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Navielektro Ky
PL 137
20780 Kaarina

Korkeasuorituskykyiset meriliikenteen 
valvontajärjestelmät vaativiin olosuhteisiin

SUUNTAA APU 
OIKEAAN PAIKKAAN

Onnettomuuden sattuessa pikainen toiminta on elintärkeää. 
Navielektro valmistaa tehokkaita järjestelmiä merellistä 
avustusta sekä etsintä- ja pelastusoperaatioita helpottamaan. 
Järjestelmämme auttaa tilannevalvojaa nopeasti hahmottamaan 
ja arvioimaan onnettomuustilanteita – ja lähettämään apua sitä 
tarvitseville. 
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KUVA OLLI RANUA

V
anhempi rajavartija Olli-Pekka Sahi menehtyi virkatehtävissä 9.11.2016. Rajavalvonta-

tehtävässä olleen moottorikelkkapartion matka katkesi Kuusamon Hepolammelle jään 

petettyä Olli-Pekan kelkan alta. Partiokaverin rohkeasta pelastusyrityksestä, olosuhteisiin 

ja etäisyyksiin nähden nopeasti paikalle saapuneista rajan ja pelastuslaitoksen resursseis-

ta huolimatta partio jäi Olli-Pekalle viimeiseksi. Rajapartiot joutuvat valvontatehtävissään 

ylittämään pelkästään Kainuun rajavartioston alueella 90 erilaista vesialuetta. Osaa niistä ei pysty kiertä-

mään, osaa ei ole järkevää kiertää, vaan ne on ylitettävä tavalla tai toisella. Tilanteenmukaisen harkinnan 

lisäksi välineistö on oltava kunnossa. Pelastautumispuku on varmasti perusteltu hankinta kelkkapartioille 

epäselvän jäätilanteen aikana käytettäväksi. Osanottoni Olli-Pekan läheisille ja työtovereille.

Rajavartiolaitos palauttaa 100 rajavartijan työpanoksen rajanylityspaikoilta itärajan valvontaan korvaa-

maan säästötoimien aiheuttamia valvontahenkilöstön vähennyksiä. Tämä mahdollistaa perustason 

rajavalvonnan ylläpitämisen rajatilanteen ollessa rauhallinen, mutta resurssit eivät kestä suurempia 

poikkeamia ja rajaturvallisuus on edelleen riippuvainen Venäjän rajavalvonnan tehokkuudesta. Raja-

nylityspaikoille tämä ja haittatyökustannusten 20 % säästövelvoite tarkoittavat valitettavasti pidempiä 

jonoja ja enemmän työtä pienemmillä vahvuuksilla. Itärajan matkustajamäärien lasku on hidastunut ja 

Vainikkalassa kääntynyt jo nousuun. Mikä lie tilanne esim. jo ensi kesänä? Jos jotain positiivista haetaan, 

niin Rajavartiolaitoksen työtyytyväisyyskyselyssäkin murskatuomion saaneet kaistatarkastuskopit saavat 

jäädä enimmäkseen tyhjilleen. Suomen olosuhteisiin soveltumattomien, rajatarkastusten laatua ja työs-

kentelyolosuhteita 

heikentävien koppi-

en käyttöönotto oli 

alun perinkin huono 

ratkaisu. Se mikä 

toimii Etelä-Euroo-

passa, ei välttämättä 

toimi Suomessa. 

Tasoitusvapaajär-

jestelmä ei toimi 

yksiköissä, joissa ei 

ole suuria kausi-

vaihteluita. Raja- ja 

merivartioasemilla, 

joissa sitä on käytetty 

järkevästi, myös 

henkilöstö on ollut 

tyytyväistä. Järjestelmä oli kokeilukäytössä Helsingin rajatarkastusosastossa, jossa tuskin kenellekään 

jäi siitä positiivista kuvaa. Nyt järjestelmästä haaveillaan toimivaa ratkaisua myös itärajan rajanylityspai-

koille. Sopii vahvasti epäillä, ettei tule toimimaan. Tasoitusvapaajärjestelmän epäonnistunut käyttö on 

saanut paljon negatiivista palautetta myös työtyytyväisyyskyselyssä, mikä olisi syytä huomioida jatkossa 

kyseisen työaikajouston käyttöä suunniteltaessa.

Merivartiostoissa eletään suurten kysymysmerkkien aikaa. Peruskorjausta vaativa vartiolaiva Merikarhu 

lähetettäneen ainakin ensi vuodeksi EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin käyttöön Välimerelle odotta-

maan lopullista laivasta luopumista. Miehistöistä suomalaisia olisivat ainoastaan avainhenkilöt, loput 

koottaisiin eri jäsenmaista. Nykyiselle Merikarhun henkilöstölle järjestyy uudet tehtävät toivottavasti 

henkilöstön oma mielipide huomioiden. Porkkalan, Kaskisen, Kalajoen ja Kemin merivartioasemista luo-

pumisista suunnitellaan. Senaatti-kiinteistöjen huolehtiessa järjettömän korkeista vuokristaan, asemia 

tuskin pystytään korvaamaan ainakaan uusina kiinteistöinä. Länsi-Suomen rikostorjuntaa ollaan myös 

ajamassa alas, mikä tulee väistämättä heikentämään sisärajojen yli tapahtuvan laittoman maahantulon 

järjestämisen paljastamista ja paikallistuntemuksen katoamista Rajavartiolaitoksen rikostorjunnasta.

Rauhallista joulunaikaa kaikille Rajaviestin lukijoille!

Jussi Kämppi

Varapuheenjohtaja
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RTU JÄRJESTI 

KOULUTUSTA 

UUSILLE 

LUOTTAMUSMIEHILLE

UUDEN LUOTTAMUSMIEHEN 

ALOITTAESSA 

EDUNVALVONTATEHTÄVÄÄ, VAATII 

VIRKAEHTOSOPIMUKSIIN JA 

LUOTTAMUSMIESTOIMINTAAN 

PEREHTYMINEN 

KOULUTTAUTUMISTA. ALOITTAVAN 

LUOTTAMUSMIEHEN OMA 

AKTIIVISUUS ITSEOPISKELUUN 

ON AVAINROOLISSA, 

MUTTA JÄRJESTÖJEN 

LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 

ON EDELLYTYS TEHTÄVÄN 

MENESTYKSELLISELLE HOITAMISELLE. 

TEKSTI JA KUVAT LTM JANNE VARONEN, 
RTU:N KOULUTUSVAASTAAVA

GSU ARRANGERADE 

SKOLNING FÖR NYA 

FÖRTROENDEMÄN

DÅ EN NYVALD FÖRTROENDEMAN 

BÖRJAR ARBETA MED 

INTRESSEBEVAKAKNING BÖR 

DENNE BLI FÖRTROGEN MED 

TJÄNSTEKOLLKTIVAVTALET SAMT 

FÖRTROENDEMANNAVERKSAMHETEN. 

DETTA KRÄVER SKOLNING. 

FÖRTROENDEMANNENS 

EGEN AKTIVITET GÄLLANDE 

SJÄLVSTUDIER SPELAR EN 

NYCKELROLL, MEN DEN FACKLIGA 

FÖRTROENDEMANNASKOLNINGEN 

ÄR DOCK EN FÖRUTSÄTTNING FÖR 

UPPGIFTENS FRAMGÅNGSRIKA 

UTFÖRANDE. 

TEXT OCH BILDER FÖRTROENDEMAN OCH 

SKOLNINGSANSVARIGE JANNE VARONEN 

G
ränssäkerhetsunionens takorga-

nisation JHL arrangerar grundstu-

dier för förtroendemän gällande 

tjänstemannalagstift ning och 

statens allmänna tjänstekollekti-

vavtal. Inom GBV har många ärenden som gäller 

tjänsteförhållandets villkor avtalats i det precise-

rande tjänstekollektivavtalet. Nya förtroendemän 

tog ifjol fram vikten att bli förtrogen med denna 

avtalshelhet.

Gränssäkerhetsunionen planerade till detta 

år den historiska första förnyade förtroende-

mannakursen. Den gick av stapeln i Helsingfors 

06.-07.10.2016. Till kursen deltog sex under de 

närmaste åren valda förtroendemän från olika 

sektioner. Under kursen fördjupade man sig i 

det statliga huvudavtalets förhandlingsordning, 

de allmänna principerna för Gränssäkerhetsu-

nionens förtroendemannaverksamhet, GBV:s 

R
TU:n pääsopijajärjestö 

JHL järjestää luottamus-

miehille perusopintoja, 

joilla annetaan tietopohja 

luottamusmiestoimintaan 

virkamieslainsäädännöstä ja valtion 

yleisestä virkaehtosopimuksesta. Raja-

vartiolaitoksessa moni palvelussuhteen 

ehtoihin liittyvä asia on sovittu tarken-

tavalla virkaehtosopimuksella ja tähän 

sopimusympäristöön perehtyminen nousi esille 

aloittavien luottamusmiesten toimesta viime 

vuonna. 

RTU suunnitteli tälle vuodelle historiassaan en-

simmäisen uuden luottamusmiehen kurssin, joka 

järjestettiin 06.-07.10.2016 Helsingissä. Kurssille 

osallistui kuusi lähivuosina luottamusmiestehtä-

vän aloittanutta luottamusmiestä eri hallintoyk-

siköistä. Kurssilla perehdyttiin valtion pääsopi-

muksen mukaiseen neuvottelujärjestykseen, 

RTU:n luottamusmiestoiminnassa noudatettaviin 

yleisiin periaatteisiin, RVL:n luottamusmies- ja 

yhteistoimintasopimuksiin, RVL:n palkkausjärjes-

telmään, erimielisyyksien ratkaisemiseen ja RVL:n 

työaikasopimukseen. Kurssin järjestäminen ko-

ettiin tarpeelliseksi ja tarkentavien virkaehtosopi-

muksien sisältöjen kertaaminen tullaan ottamaan 

mukaan 

kaikkiin 

luotta-

mus-

miesten 

koulutus-
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LEDARE

Jussi Kämppi

RTU:n ensimmäinen uuden 

luottamusmiehen kurssi 

käynnistymässä.

GSU:s första nya 

förtroendemannakurs påbörjas.

Kurssilaiset suorittivat kokeen 

kurssin sisällöstä.

Kursdeltagarna erlägger ett prov 

om kursens innehåll.

D
en äldre gränsbevakaren Olli-Pekka Sahi omkom i tjänsten 

9.11.2016. Den pågående gränsbevakningspatrullen i Hepolampi 

Kuusamo avbröts då isen brast under Olli-Pekkas motorkälke. 

Trots patrullkamratens heroiska räddningsförsök och det att 

gränsens och räddningsverkets resurser, med beaktande av de rå-

dande väderleksförhållandena samt avståndet, snabbt hann på plats kom detta 

att bli Olli-Pekkas sista patrull. Gränspatrullernas bevakningsuppgift er kräver, en-

bart inom Kajanalands område, att man tar sig över nittio olika vattenområden. 

En del av dessa kan inte kringgås utan man är tvungen att sig över dem på ett 

eller annat sätt. Detta kräver att man har läget under kontroll och utrustningen 

är i skick. En räddningsdräkt för kälkpatruller som rör sig under osäkra islägen 

är definitivt en motiverad anskaff ning. Vill framföra mitt deltagande i sorgen till 

Olli-Pekkas närstående samt arbetskamrater.

Gränsbevakningsväsendet överför 100 gränsbevakares arbetsinsats från 

gränsövergången till gränsövervakningen på östgränsen för att kompensera de 

av sparåtgärderna orsakade minskningen av övervakningspersonalen. Detta 

möjliggör upprätthållande en gränsövervakning på grundnivån då läget på 

gränsen är lugnt men resurserna tål inga större avvikelser och gränssäkerheten 

är fortsättningsvis beroende på eff ektiviteten av Rysslands gränsövervakning. På 

gränsövergångsställen medför detta, tillika med det 20 % sparkravet gällande 

ersättning för obekväm arbetstid, tyvärr längre köer och mera arbete med 

minskad personalstyrka. Minskningen av passagerarantalet på östgränsen har 

avtagit och i Vainikkala har passagerarantalet redan börjat öka. Det återstår att 

se vad situationen är inkommande sommar? Det positiva är att kontrollfilernas 

granskningsutrymmen, vilka även fick mördande kritik i Gränsbevakningsväsen-

dets gallup angående arbetstrivsel, oft ast får stå tomma. Dessa borde aldrig ha 

tagits i bruk eft ersom de inte lämpar sig för finska förhållanden och försämrar 

såväl kvaliteten på gränskontrollen som arbetsförhållanden. Det som fungerar i 

Sydeuropa, fungerar inte nödvändigtvis i Finland.

Systemet med utjämningsledigheten fungerar inte på enheter där det före-

kommer stora säsongfluktuationer. På gräns-och sjöbevakningsstationer där 

systemet har använts förnuft igt, har även personalen varit nöjda. Då man på 

Helsingfors gränskontrollavdelning testade systemet, resulterade detta i att 

knappast någon var nöjd. Nu drömmer man om att systemet skall fungera även 

på östgränsens övergångsställen. Det är högst tvivelaktigt att systemet kommer 

att fungera där. Den misslyckade användningen av utjämningsledigheten har 

fått en massa negativ respons. Detta borde beaktas i den fortsatta planeringen 

gällande användningen av flexibel arbetstid.

Sjöbevakningssektionerna lever i osäkra tider. Bevakningsfartyget Merikarhu 

som är i behov av grundrenovering kommer troligen att skickas för åtminstone 

nästa år till Medelhavet för att användas av EU:s gränssäkerhetsämbetsverk 

Frontex och för att invänta den slutliga överlåtelsen av fartyget. 

Endast nyckelpersonerna i besättningen är finska, resten kommer från 

olika medlemsstater. Man får hoppas att man tar i beaktande den nuvarande 

besättningens önskemål då nya arbetsuppgift er tilldelas. Man planerar att lägga 

ner sjöbevakningsstationerna i Porkkala, Kaskö, Kalajoki och Kemi. Så länge 

Senaatti-kiinteistöt står för de vettlöst höga hyrorna, kan stationerna knappast 

ersättas av nya fastigheter. Man håller även på att lägga ner brottsbekämpnin-

gen i Västra Finland vilket kommer onekligen att försämra avslöjandet av det 

olaga arrangerandet av inresor samt lokalkännedomens försvinnande inom 

Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpning.

Fridfull Jul tillönskas alla läsare av Rajaviesti!

Jussi Kämppi

Viceordförande

förtroendemanna- och samarbet-

savtal, lönesystemet, lösandet av 

tvisteärenden samt GBV:s arbetstid-

savtal. Man upplevde att kursen var 

behövlig och man kommer att mera 

aktivt repetera innehållet av det 

preciserande tjänstekollektivavtalet 

på samtliga kommande skolnings-

tillfällen för förtroendemän. Nya 

förtroendemannakurser kommer att 

ordnas enligt behov. 

tilaisuuksiin aktiivisemmin tulevai-

suudessa. Uuden luottamusmiehen 

kursseja järjestetään tulevaisuudessa 

tarpeen mukaan.
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VIIKKOLEVON 

KESKIMÄÄRÄISTÄMISESTÄ 

PÄÄSTIIN SOPUUN
VL MERIKARHUN VÄLIMEREN OPERAATION AIKANA ILMENI LAIVAN MIEHISTÖN VIIKKOLEVON SUHTEEN ONGELMA. 

RAJAVARTIOLAITOKSEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS MÄÄRITTELI MYÖS LAIVAHENKILÖSTÖN VIIKKOLEVON 

PITUUDEN 36 TUNTIIN KALENTERIVIIKKOA KOHDEN. TÄMÄ JOHTI SIIHEN, ETTEI OPERAATIOSSA OLLUT SOPIMUKSEN 

PUITTEISSA MAHDOLLISUUTTA TEHDÄ TYÖPUTKIA PUTKEEN, VAAN NE TÄYTYI KATKAISTA VIIKKOLEVON AJAKSI. 

TEKSTI PLM JOUNI KURTTILA

T
ämä lisäsi operaation aikana 

työhön sidonnaisuutta ja lyhensi 

kotimaassa pidettävää vapaa-aikaa. 

Koska samaan etsittiin ratkaisua 

kansainvälisten palvelussuhteiden 

ehtojen parantamisesta, oli viikkolepoasia myös 

luontevaa ratkaista samalla kerralla. Rajavartio-

laitos ja henkilöstöjärjestöt neuvottelivat uuden 

viikkolepoa koskevan sopimuksen.

Uuden sopimuksen mukaan vartiolaivalla pal-

velevan virkamiehen viikkolepo voidaan järjestää 

keskimäärin 36 tunniksi yhden työjakson ajalla. 

Voimassa olevan sopimuksen mukaan viikkolepo 

tulee antaa viikon aikana. Tämä uusi sopimus 

mahdollistaa pidempien työvuoroputkien tekemi-

sen ja samalla myös pidempien vapaa-aikojen 

sijoittamisen työvuorosuunnitelmiin. Tämä uusi 

keskimääräistäminen on nyt mahdollista myös 

syrjäisellä raja-ja merivartioasemalla. Kansain-

välisissä rajaturvallisuusoperaatioissa voidaan 

lisäksi viikkolepo keskimääräistää 36 tunniksi 

kahden peräkkäisen työjakson ajalla. Mikäli tätä 

uutta sopimusta viikkolevon keskimääräistämi-

sestä käytetään ja tulee tarve antaa virkamiehelle 

viikkolepo, sen on oltava vähintään 24 tuntia.

KRIISINHALLINTAPALVELUSSUHTEEN 

VAIKUTUS KOKEMUSOSAAN

Rajavartiolaitos on muuttanut käytäntöä, jossa 

palvelusta sotilaallisissa kriisinhallintatehtävis-

sä ei ole otettu huomioon sotilaskoulutetuilla 

virkamiehillä kokemusosaa laskettaessa. Tämän 

muutoksen alullepanija oli nuorempi rajavartija 

Suomenlahden merivartiostosta, jota ihmetytti 

Rajavartiolaitoksen käytäntö vastoin Kriisinhal-

lintalain 23§:n kirjausta, jossa henkilö saa lukea 

palvelemansa ajan hyväkseen valtion palve-

luksena ikälisää, vuosilomaa ja muuta sellaista 

etuutta taikka ylennystä varten. Rajavartiolaitos 

korjaa omatoimisesti kaikilta niiltä 

sotilasvirkamiehiltä kolme vuotta 

takautuvasti tämän muutoksen, 

jossa sotilaallista kriisinhallintaa 

ei ole otettu huomioon kokemus-

osaa laskettaessa.

LAKIMUUTOKSIA 

EDUSKUNNAN 

PÄÄTETTÄVÄKSI

Valtion virkamieslakia ollaan 

muuttamassa. Merkittävin muutos 

koskisi kaksoiskansalaisten 

mahdollisuutta hakeutua tiettyihin 

valtion virkoihin. Rajavartiolaitok-

sen kaikki virat kuuluisivat lakimuutoksen läpi 

mennessä näihin virkoihin. Lakimuutoksen läpi 

mentäessä henkilö jolla on kaksoiskansalaisuus, 

ei voisi tulla valituksi Rajavartiolaitoksen virkaan. 

Muutosehdotus ei kuitenkaan koskisi jo virassa 

olevia kaksoiskansalaisia. Uusi asia olisi myös si-

donnaisuusilmoituksen antaminen pyydettäessä, 

jotta voidaan varmistua siitä, ettei virkamiehellä 

ole toiseen valtioon sellaista sidonnaisuutta, 

jonka voidaan perustellusti katsoa vaarantavan 

luottamusta virkatehtävien puolueettomaan ja 

asianmukaiseen hoitamiseen. Tälläisiä sidonnai-

suuksia voi muodostua virkamiehen nykyisistä 

tai aiemmista kansalaisuuksista, muut kuin virka-

tehtäviin kuuluvat tehtävät ja päättyneet tehtävät 

toisen valtion palveluksessa, ulkomaille sijoittuva 

elinkeinotoiminta sekä omistukset ulkomaisissa 

yrityksissä ja muu merkittävä varallisuus ulkomail-

la sekä muissa valtiossa olevat läheiset jotka eivät 

ole Suomen kansalaisia.

Rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia 

ollaan muuttamassa. Muutos koskisi eroamisikiä 

käsittelevää pykälää. Lakimuutoksen taustalla on 

eläkeuudistus, joka nostaa myös sotilaseläkkeen 

piirissä olevien eläkeikää. Mikäli vielä eläkeuudis-

tuksen viimemetreillä sotilaseläkeasiaa ei saada 

hoidettua siten, että se ei nostaisi sotilaiden 

eläkeikää, on lakimuutos välttämätön. Mikäli 

tätä muutosta ei tehtäisi, tarkoittaisi se sitä että 

Rajavartiolaitoksen sotilasvirkamies joutuisi lain 

mukaan eroamaan tehtävästään esimerkiksi 55 

vuotiaana, mutta eläkelain mukaan saisi eläkettä 

vasta 57 vuotiaana. 

Rajavartiolaitoksen palvelussitoumuksia 

koskevia säännöksiä oltaisiin myös täsmentä-

mässä. Muutosehdotukset kattaisivat tällöin 

myös tilanteet, joissa opiskelija ei ota vastaan 

Rajavartiolaitoksen virkaa, sekä tilanteen, jossa 

virkamieslain nojalla virkamies katsotaan toisen 

viran vastaanottamisen perusteella eronneeksi 

aikaisemmasta virastaan. Lentävän henkilöstön 

kohdalla lakimuutokset koskettaisivat myös 

sitoumuksia. Lakisääteinen sitoumus muuttuisi 

harkinnanvaraiseksi.

HANNU HAUTALAN 

KUNNIAMAININTA / 

HANNU HAUTALAS 

HEDERSOMNÄMNING.
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AVTAL OM GENOMSNITTLIGA 

VECKOVILOTIDER

UNDER B/F MERIKARHU:S UPPDRAG PÅ MEDELHAVET FÖREKOM PROBLEM MED VECKOVILOTIDERNA. 

GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS TJÄNSTEKOLLEKTIVAVTAL SÄGER ATT FARTYGSBESÄTTNINGENS VECKOVILOTID ÄR 36 

TIMMAR PER KALENDERVECKA. DET LEDDE TILL ATT MAN UNDER UPPDRAGET INTE KUNDE UTFÖRA SITT ARBETSPASS 

OAVBRUTET UTAN ATT HÅLLA VECKOVILAN.  

TEXT JOUNI KURTTILA

D
et här ökade tiden man är bunden 

till arbetet och förkortade fritiden 

man håller i hemlandet. Det var 

viktigt att hitta en lösning på vecko-

vilotiden eft ersom man även ville ha 

en förbättring av tjänsteförhållandes villkor under 

internationella uppdrag. Gränsbevakningsväsen-

det och personalorganisationerna slöt ett avtal 

om de nya veckovilotiderna. 

En tjänsteman på ett bevakningsfartyg kan 

enligt det nya avtalet ges en veckovilotid på ett 

genomsnitt av 36 timmar under ett arbetspass. 

Enligt det nuvarande avtalet ges den under en 

kalendervecka. Det nya avtalet ger möjlighet att 

göra längre arbetspass samtidigt som man även 

får längre lediga turer. Det att man använder sig 

av genomsnittlig veckovilotid kan även användas 

på avlägsna gräns- och sjöbevakningsstationer . 

Under de internationella gränssäkerhetsoperatio-

nerna kan veckovilan ges i genomsnitt 36 timmar 

mellan två på varandra följande arbetspass. I 

det fallet att man använder sig av avtalet om 

genomsnittligt veckovila och det uppstår behov 

av veckovila bör den vara minst 24 timmar.

 

KRISIHANTERINGSUPPDRAG 

INVERKAN PÅ ERFARENHETSDELEN

Gränsbevakningsväsendet har ändrat sin praxis 

för hur man beaktar tjänstgöring i militära krishan-

teringsuppdrag vid bestämmande av erfaren-

hetsdelen i lönen. Det va en yngre gränsbevakare 

från Finska vikens sjöbevakningssektion som 

starta förändringsprocessen eft ersom Gränsbe-

vakningsväsendet tillämpning strider med lagen 

om krishantering 23§. I paragrafen fastställs att 

tjänstgöringstiden bör räknas in för personer som 

arbetar statligt då man beräknar ålderstillägg, 

semestrar och övriga förmåner eller befodringar. 

Gränsbevakningsväsendet korrigerar på eget ini-

tiativ tre år tillbaka för samtliga militärtjänstemän, 

för vilka man inte tagit i beaktande tjänstgöring i 

militära krishanteringsuppdrag, då man beräknat 

erfarenhetsdelen. 

RIKSDAGEN FASTSLÅR EN 

LAGFÖRÄNDRING

Statens tjänstemannalag skall förändras. Den 

mest betydelsefulla ändringen berör möjligheten 

att ansöka en viss typ av statliga tjänster för per-

soner med dubblet medborgarskap. Gränsbevak-

ningsväsendets samtliga tjänster skulle räknas 

till sådana om lagförslaget godkänns. Eft er lagfö-

rändringen blir det omöjligt att få en tjänst inom 

Gränsbevakningsväsendet ifall den ansökande 

har dubblet medborgarskap. Förändringsförslaget 

skulle inte gälla de som redan har tjänster och 

dubbelt medborgarskap. En annan ny sak är även 

meddelande om förbindelser för att försäkra sig 

om att tjänstemän inte har anknytningar till andra 

statsmakter vilket kunde äventyra förtroende för 

ett sakligt och opartiskt tjänsteutövande. 

