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n Lotta Svärd järjestön lopet-
tamisen muistojuhlaa vietet-
tiin Rovaniemellä lämpimissä 
tunnelmissa. Maailman suu-
rimman vapaaehtoisen naisten 
maanpuolustusjärjestön toi-
mintaa kunnioitettiin hartaal-
la kirkkojuhlalla ja kahvitilai-
suudella Seurakuntakodissa.

Hannele Pokkaa muistet-
tiin myös lämpimillä lapasilla 
kylmään Helsinkiin. Eva-Lii-
sa Väisänen luovutti lämpi-
mät muistoesineet. Yhdistyk-
sen puheenjohtaja Helka Ur-
ponen vasemmalla yhdessä 
Lotta-veteraanin kanssa luo-
vuttamassa lämpimäisiä.
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Lapin Nuija  Lapin Reservipiirien, 
Lapin Aluetoimiston ja 
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L
ap

in
 R

es
er

vi
u

ps
ee

ri
pi

ir
i 

ry
L

ap
in

 R
es

er
vi

lä
is

pi
ir

i 
ry

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja U
usi vuosi on lähtenyt käyntiin. 
Laajan Lapin Reserviläispiirin 
yhdistykset ovat pitäneet tai 
pitävät lähiaikoina kevätkoko-

uksensa. Piirin kevätkokous pide-
tään Ylitorniolla lauantaina 28.3. 
Kokous on tilikokous, jossa huo-
mioidaan vuoden 2014 reserviläis-
aktiiveja. Osallistumalla kokouk-
siin voit vaikuttaa ja tuoda esille 
mielipiteitäsi liittyen piirimme toi-
mintaan.

Reserviläisliitto juhlii kuluvana 
vuonna 60-vuotistaivaltaan. Juhla-
risteilyyn, joka pidetään 11.-12.4. 
Baltic Queenillä on jäljellä enää 
300 paikkaa. Laiva on tulossa siis 
täyteen. 60-vuotislaivaristeily tulee 
olemaan liiton suurimpia tapahtu-
mia kautta aikojen.

Liiton juhlavuoteen liittyen las-
kemme Kansallisena veteraanipäi-
vänä 27.4. seppeleen mahdollisim-

man monelle sankarihaudalle ym-
päri suomen. Vasta viisi Lapin Re-
serviläispiirin reserviläisyhdistystä 
vajaasta kahdestakymmenestä on 
ilmoittanut laskevansa seppeleen 

sankarihaudallensa. Kannustan nyt 
jokaista yhdistystä suorittamaan 
velvollisuutensa tästä valtakunnal-
lisesta seppeleenlaskusta. 

Maaliskuussa käynnistyy liiton 
toimesta Erikoisluokan ansiomi-
talien markkinointi. Ansiomita-
li on arvokas ja sitä on viimeksi 
luovutettu kymmenen vuotta sit-
ten. Hakumahdollisuutta tarjotaan 
jäsenille, joiden kymmenes jäse-
nyysvuosi on alkanut vuoden 2006 
jälkeen. Aiemmin mitalin saaneet 
voivat hankkia siihen 60-vuotis-
soljen. Liitto lähestyy mitalin saa-
jia kirjeitse ja mitalit sekä soljet 
toimitetaan hakijoilleen lippujuh-
lapäiväksi. Muistakaa tilata ansio-
mitali, mikäli tällaista tilaisuutta 
tarjotaan! Sitä kantaa siis yli kym-
menen vuotta maanpuolustustyötä 
tukenut jäsen.

Jari Vaarala

V
uosi on polkaistu käyntiin ja 
ensimmäinen puheenjohtajis-
ton yhteinen kokous, sekä pii-
rihallituksen kokous ovat ta-

kanapäin. Aloitimme vuoden hal-
litustyöskentelyn Toramon reser-
viläismajalla pidetyllä piirisemi-
naarilla. Piiriseminaarin pääpai-
no oli hallitusten kokousten lisäk-
si ARCTICMIL 2016 harjoituksen 
suunnittelussa. Tavoitteemme oli 
valmistella rasteja ja nimetä hen-
kilöitä eri tehtäviin. Paikalle saa-
puikin todella runsaasti osallistu-
jia, joten saimmekin tavoitteet täy-
tettyä seminaarin osalta. Valitet-
tavasti saimme hieman piirisemi-
naarin jälkeen tiedon, että puolus-
tusvoimilla ei ollutkaan resursseja 
antaa VEH-päiviä kilpailussa toi-
miville henkilöille. Kyseessä olisi 
ollut niin merkittävä kustannuserä 
piirien maksettavaksi, että teim-
me kipeän päätöksen perua tapah-
tuma tältä erää. Jäämme odottele-
maan parempia aikoja ja toivot-
tavasti saamme Arcticmil –tyyp-
pisen kilpailun toteutettua myö-
hempinä vuosia. Saimme piirise-
minaariimme RUL:n edustajana 
järjestösihteeri Saku Liehun ker-
tomaan liittomme asioista ja saim-
me mahdollisuuden kysellä lisä-

tietoja meitä koskettavista asiois-
ta. Kiitos Sakulle osallistumisesta 
seminaariin.

Kilpailun jäätyä pois ohjelmis-
tosta keskitämme voimavaramme 
muihin toimintoihin. Yksi merkit-
tävä ponnistus vuonna 2016 tulee 
olemaan kalottitapaamisen järjes-
täminen omalla maaperällämme. 
Sinne tarvitsemme runsaasti va-
paaehtoisia toimijoita mahdollis-
tamaan tapahtuman toteuttamisen. 
On myös mahdollista, että pidäm-
me pienimuotoisen tehtävärataan 
perustuvan kilpailutapahtuman 

omille jäsenille Toramon maastos-
sa jo vuonna 2015. Näin voisimme 
harjoitella rasteja ja saada koulut-
tajakokemusta jäsenistöllemme. 
Voisimme kutsua paikalle nuoria 
vänrikkejä ja värvätä tapahtuman 
avulla myös uusia jäseniä. Saman 
jäsenhankintamahdollisuuden tä-
mä antaisi myös RES:n puolel-
le. Uuden tukikohtamme maasto 
mahdollistaa hyvinkin monipuoli-
sen tapahtuman järjestämisen.

Jäsenmäärämme tippuu huoles-
tuttavaa vauhtia ja osaltaan sitä 
selittää jäsenistömme ikärakenne. 
SA-joukkojen kutistuessa tule-
vaisuudessa koulutetaan entistä 
vähemmän reserviupseereita ja 
näin ollen paine jäsenmäärämme 
vähenemiseen tulee vain voimis-
tumaan. Jäsenhankinnan eteen on 
tehtävä lujasti töitä, jotta saam-
me harvenevan reserviupseeriston 
mukaan toimintaamme. Jos tutta-
vapiirissänne on tai tiedätte reser-
viupseeriliittoon kuulumattomia 
reserviupseereita vinkatkaa niistä 
meille, niin hoidamme liittymis-
asiat puolestanne. Jokainen uusi 
jäsen on arvokas lisä harvenevaan 
joukkoomme.

Janne rahkonen

Hyvää alkanutta vuotta

Kohti kevättä juhlien merkeissä

n  Sota Ukrainassa on järisyttä-
nyt ihmisten mieliä ympäri Eu-
rooppaa. Jopa Kreikan talous-
kriisi on jäänyt vähälle huomi-
olle kun on seurattu Moskovas-
ta ohjattua sotanäytelmää Kri-
min lähellä. Maailmalle on var-
maan kriisin aikana vähitel-
len käynyt selväksi kuinka raa-
kaa etupiiri politiikkaa Venäjä 
tällä hetkellä harjoittaa. Tosin 
asiaa Venäjän suunnasta katsot-
tuna on Nato työntänyt tuntos-
arviaan erittäin lähelle sen elin-
tärkeitä keskusalueita. – Har-
voin kukaan yksin sotaa käy. 

Ruotsi, joka kuluneena vuo-
sikymmenenä ehtii ajaa alas 
oman asevelvollisarmeijansa, 
myydä valtavan määrän ras-
kasta kalustoaan on havahtunut 
raakaan todellisuuteen. No-
peassa tahdissa käydyt neuvot-
telut Suomen ja Ruotsin välillä 
ovat johtaneet siihen, että nyt 
viimeinkin tutkitaan ja kehite-
tään tosissaan maiden puolus-
tusyhteistyötä. Selvitetään eri-
tyyppisiä hankintoja, meri- ja 
ilmapuolustuksen yhteistyötä ja 
kansainvälistä Cold Response 
harjoitusyhteistyötä tullaan ke-
hittämään edelleen. 

Lapin Reservipiirit voivat ol-
la suorastaan ylpeitä edelläkä-
vijätyöstään. Yli neljäkymmen-
tä vuotta keskeytymättä jatku-
nut Nordkalottövning - Kalot-
titapaaminen yhteistyö on ollut 
aikaansa edellä. Me olimme 

ajan hermolla ja myös uskal-
simme tehdä luonnollista yli ra-
jan ulottuvaa ystävyyssuhteita 
vahvistavaa yhteistyötä. Meitä 
on satoja reserviläisiä upsee-
reita, aliupseereita ja miehistöä 
joilla on vankka ystävyyssuh-
de Ruotsin ja Norjan reservi-
läisiin ja kantahenkilökuntaan.  
Me olemme oppineet arvosta-
maan toisiamme ja luottamaan 
toistemme rauhantahtoon. Me 
olemme kuulleet toistemme 
puolustuksen kehityksestä, 
ongelmista ja parannuksista.  
Me olemme olleet hyvin etu-
oikeutettuja – Puolustusvoimat 
jokaisessa kalotin maassa ovat 
luottaneet tämän joukon re-
hellisyyteen, yhteishenkeen ja 
pohjoisen miehen maanpuolus-
tustahtoon.

