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Veho ja Mercedes-Benz 
– luotettavaa kumppanuutta.
Suomen suurin autoalan toimija, perheyhtiö Veho, on perustettu Mercedes-Benzin maahantuontiin 
vuonna 1939. Siitä lähtien olemme kasvaneet henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen laajaksi palvelu-
verkostoksi. Yhteistyössä päällirakentajakumppaniemme kanssa tarjoamme Mercedes-Benzin mallistosta 
monipuoliset ja valmiit ratkaisut eri viranomaisten tarpeisiin.

Vehon hyötyajoneuvojen palveluverkosto kattaa 15 omaa huoltokorjaamoa, joita täydentää laaja itsenäisten 
valtuutettujen korjaamoiden verkosto. Viranomaisajoneuvojen huoltoon vaadittavat tiukat laatustandardit, 
varaosien oma keskusvarasto Suomessa ja vahvat 24 h huoltoautopalvelut varmistavat autojen toiminnan 
kaikissa tilanteissa. Tutustu lisää: www.vehotrucks.fi

VEHO Oy Ab | Erikoisajoneuvot
Lommilanrinne 3, 02740 Espoo
puh. 010 569 3684

Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu 
+ 16,69 snt/min. (sis. alv. 24 %). 

VEHOTRUCKS.FI
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Koronavarautumista, 
komennuksia ja 
sopimusneuvotteluja

R
ajavartiolaitoksessa on selvitty toistaiseksi hyvin koronavirusepidemiasta. Tartunnat ja altistu-
miset ovat olleet minimaalisia, vaikka moni virkamies työskenteleekin asiakaspalvelutehtävissä 
ja komennuksista on muodostunut perustehtävä, jossa tartuntavaara on normaalitehtäviä 
suurempi. Laajalti tehty etätyö ja operatiivisissa tehtävissä toteutettu virkamiesten jakaminen 
toisiaan kohtaamattomiin pienryhmiin tai partioihin, ovat vähentäneet virkamiesten välisiä kon-

takteja, mutta lisäksi tuoneet esiin hyväksi havaittuja toimintamalleja epidemian jälkeenkin sovellettaviksi. Vain 
kahdeksantuntinen vuoro ei välttämättä olekaan se ainoa oikea ja virkamiehet osaavat tehdä tehokkaasti töitä 
myös etänä. Epäilemättä myös hyvin noudatetut hygieniaohjeet ja turhien kontaktien välttely vapaa-ajallakin 
ovat vähentäneet tartuntoja. Eri SOTE-alueiden siirtyessä epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheisiin, on jälleen 
otettu uusia keinoja käyttöön. Kasvomaskeista on tullut pa-
kollisia sisätiloissa ja jopa partioautoissa, vaikka keväällä niitä 
ei suositeltu edes käytettävän. Hyötyä vai enemmän haittaa, 
todennäköisesti vasta aika näyttää.

Kirjoitushetkellä sisärajatarkastuksia ja niiden aiheuttamia 
komennuksia jatketaan 13.12. saakka. Jatkosta ei ole vielä 
virallista tietoa, vaikka tarkastusten ja komennusten jat-
kumiseen rajalla jo varaudutaankin. Maan hallituksella on 
pohdittavana, mennäänkö kansanterveys edellä ja jatketaan 
sisärajatarkastuksia, vai nöyristelläänkö EU:n komission tah-
totilaa ja luovutaan tarkastuksista. Sisärajatarkastuksia kun ei 
Schengen-sopimuksen mukaan saisi jatkaa yli puolta vuotta, 
vaikka olisi hyvä syykin olemassa. Pienen Suomen tahtotila 
on EU:ssa helppo jättää noteeraamatta, kun koronatilanne 
on varsinkin isommissa jäsenmaissa huomattavasti Suomea 
huonompi. Sillä, joutuvatko rajavartiomiehet viettämään 
joulunsa komennuksilla, ei luonnollisestikaan ole hallituksen 
päätöksissä painoarvoa, mutta sen verran hallitukselta toivoisi, 
että päätökset sisärajatarkastusten jatkamisesta tehtäisiin 
mahdollisimman hyvissä ajoin. Sisärajatarkastuspäätökset 
vaikuttavat kuitenkin satojen rajavartiomiesten arkeen ja mitä 
hitaammin hallitus pystyy päätöksiä tekemään, sitä useammat 
työlistat, lasten päivähoito- ja jouluvapaasuunnitelmat menevät uusiksi aivan loppumetreillä.

Valtion sopimuskauden 2020-22 virastokohtaiset sopimusneuvottelut ovat käynnistyneet Rajavartiolaitok-
sessa. 1%:n virastokohtainen palkankorotuserä on neuvoteltava 15.3.2021 mennessä ja se tulee maksuun 
1.5.2021. Mikäli neuvotteluratkaisua ei saada aikaan, korotus menee ns. perälautaan ja maksetaan tehtävien 
vaatipalkkoja 1%:lla korottaen. Tässä vaiheessa on vielä mahdotonta arvioida, kuinka liittojen ja työnantajan 
tavoitteet ovat yhteensovitettavissa, mutta positiivisena asiana voidaan nähdä neuvotteluille varattu aika edel-
lisiin neuvottelukierroksiin nähden. Tästä voi päätellä, että työnantajalla on aito halu saada neuvotteluratkaisu 
aikaiseksi. Epäjohdonmukaisuuksia mm. tehtävien vaativuusarvioinneissa riittää. Nyt olisi myös tuhannen 
taalan paikka saada pari ikuista ongelmaa, suoritusarvioinnin ja lähinnä sen koordinaation epäloogisuus, sekä 
ajoneuvon kuljettamisen työaikakysymykset ratkaistua. Kustannusvaikutukset ovat näissä molemmissa hyvin 
minimaalisia, mutta soveltamisproblematiikka aiheuttaa riitelyä koko organisaatiossa.

Hyvää Joulua!
Jussi Kämppi
Varapuheenjohtaja
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EDUSTAJAKOKOUSRISTEILY 
ILMAN RISTEILYÄ
VUODEN 2020 EDUSTAJAKOKOUS 
NUIJITTIIN PÖYTÄÄN POIKKEUKSELLISISSA 
OLOSUHTEISSA. ALUN PERIN 
LAIVARISTEILYLLE SUUNNITELTU 
EDUSTAJAKOKOUS MUUTTI MUOTOAAN 
PANDEMIAN VUOKSI JA KOKOUS 
PIDETIIN ETÄNÄ. ONKO ETÄKOKOUSTELU 
TULEVAISUUTTA, SEN AIKA NÄYTTÄÄ.
TEKSTI TUOMO PAJULA

M
iksipä ei. Etätöistä ja etäpalave-

reista on tullut osa tätä päivää. 

Nyt mennään olosuhteiden orjina, 

mutta moni yritys huomannee 

etätoimintojen olevan mahdolli-

suus. 

RTU:n edustajakokous meni mallikkaasti. Pelon 

varjoja oli yllä lähinnä tekniikan 

toimimisen suhteen, eikä ollut 

varmaa syntyykö vastaavaa 

keskustelua kuin kasvotusten on 

totuttu. Pelko oli turhaa ja kaikki 

toimi kuten pitikin. Keskustelua 

saatiin mukavasti ja ”kasvot-

tomana” puhuminen saattoi 

olla toisille jopa helpompaa. 

Teams -sovellus toimi alustana 

hienosti. Moderaattori sai tosin 

olla hereillä mikrofonien kanssa, 

jotka tahtoivat välillä olla väärissä 

asennoissa.

- Kokous meni hyvin, ehkä 

liiankin hyvin koska säästösyistä 

jotain palveluja pitää mahdol-

lisesti karsia ja tätäkin kautta 

säästöjä tulee aika mukavasti, 

liiton puheenjohtaja Erkki Hirvon-

salo kertoo viitaten siihen, että 

kasvotusten kokoustamisessa-

kin on etunsa.

Vaikka ohjelmisto oli tuttu ja 

sitä oli käytetty useissa etäkoko-

uksissa, niin muutama asia vielä 

mietitytti. Lähinnä pöytäkirjojen valmistuminen oli 

mielessä, joka sitten menikin hyvin ja toisena asiana 

äänestäminen, joka sekin tuli testattua onnistu-

neesti, Hirvonsalo jatkaa. Kokouksessa äänestettiin 

seniorijäsenten jäsenmaksun nostamisesta. Unioni 

esitti  68-vuotiaiden ja tätä nuorempien jäsenmak-

sun korotuksesta, vuodesta 2021 alkaen 43 eurosta 

50 euroon. Perusteluna olivat henkilövakuutusten 

hinnantarkastukset. Enemmistö äänesti korotuksen 

puolesta. 

HALLITUKSEEN UUSIA KASVOJA
Hallituksen erovuoroiset väistyivät uusien tieltä. 

Tässä rotaatiossa erovuoroisina olivat seuraavat 

henkilöt (varamiehet suluissa); Jussi Kämppi (Pekka 

Lautala), Tero Turkia (Veli-Matti Rantaeskola), Teemu 

Romppanen (Jani Rautiainen), Sven-Peter Nygård 

(Peter Sandvik, Pirkko Kujanen (Petri Kettunen), 

Antti Elomaa (Satu Saarivuori) sekä Tuomo Isomaa 

(Juha Eteläinen).

Uusina jäseninä hallitukseen astuivat; Mats 

Liljeroos (Sebastian Virta), Satu Saarivuori (Jan-Erik 

Joffs), Antti Elomaa (Ville Kukkonen), Heikki Piirai-

nen (Tero Turkia), Jussi Kämppi (Pekka Lautala), 

Teemu Romppanen (Jani Rautiainen) sekä Tuomo 

Isomaa (Juha Sankala). Hallitukseen valittiin lisäksi 

Pauli Koson varamiehen, Jouni Suhosen tilalle Vesa 

Turunen.

Hirvonsalo pitää hyvänä päätöksenä edustaja-

kokoustarkkailijan valintaa, jota hän on toivonut jo 

pidemmän aikaa. 

- Olen puhunut edustajakokoustarkkailija-

asiasta useita vuosia ja nyt se saatiin. Onhan meillä 

sellainen joskus ollut, mutta vuosia mentiin ilman. 

Olisi mukava, jos tästä tulisi perinne. Tämähän ei 

missään nimessä kyseenalaista hallituksen toimin-

taa vaan nyt saadaan raportti siitä, miten asioita 

on viety eteenpäin. Kyseistä roolia ei ole hetkeen 

ollut, mutta mitä kokeneempia on kyllä tarvittaessa 

auttamaan. Edustajakokoustarkkailijaksi valittiin 

Antti Häkämies ja varalle Suvi Puska.

Kokouksessa päätettiin julkilausumavaliokun-

nan perustamisesta. Kyseiseen tehtävään tulivat 

valituiksi; Erkki Hirvonsalo, Jouni Kurttila, Janne 

Varonen ja Satu Saarivuori. Uusi ryhmä kokoon-

tuikin ensimmäisen kerran jo toisen kokouspäivän 

päätteeksi ja laati mediatiedotteen.

KOULUTUSRINTAMALLE UUSIA TUULIA
RTU:n pääluottamusmiesten varamiehelle Mika 

Aholalle koulutusvastaavan tehtävät tarjoiltiin luon-

nollisesti kylkiäisinä. 

- Kun otin tehtävän vastaan, lähdin hoitamaan 

sitä avoimin mielin. Ei ollut suuremmin ajatuksia, 

miten lähtisin viemään tehtävää eteenpäin. Mentiin 

aikalailla samalla kaavalla kuin edellinenkin vuosi. 

Nyt vajaan vuoden aikana olen kuitenkin ehtinyt 

pohtimaan, mitä asioille voisi tehdä ja mihin suun-

taan niitä voisi viedä. 

Kokouksessa Ahola esitti visionsa tulevasta 

koulutuskimarasta, joka polkaistaan käyntiin. 

Esittelyssä Ahola avasi ajatuksiaan, kuinka tärkeää 

olisi kouluttautua ja saada riittävä osaaminen jo 

luottamusmiestehtävän alkutaipaleella. 

- Tuli ajatus koulutuksen kehittämisestä, joka 

Oulussa. KUVA TUOMO PAJULA
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tulisi olemaan niin sanotusti luotta-

musmiehen peruspolku. Meillä on oma 

virkaehtosopimus, jossa kerrotaan asioita 

todella tarkasti, joskin paljon tulee myös 

yleisestä virkaehtosopimuksesta. Pääs-

tään heti pureutumaan tähän maailmaan 

ja omista miehistä löytyy paljon pitkän 

linjan luottamusmiehiä sekä palkkatiimis-

sä työskennelleitä, joiden varaan tällainen 

peruskurssi voidaan rakentaa, Ahola 

toteaa.

EDUSTAJAKOKOUSALOITTEET 
UUTEEN NOUSUUN

Pitkästä aikaa unionin ylin päättävä elin 

sai käsiteltäväkseen useita edustajako-

kousaloitteita.

- Tämähän oli ensimmäinen edustajakokous 

aikoihin, jossa tuli neuvottelutavoitteita. Aiemmin 

näitä puitiin puheenjohtaja- ja luottamusmiespäi-

villä, mutta nyt ajateltiin, että ylin päättävä elin saa 

päätettäväkseen sille kuuluvat asiat. Näin kenttä 

saa paremmin äänensä esille. Aloitteita perustel-

laan ja niistä keskustellaan, Hirvonsalo hehkuttaa 

uutta suuntaa ja toivoo samalla aloitteita entistä 

rohkeammin. 

- Pyramidi on oikein päin, kun perusta on alla ja 

sieltä mennään kärkeä kohden. Olisi tärkeää, että 

yhdistysten kautta tulisi se, mitä liitto on. Usein 

pyramidi on väärin päin ja pikku porukka miettii asi-

oita. Jäsenistötä ei tule tarpeeksi ideoita, hän jatkaa.

Yhtenä aloitteena käsiteltiin jo prosessissa ollutta 

nimikylttiasiaa. Nimikylttien esillä pitämisessä on 

tullut ongelmia maalittamisen muodossa ja asiaa on 

alettu viemään eteenpäin. Suomenlahden yhdistys 

esitti nimikylttien poistamista virka-asuista ja esitys 

hyväksyttiin. 

Muita hyväksyttyjä esityksiä olivat; Immolan 

Rajavartioyhdistys esitti valtakunnallista teknisen-

valvonnan ammattitaitolisää sekä valtakunnallista 

teknisenvalvonnan ammattitaitolisää. 

Kaakon Rajavartioyhdistys esitti hankittavaksi 

tieturvapalveluita jäsenhintaan sekä perustettavaksi 

Instagram/ Twitter tiliä. 

Oulun merivartioyhdistys esitti yhdistyksille 

maksettavaa hallintokulukorvausta.  Suomenlah-

den meri -ja rajavartioyhdistys esittää sotilaiden ja 

siviilien kokemusosan kehittämistä sekä palkkata-

kuun muodostamista siirryttäessä vaativampaan 

tehtävään. Hallitus oli esittänyt hyväksyttäväksi 

kaikkia kyseisiä esityksiä.

Hylätyksi kokouksessa tuli Suomenlahden 

meri- ja rajavartioyhdistyksen esitys Rajatur-

vallisuusunionin puheenjohtajan ja hallituksen 

palkkioista päättämistä. Hallitus esitti hylätyksi ja 

myös edustajakokous hylkäsi esityksen perusteena, 

että kyseinen toiminto aiheuttaisi sääntömuutoksen. 

Esityksen laatijat toivoivat muutenkin avoimuutta 

hallituksen palkkioiden suhteen. Puheenvuoroissa 

toivottiin, että palkkiot olisivat jossain julkisesti tai 

ainakin jäsenistön nähtävillä.

PUHEENJOHTAJA PEUKALORUUVIIN

Unionin puheenjohtajan valinta oli yksimielinen, 

mutta ennen nuijan kopautusta hiukan prässättiin. 

Kysymyksissä Hirvonsalo sai luotisuihkua tulevien 

säästötavoitteiden osalta kun jäsenistö halusi kättä 

pidempää, miten jäsenistö saa rahoilleen vastinetta.

Kysyttäessä Hirvonsalolta, oliko tämä valmis-

tautunut kysymyspatteristoon, hän ei myönnä 

ajatelleensa asiaa 

- Olen toiminut pitkään ay -toiminnassa ja nähnyt 

edunvalvontaurani aikana useita eri sopeuttamistoi-

mia. Nämä kysymykset olivat toki odotettuja, mutta 

en ollut sen koommin valmistautunut niihin.

Hirvonsalo tietää, että työnantaja voi luoda 

uhkakuvia ja palkkaleikkuria pelätään, mutta niihin 

pitää reagoida. 

- Korona -ajan toimiin ollaan saatu erillisrahoitus-

ta, jota aletaan jossain vaiheessa ottamaan takaisin, 

jolloin valtion talous kiristyy. 

Kysymyksissä kyseenalaistettiin liittoon kuulu-

mista, mikäli etuja aletaan heikentämään. Hirvonsa-

lo puolusteli asiaa ja painotti että juuri nythän liittoon 

kannattaa kuulua. 

- Koronalaskua ei vielä tiedetä ja edellisenkin 

hallituksen sopeuttamisohjelmasta on vielä miljardi 

toteuttamatta. Mutta ketään ei ole lomautettu eikä 

irtisanottu, Hirvonsalo jatkaa ja muistuttaa aiemmis-

ta saavutuksista, kuinka hyvä työaikasopimus on 

saatu aikaan. 

 Loppukaneettina puheenjohtaja kertoo, että 

liiton hallitus toimii hyvin ja videoyhteydellä pide-

tään iltakouluja, joiden osanotto on ollut hyvää. 

Työantajan kanssa oikeasti neuvotellaan ja etsitään 

ratkaisua, sitä kuuluista win - win -tilannetta.

Hirvonsalo valittiin Unionin puheenjohtajaksi 

vuosille 2020–2023.

SIITÄ PUHE, MIKÄ TÄRKEÄÄ
Tässäkin kokouksessa keskusteluryöpyn aiheuttivat 

loma-asunnot ja niiden hyötykäyttö. Vuosien varrella 

on harkittu hankittavaksi ja hankittukin uusia loma-

kohteita. Kohteita on hankittu jäsenistön hyvinvoin-

nin edistämiseksi ja toisena järkiperusteena on ollut 

lakkokassan kartuttaminen kiinteistöjen muodossa. 

Tätä nykyä tilanne on niin, että tiliä nakertaa use-

ampi syömähammas kohonneiden kustannusten 

myötä. Tämän kokouksen keskusteluissa esitettiin 

eri vaihtoehtoja kassan kartuttamiseksi. Ehdotettiin 

esimerkiksi juhlapyhien hintojen nostamista, varsin-

Turussa. KUVA MIIKKA RAUTAVIRTA

Turun pisteessä olivat 4.11. paikalla saamassa 
ansiomerkkejä Rautavirta, Maunu, Sandvik, Johansson 
ja Sankala. KUVA MIIKKA RAUTAVIRTA
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kin suosituimpien kohteiden osalta. Painotettiin, että 

hintoja ei saisi nostaa liikaa, etteivät ne olisi samalla 

viivalla yleisen vuokratason kanssa. Keskustelua 

käytiin myös mahdollisesta liiton ulkopuolisille 

vuokraamisesta. 

Jonkun mielestä osasta kohteista voisi jopa 

luopua, koska kaikki eivät niitä käytä ja näin ollen 

saataisi jäsenmaksua pienemmäksi. Ehdotuksissa 

oli hyviä nostoja mahdollisia tulevia vyönkiristyksiä 

silmällä pitäen.

Vapaa-ajankohteet näyttelevät suurta osaa 

liiton kassavirrasta ja ovat monelle jäsenelle suuri 

motivaattori ylipäätään kuulua liittoon. Pelkästään 

kiinteistöjen ylläpito ei ole ainoa menonreikä. Liiton 

budjetissa yksi suurimpia kulueriä on kattava va-

paa-ajanvakuutus. Vakuutusmaksut ovat kohonneet 

vuosi vuodelta, koska jäsenistö ottaa vakuutuksista 

enemmän hyötyä kuin niistä maksetaan.  

ANSIOITUNEET JÄSENET
Kokouksessa julkistettiin ansiomerkeillä palkitut 

yhdistyksen jäsenet seuraavasti. 

Pronssisen ansiomerkin saivat; Kohonen Timo 

K-SR, Johansson Kristian LSMV

Hopeisen ansiomerkin saivat; Ahola Mika LSMV, 

Kivioja Maarit LSMV, Knuutila Mikko LSMV, Maunu 

Tomi LSMV, Nygård Sven-Bertil LSMV, Pietiläinen 

Ilpo LSMV, Rautavirta Miikka LSMV, Sandvik Peter 

LSMV, Sankala Juha LSMV, Yli-Heikkilä Lasse 

LSMV, Huomo Juha K-SR, Rautiainen Jani K-SR, 

Siitonen Antti K-SR, Varonen Janne SLMV, Juuti 

Raimo RTU Seniori sekä Kallio, Petteri RTU Seniori

Kultaisen ansiomerkin saivat; Turpeinen Isto 

SLMV, Väänänen Markku SLMV, Syrenius Ari-Ville 

LSMV, Eteläpää Jarkko K-SR sekä Erkki Hirvonsalo 

LR.

FÖRBUNDSKONGRESSKRYSSNING 
UTAN KRYSSNING
FÖRBUNDSKONGRESSEN ÅR 
2020 KLUBBADES AV UNDER 
OVANLIGA FÖRHÅLLANDEN. DEN 
URSPRUNGLIGA PLANEN PÅ EN 
FÖRBUNDKONGRESSKRYSSNINGÄNDRADE 
SIN FORM PÅ GRUND AV PANDEMIN OCH 
MÖTES ORDNADES SOM DISTANSMÖTE. 
DET ÅTERSTÅR ATT SE OM DISTANSMÖTEN 
ÄR FRAMTIDEN. 

TEXT TUOMO PAJULA 

V
arför inte? Distansarbete och möten 

har blivit allt mer vanliga i nutid. Vi är 

nu slavar under omständigheterna 

men många företag har lagt märke till 

möjligheterna med distansarbete. 

GSU:s förbundskongress fungerade exempla-

riskt. Rädsla fanns framför allt med hur tekniken 

fungerar i praktiken och det var inte säkert på om 

liknande diskussioner uppstår som då man möts i 

person. Rädslan visade sig vara obefogad och allt 

fungerade som det borde. Diskussion flöt behagligt 

och det att man prata ”ansiktslöst” var får en del 

t.o.m. lättare. Teams-applikation fungerar utmärkt 

som plattform. Moderatorn får å andra sidan vara 

på sin vakt med mikrofonerna eftersom de ibland 

har en tendens att vara i fel läge.

 – Mötet gick bra, kanske lite för bra, därför utav 

sparskäl kan vissa tjänster behöva minskas och 

distansmöte som sådant medför inbesparingar rätt 

bra, säger unionens ordförande Erkki Hirvonsa-

lo och hänvisar till att även personliga möten har 

sina fördelar.

Även om programvaran var bekant och hade 

använts i flera distansmöten, fanns det fortfarande 

några saker att tänka på. Speciellt framställande 

av protokoll var i åtanke, men det gick bra och för 

det andra röstandet, som också framgångsrikt 

prövades”, fortsätter Hirvonsalo. Mötet röstade 

för att höja medlemsavgiften för senior-medlem-

marna. Unionen föreslog en höjning av medlem-

savgiften för personer som är 68 år eller yngre, 

från 43 euro till 50 euro från 2021. Motiveringen 

var personförsäkringarnas höjda priskostnader. En 

majoritet röstade för ökningen.

Utdelning av hedersutnämningarna, i bilden från vänster Pauli Koso (Sydöstra ordf.), Antti Siitonen (silver 
förtjänsttecken), Jani Rautiainen (silver förtjänsttecken), Pekka lautala (Immolas ordf.), Jarkko Eteläpää (förtjänsttecken 
i guld) och Juha Huomo (silver förtjänsttecken). BILD SUVI PUSKA
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NYA ANSIKTEN I STYRELSEN
De i tur att lämna styrelsen lämnade plats för nya. 

I den här rotationen var följande personer i tur att 

avgå (suppleanterna inom parentes); Jussi Kämppi 

(Pekka Lautala), Tero Turkia (Veli-Matti Rantaeskola), 

Teemu Romppanen (Jani Rautiainen), Sven-Bertil 

Nygård (Peter Sandvik, Pirkko Kujanen (Petri Ket-

tunen), Antti Elomaa (Satu Saarivuori) och Tuomo 

Isomaa (Juha Eteläinen).

Nya medlemmar i den styrelsen är; Mats Liljeroos 

(Sebastian Virta), Satu Saarivuori (Jan-Erik Joffs), 

Antti Elomaa (Ville Kukkonen), Heikki Piirainen 

(Tero Turkia), Jussi Kämppi (Pekka Lautala), Teemu 

Romppanen (Jani Rautiainen) och Tuomo Isomaa 

(Juha Sankala). Dessutom ersattes Pauli Kosos 

suppleant, Jouni Suhosen med Vesa Turunen.

Hirvonsalo anser det som ett gott beslut att välja 

en förbundkongressövervakare, något som Hirvon-

salo redan hoppats på en längre tid. 

– Jag har talat för en förbundskongressobser-

vatör i många år och fick vi en till slut. Vi har någon 

gång haft en sådan men i åratal har vi varit utan. 

Det skulle vara trevligt att få det till en tradition. Det 

är absolut inte att ifrågasätta styrelsens verksamhet 

utan mer att det rapporteras hur ärenden förts fram. 

Denna roll har inte funnits på ett tag men vid behov 

finns det erfarna som kan hjälpa till. Antti Häkämies 

och suppleant Suvi Puska valdes till kongressob-

servatörer.

Under mötet beslöt man även att grunda ett 

offentlighetsutskott. Följande valdes till uppgiften; 

Erkki Hirvonsalo, Jouni Kurttila, Janne Varonen och 

Satu Saarivuori. Den nya gruppen sammanträdde 

för första gången och till den andra mötesdagens 

slut gjordes ett pressmeddelande.

NYA VINDAR PÅ UTBILDNINGSFRONTEN
GSU:s huvudförtroendemans suppleant Mika Ahola 

erbjöds naturligtvis även uppgiften som utbildning-

sansvarig som ett tillägg. 

– Då jag tog emot uppgiften gjorde jag det med 

ett öppet sinne. Några större planer eller idéer på 

hur jag för uppgiften framåt fanns inte. Jag gick 

vidare med ganska samma format som året innan. 

Nu under nästan ett års tid har jag hunnit fundera 

över vad man kan göra åt saker och i vilken riktning 

man kunde styra dem. 

Under kongressen presentera Ahola sin vision 

för kommande utbildningsplan som sparkas igång. 

Presentationen lyfte upp hur viktigt det är att fördju-

pa sig i t.ex. semester-ärenden och handledande av 

de egna experterna i Gränsbevakningsväsendets 

lönesystem.

– Jag fick en idé för hur man kunde utveck-

la utbildningen på så sätt att den skulle ge en 

grundutbildning för förtroendemännen. Vi har vårt 

egna tjänstekollektivavtal, i vilket saker specificeras 

väldigt noggrant, även om en hel del kommer från 

allmänna tjänstekollektivavtalet. Vi hamnar direkt 

att fördjupa oss i den världen och bland våra egna 

män finns många rutinerade förtroendemän och 

löneteams medlemmar och med deras kunskaper 

kan man bygga en sådan grundkurs, konstaterar 

Ahola.

FÖRBUNDSKONGRESSENS MOTIONER PÅ 
STIGANDE

Efter en lång tid fick unionens högsta beslutande 

organ många motioner till behandling. 

- Det är första gången under en lång tid som 

kongressen fick förhandlingsmålsättningar. Tidigare 

har dessa behandlats på ordförande och förtroen-

demannadagarna, men nu tänkte vi att det högsta 

beslutsfattande organ får besluta om ärenden 

som hör till det. På det sättet får även fältet bättre 

framfört sin talan. Motionerna motiveras och man 

diskuterar om dem, berättar Hirvonsalo om den 

nya riktningen och önskar samtidigt allt modigare 

motioner. 

– Pyramiden är rätt svängd, då grunden är nertill 

och därifrån stiger man uppåt mot spetsen. Det 

är viktigt att via föreningarna skapar man det vad 

förbundet är. Ofta är pyramiden fel svängd och en 

liten grupp funderar på sakerna. Det kommer inte 

tillräckligt med idéer från medlemmarna, fortsätter 

han.

