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Itämeren ja Suomenlahden yllä risteilevät jatkuvasti alueen maiden hävittäjät. 
Viime vuosina on siellä tapahtunut myös lukuisia ”tahattomia” rajaloukkauk-
sia jotka ovat herättäneet erityisesti Ruotsissa lisääntyvää huolta Venäjän ai-
keista alueella. Vahvimmat väitteet epäilevät Venäjän tosissaan suunnittele-
van Ruotsille kuuluvan Gotlannin saaren haltuunottoa ja Baltian eristämistä  ja 
haltuunottoa Krimin niemimaan tapaisella kaappauksella.  Ruotsi on alkanut 
sijoittaa saarelle uudelleen joukkoja ja pitää siellä harjoituksia monen vuoden 
tauon jälkeen. Merkit alueella ovat hivenen hälyttäviä. Mitä Venäjä haluaa ja 
aikoo. Kukaan ei tiedä vastausta ei ainakaan Venäjän ulkopuolella.

Joulun kunniavartiot ovat tunnelmallisia 
hetkiä joista moni reserviläinen kokee vas-
ta Joulun alkavan. Hiljainen hetki sankari-
haudalla muistellen siellä lepääviä viime 
sotien uhreja on aina yhtä väkevä muis-
tutus sen työn tärkeydestä mitä vapaaeh-
toisessa maanpuolustustyössä tehdään.
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V
uoden 2016 piiri-
seminaari pidettiin 
6.2. Toramon reser-
viläistalolla. Osal-

listujamäärä oli kiitet-
tävällä tasolla. Puheen-
johtajiston yhteisen pa-
laverin lisäksi molem-
mat piirit pitivät omat 
hallituksen kokouksen-
sa. Uusi KOTU-päällik-
kömme Antti Tölli esit-
teli MPK:n toimintaa ja 
tulevia kursseja. Semi-
naarissa esiteltiin Ka-
lottitapaamista ja kalot-
tiammunnan rasteja. Se-
minaari kutistettiin kui-
tenkin viikonlopun kes-
tävästä yhden päivän mittaiseksi, joten 
valmistelutyöt jatkuvat omilla tahoillaan. 
Itse valmistelin kalottitapaamista, jonka 
johtajana toimin. Kalottiammuntaan ja 
kalottitapaamiseen on halukkailla mah-
dollisuus osallistua rastinvetäjien omi-
naisuudessa. Lisätietoja saa minulta ja 
Sepolta. Kalottitapaaminen/kalottiam-
munta pidetään 9.-11.9.2016 Rovanie-
men Heinuvaarassa.  

Piirihallitus päätti vuoden 2016 osalta 
yhdistystason jäsenhankintakilpailusta, 
johon perustimme kaksi sarjaa. Palkit-
tavat sarjat ovat suurimman prosentuaa-
lisen jäsenmäärän lisäyksen saavuttanut 
yhdistys ja eniten jäseniä vuoden aikana 
kerännyt yhdistys Palkinnoksi päätim-
me rahallisen kannusteen, kuten vuoden 
2015 jäsenkilpailujen osaltakin. Pal-
kinnon saannin ehdoksi määrittelimme 
täytetyn toimintalomakkeen www.RUL.
fi sivustolta. Valitettavan moni yhdistys 
ei tällekään vuodelle täyttänyt toimin-
talomaketta edes sillä tasolla, että olisi 
lisännyt sinne vuosikokouksensa. Tästä 
eteenpäin piirin ja liiton avustuksia han-
kintoihin ei myönnetä, jos lomaketta ei 

ole täytetty. Liitto on 
tämän määritelmän 
tehnyt jo aikaisemmin 
ja piiri seuraa päätök-
sen esimerkkiä tästä 
eteenpäin.  Jos ette 
osaa käyttää portaalia, 
tukea lomakkeen täyt-
tämiseen saa minulta. 

Tällä hetkellä yksi 
tärkeimmistä tehtävis-
tä yhdistyksissä on ak-
tivoida ”nukkuvia” re-
servinupseereita liitty-
mään jäseneksemme ja 
herätellä jäsenmaksun 
maksamatta jättäneitä 
asian tiimoilta. Jäsen-
määrä jatkaa laskemis-

taan valtakunnallisella tasolla, mikä ei 
ole toivottava tilanne. 

Vuoden 2014 lopussa piirin jäsen-
määrä oli 844 henkeä ja 2015 lopussa 
827. Rästissä olevia maksuja oli vuoden 
vaihteessa 49 kpl, eikä näitä ole lisätty 
2015 lopun jäsenmäärätilanteeseen, eli 
jos edes puolet heistä olisivat jatkaneet 
jäsenyyttään olisimme päättyneet plus-
salle. Nyt yhdistyksissä puhelin käteen 
ja soittelemaan vuoden vaihteessa yhdis-
tyksestä poistuneita jäseniä läpi ja muis-
tuttamaan jäsenmaksun maksamisesta ja 
selvittelemään syitä yhdistyksestä eroa-
miseen. Meidän on keksittävä keinoja 
aktivoida jäsenistöämme ja luotava mie-
leistä tekemistä. Erilaiset teemapäivät, 
ammuntakilpailut yms. ovat hyvä akti-
vointikeino.

Kevätkokous pidetään Sodankyläs-
sä 19.3.2016. Toivon mukaan saamme 
runsaan osallistujamäärän paikanpääl-
le. Kevätkokous päätettiin kokouksessa 
säilyttää kiertävänä pitopaikkansa osalta 
ja 2017 kokoustelemme näillä näkymin 
Muoniossa. 

Janne Rahkonen

 Pääkirjoitus

MIKSI?

Lapin Nuija  Lapin Reservipiirien, 
Lapin Aluetoimiston ja 
maanpuolustuväen lehti
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Puheenjohtaja

Puheenjohtaja L
apin Reserviläispiirit 
järjestivät piirisemi-
naarin 6. helmikuu-
ta Rovaniemen Tora-

molla. Piiriseminaari on 
tärkeä yhdistysjohdon 
tapahtuma, jossa suun-
nitellaan tulevaa ja luo-
daan yhteiset linjat pii-
rien suurimpien tapah-
tumien suhteen. Tänä 
vuonna suunnittelimme 
Kalottitapaamisen uu-
teen muottiin. Tapahtu-
mahan järjestetään 9-11. 
syyskuuta Heinuvaaras-
sa. Samalla käynnistäm-
me uudelleen kalottiam-
munnat, jotka ovat ol-
leet muutaman vuoden jäässä. Ampumi-
nen kiinnostaa varsinkin nuoria reservi-
läisiä. Tapahtumaan odotetaan jopa pari-
sataa osallistujaa. 

Perinteinen Puolustusvoimien jouk-
ko-osastojen välinen Oltermanni hiihto 
pidetään maaliskuun alussa Pohjois-Kar-
jalan alueella. Nykyään tähän viestinä 
hiihdättävään kilpailuun saavat osallis-
tua reserviläisetkin. Lapin Aluetoimisto 
kyseli joulukuussa, saisiko Lapin reser-
vipiireistä oman joukkueen kisaan mu-
kaan. Sana lähti kiertämään ja kisajouk-
kue varmistui. Tämä on sitä toimivaa 
yhteistyötä. Kertausharjoituksena toteu-

tettavasta kilpailusta 
reserviläinen saa kh 
-päiviä sekä osoittaa 
aluetoimistolle kent-
täkuntoisuuttaan. Hie-
noa, että saimme oman 
joukkueen! Katsotaan 
kuinka käy :)

Reserviläisliitto sai 
uudistuneen varapu-
heenjohtajiston liitto-
hallituksen ensimmäi-
sessä kokouksessaan. 
Puheenjohtaj is toon 
valittiin Rauno Hau-
ta-ahon ja Terhi Ha-
kolan lisäksi uutena 
Ismo Nöjd. Hänkin 

on pitkän linjan liittoedustaja. Toivotin 
heidät tervetulleiksi tutustumaan Lapin 
Reserviläispiiriin. 

Vaikka liiton jäsenmäärä on kasvanut 
yli 37 000 jäseneen, on Lapin Reser-
viläispiirin jäsenmäärä hieman laskenut 
- tosin vain kolmen jäsenen verran. Pii-
rin jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 
1311 maksanutta jäsentä. 

Piirien vuosikokoukset pidetään tänä 
vuonna 19.3 Sodankylässä. Kutsu on 
lehdessä. Tervetuloa kokoukseen.

JaRi VaaRala

Vauhtia ja mukavia tilanteita

Kalottitapaaminen uudistuu

n Miksi meillä on reserviläistoimin-
taa? Mihinkä tarvitaan vapaaehtois-
ta maanpuolustustyötä? Miksi tarvit-
see koko ajan puhua kokonaisturval-
lisuudesta ja ulkoisista uhkakuvis-
ta? Eihän meitä mikään uhkaa. Mis-
sä on totuus ja mitkä realiteetit hallit-
sevat kokonaiskuvaamme ympäris-
töstämme? 

Internet on tuonut tullessaan to-
dellisen lettosuon, jossa kulkemiseen 
tarvitaan kyynikon ja inhorealistin 
ominaisuuksia. Meille syötetään to-
tuuksina sekä idästä että lännestä jat-
kuvalla syötöllä väitteitä, uutisia, ti-
lastoja, kertomuksia, filmejä ja doku-
mentteja joilla halutaan kertoa meille 
”totuus” siitä mitä tapahtuu. Toisen 
maailmansodan valtavat filmiva-
rastot vyöryvät nykyään jatkuvana 
virtana televisioruutuun kertomaan 
tätä voittajien tarinaa. Harva pysäh-
tyy ajattelemaan sitä tosiseikkaa että 
kyseessä on todellakin voittajien his-
toria. Häviäjät eivät kirjoita historiaa, 
heistä kirjoitetaan historiaa.

Kerrotaanko näissä filmeissä si-
tä, että Neuvostoliitto valmistautui 
hyökkäämään Natsi-Saksan kimp-
puun samaan aikaan kun Saksa 
hyökkäsi sinne.  Kerrotaanko meille 
oikeasti miksi Yhdysvallat oli Viet-
namissa sotimassa. Miksi Israel ja 
Palestiinalaiset sotivat jo kahdek-
satta vuosikymmenettä keskenään, 
eikä loppua sodalle näy.  Miksi Ve-
näjä halusi Krimin itselleen. Mik-
si EU haluaa sitoa Ukrainan omaan 
kauppapiirinsä. Miksi Neuvosto-
liiton luhistuttua ja sen osien itse-

näistyttyä Nato Yhdysvaltojen joh-
dolla hankki kiireesti sotilastukikoh-
tia entisen Neuvostoliiton läheltä. 

Puolen tunnin välein syötetyt uu-
tiset sisältävät pääosin uhkaavia tie-
toja onnettomuuksista, sodista, kaap-
pauksista, murhista ja ilmastouhista. 
Ihmisiä manipuloidaan koko ajan 
tahallaan tai tahtomattaan johonkin 
suureen uhkaavaan tuntemattomaan 
– sotaan?

Yhä useammat arvostetut poliiti-
kot ja sotilaat puhuvat siitä kuinka 
maailma muistuttaa kolmekymmen-
tälukua.  Talous on pysynyt heik-
kona kohta vuosikymmenen, maa-
ilmassa on tällä hetkellä käynnissä 
n. 40 aseellista sotaa ja kapinaa. 
Kansat varustautuvat. Suurvallat pu-
huvat yhä jyrkemmin sananpainoin 
ja esittelevät ylpeinä uusia aseitaan 
mahtaillen niiden tuhokyvyllä. YK 
on luisunut samanlaiseen ponnet-
tomuuden tilaan kuin Kansainliitto 
ennen toista maailmansotaa. Silloin-
han se luhistui Suomen jouduttua 
Talvisotaan Neuvostoliittoa vastaan. 
Neuvostoliitto erotettiin järjestöstä – 
mutta mitään muuta vaikutusta jär-
jestöllä ei ollut.

Uhkat ovat lisääntyneet. Hivenen 
heräämistä on sentään havaittavissa 
Suomen ja Pohjoismaiden päättäjis-
sä. Nyt ei enää puhuta armeijoiden 
supistamisista vaan mietitään kuu-
meisesti mitenkä puolustuskykyä 
näillä aivan riittämättömillä määrä-
rahoilla saadaan parannettua tai edes 
ylläpidettyä. Pitkänlinjan seuraajana 
ja kriitikkona alkaa tässä aivan to-
sissaan laskea seuraavaa yhteenoton 
hetkeä ja maata. Aseet puhuvat koko 
ajan lähi - idässä Syyriassa, Irakissa 
ja Turkissa.  Kiina kehittää hurjaa 
vauhtia omaa armeijaansa. Se on jo 
alueen suurin sotilasmahti ydinasei-
neen kaikkineen. Ukrainassa on jää-
tynyt konflikti, mutta mitään ei ole 
ratkaistu.  Venäjän talous on pahasti 
rappiolla. Vararahastot (öljytuloilla 
hankitut) riittävät vuodeksi. Aikooko 
Putin käyttää tämän vuoden uuden 
suuren konfliktin aikaansaamiseen. 
Putinin kansansuosio on noussut 
jokaisen kahakan aikana kohisten. 
Kestääkö kansan hermot yhä kur-
jistuvaa taloutta, alkavatko maassa 

sisäiset levottomuudet.  
Poliitikot Suomessa herätkää 

- uhkakuvat ovat olemassa. 
Puolustusvoimat tarvitsevat 
päätöksiänne ja tällä kertaa 
määrärahojen merkittävää 

nostoa. 

kai leinonen
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Aluetoimiston vuosi on alkanut 
vauhdikkaasti ja erityisesti 
henkilöstön vaihtuvuus vuo-

den vaihteessa on ollut merkittävä. 
Reserviin ovat siirtyneet pitkän linjat 
osaajat Jukka Soini ja Juha Kämä, 
joiden työpanos erityisesti tässä uu-
den toimintaympäristön ja työtehtä-
vien käynnistymisvaiheessa on ollut 
merkittävä. Myös pitkäaikaiset sih-
teerimme Marja-Leena Savukoski 
ja Kaisa Loukkola siirtyivät pois 
aluetoimistosta nyt vuoden vaihtees-
sa. Molemmat vaihtoivat työosoitetta 
ihan omasta halustaan: Marja-Leena 
Sodankylään, Jääkäriprikaatin esikun-
taan, ja Kaisa Helsinkiin, Uudenmaan 
aluetoimistoon. Iso kiitos kaikille pois 
siirtyneille siitä työpanoksesta, jon-
ka olette kukin työvuosienne aikana 
meille antaneet! 

Asiat tapahtuvat joskus nopeasti; 
välillä jopa liiankin nopeasti - ainakin 
jos miettii sitä lyhyttä aikaa, jonka 
everstiluutnantti Jarmo Mattila ehti 
toimia Lapin aluetoimiston päällik-
könä. Hän on siirtynyt vuodenvaih-
teessa Maavoimien esikuntaan, Mik-
keliin, käynnistämään uusia vaativia 
projekteja. Niinhän se toki on, että 
hyvälle miehelle on aina kysyntää, 
mutta kyllä me olisimme hänet vielä 
jonkun aikaa mielellämme täällä La-
pissakin pitäneet. Lapin aluetoimiston 
ja omasta puolestani toivotan Jarmol-
le menestystä nykyisessä tehtävässä 
ja pikaista paluuta Jääkäriprikaatiin, 
toivottavasti viimeistään muutaman 
vuoden sisällä!

Onneksi kaikki muuttoliike ei ole 
ollut aluetoimistosta poispäin, vaan 
olemme saaneet tilalle myös uut-
ta virtaa ja intoa asioiden hoitoon. 

Vuoden alusta meille ovat siirtyneet 
Soile Paasilinna Jääkäriprikaatin 
esikunnasta ja Hannele Lanko Lapin 
lennostosta. Molemmilla on jo koke-
musta Puolustusvoimissa työskente-
lystä, ja Soilella jo entisestä Ylä-Lapin 
aluetoimistosta, joten olemme saaneet 
hyvät vahvistukset joukkoomme. 
Olette lämpimästi tervetulleet hoita-
maan asevelvollisuusasioita Lapin 
aluetoimistoon!

Näin nykymuotoisen Lapin aluetoi-
miston toisen toimintavuoden käyn-
nistyessä voi todeta, että henkilös-
tön vaihtuvuudesta huolimatta vuosi 
aloitetaan jo lähes rutiinilla. Edessä 
ovat kevään tutut tapahtumat kuten 
Lapin alueellisen maanpuolustuskurs-
sin tukeminen, kutsuntojen ja naisten 
vapaaehtoisen asepalveluksen valin-
tatilaisuuden valmistelut sekä kesän 
ja syksyn reservin harjoitusten käsky-
tyksen toteuttaminen. Isoina tapahtu-
mina on pitkästä aikaa edessä myös 
kertausharjoitusten järjestäminen ja 
tukeminen. Maaliskuussa pääsemme 
harjoittelemaan yhdessä Maakunta-
komppanian kanssa Rovajärven am-
puma- ja harjoitusalueella yhdessä va-
rusmiesjoukkojen kanssa. Edellisestä 
vastaavasta harjoituksesta onkin jo 
aikaa vierähtänyt kohta kuusi vuotta. 

Maakuntakomppanioiden osalta 
kuluvan vuoden aikana käynnistetään 
muitakin suuria muutoksia. Vuoteen 
2016 Lapin maakuntakomppania 
suuntaa entistä tiiviimmällä harjoitus-
tarjonnalla. Se antaa mahdollisuuksia 
maakuntakomppaniaan kuuluville 
paremmin kouluttautua. Tähän liit-
tyen Lapin ja Ylä-Lapin maakunta-
komppanioiden sitoutuneet reservi-
läiset pyritään keskittämään Lapin 

maakuntakomppaniaan. Ylä-Lapin 
maakuntakomppaniaa ei missään ni-
messä lakkauteta, vaan tarkoitukse-
na on keskittää sitoutuneiden hallin-
nointi yhteen paikkaan sekä käyttää 
resursseja tehokkaammin kaikille 
Lapin alueen sitoutuneille. Keskit-
täminen mahdollistaa suuremman 
sitoutuneiden joukon käytön laajem-
malla alueella. Jatkossakin Ylä-Lapin 
alueen sitoutuneet voivat tukeutua 
Jääkäriprikaatin Sodankylän osiin 
sekä esimerkiksi virka-aputilanteissa 
Ylä-Lapin alueella pyritään käyttä-
mään ensisijaisesti kyseiseltä alueel-
ta olevia reserviläisiä. Sitoutuneilta 
reserviläisiltä vaaditaan henkilökoh-
taisen kunnon ylläpitämistä myös 
omatoimisesti. Jokaisella maakunta-
komppanian sitoutuneella reserviläi-
sellä tulee olla kuntosuorituksiin ase-
tut tavoitteet saavutettuna; Cooperin 
testissä rajana on 2400 metriä sekä 
lihaskuntotestin tulee olla suoritettu. 
Jos testit eivät ole suoritettu tai ase-
tetut rajat eivät täyty, sitoumus pu-
retaan. Mahdollisuuksia kuntosuorit-
teisiin toki järjestetään muun muassa 
kuluvan vuoden touko- ja elokuussa 
yhdistettyinä ampuma- ja kuntosuori-
tustapahtumina Rovaniemellä. Kysei-
siin tapahtumiin tullaan lähettämään 
kutsu kaikille sitoutuneille sekä myös 
maakuntajoukkoihin hakeutuville. 
Tervetuloa mukaan!

