies Ilja Jalava.
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AHVENANMAAN MERIVARTIOASEMA
LÄNSISUOMEN MERIVARTIOSTON TOIMINTA AHVENANMAALLA 
KOOSTUU AHVENANMAAN MERIVARTIOASEMASTA JOKA ON 
JAETTU MAARIANHAMINAN JA KÖKARIN MERIVARTIOASEMILLE. 
RAJAVARTIOLAITOKSELLA ON KAIKKIAAN 35 VIRKAMIESTÄ 
AHVENANMAALLA JOISTA 24 MAARIANHAMINASSA JA 11 KÖKARISSA. 

TEKSTI JA KUVAT CHRISTIAN ERIKSSON
SUOMENNOS MATTI JALAVA

M
aarianhaminan asemarakennukselle suoritettiin vuoden 2019 aikana 

laajamittaiset remonttityöt jossa rakennuksen katto ja julkisivut uusittiin. 

Ajankohtainen Raja- ja merivartiokoulun järjestämä ruotsinkielinen 

mestarikurssi 13 on parhaimmillaan meneillä Ahvenanmaan merivar-

tioasemalla Maarianhaminassa. Kurssin osallistujamäärä on kaksitoista 

virkamiestä koko Suomen ruotsinkielisiltä alueilta.

Päivittäinen ja vilkas risteilyalusliikenne manner Suomesta, Ruotsista ja Virosta tuottaa 

Maarianhaminan asemalle tehtäviä, satunnaisia passintarkastustehtäviä Maarianhaminan 

lentokentällä puhumattakaan kesäkausien laajasta huviveneliikenteestä Ahvenanmaan 

saaristossa.

Maakuntahallituksen omat juridiset säädökset aiheuttavat haasteita Rajavartiolaitok-

sen virkamiehille Ahvenanmaalla. Suomen valtakunnan sekä paikallisen lainsäädännön 

rinnakkaissoveltaminen asettaa korkeammat vaatimukset Rajavartiolaitokselle säädettyjen 

tehtävien suorittamiseksi maakunnassa, ja ovat huomionvaraisia asioita.

Maarianhaminan aseman valvontakeskus on ainoa maassamme jäljellä oleva yksikkö 

Rajavartiolaitoksessa joka suoritta meritutkavalvontaa asematasolla. Valvontakeskuksen 

nykyinen miehitys on kaksi valvontakeskusupseeria ja yhdestä valvontakeskusoperaatto-

rista. Turun johtokeskuksen tilojen remonttitöiden johdosta, kaikki Länsisuomeen kuuluvat 

valvonta alueet valvotaan Maarianhaminasta remontti jakson 13.1- 17.2.2020 aikana. Val-

vontaan käytetään Maarianhaminan aseman valvontakeskuksen vakio henkilöstön lisäksi 

myös Turun johtokeskukseen kuuluvaa henkilöstöä. 

Aseman konepuolen henkilöstö vastaa kevättalven aikana ja jäätilanteesta riippuen 

pääasiassa ylläpito ja pienemmistä huoltotoimenpiteistä. Näihin kuuluvat veneiden nosto 

sekä talvisäilöön 

tarvittavat toimen-

piteet. Konepuolen 

tämänhetkinen 

vahvuus Maari-

anhaminassa on 

kaksi konemestaria 

ja yksi konemies. 

Kökarin vastine 

yksi konemestari ja 

yksi konemies.

Valvontakeskus-
upseeri Jonas 
Lundborg.

Ålands sjöbevakningsstation - Ahvenanmaan merivartioasema.
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MERIVARTIJAT OVAT NYKYPÄIVÄN 
MONIALAOSAAJIA
KIRPEÄ LOUNAISTUULI KEINUTTAA 
JYHKEÄÄN BETONILAITURIIN KIINNITETTYÄ 
VALLGRUNDIN MERIVARTIOASEMAN 
VENEKALUSTOA. LÄHEISEN LUODON 
YLÄPUOLELLA KAARTELEE MERIKOTKA 
ETSIEN RUOKAA POIKASILLEEN. AURINGON 
SÄTEET LÄMMITTÄVÄT HEIKOSTI 
SYYSKUISESSA AAMUSSA HERÄILEVÄÄ 
SÖDRA VALLGRUNDIN SAARISTOA JA 
SIELLÄ SIJAITSEVAA VALLGRUNDIN 
MERIVARTIOASEMAA.

TEKSTI ANTTI KYLÄNPÄÄ
KUVA DANIEL SNELLMAN

O
sa työvuoros-

sa olevista 

merivartijois-

ta on yöpynyt 

asemalla, 

osa saapuu töihin kotoaan. 

Hälytyksen sattuessa on 

asemalla oltava joka tapauk-

sessa kolmessakymmenes-

sä minuutissa. Tuore kahvi 

tuoksuu aseman ruokailuti-

lassa samalla kun leppoisa 

keskustelu molemmilla 

kotimaisilla kielillä soljuu 

luontevasti pöydän äärellä. 

Aamukahvia nauttiessa on 

työvuoron vanhimman help-

po samalla käydä läpi päivän 

työtehtäviä. Merivartijoiden 

työpäivä on alkamassa. 

MONIPUOLISET TYÖTEHTÄVÄT
Nykypäivänä merivartijoiden työtehtävien kirjo on 

varsin laaja. Vallgrundin merivartioasema ei tee 

tähän poikkeusta. Rajavartiolaitos on Suomessa 

johtava meripelastusviranomainen, ja meripelastus 

onkin aseman ykköstehtävä. Tämä näkyy myös kai-

kessa päivittäistoiminnassa. Tarvittaessa venekalus-

to siirtyy partion mukana trailerin päällä partioauton 

vetämänä. Hälytysvalmiutta ylläpidetään 24/7.

Vaihtuvat vuodenajat määrittävät merivartijoiden 

työtehtäviä laajalti. Avovesikaudella partioidaan 

merellä suorittaen vesiliikenteen ja mm. kalastuksen 

valvontaa. Valvonnan kohteena on mm. huvivenei-

den turvalliseen merenkulkuun liittyvät varusteet 

ja kuljettajien ajokunto. Saaristossa tapahtuvat 

yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät 

tehtävät työllistävät niin ikään merivartiostoa joko 

omana tehtävänä tai poliisin pyynnöstä suoritetta-

vana virka-aputehtävänä 

Merenpinnan ollessa jään peitossa merivartijat 

partioivat moottorikelkoilla ja autoilla suorittaen mm. 

maastoliikennevalvontaa. Veneilykauden tullessa 

päätökseensä yleensä loppusyksystä, siirtyvät 

työtehtävät metsäautoteille ja maastoon metsäs-

tyksenvalvonnan täyttäessä muun toiminnan lisäksi 

suuren osan työajasta. Merellä pyritään kuitenkin 

liikkumaan venekalustolla niin pitkään kuin jäätilan-

ne sen sallii.

Erityisen tärkeänä työvälineenä voidaan pitää 

ilmatyynyalusta, joka heikkojen jäiden aikaan on 

korvaamaton kulkuväline partioidessa ja erityisesti 

hälytystehtävissä. Jäiden läpi veden varaan vajon-

neen pelastettavan luo on käytännössä mahdoton 

päästä turvallisesti ja nopeasti muilla kulkuvälineillä. 

Ilmatyynyaluksen avulla onkin lähes vuosittain 

pelastettu jäihin vajonneita henkilöitä varmalta 

kuolemalta. Käyttöikänsä päässä olevan ison 

ilmatyynyaluksen korvaaja on vielä kysymysmerkki. 

Erilaisia vaihtoehtoja on esitetty monia. Tärkeintä 

lienee kuitenkin se, että toimiva korvaaja ilmatyyny-

aluksen suorituskyvylle löydetään nopeasti.

Töitä merivartijoille teettävät edellä mainittujen 

tehtävien lisäksi Vaasan ja Seinäjoen lentokent-

tien rajatarkastustehtävät ja ympäristönsuojelun 

kannalta tärkeä öljyntorjuntavalmiuden ylläpito, ja 

sen harjoittelu.

Voidaan siis hyvällä omallatunnolla puhua monia-

laviranomaisesta. Työtehtävien vaihdellessa laajalla 

skaalalla ja tilanteiden vaihtuessa usein nopeastikin, 

vaativat operatiiviset tehtävät usein hyvää tilanne-

johtamista ja soveltamiskykyä.

HARJOITTELUN TÄRKEYS 
Toiminta-alueen ja tehtäväkentän ollessa laaja, ko-

rostuu merivartijoiden työssä paikallistuntemuksen 

ja henkilökohtaisen ammattitaidon merkitys. Harjoit-

telu onkin tärkeä osa merivartijoiden työtä. Tehtävät 

on pystyttävä hoitamaan hankalissakin olosuhteissa 

turvallisesti. Oli sitten kyseessä vesiliikenteenval-

vonta, sairaankuljetus saaresta mantereelle tai 

järjestyshäiriötehtävä saaristolaisravintolassa.

Pelkästään kulkuneuvojen turvalliseen ajamiseen 

ja kaluston käytön harjoitteluun liittyvät vaatimukset 

ja niiden täyttäminen vievät suuren osan merivarti-

joiden työajasta.    

Aseman henkilöstö koostuu merivartijoista, 

joilla osalla on peruskoulutuksen lisänä erityiskou-

lutus. Koulutuksen 

järjestämisessä 

oma henkilöstö 

onkin avainasemassa, 

vaikka yhteistyötä 

virkatehtävien hoita-

misen lisäksi myös 

koulutusmielessä 

tehdään esim. poliisin, 

vapaaehtoisen 

meripelastusseuran ja 

pelastushenkilöstön 

kanssa. Asemalta 

löytyy mm. koiran-

ohjaajia, sukeltajia, 

voimankäytön kou-

luttajia ja konepuolen 

erityisosaajia.  

TULEVAISUUDEN 
NÄKYMÄT

Monien pienempien merivartioasemien kohtalona 

on viime vuosina ollut sulkeminen säästösyiden ta-

kia. Suuremmille asemille se tarkoittaa poikkeukset-

ta laajempaa toiminta-aluetta, ja sitä myöten lisää 

haasteita operatiivisen toiminnan suorittamiseen. 

Viime aikoina asemalla on keskusteltu tiiviisti ase-

marakennuksen tulevaisuudesta ja sen sijainnista. 

1960-luvulla rakennetun kiinteistön vuokrasopimus 

on päättymässä, ja vaihtoehtoina on joko vuokra-

sopimuksen jatkaminen tai uusien tilojen etsiminen 

vielä tuntemattomasta paikasta. Molemmissa 

vaihtoehdoissa on vastaajasta riippuen omat hyvät 

ja huonot puolensa. Yksi asia on kuitenkin aseman 

sijainnista huolimatta varmaa, meripelastusvalmiutta 

ylläpidetään merenkurkussa yötä päivää.