En av motionerna behandlade namnskyltsären-

det som redan tidigare varit under process. Synliga 

namnskyltar har blivit ett problem i form av förföljel-

se och ärendet har nu förts framåt. Finska vikens fö-

rening föreslog 

slopande av 

namnskyltarna 

från tjänsteuni-

formerna 

och förslaget 

godkändes. 

Andra god-

kända förslag 

var; Immolas 

Gränsbevak-

ningsförening 

föreslog ett 

nationellt tek-

niskt övervak-

ningstillägg. 

Sydvästra 

Gränsbevak-

ningsförenin-

gen föreslog 

anskaffning 

av trafiksäker-

hetstjänster till 

medlemspris 

och skapande 

av ett Insta-

gram/Twitter 

konto.  

Uleåborgs sjö-

bevakningsfö-

rening föreslog 

en administrativ ersättning åt föreningarna. Finska 

vikens sjö- och gränsbevakningsförening föreslog 

en utveckling av militärers och civilas erfarenhetsdel 

och en lönegaranti vid förflyttning till mer krävande 

uppgifter. Styrelsen har föreslagit att alla förslag 

godkänns.

Under mötet avslogs även Finska vikens sjö- och 

gränsbevakningsföreningens förslag på slopande 

av ordförandes och styrelsens ersättning. Styrelsen 

föreslog avslag och även förbundskongressen god-

kände avslaget med motiveringen att förändringen 

orsakar ändringar i verksamhetsreglerna. Förslagets 

skapare önskar i övrigt mer öppenhet runt sty-

relsens ersättningar. I framförandet önskades att 

ersättningarna skulle finnas någonstans offentligt 

eller åtminstone till påseende för medlemmarna.

ORDFÖRANDE I TUMSKRUVAR
Valet av unionens ordförande gjordes enhälligt, men 

innan beslutet klubbades av pressades ordförande. 

I frågorna fick Hirvonsalo en kulsvärm angående 

kommande sparåtgärder då medlemmarna vill 

få mer kött på benen huruvida medlemmarna får 

valuta för pengarna.

Då Hirvonsalo blev tillfrågad, om han förberett 

sig på ett frågebatteri medger han att han inte tänkt 

på saken. 

– Jag ha länge varit verksam inom förbundet och 

under min intressebevakningskarriär har jag sett 

flera olika anpassningsåtgärder. De här frågorna 

>>>>>
 Ari-Ville Syrenius och Maarit Kivioja. BILD MIIKKA RAUTAVIRTA
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var förstås väntade men jag har inte dess mera 

förberett mig på dem.

Hirvonsalo vet att arbetsgivaren kan skapa hot-

bilder och lönenedskärningar men man bör reagera 

på dem. 

 – Under Corona-tiden har vi fått särskild til-

läggsfinansiering, som i något skede tas tillbaka då 

statens ekonomi stramas åt. 

  I utfrågningen ifrågasattes medlemskap i 

förbundet ifall fördelarna försvagas. Hirvonsalo för-

svarade saken och betonade vikten av att speciellt i 

nuläget lönar det sig att tillhöra förbundet. 

 – Coronakostnaden är fortfarande okänd och 

från tidigare regeringens anpassningsprogram är 

ännu en miljard kvar att verkställa. Men ingen har 

permitterats eller sagts upp, fortsätter Hirvonsalo 

och påminner om tidigare prestationer, som t.ex. 

hur bra arbetstidsavtals har lyckats uppnås. 

Som slutkläm berättade ordförande hur väl 

förbundets styrelse fungerar och att man med 

videomöten håller kvällskola med gott deltagarantal. 

Vi förhandlar på riktigt med arbetsgivaren och söker 

lösningar på s.k. win-win situationer.

Hirvonsalo valdes till unionens ordförande för 

åren 2020–2023.

PRAT OM DET SOM ÄR VIKTIGT
Semesterlägenheterna och deras användning 

orsakade även i det här mötet en större diskussion. 

Under årens lopp har det övervägts anskaffningar 

och även skaffats nya semesterställen. Ställena är 

skaffade för att befrämja medlemmarnas välmåen-

de och en annan förståelig motivering har varit att 

samla ihop en strejk-kassa i form av fastigheter. 

För tillfället är situationen den att kontotillgångarna 

naggas av förhöjda avgifter. I mötets diskussioner 

föreslogs olika alternativ för att styrka kassan. Det 

föreslogs t.ex. prishöjning under högtiderna, spe-

ciellt för de mera populära ställena. Det betonades 

att prisen inte får höjas för mycket, så att det inte 

är på samma nivå som allmänna hyresnivån. Det 

diskuterades även om att hyra ut till utomstående. 

Enligt någon kunde man kanske t.o.m. avyttra en 

del av ställena eftersom alla inte använder dem och 

därför kunde medlemsavgiften minskas. I förslagen 

fanns även goda poänger med tanke på eventuella 

bältesåtstramningar.

Fritidsställena skapar en stor del av förbundets 

kassaflöde och för många medlemmar är de en stor 

motivering att över huvudtagen tillhöra förbundet. 

Enbart fastigheternas underhåll är inte det enda ut-

gifterna. I förbundets budget är en annan stor utgift 

den omfattande fritidsförsäkringen. Försäkringsav-

gifterna har höjts från år till år därför att medlem-

marna drar mer nytta av dem än de kostar. 

PREMIERADE MEDLEMMAR
Mötet publicerade även föreningarnas premierade 

medlemmar enligt följande: 

Förtjänsttecken i brons tilldelades; Kohonen 

Timo K-SR, Johansson Kristian VFSBS

Förtjänsttecken i silver tilldelades; Ahola Mika 

VFSBS, Kivioja Maarit VFSBS, Knuutila Mikko 

VFSBS, Maunu Tomi VFSBS, Nygård Sven-Bertil 

VFSBS, Pietiläinen Ilpo VFSBS, Rautavirta Miikka 

VFSBS, Sandvik Peter VFSBS, Sankala Juha 

VFSBS, Yli-Heikkilä Lasse VFSBS, Huomo Juha 

K-SR, Rautiainen Jani K-SR, Siitonen Antti K-SR, 

Varonen Janne SLMV, Juuti Raimo GSU Senior 

samt Kallio, Petteri GSU Senior 

Förtjänsttecken i guld tilldelades; Turpeinen Isto 

FVSBS, Väänänen Markku FVSBS, Syrenius 

Ari-Ville VFSBS, Eteläpää Jarkko K-SR sekä Erkki 

Hirvonsalo LR.

LEDARE
Jussi Kämppi

Corona-beredskap, 
kommenderingar och 
avtalsförhandlingar

I
nom Gränsbevakningsväsendet har man tillsvidare klarat sig väl från 

coronavirusepidemin. Smittor och exponeringar har varit minimala trots att 

många tjänstemän arbetar i kundbetjäningsuppgifter och kommenderingar 

har blivit en ny grunduppgift, även fast smittorisken är större än i normala 

uppgifter. Det vida utbredda distansarbetet och indelande av tjänstemän-

nen med operativa uppgifter i beklagligt små grupper eller patruller har minskat 

på kontakten mellan tjänstemän, men även fört fram goda verksamhetsmodeller 

som även kan tillämpas efter epidemin. Endast åtta timmars arbetspass är inte 

nödvändigtvis det enda rätta och tjänstemän kan även arbeta effektivt på dis-

tans. Onekligen har goda hygienanvisningar efterföljts och undvikande av onödi-

ga kontakter även på fritiden har minimerat smittor. Då olika SOTE-områden har 

bytt epidemifas från accelerations- och spridningsfas har nya åtgärder ännu en 

gång tagits i bruk. Ansiktsskydd har blivit obligatoriska inomhus och tom. i pat-

rullbilarna trots att man på våren inte ens rekommenderade dess användning. 

Nytta eller nackdel, högst antagligen kommer tiden att visa. 

Vid skrivandets stund kommer inregränsgranskningarna och dess förorsakade 

kommenderingar att fortsätta tills 13.12. Officiell information finns inte tillgänglig, 

även om man redan förbereder sig på att kontrollerna och kommenderingar-

na på gränsen fortsätter. Landets regering bör fundera på om man prioriterar 

folkhälsan och fortsätter inregränsgranskningarna, eller om man böjer sig för 

EU kommissionens vilja och slopar granskningarna. Enligt Schengen-avtalet 

får inte inregränsgranskningar pågå över ett halvt år, även fast det skulle finnas 

en bra orsak. Det lilla Finlands vilja är lätt att lämna onoterat i EU, eftersom 

Corona situationen i speciellt de större medlemsländerna är betydligt sämre än 

i Finland. Det faktum att gränsbevakningsmännen hamnar spendera sin jul på 

kommendering har naturligtvis mindre vikt i regeringens beslut, men så mycket 

kunde man önska att besluten om inregränsgranskningarnas fortsättning skulle 

göras i så god tid som möjligt. Beslutet om inregränsgranskningar påverkar i 

vilket fall vardagen för hundratals gränsbevakningsmän och ju senare regeringen 

lyckas fatta ett beslut desto mer arbetstidslistor, barnens daghems- och julle-

dighetsplaner blir ändrade i sista stund. 

De ämbetsspecifika avtalsförhandlingarna för statens avtalsperiod 2020-22 har 

inletts inom Gränsbevakningsväsendet. 1 %:s ämbetsspecifik löneförhöjnings-

mån finnas att förhandla om före 15.3.2021 och den går till betalning 1.5.2021. 

Om förhandlingslösningar inte uppnås, går förhöjningen ut som en allmän förhö-

jning på 1 % i lönesystemets kravklasser. I det här skedet är det ännu omöjligt 

att bedöma hur förbundens och arbetsgivarens målsättningar går att förena men 

som en positiv sak är att förhandlingstiden förlängts i förhållande till föregående 

förhandlingsomgång. Man kan dra slutsatsen att arbetsgivaren har en genuin 

vilja att få en förhandlingslösning till stånd. Ojämlikheter i bl.a. uppgifternas 

kravbedömningar förekommer. Nu finns även läge för att lösa ett par oändliga 

problem, prestationsbedömningen och dess ko-ordination samt arbetstid för 

chaufförsuppdrag. Kostnadsinverkan från dessa båda är ytterst marginell men 

tillämpningsproblematiken förorsakar gräl inom hela organisationen. 

God Jul!

Jussi Kämppi 

Viceordförande
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POHJOIS-KARJALAN ”ETÄPISTE”
RAJATURVALLISUUSUNIONIN 
EDUSTAJAKOKOUS PIDETTTIIN 
3.- 5.11.2020. KORONATILANTEEN 
TAKIA KOKOUS JÄRJESTETTIIN 
ETÄNÄ. POHJOIS-KARJALAN 
RAJAN HENKILÖSTÖYHDISTYKSEN 
KOKOUSEDUSTAJAT KOKOONTUIVAT 
YHTEEN JOENSUUN LINNUNLAHDELLE.

TEKSTI JA KUVAT HEIKKI TIIPPANA

P
ohjois-Karjalan rajan henkilöstöyh-

distyksen kokousedustajat perustivat 

”etäpisteen” Joensuun Linnunlahden 

leirintäalueelle. Leirintäalueen hyvin va-

rusteltu mökki tarjosi hyvät olosuhteet 

etäkokoukseen.  Yhdistyksen kokousedustajina 

toimivat ansiokkaasti Timo Haukijärvi Tohmajärven 

rajavartioasemalta ja Jukka Porkka Rajavartiolaitok-

sen esikunnan Onttolan toimipisteeltä. Haukijärvi ja 

Porkka olivat kokousedustajina ensimmäistä kertaa. 

MUKANA 70-LUVULTA 
ASTI
Kokemusta ei puuttunut 

Linnunlahdelta. Pohjois-

Karjalan ”etäpisteellä” oli 

mukana myös Rajaturvalli-

suusunionin seniorien edus-

taja ja kunniajäsen Jorma 

Summanen. Jorma on ollut 

kokousedustajana monissa 

Rajavartioliiton liittokokouk-

sissa ja Rajaturvallisuusunio-

nin edustajakokouksissa jo 

70-luvulta lähtien eli kuudella 

eri vuosikymmenellä. Ko-

kouksen yhteydessä Jorma 

kertoi paljon mukavia juttuja 

menneiltä vuosilta.

Muita vierailevia ”tähtiä” 

Linnunlahdella olivat luotta-

musmies Heikki Tiippana, 

Rajaturvallisuusunionin hal-

lituksen jäsen Juha Kivimäki 

ja pääluottamusmies Jouni Kurttila. Pohjois-Karjalan rajan henkilöstöyhdis-

tyksen puheenjohtaja Tomi Strandman oli mukana kokouksen ensimmäise-

nä päivänä. 

YHTEYDET TOIMIVAT
Oli ilo todeta, että yhteydet toimivat moitteettomasti. Äänestäminenkin 

”koeponnistettiin”, joka onnistui etänä hyvin. Toivottavasti seuraava edusta-

jakokous pidetään lähikokouksena perinteiseen tapaan. Mikään etäyhteys 

ei korvaa ihmisten kanssakäymistä ja keskusteluja paikanpäällä, vaikka 

etäkokoukset ovat varmasti tulleet jäädäkseen koronan ansiosta.

MUISTA PALAUTTAA 
LOMATUKIHAKEMUKSESI 
31.12.2020 MENNESSÄ!

Kunniajäsen Jorma Summanen.
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NEUVOTTELUT VIRASTOKOHTAISEN 
VIRASTOERÄN KOHDENTAMISESTA ALKOIVAT
12.11.2020 KÄYNNISTETTIIN VM:N 
SOPIMUSKAUDEN 2020–22 MUKAISET 
VIRASTOKOHTAISET NEUVOTTELUT. 
SOPIMUSKOHTAISESTI TOTEUTETAAN 
1,00% SUURUINEN VIRASTOERÄ 1.5.2021 
LUKIEN. SOPIMUSNEUVOTTELUISSA 
SOVITAAN SIITÄ, MITEN VIRASTOERÄ 
JAETAAN RAJAVARTIOLAITOKSESSA.

TEKSTI PLM JOUNI KURTTILA

N
euvottelut tulee saattaa loppuun 

15.3.2021 mennessä. Mikäli neuvot-

teluissa ei löydetä yhteistä ratkaisua, 

menee virastoerä nk. perälautaan, 

jolloin tehtävien vaativuuspalkkatau-

lukkoja tarkistetaan 1% yleiskorotuksella.

Ensimmäisen neuvottelun tavoitteena 12.11. oli 

saada käsitys liittojen ja työnantajan asettamista 

tavoitteista neuvottelukierrokselle. Liittojen tavoit-

teissa oli parannusesityksiä yksittäisten tehtävien 

vaativuustasojen parantamiseksi sekä sopimus-

tekstimuutoksia, joilla parannettaisiin virkaehtoja. 

Työnantajapuolen tavoitteista löytyi jotain saman-

suuntaisia tavoitteita liittojen kanssa. Työnantaja-

puoli hakee Rajavartiolaitoksen toimintaympäristön 

muuttumisen ja operatiivisen toiminnan resurssien 

muuttuvien käyttötarpeiden vuoksi henkilöstön 

käyttämistä joustavoittavia elementtejä sekä ajalli-

sesti, että alueellisesti. Työaikoja joustavoittavissa 

tavoitteissa tulee olemaan suurimmat vaikeudet 

neuvottelujen aikana. Neuvotteluissa pyritään myös 

ratkaisemaan se, miten kansainvälisiin tehtäviin 

määrättävien virkamiesten palkkausta sekä työaika-

korvausjärjestelmää kehitetään niin, että tehtävät 

ovat houkuttelevia ja kannustavia.

Jokainen liitto on asettanut omat virastoerään 

suhteutetut tavoitteensa. Rajaturvallisuusunionin 

tavoitelista oli taas pitkä. Edellisissä kahdessa 

virastoeräneuvottelussa saatiin korjattua pitkään 

hiertäneitä asioita mm. eri tehtävien vaativuuden-

arvioinneissa. Tällä kierroksella tavoitteena on 

parantaa perusrajavalvonnan ja merivalvonnan 

tehtävien palkkausta. Johtuen vaativuusarviointi-

käsikirjan mekaniikasta, tavoite on hiukan hankala. 

Tämän vuoksi yhdeksi tavoitteeksi nousi myös uusi 

ammattitaitopalkkio, joka kohdentuisi oto-tehtäviin. 

115€:n rajatarkastuspalkkion nosto 125€:oon koh-

distuu Kaakkois-Suomen ja Niiralan ylityspaikoille. 

Kokeneiden vartioupseerien palkkaukseen paranta-

miseen vasta tehtävässä aloittaneiden suhteen on 

myös korotuspaineita. Johtokeskustehtävissä on 

tarve laajemmalle remontille varsinkin meripuolelle, 

joissa tehtäviin on tullut kaksi syväosaamista vaati-

vaa tehtävää. Lisäksi tavoitelistalta löytyy edellisiltä 

kierroksilta jääneitä tavoitteita kuten esimerkiksi ko

iranohjaaja(koulutusvastaava), tarkkailuryhmä ja 

Helsingin rajatarkastusosaston päivystysryhmä. 

Työaikasopimuksen tekstitavoitteissa on kolme 

tavoitetta. Matkustamisen lukeminen työaikaan 

ainakin kuljettajan osalta. Partioinnin mahdollistami-

nen myös esikunnasta. Suoritusarvioinnit uusien ja 

tehtävää vaihtavien virkamiesten osalta suhteessa 

palkkaliukumaa rajoittavan koordinaation ja muiden 

virkamiesten osalta.

Liittojen asettamien tavoitteiden ja työnantajan 

tahtotilan yhteensovittaminen tulee olemaan 

haastavaa. Onneksi neuvotteluihin on varattu tällä 

kierroksella hyvin aikaa ja neuvottelupäiviä on lähes 

viikoittain 15.3. asti. Palkkaukseen vaikuttavista te-

kijöistä tultaneen pääsemään yhteisymmärrykseen, 

mutta varsinkin työnantajan asettamat työaikojen 

joustavuutta koskevat tavoitteet tulevat olemaan 

vaikeita. Rajavartiolaitoksessa on tällä hetkellä jo 

käytössä monia joustavuutta lisääviä elementtejä 

sopimusrakenteessa. Lisäjoustojen hakeminen 

ilman työaikasopimusta heikentäviä kohtia tulee 

olemaan erityisen vaikeaa.

TOIMISTO 
TIEDOTTAA 
YHTEYSTIEDOT

Rajaturvallisuusunionin toimisto

Ratamestarinkatu 11

00520 HELSINKI

Puh: +358(09) 148 5824

toimisto(at)rtu.fi

SSL-salattu toimisto(at)rtu.fi.s

Facebookissa, Toimisto Rajaturvallisuusunioni ry

Edunvalvonnan yhteystiedot löytyvät www.rtu.fi 

jäsensivuilta.

LOMATUKI 2021

Lomatukea voivat hakea kaikki työsuhteessa olevat 

Rajaturvallisuusunionin jäsenet. Etusijalla tukea 

myönnettäessä ovat jäsenet, joille tukea ei ole 

aiemmin myönnetty. Vuoden 2021 tuet haetaan 

hakulomakkeilla, jotka pitää olla Rajaturvallisuusu-

nionin toimistolla 31.12.2020 mennessä.

Lomatukihakemuskaavake ja ohjeet löytyvät 

www.rtu.fi jäsensivuilta.

JÄSENMAKSUT
Muista tarkistaa, että jäsenmaksu on otettu huomi-

oon myös palkkalaskelmassasi.

Virkavapauden ym. aikana viitteellisiä tilisiirtoja 

jäsenmaksujen maksamiseen voi tilata toimistolta.

TOIMISTOLLE ILMOITETTAVIA ASIOITA

- Työpaikka muuttuu

- Palkattomat ym. vapaat 

- Yhteystietojen muutokset

- Eläkkeelle jääminen

- Ero RTU:sta

POSTITUSLISTA
Tärkein jakelulista johon jäsen voi kuulua on oman 

jäsenyhdistyksen postituslista, samalla jäsen saa 

myös RTU:n jäsenet jakelulistan sähköpostit. Lis-

talle liittyminen/ muutokset tehdään RTU:n sivujen 

kautta omat tiedot osiossa. Yhdistysten yhteystie-

dot löytyvät www.rtu.fi jäsensivuilta.

Uuden käyttäjätunnuksen ja salasanan voi tarvit-

taessa pyytää sähköpostilla toimisto(at)rtu.fi.



11RAJAVIESTI  -  GRÄNSSEKERHETSUNIONEN RF

FÖRHANDLINGARNA OM DEN 
ÄMBETSSPECIFIKA POTTEN PÅBÖRJADES
DEN 12:E NOVEMBER PÅBÖRJADES 
ÄMBETSSPECIFIKA FÖRHANDLINGAR FÖR 
FINANSMINISTERIETS AVTALSPERIOD 
2020-21. AVTALSENLIGT VERKSTÄLLS 
EN TILL STORLEK 1,00 PROCENTS 
ÄMBETSPOTT FRÅN OCH MED 1.5.2021. 
I AVTALSFÖRHANDLINGARNA BESLUTER 
MAN OM HUR ÄMBETSPOTTEN FÖRDELAS I 
GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET. 

TEXT JOUNI KURTTILA

F
örhandlingarna borde avslutas innan 

15.3.2021. Ifall man inte hittar en gemen-

sam lösning delas ämbetspotten ut som 

allmän förhöjning, dvs 1% höjning av 

kravklasstabellernas lönenivåer.

Den första förhandlingens funktion den 12:e 

november var att få uppfattning om förbundens och 

arbetsgivarens uppsatta målsättningar för förhand-

lingsomgången. Förbundens målsättningar innehöll 

förbättringsförslag för enskilda kravnivåer och av-

talstextförändringar som skulle förbättra tjänstevill-

koren. Från arbetsgivarsidan fanns några liknande 

målsättningar som förbunden hade. Arbetsgivarsi-

dan söker på grund av Gränsbevakningsväsendets 

förändrade verksamhetsmiljö och förändrade behov 

av operativa resursernas användning mer flexibla 

element såväl arbetstidsmässigt och områdesmäs-

sigt. Målsättningen med flexibla arbetstider kommer 

att förorsaka stor svårigheter under förhandlingarna. 

I förhandlingarna strävar man även efter att lösa 

hur både avlöningen och arbetstidsersättningssys-

temet kunde utvecklas så att uppgifterna är både 

lockande och lönsamma för de tjänstemän som 

tillförordnats internationella uppgifter. 

Vartenda förbund har satt sina målsättningar i 

förhållande till ämbetspotten. Gränssäkerhetsunio-

nens lista för målsättningar var ännu en gång lång. 

I de två föregående ämbetsförhandlingsomgångar-

na fick vi korrigerat saker som länge skavt i bl.a. 

olika uppgifters kravbedömningar. Under den här 

omgången är målsättningen att förbättra grund-

gränsövervakning- och sjöbevakningsuppgifternas 

avlöning. Målsättningen är rätt knepig på grund av 

kravbedömningshandbokens uppbyggnad. Därför 

kom även ett förslag på en ny yrkesfärdighetser-

sättning som skulle inrikta sig på oto-uppgifterna. 

Gränskontrollsersättningen på 115€ skulle höjas till 

125€ för Sydöstra-Finlands och Niiralas övergångs-

ställen. Erfarna vaktofficerares avlöning i jämförelse 

med sådan som just börjat har också ett tryck på 

förhöjning. Ledningscentralerna har behov av en 

större remontering, speciellt på sjösidan, eftersom 

det har kommit till två uppgifter som kräver fördju-

pade kunskaper. Utöver detta så finns fortfarande 

kvar målsättningar från föregående omgång, 

t.ex. hundförare(utbildningsansvarig), spaningsg-

ruppen och Helsingfors gränskontrollavdelnings 

dejoureringsgrupp. Det finns även tre stycken 

textförändringsmålsättningar för arbetstidsavtalet. 

Resetiden beräknande till arbetstid, åtminstone för 

chauffören. Möjlighet att utföra patrullering även 

från staben. Prestationsbedömningen för tjänste-

män som är nya eller har bytt uppgift, vilkas lönejus-

tering begränsas av koordination i förhållande till 

övriga tjänstemän.

Förbundens målsättningar och arbetsgivarens 

vilja kommer att vara mycket svår att kombinera. 

Lyckligtvis har det reserverats gott om tid åt förhan-

dlingar och förhandlingsdagar kommer att hållas 

nästan varje vecka fram till 15.3.2021. Faktorer som 

påverkar avlöning borde kunna nås i samförstånd 

men framför allt arbetsgivarens målsättningar om 

mer flexibla arbetstider kommer att vara svåra. 

Inom Gränsbevakningsväsendet avtal finns redan 

nu många element som ökar arbetstidsflexibilitet. 

Ytterligare flexibilitet kommer att vara ytterst svårt 

att uppnå utan att försvaga arbetstidsavtalet.  

KONTORET 
INFORMERAR 
KONTAKTUPPGIFTER
Gränssäkerhetsunionens kontor

Banmästargatan 11

00520 HELSINGFORS

TEL: +358(09) 148 5824

toimisto(at)rtu.fi

SSL-krypterad e-post: toimisto(at)rtu.fi.s

Facebook: Toimisto Rajaturvallisuusunioni ry

Intressebevakningens kontaktuppgifter finns på 

www.rtu.fi medlemssidor.

SEMESTERSTÖDI 2021
Semesterstödet kan ansökas av alla Gränssäker-

hetsunionens medlemmar som är i ett arbetsför-

hållande. Medlemmar som inte tidigare beviljats 

stöd prioriteras då stöden beviljas. År 2021 stöd 

ansöks med ansökningsblanketten som bör vara 

inskickad till Gränssäkerhetsunionens kontor innan 

31.12.2020.

Semesterstödsansökningsblanketten och anvis-

ningar finns på www.rtu.fi medlemssidor. 

MEDLEMSAVGIFTER
Kom ihåg att kontrollera att din medlemsavgift har 

beaktats i din löneberäkning. 

För bl.a. tjänsteledigheter kan man beställa fak-

turor med referensnummer via kontoret, toimisto@

rtu.fi

FÖLJANDE SAKER BÖR MEDDELAS TILL 
KONTORET
- Arbetsplatsen förändras

- Oavlönade ledigheter mm.

- Förändringar i kontaktuppgifterna

- Inledande av pension

- Uppsägning av medlemskapet

E-POSTLISTA
En av de viktigaste distributionslistor som en med-

lem kan tillhöra är den egna medlemsföreningens e-

postlista och på samma gång får medlemmen även 

GSU:s medlems e-post. Att ansluta sig till listan/ 

samt förändringar görs via GSU:s sidor i avdelnin-

gen egna uppgifter. Föreningarnas kontaktuppgifter 

finns på www.rtu.fi medlemssidor.

Nytt användarnamn och lösenord kan vid behov 

begäras per e-post från toimisto(at)rtu.fi.
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RAJAVIESTIN TOIMITTAMISTA 
20 VUOTTA JA 80 LEHTEÄ
RAJAVARTIOLIITON LEHTI RAJAVIESTI ETSI 
UUTTA TOIMITUKSEN VETÄJÄÄ VUODEN 
2000 LOPULLA. OLIN MUUTAMAN JUTUN 
LEHTEEN AIEMMIN TEHNYT JA KAIPA NE 
OLIVAT OLLEET JOTENKIN MASSASTA 
EROTTUVIA, KUN TÄYSIN PUUN TAKAA 
MINUA PYYDETTIIN LEHDEN UUDEKSI 
VETÄJÄKSI. MIETIN ASIAA HETKEN JA 
JONKIN MIELENHÄIRIÖN SIIVITTÄMÄNÄ 
SUOSTUIN. TUOSTA HETKESTÄ ON 
NYT 20 VUOTTA JA 80 LEHTEÄ. NYT ON 
AIKA SIIRTYÄ SIVUUN JA ANTAA TUOMO 
PAJULAN VUOROSTAAN TOTEUTTAA 
ITSEÄÄN.

TEKSTI JA KUVAT OLLI RANUA

A
loitin lehden toimituksen vetämi-

sen vuoden 2001 alusta. Alku oli 

hankalaa, koska lehden taitto, eli 

ulkoasu, tehtiin Kuhmossa lehtipai-

nossa. Muun hoidin minä. Lehden 

tekeminen oli mielestäni kuitenkin jotenkin levällään, 

eli tuntui että se ei ollut täysin minun näpeissä. Se 

häiritsi. Tarjosin lehden toimituksen vetämistä paril-

lekin asiasta kiinnostuneelle, mutta he eivät lopulta 

kuitenkaan sitä ottaneet. Tuon jälkeen päätin, että 

joko lopetan, tai alan myös tekemään lehden taiton 

itse. Päätin, että alan taittamaan lehden itse.