Vuoden 2015 suurin Lapissa kos-
kaan pidetty, Puolustusvoimien MP-
K:lta tilaama sotilaallinen harjoitus 
oli ROVA15 -harjoitus, joka järjes-
tettiin ensimmäistä kertaa. Harjoituk-
seen osallistui yli 300 reserviläistä. 
ROVA15 onnistui erittäin hyvin ja 
luonnollisesti päätimme jatkaa hyväk-

si havaitun harjoituksen järjestämistä. 
Harjoituksen perusrakenne on juuri 
sopiva erityyppisten paikallisjoukko-
jen osien kouluttamiselle. ROVA16 
-harjoituksen valmistelut ovatkin jo 
tiukasti käynnissä, ja toivomme vä-
hintäänkin yhtä innostunutta harjoitus-
joukkoa mukaan myös tänä vuonna. 
Tämäkin harjoitus tullaan valmistele-
maan huolellisesti yhteistoiminnassa 
MPK:n Lapin KOTU-yksikön kanssa. 
Jokaiselle kurssille on nimetty alue-
toimistosta valvoja, joka tukee ja tar-
vittaessa ohjaa kurssia suunnittelevaa 
reserviläistä. Tiiviissä yhteistyössä 
valmisteltu harjoitus luo ainakin hy-
vän lähtökohdan harjoituksen onnistu-
miselle. Edellisen harjoituksen koke-
mukset huomioiden uskon, että MPK 
selviää tästäkin haasteesta hienosti.

Sain kunnian toimia lyhyen aikaa 
aluetoimiston päällikkönä, ja evers-
tiluutnantti Mikko Mäntynen on 
jo aloittanut perehtymisen tulevaan 
tehtäväänsä. Mikko Mäntynen aloit-
taa Lapin aluetoimiston päällikkönä 
1.4.2016 ja hän lienee jo useimmille 
entuudestaan tuttu aikaisemmista teh-
tävistään Lapin ilmatorjuntarykmen-
tissä. Lapin aluetoimiston puolesta 
toivotan Mikon lämpimästi tervetul-
leeksi takaisin Lappiin!

Toivotan kaikille Lapin Nuijan lu-
kijoille oikein hyvää maanpuolustus-
vuotta 2016!

maJuRi haRRi laiho
lapin aluetoimiston päällikkö

• LAPIN ALUETOIMISTO •  Vauhtia ja mukavia tilanteita

Kalottitapaaminen uudistuu

Aluetoimisto vauhdissa

Inari ja Utsjoki
Sodankylä
Pelkosenniemi ja Savukoski
Enontekiö
Muonio
Kittilä
Kolari

Rovaniemi
Rovaniemi
Rovaniemi
Rovaniemi
Rovaniemi
Posio
Salla
Kemijärvi

Tornio
Tornio
Ylitornio
Keminmaa
Kemi
Kemi
Simo
Ranua
Tervola
Pello

Rovaniemi

Aaa-Ööö
Aaa-Ööö
Aaa-Ööö
Aaa-Ööö
Aaa-Ööö
Aaa-Ööö
Aaa-Ööö

Aaa-Jur
Jus-Laa
Lab-Pah
Pai-Sau
Sav-Ööö
Aaa-Ööö
Aaa-Ööö
Aaa-Ööö

Aaa-Lat
Lau-Ööö
Aaa-Ööö
Aaa-Ööö
Aaa-Niv
Niw-Ööö
Aaa-Ööö
Aaa-Ööö
Aaa-Ööö
Aaa-Ööö

Erikseen määrätyt

KE 31. Elokuu klo 10.00
TO 1. Syyskuu klo 10.00
PE 2. Syyskuu klo 10.00
TI 6. Syyskuu klo 12.00
KE 7. Syyskuu klo 10.00
TO 8. Syyskuu klo 10.00
PE 9. Syyskuu klo 10.00

MA 10. Lokakuu klo 09.00
TI 11. Lokakuu klo 09.00
KE 12. Lokakuu klo 09.00
TO 13. Lokakuu klo 09.00
PE 14. Lokakuu klo 09.00
TI 25. Lokakuu klo 10.00
KE 26. Lokakuu klo 10.00
TO 27. Lokakuu klo 10.00

TI 1. Marraskuu klo 10.00
KE 2. Marraskuu klo 10.00
TO 3. Marraskuu klo 10.00
TI 8. Marraskuu klo 10.00
KE 9. Marraskuu klo 10.00
TO 10. Marraskuu klo 10.00
PE 11. Marraskuu klo 10.00
TI 15. Marraskuu klo 10.00
KE 16. Marraskuu klo 10.00
TO 17. Marraskuu klo 10.00

TO 15. Joulukuu klo 10.00

Kunnantalo, Piiskuntie 2, Inari
Kunnanvirasto, Jäämerentie 1
Seurakuntatalo, Kirkkotie 10, Pelkosenniemi
Kunnanvirasto, Ounastie 165
Seurakuntatalo, Puthaanrannantie 11
Kunnanvirasto, Valtatie 15
Kunnanvirasto, Isonpalontie 2

Rovaniemen varuskunta, Someroharju
Rovaniemen varuskunta, Someroharju
Rovaniemen varuskunta, Someroharju
Rovaniemen varuskunta, Someroharju
Rovaniemen varuskunta, Someroharju
Seurakuntatalo, Sysitie 7
Seurakuntatalo, Tennontie
Kulttuurikeskus, Hietaniemenkatu 5

Peräpohjolan opisto, Joentalo, Kivirannantie 13-15
Peräpohjolan opisto, Joentalo, Kivirannantie 13-15
Kunnanvirasto, Alkkulanraitti 55
Seurakuntakeskus, Rantatie 61
Lapin ammattikorkeakoulu, Kivikangas, Tietokatu 1
Lapin ammattikorkeakoulu, Kivikangas, Tietokatu 1
Kunnanvirasto, Ratatie 6
Seurakuntatalo, Pappilantie 11
Virastotalo, Keskustie 81
Pellon seurakuntakoti, Lapintie 3

Rovaniemen varuskunta, Someroharju

Kutsuntakuulutus
Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 
1998 syntyneiden sekä muiden alempana mainittujen asevelvollisten kutsunnat Lapin aluetoimiston alueella vuonna 2016 
seuraavassa järjestyksessä:
 KUNTA  SUKUNIMEN  AIKA TOIMITUSPAIKKA
  ALKUKIRJAIMET Päivä Pvm Kuukausi Kello

n Vapaaehtoiseen asepalvelukseen voidaan ha-
kemuksesta ottaa nainen, joka on Suomen kansa-
lainen, iältään 18 - 29 -vuotias ja on terveydeltään 
sekä muilta henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan 
asepalvelukseen sopiva.

Lapin maakunnassa asuvien naisten, jotka pyr-
kivät asepalvelukseen, tulee toimittaa hakemus 
asianmukaisesti täytettynä Lapin aluetoimistoon 
1.3.2016 mennessä. Valintatilaisuus pidetään Ro-
vaniemellä 8.4.2016. Valintatilaisuuteen kutsutaan 
kirjeitse hakemusten perusteella valitut henkilöt.

Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa aluetoimis-
toista sekä puolustusvoimien internet-sivuilta www.
puolustusvoimat.fi. Naisille on Lapissa koulutus-
paikkoja tarjolla Jääkäriprikaatissa Sodankylässä 
sekä Rovaniemellä. Myös muihin joukko-osastoi-
hin on mahdollista hakeutua. Palveluksen aloit-
tamisajat ovat heinäkuu 2016 sekä tammikuu ja 
heinäkuu 2017. Lisätietoja hakeutumisesta ja ase-
palveluksesta voi kysyä aluetoimistoista sekä puo-
lustusvoimien facebook -asiakaspalvelusta.

Lapin aluetoimisto
PL 23
96101 ROVANIEMI
Puh 0299 455 118
Fax 0299 455 119
lapinaluetoimisto@mil.fi

Hakeutuminen naisten 
vapaaehtoiseen 
asepalvelukseen
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• LAPIN ALUETOIMISTO •  

Aluetoimiston uudet naiset Hannele Lanko ja Soile Paasilinna.

NUOTIT	JÄSENHANKINTATILAISUUKSIIN	!
Ampumatoiminta	

• Käsiaselupaan	2	v	harjoi2elu	
• Kaikki	kerhot	ampumaseuroja,	mahdollistavat	

aseluvan	2	v	jälkeen	
• Töölön	sisärata,	viikoi2aiset	ampumavuorot	
• Santahaminan	ammunnat	
• Lainakalustoa	tarjolla	
• Myös	sovelletut	ammunnat,	esim	SRA	!

Maastotoiminta	
• Toiminnalliset	maastojotokset,	pituus	1-3	päivää	
• Tehtävinä	soClaan	taidot,	ammunta	jne	
• Osasta	saa	KH-päiviä	!

Vapaaehtoiset	kertausharjoitukset	
• MPK:n	kau2a	
• Koulu2ajat	ja	kurssilaiset	pääosin	

reserviläislii2ojen	jäseniä	
• RUL:n	jäsenenä	saat	Cedon	mielenkiintoisista	

koulutuksista	
• Rinnasteiset	KH-vuorokaudet	->	ylennykset	!

Aa?eellinen	maanpuolustustyö	
• SoCemme	veteraanien	tukitoiminta	
• KunniavarCot	
• Esitelmät,	tutustumiskäynnit,	vierailut	
• Saunaillat	
• Sotahistorialliset	retket	!!!

HRUP	
• 24	kerhoa,	osa	alue-,	osa	aselaji-	
• 4200	jäsentä	
• Nuoria	jäseniä	yli	tuhat		
• Kuulumalla	yhteen	kerhoon	pääset	kaikkien	

Claisuuksiin	!
Mitä	maksaa?	

• Nuorisojäsenmaksu	alle	20	€	vuodessa	
• Varsinaisen	jäsenen	maksu	20	–	50	€	vuosi	
• Loka-joulukuussa	lii2yneille	ja	koCutuneille	

loppuvuosi	ilmainen	!
Jäsenedut:	

• Helsingin	Reservin	Sanomat	4	+	6	krt	/vuosi	
• Reserviläinen	8	krt	/	vuosi	
• InXStoren	alennukset	
• Pohjolan	vakuutusetu	
• Nordean	lainaetu	
• St1-huoltoasemien	käteisalennukset	!!

www.hrup.fi																																																
www.rul.fi																																															
www.facebook.com/hrup1		
www.reservinsanomat.fi		!
tomi.alajoki@hrup.fi		
045-128	3636

KAVERILLE  KANSSA jäsenhankintaa

IDEA

HARVA VIITSII TAI 
USKALTAA LÄHTEÄ YKSIN 
UUTEEN HARRASTUKSEEN

IDEA

PÄÄSET ILMAISEKSI AMPUMAAN 
KUN OTAT MUKAAN KAVERIN 
JOKA EI OLE VIELÄ RUL:N JÄSEN 
!

! (TAPAHTUMAN AIHEENA VOI OLLA MYÖS ESITELMÄ, LIIKUNTA, 
EKSURSIO TA JOKIN MUU MIHIN EI ILMAN JÄSENYYTTÄ PÄÄSE)

MARKKINOINTI

!HELSINGIN RESERVIN SANOMAT – 2 X 
!FACEBOOK - USEITA 
!SÄHKÖPOSTIKUUKAUSIKIRJE – 3 X 
!ERILLINEN SÄHKÖPOSTI NUORILLE JÄSENILLE 

- 2 X 
!JÄLKIMARKKINOINTI HRS - ARTIKKELI

TOTEUTUS

!

ENSI HUPI SITTEN TYÖ 

!
(AMMUNNAT, RES.INFO JA JÄSENTIETOLOMAKKEEN TÄYTTÖ) 

TOTEUTUS

!ILMOITTAUTUMISTEN VASTAANOTTAMINEN 
!YHTEYSTIEDOT KAIKILTA ETUKÄTEEN 
!HENKILÖKUNNAN VARAAMINEN  
!TILOJEN, MATERIAALIN JA KALUSTON 

VARAAMINEN

TOTEUTUS

!HENKILÖKUNTA: 
!AMMUNNANVETÄJÄ 1-2 KPL 
!JUTUTTAJAT 1-2 KPL 
!

!JUTUTTAJALLA ON HYVÄ OLLA POKKAA KÄSKEÄ 
LAITTAA NIMI JÄSENTIETOKAAVAKKEESEEN

JÄLKIHOITO

!SÄHKÖPOSTITSE TIETOA PIIRIN 
TOIMINNASTA JA TIEDOTTAMISESTA 

!LIITTYNEIDEN JÄSENREKISTERIIN 
KIRJAAMINEN 

!PIIRILEHTEEN JA FB:SEEN JUTTU 
TAPAHTUMASTA

n Reserviläisliiton Puolustami-
sen arvoinen maa –kampanja 
on tavoittanut jo lähes 100.000 
suomalaista.

Suomalaisia väitetään pe-
rinteisesti poikkeuksellisen 
maanpuolustustahtoiseksi 
kansaksi. Esimerkkeinä tästä 
nostetaan usein esiin Talvi- ja 
Jatkosodan torjuntavoitot, joil-
la maamme itsenäisyys saatiin 
säilytettyä. Näistä uroteoista 
on kuitenkin jo 70 vuotta. Mi-
kä on nykypäivän suomalais-
ten maanpuolustustahto?

Tutkimustietoa asiasta on 
Maanpuolustustiedotuksen 
Suunnittelukunnalla (MTS), 
joka vuosittain mittaa mm. 
kansalaistemme maanpuolus-
tustahtoa. Marraskuun lopulla 
tehdyn kansalaistutkimuksen 
mukaan 78 prosenttia suoma-
laisista puolustaisi maatamme 
sotilaallisesti, vaikka tulos 
näyttäisi epävarmalta. Vuo-
dentakaisesta nousua oli kaksi 
prosenttia.

Pitkässä juoksussa suoma-
laisten maanpuolustustahto on 
noussut hurjasti. Kun samaa, 
vuosittaista kyselyä tehtiin en-
simmäisen kerran 1970, vain 
42 prosenttia vastaajista olisi 
tarttunut aseisiin epävarmas-
sa tilanteessa. Tahto puolustaa 
maata on siis kasvanut huimat 
36 prosenttia. 

Usein arvosteluakin osakseen 
saanut viranomaisten ja maan-
puolustusjärjestöjen työ suo-
malaisten maanpuolustustah-
don ylläpitämiseksi onkin siis 
todellisuudessa toiminut hyvin. 
Osansa tästä työstä on tehnyt 
Reserviläisliitto, joten mekin 
voimme olla ylpeitä aatteellisen 
työmme tuloksista.

Tulokset kuitenkin vaihtele-
vat ikäryhmittäin ja sukupuo-
len pohjalta tarkasteltuna. Yli 
50-vuotiasta maata puolustai-
si sotilaallisesti 82 prosenttia 
mutta alle 25-vuotiaista vain 
67 prosenttia. Naisista puo-
lustautumisen kannalla on 73 
prosenttia kun miehistä aseel-
lista vastarintaa kannattaa 84 
prosenttia.

Väitän tämän johtuvan aina-
kin osaksi siitä, että vapaaehtoi-
sen maanpuolustustyön parissa 
on huomattavasti enemmän 
mies- kuin naispuolista väestöä. 
Myös nuoria työmme tavoittaa 
huonosti, koska alle 25-vuoti-
aita on jäsenistömme joukossa 
melko vähän. Jäsenistön kes-
ki-ikä Reserviläisliitossa ja 
Suomen Reserviupseeriliitossa 
on nykyään viidenkympin kor-
villa.

MTS:n tutkimus osoittaa 
selkeästi, että maanpuolustus-
tahdon hyväksi tehtävää työtä 
tulisi suunnata enemmän nuo-

riin ja naisiin. Myös näiden 
kansalaisryhmien tulisi ny-
kyistä laajemmin pitää Suomea 
puolustamisen arvoina maana, 
jota tarvittaessa puolustetaan 
myös ase kädessä. Mutta miten 
pystymme vastaamaan tähän 
haasteeseen?

Reserviläisliitto on juuri 
käynnistänyt Puolustamisen ar-
voinen maa -kampanjan, jolla 
pyritään ylläpitämään ja kohot-
tamaan suomalaisten maanpuo-
lustustahtoa. Kampanja näkyy 
vahvasti varsinkin sosiaalisessa 
mediassa. Tätä kautta pyrimme 
tavoittamaan erityisesti nuoria 
suomalaisia, jotka ovat sosiaali-
sen median suurkuluttajia. 

Alku on ollut lupaava. Face-
bookissa kampanjamme on 
parissa päivässä tavoittanut yli 
80.000 suomalaista, se on jaettu 
yli 350 kertaa ja tykkääjiä on 
kertynyt lähes 2.000. Merkittä-
vä osa tästä joukosta on henki-
löitä, joita perinteiset viestintä- 
ja vaikuttamiskanavamme eivät 
juuri tavoita. 

Lähipäivinä kampanjamme 
laajenee. Tavoitteena on kevään 
aikana tavoittaa useita satoja tu-
hansia suomalaisia, jotka eivät 
normaalisti Reserviläisliiton 
toimintaa tai tiedotusta seuraa. 
Näin maanpuolustustahdon hy-
väksi tekemämme työn ulottu-
vuus ja vaikuttavuus kasvavat.

Puolustamisen arvoinen maa
Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg käsittelee blogissaan Puolustusvoimia, 
puolustusjärjestelmämme kehittämistä sekä vapaaehtoista maanpuolustustyötä.
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Reserviupseerikerhon	jäsenistä	on	pide2ävä	erityisen	hyvää	huolta.	Aivan	erityisen	suuri	huomio	on	kiinnite2ävä	
uusiin	jäseniin,	koska	he	ovat	al:ita	ryhtymään	kerhon	ak;ivijäseniksi.	Parin	ensimmäisen	vuoden	aikana	hän	
saamastaan	kohtelusta	riippuen	joko	toteaa	kerhon	omakseen	tai	si2en	ei.	

Uusi	jäsen	on	usein	arka	osallistumaan	kerhon	toimintaan	ja	;laisuuksiin.	Siksi	häntä	tulee	kannustaa	ja	
rohkaista.	Osallistumisen	kynnys	laskee	tuntuvas;,	mikäli	jäsenelle	tarjotaan	henkilökohtaista	huomiota.	Kerhon	
on	ensin	tarjo2ava	jäsenelle	ak;ivisen	tekemisen	mahdollisuus	ja	jäsen	voi	olla	ak;ivinen	vasta	sen	jälkeen.	
Mikäli	kerho	ei	tarjoa	jäsenilleen	ak;ivisen	tekemisen	mahdollisuuksia,	ei	ak;ivista	tekemistä	yleensä	esiinny.	

Eräs	hyvä	tapa	uusien	jäsenten	mukaan	o2oon	on	järjestää	heille	tutustumisammunnat.		

Rautalankamalli	uusien	jäsenten	tutustumisammunnan	järjestämiseksi:	!
1) Päätä	ajankohta	ja	paikka.	