● Saariston
kuljetukset ja
nostotyöt
lautalla.

● Saariston
maanraken-
nustyöt.

● Merikaapeli-
ja putkityöt.

● Maissa kaikki
maanrakennus-
työt ja kunnallis-
tekniikka.

Toimimme
pääkaupunkiseudulla.

Puh. 050 666 99tr
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HALLINTALAITTEET● Meritie ●
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Yhteistyötä parhaiden
toimijoiden kanssa
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KONEMIEHENÄ SUOMEN POHJOISIMMALLA 
MERIVARTIOASEMALLA
OLEN VANHEMPI MERIVARTIJA JUSSI 
NUOJUA, 43- VUOTIAS JA ASUN 
OULUSSA. OLEN TYÖSKENNELLYT 
KONEMIEHEN TEHTÄVÄSSÄ VIRPINIEMEN 
MERIVARTIOASEMALLA 1.1.2019 ALKAEN. 
URA RAJAVARTIOLAITOKSESSA ALKOI 
VUONNA 2000 JA ALOITIN SILLOIN 
HELSINGISSÄ LÄNSISATAMASSA 
RAJATARKASTUSTEHTÄVISSÄ. 

TEKSTI JA KUVAT JUSSI NUOJUA

H
elsingistä Suomenlahden merivar-

tiostosta siirryin 12.10.2009 Länsi-

Suomen merivartiostoon Kalajoen 

merivartioasemalle konemiehen 

tehtävään. Kalajoelta tie vei sitten 

muistaakseni 2014 Kemin merivartioasemalle, 

jossa olinkin sitten aseman sulkemiseen 1.1.2019 

asti. Kemin merivartioaseman sulkeuduttua minut 

siirrettiin Virpiniemen merivartioasemalle Konemie-

hen tehtävään.

Ensimmäiset vuodet menivätkin hommia ope-

tellessa Kalajoella. Ja 

toisena vuotena suoritin 

Raumalla kotimaan-

liikenteen koneenhoi-

tajan kurssin, joka on 

vähimmäisvaatimus 

kyseiseen tehtävään. 

Ennen kyseisen kurssin 

suorittamista olin näin 

ollen määräaikaisessa 

tehtävässä. Toki minulla 

oli aikaisempaa koke-

musta koneiden kor-

jauksesta niin autoista 

kuin maatalouskoneis-

takin. Venemaailma tuli 

toki uutena kuvioihin, 

mutta suurta hyötyä 

oli, että jonkinlaista 

konepuolen tuntemusta 

oli jo entuudestaan. Ja 

paljon oppimisprosessia 

auttoi myös se, että 

alussa konepuolen 

hommia ei tarvinnut teh-

dä yksin, vaan aseman 

konemestarin kanssa. 

Ensimmäiset vuodet oli-

vatkin varsin haastavia 

ja erittäin antoisia.

Mitä tulee itse 

konemiehen tehtäviin, 

niin huolehdin asemalla 

huolto-, korjaus-, ja 

kunnossapitotöistä. 

Meillä tämä rajoittuu 

pääosin vene- ja 

ilmatyynyaluskalustoon. 

Autojen ja moottorikelk-

kojen osalta määräai-

kaishuollot suorittaa 

ulkopuolinen taho ja 

tähän liittyen riittää, 

että huolehtii huoltojen 

tilauksista ajallaan. Näi-

den osalta ainoastaan 

pikaiset ja kiireelliset 

työt hoidetaan asemal-

la, jos se on mahdol-

lista. Eniten näistä 

kulkupeleistä työllistää jo lähes käyttöiän päässä 

oleva ilmatyynyalus. Ja se on myös se vekotin, 

johon ulkopuolista tietämystä, ei varsinkaan 

kotimaanrajojen sisäpuolelta, kauhean paljon löydy. 

Veneiden telakkatyöskentely työllistää keväällä ja 

syksyllä ja on hyvin monesti erittäin kiireistä aikaa. 

Tähän liittyen on erittäin paljon erilaisia toimenpiteitä 

varsinkin, kun talvi painaa päälle. Ajoneuvokaluston 

vuosikatsastusten huolehtiminen ajallaan kuuluu 

myös tähän kokonaisuuteen ja asemalla onkin 

yllättävän paljon tähän liittyvää kalustoa. Lisäksi 

määräajoin tulee huolehtia polttoainekirjanpidosta 

sekä polttoaine, voiteluöljy ja varaosien tilauksista. 

Suuri määrä erilaisia vesikulkuneuvoja nielee vuosit-

tain paljon erilaista varaosaa ja niiden varastotilanne 

on pidettävä koko ajan hallinnassa.

Näihin tehtäviin kun lisää muut vanhemmalle 

merivartijalle kuuluvat tehtävät, niin osaaminen on-

kin kehittynyt vuosien saatossa aika laaja-alaiseksi. 

Lisämausteen tähän tehtävien kirjoon tuo myös 

työsuojeluvaltuutetun tehtävä. Lopuksi voitaneen-

kin todeta, että kyseinen tehtävä on ollut erittäin 

mielenkiintoinen ja haastava.



Yhteinen turvallisuus                              ● Meritie ●

WWW.PORTOFTURKU.FI

info@tescon.fi 
www.tescon.fi 

Tescon Marine Oy Ab 
 

Mikado, Nakashima potkurit 
vakio- ja erikoistilaus mallit, 
jäävahvistetut ja luokituslai-
tosten sertifionnit pyyd.  
 
R&D Marine voimansiirron 
osat, joustolaipat, vetolevyt 
 
Bowman lämmönvaihtimet, 
öljynjäähdyttäjät ja tuubit. 
Meri ja teollisuus mallit. 
www.bowman.fi 

Tutkintokoulutukset, kurssit ja ilmoittautumiset:

Merenkulun koulutusta

www.aboamare.fi
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”PIKKU-ILTY” 
IA-08 MERIVARTIJOIDEN TYÖKALUNA
KOKKOLAN MERIVARTIOASEMALLE ON 
OLLUT SIJOITETTUNA NOIN PARI VUOTTA 
RUOTSALAISVALMISTEINEN IVANOFF 
HOVERCRAFT IH-6 ILMATYYNYALUS, 
KOTOISAMMIN IA-08. ILMATYYNYALUSTA 
ON KIERRÄTETTY ERI YKSIKÖISSÄ JA ERI 
TEHTÄVISSÄ NIIN LÄNSI-SUOMESSA KUIN 
SUOMENLAHDELLAKIN. 

TEKSTI MIKA AHOLA
KUVAT MIKA AHOLA JA DANIEL SNELLMAN

I
lmatyynyaluksessa on kaksi moottoria, nosto- 

ja työntömoottori. Nostomoottorina toimii 

Kohler 29hv ja se sijaitsee aluksen keulassa. 

Nostomoottorin alla on potkuri, joka työntää il-

maa aluksen alla sijaitsevaan ilmatyynyyn. Tyh-

jäkäynnillä alus makaa pohjallaan ja kun moottorin 

kierrokset nostetaan 2500-3000 rpm, alus nousee 

leijuntaan. Leijuntakorkeus on noin 30cm. 

Työntömoottorina toimii Fordin 1,6 litran bensa-

moottori, joka pyörittää työntöpotkuria. Ilmatyy-

nyaluksella voidaan ajaa maalla, vedessä ja jäällä. 

Bensan kulutus kolmen miehen partiolla on samaa 

luokkaa kuin yhden moottorikelkan kulutus samalla 

ajomäärällä.

Leijuntakorkeus on huomioitava liikuttaessa 

merellä. Tuulten aiheuttamat ahtojäät saattavat 

estää liikkumisen saaristossa ja laivaväylän ylitys 

voi olla mahdotonta 

liian suurien jäätelien 

takia. Ilmatyynyalus on 

kuitenkin helppo siirtää 

peräkärryllä maateitse 

esim. laivaväylän toi-

selle puolelle ja laskea 

se sieltä merenjäälle. 

Ilmatyynyaluksella 

ajettaessa ennakoi-

va ajotyyli korostuu 

erityisesti, koska siinä 

ei ole lainkaan jarruja. 

Hätäpysäytys tehdään 

vauhdissa pudottamal-

la alus leijunnasta alas, 

missä on tietysti suuri 

riski laite- ja henkilö-

vaurioihin. Lisäksi avo-

vedessä on huomioita-

va aallonkorkeus. Mikäli 

aallonkorkeus ylittää 

leijuntakorkeuden, riskit 

kasvavat merkittävästi.

Kokkolan merivartioaseman kokemukset ilma-

tyynyaluksesta ovat olleet todella positiiviset. Alusta 

käytetään meripelastustilanteiden lisäksi perus 

partiointivälineenä ja se soveltuu myös maastolii-

kenteen- ja kalastuksenvalvontaan merialueella. 

Alus on parantanut merkittävästi kelirikkoajan 

työturvallisuutta, kun heikoille jäille ei tarvitse mennä 

moottorikelkoilla. Avovesikaudella alusta voidaan 

käyttää etsinnöissä matalissa ja kivikkoisissa lahdis-

sa, missä venekalustolla liikkuessa vaurioiden riski 

on suuri. Aluksella voidaan rantautua esimerkiksi 

saariin ja luodoille.

Oma erityispiirteensä Kokkolan merivartioase-

man alueella ovat Öjan- ja Larsmojärvet. Ne ovat 

entisiä merenlahtia, joista on tehty makeavesialtaita 

suurteollisuuden tarpeisiin. Alueet ovat suosittuja 

veneily- ja maastoliikennealueita. Vaikka järvialueet 



27RAJAVIESTI  -  GRÄNSSEKERHETSUNIONEN RF

ovatkin pelastuslaitok-

sen johtovastuulla pe-

lastustilanteissa, tulevat 

hälytystehtävät myös 

merivartiostolle. IA-08 

on liikuteltavuutensa 

puolesta erittäin hyvä 

lisä myös järvialueen 

pelastustehtäviin. No-

peimmillaan hälytysteh-

tävissä ilmatyynyalus 

on laskettu alas kärryltä 

ja valmiina liikkeelle 

noin viidessä minuutis-

sa auton pystyttämisen 

jälkeen.

Kokkolan merivar-

tioaseman kokemusten 

perusteella IA-08 

ilmatyynyalus on erit-

täin hyvä laite sellaisille 

merivartioasemille, 

missä ei ole tiloja isolle 

ilmatyynyalukselle ja 

missä rannikon tiestö 

alueella on tiheää. 

