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KESÄTYÖT ANTAVAT nuorille 
tärkeää työkokemusta ja monen-
laisia taitoja, joista on hyötyä tu-
levaisuudessa. Virolahden kunta 
on yhteistyössä Kaakonkulman 
4H-yhdistyksen ja alueen yrittäji-
en kanssa työllistänyt 15–20-vuo-
tiaita nuoria kymmenisen vuotta. 
Tänä vuonna 36 virolahtelais-
nuorta sai kesätyöpaikan. Haki-
joita oli 65.

Kaakon kaksikon toimipistei-
den lisäksi työpaikkoja nuorille 
tarjosivat kymmenisen paikallista 
yritystä ja yksityishenkilöä, sekä 
Virolahden kappeliseurakunta ja 
Sotek-säätiö. Kulttuuri ja vapaa-
aikasihteeri Sari Rasin mukaan 
kiitettävän moni yritys lähti mu-
kaan yhteistyöhön.

– Yhteistyö toimii niin, että 
kunta antaa työllistävälle taholle 
avustusta 400 euroa nuorta koh-
taan kuussa. 4H-yhdistys voi toi-
mia myös nuoren työnantajana 
yrityksien niin halutessa. Silloin 
4H maksaa nuorelle palkan ja 
kaikki työnantajakulut, yrittäjälle 
jää tehtäväksi vain nuoren pereh-
dyttäminen työhön ja työn valvo-
minen, Rasi kertoo.

Yrittäjät ovat pitäneet ratkai-
susta sen helppouden vuoksi. 
Tänä vuonna halukkaita työllis-
täjiä ilmoittautui niin paljon, että 
kunnan määrärahat eivät riittä-
neet kaikkien avustamiseen, mut-
ta joustovaraa onneksi löytyi.

– Olemme kunnan sivistystoi-
men kanssa sopineet, että tällai-
sissa tapauksissa voimme ylittää 
määrärahamme, sillä haluamme 
tukea yrittäjiä ja kannustaa heitä 
työllistämään kunnan nuoria.

Yhden nuoren kesätyö kesti pää-
sääntöisesti neljä viikkoa, mutta 
esimerkiksi jotkut oppaan työt 
saattoivat kestää koko kesän. Jot-
ta mahdollisimman moni nuori 
saisi työkokemusta, kunta pyr-
kii työllistämään joka vuosi eri 
nuoria. Aina se ei ole kuitenkaan 

mahdollista, sillä yritykset ja työl-
listävät tahot saavat itse valita ke-
sätyöntekijän 4H:n toimittamien 
työhakemusten perusteella. Ha-
kemuksia toimitetaan jokaiseen 
työpaikkaan toista kymmentä.

Työnhaun helpottamiseksi 4H 
on vuosittain järjestänyt kunnan 

kaikille 9.-luokkalaisille Ajokortti 
työelämään -koulutuksen, jossa 
opetellaan muun muassa työha-
kemuksen tekoa ja miten hakea 
töitä.

– Aina kannattaa olla oma-
aloitteinen ja olla itse yhteydes-
sä kiinnostaviin työpaikkoihin. 
Parhaiten saa töitä, kun menee 
itse työpaikalle esittäytymään, 
Kaakonkulman 4H-yhdistyksen 
toiminnanjohtaja Ulla Peltola 
neuvoo.

Peltola muistuttaa, että vaik-
ka saatu kesätyö ei olisi nuorel-
le unelmien työpaikka, kaikesta 
työstä saa arvokasta kokemusta.

– On tärkeää, että nuoret pää-
sevät kokeilemaan eri aloja. Siten 
ainakin oppii, mitä haluaa tai ei 
ainakaan halua opiskella ja tehdä 
työkseen.

Peltola toivoo, että ensi vuonna 
yhä useampi yritys rohkaistuisi 
palkkaamaan kesätyöntekijän, 
sillä alueen tulevaisuus elää nuo-
rissa.

Virolahtelainen 19-vuotias An-
nukka Niemelä sai viiden viikon 
mittaisen kesätyön Virolahden 
kappeliseurakunnasta kirkko-

oppaana.
– Halusin kirkon oppaaksi, sillä 

pidän sosiaalisesta ja itsenäises-
tä työstä. Työssä vaadittiin oma-
aloitteisuutta ja sosiaalisuutta, 
Niemelä tuumailee.

Työ oli Niemelän mukaan mie-
lenkiintoista ja opettavaista.

– Kun on aina asunut Virolah-
della, oli mielenkiintoista oppia 
uusia asioita kirkon ja alueen his-
toriasta. Ja helteellä pääsi viileään 
kirkkoon vilvoittelemaan, tyttö 
naurahtaa.

Tulevaisuudessa Niemelällä 
siintää toive päästä lukion jälkeen 
opiskelemaan fysioterapiaa. Hä-
nen mukaansa oppaan työstä sai 
paljon kokemusta, josta voi olla 
hyötyä myös fysioterapeutin am-
matissa.

– Opin itsenäistä työskentelyä 
ja sosiaalisia taitoja. Oppankin 
työssä piti neuvoa ja auttaa ihmi-
siä, tosin vähän erilaisissa jutuissa 
kuin fysioterapeuttina, mutta kui-
tenkin. Haastavinta työssä oli, kun 
ihmiset kysyvät jotain sellaista, 
mihin en tiennyt vastausta. Mutta 
sitten asia piti vain selvittää.

Matkailijoita Virolahden kirkol-
la kävi Niemelän mukaan melko 
paljon. Kaikki heistä eivät halun-
neet opastusta, mutta monia kiin-
nosti kirkon historia, taideteokset 
sekä muistomerkit. Hiljaisem-
pinakaan päivinä tytöllä ei käynyt 
aika pitkäksi.