Aluksi lehti oli minun jäljiltä melko rujon näköinen. 

Arvostan, että minun annettiin tehdä virheitä ja op-

pia niiden kautta. Parissa vuodessa sain ulkoasun 

kohtuullisen asiallisen näköiseksi. Tärkein asia eli 

jutut olivat koko ajan mielestäni kuitenkin hyviä. 

Lehti on aina ollut jäsenten näköinen, sillä jäsenet 

kirjoittivat käytännössä kaikki lehden jutut, kuten 

tekevät edelleen.

Edunvalvontaan liittyviä juttuja saisi olla var-

maan kaikissa lehdissä enemmän, mutta lehden 

loppupuolen ns. vapaa-ajanjutut ovat toisaalta aina 

kuuluneet meidän lehteen. Tämä erottaa meidät 

massasta, eli kaikista muista ns. liittolehdistä. 

Skarppaamisen paikka tässä kuitenkin on.

Tämä lehti on minun osalta viimeinen. Vuoden 

vaihteessa tulee sopivasti täyteen kaksikymmentä 

vuotta lehden toimittamista ja kahdeksankymmentä 

lehteä. Lehden kehittymisen takia puolet vähem-

män olisi varmasti ollut parempi. Toisaalta uusia 

tekijöitä ei ole ollut jonoksi asti. Mutta nyt onneksi 

on yksi. Rajaviestille koittaa uusi uljas aika, kun 

nuori ja innokas vetäjä ottaa lehden kehittämisen 

kontolleen. Olen luvannut antaa Pajulan Tuomolle 

kaiken tarvittavan tukeni, jotta vetovastuun siirtymi-

nen sujuisi mahdollisimman mutkattomasti. Intoa 

Tuomolla ainakin näyttää riittävän. Se on hyvä!

Lehden tekeminen on opettanut minulle paljon. 

Muun muassa tarkkuutta, taiteellisuutta ja järjestel-

mällisyyttä. Ja uuden ammatin. Se on tuonut myös 

ison pinon uusia kavereita ympäri Suomea. 

Lehden kokonaisvetovastuu oli käytännössä 

minun näpeissä koko kaksikymmentä vuotta. Liiton 

nimi, lehden painopaikka ja puheenjohtaja/päätoi-

mittaja vaihtui tänä aikana moneen kertaan. Olen 

antanut jokaisen liiton puheenjohtajan ottaa oman 

roolinsa lehdestä aikataulujensa mukaan. Kiireinen 

edunvalvontatyö on tarkoittanut jokaisen kohdalla 

ymmärrettävästi, ettei heillä ole ollut kovin paljoa 

aikaa lehdelle. Minulle se sopi hyvin. 

Vedin lehden kanssa yhtä aikaa kymmenen 

vuoden ajan ideoimaani Rajaviestimaraton 

-tapahtumaa. Kuka tahansa Rajavartiolaitoksen 

henkilökuntaan kuuluva pystyi osallistumaan tapah-

tuman kävelyyn tai juoksuun. Tarkoitus oli yhdistää 

laitoksen henkilökuntaa riippumatta siitä mihin 

liittoon hän kuului tai kuuluiko liittoon ollenkaan. 

Osallistujia oli vuosittain 30-70. Osan mielestä tämä 

oli yllättävä, mutta arvostettava teko yksittäiseltä 

liitolta. RTU:n panostus tapahtumaan oli vuosikym-

menen aikana merkittävä.

Vaikka jatkan edelleen juttujen kirjoittamista, nyt 

on kuitenkin aika tehdä myös jotain muuta.

Tuomo jatkaa tästä. Ollaan kaikki hänen apunaan 

tekemässä meidän näköistä Rajavartiolaitoksen 

parasta lehteä. Jatkossa kaikki lehteen liittyvä 

sähköpostiliikenne tulee ohjata suoraan Tuomolle 

osoitteeseen rajaviesti@rtu.fi. Mikäli tuota postia 

ajutuuu vielä jatkossa minulle, välitän sen kyllä ensi 

tilassa Tuomolle.

Kiitos vielä kaikille!

80 Rajaviestin lisäksi toimitin vuonna 2004 Rajavartiolii-
ton 50-vuotisjuhlajulkaisun. Sallan rajavartioyhdistyksen 
50-vuotisjuhlajulkaisun toimitin vuonna 2005. Julkaistuja 
lehtiä on siis 20 vuodessa yhteensä 82.
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RAJAVIESTIN VUORONVAIHTO
EDUNVALVONNAN EDESOTTAMUKSISTA 
TARJOILLAAN NYKYISIN TIETOA USEILLA 
ERI FOORUMEILLA. LÖYTYY FACEA, 
TWITTERIÄ, KOTISIVUJA JA TOISTAISEKSI 
VIELÄ PAINETTUA PAPERILEHTEÄKIN. 
KAIKKI NÄMÄ OVAT TÄRKEITÄ LÄHTEITÄ 
TIEDONKULUSSA JÄSENISTÖN JA 
PÄÄTTÄVIEN ELINTEN VÄLILLÄ. VAIKKA 
SOMEMAAILMASSA OLLAAN SEIKKAILTU JO 
PITKÄ TOVI, PITÄÄ PERINTEINEN PAPERI 
EDELLEEN PINTANSA. DIGIMAAILMA EI OLE 
VIELÄ IMAISSUT IHAN KAIKKEA MEDIAA 
MUSTAAN AUKKOONSA, MIKÄ TUNTUU 
AINAKIN VUONNA 2020 LUONTEVALTA. 
HYVÄ NÄIN. TYÖPAIKAN SOSIAALITILAN 
TAI KODIN OLOHUONEEN PÖYDÄLLÄ 
LOJUVA JULKAISU SAA VIELÄ HELPOMMIN 
SILMÄILYJÄ, KUIN ÄLYLAITTEEN 
SYÖVEREISTÄ KAIVETTAVA REPORTAASI. 
MUTTA MITÄ TULEVAISUUS TUO 
TULLESSAAN SUKUPOLVIEN VAIHTUESSA? 
VARMAANKIN DIGILEHDEN - MUTTA VIELÄ 
EI OLE PELKÄSTÄÄN SEN AIKA.

TEKSTI JA KUVA TUOMO PAJULA

O
ma kiinnostukseni lehtityöhön 

lähti pienen paikkakunnan pienestä 

lehdestä. Lukion jälkeen 90 -luvun 

puolessa välissä pääsin toimisto-

harjoittelijaksi Ylä-Kainuu lehteen, 

joka oli tuolloin Kainuun Sanomien tytärlehti. 

Finninaamaisella spittareissa kuljeksivalla klopilla 

ei ollut mitään kontaktipintaa työelämään saatika 

lehtimaailmaan. Parasta kaikessa oli kuitenkin 

kiinnostus alaa kohtaan.  

     Perustyö oli lähes kaikkia lehtikonttorin kuuluvia 

päivittäisiä tehtäviä. Välillä naputtelin rivi-ilmoituksia 

ja onnistuin jopa vuoraamaan jonkun asunnon 

uusiksi. Asiakas soittikin ja kertoi että kämppä 

pitää hyvin lämmintä, mutta vuokralainen ei olisi 

pahitteeksi. Lupasin uuden ilmoituksen seuraavaan 

lehteen. 

     Toisena päivänä suomensin mummojen hataralla 

kaunokirjoituksella kellastuneelle paperille kirjoitta-

mia runoja. Välillä piti juoksennella pitkin konttoria, 

että tekstistä saatiin painokelpoista materiaalia. 

Pikkuhiljaa aloin kirjoittelemaan omia juttuja 

lehteen ja otin kuvia omiin sekä välillä muidenkin 

toimittajien juttuihin. Mukavia muistoja. Mukavinta 

oli kuitenkin päästä kirjoittamaan. Kirjoittaminen 

olikin mielekkäintä kuvaamataidon mediajuttujen 

lisäksi koulussa. Paras saavutus oli yläasteelta, 

kun ylsin eräässä kirjoituskilpailussa toiseksi ja 

sain palkinnoksi puolimetrisen meetwurstitangon. 

Kilvan voittaja oli nyttemmin sanataidekasvattajana 

ja lastenkirjailijana tunnettu Tuutikki Tolonen, joten 

huonommalle en hävinnyt. Sulka hattuun, joskin sen 

jälkeen menestys on ollut sulkasadon puolella.

     Työ paikallislehdessä keskeytyi 1995, jolloin 

varusmiespalvelus tuli mukaan kuvioihin. Armeijan 

jälkeen jatkoin satunnaista juttujen tekoa ja sain joi-

takin loman sijaisuuksia lehdestä. Työ oli mukavaa, 

paitsi Puolangan kunnanhallituksen kokous, jossa 

jännittävintä oli se, kuka jäävää itsensä seuraavaksi.

MISTÄ TULOSSA, MINNE MENOSSA
Lyhyesti niille, ketkä eivät taustojani vielä tiedä. Syn-

nyin vuonna -75 Suomussalmella ja elin lapsuuteni 

vienankarjalaisessa kylässä nimeltä Hietajärvi. Ja 

ihan Suomen puolella, vaikka kotitalon ikkunasta 

näkyikin Venäjälle. Harrastukset olivat kaikkea, mikä 

liittyi metsään ja hillittömiin lumimassoihin, joita 

sillä seudulla tuppasi olemaan. Välillä isäukko antoi 

kiikarin ja ihmeteltiin rajan takana liikehtiviä sotilaita. 

Milloin olivat pilkillä, milloin hiihtelivät rajaa muuten 

vaan. Perjantaisin puolen päivän aikoihin Kosta-

muksen kombinaatissa räjäytettiin kalliota, jolloin 

nousi valtava sienipilvi ja pirtissä ikkunat resonoivat.  

     Joukkuepelejä ei päässyt pelaamaan ja luistin-

rata oli auki niin kauan kuin yksin jaksoi järven jäätä 

kolata, mutta eivätpä päässeet ison kirkon lapset 

näkemään räjäytystä.

     Kylällä ei asunut muita lapsia muutamaa vuotta >>>>>
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vanhemman siskoni lisäksi ja seuraavalle kylälle 

olikin toistakymmentä kilometriä. Juttuseuraa ei 

liiemmin ollut, joten puheenlahjat jäivät äänihuulten 

surkastuttua ja kirjoittaminen jäikin ainoaksi kom-

munikointikeinoksi. 

     Olen silti ylpeä, että sain asua kienankarjalai-

sessa kylässä, joita ei Suomessa ole kuin kolme; 

Kuivajärvi, Hietajärvi ja Rimmi. Ja vielä ylpeämpi 

olen siitä, että selvisin sieltä pois. Peräkammarissa 

olisi ollut vanhalle pojalle tilaa.

     Nykyisin aika kuluu leppoisasti Oulun seudulla 

ja virkaa hoidellaan Virpiniemen merivartioasemalla 

vartioupseerin tehtävässä. Välillä toki pitää kotikon-

nuillakin käydä ihmettelemässä, miksi nuorempana 

ei nähnyt metsää puilta.
 
 

GRAAFIKOKSI PYSTYMETSÄSTÄ
Syksyn aikana sain vihiä, että Ranuan Olli, Raja-

viestiguru olisi heittämässä kinttaita tiskiin ja jatka-

jasta ei olisi tietoa. Annettiin ymmärtää, että ketään 

alalle vihkiytynyttä tai edes tarpeeksi uskaliasta ei 

ole tiedossa ja paikka on auki.  

     Toki itsekin olen ehtinyt kerätä niin paljon harras-

tuksia ja sivutoimia ympärilleni, että hetki piti ottaa 

aikalisää ja miettiä mistä kaikesta luopuisin. Ajat-

telin, että kyse on niin valtavasta kokonaisuudesta 

ja kaikki tulisi tehdä vapaa-ajalla. Eikä minullakaan 

välttämättä olisi riittävästi villasukkia täyttämään 

edellisen toimittajan saappaita. 

     Kääntelin asiaa puolelta toiselle ja keskustelin 

asiasta niin kotona kuin kollegoidenkin kanssa. 

Sain niin positiivista kannustusta, että vaakakuppi 

alkoi kallistua Rajaviestin suuntaan. Ainoastaan 

yksi kollega kertoi haasteen olevan niin hullu, ettei 

ikinä lähtisi moiseen hommaan. Samoin hän sanoi 

aikoinaan, kun kerroin saavani perheenlisäystä. 

Kaverihan oli varmasti toistamiseen täysin oikeassa, 

mutta ajatus oli jo pureutunut niin syvälle, ettei 

paluuta tainnut olla. Aina tehdään, kun on päätetty 

- niin nytkin. 

     Ilmoitin Hirvonsalon Erkille ja Ranuan Ollille, että 

vaikka lahje vähän vipattaa, lähdetään yrittämään. 

Eikä tietenkään tähdenlennon lailla, vaan koetetaan 

tehdä tolkun otteella ja siihen mihin oma ammatti-

taito riittää.

MATALALLA PROFIILILLA UUTTA ILMETTÄ
Olli on tehnyt pitkän taipaleen Rajaviestin parissa, 

jolle ei voi kun nostaa hattua ja kumartaa syvään. 

Lehti on ollut usein palkittujen yhdistysjulkaisujen 

kilvoissa ja sen ulkoasu on ollut aina ajan hengen 

mukainen. 

     Mitään radikaaleja muutoksia en heti halua alkaa 

junailemaan, vaan lähdetään tekemään perustyötä 

opituilla linjoilla ja mietitään tulevaa maltillisesti. 

Mahdollisia uudistusehdotuksia ottaisin mielelläni 

jäsenistöltä vastaan. Kertokaa te, jotka lehteä luette 

ja siitä maksatte, mitä te siltä odotatte? Tottakai 

muistetaan se pääasia, edunvalvonta, jonka vuoksi 

lehteä painetaan.  

     Koettakaa te pitkän linjan kirjoittajat raapus-

taa niitä juttuja ja tempaiskaa uusiakin kavereita 

mukaan. Jos kynä ei ole luontevin tapa ilmaista 

ajatuksia, kuviakin kaivataan. Koetetaan saada 

reilu kuvapankki, jossa on materiaalia niin maalta, 

mereltä kuin ilmastakin käsin. 

     Tästä se lähtee. Ollaan yhteyksissä ja tehdään 

hyvää julkaisua - yhdessä!

Jutut ja kuvat jatkossa sähköpostilla:
rajaviesti@rtu.fi

RAJATURVALLISUUSUNIONIN SENIORIT 
RY:N KOKOUSKUTSU 
YHDISTYKSEMME VUOSIKOKOUS PIDETÄÄN 
TIISTAINA 9. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2021 
KLO 15.00 ALKAEN HELSINGISSÄ RTU:N 
ASUNNOLLA ITÄ – PASILASSA, OSOITE 
RAUTATIELÄISENKATU 1. KOKOUKSESSA 
KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖJEN MÄÄRÄÄMÄT 
VUOSIKOKOUSASIAT.

K
okousjärjestelyt suoritetaan ajankoh-

taisen terveystilanteen määrittämän 

kokoontumis-, matkustus-, jne. 

rajoitusten mukaan. Tästä johtuen 

yhdistyksen hallitus varaa mahdolli-

suuden siirtää kokouspaikka väljempiin tiloihin. 

Kokoukseen luodaan mahdollisuus osallistua 

etäyhteyttä käyttäen. Jäsenen, joka haluaa käyttää 

tätä mahdollisuutta osallistumiseen, tulee ilmoittaa 

siitä sähköpostitse osoitteeseen seniorit@rtu.fi, 

07.03.2021 mennessä.

HALLITUS

GRÄNSSÄKERHETSUNIONENS SENIORERS 
RF. MÖTESKALLELSE 
VÅR FÖRENINGS ÅRSMÖTE HÅLLS 
TISDAGENS DEN 9 MARS 2021 
BÖRJANDES KL. 15:00 I GSU:S LÄGENHET 
I ÖSTRA BÖLE, HELSINGFORS, ADRESS 
RAUTATIELÄISENKATU 1. UNDER MÖTET 
BEHANDLAS ÅRMÖTESÄRENDEN ENLIGT 
STADGARNA.

M
ötesorganiseringen utförs enligt 

aktuella hälsotillståndsbestäm-

melser för mötes-, rese-, osv 

begränsningar. På grund av detta 

reserverar föreningens styrelser 

möjlighet att flytta mötesplatsen till alternativa 

utrymmen. 

Mötes ordnas så att man även kan delta på distans. 

Medlemmar som vill använda sig av denna möj-

lighet bör meddela om detta per e-post till adressen 

seniorit@rtu.fi, före 07.03.2021.

 

STYRELSEN



FLIRVueTZ20
Kaksoislämpökuvasensorilla varustettu dronelämpökamera 
20-kertaisella lämpökuvan zoomauksella.

Infradex Oy | Hakamäenkuja 7, 01510 Vantaa | info@infradex.fi | +358 9 876 1011 | www.infradex.fi
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”MESTARIN ON HELPPO HYMYILLÄ!”
MESTARIKURSSI 14 KÄYTIIN 13.1.-
20.11.2020 VÄLISENÄ AIKANA. 
RAJAVARTIJOIDEN YLIMMÄLLE 
VIRKAURAKURSSILLE OSALLISTUI TÄNÄ 
VUONNA 17 YLIRAJA- JA YLIMERIVARTIJAA 
KAIKISTA MUISTA HALLINTOYKSIKÖISTÄ 
PAITSI VLLV:STA. KURSSILLE 
OSALLISTUJIEN KESKI-IKÄ OLI 44 VUOTTA 
JA IKÄHAARUKKA 36 – 50 VUOTTA.

TEKSTI JA KUVAT KURSSILAISET

K
urssilaisista lähes 75% oli jo ennen 

mestarikurssia, tai kurssin aikana siir-

tynyt tehtävään, joka edellytti kurssin 

käymistä. Osa oli ollut tehtävässä 

jo useamman vuoden. Ainoastaan 

noin 25% siirtyy uuteen, koulutusta vastaavaan 

tehtävään vasta kurssin jälkeen.

”Olen ollut kolme kesää jo vartioupseerin tehtä-

vässä, jossa jatkan toistaiseksi kurssin jälkeen.”

Etätehtäviä mestarikurssin aikana oli neljä ke-

väällä ja kaksi syksyllä. Tämän lisäksi kurssin aikana 

piti laatia portfolio johtajana kasvamisesta. Hieman 

yli puolet kurssilaisista koki, että aikaa kurssin etä-

tehtävien tekemiseen ei ollut riittävästi. Osalla tämä 

johtui siitä, että työtehtävät eivät mahdollistaneet 

ajan käyttöä, ja osalla tehtävien tekemiseen osoitet-

tu aika ei riittänyt. Tällöin oli käytettävä vapaa-aikaa. 

Vajaalla puolella kurssilaisista aikaa oli käytettävissä 

tarpeeksi.

”Ei ollut oikeasti aikaa panostaa kurssiin ja 

se harmittaa. Sinänsä asiassa olisi pitänyt olla 

itsekkäämpi, mutta kun se ei taas sovi työmaailman 

kokonaisuuteen.”

Korona vaikutti kurssin toteuttamiseen, mutta ei 

onneksi sitä perunut tai siirtänyt. Kolmesta lähijak-

sosta yksi jouduttiin muuttamaan kokonaan etä-

jaksoksi. Viimeinen, viiden viikon lähijakso muuttui 

kahden viikon osalta etäjaksoksi. Osaa tämä häiritsi 

ja osaa ei. Siitä kurssilaiset olivat kuitenkin samaa 

mieltä, että jos kurssilaiset ovat lähijaksolla, myös 

kouluttajan tulisi olla fyysisesti paikalla, ei etänä.

”Miksi me istuttiin Päivärannassa, vaikka luen-

noitsija hoiti homman etänä?”

Vaikka myös kehityskohteita löytyi, osin koro-

nasta johtuen, sai mestarikurssi kaiken kaikkiaan 

osallistujilta hyvän palautteen.

”Kurssin parasta antia on ollut mahdollisuus 

tavata kollegoja ympäri suomenniemeä, sekä 

keskustella heidän kanssaan eri hallinto- ja työyksi-

köiden tavoista toimia. Sinänsä harmi homma, että 

osa lähiviikoistakin siirrettiin etäopiskeluun, mutta 

toisaalta etäopiskelu on ollut tehokasta, poistanut 

matkustamista ja lisännyt aikaa olla iltaisin kotona 

käytettävissä, joka on monelle poikkeuksellista 

omassa arjessa.”

Rajaviestin sähköpostikyselyssä tuleville raja- ja 

merivartiomestareille kysyttiin mm. mikä kurssilla oli 

parasta, missä jäi parannettavaa ja arvostetaanko 

mestarikurssin käyneitä riittävästi.

MESTARIKURSSIN VAHVUUDET

Mestarikurssilasten plussat kurssille kiteytyivät mm. 

osuvasti valittuihin etätehtäviin ja ryhmätöihin, johta-

miseen, muihin tutustumisin ja tätä kautta verkostoi-

tumiseen sekä itsensä kriittiseen arvioimiseen.

”Opinnäytetyöt pakottivat ottamaan asioista 

selvää ja tekemään kirjallisia töitä. En ole koskaan 

ollut ryhmätöiden suuri ystävä, mutta kurssi muutti 

asenteitani. Samoin yllätyin, miten hyvin ryhmätyöt 

onnistuivat myös etänä.”

”Koin kurssista hyvänä asiana sen, että se pa-

kotti tutkimaan itseään ihmisenä ja johtajana, sekä 

arvioimaan myös itseään ja omia toimintatapoja 

kriittisesti.”

”Vaikka välillä tuntui, että onko tämä vain 

turhaa käsien heiluttelua, niin kurssi kyllä pakottaa 

arvioimaan itseä, omaa ammattitaitoa ja tekemään 

kehittymissuunnitelman tulevaisuutta varten.”

”Kurssissa oli parasta pieni pysähtyminen 

virkauran puolessa välissä tai loppupuolella. Oli 

myös hyvä päästä hetkeksi pois omasta hektisestä 

tehtävästä ja miettiä asioita toiselta näkökulmalta.”

”Luulen, että parasta kurssissa oli johtamisen 

työt. Uskon, että näitä töitä pystyn hyödyntämään 

tulevaisuudessa, koska eteen tulee kuitenkin 

ongelmia työyhteisössä ja niihin pitäisi vielä pystyä 

puuttumaan.”

”Minusta parasta on ollut se, että olen vain yksin-

kertaisesti saanut tällä kurssilla paljon uutta oppia 

johtamisesta. Myös rajaturvallisuustehtävä oli hyvä, 

kun piti selvittää laajasti RVL:n kokonaiskuvaa.”

”Parasta oli kokemusten jakaminen kokeneiden 

ja ammattitaitoisten rajavartijoiden kanssa, jotka 

tulevat kurssille erilaisista tehtävistä ja toimintaym-

päristöistä.”

”Omien aiemmin opittujen tietojen selkeä 

syventyminen. Opinnäytetöissä vaadittu itsenäinen 

tiedonhankinta lähdemateriaaleista, itsenäinen 

pohdinta sekä ajatuksien siirtäminen määriteltyyn 

tekstimuotoon aiheutti syvällisemmän oppimisko-

kemuksen. Lisäksi verkostoituminen eri vartiostojen 

mestarikurssilaisten, kurssitoverien kanssa on 

todella iso saavutettu pääoma tulevaisuuteen ja 

tuleviin työtehtäviin. Lopuksi on mainittava kurssin 

viimeisten lähiviikkojen tarjonneen mainion hen-

gähdystauon poikkeuksellisen kiireisen työvuoden 

loppumetreillä.”

MESTARIKURSSIN KEHITTYMISKOHTEET
Kurssilaisten mielestä parantamisen varaa jäi, osin 

koronasta johtuen, mm. etäluentojen määrässä, 

koulutusaiheissa ja luennoitsijoiden valinnoissa. 

Osalla oli vaikeuksia kurssin ja työtehtävien yhteen-

sovittamisessa. Kurssimatkan peruuntuminen har-

mitti monia, samoin ruokaedun saamatta jääminen 

lounaasta lupauksista huolimatta.

Seuraavassa kurssilaisten ajatuksia, mitä voisi 

kehittää:

”Kurssin pituus ja se, että tehtäviä oli ripoteltu 

pitkin matkaa. Tehtävät tulivat yleensä pareina, joi-

den palautusväli oli vähäinen. Nykytilanne työmaalla 

ei yhtään helpottanut tehtävien tekemistä.”

”Koronan vaikutuksesta kurssin rakennetta oli 

jouduttu muokkaamaan. Sen johdosta aikataulutus 

sekä kurssin sisältö haki välillä muotoansa. Koronan 
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vaikutuksesta myös perinteinen kurssimatka jäi 

toteuttamatta.”

”Osittainen etäopetukseen siirtyminen aiheutti 

opetuksen ja oppimisen haasteita. Koronan vaiku-

tukset näkyivät muutenkin mm. kurssimatkan pe-

ruuntumisena, joka oli varsin valitettava tapahtuma. 

Poikkeuksellisena aikana kurssi saatiin kuitenkin 

vietyä mielestäni läpi ilman todella merkittäviä 

puutteita.”

”Päivärannan kurssikeskus hoiti järjestelyt päiväl-

lä paremmin kuin hyvin, mutta illat olivat pitkiä.”

”Korona-ajan poikkeusolot vaikuttivat vuorovai-

kutukseen muiden kanssa, koska osa opinnoista 

käytiin etänä. Aiheista olisi saanut enemmän irti 

lähiopetuksessa.”

”Meripuolta ei otettu tarpeeksi huomioon. Olisi jo 

aika saada näkemystä myös vilkkaasti asutulta Tu-

run ja Helsingin seudulta. Lama yms. ilmiöt tulevat 

kuitenkin vilkkailta alueilta. Myös suoraan meripuo-

lelle olisi mukava saada jotain uutta potkua.”

”Sijainti Imatralla ja talon ulkopuolisten luennoitsi-

joiden vähäisyys.”

”Aika paljon enemmän olisimme voineet tehdä 

etänä ja kyllä tällainen kurssi olisi parasta järjestää 

”putkeen”, jotta kaikkien olisi mahdollista perehtyä 

kunnolla annettuihin tehtäviin. Nyt niitä vähän jokai-

nen raapi siinä virkatöidensä ohessa.”

MESTARIKURSSIN SISÄLLÖSTÄ
Kurssin sisällöstä oltiin montaa mieltä. Osa tiivistäisi 

kurssia ja osa pitäisi sellaisena kuin se olikin. Yksi-

löllisen opetussuunnitelman luominen kaikille, koska 

kurssilaiset tulevat eri tehtävistä, olisi muutaman 

mielestä otettava mietintään jatkossa. Ja yleensäkin 

täsmäkoulutusta ja eri vartiostojen huomioimista 

mm. koulutuksessa tulisi tarkastella. Lähiesimies-

työtä tehneen mestarin kokemuksista haluttiin myös 

kurssilla kuulla.

”Pitkä kesto oli mielestäni ihan ok. Kirjoittamista 

tulisi liikaa esim. kolmen kuukauden pätkälle. Eli en 

hirveästi tiivistäisi. Itseopiskelu verkossa eli vaikka 

tämä OPKEJO -harjoittelu oli huono. Tärkeä aihe 

pitäisi opettaa luennoitsijan toimesta, eikä siirtää 

vastuuta täysin opiskelijalle.”

”Etäopintojen edelleen hyödyntäminen vaatii 

kehitystyötä. Joitakin osioita on mahdollista käydä 

kokonaisuudessaan etäopinnoin sisällön laadun tai 

opetuksen tason heikkenemättä.”

”Voi olla haastavaa, mutta näkisin että koulutus 

voisi olla yksilöllisempää kohdistuen omiin työteh-

täviin, sekä omaan yksikköön ja tehtävään. Voisiko 

osan kurssityötä kohdentaa esim. oman yksikön ke-

hittämiseen tai tutkimiseen, muutenkin kuin yksikön 

työvuorojen tutkimisen osalta?”

”Esimerkiksi käsiteltäessä varhaisenvälittämisen 

mallia, olisin kenties kaivannut tarkempaa case 

study -tyyppistä opiskelumetodin käyttöä. OPKEJO 

-opintoja mestarikurssilla tulisi kenties focusoida 

enemmän kenttäjohtajan rooliin, ja aikaa tärkeän 

aiheen käsittelyyn voisi olla enemmänkin.”