Valmistajan www-si-

vut: www.hovercraft.se/

index.php?page=ih-6
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KUTSU JALKAPALLON SM-TURNAUKSEEN
PERJANTAI 7.8.2020. OULU, VIRPINIEMEN 
LIIKUNTAOPISTO. VIRPINIEMENTIE 525, 
90810 KIVINIEMI. TURNAUS JÄRJESTETÄÄN 
RENTONA, VIIHDYTTÄVÄNÄ JA 
KAVERIHENKISENÄ TAPAHTUMANA.

P
elit pelataan kahdella pienellä tekonur-

mikentällä 1 + 6 kenttäpelaajaa. Turna-

uksen osallistumismaksu on 100 - 150 

euroa / joukkue. Ilmoittautumisten 

takaraja on 31.5.2020. Ilmoita joukkue, 

sekä nimeä joukkueenjohtaja.

Turnausjärjestäjä perustaa sekajoukkueen, jos ei 

INBJUDAN FÖR FM FOTBOLL TURNERING

saada tarpeeksi pelaajia joukkueisiin. Kaikki haluk-

kaat pääsevät varmasti pelaamaan ja liikkumaan. 

Sekajoukkueen turnausmaksun hoitaa järjestäjä. 

Turnauksesta ja perjantain iltajuhlista Oulun yössä 

lähetetään lisäinfoa ilmoittautumisten jälkeen jouk-

kueenjohtajille.

Turnaus pelataan vapaa-ajalla ja omilla henki-

lökohtaisilla vakuutuksilla. Turnauksen järjestäjä 

Perämeren merivartiokerho ry vastaa turnauksen 

läpiviennistä.  

Ilmoittautumiset: markku.häggman@raja.fi / 

markkuhaggman@hotmail.com / p. 040 502 9405. 

TERVETULOA!

Joukkueenjohtajat:

LSMV - Markku Häggman

SLMV - Ville-Petteri Willman

P-KR - Taneli Horttanainen

K-SR - Henri Siikaluoma

KR United - Pekka Nousiainen

KR Suomussalmi - Jari Savukoski

LR - Ari Palolahti

RMVK - Mervi Hirvi

VLLV - jalkapallosta kiinnostunut

ESIKUNNAT - jalkapallosta kiinnostunut

SEKAJOUKKUE - Markku Häggman

FRE 7.8.2020 KL. 10-17 ULEÅBORG, 
VIRPINIEMI IDROTTSINSTITUT, 
VIRPINIEMENTIE 525, 90810 KIVINIEMI. 
MATCHERNA SPELAS PÅ TVÅ SPELPLANER, 
1 + 6 UTESPELARE. TURNERINGSAVGIFTEN 
ÄR 100-150 EUR/LAG.

O
m du inte får tillräckligt mycket med 

spelare till laget, kan ni spela på 

blandade laget. Jag kommer att 

skicka till lagledarna mer info om 

turneringen senare.

Turnering spelas på personalens fritid och med 

egen försäkring. Turnering organisatör Perämeren 

merivartiokerho ry tar ansvar för hela turnerningen.

Registrering senast 31.5.2020 till: markku.

häggman@raja.fi / markkuhaggman@hotmail.com / 

p. 040 502 9405.

VÄLKOMMEN!

VIELÄKÖ KETJUT KILISEE 
KEURUULLA JA JYVÄSKYLÄSSÄ?

K
esäkuussa taasen olisi aika laittaa 

kiekkoa ilmaan, kun koittaa kuuden-

nen kerran RTU:n jäsenille suunnattu 

rento ja hyvä henkinen frisbeegolfki-

sa. Kisa ajankohta taas vanha tuttu 

kesäkuun alkupuoli, tarkemmin 12.-13.6.2020. 

Kisapaikkoina on tällä kertaa Keuruun Isoheitto ja 

Jyväskylän Keljonkangas. Osallistujat majoittuvat 

ensimmäisen yön Keuruulla Isoheiton radan lähetty-

villä olevissa rantamökeissä, jossa pe-iltana sauno-

taan, syödään ja vaihdetaan kuulumisia. Lauantaina 

kisat jatkuvat aamupäivällä Keuruulla ja iltapäivällä 

sitten Jyväskylässä. Jyväskylässä yövytään Sokos 

Hotel Alexandrassa, josta saa kisahintaan 111 

euroa yö kahden hengen huoneen aina 13.5.2020 

asti koodilla BORDERGUARD2020. RTU tarjoaa 

kisaruoan. Palkintojenjako lauantaina Jyväskylässä 

ravintola Helmibarissa, jossa alkuilta kisaajille on 

yksityistilaisuus. Kisoista on lisätietoa Facebookissa 

RTU:n frisbeegolf ryhmässä tai Metrix frisbeegolf 

sovelluksessa.

Ilmoittaudu kisaan joko Metrixin kautta suoraan 

tai sitten sähköpostilla osoitteeseen pasikerkka-

nen@gmail.com heti kun tiedät, että pääset ja halu-

at mukaan, mutta kuitenkin viimeistään toukokuun 

aikana. Tämä pyyntö siitä syystä, koska kisojen 

budjetti tulee ainoastaan ilmoittautuneiden kisaajien 

ja toimitsijoiden määrästä. Kisaan osallistuaksesi 

on, että kaikilla on hauskaa frisbeegolfin ohessa. 

Olet harrastaja tai et, niin tapahtuma on juuri sinulle 

tarkoitettu sosiaalinen tapahtuma.

Kisaan ilmoittautuminen on ollut auki jo muuta-

man kuukauden ja osanottajamäärä tällä on hetkellä 

huolestuttavan matala. Viisi vuotta osallistujien 

määrä oli hyvässä kasvussa ja tulevaisuus kisoille 

näytti hyvältä ja tapahtumalle oli sopiva tila RTU:n 

jäsenille suunnattuna sosiaalisena tapahtumana 

Rajaviestimaratonin loputtua. Nyt viiden vuoden 

jälkeen tilanne on huolestuttava vaikka harrastajien 

määrä on noussut vuosi vuodelta. Sekä RTU:lla että 

allekirjoittaneella on kova halu jatkaa jo perinteeksi 

muodostuneen tapahtuman järjestämistä, mutta 

suuntauksen ollessa kuvatunlainen osallistujien 

määrässä, on kisojen järjestämistä jatkossa mietittä-

vä uudelleen. 

Rohkeasti osallistumaan hienoon sosiaaliseen 

tapahtumaan, joko kisaajana tai sitten ihan vain 

viikonlopusta nauttien.

NÄHDÄÄN KEURUULLA JA JYVÄSKYLÄSSÄ 

ELI TERVETULOA MUKAAN!

PERUTTU!

sinun ei tarvitse olla kilpapelaaja tai aktiiviharrastaja, 

vaan viikonloppu on suunnattu kaikille jäsenille, 

jotka haluavat viettää viikonlopun rennossa seu-

rassa ja vaihdellen kuulumisia toisten kollegoiden 

kanssa ympäri Suomen. Pääasia viikonlopussa 



Mercury Marine Suomi

START STRONG.
WORK HARD.

STAY STRONG.

Mercury SeaPro  4-tahtimallisto F15 – F250 ja V300
Mercury SeaPro -moottorit on rakennettu äärimmäisen kestäviksi ja luotettaviksi 
työkumppaneiksi. Mercury SeaPro -mallistosta löytyy oikea tuote kaikkiin 
ammattikäytön vaatimuksiin. Mercury SeaPro - Tukenasi vaativaan käyttöön!

mercurymarine.com
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SIVUSILMÄLLÄ NÄHTYNÄ - 
VOIMAKÄYTTÖKOULUTUSTA KAJAANISSA 
SINISILMÄISENÄ BLONDINA JA ASIASTA 
JUURIKAAN MITÄÄN TIETÄMÄTTÄ, PÄÄSIN 
SEURAAMAAN JA KUVAAMAAN VUOSITTAIN 
RAJAVARTIOMIEHILLE JÄRJESTETTÄVÄÄ 
VOIMANKÄYTTÖKOULUTUSPÄIVÄÄ. 

TEKSTI JA KUVAT PÄIVI DAHL

O
li äärettömän mielenkiintoista nähdä 

kuinka rajavartiomiehet joutuvat 

hetkessä ratkaisemaan erilaisia 

ongelmia. Harjoitusjoukko oli jaettu 

kolmeen ryhmään ja jokainen partio 

pääsi käymään viisi erilaista voimankäyttötehtävää. 

Partio joutui selvittelemään tilannetta uhkaavasti 

käyttäytyvän asiakkaan kanssa. Verbaaliarkobatialla 

toisinaan selvittiin, mutta osassa harjoituksissa par-

tio päätyi jopa painimaan asiakkaan kanssa. Tässä 

nuorempi ja vanhempi rajavartija yrittävät saada 

keskusteluyhteyden asiakkaan kanssa.

Uhkaavasti käyttäytyvä asiakas portaikossa on haaste. Kuinka selvitään ilman vahinkoja? Partio harjoittelee ja valmistautuu tarvittaessa jopa voima-
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keinoihin.

Olennaisena osana voimankäyttökoulutukseen 

kuuluu myös fyysisen kunnon ylläpito. Partiot läm-

mittelivät lihakset kuntonyrkkeilyllä ennen siirtymistä 

voimankäyttötilanteiden harjoitteluun.

Voimankäytön kouluttaja seuraa tarkasti partion 

toimintaa rastilla. Oven takana voi olla millainen 

vastaanotto tahansa. Tilanteen jälkeen kouluttaja 

antaa palautteen toiminnasta ja haastaa partiota 

miettimään omaa toimintaansa. Olisiko jotakin 

voinut tehdä toisin, menikö kaikki hyvin?

Partio pääsi tilanteen herraksi ja roisto on kiinni. 

Voimankäytön harjoittelulla varaudutaan normaalista 

poikkeaviin tilanteisiin.

Harjoituksiin kuului myös vaikean asiakkaan 

poistaminen linja-autosta. Tämä oli haastavaa, 

koska tila on kapea ja penkit vaikeuttavat otteiden 

saamista istuvasta henkilöstä. Mutta keinot löytyivät 

tällekin asiakkaalle.
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21.02.2020, KISAPUISTO, LAPPEENRANTA 

RAJAMIESTEN WINTER CLASSIC
PERINTEINEN, SEITSEMÄTTÄ KERTAA 
JÄRJESTETTY VAINIKKALAN JA 
NUIJAMAAN VÄLINEN WINTER CLASSIC 
-JÄÄKIEKKOTAPAHTUMA JÄRJESTETTIIN 
LAPPEENRANNAN KISAPUISTON 
TEKOJÄÄLLÄ PERJANTAINA 21.2.2020. 
TÄNÄ VUONNA KOTIJOUKKUEENA OLI 
NUIJAMAA. 