2) Varaa	;lat.	Esimerkiksi	kerhon	oma	ampumavuoro	Töölön	sisäradalla	tai	jollakin	muulla	radalla	sopii	

mainios;.	

3) Varaa	välineistö.	Muista	varata	aseiden	lisäksi	myös	patruunat,	suojaimet	ja	mahdolliset	tarjo2avat.		

4) Tiedota!	On	tärkeää,	e2ä	poten;aaliset	tulijat	saavat	;edon	tapahtumasta	mahdollisimman	ajoissa.	Voit	

käy2ää	;edo2amiseen	esimerkiksi	liiton	sähköistä	jäsenrekisteriä,	jonka	kau2a	voi	lähe2ää	sähköpos;a	

jäsenille.	Voit	myös	tehdä	erilaisia	hakuja,	esim.	kaikki	alle	28-vuo;aat	jäsenet	tai	kaikki	kuluvan	vuoden	

aikana	lii2yneet	jäsenet.	Ohjeet	hakujen	tekoon	lii2eenä.	

5) Tiedota	uudelleen.	Jos	ilmoi2autuneita	ei	tule,	voit	järjestää	soi2elutalkoot	joissa	soitetaan	läpi	

poten;aaliset	tulijat.	Jäsenet	arvostavat	todella	paljon	henkilökohtaista	yhteydeno2oa	–	tämähän	

koskee	juuri	minua.	

6) Itse	tapahtumassa	on	tärkeää,	e2ä	uudet	tulijat	kokevat	itsensä	tervetulleeksi.	Ota	kontak;a,	ju2ele,	

kysele	kuulumisia	ja	odotuksia.	Muista	opastaa	uusia	ampujia	aseen	turvallisessa	käsi2elyssä	ja	

käytössä.	Johda	ammunnat	laadukkaas;.	

7) Muista	jälki;edotus.	Onnistuneesta	tapahtumasta	kanna2aa	tehdä	pieni	uu;sju2u	esimerkiksi	kerhon	

ne:sivuille	tai	Reservin	Sanomiin.	

KAVERILLE  KANSSA jäsenhankintaa

TOTEUTUS

!HENKILÖKUNTA: 
!AMMUNNANVETÄJÄ 1-2 KPL 
!JUTUTTAJAT 1-2 KPL 
!

!JUTUTTAJALLA ON HYVÄ OLLA POKKAA KÄSKEÄ 
LAITTAA NIMI JÄSENTIETOKAAVAKKEESEEN

JÄLKIHOITO

!SÄHKÖPOSTITSE TIETOA PIIRIN 
TOIMINNASTA JA TIEDOTTAMISESTA 

!LIITTYNEIDEN JÄSENREKISTERIIN 
KIRJAAMINEN 

!PIIRILEHTEEN JA FB:SEEN JUTTU 
TAPAHTUMASTA

MITÄ VAATII ?

TOIMEEN TARTTUMISEN

KUSTANNUS: KAHVITUS JA PATRUUNAT N. 5€ / HLÖ

!JÄRJESTETTY KOLME KERTAA  
!VUOSI OSALLISTUJIA  UUSIA JÄSENIÄ 
!2014   27 KPL    12 KPL 
!1/2015  78 KPL    15 KPL 
!2/2015  42KPL    20 KPL

Malli tutustumisammunnoista

Toramolle valmistuvaa Suojeluskunta- ja Lotta Svärd muis-
tokaappia esittelee Seppo Rautiainen.

n Reservipiirien talolle To-
ramon Tiilitaloon on suun-
nitteilla vitriinikaapit joihin 
tulee Suojeluskunta ja Lotta 
Svärd esineistöä sekä pu-
kuja järjestöjen toiminnan 
kulta-ajoilta. Puvut puetaan 
mallinukkien päälle ja jä-
senmerkit ja esineet laitetaan 
näkyville nykypolville muis-
tutuksen vanhempiemme 
historiasta. Sodan päätteek-

si Valvontakomissio vaati 
osin Suomen sisäpoliittisista 
painostusryhmistä riippuen 
järjestöjen lakkauttamista. 
Järjestöjen jäsenet kokivat 
toiminnan lopettamisen jär-
kyttävänä väkivallan tekona 
itsenäistä Suomea kohtaan. 
Toramon vitriinikaapit ol-
koon kunnianosoitus näiden 
järjestöjen jaloja päämääriä 
kohtaan.

Muistovitriinit 
Toramolle

n Reserviläisliiton Puolustami-
sen arvoinen maa -kampanjan 
tavoitteena on ylläpitää ja kohot-
taa suomalaisten valmiutta sekä 
halua puolustaa maatamme.

Yksi Reserviläisliiton tär-
keimmistä tehtävistä on suo-
malaisten maapuolustustahdon 
ylläpitäminen. Liiton tammi-
kuussa käynnistämä Puolus-
tuksen arvoinen maa -kampan-
ja pyrkii ylläpitämään ja kohot-
tamaan suomalaisten halua sekä 
valmiutta puolustaa Suomea 
myös aseellisesti. Kampan-
jatunnuksena toimii Suomen 
kartan muotoinen pinssi, joka 
on saanut sloganinsa suoma-
laisten suuresti kunnioittamalta 
jalkaväenkenraali Adolf Ehrn-
roothilta, joka lausui kuuluisat 
sanat: ”Suomi on hyvä maa. Se 
on paras meille suomalaisille. 
Se on puolustamisen arvoinen 
maa ja sen ainoa puolustaja on 
Suomen oma kansa.”

Reserviläisliitto kampanjoi 
vahvasti varsinkin sosiaalisessa 
mediassa.

- Somessa tavoitamme kan-
salaisryhmiä, jotka normaalisti 
eivät viestintäämme seuraa ja, 
joiden maanpuolustusasenteisiin 
emme siten juuri kykene vaikut-
tamaan. Esim. naisia ja nuoria 
tavoitamme Facebook-kam-
panjoinnilla hyvin, Reservi-

läisliiton toiminnanjohtaja Olli 
Nyberg kertoo.

Maanpuolustustiedotuksen 
Suunnittelukunnan (MTS) tut-
kimusten mukaan naisten ja 
nuorten maanpuolustustahto on 
alhaisempi kuin miespuolisen 
väestönosan. Naisista aseelli-
sen puolustautumisen kannalla 
epävarmoissakin tilanteissa on 
73 prosenttia kun taas miehistä 
aseellista vastarintaa kannattaa 
84 prosenttia. Alle 25-vuotiaista 
aseisiin tarttuisi 67 prosenttia.

Pitkässä juoksussa suoma-
laisten maanpuolustustahto 
on kuitenkin noussut vahvasti. 
Aseellista vastarintaa kaikissa ti-
lanteissa kannattaa nyt lähes 40 
prosenttia enemmän kuin MTS:n 
ensimmäisessä tutkimuksessa 

vuonna 1970. Erilaisten viran-
omaisten ja järjestöjen tekemä 
työ suomalaisten maanpuolus-
tahdon kohottamiseksi on siis 
toiminut hyvin, vaikka usein 
muuta väitetään.

Kampanja somessa 
ja rinnassa
Puolustamisen arvoinen maa 
-kampanjaan voi osallistua 
helpoiten jakamalla sen sisäl-
töä sosiaalisessa mediassa 
Facebookissa.

Puolustamisen arvoinen maa 
-kampanjamainosta on jaettu jo 
yli 400 kertaa ja julkaisusta on 
tykännyt yli kaksi tuhatta hen-
kilöä vain parin päivän aikana. 
Keskustelua on myös syntynyt 
paljon.

Kampanjointia suunnataan 
myös omaan jäsenistöön.

- Puolustamisen arvoinen 
maa -kampanja näkyy lähiviik-
koina Reserviläinen-lehdessä, 
kampanjasivuilla ja jäsenistölle 
suunnatussa, muussa viestinnäs-
sä, Nyberg sanoo.

Kampanjan toisena kärke-
nä on Puolustamisen arvoinen 
maa -pinssi. Jäsenistö voi hank-
kia pinssinsä kahdeksan euron 
hinnalla maksamalla jäsenmak-
sulaskun yhteydessä vähintään 
kahdeksan euroa ylimääräistä. 
Laskut lähetettiin jäsenille jo 
tammikuussa ja niiden eräpäivä 
on ensi maanantai eli 15.2.

Pinssi on myynnissä myös  lii-
ton nettikaupassa 10 euron hin-
nalla. Puolustamisen arvoinen 
maa -kampanjan tuotoilla tue-
taan liiton paikallisyhdistysten 
ja maakunnallisten piirien toi-
mintaa. Reserviläisliittoon kuu-
luu tällä hetkellä 342 yhdistystä, 
joiden toimintaan osallistumal-
la reserviläiset voivat ylläpitää 
omaa ampumataitoaan, muuta 
sotilaallista osaamistaan ja fyy-
sistä kuntoaan. 

Reserviläiset ovat Suomen 
puolustuksen selkäranka, sillä 
Puolustusvoimien 230.000 hen-
gen sodan ajan vahvuudesta 
reserviläiset muodostavat yli 95 
prosenttia.

KAMPANJA 

Talvisodassa maatamme puolustivat sotiemme veteraanit. Tä-
nään tästä vastaavat reserviläiset. (Kuva: Reserviläisliitto)

maanpuolustus-
tahdon hyväksi
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n Vuoden vaihteen jäsenmää-
rätilastot ovat valmistuneet. 
Liiton jäsenyhdistyksiin kuului 
vuoden 2015 viimeisenä päi-
vänä 37.152 henkilöä, joka on 
tuhatkunta jäsentä enemmän 
kuin vuotta aiemmin. Koko-
naisjäsenmäärä oli kaikkien 
aikojen korkein. 

Reserviläisliiton toimin-
nanjohtaja Olli Nyberg listaa 
kolme syytä, jotka hänen mie-
lestään ovat johtaneet hurjaan 
jäsenkasvuun.

- Ensinnäkin 60-vuotisjuhla-
vuoden aikana liiton näkyvyys 
varmasti kasvoi ja tätä myö-
tä liiton tunnettuus lisääntyi. 
Myös muuttunut maailmanti-
lanne on todennäköisesti he-
rättänyt ihmisten kiinnostuk-
sen maanpuolustusasioihin. 
Ukrainan ja Syyrian sodat ja 
lähialueillamme tapahtuvan 
sotilaallisen harjoittelun ja toi-
minnan lisääntyminen tuovat 
turvattomuuden tunnetta ihmi-

sille. Tämä näkyi myös Georgi-
an kriisin aikana 2008, jolloin 
Reserviläisliiton jäsenmäärä 
kasvoi viimeksi huomattavasti.

Lisäksi Nyberg arvelee suo-
ritusperusteisen piiritukijärjes-
telmän muutosten vaikuttaneen 
asiaan. Pari vuotta sitten jär-
jestelmää muutettiin niin, että 
jäsenkasvusta ja tehostuneesta 
jäsenhankinnasta palkittaan 
aiempaa suuremmilla raha-
palkinnoilla. Jälkimmäisten 
palkkioiden piiriin pääsee, jos 
viime vuonna jäseneksi liitty-
neiden määrä oli vuodenvaih-
teessa yli viisi prosenttia piirin 
kokonaisjäsenmäärästä.

Tammikuun lopulla piireille 
maksetaan 18.000 euroa palk-
kioita tehostuneen jäsenhan-
kinnan perusteella ja 10.400 
euroa maksaneiden jäsenten 
määrässä tapahtuneesta kas-
vusta. Suoritusperusteisen tuen 
piiriin pääsevät nyt lähes kaik-
ki piirit.

Uusien jäsenten 
hankinta tärkeää
Reserviläisliittoon liittynei-
den määrät romahtivat noin 
kolmanneksella vuosina 2010 
- 2011. Taustalla on arveltu 
olleen mm. aselain kiristymi-
nen sekä yhdistysten aiempaa 
vähäisempi panostus jäsen-
hankintaan. Tämän johdosta 
jäsenhankintaan on panos-
tettu viime vuosina erityisen 
paljon.

 Työ alkaa nyt kantaa he-
delmää, sillä vuonna 2015 
jäseneksi liittyi 2.590 henki-
löä. Verrattuna vuoteen 2014 
liittyneiden määrä on kas-
vanut lähes 500 hengellä eli 
24 prosentilla. Vuonna 2015 
liittyneet muodostavat liiton 
koko jäsenistöstä nyt peräti 
seitsemän prosenttia. Tilan-
ne vaihtelee kuitenkin paljon 
piireittäin. n Reserviläisliiton hallituksen 

kokous 1/2016 pidettiin lauan-
taina Vantaalla. Kokouksessa 
mm. valittiin liiton varapu-
heenjohtajat, muodostettiin 
valiokunta ja työryhmiä. Li-
säksi päätettiin liiton sääntöjen 
muutosesityksen sisällöstä.

Merkittävin hallituksen kä-
sittelemä asia oli liiton sään-
töjen muutosesitys, joka lähe-
tettiin joulukuussa lausunnolle 
reserviläispiireihin. Saaduissa 
14 lausunnossa muutosesitys-
tä pääosin kannatettiin mutta 
moni piiri kiinnitti huomioita 
liittohallituksen muodostami-
sen pelisääntöihin. Hallitus 
antoikin liiton sääntötyöryh-
mälle tehtäväksi laatia luon-
nos liittovaltuuston työjärjes-
tykseksi, jossa linjataan mm. 
tätä asiaa. Lisäksi hallitus 
päätti korjata muutosesitys-
tä niin, että myös valtuuston 
naisjäsenille valitaan henkilö-
kohtaiset varajäsenet.

Hallitus hyväksyi liiton 
sääntömuutosesityksen em. 
muutoksella lähetettäväksi 
Yhdistysrekisterin ennakko-
tarkastukseen vain Päijät-Hä-
meen piirin edustajan vastus-
taessa asiaa. Päätöskäsittely 
tapahtuu liiton sääntömääräi-
sessä vuosikokouksessa 16.4. 
Seinäjoella.

 Varapuheenjohtajat ja 
valiokunta koossa
Reserviläisliiton varapuheen-
johtajiksi nimettiin ilman 
äänestyksiä Rauno Hau-
ta-aho Kokkolasta (1.) sekä-
Terhi Hakola Tampereelta 
(2.). Kolmannen varapuheen-
johtajan paikan vei jo ensim-
mäisellä äänestyskierroksella 
17 ääntä saanut Ismo Nöjd Jär-
venpäästä.

Kaikki varapuheenjohtajat 
ovat automaattisesti mukana 

liiton valiokunnan työssä, jo-
ta johtaa puheenjohtajaMikko 
Savola. Lisäksi valiokunnan 
varsinaisiksi jäseniksi valit-
tiin Jari Hynninen (P-S), Jou-
ko Hyppönen (K-S), Jaakko 
Liinamaa (E-P), Hannu P. 
Martikainen (P-K) ja Juha 
Parkkonen (H:ki). 

Varapaikoille pääsivät Kari 
Salminen (E-H), Raimo Mik-
konen (S-S), Joonas Grön-
lund (E-K), Jari Hirvimä-
ki (E-H) ja Olli Leisti (Kym).

 
Valiokunnan tueksi muodos-
tettiin Kansainvälinen työryh-
mä, Naisten työryhmä, Soti-
las-, koulutus- ja edunvalvon-
tatyöryhmä, Sääntötyöryhmä, 
Taloussuunnittelutyöryhmä 
sekä uutena Huomionosoitus-
työryhmä.  Kukin työryhmä 
vastaa niistä suunnittelu- ja 
valmistelutehtävistä, jotka lii-
ton valiokunta niille kulloin-
kin tehtäväksi antaa.

Jäsenmäärä 
kaikkien aikojen 

huipussa
Jäseneksi liittyneiden määrä nousi 
viime vuonna lähes neljänneksen.

Jäsenhankinta oli erittäin onnistunutta vuonna 2015 ja mm.Tampereen Kokonaisturvalli-
suus-messuilla uusia jäseniä liittyi Reserviläisliittoon runsaasti. (Kuva: Reserviläisliitto)

Liittohallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 23.1. Vantaalla. Paikalla olivat mm. hallituksen jä-
senet Minna Nenonen ja Taru Rantanen. (Kuva: Reserviläisliitto)

Sääntömuutos 
päätöstä vaille 

valmis

 KUVASATOA

Rovaniemen Reserviupseerikerhon Tammisunnuntain tilaisuudessa muistetut poseeraamassa. Vasemmalta Erkki Jääs-
keläinen, Erkki Kallio, Tomi Hämäläinen, Tuomo Koivisto ja Juha Mikkonen. Kuvasta puuttuvat poissaolleet muut palki-
tut Juha Sarajärvi ja Paavo Takkinen.

Tornion Reserviläiset palkitsi vuosikokouksessaan Jarno Karjalaisen aktiivi-
sesta reserviläistoiminnasta. 
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n Euroopan Unioni tekee 
päätöksen asedirektiivistä ke-
säkuun lopulla. Asian käsitte-
ly EU:ssa on edennyt meille 
myönteisessä hengessä.

Marraskuussa, Reserviläisliiton 
liittokokousviikonlopun aattona 
tapahtunut Pariisin terrori-isku on 
jäänyt monien meidän mieliimme. 
Iskun jälkiseuraamukset raviste-
levat vielä tänäkin päivänä Eu-
rooppaa. Valmiustasoa on useissa 
maissa nostettu ja osittain myös 
ihmisten liikkuvuutta rajoitettu. 
Tämä kävi hyvin ilmi myös viime 
viikolla, kun olin käymässä Edus-
kunnan Ulkoasiainvaliokunnan 
kanssa Brysselissä. Aseistettujen 
sotilaiden läsnäolo julkisten ra-
kennusten ympärillä on nyt arki-
päivää.

Porin liittokokouksessa pitä-
mässäni avauspuheessa sanoin, 
että tehdyt terrori-iskut Euroopas-
sa tulevat varmasti aiheuttamaan 
voimakkaan keskustelun koko 
ampumaharrastuksen tulevaisuu-
desta, johon meidän on liittona 
valmistauduttava. Tuon jälkeen ei 
mennyt montaakaan päivää, kun 
EU:n komissio esitti aselainsää-
dännön voimakasta kiristämistä 
ja valmistelussa olevan esityksen 
kiirehtimistä.

Kun jotain pahaa tapahtuu, 
halutaan yleensä tehdä nopeita 
esityksiä ja näkyviä muutoksia. 
Aina niiden kohde ei kuitenkaan 
ole oikea. Tässäkin tapauksessa 
suurennuslasin alle joutuivat en-
simmäiseksi rehelliset aseharras-
tajat, joilla luvat toimintaan ovat 
kunnossa. Ongelma on kuitenkin 
laittomassa asebisneksessä ja sa-
lakuljetuksessa.

Suomi on suhtautunut asiaan 
realistisesti ja kansallinen etu 
edellä. Eduskuntakäsittely ja Suo-
men kannan muodostaminen oli 
yksimielinen. Meidän puolustus-
järjestelmämme nojaa yleiseen 
asevelvollisuuteen ja laajaan re-
serviin. Omaehtoisella harjoitte-
lulla ja maanpuolustusjärjestöjen 
työllä on tässä kokonaisuudessa 

keskeinen rooli. Kriittisiä ää-
nenpainoja direktiivin nopealle 
valmistelulle alkoi kuulua myös 
muista EU-maista.