– Kun oli luova, niin tekemistä 
kyllä keksi. Jos asiakkaita ei ollut, 
luin syksyn ylioppilaskirjoituk-
siin, Niemelä kertoo.

EMILIA RISTOLA

Kesätöistä kertyi arvokasta työkokemusta
”Peltola toivoo, 
että ensi vuonna 
yhä useampi 
yritys rohkaistuisi 
palkkaamaan 
kesätyöntekijän.”

Annukka Niemelä viihtyi kesätyössään Virolahden kirkon oppaana.

– PIENELLÄ rajavartioasemalla oli 
hyvät puolensa. Tämä oli kohtaus-
paikka rajavartijoiden ja siviilien 
välillä, täällä puhallettiin yhteen 
hiileen, totesi Kaakkois-Suomen 
rajamieskillan puheenjohtaja 
Jarmo Piispanen avauspuhees-
saan, kun Kaakkois-Suomen raja-
vartiosto ja rajamieskilta paljasti-
vat muistolaatan Leinon entisellä 
rajavartioasemalla Ylämaalla tois-
sa keskiviikkona.

– Nyt on kiitoksen ja jollakin 
tavalla myös haikeuden aika. Ajat 

muuttuvat ja yhteiskunta sen mu-
kana. Tekniikan kehittyminen 
mahdollisti siirtymisen suurem-
piin kokonaisuuksiin, Piispanen 
jatkoi.

Leinon rajavartioasema oli toi-
minnassa vuosina 1956–2008. 
Muistolaatta hankittiin muis-
tuttamaan tuleviakin sukupolvia 
siitä, missä käytössä rakennus on 
alun perin ollut.

– Tämän tilaisuuden yksi tar-
koitus on myös muistella täällä 
vietettyjä vuosia.

Tilaisuuteen osallistui Kaak-
kois-Suomen rajavartioston ja 
rajamieskillan johtoa, entisiä var-
tiopäälliköitä ja muuta henkilö-
kuntaa sekä lähinaapureita.

Muisteluun osaltaan yhtyi myös 
Kaakkois-Suomen rajavartioston 
komentaja eversti Tero Kaaki-
nen.

– Muistikuvani Leinon vartio-
asemasta on se, että täällä oli kaik-
ki aina kunnossa, eikä koskaan 
ollut aihetta erityistarkastuksiin. 
Se osaltaan kertoi siitä, että täällä 
tehtiin työt hyvin. On hienoa, että 
täällä tehtyä työtä arvostetaan 
tällaisilla tilaisuuksilla, Kaakinen 
totesi.

Kaakisen mukaan Leinon raja-
vartioaseman lakkauttamiseen 
oli kaksi syytä. Ensimmäinen syy 
on rajan rauhallisuus.

– Maailma on muuttunut kovas-
ti siitä ajasta kun tämä rajavar-
tioasema perustettiin. Venäjän 
rajavartiointipalvelu on pitänyt 
huolta, että luvattomia rajan ylit-
täjiä ei tule.

Toinen syy on itärajalla sijaitse-
vien kylien kuihtuminen.

– Se on meidän rajavartijoiden 
kannalta erittäin ikävä kehitys-

suunta. Rajalla asuvat ihmiset 
ovat meidän tuki ja turva, sillä he 
näkevät rajan tapahtumat joka-
päiväisessä elämässään.

Kaakinen muistutti, että Suo-
men ja Venäjän välinen raja on nyt 
rauhallisin, mitä se on koskaan 
Suomen itsenäisyyden aikana ol-
lut. Sen sijaan rajanylityspaikat 
vilkastuvat koko ajan. 

Ennen rajavartioasemia raken-
nettiin rajan pintaan 10–20 kilo-
metrin välein, yhteensä niitä oli 

pitkälti toista kymmentä. Nyt ra-
javartioasemia on enää neljä.

– Vaikka vartiointi onkin kes-
kittynyt rajanylityspaikoille, ei 
rajaviivaa ole kuitenkaan unoh-
dettu. Rajalla liikutaan edelleen 
säännöllisesti, vaikkakin enim-
mäkseen teitse. Se on ajan henki.

Entinen rajavartioasema on ny-
kyään Riitta ja Hannu Hämä-
läisen omistuksessa. Pariskunta 
on perustanut Pukalusjärven ran-

nalla sijaitsevalle tontille Leinon 
kotimajoitus -yrityksen, jossa on 
käynyt niin suomalaisia kuin ul-
komaalaisiakin matkailijoita.

– Eniten on käynyt venäläisiä. 
He saattavat tulla tänne vaikka 
vain yöksi nukkumaan, kun Pie-
tarissa ei voi nukkua. He tulevat 
etsimään rauhaa ja nauttimaan 
hiljaisuudesta ja siitä, että voi 
mennä metsään tai ongelle, Riitta 
Hämäläinen kertoi.

EMILIA RISTOLA

�Entisellä 
rajavartioasemalla 
paljastettiin 
muistolaatta.

Leinolla muisteltiin menneitä vuosia

Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja eversti Tero Kaakinen toi 
tilaisuuteen rajavartioston tervehdyksen.

Rajavartioaseman viimeinen 
joukkueenjohtaja Eero Häkkinen 
ja Kaakkois-Suomen rajamies-
killan puheenjohtaja Jarmo Piis-
panen muistelivat aikoja Leinon 
vartioasemalla.

Kiinteistön nykyiset omistajat 
Riitta ja Hannu Hämäläinen 
pyörittävät vanhalla rajavartio-
asemalla Leinon kotimajoitus 
-matkailuyritystä.
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