Tulevaisuus tuo vielä paran-
nuksia lisää Lapin reserviläis-
piirit alkavat tehdä yhä enem-
män käytännön koulutusyhteis-
työtä yli rajojen, jotta yksittäi-
sen reserviläisen oma valmius 
säilyy korkealla tasolla. Myös 
viime vuoden lopulla Viron 
Kaitseliitin Harju Malevan 
kanssa solmittu yhteistyöso-
pimus tähtää samaan päämää-
rään - yksittäisen reserviläisen 
taistelijataitojen parantamiseen, 
fyysisen kunnon kohottamiseen 
ja henkisen valmiuden lisäämi-
seen perehtymällä ympärysval-
tojen erilaisiin puolustusratkai-
suihin.

Reserviläisinä me toivomme 
eduskuntavaalien tuovan tähän 
maahan sellaisen hallituksen, 
joka pystyy saamaan talou-
temme vakaaksi kehittämään 
maamme turvallisuuspolitiik-
kaa ja sen selkärangaksi vah-
van hyvin varustetun armeijan. 
Viime vuosikymmenen hurjat 
määrärahaleikkaukset on kor-
vattava ja on päästävä pitkä-
jänteiseen kehitystyöhön joka 
auttaa pitämään maamme kaik-
kien sotilaallisten selkkausten 
ulkopuolella jo pelkällä ole-
massaolollaan.

kai leinonen

n Reserviläisliitto oli tänään 
Eduskunnan hallintovaliokun-
nan kuultavana ampumara-
talakiin liittyen. Käsittelyssä 
oleva lakiesitys nivoo yhteen 
erilaiset ampumaratoja kos-
kevat lait ja asetukset, joista 
vanhimmat ovat autonomian 
ajalta. 

Liiton lausunnon hallinto-
valiokunnalle vienyt toimin-
nanjohtaja Olli Nyberg kertoi 
ampumaratalaille olevan sel-
keä tarve mutta, että sen val-
mistelussa olisi pitänyt ottaa 
paremmin huomioon suureen 
reserviin perustuva puolustus-

järjestelmämme. Liitto esitti 
tämän johdosta lakitekstiin 
useita muutoksia.

Näistä keskeisin oli ns. vä-
häisen ampumaradan määritel-
mä. Lakiesityksessä vähäisen 
ampumaradan laukauskatoksi 
on nyt määritetty 10.000 lau-
kausta vuodessa, joka ylittyy 
jo yhden aktiiviampujan toi-
mesta vuositasolla. Reservi-
läisliitto esitti katon nostamis-
ta 50.000 laukaukseen.

Taustalla on ampumatoi-
minnan laajuus Reserviläislii-
tossa. Monilla paikallisilla re-
serviläisyhdistyksillä on oma, 

pienehkö ampumarata, joita 
ylläpidetään talkootyöllä ja 
erittäin pienillä vuosibudjeteil-
la. Reserviläisen arkipäiväistä 
ampumaharjoittelua tehdään 
paljon juuri näillä radoilla.

Lakiesityksessä ampumara-
dat on jaettu kolmeen luokaan, 
jossa ns. vähäinen ampumarata 
on pelkän ilmoitusmenettelyn 
piirissä. Isompiin ampumara-
toihin ja ampumaurheilukes-
kuksiin on haettava lupa Po-
liisihallitukselta. Liitto lausui 
Eduskunnalle, että pienten 
ampumaratojen tulevaisuus on 
sitä turvatumpi, mitä kevyempi 

hallintomenettely niiden yllä-
pitoon ja perustamiseen liittyy.

 Reserviläisliitto piti positii-
visena sitä, että lakiesitykseen 
on kirjattu maakuntaliittojen 
velvollisuus laatia kehittämis-
suunnitelma maakunnallisten 
ampumaurheilukeskusten ja 
muiden ampumaratojen riit-
tävästä määrästä ja sijoitus-
tarpeesta maakunnassa. Liitto 
kuitenkin esitti lain peruste-
luosan täydentämistä niin, että 
suunnitelmia laadittaessa on ai-
na kuultava myös maakuntien 
keskeisiä maanpuolustus- ja 
reserviläisjärjestöjä. 

Ampumaratalaki Eduskunnassa
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uosi 2015 käynnistyi 
aluetoimiston osalta uu-
dessa organisaatiossa 

ja uudella kokoonpanolla osa-
na Jääkäriprikaatia. Jääkäripri-
kaatin johto aloitti vuoden jämä-
källä johtoon otolla 7.1. Rova-
niemellä. Tämä oli selkeä, konk-
reettinen tapahtuma, joka aloit-
ti uuden aikakauden. Minkään-
laista tyhjää, epämääräistä väli-
vaihetta ei jäänyt muutoksen tai-
tekohtaan. Aluetoimiston sisällä 
muutos ei niinkään ole ollut suu-
ren suuri, mutta joukko-osaston 
näkökulmasta uudistus on mer-
kittävä. Jo yksistään se, että nyt 
Jääkäriprikaati toimii kahdel-
la paikkakunnalla, vaikuttaa jo-
kapäiväiseen arjen käytännön 
asioiden hoitamiseen, johtami-
seen ja toimintatapoihin. Jouk-
ko-osastoilla on aina eroja myös 
toimintakulttuureissa ja näiden 
nivominen yhteen kestää tietys-
ti aikansa. Eteenpäin mennään 
ja uskon, että kaikilla on vah-
va tahto saada asiat toimimaan 
mahdollisimman joustavasti ja 
tehokkaasti.

Lapin aluetoimisto on saanut 
henkilöstön osalta täyteen kaik-
ki uudistuksessa suunnitellut 
henkilöstökokoonpanon mukai-
set tehtävät. Uusien henkilöiden 
koulutus ja perehdytys on hy-
vässä vauhdissa vaikkakin voin 
tyytyväisenä todeta, että saimme 
varsin ”valmiita” henkilöitä näi-
hin tehtäviin. Tämä luonnollisesti 
helpottaa ja nopeuttaa heidän sy-
ventymistä niihin.

Aluetoimiston kalenteri vuo-
delle 2015 täyttyi hyvää vauh-
tia jo viime vuoden puolella. 
Tarkalla suunnittelulla olemme 
pyrkineet saamaan aika- ja hen-
kilöstöresurssit kohtaamaan tar-
peen ja nyt kun vuosilomasuun-
nittelukin on jo lähes valmis, 
näyttää siltä, että tässä on onnis-
tuttu. Käyn tässä kirjoituksessa-
ni läpi tämän vuoden keskeisim-
mät ja näkyvimmät tapahtumat 
Lapin aluetoimiston osalta.

Helmikuun ensimmäisellä vii-
kolla järjestettiin Lapin alueelli-
nen maanpuolustuskurssi nro 49. 

Kurssin järjestämisestä vastasi 
Lapin aluehallintovirasto yhteis-
työssä Jääkäriprikaatin kanssa. 
Puolustusvoimien käytännön 
tuen toteutti Lapin aluetoimis-
to. Kurssi pidettiin tänä vuonna 
Luostolla ja sille osallistui 52 
kurssilaista, joista kaikki myös 
läpäisivät kurssin. Kurssi toteu-
tui suunnitellulla tavalla ja osal-
listujien palautteen perusteella 
saimme järjestelyistä hyvän ar-
vosanan. Erityisesti kurssilaiset 
kehuivat päivää, joka pidettiin 
Sodankylän varuskunnassa. Va-
rusmiesten ammattitaito ja in-
nokkuus kalustoesittelyssä teki 
vaikutuksen kurssilaisiin. Suo-
men nuoriso on fiksua ja reipasta 
porukkaa.

Aluetoimistojen vuosi-/perin-
nepäivää on vietetty 24.2. Nyt tä-
mä päivä on hyväksytty myös vi-
ralliseksi Maavoimien vuosipäi-
väksi. Vuosipäivää juhlistetaan 
tänä vuonna järjestämällä kutsu-
vierastilaisuuksia ja vuosipäivän 
konsertteja kyseisen viikon aika-
na eri puolilla maatamme. 

Lapin alueen konsertti järjestet-
tiin Rovaniemellä 27.2.

Yhteistyö Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen (MPK) kanssa 
on jatkunut tiiviinä. MPK on ke-
hittänyt puolustusvoimien vaa-
timuksesta vuosina 2013–2014 
valtakunnallisen koulutuksen 
arviointijärjestelmän. Sen tar-
koituksena on varmistaa mm. 
puolustusvoimien tilaamien so-
tilaallisten kurssien koulutuksen 
tasokkuus. Koulutuksen tulee 
vastata tasoltaan puolustusvoimi-
en järjestämää kertausharjoitusta. 
Tähän liittyvä ensimmäinen audi-
tointi Lapissa kohdistui Reservin-
johtajakurssi 2:een joka pidettiin 
Rovaniemellä kahdessa osassa 
tammi- ja helmikuussa. Kurssi 
oli sisällöltään tasokas ja hyvin 
järjestetty. Se läpäisi auditoinnin 
ja saavutti hyvän arvosanan. Tu-
lemme jatkamaan auditointeja 
jatkossakin ja tarkoituksena on 
kohdentaa niitä muutamaan kurs-
siin vuosittain.