Asian käsittelyn aikataululle 
saatiin painettua jarrua ja valmis-
telu tehdään nyt realistisemmassa 
aikataulussa. Suomi neuvottelee 
direktiiviin sellaista muotoilua, 
joka ei vaaranna maanpuolustus-
järjestelmäämme. Tässä vaiheessa 
tilanne näyttää myönteiseltä.

Brysselin vierailulla nostin ase-
direktiiviasian keskusteluun eri 
tahojen kanssa. Huolemme on 
otettu vakavasti ja maanpuolus-
tusjärjestöjen viesti muun muassa 
europarlamentaarikoille on saatu 
viestittyä perille. Aikataulullisesti 
Euroopan Parlamentti saa ensim-
mäisen luonnoksen direktiivistä 
helmikuun lopulla ja valiokunta-
käsittely käydään kevään aikana 
siten, että parlamentin lopullinen 
päätös asiassa olisi kesäkuun lo-
pulla. Kansallisella puolella oi-
keus- ja sisäasioiden neuvosto 
käsittelee asian puheenjohtajamaa 
Hollannin johdolla.

Reserviläisliitto on asedirek-
tiivin käsittelyssä hereillä ja val-
vomme jäsenistömme etua niin 
Suomessa kuin Euroopassakin. 
Uskon, että mahdollisuutemme 
onnistuneeseen lopputulokseen on 
hyvät. Saimmehan ensimmäiset 
välietapit jo hoidettua yksimieli-
sen virallisen Suomen kannan ja 
EU-pöytien huolellisemman val-
mistelun muodossa. Työ jatkuu.

Puheenjohtaja Mikko Sa-
volan mukaan Suomella on 
vahva puolustus mutta se 
vastaa huonosti hybridiso-
dankäynnin haasteisiin.
n Savola puhui tänään Tammisunnun-
tain maanpuolustusjuhlissa Ähtärissä. 
Hän muistutti, että Suomen operatiivi-
set joukot ovat normaalitilassa hyvin 
pienet ja varsinkin maavoimien ope-
raatiokykyisiä yksiköitä on vähän. Val-
miuden kohottaminen tai reserviläisten 
kutsuminen kertausharjoituksiin on 
puolestaan hidasta.

Savola muistutti, että Ukrainan sodan 
alkumetreillä Venäjä onnistui hybridi-
sodankäynnillä kaappaamaan Krimin 
niemimaan vajaassa kolmessa viikossa. 

- Voi vain miettiä, kuinka mon-
ta prikaatia tai muuta jalkaväen tais-
teluosastoa olisimme itse saaneet 18 
vuorokaudessa kokoon. Ja kuinka moni 
niistäkään olisi ollut siinä vaiheessa 
taistelukelpoinen.

Savola pitikin tarpeellisena puolus-
tusministeri Jussi Niinistön esitystä, 

jonka mukaan reserviläisiä tulisi kyetä 
kutsumaan palvelukseen huomattavas-
ti pienemmällä varoajalla kuin nykyi-
nen kolme kuukautta. Samalla Savola 
muistutti kuitenkin, että asiaa pitää tar-
kastella myös yksittäisen reserviläisen 
näkökulmasta. 

- On varmasti reserviläisiä, joille pal-
velukseen lähtö pienellä varoajalla ei 
tuota ylivoimaisia ongelmia ja joillekin 
jäsenillemme se olisi varmasti suora-
nainen ilon aihe. Mutta sitten on nii-
täkin, joiden kohdalla asia ei ole näin 
yksinkertainen. Mihin kolmen lapsen 
yksinhuoltaja laittaa lapsensa kun käs-
ky parin päivänä päästä alkavaan ker-
tausharjoitukseen käy? Miten menet-
telee oman, dementoituneen isänsä tai 
äitinsä omaishoitaja? Tai kirurgi, jonka 
työlistalla on vaativia leikkauksia koko 
loppuviikko?

Savola peräänkuuluttikin myös si-
joitusmenettelyjen muuttamista, jos 
lainsäädäntöä muutetaan niin, että ker-
tausharjoituksiin voidaan kutsua välit-
tömästi tai merkittävästi nykyistä ly-
hyemmällä varoajalla. 

- Ainakin operatiivisiin joukkoihin 
sijoitettavat reserviläiset on valittava 

tarkemmalla seulalla, jotta sodan ajan 
tehtäviin saadaan sijoitettua osaavat, 
halukkaat ja siviilielämästä nopeasti 
irtaantumaan kykenevät reserviläiset.

 
Suomella vahva puolustus
Kehittämistarpeista huolimatta Suomen 
puolustusratkaisu on Mikko Savolan 
mukaan osoittautunut järkeväksi. 

- Neuvostoliiton hajoaminen ja Var-
sovan liiton purkautuminen sai monet 
valtiot purkamaan neuvostojoukkojen 
pysäyttämiseen tarkoitetut massa-ar-
meijat. Näin teki myös Ruotsi, joka 
purki muutamassa vuodessa ison kent-
täarmeijansa ja päätti keskittyä lähinnä 
kansainväliseen kriisinhallintaan.

Sotilaallisen vastakkainasettelun ajan 
palattua Ruotsin puolustusvoimien ko-
mentaja totesi muutama vuosi sitten, 
että Ruotsi kykenee puolustamaan it-
seään yhden viikon ajan mutta vain, jos 
hyökkäys on rajoitettu, totesi Savola 
ja muistutti samalla, että Suomella on 
edelleen vahva puolustuskyky.

 - Suomi kykenee edelleen tarvit-
taessa puolustamaan itseään laajaakin 
maahantunkeutumista vastaan.

Mikko Savola – 
Hybridisodankäynti 
vaatii vahvoja 
panostuksia osaamiseen

Reserviläisiä harjoituksissa Sodankylässä 
vuonna 2008. (Kuva: Puolustusvoimat)

 KUVASATOA

Puheenjohtaja Mikko Savola

Hätiköinti 
asedirektiivin 
käsittelyssä 
saatiin estettyä

5.12. ylennettyjä yhteiskuvassa Lyseonpuiston lukiolla.

Lapin Reservipiirien toiminnanjohtaja Kai Leinonen luovutti Alue-
toimiston päällikkö  Evl Jarmo Mattilalle Lapin Maanpuolustuksen 
Tuki ry:n myöntämän Pohjantähti Ansioristin 5.12. ylentämistilai-
suuden yhteydessä.
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Lapin Piirin toimijoita muistettiin valtakunnallisesti

Helvi Hamari ja 
Markku Peltoniemi 

palkittavina
n Helvi Hamari sai vastaanottaa It-
senäisyyspäivän aattona Vapaudenristin 
Ritarikunnan 3 luokan vapaudenristin. 
Merkittävä tunnustus tuli toimimisesta 
yhdistys-, piiri- ja valtakunnantasolla 
Reserviläisliitossa. Merkittävin tehtävä 
hänellä oli toimiminen Liiton varapu-
heenjohtajana usean vuoden ajan. Helvi 
Hamari on toiminut myös Lapin Re-
serviläispiiri ry:n varapuheenjohtajana 
usean vuoden ajan ja edelleen hän toimii 
Simon Reserviläisten puheenjohtajana.

Markku Peltoniemen ura Lapin pii-
rin puheenjohtajana oli pitkä ja tuottoisa. 
Jäsenmäärä kasvoi ja toiminta lisääntyi. 
Monipuolinen osaaminen näkyy edelleen 
hänen kansainvälisten suhteidensa yllä-
pitämisessä sekä Ruotsiin että Viroon. 
Markku Peltoniemellä on yli vuosikym-
menen kiinteät suhteet Viron Kaitseliitin 
Harju Malevan osastoon. Kaikista mo-
nipuolisista ansioistaan hänelle 
myönnettiin 6.12. 
Reserviläislii-
ton ansioristi 
Soljen kera – 
erittäin harvi-
nainen huomion-
osoitus jopa valta-
kunnallisesti.

Lapin Piirien 
kaikki jäsenet yhty-
vät varmaan onnitte-
luihin näille kahdelle 
ahkeralle lappilaiselle 
toimijalle.

Onneksi olkoon!

Helvi Hamari vastaanottaa 3 lk Vapaudenristin Jalkaväenkenraali Gustav Häglundilta.

Markku Peltoniemi

Reserviläisliiton Ansioristin soljen kera saaneet yhteiskuvassa.

n Omatoimisuutta voisi maanpuolus-
tusasioissakin vielä kehittää. Moniko 
on huomannut, että meitä metsästäjiä 
on Suomessa 300 000 eli kenttäar-
meijan verran. Metsästysaseita on 1,6 
miljoonaa. Järeitä tarkkuuskiväärei-
tään säännöllisesti kohdistavia hir-
venpyytäjiä on Suomessa yli 100 000. 
Siis 130 pataljoonaa tarkka-ampujia 
varusteineen valmiiksi hajautettuina 
ympäri Suomea!  Organisaatiotkin - 
hirviporukat - ovat valmiina. Repuis-
sa on maastovarusteet pakattuina eli 
liikekannallepanoaika on vain muuta-
mia tunteja käskystä. Miinat ja singot 

kun saadaan kätköistä jakeluun, on 
passiverkosto valmis.

Tätä faktaa saisi mahdolliselle 
maahan tunkeutumista suunnittele-
valle taholle vienosti muistuttaa. Juu-
ri tuo suuri sissiarmeija oli merkit-
tävä syy siihen, että Venäjän keisari 
päätti antaa meille autonomian Suo-
men sodan jälkeen 1800 - luvulla. 
Viisas mies. 

- Eli hankitaanpas jokainen omaan 
tykkiin sopivia moniaita tuliannok-
sia pahan päivän varalle pikimmiten. 
Kyllä aika tavaran kaupitsee.

Jukka höyhtyä

Metsästäjistä 
kaivattu 
pikareservi?

Kotikoivu – Turvallisuutta yhdessä 

Turvallisuuta yhdessä
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n Tänä vuonna on kulunut 60 vuotta ensimmäis-
ten suomalaisten rauhanturvaajien lähdöstä maa-
ilmalle. Siksi Salpavaellus on kutsunut pitkäai-
kaisen yhteistyökumppaninsa Suomen Rauhan-
turvaajaliiton (SRTL) vuoden 2016 tapahtuman 
suojelijaksi.

Osana Salpavaellusta järjestetään Checkpoint 
Salpa -erillistapahtuma Harjussa Virolahdella 2.-
3.7.2016. Se on suunnattu suomalaisille rauhan-
turvaajille. 

Tarkastusasema Salpa teemoittuu rauhanturva-
toiminnan 60-juhlavuoteen sekä tietysti Salpalin-
jaan Suomen rauhan turvaajana. Asiaydin kulmi-
noituu myös muulle yleisölle avoimeen ”kolmen 
kenraalin seminaariin” Harjun oppimiskeskuksen 
juhlasalissa.

Rauhanturvaaja ja Salpalinjan Perinneyhdistyk-
sen ensimmäinen puheenjohtaja, kenraaliluutnant-
ti evp Heikki Koskelo pohtii Salpalinjan merki-
tystä Suomen rauhan turvana. SRTL:n edellinen 
puheenjohtaja, kenraalimajuri evp Heikki Holma 
alustaa aiheesta Suomalainen rauhanturvatoiminta 
60 vuotta. Seminaarin puheenjohtajana on SRT-
L:n nykyinen puheenjohtaja, kenraaliluutnantti 
evp Paavo Kiljunen.

Lisätietoja: http://www.salpavaellus.net/tapahtumat/
reitit/checkpoint-salpa-harjussa/

Checkpoint Salvan tapahtumajohtaja  Mikko Räinä 
KYMLRT mikko.raina@pp.inet.fi   040 825 5666

Tapahtumajohtajan apulainen Terho Ahonen 
KYMLRT/Salpavaellus terho.ahonen@haminetti.
net   040 504 0293

n Juhannuksen jälkeisenä 
viikonloppuna 1.-3. heinä-
kuuta järjestettävä Salpa-
vaellus koostuu perinteiseen 
tapaan kolmesta reitistä ja 
maanpuolustusjuhlasta. Jo 
23. kerran toteutettavan 
vaelluksen suojelijana toi-
mii tällä kertaa Suomen 
Rauhanturvaajaliitto, mihin 
liittyen Salpavaelluksen 
oheen rakentuu myös rau-
hanturvaajien Checkpoint 
Salpa -tapahtuma. 

Tänä vuonna tulee kulu-
neeksi 60 vuotta siitä, kun 
ensimmäiset suomalaiset 
rauhanturvaajat lähtivät 
maailmalle. Tätä taustaa 
vasten Salpavaellus koros-
taa vapaaehtoisuuden mer-
kitystä maanpuolustustyös-
sä. Salpalinja olemassaolol-
laan turvasi merkittävänä 
tekijänä itsenäisyytemme, 
vaikkei sillä koskaan tais-
teltukaan, vaelluksen johtaja 
Antti Pakkanen toteaa. 

Salpalinja on kestävä mo-
numentti maanpuolustus-
tahdosta ja sitä tietoisuutta 
tapahtumalla halutaan välit-
tää eteenpäin. Salpavaellus 
sopii kaikenikäisille ja reit-
tivaihtoehdoista voi valita 
mieleisensä. Jokaiselle on 
jotakin kiinnostavaa nähtä-
vää. Tästä osaltaan kertoo 
myös se, että vaelluksella on 
vuosittain aktiiviosallistujia, 
joille löytyy edelleen uusia 
tutustumiskohteita. 

On ollut ilo huomata, mi-
ten tietoisuus tapahtumas-
tamme on kasvanut ja uu-
sia kävijöitä on vuosittain. 
Odotamme aktiivista osallis-
tumista myös tulevalle vael-
lukselle, Pakkanen iloitsee. 

Kahden yön retki Sai-
maalta Salpa-museolle tu-
tustuttaa vaeltajat muun 
muassa eri valmiusasteessa 
oleviin luolatiloihin. Reitin 
kohteisiin kuuluu myös Sal-
palinjan suurin luola, Lusik-
kovuoren luola. 

Reitin varrella Rutolassa 
nähdään myös pala Suomen 
uittohistoriaa eli ylivienti-
laitos uittoränneineen sekä 
kuullaan asiantuntijan kerto-
mus uittohistoriasta. Samal-
la voidaan katsoa väliväylän 
melontareittiä, jota pitkin 
pystyy melomaan periaat-
teessa Saimaalta Suomen-
lahdelle. Samaa reittiähän 
ovat Saimaan vedet virran-
neet ennen kuin Vuoksi syn-
tyi Imatralle, reittipäällikkö 
Kari Tahvanainen kertoilee. 

Tällä reitillä vaeltajat 
käyvät myös Suomen Itse-
näisyyssenaatin puheenjoh-
tajan ja 3. presidentin P.E. 
Svinhufvudin haudalla.  
Reitillä nähdään siis paljon 
erilaista Salpalinjaan, patte-
ritöihin ja YH-aikaan sijoit-
tuvia linnoiterakennelmia 
sekä samalla alueella olevaa 
vesien kulkua yleisesti eri 
vuosituhansien aikana. 

Seiskatien ramppi -reitti 
kunnioittaa perinteitä. Se 
toteutetaan samaan tyyliin 
kuin vaelluksen alkuvuo-
sina. Sen aikana käytetään 
vain yhtä linja-autokulje-
tusta reitin alkuun ja sitten 
vaelletaan 25km Salpalinjaa 
seuraillen. 

Sota-ja linnoitushistori-
an lisäksi reitti on loistava 

tilaisuus tutustua kaakon-
kulman luontoon ja maa-
laismaisemaan. Eritoten 
yöpymispaikka, Pyyhin-
lampi, on paras mahdolli-
nen. Pyyhinlammen yö on 
taianomainen. Reittinimen 
viittauksen mukaisesti 
nähdään myös kuinka ra-
kenteilla oleva moottoritie 
muuttaa maisemaa Salpa-
linjassa, kuvailee reittipääl-
likkö Erkki Rikkola. 

Korsukeikalla Kylmä-
lästä Härkämäelle vaelle-
taan reittipäällikkö Kari 
Suoknuutin johdolla hel-
possa maastossa ja reitillä 
nähdään koko Salpalinja 
pienoiskoossa. Vaellusvii-
konloppu huipentuu perin-
teiseen tapaan yhteiseen 
maanpuolustusjuhlaan Mie-

hikkälän Salpalinja-museol-
la 3.7. klo 13.00. 

Viime vuoden vaelluksel-
le osallistui 226 vaeltajaa. 
Heiltä kerätty palaute sai 
tapahtuman tekijät nöyräksi. 

Oli ilo huomata, että saa-
mamme palaute on ollut 
pääosin todella positiivis-
ta ja on hieno kokea, että 
olemme osaltamme onnis-
tuneet useilla osa-alueilla 
Salpavaelluksen järjestämi-
sessä. Kehittämistä kuiten-
kin on aina ja otamme sen 
erityiseen huomioon saadun 
palautteen kautta, Antti Pak-
kanen vakuuttaa.

Salpavaelluksen johtaja 
Antti Pakkanen sanoo ky-
selyn kautta saadun tärkeää 
palautetta. Hän kiittääkin 
kyselyyn osallistuneita se-
kä erityisesti sen toteuttajaa 
Reserviläisliittoa.

Lisätietoja:
Antti Pakkanen
Vaelluksen johtaja 
041 446 1632
antti.lauri.pakkanen
@gmail.com

Emilia Ristola
Vaelluksen tiedottaja
0400 740 566
emilia_ristola@hotmail.com

Terho Ahonen
Vaelluksen nettisivujen 
ylläpitäjä
040 504 0293
terho.ahonen@haminetti.net

Tarkemmat reittikuvaukset 
sekä yhteenveto viime vuo-
den palautteesta löytyvät 
osoitteesta www.salpavael-
lus.net 

Salpavaellus korostaa 
vapaaehtoisuuden merkitystä 
maanpuolustustyössä

Checkpoint Salpa 
Harjussa

Tornion Sairaskotisäätiö
Pitkäkatu 7, 95400 Tornio
saarenvire@saarenvire.fi

Lokomat-terapia 
kävelykuntoutusta 
robotiikalla
Kävelyrobotin avulla neurologiset kuntoutujat pääsevät 
turvallisesti harjoittelemaan kävelyä ja kokemaan pystyasennon.
Lokomat-terapia auttaa aivoja muistamaan kävelyn mallin, 
koska askeleet toistuvat samanlaisina koko harjoittelun ajan.

Tule kokeilemaan kävelyrobottia Saarenvireeseen!

Puh.(016) 226 4400   |   www.saarenvire.fi 

www.facebook.com/lokomatterapia

Rotemix Oy

Turvallisuuta yhdessä
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VENÄJÄ JULKISTI uuden 
sotilasdoktriinin 26.12.2014. 
Doktriini on presidentin ase-
tus, joka antaa suuntaviivat 
strategisista tavoitteista ja ase-
voimien kehittämisestä sitoen 
koko Venäjän valtiota eikä ai-
noastaan sen asevoimia. Dokt-
riini vahvistaa Venäjän suur-
valta-asemaa ja on tarkoitettu 
korkeimman johdon sotilaspo-
liittiseksi työkaluksi. Doktrii-
nissa vauhditetaan asevoimien 
uudistamista ja varustamis-
ta. Tämä uudistusohjelma vaa-
tii doktriinin mukaan yhteis-
kunnan militarisoimista, kan-
salaisten sotilaallis-isänmaalli-
sen kasvatuksen vahvistamis-
ta sekä jokaisen Venäjän kan-
salaisen valmistautumista soti-
laalliseen palveluun.  