Lagen om Gränsbevakningsväsendets förvalt-

ning skall också ändras. Förändringen gäller pa-

ragrafen som bestämmer pensionsålder. Bakom 

lagförändring finns höjningen av pesionsåldern 

för militärer. Om förändringen inte görs skulle 

det förorsaka att Gränsbevakningsväsendets 

militärtjänstemän måste säga upp sig vid 55 års 

ålder men pensionen skulle man börja få först vid 

57. Även tjänstegöringsförbindelser kommer att 

specifieras i Gränsbevakningsväsendet. Förändrin-

garna skulle gälla situationer då studeranden inte 

tar emot en tjänst i Gränsbevakningsväsendet. 

Även fall då en tjänsteman tar emot en tjänst och 

avsäger sig en annan enligt tjänstemannalagen 

skulle ingå i samma förändring. Lagförändring 

skulle även gälla den flygande personalen. 

5. PALKINTO / 5. PRISET.
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Olli-Pekka Sahi (25.11.1981 - 9.11.2016)

KUVAT RAJAVARTIOLAITOS / JOONATAN JOKITALO
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PAIKALLISKOULUTUSTA JOENSUUSSA

POHJOIS-KARJALAN JA KAINUUN HENKILÖSTÖYHDISTYSTEN PAIKALLISKOULUTUS PIDETTIIN JOENSUUSSA 8.-

9.9.2016. MUKANA KOULUTUKSESSA OLIVAT YHDISTYSTEN PUHEENJOHTAJAT, POHJOIS-KARJALAN JA KAINUUN 

RAJAVARTIOSTON LUOTTAMUSMIEHET, SEKÄ RAJATURVALLISUUSUNIONIN PUHEENJOHTAJA JA PÄÄLUOTTAMUSMIES.

TEKSTI JA KUVAT HEIKKI TIIPPANA

P
aikalliskoulutus järjestettiin Jo-

ensuussa jo toisen kerran. Ensim-

mäinen koulutus oli vuoden 2015 

huhtikuussa. Vuoden 2015 koulutus 

järjestettiin pelkästään Pohjois-Kar-

jalan yhdistyksen puheenjohtajalle ja luottamus-

miehille. Tänä vuonna päätettiin yhdistää Kainuu 

ja Pohjois-Karjala samaan koulutukseen. 

Koulutuksen ohjelmassa oli työnantajan katsa-

us ja luottamusmiesten ajankohtaisia asioita. Li-

säksi koulutuksessa käsiteltiin virkaehtosopimus-

asioita. Ensimmäinen päivä huipentui yhteiseen 

liikuntatapahtumaan ja päivän keskusteluaiheet 

jatkuivat vielä saunan lauteilla.

Työnantajan katsauksessa saimme kuulla 

Pohjois-Karjalan rajavartioston uuden Komen-

tajan Vesa Blomqvistin ajatuksia. Komentajan 

ei tarvinnut puhua yksin, sillä koulutukseen 

osallistujat saivat aikaan rakentavaa keskustelua 

monista eri asioista. Puheenaiheina olivat mm. 

Euroopan pakolaistilanne, Rajavartiolaitoksen 

mittavat säästövelvoitteet, rajojen valvonnan 

tehostaminen ja rajanylityspaikkojen mahdollinen 

aukioloaikojen rajoittaminen. Säästöjen aikaan-

saamiseksi suunnitelmissa on esimerkiksi Niiralan 

sulkeminen yöajaksi (klo 23-07). 

SULKEUTUUKO 

NIIRALA 

YÖAJAKSI?

Komentaja Blomqvis-

tilla ei ollut vastausta 

Niiralan aukioloai-

kojen mahdollisista 

tulevista muutoksista, 

koska asiaa koskevat 

päätökset tehdään 

loppuvuodesta 2016. 

Niirala on ollut auki 

ympäri vuorokauden 

vuodesta 2005 asti.  Niiralan aukiolon rajoittami-

sesta on kuultu paikallista elinkeinoelämää ja 

alueellisia toimijoita. Asiasta on ollut myös paljon 

julkista keskustelua paikallisissa tiedotusvälineis-

sä. RTU ei kannata rajanylityspaikkojen aukioloai-

kojen rajoittamista. Tämän kirjoituksen ilmes-

tyessä on päätökset aukiolojen rajoittamisesta 

todennäköisesti jo tehty. Toivottavasti päätös on, 

että rajanylityspaikkojen aukioloja ei rajoiteta ja 

ihmisten vapaa liikkuvuus kellon ympäri myös 

Niiralassa on taattu. 

PAIKALLISKOULUTUS SAA JATKOA

Koulutuksen lopuksi osallistujat totesivat paikal-

liskoulutuksen antoisaksi ja kehittäväksi. Seuraava 

koulutus päätettiin pitää Kainuun alueella vuonna 

2017, mihin myös Lapin yhdistykset ja luottamus-

miehet osallistuisivat yhdessä Pohjois-Karjalan ja 

Kainuun kanssa. Kiitokset koulutuksessa mukana 

olleille! Toivotan samalla kaikille Rajaviestin 

lukijoille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 

2017!

ETKÖ HALUA RTU:N TASKUKALENTERIA?

YHTENÄ RTU:N JÄSENETUNA JÄSENILLE ON POSTITETTU VUOSITTAIN TASKUKALENTERI. VUODEN 2017 

KALENTERI POSTITETTIIN POIKKEUKSELLISESTI JO 3/2016 RAJAVIESTI-LEHDEN MUKANA. 

Jäsenistöltä tulleen palautteen perusteella kalenteri palvelee aiempaa 

pienempää jäsenjoukkoa, joten turhien kalenteritoimitusten välttämi-

seksi jäsenillä on nyt mahdollisuus perua kalenteri lähettämällä sähkö-

postia osoitteeseen: toimisto@rtu.fi, aihe / otsikko: En halua RTU:n 

kalenteria. Voi myös soittaa toimiston numeroon 09- 148 58 24. Ilman 

erillistä ilmoitusta kalenteri postitetaan entiseen tapaan.
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SENIORIEN KEVÄÄN 2017 TAPAHTUMIA

TEKSTI JA KUVA SAMPPA MATTILA

VUOSIKOKOUS 

Yhdistyksen vuoden 2017 vuosikokous pidetään 

Helsingissä RTU:n asunnolla Pasilassa tiistaina 

14. päivänä helmikuuta kello 15.00 alkaen. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7. kohdan 

määräämät asiat. Yhdistys tarjoaa osallistujille 

kahvit ja suolapalaa.

     Yhdistyksen jäsenet ovat oikeutettuja tekemään 

vuosikokoukselle esityksiä. Nämä on jätettävä 

hallitukselle vähintään viittä (5) päivää ennen 

kokousta.

     Helsingissä on samaan aikaan meneillään 

Venemessut ja kokouspäivän iltana Jokerit 

pelaa KHL-jääkiekkoa. Yhdistys varaa halukkaille 

jäsenilleen lippuja tähän illan otteluun 

joten pyydän ilmoittamaan osallistumisesta 

tammikuun 26. päivään mennessä 

puheenjohtajalle joko sähköpostilla os. samppa.

mattila@pp.inet.fi tai puh. 0400 843 607. 

PURJEHDUSMATKA 

Senioriyhdistys järjestää perinteisen 

purjehduksen Kroatiassa joko Splitin tai 

Dubrovnikin alueella 20.–27.5.2017. Mukaan 

mahtuu 8 henkeä. 

     Lähtö purjehdukselle tapahtuu myöhemmin 

varmistettavasta satamasta lauantaina 20.5.2017 

iltapäivällä ja paluu samaan paikkaan perjantaina 

26.5.2017 illalla. 

     Varaamme käyttöömme purjeveneen jossa on 

neljä kahden hengen hyttiä, WC, keittiö ja salonki. 

Veneen kustannukset henkeä kohden ovat n. 300 

€ sisältäen veneen vuokran, loppusiivouksen, 

jollan perämoottorilla, liinavaatteet ja turistiveron. 

     Satamamaksuja, polttoainekuluja, yhteisiä 

aamupaloja sekä lounaita ym. miehistön 

keskenään sopimia yhteiskuluja varten 

perustetaan venekassa johon jokainen antaa 

paikan päällä 100 €. Tämä summa on yleensä 

riittänyt ja homma on toiminut hyvin. 

     Matkustuksesta Kroatiaan jokainen huolehtii 

itse. Lennot valittavaan kohteeseen maksavan 

300–400 euroa. 

     Kipparina toimii Samppa Mattila. Mukana 

on kokeneita merenkulkijoita joten sinä 

voit hyvin osallistua vaikka et aikaisempaa 

purjehduskokemusta omaisikaan.

     Kiinnostuneita pyydän ilmoittautumaan 

pikimmiten, joko sähköpostilla os. samppa.

mattila@pp.inet.fi tai puh. 0400 843 607. 

SENIORVERKSAMHET VÅREN 2017
TEXT OCH BILD SAMPPA MATTILA

ÅRSMÖTE 

Årsmötet hålls i Helsingfors på unionens bostad i 

Böle tisdagen 14.2.2017 med start klockan 1500. 

Under mötet behandlas ärenden som omnämns 

i stadgarnas 7§. Deltagarna bjuds på kaff e med 

tilltugg.

     Föreningens medlemmar är berättigade att 

göra framställan till årsmötet. Dessa bör lämnas 

till styrelsen senast fem (5) dagar före mötet.

     Samtidigt i Helsingfors pågår Båtmässan och på 

kvällen spelar Jokerit KHL ishockey. Föreningen 

kommer att reservera biljetter till matchen, så 

intresserade medlemmar ombedes anmäla 

sitt deltagande till ordföranden före 26.1.2017 

samppa.mattila@pp.inet.fi eller 0400 843607. 

SEGLINGSRESAN 

Den traditionella seglingsresan till Kroatien till 

området vid Split eller Dubrovnik arrangeras 20. – 

27.5.2017. Med ryms 8 personer. 

     Seglingen startar lördagen 20.5.2017 på 

eft ermiddagen från hamnen som stadfästs 

senare med retur till samma hamn på fredag kväll 

26.5.2017. 

     Vi kommer att ha till vårt förfogande en segelbåt 

med fyra 2-personers hytter, WC, kök och salong. 

Kostnaden per person cirka 300 euro täcker 

båthyran, slutstädningen, jolle med aktersnurra, 

sängkläder samt turistskatten.

     För hamnavgift er, bränslekostnader, frukostar 

och luncher ombord samt övriga gemensamt 

överenskomna kostnader grundas en båtkassa dit 

deltagarna insätter 100 euro. Denna summa har 

hittills räckt till och allt har fungerat bra.

     Deltagarna ordnar själv sina resor till Kroatien. 

Flygbiljetterna till den valda destinationen kostar 

300 – 400 euro. 

     Samppa Mattila är skeppare. Med på resan 

kommer erfarna seglare så Du kan tryggt delta 

fastän tidigare seglingserfarenhet saknas.

     Intresserade ombedes anmäla sig omgående 

till  samppa.mattila@pp.inet.fi eller 0400 843607. 
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RAJAVIESTIN JÄRJESTYKSESSÄÄN KOLMAS SUURI VALOKUVAUSKILPAILU 2016

”KADEHDIN TÄTÄ KUVAA”

KUTEN JO KAHTENA AIEMPANAKIN KERTANA, JOLLOIN RAJAVIESTI ON VALOKUVAUSKILPAILUN JÄRJESTÄNYT, NIIN MYÖS 

TÄLLÄ KERTAA TUOMARISTON MUODOSTIVAT KUUSAMOLAISET ”LEGENDA JO ELÄESSÄÄN” JA LUONTOKUVAUKSEN 

KRUUNAAMATON KUNINGAS HANNU HAUTALA SEKÄ KOILLISMAAN UUTISTEN PÄÄTOIMITTAJA JA VALOKUVAUKSEN 

AMMATTILAINEN PASI MÄÄTTÄLÄ.

TEKSTI OLLI RANUA

R
audanluja tuomarikaksikko luon-

nehti kilpailun kuvien laatua yleisellä 

tasolla hyväksi. Oli taitavaa teknistä 

suorittamista, ideointia ja jopa heit-

täytymistä. Näin vaikka Rajaviestin 

SUURI Valokuvauskilpailu onkin kilpailu lähinnä 

amatööreille.

Kilpailuun osallistuvien valokuvien määrää 

voisi kuitenkin toivoa hieman isommaksi, vaikka 

toki määrä harvoin laatua korvaa. Kuvia osallistui 

kilpailuun yhteensä 51. Kynnys lähettää kuva 

kilpailuun ja näin osallistua on pyritty pitämään 

mahdollisimman matalana. Kännykkäkameralla 

saa otettua nykyään laadultaan varsin hyviä kuvia 

ja idea tai tapahtuma voi tulla eteen hyvinkin 

nopeasti ja yllättäen. Tällöin järjestelmäkameroita 

ei useinkaan käsillä ole, jolloin kännykkäkamera 

ajaa asiansa ihan hyvin.

Tänäkin vuonna palkittujen joukossa on muu-

tama hyvällä idealla ratsastava kuva, joten roh-

keasti ideoimaan ja näppäämään erilaisia kuvia. 

Kuvatessa tekninen suorittaminen ja osaaminen 

eivät ole aina kaikki kaikessa, vaikka tietysti nekin 

asiat on mahdollisuuksien mukaan huomioitava. 

Kilpailukuvia tulette näkemään seuraavina 

vuosina paitsi Rajaviestissä, myös muissa RTU:n 

julkaisuissa. Kiitos kaikille osallistujille!

1. PALKINTO 500 EUROA – MARKO 

PARVIAINEN

”Karhu partiokaverina.” Vuoden 2016 Rajaviestin 

SUUREN Valokuvauskilpailun voittajakuvassa 

on kuvattu raja-aukko, molempien maiden raja-

paaluineen, sekä raja-aukon reunassa Suomen 

puolella seisova ja kuvaajaa katsova karhu.

Voittajakuvasta kahden miehen raati oli täy-

dellisen yksimielinen. Jos Hannu Hautala sanoo 

jostakin valokuvasta, että ”kadehdin tätä kuvaa”, 

voidaan sanoa että silloin kuva on varmasti ko-

konaisuutena erittäin hyvä. Ja itse asiassa paljon 

enemmänkin. 

– Valokuvassa on täydellinen rajaus sekä hieno 

tekninen toteutus. Kuvaan sopii erinomaisesti 

panoraamamuoto. Kuva on niin erinomainen, 

että se sopisi hyvin mukaan myös Vuoden Luonto-

kuva –kilpailuun. Kadehdin tätä kuvaa, luonnehtii 

voittajakuvaa Hannu Hautala.

– Panoraamamuoto antaa voimaa kuvaan. Kar-

hu ei ole kuvassa suuren suuri, mutta vaikka kuva 

lienee keskipäivällä otettu, niin hyvin sen karhuksi 

tunnistaa. Auringonvalo piirtää karhun hienosti 

irti taustasta. Toisaalta kova valo ei pilaa kuvaa, 

... jatkuu sivulla 14...

1. PALKINTO / 1. PRIS

2. PALKINTO / 2. PRISET
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RAJAVIESTIS TREDJE STORA FOTOGRAFERINGSTÄVLING 2016

”JAG AVUNDAS DETTA FOTO”

DOMARDUON BESTÅR AV DEN LEGENDARISKA NATURFOTOGRAFERINGENS OKRONADE KUNG HANNU HAUTALA SAMT 

AV HUVUDREDAKTÖREN FÖR KOILLISMAAN UUTISET OCH FOTOPROFFSET PASI MÄÄTTÄLÄ. DESSA TVÅ KOMMER FRÅN 

KUUSAMO OCH HAR DÖMT BÅDA TIDIGARE TÄVLINGARNA.

TEXT OLLI RANUA

E
nligt domarna är fotografiernas 

allmänna kvalitet god, är tekniskt väl 

utförda med nya idéer samt även djär-

va ansatser. Detta trots att Rajaviestis 

STORA Fotograferingstävling är riktad 

närmast för amatörer. 

Antalet foton, sammanlagt 51 stycken, som 

deltog i tävlingen kunde dock vara lite större, 

fastän kvantitet sällan ersätter kvalitet. Man har 

strävat till sänka tröskeln så lågt som möjligt för 

att uppmuntra allt fler att delta i tävlingen. Det går 

alldeles utmärkt att skicka in bilder tagna med 

mobiltelefon. Bildkvaliteten är tämligen bra och 

en fördel är att idéer och händelser oft a kommer 

snabbt och man har kanske inte en systemkame-

ra till hands.

Även bland årets prisbelönade fotografier finns 

några som rider på en god ide, så var modig, in-

novativ och knäpp olika slags bilder. Det tekniska 

utförandet och kompetens är inte allt i allo fastän 

även dessa aspekter borde i mån och möjlighet 

uppmärksammas.

Fotografier som deltagit i tävlingen kommer ni 

att se under de kommande åren i Rajaviesti samt 

i andra GSU:s publikationer. Tack till er alla som 

deltagit!

1. PRIS 500 EURO – MARKO 

PARVIAINEN

”Patrullkamrat Björn.” Vinnarbilden i Rajaviestis 

STORA Fotograferingstävling 2016 återspeglar en 

björn som står på finska sidan av riksgränsen och 

ser på fotografen.

Domarduon var helt enig angående vin-

narbilden. Ifall Hannu Hautala konstaterar att 

”jag avundas detta foto”, kan man gott säga att 

fotografiet i sin helhet är mycket bra och de facto 

även bättre än så. 

– Inramningen är perfekt och det tekniska utfö-

randet fint. Panoramaformen passar ypperligt. Ett 

enastående fint fotografi som gott kunde delta i 

Årets Naturfotografi-tävlingen. Jag avundas detta 

foto, konstaterar Hannu Hautala. 

– Panoramaformen ger styrka åt bilden. Fastän 

björnen i bilden är tämligen liten och bilden torde 

ha tagits mitt på dagen kan björnen lätt identifie-

ras. Solljuset gör att björnen framträder fint utifrån 

bakgrunden. Å andra sidan förstör det hårda ljuset 

inte fotot, tillägger Pasi Määttälä. 

2. PRISET 300 EURO – HENRI 

MANNINEN

”Gränsbevakningsväsendet: Trygghet på land, 

till havs och i luft en.” Bilden återspeglar en 

vassbevuxen insjö och gränsbevakningsmannens 

fokuserade blick.

– Gerillamannen kommer i smyg! Mannen 

blick är fin – liknar inte alls en posering. Bilden är 

förnämligt komponerad och i den hittas inget att 

klaga på. En stark tvåa, berättar Hannu Hautala.

– Vassen ger bilden en fin stämning. Ansiktet 

är väl belyst troligen med blixt för annars hade 

det väl blivit mera skugga? 

Eft ersom vädret var molnigt 

har man med hjälp av blixt 

fått mera ljus. En god ide 

som har genomförts väl. 

Mera sådant, berättar Pasi 

Määttälä. 

3. PRISET 200 EURO 

– MATTI MANNINEN

”Moder jord svalde löjtnan-

ten på Kotka sjöbevak-

ningsstations brygga.” På 

den prisbelönta bilden har 

gränsbevakningsmannen 

gått och lagt sig i en sätt-

ning i asfalten.

På bilden som fick tredje 

priset ser man att det lönar 

sig att ta tillvara ögonblicket 

då den plötsligt hoppar 

fram. Det krävs inte alltid 

veckolång planering utan 

stundvis kan med gott 

fotografiskt öga hitta möj-

ligheter var och när som 

helst. Mobiltelefonen är ju 

ständigt med i fickan!

Fotograferingstävlingens 

bägge domare sällar sig till 

humorbilders vänner.

– Länge leve humorn! 

Då man tar bilder bör man 

vara motiverad, påminner 

Hannu Hautala.

– Själva bilden berättar allt det väsentliga, säger 

Pasi Määttälä.

Ingendera ville dock analysera ”sönder” bilden, 

utan lät den själv framföra sin berättelse. 

4. PRISET 100 EURO – VESA 

SEPPÄNEN

”Det haglar.” I bilden som fick fjärde priset ser vi en 

gränsbevakningsman som drar upp båten då det 

haglar. Foto kan hittas på föregående sidan.

– Oj vad det haglar. De bästa bilderna tas oft a 

... fortsättning på sidan 15...

3. PALKINTO / 3. PRISET
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luonnehtii Pasi Määttälä voittajakuvaa.

2. PALKINTO 300 EUROA – HENRI 

MANNINEN

”Rajavartiolaitos: Turvana maalla, vedessä ja 

ilmassa.” Toiseksi tulleessa kuvassa on kaislikkoi-

nen järvimaisema, jossa keskellä näkyy järvestä 

lähestyvän rajamiehen keskittynyt katse lierihatun 

alta.

– Sissi tulee salaa! Kuvassa olevan rajamiehen 

katse on hieno – ei näytä miltään poseeraukselta. 

Kuvassa on hieno sommittelu eikä siitä löydy 

mitään moitittavaa. Vahva kakkonen, kertoo 

Hannu Hautala.

– Kaislikko tuo kuvaan hienosti tunnelmaa. 

Kasvot on hienosti valaistu. Ehkäpä salamalla, 

koska muutoin olisivat lierin alla olleet tum-

memmat? Pilviseen säähän on saatu salamalla 

muutoinkin valoa. Hyvä idea ja hyvin toteutettu. 

Tällaisia kuvia lisää, kertoo Pasi Määttälä.

3. PALKINTO 200 EUROA – MATTI 

MANNINEN

”Maa nielaisi luutnantin Kotkan merivartioaseman 

laiturilla.” Kolmospalkinnon kuitanneessa kuvassa 

on rajamies mennyt makaamaan asvalttiin tullee-

seen painaumaan. Kuva edellisellä sivulla.

Kolmanneksi tullut kuva kannustaa heittäyty-

mään hetkeen kun aika ja tilanne eteen vaikkapa 

yllättäen tulevat. Ei kuvia aina tarvitse viikkotolkul-

la suunnitella, vaan toisinaan hyvällä kuvasilmällä 

varustettu voi nähdä tilaisuuden tulleen missä ja 

milloin tahansa. Ja esim. kännykkähän on aina 

taskussa mukana!

Molemmat Rajaviestin valokuvauskilpailun tuo-

marit tunnustautuvatkin huumorikuvien ystäviksi.

– Eläköön huumori! Viitseliäs pitää olla kun 

kuvia ottaa, muistuttaa Hannu Hautala.

– Kuva itsessään kertoo kaiken tarvittavan, 

sanoo Pasi Määttälä.

Kumpikaan ei halunnut siis luonnehtia kuvaa 

”puhki”, vaan antavat sen itse kertoa tarinansa.

4. PALKINTO 100 EUROA – VESA 

SEPPÄNEN

”Raesateessa.” Neljänneksi sijoittuneessa kuvassa 

rajamies vetää raesateessa venettä maalle.

– Räntää rätkii. Parhaat kuvat otetaan usein 

huonoimmilla säillä tuulessa, tuiskussa ja pak-

kasessa. Se että kuvassa sataa sakeasti lunta on 

oleellinen asia kuvassa, luonnehtii kuvaa Hannu 

Hautala.

– Usein unohdetaan liikkua, mutta tässä ku-

vassa kuvaaja on ollut riittävän lähellä kohdetta, 

kertoo Pasi Määttälä.

5. PALKINTO 100 EUROA – ANTTI 

TIIHONEN

Viidenneksi tulleessa kuvassa on puuterilumiac-

tionia. Kelkka ui syvällä, joten kaasua on käytettä-

vä. Kuva löytyy sivulta 7.

– Mahtaa kuskilla olla hiki! Valo on hieno ja 

toisaalta vastavaloa on käytetty hienosti, kertoo 

Hannu Hautala.

– Actionia. Hyvin hallittu ja vaativa vastavaloku-

va nopeassa tilanteessa. Hanki ei kuvan etualalla 

ole palanut puhki, kertoo Pasi Määttälä.

KUNNIAMAININNAT

Hannu Hautala: Talven ensimmäinen hiihtopar-

tio – Marko Immonen. Hyvästä ideasta ja hyvästä 

yrityksestä. Kuva löytyy sivulta 6.

Pasi Määttälä: Tulta päin – Marko Parviainen. 

Kauniit harmaasävyt. Kuva ei palanut juurikaan 

puhki. kaunis ja maalauksellinen. Hyvä sommitel-

ma. Kuva löytyy seuraavalta sivulta.

KUVIEN NIMEÄMINEN

Sekä Hannu Hautalan, että Pasi Määttälän mieles-

tä kuvien nimeämisiin kannattaa panostaa. Se ei 

saa olla pakkopullaa ja toisaalta sitä ei saa myös-

kään jättää tekemättä. Kuvan nimen tulisi antaa 

kuvalle lisäarvoa ja nimellä ei tulisi pelkästään 

todeta mitä kuvasta jo silmillä näkee.