TEKSTI JA KUVA SANTERI MATTILA

I
lma oli happirikas ja haastava. Vettä satoi 
kuten tänä talvena Etelä-Suomessa on tapa-
na ollut ja navakka tuuli antoi oman pikantin 
lisänsä tapahtumaan.

Yleisöryntäystä hillitsi raa’an kelin lisäksi 
samaan aikaan viereisessä hallissa pelattu Liiga-
ottelu SaiPa-Kärpät. Siitä huolimatta paikalle 
oli saapunut viisi katsojaa, Etä-Nuijamaan fani 
Ivalosta saakka.

Kolme edellistä kohtaamista oli kääntynyt Vai-
nikkalan voitoiksi, joten Nuijamaa lähti otteluun 
nälkäisenä ja voitontahtoisena. Ennen ottelua 
Nuijamaan valmennusjohto kommentoi tulevaa 
koitosta: ”Olemme pyrkineet, niin uskomatto-
malta kuin se kuulostaakin, yksinkertaistamaan 
peliämme entisestään ja ainakin harjoituksissa se 
on toiminut. Lähdemme pelaamaan hyökkä-
yksen kautta, toimitamme kiekkoa maalille ja 
uskomme, että hyviä asioita tapahtuu”, valmen-
nusjohto lätkäjargonoi.

Vainikkalan valmennus oli ennen ottelua niin 
ikään itsevarmana: ”Joukkueessa on hyvä henki 
päällä, onnistumiset ovat ruokkineet itseluotta-
musta, mikä totta kai voi aiheuttaa myös haastei-
ta. Osalta porukkaa olemme käyneet napsimas-
sa ylänappeja kiinni. Onneksi joukkueessamme 
on myös kokeneita, monissa liemissä keitettyjä 
pelaajia, jotka omalla rauhallisella olemuksellaan 
rauhoittavat myös nuorempia”, valmennus kertoi.

Itse ottelussa Nuijamaa aloitti välittömästi 
maalinteon ja hallitsi ottelutapahtumia selkeästi. 

Vainikkala ei saanut omaa peliään toimimaan 
ennen viimeistä varttia. Nuijamaa johti ottelua jo 
4-1, ja näytti karkaavan selkeään voittoon. Muu-
tamilla pienillä taktisilla muutoksilla Vainikkala sai 
hilattua itsensä mukaan peliin ja nousi 4-4 tasa-
tilanteeseen. Viimeisillä sekunneilla Vainikkalalle 
tuomittiin rangaistuslaukaus ja tarjottiin voittoa. 
Hyvä yritys kilpistyi kuitenkin tolppaan ja ottelu 
venyi jatkoajalle. Draaman kaari täydentyi kun 
jatkoajalla Nuijamaa onnistui ratkaisemaan pelin 
hienon kuvion päätteeksi ja pääsi nostelemaan 
kiertopalkintoa. 

Ottelu pelattiin hyvässä rajamieshengessä ja 
rehdisti. Immolan rajavartioyhdistys tuki tapahtu-
maa jäämaksun muodossa. Tuomari edusti Lap-
peenrannan erotuomarikerhoa. Kiitokset kaikille 
tapahtumaan osallistuneille ja sitä tukeneille!

Joukkueet yhteiskuvassa. Nuijamaa valkoisis-
sa, Vainikkala tummissa.

toimisto@rtu.fi / +358 (09) 148 5824



Yhteinen turvallisuus                              ● Meritie ●
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Esittelyssä koomikon työhuoneet

J
a ei, nyt ei päästä kurkistamaan esikunnan sisälle vaan kerron omista 

työhuoneistani.

Nykyisellä työpaikallani ei ole mitään tekemistä merivartioaseman 

kanssa, vaikka äkkiseltään siltä kuulostaakin. 

Eli koitan olla jouten mahdollisimman tehokkaasti ainakin osan päivästä. Aina 

tämä ei ole mahdollista, kun tulee kaiken maailman muka tärkeitä arkiaskareita, 

joissa joudun olemaan mukana.

Merivartioasemalla oli hyväksi havaittu tapa, että hälytyksen sattuessa otettiin 

ensin kuppi kahvia, jos ei ollut iiihan hengenvaara ja toimintasuunnitelma selvä. 

Tällä oli tarkoitus minimoida hätiköinti ja aikaa vievät väärät ratkaisut. Parempi 

polttaa ensin tupakki ja lähteä sitten kiireellä.

Ja nykyaikana se on tietysti kuppi kahvia, ei tupakkia. Nuuska ei myöskään 

toimi, koska se ei säästä aikaa ja on muutenkin kummallinen ja sopimaton tuote 

ihmiselle.

Koomikon työssä iso osa ajasta on tuota kahvihetkeä. Eli ei laiskottelua, vaan 

aktiivista miettimistä. Eikä aina edes miettimistä vaan odottelua että asioita alkaa 

tulla mieleen. Lopulta niitä tulee. Eikä tässä koskaan niin hengen hätä ole. Eli 

aktiivista olemista. 

Kirjoittaminen on toinen hyvä keino. Alkaa vaan kirjoittamaan niin jotain tulee 

samalla mieleen. Niin kuin nyt. Ei uskoisi, ettei tätäkään ole ennalta mietitty. 

Usein koomikon työksi ajatellaan itse esiintymistilanne, vaikka se on vain 

jäävuoren huippu. Kuulosti turhan mahtipontiselta, joten muutetaan lumikasan 

huipuksi. Vertauskuva ei tosin toimi enää, koska jäävuoren huipussa iso osa on 

meren alla. No, ihan sama.

Suurin työ tapahtuu siis muualla. Kotona, hotellihuoneissa ja kahviloissa. 

Junissa ja autossa. Itselleni kirjoittaminen on hidasta ja tuskallista, mutta silti 

palkitsevaa ja mukavaa. 

Yksi koomikon työhuoneista on esiintymispaikan takahuone. Niitä on aika 

kirjava joukko. On siihen tarkoitukseen tehtyjä tiloja saunoineen, mutta monesti 

ne ovat keittiöitä, varastohuoneita tai kuten eräässä helsinkiläisravintolassa, 

invavessa! 

Olosuhteisiin ei voi useinkaan itse vaikuttaa, mutta työhön suhtautumiseen voi. 

Siksi minulla onkin ollut kivaa jokaisessa työpaikassa missä olen ollut. Ja joo joo, 

ei ihan aina, mutta siihen olen ainakin pyrkinyt. Ja sekö on sitten tärkeintä, että 

on töissä kivaa, niin kyllä! Se juuri. Siellä vietetään kuitenkin niin paljon aikaa. Sa-

masta syystä pitäisi nukkua hyvässä sängyssä ja elää sellaisen ihmisen kanssa, 

jonka kanssa on mukavaa. 

Työn raskain osuus on matkustaminen. Yleensä tykkään siitäkin, mutta joskus 

se käy voimille. Lomalla parasta onkin, jos ei tarvitse lähteä kotoa mihinkään. 

Tämä viikko on ollut aika tyypillinen työviikko. On hiljainen aika vuodesta ja 

keikat ovat vain perjantaina ja lauantaina. Alkuviikosta olen aamupäivät kotona ja 

MATTI PATRONEN

Takahuone, joka oli tällä kertaa myös majoitustila sekä toisella sivulla yksi vaihtuvista työhuoneista. 
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ne alkavat aina koirien ulkoilutuksella. Näin herää itsekin samalla uuteen päivään 

ja on mukavaa saada vähän ulkoilmaa. Erilaista kirjoittamista pitkin päivää. 

Vitsejä, mainontaa, somea yms. Sitten kalenterin kimppuun. Tarkistelen viikon 

ja lähipäivien ohjelman. Joskus monta kertaa päivässä. Matkalaskun tekoa, 

edellisen viikon keikkojen laskutusta. Tulevien reissujen matkajärjestelyt eli mat-

kojen ja hotellien varaamiset ja mahdollisten väärien matkojen muuttamiset ja 

perumiset. Kirjanpitäjälle puuttuvien kuittien etsimistä ja lähettämistä. Puheluita 

ja päivämäärien katsomista syksylle. Palaveri jostain joutavasta asiasta, minkä 

olisi voinut hoitaa whatsupilla.

Uskon edelleen, että kaikista maailman palavereista voisi raakata 70% pois ja 

hyvin pärjättäisiin. Jäljelle jääneitä lyhennettäisiin niin, että ne kestävät korkein-

taan 40 min. Sen enempää ei voi olla kenelläkään asiaa missään eikä koskaan. 

Osa viikon puuhista on siis kuin kalastuksenvalvontaa. Ei ymmärrä eikä 

kiinnosta, mutta pitää silti tehdä. Koita tässä sitten muistuttaa itseä että töissä 

pitää olla aina kivaa.

Matkustaminen ajoittuu yleenä loppuviikolle, eli riippuen kohteesta menen sinne 

joko julkisilla tai omalla autolla. Matkaan kun pääsee, niin sitähän rentoutuu 

jo heti. Ei voi tehdä enää muuta kuin keskittyä tulevaan. Ei voi pestä pyykkiä 

eikä hakea lapsia harjoituksista eikä osallistua kakkukahveille. Äänikirjoja kuluu 

paljon.

Pyrin menemään keikkapaikkakunnalle hyvissä ajoin, jotta kerkeän majoittua 

ja ehkä käydä lenkillä ja/tai ottaa päiväunet. Sitten vielä silmäily illan ohjelmistoon 

ja keikkapaikalle. Joko kyseessä on firmakeikka, jossa olen yksin tai muiden 

koomikoiden kanssa tehtävä klubikeikka. Siellä vaihdellaan kuulumiset ja hoide-

taan keikka. 

Riippuen paikkakunnasta jäädään yöksi tai lähdetään kotiin. Stand up-keikat 

ovat onneksi yleensä inhimilliseen aikaan, joten ei tarvitse sen takia yötä myöten 

valvoa. Nukkumaankaan ei tosin pysty menemään ihan heti keikan jälkeen, sen 

verran kierroksilla elimistö kuitenkin käy vaikkei enää mitään kauheita adrenalii-

nipiikkejä tulekaan. 

Baariin olisi kiva lähteä, mutta iso osa koomikoista on jo kolmikymppisiä, 

joten he eivät monesti enää jaksa lähteä. Siksi tulee katsottua paljon Netflixiä. 

Silloin ei tule ajateltua muuta.

Yksi hankalia juttuja on juuri tuo eli osata lopettaa työskentely. Helpommin 

sanottu kuin tehty. Ei ole työaikaa ja työ tapahtuu joka paikassa ja paljon pään 

sisällä niin sitä ei ole helppo kytkeä pois päältä. Ikään kuin olisi jatkuvassa sido-

tussa varallaolossa. Mietit ihan muita asioita tai nukut ja yht´äkkiä keskellä yötä 

tulee taas jotain mieleen ja on pakko kirjoittaa ylös. Aamulla sitten huomaa, että 

väärä hälytyshän se vaan oli. Toisaalta en ole kokenut tarvettakaan, sillä eihän 

tämä perinteisellä tavalla työltä tunnu. 