Otteita vuoden 2014 
sotilasdoktriinista 
Uusi doktriini tuo esiin Venä-
jän heikentyneet suhteet län-
tisten valtioiden kanssa ja pi-
tää uhkana Naton laajentumista 
Venäjän rajoille. Vaikka dokt-
riini on tiukasti Natovastainen, 
se on ainakin näennäisesti puo-
lustuksellinen. Venäjällä kui-
tenkin on vallalla käsitys, että 
paras puolustus on nopea hyök-
käys. Sotilaallista voimaa käy-
tetään vasta sen jälkeen, kun 
kaikki väkivallattomat keinot 
konfliktin ratkaisemiseksi on 
käytetty. Asiakirjassa koroste-
taan YK:n tärkeyttä ja ilmoi-
tetaan Venäjän haluavan teh-
dä yhteistyötä ETYJ:n kanssa. 

Sotilasdoktriinissa nimetään 
Venäjän suurimmaksi ulkoi-
seksi uhkaksi Naton laajentu-
minen, jota vastustetaan kai-
kin keinoin. Nato nähtiin suu-
rimpana uhkana jo vuoden 
2010 doktriinissa, mutta Uk-
rainan sota on tuonut asiakir-
jaan hyökkääviä jännitteitä, 
joita ei ole nähty sitten Neu-
vostoliiton aikoihin. Kansal-
lisen turvallisuuden uhkaksi 
mainitaan Venäjän tai sen liit-
tolaisten rajoilla olevien valti-
oiden alueelle sijoitettavat Na-
tojoukot. Venäjän johto vas-
taa kokemaansa Naton painee-
seen terävöittämällä sotilasoh-
jeistustaan. Doktriinissa syyte-
tään Natoa hyökkäysvoimien 
vahvistamisesta Venäjän rajoil-
la ja ohjustentorjuntajärjestel-
män sijoittamisesta Keski-Eu-
rooppaan. Asiakirja sallii Ve-
näjän ja sen liittolaiset hankki-
maan ohjuspuolustusjärjestel-
miä. Doktriini toteaa laaja-alai-
sen hyökkäyksen mahdollisuu-
den Venäjää vastaan vähenty-
neen, mutta listaa useita uh-
kia kuten aluekiistat, puuttumi-
nen Venäjän sisäisiin asioihin 
ja strategisten aseiden, erityi-

sesti strategisten tavanomais-
ten täsmäaseiden, sijoittaminen 
avaruuteen. Asiakirja julkistaa 
uuden käsitteen ydinaseetto-
man varoittamisen, joka perus-
tuu tavanomaisten asevoimien 
korkeaan lähtö- ja toimintaval-
miuteen.    

Uusi asia doktriinissa on Ve-
näjän etujen sotilaallisen suo-
jeleminen arktisella alueel-
la. Joulukuussa 2014 perus-
tettiin uusi yhdistetty strategi-
nen komentokeskus Sever (se-

ver = pohjoinen). Sille alistet-
tiin 200. moottoroitu prikaa-
ti Petsamossa ja 61. merijal-
kaväkiprikaati Petsamon Sput-
nikissa. Asevoimat kouluttavat 
uusia arktisia joukkoja, joihin 
kuuluu 80. moottoroitu prikaa-
ti sekä 85. erillinen helikopte-
rirykmentti Sallan Alakurtissa. 
Toinen arktinen prikaati tulee 
Kaukoitään vuoden 2016 ku-
luessa. Venäjä rakentaa Seve-
rin alueelle 13 lentokenttää ja 
10 ilmapuolustustutka-asemaa. 
Tämä rakentaminen mahdollis-

taa suurten, nykyaikaisten so-
tilaskoneiden käytön alueella. 

Sotilasdoktriinissa kiirehdi-
tään osallistumaan aktiivises-
ti alueellisiin turvallisuusor-
ganisaatioihin kuten Itsenäis-
ten valtioiden yhteisöön (IVY), 
johon kuuluu yhdeksän entis-
tä neuvostotasavaltaa. Venä-
jä vahvistaa ne turvallisuusta-
kuut, jotka se on antanut Arme-
nialle, Kazakstanille, Kirgisial-
le, Tadzikistanille sekä Valko-
venäjälle ja pyrkii lujittamaan 
Shanghain yhteistyöjärjestöä, 
jossa tärkeimpinä jäseninä on 
Venäjä sekä Kiina. Venäjä pyr-
kii luomaan läheiset suhteet 
BRICS-maihin: Brasiliaan, In-
tiaan, Kiinaan, Etelä-Afrikkaan 
ja joihinkin latinalaisen Ameri-
kan maihin. Lisäksi kehitetään 
suhteita Georgialta vallattuihin 
Etelä-Ossetiaan ja Abhaziaan.   

Johtopäätöksenä voidaan sa-
noa, että Länsi-Eurooppa on 
varsin riippuvainen Venäjän 
kaasusta ja öljystä. Tätä riippu-
vuutta Venäjä käyttää taitavas-
ti hyväkseen poliittisena asee-
na. Läntinen maailma on ollut 
vuosikausia lapsellisen hölmö 
uskoessaan Venäjän propagan-
daan ja desinformaatioon. Ve-
näjä on johdonmukaisesti pyr-
kinyt heikentämään ja hajotta-
maan Natoa ja Euroopan Unio-
nia poliittisin ja taloudellisin 
keinoin. Nyt keinoihin on nou-
semassa kasvavalla sotilaalli-
sella voimalla uhkaaminen, jol-
la on vaikutusta, koska Län-

si-Euroopan valtiot ovat vuo-
sien ajan lyöneet laimin soti-
laallisen puolustuksensa ja su-
pistaneet jopa tiedustelujärjes-
telmiään.  

Venäjän maavoimien 
kehittäminen 
Venäjä on kehittänyt voimak-
kaasti asevoimiensa iskuky-
kyä koko 2000-luvun. Vuo-
sien 2011 – 2020 varusteluoh-
jelmassa hankitaan sotamate-
riaalia 350 miljardilla eurolla. 
Maavoimien ja maahanlasku-
joukkojen varustamiseen käy-
tetään 46 miljardia euroa, jo-
ka on noin 14 % koko varuste-
lubudjetista. Tuolla summalla 
on tarkoitus hankkia 5 000 uut-
ta panssariajoneuvoa ja moder-
nisoida 6 000 vanhaa. Venäjän 
asevoimat ovat hyvin maavoi-
makeskeiset. Maavoimien or-
ganisaatioita, koulutusta ja ka-
lustoja kehitetään voimavaroja 
säästämättä. Erittäin kovia sat-
sauksia on tehty panssarijouk-
koihin, joiden tulevaa kalustoa 
esiteltiin tämän vuoden voiton-
päivän 9.5. paraatissa Mosko-
vassa. Paraatin helmi oli uu-
si taistelupanssarivaunu T-14 
Armata, jota seurasi liuta uu-
dentyyppisiä panssarivaunuja 
kuten raskas rynnäkköpanssa-
rivaunu BMP T-15, Kurganets 
25-panssarivaunu, josta saa-
daan muunnettua rynnäkkö-, 
kuljetus-, komento-, lääkintä- 

ja tiedustelupanssarivaunut ja 
pyöräalustainen BTR Bume-
rang vaunu.    

Venäjän maavoimat ovat siir-
tyneet joustavaan prikaati – ar-
meija – kokoonpanoon. Prikaa-
tin ylempänä johtoportaana on 
armeija, joita on 10 ja ne kuu-
luvat sotilaspiirien alaisuuteen. 
On luotu noin 4 200 sotilaan it-
senäiseen toimintaan pystyviä 
prikaateja, joita kyetään pitä-
mään korkeassa valmiudessa. 
Muutama vuosi sitten ilmoi-
tettiin, että tavoitteena on luo-
da vuoteen 2020 mennessä kor-
keaan valmiuteen 4 panssari- 
ja 34 moottoroitua prikaatia se-
kä reserviin 1 panssari- ja 14 
moottoroitua prikaatia. Moot-
toroiduista prikaateista puolet 
varustetaan rynnäkköpanssari-
vaunuilla ja puolet pyörä- ja te-
la-alustaisilla kuljetuspanssari-
vaunuilla. Panssari- ja mootto-
roitujen prikaatien lisäksi maa-
voimiin tulee kuulumaan 9 ty-
kistöprikaatia, 8 tykistöohjus-
prikaatia, 4 raketinheitinprikaa-
tia, 4 viestiprikaatia, 2 pionee-
riprikaatia, 3 ilmarynnäkköpri-
kaatia ja 8 erikoisjoukkoprikaa-
tia. Nämä 85 prikaatia ovat jo 
olemassa, mutta niiden koulutus 
ja etenkin varustaminen uudella 
kalustolla on vielä kesken.   

Uudessa moottoroidussa jal-
kaväkiprikaatissa on esikunta, 
kolme moottoroitua jalkaväki-
pataljoonaa, panssarivaunupa-
taljoona, panssarintorjuntapa-
taljoona, kaksi panssarihaupit-
sipatteristoa, raketinheitinpat-
teristo, kaksi ilmatorjuntaoh-
juspatteristoa, pioneeripatal-
joona, kunnossapitopataljoona, 
täydennyspataljoona, lääkintä-
komppania, viestipataljoona, 
tiedustelupataljoona, suojelu-
komppania, elektronisen so-
dankäynnin komppania ja tark-
ka-ampujajoukkue. Prikaatissa 
on 4 200 sotilasta sekä muun 
muassa 41 taistelupanssarivau-
nua, 120 rynnäkköpanssarivau-
nua, 200 panssariajoneuvoa, 36 
panssarihaupitsia, 18 raketin-
heitintä, 18 ilmatorjuntaohjus-
vaunua, 6 ilmatorjuntapanssa-
rivaunua ja 36 lähi-ilmatorjun-
taohjusta. Prikaatissa on erit-
täin voimakas tykistö ja ilma-
torjunta sekä tehokkaan liik-
keenedistämiskyvyn omaavat 
pioneerijoukot.   

Venäjällä arvellaan olevan 
tyydyttäväkuntoista kalustoa 
13 500 taistelupanssarivaunua, 
vajaat 14 000 rynnäkköpanssa-
rivaunua ja yli 15 000 kuljetus-
panssarivaunua. Tästä vaunu 
määrästä vain pieni osa on uut-
ta tai modernisoitua. Siksi ta-
voitteena on, että vuoteen 2020 
mennessä maavoimien panssa-
rikalustosta olisi 78 % uutta tai 

Venäjän sotilasdoktriini ja   
 maavoimien  kehittäminen  

T-90 taistelupanssarivaunut voitonpäivän 9.5. paraatissa Mos-
kovassa.

T-14 taistelupanssarivaunuja suunnitellaan rakennettavan 2300 
kappaletta.

BMP-3 rynnäkköpanssarivaunuja modernisoidaan ja rakenne-
taan lisää.

Modernisoituja BTR-82A kuljetuspanssarivaunuja rakennetaan 
edelleen.

Maavoimien hankintaohjelmassa on 10 Iskander-tykistöohjus-
prikaatia
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modernisoitua. Hyvää tasoa 
edustaa taistelupanssarivaunu 
T-90 (500 kpl), rynnäkköpans-
sarivaunu BMP-3 (700 kpl) ja 
kuljetusvaunu BTR-80 (1 200 
kpl). Panssarivaunutehtaat tuot-
tavat koko ajan edellä mainit-
tujen vaunujen modernisoituja 
versioita. T-72 taistelupanssari-
vaunuja modernisoidaan tasol-
le T-72B3 (500 kpl tasolla B3), 
BMP-2 rynnäkköpanssarivau-
nuja tasolle BMP-2M (250 kpl 
tasolla 2M) ja kuljetusvaunuja 
BTR-80 tasolle BTR-82A (370 
kpl tasolla 82A). Modernisoin-
ti ohjelmilla pidetään panssa-
rivaunutehtaiden linjat toimin-
nassa siihen asti, kunnes uu-
sien panssarivaunujen, kuten 
T-14 Armata, BMP T-15, Kur-
ganets 25 ja BTR Bumerang, 
tuotanto muutaman vuoden ku-
luttua alkaa. Moottoroitujen jal-
kaväkiprikaatien, panssaripri-
kaatien ja muun muassa sota-
koulujen opetuskäyttöön tarvi-
taan täysin uutta tai moderni-
soitua kalustoa noin 3 500 tais-
telupanssarivaunua, 6 000 ryn-
näkköpanssarivaunua ja 4 000 
kuljetuspanssarivaunua. Lisäk-
si maavoimien hankintaohjel-
maan kuuluu 2 000 telatykkiä, 
10 Iskander-tykistöohjuspri-
kaatia, 9 S-300VM-ilmatorjun-
taohjusprikaatia ja 30 000 pyö-
räajoneuvoa. Eräiden arvioi-
den mukaan asetuotantoa jou-
dutaan supistamaan tai ainakin 
hidastamaan teknisten ongel-
mien ja Venäjän taloudellisten 
vaikeuksien vuoksi. EU:n se-
kä USA:n talouspakotteet sekä 
erityisesti öljyn hinnan lasku ra-
sittavat Venäjän valtion budjet-
tia. Varusteluohjelman aikata-
karajaa onkin siirretty vuoteen 
2025 asti.   

Venäjä pyrkii ammattiarmei-
jaa kohti, mutta vasta hiljakkoin 
300 000 sopimussotilaan mää-
rä ylitti vuosittain koulutettavan 
300 000 varusmiehen määrän. 
Varusmiespalvelus kestää vuo-
den ja koulutus ei vaikuta ko-
vin tehokkaalta. Ongelmana on 
myös se, että varusmiehet kyke-
nevät taistelutehtäviin vain pie-
nen ajan palveluksensa loppu-
vaiheessa. Reserviläisistäkään 
ei ole nopeasti apua, koska ker-
tausharjoituksia on lyöty laimin 
vuosien ajan, mutta viime vuo-
sina on kertausharjoitustahti tii-
vistynyt. Taisteluvalmiuden yl-
läpitämiseksi monissa prikaa-
teissa on sopimussotilailla mie-
hitetty valmiuspataljoona, jota 
käytetään taistelutehtäviin no-
peasti kehittyvissä tilanteissa. 
Korkeassa toimintavalmiudes-
sa olevan prikaatin sanotaan ky-
kenevän ryhmittymään vuoro-
kaudessa väistöalueelleen, jossa 
se on täysin varustettuina mars-
si tai siirtovalmiina käsketyl-
le operaatioalueelle. Pääasiassa 

reserviläisistä koottujen jouk-
kojen käyttöönotto ja sotaval-
mius vaatinee 2 – 4 viikon tais-
telukoulutuksen kovapanosam-
muntoineen.   

 

Venäjä sotii niin
kuin harjoittelee  
Ensimmäinen Tshetshenian so-
ta 1994 - 1995 osoitti, että Ve-
näjän asevoimat olivat katast-
rofaalisessa kunnossa, mutta 
toinen Tshetshenian sota 1999 
– 2003 sujui jo paremmin, sil-
lä tuloksiakin saatiin aikaan ja 
omat tappiot olivat pudonneet 
siedettävälle tasolle. 

Georgian sodassa 2008 venä-
jän armeija antoi jo näytteen pa-
rantuneesta iskukyvystä. Venäjä 
alkoi pitää huolellisesti suunni-
teltuja laajoja taisteluharjoituk-
sia tulevalla operaatiosuunnal-
la. Ennen Georgian operaatio-
ta 2008 järjestettiin suuri KAV-
KAZ 2008-sotaharjoitus. Ove-
lasti provosoituna Georgia am-
pui itse tuon sodan ”Mainilan 
laukaukset”, vaikka aggressiivi-
sen suurvallan ylivoimaiset jou-

kot olivat keskitettynä muuta-
man kilometri päässä rajan ta-
kana. Venäjän nopean toimin-
nan joukkojen pataljoonien tais-
teluosastot hyökkäsivät suoraan 
harjoituksesta Georgiaan, mis-
sä ne voimakkaan tykistön tu-
kemilla suoraviivaisilla hyök-
käyksillä löivät nopeasti Geor-
gian armeijan joukot.   

Ukrainan operaatiota 2014 
edelsi ZAPAD 2013-harjoitus 

(zapad = länsi). Harjoituksissa 
ja Ukrainan sodassa Venäjä on 
käyttänyt operaatioalueelle tuo-
tua armeijan johtoporrasta. ZA-
PAD -harjoituksessa johtopor-
taana oli Pietarin pohjoispuo-
lelle sijoitettu 6. armeijan esi-
kunta, jolle oli annettu laajal-
ta alueelta koottuja pataljoonia 
ja taisteluosastoja johdettavik-
si. Ukrainan läheisyydessä Vo-
ronezissa oli 20. armeijan esi-

kunta. Nämä molemmat esikun-
nat olivat Läntisen sotilaspii-
rin alaisia. Joukkojen nopeasta 
ja häikäilemättömästä toimin-
nasta ovat esimerkkinä ZAPAD 
-harjoitukseen suunniteltu Kali-
ningradin valtaaminen maihin-
nousun jälkeen ja Krimin val-
taaminen lähes samanlaisel-
la operaatiolla. Itämerellä me-
rialueita eristettiin, huoltoyhte-
yksiä suojattiin ja joukkoja se-
kä materiaalia kuljetettiin ope-
raatio alueelle. Mustalla merel-
lä Venäjän laivasto eristi Uk-
rainan rannikon, kuljetti jouk-
koja Krimille ja turvasi huol-
toyhteydet niemimaalle. Ukrai-
nankin maaoperaatioissa käy-
tettiin eri varuskunnista koottu-
ja pataljoonan taisteluosastoja. 
Näillä pienillä ketterillä taiste-
luosastoilla mahdollistettiin no-
pea operointi ja helppo salaami-
nen sekä harhauttaminen.

   
ZAPAD:ssa ei ollut julkistet-

tua informaatio-operaatiosuun-
nitelmaa, mutta siellä luotiin 
kuvaa terroristien vastaises-
ta operaatiosta. Todellisuudes-
sa tapahtui Itämerellä laaja ja 
ilmoittamaton tavanomaisen 
voiman harjoitus, jonka saat-
taisi myös ymmärtää Ahvenan-
maan ja Gotlannin valtaushar-
joituksena. Ukrainan suunnal-
la ei pelkästään peitetty, vaan 
desinformaatiotulvalla heiken-
nettiin läntisten johtajien kykyä 
tehdä oikeita ratkaisuja. Läntis-
ten tarkkailijoiden huomio saa-
tiin keskittymään epäolennai-
suuksiin kuten avustussaattuei-
siin sillä aikaa, kun taisteluosas-
tot valtasivat toisessa suunnassa 
alueita. Koko Ukrainan suun-
nan operaation 140 000 soti-
laan keskitys Venäjän länsi-
rajalle sanottiin olevan vuo-
den 2014 Sotsin olympialais-
ten turvatoimi. Venäjä valmis-
tautui Ukrainan rajalla tavan-
omaiseen operaatioon eli vihol-
lisen tuhoamiseen sekä alueiden 
valtaamiseen. Epätavanomaista 
sodankäyntiä edustivat voimak-

kaan desinformaation siivittä-
mänä kurinalaisesti ja ammatti-
maisesti toimineet Venäjän eri-
kois- ja maahanlaskujoukkojen 
”vihreät miehet”, joiden avulla 
Krim vallattiin nopeasti. Venä-
jän valtion korkeimman johdon 
suora valehtelu, ettei Venäjällä 
ole mitään tekemistä Ukrainan 
konfliktin kanssa, lamautti län-
nen johtajat kriittisempien päi-
vien ajaksi.   