”Hyödyntäisin enemmän eri vartiostoja kurssin 

läpiviennissä. Enemmän eri vartiostoista porukkaa 

luennoimaan tänne, että saataisiin käytännön oppia 

asiasta, eikä toiminta painottuisi liikaa kaakon 

kulmille.”

”Kurssi oli hienosti rytmitetty koko vuodeksi, 

jolloin oli aikaa etätehtäville.”

”Kurssin tietyt aiheet voisivat mennä syvem-

mälle käytäntöön ja kaikkien kouluttajien tulisi 

ehdottomasti olla organisaation sisältä, jotta myös 

käytännön nyanssit ovat hallussa.”

”Esim. jokin henkilö , kuka ollut pitkään rajavartio-

mestari ja tehnyt lähiesimiestyötä tulisi kertomaan 

käytännön kokemuksista.”

”Oikeusoppia vähemmän tai huomattavasti 

tarkennetuin aihepiirein. Ylipäätään keskityttäisiin 

joihinkin asioihin tarkemmin ja jätettäisiin jotain pois, 

eikä että kaikesta raapaistaan vain pintaa.”

”Ehkäpä ottaisin ACTA -järjestelmän kouluttami-

sen mukaan, sillä onhan se meidän perusjärjestel-

mämme asiakirjahallintoon liittyen.”

KIITOS KURSSINJOHTAJALLE
Kokenut ja motivoitunut kurssinjohtaja on onnistu-

neen kurssin edellytys. Kapteeni Jyrki Juvonen teki 

jälleen kerran kurssista näköisensä, eli hyvähen-

kisen, innostuneen ja oppimishaluisen. Puseroon 

tarttui kaikille varmasti tulevaisuudessa ammennet-

tavaa mm. esimiestyön, vuorovaikutuksen ja ongel-

mien käsittelyn sekä monen muun aiheen tiimoilta.

”Kurssi meni nopeasti. Tuntuu, kuin vasta eilen 

olisimme olleet Immolassa aloituspäivässä ja nyt on 

jo portfoliot tulostuksessa. Kiitos kaikille kurssi-

kavereille ja Jyrkille! Porukasta huokuu kokemus, 

osaaminen ja tahto tehdä edelleen asioita rajatur-

vallisuuden eteen, sekä Jyrkillä on lisäksi edelleen 

vahva ote kouluttamiseen. Oman alansa rautaisia 

ammattilaisia kaikki.”

”Poikkeusoloissa kurssi onnituttiin järjestämään 

vähintäänkin asiallisesti. Siitä iso plussa!”

”Tammikuussa ensimmäisellä lähijaksolla kurssi 

tuntui pitkältä, 10 kuukautta. Siitä se alkoi murene-

maan, kurssitöiden kanssa ahkeroiden kohti kevättä 

ja kesää. Nyt marraskuussa tuntuu, että varsin 

nopeasti kurssi meni, samoin kuin koko vuosi. 

Mielenkiintoisia asioita on tullut pohdittua, omakin 

käsitys on parantunut kokonaisuudesta ja seikoista, 

mitkä normaalissa työssä jäävät taka-alalle. Onnis-

tumiset koulutöissä ja hyväksytyt kurssisuoritukset 

tietysti lämmittävät mieltä.”

”Kurssinjohtajan panos kurssin onnistumiseksi 

on ollut hatunnoston arvoista. Vaikka kaikki aiheet 

eivät välttämättä olleet kaikkia kiinnostavia, innostu-

neen ilmapiirin luomisessa omalla esiintymisellään 

hän on kyllä parhaasta päästä!”

”Vuosi meni todella nopeasti ja oli välillä kiireinen. 

Etäopiskelu ja videoneuvottelut toivat oman maus-

teensa, mutta samalla myös opettivat videoneuvot-

telutaitoja. Parhainta oli tutustua uusiin ihmisiin.”

”Juvonen on kyllä seppä. Vuosi toisensa jälkeen 

jaksaa motivoida ja luoda opiskelijoille kauhua 

kurssin läpimenosta, vaikka jokainen virkamies 

tietää, että aina näistä kursseista kaikki valmistuu, 

kun loppu häämöttää.”

”Immolaan on aina yhtä inhottava lähteä, mutta 

kun kerran sinne pääsee, siellä on aina helppo ja 

mukava olla. Varsinkin tänä vuonna, kun punttisalit, 

ihmismassat yms. ahdistavat, niin Immalanjärven 

ja Immolan kankaan maastot ovat olleet piristystä 

suoraan keuhkoihin. Kurssia olisi syytä kuitenkin 

kehittää vahvasti siihen suuntaan, että se ei ehkä 

tarjoaisi kaikille samaa vaan keskityttäisiin yksilöl-

lisen opintosuunnitelman tekoon. Työlästä kyllä, 

mutta antaisi opiskelijalle ja Rajavartiolaitokselle 

varmasti enemmän.”
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ARVOSTETAANKO MESTARIA?
MESTARIKURSSI 14 TEHDYN KYSELYN 
PERUSTEELLA NOIN 75% KURSSILAISISTA 
OLI SITÄ MIELTÄ, ETTÄ RAJA- JA 
MERIVARTIOMESTARIN ARVOSTUKSESSA 
OLISI PARANTAMISEN VARAA. JOIHINKIN 
TEHTÄVIIN VALINTAA TEHTÄESSÄ VOISI 
KURSSILAISTEN MIELESTÄ ARVOSTAA 
ENEMMÄN KOKEMUSTA, OSAAMISTA JA 
PYSYVYYTTÄ KUIN KOULUTUSTA. 

TEKSTI KURSSILAISET

V
iime aikoina esimerkiksi raja- ja 

merivartioasemille on alettu ottamaan 

töihin useampi kuin yksi mestari. 

Se kertoo asenteen muuttumisesta. 

Kandit kun ovat vartioasemilla yleensä 

vain lyhyen aikaa, pysyvyyteen kannattaa varmasti 

panostaa. Näin mm. johtajuusvajetta ei pääse niin 

helposti syntymään.

Palkkaus ei mestarin tehtävissä aina ole 

kohdallaan, ja se vaikuttaa ainakin siihen, että 

joihinkin mestarin tehtäviin ei ole hakijoita ollenkaan. 

Urakehitykseen ja tehtävän houkuttelevuuteen tulisi 

työnantajan panostaa enemmän, ettei pakkosiir-

toja tarvittaisi. Ymmärrettävästi vaativammassa 

tehtävässä luulisi olevan korkeamman vaatitason ja 

palkan. Näin ei kuitenkaan aina ole.

Seuraavassa kurssilaisten vastauksia otsikon 

kysymykseen:

”En osaa sanoa arvostetaanko, mutta ainakin on 

ilmennyt toiveita ja tarpeita käytännön kokemuksen 

omaaville kokeneille mestareille.”

”Kokemusta arvostetaan, mutta palkkaus ei 

näy mm. vartioupseerin tehtävässä. Tästä syystä 

kurssille ei ole halukkaita.”

”Osittain kyllä, mutta vartioupseerin tehtävä on 

ns.kattotehtävä ja siitä haastavampiin tehtäviin pää-

seminen käytännössä mahdotonta, vaikka henkilön 

osaaminen riittäisi esimerkiksi yksikön varapäällikön 

tehtävään.”

”Omasta mielestäni arvostus pitäisi olla vieläkin 

korkeampi. Nyt tietyt tehtävät rajataan koulutuksen 

perusteella rajavartiomestarin ulottumattomiin, vaik-

ka kokemus ja osaaminen siihen varmasti riittäisi.”

”Rajavartiomestari on rajavartijan palvelusarvo ja 

siten toisen kerroksen väelle kuuluva. Kokemuksen 

arvostusta voi olla niiden osalta, jotka ovat olleet 

työkavereita vuosien ajan, myös esimiesportaassa. 

Mutta uudet johtajaksi koulutetut henkilöt ovat niin 

selkeästi kahtia jakautunutta, että paljon riippuu 

siitä, millainen arpaonni rajavartiomestarille, joka 

toinen vuosi esimiehen vaihtuessa kohdalle osuu?”

”Nyt olisi jo korkea aika saattaa rajavartijan 

koulutus vastaamaan koulutuksellisena pohjana 

poliisin AMK -tutkintoa. Rajavartiomestarin tutkinto 

olisi ylemmän AMK:n tutkinto, siinä missä MPKK on 

yliopistotasoinen. Tällöin saataisiin varmasti myös 

oikaistua koulutukseen liittyvien opinnäytetöiden 

kautta sitä vääristymää oppineisuudesta, mikä tällä 

hetkellä vallitsee sotatieteiden kandien/maisterien/

tohtorien ja meidän ”varusmiesten” välillä. Ajattelen 

asiasta niin, että tällainen koulutuksellinen uudistus 

pitäisi meillä väkeä myös paremmin talossa, jos 

samalla virkauramahdollisuudet kehittyisivät.”

”Joissain tapauksissa kyllä, mutta toisaalta 

minusta tuntuu, että rajavartiomestarien ammattitai-

toa ja kokemusta ei aina osata hyödyntää riittävästi 

asioiden suunnittelussa ja valmistelussa.”

”Monesti arvostusta mitataan palkassa. Siinä 

mielessä ei arvosteta. Monissa Etelä-Suomen hal-

lintoyksiköissä mestareille on useita eri vaihtoehtoja 

eri tehtävissä. Pohjoisempana ei ole juurikaan muita 

kuin vartioupseerin tehtäviä.”

”Kyllä mielestäni. Tehtäviä on kyseiselle henkilös-

töryhmälle haettavana johdon keskiportaassa.”

”Voi olla osittain tehtäväkohtaista, eikä mielestäni 

perustu palvelusarvoon, vaan osaamiseen, ammat-

titaitoon ja vuorovaikutusosaamiseen.”

”Parempaan suuntaan asiassa ollaan menossa, 

vaikka kehitettävääkin vielä on.”

”Maarajoilla ilmeisesti kyllä, merirajalla ei juuri-

kaan. Yksi juoksuporras miehistön ja esimiesten 

välillä.”

”Rajavartiolaitos ei toistaiseksi arvosta mestarin 

kokemusta riittävästi. Kokemus vastaan koulutus 

0-1.”

”En osaa vastata yleisesti RVL:ssa, mutta tämän 

nykymuotoisen kurssin perusteella osaan kyllä 

paremmin arvostaa aiemmin saman läpi käyneitä 

aivan eri tavalla.”

Kurssin veljesillallinen.
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”SEURAATTEKO PERÄSSÄ?”
HARRI YLÄ-KOTOLAN PUHE MESTARIKURSSI 14 
PÄÄTÖSTILAISUUDESSA:

Vieras on virta ja vieras on vene.

Eivät ne unelmies uomia mene.

Ilta on ihmisessä ja aamu on outo,

Illasta aamuun on ihmisen souto.

Illasta aamuun on yöllistä matkaa,

jos jaksat uskoa, jaksat jatkaa.

Taapäin tuijotat, soudat eteen.

Outoa venettä, outoon veteen.

- Unto Kupiainen, Soutaja -

K
un viime tammikuussa kokoonnuimme Mestarikurssi 14 aloitus-

jaksolle, oli koko maailma vielä aivan toisenlaisessa asennossa. 

Tuskin kukaan meistä osasi arvata, mitä yllätyksiä elämä toisikaan 

vuoden mittaan eteemme.

Kiitos tuon pienen, usein mainitun viruksen, olimmekin yhtäkkiä 

tilanteessa, jossa koko yhteiskuntamme, Rajavartiolaitos mukaan lukien, joutui 

reagoimaan, vastaamaan, sopeutumaan ja myös venymään.

Rajavartiolaitos on ollut kuluneena vuonna runsaasti julkisuuden valokeilassa, 

sillä sisärajatarkastusten palauttamisen myötä olemme näkyneet sellaistenkin 

ihmisten arjessa, joiden elämään emme aiemmin ole juurikaan vaikuttaneet.  

Tämä muutos on näkynyt myös erilaisten kyselyiden ja kanteluiden kasvaneessa 

määrässä. Kaiken epävarmuuden keskelläkin olemme onnistuneet viranomaise-

na pitämään ytimemme puhtaana, olemme olleet turvana kaikissa oloissa.

Venymistä, sopeutumista ja aikataulutuksen opettelua on vaadittu myös mes-

tarikurssin opintojen läpiviemisessä. Opimme hankkimaan tietoa ja tuottamaan 

ymmärrettävää, muodot täyttävää kirjallista materiaalia. Saimme havaita, että 

verkko-opetus etänä soveltuu vallan mainiosti myös ryhmätöiden tekemiseen

Toisinaan opinnäytetyöt näyttäytyivät suunnattomina vuorina, joskus pelkäs-

tään erittäin jyrkkinä rinteinä. Askel kerrallaan, pala palalta etenimme kuitenkin 

lopulta kurssin viimeiseen haasteeseen, näyteportfolion laatimiseen. Tehtävää ei 

voinut paeta, vaan se suorastaan pakotti meistä jokaisen hakemaan vastauksen 

siihen kaikkein vaikeimpaan kysymykseen. Kuka minä oikeasti olen?

Itsereflektion ja syväjohtamisen vuorovaikutuskyselyn vastausten analysoin-

nin pohjalta laadimme itsellemme kehittymissuunnitelman, jonka tavoitteena on 

paitsi kehittyä esimiehenä, myös kasvaa ihmisenä. Kirjasimme kaikki havaintom-

me portfolioon ja esittelimme työmme tulokset eli minäkuvamme ja arvomme 

toisille kurssilaisille. Luettuani kaikkien kurssilaisten portfoliotyöt ja kuunneltuani 

niistä laaditut esitykset voin hyvin kiteyttää kurssilaisten yhteisiksi arvoiksi: 

ammattitaito, luotettavuus ja yhteistyökyky.

Onko siis niin, että Rajavartiolaitokseen on yksinkertaisesti hakeutunut 

erilaisista taustoista ja lähtökohdista huolimatta saman arvopohjan omaavia 

henkilöitä, vai olemmeko pikkuhiljaa muovautuneet palvelusaikanamme? Uskon 

että molemmilla on merkitystä tässä asiassa

Erityisen merkittäväksi näen henkilökohtaisten ja Rajavartiolaitoksen arvojen 

yhteneväisyyden potentiaalin tulevissa esimiestehtävissämme, toimiessamme 

ryhmänjohtajina, vartioupseereina tai muutoin ohjatessamme uutta rajavartijapol-

vea talon tavoille. Tällöin ammattitaitoisina ja luotettavina, luontevaan vuorovai-

kutukseen kykenevinä, pystymme myös muuttuvissa olosuhteissa toimimaan 

muutoksen vetureina.

Miettiessäni sopivaa esimerkkiä tähän puheeseeni muistui mieleeni va-

rusmiespalvelukseni lähemmäs kolmekymmentä vuotta sitten Utin kankailla. 

Laskuvarjojääkäreiden koulutukseen kuului paljon perinteitä, joista eräs liittyi 

varsinaiseen laskuvarjohyppyyn. Hyppykoneen konekuorman ensimmäistä 

hyppääjää kutsuttiin vetäjäksi, jonka tärkein tehtävä oli esittää kysymys koko ko-

neelliselle hyppyyn valmistautuvia laskuvarjojääkäreitä. Kysymyksen Vetäjä esitti 

Kurssilaiset päätöskahvitilaisuudessa.

siirryttyään valmiusasentoon koneen avoimelle ovelle. Se kuului:” Seuraatteko 

perässä?”

Koko koneellinen vastasi välittömästi: ”Selvä se”, ja niin vetäjästä alkaen koko 

koneellinen hyppäsi vuorollaan luottaen sekä koulutukseensa, että varusteisiin. 

Esimerkillään vetäjä toimi siis todellisena muutosjohtajana.

Epävarmuuden vallitessa, tai yllättävien tilanteiden ilmaantuessa joukot 

tunnetusti kerääntyvät johtajansa ympärille, odottaen näkevänsä vakautta, har-

kintaa ja päättäväisyyttä. Lähiesimiehen toimintaan kohdistuu tällöin toisinaan 

jopa kohtuuttomalta tuntuvia paineita. Tällöin mekin, tänään mestarikurssilta 

valmistuvat, huolehdittuamme ammattitaitomme ylläpitämisestä, oltuamme luo-

tettavia ja kehitettyämme vuorovaikutustaitojamme, voimme esittää kysymyk-

sen: ”Seuraatteko perässä?” 
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YHDISTYSTEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT OVAT 
KAIKEN PERUSTA
YHDISTYSTEN SÄÄNTÖIHIN ON KIRJATTU 
MIKÄ ON YHDISTYKSEN TOIMINNAN 
TARKOITUS ELI MINKÄLAISEEN 
TOIMINTAAN YHDISTYKSEN VAROJA 
VOIDAAN KÄYTTÄÄ. SÄÄNNÖISSÄ 
ON MYÖS MAINITTU, KENELLÄ ON 
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUKAAN 
NIMENKIRJOITUSOIKEUS. 

TEKSTI PIRKKO KUJANEN

N
imenkirjoitusoikeutta tarvitaan 

esimerkiksi yhdistyksen pankkitilin 

avaamiseen, pöytäkirjaotteiden 

allekirjoittamiseen, hallitusten jäsenten 

muutosilmoituksiin yms. Yhdistyksen 

säännöt tulisi tarkistaa säännöllisesti, että ne ovat 

ajan tasalla ja vastaavat sitä toimintaa mikä on 

yhdistyksen toiminnan tarkoitus.

Yhdistyksen vuosikokous päättää vuosittain 

yhdistyksen toimihenkilöistä, toimintasuunnitelmas-

ta ja budjetista. Tämän takia on tärkeää, että jäsenet 

osallistuvat vuosikokouksiin yhdessä päättämään 

yhteisistä asioista.

Jos yhdistyksen vuosikokouksessa tulee hen-

kilömuutoksia nimenkirjoittajissa, tulee muutokset 

päivittää patentti- ja rekisterihallitukseen välittömästi 

vuosikokouksen jälkeen. Esim. jos puheenjohtaja/

varapuheenjohtaja/taloudenhoitaja tai sihteeri 

vaihtuvat vuosikokouksessa, myös yhdistyksen 

pankkitilin käyttöoikeudet eli käyttäjät vaihtuvat ja 

näitä tietoja ei pystytä päivittämään pankkiin ennen 

kuin yhdistyksen tiedot ovat ajan tasalla PHR:n 

tiedoissa.

Yhdistyksen ei ole pakko ilmoittaa kaikkia 

hallituksen jäseniä ja varajäseniä patentti- ja 

rekisterihallitukselle. Riittää, että PRH:lle ilmoitetaan 

nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PRH pitää yhdistysrekisteriä, johon merkitään 

rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia tietoja. Rekisteriin 

merkitään esimerkiksi yhdistyksen säännöt ja 

nimenkirjoittajat eli henkilöt, joilla on oikeus toimia 

yhdistyksen puolesta. 

Kaikki PRH:n yhdistysrekisteriin merkityt yhdis-

tykset saivat yritys- ja yhteisötunnuksen, Y-tunnuk-

sen, 18.9.2019. Samalla luovuttiin yhdistysrekiste-

rinumeron käytöstä. Jos yhdistyksellä oli 18.9.2019 

jo aiemmin saatu Y-tunnus, sama tunnus säilyy.

Muutosilmoituksen voi nykyisein tehdä sähköi-

sesti, jolloin säästää aikaa ja rahaa. Yhdistyksen 

osoitteenmuutoksen voi tehdä maksutta, mutta hal-

lituksen jäsenten muutosilmoitukset ja sääntömuu-

tokset ovat maksullisia. Muutokset voidaan hoitaa 

yhdistysrekisteriin kirjautumalla suomi.fi -palvelun 

kautta pankkitunnuksilla. Ilmoituksen tekemiseen 

tarvitset ilmoitettavien henkilöiden nimet ja henki-

lötunnukset. Kun ilmoitus on tehty, se lähetetään 

yhdistyksen puheenjohtajan sähköpostiin sähköi-

sesti allekirjoitettavaksi. Allekirjoituksen jälkeen pitää 

vielä odottaa, että PHR käsittelee muutoksen ja että 

muuttuneet tiedot näkyvät yhdistyksen tiedoissa.

YHDISTYKSEN PANKKITILIN 
KÄYTTÖOIKEUDET

Pankit ovat nykyään erittäin tiukkoja uusien pankki-

tilien, maksuaikakorttien ja tilinkäyttäjien henki-

lövaihdosten muutosten yhteydessä. Asiakkaan 

tunteminen ja siihen liittyvät kysymykset perustuvat 

pankkeja ja muita finanssilaitoksia koskevaan 

lainsää däntöön, kuten luottolaitoslakiin, verotietojen 

vaihtoa koskevaan lainsäädäntöön sekä lakiin ra-

hanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. 

Kun yhdistyksen tilinkäyttäjät muuttuvat tai 

halutaan perustaa esim. uusi pankkitili yhdistykselle, 

pankki haluaa yhdistyksen otteen patentti- ja rekis-

terihallituksesta. Tuossa otteessa näkyy yhdistyksen 

nimenkirjoittajien tiedot. Jos yhdistysotteen tiedot 

ovat vanhentuneet, pankki ei tee mitään ennen kuin 

tiedot on päivitetty ja ne ovat voimassa.

Pankki haluaa myös yhdistyksen asiakastietoihin 

tämän lisäksi kaikkien hallitusten jäsenten tiedot 

(nimi ja sotu), enää ei riitä pelkkien nimenkirjoittajien 

tiedot. 

OHJE PÖYTÄKIRJAN/PÖYTÄKIRJAN-
OTTEEN KIRJOITTAMISEEN PANKILLE

Kun yhdistyksellä on tarve tehdä muutoksia omien 

pankkitilien yms. käyttöön, tulee pankkiin aina toi-

mittaa yhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja 

tai pöytäkirjan ote koskien tilinkäyttöoikeuksia. 

Tuossa pöytäkirjassa tai sen otteessa tulee mainita 

(hallitus päätti, hallitus valtuutti jne.) seuraavat 

tiedot:

- tilinumero, jota muutos koskee

- lisättävän henkilön nimi ja henkilötunnus 

- lisätäänkö kyseiselle henkilölle tiedonsaan-

tioikeus vai laajat käyttöoikeudet (mahdollistaa 

maksujen

teon niin verkkopankissa kuin pankin konttorilla)

-pöytäkirjassa tulee olla myös maininta, mikäli 

edellisiä käyttöoikeuksia halutaan poistaa

-jos kyseiselle henkilölle on tarkoitus lisätä käyt-

töoikeus verkkopalveluun, mainitse myös tästä

pöytäkirjassa

Pöytäkirjassa tulee olla kokouksen puheenjoh-

tajan ja kahden pöytäkirjan tarkastajan allekirjoituk-

set. Näistä vähintään yhden henkilön tulee löytyä 

yhdistysrekisteriotteesta päättävästä asemasta 

(hallituksen varajäsen ei ole päättävässä asemassa). 

Pöytäkirja kelpaa myös, kun sen on allekirjoittanut 

yli puolet yhdistysrekisterissä mainituista hallituksen 

jäsenistä. Tällöin ei tarvita pöytäkirjan tarkastajia. 

Pöytäkirjaotteeseen riittää kahden oikeaksi todis-

tajan allekirjoitus. Näistä vähintään toisen henkilön 

tulee olla päättävässä asemassa yhdistysrekiste-

riotteessa. Yhdistysrekisterin tietojen tulee olla ajan 

tasalla.

Tilisopimus tulee sähköiseen allekirjoitukseen 

nimenkirjoitusoikeudellisille. Tähän pankki tarvitsee 

nimenkirjoitusoikeudellisten nimet, henkilötunnukset 

ja sähköpostiosoitteet, joihin laitetaan ilmoituksen, 

kun sopimus on allekirjoitettavissa sähköisesti.

Kokouspalkkioiden maksaminen muuttuu 

1.1.2021

KATSO -PALVELU POISTUU KÄYTÖSTÄ 
31.12.2020

Mitä Katso-palvelun päättyminen tarkoittaa?

Jos käytät nyt Katso-tunnistetta, 1.1.2021 lähtien 

et voi kirjautua sillä OmaVeroon, Lomake.fi:hin, 

Ilmoitin.fi:hin, Palkka.fi:hin tai tulorekisteriin. Kirjaudu 

asiointipalveluihin henkilökohtaisilla pankkitunnuk-

silla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Jos hoidat veroasioita toisen puolesta Katso 

-valtuuksilla, hae niiden tilalle tarvittavat Suomi.fi 

-valtuudet. Katso -valtuudet eivät muutu auto-

maattisesti Suomi.fi -valtuuksiksi. Et voi käyttää 

Katso -valtuuksia enää 1.1.2021 alkaen. Ottamalla 

käyttöön palkkatietojen käsittely -valtuuden, voit 

valtuuttaa toisen yrityksen/yhdistyksen tai henkilön 

käyttämään puolestasi Palkka.fi -palvelua.

Jos yhdistys on käyttänyt tähän asti Katso 

-palvelua kirjautumiseen Palkka.fi:n tai muihin asi-

ointipalveluihin, sen tulee siirtyä käyttämään Suomi.

fi tunnistautumista ja valtuuksia. Suomi.fi -valtuudet 

kannattaa ottaa käyttöön mahdollisimman pian, 

koska Katso -palvelu poistuu käytöstä 31.12.2020.

Jos yhdistys maksaa palkkioita, tulee sen 

valtuuttaa joku henkilö tai tilitoimisto suomi.fi valtuu-

tusilmoituksella hoitamaan palkkioiden maksaminen 

jatkossa Suomi.fi oikeuksien kautta.

(lähteet PHR, Op-pankki ja palkka.fi)
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RTU:N KOULUTUKSIA 
JA KOULUTUKSEN TULEVAISUUTTA
KORONA KURITTAA KAIKKIA TOIMIA 
YHTEISKUNNASSA. NIINPÄ RTU:N 
KOULUTUKSISSA EI OLE PÄÄSTY 
KOKOONTUMAAN FYYSISESTI, VAAN NE ON 
JOUDUTTU VETÄMÄÄN ETÄYHTEYKSILLÄ. 

TEKSTI JA KUVA MIKA AHOLA

S
yyskuussa palkkatiimien jäsenet ja 

varajäsenet kokoontuivat pääluotta-

musmies Kurttilan johdolla puimaan 

edellisen palkkatiimin koulutuksen 

jälkeen palkkalautakunnassa käsitelty-

jä tehtäviä. Näistä tehtävistä esimerkiksi erimielisiksi 

jääneet johtokeskusten tehtävät viedään neuvot-

telutavoitteena virkaehtosopimusneuvotteluihin. 

Erimielisyysprosessiin vietäviä tehtäviä ei tällä kertaa 

ollut.

Marraskuussa 

pidettiin luottamus-

miesten ja puheenjoh-

tajien koulutuspäivät. 

Ensimmäisenä päivä-

nä ohjelmassa olivat 

hallintoyksiköiden 

luottamusmieskatsa-

ukset ja ajankohtainen 

tilannekuva koronan 

suhteen. Lisäksi 

ohjelmaan kuului 

JHL:n vastaavan 

sopimusasiantun-

tijan Jorma Viialan 

esitys. Viiala kävi 

läpi tämän hetken 

edunvalvontatilan-

netta keskusjärjestön 

näkökulmasta, yleisen 

virkaehtosopimuksen 

mukaisten työryhmien 

työskentelyä sekä 

tulevaa virastoneuvot-

telua Rajavartiolaitoksessa.

Koulutuspäivien toisena päivänä ohjelmassa 

oli koulutusvastaavan esitys RTU:n koulutuksen 

kehittämisestä. Iltapäivällä kuultiin viimeiset luotta-

musmieskatsaukset ja pääluottamusmies Kurttila 

avasi luottamusmiehille ja puheenjohtajille alkaneita 

virkaehtosopimusneuvotteluita. 

Kolmannen päivän aluksi puheenjohtaja Hirvon-

salo antoi laajan katsauksen Rajavartiolaitoksen 

yhteistoimintalautakunnassa käsitellyistä asioista 

ja kävi läpi siellä käytyjä keskusteluja. Iltapäivällä 

käsiteltiin tulevia työsuojeluasioita lähinnä työtur-

vallisuushenkilöstön vaaleihin liittyen. Iltapäivän 

päätteeksi koulutettiin Teams-alustan käyttöä ja 

kokousten järjestämistä Teams:ssa. Koronatilanne 

tuskin helpottuu alkuvuoteen mennessä ja mah-

dollisesti moni paikallisyhdistys joutuu miettimään 

kokouksen toteuttamista etänä.