Kuten Lapin Nuijan viime 
vuoden joulukuun numerossa 
kirjoitin, vuoden 2015 suurin 
yksittäinen MPK:lta tilattu kou-
lutustapahtuma tulee olemaan 
ROVA15-harjoitus joka järjes-
tetään tänä vuonna ensimmäistä 
kertaa. Harjoitus tullaan valmis-
telemaan huolellisesti yhteistoi-
minnassa Lapin KOTU-yksikön 
kanssa. Maaliskuussa on en-
simmäinen valmistelutilaisuus, 
jossa kurssien johtajina toimi-
ville reserviläisille annetaan 
tavoitteet ja vaatimukset kurs-
seille eli mitä puolustusvoimat 
koulutuksen tilaajana haluaa ja 
odottaa. Jokaiselle kurssille on 
nimetty aluetoimistosta valvoja, 
joka tukee ja tarvittaessa ohjaa 
kurssia suunnittelevaa reser-
viläistä. Tiiviissä yhteistyössä 
valmisteltu harjoitus luo ainakin 
hyvän lähtökohdan harjoituksen 
onnistumiselle. ROVA15 pide-
tään 5.-7.6. ja toivon edelleenkin 
reserviläisten puolelta runsasta 
osanottoa siihen.

Kertausharjoitusten lukumää-
rällinen kasvu näkyy selvästi tänä 
vuonna. Lapissa järjestetään noin 

30 kertausharjoitusta vuonna 
2015. Näistä Lapin aluetoimiston 
johdettavana on neljä kertaushar-
joitusta ja niiden lisäksi kaksi va-
paaehtoista harjoitusta. Alkuvuo-
den harjoituksiin käskyt ovat jo 
lähteneet ja tässä kohtaa täytyy 
kiittää kaikkia harjoituksia joh-
tavia tahoja. Kaikilta harjoitus-
ten johtajilta tuli riittävän ajoissa 
käskytyspyynnöt aluetoimistoon. 
Tämä on helpottanut huomatta-
vasti meidän työtä ja tällä on 
myös varmistettu se, että harjoi-
tusta johtava taho saa haluaman-
sa joukon mahdollisimman täyte-
nä harjoitukseen. Harjoituksista 
vapauttamiseen olemme pitäneet 
johdonmukaisesti tiukkaa linjaa 
ja vapauttamiselle on pitänyt ol-
la todella hyvät, lainmukaiset ja 
inhimilliset perusteet. Toivon, et-
tä sama aktiivinen ja ennakoiva 
ote jatkuu harjoitusten johtajilla 
myös jatkossa. Nyt alkaakin jo 
olla aika laittaa käskytyspyynnöt 
liikkeelle syksyn ja loppuvuoden 
harjoituksiin.

Tulevana kesänä on kaksi mai-
nitsemisen arvoista tapahtumaa. 
Veteraaneille ja heidän puoli-
soilleen järjestetään Rosvopais-
titapahtuma 30.7. Rovaniemellä. 
Järjestävänä tahona on Finnairin 
lentävä henkilökunta ja Lapin 
aluetoimisto tukee järjestelyjä. 
Valmistelut on aloitettu yhteis-
työssä Finnairin kanssa ja yksi-
tyiskohdat alkavat täsmentymään 
kevään aikana. Kuten nimikin 
sanoo, tapahtumassa valmiste-
taan aito rosvopaisti joka sitten 
nautitaan tilaisuuden aikana. Toi-
nen Rovaniemen katukuvassakin 
näkyvä tapahtuma on 23.8. järjes-
tettävä MILjazz-konsertti. Kon-
sertti on osa koko Suomen kier-
tävää konserttikiertuetta ja näitä 
tapahtumia järjestetään pitkin 
kesää kuudellatoista paikkakun-
nalla. Rovaniemen konsertti on 
iltapäiväkonsertti ja sen pitopaik-
kana on Koskipuisto. Tilaisuus 
on avoin kaikille, joten tervetuloa 
runsain joukoin paikalle nautti-
maan laadukkaasta musiikista!

Lapin aluetoimiston vas-
tuualue asevelvollisuusasioissa 
laajeni kattamaan koko Lapin 

maakunnan alueen. Vuoden vaih-
teesta alkaen otimme vastuun 
myös yhdeksän pohjoisimman 
kunnan asevelvollisuusasioista. 
Muutos on hyvä ja selkeyttää 
asioiden hoitoa Lapissa. Ase-
velvollisten suuntaan tämä yk-
sinkertaistaa toimintaa, sillä nyt 
heidän asiat hoidetaan yhdessä 
paikassa, Lapin aluetoimistossa. 
Asiakaspalvelupisteemme on 
Rovaniemellä Someroharjulla 
ja se on auki arkipäivisin. Pää-
osa lappilaisista kuitenkin hoitaa 
asiansa puhelimella tai sähkö-
postilla nykyaikaiseen tapaan. 
Muutos tarkoittaa myös sitä, että 
ensi syksynä suuntaamme kut-
suntareissumme Ylä-Lappiin. 
Aloitammekin syksyn urakan 
elokuussa Utsjoelta ja sieltä las-
keudumme alaspäin. Ajallisesti 
tämä muutos lisää meidän kut-
suntapäiviä kahdella viikolla, 
joten tästä työmäärän lisäyksestä 
selviämme kyllä hyvin.

Uudistuksessa myös aluetoi-
miston päällikön lähin suoranai-
nen esimies vaihtui. Esimiehenä 
toimii nyt Jääkäriprikaatin apu-
laiskomentaja. Tässä uudessa 
tehtävässä aloitti vuoden vaih-
teessa eversti Timo Mäki-Rau-
tila ja hänen esittelynsä on toi-
saalla tässä lehdessä. Apulaisko-
mentajan tehtävän myötä olem-
me pystyneet jakamaan muun 
muassa maanpuolustustyön teh-
täviä aikaisempaa tasaisemmin. 
Näin ollen hän tulee olemaan 
tekemisissä myös reserviläisjär-
jestöjen kanssa ja osallistumaan 
heidän järjestämiin tilaisuuksiin. 
Muutos näkyy myös tämän leh-
den sivuilla. Olemme sopineet 
Mäki-Rautilan kanssa, että kir-
joitamme jatkossa tälle palstalle 
vuorotellen. Näin myös apulais-
komentajalla on mahdollisuus 
tuoda ajatuksiaan ja ajankohtai-
sia asioita esille. Mutta vaikka 
töitä ja tehtäviä tasaillaan, niin 
täytyy muistaa, että vastuu on 
jakamaton. Aluetoimiston pääl-
likkö vastaa jatkossakin maan-
puolustustyöstä alueellaan.

eVerstiluutnantti Jarmo mattila
lapin aluetoimiston päällikkö

• LAPIN ALUETOIMISTO •  Hyvää alkanutta vuotta

n Lapin aluetoimisto juhlis-
ti vuosipäiväänsä tänä vuonna 
poikkeuksellisesti kahtena eri 
päivänä. Aluetoimistojen - ja ny-
kyään myös Maavoimien - viral-
linen vuosipäivä on 24.2. Vuo-
sipäivähän periytyy jo vuodelta 
1555, jolloin silloinen Ruotsin 
kuningas Kustaa Vaasa määräsi 
24.2.1555 yleisen ”soaväenoton” 
Ruotsin ollessa sodassa Venäjää 
vastaan. Tämän sotaväenoton 
jälkeen alkoivat mm seuraavat 
Suomen historiasta tutut tapah-
tumat: Viipurin linnan piiritys ja 

Joutselän taistelu. Vaikka nämä 
merkittävät tapahtumat eivät 
aluetoimiston päivittäisissä toi-
missa välttämättä esiinnykään, 
niin Lapin aluetoimisto muis-
taa aina vuosipäivänään kunni-
oittaen perinteitä. Varsinaisena 
vuosipäivänä 24.2. toteutimme 
perinteisen seppeleenlaskun 
Rovaniemen hautausmaan talvi- 
ja jatkosodan muistomerkille. 
Vuosipäivälounaalla muistimme 
edellisen vuoden aikana aluetoi-
mistosta pois siirtyneitä.

Vuosipäivän juhlakonsertti jär-

jestettiin Rovaniemellä, Kulttuu-
rikeskus Korundissa, perjantaina 
27.2. Syynä tähän oli Lapin soti-
lassoittokunnan suunniteltu kon-
sertti varsinaisena vuosipäivänä 
Oulussa. Tarkoituksena onkin 
jatkovuosina vuorotella konsert-
titapahtumia eri aluetoimistojen 
kesken, jotta kaikilla on mahdol-
lisuus järjestää juhlava tilaisuus 
omalla alueellaan vuosipäivään 
liittyen. Konserttiin oli kutsuttu 
kutsuvieraita sekä viranomaistoi-
mijoiden että veteraani- ja maan-
puolustusjärjestöjen puolelta. 

Olikin erittäin miellyttävää todeta 
niin monen yhteistyökumppanin 
päässeen juhlistamaan tilaisuutta.

