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Frontex kouluttaa jäsenmaiden henkilöstöä Turussa
Suomalaista koulutustasoa ja ammattiosaamista arvostetaan maailmalla
Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex kouluttaa EU:n ja Schengen-alueen jäsenvaltioiden lähettämiä
merellisen rajaturvallisuuden ammattilaisia loka- ja marraskuussa Aboa Maressa, yhteistyössä
Rajavartiolaitoksen Raja- ja merivartiokoulun kanssa. Ensimmäinen Maritime Border Surveillance Officer
-kurssiryhmä kouluttautui 11. - 14.10.2016, ja seuraava kurssiryhmä kouluttautuu 8. - 11.11.2016. Kurssin
tavoitteena on kehittää jäsenvaltioiden viranomaisten välistä yhteistoimintaa. Kurssilla keskitytään erityisesti
osallistujien väliseen kommunikaatioon sekä teknisten laitteiden ja kaluston yhteistoimintaan. Koulutuksessa
hyödynnetään Aboa Maressa kehitettyä huippulaatuista simulaattoriympäristöä.
Kumpaankin merellisen rajaturvallisuuden -kurssille osallistuu 15 - 20 jäsenvaltioiden nimeämää
rajaturvallisuuden ammattilaista. Osallistujien joukossa on niin meri- kuin ilmailualan ammattilaisia. Riippuen
jäsenvaltiosta osallistujat koostuvat esimerkiksi poliisi- ja rajaturvallisuusorganisaation ammattilaisista,
helikopteri- ja kiinteäsiipisten koneiden lentäjistä, kapteeneista, perämiehistä ja rajatarkastus-tehtävien parissa
työskentelevistä henkilöistä. Marraskuun ryhmässä on osallistujia Suomesta, Ranskasta, Kreikasta, Italiasta,
Puolasta , Portugalista, Romaniasta ja Ruotsista. Kouluttajina toimii eri jäsenvaltioiden pitkäaikaisia merellisen
rajaturvallisuuden asiantuntijoita. Frontex järjestää 3 - 4 Maritime Border Surveillance Officer -kurssia vuodessa.
Kurssi on kolmiosainen, joista viimeinen kolmas osa koostuu Aboa Maren simulaattoreilla toteutettavista
simulaattoriharjoituksista.
Simuloituja operaatioita uusinta tekniikkaa hyödyntäen
Frontex pyrkii valitsemaan kaikki koulutusympäristöt korkeatasoisista kohteista, tasapuolisesti jäsenvaltioiden
välillä. Aboa Mare valikoitui kurssin koulutusympäristöksi Rajavartiolaitoksen ja Aboa Maren yhteistyön sekä
koulutukseen soveltuvien simulaattoriyksiköiden kautta. Aboa Maren komentosiltasimulaattoreilla harjoitellaan
kaikkia niitä toiminnan osa-alueita joita viranomaiset tarvitsevat valvoessaan EU:n merirajoja. Lisäksi harjoitellaan
yhteisiä toimintatapoja joita eri kansallisvaltioiden viranomaiset yhteisesti käyttävät pelastaessaan merihätään
joutuneita ihmisiä. Simulaattoreilla on mahdollista ratkaista erittäin todellisuutta vastaava ongelmatilanne.
– Suomalainen rajaturvallisuuden ja koulutuksellinen osaaminen on arvostettua maailmalla. Saatua
koulutusta tullaan hyödyntämään merellisissä operaatioissa, joissa Frontex on tällä hetkellä mukana,
esimerkiksi Välimeren alueen rajaturvallisuusoperaatioissa, kertoo Maritime Border Surveillance
Officer -kurssin projektipäällikkö Jouni Lahtinen.
Lisätietoja antaa simulaattoritoiminnanjohtaja Ossi Westilä puh.+358 44 762 3412 tai ossi.westila@novia.fi

Aboa Mare tarjoaa merenkulkualan tutkinto- ja jatkokoulutusta. Merikoulu on toiminut Turussa vuodesta 1813. Aboa
Maressa voit opiskella merikapteeniksi, meri-insinööriksi, vahtiperämieheksi ja vahtikonemestariksi. Aboa Mare tarjoaa
kolmannen asteen koulutusta ammattikorkeakoulu Novian kautta ja toisen asteen koulutusta Axxellin kautta. Lisäksi
Aboa Mare järjestää kursseja sekä ammattimerenkulkijoille että huviveneilijöille. Koulutustarjonnassa hyödynnetään
Aboa Maren kehittämiä huippulaatuisia simulaattoreita. Simulaattoriyksiköissä tarjotaan merenkulun turvallisuuteen
ja ympäristön kannalta kestävään merenkulkuun liittyvää koulutusta. Simulaattoreilla toteutetaan koulutuksen lisäksi
erilaisia merenkulkualan tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja. www.aboamare.fi