Ehkä tämä myös heijastelee muutosta, mikä on työrintamalla hitaasti tapah-

tumassa. Työ muuttaa muotoaan ja muuttuu pirstaleisemmaksi. Työajan käsite 

muuttuu.  Tässähän Rajavartiolaitos on jo pitkään ollut edelläkävijöitä katkotyö-

päivillä ja varallaolosysteemillä. Tähän saakka tämä on tosin palvellut lähinnä 

työnantajaa, mutta ehkäpä jatkossa löytyy enemmänkin tapoja tehdä asioita 

joustavasti, niin että kaikki voittavat. Ja hyvällä tiellähän tässä siis ollaan. 

Eilen illalla oli keikka Iisalmella. Nyt on aamupala syöty ja tämäniltainen keikka 

Haapajärvellä, jonne matkaa vain reilu sata kilometriä, joten pitää keksiä jotain 

puuhaa päiväksi. Show loppuu illalla kymmenen maissa ja kotiin matkaa alle 200 

km joten kannattaa ajaa vielä yöksi kotiin. Sunnuntaina kotona herääminen on 

harvinaista, mutta sitäkin mukavampaa!
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KUHMOSTA 
KAJAHTAA!
LAUANTAINA JA SUNNUNTAINA 22.-23.2.2020 
OLIVAT KUHMON RAJAMIEHET JA HEIDÄN POIKANSA 
TELEVISION URHEILUTARJONNASSA NÄKYVÄSTI 
ESILLÄ. MAAILMAN PARHAIDEN JOUKOSSA HIIHTIVÄT, 
AMPUIVAT, HYPPÄSIVÄT, VOITELIVAT JA SELOSTIVAT 
NUOREMMAT RAJAVARTIJAT ERIKA JÄNKÄ JA MARKUS 
VUORELA, VANHEMMAT RAJAVARTIJAT PAAVO 
PUURUNEN JA PETRI KOIVISTO SEKÄ VANHEMMAN 
RAJAVARTIJAN OLLI REPOSEN POIKA PERTTU 
REPONEN.

kauden 

maailman-

cupin ja 

MM-

kisojen startit ovat hieno askel uudelleen nousevalla 

uralla eteenpäin.

Markus Vuorelan työpaikka löytyy Kuhmon 

rajavartioasemalta. Vuorela osallistui Norjassa ja 

Ruotsissa Ski Tourin osakilpailuihin. Sprinttihiihdon 

perinteisen tyylin karsinnassa hän sijoittui lauantaina 

sijalle 53, joten paikkaa puolivälieriin ei irronnut. 

Sunnuntaina Vuorela ei osallistunut Ski Tourin vii-

meiseen osakilpailuun sairastumisen vuoksi. Uransa 

ensimmäisen aikuisten henkilökohtaisen SM-mitalin 

tänä talvena voittanut Vuorela kuuluu Suomen hiih-

tomaajoukkueeseen ja tavoittelee jatkossa entistä 

parempaa hiihtomenestystä. ”Kestävyysurheilussa 

tuloksia ei synny hetkessä, mutta pitkäjänteisyys on 

Erika Jänkä.

Markus Vuorela.

TEKSTI OLLI RANUA
KUVAT YLE JA MARKUS VUORELA

Erika Jänkä työskentelee rajavartijana Kuhmossa 

Vartiuksen rajavartioasemalla. Italian Antholz-

Anterselvassa ampumahiihdon MM-kilpailuissa 

Erika Jänkä hiihti Suomen viestijoukkueen 

ankkurina. Jänkä selviytyi makuupaikalta yhdellä 

ja pystypaikalla kolmella varapatruunalla ja toi 

Suomen värit maaliin yhdentenätoista. Ensimmäisiin 

MM-kilpailuihinsa osallistunut Jänkä palasi viime 

kaudelle takaisin kilpailuihin. Vuoden 2017 elokuun 

ja 2018 tammikuun välisenä aikana hänen nilkkansa 

leikattiin kolme kertaa, joten kuntoutusprosessi otti 

tuolloin aikansa. Tavoitteet urheilu-uralla ovat hänel-

lä edelleen kovat ja kunnianhimoiset, joten tämän 
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vahvuuteni”, kertoo Markus Vuorela nettisivuillaan.

Kuhmon rajavartioaseman koiranohjaaja vanhempi 

rajavartija Olli Reposen poika Perttu Reponen 

osallistui ensimmäistä kertaa yhdistetyn maailman-

cupin osakilpailuun lauantaina Norjan Trondheimis-

sa. Reponen lähti mäkihypyn jälkeen hiihto-

osuudelle sijalta 33. Maaliviivan hän ylitti 38:na. 

Sunnuntaina Reponen oli 39. Kiteen Urheilijoita ja 

Vuokatti-Ruka urheiluakatemiaa edustava Perttu 

Reponen voitti tammikuussa nuorten olympialaisis-

sa hopeaa. ”Huikea fiilis, pystyin tänään tekemään 

aivan parhaani ja se on upeaa! Mäkiosuus oli hyvä 

tänään. Hiihtokunnosta olin varma 

ja hiihto sujuikin oikein hyvin. Lähdin 

räväkästi liikkeelle ja pääsin vetämään 

hyvässä porukassa. Lopussa tein oman 

ratkaisun ja pääsin irti”, isänsä Olli 

Reposen valmentama hopeamitalisti 

iloitsi tuolloin.

Vanhempi rajavartija Paavo Puuru-

nen on töissä Kuhmossa Vartiuksen 

rajavartioasemalla. Ampumahiihdon 

MM-kisoissa hän toimi YLE:n selos-

tajana ja kommentaattorina. Vuonna 

2001 maailmanmestaruuden voittanut 

Puurunen on kilpailu-uransa jälkeen ollut 

vakiokasvo YLE:n ampumahiihtolähe-

tyksissä. Sujuvasanaisella Puurusella 

on TV-lähetyksissä ammattitaitoinen ote 

ja hän osaa huippu-urheilijan taustansa 

vuoksi tuoda myös urheilijan näkemyksiä 

ja tuntemuksia selostuksiin ja kommen-

tointeihin.

Vanhempi rajavartija Petri Koiviston työpaikka 

löytyy myös Kuhmon rajavartioasemalta. Koivisto 

toimii Suomen hiihtomaajoukkueen suksihuoltajana 

ja hän oli mukana Ski Tourilla Ruotsissa ja Norjassa. 

Televisiossa häntä ei valitettavasti nähty. Petri 

Koiviston pojasta Petteri Koivistosta on lupa 

odottaa kovaa maastohiihtäjää. Koivisto ajautui vii-

me kesänä pahaan ylikuntoon, joten Jussi Simulan 

valmentama suojatti pääsi aloittamaan tämän talven 

kilpailut vasta tammikuussa. Toivottavasti myös 

Petterin suorituksia saadaan tulevaisuudessa seura-

ta television välityksellä.

Mainittakoon vielä, että ampumahiihtäjä Kaisa 

Mäkäräisen veli on rajamies K-SR:ssa ja mäkihyp-

pääjä Antti Aallon veli on rajamies P-KR:ssa. Mo-

lemmat esiintyivät jälleen edukseen tuona samai-

sena ”kuhmolaisviikonloppuna” ja ovat loistaneet 

Suomen urheilun kärkiniminä koko talvikauden. 

Huippu-urheilijoita on siis laidasta laitaan tavalla tai 

toisella kytköksissä Rajavartiolaitokseen.

Paavo Puurunen.Petri Koivisto.

Perttu Reponen.
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ERÄLLINENILIMOJA ON PIISANNUT

Tätä nykyä saalisvarmin ja edullisin kevätkauden pilkkikohde löytyy Ruotsin pohjoisosista. Eivätkä kalat ole mitään 
sinttejä, kuten kuva todistaa.

V
anha sanonta - vuodet eivät ole 

veljeksiä - on osoittautunut edelleen 

paikkansa pitäväksi. Kun maan 

pohjoisosissa on saatu lunta ja 

paikoin pakkastakin enemmän kuin 

kotitarpeiksi, etelässä ei ole lunta nimeksikään ja 

monet järvet ovat lainehtineet sulana koko niin 

sanotun talven ajan. Sen seurauksena hiihtämään ei 

ole päässyt kuin hiihtoputkessa, eikä monin paikoin 

pilkillekään, kun jäät ovat todella heikot.

Tämä tarkoittaa sitä, että turvallisia pilkkikelejä 

ei ole - eikä tule - maan keski- ja eteläosiin. Tästä 

esimerkkinä mainittakoon, että Päijänteen selillä on 

vedetty troolia aina näihin päiviin saakka. Pohjoi-

sessa lunta ja pakkastakin on kohta liiankin kanssa, 

josta siitäkin on omat haittansa. Paksu lumikerros 

koettelee kattorakenteiden kestävyyttä, eikä poroil-

lakaan ole helppoa, kun 

paksun lumikerroksen alla 

olevaan jäkälään ei tahdo 

päästä millään käsiksi.

Toki lämpimiä, kuten kyl-

miäkin ajanjaksoja on ollut 

aikaisemminkin, joten siinä 

mielessä tilanne ei ole niin 

poikkeuksellinen kuin nyt 

halutaan ymmärtää. Eivät-

kä ne ainakaan aikaisem-

min ole johtuneet ihmisen 

toiminnasta, sen enempää 

kuin nykyäänkään, vaikka 

ihmiskunta ei tällä kertaa 

pääsekään ihan puhtain 

paperein sen perimmäisiä 

syitä pohdittaessa. Taus-

talta löytyy meitä suurempi 

voima eli luonto.

TUTKIMUS VAI 
RUOHONJUURITASO?

Tutkijat ja ruohonjuuritaso ovat usein asioista eri 

mieltä, mikä koskee korostetusti myös eräasioi-

ta. Yleensä riista- ja kalatutkimuksista löydetään 

suhteellisen helposti yhteinen sävel, mutta varsinkin 

suurpetokantojen ollaan lähes jatkuvalla sotajalalla, 

johon osallistuu usein kolmantena osapuolena 

myös vihertävien silmälasien läpi asiaa katsovat. 

Soppahan siitä syntyy, sillä sanoohan sanalaskukin, 

että kahden kauppa ja kolmannen korvapuusti. 

Näin siitäkin huolimatta, että lähestulkoon kaikki 

tietävät, ettei sen alkuperäinen merkitys liity millään 

tavalla eränkäyntiin.   