Itse konsertti oli erittäin juh-
lava tilaisuus. Konsertin avaus-
sanat lausui Jääkäriprikaatin ko-
mentaja, eversti Petteri Koskinen, 
tuoden tilaisuuden alkuun heti 
juhlan tuntua. Avaussanojen jäl-
keen Lapin sotilassoittokunta vi-
ritti yleisön ensin tyylikkäällä al-
kusoitolla, jonka jälkeen konser-
tin ensimmäisen jakson pääosuus 
- Concerto for Marimba, solistina 
Tomi Kauppila - valtasi yleisön 

virtuoosimaisella taidolla. Vä-
liajan jälkeen konsertin toisen 
jakson avasi Lapin aluetoimiston 
päällikkö, everstiluutnantti Jar-
mo Mattila, tuoden aluetoimis-
ton tervehdyksen juhlayleisölle 
ja johdattaen luontevasti konser-
tin toisen jakson alkamaan alue-
toimistojen perinnemarssilla, 
Asemiesmarssi. Konsertin toisen 
jakson ajan saimmekin sitten 
nauttia marssimusiikista eri aika-
kausilta. Ja konsertin päättyessä 
ei kukaan yleisöstä voinut sanoa 
jääneensä paitsi hienosta musii-

killisesta kokemuksesta.
Hienon juhlan jälkeen on taas 

paluu arkityön pariin. Aluetoi-
miston tehtävät tulevat jatkos-
sakin olemaan asevelvollisuus-
asioiden hoitamisessa ja valmiu-
den ylläpitämisessä, unohtamatta 
tietenkään maanpuolustustyötä 
ympäröivän yhteiskunnan, vete-
raanien ja reserviläisjärjestöjen 
kanssa. Kokemukset menneistä 
vuosista ja perinteet ovat kuiten-
kin vankka pohja, johon voimme 
nojata, kun toteutamme pääteh-
täväämme. 

Uuden Lapin aluetoimiston 
ensimmäinen vuosi

Lapin aluetoimiston vuosipäivä vuonna 2015
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n Puolustusvoimauudistuksen 
tuloksena pääosaan Maavoimi-
en joukko-osastoja on sijoitettu 
uutena toimijana apulaiskomen-
tajat. Tausta uudelle tehtävälle 
löytyy sotilasläänien lakkautta-
misen seurauksena tapahtunees-
ta joukko-osastojen tehtävien ja 
vastuiden lisääntymisestä. Jää-
käriprikaatin apulaiskomentajan 
työ painottuu prikaatin toimin-
ta-alueen eli Lapin maakunnan 
maanpuolustustahdon edistämi-
seen sekä viranomais- ja muu-
hun joukko-osaston sidosryhmä-
yhteistyöhön liittyviin tehtäviin. 
Tähän kokonaisuuteen kytkey-
tyy keskeisesti mm. maanpuo-
lustustyön ohjaus Jääkäripri-
kaatissa ja toimeenpanon suun-
nittelu yhdessä järjestöjen, yh-
distysten ja muun Lapin alueen 
maanpuolustusväen kanssa. 
Edellä mainittujen tehtävien hoi-
dossa apulaiskomentajaa tukee 
suoraan johdossa olevat Lapin 
aluetoimiston päällikkö ja soit-
tokunnan päällikkö. 

Uutena prikaatilaisena on pai-
kallaan muutamalla sanalla ker-
toa itsestäni Lapin Nuijan luki-
joille. Olen kotoisin Etelä-Poh-
janmaalta, josta junan kuljet-
tamana saavuin varusmies-
palvelukseen Ouluun, Pohjan 
prikaatiin helmikuussa 1983. 
Reissusta tuli odotettua pidem-
pi, sillä sitä kautta löytyi sekä 
ammatti että uusi kotipaikka. 
Oulun lisäksi olen urani varrella 
palvellut mm. Pohjois-Karjalan 
prikaatissa, Kainuun prikaatissa 
ja pariinkin otteeseen Maavoi-
mien esikunnassa. Kouluttaja- 
ja perusyksikkövaiheen jälkeen 

olen toiminut pääasiassa opera-
tiivisen toimialan vaihtelevissa 
ja mielenkiintoisissa tehtävis-
sä. Kriisinhallintaoperaatioissa 
olen palvellut operaatiopäällik-
könä Kosovossa vuonna 2004 
sekä suomalaisen kontingentin 
komentajana irlantilais-suo-
malaisessa pataljoonassa Liba-
nonissa vuonna 2012. Ennen 
siirtymistäni Jääkäriprikaatiin 
palvelin kaksi vuotta Maavoi-
mien esikunnassa Maavoimien 
valmiuspäällikkönä. Kotiani 
olen pitänyt edelleen Oulussa 
ja perheeseeni kuuluu puoliso-
ni Anne, kaksi opintiellä olevaa 
tytärtä ja kaksi pientä valkoista 
koiraa. Vapaa-aikaani käytän 
mielelläni urheilullisten harras-
tusten parissa mm. laduilla ja 
poluilla. 

Aloitin Jääkäriprikaatin 
apulaiskomentajan tehtävässä 
vuodenvaiheessa. Otin uuden 
tehtävän vastaan tyytyväisyyttä 
ja ylpeyttä tuntien. Jo perehty-
misvaiheessa olen saanut tode-
ta, että uudessa kokoonpanossa 
toimivalla Jääkäriprikaatilla on 
tehtäviensä toteuttamiseen hy-
vät edellytykset, motivoitunut 
henkilöstö ja mikä tärkeintä, 
maakunnan vahva tuki. Odotan 
innostuneena lähempää tutus-
tumista Lapin maanpuolustus-
väkeen ja uskon yhteistyön ra-
kentuvan luontevasti jo entises-
tään vankalle pohjalle. Toivotan 
kaikille Lapin Nuijan lukijoille 
hyvää kesän odotusta. Tavataan 
maanpuolustusmerkeissä.

Jääkäriprikaatin apulaiskomentaJa
eVersti timo mäki-rautila 

n Eversti Jari Tolppanen aloitti 
Lapin rajavartioston komentaja-
na tammikuussa 2015. Edellises-
sä tehtävässään hän työskenteli 
Rajavartiolaitoksen esikunnassa 
suunnittelu- ja talousyksikön 
päällikkönä. Tätä ennen Tolppa-
nen on palvellut eri tehtävissä 
Kainuun, Lapin ja Pohjois-Kar-
jalan rajavartiostoissa. Upsee-
riksi hän on valmistunut vuonna 
1990 ja suorittanut yleisesikun-
taupseerikurssin 1999.

Millä mielin olet aloittanut 
työsi Rovaniemellä? Maakun-
ta on tuttu ennestään. Työsken-
telin Rovaniemellä 1999 - 2001 
rajatoimiston päällikkönä ja olen 
kulkenut Lapissa lapsesta läh-
tien kalareissuilla, vaeltamassa 
ja laskettelemassa. Olen hyvin 
tyytyväinen ja innostunut tehtä-
västä.  Samalla tunnen syvää nöy-
ryyttä uuden vastuullisen tehtävän 
edessä. Edeltäjäni ovat jättäneet 
suuret saappaat.

Millaiseksi toimintakentäksi 
koet Lapin ensi kokemustesi 
perusteella? Lapin rajavartios-
ton toimintaympäristö ja tehtävät 
ovat monipuoliset. Meripelastus-
ta lukuun ottamatta täällä teh-
dään kaikkia Rajavartiolaitoksen 
lakisääteisiä tehtäviä. Olosuhteet 
ovat vaativat ja etäisyydet pit-
kät. Tämä asettaa osaamiselle, 
kalustolle ja johtamiselle kovat 
vaatimukset. Kansainvälinen yh-
teistyö on tiivistä niin Venäjän 
kuin Norjan kanssa. Yhteistyö 
kansallisten viranomaisten kans-
sa on mutkatonta. 

Millainen tilanne vallitsee 
mielestäsi paraikaa Lapin ra-
javartioston valvomalla EU:n 
ulkorajalla? Tilanne rajalla on 
säilynyt vakaana, vaikka Eu-
roopassa ja Suomen lähialueilla 
sotilaallinen jännite on lisäänty-
nyt. Suomen, Venäjän ja Norjan 
rajaviranomaiset hoitavat tehtä-
vänsä esimerkillisesti. Pyrimme 
huolehtimaan kaikin keinoin siitä, 
että nykytila säilyy. Samaan hen-
genvetoon on syytä todeta, että 
olemme siirtyneet rajalla noin 20 
vuotta jatkuneesta varsin vakaan 

ja myönteisen kehityksen ajanjak-
sosta nopeasti tilanteeseen, jossa 
ennustettavuus on heikentynyt. 
Emme tiedä, kuinka pitkäaikai-
nen muutos on. Arvioni mukaan 
se kestää joka tapauksessa vuosia. 
Nyt on huolehdittava siitä, että 
Suomella on itsenäinen ja uskot-
tava rajanvartiointi. Se on ulko-
politiikan toimintavapauden pe-
rusedellytys samalla tavalla kuin 
uskottava ja itsenäinen puolustus.

 Miten maastorajavalvonta 
pidetään uskottavana? Nykyi-
set resurssit ovat riittävät perus-
valvonnan ylläpitämiseen, kun 
tilanne rajalla säilyy vakaana. 
Uuden siirrettävän valvontatek-
niikan hyödyntäminen edesaut-
taa ylläpitämään tilannekuvaa 
sellaisilla syrjäisimmillä alueilla, 
jossa pystytään partioimaan vain 
satunnaisesti. Näin järjestäytynyt 
laiton toiminta pystytään paljas-
tamaan. Ongelmaksi on muo-
dostumassa jo nyt henkilöstön 
riittävyys pitkään jatkuvan ny-
kyistä vaikeamman rajatilanteen 
hallinnassa, jossa rajamiesten on 
puututtava laittomuuksiin, otetta-

va kiinni luvattomia rajanylittä-
jiä ja varauduttava jopa äärim-
mäisten voimakeinojen käyttöön. 
Rajavartiolaitoksen tavoitteena 
on keskeyttää rajavalvonnan vä-
hentäminen ja palauttaa itärajalle 
leikkauksia edeltäneet resurssit. 
Tämä kysymys tulee seuraavan 
hallituksen arvioitavaksi. On 
hyvä muistaa, että Rajavartiolai-

toksen resursseilla on ollut aina 
tärkeä merkitys kriisivalmiuden 
ylläpitämisessä itärajan. Tämä 
rooli on viime vuosina korostunut 
entisestään. 