AJATUKSIA KOULUTUKSEN 
KEHITTÄMISESTÄ

Varapääluottamusmiehen pestin kylkiäisinä sain 

hoidettavakseni myös koulutusvastaavan tehtävät. 

Tämän vuoden osalta ollaan menty viime vuoden 

marraskuussa sovitun kaavan mukaisesti, mutta 

kaikki koulutukset on jouduttu järjestämään etänä. 

Edustajakokouksen siirtyminen keväältä syksyyn 

aiheutti myös jonkun verran muutoksia koulutuska-

lenteriin.

Vaikka en ole vielä kovin kauaa ehtinyt hoitaa 

pestiä, olen jo havainnut koulutuksessa kehittämis-

tarpeita. RTU:n luottamusmiesten kokemus tehtä-

västä on vaihtelevaa. Monet luottamusmiehistä ovat 

olleet tehtävässä pitkään. Vaihtuvuutta on jonkun 

verran ollut ja siten myös uusia kasvoja on astunut 

remmiin. Osa pitkän linjan luottamusmiehistä joutuu 

kuitenkin jättämään tehtävänsä lähitulevaisuudessa 

eroamisiän tullessa vastaan, joten uusia luottamus-

miehiä tarvitaan hoitamaan edunvalvontaa.

Rajavartiolaitoksen oma tarkentava virkaehto-

sopimus, tietyiltä osin sovellettava yleinen virka- ja 

työehtosopimus sekä se, ettei työaikalakia sovelleta 

Rajavartiolaitoksessa, saivat aikaan ajatuksen lähteä 

kehittämään omaa luottamusmiesten koulutuspol-

kua. Keskusjärjestö toki tarjoaa luottamusmieskou-

lutusta, mutta Rajavartiolaitoksen sopimusrakenne 

on sellainen, ettei peruskursseilta saada riittävää 

osaamista meidän luottamusmiehille. Ensi vuonna 

RTU:ssa pilotoidaan luottamusmiehen peruskurssi, 

joka tällä hetkellä on kolmiosainen. Sen jälkeen 

jatketaan jatkokursseilla, joita tässä vaiheessa 

kehitystyötä on kaksi.

Luottamusmiehen peruskurssin ensimmäinen 

osa käsittelee luottamusmiestoimintaa yleisesti, 

luottamusmiehen tehtäviä ja asemaa sekä Rajavar-

tiolaitoksen sopimus-

rakennetta. Toinen osa 

pureutuu Rajavartiolaitok-

sen työaikasopimukseen, 

yleiseen virka- ja työeh-

tosopimukseen niiltä osin 

kuin se Rajavartiolaitosta 

koskettaa sekä keskus-

tason pääsopimukseen. 

Kolmas osa keskittyy 

yhteistoimintamenette-

lyyn. Luottamusmiehen 

jatkokurssin ensimmäi-

sellä osalla käsitellään 

erimielisyysprosessi 

ja välitön neuvonpito 

luottamusmiehen näkö-

kulmasta. Toisella osalla 

aloitetaan kouluttautumi-

nen palkkatiimityösken-

telyyn ja tarkentavaan 

virkaehtosopimukseen 

Rajavartiolaitoksen palk-

kausjärjestelmästä.

Koronavuodesta 

on seurannut jotain hyvääkin. Kun tilaisuuksia on 

järjestetty verkossa, tämän vuoden koulutusbud-

jettiin on syntynyt säästöjä. Näillä rahoilla tullaan 

RTU:lle hankkimaan videoneuvottelulaitteisto. 

Tällä mahdollistetaan osallistuminen tulevaisuuden 

koulutustilaisuuksiin etänä, mikäli joku on estynyt 

saapumaan paikan päälle. Etätilaisuuksista saatu 

oppi otetaan huomioon myös koulutusrakenteessa 

niin, että ainakin luottamusmiehen peruskurssin 

ensimmäinen osa järjestetään verkossa koronatilan-

teesta riippumatta.
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PITKÄN LINJAN OSAAJA
TIETOTEKNIIKKASUUNNITTELIJA MARTTI 
NÄREAHO ON TYÖSKENNELLYT PITKÄÄN 
ERILAISISSA RAJAVARTIOLAITOKSEN 
TEKNILLISEN TOIMIALAN TEHTÄVISSÄ 
IMMOLASSA JA HOITANUT PROJEKTEJA 
ERI PUOLILLA SUOMEA. 

TEKSTI JUSSI KÄMPPI
KUVA MARTTI NÄREAHO

M
artti Näreahon nykyinen tehtävä 

on Tietotekniikkayksikön eteläisen 

palvelualueen rajavalvontasektorin 

suunnittelija.  Eli hän suunnittelee, 

hankkii ja valvoo MRTV -alaa pal-

velualueella. Hän toimii myös sähkötöidenjohtajana 

palvelualueen asentajille. Martti tekee myös ainakin 

vuoden loppuun kiinteistöpuolen toimitilaturvatek-

niikan töitä, lähinnä kulunvalvontaan liittyen. 

Avaa hieman historiaasi: mitä teit ”pienenä”, milloin 

ja mikä sai sinut hakeutumaan Rajavartiolaitoksen 

palkkalistoille?

”Jo ”pienenä” halusin säh-

köhommiin ja menin ammatti-

kouluun sähköasentajan linjalle 

opiskelemaan. Valmistumisen 

jälkeen menin suorittamaan 

varusmiespalveluksen Kouvo-

laan 3. Erilliseen viestikomp-

paniaan. Varusmiespalvelun 

jälkeen jatkoin opiskelua ja 

menin Wärtsilän teknilliseen 

oppilaitokseen sähkövoima-

tekniikan linjalle. Teknikoksi 

valmistuin 1983. Sen jälkeen 

olen toiminut työnjohtajana 

kahdessa asennusyrityksessä 

ja piiriesimiehenä sähkölaitok-

sella. Organisaatiomuutoksen 

vuoksi jäin loppuvuodesta 1991 työttömäksi. 

Oltuani työttömänä hain RVL:n palvelukseen. Aloitin 

1.4.1992 RVL:n palveluksessa, jossa olen toiminut 

enimmäkseen sähkötöiden johtajana. Eli olen ikäni 

toiminut sähköisten asioiden parissa.”

Olet ehtinyt olla monessa mukana. Mitä erilaisia 

hommia virkatehtäviisi on ehtinyt sisältyä urasi 

varrella?

”Kun tulin RVL:n palvelukseen 1992, toimin 

K-SR:n teknillisen toimiston kiinteistösektorin kiin-

teistöesimiehenä sähköpuolen asioissa. Jo silloin 

alettiin rakentaa myös MRTV:aa Pelkolan alueelle 

johon jouduin osallistumaan. Tehtävät olivat kiin-

teistöpuolen rakennuttamistehtäviä, suunnittelua, 

valvontaa ja vastaanottotarkastuksia. Vuonna 1993 

aloitettiin Timecon-kulunvalvontajärjestelmän raken-

nuttaminen Immolaan, ja seuraavina vuosina sitä 

laajennettiin kaikille vartioasemille K-SR:n alueella. 

Tein myös oman toimen ohella MRTVn sähköpuo-

len suunnittelua ja valvontaa.  Vuonna 2007 siirryin 

Tietotekniikka yksikköön, jolloin tehtäväni oli MRTV 

suunnittelu ja samalla tein kiinteistöpuolen sähkö- ja 

kulunvalvontahommia. Tehtäväni muuttui osittain 

valtakunnalliseksi. 2014 koko tekninen puoli siirret-

tiin RVLE alaisuuteen, mutta tehtävä jatkui samana. 

Vuonna 2014 otettiin käyttöön Abloy Protec II 

Cliq-avainjärjestelma, jonka rakentaminen aloitettiin 

Imatran rajatarkastusasemalla ja sieltä se on laajen-

tunut ympäri Suomea. Vuoden 2015 aikana otettiin 

käyttöön uusi Timecon-kulunvalvontajärjestelmä. 

Ensimmäisenä se rakennettiin Rajataloon ja sitten 

jatkettiin eri hallintoyksiköihin. Tuolloin tehtiin 

Auvisen Hannun kanssa periaatteessa kahdestaan 

koko Suomen alueella kulunvalvontatöitä. Silloin 

tuli tutuksi K-SR:n ja P-KR:n lisäksi RVLE (Rajatalo), 

Porvoon merivartioasema, Kotkan merivartioasema, 

Vartiolentolaivueen esikunta Helsinki ja Maarianha-

minan merivartioasema. Nyt odotellaan Teknillisen 

osaston organisaatiomuutosta, joka tulee 1.1.2021.”

Tehtävät, työjärjestykset, toimintatavat, työkaverit ja 

esimiehet ovat muuttuneet ja vaihtuneet vuosikym-

menten varrella. Varsinkin teknillisellä toimialalla on 

jouduttu tottumaan nopeaan toimintaympäristön 

muutokseen. Muutokset lienevät aina aiheuttaneet 

erilaisia ajatuksia, miten näissä on onnistuttu tai 

epäonnistuttu vuosien varrella ja miten olisi mieles-

täsi voitu onnistua paremmin?

”Tehtävät on pysynyt lähes samana koko ajan, eli 

olen tehnyt sähköön, kulunvalvontaan ja MRTV:aan 

liittyviä hommia. Kuitenkin painopiste eri hommien 

välillä on vuosittain muuttunut.

Kun aikoinaan aloitin, tein töitä vuosia yksin, 

vuosien varrella on ollut myös muita tekemässä 

töitä ja viime vuosina on työt jaettu jopa seitsemälle 

henkilölle. 

Kun tekninen ala siirrettiin RVLE:n alaisuuteen, 

olisi pitänyt henkilöstövähennykset jättää tekemättä. 

Kun yhdistettiin useampi hallintoyksikkö palve-

lualueeksi, työt kuitenkin säilyivät. Nyt uudessa 

organisaatiossa palataan taas hallintoyksikkökohtai-

siin palveluryhmiin.  

Teknillisen toimialan uudistaminen on tällä 

hetkellä jälleen työn alla. Organisaatio, tehtävät ja 

työjärjestykset muuttuvat, uusia tehtäviä on haussa, 

lopputulosta voidaan arvioida tulevaisuudessa.”

Onko jotain ajatuksia, kuinka tämän projektin voisi 

saada maaliin vähiten huonolla lopputuloksella?

”Mielestäni lähdettiin hyvin ajoissa liikenteeseen, 

mutta siitä huolimatta tuli kiire. Yritettiin saada liian 

paljon muutoksia aikaan lyhyessä ajassa. 

Henkilöasiat olisi pitänyt olla selvillä toukokuussa, 

mutta kaikkiin tehtäviin ei ole vieläkään saatu hen-

kilöitä, mutta tilanne näyttää hyvältä. Eli olisi pitänyt 

varata enemmän aikaa henkilövalintoihin.

Toiminnanohjausjärjestelmää yritettiin saada 

aikaiseksi, mutta yhtään tarjousta 

ei saatu ohjelmiston tekemiseen. 

Nyt yritetään saada tehtävien 

hoitamisen avuksi TOKKA-palve-

lupyyntöohjelma.

Jos johto olisi jo alkumetreillä 

ottanut yhteyttä asiantuntijoihin, 

olisi tehtäväkuvaukset onnistu-

nut paremmin. Minuun otettiin 

sähkötöidenjohtaja-asian tiimoilta 

yhteyttä vasta heinäkuun lopulla, 

kun mielestäni olisi oikeampi aika 

ollut tammi-helmikuussa.”

Toimit myös Rajaturvallisuusunio-

nin RVLE:n luottamusmiehenä. 

Edustettavia jäseniä löytyy ym-

päri maata todella vaihtelevista 

tehtävistä ja erilaisista ympäristöistä. Minkälaisia 

terveisiä haluaisit lähettää RTU:n jäsenille RVLE:ssa 

ja muuallakin?

”Suurin huoleni on Teknillisen osaston organi-

saatio muutos, josta tulee varmaan jatkossakin 

yhteydenottoja. 

Toivon, ettei kenenkään tarvitse yksin miettiä 

omaa kohtaloaan työyhteisössä, vaan voisimme 

siitä jutella joko minun tai jonkun muun luottohen-

kilön kanssa. Jos alkaa liikaa miettiä asiaa, voi siitä 

tulla pelkästään omin ajatuksin liian masentava. 

Pienikin jutteluhetki toisen kanssa saattaa selvittää 

tilannetta.

Näin korona-aika, toivon kaikille hyvää terveyttä 

ja jaksamista.”
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LÄNSIRAJAN PARTIOKALUSTO MUUTTUU ILMASTONMUUTOKSEN MYÖTÄ

ILMATYYNYALUSKALUSTO ELÄKÖITYMÄSSÄ

Pienempää ilmatyynyaluskalustoa edustava Ruotsalainen IH-6 on ollut testikäytössä eri puolilla rannikkoa. Trailerissa kuljetettava alus on havaittu toimivaksi kokonaisuudeksi 
partiokäyttöön. 

KUN VENEET NOSTETAAN TELAKALLE 
JA JÄÄPEITE VALTAA VESIALUEET, 
KEINOT IHMISHENGEN PELASTAMISEKSI 
VÄHENEVÄT. SAMA ILMIÖ TOISTUU 
KEVÄÄLLÄ, KUN JÄÄT ALKAVAT 
PEHMENTYÄ, EIKÄ MOOTTORIKELKALLA 
ENÄÄ OLE ASIAA MERELLE. ONNEKSI 
KEINOVALIKOIMASTA LÖYTYY VIELÄ YKSI 
VERRATON APUVÄLINE - ILMATYYNYALUS.

TEKSTI JA KUVAT TUOMO PAJULA

M
erivartiostoista löytyy nykyisin 

ilmatyynyaluskalustoa lähes jokai-

selta asemalta. Ongelma kuitenkin 

on, että suurin osa kalustosta 

on vanhaa ja ovat olleet tiensä 

päässä jo aikaa sitten.  

     - Griffonit hankittiin 90 -luvun puolessa välissä ja 

vuosina 2008-2010 ne kävivät Briteissä peruskor-

jauksella. Korjauksen myötä ne saivat kymmenen 

vuotta lisäaikaa. Nyt ne ovat olleet jo hetken 

elinkaarensa päässä, joka on tiedostettu asia, Länsi-

Suomen merivartioston alustarkastaja Jukka Uitti 

kertoo. Suuremman kokoluokan Brittiläinen Griffon 

on ollut verraton työjuhta lukuisissa rospuuttoajan 

meripelastustehtävissä.

Merivartiostojen käytössä on ollut lukuisia eri 

merkkisiä ja -tyyppisiä kelirikkoajan aluksia. Suu-

rempaa kalustoa ovat edustaneet Griffonin lisäksi 

Slingsbyt. Viimeksi mainittu tehdas on jo lopettanut 

toimintansa. 

     - Griffonit pidetään vielä kunnossa, mutta 

Slingsbyt arvioidaan aina tapauskohtaisesti, Uitti 

kertoo alusten elvyttämisestä ennen aluskaluston 

uusiutumisesta.

ALUSTEN TURVALLISUUS JA 
KÄYTTÖMUKAVUUS PARANTUNUT

Pienempää, lähinnä partiokäyttöön suunniteltua 

kalustoa on vuosien varrella testattu runsaasti. 

Kaikki sai alkunsa kiitoreestä, joka oli bensiini-

moottorilla varustettu ja varsin epävarman oloinen 

alumiinisukkula. Hyttiin ahtautumisen jälkeen Fordin 

bensamoottorin säestämänä matkaa taitettiin niin 

jäällä kuin avovedessäkin. Laite oli kuitenkin hyvin 

epävarma varsinkin avovedessä sekä vedestä jäälle 

noustessa. Viimeiset kiitoreet poistuivat asemilta 

2000 -luvun alussa.  

     Seuraavassa erässä pienempää kelirikkokalus-

toa täydensivät ponttoonein varustetut JK -luokan 

hydrokopterit, joita muutamilla asemilla on edelleen 

käytössä. Kyseistä kalustoa käyttävät myös Luotsi-

asemat ja valtamerkkinä on ollut Artic Ant.

Jokunen vuosi sitten testiin tulivat uuden-

tyyppiset Artic Airboat hydrokopterit. Tyylikäs ja 

viimeistelty menopeli omasi ilma-alustan sekä 5,7 

litraisen V8 moottorin tuplapotkurilla. Paljon oli 

otettu huomioon, mutta toimivaan partioajoneuvoon 

oli vielä matkaa. Toimintasäde oli suuren polttoai-

neenkulutuksen vuoksi surkea ja monia muitakin 

puutteita havaittiin. Airboat ei koskaan päätynyt 

merivartiostojen hankintalistalle.

KALUSTO UUDISTUMASSA LÄHIVUOSINA
Asemilla odotetaan ilmatyynyalusta, joka olisi 

näppärän kokoinen ja mahdollisesti trailerilla kul-

jetettava. Kuljetuskapasiteettia aluksessa saisi olla 

vähintään kolmen hengen partion lisäksi paaripo-

tilaalle. Nykytekniikalla aluksen leijuntakorkeus on 

lähes suoraan verrannollinen ilmapatjan pinta-alaan, 

joka on suuri haaste lähdettäessä suunnittelemaan 

kompaktin kokoista alusta. Aluksella pitäisi pystyä 

operoimaan jäisissä karikoissa ja väylien jäämurs-

keessa, jolloin leijuntakorkeutta vaaditaan. Mikäli 

tämä toiveitten tynnyri saadaan puettua valmiiksi 

tuotteeksi, tilausta on varmasti. Mutta siihen asti 

laitoksen on sijoitettava kahteen eri kokoluokan 

ilmatyynyalukseen. 

Uusimpaan ilma-alushankintaan on kaavailtu 

hyväksi havaittuja Griffoneita sekä uusia, pienempiä 

IH-6 mallinimeä kantavia aluksia. IH-6 on trailerilla 



25RAJAVIESTI  -  GRÄNSSEKERHETSUNIONEN RF

Griffon on näyttänyt kyntensä vuosien varrella, eikä 
korvaajaksi näytä löytyvän muuta kuin vastaavan 
merkin uusi painos. Vanhusta on parsittu vuosien 
varrella runsaasti, jonka johdosta se onkin vielä 
hyvässä työkunnossa. Haastavinta huoltotöissä on 
ollut osaamisen löytyminen erikoistekniikkaan ja apuja 
jouduttu kyselemään Briteistä asti.

Koeajoja on suoritettu eri valmistajien tuotteisiin. Kuvassa Oulujärvellä taksina toimiva Venäläisvalmisteinen Kaiman. 
Länsimaisen suunnittelutyön ja tekniikan myötä yritys oli onnistunut tuottamaan varsin edullisen ja toimivan oloisen 
paketin. Aika näyttää, voisiko Kaimanista löytyä potentiaalia Rajan tarpeisiin.

kuljetettava ilmatyynyalus, joka soveltuu hyvin 

partiokäyttöön. Paaripotilaalle laitteessa ei ole 

tilaa, mutta kolmen hengen partiolle ja tarvittaessa 

jäistä pelastettavalle henkilölle. Alus on rakennettu 

Ruotsissa. 

SUUNNITTELUSSA HAASTEITA
Kulkuneuvo, joka on täydellinen niin kiinteällä 

alustalla, kuin avovedessäkin on harhaa. Kyseistä 

laitetta ei jostain syystä ole vielä saatu raken-

nettua ja projektissa parhaitenkin onnistuneet, 

ovat saaneet vain kohtalaisen hyviä arvosanoja. 

Toimivimmat alukset on varustettu haavoittuvalla 

kumihelmastolla, joka vaatii säännöllistä huoltoa. 

Tietty alusta, kuten huokoinen kevätjää, voi olla 

kohtalokas, jolloin alus ei saa tarvittavaa ilmapatjaa 

alle ja meno pysähtyy. Avovedessä ja sohjokelissä 

ajettaessa helmastoon voi puolestaan kertyä vettä 

tai sohjoa, jolloin laahus voi olla satoja kiloja, eikä 

menohaluja laitteella enää ole. Aluksen kuljettajalla 

tulee olla silmää ja osaamista, koska hinausapua 

heikoille jäille on turha odottaa. Alusten päällikkyys 

vaatii tietyn määrän praktiikkaa eri olosuhteissa 

sekä hyväksytyn käsittelykokeen.

MOOTTORIKELKKOJEN TARVE VÄHENEE
Keliolosuhteet ovat muuttuneet niin merialueilla kuin 

sisävesilläkin vuosien saatossa. Moottorikelkkailu 

jääpeitteellä on vähentynyt vuosi vuodelta. Yhä 

useammin pohjoisen asemillakin huomataan, ettei 

pääsiäisen aikoina jäälle enää ole asiaa, mutta 

auringon huumaamat kansalaiset eivät aina pelkoa 

tunne. Ilmatyynyalukset tulevat korvaamaan lähi-

vuosina runsaasti JK- ja kelkkakalustoa varsinkin 

eteläisillä asemilla.
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RAJAN HIRVIHAUKKUMESTARUUS 2020

Voittajakoira Kuutamohaukun Elviira ja omistaja Pasi 
Keränen, voittajalle palkinnoksi LoCCaM:in koiratutka. 

Kilpailun vanhin koira Koilliskairan Arvi (13v) 
valmistautumassa koepäivään, yhdessä omistajansa 
Tuomo Turusen kanssa. 

Ylituomari Santeri Eronen (vasemmalla) ja kilpailun 
johtaja Kimmo Pakkanen, sekä runsaat maastoeväät ja 
palkinnot.

JÄRJESTYKSESSÄÄN 14. RAJAN 
HIRVIHAUKKUMESTARUUSKILPAILUT 
KISATTIIN 13.11.2020 POHJOIS-KARJALAN 
RAJAVARTIOSTON ISÄNNÖIMÄNÄ 
JOENSUUSSA JA SEN LÄHIALUEIDEN 
KUNNISSA. KILPAILUPAIKKANA 
TOIMI ALAVIN KYLÄTALO, JOENSUUN 
HEINÄVAARASSA. 

TEKSTI JAAKKO MÄKÄRÄINEN
KUVAT JAAKKO MÄKÄRÄINEN JA KRISTA KAUSTE

O
sallistujia tuli tänä vuonna yhteensä 

13 koiran verran kaikkinensa 

kolmesta eri hallintoyksiköstä (P-KR, 

K-SR ja KR).

Kilpailun järjestämislupaa jän-

nitettiin viikon alkuun asti, sillä vallitseva koronati-

lanne on vaikuttanut niin ikään myös hirvikokeiden 

järjestämiseen. Lupa kuitenkin saatiin, ja kisat voitiin 

käydä koronarajoitukset huomioiden. Koeaamu al-

koi kylätalolta klo 05:30 aamupalan ja alkupuheiden 

merkeissä. Omat ohjeensa antoi kilpailun johtajan 

ominaisuudessa Kimmo Pakkanen, kuin myös 

ylituomarina toiminut Santeri Eronen.

Sää edeltävänä yönä oli hieman sateinen, ja 

samanlaista oli odotettavissa myös koko kilpailupäi-

välle, mutta suurempia kuuroja ei onneksi nähty.

Järjestävän tahon puolelta maastomestarit olivat 

tehneet ison työn koemaastojen haalimisessa yh-

teistyössä paikallisten metsästysseurojen kanssa, ja 

vallitsevan susitilanteen vuoksi maastoja jouduttiin 

muokkaamaan aina viime hetkiin asti, jotta kilpailu 

olisi koekoirille mahdollisimman turvallinen.

Koepäivä meni kaiken kaikkiaan mallikkaasti 

ja tulostaso oli jälleen kerran korkea, kahdeksan 

parhaan koiran yllettyä HIRV1-tulokseen, johon 

vaaditaan 70p.

Paljon kiitoksia kaikille osallistujille sekä tämän 

vuoden yhteistyökumppaneille LoCCaM, 3HGR, 

Ase Utra Oy, Autotalo Laakkonen, Erä Juva, 

Joensuun Riistanhoitoyhdistys, Rajaturvallisuusu-

nioni, Pohjois-Karjalan rajan henkilöstöyhdistys ja 

Rajavartiolaitos. 

Ensi vuonna kilpaillaan pitkästä aikaa Kainuussa. 

Kokonaistulokset ym. löydät nettisivuilta  https://

www.rajanhirvihaukkumestaruus.fi/

VUODEN 2020 TULOKSET

Joukkuekilpailu (kolmen parhaan koiran tulos): 

1. P-KR 269,00p

2. K-SR 251,00p

3. KR 74,50p (vain yksi osallistuja)

Henkilökohtainen kisa (kolme parasta): 

1. 42/2 Kuutamohaukun Elviira om. Pasi Kerä-

nen, Krista Kauste K-SR 94,00p

2. 42/1 Viinarotkon Ivory om. Marko Kervinen 

P-KR 91,50p

3. 42/2 Pakkalan Pikku-Pii om. Kimmo Pakkanen 

P-KR 90,00p
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YHTEISTYÖKUMPPANI LOCCAM 
RAJAN HIRVIHAUKKUMESTARUUS-
KILPAILUJEN PÄÄPALKINTONA OLI TÄNÄ 
VUONNA LOCCAM -PANTA. SAMALLA 
KAJAANILAINEN LOCCAM TOIMI 
KILPAILUJEN PÄÄSPONSORINA.

TEKSTI PEKKA KUIVALAINEN

M
ikä LoCCaM sitten on? Valmista-

jan internetsivuilla kerrotaan seu-

raavaa: ”LoCCaM tulee sanoista 

location ja camera. Joten nimikin 

kertoo, että isoin asia laitteistossa 

on täysin etäohjattava kamera sekä paikkatietojen 

välittäminen. Kamera on sijoitettu pantaan, jolloin 

käyttäjä näkee tapahtumat koiran silmin.”

Pääsin kokeilemaan LoCCaM:n kamerapantaa 

muutamana päivänä rajan haukkujen jälkeen. 

Pantaa ohjataan tuttuun tapaan Play Kaupasta 

löytyvän sovelluksen kautta. Sovellus on pienen 

tutustumisen jälkeen käyttäjäystävällinen ja ainakin 

perustoimintoja oppii käyttämään nopeasti.

Muistan, kuinka jo pienenä poikana haaveiltiin 

ja mietittiin ”olisipa 

kiva nähdä” mitä 

koira haukkuu tai 

ylipäätään puuhaa 

metsässä. LoCCaM 

mahdollistaa tämän 

lähes reaaliajassa. 

Karhunmetsästys 

tilanteessa tiedetään 

heti haukun alettua 

mitä haukussa on. 

Susi konflikteissa nä-

kymä kenties tarjoaa 

lisäsuojaa koiralle, mahdollistaen ohjaajan ripeät 

toimet koiran suojaksi. Ihmisen mielikuvitus on 

rajaton, joten käyttökohteita ja hyötyjä on varmasti 

lukemattomia.

Kamerapannalla voi ottaa stillkuvia, ääntä tai 

videota. Ohjelma mahdollistaa kuvan ja videon 

laadun muokkaamisen käyttäjän tarpeiden mukaan. 

Heikkotasoinen kuva luonnollisesti liikkuu taivaalla 

nopeammin ja varmemmin. Korkealla resoluutiolla 

kuvattu video huonoissa kentissä ei välttämättä 

tavoita vastaanottajaa. Huonoimmallakin videon 

laadulla näkee mitä maastossa tapahtuu.

Kokonaisuutena muutamasta käyttökerrasta jäi 

erittäin positiivinen ja utelias mieli. Pidän positii-

visena asiana, että Suomesta löytyy uskallusta ja 

osaamista lähteä kehittämään uutta ja innovatiivista 

tuotetta tutkapantamarkkinoille.

Rajan Hirvihaukkumestaruuskilpailut 2020 kiittää 

LoCCaM yhteistyöstä!

www.loccam.com

AGIS Fire & Security Oy 
Kankiraudantie 1
00700 Helsinki,  Finland 
Puh. + 358 9 755 2880

Kokonaisvaltainen palo- ja turvajärjestelmätoimittaja 

Nordic Traction Oy
Hirvikoskentie 128, 
32200 LOIMAA

L I U K U E S T E K E T J U T 
VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN

0207 927 500
info@ofa.fi
www.ofa.fi
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Långnäsin satama (vas, ylh.).

Länsisatama kuvattuna merivartioaseman 
läheiseltä kalliolta (vas. kesk.).

Långnäs sataman putkessa rajatarkastaja 
Sami Jänis (vas. alh.).

NUIJAMAA/VAINIKKALA -OSASTO AHVENANMAAN KOMENNUKSELLA 23.10-1.11.2020.
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Tutustuminen vartiolaiva Tursakseen.