– Esimerkiksi jos kuvassa sataa lunta, ei sitä 

kannata välttämättä nimetä ”Lumisade”, koska 

senhän näkee jo vilkaisemalla. Parempi nimi olisi 

esimerkiksi ”Talven ensilumi” tai vastaava, jota ei 

välttämättä suoraan kuvasta pysty päättelemään, 

muistuttaa Hannu Hautala.

Hannu Hautala käyttää toisinaan paljonkin 

aikaa juuri kuviensa nimeämisiin. Mikäli käyttää 

valtavasti vaivaa itse valokuvan ottamiseen, ei 

kannata pilata lopputulosta hutaisemalla keksi-

tyllä nimellä.

Seuraavaan Rajaviestin SUUREEN Valokuvaus-

kilpailuun kahden vuoden päästä säännöissä 

tullaankin vaatimaan kuvatiedoston nimeksi valo-

kuvan nimeä, ettei nimeäminen jää kenellekään 

tekemättä. Suurin osa oli toki valokuville nimen 

antanut, joko tiedoston nimessä, tai erikseen 

sähköpostiviestissä. Mutta oli kuvia jätetty myös 

nimeämättä.

KAHDEN VUODEN PÄÄSTÄ UUSI 

KILPAILU

Rajaviestin SUURI Valokuvauskilpailu palaa 

jälleen kahden vuoden päästä eli vuonna 2018. 

Laittakaapa tämä korvan taakse jo nyt ja kerätkää 

ideoita ja kuvia talteen jo tästä päivästä alkaen.

Ideoikaa ja heittäytykää!

4. PALKINTO / 4. PRISET.
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då vädret inte är det bästa. Det ymniga haglandet 

står för det väsentliga i bilden, analyserar Hannu 

Hautala.

– Oft a glömmer man att röra på sig, men här 

ser man att fotografen har ställt sig tillräckligt nära 

objektet, berättar Pasi Määttälä.

5. PRISET 100 EURO – ANTTI 

TIIHONEN

På bilden ser vi action i pudersnön. Kälken sjunker 

djupt i snön, så man bör trycka på gasen. Foto kan 

hittas på sidan 7.

– Föraren torde svettas ymnigt! Ett fint ljus och 

dessutom har man använt motljuset väl, berättar 

Hannu Hautala.

– Action.  Bra kontroll och ett krävande foto i 

motljus under en snabb händelse. Snötäcket i 

förgrunden har inte överexponerats, berättar Pasi 

Määttälä.

HEDERSOMNÄMNINGAR

Hannu Hautala: Vinterns första skidpatrull – Marko 

Immonen. En god ide och ett gott försök. Foto kan 

hittas på sidan 6.

Pasi Määttälä: Mot elden – Marko Parviainen. 

Vackra gråtoner. Bilden är nästan inte alls överex-

ponerad, vacker och målerisk. God komponering.

NAMNGIVNING AV BILDER

Både Hannu Hautala och Pasi Määttälä anser 

att det lönar sig att satsa på namngivningen av 

bilder. Alla bilder bör namnges med detta får inte 

upplevas som tvångsmässigt. Namnet bör sträva 

till att ge bilden mervärde och inte endast referera 

vad bilden föreställer.

– När man t.ex. fotograferar ett snöfall är det 

kanske inte lönt att ge bilden namnet ”Snöfall” 

eft ersom alla ser detta vid första ögonkastet. Ett 

bättre namn vore till exempel ”Vinterns första 

snöfall” eft ersom detta inte nödvändigtvis framgår 

av bilden, påminner Hannu Hautala.

Hannu Hautala använder tidvis mycket tid till 

att just namnge sina bilder. Ifall man ända använ-

der enormt tid och möda till fotograferingen lönar 

det sig inte att förstöra slutresultatet ett snabbt 

uppfunnet namn.

Nästa Rajaviestis STORA Fotograferingstäv-

lingen arrangeras om två år. Tävlingsreglerna 

modifieras så att det krävs att bildfilens namn 

är den samma som bildens namn. Detta för att 

namngivningen inte bortglöms. Majoriteten av 

deltagarna har dock namngett sina bilder men 

vissa fall saknas denna. 

NY TÄVLING EFTER TVÅ ÅR

Rajaviestis STORA Fotograferingstävling arran-

geras nästa gång eft er två år, 2018. Lägg detta 

på minnet och börja redan idag med friskt mod 

samla på idéer och bilder!!

PASI MÄÄTTÄLÄN KUNNIAMAININTA / PASI MÄÄTTÄLÄS HEDERSOMNÄMNING.

RTU ja Rajaviesti toivottavat
lukijoilleen Hyvää Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta 2017!
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www.meyerturku.fi 
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SUOMEN PIENIN MERIVARTIOASEMA - 

KAKSI VIRKAMIESTÄ

LÄNSI-SUOMEN MERIVARTIOSTOSSA SIJAITSEE TÄLLÄ HETKELLÄ SUOMEN PIENIN MERIVARTIOASEMA- KASKINEN.  

KASKISTEN MERIVARTIOASEMALLA ON HENKILÖSTÖ VÄHENTYNYT ASTEITTAIN JA SYKSYSTÄ ALKAEN ON YKSIKÖN 

KIRJAVAHVUUS VAIN KAKSI HENKILÖÄ. 

TEKSTI MIIKKA RAUTAVIRTA
KUVAT JAN SANDELIN

H
allintotyöt ovat siirtyneet jo vuosia 

sitten Vallgrundin merivartioase-

malle, samoin aseman konemes-

tari ja vartioupseerit ovat siirtyneet 

muihin yksikköihin. Viimeisinä 

”mohikaaneina” valoja sytyttävät vanhempi 

merivartija Jan Sandelin ja vanhempi merivartija 

Toni Karusalmi. 

Miten tämmöinen yksikkö voi oikein toi-

mia? Vastaus on satunnaisesti miehitettynä ja 

komennusmiehiä tarpeen mukaan, tehdään se 

mitä ehditään. Luuta on ovella sitten muun ajan. 

Säästötarpeet ovat ajaneet merivartioaseman 

tämmöiseen kummalliseen tilanteeseen. Kaikkien 

kannalta parasta olisi, että asema toimii 24/7 

periaatteella tai sitten loppuu kokonaan. 

Nykytilanne ei palvele kenenkään etuja.

Mitä työpäiviin sitten nykyään kuuluu? 

Konemiehenä toimiva vanhempi merivartija 

Jan Sandelin kertoo, että vesillä tapahtuvan 

venepartioinnin lisäksi työtehtäviin kuuluu 

myös rajatarkastuksia tunnin automatkan 

päässä Vaasan ja Seinäjoen lentoasemilla 

sekä Kaskisten satamassa. Auton päällä ol-

laan siis myös aika paljon. Ajoittain on kädet 

öljystä mustana kaluston huoltojen jäljiltä, 

veneet on pidettävä kunnossa, samoin auto, 

kärryt, kelkat.  Paperityötäkin on tarjolla, 

esim. materiaalitositteiden ja -tarkastusten 

tekemisessä, vaikka hallintoa on siirtynyt 

Vallgrundin asemalle. Ruokahuollossa tukeu-

dutaan sopimusruokalaan tai valmistetaan itse 

tarvittava sapuska. Toinen kokkaa ja toinen tiskaa 

meiningillä... Monipuolisia ovat työpäivät tässä 

yksikössä ja esimiehet ei niskaan hengitä.

Meripelastusvalmiutta on työaikojen ulkopuolel-

la pidetty varallaololla, kahden henkilön voimal-

la, ja menneenä kesänä lähinnä viikonloppuisin. 

Marraskuussa varallaolot loppuivat kokonaan. 

Partiovenettä ei ole enää ollut asemalla käytös-

sä tänä kesänä, vaan tehonyrkkinä on toiminut 

vanha kunnon Avon.  Meripelastustehtävät 

ovat tosin vähentyneet yksikön toteuttamina 

suoritteina, koska asemalta ei ole aina ollut 

osoittaa partiota tehtävään - eivät kansalaiset 

päädy avuntarpeeseen vain silloin kun asema 

on avoinna... Näinä aseman ”luuta ovella” 

-aikoina, on vapaaehtoisten meripelastajien 

tai pelastuslaitoksen veneitä saatu hälytettyä 

apuun. Hyvä niin, koska lähimmästä Rajavartio-

laitoksen yksiköstä on paljon matkaa Kaskisten 

edustalle, ja hädässä olijalle avun odottaminen 

tuntuu aina pitkältä ajalta.

Aseman ”Venehalli-kiasma” lähti jo syyskuussa 

Kokkolan suuntaan ja tilalle 

hankittiin kelluva laiturin-

pätkä pikkuveneitä varten. 

Asemalla on myös kalustoa 

pakattu ja siirretty syksyn 

mittaan muualle,  aseman 

lopettamisen ajatuksin. 

Alasajoa on siis tehty jo 

pitkään ja näyttää siltä että 

luudan jättäminen ovea vas-

ten lopullisesti on jo lähellä. 

Joulukuussa odotetaan 

päätöstä aseman kohta-

losta. Siirtosuunnitelmat 

henkilöille on jo julkaistu ja 

odottavat vain toteutusta, mikäli asema päätetään 

sulkea. Virkamiehillä työt jatkuvat, mutta yksikkö 

vaan muuttuu.

VILL DU INTE HA KALENDERN?
 GRÄNSSÄKERHETSUNIONENS MEDLEMMAR HAR SOM MEDLEMSFÖRMÅN SÄNTS EN KALENDER.  2017 ÅRS 

KALENDER POSTADES UNDANTAGSVIS REDAN TILLSAMMANS MED RAJAVIESTI  3/2016.

 Medlemsenkäter har visat att en allt mindre grupp medlemmar har 

nytta av  kalendern. Ifall du inte vill få en kalender kan du meddela 

härom till oimisto@rtu.fi. Skriv ”jag vill inte ha kalendern” på rubrik-

fältet. Du  kan också ringa till unionens byrå 09-148 58 24. Annars postas 

kalendern  fortsättningsvis till medlemmarna.
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RAJAVARTIOLAITOKSEN 

54. KOIRAMESTARI
RAJAVARTIOLAITOKSEN 54. 

RAJAKOIRAMESTARUUSKILPAILUT 

JÄRJESTETTIIN IMATRALLA 20.-

22.9.2016. KAHDEN PÄIVÄN JA 

NELJÄN TEHTÄVÄN JÄLKEEN TIUKAN 

KILPAILUN VOITTAJAKSI SELVIYTYI 

PARI VANHEMPI RAJAVARTIJA 

TOMMI JUOPPERI JA SPN NETTE  

(FANGZAHN AYSHA) KELLOSELÄN 

RAJAVARTIOASEMALTA LAPISTA.

TEKSTI HEIKKI HEISKARI
KUVAT HEIKKI HEISKARI JA TOMMI JUOP-
PERI

T
ässäpä hieman mestarin mietteitä:

Onneksi olkoon! Alkuun se perintei-

nen, miltä nyt tuntuu -kysymys?

– Ainahan se on mukava pärjätä, 

varsinkin kun on kyse koirahommista.

Ovatko tunnelmat muuttuneet, kun aikaa voitosta 

on kulunut pari kuukautta?

– Eipä ne isommin, ei sitä ole pilvissä muutenkaan 

leijuttu.

Kerro muutamalla sanalla kilpailun tehtävistä?

– Pari henkilöetsintärastia, erilainen tottis, yhdis-

tetty jälki ja esineruutu.

Olivatko tehtävät haastavia?

– Ihan perustehtäviä, kunhan tehtävänannosta 

selvisi.

Mikä tänä vuonna ratkaisi kisan 

mielestäsi?

– Tasainen, varma suoritus joka 

tehtävässä ja loppupelissä suurinta 

roolia näytteli viimeisenä tehtävänä 

ollut pitkä jälki.

Missä vaiheessa alkoi tuntua siltä, 

että voitto häämöttää?

– Kilpailukeskuksessa alkoi vähän 

jännittään kun haastatteli muita ja 

itsellä meni jälki hyvin.

Jälki siis kuitenkin toi lopulliset 

ratkaisut. Miten Nette on koulutettu 

jäljelle?

– Jäljen koulutus aloitettiin heti seitsemän viikon 

ikäisenä ja sitä jatkettiin koko ensimmäinen 

kesäkausi. Tavoitteena oli saada halukkaasti 

jälkeä etsivä ja ajava työkaveri päätehtäväämme 

silmällä pitäen.

Sisälsikö kilpailuun valmistautuminen jotain 

erityistä? 

– Perustyöntekoa ja muutama yksittäinen kilpai-

luihin valmistava partio. Netellä alkaa kuitenkin 

olla jo ikää ja sen myötä kokemusta sen verran, 

että enää ei oikeastaan tarvitse kiinnittää huomio-

ta kuin pieniin yksityiskohtiin sen työskentelyssä.

Sanotaan, että kilpailujännityksellä lähennellään 

oikean työtehtävän aikaan saamaa stressitilaa ja 

jännitystä. Pitääkö tämä mielestäsi paikkansa?

– Pääsee sillä varmaan lähimmäs mitä voi päästä, 

mutta eihän niitä oikeita tilanteita voi verrata 

harjoituksiin. Kilpailussa kuitenkin ollaan siinä 

mielessä lähellä oikeaa työtehtävää, että apua ei 

saa mistään on vain luotettava itseensä ja koiraan. 

Toisaalta, kilpailussa herkästi ohjaaja sortuu niin 

sanottuun oletteluun ja sitä myötä pisteiden 

kalasteluun, mitä ei ”oikeissa töissä” tehdä.

Nette on ensimmäinen virkakoirasi? Mikä sai sinut 

aikanaan hakeutumaan koiranohjaajaksi?

– Kiinnostus koiriin ja halu monipuolistaa omaa 

työnkuvaa

Aiotko jatkaa valitsemallasi tiellä?

– Jaa-a saa nähdä ;)

Mitä luulet, miten Nette kuvailisi sinua ohjaajana? 

– Tiukkapipoisena, joka ei anna tehdä kaikkea 

mitä haluaa, mutta reiluna.

Entä sinä Netteä ohjattavana?

– Vietikkäänä koirana joka yrittää aina vetää 

siimaa, koko rullan kerralla.

Mikä koiranohjaajan tehtävässä mielestäsi on 

haastavinta?

– Varmaan se että kaikki koirat on erilaisia ja 

kouluttamiseen pitää löytyä aikaa ja halua myös 

vapaa-aikana. 

Entä, mikä parasta?

– Onnistumisen hetket ja oman kädenjäljen 

näkyminen.

Mieleenpainuvin sattumus koiramiesuraltasi?

– Ehkä semmoinen yks heitetty lausahdus kun 

sain Neten ohjattavaksi: ”Nyt pitäs 

alkaa Juopperille hiihtämisen mais-

tua.” Koska en ollut, enkä ole edel-

leenkään mikään hiihtofanaatikko. 

Puolustavalla mestarilla on 

vapaalippu seuraaviin kisoihin, mikäli 

ohjattavana on sama koira. Aitko olla 

puolustamassa mestaruutta ja mitä 

odotat seuraavilta kisoilta?

– Kyllähän sitä mestaruutta on 

tarkoitus olla puolustamassa. 

Toivottavasti seuraavatkin 

kisat ovat hyvät ja tiukat. Ja 

toivottavasti osallistujia saadaan 

mahdollisimman laajalta rintamalta 

noviiseista aina kouluttajiin asti.
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Kuva Petri Nevalainen

Tommi Juopperi
Syntynyt 9.11.1982

Perhesuhteet: Avovaimo ja 5 koiraa 

Virkaura: Karhutunturin rv-asema 1.11.2003, josta Kelloselän RV-

asemalle 1.1.2014. Toiminut koiranohjaajana vuodesta 2011 alkaen.

Harrastukset: Perinteiset metsästys ja kalastus, ja koira-/kenneltoi-

minta (Kennel Rajatapaus saa ensimmäisen pentueen keväällä)

Motto: ”Metsästäminen ilman koiraa ja 4x4 autoa on kuin kävis 

pa**alla ilman paperia :)”

Nette (Fangzahn 

Aysha)
Syntynyt 20.1.2011. Ollut Tommin ohjattavana pennusta asti. Rajaval-

vontakoira, jolla lisäkoulutuksena huumausaineet.

Maahantuoja:

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

MERIVAIHTEET
Kokous kaikilla 
palveluilla
Congress T2 @ Helsinki Airport – toimivaa tehokkuutta ja 
käytännön mukavuutta kaikkiin kokouksiin. Käytössäsi esim. 
yksityinen passi- ja turvatarkastus sekä matkatavaroiden 
lähtöselvitys VIP koordinaattorimme tekemänä. Tai miltä 
kuullostaisi oma kuljetus kokoustilasta suoraan lentokoneelle?

Ota yhteyttä:  
puh. 020 7629 732, sales@sspfinland.fi
www.sspfinland.fi

Oy TELVA Ab, Arentitie 3, 00410 HELSINKI  
0207 939 300 , www.telva.fi

MOOTTORIT

VARAVOIMA

2016

1936

TURVALLISUUS 
JA PUOLUSTUS

Tehoa ja turvallisuutta AT-Marine Oy

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

Turku p. 0208 353400 

Täyden palvelun talo 
merenkulkijoille ja  telakoille

Navigointi-, ja merenkulkulaitteet

Kommunikointilaitteet

Säiliömittauslaitteet ja 
lastausvarret teollisuudelle

Erikoiselektroniikka- 
laitteet puolustusvoimille
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Finavia 
kiittää Rajavartiolaitosta 

sujuvasta yhteistyöstä
 turvallisen ilmailun puolesta. 

 
Hyvää ja onnellista 
uutta vuotta 2017!

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

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

TURKU REPAIR YARD LTD, Navirentie 21100 Naantali, Finland
tel.: +358 2 445 11, tel. 24h: +358 40 553 3491, www.turkurepairyard.com

tel +358 (0)207 6315 70, fax +358 (0)207 6315 71
www.laivakone.fi

NISKAN AUTO OY
Vuoksenniskantie 111, 55100 Imatra

Puh. (05) 433 3733
www.niskanauto.fi
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ALOITEPALKINTO JANNE HURMEELLE

LUOTILOUKKU PARANTAA 

TYÖTURVALLISUUTTA
VANHEMPI RAJAVARTIJA JANNE HURMEELLE MYÖNNETTIIN MARRASKUUN LOPULLA RVL:N ALOITEPALKINTO. JANNE ON 

KEHITTÄNYT LUOTILOUKUN, JONKA AVULLA PARANNETAAN TYÖTURVALLISUUTTA. HÄN VASTAANOTTI KUNNIAKIRJAN 

JA PALKINNON SUOMUSSALMEN RAJAVARTIOASEMALLA.

Luotiloukku näyttää salkulta, joka on helppo ottaa 

mukaan.

Luotiloukussa pistoolia käsitellään kassin sisällä, jolloin 

vaaratilanteet vähenevät.

Janne Hurme vastaanotti aloitepalkinnon ja 

kunniakirjan Suomussalmen rajavartioasemalla.

TEKSTI PÄIVI DAHL
KUVAT JANNE HURME JA KR:N ARKISTO

J
anne kertoo, että työturvallisuuden 

kehittäminen on aina ollut hänelle 

mieleinen asia. Tätä kautta huomio 

on kiinnittynyt voimankäyttöön ja 

voimankäytön koulutukseen liittyvään 

työturvallisuuteen ja rakenteelliseen turvallisuu-

teen Rajavartiolaitoksen toimitiloissa ympäri 

valtakuntaa. 

”Ajatus on hautunut mielessäni jo pitkään, 

mutta lopullisen sysäyksen hanke sai osallistues-

sani henkilökohtaisen virka-aseen koulutusohjel-

man laadintaan. Koulutusohjelmaa laadittaessa 

huomioimme työturvallisuuden mahdollisimman 

hyvin joka osa-alueella ja virka-aseen käsittelyyn 

liittyen luotiloukku oli luontainen jatkumo”, kertoi 

Janne ja jatkoi: ”Asemalle palattuani huomasin, 

että vanha lattialla oleva luotiloukku ei sovellu 

koulutusohjelman mukaiseen turvalliseen aseen 

käsittelyyn. Virka-aseita säilytetään ja käsitellään 

usein tiloissa, joiden seinät eivät suojaa vahingon 

sattuessa samassa rakennuksessa työskenteleviä”, 

valottaa Janne idean syntymistä. Kokonaisuudes-

saan luotiloukun kehittämiseen valmiiksi tuotteek-

si kului pari vuotta.

Uuden mallinen luotiloukku mahdollistaa oi-

keat toimintamallit aseen käsittelyssä ja parantaa 

huomattavasti työturvallisuutta. ”Henkilökoh-

taisen virka-aseen piippu on lyhyt ja kääntyy 

huomaamatta turvattomaan suuntaan käsittelyn 

yhteydessä. Kehittämäni luotiloukku toimii siten, 

että asetta käsitellään sen sisällä. Tuotteen suo-

jausluokka kattaa pohjan lisäksi myös seinämät, 

eli vahingon sattuessa luoti jää aina luotiloukun 

sisälle. Tuote on huolellisesti testattu tehtaalla ja 

täyttää vaatimukset kaikkien Rajavartiolaitoksen 

käytössä olevien henkilökohtaisen virka-aseen 

patruunoiden osalta”, Hurme kertoo luotiloukun 

toimintaperiaatteesta ja käytettävyydestä.

Vanhempi rajavartija Janne Hurme toimii 

Kainuun rajavartiostossa kouluttajana. ”Voiman-

käytön koulutuksessa aseita käsitellään erilaisissa 

ympäristöissä ampumaradalta luokkatiloihin. 

Luotiloukkua voi hyödyntää myös näissä tilan-

teissa liikuteltavuutensa ansiosta. Tuotteen voi 

taitella kasaan ja kuljettaa tarvittaessa mukana 

eri paikkoihin”, kuvailee Janne kehittämäänsä 

tuotetta.

Luotiloukku koostuu erillisistä osista ja jos 

sattuu vahinko, niin silloin ei tarvitse uusia koko 

tuotetta, vaan riittää kun uusitaan kyseinen 

osa. ”Tuotteen kehittelyssä on huomioitu myös 

pimeät olosuhteet ja siihen on saatavilla lisävarus-

teena erillinen valaisin. Luotiloukun voi sijoittaa 

hyllylle tai seinälle. Pohja on rakennettu siten, että 

taustamateriaali säilyy vahingoittumattomana, 

oli se sitten vaikka lasia. Koukkujen ansiosta sen 

voi ripustaa myös ajoneuvon oveen tai muuhun 

vastaavaan paikkaan”, Janne kertoo monipuoli-

sesta uudesta tuoteinnovaatiostaan.

Janne Hurme kertoo tyytyväisenä koko 

prosessista, kuinka ideasta saatiin valmis tuote. 

”Hyvältähän se tuntuu kun idea kehittyi toimivan 

tuotteen tasolle ja ylitti jopa omat odotukset. Sii-

nä suurena apuna on ollut luotiloukkua kanssani 

yhdessä kehittäneen tehtaan ammattitaitoinen 

henkilökunta. Kiitos kuuluu myös heille. Lisäksi 

haluan kiittää kaikkia ketkä ovat osallistuneet 

hankkeen tukemiseen sen eri vaiheissa”, ilmaisee 

Janne kiitoksensa yhteistyöstä.

Janne Hurme kannustaa RVL:n henkilöstöä 

kehittelemään lisää aloitteita. ”Toimivasta 

aloitetoiminnasta hyötyy työntekijä ja työnantaja. 

Mielestäni aloitetoimintaa tulisi kehittää ja sitä 

kautta saadaan henkilöstöä aktiivisemmin kehit-

tämään työtään”.
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KOIRIEN KANSSA BULGARIASSA

SUOMESTA OSALLISTUI KAHDEN KOIRANOHJAAJAN PARTIO FRONTEX JO FOCAL POINTS 2016 LAND –OPERAATIOON 

BULGARIASSA SYYS-LOKAKUUSSA. SAMAINEN OSASTO OLI SAMOILLA ALUEILLA JO EDELLISENÄ VUONNA, JOLLOIN 

ESPANJAN OPERAATION OSALLISTUMINEN PERUUNTUI KALKKIVIIVOILLA JA KOHTALO VEI BULGARIAN JA TURKIN 

RAJALLE. 

TEKSTI RAJAVIESTI
KUVAT RAJAVIESTI JA FRONTEX

P
artio työskenteli ko. rajalla rajanylitys-

paikalla keskittyen etsimään kätkey-

tyneitä henkilöitä ajoneuvoista.

MATKAAN, VELI HOPEA!