Mistä olet kotoisin? Olen syn-
tynyt 1966 Kajaanissa ja elänyt 
siellä nuoruusvuoteni.

Mitä harrastat? Kalastus ja 
metsästys ovat rajamiehen perin-
teiset harrastukset, myös minulla. 
Olen asunut viimeiset kahdeksan 
vuotta Helsingissä, missä mah-
dollisuudet ovat olleet heikom-
mat kuin täällä. Viime vuosina 
olen harrastanut tavoitteellista 
kestävyysurheilua. Siinä kiehtoo 
omien rajojen etsiminen. 

Mikä on parasta Lapissa? 
Kliseinen vastaus. Kyllä se on 
luonto, sen kauneus ja armotto-
muus. Sillä on vaikutuksensa ih-
misiin. 

Perheesi? Perheeseen kuuluu 
vaimo ja kolme teini-ikäistä poi-
kaa sekä koira. He muuttavat Ro-
vaniemelle kesällä.

n Puolustusvoimauudistus on astunut 
voimaan 1.1.2015, ja uudistus näkyy toi-
vottavasti myös maanpuolustustapahtu-
missa eri puolilla Lappia. Vuodelle 2015 
on tiedossa useita erilaisia tapahtumia, 
osa perinteisiä ja osa hieman viihteelli-
sempiä. Kaikille tapahtumille on kuiten-
kin yhteistä toiminta yhteisen päämää-
rän eteen - maanpuolustuksen hyväksi. 
Veteraanien ja maanpuolustusjärjestöjen 
tukeminen on ensiarvoisen tärkeää.

Oheisessa taulukossa on lueteltu ai-
kajärjestyksessä vuodelle 2015 suunni-
teltuja maanpuolustustapahtumia. Luet-
telo ei välttämättä ole täysin kattava, 
vaan siinä on tuotu esille suunniteltuja 
Puolustusvoimien järjestämiä ja tuke-
mia tapahtumia. Suosittelemme lukijoita 
seuraamaan Lapin Nuijaa ja muuta me-
diaa tapahtumiin mahdollisesti tulevien 
tarkennuksien osalta sekä esimerkiksi 
Lapin sotilassoittokunnan soittotoimin-
tatapahtumista.

MAALISKUUSSA
13.3. Talvisodan päättymisen muistojuhla  Rovaniemi ja Sodankylä
26.3. Sotainvalidien Lapin piiri 70-vuotisjuhla  Rovaniemen varuskunta
27.3. Talvisodan muistohiihto  Kemijärvi - Salla
29.3 Talvisodan päättymisen 75-vuotisjuhla  Salla

HUHTIKUUSSA
18.4.  Tornion Reservinupseerit 70 vuotta ja 
 Tornion Reserviläiset 60 vuotta  Musiikkitalo, Tornio
19.4.  Sävellahja sotiemme veteraaneille -konsertti  Kemi
26.4.  Kansallisen veteraanipäivän aattojuhla  Sodankylä ja Ranua
25.-  Kansallinen Veteraanipäivä ja Lapin sodan päättymisen 
27.4. 70-vuotisjuhla, Operaatio Pohjanloimu Kilpisjärvi
27.4.  Kansallisen veteraanipäivän juhla  Kemi

TOUKOKUUSSA
17.5.  Kaatuneitten muistopäivä ”Isänmaallinen iltapäivä”  Rovaniemi ja Sodankylä
27.5.  Veteraanien kirkkopäivä  Simo

KESÄKUUSSA
4.6.  Valtakunnallinen puolustusvoimien lippujuhlanpäivän paraati  Oulu
4.6.  Reserviläisten ylentämistilaisuus  Rovaniemi, Someroharju
14.6.  Valtakunnalliset lähetysjuhlat, jumalanpalvelus  Rovaniemi, Lappi-areena
16.6.  Kenttähartaus  Sodankylän varuskunta

                              • LAPIN ALUETOIMISTO •  

JÄÄKÄRIPRIKAATIN 
APULAISKOMENTAJAN 
ESITTÄYTYMINEN

Lapin rajavartioston uusi komentaja esittäytyy

Eversti Jari Tolppanen. 
Kuva: Paula Hiljanen

Lapin rajavartioston komentaja eversti Jari Tolppanen tarkasti rajamerkin Muotkavaarassa helmikuus-
sa 2015. Paikka on Suomen, Norjan ja Venäjän rajojen yhtymäkohta. Kuva: Juha Saari.

MAANPUOLUSTUSTAPAHTUMIA LAPISSA         VUONNA 2015
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n Puolustusvoimat on uusi-
massa reserviin ja varareser-
viin kuuluvien ylentämistä 
koskevaa ohjettaan. Taustalla 
on mm. sodan ajan joukkojen 
pieneneminen, jonka myötä 
reserviläisen keskimääräinen 
sijoitusaika on selvästi aiem-
paa lyhyempi. Myös oma-
ehtoisen toiminnan ja kou-
lutuksen entistä tärkeämpi 
ja suurempi rooli edellyttää 
muutoksia.

Antamassaan lausunnos-
sa Reserviläisliitto vaatii 
perinteisestä viiden vuoden 
ylennysvälistä luopumista. 
Aiempaa lyhyemmät sijoi-
tusajat sodan ajan joukkoihin 
edellyttävät liiton mielestä 
siirtymistä kolmen vuoden 
ylennysväliin. Tämä malli 
mahdollistaisi reserviläisille 
keskimäärin kolme ylennystä 
sijoitusaikana.

Miehistö tulisi huomioi-
da paremmin uudistuksessa. 
Liitto esitti Puolustusvoimil-
le, että jatkossa miehistöön 
kuuluva reserviläinen voitai-
siin ylentää kersantiksi, jos 
hänellä on kokemusta reser-
vin koulutuksesta, kansain-
välisistä tehtävistä tai jos hän 
on toiminut palkattuna aliup-
seerina. Muutos motivoisi 
miehistöä osallistumaan va-
paaehtoiseen maanpuolus-

tuskoulutukseen ja hakeutu-
maan esim. maakuntajouk-
koihin, joihin on ollut vaikea 
saada mukaan miehistöön 
kuuluvia reserviläisiä.

Lausunnossaan liitto kiin-
nittää huomiota myös yli-
vääpelien ja sotilasmestarien 
ylennysperusteisiin. Ehdoksi 
ylennykselle ei tulisi asettaa 
esitetyllä tavalla sijoitusta 
sodan ajan tehtävään vaan 
pelkän sijoituskelpoisuuden 
tulisi riittää. Korkeita aliup-
seeritehtäviä on sodan ajan 
joukoissamme merkittävästi 
aiempaa vähemmän, koska 
joukkojen kokonaisvahvuus 
on laskenut vuosien saatossa 
paljon.

Omaehtoinen toiminta ja 
koulutus huomioidaan jat-
kossa paremmin ylennyk-
sistä päätettäessä. Tämä 
heijastaa sitä, että reservi-
läisjärjestöjen toiminnalla ja 
Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen koulutuksella on 
nykyään aiempaa suurempi 
rooli reserviläisten sotilaal-
lisen osaamisen ja kenttäkel-
poisuuden ylläpidossa. Tätä 
kautta hankittujen ansioi-
den parempi huomioiminen 
ylennyksiä tehtäessä moti-
voi reserviläisiä osallistu-
maan reserviläistoimintaan 
ja -koulutukseen.

n Reserviläinen-lehti on sel-
vittänyt jokaisen eduskun-
taryhmän puheenjohtajalta 
puolueiden näkemystä puo-
lustuksen lisärahoitukseen. 
Puolustusmäärärajojen nosto 
on tarpeen mm. puolustus-
voimien lähivuosina vanhe-
nevan kaluston uusimiseksi

Enemmistö puolueista 
kannattaa Ilkka Kanervan 
(kok.) johtaman parlamen-
taarisen selvitysryhmän ko-
rotusehdotusta. Asteittain 
nousevassa lisärahoitusrat-
kaisussa puolustusvoimat 
saisi vuonna 2016 noin 50 

miljoonaa lisärahaa, joka 
nousisi vuoteen 2020 men-
nessä asteittain 150 miljoo-
naan euroon indeksikorotus-
ten lisäksi.

– Nykyisillä resursseilla ei 
ole mahdollistaa varmistaa 
koko maan puolustamista, 
yleistä asevelvollisuutta ja 
liittoutumattomuutta – tarvi-
taan riittävää lisäpanostusta 
materiaali-investointeihin jo 
seuraavalla vaalikaudella, 
kokoomuksen eduskunta-
ryhmän puheenjohtaja Arto 
Satonen tiivistää puolueensa 
näkemyksen.

n Lapin alueellinen maanpuolus-
tuskurssi järjestettiin Sodankylän 
Luostolla 2. – 6.2.2015.

Kurssille osallistui 52 oppi-
lasta, joista naisia oli 15 ja mie-
hiä 37. Kurssin johdossa olivat 
ylijohtaja Kaisa Ainasoja Lapin 
aluehallintovirastosta, JPr:n apu-
laiskomentaja eversti Timo Mä-
ki-Rautila, Lapin aluetoimiston 
päällikkö everstiluutnantti Jarmo 
Mattila ja johtaja Jari Aalto La-
pin aluehallintovirastosta. Kurs-
si toteutettiin viisipäiväisenä ja 
työskentelytahti aamusta iltaan 
oli tiivis.

Kurssipalaute oli hyvä ja kurssin 
toteutus koettiin erinomaiseksi.