Ahvenanmaan merivartioasema ja 
auringonlasku.

Berghamn, Eckerön satama rajatarkastaja Sanna Jänis.

Berghamn satama Eckerö iltavuorossa laiva saapuu satamaan.

KUVAT SANNA JÄNIS
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SISÄRAJATARKASTUSREISSU UTSJOELLE
POHJOIS-KARJALAN RAJAVARTIOSTON 
VASTUULLE SISÄRAJATARKASTUSPAIKAKSI 
TORNION LISÄKSI KÄSKETTIIN MYÖS 
UTSJOKI. KOMENNUSTIIMIIMME 4.-
13.11.2020 KUULUI VANHRVJA TOMI 
STRANDMAN NIIRALA RTAS, VANHRVJA 
MARKO PARVIAINEN ILORVAS, VANHRVJA 
AKI OINONEN LIERVAS (+ SPN MALLA) JA 
NUORRVJA JOONA KORHONEN.

TEKSTI TOMI STRANDMAN
KUVAT TOMI STRANDMAN JA MARKO PARVIAINEN

K
eskiviikkona 4.11.2020 klo 07:00 

jälkeen lähdimme ajamaan kohti poh-

joista. Reitti suuntautui aluksi Lieksan 

rajavartioasemalle, josta otimme 

Oinosen ja hänen työkoiransa spn 

Mallan kyytiin. Onttolasta lähtiessä katsoin google 

mapsista reitin pituutta. Se näytti Utsjoelle 1 033km.

Matka sujui hyvin ja pidimme useita taukoja sekä 

vaihdoimme kuskia, ettei matkanteko kuormittaisi 

yhtä liiaksi. Perille saavuttiin illalla klo 22:00 aikoihin, 

joten koko päivä meni tien päällä. Ensimmäisen ker-

ran pääsimme ihailemaan tunturimaisemia aamun 

sarastaessa.

Rekkoja kulki jonkun verran rajan yli Utsjoella. Kä-

vimme myös Nuorgamissa partiossa katsomassa, 

miten siellä rajatarkastukset sujuivat. Huomasimme-

kin, että siellä oli vilkkaampaa kuin Utsjoella.

Paikallinen Uulan kauppakin tuli tutuksi ja siellä 

oli huomioitavaa, että materiaalivalikoima oli melko 

laaja ja tietysti tarve on ohjannut ajan kanssa mitä 

kaupassa pitää olla. Saamenkielikin tuli kaupassa 

esille ja oli hienoa kuulla tätäkin virallista kieltämme.

Komennus alkoi viikon kuluttua tulla päätökseen 

ja kotimatka oli jo kaikilla mielessä. Paluu sujui 

hyvin, vaikka keliolosuhteet olivat haastavat tien 

liukkauden vuoksi.

Tätä kirjoittaessa valmistautuminen Tornion 

komennukselle on samalla käynnissä. Itselleni se 

on yhdeksäs reissu. Tämähän se nyt on vallitseva 

tilanne Rajavartiolaitoksessakin. Sinne mennään 

missä meitä tarvitaan.

Rauhallista loppuvuotta ja pysytään terveinä!

Joona Korhonen, Tomi Strandman, Aki Oinonen ja Spn Malla.

NAUTI
  ELÄMÄSTÄ
OMALLA
    TAVALLASI.

KOEAJA TÄYSIN UUDISTUNUT JA 
ENTISTÄKIN LAAJEMPI OCTAVIA-MALLISTO 
NYT LÄHIMMÄLLÄ ŠKODA-JÄLLEENMYYJÄLLÄSI. skoda.� 
ŠKODA OCTAVIA -mallisto alkaen 25 911,94 €, CO2-päästöllä 117 g/km ja yhdistetyllä WLTP-kulutuksella 5,2 l/100 km. ŠKODA OCTAVIA COMBI 
-mallisto alkaen 26 877,49 €, CO2-päästöllä 120 g/km ja yhdistetyllä WLTP-kulutuksella 5,3 l/100 km. ŠKODA OCTAVIA iV -ladattava hybridimallisto 
alkaen 36 134,99 €, CO2-päästöllä 22 g/km ja yhdistetyllä WLTP-kulutuksella 1,0 l/100 km. ŠKODA OCTAVIA -malliston CO2-päästöt 22 – 156 g/km ja 
yhdistetty WLTP-kulutus 1,0 – 6,9 l/100 km. Kuvan auto erikoisvarustein. Hinnat sisältävät toimituskulut 600 €. Kysy ŠKODA Huolenpitosopimuksesta 
ŠKODA-jälleenmyyjältäsi tai lue lisää skoda.� /huolenpitosopimus.



NAUTI
  ELÄMÄSTÄ
OMALLA
    TAVALLASI.

KOEAJA TÄYSIN UUDISTUNUT JA 
ENTISTÄKIN LAAJEMPI OCTAVIA-MALLISTO 
NYT LÄHIMMÄLLÄ ŠKODA-JÄLLEENMYYJÄLLÄSI. skoda.� 
ŠKODA OCTAVIA -mallisto alkaen 25 911,94 €, CO2-päästöllä 117 g/km ja yhdistetyllä WLTP-kulutuksella 5,2 l/100 km. ŠKODA OCTAVIA COMBI 
-mallisto alkaen 26 877,49 €, CO2-päästöllä 120 g/km ja yhdistetyllä WLTP-kulutuksella 5,3 l/100 km. ŠKODA OCTAVIA iV -ladattava hybridimallisto 
alkaen 36 134,99 €, CO2-päästöllä 22 g/km ja yhdistetyllä WLTP-kulutuksella 1,0 l/100 km. ŠKODA OCTAVIA -malliston CO2-päästöt 22 – 156 g/km ja 
yhdistetty WLTP-kulutus 1,0 – 6,9 l/100 km. Kuvan auto erikoisvarustein. Hinnat sisältävät toimituskulut 600 €. Kysy ŠKODA Huolenpitosopimuksesta 
ŠKODA-jälleenmyyjältäsi tai lue lisää skoda.� /huolenpitosopimus.



32 RAJAVIESTI  -  RAJATURVALLISUUSUNIONI  RY

Kaakonmiehillä vain SE yksi asia aina 
mielessä - taloudellinen hyöty

M
aaliskuussa alkanut korona 

pandemia on saanut kaakon-

miehiin, kuin myös muidenkin 

hallintoyksiköiden työntekijöihin 

hyvin erilaista liikehdintään kuin 

normaalissa elossa olisi ollut. Kaivattua vaihtelua; 

kuultiin monen kollegan suusta, kun alkoi speku-

laatiot mahdollisten komennuksien alkamisista 

tulevaisuudessa. Tietynlainen innostus värisi 

ilmassa, kun odotimme kollegoiden kanssa tulevaa. 

Tilannetta kartoittaessa havaitsin, että hyvin paljon 

tuntui olevan vapaaehtoisia komennuksille haluavia, 

kunhan vain saa kukin saisi siviiliasiansa järjestettyä 

siihen jiiriin, että viikon tai parin poissaoleminen 

kotoa olisi mahdollista. 

Nyt joulukuussa voidaan todeta, että komen-

nuksille on monet kollegat päässeet käymään, 

laajasti ympäri Suomea, useita kertoja, sekä osalla 

porukkaa ehdottomasti jo liiankin kanssa. Paljon 

on reissuilla sattunut sekä tapahtunut – hyvää sekä 

pahaa, mutta koskaan ei niin pahaa, etteikö jotain 

hyvääkin. Kaakonmiehenä voisin parsia hieman 

ajatuksia viimeisestä kahdeksasta kuukaudesta, 

että minkälaisia kokemuksia ja tapahtumia olemme 

kollegoiden kanssa nähneet sekä kokeneet.

Komennuksille lähtö tapahtui loppujen lopuksi 

yllättäen, eikä hybridiorganisaatiomme ollut oikein 

ajan tasalla millään mittarilla mitattuna. Kukaan 

ei osannut sanoa miten homma toimii, minne 

mennään, millä mennään, tai miten kauan mikäkin 

rotaatio kestää, missä majoitutaan tai kuinka pitkiä 

työvuoroputkia pitäisi tehdä. Pakka oli erittäin 

hienosti sekaisin. Kaikessa toiminnassa huokui 

paniikinomainen sekoileminen ja kollegoiden 

kanssa asiaa naureskeltiin, että onneksi kyseessä ei 

ole tämän suurempi katastrofi, sillä muuten tällaisen 

höpö-hybridijohtoisen organisaation kanssa olisim-

me kusessa kaulaamme myöten, jos ei jopa vielä 

muutamaa tuumaa syvemmälläkin. Kysehän oli 

loppujen lopuksi muutamien kymmenien virkamies-

ten työkomennukselle lähettämisestä, eikä yhtään 

vakavammasta asiasta, mutta jotenkin yksikertainen 

asia tuntui olevan äärettömän monimutkainen. Eikä 

asiat ole yksikertaiseksi ole vieläkään muuttuneet, 

vaikka aikaa järkevien systeemien kehittämiseen on 

ollut vähintäänkin riittävästi.

Komennusten alkuun osalla porukkaa kertyi jon-

kin verran ylityötunteja, sillä työvuorosuunnittelu oli 

tietysti annettu sille organisaatiolle mille komennus-

miehet oli alistettu. Me kaakonmiehet painoimme 

hommia niin kuin käskevä organisaatio käskyjään 

antoi, eikä rajavartioilla paljoa sananvaltaa työvuoro-

suunnitteluun tunnetusti ole. Tässä vaiheessa eniten 

komennusporukan ns. rajamieshenkeä tuntui rasit-

tavan oman esikuntamme itkeminen muutamasta 

ylityötunnista. Vahvasti tunteisiin meni henkilöstö-

toimistosta kantautunut opastus, että normaalin 

rajamiehen pitäisi vielä osallistua paikallisen 

vartioaseman työvuorosuunnitteluun, että ylityö-

tunneilta vältyttäisiin. Ihmetystähän tämänkaltaiset 

asiat herättävät, vaikka tähän päivään mennessä ei 

rajavartijalle työvuorosuunnittelusta VAATI-rivissä 

ole pisteitä näkynytkään. Kyllähän komennuksilla 

pitää jokaiselle oma työrauha suoda, eikä enää 

aiheuttaa turhaa ketutusta kommenteilla, kuinka me 

olisimme lähteneet vain taloudellinen hyöty mieles-

sä tukemaan länsirajan toimintaa. Erittäin huonoa 

esikuntajohtamista oli yhteinen kantamme.

Parasta antia komennusreissuissa on ollut se, 

että on päässyt tekemään töitä yhdessä muiden 

hallintoyksiköiden kollegoiden kanssa, ja vähän 

vertailemaan työtapoja, motivaatiota, ammattitaitoa 

sekä kiiluttamisen määrää. Monestihan olemme 

pesiytyneet jokainen omiin taukomajoihin tai passin-

tarkastuspoteroihin omien mielipiteidemme kanssa. 

Yleensä meillä kaakossa on ollut vähän kyseen-

alaistava ilmapiiri omaa ammattitaitoamme kohtaan, 

sillä työnantajahan on osoittanut arvostuksensa 

kaakonmiehiä kohtaan sillä, että palkallisesti olem-

me olleet rajakoirista seuraavia – alaspäin. Kuitenkin 

ilokseni sekä yllätyksekseni huomasin, että oma 

sekä ennen kaikkea kaakon kollegoiden ammattitai-

to, sekä motivaatio onkin keskiarvoltaan huomatta-

vasti parempaa kuin yleisesti luullaan, joten turhaa 

täällä kovalla rajalla käydä näiden asioiden kanssa 

nöyristelemään, vaikka työnantaja sellaista nöyryy-

tysmentaliteettia koettaakin meihin iskostaa.

Toimintatavat ovat eri hallintoyksiköissä hyvinkin 

erilaisia ja sen huomasi komennuksilla hyvin-

kin nopeasti. Kun kaakossa olemme tottuneet 

suhteellisen omatoimiseen töihin tarttumiseen, niin 

pohjoisemmassa kollegat odottavat erikseen käs-

kyä toimimiseen. Poikkeuksena edelliseen voidaan 

lukea autojen huoltaminen, sillä pohjoisen miehet 

pitävät kyllä omatoimisesti autoista huomattavasti 

parempaa huolta kuin kaakonmiehet. Kaakossa on 

enemmän hälläväliä mentaliteetti yhteistä omaisuut-

ta kohtaan. Mentaliteetista ja autoista tuli mieleeni, 

että tekninen toimisto voisi tilata kaakonmiesten 

autojen teippauksiin karhun pään sijaan vasikan 

pään, sillä kaakkoon on pesiytynyt ihmeellinen 

vasikoimisen ilmapiiri, ja kuulemma karjalanmiehet 

Torniossa käydessään ovat siitä päässet kärsimään. 

Pahoittelut siitä, sillä suurin osa meistä kaakonmie-

histä oikeasti tuomitsemme vasikoinnin.

Eroja on myöskin maa- ja meripuolella. Se 

että me maarajoilla olemme tottuneet sellaiseen 

joutavan päiväiseen nipottamiseen hatuista, 

parroista, sukista yms. sekä muuhun preussilaiseen 

pokkurointiin, niin meripuolella toiminta tuntuu meis-

tä maakravuista ihan kuin olisimme Woodstockin 

hippileiriläisten kanssa hommissa. Toki henkilökoh-

taisesti olen hieman kateellinen tuollaisesta rennom-

masta työyhteisöstä, missä varmasti suurempi osa 

merellisistä kollegoista voivat henkisesti paremmin. 

Tämä preussilainen nipottaminen kuitenkin on vain 

sellaista puolisotilaallista pönötystä, missä juuri 

kenelläkään ei ole nautinnollista työskennellä.

Pohjoisessa viranomaisyhteistyö on periaat-

teessa ihan hyvällä mallilla, ainakin poliisit olivat 

hyvin yhteistyöhaluisia ja kävivät monesti tarinaa 

iskemässä, jos meidän partioita joissain yhyttivät. 

Kaakossahan poliisit eivät vapaaehtoisesti jutulle 

tule, jos ei työtehtävät sitä edellytä. Tästä tulikin 

mieleen, kun keväällä tiukimman perusoikeuksien 

rikkomisen aikaan poliisit kävivät Haaparannassa 

asioillaan, ja samalla olivat iltapäivälehtien kuvien 

mukaan ostaneet, sekä tuoneet maahan muovisä-

killä nuuskaa; niin pari viikkoa tapahtuman jälkeen, 

oli samat poliisit taas menossa asioille Ruotsin 

puolelle. Rajaa ylittäessään pysähtyivät tarkas-

tukseen ja naureskelivat, että tällä kertaa pyritään 

käymään asioilla, ettei iltapäivälehdet saisi isoja 

lööppejä asiasta. Kollega oli kysynyt; että tuliko täs-

tä nuuska-asiasta mitään seuraamuksia? Vastaus 

oli mallia: ”eikh tommosesta mthään tuu, päälikkhö 

ymmärthää” (pahoittelut litteroinnista, en murretta 

osaa). Mietin mielessäni, että poliiseilla taitaakin olla 

parempaa rajamieshenkeä kuin meidän firmassa 

ikinä. Meillähän ”päällikkhö” olisi ensimmäisenä olisi 

ollut työntämässä rajamiestä rekan alle vähintäänkin 

esitutkintapapereiden muodossa, ja tekemässä da-

mage controllia pesemällä omaa pesää puhtaaksi 

ilmoittamalla julkisuuteen, että syyllistä tullaan ran-

kaisemaan - kuten tässä perustusoikeusloukkaus 

jutussakin oli käymässä. Rajamieshenki sekä termi, 

kaveria ei jätetä, on meidän osaltamme vitsi, jos 

näitä asioita aina kurvarin kannalta miettii – upseerit 

ovat sitten erikseen. Tämänkin on viimeisten vuo-

den komennukset sekä muu toiminta opettanut.

Kaakossa vihreällä rajalla on ollut kesän aikana 

sen verran toimintaa, joten omassa rajassakin on 

ollut ihan vahtimista tarpeeksi. Lumien tultua, sekä 

komennusten mahdollisesti jatkuessa, vihreänrajan 

miehetkin ilokseen pääsevät taas osallistumaan 

komennuksille. Rajanylityspaikoilla tilanne on 

rajanylitysliikenteen osalta sellainen, että liikennettä 

on 5-10% normaalista, joten passimiehet joutavat 

hyvin kierrellä ympäri Suomea hakemassa uusia 

kokemuksia – hyviä sekä huonoja. 

Komennukset sekä tarina jatkuu… ehkä.

-kuli kaakosta-

SISÄRAJOILLA
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suunnittelee, valmistaa 

ja modernisoi 

väestönsuojat tämän 

päivän vaatimusten 

mukaan. Oma 

kotimainen tuotantomme 

takaa nopeat toimitukset 

ja laadukkaat tuotteet. 

Saat meiltä kaiken 

kokonaisratkaisuista 

yksittäisiin lisäosiin ja 

laitteisiin.

Kun kyse on Suomen 

väestön suojauksesta, 

käänny meidän 

puoleemme!

RIVERIA.FI

Metsäalan aikuiskoulutusta

Katso metsäalan koulutus ja hae:  

Kiinnostaako itsenäinen ja vaihteleva työ metsässä?  
Haluatko vaihtaa alaa? Arvostatko hyviä työllisyys- 
näkymiä?

Metsäalan perustutkinto

> Aloitus 13.1.2021

> Aloitus 8.2.2021

Lisätietoja: Mikko Saarimaa,  

Harvesterin tai ajokoneen- 
kuljettaja
> Aloitus 11.1.2021

Kaivinkoneenkuljettaja
> Aloitus 11.1.2021

Puutavara-auton kuljettaja
> Aloitus 11.1.2021

Metsäalan ammattitutkinto

> Aloitus Joensuu 18.8.2021, Tampere 16.8.2020

valtimo valtimo

joensuu

joensuu tampere
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HISTORIAN HAVINAA LIEKSASSA:

RAJANTARKASTUSURAT SIIRRETÄÄN 
ENTISILLE KULKUPAIKOILLEEN

Metsähallituksen korjuuesimies Keijo Pulkkinen, vas. 
ja vanhempi rajavartija Toni Saastamoinen siirtyvät rm 
604 ja 605 välillä, Onkilammen kankaalla, kaivinkoneella 
tasoitettua rajantarkastusuraa merkitsemään uran jatkoa 
kohden pohjoista.

Pitkostus valmiina rm 621:n suolla otettavaksi 
rajavalvontakäyttöön. Näin helpolle kohteelle 500 metrin 
pätkä tehtiin yhdessä työpäivässä.

TEKSTI JA KUVAT ARI KOMULAINEN

M
aaliskuussa 1984 rajajääkäri 

Reijo ”Reke” Kortelainen ajaa 

Ruokojärven rajavartioaseman 

moottorikelkkaa, merkki ja 

malli on Lynx 535. Sen perässä 

on talousreki, jossa moottorisaha, polttoainetta ja 

teräketjuöljyä, kirves ja kaksi lumilapiota. Itse yritän 

pysytellä suksilla pystyssä reen perään kiinnitetystä 

hinausköydestä kiinni pitäen. Reilun kymmenen 

kilometrin kelkkamatkan jälkeen, rajamerkki 604:n 

pohjoispuolella, aavan suon jälkeen, on edessä 

tämän rajatyöpartion käsketty työmaa: erittäin tiheä 

ja 10-15 metriä pitkää hieskoivua kasvava metsikkö. 

Reke yrittää ohjastaa kelkan tiheikön keskelle, 

mutta koivuviidakon läpi ei päästä. Kelkka nousee 

koivua vasten pystyyn, kaivautuu lumeen ja matka 

tyssää siihen. Ei auta kun hypätä kelkan satulasta 

ja suksilta lumeen, jota on talven mittaan karttunut 

pitkälti toista metriä, ja aloittaa työt. Käskettynä 

tehtävänä on rajantarkastusuran raivaaminen tämän 

tiheikkömetsän läpi.

Monen moisessa rajatyössä oli ennen sitä ja 

senkin jälkeen tullut työskenneltyä rajavalvonnan 

olosuhteiden parantamiseksi, mutta tällä työmaalla 

ärräpäät lentelivät aika taajaan. Lapioimme lunta 

puiden tyviltä, kaatelimme, pätkimme ja pinosimme 

pöllejä lumessa kahlaten raivatun uran varteen. 

Tehdyt pöllit siirrettäisiin läheiselle Jorkan partioma-

jalle polttopuuksi. Kahden kuukauden päästä olisi 

tälläkin työmaalla ollut ilo työskennellä lumettomas-

sa maastossa. Onneksemme tiheikkökoivikkoon 

raivattavan uran pituus ei ollut kuin reilu 150 metriä, 

mutta monta hikipisaraa lensi, ennen kuin se oli 

valmis. Mutta miksi ahkeroimme hikipäässä tässä 

koivikossa lumien keskellä?

SISÄASIAINMINISTERIN HORJAHDUS
Legendan mukaan urien raivaus sai vauhtia seuraa-

vana kerrottavasta tapahtumasta. Kaisa Raatikainen 

(s. 10.9.1928, k. 26.2.2007) toimi pääministeri Kalevi 

Sorsan IV hallituksessa sisäasiainministerinä vuosi-

na 1984–87. Talvella 1984 tuore ministeri oli RVL:n 

päällikön vieraana tutustumassa rajanvartiointiin 

Pohjois-Karjalan rajavartioston, Lieksan rajajääkäri-

komppanian Ruunaan rajavartioaseman rajaosuu-

della. Rajavartiolaitoksen päällikkönä toimi tuolloin 

kenraaliluutnantti Ilmari Kirjavainen (s.1.1.1926, 

k.17.5.2011) ja ministerin tutustumisohjelmaan 

kuului myös hiihto-osuus Aittovaaran maastossa. 

Ilmeisesti ministerillä ei ollut suksien hallinta 

aivan samalla tasolla kuin politiikan lasketellessaan 

rajantarkastusuraa, joka laskeutui Aittovaaran poh-

joista rinnettä Tuulijoen suuntaan. Ministeri menetti 

tasapainonsa ja suistui uran mutkasta raja-aukolle 

ja lähellä oli, ettei Neuvostoliiton puolelle.

Kömpiessään lumihangesta päällikön avustama-

na, ministeri ilmoitti mielipiteenään: ”Eikös rajamie-

hetkin voi näin horjahtaa Neuvostoliiton puolelle?” 

Kenraali joutui myöntämään, että näin voi kyllä 

tapahtua myös rajamiehille. Päästyään ministerin 

vierailun jälkeen esikuntaansa, lähti tiukka käsky, 

jossa kiellettiin partiointi raja-aukolla, ettei vahin-

gossakaan horjahduksista johtuvia rajatapahtumia 

pääse tapahtumaan. Tuohon aikaan rajajärjestysso-

pimus oli Suomen lakiakin vahvempi asiakirja.

Tuolloinhan raja-aukko ja rajamerkit tarkastettiin 

kerran kolmiviikkoisjaksossa ja tarkastus tehtiin 

raja-aukon reunaa kulkien. Rajantarkastusurat, joilla 

partiointi tapahtui, kulkivat kivennäismailla, yleensä 

muutaman sadan metrin etäisyydellä rajasta. 

VANHAT URAT HYLÄTTIIN JA UUDET 
RAIVATTIIN

Sisäasiainministeri Raatikaisen vierailun aikaan oli 

jo käynnissä rajantarkastusurien siirto raja-aukon 

läheisyyteen. Käskynä oli, että uralta pitää pystyä 

havaitsemaan pienimmätkin rajatapahtumat, eli ura 

raivattiin sen mukaisesti 5-15 metrin etäisyydelle 

raja-aukon reunasta. 

Lieksan rajajääkärikomppanian rajaosuus oli ja 
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Rajantarkastusuria raivattiin ennen konevoiman 
käyttöönottoa käsipelissä. Rajajääkäri Kari Turpeinen 
on kangennut aikamoisen kivijärkäleen uralta syrjään 
Haapavaarassa kesällä 1989. Vaaran puusto oli hakattu 
talvella 1987-88 ja hakkuuaukko kulotettu seuraavana 
kesänä.

on ns. vanhaa rajaa, peräisin Stolbovan rauhasta 

vuodelta 1617. Rajan paikkaa määritellessä vedet-

tiin se monin paikoin vesistöjen kautta ja vesistöt si-

jaitsivat alavilla mailla, joten rannat ja välialueet ovat 

monin paikoin suota. Näin uran raivaus oli muutama 

sata vuotta myöhemmin helppoa, kun puusto oli 

pientä, mutta suot tiesivät kovaa pitkosurakkaa.

Kaikkiaan urien siirtotyöt kestivät pitkostöineen 

3-4 vuotta. Muistissa on, että erästä uran pätkää 

raivasimme jouluaattona, silloisen Ruokojärven raja-

vartioaseman päällikön, ylivääpeli Raimo Karvosen 

johdolla. Ne olivat niitä vanhoja hyviä toimiraha-

aikoja. Alkuun pitkokset tehtiin suoraan metsästä 

otetusta puutavarasta, Metsähallituksen luvalla. 

Kaadetuista tukeista pitkoslankun sahaus käy 

työstä, voin vakuuttaa, niitä muutaman kilometrin 

sahanneena. Onneksi työt helpottuivat myöhemmin 

siltä osin, että lankut saatiin valmiiksi sirkkelissä hal-

kaistuna. Lankut ja tarvittavat aluspuut tarvitsi vain 

levittää paikoilleen talvikelissä moottorikelkalla.

MUUTOKSEN TUULET
Alkoivat puhaltaa 1990-luvun alussa. Rajavartio-

asemia lakkautettiin kiihtyvällä tahdilla. Viimeisinä 

palvelusvuosinani vuoisituhannen vaihteen jälkeen 

oli Lieksan rajavartioalueella kaksi rajavartioasemaa, 

joilla rajaosuutta molemmilla noin 50 kilometriä. 

Inarin rajavartioasemalla, jonka rajatyövastaavana 

työskentelin, oli pitkosta rajan varressa 30 kilomet-

riä. Uusimistarve vuodessa oli noin 3-5 kilometriä. 

Nämä pitkossavotat teki rajatyöryhmä, johon 

kuului 1-2 rajavartijaa ja useampana vuotena myös 

työllisyysvaroin palkattu siviilityöntekijä. Työurani 

loppuvuosina alettiin käyttää myös kaivinkonevoi-

maa urien tasoittamiseen sopivilla paikoilla.

Kun pitkokset lahoavat viimeistään viidessätoista 

vuodessa, tehtiin useampia esityksiä, että rajantar-

kastusurat ja pitkokset korvataan metsäautotiellä, 

joiden rakentamiseen rajatöihin varatut varat käyte-

tään. Laskettiin, että reilussa kymmenessä vuodes-

sa on rajanvarressa koko rajavartioalueella tie, joka 

kestää, säätää kalustoa ja jota voidaan liikennöidä 

tarvittavalla välineistöllä. Näköpiirissä ja osittain jo 

toteutuneena oli rajavalvonnan alasajo. Tuolloinhan 

kaakon raja-asemien pohjoispuolista rajavalvontaa 

ajettiin säästöihin vedoten lähes vuosittain alaspäin. 

Lieksankin rajaosuudella aiemmin seitsemän 

rajavartioaseman alueella on tätä kirjoitettaessa 

yksi rajavartioasema ja 1980-luvun puolivälistä 

rajavalvontaa suorittaneen 120 rajavartijan tilalla on 

alle kolmasosa henkilöstöä.

REILU KYMMENEN VUOTTA MYÖHEMMIN
Tälle syksylle otti yllättäen yhteyttä Lieksan rajavar-

tioasemalla rajatyövastaavana työskentelevä van-

hempi rajavartija Toni Saastamoinen, asian tiimoilta, 

että muistanko mitä reittiä kulki vanha peruspolku 

tai rajantarkastusura Haapajärven ja Jorkan, eli rm 

612 – rm 604 välillä? Vaikka tuon polun tai uran 

käytöstä on kulunut jo yli 35 vuotta, pystyi sen 

suurin piirtein vielä kartalle paikallistamaan. Toimitin 

kartan Tonille ja muutaman viikon päästä kävimme 

merkitsemässä uran paikkaa maastoon. Mukana 

oli maanomistajan edustajana Metsähallituksen 

korjuuesimies Keijo Pulkkinen. Keijo kertoi Jorkan 

suunnalla olevan hakkuut käynnissä, joten hän 

voi toimittaa motoketjulle tiedot avattavista uran 

paikoista. Tonin mukaan kaivinkonetyö jää tulevaan 

kesään, jolloin on rajatyörahoitusta taas käytettä-

vissä.