Viime aikojen erimielisyydet ovat kulminoituneet 

lähes yksistään suteen, jota pidetään jostakin 

syystä muita petoeläimiä pelottavampana. Syynä 

lienevät satujen ja sarjakuvalehtien kuvaukset isois-

ta pahoista susista, jotka pääsääntöisesti ovat ku-

viteltuja tapahtumia eli suoraan sanottuna puhtaita 

satuja. Toki ymmärrän, että jotkut pelkäävät oikeasti 

kookkaampia (peto)eläimiä, mutta ei sen pitäisi 

antaa valtaa hysterialle. Joka ei usko, mainitkoon 

heti todistettavan tiedon suden hyökkäämisestä 

ihmisen kimppuun. Näitä toki löytyy – jopa useita 

viikoittain – mutta hyökkääjä on yleensä kahdella 

jalalla kulkeva.

Ja tiedoksi niille, jotka epäilevät, että hyvähän 

kirjoittajan on pöytänsä takaa puhua, voin kertoa ta-

vanneeni villin aikuisen suden kasvotusten ja aseet-

tomana vapaassa luonnossa. Hetken toisiamme 

tuijotettuamme kumpikin jatkoi kaikessa rauhassa 

matkaansa omalle taholleen. En kokenut tilannetta 

missään mielessä uhkaavana, ja vielä vähemmän 

pelottavana, vaan pikemminkin ainutlaatuisena 

luontoelämyksenä, jota voi muistella hyvillä mielin 

vielä vuosikymmeniä tapahtuman jälkeenkin.

Mitä sitten varsinaiseen asiaan tulee, niin olen 

sitä mieltä, että kukaan ei tiedä sen enempää riista- 

kuin petoeläintenkään tarkkaa lukumäärää maas-

samme. Eikä voi tietääkään ennen kuin jokaisella 

otuksella on mikrosiru tai panta kannettavanaan, 

sillä tilanne elää koko ajan. Olen kuitenkin taipuvai-

nen pitämään tutkimuksiin perustuvaa kanta-arviota 

mutu -tuntumaa tarkempana, sillä se perustuu 

faktoihin, joista saadaan eri tahojen tutkimuksia 

vertailemalla varmemmin todellisuutta kuvaavat 

kanta-arviot. 

KESÄÄ ODOTELLESSA
Edellä olevaan viitaten maan keski- ja eteläosissa 

ei ole tätä luettaessa mitään asiaa pilkkijäille, joita ei 

monessa paikassa enää ole. Tai jos on, kevätaurin-

ko saa yllättävän nopeasti lumettomat jäät puikkou-

tumaan, tehden ne petollisen heikoiksi. Toki maan 

ja naapurimaiden pohjoisosissa voi olla hyvätkin 

pilkkimisolosuhteet, ellei matkan pituutta tai lumen 

paksuutta koeta liian rajoittaviksi tekijöiksi. Toisaalta 

alueen sääolosuhteet voivat muuttua yllättävän 

paljon ja nopeasti, mikä on otettava huomioon 

retkivarusteiden valinnassa.

Vaikka pilkkijäille ei pääsisikään, se ei suinkaan 

tarkoita, etteikö muuta alan puuhastelua olisi tarjol-

la. Näistä tulee ensimmäisenä mieleen venekalus-

ton ja tarvikkeiden vuosihuolto ja kunnostus, mihin 

on tavanomaista paremmat mahdollisuudet jo nyt 

lumettomilla (toivottavasti) rantatörmillä tai muilla 

säilytyspaikoilla. Ja jos kalusto kaipaa uudistamista, 

alan tarjotaan voi käydä tutustumassa venenäytte-

lyissä. Ja digiaikaa 

kun elämme, 

venekaupat voi 

tehdä myös netissä 

– kotimaan lisäksi 

myös ulkomailta. 

Kannattaa pitää 

kuitenkin pää kyl-

mänä, ja varmistua 

mahdollisuuksien 

mukaan myyjän 

luotettavuudesta, 

ettei tule tällekin 

alalle pesiytyneiden 

hämärämiesten 

huijaamaksi. 

Kevät on otollista 

aikaa myös veneen 

rantautumispaik-

kojen ja laitureiden 

kunnostamiseen, 

edellyttäen etteivät 

ne ole liikaa 

tulvavesien vaivaamia. Tästä puheenollen etenkin 

Lapin alueella on syytä tarkastaa myös veneiden 

ja muiden kalastustarvikkeiden säilytyspaikat, sillä 

sinne on odotettavissa paksusta lumikerroksesta 

johtuen tavanomaista suurempia kevättulvia.

ERÄILIJÄN KEVÄTKAUSI
Erähenkilön kevätkauteen kuuluu telkän ja muiden 

kolopesijöiden pönttöjen kunnostaminen, joilla alkaa 

olla jo melkoinen kiire. Toinen huomioitava seikka 

ovat maan etelä- ja keskiosien poikkeuksellisen hei-

kot ja jopa olemattomat jäät, jotka voivat aiheuttaa 

ikäviä yllätyksiä. Muita muistettavia asioita ovat:

* riekon ja kiirunan metsästys ja ansapyynti 

päättyy Enontekiön, Inarin ja Utsjoen riistanhoitoyh-

distyksen alueella maaliskuun loppuun,

* näädän ja kärpän metsästysaika koko maassa 
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KURVARIT

sekä ML 41 a §:n momentissa mainittu poikkeuslu-

pa suden pyydystämiseksi tai tappamiseksi päättyy 

maaliskuun loppuun,

* kanadanmajavaa saa metsästää koko maassa 

ja euroopanmajavaa Suomen riistakeskuksen 

myöntämällä ML 10 §:n mukaisella pyyntiluvalla 

huhtikuun loppuun1),

* Itämeren norppaa saa metsästää Suomen 

riistakeskuksen myöntämällä ML 10 §:n mukaisella 

pyyntiluvalla 16.4. - 31.12. ja hallia annetun kiintiön 

puitteissa 16.4. - 31.7. ja 1.8. -31.12 välisenä 

aikana, 

* piisamin pyyntiaika päättyy toukokuun 19. 

päivän loppuun, 

* metsäkaurisurosta saa metsästää koko maassa 

16.5. - 15.6. välisen ajan,

* mäyrän ja villikanin metsästysaika päättyy koko 

maassa maaliskuun loppuun,

* ketun metsästysaika päättyy Lapin maakunnas-

sa huhtikuun loppuun ja muualla maassa huhtikuun 

14. päivän loppuun,

* koko vuoden saa metsästää villisikaa (porsaal-

linen naaras rauhoitettu 1.3.-31,7. välisen ajan), 

tarhanaalia, supikoiraa, minkkiä, hilleriä ja mäyrää, 

ei kuitenkaan naarasta, jolla on pennut 1.5. - 31.7. 

välisenä aikana. Sama koskee poikkeusluvilla 

tapahtuvaa haittaa aiheuttavien suurpetojen pyy-

dystämistä.

* rauhoittamattomat linnut ovat rauhoitettuja: 

1) varis, harmaalokki, merilokki, kesykyyhky ja 

räkättirastas Oulun, Kainuun ja Lapin riistanhoitopii-

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

riistanhoitopiireissä 1.4.-31.7. ja muualla maassa 

10.3.- 31.7. 2) harakka Pohjois-Savon, Pohjois-Kar-

jalan, Oulun, Kainuun ja Lapin riistanhoitopiireissä 

10.4.-31.7. ja muualla maassa 1.4.-31.7., 3) korppi 

poronhoitoalueella 10.4.-31.7. ja 4) harmaalokkiko-

loniat koko vuoden, 

* harjus on rauhoitettu 1.4. - 31.5. välisen ajan 

lukuun ottamatta vapa- ja uistinpyyntiä. Harjuksen 

alamitta on 67 leveysasteen eteläpuolella 35 cm ja 

sen pohjoispuolelle 30 cm, ja

* nahkiainen on rauhoitettu huhtikuun alusta 

elokuun 15. päivän loppuun.

Haitallisten vieraslajien (piisami ja supikoira) 

pyynti sallittu koko vuoden ilman pentu- tai pesä-

rauhoitusta. Kiintiö- ja poikkeuslupamenettelystä 

lisätietoja osoitteesta https://www.riistainfo.fi

Paikalliset metsästys- ja kalastusseurat voivat 

asettaa omia rajoituksiaan, joista on oltava selvillä 

ennen metsästyksen tai pyynnin aloittamista. Lu-

ettelo ei koske Ahvenanmaata, jossa on voimassa 

omat säädöksensä.

Jousimies

Rajaturvallisuus-
unionin jäsenet
Tilanne 31.12.2019
Tarkastettu 6.2.2020

Immolan 
     rajavartioyhdistys ry. 499
Kaakon rajavartioyhdistys ry. 189
Kainuun rajan 
     henkilöstöyhdistys ry. 93
Kuusamon 
     rajavartioyhdistys ry. 52
Lapin rajavartioyhdistys ry. 148
Länsi-Suomen osasto ry 199
Muonion rajavartijat ry. 13
Oulun merivartioyhdistys ry. 25
Pohjois-Karjalan rajan 
     henkilöstöyhdistys ry. 197
Suomenlahden meri- ja 
     rajavartioyhdistys ry. 409
Suomussalmen 
     rajavartioyhdistys ry. 30
Rajaturvallisuusunionin 
     Seniorit ry. 598

Yhteensä 2 452 jäsentä
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HUKASSA KAINUUSSA 2019 
LOST IN KAINUU SEIKKAILUKILPAILU 
KISATTIIN VIIME VUONNA PALTAMON 
KIVESVAARALLA. SUOMEN SUURIN 
SEIKKAILUKILPAILU OLI TAAS KERÄNNYT 
ENNÄTYSMÄÄRÄN OSALLISTUJIA JA 
EKSYMÄÄN OLI LÄHDÖSSÄ NOIN 200 
KAKSI - KOLMIHENKISTÄ TIIMIÄ ETSIMÄÄN 
RASTEJA JA OMIA RAJOJAAN!

TEKSTI TEAM KORPIMIEHET
KUVAT TEAM KORPIMIEHET, SIMO LAHTINEN JA 
HANNU HUTTU

K
orpimiesten tiimi oli tuttuun tapaan 

lähtenyt jo viidettä kertaa nauttimaan 

pohjoisen jylhistä maisemista. Osallis-

tuisimme yötauolliseen Lost-sarjaan, 

jossa kaksihenkiset tiimit seikkailisivat 

maastopyöräillen, juosten ja meloen. Tänä vuonna 

uutena osa-alueena kilpailuun oli lisätty myös 

swimrun-osio. Korpimiesten 1. tiimin muodostivat 

Kervinen ja Lindeman. Rajan urheilijoiden kanssa 

yhteistyössä muodostettu Korpimiehet - Raju tiimi 

koostuisi Mikosta ja tähän kisaan varajäseneksi tul-

leesta Köykän Heikistä. Nuijamaan rv- ja rt-asemilla 

työskentelevät Heikki ja Mikko saisivat osallistua 

myös sotilasurheiluliiton SM-kilpailuun.