  

Johtopäätöksiä 
Venäjä on osoittanut noudatta-
vansa doktriiniaan ja olevan-
sa valmis sotilaallisen voiman 
käyttöön ja sillä uhkaamiseen, 
jos sen edut ovat vaarassa. Li-
säksi näyttää siltä, että Venäjä 
sotii niin kuin harjoittelee.  

 
Mitä Venäjä tulee tekemään? 

Venäjän tuhatvuotinen historia 
vahvistaa sen, että kaikilla vah-
vistumisensa aikakausilla Ve-
näjä on ollut aggressiivinen ja 
laajentanut aluettaan naapurei-
den kustannuksella sotilaallista 
voimaa käyttäen. Venäjä on so-
tatoimillaan Georgiassa vuon-
na 2008 ja Ukrainassa vuodes-
ta 2014 alkaen yllättänyt län-
nen, koska se ei pelaa yleises-
ti hyväksytyillä kansainvälisil-
lä säännöillä. Väitteistään huo-
limatta Venäjä rikkoo toimil-
laan YK:n periaatteita, kansain-
välistä oikeutta ja esimerkiksi 
ETYK-sopimusta. Kylmän so-
dan jälkeisessä Euroopassa län-
nen kanssa konfliktiin johta-
neet Venäjän toimet ovat häi-
käilemätöntä valloituspolitiik-
kaa. Miten pitkälle sen salli-
taan etenevän valloitussuunni-
telmissaan? Tämä riippuu en-
nen kaikkea länsimaiden, Yh-
dysvaltojen, Euroopan Unionin 
sekä Naton, yhtenäisyydestä ja 
päättäväisyydestä luoda vas-
tavoimaa Venäjän etenemisen 
muodostamalle haasteelle.

eVeRsti eVp. heikki hiltula

Venäjän sotilasdoktriini ja   
 maavoimien  kehittäminen  

Venäläinen taisteluosasto etenee Georgiassa vuonna 2008.

Venäjä on käyttänyt sekä Georgiassa että Ukrainassa ketteriä pataljoonan taisteluosastoja.

Venäläiset erikois- ja maahanlaskujoukkojen ”vihreät miehet” toi-
mivat Krimillä ammattitaitoisesti ja häikäilemättömästi

Neuvostoliiton ja Venäjän geostrategiset tavoitteet näyttävät lä-
hes yhteneviltä vuosina 1939 ja 2012. Kartassa on nykyiset val-
tioiden rajat.
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n Maanpuolustustiedostuksen 
suunnittelukunta (MTS) julkai-
si jälleen vuotuisen teettämän-
sä haastattelututkimuksen, jossa 
on selvitetty kansalaisten mie-
lipiteitä Suomen ulko-, turval-
lisuus- ja puolustuspolitiikasta. 
Kysymyksiä on kaikkiaan 22, 
joista osa on vuodesta toiseen 
pysynyt samana, osa on uusia. 
Osa kysymyksistä muodostaa 
yhtenäisen aikasarjan aina vuo-
desta 1964. Tutkimus julkaistiin 
MTS:n puheenjohtajan, kansan-
edustaja Sofia Vikmanin johdol-
la ja se nousi television pääuu-
tisten pääuutiseksi. Otsikoihin 
nousi tutkimustulos, jonka mu-
kaan kansalaisten turvattomuu-
den tunne on kasvanut. Tulos 
ei ole yllättävä ja siksikin vaa-
tii koko yhteiskunnalta toimen-
piteitä ihmisten yhden perustar-
peen tyydyttämiseksi. Tarkaste-
len tässä kuitenkin tutkimuksen 
kahta muuta kysymystä: maan-
puolustustahtoa ja suhtautumis-
ta yleiseen asevelvollisuuteen.

Maanpuolustustahtoa selvite-
tään kahdella erittäin vaatival-
la kysymyksellä. Yleisen tason 
kysymys: ”Jos Suomeen hyö-
kätään, niin olisiko suomalais-
ten mielestänne puolustaudut-
tava aseellisesti kaikissa tilan-
teissa vaikka tulos näyttäisi epä-
varmalta?” Ja yksilötason ky-

symys: ”Jos Suomeen hyökä-
tään, olisitteko itse valmis osal-
listumaan maanpuolustuksen eri 
tehtäviin kykyjenne ja taitojenne 
mukaan?” Tutkimuksen mukaan 
suomalaisten maanpuolustustah-
to on korkealla tasolla. Peräti 
78 % vastaa yleisen tason kysy-
mykseen myönteisesti. Miehis-
tä näin ajattelee 84 % ja naisis-
ta 73 %. Maanpuolustustahto on 
vain parantunut edellisestä vuo-

desta, jolloin myönteisesti vas-
tanneiden määrä oli 76 %. Vart-
tuneempien sukupolvien suhtau-
tuminen maanpuolustustahtoon 
on nuorempia ikäluokkia myön-
teisempää, mutta 15-24 vuotiais-
takin 67 % vastaa myönteises-
ti. Vastaajan koulutuksella, työ-
markkina-asemalla, asuinpaik-
kakunnalla tai puoluetaustalla 
on vaikutusta vastauksiin, mut-
ta erot ei kuitenkaan ole merkit-

täviä. Kuriositeettina voi tode-
ta, että meitä länsisuomalaisia 
usein pidetään erityisen maan-
puolustushenkisinä. Tai ainakin 
itse itseämme pidämme. Tutki-
muksen mukaan jäämme kuiten-
kin jälkeen Pohjois-, Itä- tai Ete-
lä-Suomessa asuvista.

Jos ensimmäiseen kysymyk-
seen vastaukset ovat myöntei-
syydessään korkealla tasolla, 
niin henkilökohtaista maanpuo-

lustustahtoa voi luonnehtia sa-
noilla: erittäin korkealla! Selvä 
enemmistö kansalaisista, 87 pro-
senttia, on itse valmis osallistu-
maan kykyjensä mukaan maan-
puolustuksen eri tehtäviin, jos 
Suomeen hyökättäisiin (vuonna 
2014 luku oli 84 %). Miehistä 
91 % ja naisista 83 %. Henki-
lökohtainen maanpuolustustah-
to on korkeimmalla tasolla koko 
sen mittauksen aikajanalla.

Reserviupseeriliitto teki vii-
me syksynä omaan jäsenkent-
täänsä suuntautuneen vastaavan 
kyselyn. Ei ole yllättävää, et-
tä jäsentemme vastaukset ovat 
vieläkin myönteisempiä.

Suhtautumista yleiseen ase-
velvollisuuteen selvitetään pit-
kähköllä kysymyksellä: ”Suo-
messa on käytössä yleiseen ase-
velvollisuuteen perustuva puo-
lustusjärjestelmä, jossa mahdol-
lisimman suuri osa ikäluokas-
ta saa sotilaallisen koulutuksen 
ja joka tuottaa suuren reservin. 
Pitäisikö nykyinen järjestelmä 
säilyttää vai siirtyä valikoivaan 
varusmiespalvelukseen, jolloin 
vai osa ikäluokasta saa sotilaal-
lisen koulutuksen ja jolloin re-
servin määrä supistuisi, vai ko-
konaan siirtyä palkattuun, hen-
kilöstömäärältään pienempään 
ammattiarmeijaan?” Tutkimus 
osoittaa, että yleistä asevelvol-
lisuutta tuetaan laajasti. Kolme 
neljäsosaa , 75 %, on sitä miel-
tä, että Suomessa tulee säilyttää 
yleinen asevelvollisuus. Nais-
ten keskuudessa kannatus on 
jonkin verran korkeampaa kuin 
miesten. Palkka-armeijaan siir-
tyminen saa vain 10 prosentin 
kannatuksen. Palkka-armeijan 
kannattajien osuus on pysynyt 
viimeisen 15 vuoden ajan suu-
rin piirein samoissa lukemissa, 

n Puolustusvoimauudistusta 
on takana yksi vuosi. Uudis-
tus toi tullessaan monia hy-
viä toimintatapoja, muutamia 
asioita hiottiin ja lopputulos 
on ollut hyvä. Siitäkin huo-
limatta, että pääosa uusista 
yhteistyötahoista oli entuu-
destaan tuttuja, opeteltiin 
toimimaan puolustusvoimien 
uuden organisaation viitoit-
tamalla tavalla. Yhteistyö on 
toiminut hyvin puolustusvoi-
mien ja MPK:n välillä. Tästä 
suuret kiitokset Lapin alue-
toimiston henkilökunnalle!

Yksi merkittävä muutos La-
pin KOTU -yksiköllä oli MP-
K:n toimitilojen muutto So-
meroharjulla rakennus 29:stä 
rakennus 17:ään sotilaskodin 
alakertaan. Kuinka pitkäksi ai-
kaa jäämme nykyisiin tiloihin, 
jää nähtäväksi. Tavoitteena on 
päästä Lapin aluetoimiston 
kanssa samaan rakennukseen, 
jolloin yhteistyö voisi toimia 
vieläkin sujuvammin.

Alkuvuoden ja 
myös loppuvuoden 
tapahtumista
Toiminta on käynnistynyt 
suunnitellulla tavalla ja kurs-
seja on jo toteutettu useampia.

MPK:n koulutuksesta 2/3 
on osaavien ja ammattitaitois-
ten vapaaehtoisten antamaa 
sotilaallista tai sotilaallisia 
valmiuksia palvelevaa kou-
lutusta. Puolustusvoimien 
tilaama koulutusta on suun-
niteltu toteutettavaksi vuon-
na 2016 13 kurssia, yhteensä 
760 koulutusvuorokautta. Tä-
män vuoden merkittävin har-
joitus tulee olemaan ROVA 
2016 –harjoitus. Viime vuon-
na laadunvalvontaan liittyen 
ROVA 2016 -harjoituksessa 
suoritettiin itsearviointi. Tänä 
vuonna ROVA 2016 -harjoi-
tus auditoidaan. Harjoitus on 
kohdennettu puolustusvoimi-
en määrittämille joukoille ja 
siihen tullaan kutsumaan ky-
seisiin joukkoihin sijoitettuja 
reserviläisiä. Harjoitukseen 

voi ilmoittautua myös MPK:n 
sivujen kautta. Tällä tavoin 
sijoittamaton tai johonkin 
muuhun joukkoon sijoitettu 
reserviläinenkin voi ilmoit-
tautua oman koulutuksensa 
mukaiselle kurssille. Alue-
toimisto valitsee kuitenkin 
osallistujat. Lapin KOTU-yk-
sikölle harjoitus tuo merkit-
tävän haasteen ja kaikki PV:n 
kouluttajaoikeuden omaavat 

kouluttajat ovat tervetulleita 
tuomaan oman panoksensa 
ROVA 2016 -harjoitukseen. 
Harjoituksen johtajana Lapin 
KOTU -yksiköstä toimii Tero 
Hyttinen ja myös hänelle voi 
ilmoittaa halukkuutensa toi-
mia kouluttajana.

Sotilaallisia valmiuksia 
palvelevaa (SVP) koulutusta 
on suunniteltu toteutettavaksi 
27 kurssia, noin 1000 koulu-

tusvuorokautta. Alkuvuodesta 
on jo toteutettu tarkka-am-
munta- ja viestikoulutusta.

1/3 on kaikille kansalai-
sille avointa varautumis- ja 
turvallisuuskoulutusta. Va-
rautumis- ja turvallisuus-
koulutusta (VARTU) on 
suunniteltu toteutettavaksi 24 
kurssia, noin 600 koulutus-
vuorokautta. Varautumis- ja 
turvallisuuskoulutusta pyri-
tään kehittämään niin, että se 
vastaa paremmin tämän päi-
vän vaatimuksiin ja koulutuk-
sen kysyntään. 

Yksi hyvin merkittävä 
VARTU -koulutukseen liittyvä 
hanke oli Lapin AVI:n koordi-
noima sisäisen turvallisuuden 
toimeenpanosuunnitelmaa, 
jossa MPK oli vahvasti mu-
kana. Ohjelma päättyi 2015 
vuoden lopussa. Jatkoa tuolle 
hankkeelle ollaan suunnittele-
massa ja ensimmäinen kokous 
pidetään helmikuussa. Ennal-
taehkäisevä turvallisuustyö on 
koettu todella tärkeäksi myös 
täällä Lapissa.

Tulevaisuuden 
suunnittelua
Vuoden 2017 suunnittelu on 
myös jo aloitettu. Lapin KO-
TU –yksikön koulutuksen joh-
toryhmä kokoontuu 20.2.2016 
suunnittelemaan puolustusvoi-
milta saatujen perusteiden ja 
MPK:n omien tarpeiden poh-
jalta vuoden 2017 kurssi- ja tu-
kisuunnitelmaa, joka tarkentuu 
syyskuuhun mennessä. Mikäli 
järjestöillä tai muilla yhteis-
työtahoilla on tarvetta lisätä 
kursseja vuodelle 2017, on ne 
tehtävä syyskuun alkuun men-
nessä, jotta ne voidaan liittää 
kurssi- ja tukisuunnitelmaan.

MPK:n koulutuksen pää-
määränä on tukea turvalli-
suus- ja puolustuspoliittisen 
selonteon, yhteiskunnan tur-
vallisuusstrategian (YTS), si-
säisen turvallisuuden ohjelman 
(STO) sekä Kyber -strategian 
linjauksia. Puolustusvoimien 
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Taina Ylikangas
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Pasi Ylitalo
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uusi organisaatio ja hallintojär-
jestelmä edellyttävät MPK:n or-
ganisaation, tukeutumisen sekä 
toimintatapojen kehittämistä.

Maanpuolustus-
koulutuksen 
asema vahvistuu
Puolustusvoimien uudistettu 
henkilöstöstrategia toteutettiin 
2014 vuodenvaihteeseen men-
nessä. Strategian yhteiskunnal-
lisia muutoksia käsittelevässä 
kohdassa todetaan, että vapaa-
ehtoistoimintaan perustuvilla jär-
jestöillä on merkittävä rooli yh-
teiskunnan elintärkeiden toimin-
tojen turvaamisessa sekä kriisin-
sietokyvyn lisäämisessä. MPK:n 
erityisasema erottuu tässä strate-
giassa selvästi puolustusvoimien 
tärkeänä kumppanina. Tämä il-
menee mm. reserviläisten ylentä-
misissä. 27.2.2015 allekirjoitet-
tiin Pääesikunnan henkilöstöalan 
ylennysnormi HL254 ”Reserviin 
tai varareserviin kuuluvan ase-
velvollisen ylentäminen”.

Viestintää kehitetään
MPK:n hallitus on asettanut täl-
le strategiakaudelle viestinnän 
osalta keskeisimmäksi tavoit-
teeksi yhdistyksen tunnettuuden 
lisäämisen. Viestintä sisältyy 
kaikkeen toimintaan ja on osa 
meidän kaikkien työntekijöiden, 

myös vapaaehtoistoimijoiden 
tehtävänkuvaa. Viestinnän te-
hostamisessa kiinnitetään huo-
miota muun muassa verkkosi-
vujen kehittämiseen, aktiiviseen 
kurssimarkkinointiin, sosiaalisen 
median hyödyntämiseen ja leh-
tiartikkeleiden julkaisemiseen.

MPK:n tavoitteena on olla 
tunnettu ja arvostettu kokonais-
turvallisuuden kouluttaja, jonka 
koulutus on suurimmalta osin so-
tilaallista koulutusta. Varautumi-
sen- ja turvallisuuden koulutusta 
(VARTU) tullaan kehittämään 
niin, että se vastaa tämän päivän 
haasteisiin. VARTU -koulutus 
on avointa kaikille kansalaisille 
sekä viranomaisille.

MPK:n arvot ovat isänmaal-
lisuus, vapaaehtoisuus ja osaa-
minen. Näiden mukaan tavoit-
teenamme on itsenäisen ja tur-
vallisen Suomen hyvinvoinnin ja 
turvallisuuden ylläpito ja kehit-
täminen sekä maanpuolustustah-
don kohottaminen.

Kiitän Yrjö Säkkistä an-
siokkaasta työstä vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen saralla. 
Toivotan Yrjölle kaikkea hyvää 
alkavalle vuodelle sekä voimia 
uusiin haasteisiin.