Alueellisten maan-
puolustuskurssien 
järjestäminen Lapissa
Ensimmäinen alueellinen maan-
puolustuskurssi järjestettiin vuon-
na 1962 silloisessa Turun ja Porin 
läänissä. Lapin ensimmäinen alu-
eellinen maanpuolustuskurssi jär-

jestettiin maaherra Martti Miet-
tusen johdolla lokakuussa 1964 
Rovaniemellä. Kuluneen puolen 
vuosisadan aikana Lapissa on 
maanpuolustuskursseilla koulu-
tettu yhteensä lähes 3 000 alueel-
la keskeisissä tehtävissä toimivaa 
henkilöä ja kursseja on järjestetty 
eri puolilla maakuntaa, yhteen-
sä 16 lappilaiskunnassa. Tämä 
kurssi on jo kymmenes Sodanky-
län kunnan alueella järjestettävä 
kurssi.

Maanpuolustuskurssitoiminta 
käynnistyi kylmän sodan aikana, 
ja aluksi maanpuolustuskurssien 
painopiste olikin vahvasti turval-
lisuus- ja puolustuspolitiikassa 
sekä varautumisessa poikkeuso-
loihin. Nykyisin kurssien sisäl-
lössä painottuu entistä enemmän 
normaaliolojen häiriötilanteet, 
kuten esimerkiksi varautuminen 
erilaisiin luonnonkatastrofeihin, 
tautiepidemioihin tai laajoihin 
sähkö- ja tietoliikennekatkoihin. 
Vaikka painopiste on muuttunut, 
on huomioitava, että normaaliolo-

jen häiriötilanteissa toimiminen 
luo valmiuksia selvitä myös epä-
todennäköisemmissä poikkeuso-
loissa.

Alueellisten maanpuolustus-
kurssien järjestäminen on alue-
hallintovirastojen lakisääteinen 
tehtävä.  Alueellisten maanpuo-
lustuskurssien käytännön to-
teuttaminen tapahtuu nykyisin 
aluehallintoviraston ja alueella 
sijaitsevan maavoimien jouk-
ko-osaston yhteistyönä, Lapissa 
Lapin aluehallintoviraston ja Jää-
käriprikaatin yhteistyönä.

Kurssien tavoitteena on antaa 
osallistujille yleiskuva Suomen 
turvallisuuspolitiikan perusteista, 
maanpuolustuksen järjestelyistä 
ja eri alojen varautumisesta; ke-
hittää maanpuolustuksen ja muun 
yhteiskunnan eri alojen yhteistoi-
mintaa ja valmiutta; esitellä tur-
vallisuudelle keskeisten alueellis-
ten ja paikallisten organisaatioi-
den tehtäviä ja toimintavalmiutta 
sekä edistää alueen viranomaisten 
ja muiden tahojen yhteistoimintaa 

ja toimintavalmiutta niin normaa-
li- kuin poikkeusoloissa.

Alueellisille maanpuolustus-
kursseille kutsutaan valtion, 
kuntien ja muun julkishallinnon 
sekä elinkeinoelämän, tiedo-
tusvälineiden ja eri yhteisöjen 
edustajia. Alueellisilla maanpuo-
lustuskursseilla laaja-alaisesti 
yhteiskunnan eri tahoja edustavat 
henkilöt työskentelevät viikon 
ajan tiiviisti yhdessä kokonais-
turvallisuutta koskevien asioiden 
parissa. Yhteistoiminta on aivan 
olennaista, sillä yksin ei mikään 
taho normaaliolojen häiriötilan-
teissa tai poikkeusoloissa pärjää. 
Viranomaistahojen lisäksi koko-
naisturvallisuuden edistämiseen 
osallistuu nykyisin yhä eneneväs-
sä määrin elinkeinoelämä sekä 
suuri joukko erilaisia kansalais- ja 
vapaaehtoisjärjestöjä.

Seuraava Lapin alueellinen 
maanpuolustuskurssi järjestetään 
Saariselällä helmikuussa 2016.

teksti: Jari aalto

Lapin Maan-
puolustuksen Tuki ry
Lappset Group oy 
Kemijoki Oy

Aho Ilmari  
Aro Antero
Helle Tarja  
Juuruspolvi Juhani
Jääskö Taisto  
Kanniainen Eero
Keihäskoski Petri  
Kiviniemi Erkki
Koivula Tapani  
Kotimäki Antti
Kuukkanen Paavo 

Kuukkanen Tauno
Laakso Risto 
Leinonen Kai
Leppälaakso Harri 
Liljeberg Heino
Naalisvaara Reijo 
Pernu Pauli
Pulkkinen Matti   
Rautiainen Seppo
Riipi Esa
Ruokanen Pasi  
Syväniemi Hannu
Tuomi Kari  
Vaarala Jari
Viik Pertti 

                              • LAPIN ALUETOIMISTO •  

MAANPUOLUSTUSTAPAHTUMIA LAPISSA         VUONNA 2015
HEINÄKUUSSA
30.7.  Veteraanien rosvopaistitapahtuma  Rovaniemi

ELOKUUSSA
7.8.  2/15 saapumiserän sotilasvala  Rovaniemi
13.8.  Yhteislaulutilaisuus "Varrella virran"  Rovaniemi
23.8.  MILJAZZ 2015  Rovaniemi

LOKAKUUSSA
2.10.  Jääkäriprikaatin vuosipäivän vietto  Sodankylä
15.10.  Sotainvalidien Veljesliiton Rovaniemen 
 osaston 75-vuotisjuhla  Rovaniemen 
  seurakuntakeskus
28.10. Sodankylän varuskunnan kirkkojuhla  Sodankylän kirkko

JOULUKUUSSA
5.12. Itsenäisyyspäivän aaton konsertti ja 
 reserviläisten ylentämistilaisuus Rovaniemi
6.12. Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet Rovaniemi ja   
 Sodankylä
12.12. Kynttiläkonsertti  Rovaniemen kirkko

Lapin alueellinen 
maanpuolustuskurssi 

Luostolla 2.2.–6.2.2015

Puolustusvoimat 
tarvitsevat lisärahoitusta

Ylentämisohjeet uusiksi

25.-27.4. Kansallinen Veteraanipäivä ja 
Lapin sodan päättymisen  70-vuotisjuhla, 

Operaatio Pohjanloimu, Kilpisjärvi

27.3. TALVISODAN MUISTOHIIHTO  Kemijärvi-Salla
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n Reserviläisliitossa 31.12.2014 
kokonaisjäsenmääräksi muodostui 
36.164 jäsentä, joista 34.219 oli 
maksanut jäsenmaksunsa. Koko-
naisjäsenmäärä laski 376 hengellä 
ja maksaneiden jäsenten määrä 
534 hengellä. Jäsenistä 59 pro-
senttia oli aliupseereita, 28 pro-
senttia miehistöä, neljä prosenttia 
upseereita ja yhdeksän prosenttia 
armeijaa käymättömiä henkilöitä.

Jäsenmäärän laskua selittävät 
osaltaan jäsenrekisterinvaihdok-
seen liittyneet ongelmat. Kolmen 
liiton yhteisrekisterin pystyttä-
minen oli odotettua merkittävästi 

vaikeampaa ja erityisesti al-
kuvuoden jäsenmaksulaskutuk-
sessa oli suuria ongelmia. Viime 
vuoden alussa käyttöön otettua 
Maanpuolustusrekisteriä käyt-
tävät Reserviläisliiton lisäksi 
Suomen Reserviupseeriliitto ja 
Maanpuolustuskiltojen liitto.

Reserviläisliiton jäsenyhdis-
tyksiin liittyi viime vuoden ai-
kana 2.091 uutta henkilöä, mi-
kä on 101 henkilöä vähemmän 

kuin edellisenä vuon-
na. Suhteessa eniten liittyneitä 
oli Pohjois-Karjalassa, jossa liit-
tyneiden osuus jäsenistöstä oli 
vuoden lopulla 10,3 prosenttia. 
Määrällisesti eniten uusia jäse-
niä oli Helsingin piirissä, jonka 
yhdistyksiin liittyi viime vuoden 
aikana 287 henkilöä.

Jäsenyhdistyksiä Reserviläis-
liitolla oli vuoden 2014 lopul-
la 343 kappaletta. Yhdistysten 
määrä laski hieman, koska muu-
tama toimimaton yhdistys puret-
tiin viime vuoden aikana.

n Sotilaallinen tiedustelu on 
toisen maailmansodan jälkeen 
ollut Itämeren alueella valtavan 
laajaa lännestä itään ja idästä 
länteen. Neuvostoliiton johdolla 
Varsovan liitto vakoili Natoa ja 
hyvin tehokkaasti myös puolu-
eetonta Ruotsia. Viime vuosina 
ovat monet arkistot avautuneet ja 
lukemattomia kirjoja on julkaistu 
kertomaan viranomaisten ulko-
puolelle jatkuvista vakoilutapa-
uksista vuosikymmenten varrel-
la. Useimmiten ei tapauksista ole 
kerrottu julkisuuteen mitään ta-
pahtuma ajankohtana. Ei ole ha-
luttu herättää kansalaisissa turhia 
pelkoja tai ei ole haluttu paljas-
taa vakoilevalle osapuolelle että 
heidät on havaittu ja toimintaa 
tarkkaillaan. 

Rynnäkkösukeltajan 
todistus
Yngve Gottlow oli 60-luvulla 
Ruotsin puolustusvoimien palve-
luksessa mm. rynnäkkösukeltaja-
na ja kuuluin myös Spiggen - yk-
sikön avainhenkilöstöön – Ruot-
sin silloin ainoan kääpiösukel-
lusveneen miehistöön. Hän koki 
uransa aikana joitakin tapauksia 
joita ei hänen mielestään voi se-
littää muuten kuin, että niiden 
takana olivat vieraiden valtioiden 
rynnäkkösukeltajat.