Osallistuminen perustui suunnitelmaan, jossa 

ensisijainen optio oli lähteä aiemmin tutuksi 

tulleeseen Espanjaan, joka jälleen tänä vuonna 

peruuntui RVL:n osallistumisen suhteen. Varau-

tumista ja valmisteluja helpotti edellisvuoden 

kokemus ja tieto, siitä että matkakohde voi vaih-

tua vielä matkan varrella. Paria kuukautta ennen 

lähtöä tuli lopullinen päätös siitä että osasto 

lähetetään Bulgariaan. Matkan valmistelujen kuvi-

ot olivat varsin selkeät, lähinnä piti varmistaa että 

päivämäärät täsmäävät lentojen, vuokra-autojen 

ja majoitusten suhteen. Asiat saatiin menemään 

varsin jouhevasti ja alta aikayksikön partio löysikin 

itsensä Sofiasta, josta otettiin vuokra-auto alle 

ja jatkettiin matkaa varsinaiselle toimialueelle 

Elhovon suuntaan. Edellisvuodesta poiketen mo-

lemmat ohjaajat pääsivät jopa samalla lennolla 

perille. Vuonna 2015 toinen haettiin vaihtokentällä 

vielä koneesta pois toteamuksella ”koira ei mah-

du kyytiin”… onneksi tuolloinkin seuraava lento 

kuljetti perille asti.

HOMMA KÄYNTIIN

Isäntämaa oli esittänyt hieman aiemmin Rabit-

operaation käyntiin polkaisua toimialueelle, 

pyyntöön reagoitiin kuitenkin lisäämällä jo 

olemassa olevien operaatioiden Focal Pointin ja 

FOA BCU:n henkilöstöä. Tämä näkyi mm. Guest 

Off icerien edellisvuotta suurempana määränä, al-

kubriiff issä paikalla oli reilu 60 rajaturvallisuuden 

asiantuntijaa ympäri Eurooppaa, esim. Ruotsista, 

Romaniasta, Hollannista ja Virosta.

Operaatioalueella oli suomalainen Frontex 

Support Off icer, joten käytännön asioiden 

selvittelyissä ei tullut juuri ongelmia. Monille 

muille Guest Off icereille oli kohtuullinen yllätys, 

että suoritusportaan mies voi olla tuollaisessa 

tehtävässä. Yhtä moni oli kuitenkin sitä mieltä että 

asiat menivät hyvin juuri siksi että FSO tiesi mitä 

käytännön työ on ja miten sen haasteisiin voidaan 

ja pitää vaikuttaa.

Tyyntä mysrkyn edellä. Media valmistautumassa raportoimaan EBCG Agency:n lanseeraustilaisuudesta Kapitan Andreevossa.

Hollannin Koninklijke Marechausseen virkamiehet tarkastamassa uuden rajaturvallisuusviraston tunnuksen asettelua 

omassa virka-autossaan.
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AIN LAULAIN TYÖTÄS TEE

Syys-lokakuussa päivät olivat vielä kohtuullisen 

lämpimiä, joten yöt olivat olosuhteiden puolesta 

parasta aikaa koirille. Päivälämpötilojen huidel-

lessa lähellä kolmeakymppiä, joutui kuitenkin 

parina yönä kiskomaan pitkiä kalsareita jalkaan 

elohopean painuessa lähelle nollaa ja tuulen lisä-

tessä viileyden vaikutusta. Työt saatiin kuitenkin 

hoidettua, kun perinteisesti oli varauduttu lähes 

kaikkeen.

Vuorojen aikana samaan aikaan oli vaihtele-

vasti töissä englannin kielen taitoisia henkilöitä. 

Tämäkin oli yksi syy, miksi ohjaajat työskentelivät 

partiokoossa. Toisen ohjaajan työskennellessä 

koiran kanssa toinen toimi suojamiehenä ja piti 

huolen siitä että ajoneuvot kestävät paikallaan 

tarkastuksen loppuun saakka.

Tulosten puolesta partio pääsi yhdessä tapauk-

sessa paljastamaan kaksi rekkaan kätkeytynyttä 

henkilöä koiran merkkausten pohjalta. Tämän 

lisäksi onnistuttiin koirien avulla paljastamaan 

yksi tupakan salakuljetustapaus, jossa ajoneuvo-

yhdistelmän rakenteisiin oli kätketty massiiviset 8 

kartonkia tupakkaa. Tämäkin antoi paikallisille ja 

muille Guest Off icereille pientä ihmettelemisen ai-

hetta koirien suorituskyvystä, etenkin kun tupakan 

merkkausta ei ole koirille varsinaisesti opetettu.

”ALL WORK AND NO PLAY MAKES 

JACK A DULL BOY”

Työn ohella vapaa-ajan mahdollisuuksia oli sopi-

vasti. Majoituspaikan liepeillä oli mm. muinainen 

Kabylen kylä, jota ovat asuttaneet niin muinaiset 

traakialaiset, roomalaiset kuin monet muut. 

Muinaiskylä on tällä hetkellä raunioina ja paikalla 

on arkeologiset kaivaukset sekä vierailukeskus. 

Paikalla pääsee tutustumaan mm. muinaisiin 

roomalaisiin kylpylöihin sekä kukkulan päällä 

olevaan palvontapaikkaan, jossa jo muinaisina 

vuosina on louhittu raot pääilmansuuntiin tai-

vaankappaleiden liikkeiden seuraamiseksi.

Kunnon ylläpidon takaamiseksi FSO oli järjes-

tänyt myös rantalentopalloturnauksen Burgasiin 

Mustanmeren rannalle. Paikalle oli saatu hyvä 

kattaus väkeä, mukana oli suomalaisten lisäksi 

mm. ruotsalaisia, romanialaisia, hollantilaisia ja 

virolaisia. Hyvässä hengessä pidetyn turnauksen 

voittaja oli yhteishenki.

EUROPEAN BORDER AND COAST 

GUARD AGENCYN LANSEERAUS

Komennuksen ajanjaksolle sattui myös Frontexin 

uuden version virallinen aloitustilaisuus. Lähes 

kaikki alueella olleet Guest off icerit oli komennet-

tu näytille tilaisuuteen, jossa Frontexin ED Fabrice 

Leggeri toimi isäntänä. Paikalla oli mm. EU:n 

muuttoliike- ja sisäasiain komissaari, Bulgarian 

pääministeri ja sisäministeri, useiden Euroopan 

maiden sisäministerit, vielä useamman maan 

suurlähettiläät sekä lähes satapäinen lauma 

median edustajia ympäri maailmaa. Paikalla oli 

jopa kiinalaisen uutistoimiston väkeä, sen verran 

laajasti oli saatu herätettyä kiinnostusta. Tapah-

tuma oli loppujen lopuksi varsinainen sirkus, 

kun kutsuvieraita ja toimittajia vyöryi parhaillaan 

kymmenittäin joka suuntaan. Rajavartiolaitoksen 

koirapartio herätti jonkin verran huomiota myös 

kansainvälisessä mediassa, kävipä jopa itse 

komissaari poseeraamassa koirien kanssa.

P**KA REISSU, MUTTA TULIPAHAN 

TEHTYÄ

Muutoin reissu oli positiivinen mutta toiseen 

partion jäseneen iski jonkinlainen vatsatauti reis-

sun viimeisen työvuoron aikana. Tämän vuoksi 

otsikon mukaisia reissuja tuli tehtyä lopussa itse 

asiassa useita päivittäin, tosin yhteen kirjoitettuna. 

Tauti nosti kohtuullisen kuumeen ja vessapape-

ria kului yhden komppanian kulutuksen verran 

parissa kolmessa päivässä. Viimeisinä päivinä 

partio siirtyi Sofiaan, onneksi muutaman päivän 

jälkeen olo alkoi hieman helpottua ja päästiin 

paluumatkalle.

Sofian lentokentällä saatiin vielä kokemus siitä 

kun hommat ei mene ihan putkeen - ylipain-

omaksujen ja koiran lentojen maksaminen ei 

sujunutkaan ihan helposti kun service deskillä ei 

ollut tietoliikenneyhteyksiä käytössä ja toimenpi-

de piti tehdä puhelimitse. Kahden maksun teke-

minen kesti lopulta n. 50 minuuttia, jonka jälkeen 

saatiin vasta liput pois Check In –tiskiltä ja päästiin 

viemään koiria lentobokseineen turvatarkastuk-

seen. Oman turvatarkastuksen jälkeen jäikin 5 

minuuttia boardingiin joten turhia ei tarvinnut 

kentällä odotella vaikka aikaa lentokentälle oli 

varattu alun perin kolme tuntia.

Kotiin päästyä piti vielä tehdä visiitti työterveys-

huoltoon, siihen mennessä pöpöt olivat kuitenkin 

jo kadonneet. Tämä oli jo sinällään positiivista, 

etenkin kun sama henkilö oli saanut pari vuotta 

aiemmin toiselta komennukselta viimeisenä päivä 

salmonellan…

LOPUKSI

Komennus oli kokonaisuutena varsin positiivinen 

kokemus. Kaikkea helpotti jo edellisenä vuonna 

saadut kokemukset ja aiemmista kontakteista 

oli apua esim. majoituksen ja vuokra-auton 

järjestelyissä. Matkustaminen on aina oma 

projektinsa, etenkin koirien ja kaikkien varustei-

den kanssa. Onneksi kuitenkin kaikesta selvittiin 

ja näidenkin kokemusten pohjalta voi suositella 

kaikille kiinnostuneille osallistumista kansainvä-

lisiin tehtäviin. Tähän voi avautua yhä suurempi 

mahdollisuus tulevaisuudessa, jos osallistumista 

lisätään.

Beach volley –turnauksessa nähtiin toinen toistaan 

näyttävämpiä pelitilanteita.

Muinainen Kabylen kylä tarjosi historiaa ja kulttuuria 

vapaapäivänä.
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MARKUS LAINE. Nuijamaan rajatarkastusasema tunnelmavalaistuksessa lokakuussa.

MARKUS LAINE. Käteisrahan 

tullausta Nuijamaan tullissa. 

Raja antaa asiakirjatutkinta 

apua.

HEIKKI TIIPPANA. Pohjia myöten ajetaan!

MARKUS LAINE. Nuijamaan 

ylikulkuliikennettä.

MARKUS LAINE. Nuijamaalla saatiin 

tukea asiakirjatutkintaan.

KUVIA RAJOILTA
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Hyvää Joulua!
KAJAANIN KAUPUNKI

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

Jari Mässeli Ky
Kirkontie 464 B, Virolahti

p. 0400 589 180

Taksi
Jouni Hassinen

Ilomantsi
GSM 0400-378 164

Taksikuljetusta 1+8 paikkaisella pikkubussilla

TOHMAJÄRVEN KUNTA
Rajattomat mahdollisuudet 

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

Rauhallista Joulua
www.tohmajarvi.fi

VARTIOINTI 
TANSKANEN OY
Teollisuuskatu 15, Joensuu

Puh. (013) 255 522

Luonnollisesti 
Lieksa!

Pienkoneiden myynti ja huolto Yhteystiedot 
Myynti: Jaakko 040 029 7911 
 Marko 040 552 7398
Huolto ja varaosat: 
 Ilkka 040 029 3953

Aukioloajat: 
ma-pe 8-17 ja 
lauantaina 9-13

KUUSAMON SEURAKUNTA
Hyvää Joulua

www.kuusamonseurakunta.fi 

www.takalapinpojat.fi 

Kone-Virta Ky
98800 Savukoski

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

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

KAINUUN 
JÄTEYHTYMÄ OY

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

SEO
SALLAN AUTOHUOLTO KY

Savukoskentie 13, Salla
Puh. 016-831 060

Hyvää Joulua

Mukana surussa ja ilossa
Lieksan seurakunta
Mönninkatu 13, 81700 Lieksa, 
Puh. 0400 369 919, 0400 365 575

KUORTTISEN LUOMUKANALA
Soskuantie 91, Lappeenranta

Puh. 0400 250 437

ITÄHUOLINTA OY
Kauppatie 4 A, Niirala

puh. 050 304 2630

PELTOLAN MARJATILA
Jouni Mutanen

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

10 VUOTTA
TÄNÄ VUONNA MESTARUUKSISTA KISAILTIIN 14.-15.9.16 ETELÄ-POHJANMAALLA, ILMAJOELLA. KISAJÄRJESTELYISTÄ 

VASTASI ILMAJOEN METSÄSTYSSEURAN HIRVIKOIRAJAOSTO APUNAAN RAJAVARTIOLAITOKSEN EDUSTAJA HANS 

BRITWIN.

TEKSTI SOILE PENTINMÄKI JA JAAKKO 
MÄKÄRÄINEN
KUVAT JAAKKO MÄKÄRÄINEN

I
lmajoen metsästysseura on Suomen 

vanhimpia metsästysseuroja. Sen perustava 

kokous pidettiin huhtikuun ensimmäise-

nä päivänä vuonna 1905. Kokouksessa 

jäsenmaksuksi määrättiin 50 penniä. Seura 

sai lahjoituksena ”Ilmajoen ampumaurheilun 

ystäviltä” heidän yhteisesti omistamansa varat, 

joiden käytöstä säädettiin, että 50% tuli käyttää 

ampumapalkintoihin ja 50% seuran vapaasti 

käytettäväksi. Opettaja Kari luovutti kokouksessa 

seuralle BUURI-seuran Mauserin. Ensimmäise-

nä vuotena ilmoittautui seuraan jo 27 jäsentä 

huolimatta levottomasta ajasta. Aluksi seuran 

toiminta keskittyi ampumataidon kehittämiseen 

ja salametsästyksen valvontaan. Metsästyksessä 

pääpaino oli riistaeläimissä eikä niinkään peto-

eläinten hävittämisessä.

Maan itsenäistyttyä Suomeen perustettiin 

yhdistysrekisteri vuonna 1919. Myös metsästys-

seurat alkoivat vähitellen liittyä yhdistysrekisteriin 

ja niinpä Ilmajoen Metsästysseurakin rekisteröitiin 

vuonna 1934.

Seuran omistuksessa on yhdistyksen toimin-

takeskus, Riistavalli, joka tunnetaan valtakunnan 

laajuisesti. Riistavallilla on laaja piha-alue ja 

toimiva pääsali, majoitustilaa n. 40 hengelle, 

sauna ja muut sosiaaliset tilat. Lisäksi alueella 

on tarpeellinen varasto, hirvien teurastamo ja 

lihanleikkaamo sekä pakastamo. 

Vuosien aikana seuran toiminta on laajentunut 

ja esim. metsästysaluetta on noin 50 000ha. Met-

sästys ja koetoiminta on erittäin vilkasta.

KILPAILU

Keskiviikkona ilmoittautumisen ja majoittau-

tumisen sekä ruokailun jälkeen oli Ilmajokisen 

ylituomari Mikko Pentinmäen pitämä ”puhuttelu” 

sekä koirien arvonta maastoihin. Ryhmien esitte-

lyn jälkeen alkoi juttu luistaa ja tarinoita kerrottiin 

saunan lämmössä lisää.

Torstaina aamutuimaan aamupalan jälkeen 

ryhmät vielä huudeltiin kasaan ja näin päästiin 

jalkautumaan maas-

toihin. 

Kölöperin Kurko oli 

aamun ensimmäinen 

koira, joka kajautti 

haukun hirville ja sen 

jälkeen alkoi sihtee-

rille tulla tasaisesti 

ilmoituksia löydöistä.

MAASTOTAPAHTUMIA PAKKALAN 

HALLAN MUKANA

Koepäivän keli oli kohtalaisen suotuisa heti aa-

musta. Sopivasti lämpöasteita, ei sadetta ja tuul-

takin vain nimeksi. Matkasimme Peräseinäjoki 3 

– maastoon, ja maasto-opas oli asiansa osaavasti 

tietoinen hirvien oleskelualueesta. Tuomareiden 

esitäyttäessä koepöytäkirjaa, maasto-opas ja koi-

ranohjaaja tutkivat alueen karttaa, jonka mukaan 

tehtiin päätöksiä koiran irtilaskupaikasta. 

Omatoiminen ja hyvä hakuinen koira teki niin 

kuin ennakkoon odotettiinkin, ja jo ennen aamu-

yhdeksää haukku alkoi kuulua. Yhteys koepaikal-

le, ja löytöhaukun ilmoittaminen ohjeen mukaan. 

Puolen tunnin jälkeen arvaamattomasta syystä 

hirvet lähtivät omatoimiseen karkkoon. Suunta oli 

ison kanavauoman yli, joka tiedettiin todella haas-

tavaksi paikaksi koiralle. No haasteista huolimatta, 

koira ui leveän kanavan yli ja yritti tehdä kaikkensa 

jotta haukku taas jatkuisi. Koeryhmänä emme 

muuta voineet, kuin seurata tutkaohjelmasta 

koiran liikkeitä ja odottaa mitä tapahtuu. Vajaan 

neljän kilometrin seuraamisen jälkeen oltiin taas 

niin suuren vesistön äärellä, että seuraaminen 

lopulta päättyi.

Loppupäivän aikana ei valitettavasti enää uutta 

hirvikontaktia saatu. Kuitenkin kaiken kaikki-

aan tapahtumarikas päivä. Suunta koepaikalle 

Pakkalan Halla ja ohjaaja Ville Heinonen.

Maastoon tutustumista 

kartan avulla ennen 

koiran irtilaskua.
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purkamaan päivän tapahtumat, ja odottelemaan 

palkintojenjakoa.

Kokeeseen osallistui 13 koiraa neljän eri vartio-

ston alueelta. Vain kaksi koiraa jäi hakupisteille, 

muuten tulostaso nousi erinomaiseksi.

TULOKSET

1) 42/1 Rukkipuron Jöra 95,00

om. Pasi Keränen ja Marko Helminen, Lappeen-

ranta

2) 242/1 Kölöperin Kurko 91,50

om. Jussi-Pekka Paavola Suomussalmi

3) 242/1 Karpaasin Konna  89,00

om. Erkki Antila, Kurikka

4) 42/2 Riskumetsä Aino 88,00

om. Hans Britwin, Seinäjoki

5) 42/2 Pionharjun Fiinu 84,50

om. Juhani ja Pasi Keränen, Lappeenranta

6) 42/1 Uilonpuron Pietu 83,00

om. Esko Kettunen, Kontiolahti

7) 48/1 Vikitan Vili 81,00

om. Keijo Kurvinen, Kontiolahti

8) 242/1 Karpaasin Erkin Juntti 78,50

om. Ilkka Kärppälä, Turku

9) 42/2 Karhunkaatajan Nefertiti 75,50

om. Matti ja Jari Myllynen, Lappeenranta

10) 42/1 Pikku-Kiannan Martti 61,00

om. Ville Horsma, Suomussalmi

11) 42/2 Pakkalan Halla 50,50

om. Kimmo Pakkanen, Kontiolahti

12) 42/1 Karhunkaatajan Quatro 15,5

om. Jussi Ratilainen& Mikko Kuusimaa Uuku-

niemi

13) 42/1 Mehtäpellon Mutka 14,00

om. Pekka Kuivalainen, Kontiolahti

Vartiostojen välisen kisan voitto tuli Länsi-Suo-

men merivartiostolle tiukan kisan jälkeen.

Kiitos että saimme kunnian järjestää nämä kil-

pailut Ilmajoella. Hyvään onnistumiseen tarvitaan 

tuomareita, oppaita, maastoja sekä sponsoreita. 

Haluammekin kiittää kaikkia kisassa mukana 

olleita!

Päivän päätteeksi pidettiin vielä palaveri ja kisat 

päätettiin järjestää myös ensi vuonna Ilmajoella.

PIKKUJOULUT KAINUUSSA
KAINUUN RAJAN HENKILÖSTÖYHDISTYS SAI VIETTÄÄ PIKKUJOULUJA 25.11.2016 LUMISESSA SÄÄSSÄ, VAIKKA EDELLISEN 

AAMUN VESISADE YRITTI HIEMAN LATISTAA ENNAKKOTUNNELMIA. MUTTA LOPPU HYVIN, KAIKKI HYVIN, SILLÄ 

PERJANTAIAAMU ALKOI LUMIEN KOLAAMISELLA. LUNTA OLI SATANUT YÖN AIKANA REILUT KYMMENEN SENTTIÄ.

TEKSTI JA KUVA KALLE TOIVANEN

V
artiuksen väki otti ”etkot” pikkujou-

luun. Ohjelmassa oli lentopalloa po-

rukan toiveesta. Paikalle ilmaantui 

15 innokasta palloilijaa. Entiset sar-

jajyrät jaksoivat hyvin perehdyttää 

keltanokkia lajin saloihin. Sekajoukkueilla saatiin 

aikaiseksi tiukkaa vääntöä ja vasta 2½ tunnin 

pelaamisen jälkeen alkoi väki kyselemään, joko 

voitaisiin lähteä varsinaiselle pikkujoulupaikalle.

Pikkujoulut järjestettiin Kajaanin Keilakes-

kuksessa, jossa olikin hyvät puitteet.  Illalla oli 

ohjelmassa keilaamista, saunomista ja tietysti 

ylensyöntiä pikkujoulujen tapaan. Kutsuimme 

mukaan myös evp-henkilöstöä ja muutama heis-

tä pääsikin paikalle. Sen verran hyvää palautetta 

tuli osallistujajoukolta, ettei tämä jää viimeiseksi 

tapaamiseksi.

Osallistujien yllätykseksi oli hallitus ideoinut 

pikkujouluarvonnat. Palkintona oli yhdistyksen 

omia tuotteita, kuten takkeja sekä läppäri- ja toi-

lettilaukkuja. Myös RTU oli lahjoittanut tuotteita ja 

myös oma metsäurakoitsijammekin oli muistanut 

meitä. Kiitos Metsätyö-IS Sotkamosta! Pääpal-

kintona oli 50 euron lahjakortti, jonka voitti Pertti 

Manninen.

Voittajakoiran Rukkipuron Jörä ohjaaja vanhrvja Mika 

Laapas.
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Tehostettua toimintaa

T
ehostaminen on päivän sana joka puolella yhteiskunnas-

samme. Minusta on suorastaan nerokasta, että se on saatu 

markkinoitua myös Rajavartiolaitokseen. Eli vähennetään 

resursseja, mutta lisätään yksittäisten taistelijoiden työte-

hoa niin, että tietävät olevansa töissä eikä marjametsällä.

Tehostaminen! Sanotaanko kaikki yhden kerran yhteen ääneen...

TEHOSTAMINEN! Hyvä!

     Tämän päivän terminologiassa tehostaminen tarkoittaa sitä, että 

lopetetaan ja vähennetään toimintoja tai ihan vaan leikkisästi, ”niiste-

tään kurvarilta rahaa!”

Nyt pitäisi vain keksiä lisää uusia keinoja, millä saataisiin tehostettua 

toimintoja entisestään. En ala neuvomaan, mutta ihan vain muu-

tamia huomioita siitä mitä olen itse havainnut. Ensinnäkin olen jo 

vuosia sanonut, että RVL:n pitäisi ottaa hoitaakseen Veikkauksen 

toimipisteet esim. autoihin ja veneisiin. Suomalaiset ovat lottohullua 

kansaa!

Posti kerkesi jo aloittaa ruohonleikkuun ja lumityöt, mutta ei hätää. 

Aina ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan vaikka se houkutteleva 

vaihtoehto onkin. Postinjakajilla sitä paitsi tuskin on samanlaista 

kokemusta kuin rajalla. 

     Joulumarkkinoille ehtisi vielä myös mainokset autojen pesusta ja 

suksien voitelusta.

Erittäin hyvä keino tehostaa olisi lopettaa partiointi kokonaan. No joo 

joo, tiedetään, aika epärealistinen ajatus lopettaa tai edes vähentää 

partiointia, koska se on aina ollut se näkyvin ja tehokkain osa toimin-

taa, josta pystyy myös kirjaamaan jos jonkinlaisia suoritteita. Vanha 

sanontakin sen sanoo eli jos jotain ei ole kirjattu suoritteeksi, ei sitä 

myöskään ole tehty! Hyvä sanonta on myös se, että jos jotain ei ole 

tehty niin sitä ei ole tehty.  

Olen nähnyt Hki-Vantaan lentoasemalla merivartijoita, jotka kulkevat 

ruokatunnilta takaisin töihin niin leppoisilla 

askeleilla, etteivät edes hengästy, vaan jutte-

levat matkalla keskenään. Osa näyttää siltä 

etteivät osaa ruotsinkieltä niin hyvin kuin 

virkamiehen kuuluisi osata. Tehokkuutta 

varmasti lisäisi, jos ruotsinkieleen panostet-

taisiin pikkuisen enemmän. 

Paras keino kuitenkin tehostaa olisi tehdä 

niin kuin monella muullakin alalla, eli tehdä 

kaikista yrittäjiä.

     Jakson alussa katsottaisiin yksiköissä 

kuka on voittanut tällä kertaa tarjouskilpai-

lun ja tekee partion halvimmalla. Kriteerejä 

olisi tietysti vaikka minkälaisia ja ne olisi 

valmisteltu toimikunnassa, joka on pitänyt 

vähintään kolme palaveria. Lopulta kuiten-

kin aina halvin tarjous voittaisi. 

Yksi hyvä keino säästää olisi kehitellä oma auto Rajalle. Valmiita 

malleja ei käytettäisi vaan kaikki tehtäisiin itse. 

     Kaikesta ei kuitenkaan ole järkevää supistaa. Tai no, höpöhöpö, 

on tietenkin mutta kaikesta ei vaan voi. Esimerkiksi PAK-suoritukset 

ja kehityskeskustelut. Itse olen edelleen järkyttynyt siitä, että jostain 

syystä kuntomarssi, hiihto tai pyöräily on jäänyt monista paikoista 

pois. MIKSI?