Torstaina 12.9.2019 saavuimme kisapaikkana 

toimineelle Jättiläisenmaan hotellille ja valmistelim-

me telttamme joukkueiden majoitusalueelle. Itse 

startti tapahtuisi seuraavana päivänä. 

Perjantain kilpailu alkoi kapteenien kokouksella, 

jossa kilpailun johtaja Jukka Liuha antoi joukkueille 

viimeiset ohjeet seikkailun läpivientiä varten. 

Klo 10.00 joukkueille jaettiin prologin kartta ja kil-

pailu starttasi. Prologin tarkoituksena olisi hajauttaa 

tiimit ennen taipaleelle lähtöä. Meidän tuli etsiä vih-

jeitä ympäri Kivesvaaraa, joiden avulla löytäisimme 

ensimmäisen leimattavan rastin sijainnin. Hieman 

onnenkin avustuksella löysimme rastin nopeasti ja 

juoksimme pyörille. Pyöräilykengät jalkaan, hyppy 

satulaan ja spurtaten alamäkeen.  Alas päästy-

ämme olimme ohittaneet useita joukkueita, mutta 

edessä olisi kilometrikaupalla maantiesiirtymiä mitkä 

tulisivat koettelemaan kuntoa ja mielenlujuutta.

40km jälkeen saavuimme Manamansaloon mis-

sä joukkueiden oli tehtävä ratkaisu, käyttäisivätkö 

suoraa riskireittiä veden alla kuultavan hiekkasärkän 

kautta, vai ottaisivatko varman päälle ja kiertäisivät 

rastille maata pitkin, joutuen samalla tekemään 

noin 6km koukkauksen. Valintamme oli selvä, käyt-

täisimme suoraa riskireittiä. Hiekkasärkän rannassa 

näimme, että noin 400m matka rannalta rannalle oli 

veden peitossa. Pieni vaihde sisään ja nulkkaamaan 

vesistön yli. Eteneminen oli hidasta mutta matka 

jatkui kuitenkin suoraan eteenpäin. Vasta juuri en-

nen vastarantaa meidän oli hypättävä työntämään 

pyöriä. Päästyämme kuivalle maalle hyppäsimme 

takaisin pyörän selkään ja aloitimme matkan kohti 

edessä siintävää Swimrun-tehtävää.

Swimrunissa joukkueiden oli kierrettävä 5km pi-

tuinen suunnistusrata Manamansalon suppamaas-

tossa. Leimattavat rastit olivat keskellä vesistöjä ja 

ne oli suunniteltu niin että niistä oli järkevintä uida 

aina toiselle rannalle, jotta matka jatkuisi sujuvasti 

eteenpäin. Koska partioilla oli pakollisena varustee-

na gps-reput mitkä eivät saaneet kastua, päätimme 

että Heikki uisi rastit ja Mikko juoksisi rantoja pitkin 

toiselle puolelle. Radan kierrettyämme selvisi, että 

olimme Lost-sarjassa neljäntenä, sekä hiekkasärkän 

oikaisumme oli ollut noin 9 minuuttia kärkijoukkueita 

nopeampi ratkaisu.

Uimisessa kylmettyneen Heikin survoessa pyö-

räilykenkiä jalkaan Mikko täytti partion juomapullot 

ja seuraava, raastava 30km maantiesiirtymä kohti 

Hakasuon myllyä ja seuraavaa quest-rastia alkaisi.

Rautaisessa kunnossa oleva Heikki veti partio-

tamme Mikon liimautuessa kiinni takarenkaaseen 

hyödyntäen maksimaalisesti peesiavun. Vaikka 

Heikin ja Mikon renkaiden etäisyys liikkui 1-5cm 

välillä, ei takana ajaneen Mikon tarvinnut juurikaan 

lepuuttaa jalkojaan, vaan ketju oli pidettävä kireällä.

Myllyllä tiimien tehtävänä oli kiertää erillinen 

maaseutupolku, jossa oli muutamia rasteja ja 

tietotauluja, joiden perusteella joukkueet joutuisivat 

myöhemmin vastaamaan tietovisaan alueesta ja 

myllyn historiasta. Kaikessa kiireessä luimme reitin 

ohjeet huolimattomasti emmekä ensi yrittämällä 

löytäneet toista alueella sijaitsevaa rastia. Jou-

duimme palaamaan kotiseutupolulle uudestaan. 
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Aikaa tähän pummiimme kului puoli tuntia ja tässä 

ajassa pari joukkuetta ohitti meidät, mukaan lukien 

pahin kilpakumppanimme sotilaiden SM-sarjassa, 

Karjalan lennoston 

Karjalan Ilves.

Rastin jälkeen 

suuntasimme kohti 

viimeistä tehtävää, 

joka oli köysilaskeutu-

minen ja siitä suoraan 

takaisin ensimmäisen 

päivän maaliin Kives-

vaaralle.

Välimaalissa 

olimme sijalla 6. noin 

puoli tuntia kärkeä 

jäljessä. Matkaa meille 

oli kertynyt 122km 

ja aikaa oli kulunut 8 

tuntia. Oli aika painua huoltamaan ja pukea kuivat 

vaatteet niskaan. 

Toinen tiimimme tuli välimaaliin puolitoista 

tuntia perässämme. 

Hyvävoimaiset Jani ja 

Juha olivat suoriutuneet 

matkasta hienosti, 

samalla myös nauttien 

maisemistakin. Edessä 

olisi lyhyt yötauko 

telttamajoituksessa. 

Sade ja tuuli piiskasi 

telttaamme koko yön, 

välillä herättäen ujelluk-

sellaan.

Nousimme kello 

05.00 syömään kevyen 

aamupalan valmistu-

en samalla kuudelta 

alkavaan toisen päivän 

starttiin. Ensimmäinen rasti sijaitsi puolessa välissä 

Kivesvaaran vuorta. Lähtölaukauksen kajahtaessa 

15 nopeinta joukkuetta säntäsi kapealle polulle 

välillä kaatuillen kiviin 

ja kantoihin. Punaisten 

takavalojen välke pime-

ällä jyrkällä polulla oli 

jotain mieleenpainuvaa.

Leimauksen jälkeen 

jatkoimme kohti edessä 

siintävää tehtäväras-

tia. Tässä vaiheessa 

kärkiryhmäksi meidän 

kanssa erottui kolme 

tiimiä.  Saavuimme 

Koivulan uimarannalle, 

jossa kaikkien tulisi uida 

seuraavalle rastille, joka 

sijaitsi 100m päässä 

saaressa. Oli mukava 

aamuherätys hypätä kylmään Oulujärveen, tosin 

kehomme kävivät jo niin kierroksilla ensimmäisen 

etapin jälkeen, ettei vesi tuntunut niin kylmälle mitä 

se oli.

Uinnin jälkeen jatkoimme kohti Paltamon kes-

kustaa, missä edessä oli melontarastit. Meloimme 

hyvää vauhtia rasteja keräillen, kunnes toiseksi vii-

meiselle rastille päästäksemme meidän piti nostaa 

kanoottimme pienen kankaan ylitse. Heikki hyppäsi 

kanootista ja veti sen kokan töyräälle. Samassa 

heinikossa lymynnyt kivi käänsi kanoottimme kyljel-

leen, Mikon heilahtaessa komeasti järveen. Kanootti 

ylösalaisin töyräälle ja vedet pois. Emme kuitenkaan 

saaneet kaikkia vesiä pois kanootista, minkä takia 

jäimme muutaman sata metriä kärjestä ja peräs-

sämme ollut Karjalan Ilves pääsi taas ohittamaan 

meidät.

Melonnan jälkeen 

suoritimme esterata-

tehtävän ja keräsimme 

muutaman juoksurastin. 

Alkoi kuluttava pyöräily 

ylös alas Paltamon 

vaaroja.  

Seuraava tehtävä 

sijaitsi Matalansuon 

lintutornilla, jossa meidän 

täytyi löytää aarre. Aarre 

oli pussi kaakaota, mikä 

antoi jo hieman vihjettä 

viimeisestä tehtävä-

rastista. Saimme tässä 

vaiheessa kiinni meidät ohittaneet Karjalan Ilveksen 

ja jatkoimme yhdessä kohti viimeistä questia. 

Iso-Melasen lammella joukkueiden oli keitettävä 

vettä trangialla. Veden 

lämmetessä oli hyvä 

huoltaa ja valmistautua 

viimeiseen rypistyk-

seen, loppunousuun 

Kivesvaaran huipulle. 

Jäimme nousuissa hie-

man Ilveksestä, vaikka 

Heikki tsemppasi 

kovasti Mikkoa ja ajoi 

pahimmissa nousuissa 

hänen vieressä antaen 

kädellä työntöapua.

Viimein olimme 

Kivesvaaran päällä, 

leimaus ja kaiken 

antaneena maaliin! 

Lopullinen sijoituksemme oli 6. ja 2. sotilaiden SM-

sarjassa. Matkaa meille kertyi 215km mikä Kainuun 

vaaramaastoissa oli kiitettävä määrä. Toinen joukku-

eemme Jani ja Juha 

saapuivat maaliin tunti 

jälkeemme ja sijoittuivat 

sijalle 12.

Vuoden 2019 Lost 

in Kainuu oli jälleen to-

della hienosti järjestetty 

monipuolinen kilpailu, 

eikä se syyttä ole Suo-

men suurin seikkailukil-

pailu. Kiitokset tukijoille 

ja erityisesti Immolan 

rajavartioyhdistykselle 

yhteistyöstä.

Kohti vuotta 2020 ja 

uusia seikkailuja!
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RAJAVIESTI TESTAA

MAJOITTEENA DD HAMMOCK 
SUPER LIGHT -RIIPPARI
SUUNNITTELIMME KESÄLLE 2019 
VIIKON MELONTAREISSUA INARIJÄRVEN 
POHJOISIIN OSIIN VÄTSÄRIN ALUEELLE. 
KOSKA KAJAKISSA ON LASTITILAA 
RAJALLISESTI, HANKIN JO TALVEN 
AIKANA MAJOITTUMISTA VARTEN 
RIIPPUMATON. RIIPPARIN LISÄKSI OSTIN 
HYÖNTEISVERKON JA TARPPIKANKAAN 
SATEEN VARALLE. NIILLÄ USKOIN 
PÄRJÄÄVÄNI REISSUN HYVIN.