Vuonna 1968 Gottlow komen-
nettiin Gotlantiin suorittamaan 
sukellustehtävää alueelle, jos-
sa oli tapahtunut viimeisimmät 
todetut sukellusvenerajarikko-
mukset. Tehtäväksi osoittautui, 
että Gottlowin oli tarkastettava 
kaikki vedenalaiset satama mii-
noitukset. Tämä oli hänen mie-

lestään enemmänkin korjaussu-
keltajien tehtävä, mutta käsky on 
käsky. 

Erässä miinoituksessa Gotlan-
nin itärannikolla Gottlow totesi, 
että keskeltä miinaketjua puuttui 
yksi miina. Jäljellä oli pelkästään 
miinan jalusta, josta pisti esiin 
joitakin katkaistuja kaapeleita 
todistaen siten miinan puuttu-
misen. Miina oli kuljetettu pois 
paikalta.  Gottlow  –  ”Kaapelit 
jotka olivat paikalla oli katkaistu 
hyvin terävällä esineellä”. Tä-
män raportoi Gottlow esimiehil-
leen Gotlannin rannikkotykistöl-
le joka teki joitakin mittauksia ja 
sen jälkeen väitti että miina on 
paikoillaan. Kiivaan sanavaihdon 
jälkeen Gottlow jätti tehtävän ja 
palasi Tukholmaan jossa hän jäl-
leen yritti raportoida mitä hän oli 
nähnyt, nyt Merivoimien esikun-
taan. Taaskaan häntä ei uskottu.

Paljon myöhemmin, monen 
vuoden jälkeen jätettyään lai-
vaston, hän ymmärsi ettei ollut 
”sopivaa”, että joku hänen arvoi-
sensa tiesi tapahtuneesta.

Gottlow oli mukana myös 
useissa torpedotesteissä jotka 
päättyivät siihen, ettei ammuttuja 
torpedoita koskaan löydetty. En-
simmäinen tapahtuma oli 1967 
Karlskronan lahdellakun Sukel-
lusvene Draken laukaisi kokei-
luohjuksen joka hävisi. Torpedo 
oli varustettu merkkilaitteella 
jonka lähettämällä ”ping” lait-
teella torpedo oli tarkoitus pin-
gata sisään. Gottlow ja hänen 
toverinsa laittoivat paikalle 4 
poijua äänen perusteella. Pää-
tettiin että nosto voitaisiin teh-
dä vasta seuraavana päivänä ja 
sukeltajien  vene palasi takaisin 

tukikohtaan. Kun he palasivat 
seuraavana päivänä, olivat poijut 
poissa ja ping-laite ei lähettänyt 
mitään signaalia. Sukeltaessaan 
he totesivat katkaistut poijuköy-
det ja torpedo oli poissa.

Vuonna 1968 alkukesästä lau-
kaistiin niin kutsuttu ”Haraldtor-
pedo”. Paikka oli nyt Tukholman 
saaristossa. Sukeltajakoulun joh-
taja ja Sukellusveneen päällikkö 
päättivät kokouksessaan että tor-
pedo laukaistaisiin Sandemaris-
sa maata kohti koska siellä oli 
hiekkapohja ja hyvä näkyvyys. 
Torpedoa ei löydetty tälläkään 
kertaa. Vaikka sukeltajakoulu 
etsi lukemattomia tunteja ei sitä 
löydetty koskaan.

Syy miksi Gottlow on vakuut-
tunut, että asialla olivat Spets-
natz sotilaat on se, että hän on 
koulutettu taistelusukeltaja ja 
toimi kouluttajana näissä tehtä-
vissä monien vuosien ajan. Hän 
näki itse leikatut kaapelit ja oli 
mukana epäonnistuneissa torpe-
dokokeissa.  Palveltuaan Ruot-

sin puolustusvoimissa hän siirtyi 
ranskalaiseen Comex yhtiöön 
Marseilleen. Hän työskenteli 
mm. apulaisprojektipäällikkönä 
yhtiön valmistaessa siviilisukel-
lusveneitä äärimmäisiin olosuh-
teisiin. Vuonna 1976 vierailivat 
neuvostoliittolaiset telakalla 
tutkiakseen ko. alusta. Pian sen 
jälkeen alus myytiin Neuvosto-
liittoon. 

Kokemuksensa perusteella 
Gottlow uskoo, että Neuvosto-
liitto käytti suurempia vanhoja 
sukellusveneitään minisukellus-
veneiden kuljettamiseen kohdea-
lueille niiden lyhyemmän toi-
mintakyvyn takia. Karlskronan 
edustalla karille ajaneen sukel-
lusveneen kyljessä olleet kan-
nakkeet olivat tähän tehtävään 
suunniteltuja. Minisukellusve-
neet voitiin ripustaa kahtapuolta 
sukellusveneen keulaa. Tämän 
seikan vahvistavat myös v. 1996 
Ruotsin televisiossa Reportrarna 
ohjelmassa esiintyneet venäläiset 
sukellusveneupseerit. Nykyään 

myös Atlantin alaisia merikaape-
leita kuuntelemaan suunnitellut 
pienoissukellusveneet kuljetetaan 
paikalle erityisesti siihen suunni-
telluilla emosukellusveneillä.

Etäisyys alle kaksi metriä
Ruotsalainen upseeri osallistui 
Ilmatorjunnan ampumakurs-
seille Väddössä Roslagenissa. 
Vapaa-aikanaan oli  hän lähte-
nyt juoksulenkille ja sen jälkeen 
mennyt saunaan. Hän ei ollut 
nauttinut alkoholia saunassa eikä 
myöskään päivän aikana. Saunan 
jälkeen hän päätti mennä uimaan 
mereen – edelleen yksin. Hän 
kertoo omin sanoin seuraavaa:

Kun minä käännyin saunan 
luoteisnurkan ympäri kohti laitu-
ria joka sijaitsee n. 8 metriä sau-
nalta oli kaikki niin hienoa kuin 
ajatella saattaa. Koska en halua 
sukeltaa yksin ollessani päätin 
mennä mereen laiturin itäpuo-
lelta joka oli lähempänä saunaa. 
Parin askeleen päässä vedestä 
huomasin kuinka vesi liikehti 
oudosti hieman idempänä.

Minä pysähdyin ja näin kuinka 
vedestä nousi ylös sammakko-
mies. En muista hänellä mitään 
asetta, mutta käsitin hänet kui-
tenkin sotilassukeltajaksi hänen  
sukelluspuvustaan ja käytöses-
tään. Minä seisoin vähän kor-
keammalla kuin sukeltaja joka 
nousi maihin hitaasti ympärilleen 
katsellen. Kun hän nosti katseen-
sa näki hän minut. Etäisyys oli 
alle kaksi metriä.

Minun päässäni jos siellä yleen-
sä jotakin liikkui oli lähinnä ajatus 
edessä olevasta kuolemasta. Minä 
en ole taistelija ja taistelusukelta-

jat ovat minun mielessäni vahvoja 
ja kykeneviä tappamaan tehok-
kaasti. – Me seisoimme ja kat-
soimme toisiamme hyvän aikaa. 
Mitään ei tapahtunut.

Jonkin aikaa seisottuamme ja 
tarkkailtuamme toisiamme päätti 
sukeltaja perääntyä. Hän kääntyi 
ja heilautti tervehdykseksi kät-
tään ja hävisi syvyyksiin itään 
päin. Seurasin häntä katseellani 
niin pitkään kuin pystyin ja sen 
jälkeen juoksin ilkosillani mes-
siin.

Minä löysin sieltä upseerin ja 
tarrasin häneen kiinni vavisten. 
Hän käski minun istua ja antoi 
huovan. Minä pyysin häntä soit-
tamaan  päivystävälle upseerille 
ja omalle päällikölleni. Jonkun 
ajan päästä vapinani loppui ja 
messiin saapui joukko upseereita 
ja minua kuulusteltiin tiukasti. 

Lukuisia puheluita soitettiin 
ja vähän ajan päästä näin että 
paikalle saapui lukuisia heliko-
ptereita ja veneitä. Muistan aja-
telleeni mitä tämä vaikuttaa tule-
vaisuuteeni jos tämä olikin vain 
harhoja. Minä olin hyvin huolis-
sani ja keskustelin tästä paljon 
jälkikäteen. Minua rauhoitettiin 
ja sanottiin, että paikalta oli löy-
detty sammakkomiehen jäljet 
juuri sieltä missä minä sanoin 
niiden olevan. Minun käskettiin 
vaieta tapahtumasta ja niin olen 
tehnyt tähän asti 27 vuotta. Toi-
vottavasti vaikenemismääräys on 
nyt poissa, onhan Neuvostoliitto-
kin jo poissa.

käännös kl
lähde:

ryska elitförband: spetsnaz. osnaz, VdV
J.V. braun Ja lars Gyllenhaal

Sukellusveneet ja 
sukeltajat Ruotsin kiusana

n Viime viikolla lähetetyissä 
Reserviläisten ampuma- ja se-
nioriturvan laskujen tiedoissa 
on virheitä. Tulostuspalvelus-
sa tapahtuneen virheen joh-
dosta laskujen vakuutustieto- 
ja tilisiirto-osaan on tulostettu 
väärä kausi. Nyt lähetetyt jat-
kotarjoukset koskevat turva-
kautta 1.3.2015-29.2.2016.