     Kehityskeskustelut ja etenkin suoritusarvioinnit lisäävät kaikkien 

työtehoa. Kenenkään pisteet eivät ole nousseet kahdeksaan vuo-

teen, joten väistämättä kaikki hoksaavat kohta alkaa painamaan töitä 

kovemmin kuin kukaan koskaan ennen.

Nuorissa on tulevaisuus monessa asiassa. Vaikka rekrytoinnissa py-

syttäydyttäisiin tutuissa ja turvallisissa menetelmissä niin aina välillä 

livahtaa sisälle uusia huippuosaajia. Sitä paitsi nuoret ovat huippu-

osaajia myös säästämisessä. Kuulin, että Helsinki-Vantaan lentoase-

malle he eivät tule töihin ollenkaan. Ja se jos mikä on tehostamista. 

Itse asiassa sen enempää ei yksittäinen ihminen voi säästääkään. 

Monissa organisaatioissa työntekijöistä on saatu enemmän irti luo-

malla erilaisia kannustimia ja palkitsemisia. Sille tielle ei kuitenkaan 

ole syytä lähteä. Jos viirit eivät houkuttele ja kannusta tarpeeksi on 

syytä katsoa peiliin! 

Kaakonkulmalla jaettiin aikoinaan puukolmioita, ”kaakonkulmia” 

mutta jokainen ymmärtää minkälainen homma siinä olisi jos niitä 

alettaisiin enemmänkin jakamaan.

Olen viime aikoina kiinnittänyt huomiota siihen minkälaisia arvoja yri-

tyksillä on. RVL:n arvot ovat toki vielä kirkkaana mielessä, mutta silti 

hämmästyin kun viimeisen 15 vuoden säästövillityksen jälkeenkään 

arvoissa ei mainittu säästämistä ja sen aiheuttamaa tehokkuutta. No, 

olin vaan malttamaton, sillä sieltähän se löytyi kohdan ammattitaito 

sisältä: ”Toimintamme on ennaltaehkäisevää, tehokasta ja taloudel-

lista!” Jeess! Niin se on. 

Yhteiskunta! Heittäkää meille haaste ja me säästämme sen!

Neljän hengen tehostettu partio.

PAKINA MATTI PATRONEN
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UUDEN SUKUPOLVEN 

PARTIOAUTO KAINUUSSA

KAINUUN RAJAVARTIOSTO ON SAANUT KÄYTTÖÖNSÄ RAJAVARTIOLAITOKSEN ENSIMMÄISEN PARTIOAUTOKSI 

VARUSTELLUN AUTOMAATTIVAIHTEISTOLLISEN NELIVETO MERCEDES BENZ VITON 119 CDI. AUTOSSA ON 190 

HEVOSVOIMAA JA 2.2 LITRAN MOOTTORI ON VARUSTETTU AD BLUE JÄRJESTELMÄLLÄ. LISÄKSI AUTOSTA LÖYTYY 

ALAMÄKIHIDASTIN. 

Partioautoissa on myös hälytysajolaitteet kiireellisiin tehtäviin.

Uusi Mercedes Benz Vito Rajavartiolaitoksen teippauksilla valmiina tehtäviin.

TEKSTI JA KUVAT PÄIVI DAHL

U
usi partioauto tuli Kainuuseen Ra-

javartiolaitoksen ”Partioajoneuvo-

kaluston uudistaminen” -hankkeen 

myötä. Hanke saa rahoituksen EU:n 

sisäisen turvallisuuden rahastol-

ta (ISF) ja se jatkuu vuoden 2017 marraskuun 

loppuun saakka. EU-rahoitus muodostaa 75 % 

ajoneuvojen ja varustelun kokonaishinnasta. 

Hankkeen aikana jokaiseen maarajavartiostoon 

tulee uusia ajoneuvoja, kaikkiaan yhteensä 18 

partioautoa, 38 moottorikelkkaa ja 11 mönkijää 

EU:n ulkorajan valvontaan. 

”Kyllä tämä Mersu on parempi kuin entinen 

partioauto. Tämä on hiljaisempi ja tässä on 

paremmat ajo-ominaisuudet”, arvioi uutta 

partioautoa vanhempi rajavartija Jukka Hyttinen. 

Vanhempi rajavartija Jani Moilanen kehuu auton 

sisätilaratkaisuja myös toimiviksi.

Ajoneuvokaluston uudistaminen perustuu 

Rajavartiolaitoksen Strategia 2022, jonka mukaan 

Suomen ulkorajavalvonta on pidettävä tehokkaa-

na ja uskottavana. Siihen päästään vain luotetta-

valla ja uudenaikaisella ajoneuvokalustolla, joissa 

on tarvittavat tietoliikenneyhteydet ja johta-

misjärjestelmät. Auton varustelu mahdollistaa 

operatiivisen toiminnan tien päällä, ja esimerkiksi 

sakon kirjoitus onnistuu reaaliaikaisesti. 

”Tämä Mersu on varusteiltaan laadukkaam-

pi ja paremmin varusteltu, kuin entiset. Tässä 

nämä vermeet toimii ja etäkäyttöyhteyskin toimii 

paremmin, kuin Volkkareissa”, kehuu vanhempi 

rajavartija Jukka Hyttinen uutta ajoneuvoa. 

MB Vito partioauto on rekisteröity viidelle 

henkilölle ja se kuljettaa niin rajamiehet kuin 

matkustajat. Auton takaosassa ovat asiakkaan ja 

rajakoiran erilliset kuljetustilat ja takaosalle on eril-

linen lämmitys, viilennys 

ja ilmanvaihto. Käyttö-

paneeli mahdollistaa 

rajakoiran kuljetustilan 

lämpötilan säädön jopa 

asteen tarkkuudella.

Rajavalvonta vaatii 

ajoneuvokalustolta 

paljon, esimerkiksi par-

tioauton elinkaari on 

noin 5 - 8 vuotta, missä 

ajassa autolle kertyy 

mittariin noin 300 - 400 

000 km. ”Painoa tällä 

Mersulla on kuitenkin 

sen verran, että takapää 

ottaa herkästi heittoihin. 

Luultavasti sen omi-

naisuuden voisi korjata 

jäykimmillä jousilla”, 

pohtii Jukka Hyttinen 

partioauton mahdollista 

jatkokehittämistä.

Rajavalvonnan suo-

rituskyky maastorajalla 

perustuu partioiden 

liikkuvuuteen. Uudet 

partioautot mahdollis-

tavat rajapartioiden liik-

kuvuuden haastavissakin maasto-olosuhteissa. 

Uusien ajoneuvojen avulla parannetaan rajatur-

vallisuutta operatiivisen liikkuvuuden lisäämiseksi 

rajan läheisyydessä. 

Molemmat rajamiehet, jotka ovat ajaneet uutta 

partioautoa, eivät anna hyvää arvosanaa Mersun 

maavaralle. ”Kyllä tämä kulkee varsinkin talvella 

tasaisella tiellä, mutta auton matala maavara 

on haasteellinen ajettava metsäautoteillä. Ei 

pidä urissa ajaa, vaan pitää nousta urien viereen. 

Varovaisempi saa olla huonolla tiestöllä”, tiivistää 

Jukka Hyttinen uuden partioauton heikkouden.

Rajavartiolaitoksen uusin partioajoneuvo 

sijoittuu Vartiuksen rajavartioasemalle ja näkyy 

pääosin Kuhmon tiestöllä. Jäämme mielenkiin-

nolla seuraamaan millaisia partioautoja vielä on 

luvassa Kainuun tiestölle tulevaisuudessa.

KIITOS AVUSTA!
Kaksi Lapin rajavartijaa auttoivat kahta väsynyttä metsämiestä Naltijärvelle 

menevällä uralla 21.9.2016 partioretkellään ottamalla reput mönkijän kyytiin 

ja viemällä ne autolle yli 10 km päähän.  

Kiitämme rajavartijoita erittäin hyvästä palvelusta ja mukavasta juttelu-

hetkestä keskellä erämaata.  Haluammekin tämän viestin välittää Rajaviesti 

-lehden välityksin ko. henkilöille.  

Terveisin, Jouko ja Hannu.
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KORTESALMEN TYÖPORUKALLA HIEMAN ERILAISTA HENGENNOSTATUSTA

KYMMENES VUOSI                     

                             KALANKASVATUSTA

1) Kalat kasvatetaan sumpuissa, joissa 

on automaattiruokintalaite. Kalojen 

nostamisen jälkeen ne verestetään.

2) Kaloja perkaamassa 

Lasse Karjalainen.

3) Perkauksen jälkeen kalat pestään 

ja huuhdotaan huolellisesti.
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4) Kaloja fileroimassa 

Jarmo Tolonen.

5) Lopuksi kalat vielä vakumoidaan, jotta ne pysyvät 

tuoreempina pitempään. Kuvassa Piia Määttä ja Teemu 

Takalo.

KORTESALMEN RAJAVARTIOASEMAN 

TYÖPORUKKA ON JO KYMMENEN 

VUODEN AJAN KASVATTANUT 

KIRJOLOHIA POIKASESTA 

TÄYSIKOKOISIKSI KALOIKSI. 

VARTIOASEMAN LÄHELLÄ 

SIJAITSEVALLA LAMMELLA 

KASVATETUILLA KALOILLA PAITSI 

RUOKITAAN NÄLKÄÄ MYÖS 

KURVARIT

KEHITETÄÄN YHTEISHENKEÄ.

TEKSTI JA KUVAT OLLI RANUA

E
nimmillään kaloja on ollut ”kasseissa” 

kasvamassa noin 300 kappaletta. 

Tänä vuonna Poussusta tuotiin kesän 

alussa 70 kirjolohta kasvamaan ja 

automaattiruokinnalla kalat kasvoivat 

täyteen kokoonsa alkutalveen mennessä.

Timo Viinikan Paljakasta kopioitua ideaa on 

menestyksekkäästi harrastettu jo kymmenen 

vuoden ajan. Itse kalan saanti pannulle ja ruoka-

pöytään ei ole ollut se tapahtuman tärkein anti, 

vaan yhdessä tekeminen ja hyvän yhteishengen 

vaaliminen. Kalannostopäivä onkin vartioaseman 

yksi vuoden kohokohdista. Toisaalta kun vertaa 

nykyään kalatiskeistä saatavia norjanlohia itse 

kasvatettuun kirjoloheen, ei tuoreudesta ja maus-

ta voi puhua samana päivänä. Näin myös itse kala 

saa, yhdessä tehtynä, ansaitsemansa arvon.

Ensi vuonna taas uudelleen!
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PAKKASPÄIVÄN JÄNISJAHTI

V
iljon lapsuudenystävä ja metsästys-

toveri Juhani eli Jussi, oli soittanut 

edellisenä iltana ja kysynyt mukaan-

sa jänisjahtiin. Lähes kolme viikkoa 

kestäneet yli -40 asteen paukku-

pakkaset olivat hiljalleen väistyneet ja edellisenä 

päivänä oli lounaasta saapunut lumisade. Illan ja 

yön aikana oli satanut 

10 senttiä uutta lunta 

ja Viljo tiesi kokemuk-

sesta, että jänikset 

eivät mielellään lähde 

kauas ruokailupaikoil-

taan heti uuden lumen 

tultua. Tämä helpotti 

metsämiehiä. Koiran 

sai laskea metsään 

tutuille, varmoille 

paikoille etsimään 

pitkäkorvia.

Viljo oli pakan-

nut repun jo illalla 

valmiiksi. Nokipannun 

ja eväsleipien lisäksi 

repussa oli kuivalihaa, 

jota hän oli valmista-

nut edellisenä talvena 

hirven sydämestä. 

Viljo oli kyllästynyt 

perinteiseen makkaran 

paistamiseen. Muiden 

kuumentaessa säilön-

täaineilla kyllästettyjä 

makkaroita, Viljo 

pisti tikun nokkaan 

palan kuivattua hirven 

sydäntä. Lämpimänä 

se sai leivän päällä 

veden herahtamaan 

suupieliin. 

Auringon nousuun 

oli aikaa vielä runsas 

puoli tuntia, kun 

pihatieltä kuului V8:n 

matala murina. Jussi 

ajoi pihaan vanhalla, 

vuoden 1974 Chevro-

letillaan. Aikanaan oli 

ollut kylällä yleinen pu-

heenaihe kuinka Jussi 

oli ostanut amerikan-

raudan. Kateellisim-

mat olivat moittineet Jussia suuruudenhulluksi ja 

kyseenalaistaneet koko ison auton tarpeellisuu-

den. Kovaäänisimmät olivat jopa väittäneet auton 

kuluttavan niin paljon bensaa, ettei kyläkaupan 

pienestä säiliöstä enää riittäisi muille. Jussi oli 

vähän naurahdellut näille kommenteille ja ajan 

mittaan pahat puheet olivat hiljentyneet. Jotkut 

olivat myöhemmin jopa ihmetelleet kuinka yli 

40 vuotta vanha auto toimi edelleen säässä kuin 

säässä. Automiehenä Jussi toki tiesi miten huollot 

kuului tehdä auton kunnossa pitämiseksi.

”Huomenta!”, Viljo toivotteli kavutessaan auton 

etupenkille.

”Ka, huomenta! Taijettiin suaha hyvä jahtisää 

tälle päivälle”, vastasi Jussi.

”Niinpä tuo näyttäisi olevan. Pakkanenkin 

sopivasti lauhtui, ettei tarvihe koko vaatekaappia 

ottoo mukkaan”, virkkoi Viljo puolestaan.

”Niinpä. Eikä se ole tuolle koirallekaan mittään 

herkkua juosta jänisten perässä jos pakkasta on 

kolomattakymmentä”, Jussi tuumaili.

Jussin vieressä istui suomenajokoira Poju. 

Ihan poikanen se ei enää ollut vaan ikää oli jo 

kertynyt kunnioitettava 9,5v. Silti se jaksoi juosta 

päivän pitkin metsää 

ja etsiä pitkäkorvat 

kerta toisensa jälkeen 

piilostaan.

Lumi tuprusi auton 

perässä kun Jussi 

kiihdytti Chevroletinsa 

pihatieltä isommalle 

tielle. Vanhaksi autoksi 

ääni oli hiljainen ja 

lumi vaimensi loputkin 

äänet. Runsaan kym-

menen minuutin ajon 

jälkeen Jussi käänsi 

auton metsäautotien 

auratulle pistolle ja 

sammutti moottorin. 

Oltiin molemmille 

tutuissa maisemis-

sa Peuravaaran ja 

Teerilammen välisellä 

alueella. Täältä olivat 

miehet saaneet 

vuosikymmenien 

aikana satoja jäniksiä. 

Rusakoita ei täällä 

ollut ollenkaan. Po-

jullekin oli ammuttu 

kymmeniä jäniksiä. 

Pelkästään edellise-

nä talvena he olivat 

saaneet Pojun ajosta 

lähes 40 pitkäkorvaa.

”Teetsie tulet jos 

mie käyn viemässä 

koiran mehtään?”

”Tehhään niin”, Viljo 

vastasi.

Jussi otti Pojun 

autosta ja lähti sen 

kanssa kohti tuttua 

paikkaa, jossa tiesi 

jänisten viihtyvän. Viljo 

lapioi tien laitaan 

kolon lumipenkkaan 

ja nosteli siihen Chevroletin lavalta halkoja. Sulan 

maan aikana hän tykkäsi tehdä tulet tervas-

kantoon mutta näin talvella oli helpompi ottaa 

liiteristä mukaan polttopuita. 

Kuivat puut syttyivät helposti ja hetkessä nuo-

ERÄTARINA ASKO RISTOLAINEN
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tio paloi iloisesti risahdellen. Viljo otti nokipannun 

repustaan ja paineli sen täyteen lunta. Pannun 

hän nosti kepin nokkaan nuotion lämpöön ja 

alkoi sulattaa kahvivettä.

Jussi saapui hetken kuluttua tyytyväinen 

ilme kasvoillaan. Tielle oli lumisateiden jälkeen 

ilmestynyt runsaasti jänisten jälkiä. Tien varren 

pajukot olivat täynnä tuoreita syönnöksiä ja oli 

odotettavissa hyvä päivä.

”Jokos täällä on kahvi valmista?” naurahti Jussi 

nähdessään kahvipannun kepin nokassa nuotion 

yläpuolella.

”Ei ihan vielä mutta hetken jos maltat vartoa 

niin kohta on”, Viljo naurahti.

Vielä kahteen kertaan Viljo pudotti kahvipan-

nuun tiukkaan puristetun lumipallon ennen kuin 

vettä oli riittävästi. Lopulta pannun nokasta alkoi 

nousta höyryä ja Viljo nosti pannun tulelta. Kahvi-

paketti löytyi sovitusti Jussin repusta ja Viljo kaatoi 

siitä reilun kukkuran pannuun.

”Sekoitetaanko vai kiehautetaanko?” Viljo kysyi 

veitikkamainen hymy kasvoillaan.

Jussi naurahti. 

”Tee miten teet. Molemmat käy.”

Tämä oli ainainen leikinlaskun aihe yhteisillä 

reissuilla. Jussi oli sitä mieltä, että kahvi piti 

kiehauttaa, mutta Viljon mielestä se pilasi kahvin. 

Purut piti sekoittaa puutikulla ja sen jälkeen antaa 

laskeutua, ettei kahvista tullut kitkerää. Niin hän 

teki nytkin ja se kelpasi Jussille.

Miehet hörppivät kahvia hiljaisuuden vallitessa. 

Kuukkelikin ilmestyi jostain katselemaan pää 

kallellaan metsämiehiä. Viljo katseli sitä aikansa, 

kaivoi repun auki ja otti sieltä palan leipää.

”Otahan, ettei tule vilu”, hän tuumi ja laittoi 

leivän palan kämmenelleen. 

Kuukkeli katseli hetken varovaisesti oksaltaan. 

Lopulta uteliaisuus voitti ja se lehahti maahan. 

Hetken siinä katseltuaan lintu pyrähti Viljon kädel-

le, nappasi leivänpalan ja lensi takaisin puuhun. 

Hymy levisi molempien miesten kasvoille. He 

tunsivat olevansa osa luontoa.

”Vooou, vou, vou, vou”, kuului äkkiä muutaman 

sada metrin päästä. Molemmat miehet valpastui-

vat ja kahvimuki pysähtyi kesken matkaa huulille. 

”Jottain löyty”, Jussi tuumasi. ”Äänestä päätel-

len taisi koira ajaa jäniksen makuulta liikkeelle.”

Viljo ei vastannut mitään vaan kuunteli keskit-

tyneenä ajon suuntaa. Pois päin tuntui lähtevän 

kohti Peuravaaran rinnettä ja hän jatkoi rauhassa 

kahvin hörppimistä.

”Mitä sie oot mieltä tästä uuesta Mehtähallituk-

sen suunnitelmasta pistää vesialueet kaupalliseen 

käyttöön?” Jussi kysyi hetken hiljaisuuden jälkeen.

”Mhhh, enpä tiiä en. Yks sannoo yhtä ja toinen 

toista. Mehtähallituksen miehet sannoovat, jotta 

ei tule mittään muutosta tavallisen tallukan 

elämään. Sitten taas luonnonsuojelijat pelot-

televat, jotta kohta amerikkalaiset ja kiinalaiset 

ostaavat meijän järvet ja alkavat periä maksua 

pohjavesistäkin”, Viljo tuumaili. ”Otapa tästä nyt 

sitten selevää. Tuntuu, että kaikki puhhuuvat 

päällekkäin ja ristiin.”

”Ka niinhän se on. Oon miekin kysynnä kan-

sanedustajiltakin, jotka siitä päättävät mutta eipä 

niilläkään tunnu olevan asiasta mittään tietoa. 

Kumma se vaan on, että äänestetään asioista, 

joista ei kuitenkaan oikein tiijetä mittään.”

”Minua kyllä vähän huolestuttaa silti tuo 

homma. Mikä ihmeen kiire sillä on nyt saada laki 

hyväksyttyä ilman kunnon keskustelua?” Jussi 

jatkoi puhettaan.

Äkkiä jutustelu keskeytyi ja molemmat valpas-

tuivat. Puoli tuntia oli kulunut siitä kun Poju oli 

ottanut ajon ja lähtenyt jäniksen perässä kohti 

Peuravaaran rinnettä. Nyt ajo selvästi lähestyi ja 

haukku kuului selvempänä. Viljo sujautti kuksan 

reppuun ja otti sieltä muutaman patruunan. 

Autosta hän otti vanhan haulikkonsa ja veti sen 

suojapussista pois. Vanha Valmet oli palvellut 

uskollisesti vuosikymmeniä ja Viljo käsitteli sitä 

hellästi kun kukkasta. Patruunat piippuun ja hän 

oli valmis.

”Mee sie vaikka tuonne lammen rantaan niin 

mie meen tuohon suon reunaan”, Viljo virkkoi Jus-

sille. ”Siitä se kuitenkin tulloo kun tuolta kiertää.”

”Tehhään niin. Jos alakaa kiertää enemmän 

tuonne ylärinteeseen niin mie nousen sitten 

palolinjalle vaaran rinteelle.”

”Ja mie valmistauvun menemään suolle jos 

kiertää siellä lenkkiä”, Viljo sanoi.

Monesti oltiin huomattu, että varsinkin 

vanhemmat jänikset tapasivat juoksuttaa koiraa 

satoja metrejä edes takaisin samoja tuttuja uria. 

Silloin oli passimiehen siirryttävä oletetulle uralle 

jänistä vastaan.

Viljo laskeutui rinnettä kohti suota ja pysähtyi 

metsän ja suon laitaan. Samassa paikassa hän 

oli seissyt passissa monta kertaa ennenkin. Siinä 

tiheä metsä päättyi ja suo alkoi. Metsän ja suon ra-

jaan oli hakattu ura metsätilojen rajalle. Ylärinteen 

metsä oli valtion maata ja suon reunasta alkoi 

Jussin omistama maa-alue. Kokemuksesta Viljo 

tiesi, että jänis pyrki helpoille urille pois tiheästä 

metsästä ja juoksi mielellään juuri tätä uraa yrittä-

en karkottaa koiran perästään.

Ajo polveili suuntaan ja toiseen. Välillä ei 

kuulunut mitään ja kohta taas kuului haukku 

selvästi: ”Vou, vou, vou.” Seistessä keskellä hiljaista 

lumista metsää Viljo ajatteli: ”Onneksi pakkaset 

vähän lauhtuivat. Tämä -20 asteen pakkanen ei 

tunnu enää miltään niiden -40 asteen pakkasten 

jälkeen.” 

Kylmimmillään mittari oli käynyt -42 asteessa. 

Silloin alkoi jo mökissäkin tulla viileä. Puita sai 

kantaa sisään kolme sylillistä päivässä ja uunissa 

paloi tuli suurimman osan päivästä.

Hiljaa, täysin varoittamatta se tuli uraa pitkin. 

Jänis juoksi kaikessa rauhassa kohti Viljoa. Toki 

hän tiesi, että koira saattoi olla jopa puoli tuntia 

jäljessä jänistä. Silti jäniksen ilmestyminen yllätti. 

Hiljaa Viljo työnsi haulikon varmistimen pois 

päältä.

”Huomenta!” 

Jänis pysähtyi.

”Kaunis ilma tänään.”

Samalla Viljo nosti hitaasti haulikon poskelleen.

Jänis epäröi. Pitäisikö kääntyä takaisin vai 

hypätä pitkällä loikalla metsään? Sitä se ei kui-

tenkaan enää pystynyt päättämään sillä Viljo oli 

jo päättänyt, että jänis päätyy hänen reppuunsa. 

Valmet puhui vuosikymmenien kokemuksella.

Viljo suolisti jäniksen ja painoi havuja vatsaon-

teloon. Sovitusti hän jätti jäniksen niille sijoilleen 

odottamaan koiraa. Sille oli tärkeää löytää jänis 

ajon päätteeksi jäljen päästä. 

Viljo kaiveli taskujaan ja löysi vanhan käy-

rävartisen piippunsa. Toisilla oli tapana ottaa 

kaadon päälle ryyppy taskumatista mutta raittiina 

miehenä Viljo ei koskenut alkoholiin. Sen sijaan 

hänellä oli ollut jo vuosikymmeniä tapana kaadon 

jälkeen ladata vanha piippunsa ja tuprauttaa 

sauhut. Niin hän teki nytkin. Silmät sirrillään hän 

puhalteli savukiekuroita kohti puiden latvojen 

takaa kurkkivaa aamuaurinkoa. Piippu kihahteli 

Viljon imaistessa siitä. 

Ajo tuntui loittonevan taas ja Viljo vähän ihmet-

teli: ”Minnekä se koira oikein mennee? Ei kait se 

noin paljon voi perässä olla?” Samassa paukahti 

lammen rannassa. Jussi poltti ruutia ensimmäi-

sen ja sitten toisen kerran. Viljo oli vähän hämil-

lään ja katsoi jänistä. Hän oli ampunut jäniksen 

mikä ei ollut ollut ajossa. Se oli juossut vahingossa 

surman suuhun. Vaan eipä tuo haitannut. Viljo 

nosti jäniksen maasta ja lähti kohti nuotiota.