Toni kertoi, että Lieksassa on jo siirretty rajan-

tarkastusuraa pääosin takaisin entisille, eli ennen 

1980-luvun puoliväliä olleille paikoilleen, kuivemmille 

maastoille. Rajavartioasemalla ei ole henkilökuntaa 

ja varoja pitää kunnossa kymmenien kilometrin 

pituudelta pitkoksia ja lavotuksia. Urien siirtoon 

on saatu rajavartioston johdolta suostumus. Uran 

paikalla kasvava järeä puusto raivataan motoilla 

ja maapohja tasoitetaan kaivinkoneella vuosittain, 

määrärahojen antamissa puitteissa. Lisäksi tarvitaan 

puroihin ja ojiin siltoja, jotka tehdään kyllästetystä 

puutavarasta, näin ne kestävät myös seuraavalle 

rajavartijasukupolvelle. Pitkosten tarve on minimaal-

linen entiseen verrattuna.
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PÄÄMAJAN KAUKOPARTIOIDEN SUURIN ISKU JA SEN TAUSTAT

OPERAATIO KALEVA
MENNEINÄ VUOSINA KAUKOPARTIOIDEN 
”SEIKKAILUISTA” KERTOVA KIRJALLISUUS 
OLI ERITTÄIN SUOSITTUA LUKEMISTOA 
SOTAKIRJALLISUUDEN SARALLA – 
VARMAAN NYKYÄÄNKIN, MUTTA KIRJOJA 
ILMESTYY VUODENKIERROSSA VÄHEMMÄN. 
ESA ANTTALA, PENTTI H. TIKKANEN, ONNI 
PALASTE JA LUKUISA JOUKKO MUITAKIN 
KIRJAILIJOITA ON NIMINÄ SYÖPYNYT 
MIELIIN TÄMÄN GENREN KIRJOJA 
LUKENEILLE. 

TEKSTI ARI KOMULAINEN

N
äiden kirjojen perusteena on ollut 

Päämajan alaisten kaukopartio-

osastojen kaukopartioita, mistä on 

sepitetty kirjailijan vapaudella ja 

mielikuvituksella vetävä romaani. 

Tästä joukosta pitää laskea pois Lassi Saressalon 

Päämajan kaukopartiot jatkosodassa -dokumentti-

kirja vuodelta 1987. Kirja on jatkosodan kaukopar-

tiotoiminnan raamattu.

KTT Pekka Turunen on uusimassa teoksessaan 

Operaatio Kaleva – Päämajan kaukopartioiden suu-

rin isku ja sen taustat lähtenyt seikkailuromaaneista 

eri linjoille. Turunen perustaa kirjansa – joka kertoo 

Osasto Kalevan suorittamasta Suopassalmen hä-

vitysretkestä maaliskuun lopulla 1944 – dokumen-

taatioon, joita huolellisella arkistojen läpikäymisellä 

on ollut saatavilla, lisänä ovat operaatiossa mukana 

olleiden kaukopartiomiesten haastattelut ja perehty-

minen aihetta sivuaviin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. 

Perusteellisuudetta kertoo se, että Operaatio Kaleva 

–kirjan koostaminen vei Turuselta 12 vuotta.

Nyt noista Turusen 1990-luvun lopulla ja 2000-lu-

vun alussa haastattelemista ja koko Päämajan 

kaukopartiomiehistä on elossa vain yksi mies, 

Jouko Korhonen, ikä 98 vuotta. Korhonen otti osaa 

vänrikkinä Suopassalmen retkeen sen kahdeksan-

nen joukkueen varajohtajana ja haavoittui Suopas-

salmen kylää suojanneen korsualueen tukihyökkä-

yksessä jalkaan. Hiihtokyvytön Korhonen vedettiin 

paluumatka ahkiossa omalle kenttävartiolinjalle, 

josta lentokoneella sotasairaalaan.

Näin Turunen on saanut kasaan vaikuttavan 

kokonaisuuden, joka romuttaa tuon edellä mainitun 

seikkailukertomuskirjallisuuden luomaa mielikuvaa 

Päämajan kaukopartiotoiminnan ylivertaisuudesta ja 

kaikkien kaukopartiomiesten rautaisesta kunnosta. 

Operaatio Kalevaan otti osaa 198 kaukopartiomies-

tä ja osasto koottiin Er.P 4:n (Erillinen Pataljoona 

4, Päämajan alainen kaukopartiopataljoona) 1.K:n 

(Osasto Vehniäinen), 2.K:n (Osasto Kuismanen) 

ja 3.K:n (Osasto Marttina) miehistä ja jaettiin 

komentoryhmään ja kahdeksaan joukkueeseen. 

Retken johti 2.K:n päällikkö majuri Into Kuismanen, 

varajohtajanaan luutnantti Vladi Marmo. Näin – 

kuten kirjan etukannessa lukee – Osasto Kalevan 

isku Suopassalmelle oli Päämajan kaukopartiosis-

sien jatkosodan suurin hävitysretki. Ptrovski Jamin 

huoltotukikohdan talvella 1942 tuhonneen luutnantti 

Ilmari Honkasen johtaman osaston vahvuus oli 

100 miestä, joista 52 oli kaukopartiomiehiä ja loput 

Laguksen Jääkäriprikaatin ja Osasto Oinosen jääkä-

reitä ja pioneereja.

Turunen on ottanut vertailukohdaksi Rukajärven 

suunnan 14.Divisioonan suorittaman Jeljärven 

huoltotukikohdan tuhoamisen maaliskuussa 1943. 

Sen retken teki 14.D:n joukoista Jalkaväkirykmentti 

10:n Ensimmäinen pataljoona vahvistettuna divi-

sioonan Kaukopartio-osastolla, viesti- lääkintä- ja 

pioneerihenkilöstöllä. Hävitysretkeä varten kootun 

Osasto Puustisen vahvuus oli 581 miestä. Turusen 

suorittama vertailu osoittaa, että 14.D suoritti Jel-

järven retken suunnittelun, valmistelun, tiedustelun, 

koulutuksen, lentovarmistuksen, harhauttamisen, 

miesten hiihtokunnon kohottamisen ja itse iskun 

huoltokeskukseen ja sen johtamisen esimerkillisek-

si. Vain paluumatkan virhearvio jakamalla osasto 

kahteen osastoon, meni tällä retkellä pieleen ja 

tappiot kasvoivat suuriski, kaatuneina ja vankeina 

menetettiin yhteensä 32 miestä. Suurimmaksi osak-

si pääosastosta eri reitille suunnanneesta Osasto 

Raevaarasta, joka hiihti vihollisen sulkuosaston 

väijytykseen.

Operaatio Kalevan valmisteluja leimasi kiire. 

Kohteen tiedustelu jäi ilmavalokuvaukseen, tiedus-

telutietoja ei vaihdettu rintamajoukoilta, koulutusta 

ei tuhoamistehtävään annettu, pääkohde vaihtui 

Jyskyjärvestä Suopassalmeksi. Hyökkäysosastojen 

viestiliikenne ja käskytys pääosaston, joka hyökkäsi 

Suopassalmelle ja Suopasvaaraan hyökänneen 

Osasto Raipalan välillä ei toiminut, jolloin Raipala 

myöhästyi omassa hyökkäyksessään ratkaisevasti 

ja Raipalan osasto koki tappioita. Yhteensä neljä 

kaatunutta ja yksi haavoittunut. Lisänä Osasto 

Kalevan johtaja, majuri Into Kuismanen ampui va-

hingossa Suopassalmen polttamisen jälkeen leirissä 

pistoolilla itseään reiteen. Kuismanen kykeni kuiten-

kin hiihtämään paluumatkan omaan kenttävartioon 

Nuokkijärven itäpäähän.

Kuten mainittiin, pidettiin Päämajan kaukopar-

tiomiehiä todellisena valiojoukkona ja rautaisen 

kunnon omaamina taistelijoina. Veteraanien muiste-

luiden mukaan joukossa oli hyvinkin huonokuntoista 

hiihtäjää, joka viivytti osaston etenemistä kohteelle 

ja sieltä pois – vaikka käytettiin Puna-Armeijan 

hiihto-oppaasta (!) saatua jatkuvan etenemisen ta-

paa. Syynä huonokuntoisuuteen oli pääosin se, että 

kaukopartiokomppanioita oli täydennetty uusilla 

miehillä, joilla hiihto- ja muukin harjoitus oli jäänyt 

vähäiseksi varattuna veteraaneihin. 

Yksi huonokuntoinen oli 8. joukkueen johtaja, 

Mannerheim-ristin ritari, luutnantti Heikki Nykänen. 

Syynä Nykäsen huonoon hiihtokuntoon oli se, 

että hän oli vähän aiemmin vapautunut vankilas-

ta ja sen jälkeen työskennellyt, siirron saatuaan, 

Er.P 4:n esikunnassa ennen Kalevan retkeä. Syy 

Nykäsen vankilatuomioon oli Uhtuan suunnalla 

taistelleen 3.Divisioonan sissiosastossa – jonka 

johtaja Nykänen oli – tapahtunut pieksäminen, jossa 

kuoli muonavaraston hoitaja, jota epäiltiin muonien 

varastamisesta ja myymisestä. Pieksäjäjoukolle 

ei tullut mieleen, että uhri voi kuolla. Nykänen sai 

avunannosta kuolemantuottamukseen 1 vuotta 

3 kuukautta ja 15 päivää vankeutta. Tuomiosta 

Nykänen istui vankilassa vain 38 päivää. Tasavallan 

Presidentti Risto Ryti armahti Nykäsen, joka tämän 

jälkeen siirtyi tai siirrettiin Aaro Pajarin komenta-

masta 3.Divisioonasta Er.P 4:ään. Omassa kirjassan 

Sissisotaa – sissipäällikön muistelmia jatkosodasta 

ja Lapin sodasta, ei Nykänen tätä episodia muistele 

ollenkaan – ymmärrettävää kyllä.

Operaatio Kaleva –kirja avaa Suopassalmen 

retken suorituksen, sen taustat, onnistumiset ja 

epäonnistumiset kaukopartiokirjallisuudessa uudelle 

dokumentaariselle tasolle. Totuus – mitä siitä lähtei-

den valossa on nykyään esille saatavilla – on joskus 

tarua ihmeellisempää, sen Pekka Turusen kirja tuo 

oivasti lukijalle esiin.

Ryhmä Pieningän kevätretkestä Vienan salolle, 

joka hiihdettiin maaliskuussa 2014 Osasto Kalevan 

reitillä Suopassalmelle voi lukea: www.rajaviesti.fi/

pdf/Rajaviesti3_2014.pdf

Atena Kustannus 237 s, 23,90 €, e-kirja 18,90 €



Kun haluat turvata rakkaimpasi 
Suomen edullisimmalla*

henkivakuutuksella, olemme rinnallasi.  

 Järjestöjäsenen etuhinta koskee sekä sinua että puolisoasi.
Laske hinta helposti netissä. Saat vakuutuksen voimaan heti.

if.fi/henkivakuutus
Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

*Suomen edullisimman henkivakuutuksen hintavertailu, Innolink 11/2020.
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ERÄLLINEN
KORONAN VUOSI

Esimerkkinä ilmaisesta karttaohjelmasta kuva Oma 
riista ohjelmasta älykännykän näytöllä. Ilmaisohjelmia 
on muitakin, mutta tämä on nimenomaan räätälöity 
metsästäjien käyttöön. Kuvan riittävä suurennos tuo 
esiin myös kiinteistörajat.

P
äättymässä oleva vuosi tullaan muista-

maan paitsi koronapandemiasta, myös 

rapakon takaisesta töräyttelijästä, jonka 

puheet ja teot muistuttavat enemmän 

uhmaikäistä lasta kuin suurvallan 

korkeinta vallankäyttäjää. Seurauksena globaali 

epävarmuuden tila, jonka vaikutukset heijastuvat 

taloudellisen toiminnan ohella myös yksittäisiin kan-

salaisiin lähinnä liikkumisrajoitusten ja 

suojavälineiden käytön asettamissa 

muodoissa.

Vaikutukset ovat ulottuneet 

myös erällisiin toimintoihin - niin 

hyvässä kuin pahassakin. Edellisistä 

mainittakoon metsästystä, ja etenkin 

kalastusta harrastavien määrän 

lisääntyminen – ja mikä parasta – se 

on suuntautunut liikkumisrajoituk-

sista johtuen aiempaa huomatta-

vasti useammin kotimaahan, kuten 

käytännössä muutkin ulkoiluharras-

tukset. Haittapuolista mainittakoon 

erityisesti ns. riskiryhmiin kuuluvien 

erityisrajoitukset sekä joissakin tapa-

uksissa myös lisääntyneet maastoon 

eksymiset, jotka tosin ovat kosket-

taneet enemmän muita kuin erällisiin 

harrastuksiin osallistuneita. 

Tuo maastoon – ja muuallekin 

(voihan sitä eksyä kaupungissakin) 

- eksyminen hieman ihmetyttää. 

Lähestulkoon kaikkiin nykyaikaisiin 

matkapuhelimiin kuuluu karttaohjel-

ma tai -ohjelmia, ja jos ei kuulu, niitä 

voi ladata netistä aina topografisia 

maastokarttoja myöten, osan jopa 

ilmaiseksi. Periaatteessa riittää, 

että osaa avata ohjelman. Ja jos 

suunnistustaidot ovat hukassa kartan 

saa suunnattua oikein kulkemalla 

sen osoittamasta sijaintipisteestä 

johonkin suuntaan, jolloin sijaintipis-

teen nuoli osoittaa kulkusuunnan. 

Sen jälkeen käännytään niin, että 

nuoli osoittaa haluttuun kohtee-

seen ja kävellään sen osoittamaan 

suuntaan kunnes kohde saavutetaan. 

Ei pitäisi olla vaikeaa, etenkin kun 

matkan edistyminen näkyy koko 

ajan karttanäytöllä. Jos taas tarvitsee 

apua, paikan voi ilmoittaa sijaintipisteen koordinaat-

teina yleiseen hätänumeroon. Helpoimmin tämä 

onnistuu 112 -ohjelmalla, jonka niin ikään voi ladata 

ilmaiseksi netistä, ja josta vastaanottaja näkee 

sijainnin suoraan. Niin kartta- kuin 112 -ohjelmankin 

käyttöön on syytä tutustua sen verran etukäteen, 

että niiden käyttö onnistuu hätätilanteessakin.

Ohjelmat toimivat siellä missä kännykkäkin, eli 

käytännössä puhelinverkon peittoalueella, Jos eivät, 

kannattaa varmistaa, että kännykän mobiilidatayh-

teys (jos sellainen sisältyy SIM -korttiin) on kytketty 

päälle. Jos tarvitsee paikannus-/karttaohjelmaa 

puhelinverkon peittoalueen ulkopuolella, on ostet-

tavan erillinen GPS -paikannin, joka on suunnilleen 

kännykän kokoinen 300 – 500 euroa maksava laite. 

Nämä kaikki ovat monelle metsästäjälle tuttuja juttu-

ja esimerkiksi Oma riista ja koiratutkien karttaohjel-

mien muodossa.

LYIJYHAULIKIELTO ASKELEN LÄHEMPÄNÄ
Pitkään jatkunut kädenvääntö lyijyhaulikiellon 

ulottamisesta kaikkeen metsästyksen on taas 

askelen lähempänä toteutumistaan. 

Periaatteesa asia olisi ollut jo aikaa 

sitten selvä, mutta kaikkia tyydyt-

tävän korvaavan haulimateriaalin 

löytäminen on soittaunut odotettua 

vaikeammaksi. Tällä hetkellä vahvim-

milla on teräs, jonka heikkoudeksi 

on osoittautunut erikoislatauksia 

lukuun ottamatta huomattavasti 

lyijyä lyhyempi tehollinen kantama ja 

soveltumattomuus kaikissa aseissa 

käytettäväksi. Epäilyksiä herättää 

myös pitemmässä säilytyksessa 

mahdollinen haulien yhteenruostu-

minen, joka voi johtaa ammuttaessa 

tuhoisiin seurauksiin. 

Ominaisuuksiltaan parhaana pide-

tään melko yleisesti volframhaulipat-

ruunaa – lähinnä pitkän kantaman ja 

hyvän läpäisykyvyn ansiosta – mutta 

rasitteeksi on muodostunut hinta, 

joka voi nousta jopa yli 10 euroon 

patruunalta. Heikoimpina pidetään 

sinkki-, tina- ja vismuttihauleja, joiden 

yhteisenä heikkoutena on lyhyt kan-

tama ja heikko läpäisykyky, vismutti-

hauleissa myös hauras rakenne.

Muista materiaaleista ominispai-

noltaan lähinnä lyijyä on molybdeeni, 

jota käytetään ainakin Kent Molyshot 

patruunoissa, joiden saatavuus 

Suomessa on käytännössä melko 

vaikeaa. Ulkomailta kyllä löytyy 

- eivätkä ole edes hinnan kiroissa - 

mutta niiden hankinta sieltä voi johtaa 

viranomaiskuulusteluun, ja  pahimmil-

laan jopa terroristiepäilyyn.

Mitä sitten tulee teräshaulipat-

ruunoiden käyttöön vanhemmissa 

aseissa, niin yleissääntönä niitä voi 

käyttää sellaisissa 12/70 kaliiperin 

haulikoissa, joiden lukitusosassa 

(Monoblock) löytyy ranskalainen lilja tai Nitro -mer-

kintä. Toinen vaikuttava tekijä on haulipanoksen 

paino, joka saa olla enintään 32 grammaa. Lisäksi 

on muistettava supistus – joitakin poikkeuksia 

lukuun ottamatta teräshaulipatruunan saa ampua 

vain puolisuppeassa tai sitä väljemmässä piipussa 
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KURVARIT
Rajaturvallisuus-
unionin jäsenet
Tilanne 31.12.2019
Tarkastettu 6.2.2020

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

Yhteensä 2 452 jäsentä

Nitro -merkinnän ohella vanhemman haulikon 
teräshaulikelpoisuus osoitetaan monoblocin pohjaan 
tai sivulle kaiverretulla ranskalaisella liljalla. Kuvasta 
poiketen vain ääriviivakuviona ja kummankin merkinnän 
alkuperäinen tarkoitus tarkoitti savuttoman ruudin 
käyttökelpoisuutta.

– ei missään nimessä täyssuppeassa. Tämä 

rajaa pääosan 1950 -1970 lluvuilla valmistetuista 

yksipiippuisista käyttökieltoon, koska niissä on 

yleensä täyssuppea piippu. Kaksipiippuisten käyttö 

rajautuu puolestaan vain puolisuppeaan piippuun, 

koska niiden piippupari muodostuu yleensä täys- ja 

puolisuppeasta piipusta.

ERÄSTÄJÄN VUODENVAIHDE
Jakso kattaa joulun- ja uudenvuodenpyhät, mikä on 

hyvä aika aloittaa riistan ja pihalintujen talviruokinta. 

Toinen ajankohtainen asia ovat kylmyys ja paikoin 

heikot jäät, jotka on otettava vesialueilla liikuttaessa 

aina huomioon. Myös Ahdin ja Tapion väelle tulisi 

antaa joulurauha, sekä huolehtia heti vuodenvaih-

teen jälkeen vuotuisten erälupien uudistamisesta. 

Ja koska pääosa lopettaa metsästyksen viimeistään 

jouluun, metsästysvarusteet ja -aseet tulisi huoltaa 

asianmukaisesti seuraavaa käyttökertaa odotta-

maan

Ajantasaiset metsästys- ja pyyntiajat löytyvät 

Suomen riistakeskuksen ylläpitämästä Oma 

riista -sovelluksesta, jonka voi ladata ilmaiseksi 

tietokoneeseen, tablettiin tai älypuhelimeen palvelun 

tarjoajan verkkokaupasta.

Lisäksi on muistettava, että paikalliset riistan-

hoitopiirit ja -yhdistykset sekä metsästysseurat 

voivat lyhentää kyseisiä metsästysaikoja, asettaa 

saalisrajoituksia tai kieltää kokonaan jonkin riistalajin 

metsästyksen, joista on oltava selvillä ennen met-

sästyksen aloittamista. Edellä mainitut metsästys-

ajat eivät koske Ahvenanmaata, jossa on voimassa 

omat säädöksensä.

Toivotan lopuksi kaikille palstani lukijoille Rau-

haisaa Joulua ja saalisrikasta Uutta Vuotta.

Jousimies
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ERILLISOSASTO PENNANEN 
VS. 82. RAJAVARTIORYKMENTTI
PETTERI SEPPÄNEN ON TEHNYT VALTAVAN 
TYÖN KÄÄNTÄMÄLLÄ VENÄLÄISEN 82. 
RAJAVARTIORYKMENTIN HISTORIIKIN 
SUOMEN KIELELLE. TUO VENÄLÄINEN 
JOUKKO-OSASTO TAISTELI ERILLISOSASTO 
PENNASTA VASTAAN LUTON KAIRASSA 
JATKOSODAN AIKANA. 

TEKSTI OLLI RANUA

P
etteri Seppäselle kiinnostus Luton 

lähialueen taisteluihin tuli työpaikasta, 

Rajavartiolaitoksesta, johtuen. Neljänä 

tai viitenä vuotena he ovat yrittäneet 

löytää Venäjän puolelta Luton miesten 

kenttävartioita. Niistä ei löydy juurikaan tietoa, 

ainakaan suomalaisista lähteistä. 

- No venäjän kielen taitoisena yritin sitten löytää 

Luton miehiä vastaan taistelleiden neu-

vostojoukkojen asemapaikkoja (kenttävar-

tiota). Löysin vastapuolen joukko-osaston 

nimen joltakin venäläiseltä keskustelu-

palstalta. Nimen avulla yritin löytää sitten 

lisätietoa joukko-osastosta. Yleensä 

tieto mitä löysin, oli vain joukko-osaston 

komentajan nimi. Kaiken kaikkiaan oli 

pitkä tie, ennen kuin törmäsin tuohon 

historiikkiin. En muista mistä sen löysin, 

mutta se taisi olla 2017 loppuvuonna tai 

2018 alkuvuonna, kertoo Seppänen.

Kun Petteri luki historiikin läpi, kävi 

hänellä mielessä, josko vaikka työkaverit 

olisivat siitä kiinnostuneita. Hän alkoi 

kääntämää historiikkia keväällä 2018, 

mutta sen kääntäminen keskeytyi vielä 

samaisena keväänä. 

- Sitten tuli RVL 100 vuotta 

-juhlavuosi. Kerroin Ojalan 

Jyrkille (toimi tuolloin apulais-

komentajana LR:ssa) tuosta 

historiikista. Hän kehotti minua 

kääntämään sen loppuun, juu-

rikin liittyen RVL:n 100-vuotis-

juhlaan, muistelee Petteri.

Seppänen käänsi yleensä 

7-10 sivua päivässä, joten 

ensimmäiseen kääntämiseen 

meni kaiken kaikkiaan aikaa 

noin kymmenen päivää. Ve-

näjänkielinen materiaali on 77 

sivun pituinen. 

- En tietenkään kääntänyt 

tekstiä joka päivä. Kääntä-

misen jälkeen luin historiikin 

uudelleen ja tarkastin sen. En muista kuinka kauan 

aikaa tuo vei, mutta vähemmän kuin 

kymmenen päivää. Kokonaisuutena aikaa 

meni ehkä noin viisi tai kuusi kuukautta, 

jatkaa Seppänen.

Itse kääntäminen ei ollut Seppä-

selle hankalaa. Käännöksen kieliasun 

tarkastaminen, jonka teki Ossi Saniola, vei 

vastaavasti runsaasti aikaa. Käännöksen 

oikeellisuutta ei ole tarkastettu.

Rajaviesti julkaisee historiikin alun 

seuraavalta sivulta alkaen. Koko 52 si-

vuinen historiikki löytyy osoitteesta www.

rajaviesti.fi.

Mukavia Joulunajan lukuhetkiä!

Joukkojen sijoittuminen silloisen rajan 
tuntumaan Neuvostoliiton sotilastietojen 
mukaan.

Luttokylän operatiivinen kartta 27.-29.7. Tuolloin käytiin 
Nokikukkulan taistelu, josta löytyy lisätietoa Erillisosasto 
Pennasen kirjasta.

Luttojoki. Pennasen ja saksalaisten yhteistoimintaa 
heinäkuussa 1942. SA-KUVA

Atslemin kenttävartiossa Lutolla ollaan valmiita ryssän 
taistelupartioiden varalta. SA-KUVA

Komppania suksilla kolttain mailla (Lutto, Kukkisjärvi). 
SA-KUVA
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MOLEMMIN PUOLIN RISTIKENTÄN 
SUUNTAA (1941 - 44)
Marsalkka Meretskov napapiirin rajavartijoista

S
uuren Isänmaallisen sodan aikana 

pohjoinen toiminta-alue neuvosto-sak-

salaisella rintamalla ei ollut merkittävä 

koko sodan kannalta. Voitto napapiiril-

lä olisi kuitenkin tarjonnut saksalaisille 

mahdollisuuden estää Amerikasta ja Englannista 

leasingillä hankittujen sotatarvikkeiden kuljettamisen 

Murmanskin ja Arkangelin kautta Neuvostoliittoon. 

Näiden satamien valtaaminen olisi tehnyt natseista 

todellisia isäntiä koko Neuvostoliiton pohjoisella 

rannikolla.

Murmanskin alueella sijaitsevan 14-neuvosto-

armeijan piti suojata omilla neljällä jalkaväkidivisi-

oonallaan 550 kilometriä pitkää rintamalinjaa, sekä 

valvoa Kuolan niemimaan 300 kilometriä pitkää 

rantaviivaa. Näiden tehtävien toteuttamiseksi 

14-armeija sijoitti joukkojaan erillisinä rykmentteinä 

ja pataljoonina, pyrkien siten suojaamaan kaikkein 

uskottavimmat vihollisen liikesuunnat.

Myöskään Wermacht ei voinut hyökätä Suomen 

alueen kautta koko rintamalla. Werhmactin esikunta 

perusti Suomen napapiirin alueelle kaksi taisteluryh-

mitystä keskittäen ne Murmanskin ja Kantalahden 

suuntiin. Näiden ryhmitysten väliin muodostui Ris-

tikentän kaistaksi kutsuttu alue, (nimi tulee keskellä 

tätä aluetta olevasta kylästä) jonka pituus oli yli 200 

kilometriä. Kaistalla ei ollut tiivistä etulinjaa.

Saksalaisten ja suomalaisten sissipartiot, 

tiedusteluryhmät sekä yksittäiset agentit yrittivät 

Ristikentän kautta päästä neuvostojoukkojen 

selustaan. Myös 82. Rajavartiojalkaväkirykmentti 

toimi Ristikentän kaistalla vähintään yhtä aktiivisesti 

tuholais- ja tiedusteluryhmiä käyttäen. Murmans-

kin alueen NKVD-hallinto muodosti alueelle myös 

partisaaniosastot Sovetskij Murman ja Napapiirin 

Bolsevikit. Tässä artikkelissa kerrotaan pääasiassa 

82. rajavartio-osastosta (rykmentti), ja sen taisteluis-

ta rintamalinjan toisella puolella olevia suomalaisia 

rajajääkäreitä vastaan.

Karjalan rintaman komentajana vuonna 1944 

toiminut Neuvostoliiton Marsalkka K A Meretskov 

kirjoitti muistelmissaan rajavartiojoukoista, että 

napapiirin rajavartijat antoivat puolustuksen päivinä 

suuren avun Puna-armeijan joukko-osastoille. 

Rajavartiojoukot puhdistivat vihollisen vakoilijoille 

ja sissiosastoille jättämiä yhteyksiä, suorittivat 

tiedustelua sekä tekivät iskuja vihollisen selustaan. 

”Pelkästään vuonna 1941 napapiirin rajavartijat 

suorittivat 70 partiota vihollisen selustaan ja tekivät 

hyökkäyksiä vihollisen varuskuntiin. Mielenkiintoista 

on myös huomata, että 82. Rajavartiorykmentti 

suoritti koko sodan ajan palvelusta 14. armeijan 

vasemmalla sivustalla valtakunnan rajalinjalla. Tämä 

oli ainoa kaista luoteen suunnalla neuvostorajalla, 

jota vihollinen ei vallannut”.