TESTI ASKO RISTOLAINEN

M
ietin useamman vaihtoehdon 

välillä mutta päädyin lopulta DD 

Hammockin Super Light-sarjaan. 

Syynä oli erityisesti paino sekä 

pieni pakkauskoko.  Ajatuksena 

oli jatkaa riippariretkeilyä myös myöhemmin ja 

rinkassa jokainen ylimääräinen sata grammaa on 

turhaa. Tämän superkevyen majoitusratkaisun 

kokonaispaino jää hieman reiluun 900 grammaan, 

josta riippari painaa 280g, tarppikangas 460g 

ja hyönteisverkko 190g. Tilavuutta kaikki vievät 

yhteensä reilun maitopurkin verran. Ohuen ohuesta 

kankaasta huolimatta maksimipainoksi on rajoitettu 

100kg. 

Muutaman youtube-videon jälkeen tiesin miten 

valmistaja on ajatellut kiinnitysten toimivan. Painon 

säästämiseksi kiinnitys tapahtuu puihin nylonhih-

noilla ja narukarabiineilla perinteisten metallisten 

sijaan. Muutaman kerran niitä käytettyäni ihmettelin 

mihin metallisia oikeastaan edes tarvitsisin, kun 

naru toimii loistavasti, on tarvittaessa helposti 

korjattavissa eikä vie tilaa juuri ollenkaan. 

Tarpin eli katoksen ensimmäinen virittäminen 

vaati hieman puuhastelua. Pätkin mukana tulleesta 

paracord-narusta kaksi parinkymmenen sentin 

pätkää ja tein harjanaruun kaksi prusik-solmua, jolla 

tarppikangas voidaan kiristää tiukalle. Seuraavalla 

kerralla narut ja solmut ovat jo valmiiksi paikoillaan 

eikä majapaikan pystyttämiseen mene kymmentä-

kään minuuttia. 

Riipparissa nukkuminen poikkeaa hieman 

teltassa nukkumisesta. Osa nukkuu riipparissa 

hieman viistottain selän alla eristeenä vain viltti. Itse 

tykkään laittaa riippariin ilmatäytteisen makuualus-
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tan ja nukkua suoraan kuin sängyssä. Makuualusta 

paitsi jäykistää ”sängyn”, se myös lämmittää 

alhaaltapäin tulevalta kylmyydeltä. Kesällä pärjää 

hyvin ilman lisäeristyksiä mutta kylmemmällä säällä 

kannatta harkita riipparin alle laitettavaa lisäeristettä 

underblanketia.

Kevään ensimmäisellä melontareissulla nukuin 

kolme yötä riipparissa testatakseni hankintojani. 

Yllätyin positiivisesti, kuinka mukava riipparissa oli 

nukkua. Polvitaipeen alle taiteltu takki ja tyynyksi tai-

teltu paita saivat asennon mukavaksi enkä herännyt 

kertaakaan kolotuksiin. 

Sopivalle korkeudelle asennettuna riipparia 

voi käyttää illalla penkkinä tai loikoa siinä rennosti 

kyljellään nuotiota katsellen. Parhaillaan hienolle 

paikalle asennettuna se on kuin viiden tähden 

maisemahotelli missä aamulla herää nousevan 

auringon säteisiin, raottaa makuupussia ja katselee 

tyynelle järvelle.



Henkivakuutus
kertoo rohkeudesta  

Jari kuoli kesällä. Mä yritin olla rohkea, kun kerroin lapsille, mutta romahdin.
 

Hautajaisten jälkeen meidän yksitoistavuotias sanoi, että isi oli ollut rohkea, kun  
se uskalsi ajatella kuolemaa, että sen perhe voi jäädä yksin ja otti henkivakuutuksen. 

En tiedä mistä se oli sen kuullut, mutta se oli oikeassa siinä, että Jarin  
rohkeus turvaa meidän perhettä edelleen.

if.fi/henkivakuutus

Kuoleman ennakointi on mahdotonta, mutta läheisten  
toimeentulon varmistaminen helppoa. Laske yllättävän edullinen hinta  

järjestöjäsenen henkivakuutukselle verkossa vaikka heti.

Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.



atmarine.fi      autrosafe.fi

Laadukkaat SIMRAD tuotteet työveneisiin ja laivoihin.

Ammattilaisten laadukkaat työvälineet

Etsintään ja valvontaan
Klein Marine Systems viistokaikujärjestelmät.

Ammattikäytössä testattu, kovat olosuhteet kestävä  
LED-valaistussarja 5-vuoden takuulla. Valonheittimet, keulavalot, 

kansivalot asiakaskohtaisesti optimoidulla keilalla.  
Myös MIL ja ATEX hyväksytyt mallit. m

en
oy

20
18

03
05

kleinmarinesystems.com

simrad-yachting.com

luminell.com

Yhteistyötä parhaiden toimijoiden kanssa
● Meritie ●
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KIRJA-ARVIO:

PAINO – VIRPI HÄMEEN-ANTTILA
TÄMÄ KIRJA EI OLE LAIHDUTUSOPAS 
EIKÄ MENESTYSTARINA. KIRJA KERTOO 
EROON PÄÄSEMISESTÄ, IRTOAMISESTA 
JA VAPAUTUMISESTA. TEOS ON 
TUTKIJAN ANALYYSILLA KIRJOITETTU 
KIRJA OMAKOHTAISESTA ELÄMÄSTÄ JA 
ELÄMÄNMITTAISESTA KAMPPAILUSTA 
PAINON KANSSA. 

TEKSTI JA KUVA PÄIVI DAHL

T
eos on hyvin mielenkiintoinen luettava, 

koska siinä 

päästään 

näkemään 

kirjaili-

jan omakohtaisten 

kokemusten kautta, 

kuinka valtavasta asi-

asta lopunperin onkaan 

kysymys. Lisäksi kir-

jassa sarjakuvamaiset 

piirrokset elävöittävät 

kerrontaa.

Kirjailijan koke-

mukset painosta 

lähtevät hänen omasta 

lapsuudestaan, jolloin 

hän oli liikkuvainen ja 

reipas nuori. Kerran 

puusta pudottuaan 

häneltä murtui häntäluu 

ja tarkemmissa tutki-

muksissa selästä löytyi 

muutos, josta lääkäri 

totesi hänen joutuvan 

alle kaksikymppisenä 

rullatuoliin. Kodin ja 

koulun puristuksessa 

ruoasta tuli lohdun tuoja 

ja kiloja kertyi yli oman 

tarpeen. Parikymp-

pisenä opiskelijana 

laahustaessaan linja-

autolle nilkat vinkuen 

hänelle iski tajuntaan 

ajatus, ettei hän vielä 

ole joutunut rullatuoliin 

selkänsä takia, mutta 

se voi olla pian edessä 

painon vuoksi. Tämä oli 

ensimmäinen sysäys, 

joka sai kirjailijan laihduttamaan. Tuo laihdutus oli 

niin valtava, ettei hänen mielensä ja oma kehonku-

vansa pysynyt siinä mukana.

Kirjassa pureudutaan yhteiskunnan asettamaan 

valtavaan paineeseen, jolle me kaikki altistumme 

tahtomattamme. Median luoma kuva lihavuudesta 

ja ihmisten syömisistä sekä ylipäätään kehosta on 

täysin vääristä lähtökohdista muotoutunut ihmisten 

ihanteeksi. Se jos mikä aiheuttaa meille ulkoisia 

paineita huolehtia itsestämme jopa hiukan vääristy-

neistä lähtökohdista. Hämeen-Anttila havaitsee, että 

tasapainoinen elämä tai syöminen ei voi lähteä siitä, 

että ihminen pitää omaa kehoaan ja syömäänsä 

ruokaa likaisena ja vääränä.

Laihduttamisen väitetään olevan ratkaisu jopa 

tulevaisuuden mahdollisiin ongelmiin eli mm. 2. 

luokan diabetekseen tai verisuonisairauksiin. Media 

luo vääriä mielikuvia niin kehopositiivisuudesta 

kuin painon vähentämisetä.  Kirjailijan mukaan 

lääketieteelliset tutkimukset osoittavat, että liikunta 

on tehoton keino laihduttaa. Yhteiskunta asettaa 

lihaville liikkujille äärimmäisiä paineita siitä, etteivät 

he saisi olla tyytyväisiä itseensä ja oloonsa. Kui-

tenkin tiedetään, että liikunta tuo positiivisuutta ja 

vapauttaa mielihyvähormoneja. 

BMI –indeksiin ei kannata takertua, vaan 

kannattaa opetella kuuntelemaan oman kehon 

viestejä. Hyvä havainto kirjassa on ihmisissä oleva 

set point, joka antaa meille hieman armoa. Set point 

tarkoittaa, että keho hakeutuu itse tiettyyn sopivaan 

tasapainoon myös 

painon osalta. 

Kirjassa saavat 

kyytiä niin television 

painonpudotus kilpailut 

kuin treeniohjelmat ja 

pika- sekä ihmedieetit. 

Onneksi ikä auttaa 

ymmärtämään asioita 

laajemmin ja kokonais-

valtaisemmin. Ollaan 

lempeitä omalle kehol-

lemme ja rakennetaan 

positiivinen kuva itses-

tämme sellaisena kuin 

olemme. Kaikilla meillä 

tulisi olla tavoitteena 

paraneva terveys ja 

hyvä elämä!

Teos antaa runsaasti 

ajateltavaa niin ikui-

sille laihduttajille kuin 

parempaan elämään 

pyrkiville. Vaikka kirjas-

sa on naisnäkökulma, 

kirjailijan omakoh-

taisten kokemusten 

kautta, niin suosittelen 

sitä myös miehille. 



YHTEISTYÖTÄ PARHAIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA

Kiinnostaako 
osa-aikatyö  

merinäköalalla?
Etsimme väkeä kenttätehtäviin 

satama-alueelle. Lue lisää:  
eckeroline.teamtailor.com

Syrjässä

kaiken keskellä,

rajakunta

Ilomantsi!

Tilaa uusille tarinoille #
ti

la
at
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o
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T U RVA L L I S EN 

D I G I TA L I S A AT I O N 

ED EL L Ä K ÄV I JÄ



www.airbusfi nland.com

Kokonaisturvallisuutta
tukemassa
Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä 
muuntautumiskyky ratkaisee. 
Kehitämme älykkäitä tuotteita ja palveluja 
asiakkaittemme vaativiin tarpeisiin. 

Ratkaisumme tukevat Suomen 
viranomaisia maalla, merellä, ilmassa, verkossa 
sekä avaruudessa.

Kun ratkaisut yhdistetään suomalaiseen osaami-
seen, turvataan kriisitilanteen huoltovarmuus.

We make it fl y.

DEFENCE AND SPACE