Viljo lisäsi puita tuleen ja alkoi sulattaa kah-

vivettä. Vartin päästä saapui Jussikin roikottaen 

jänistä. Pojukin oli saanut osansa jäniksestä. 

Tapana oli antaa jänistä suolistettaessa koiralle 

palkaksi maksa ja sydän.

”Pääsi mokoma yllättämään”, Jussi nauroi. 

”Kuuntelin, että ammuit ja lähdin jo kävelemään 

sinun suuntaan kun tämä epeli juoksi vastaan. 

Tuli niin yllättäen, että ensimmäisen paukun 

ammuin ohi ja vasta toisella jäi.”

”No mie vähän ihmettelin, että onko ruuti 

ilmaista kun huvikseen paukuttelet. Vaan selevisi 

sekin sitten. Mie taisin ampua jäniksen, joka ei 

ollut ees ajossa”, Viljo nauroi.

Jussi oli odotellut hetken ja koira oli tullut kaa-

dolle. Suolistamisen jälkeen oli lähdetty nuotiolle 

takaisin.

Kahvivesi kiehui. Jussi kaiveli kahvipaketin 

repusta, kaatoi puruja pannuun ja kysyi:

”Miten?”

Viljoa nauratti.

”Ihan sama, tee miten teet.”

Jussi kiehautti. Molemmille jotain.
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ERÄLLINEN
HIRVIELÄINTEN 

METSÄSTYSAJAT UUSIKSI

Wakefield Clare Valley Sauvignon Cabernet on hyvä ja 

halpa riistaviini. Ja kuten kunnon erähenkilö tietää, sitä 

ei juoda vaan nautitaan ruokailun yhteydessä.

H
irvieläinten metsästysaikoja ollaan 

jälleen rukkaamassa uuteen us-

koon. Tai oikeampaa lienee sanoa, 

että palaamassa takaisin entiseen 

– joskin melkoisesti uudistetussa 

muodossa.

Ensisijaisena syynä muutokseen on kiima-ajan 

rauhoittaminen ja aikaisempaa lämpimämmiksi 

käyneet syksyt. Koska kaikilla seurueilla ei ole 

käytössään tarvittavia kylmätiloja lihaa ei voida rii-

puttaa kovin pitkään, mikä vaikuttaa lihan laatuun 

etenkin vanhoissa yksilöissä. Kun tähän lisätään 

vielä kiima-aikana kohonneen testosteronitason 

kitkeröittävä vaikutus urosten lihan makuun, niin 

siinäpä tärkeimmät syyt jo ovatkin.

Vuoden alusta voimaatulevien säädösten 

mukaan ensi syksyn hirvijahti alkaa suurimassa 

osassa maata lokakuun toisena lauantaina, ja jat-

kuu vuoden loppuun, mikä ei poikkea paljonkaan 

takavuosien metsästysajoista.

Lapin maakunnassa ensimmäinen metsästys-

jakso kestää 1.9. - 15.9. välisen ajan, josta alkaa 

kiimarauhoitus. Toinen metsästysjakso alkaa 

lokakuun toisena lauantaina ja päättyy Inarin, 

Enontekiön ja Utsjoen kunnissa 30.11. ja muualla 

maakunnassa 31.12.

Hirven sekä kuusi- ja valkohäntäpeuran vahti-

mismetsästys (=kyttäys) pelloilta sallitaan muualla 

kuin Lapin maakunnassa 1.9. alkaen. Hirvieläimiä 

ei saa ajaa eikä käyttää koiraa. Vahtimismetsäs-

tykseen on haettava normaali pyyntilupa.

Merkittävin muutos koskee vasallisen naaraan 

ampumisen rangaistavuuden poistamista. Vasal-

lista naarasta ei saa edelleenkään ampua, mutta 

jos se kuitenkin tapahtuu, siitä ei enää rangaista. 

Esimerkkinä tilanne, jossa ”yksinäisen” lehmän 

ampumisen jälkeen paikalle ilmaantuukin sitä 

kauempana seurannut vasa. Jos lupia on käyt-

tämättä, on suositeltavaa ampua vasakin, koska 

sen selviytymismahdollisuudet tulevasta talvesta 

ilman emoa heikkenevät oleellisesti. Eettisesti 

hieman arveluttavaa, mutta käytännössä järjen 

sanelema välttämättömyys. Se kuinka sääntö 

toimii käytännössä jää nähtäväksi.

PAUKKUJA PIENPETOJEN PYYNTIIN

Maamme muutenkin heikkoja pienriistakantoja 

verottaa myös alati kasvava pienpetokanta. Syynä 

on se, ettei pienpetoja enää pyydetä entiseen 

malliin. Tämä taas johtuu ensisijaisesti muka-

vuussyistä (empä kehtoo), mutta myös siitä että 

pyytäjien lukumäärä on laskenut (pienet ikäluokat 

+ kilpailevat harrastukset). Lisäksi asiaa hankaloit-

taa myös lainsäädäntö, mikä korostuu erityisesti 

ketun pyynnin kohdalla.

Riistakantojen pahimpina verottajina pidetään 

supikoiraa ja minkkiä, joista varsinkin ensin mai-

nittu on lisääntynyt liki räjähdysmäisesti. Toisaalta 

se on osaavalle helppo saalis, jota myös liikenne 

verottaa ylivoimaisesti eniten. Myös minkki on 

suhteellisen helppo pyydettävä sillä se tapahtuu 

pääsääntöisesti loukkupyyntinä, kuten on asian 

laita myös supikoiran suhteen. Tosin supikoiran 

liikkuminen vähenee talvikaudella ja se voi jopa 

horrostaa kovimpien pakkasten ajan.

Kettu on jo astetta vaikeampi, sillä sen pyynti 

tapahtuu pääsääntöisesti ajometsästyksenä, ja 

tarkkavaistoisena se osaa olla ajossakin melkoi-

nen veijari. Toki sekin onnistuu, etenkin tapauk-

sissa, joissa on mukana riittävästi passimiehiä. 

Kaukana takana ovat myrkky- ja rautapyynti ja 

niitä seurannut jalkanaru, joista kaksi viimeksi 

mainittua saattoivat aiheuttaa eläimelle melkoisia 

kärsimyksiä.

Neljäs merkittäviä riistavahinkoja aiheuttava 

pienpeto on näätä, joka on paitsi vähälukuisin 

myös työläin pyydettävä. Yleisin pyyntitapa on 

jäljittäminen, mikä vaatii hyvää fyysistä kuntoa, 

mutta myös loukku- ja rautapyyntiä voi yrittää 

sopivissa kohteissa. Muista pienpedoistamme 

poiketen näätä voi aiheuttaa vahinkoa myös ra-

kennuksille ja niissä säilytettäville elintarvikkeille. 

Tuttu juttu takavuosina Rajavartiolaitoksen partio-

majoilla, joiden välikaton eristeet ja eteiskaapissa 

olevat elintarvikkeet saivat usein näätämäistä 

kyytiä. Joissakin tapauksen kohteena voivat olla 

myös ajoneuvot ja erityisesti niiden sähköjohti-

met. Ei niinkään Suomessa, mutta esimerkiksi 

Saksassa on myynnissä tämän estämiseen 

tarkoitettuja näätäkarkottimia.

Vähiten vahinkoja aiheuttaa edellisiä huo-

mattavasti pienempi kärppä, jota pyydetään 

lähinnä loukuilla ja raudoilla. Toisaalta se voi olla 

hyödyksikin pyytäessään piharakennuksista hiiriä 

ja muita jyrsijöitä, mistä johtuen sen pyyntiin ei ole 

kovin suurta riistanhoidollista tarvetta..

Turkiseläiminä kaikkia edellä mainittuja voi 

hyödyntää myös erilaisten asusteiden valmistuk-

seen ja koristeluun. Tässä kuitenkin törmätään 

taas nykyajan uusavuttomuuteen – harva omaa 

enää riittävän nylky-  ja nahankäsittelytaidon, 

jatkokäsittelystä puhumattakaan.

HYVÄ RIISTAVIINI

Päinvastoin kuin vielä muutama vuosikymmen 

sitten, riistaruokaa pidetään nykyisin juhlaruoka-

na. Tämä koskee erityisesti hirvieläimiä, mutta sa-

maan kategoriaan voidaan lukea myös, karhusta, 

jäniksestä ja kookkaimmista riistalinnuista (hanhi, 

metso) valmistetut ruoat. Juhlaruoan status 

asettaa vaatimuksia myös ruokajuomalle, joka on 

tässä tapauksessa punaviini.

Alkon valikoimista löytyy nykyisin hyvä vali-

koima riistan kanssa yhteensopivia viinejä. Ne 

tunnistaa yleensä riistakuvista etiketissä tai pullon 

kyljessä ja jos mieluista ei tunnu löytyvän, asiasta 

voi aina kysyä myyjiltä.

Itse jouduin paneutumaan asiaan marraskuun 

alkupäivinä, kun oli tulossa harvinaisempia 

vieraita, joille päätettiin tarjota riista-ateria. Sopiva 

palanen hirvenlihaa löytyi pakastimesta, joka 

paloiteltiin ja maustettiin asiaankuuluvasti odot-

tamaan uuniin laittoa.

Viini kuitenkin puuttui, joten eikun tikkana 

Alkoon. Parin pyörähdyksen jälkeen silmiin 

osui riistaviinihyllyn australialainen Wakefield 

-punaviinipullo, jonka kyljessä komeili pitkä rivi 

alan tilaisuuksissa voitettuja kultamitaleja, osa 

tunnetuista viinimaista, kuten Saksasta ja Rans-

kasta. Asia vahvistui kassalla, jossa myyjä kehui 

osuvaa valintaani.

Ruokailun yhteydessä viini lunasti lupauksen-

sa. Sen hedelmäinen ja melko tummasävyinen 

tuoksu syntyy valmistuksessa käytetystä mustahe-

rukasta, karhunvatukasta ja viilentävistä yrteistä. 

Täyteläinen maku toistaa tuoksun tummahkot 
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Kettukin osaa ottaa rennosti silloin kun se ei ole saalistamassa.

sävyt. Sitä korostavat makeat mausteet, paahtei-

suus ja lähes hillomainen aromikkuus. Alun ma-

keaa suutuntumaa ryhdittää hapokkuus ja kypsä 

tanniini, pitkävaikutteinen kirsikkainen jälkimaku. 

Soveltuu hyvin yleis-viiniksi tummien liharuokien 

ja kovien, suolaisten juustojen seuraan.

Muista plussapuolista mainittakoon perin-

teinen metallikorkki, joten sen saa auki ilman 

korkkiruuviakin. 0,75 litran pullo Wakefield Clare 

Valley Cabernet Sauvignonia maksaa Alkossa 

12,99 euroa, joten se ei ole edes hinnan kiroissa.

ERÄSTÄJÄN VUODENVAIHDE

Jakso kattaa joulun- ja uudenvuodenpyhät, 

jolloin viimeistään on syytä aloittaa riistan ja 

pihalintujen talviruokinta. Toinen ajankohtainen 

asia ovat kylmyys ja paikoin heikot jäät, jotka on 

otettava vesialueilla liikuttaessa aina huomi-

oon. Myös Ahdin ja Tapion karjalle tulisi antaa 

joulurauha, sekä huolehtia heti vuodenvaihteen 

jälkeen vuotuisten erälupien uusimisesta. Muita 

muistettavia asioita ovat:

* kaikkien sorsa- ja merilintujen sekä haahkan, 

meri- ja kanadanhanhen, nokikanan ja lehto-

kurpan metsästysaika päättyy koko maassa 

joulukuun loppuun,

* Suomen riistakeskuksen myöntämällä ML 

26 pykälän mukaisella hirvieläinten pyyntiluvalla 

tapahtuva hirvenmetsästys päättyy Enontekiön, 

Inarin, Muonion ja Utsjoen riistanhoitopiirien 

alueella marraskuun loppuun ja muualla maassa 

joulukuun loppuun,

* metsäkaurista saa metsästää koko maassa 

syyskuun 1. päivän alusta tammikuun loppuun,

* valkohäntä-, kuusi- ja metsäpeuraa saa 

metsästää Suomen riistakeskuksen ML:n 26 §:n 

mukaisella hirvieläinten pyyntiluvalla syyskuun 

24. päivän alusta tammikuun loppuun,

* oravaa saa metsästää koko maassa joulu-

kuun alusta tammikuun loppuun, 

* mäyrää saa metsästää koko maassa elokuun 

alusta maaliskuun loppuun,

* kettua saa metsästää Lapin maakunnassa 

elokuun alusta huhtikuun loppuun ja muualla 

maassa elokuun alusta huhtikuun 14. päivän 

loppuun,

* villisikaa saa metsästää koko maassa elokuun 

alusta helmikuun loppuun, ei kuitenkaan naaras-

ta, jolla on porsaat,

* fasaania, metsäjänistä ja rusakkoa saa met-

sästää koko maassa syyskuun alusta helmikuun 

loppuun,

* villikania saa metsästää koko maassa syys-

kuun alusta maaliskuun loppuun,

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

a pykälän kolmannessa momentissa mainitul-

la poikkeusluvalla elokuun alusta heinäkuun 

loppuun,

* ilvestä saa metsästää poronhoitoalueella 

ML 41 §: a § 3 momentissa mainitulla Suomen 

riistakeskuksen myöntämällä poikkeusluvalla 

lokakuun alusta helmikuun loppuun ja muualla 

maassa joulukuun alusta helmikuun loppuun. Ns. 

vahinkoilvesten tappamiseen voidaan myöntää 

poikkeuslupa tarpeen vaatiessa. Lupa ei koske 

naarasta, jota vuotta nuorempi pentu seuraa,

* riekkoa ja kiirunaa saa metsästää Enontekiön, 

Inarin ja Utsjoen riistanhoitoyhdistyksen alueella 

syyskuun 10. päivän alusta maaliskuun loppuun,

* hallia saa metsästää Suomen riistakeskuksen 

ML 41 § 1 momentin mukaisella poikkeusluvalla 

joulukuun loppuun,

* näätää ja kärppää saa metsästää koko maas-

sa marraskuun alusta maaliskuun loppuun,

* karhua saa metsästää Suomen riistakes-

kuksen myöntämällä ML 41 pykälän mukaisella 

poikkeusluvalla (vahinkokarhut) koko maassa 

koko metsästysvuoden ajan,

* sutta saa metsästää Suomen riistakeskuk-

sen myöntämällä ML 41 ja ML 41 §:3 momentin 

mukaisella poikkeusluvalla (vahinkosudet) siinä 

mainittuna aikana,

* kanadanmajavaa saa metsästää vapaasti 

ja euroopanmajavaa Suomen riistakeskuksen 

ML:n 10. pykälän mukaisella poikkeusluvalla koko 

maassa elokuun 20. päivän alusta huhtikuun 

loppuun,

* piisamia saa metsästää koko maassa loka-

kuun alusta toukokuun 19. päivän loppuun,

* koko jakson ajan saa metsästää tarhattua 

naalia, supikoiraa, minkkiä, hilleriä, ei kuitenkaan 

pennullista naarasta,

Mainitut metsästysajat eivät koske Ahvenan-

maata, jossa on voimassa omat säädöksensä. 

Paikalliset riistanhoitopiirit ja -yhdistykset sekä 

metsästysseurat voivat lyhentää kyseisiä met-

sästysaikoja, asettaa saalisrajoituksia tai kieltää 

kokonaan jonkin riistalajin metsästyksen, joista on 

oltava selvillä ennen metsästyksen aloittamista.

Toivotan lopuksi kaikille palstani lukijoille Rau-

haisaa Joulua ja Saalisrikasta Uutta Vuotta!

Jousimies
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PIENPETOPYYNNIN JOUKKUEKISAT

PIENPETOPYYNNIN JOUKKUE 

SUOMENMESTARUUS RATKOTTIIN 

TÄNÄ VUONNA TUTTUUN 

TAPAAN 18.-20.11. KAINUUSSA, 

SUOMUSSALMELLA. TAPAHTUMA 

ON SAANUT ALKUNSA JO MUUTAMA 

VUOSI TAKAPERIN JA IDEAN ISÄNÄ 

TOIMII HEIKKISEN JARMO, JARMON 

ERÄPALVELUSTA. 

TEKSTI JA KUVAT JAAKKO MÄKÄRÄINEN

S
uomussalmen alueen pienpetokanta 

on varsin vahva, etenkin kettujen 

osalta. Laajat valtion maat tarjoavat 

mahdollisuuden kyseisen kisan jär-

jestämiselle ja näin saadaan lyhyessä 

ajassa suoritettua myös riistanhoidollista työtä. 

Tapahtuma on kasvattanut suosiotaan vuosi 

vuodelta ja tämän vuoden kisaan pyrki mukaan 

57joukkuetta, joista arpomalla valittiin 24. Määrä 

rajoittuu maastoalueiden takia.

Löysin kisan internetistä vuonna 2014 ja otin 

asian töissä puheeksi muutaman metsästävän 

kollegan kanssa. Tästä heräsikin ajatus, että 

eiköhän lähdetä tsekkaamaan mistä oikein on 

kysymys. Joukkeemme Team Willimiehet koostuu 

neljän kaverin ydinryhmästä, ja työskentelem-

me kaikki Nuijamaalla: vanhrvja Mika Laapas, 

vanhrvja Pasi Keränen, vanhrvja Jani Pietikäinen 

ja allekirjoittanut. Ensimmäisen kerran olimme 

mukana vuoden 2014 kisassa ja tänä vuonna 

mukanamme oli myös muutama innokas 

metsämies siviilipuolelta ja Immolan erikoisraja-

jääkärikomppaniasta yliluutnantti Joni Hurppu. 

Koirakalustona mukaan lähti kolme ajavaa 

Suomenajokoiraa, yksi Suomenpystykorva ja pari 

kappaletta terrierejä.

LAPPEENRANNASTA 

SUOMUSSALMELLE

Tämän vuoden kisatapahtuma starttasi osaltam-

me jo 17.11. Viimeisiä tarvikkeita haettiin Sako 

Shooting Centerin eräkaupasta, ja kisasta kuultu-

aan liikkeen pojat heitti meille vielä hyvän tuurin 

lippalakit reissuun mukaan. Illalla kello 10 aikoihin 

suuntasimme neljän Toyota Hiacen voimin 

autojen keulat kohti Suomussalmea. Ajomatkaa 

Lappeenrannasta kertyi noin 570km joten päätim-

me matkustaa yöaikaan ja huilata perjantaiaamu-

na paikanpäällä, ennen kisojen alkua. Hommaa 

helpotti huomat-

tavasti, kun yksi 

joukkueen jäsenistä 

on Suomussalmelta 

kotoisin ja näin ollen 

paikanpäältä löytyi 

mökkimajoitus. 

Perjantai-illalle 

oli kisaporukoiden 

kokoontuminen klo 

18 Ruhtinansalmen 

kylätalolle, jossa 

suoritettiin kisojen 

avaus ja maastojen 

arvonta. Arpaonni 

oli sikäli kohdallaan, 

että maasto sattui 

n.10km päähän majoituspaikasta. Kisajärjestäjän 

puolesta jokaisen joukkueen mukaan lähtee pai-

kallinen maasto-opas, joka tuntee alueen ja osaa 

opastaa muun muassa missä päin pienpedot 

ovat liikkuneet. 

Pienen suunnittelupalaverin jälkeen suunta-

simme kohti kisamaastoa. Osa porukasta lähti 

heti iltayöllä tekemään jälkihavaintoja ajoneu-

vopartiona ja osa lähti virittelemään loukkuja 

maastoon. Loppuporukka keskittyi huoltotoi-

menpiteisiin ja saunan lämmitykseen mökillä. 

Muutaman tunnin unien jälkeen alkoi tositoimet 

koko porukan voimin aikaisin lauantaiaamuna. 

Vesisade kasteli lumista maastoa, kun lähdimme 

neljän autonkunnan voimin maastoon haravoi-

maan jälkiä. VHF-radioliikenne kävi kuumana, 

ja heti aamun valjettua klo8 tietämillä laskimme 

ajokoiria metsään tuoreelle ketunjäljelle. Tässä 

vaiheessa yhden miehen ja pystykorvan toimesta 

oli jo työpari haravoimassa näädän jälkeä 

toisaalla. 

Ei ehtinyt kauaa aamu valjeta, kun ajokoiran 

äänenavaus kuului ja Ultrapointin tutkapannan 

piirtämä jälki muodosti puhelimien näytölle pu-

naista viivaa, mikä kertoi kauempanakin oleville 

partioille kettuajon alkaneeksi. Tuoreita jälkiä oli 

ensimmäiseen aamuun pari kappaletta, joten 

päätimme lopulta löysätä kaikki kolme ajavaa 

kettukoiraa maastoon. Harmillisesti yksi ajo päätyi 

koloon kielletyllä alueella, johon emme voineet 

mennä kaivamaan ja koira palaili omia jälkiään 

takaisin. Toinen ajo oli pidempi ja passimiesten 

pitikin liikkua maastossa hetkittäin nopeasti, että 
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pääsisi mahdollisille ampumapaikoille. Kuten 

usein kettujahdissa, niin kävi nytkin ja koira py-

sähtyi yllättäen paikalleen, ja antoi ääntä sen mitä 

irtosi. Maastonkohta ja koiran toiminta kertoi sen, 

että kettu on painunut maan alle. Lähin partio läh-

ti paikalle tutkimaan tilannetta, ja pian varmistui, 

että kettu on hiekkasärkässä kaivautuneena 

koloon. Puolet porukasta hoiti tilannetta luola-

koirien, lapioiden ja rassien avulla, kun näätämies 

oli edelleen jäljittämässä ja yksi partio viemässä 

toista koiraa uudelle ketunjäljelle. 

Puoleenpäivään mennessä oli pistetili avattu ja 

ensimmäinen kettu päätynyt eräksi. Harmillisesti 

loppupäivän tilanteet jäivät tyhjiksi eikä saalis-

saldo kasvanut vaikka pimeään asti jatkettiin. 

Lauantai-iltayön pimeys käytettiin taas loukku-

toimintaan, jälkipartiointiin, ketunpillitykseen ja 

huoltoon.

UUTEEN AAMUUN

Sunnuntaiaamu koitti aikaisin. Ennen kello viittä, 

”komppaniassa herätys”, aamupalat ja tiestölle. 

Nyt tarvitaan tuoreita jälkiä. Keli oli haastava koko 

viikonlopun, mutta onneksi sunnuntaiaamuna 

ei enää vettä satanut. Vaikka tiestön kunto oli 

kohtuullisen vaikea jälkihavaintojen tekemiseen, 

saimme kuitenkin taas kaksi mahdollista paikkaa 

löysätä koirat irti. Päivä oli vauhdikas ja kettuajo 

kulki laajalla alueella. Pientä pelkoakin oli välillä 

ilmassa, kun koira lähestyi vesistöä, jonka jäätilan-

ne tiedettiin heikoksi. Onneksi päästiin eteen ja 

koira saatiin välistä kiinni. 

Loppujen lopuksi emme kuitenkaan saaneet 

kettuja nurin päivän aikana, ja näin ollen reissun 

saalissaldo jäi yhteen kettuun. Loukkupyytäminen 

tuotti vain jälkihavaintoja loukkujen vierelle, mut-

ta ei saalista, ja keli oli pystykorvalla näädän jäljit-

tämiseen todella haastava joten tyhjää sieltäkin. 

Osaltaan voi sanoa, että arvonnan kautta sattunut 

maasto ei ollut kaikista ketturikkainta aluetta, 

joten hyvälläkään tuurilla ei kisan kärkikahinoihin 

olisi ollut saumaa. 

Kisat päättyivät sunnuntaina klo 17 suoritet-

tuun palkintojenjakoon ja arpajaisiin kaikkien 

kisoihin osallistuneiden kesken. Kaiken kaikkiaan 

viikonlopun saldo oli 24 eri maastosta yhteensä 

63 kettua, 12 näätää ja 1 minkki. Suurin osa jouk-

kueista sai 1 tai 2 saaliseläintä, mutta kärkipää 

erottui selvästi ja paikallisella voittajajoukkueella 

Kettujormilla oli 10p kasassa (8 kettua, 1näätä ja 

1 minkki). 

Kaiken kaikkiaan olimme reissuun tyytyväisiä, 

vaikka saalis jäikin laihaksi, mutta siitä huolimatta 

porukka oli heti suunnittelemassa uutta reissua 

ensi vuodelle. 

Tapahtumaa voikin suositella myös muille Ra-

javartiolaitoksen työntekijöille, jotka metsästystä 

harrastaa. Ei muuta kuin porukkaa kasaamaan ja 

ilmoittautumaan ensi vuodelle. Vuoden 2017 kisat 

pidetään 17.-19.11. ja ilmoittautuminen päättyy 

30.04.2017.

MISTÄ ON KYSE? 