Lehdet kirjoittelivat näistä taistelevista ra-

jan vartijoista ja kuuluisat kirjailijat ja runoilijat 

omistivat teoksiaan heille. Konstantin Simonov 

kertoi katsauksessaan ”Napapiirin takana” yhden 

tiedusteluryhmän toiminnasta, joka ilmaantui useita 

kertoja salaa syvälle vihollisen selustaan. Sota-ajan 

mukaisesti näiden sankareiden nimet oli muutettu 

tekijän toimesta. Nykyään alkuperäisiä nimiä on 

vaikea palauttaa mieleen. Mutta asian ydin jäi 

elämään: pohjoisen rajavartijoiden taistelutaidot 

arvostettiin korkealle.

ENSIMMÄINEN 
SUOMALAISTEN 
ISKU
Suomessa sijaitsevat saksalaisjoukot aloittivat tun-

keutumisen Neuvostoliittoon 29.6.1941 ja suomalai-

set joukot 1.7.1941. Myös ennen tätä päivämäärää 

vihollisen tuholais-tiedusteluryhmien aktiivisuus 

Neuvostoliiton - Suomen rajalla oli korkealla tasolla. 

22.-30.6.1941 välisenä aikana rajavartio-osastot 

havaitsivat yli 70 eri vahvuista vihollisen tuholais-

tiedusteluryhmää ja -osastoa.

Hitler ilmoitti jo 22.6.1941, että saksalaiset ja 

suomalaiset joukot seisovat rinta rinnan hyökä-

täkseen Neuvostoliittoon. Tätä ennen Suomi oli jo 

tarjonnut omat satamansa ja lentokenttänsä natsien 

laivoille ja lentokoneille ja pohjoisen osan maataan 

sillanpääasemaksi saksalaisille maajoukoille. 

Kuolan niemimaalle hyökkäsi vain Werhmachtin 

divisioonia. Erillisiä suomalaisten joukkojen iskuja 

ei edes harkittu. Keväällä 1941 suomalaiset tutkivat 

mahdollisuutta hyökätä Ristikentän suuntaan. Ken-

raali Airo suoritti kahden viikon retken pitkin Pohjois-

Suomen itärajaa käyttäen tarkoitukseen pororaitoja. 

Hän teki selonteon Mannerheimille tarkastusreissun 

tuloksista: ”Ryssä ei tule, eikä saksalainen pääse 

läpi, herra Marsalkka”.

Kuitenkin Ristikentän osuudelle, missä ei ollut 

Puna-armeijan joukkoja vaan rajaa suojasi vain 

Murmanskin rajavartiopiirin 82. rajavartio-osaston 

partiot, suomalaiset asettivat erillisen rajajääkäripa-

taljoonan. Tässä yhteydessä neuvostorajavartijat 

havaitsivat, että 22. - 27.6.1941 välisenä aikana 

vihollinen suoritti vahvistettua lentotiedustelua 

rajavartio-osaston alueella tulittaen konekivääreillä 

vartioasemaa ja komentopaikkaa. Sotapäiväkirja 

täydentää sodan ensimmäisiä päiviä: ”22.6. kulu-

essa saksalaiset lentokoneet rikkoivat rajarauhaa. 

4.rajavartioaseman alueella havaittiin kolmemoot-

torinen lentokone reitillä Ristikenttä - Murmansk. 6. 

rajavartioaseman alueella pommittaja pudotti neljä 

pommia 22.6.1941 kello 3:30, uhreja ei tullut.”

Sodan ensimmäisinä päivinä Ristikentän 

suunnassa saatiin havaintoja suomalaisten toteut-

tamasta sotilaallisesta tiedustelusta. Tuolloin 82. 

rajavartio-osastossa palvellut Aleksand Kazantsev 

muisteli tapausta: ”Makaan vasemmalla sivustalla 

vartiossa. Havaitsen, että suoraan minun edessäni 

oleva pusikko liikkuu. Otin pusikon jyvälle ja painoin 

liipaisinta. Ryhmänjohtaja juoksi kiroten paikalle sa-

noen, että mitä helvettiä sinä teit, annoit viholliselle 

mahdollisuuden saada selville vartiopaikkamme 

sijainnin. Minulta otettiin kivääri pois ja tilannetta 

jonka olin heidän mukaansa kuvitellut, alettiin 

selvittää. Lähestyimme pusikkoa. Noin 40 metriä 

vartiopaikasta makasi punatukkainen suomalai-

nen. Luoti oli osunut silmien yläpuolelle. Antoivat 

minulla kiväärin takaisin, ja määräsivät uudestaan 

juoksuhautaan”.

Samaan aikaan Werhmactin joukot tunkeutuivat 

kohti Moskovaa, Leningradia, Minskiä ja Kiovaa. Se 

oli odottamattoman ja hämmästyttävän menestyk-

sen aikaa Hitlerin joukoille. Neuvostoliiton sotilas-

poliittiselle johdolle Saksan menestys oli järkytys ja 

saksalaisten etenemisen pysäyttämiseksi etsittiin 

kiihkeästi keinoja koko ajan katastrofaalisesti 

pahenevassa tilanteessa. Vaikeudet olivat sellaisia, 

ettei niihin oltu varauduttu. Neuvostojohto pelkäsi 

samaan aikaan rykmentin vahvuisen suomalaisen 

sissipartion pääsevän läpimurtoon

ja etenevän kohti Kuolan rautatieasemaa. Tämä 

rautatieasema toimi 14-neuvostoarmeijan joukko-

osastojen ja Pohjoisen laivaston huoltotukikohtana. 

Sen tuhoutuminen olisi heikentänyt neuvosto-

joukkoja ja helpottanut saksalaisten hyökkäystä 

Murmanskiin.

Vahvistettuja suomalaisia tiedusteluryhmiä 

VENÄJÄN KIELESTÄ KÄÄNTÄNYT PETTERI SEPPÄNEN
KIELIASUN TARKISTUS OSSI SANIOLA

>>>>>
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tunkeutui alueelle jo aikaisemmin, kuten NKVD 82. 

rajavartiorykmentin Karjalan rintaman Ristikentän 

selustan suojelusta vastaavan joukko-osaston 

sotapäiväkirja 22.6.41 - 1.1.43 osoittaa: vihollisen 

osasto jonka vahvuutta ei pystytty määrittelemään, 

ylitti valtakunnan rajan 27.6.41 ja suuntasi Luttojoen 

mukaisesti kohti Ristikenttää. Suomalainen tiedus-

teluryhmä joutui pieneen tulitaisteluun 2. komen-

datuurin osaston 6:nen ja 7:nen rajavartioaseman 

rajavartijoiden kanssa, jotka olivat vetäytymässä 

2. väistörajavartioaseman alueelle. 28.6.1941 raja-

vartijat kärsivät ensimmäisiä tappioita menettäen 

tulitaistelussa neljä rajavartijaa. Samana päivän 

Saksan ilmavoimat suoritti iskun rajavartio-osaston 

esikuntaan Ristikenttään sekä rajavartioasemille: 

tappioina kaksi sotilasta.

Tästä eteen päin neuvostosotilaiden mene-

tyksistä, jos erikseen ei muuta mainita, kerrotaan 

kirjassa 82. rajavartio-osaston kaatuneet vuosien 

1941 - 1945 aikana. Kirjaa säilytetään FSB:n 

rajavartiopalvelun keskusarkistossa. Kirjan tietojen 

mukaan koko Suuren Isänmaallisen sodan aikana 

Ristikentän osastosta kuoli tai katosi jäljettömiin 

256 upseeria ja sotilasta. Tuo luku on noin neljännes 

koko osaston vahvuudesta.

Murmanskilainen F. H. Sagatajev joka ei ole vä-

linpitämätön kaatuneiden neuvostosotilaiden muis-

tolle, harrastaa Kuolan niemimaalla kaatuneiden 

sotilaiden muiston ikuistamista. Hänen avullaan on 

palautettu 58 kaatuneen tai jäljettömiin kadonneen 

puna-armeijalaisen nimet ja 82. rajavartio-osaston 

(rykmentin) komentajien nimet. Sagatajev löysi 

nämä tiedot sairaaloiden nimilistoista, evakuoinnin 

yhteydessä kuolleiden nimilistoista sekä suoma-

laisista arkistoista löytyneistä vankien nimilistoista. 

Arkistosta löytyneistä tiedoista huolimatta nämä 

nimet eivät olleet jostakin syystä päätyneet tähän 

rykmentin kaatuneiden kirjaan.

F.H. Sagatajev esitti tekijälle nipun kopiota 82. 

rajavartiorykmentin tiedustelu- ja muusta taistelu-

toiminnasta vuosilta 1941- 1944. Joitakin vastaavia 

tietoja on ollut saatavilla myös suomalaista lähteistä, 

ja kotiseutututkija JU. I. Zvereva on julkaissut näitä 

tietoja menetyksistä ja sota-ajan tapahtumista.

21.6.1941 82. rajavartio-osaston kokopano oli 

tyypillinen rajavartiokokoonpano: kolme komenda-

tuuria joissa jokaisessa oli neljä rajavartioasemaa 

sekä yksi väistörajavartioasema. 82. rajavartio-

osaston kirjavahvuus oli 1086 henkilöä, joista 

upseereita 144, aliupseereita 158 ja sotilaita 784.

Osastolla oli vartioitavaa valtakunnan rajaa 260 

km. Alue rajoittui maantieteellisesti kaistalle, jota 

rajoittivat Kuolajärvi - Läntinen Litsajoki. Osaston 

joukot jakautuivat seuraavasti:

1. komendatuura Zimnaja Motovka, jonka alle sijoit-

tuivat 1.rajavartioasema Titovkajoki, 2. rajavartio-

asema Tsarp-järvi, 3. rajavartioasema Koshkajavr, 4. 

rajavartioasema Kutsin-tundra sekä 1. väistöraja-

vartioasema.

2. komendatuura Lutto-kylä, jonka alle sijoittuivat 

5.rajavartioasema Rimitozero, 6. rajavartioasema 

Sangalskij, 7. rajavartioasema Tri-järvi, 8. rajavartio-

asema Jumos joenalku, 4,5 km Lounajärvestä sekä 

2. väistörajavartioasema.

3. rajavartiokomendatuura Lotm-järvi, jonka alle 

sijoittuivat 9. rajavartioasema Katskim joenalku, 

10. rajavartioasema Vokman-järvi, 11. rajavartio-

asema Pados-joki, 12. rajavartioasema Nota-joki 

sekä 3. väistörajavartioasema Nivakylä. Padunissa 

nykyisen Ylätuloman-kylän alueella sijaitsi rykmentin 

huoltotukikohta.

Taistelukosketuksen 
jatkuminen
Yksi suomalainen osasto jonka meidän rajavar-

tijamme jättivät ilman taistelua 30.6., liikkui kohti 

Neuvostoliiton puolella olevaa Talvikylää. Toinen 

suomalainen osasto suuntasi kohti Luttokylää ja se 

pääsi perille 1.7. Matkalla Luttokylään suomalais-

partio joutui muutamaan pieneen taistelukosketuk-

seen 6. rajavartioaseman sotilaiden kanssa. Näissä 

taisteluissa kuoli yksi neuvostosotilas. Näinä päivinä 

6., 7., 8. ja 9. rajavartioaseman miehistöt vetäytyivät 

82. rajavartio-osaston päämajalle Ristikenttään. 

Sinne vetäytyi myös 2. komandatuurin päällystö. 

Suomalaiset valtasivat nämä asemapaikat ja poltti-

vat ne myöhemmin.

Suomalaiset saivat haltuunsa myös noissa 

paikoissa olleet varus- ja elintarvikevarastot, joista 

kaikkein suurin sijaitsi Luttokylässä. Suomalaiset 

myös kaatoivat rajatolpat ja heittivät ne Luttojokeen. 

Suomalaiset valtasivat Loton kylän (14 km rajalta 

itään) ja pääsivät Luttojoen suun alueelle tunkeu-

tuen alueellemme sisään 55 kilometriä.

Nyt täytyy mainita, että useilla asetuskeskuksilla 

ja kohteilla Pohjois-Suomen alueella oli useita 

nimiä. Eri asiakirjoissa yksi ja sama kylä oli voitu 

nimetä monella eri tavalla, esimerkiksi Talvikylä tai 

Suonikylä. Samalla tavalla asian laita on ollut myös 

kyseisellä alueella Neuvostoliiton puolella. 

82. rajavartio-osaston sotapäiväkirjasta käy ilmi, 

että rajavartioasemat luopuivat valvonta-alueistaan 

lähes ilman vastarintaa. Tämä sotapäiväkirja osoit-

taa, että 82. rajavartio-osaston alueella ei ollut puo-

lustuslinjaa tai varsinaisia puolustusasemia. Oli vain 

rajavartioasemien ja komendatuurien rakennukset, 

joiden lähelle oli tehty poteroita ja linnoitteita, joiden 

tarkoituksena oli lyödä vihollisen yllätyshyökkäys tai 

pystyä pidättelemään vihollisen päävoimia hyökkä-

yksen tapahtuessa.

Täytyy panna merkille, että 27.-29.6.1941 tilanne 

Suomen vastaisella rintamalla oli 82. rajavartio-

osaston rajavartijoille suotuisampi kuin muilla 

Neuvostoliiton rintaman osilla. Murmanskin rajavar-

tiopiiri pystyi valmistautumaan puolustustaisteluihin 

Ristikentän suunnalla. Kuitenkin Ristikentän alueen 

27.päivän tapahtumat osoittavat, että valmistautu-

mista pitempiaikaista vastarintaa varten ei oltu tehty.

Suomalaisten suunnitelmat tulivat ilmi todella no-

peasti. Seuraava lainaus on 82. rajavartio-osaston 

sotapäiväkirjan tekstistä: 27.6.41 Jelov-järven (о. 

Еловый - Kuusijärvi) alueella sotavangiksi jääneen 

suomalaisen sotilaan kuulustelusta käy ilmi, että 

Ristikentän suunnalla toimii 6. erillinen rajajääkäripa-

taljoona, jonka kokonaisvahvuus on 1200 henkeä. 

Pataljoonan tehtävänä on hyökätä Ristikentään, jos-

ta edelleen suunnata kohti Murmashi -Murmanskia 

ja tavoitteenaan sillä on päästä Kirovskin rautatielle 

ja katkaista se.

Alun perin suomalaisilla ei ollut tarkoitusta tun-

keutua Murmanskin alueelle Ristikentän kaistalta. 

Suomi aloitti 10.6.1941 reserviläisten liikekannalle-

panon rajajääkärijoukkoihin. 14.6. mennessä joukot 

saavuttivat täyden sota-ajan vahvuutensa. Nämä 

rajajääkärijoukot aloittivat liikkeen kohti Neuvosto-

liiton rajaa, tässä tapauksessa Kuolan niemimaata 

kohti. Tarkoituksena oli vahvistaa rajan vartiointia. 

17.6. Kapteeni Tiitolan johtama suomalainen 36. 

rajajääkärikomppania alistettiin saksalaisjoukoille 

Petsamon alueella. 36. rajajääkärikomppaniaan 

liitettiin saksalainen joukkue ja seuraavana päivänä 

lisäksi tykistöpatteri sekä kranaatinheitinosasto. 

Ivalossa sijainnut Majuri Pennasen johtama Erillis-

osasto Petsamo sai käskyn 21.6.1941 saksalai-

selta komento-osalta valmistautua hyökkäämään 

Ristikentän suuntaan. Samalla 36. rajajääkärikomp-

pania alistettiin Pennasen johtamaan Erillisosasto 

Petsamoon.

Tässä yhteydessä, kuten on tiedossa, suomalai-

sen osaston toimista ei pelkästään sovittu yhdessä 

saksalaisen armeijakunnan kanssa, vaan (kaikki 

suomalaisten) toimet suunniteltiin kokonaisuudes-

saan saksalaisten toimesta. Iskun aikana ”aseveljet” 

pitivät jatkuvaa radioyhteyttä keskenään samoin 

kuin koko sodan ajan.

Neuvosto-
rajavartijoiden 
vastaiskut
Lyödäkseen suomalaisten hyökkäykset Murmans-

kin rajavartiopiirin päällikön käskyn mukaisesti, 82. 

rajavartio-osastosta muodostettiin kolme osastoa: 

kolme kiväärikomppaniaa, konekivääri- ja pioneeri-

joukkue sekä viestijoukkue. Ensimmäistä osastoa, 

johon kuuluivat 6., 7., 8. ja 9. rajavartioasemat sekä 

2. väistöaseman henkilökunta, komensi 2. alueen 

komentaja kapteeni F. N. Bolshakov. Toista osastoa, 

johon kuuluivat 10., 11. ja 12. rajavartioasemat 

sekä 3. väistöaseman henkilökunta, komensi 3. 

alueen komentaja kapteeni I.I. Akulshin. Heinäkuun 

3. ja 5. päivän aikana nämä osastot ryhmittyivät 

käskyn mukaisesti 74. metsänhakkuualueelle, 

jossa heidät alistettiin rajavartio-osaston esikunnan 

päällikön majuri JA. A. Nemkovan johdettavaksi (s. 

1902, puoleen jäsen ja Puna-armeijassa vuodesta 

1919, otti osaa Kansalaissotaan sekä taisteluun 
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Puolaan vastaan. Syyskuusta 1939 lähtien Karjalan 

rajavartiopiirin joukoissa. Kesäkuusta 1940 82. 

rajavartio-osaston pääesikunnassa. Karjalan rinta-

malla 18.7.1942 asti. Sen jälkeen Partisaani-liikkeen 

pääesikunnassa ja 1.4.1943 alkaen Keskus- ja 

Valko-Venäjän rintamilla. Sodan päättyessä 12. 

jalkaväkidivisioonan komentajan sijainen).

Kolmas osasto muodostui 1., 2., 3., 4. ja 5. raja-

vartioasemien ja 1. väistöaseman henkilökunnasta. 

Tätä osastoa komensi yliluutnantti V.F. Krylov (1. 

komendatuurista). Tämä osasto sijoitettiin pohjoi-

semmaksi, missä se otti osaa taisteluihin saksalaisia 

vastaan suojaten samalla 14. armeijan vasenta 

sivustaa Murmanskin suuntaan. Myöhemmin tämä 

osasto liitettiin perustettavaan NKVD 181. erilliseen 

rajavartiopataljoonaan. 

Heinäkuun 5. päivänä 1941 oli vakava taiste-

luyhteenotto tunkeutuvien suomalaisjääkäreiden 

kanssa. Yhteenotto jatkui seuraavana päivänä vielä 

ankarampana. 82. rajavartio-osaston sotapäivä-

kirjasta: tiedusteluosasto havaitsi Luttojokisuun 

alueella vihollisen ryhmittymän (20 km Ristiken-

tästä). Saatujen tietojen perusteella Nemkovan 

osastolle annettiin tehtäväksi lähestyä Luttojokisuu-

ta pohjoisesta päin ja painaa vihollinen Notajärveä 

(Нотозеро) kohti ja tuhota se. 5. heinäkuuta 

Nemkovan osasto eteni pikamarssilla vihollisen var-

tiointilinjalle ja aloitti hyökkäyksen vihollista vastaan. 

Suomalaiset ajettiin pois alueelta ja venäläiset saivat 

vallattua Luttojoen suun alueen. Vihollisen rippeet 

sytyttivät perääntymisen turvaamiseksi metsäpalon 

ja vetäytyivät Luttojokea pitkin ylävirtaan (yhdessä 

asiakirjassa kerrotaan, että tuolloin rajavartijat suo-

rittivat seitsemän hyökkäystä palavaan metsään).

Taistelun tuloksena vihollinen jätti kaatuneina 

taistelukentälle 26 sotilasta, heistä kolme upseeria. 

Lisäksi saatiin yksi vanki (suomalaiset ilmoittivat 

omien arkistomateriaalien perusteella, menettä-

neensä kyseisessä taistelussa kaatuneina kolme 

sotilasta, kuusi haavoittui ja yhden raportoitiin 

kadonneen). Sotasaaliina saatiin viisi raskasta 

konekivääriä, 18 kivääriä sekä muuta sotamateriaa-

lia. Nemkovan osaston tappiot olivat 24 kaatunutta 

ja 36 haavoittunutta. Samoin sotapäiväkirjassa 

mainitaan, että Murmanskin rajavartiopiirin päällikön 

käskyn mukaisesti osasto siirtyi 74. metsänhak-

kuualueelle. Tämä vetäytyminen on asiakirjoin 

vahvistettu ja hyväksytty toisin kuin kesäkuisessa 

vetäytymisessä oli käynyt.

Suomalaiset arkistot vahvistavat, että 6. heinä-

kuuta 1941 taistelu jatkui kiivaimmin. Suomalaiset 

vahvistavat menetyksinä kolme kaatunutta jääkäriä, 

11 haavoittunutta, joista kaksi upseeria, kaksi aliup-

seeria ja seitsemän sotilasta. 82. rajavartio-osaston 

sotapäiväkirjassa ei tuolta päivältä ole mainintaa 

taistelutoiminnasta, mutta jokapäiväisessä selon-

teossa rintaman komentoportaalle on maininta 

asiasta: ”6.7.41 kello 18.00 Murmanskin suunnalla 

82. rajavartio-osastosta muodostettu taisteluosasto 

valtasi taistellen Luttojokisuun alueen (koordinaatit 

1226). Taistelun tuloksena kolmen komppanian 

vahvuinen vihollinen hajosi 74-metsänhakkuualueel-

le. Tiedustelua jatketaan.

Samana päivänä politrukki P.S.Dempelevin johta-

ma ryhmä järjesti väijytyksen vihollisen huoltouralle. 

Ryhmä havaitsi Luttojoella suuren soutuveneen tuo-

massa huoltona ammuksia ja elintarvikkeita. Ryhmä 

tuhosi veneen, huoltokuorman sekä veneessä olleet 

jääkärit ja heitä johtaneen upseerin. 

82. rajavartio-osaston sotapäiväkirjasta: 8.7. 

kapteeni Akulshinan johtamasta osastosta sekä 

komppaniaan saapuneista täydennysmiehistä 

muodostettiin kolmen komppanian osasto, jonka 

vahvuus oli 347 henkilöä. Tälle osastolle annettiin 

tehtäväksi siirtyä 12.7.41 kello 12.00 mennessä 

alueelle jonka koordinaatit ovat 2214  2414 (itään 

nykyisesti Partisaanikummusta). Paikalle päästyään 

komppanian tehtävänä oli ryhmittyä puolustukseen 

ja aloittaa tiedustelutoiminta Luttokylään. Tämä 

tehtävä suoritettiin.

12.7.41 kello 19.00 tiedusteluryhmä törmäsi vi-

holliseen nimettömän vaaran alueella koordinaatissa 

2048 (nykyinen Udarnaja vaara). Lyhyen taistelun 

jälkeen vihollinen lyötiin ja vaara saatiin vallat-

tua. 13.7.41 kello 06.00 komppanian vahvuinen 

vihollinen alkoi ryhmittyä alueelle hyökätäkseen vaa-

raan. Tiedusteluryhmää vahvistaakseen osastosta 

lähetettiin avuksi kranaatinheittimellä vahvistettu 

komppania, jonka johtajana toimi kapteeni Bolsha-

kov. Samana päivänä kello 8.30 tiedusteluryhmä ja 

vahvistettu komppania yhdistivät voimansa ja saivat 

ajettua vihollisen komppanian pois alueelta.

Neuvostorajavartiojoilta loppui kuitenkin elintar-

vikkeet ja muutamien vihollisen tiedusteluryhmien 

kanssa käytyjen yhteenottojen jälkeen he saivat 

14.7. illalla käskyn, jonka mukaan heidän piti jättää 

vaara ja vetäytyä täydennettäväksi ”Tuvan” alueelle 

koordinaattiin 2822, missä he olivat 22.7. saakka. 

Tuolloin käydyissä taisteluissa vihollinen menetti 

kaatuneina ja haavoittuneina noin 20 sotilasta. 

Osaston omat tappiot olivat neljä kaatunutta sekä 

kahdeksan haavoittunutta.

Tuona aikana oli taistelukosketuksia myös 

muissa paikoissa. 10.7. NKVD Murmanskin 

piirin esikunta ilmoitti, että osasto Nemkov oli 

9.7.41 iltaan mennessä asettunut puolustukseen 

nimettömille vaaroille, koordinaatit 2620 ja 2420, 

ja aloittanut tiedustelun. Tiedustelu havaitsi kello 

17.30 koordinaatin 1426 alueella neljä suomalaista, 

jotka tulikosketuksen jälkeen vetäytyivät pohjoisen 

suuntaan.

Toinen yhteenotto tapahtui 15.7. Luttojoen 

alueella. Tuolloin pioneerijoukkueen varajohtaja ker-

santti V.A. Malahov kunnostautui. Hän kantoi pois 

taistelukentältä vaikeasti haavoittuneen pataljoonan 

lääkärin sekä 12 sotilasta sekä heidän aseensa. 

17.-18.7. suomalaiset hyökkäsivät kiivaasti meidän 

asemiimme Luttokylässä, mutta neuvostorajavartijat 

puolustautuivat vanhemman politrukin P.S. Dempe-

levim johdolla, joka järjesti taitavasti puolustuksen 

ja jonka seurauksena vihollinen joka kerta perääntyi 

takaisin kärsien suuria tappioita.

Näissä taisteluissa kunnostautui myös 82. 

rajavartio-osaston toisen osaston esikuntapäällikön 

apulainen luutnantti M.F. Jerofeev. Komentaessaan 

komppaniaa 16.7. ja 18.7.1941 hän osoitti rohkeut-

ta, sitkeyttä ja kylmäverisyyttä sekä kykyä järjestää 

tulitoimintaa. Hän kävi rohkeasti ja päättäväisesti 

komppanian kanssa hyökkäykseen ylivoimaista 

vihollista vastaan tehden sille merkittäviä tappioita.

Lähtöasemat 
miehitettävä 
vihollisen 
tuhoamiseksi
Rajavartijoiden suorittamalla tiedustelulla saatiin sel-

ville, että suomalaisten päävoimat ovat asettuneet 

puolustukseen Luttokylään. Murmanskin NKVD ra-

javartiojoukkojen päällikön heinäkuussa 21. päivänä 

antamalla käskyllä 82. rajavartio-osastolle annettiin 

tehtäväksi ”Miehittää 25.7.41 mennessä lähtöase-

mat koordinaateissa 2406 ja 2008 lyödäkseen ja 

tuhotakseen vihollinen Luttokylässä sekä vaarassa 

137,2 (nykyisin Partisanskaja). Samaan aikaan oli 

määrä toteuttaa isku suomalaisten esikunta- ja 

huoltotukikohdan tuhoamiseksi 6. rajavartioaseman 

alueella koordinaatissa 3096. Tämän erillisen taiste-

luosaston johtajana toimi kapteeni Kuprijov.

Taistelutoimet Luttokylän ja siihen liittyvien aluei-

den vapauttamiseksi alkoivat 26.7.1941. Kapteeni 

Kuprijanovin osasto, jonka vahvuus oli 60 henkeä, 

hyökkäsi kello 9.00 kahden ryhmän voimin viholli-

sen kimppuun 6. rajavartioaseman alueella. Osasto 

kohtasi vahvan vihollisen tulen ja 20 minuutin 

taistelun jälkeen se vetäytyi nimettömään vaaraan 

koordinaattiin 2800. Vetäytymisen jälkeen osasto ei 

yrittänyt suorittaa annettua tehtävää uudelleen.

Majuri Nemkovan johtama osasto Nemkov hyök-

käsi vihollisen kimppuun Luttokylässä. Osasto löi 

vihollisen pois Luttokylästä ilman tappioita. Viholli-

nen vetäytyi paniikissa yli Luttojoen oikealle rannalle 

venein ja lautoin samalla pyrkien pääsemään jokea 

ylöspäin. Viholliselta saatiin sotasaaliina Luttoky-

lästä kuukauden lintarvikkeet ja ammukset 1400 

hengelle. Taistelun tuloksena vihollinen menetti 13 

sotilasta kaatuneena ja kaksi sotilasta vangittiin.

Seuraavan päivänä Luttokylään saapui osasto 

Kuprijanov. Luutnantti Popovan komppania ei 

ehtinyt määrättyyn aikaan mennessä vaaralle 

137,2 ja tästä johtuen ei voinut osallistunut 26.7. 

käytyyn taisteluun Tästä johtuen Nemkovilla ei ollut 

varmuutta siitä, että voisi pitää Luttokylän, joten ra-

javartijoiden piti tuhota heille tarpeelliset sotasaalina 

saadut elintarvikkeet.

Historiikki löytyy kokonaisuudessaan internetistä 

osoitteesta www.rajaviesti.fi.
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