Toivotan kaikille hyvää alka-
nutta vuotta 2016!

antti tölli
lapin kotu-yksikön päällikkö
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LAPIN KOTU-YKSIKÖN KOULUTUSTARJONTAA 27.2.-15.7.2016
MPK-kurssinnro Tapahtuman nimi Aika Tapahtuma-/koulustuskoodi: Paikka
1001 16 13005 Kokoustekniikka maanpuolustusjärjestöille 27.02.2016 09:00-27.02.2016 16:00 Varautumis- ja turvallisuuskoulutus Lapin KOTU-yksikkö
1001 16 13007 Ikäihmisten turvakurssi Muonio 27.02.2016 09:00-27.02.2016 16:00 Varautumis- ja turvallisuuskoulutus Muonio
1001 16 13022 Opiskelijan turvakurssi Sodankylä 01.03.2016 09:00-01.05.2016 16:00 Varautumis- ja turvallisuuskoulutus Sodankylä
1001 16 13024 Sosiaalisen median peruskurssi 2, naisille 01.03.2016 09:00-31.03.2016 16:00 Varautumis- ja turvallisuuskoulutus Suomi
1001 16 12004 Tarkka-ammuntapäivä 20.3.2016 20.03.2016 08:00-20.03.2016 17:00 Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus Ylitornio
1001 16 11001 Rova 2016 - valmistelutilaisuus 1 09.04.2016 09:00-09.04.2016 17:00 Puolustusvoimien tilaama koulutus Someroharju
1001 16 13008 Ammunta sekä maastotaidot, naiset 23.04.2016 09:00-23.04.2016 19:00 Varautumis- ja turvallisuuskoulutus Toramon ampumarata
1001 16 12030 PVMoodle peruskurssi Rovaniemi 23.04.2016 09:00-23.04.2016 16:00 Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus Rovaniemi
1001 16 12010 Ylitornion reserviläisten ampumataito- ja  05.05.2016 09:00-05.05.2016 21:00 Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus
 reserviupseerien johtamispäivä  
1001 16 12007 Perinnekivääriammunta 07.05.2016 09:00-07.05.2016 18:00 Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus Reväsvaaran ampumarata
1001 16 12008 Rovaniemen reserviläisten ampumataito- ja  07.05.2016 09:00-07.05.2016 21:00 Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus Toramon ampumarata
 reserviupseerien johtamispäivä 
1001 16 12009 Tornion reserviläisten ampumataito- ja 
 reserviupseerien johtamispäivä 07.05.2016 09:00-07.05.2016 21:00 Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus Laivakangas
1001 16 12012 Simon Reserviläisten ampumataitopäivä 07.05.2016 09:00-07.05.2016 21:00 Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus 
1001 16 12011 Sodankylän Reserviläisten ampumataitopäivä 07.05.2016 09:00-07.05.2016 21:00 Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus Jääkärinkangas
1001 16 12027 Muonion reserviupseerien toimintapäivä 07.05.2016 09:00-07.05.2016 21:00 Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus 
1001 16 11004 Reserviläisten ampumaharjoittelu ja kuntotestit 14.05.2016 09:00-15.05.2016 16:00 Puolustusvoimien tilaama koulutus Lapin KOTU-yksikkö
1001 16 12029 Tarkka-ammuntapäivä 15.5.2016 15.05.2016 08:00-15.05.2016 17:00 Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus Ylitornio
1001 16 11002 Rova 2016 - valmistelutilaisuus 2 21.05.2016 09:00-21.05.2016 17:00 Puolustusvoimien tilaama koulutus Someroharju
1001 16 12013 Tankavaara taistelu - Linnoittamiskurssi 26.05.2016 09:00-29.05.2016 16:00 Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus Tankavaara
1001 16 12025 Kalottiottelun karsinta 28.05.2016 09:00-29.05.2016 16:00 Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus Heinuvaara
1001 16 12015 MAAKK:n kuntotesti 28.05.2016 10:00-28.05.2016 14:00 Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus JPR, Sodankylä
1001 16 13009 Intti tutuksi kehitysvammaisille Ivalo 10.06.2016 09:00-11.06.2016 16:00 Varautumis- ja turvallisuuskoulutus Lapin Rajavartiosto
1001 16 12016 Lapin reserviläisten kuntomarssi 11.06.2016 16:00-12.06.2016 12:00 Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus Ranua - Posio
1001 16 13010 Korouoman yövaellus 11.06.2016 16:00-12.06.2016 12:00 Varautumis- ja turvallisuuskoulutus Ranua - Posio
1001 16 11003 ROVA 2016 - Johto ja tuki 17.06.2016 09:00-19.06.2016 16:00 Puolustusvoimien tilaama koulutus Rovajärvi
1001 16 11008 ROVA 2016 - Huoltokurssi 17.06.2016 09:00-19.06.2016 16:00 Puolustusvoimien tilaama koulutus Rovajärvi
1001 16 11009 ROVA 2016 - Joukkueen johtaja 17.06.2016 09:00-19.06.2016 16:00 Puolustusvoimien tilaama koulutus Rovajärvi
1001 16 11010 ROVA 2016 -Kohteiden suojaaminen 17.06.2016 09:00-19.06.2016 16:00 Puolustusvoimien tilaama koulutus Rovajärvi
1001 16 11011 ROVA 2016 - Sotilaspoliisikurssi 17.06.2016 09:00-19.06.2016 16:00 Puolustusvoimien tilaama koulutus Rovajärvi
1001 16 12018 Ylä-Lapin kuntomarssi 09.07.2016 09:00-09.07.2016 18:00 Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus Luosto - Pyhä
1001 16 12017 Tarkka-ampujakurssi omin asein 15.07.2016 09:00-17.07.2016 17:00 Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus Palovaara, Ylitornio

Lapin Koulutus- ja tukiyksikön henkilöstö ja yhteystiedot:
KOTU-yksikön päällikkö Antti Tölli, puh. 040 522 7952, sp: antti.tolli@mpk.fi
Koulutuspäällikkö Pasi Ylitalo, puh. 040 522 7058, sp: pasi.ylitalo@mpk.fi
KOTU-yksikön tiedottaja Taina Ylikangas 040 580 6866

n Ilmapuolustuspiirin, pohjoisen 
koulutusalueen koulutukset ovat 
pyörähtäneet hyvin käyntiin.

Olemme pitäneet jo muuta-
man suunnittelupalaverin ja yh-
den kouluttajakurssin.  

Pohjoisen alueen vuosisuunnit-
telu ja valmistelu kouluttajakurs-
sin pidimme Toramolla, reservi-
läisten tiloissa 22 -23.1.2016.  

Kurssille osallistui noin 20 kou-
luttajaa.  Teimme ahkerasti  töitä 
ja saimme kuluvan vuoden kurs-
sit nk.” putkeen”, vaikka joukossa 
olikin kokonaan uusia aiheita.  
Yhteistyöllä selvittiin suunnitte-
lusta.

Odotamme mielenkiinnolla 
tulevaa kesää, jolloin koulutetta-
vaksemme tulee reserviläisiä se-
kä lentämisen ammattilaisia. 

Helmikuun aikana järjestämme 
kaksi Virve-kurssia, Oulussa  sekä  
Kemissä, jotka on suunnattu SAR/
Suomen Lentopelastusseuran jä-
senille sekä muille aiheesta kiin-
nostuneille. 

Kevätkausi on hiljaista suunnit-
telua / valmistelua. Toukokuussa 
on Lapin Lennoston Ilmailusta 
ammatti – tapahtuma 19.5.2016.

Toivottavasti Lapin Nuijan lu-
kijat löydätte MPK:n tarjonnasta 
itsellenne sopivia kursseja.

Pyrimme Lapin KOTU -yksikön 
kanssa sovittamaan isommat 
harjoituksemme sopivasti eri ai-
koihin, koska kaikkien meidän 
resurssit ovat rajalliset.  

Meripuolustuspiirin kanssa jat-
kamme tietenkin jo 8 vuotta kes-
tänyttä hyvää yhteistyötämme 
hyvien harjoitusten parissa. Hyvää kevään odotusta - hiihto-

kelejä – pilkkimistä ja kelkkailua
Teille Kaikille!

Aluepäällikkö leenA Ruosteinen
ilmApuolustuspiiRi, pohjoinen koulutusAlue

7-12 prosentin välillä. Jonkin ver-
ran vaihtelua on ollut suhtautumi-
sessa valikoivaan varusmiespal-
velukseen, mutta senkin kannatus 
verrattuna yleisen asevelvollisuu-
teen on ollut varsin vähäistä.

Mitä tästä opimme?
Suomen puolustaminen perus-
tuu laajaan reserviin. Vapaaeh-
toinen maapuolustustyö, reservi-
läistoiminta, tulisi nähdä selvem-
min osana yleistä asevelvollisuut-
ta. Reservin kouluttaminen, huol-
taminen, toimintakyvyn ylläpitä-
minen ovat tietenkin isolta osalta 
puolustusvoimien tehtävää, mutta 
myös Maanpuolustuskoulutuksel-
la ja reserviläisjärjestöillä on ai-
van keskeinen osuus reservin toi-
mintakyvyn ylläpitämisessä. Suu-
ren osan kansalaisista kannattaes-
sa yleistä asevelvollisuutta, kan-
nattaa se samalla laajan reservin 
keskuudessa tapahtuvaa valmiut-
ta ylläpitävää toimintaa. Reservi-
läistoiminnalla on tilaus.

On sanottu, että korkea maan-
puolustustahto, maanpuolustus-
henki, on maa-, ilma- ja merivoi-
mien ohella neljäs puolustushaa-
ra. Eikä vähäisin niistä. Reser-
viupseeriliittona olemme sitoutu-
neet vaalimaan maanpuolustus-
tahtoa. Sille on kansalaisten tu-
ki. Teemme työtä, jossa ei tarvit-
se taistella yleistä ilmapiiriä vas-
taan. Hyväksyntää kannatta hyö-
dyntää.

JoRma kallio 
Rul:n liittoValtuuston pJ.

Ilmapuolustuspiirin  tiedottaja 
Kaisa Nikkilä.

ILMApp, pohjoisen alueen virallinen valokuvaaja Raimo Karhu.                         Leena Ruosteinen

Tervehdys kaikille lukijoille!
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     KILPAILUKUTSUJA
RESUL:n PARISPRINTTIAMPUMA-SUUNNISTUS 
JA AMPUMA-SUUNNISTUSKILPAILU 30.4.2016 
Lavian ampumarata ja lähimaasto
Aika ja paikka: 

Kilpailun kulku: 

Parisprinttikilpailu: 

Sarjat: 

Kilpailun avaus: 

Normaalikilpailu: 

Sarjat: 

Ilmoittautumiset: 

Lauantai 30. huhtikuuta 2016 Porissa, Lavian kaupunginosassa. 
Kilpailu on ampumarata-alueella ja sen lähimaastossa, jonne on 
opastus. 

Aamupäivällä parisprinttikilpailu ja iltapäivällä normaalikilpailu. 

Kilpailussa noudatetaan Reserviläisurheiluliiton 
ampumasuunnistusmestaruuskilpailujen sääntöjä 
sekä kilpailun järjestäjän antamia ohjeita. 

Säännöt löytyvät osoitteesta www.resul.fi  
Etusivu Säännöt Maastokilpailu Ampumasuunnistus 

Kilpailu järjestetään yhtäjaksoisena parisprinttiampuma-
suunnistuskilpailuna. Ammunnassa käytetään mekaanisia 
ampumahiihtotauluja. Kohdistusammunta on klo 8.45-9.45 ja kilpailu 
alkaa klo 10.00. 

Yleinen, H100, H120 sekä naisten sarjat. Kilpailumatkat n. 2 km. 

Kilpailun avajaiset klo 12.00. 

Kilpailu järjestetään yhtäjaksoisena ampumasuunnistuskilpailuna. 
Ammunnassa käytetään mekaanisia ampumahiihtotauluja. 
Kohdistusammunta on klo 12.30-13.30 ja kilpailu alkaa klo 14.00. 

H/D, H35-H75, D50, matkat D -sarjoissa n. 3 km ja H-sarjassa 

n. 5 km ja siitä ikäsarjoittain lyhyemmät matkat. Sarjoja lisätään 
tarpeen mukaan 5 vuoden välein.

Ilmoittautumiset piireittäin 15.4.2016 mennessä  
ensisijaisesti sähköpostilla juhani.koskiranta@fornello.fi 
Kirjeitse tapahtuvat ilmoittautumiset on postitettava osoitteeseen: 
Juhani Koskiranta, Särkikuja 7, 28300 Pori. 
Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava kilpailijan sotilasarvo, 
nimi, sarja, piiri, emit-kortin numero tai tarve lainakortista (hinta 5 €) 
sekä ilmoitus, jos kilpailija käyttää yhteistä asetta toisen kilpailijan 
kanssa. 
Lisäksi on mainittava yhteyshenkilön puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite. 

Maksut: 

Vakuutukset: 

Opastus: 

Osallistumismaksu on 30 € / kilpailija, joka 
on maksettava ilmoittautumispäivään 15.4.2016 mennessä 
Noormarkun-Ahlaisten Reserviläisten ry:n tilille, 
FI52 5704 0420 0409 49. Jälki-ilmoittautumismaksu on 40 €. 

Kilpailijoilla on oltava ampumatoiminnan kattava 
vakuutusturva, joka tarkistetaan ennen kilpailun alkua. 

Opastus kilpailupäivänä klo 7.30 alkaen ResUL-tunnuksin  

Pohjanmaantien, tie nro 44 ja Susikoskentien risteyksestä,     
n. 3 km Lavian keskustasta Kankaanpään suuntaan. 

Tekninen asiantuntija: Teknisenä asiantuntijana on Markku Joensuu, puh. 040-5213218. 

Huolto: 

Tiedustelut: 

Tiedotus: 

Ampumaradalla on kanttiini, josta saa keittoruoan, kahvia, teetä, 
virvokkeita, makkaraa, sämpylöitä.  
Sauna ja WC-tilat löytyvät kilpailualueelta. 

Kilpailun johtaja Arto Ahokas, puh. 040-5475145, 

s-posti: arto.ahokas@ulvila.fi tai kilpailun varajohtaja, Juhani 
Koskiranta puh. 0500-110220, s-posti:
juhani.koskiranta@fornello.fi.

Kilpailuohjeet ja lähtöluettelo toimitetaan ilmoitetuille 
yhteyshenkilöille viimeistään 18.4.2016 mennessä.  
Tiedot myös internetissä Noormarkun-Ahlaisten Reserviläiset ry:n 
kotisivulla osoitteessa: 

http://www.reservilaisliitto.fi/yhdistyspalvelut/yhdistysten_ja_piirien 
_kotisivut/noormarkun-ahlaisten_res 

Tervetuloa kilpailemaan Laviaan 

Noormarkun Seudun Reserviupseerikeho 
Noormarkun - Ahlaisten Reserviläiset

RESUL:n AMPUMAHIIHTO-
MESTARUUSKILPAILUT 
12.-13.3.2016 Kankaanpäässä
Kilpailukeskus
Kuninkaanlähteen ampumahiihtokeskus sijaitsee n. 8 kilometriä keskustasta, 
Kuninkaanlähteentie 336. 
Opastus kilpailukeskukseen Laviantieltä (tie nro 44) n. 1,5 km Kankaanpäästä 
Lavian suuntaan (Pansian teollisuusalueen risteys).

Säännöt: Kilpailussa noudatetaan ResUL:n voimassa olevia sääntöjä.
Sarjat: Ampumahiihto ja pikakilpailu; D, D50, H, H35, H40, H45, H50, 
H55, H60, H65, H70, H75.   Parisprinttiviesti; D, H, H80, H100 ja H120

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tulee tapahtua piireittäin 29.2.2016 mennessä osoitteeseen 
olli.kujansuu@vatajankoski.fi (nimi, sotilasarvo, sarja, yhd. ja piiri). 
Osallistumismaksut
30 €/laji/kilpailija ja viesti 35 €/joukkue. Maksut ilm. päivään 29.2. mennessä tilille: 
Kankaanpään Reserviläiset ry FI88 5106 0140 0370 05  Viite: A-hiihto/piirin nimi 
Hiihtotapa Vapaa

Kilpailujen aikataulu
Lauantaina 12.3. normaalimatkat, ammunnat ma+py+ma+py
08 - 10 10 
- 11.15 
11.30 
12.15

Ilmoittautuminen
Aseiden tarkastus ja kohdistus 
Kilpailun avajaiset 
Ensimmäinen startti 
Palkintojen jako

Sunnuntaina 13.3. pikakilpailu 

(ma+py, sakkokierrokset) ja parisprinttiviestit (ma+py,sakkokierrokset) 
09.30 - 10.30 Aseiden tarkastus ja kohdistus
10.45 
12.45

Pikakilpailun ensimmäinen startti 
Parisprinttiviesti
Palkintojen jako

Huolto ja majoitus: Kilpailukeskuksessa on pukeutumistila ja peseytymismahdollisuus 
on SF-Caravan  Kuninkaanlähteen saunatiloissa, etäisyys kilpailupaikalta 400 m.    
Majoitus Kankaanpään keskustan majoituspaikoissa; Kuntoutuskeskus Kankaanpää, 
puh 02 57 333 www.kuntke.fi  tai City Hotel Lumiainen, puh 02-5788240  
Vakuutukset: Kilpailijoilla on oltava ampumatoiminnan kattava vakuutusturva, 
joka tarkistetaan ennen kilpailun alkua.

Kilpailujen tekninen asiantuntija (TA) on Markku Kuusiniemi, puh 0500 597782 
Lisätietoja: Kilpailun johtaja Esko Isohannu 050 550 9420 ja Olli Kujansuu 044 578 2209

TERVETULOA KISAILEMAAN KANKAANPÄÄHÄN!

Kankaanpään Seudun Reserviupseerit Kankaanpään Reserviläiset

Reserviläisurheiluliiton 
PERINNEASE SM-KILPAILU 2016
Suur-Savon reservipiiri kutsuu 21–22.05.2016 Reserviläisurheiluliiton 
perinne-asemestaruuskilpailuihin Mikkeliin. 

Kilpailupaikka on Kyrönpellon ampuma-rata. 

Osoite: Kyrönpellontie N 61 43* 15” ja E 27 11*41” 

Kilpailu alkaa lauantaina 21.5 klo 8.00 avajaiset, lipunnosto ja kenttähartaus. 
Sunnuntaina 22.5 kilpailu alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 18.00 mennessä. 
Asetarkastukset suoritetaan ampumapaikoilla ennen erien alkua.

Huomio! 300m kivääriammunnassa suurin sallittu kaliiberi on 7,62mm

Lajit: Lauantai 21.05.

Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 300m makuu 15 +15 ls.

Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 150m 3-asentoinen 10+10+10 ls.

Perinnepistooli 50m (sääntö 2.2.A)

Sunnuntai 17.05.

Perinnepistooli (sääntö 2.2.A) koulu 25m 30 ls

Perinnepistooli (sääntö 2.2.A) kuvio 25m 30 ls

Perinnekivääri (sääntö 4.1 A) 150m(kenttä) 10ls makuu+10ls pysty

Sarjat:

H, H 50, H 60, H70 / N ja N 50 sekä joukkuekilpailu joka lajissa.                       

Joukkueen muodostaa 3kilpailijaa. Piiri voi lähettää useampia joukkueita.

Huom! Kilpailija voi kilpailla vain yhdessä sarjassa/laji.

Osallistumismaksu:

25€ / laji. Joukkuekilpailussa ei eri maksua. Maksu on oltava 30.4.2016 mennessä 

suoritettu Kangasniemen reserviläiset ry:n tilille. FI02 5105 0620 0610 47 Viitteellä: 

perinne-ase 2016

Ilmoittautumiset:

Vain piirit ilmoittavat kootusti osallistujansa kirjallisesti 22.4.2016 mennessä 

sähköpostilla pirkkaj@gmail.com Yksittäisten jäsenyhdistysten ilmoittautumisia ei 

noteerata. Ilmoittautumisessa tulee olla kilpailijan nimi, sotilasarvo, sarja, piiri sekä 

lmoittajan(joukkueenjohtajan) yhteystiedot. Saman aseen käyttö tulee myös ilmoittaa 

selkeästi.

Joukkueiden kokoonpanot ilmoitetaan 13.5 mennessä. Jälki-ilmoittautuneita otetaan 

tilan salliessa 13.5.lähtien. Jälki-ilmoittautumismaksu on 50€ / laji

Ratakapasiteetista johtuen rajataan osallistujien lukumääräksi kiväärilajeissa 150 

ampujaa / laji. Pistooli 25m 150 ampujaa sekä pistooli 50m 100 ampujaa. 

Kilpailijat sijoitetaan eriin ilmoittautumisjärjestyksessä. Eräluettelot ja muut kilpailua 
koskevat ohjeet lähetetään kaikkiin reserviläispiireihin viikko ennen kilpailua. Piirit 
huolehtivat informoinnista kilpailijoilleen.

Muuta:

Kilpailijalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi tai vakuutus. Lisäksi 
kilpailijalla on oltava tosite siitä, että on jonkin reserviläisjärjestön tai killan jäsen. 

Aseen hallussapitoluvat on oltava mukaan. Vakuutus dokumentit tullaan tarkastamaan 
ennen kilpailun alkua, ja tarpeen tullen hallussapitolupa. Jos vakuutus puuttuu, niin 

kilpailija ei voi osallistua.

Kilpailussa voi käyttää omia tahi järjestäjän jakamia ampuma-alustoja. 
Nilkkatyynyinä vain kilpailunjärjestäjän jakamia nilkkatyynyjä. Rata-kaukoputkien 

käyttö on sallittu. 

Radalla on mahdollisuus kenttämuonitukseen sekä bufettipalveluihin omakustannus 

hinnoin.

Kilpailumaksua ei makseta takaisin jos ampuja ei ole peruuttanut osallistumista 
13.5.2016 mennessä.