Pienpetopyynnin SM-kilpailut, joukkuemuodossa

Pääpaikka ja kisakeskus Ruhtinansalmen 

kylätalo, Suomussalmi

Järjestäjä ja lisätietoja: www.erapalvelu.net tai 

facebookista Jarmon Eräpalvelu

SÄÄNNÖT

* Kisa-aika pe klo 21 - su klo 15 

* Joukkueen koko 2 - 8 henkilöä ja opas

* Koirien määrää ei ole rajoitettu

* Pyyntimenetelmät vapaat (lain mukaiset)

* Saaliseläimet: kettu, supikoira, minkki, näätä 

ja mäyrä, 1piste/saaliseläin

* Voittajajoukkue on se, jolla eniten saaliseläi-

miä tai tasatilanteessa nopeus ratkaisee

* Joukkueita mahtuu mukaan 24 kpl (on yhtä 

kuin 24 eri maastoaluetta Valtion mailla)

* Osallistumismaksu vuonna 2016 40€/henkilö 

+ metsähallituksen pienpetolupa 10€/henkilö

Jahtirikasta loppuvuotta kaikille!

Eristysliike Laihanen Oy
Viistokatu 5, Lappeenranta

Puh. 0400 658 379

Maansiirto- ja Soraliike
M. Levy Oy

Tiaisenkatu 34, Joensuu
Puh. 0400-375 838 • matti.levy@mlevyoy.fi

PORIN PUUTUOTE OY
Alikyläntie 74, Pori
Puh. 0400 597 529
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KURVARIN KEITTIÖSSÄ
TÄMÄ PIENI JUTTU AVAA UUDEN SARJAN, JOSSA TULEMME PEREHTYMÄÄN RUUANVALMISTUKSEN PIMEÄÄN PUOLEEN. 

TYÖVUOROSSA RUOKAILU EI AINA TARJOA MAHDOLLISUUKSIA HILLITTÖMIIN TAIKATEMPPUIHIN, MUTTA PIENELLÄ 

TUUNAUKSELLA PERUSEINEKSISTÄKIN VOIDAAN SAADA HIEMAN SIEDETTÄVÄMPÄÄ JA VAIHTELEVAMPAA. 

Kurvarin nuudelikeitto Deluxe –ainekset. Sooloversioon voi käyttää oikealla olevaa YumYum-nuudelia, isommasta 

Mama –nuudelista syö yksi isoon nälkään tai kaksi pienempään nälkään.

TEKSTI JA KUVAT KOKKI K.

S
arjan aikana saatetaan ottaa harha-

askelia myös kotioloihin. Tarkoitus 

ei ole mainostaa, mutta jos oman 

kokemuksen pohjalta joku tuote 

toimii hyvin niin se tuodaan myös 

mielellään ilmi. Reseptejä voi tietysti myös jatko-

jalostaa jos tulee hyviä ajatuksia. Vastuu on ihan 

kokilla itsellään…

Mutta pidemmittä puheitta elikkäs aasinsilloit-

ta asiaan!

KURVARIN NUUDELIKEITTO

Voisin väittää että suurelle osalle henkilöstöä on 

tulleet tutuksi eri valmistajien enemmän tai vä-

hemmän maittavat pussinuudeliateriat. Erityisesti 

rajanylityspaikoilla tuttu tuote voi kuitenkin käydä 

pidemmän päälle ”hieman” puisevaksi. Tätä 

perusevästä voidaan kuitenkin hifistellä varsin 

helposti.

Tarpeet, 1 hlö:

1 pussi Shrimp flavour -nuudelia (Mama ja 

YumYum omat suosikit, muutkin maut ja valmis-

tajat käy)

1-2 rkl Creme Bonjour Cuisine, esim. Valkosipuli 

& yrtit

Keitä ja mausta nuudelit ohjeen mukaan. Lisää 

sekaan haluamasi määrä Cuisinea ja sekoita 

hyvin. Nauti kermaisesta mausta, joka hieman 

taittaa annoksen tyypillistä tulisuutta, ainakin 

rapumaussa.

Vinkki: Jos haluat, voit siivilöidä liemen ja tar-

jota sen alkukeittona. Nuudelit voi käyttää sitten 

esim. paistettuihin nuudeleihin pääruoan kanssa. 

Kotona voi käyttää jumbopackia tai tuplata/tripla-

ta/jne. ohjeen jos useampi suu ruokittavana 

KURVARIN NUUDELIKEITTO DELUXE

Tarpeet, 1 hlö:

1 pussi Shrimp flavour -nuudelia

1-2 rkl Creme Bonjour Cuisine, esim. Valkosipuli 

& yrtit

Kourallinen pakastettuja katkarapuja

Aloitus kuten edellä. Valmista nuudelit ohjeen 

mukaan, lisää kattilaan Cuisine, sekoita. Laita 

katkaravut lautaselle, kaada val-

miit nuudelit ja liemi kattilasta 

päälle, anna tekeytyä pieni het-

ki. Näin katkaravut eivät kypsy 

(=sitkisty) liikaa. Jos katkara-

pujen kypsyysaste arveluttaa, 

voit tietysti lisätä ne kattilaan 

ja antaa kiehua hetken, jos 

tykkää kumisemmasta koos-

tumuksesta. Joku vihmerämpi 

tietysti voisi katsoa katkispussin 

kyljestä mitä annetaan ohjeeksi, 

but who reads them anyway… 

Ps. Omalla riskillä =) Toimii ihan 

ok myös sillä lähes yhtä tutulla 

chilitonnikalalisukkeella, sekoitussuhde oman 

mieltymyksen mukaan.

Deluxe-versio toimii muuten yllättävän 

hyvin kotioloissa. Annos valmistuu parhaassa 

tapauksessa n. viidessä minuutissa, joten nälästä 

äkäinen rouva/herra/lapsi ei ehdi kovin pitkään 

nostaa omaa tai kokin v-käyrää. Testattu on. 

Eikun kattilat esiin ja antaa palaa! Ei kuitenkaan 

pohjaan.

Deluxe-keitto valmiina nautittavaksi.

Creme Bonjour Cuisine tuo miellyttävää 

pehmeyttä nuudelisopan tulisuuden rinnalle.
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VAALIMAAN VÄEN KINKKUKISA
KAAKON RAJAVARTIOYHDISTYS JÄRJESTI JÄSENILLEEN FRISBEEGOLFKILPAILUT 28.10. NUO NYKYAJAN PILKKIKILPAILUT 

KISAILTIIN RENNOSSA ILMAPIIRISSÄ VIROJOELLA 18-VÄYLÄISELLÄ PAR 58 RADALLA.

Vaalimaalla jo harjoitellaan! (kuva 

Tommi-Jussi Takala).

TEKSTI JA KUVAT JOONA VÄRRI

T
arkoitus oli saada mahdollisimman 

moni paikallisyhdistyksenjäsen 

osallistumaan tähän virkistystapah-

tumaan. Houkutuksena osallistumi-

selle arvottiin lukuisia palkintoja. Pää-

palkintona oli iso joulukinkku. Sillä oliko aiempaa 

heittokokemusta, ei ollut väliä!

Ensin heitettiin yksilökilpailu. Liikkeelle 

lähdettiin kovin odotuksin. Nythän oli se hetki 

jolloin vuorovaihdossa, pyyhe lanteilla, esitetyt 

uhoamiset työkavereille olisi aika lunastaa. Heti 

ensimmäisten heittojen jälkeen kävi kuitenkin sel-

väksi, että keli on haastava. Vettä satoi ja tuuli kävi 

puuskittaisesti mereltä. Eivät menneet heitot aina 

sinne mihin oli suunniteltu. Whisky tango foxtrot ja 

mihin mun kiekko lähti? Kimmoke puunrungosta 

niin lätty oli todella syvällä synkässä pusikossa. 

Näky on kuin Platoon- elokuvan julisteen kaatu-

vasta sotilaasta. Koeta sieltä pusikosta sitten heit-

tää, kun on sata oksaa edessä ja susikin tuijottaa 

silmiin.  Itseluottamuskin alkoi musertua. Voitto 

alkoi luisua käsistä. Vaikka normaalisti rata menisi 

lähelle par tulosta, nyt numerolappurinnassa niitä 

”plussia” tuli tasaisesti kaikille. Se on varma, että 

birdie- pullon pohja ei vienyt pitoa kenenkään 

jaloista. Kannu ei vaan kestä kilpailutilannetta ja 

märkä kiekko lipsui heittäessä.

Kierroksen jälkeen nuotiolla peiteltiin 

epäonnistumisten katkeraa makua rasvaisel-

la makkaralla. Laskettiin tulokset ja laitettiin 

heittäjät paremmuusjärjestykseen. Sen verran piti 

työasioita sivuuttaa, että tuloksien ollessa tasan 

paremmuuden ratkaisi lähin tieto kysymykseen: 

Kuinka moneen maahan Suomen passilla pääsee 

ilman viisumia. Viisi eniten heittoa heittänyttä at-

leettia palkittiin tässä vaiheessa lähimmän baarin 

olutlipuilla.

Sateisen ja tuulisen päivän pääkilpailu 

oli parikilpailu. Parikilpailuun saatiin ta-

savahvat parit yksilökilpailun perusteel-

la. Paras ja heikoin muodostivat parin ja 

niin edelleen. Parikilpailu pelattiin best 

disc muodossa. Molemmat avasivat ja 

molemmat jatkoivat siltä kiekolta miltä 

oli parempi jatkaa kohti koria. Kilpailu oli 

tiukkaa ja erot pieniä.  Hyvillä pelaajilla 

on aina myös onnea matkassa. Välillä 

tuntuikin, että ihan sama mistä pusi-

kosta toiset heittää niin kiekko menee 

aina korille. Ihan kuin heittäisi tikkaa 

silmät sidottuna ja selkä taululle päin. 

Kymppiin osuu.  

Neljän tunnin kilpailujen jälkeen 

siirryimme Hurpun merivartioaseman 

vierailumajalle. Saunottiin. Mietittiin 

lauteilla jo ensi vuoden kisoja. Speku-

loitiin jäikö Suomen kaakkoisimmalla 

frisbeegolfradalla tänään yhtään puuta 

heittämättä? Mitä olisi tapahtunut jos 

putit olisivat edes läheltä menneet 

koriin? Tultiin lopulta siihen tulokseen, 

että kämmenheitto kertoo pelaajan 

osaamisesta yhtälailla kuin ulkosyrjäsyö-

töt jalkapallon pelaamisesta. Parhaim-

mat voittivat!

PALKINTOJENJAKO

Kotiutuneet kilpailijatkin pääsivät tunnel-

maan mukaan whatsapp:in keskustelu-

ryhmän kautta. Olo palkintoja jakaessa 

oli vähän kuin Tupperware -kutsuja 

pitävällä Heikki Hurstilla. Tarjolla oli mm. 

kiekkoja ja lounaslippuja lähialueen 

ravintoloihin.

Suurin osa palkin-

noista arvottiin kaikkien 

18 osallistujan kesken, 

mutta totta kai hyvien 

suoritusten perusteella 

jaettiin myös kunniaa:

Yksilökisan voitto: Patrik Ask, 

tulos +5

Joukkuekisan voitto: Miika Värri & Petri Kiviluo-

to, tulos -2

Pisin avaus (väylä 14): Joona Värri 85,8 m

Lähimmäs koria (väylä 4): Joona Värri 40,5 cm 

Sisupalkinto: Jani Kivivuori

Suomen passilla muuten pääsee 175 maahan 

ilman viisumia. Yksi näistä maista on Viro, jossa 

järjestetään ensi vuoden RTU:n kisat…

Tsaari.

Kakkonen.
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LUONNON VILLEJÄ MAKUJA

“PY HÄT ON MAR JAT PIH LA JAN, VOI MAT NOK KO SEN NO KAS SA. MIKÄ ON VAI VA NA KE HOS SA SII HEN YRT TI OI VAL LI NEN. 

MIL LOIN MIE LI MUREHINEN, SII HEN KU KAN TEN HO VOI MA”. - SIRK KU LEH TO –

TEKSTI JA KUVAT LEILA HUOVINEN

”
Rikkaruohoista” on monenlaista iloa, 

sillä jotkut käyvät mausteeksi, osa on 

lääkekasveja ja toiset tuovat vaihtelua 

ruokapöytään. Villivihannekset ja -yrtit 

ovat myös aitoa lähiruokaa, joiden 

kasvuun ei ole tarvinnut käyttää ylimääräistä 

energiaa.

Kuinka moni on käyttänyt ruuan valmistukses-

sa horsmaa, voikukkaa, poimulehteä, vuohenput-

kea, mesiangervoa tai siankärsämöä? Nokkosta 

useimmat meistä ovat syöneet tai ainakin 

tietävät mitä siitä voi tehdä. Meillä suomalaisilla 

on mahtavat luonnonvarat ja puhdas luonto 

josta tuotteita kerätä. Marjat ja sienet ovat oikeaa 

superfoodia käytettäväksi.

Kiinnostus villivihanneksiin ja yrtteihin on 

minulla ollut aina olemassa. Isänäiti hoiti meidän 

lasten haavoja jo 1960-luvulla ratamonlehdillä. 

Nokkosta käytettiin leipään ja lettuihin. Sieniä 

syötiin perunan kanssa, eikä lihaa aina ollut pöy-

dässä. Puolukoita survottiin syksyllä isoon saaviin 

ja niitä syötiin lihan kanssa joka aterialla.

Keväällä 2014 osallistuin ensimmäiseen 5ov kes-

tävään lähi- ja luomuruoka koulutukseen. Silloin 

valmistimme ryhmän kanssa illallisen Ylä-Savon 

ammattiopistolla seuraavasti:

- Keitunleipälassi

- Friteeratut nokkoset

- Maitohorsmaa, savupalvia ja koiranputkihol-

landaise

- Nokkoskeitto

- Paistettua kuhaa ja korvasienikastiketta

- Uunijuurekset ja villiyrttivoi

- Voikukka-sinihomejuustosalaatti

- Punajuurta-vuohenjuustoa ja suolaheinää

- Hortopesto

- Mesiangervojäätelöä

On todella mielenkiintoista tietää mitä kaikkea 

voidaan luonnosta hyväksi käyttää. Ravintoarvot 

näillä oman maamme villi vihanneksilla ovat 

korkeammat, kuin tuonti vihanneksilla. 

Ylä-Savon ammattiopistossa alkoi tutkintota-

voitteinen luonnontuotealan koulutus helmi-

kuussa 2016. Hakeuduin sinne monen muun 

”villiintyneen” kanssa.

Opinnot Iisalmessa aloitti yli kaksikymmentä 

eri-ikäistä ihmistä eri puolilta Suomea. Kukin 

meistä oli eri syistä tullut koulutukseen. Yksi oli 

sitä mieltä; että tässä on vielä rahakas bisnes 

hyödyntämättä. Toinen oli eräopas ja halusi sille 

työlle lisäpotkua. Kolmas oli miehensä kanssa 

ostanut maatilan ja ajatteli lopettaa ”oravanpyö-

rässä” juoksemisen, heti kun se on mahdollista. 

Korkeakoulun lehtori oli kyllästynyt byrokratiaan 

ja kaipasi jotakin muuta. Nuori nainen oli kiin-

nostunut yrttien hyödyntämisestä kosmetiikassa. 

Ruuanlaiton ammattilaisia oli vain muutama. 

Koulutus antaa hyvät eväät myös oman yrityksen 

perustamiselle. Sienet ja marjat kuuluvat tärkeänä 

osana koulutukseen.

Paras keruuaika villiyrteillä ja vihanneksilla on 

alkukeväästä, kun versot ovat nuoria ja puhtaita. 

Ehdottomasti eniten minua ”sävähdyttivät” pih-

lajansilmut. Täytyy olla liikkeellä oikealla hetkellä 

muuten tilaisuus menee ohi. Keräsin niitä keväällä 

jonkin verran. Maku on mieto ja muistuttaa kar-

vasmantelia tai Amaretto-likööriä. Sopii mainiosti 

maitopohjaisten jälkiruokien maustamiseen. 

Kuusenkerkkä on myös suosikkini, siitä valmistin 

siirappia, hilloa ja käytin kerkkiä myös tuoreena 

salaateissa. Kuusenkerkissä on A ja C-vitamiinia, 

sekä antioksidantteja.

Suurin osa sopii kuivattavaksi ja kuivatut tuot-

teet säilyvät hyvin esim. paperipusseissa. Osan voi 

myös pakastaa tulevaa käyttöä varten. Kuivatta-

minen omaan käyttöön on helppoa. Mikäli on jon-

kinlainen puilla lämpiävä tulisija esim. leipäuuni 

tai hella, voi sen jälkilämmössä kuivattaa kaikkea 

mahdollista. Pienet kotikäyttöön tarkoitetut kuivu-

rit ovat myös käteviä, eivätkä maksa paljon.

Elokuussa alkaa olla paras satokausi villivihan-

nesten osalta jo ohi. Kerätä voi vielä kuitenkin 

ensimmäisen vuoden vadelman lehtiä, puolukan 

lehtiä, kanervan lehtiä ja kukkia, mustaheru-

kan lehtiä, siankärsämön kukkia, ja nokkosta, 

mikäli kasvusto on leikattu kertaalleen. Nokkosen, 

ratamon, ja kuminan siemenet kannattaa myös 
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kerätä elokuussa kun siemenet tuoksuvat ja ovat 

väriltään vaaleanruskeita.

Syyskuussa voi kerätä kasvien juuria. Kerättäviä 

juuria ovat mm. juolavehnä, auringonhattu, kalli-

oimarre (maku muistuttaa lakritsia), karhunputki, 

voikukka, virmanjuuri ja piparjuuri. Juuret voi 

kuivattaa tai pakastaa kevyesti ryöpättynä. 

”Tärkein sääntö keräilyssä on, että saa kerätä vain 

sellaisia kasveja, sieniä ja marjoja, jotka varmasti 

tunnistaa! Luonnontuotteiden kerääminen 

perustuu jokamiehenoikeuksiin. Jokamiehenoi-

keuksin saa poimia rauhoittamattomia kasveja, 

luonnonmarjoja ja sieniä. Sen sijaan sammalen ja 

jäkälän ottaminen on kielletty ilman maanomista-

jan lupaa. Samoin maanomistajan lupa tarvitaan 

puiden lehtien ja neulasten keräämiseen tai jos 

kasveja kerätään paljon myyntiä varten.” (lainaus 

luontoon.fi)

Marjojen satokausi alkaa myös olla jo ohi. 

Thaimaalaisista poimijoista huolimatta marjoja 

jää metsiin joka vuosi tuhansia, jopa kymmeniä 

tuhansia kiloja. Ravitsemuksellisesti suomalaiset 

marjat ovat erinomaisia. Mustikka, puolukka ja 

karpalo ovat kaikki hyviä kuidun lähteitä. Marjat 

sisältävät vähän energiaa ja ovat monipuolisia 

suojaravintoaineitten ja kivennäisaineitten läh-

teitä. Marjoissa on myös merkittäviä määriä C- ja 

E -vitamiinia, sekä alfalinoleenihappoa. Kuidun 

lähteinä marjat ovat parempia kuin ulkomaiset 

tuontihedelmät. Marjoja kannattaa kerätä omaan 

käyttöön, sekä myytäväksi, sillä niistä saatavaa 

tuloa ei veroteta. Saadun hyödyn lisäksi metsässä 

liikkuminen on mukavaa, ja rentouttavaa.

Sateisesta kesästä johtuen sieniä on tänä vuonna 

todella paljon. Olen kerännyt kantarelleja, kehnä-

sientä, herkkutatteja, haperoita, lampaankääpiä, 

orakkaita, ym. Tuoksuvalmuska on sieni, jota 

Japanilaiset haluavat. Tuoksuvalmuskan japanin-

kielinen nimi on matsutake. Tuoksuvalmuska on 

kuulunut japanilaiseen kulttuuriin satoja vuosia. 

Tuoksuvalmuskaa kasvaa koko maassa, mutta 

sitä esiintyy todennäköisemmin Pohjois-Suomen 

jäkäläpohjaisilla mäntykankailla. Satokausi alkaa 

heinäkuun lopulla ja jatkuu lokakuun alkuun 

saakka. Parhaat sadot tuoksuvalmuskasta on saa-

tu sateisina kesinä. Tämä on sieni jonka haluaisin 

löytää. 

Sienistä saa vaihtelua ruokavalioon ja niitä 

kerättäessä voi ulkoilla, kuntoilla, sekä lepuuttaa 

hermoja. Sieniä voi hyvin kuivata, sekä pakastaa ja 

perinteisesti suolata, sekä hapattaa. Paksumaltoi-

set sienet sopivat hyvin pakastettavaksi ja ohuem-

mat kuivattaviksi. Pienet sienet ovat erinomaisia 

etikkaliemeen säilöttynä lihan ja kalan lisäkkeenä.

Valinnaisena tutkinnonosana on käsi- ja koris-

tetuotteiden valmistaminen luonnon materiaa-

leista. Kattauksessa voi käyttää puiden oksia ja 

varpuja, sekä valmistaa niistä tuotteita omaan tai 

muuhun käyttöön. Kaikkea kannattaa kokeilla!

MJK Transport Oy 
Varsapolku 18, Kajaani

Puh. 0500 282 009

PO-PELTI OY
Valiokuja 2, 55800 Imatra, Puh. 0400 555 681 

www.po-pelti.fi  
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RAJAVIESTI TESTAA

KEVYET NIKON-KATSELUKIIKARIT

RAJAVIESTI TESTASI KOLMEN KOKOISIA NIKON PROSTAFF-KATSELUKIIKAREITA VILKKAIMPAAN LINTUJEN SYYSMUUTON 

AIKAAN. MAAHANTUOJA TARJOSI TESTATTAVAKSI 8X30, 8X42 SEKÄ 10X42 KIIKAREITA. KUUKAUDEN TESTIJAKSON AIKAAN 

KIIKARIT PÄÄSIVÄT TESTIIN ERILAISISSA OLOSUHTEISSA. 

TESTI ASKO RISTOLAINEN

S
äät vaihtelivat vesisateesta täysin 

kirkkaaseen auringonpaisteeseen 

ja iltahämärästä täysin pimeään. 

Näin saatiin selville eroavaisuudet 

erilaisten linssikokojen sekä uuden ja 

hieman vanhemman linssipinnoitteen välillä.

Testiin pyydettiin ns. normaalin kuluttajan lom-

pakolle sopivan hintaluokan kiikareita. Testattujen 

kiikareiden hintahaarukka vaihteli 180-240 euron 

välillä. Yhteistä kaikille oli kuitenkin hinnasta riip-

pumatta niiden erinomaisen terävä piirtojälki sekä 

sävykäs värintoisto. Merkittäviä eroja laadussa on 

vaikea löytää näiden kiikareiden väliltä.

Kiikareiden lyhin tarkennusetäisyys sekä 

etäisyys, jolta passin kannen tekstit ovat vaivatta 

luettavissa, testattiin pilvipoutaisena päivänä 

pehmeässä hajavalossa. Ensimmäinen testi 

suoritettiin iltapäivällä klo 15 ja toinen puoli tuntia 

auringonlaskun jälkeen kun maisema oli jo 

kunnolla hämärä. 

Kaikille malleille on yhteistä ulos kierrettävät 

silmäsuppilot, joiden runsaan säätövaran ansi-

osta myös silmälasien käyttäjät saavat säädettyä 

silmän ja takalinssin välisen etäisyyden sopivaksi.

Muotoiltu ja kumipinnoitettu rakenne antaa 

hyvän tuntuman käteen sekä suojaa kolhuilta. 

Kaikki kiikarit ovat typpitäytteisiä ja vesitiiviitä 1m 

syvyydessä 10 minuuttia.

Suurikokoinen tarkennusrulla on hyvin käsien 

ulottuvilla. 

Kaikkien kiikareiden mukana tulee linssisuojat 

molempiin päihin sekä hihna.

NIKON PROSTAFF 7S 8X30

Testin pienimmät, mutta eivät ominaisuuksiltaan 

vähäisimmät kiikarit, vakuuttivat heti ensimmäi-

sellä kokeilulla.  Ne ovat kooltaan pienikokoiset ja 

kevyet. Esimerkiksi metsästäessä nämä mahtuvat 

helposti housujen reisitaskuun. Valmistaja ilmoit-

taa kiikareiden painoksi 415g.

Uuden 7S-linssipinnoitteen ansiosta kuva on 

kirkas myös hämärällä. Yllättävää kyllä, hämärä-

testin ero vastaavaan 8x42 3S-kiikareihin ei ollut 

havaittava. Vaikka numeraalisesti 42mm etulinssin 

pitäisi olla valoisampi, tekee 8x30:n uudempi 

7S-pinnoite eron niin pieneksi, ettei sitä voinut 

huomata. 

Valoisalla passin kannen tekstin näki vaivatta 

lukea vielä 18m päästä. Kun valo väheni, etäisyys 

kutistui 15 metriin. Valmistajan mukaan lyhin 

tarkennusetäisyys on 2,5m. Omissa testeissäni 

sain tulokseksi 1,6m. 

Hintaluokka 180€.

NIKON PROSTAFF 3S 8X42

Testissä olleista nämä ovat kooltaan hieman 

10x42:sta pienemmät mutta reilusti 8x30:stä suu-

remmat. Näitä ei enää saa järkevästi mahtumaan 

taskuun vaan ne on kuljetettava kaulahihnassa 

roikkumassa. Valmistajan ilmoittama paino on 

565g.

Näiden kiikareiden linssien 3S pinnoite ei 

ole aivan yhtä kirkas kuin uudempi 7S. Kuva on 

myös aavistuksen vihertävämpi. En pitänyt sitä 

kuitenkaan häiritsevänä. Testattujen kiikareiden 

joukossa nämä olivat mielestäni hieman väliin-

putoajat. Kirkkaudessa ei ollut merkittävää eroa 

8x30:seen mutta suurennos ei kuitenkaan yltänyt 

10x42:sen tasolle.

Testissä passin kannen tekstit olivat luettavis-

sa valoisalla vielä 19,5m. Hämärällä etäisyys ei 

kuitenkaan ollut kuin 15m, joka oli sama kuin 8x30 

7S:llä. Lyhin tarkennusetäisyys on valmistajan 

mukaan 3m mutta omissa testeissäni 2,5m. 

Hintaluokka 190€

NIKON PROSTAFF 7S 10X42

Nämä olivat selvästi suurimmat kooltaan, suuren-

nokseltaan ja valovoimaltaan. Ulkoisilta mitoil-

taan nämä ovat vain hieman 8x42:sta suuremmat. 

Painoa kiikareilla on 645g.

Jos suurempi koko ei haittaa, nämä kiikarit 

ovat varma valinta. Suuri etulinssi yhdistettynä 

valovoimaiseen 7S-linssijärjestelmään antaa 

valovoimaisen ja terävän kuvan niin päivällä kuin 

hämärässäkin. 10x suurennos tuo katseltavat koh-

teet lähemmäksi mutta samalla myös kiikareiden 

koko kasvaa. 

Näiden kiikareiden erinomainen valovoimai-

suus tuli esille parhaiten hämärätestissä. Kun 

päivänvalossa passin kansitekstit olivat luettavissa 

21m päästä niin hämärässä katseluetäisyys lyheni 

vain metrillä. Muihin testattuihin verrattuna ero 

oli merkittävästi pienempi. Valmistajan mukaan 

lähin tarkennusetäisyys on 4m. Itse sain tulokseksi 

2,7m, jolloin kuva oli jo täysin tarkka. Tulosten 

eroavaisuutta saattaa selittää erilainen katseltava 

kohde ja sen yksityiskohtaisuus.

Hintaluokka 240€
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RAJAVIESTI TESTAA

GARMIN FORERUNNER 35

URHEILUKELLO RANNESYKEMITTAUKSELLA JA GPS:LLÄ. AKTIIVISUUSRANNEKE. ÄLYKELLO. 

TESTI HEIKKI HEISKARI

E
nsituntumalla laite on näppärän kokoi-

nen ja istuu hyvin ranteeseen. Käyttä-

minen on kohtuullisen yksinkertaista. 

Perinteisten harjoituksien aikaisten 

toimintojen rinnalla on jokapäiväinen 

aktiivisuuden seuranta, jossa laite tallentaa tiedot 

askeleista, unesta, matkasta, sykkeestä ja kaloreis-

ta. Samoin se päivittää tavoitteita aktiivisuutesi 

mukaan. Lisäksi pariliittämällä laite älypuhelimen 

kanssa, saa kellon näytölle puhelimeen tulevat 

ilmoitukset, kuten esimerkiksi viestit. 

Itse laitteesta on helppoa seurata tietoja 

kuluneesta vuorokaudesta, mutta käytännössä 

kaveriksi tarvitaan älypuhelimeen asennettava 

ilmainen sovellus, jotta historian ja tietojen 

tarkempi seuranta onnistuu. Tämän jälkeen sovel-

luksen kautta löytyy oikeastaan kaikki tarpeellinen 

ja tarpeeton tieto koko laitteen käytön ajalta, kun-

han käyttäjä muistaa synkronoida laitteet tasaisin 

väliajoin. Onneksi tämän voi hoitaa bluetooth-

yhteydellä. Lisäksi kannattaa liittyä Garmin con-

nectiin. Se on maksuton verkkoyhteisö, jossa voit 

tallentaa, muokata ja suunnitella harjoituksiasi. 

Halutessa voit myös jakaa suorituksia ja kehitty-

mistäsi, sekä seurata muita käyttäjiä ja osallistua 

erilaisiin haasteisiin. Sieltä löytyy myös harjoitus-

ohjelmia ynnä muuta aiheeseen liittyvää. 

Entäs se rannesykemittaus? Toimiiko se 

oikeasti ja kuinka tarkka se on. Verrokkina oli pari 

vuotta palvellut Suunto merkkinen sykemittari 

perinteisellä sykevyöllä. Käytännössä mittareiden 

sykenäytöt olivat maksimissaan kahden lyönnin 

sisällä toisistaan. Kuitenkin niissä oli sellainen 

ero, että sykevyön avulla mittaava laite reagoi 

hieman nopeammin sykkeen muutoksiin, etenkin 

sykkeen nopeasti kohotessa vaikka intervallihar-

joituksessa. Loppujen lopuksi itse ainakin tulin 

siihen tulokseen, että se siis toimii ja on ihan 

riittävän tarkka.

Muutoinkin Garminilla on mukava seurata 

sykkeitä, kun se näyttää hetkellisen sykkeen 

lisäksi leposykkeen ja 4 tunnin ajalta taaksepäin 

korkeimman, sekä matalimman lyöntimäärän ja 

graafisesti sykkeen vaihtelut. Tästä pystyi muuten 

esimerkiksi pariin kertaan koekäytön aikana 

vierailleen flunssan havaitsemaan jo hieman ai-

emmin kuin muita tuntemuksia oli havaittavissa. 

No miten laite sitten antoi tällaiselle satunnais-

kuntoilijalle? Hinta on ominaisuuksin nähden kil-

pailukykyinen. Mittausdataa tulee todella paljon ja 

kyllä siitä voi helposti havaita ja analysoida omia 

tuntemuksiaan niin levossa kuin treenissäkin sekä 

tietysti tehtyjä harjoituksia, kunhan kaverina on 

älypuhelin. Sitä on jopa niin paljon, että en usko 

saaneeni siitä kaikkea mahdollista edes irti. Sa-

malla saa todella kattavan harjoituspäiväkirja hel-

posti. Se jopa hieman aktivoi laiskempina kausina 

liikkumaan ja tähän samaan ajoi yhteisön kautta 

tuleva paine. Akun kesto yllätti myös positiivisesti, 

kokoajan ei tarvinnut olla piuhan päässä kiinni. 

Lataaminen myös on helppoa, kun laturinjohto 

on usb-paikkaan sopiva. Se hoitui helposti vaikka 

automatkojen aikana. Suurimpana etuna itse kui-

tenkin koin, että aina laitteen ollessa mukana on 

kaikki tarvittava mukana. Parannuksiksi itse olisin 

kaivannut virtuaalivalmentajaa, joka ehdottaisi 

minkä pituisia ja tasoisia harjoituksia kannattaisi 

tehdä kehittyäkseen parhaalla mahdollisella ta-

valla. Myös jonkinlainen palautumisajan ennuste 

voisi olla paikallaan. Esimerkiksi tilanteessa jossa 

olet kävellyt päivän aikana reilut kaksikymmentä 

kilometriä metsällä ja laite hetken päästä ehdotte-

lee liikkeellelähtöä, oli noustava vastarintaan. 

Ominaisuudet eivät ehkä ihan riitä kovimmille 

hard core -liikkujille tai kilpaurheilijoille, mutta 

meille tavallisille sukan kuluttajille kyllä.

Askeltietoja.

Kalorinkulutusta.Unirytmiä.

Sovelluksen kautta 

haasteen seurantaa.
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NÄYTTÄVÄ KUVAKIRJA LAPIN MAISEMISTA JA POHJOLAN VALOSTA

LAPINMAA – LAPLAND

MONELLE RAJAMIEHELLE TUTUTULTA, IVALOSSA RAJAVARTIJAN ELÄKEPÄIVIÄÄN VIETTÄVÄLTÄ VALOKUVAAJA PERTTI 

TURUSELTA ON ILMESTYNYT AMANITAN KUSTANTAMANA UUSI KUVAKIRJA: LAPINMAA – LAPLAND. KIRJAN TEKSTIN OVAT 

KIRJOITTANEET KAI LINNILÄ JA SARI SAVIKKO, JA NE OVAT SUOMEKSI JA ENGLANNIKSI. AMANITA, 96 SIVUA. HINTA 35€.

TEKSTI ARI KOMULAINEN
KUVAT PERTTI TURUNEN

K
irja soveltuu näin erinomaisesti myös 

lahjakirjaksi englantia taitavalle ul-

komaalaiselle. Lehtitietojen mukaan 

Lapin mat-

kailu on 

saamassa tälle talvelle 

uutta potkua – uutena 

ryhmänä Lappia valloit-

tavat kiinalaiset turistit 

ja näille pohjolan oloista 

tietämättömille kirja 

tarjoaa Lapin eksoottis-

ta maisemaa ja valoa, 

etenkin jos matkan 

aikana sattuu olemaan 

taivas pilvessä.

Kirjan jakaantuu 

kuuteen lukuun: Arktista 

valoa, Kevään ja kesän 

kirkkautta, Syksyn 

sävyt, Revontulten 

maa, Kaamos, Lumi ja 

jää. Joten perinteinen 

vuodenkierto on kirjan 

rakenteena sopivasti 

rikottu. Lapimaa 

-kirja on ensisijaisesti 

maisemavalokuvakirja, 

vain kiirunan lento-

kuva ja puun latvassa 

tähystelevä hiiripöllö voidaan laskea perinteisiksi 

lintukuviksi. Kuvissa näkyvät ihmiset, linnut ja 

eläimet (porot) ovat osa laajempaa maisemaa 

ja hyvä niin. Yhteen otokseen, joka on kuvattu 

Enontekiöllä, on tallentunut Rajavartiolaitoksen 

helikopteri, ilmeisesti valvontalennolla.

Laadukas painojälki ja –paperi takaavat 

Turusen tarkkojen valokuvien toistumisen ensi-

luokkaisena kirjan sivuilla. Myös kuvankäsittely 

on onnistunut tuomaan kuvien sävyt esille. Kirjan 

kookas vaakaformaatti tukee kameran tuottamaa 

kuvasuhdetta, joten kuvamateriaali on voitu 

sijoittaa taittoon niitä liikoja rajailematta, kuten 

kuvaaja on kuvaa etsimen läpi sommitellessaan 

tarkoittanut. 

Periteinen kuvakirjaformaatti toteutuu tekstien 

suhteen. Kai Linnilän ja Sari Savikon kirjoittamat 

hieman kuvatekstejä laajemmat tekstiosuudet 

antavat sopivasti lisätietoa ja tukevat kuvakerron-

taa omalta osaltaan. 

Pertti Turunen on tunnettu ja tunnustettu 

pohjoisen kuvien tallentaja. Hänen kuvittamiaan 

kirjoja on ilmestynyt tätä ennen kolme: Inarijärvi 

2009, Lapin valot ja Inarin Vuosi 2011. Kymmenien 

pitämiensä kuvaesitysten lisäksi hän on koostanut 

kahdeksan valokuvanäyttelyä. Tässä voisi mainita, 

että suunnitteilla oli myös yhdeksäs näyttely, 

joka jäi ainakin toistaiseksi toteutumatta. Kun 

maamme ja Rajavartiolaitoksen tasavuosipäi-

vät lähestyvät kovaa vauhtia, oli Pertti Turusen 

suunnitelmissa yli 30 vuoden ajalta kuvattuihin 

arkistokuviinsa perustuva näyttely rajamiehen 

työstä Lapin rajavartioston rajaosuudelta. RVLE:n 

tiedotuspuoli ei lämminnyt ajatukselle rahapu-

laan vedoten ja näyttelyn kokoaminen raukesi. 

Lapinmaa –kirjassa valon käyttö yhtenä vaikut-

tavana kuvaelementtinä korostuu. Ainutlaatuista 

pohjoista valoa, jota oikeastaan löytyy vuodenai-

kojen vaihtelussa vasta napapiirin pohjoispuolel-

ta, on kirjan kuvissa käytetty oivallisesti hyväksi. 

Kuvaajalle onneksi, osui kirjan kuvamateriaa-

lin kuvaamisen vuosina aktiivinen revontulten 

ajanjakso. Tästä esimerkkinä on kirjan kansikuva. 

Revontulille on omistettu yksi kirjan luku: Revon-

tulten maa. Komeita pohjan paloja on Turunen 

onnistunut tallentamaan kamerallaan useita kir-

jan sivuille ja enemmän kuin toinen mokoma on 

jäänyt varmaankin vielä myös arkistoon. Etenkin 

aukeaman panoraa-

ma sivuilla 60–61 on 

komea kuva pohjan 

palosta.

Muutamasta 

vasten aurinkoa 

kuvatuista otoksesta 

näkee nykyaikai-

sen digikameran 

kennon vajavaisen 

dynamiikan. Aurin-

gonkehrän ympärille 

on muodostunut 

kellan–vihreä rengas-

mainen kuvio, jota 

ei kuvaustilanteessa 

silmin näy. Tämä 

ei ole kuvaajan tai 

kuvankäsittelyn 

vika, vaan kameran 

kennon Bauer-mat-

riisin tuottama ilmiö 

(kennon valoa tallen-

tavissa pikseleissä 

on punainen, sininen 

ja kaksi vihreää 

matriisia, joten vihreä 

korostuu juuri puhkipalamisen rajalla).

Lapista kertovaa katselu- tai lahjakirjaa etsivälle 

on Lapinmaa –uutuuskirja oiva hankinta ja todiste 

Pertti Turusen valokuvaamisen kyvyistä.
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VALOKUVAAJA 

PERTTI TURUNEN

R
ajavartijana Rajavartiolaitoksessa 27 vuotta, eläkkeelle vuonna 

2003 Ivalon valvontaryhmästä, ylirajavartijana.

Pertti Turunen aloitti valokuvauksen harrastamisen vuonna 

1973, jolloin osti ensimmäisen järjestelmäkameran, Praktica 

LTL:n ja siihen kolme optiikkaa. Kuvasi aluksi väri- ja mustavalkea 

negatiivifilmejä. Osti 80-luvulla Canonin rungon ja siihen pari objektiivia ja 

siirtyi kuvaamaan myös diamateriaalille. Diamateriaali oli käytössä vuoteen 

2003, jolloin hankki ensimmäisen digitaalisen järjestelmäkameran, Canon 

EOS 10D:n. Nyt Pertin arkistossa on digikuvia noin 70 000 ja lisäksi skannaa-

mattomia dioja joku tuhat. 

LAPIN RAJAN KUVAAJA

Työaikanaan rajalla Pertti teki useita kuvaustehtäviä, kuten vierailujen 

kuvaamisia, sekä erilaisten työtapahtumien taltioimista. Maininnan arvoinen 

on Rajan 86. vuosipäivän pääjuhlan multimediaohjelma, tilaisuus järjestettiin 

Ivalossa. 

Seuraava iso työ, 

jonka Pertti teki 

rajalle, oli esitys nimeltä 

Rajamiehen neljä 

vuodenaikaa. Se tehtiin 

Rajavartiolaitoksen 

90-vuotispäiväjuhlaan 

Rovaniemelle. Kyseessä 

oli musiikilla höystetty 

multimediaohjelma, 

joka kuvattiin Ivalon 

rajavartioalueella, Rova-

niemellä, Kilpisjärvellä 

sekä Sallassa.

Kuvissa lenneltiin helikopterilla, kelkkailtiin, hiihdettiin, ajettiin mönkijöillä 

ja kesällä tietenkin käveltiin. Esityksen kuvia Pertti kuvasi luonnossa rajoilla, 

raja-asemilla ja esikunnassa. Kuviin tallennettiin lähes kaikkia vaiheita mitkä 

tuolloin liittyivät rajamiehen työhön. 

Pertille annettiin Lapin Rajan esikunnasta kaikki mahdollinen apu 

kuvauksiin. Missään vaiheessa ei ollut mitään ongelmia. Pertti oli tyytyväinen 

lopputulokseen ja niin oli myös tilaaja, Lapin rajavartiosto. Tuota esitystä Raja 

on käyttänyt useissa tilaisuuksissa myöhemminkin.

Suomalainen 
small talk
Sanotaan, että suomalainen ei puhu, 
paitsi saunassa. Meidän kanssamme 
voit riisua turhat tittelit ja puhua 
metsäasioista kuin kaverillesi.
 
Lämpenitkö ajatukselle? 
Ota yhteyttä!
p. 020 461 478
www.storaensometsa.fi Rantakatu 26 B, 2 krs, 80100 Joensuu

p. 0400 800 140  
www.karjalanviisumit.fi

Passi- ja
viisumikuvat
ilmaiseksi
viisumin
tilaajalle!

Tilaa viisumi netissä.
Nyt myös muiden maiden viisumit meiltä.

Venäjän
vuosi-
viisumit
alk. 130€

Järnefeltintie 8, 82600 Tohmajärvi
Puh. 050 309 6337, 045 650 1161

www.lampoidea.fi

LENTOASEMAN APTEEKKI

Tikkurilan Uusi 
Apteekki

Katso kuukauden tarjoukset nettisivuiltamme!
TikkurilanUusiApteekki.fi

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

Palvelupiste kansainvälisellä puolella

T2 Schengen (Porttialue 16-31)

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

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

Palvelupiste kansainvälisellä puolella maanantai-lauantai 5.30 - 21.00
T2 Schengen (Porttialue 16-31) sunnuntai 5.30 - 21.30

Katso kuukauden tarjoukset nettisivuiltamme!
www.tikkurilanuusiapteekki.fi 

verkkoapteekki
www.netti-apteekki.fi 
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NUORUUDEN HARRASTUS HERÄSI 

PEHMENTÄMÄÄN ELÄKKEELLE 

JÄÄNTIÄ

RAJAPARTION 

VAUHDIKAS 

SEIKKAILU 

KUUTUAN 

KAIRASSA

ROMAANI KUUTUAN VALTIAAT.

KOVAKANTINEN, 246 SIVUA. 

KUSTANTAJA: VÄYLÄKIRJAT. 

TEKSTIN LAINAUKSET KUUTUAN 

VALTIAAT –KIRJASTA.

TEKSTI JA KUVA JUKKA MÄKIKYRÖ

”
Jatketaan”, Laaksola sanoi hiljaa 

itselleen ja nosti ryhdin rajavartijan 

suoraksi.

Mikä sai minut virittämään henkiin 

nuoruuden ajalle jääneen harrastuk-

seni – kirjoittamisen – jäädessäni eläkkeelle. – Jat-

kuminen. Se, ettei siirtyminen Lapin rajavartioston 

palveluksesta eläkeläiseksi ja muihin töihin 

muodostuisi liian isoksi askeleeksi: kirjoittamisella 

käsittelin ajatuksissani rajavartiostoa reilun puo-

len vuoden ajan heti eläkkeelle jäämisen jälkeen. 

Se aika meni kuvitteellisen KUUTUAN VALTIAAT 

-teoksen ensimmäisen käsikirjoitusversion kir-

joittamiseen. Pehmeä lasku erilaisen arkielämän 

jatkumiseen…

Sen jälkeen pikkuhiljaa muokkasin, mietin, 

ja hioin tekstiä… ja laitoin sen puoleksitoista 

vuodeksi kaappiin – rimakauhu. Kunnes otin sen 

jälleen esiin ja luin käsikirjoituksen läpi – onpa 

hyvä!

”Liikkumatta molemmat tai ammun!” Karjaisu 

hitsasi tilanteen. ”Nyt alkaa minun show.”

Kymmenisen vuotta sitten suunnittelin tekevä-

ni raja-aiheisen piirroskirjan kun jään eläkkeelle: 

olihan minulla jo silloin lukuisia valmiita piirroksia 

ja nipullinen luonnoksia aiheesta. Mutta viimeisi-

en vuosien vartioasema-aikana, kun kuljin partios-

sa mm. Saariselän tunturien pohjoispuolisella 

Kuutuan alueella, muoto muuttui romaaniksi. 

Laitoin kirjan kansikuviksi kuitenkin kaksi piirrosta-

ni jäljeksi yhdestä harrastuksestani.

”Jatkuminen”, sanoin saunan lämpömittarille, 

jonka viisari 

oli kääntynyt 

raapimaan 100:a 

astetta.

”Lähdetään 

uimaan”,… Tum-

maan veteen syn-

tyi kaksi suoraa 

vierekkäistä 

pitenevää ja 

levenevää vanaa, 

joiden päissä 

vilahtelivat ryt-

mikkäästi vaaleat 

pakarat.

Kolmas har-

rastukseni suun-

nistus on viime 

vuosien aikana 

noussut takaisin 

iltarasteilta myös 

kilpailurinta-

malle.

Palaan takaisin 

tähän tiistai-

iltaan. Mietin 

kolmosrastia: 

näin sen pienen 

jyrkänteen, mutta 

en heti tajunnut, että se olikin toiseksi ylin jyrkän-

ne ja menin käyrän verran alhaalta notkon ohi… 

puolen minuutin virhe – 30 sekuntia liikaa.

Havahdun.

Se ministeri tapaaminen on huomenna. Minun 

pitää hoitaa se tyylikkäästi ja ikimuistoisesti. 

Pullapuolta on oltava. Olen pyöritellyt ministeriä 

ajatuksissani jo pitemmän aikaa: sanat ja lauseet 

ovat tehneet hallittuja kuperkeikkoja, ja ne 

ovat aina nousseet paremmassa järjestyksessä 

jaloilleen. Huomenna ne kävellään ruutupaperil-

le, jossa saavat vielä seisoa pari päivää. Kypsyä. 

Sitten vasta koneelle ja tikulle.

Ministeri veti henkeä ja puristi kaksin käsin 

Kuningatarkääretorttua, jonka päistä tursusi 

kermavaahtohilloa.

Seuraavaksi on vielä aiheellista miettiä 

pöytäseurueiden lisäksi pari yksittäistä henkilöä 

rytmittämään tapahtuman kerrontaa.

Pöydässä istui myös Ivalon kohteliain mies.

Heitän lisää löylyä. Juoksun rasittamat eturei-

det alkavat löysätä. Olo on nuorekas…

Uskon pyyhe valahti lantiolta lattialle. Unelman 

persikan pehmeä vatsa hehkui.

”Saksanpaimenkoira”, puhaltelen puoliääneen, 

kipakan löylyn painaessa hartioita kumaraan. 

Arvostetun rajakoiran toimintaakin on tekstissä 

kuvattu.

Karhujen hajut saivat sen kierrokset nouse-

maan äärimmilleen ja se repesi kovaan haukun-

taan.

Mietin vielä…

Kyllä se on valmis. Pitää kirjan tarina jo lopetella 

– alkavat patruunat loppumaan lippaista.

Kirjoittaminen – matka – on ollut parasta. 

Olen jännittänyt Hiluxin takapenkillä ja juossut 

henkeni edestä mukana monet kerrat, miten 

minun rajapartio koirineen selviytyy tästä- ja 

tästäkin tilanteesta. Ja nyt olen määränpäässä, 

esikoiskirjani KUUTUAN VALTIAAT kädessä. Olo on 

mukava… tavallinen.

Mutta tarjoan Sinulle kyydin rajavartioston 

Hiluxin takapenkillä, turvavyö kiinnitettynä.

”Veli venäläinen on näköjään rattimies, mutta 

minulta et karkaa! Pidä Erkki kiinni nyt mennään 

eikä meinata.”

Harrastusterveisin rajavartija evp ja kirjailija Jukka 

Mäkikyrö, Rovaniemi

Kirjaa saatavana: jukka.makikyro@hotmail.fi, 

puh. 040 827 4659 ja www.vaylakirjat.fi 
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Ylä-Kainuu

Venäjän kielen kesäkurssit Pietarissa
Pietari tarjoaa mahtavat puitteet 
venäjän kielen opiskeluun. Historialli-
nen miljöö, venäläisen keittiön herkut 
ja kaupunkielämän syke antavat lisä-
virikettä oppimiseen.

www.venajanmatkat.com

Kurssiajat .-1 .6. ja .-1 .7.
Opetus 40 oppituntia, 3  euroa 
(meiltä myös matkat, majoitus 
ja viisumi)

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

www.op.fi
Keskuskatu 3, Suomussalmi

ASIANAJOTOIMISTO MARSALA
Asianajaja MARKO MARSALA

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

Nakarin 
Kalanviljelylaitos Ky

Virolahti
SOMERIN KALA OY  VAALIMAAN KALAKAUPPA  FISH&CAVIAR

KUHMON EKO-KALA OY
Hossantie 46, 89920 Ruhtinansalmi

Puh. 040 756 6622

Husun Metsäkuljetus Oy
Hyvää Joulua!

Husunpääntie 45, Muurikkala
Puh. 0400 881 508

Muovitehdas
ABSO Oy

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

SAMPO APTEEKKI
Sampokeskus, Rovakatu 28, Rovaniemi

Puh. 016 362 661
www.sampoapteekki.fi 

Valtimon Sähkötyö Oy
HYVÄÄ JOULUA!

Teollisuustie 1, 75530 Nurmes
Puh. 013-450 505, 0500-372 823



Toivotamme kaikille 
asiakkaillemme 
ja yhteistyökumppaneillemme 
rauhallista joulua 
ja turvallista uutta vuotta! 

w w w . m i l l o g . f iw w w . m i l l o g . f i
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