Rata-alueella ei voi yöpyä.

Kilpailijoiden tulee perehtyä tarkoin perinneaseammunnan sääntöihin ja noudattaa 
niitä!

TA:na toimii Marko Patrakka Päijät-Hämeen piiristä 050–5570761

Lisätietoja kilpailuista antaa Pirkka Juntunen pirkkaj@gmail.com

tai 040-5787246

Tervetuloa Suur-Savoon!

RESUL:N SOTILASMAASTO-
HIIHTOMESTARUUSKILPAILU 
Mäntsälässä su 20.3.2016
Mäntsälän reserviläiset ry ja Mäntsälän Reserviupseerikerho ry järjestävät 
ensimmäiset Reserviläisurheiluliiton sotilasmaastohiihdon mestaruuskilpailut 
Mäntsälässä 20.3.2016 kello 10.00 alkaen. Kilpailukeskuksena toimii 
Hirvihaaran hiihtokeskus, jonka osoite on Kuntomajantie 115, Hirvihaara.

Kilpailussa on viisi sarjaa: < 18 v, 18- <35 v, 35- <50 v, 50-60 v ja yli 60 v. 
Osanottomaksu on 20 €/kilpailija.

Hiihtomatka on kaikissa sarjoissa noin 15 km. Hiihtotapa on vapaa, mutta 
reitti suosii perinteistä hiihtotapaa. Kaikki suksi- ja sauvamallit ovat sallittuja. 
Hiihtäjällä on oltava kantolaite, jossa on vähintään 5,9 kg:n paino. 
Nuorimmassa ja vanhimmassa sarjassa lisäpainoa ei tarvitse 
olla.Ensimmäinen lähtö on kello 10.01. Lähtö tapahtuu väliaikalähtönä 
yhden minuutin välein.

Ilmoittautuminen tehdään sunnuntai-iltaan, 13.3.2016 kello 21.00 mennessä

- sähköpostilla osoitteeseen jarmo.sulopuisto@msoynet.com
- maksut samanaikaisesti Mäntsälän RU-kerhon tilille FI79 5282 0120 0249 12 

Kilpailun toimihenkilöt: johtaja ja tiedottaja: Jarmo Sulopuisto, 
jarmo.sulopuisto@msoynet.com tai  0400 354 526                                         
- TA: Pekka Kuosa, 0400467 853

Kilpailun ohjelma ja lisätietoja hiihdosta julkaistaan tammikuun puolivälin 
tienoilla Mäntsälän Reserviupseerikerhon kotisivuilla. Hiihdon säännöt löytyvät 
Reserviläisurheiluliiton sivuilta, osoitteesta www.resul.fi kohdasta 
säännöt/maastokilpailut/sotilasmaastohiihto.

TERVETULOA  HIIHTÄMÄÄN MÄNTSÄLÄÄN!

RESERVILÄISTEN SM-PILKKI la 2.4. Juvalla
Juvan Reserviläiset järjestävät reserviläisten SM-pilkkikilpailut Juvalla Murtonen-
järvellä. Kilpailukeskus Vanha-Juvantie 54, 51820 Hatsola 
(ent. Juvan Meijerin tilat). Opastus 5 tieltä n. 3 km 14-tien risteyksestä etelään.

Kilpailuaika: 10.00-14.00 (+ siirtymiset 15 min lähtiessä ja palatessa ½ h) 
Kilpailukala: Ahven
Sarjat: Henkilökohtainen: Naiset, Naiset 55,  Miehet, Miehet 55, Miehet 65 
Joukkueet: Naiset, Miehet ja joukkueessa kolme kilpailijaa, jotka on nimettävä

etukäteen (Huom! Joukkueen muodostavat yhdistykset).

Ilmoittautumiset: viimeistään 20.3. juvanres@gmail.com tai kirjallisena; 
Juvan Reserviläiset, Jussi Naukkarinen Kalevantie 3, 51900 Juva. 

Osallistumismaksu: Henkilökohtainen 15 €. Joukkueet 30€/joukkue. 
Osallistumismaksu maksettava viimeistään 20.3.2016 Juvan Reserviläiset ry:n tilille 
FI85 5088 0040 0003 86 viesti  Respilkki 2016 ja kuitti mukaan kilpailuun.

Majoitustiedustelut tarvittaessa; Partalan Kuninkaankartano Oy 
Huttulantie 1, 51900 Juva info@partalankartano.fi tel. 044 322 7247

Kilpailuun liittyvät tiedustelut Hannu Roikonen puh. 040 090 0721 ja sähköposti 
hannu.roikonen@gmail.com

Tervetuloa Juvalle

Juvan Reserviläiset ry

HÄYHÄ 2016 - 
TARKKA-AMMUNNAN SM-KILPAILU
Tarkka-ampujakilta ry järjestää yhdessä Reserviläisurheiluliiton, 

Kaartin Jääkärirykmentin  ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 

Helsingin koulutus- ja tukiyksikön tukemana Reserviläisurheiluliiton sääntöjen 

mukaisen tarkka-ammunnan Suomenmestaruuskilpailun 

22.-24.04. Santahaminan varuskunta-alueella.

Tarkka-ampujapareittain suoritettavassa kisassa mitataan taistelukentän 

sotilastarkka-ammunnalta vaatimia käytännön taitoja. 

Vuoden 2016 kilpailun teemana on taistelu rakennetulla alueella (TRA) 

ja erityisesti taajamatarkka-ammunta.  

Taisteluvarustus päällä tuntemattomille etäisyyksille suoritettavat 

toiminnalliset ammunnat sekä perusosaamista mittaavat tehtävät voivat 

olla  ajoittain fyysisesti ja henkisesti erittäin kuormittavia.  

Kilpailun ilmoittautuminen tapahtuu MPK :n sivuilla. 

Kurssin  numero on 0400 16 12312

Tarkemmat ilmoittautumisohjeet sääntöineen löydät virallisilta kilpailusivuilta:  
http://www.takilta.fi

Kilpailun virallinen tiedotus tapahtuu tällä sivustolla. Kisaan liittyvät 

keskustelut löydät Tarkka-ampujakillan keskustelufoorumilta.

”Ilmoittautuminen” –sivulla kohdassa 6. ”Ilmoitettavat tiedot” ja 7. 

”Kisakalusto”, sekä mahdolliset lisäkysymykset toimitetaan 

sähköpostitse osoitteeseen hayha.sandis.2016@gmail.com

Aikataulu:  Teoriakoulutus Ke 13.4. klo 18 alk.
  Teoriakoe Ke 20.4. klo 18 alk.
Pelastuslaitos Lappi, Ylitornio, Alkkulanraitti 120, Ylitornio
Käytännön harjoittelu ja käytännön koe – aikataulut 
sovitaan kurssilaisten kanssa.
 Ylitornio, Palovaaran soranottoalue (Ojalanpää),
 Ajo-ohje: Käänny vasemmalle Aavasaksalta tultaessa 
 osoitteen Raanujärventie 1388, Ylitornio
Ilmoittautumiset: sähköpostitse tero-hyttinen@hotmail.com

Kurssimaksu: 
 30,00 € / kurssilainen; peritään koulutuksen aikana. 
 Kurssilaisilla ei tarvitse olla omaa reserviläiskivääriä   
 ja pistoolia. Kurssilaiset voivat käyttää Ylitornion 
 reservijärjestöjen aseita ja patruunoita. Patruunoista   
 peritään omakustannushinta 30 snt/laukaus.
Jäsenyys:  Kurssilaisten on oltava Reserviurheiluliiton 
 alaisten järjestöjen jäseniä. 
Vakuutus:  Kurssilaisilla on oltava joko Reserviläisen 
 ampumaturva- tai SAL:n ampujavakuutus
Säännöt:  Reserviläisurheiluliiton SRA säännöt v. 6.2
 Lajiesittelyvideo Youtubessa. 
Lisätietoja saat SRA Kouluttajilta 
 Tero Hyttinen gsm. 044 309 2263
 Simo Rousu gsm. 0400 830 031

TERVETULOA!
Ylitornion Reserviupseerit ry.       Ylitornion Reserviläiset ry.

Ylitornion reservijärjestöt järjestävät 
Sovelletun reserviläis-
ammunnan kurssin Ylitorniolla

SOVELLETUN RESERVILÄISAMMUNNAN 
LAPIN PIIRINMESTARUUSKILPAILUT

YLITORNIOLLA
Sunnuntaina 22.5. klo 9:00 alkaen

Ylitornio, Palovaaran soranottoalue (Ojalanpää),
Ajo-ohje: Käänny vasemmalle Aavasaksalta tultaessa 

osoitteen Raanujärventie 1388, Ylitornio
Ilmoittautuminen tehdään Shoot’n Score It –järjestelmässä.

Osallistumismaksu 20,00 € maksetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä viimeistään 13.5.2016 mennessä tilille

Ylitornion Reserviupseerit ry., Nordea FI93 1172 3000 1091 02
Viestiin merkintä: kilpailijan nimi, yhdistys ja sarja sekä aseluokka.
Lisätietoja:    Kilpailun johtaja Tero Hyttinen 044 309 2263

 Ratamestari Simo Rousu 0400 830 031
Tervetuloa!

Ylitornion Reserviupseerit ry.    Ylitornion Reserviläiset ry.
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 KOKOUKSIA
Lapin 
Reserviläis-
piiri ry
Vuosikokous pidetään Sodankylässä 
hotelli Sodankylässä lauantaina 
19.3.2016.

Kokouspäivän aikataulu on seuraava. 
Klo 10.00   Piirihallitus kokous
klo 11.30   lounas
klo 12.15   vuosikokousesitelmä: 
 JPR esikuntapäällikkö 
 Evl. Jari Osmonen kertoo  
 ”Arktisesta koulutuksesta  
 Jääkäriprikaatissa”. 
Klo 13.15  Piirin kevätvuosikokous.

Tervetuloa! 
Piiri tarjoaa lounaan kokousedustajille.

Lapin 
Reservi-
upseeripiiri ry
Vuosikokous pidetään Sodankylässä 
hotelli Sodankylässä lauantaina 
19.3.2016.

Kokouspäivän aikataulu on seuraava. 
Klo 10.00   Piirihallitus kokous
klo 11.30   lounas
klo 12.15   vuosikokousesitelmä: 
 JPR esikuntapäällikkö 
 Evl. Jari Osmonen kertoo  
 ”Arktisesta koulutuksesta  
 Jääkäriprikaatissa”. 
Klo 13.15  Piirin kevätvuosikokous.

Tervetuloa! 
Piiri tarjoaa lounaan kokousedustajille.

 KOKOUKSIA

Tornion
Reserviupseerit ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS pidetään kaupungin-
talolla, 9. kerros, esitelmän jälkeen 
tiistaina 1.3.2016 klo 19.45. 
Esillä sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat. 

KOKOUSESITELMÄ:                                   
Ajankohtaista          Ev Timo Mäki-Rautila
puolustusvoimista  Jääkäriprikaati
ja JPR.sta     Apulaiskomentaja

                                                                                                 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Hallitus (kokoontuu klo 18.30)

Tornion 
Reserviläiset ry                 
 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS pidetään kaupungin-
talolla, 9. kerros, esitelmän jälkeen 
tiistaina 1.3.2016 klo 19.45. 
Esillä sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat. 

KOKOUSESITELMÄ:                                   
Ajankohtaista          Ev Timo Mäki-Rautila
puolustusvoimista  Jääkäriprikaati
ja JPR.sta     Apulaiskomentaja

Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Johtokunta
(kokoontuu klo 18.30)

Kutsu kevätkokouksiin
Ylitornion Reservi-
upseerit ry:n ja Ylitornion 
Reserviläiset ry:n
sääntömääräiset kevätkokouksen pidetään 
keskiviikkona 16.3.2016 kello 18:00 alkaen
Lapin Pelastuslaitos, Ylitornio, 
os. Alkkulanraitti 120, Ylitornio.
Käsitellään yhdistysten sääntömääräiset 
kevätkokousasiat.
Asiantuntijaluento: Lapin KOTU-yksikön pääl-
likkö, Kapteeni evp. Antti Tölli kertoo Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen koulutustoiminnasta 
Lapissa. Esitellään tarkka-ampujakalustoa.

Tervetuloa!   Kahvitarjoilu 
Yhdistysten hallitukset

Kivalon 
Reserviläismaja ry
Kivalon Reserviläismajan KEVÄTKOKOUS 
pidetään lauantaina 16.4.2016 klo 14.00 
Keminmaalla Rantatie 21, vanha kunnanvirasto,
2. kerros, kokoushuone.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hallitus

Rovaniemen 
Reserviläiset ry
KEVÄTKOKOUS pidetään tiistaina 
01.03.2016 Toramon Reserviläistalossa. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15§:ssä 
määrätyt asiat.
Vuosikokousesitelmä alkaa klo 18.00,
esitelmän jälkeen vuosikokous klo 19.00.

Kahvitarjoilu – Tervetuloa!

Rovaniemen 
Reserviupseerikerho ry
KEVÄTVUOSIKOKOUS pidetään 
tiistaina 1.3.2016 Toramon Reserviläistalossa.  
Vuosikokousesitelmä alkaa klo 18.00. 
Vuosikokous alkaa klo 19.00.

Kahvitarjoilu – Tervetuloa!

Keminmaan 
Reserviläiset ry 
Kevätkokous pidetään perjantaina
18.3.2016 klo 18.00. Yhdistyksen toimi-
tiloissa, Rantatie 21  Keminmaa. Asioina 
kevätkokousasiat ja ajankohtaiskatsaus.
Kahvitarjoilu.          Tervetuloa

Inarin Reservi-
upseerit ry
KEVÄTKOKOUS
tiistaina 22.3.2016 klo 18.00 Ivalossa.
Tervetuloa!
Hallitus

Pellon Reserviläiset ry 
VUOSIKOKOUS perjantaina 04.03.2016 
klom18.00  Kello ja Lahjapalkinen kokous-
tila. Kahvi ja nisu tarjoilu. 
Tervetuloa

Kemin Reserviupseerit ry
KEVÄTKOKOUS 22.3 kello 18.00 
saunatila Mietaassa Urheilukatu 14. 
Kokouksen jälkeen sauna ja iltapala. 
Tervetuloa

Simon Reserviläiset ry
Simon Reserviupseerit ry
pitävät sääntömääräiset KEVÄT-
KOKOUKSENSA perjantaina 26.2.2016 
klo 18.00 Simon kunnan virastotalolla.
Tervetuloa

Veitsiluodon 
Reserviupseerit ry 
Veitsiluodon reserviupseerit pitävät 
kevätkokouksensa keskiviikkona 
16.3.2016 klo 18.00 alkaen Länsi-Pohjan 
Insinöörit ry:n toimitiloissa Meripuistokatu 16.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
 
Hallitus

Posion yhdistys 
uria uurtamassa

Posion RU:n pj Taisto Ruokanen, vpj Jukka Höyhtyä ja siht. Jaana Pitkänen muodostavat latutalkoolaisten ydinryhmän.

n Posion reserviupseerit aloittivat 
vuosi sitten uuden toimintamuodon, 
josta on hyötyä ja iloa monille hiih-
täjille. Kunnan talouden tiukentuessa 
tekninen toimi lopetti Posiojärven 
jäälle vedetyn Aurinkoladun ylläpi-
don. Latu on tasaisella jäällä kierrel-
lessään ollut erityisesti varttuneem-
man väen suosiossa. Sehän kulkee 
aivan vanhainkodin ja terveyskes-
kuksen vierestä. 

SPR:n paikallinen aktiivi perään-
kuulutti lehdessä vapaaehtoisia tal-

koolaisia, jotka voisivat omalla ka-
lustollaan pitää latua kunnossa. Eipä 
ilmaantunut innokkaita. 

- No meille muljahti mieleen, että 
tässäpä olisi reserviupseerien ajatus-
maailmaan sopiva harraste. Saadaan 
ihmiset kohottamaan kansalaiskun-
toaan, kunnan sairaanhoitokulut pie-
nemmiksi ja yhteisöllisyyskin parem-
maksi. 

Pj, vpj. ja sihteeri asuvat sopivasti 
Aurinkoladun varrella ja kaikilla on 
latuhöylän vetoon sopivaa kelkka-

kalustoa. Puskaradion kautta saim-
me talkootiimiimme mukaan kaksi 
reipasta eläkeläistä, jotka tykkäävät 
myös touhuta yleishyödyllisiä asioita 
eläkepäiviensä ratoksi. Homma hoi-
tuu niin, että jokaisella on vuorotel-
len oma vastuuviikkonsa, jolloin hän 
huolehtii, että noin 12 km pituinen 
latureitistö on hiihtokunnossa. Toi-
set paikkaavat tarvittaessa, jos vas-
tuuhenkilö on reissussa tai kalusto 
juonittelee.

SPR on kerännyt ’bensarahastoa’ 

ladun varrella olevalle huoltoase-
malle. Hiihtäjät voivat jättää sinne 
vapaaehtoisen latumaksunsa, ettei 
talkoolaisten tarvitse maksaa itse 
kelkkabensoja. 

Palaute talkoilusta on ollut kiittä-
vää. Ihmiset arvostavat sitä, että Suo-
messa tehdään vielä iloisella mielellä 
vapaaehtoistyötä.  Suosittelemme 
kopioimaan tästä toimintamallia 
muuallekin. Teiltä reservijohtajilta-
han hommien organisointi sujuu!

Jukka höyhtyä
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Harkitsetko uuden
asunnon ostoa?
Tiesitkö, että henkilökohtaisen pankkineuvojasi kautta
saat kätevästi kaikki asumisen palvelut? Kun haluat
tietoa esimerkiksi lainasta, lainaturvasta, vakuutuksista
tai kiinteistönvälityspalveluista, ota yhteyttä
henkilökohtaiseen pankkineuvojaasi.
     Soita Asiakaspalveluumme 0200 3000 (pvm/mpm)
ma-su 24h/vrk ja kysy lisää. Tai ota suoraan yhteyttä
henkilökohtaiseen pankkineuvojaasi.
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Teemme sen mahdolliseksi

nordea.fi

UUSI 
RAV4 HYBRID. 
KÄÄNTEENTEKEVÄÄ 

VOIMAA.

197 hv tehoa + CO2 115 g/km + Automaatti
RAV4 HYBRID POWER

Suuret tehot ja alhaiset päästöt, erinomainen varustelu ja 
matala kulutus, aktiiviset Toyota Safety Sense -turvavarusteet 
ja sähköajon hiljaisuus. Vain uudessa RAV4:ssä on voimaa 
yhdistää ne kaikki – aja se meillä!
RAV4 Hybrid AWD-nelivetomalli nyt ennakkomyynnissä.

RAV4 2.5 Hybrid FWD Active: 
kokonaishinta sisältäen toimituskulut  €.

RAV4 2.0 AWD Valvematic Active:
kokonaishinta sisältäen toimituskulut €.

RAV4-mallin EU-yhdistetty kulutus 4,9-6,7 l/100 km, CO2-päästöt 115-155 g/km. 
Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän 
takuu 5 vuotta/100.000 km. HSD-akkuturva 10 vuotta/350.000 km. 

Osallistu sinäkin!  

yhteisvastuu.fi/lahjoita

AUTTAA LÄHELLÄ JA KAUKANA