Virheistä huolimatta am-
puma- ja senioriturvan voi 
maksaa lähetetyllä laskulla. 
Mikäli virheet kuitenkin häi-
ritsevät, voi oikeilla tiedoilla 
olevan laskun hakea Maan-
puolustusrekisterin eAsioin-
nista, jossa jäsenen kaikki las-
kut löytyvät kohdan Jäsenyy-
det ja laskut alta. Palvelu on 
käytössä Reserviläisliittoon, 
Suomen Reserviupseeriliit-
toon ja Maanpuolustuskiltojen 
liittoon kuuluvilla ampuma- ja 
senioriturvan haltijoilla.

Ampuma- ja senioriturva 
astuvat voimaan maksupäivä-

nä keskiyöllä, mikäli vakuu-
tuskausi on jo alkanut. Lisäksi 
voimassaolon edellytyksenä 
on, että myös jäsenmaksu on 
maksettu. 

Ampumaturva-
järjestelmässä 
muutoksia
Reserviläisten ampumaturvan 
yläikäraja nousee 1.3. alkaval-
la turvakaudella kymmenellä 
vuodella 80 vuoteen. Tämän 
myötä 70-80 -vuotiaat seniori-
turvan haltijat pääsevät takai-
sin ampumaturvan piiriin. Yli 
80-vuotiaat voivat hankkia 
edelleen senioriturvan.

Muutoksen johdosta kaikil-
le alle 80-vuotiaille on lähe-
tetty tarjous ampumaturvasta 
kaudelle 1.3.2015 - 29.2.2016. 
Ne henkilöt, joita em. muutos 
koskee, ovat saaneet laskun 
mukana asiasta kertovan kir-
jeen. 

Noin kuukautta maksun 
jälkeen turvanhaltijalle lähe-
tetään muovinen turvakortti 
voimassaolon todistamista 
varten. Maaliskuussa alkaval-
la turvakaudella käyttöön tu-
lee lisäksi mobiilikortti. Tästä 
mahdollisuudesta lähetetään 
tekstiviesti, joka sisältää oh-
jeet kortin hakemisesta omaan 
kännykkään. Mobiilikortti toi-
mii vain älypuhelimissa. 

Tapaturma- ja vastuuvakuu-
tuksen sisältävää Reserviläis-
ten ampuma- tai senioriturvaa 
edellytetään RES:n, RUL:n ja 
RESUL:n liittotason kilpai-
lutoiminnassa. Se on ehtona 
ampumatoimintaan osallistu-
miselle myös monilla piireillä 
ja yhdistyksillä.

 
Lisätietoja parhaiten 
Reserviläisliiton toimistosta, 
puh. (09) 4056 2040 
tai s-posti 
toimisto@reservilaisliitto.fi.

Ampumaturva asiaa

n Muista ilmoittaa uusi osoittee-
si  oman liittosi jäsenrekisteriin 
www.reservilaisliitto.fi  tai www.
rul.fi. 

Mene siellä  RUL / liity jäsenek-
si  kohtaan ja täydennä vanha jä-
sen tiedostoon muuttuneet yhteys-
tietosi. Reserviläisliiton etusivul-

la on kohta muuta tai täydennä jä-
sentietojasi. 

Lapin Nuijan osoitetarrat tulos-
tetaan liiton jäsenrekisterin poh-
jalta ja sen tähden on tärkeätä, 
että jokainen korjaa jäsentieton-
sa mahdollisimman pian muutos-
ten jälkeen.

Lapin Reserviläispiirin ja Reser-
viupseeripiirin piiritoimiston yhte-
ystiedot ovat seuraavat:

toiminnanjohtaja Kai Leinonen
kai.leinonen@pp1.inet.fi
puh. 040 7216614  tai 
puh. 044 277 7724

Reserviläisen osoitteenmuutokset

lisää puhtiaJäsenhankintaan 
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n Yhteistyö on juuri se, 
mikä vie meitä eteenpäin. 
Lapin Reserviläispiirin ja 
Eestin Harju Malevan väli-
nen yhteistyö on kestänyt 15 
vuotta. Positiivista on, että 
yhteistyö jatkuu. Todisteena 
tästä, allekirjoitettiin viime 
vuonna, marraskuussa, sopi-
mus myös Lapin Reserviup-
seeripiirin ja Harjun Male-
van välillä. Tämä vuonna 
on tapahtumassa montakin 
mielenkiintoista asiaa. Ta-
paavat Suomen ja Eestin va-
paehtoiset naiset ja nuoret, 
tulee koulutusasioita ja tulee 
muutakin. 

Viistoista vuotta yhteistyö-
tä ei ole ollut pelkästään yh-

teistyötä, vaan jotain paljon 
enemmän. Oleellista on siinä 
sekin, että siitä yhteystyöstä 
on syntynyt ystävyyssuhteita 
mikä kestää tähän asti ja se 
on myös erittäin arvokasta. 
Merkittävä panoksen edestä 
yhteistyön kehittämisessä ja 
tukitoiminnan tehtävissä on 
Eestin Kaitseliitin Päällikkö 
prikaatikenraali Meelis Kiili 
palkinnut Kaitseliitin ansio-
mitalilla herra Kai Leinosen 
ja herra Pekka Laitilan.

Onneksi olkoon ja hyvää 
yhteistyön jatkuu!

Gunnar haVi 
eVerstiluutnanti

harJu maleVan päällikkö

Lapin Sotilasläänin 
perinneyhdistys ry

Vuosien aikana on Lapin alue 
ollut sotilaallisesti monenlaisen 
hallinnon alla. On ollut sotilas-
piiri, sotilaslääni ja nyt viimek-
si aluetoimisto Jääkäriprikaatin 
osana. Tärkeänä Lappilaisen 
perinteen ylläpitäjänä toimii So-
tilasläänin perinneyhdistys joka 
muutamia vuosia sitten suurtyö-
nään kokosi, kirjoitti ja julkaisi 
Sotilasläänin historiakirjan. Kir-
jan keräämillä tuotoilla perustet-
tiin rahasto, jonka avustuksilla 
on voitu vuosien aikana avustaa 
ja palkita lappilaisia maanpuo-
lustustyöntekijöitä ja yhteisöjä. 

Avustuksia on myönnetty mm. 
ampumaratojen kunnostamiseen, 
sotilastaitokilpailuun ja Tora-
mon Reserviläistalon kunnosta-
miseen. Tunnustuspalkintoja on 
myönnetty aiemmin Lapin So-
tilasläänin työntekijöille ja vii-
me vuosina Lapin Aluetoimiston 
henkilöstölle. Viimeisin avustet-
tava yhteisö oli JP 27 perinneyh-
distys jolle myönnettiin avustus 
jonka turvin voidaan palkita Jää-
käriprikaatissa palvelevia varus-
miehiä.

Lapin Maanpuolustuksen 
Tuki ry
Lapin maanpuolustuksen Tuki 
ry perustettiin Lapin Reservi-
läispiirin ja Reserviupseeripiirin 
toiminnan taloudelliseksi tuke-
miseksi 11.1.1985 eli kolmekym-
mentä vuotta sitten. Vuosikym-
menten aikana on tukiyhdistys 
osallistunut mittavilla rahasum-
milla piirien toiminnan tukemi-
seen. Pekankadun toimisto, joka 
reilun kahdenkymmenen vuoden 
ajan oli piirin toimintojen kes-
kipiste, hankittiin Tuen varoin. 
Lukuisat kerrat on tuki myöntä-
nyt avustuksia kilpailuihin, han-

kintoihin ja alkuvuosina Lapin 
Nuijan tekemiseen.

Yhdistyksen perustama Poh-
jantähti ansioristi on erittäin ar-
vostettu palkitsemismuoto, jolla 
vapaaehtoista maanpuolustustyö-
tä tekeviä reserviläisiä ja heidän 
yhteistyökumppaneitaan on muis-
tettu jo toistakymmentä vuotta.

Viimeisin suuri tukitoimi pii-
reille on Toramon huoltoraken-
nusten hankkiminen piirien 
omaksi koko Lapin koulutuskes-
kukseksi. Ampumaradan aidan 
sisällä sijaitsevat rakennukset 
ovat jo kymmenen vuoden ajan 
olleet piirien käytössä. Nyt niiden 
tulevaisuus reserviläistukikoh-
tana saadaan pysyväksi kun ne 
siirtyvät piirien omistukseen La-
pin Maanpuolustuksen Tuki ry:n 
avustuksen ansiosta.

Lapin maanpuolustuksen Tuki 
ry:n jäseneksi voi liittyä esim. 
sähköpostilla kai.leinonen@pp1.
inet.fi tai 040 7216614. Yhdis-
tyksen sihteeri-taloudenhoitajana 
toimii Lapin Reservipiirien toi-
minnanjohtaja Kai Leinonen.

Jäsenyys voi olla joko yhteisö-
jäsenyys tai henkilöjäsenyys.

Yhteisen työmme tukijoita

n Salpavaellus järjestetään tule-
vana kesänä jo 22. kerran. Tänä 
vuonna tapahtumaa johtaa ensim-
mäistä kertaa Antti Pakkanen. 

Vaelluksen johtajana haluan 
olla tuomassa uutta virtaa ja nä-
kemystä nuoren reserviupseerin 
näkökulmasta. Salpavaellus on 
hyvä esimerkki siitä, miten nuo-
ria reserviläisiä on tullut mukaan 
toimintaan erityisesti maanpuo-
lustusjärjestöjen kautta, Pakka-
nen toteaa. 

Juhannuksen jälkeisenä viikon-
loppuna 26.–28. kesäkuuta järjes-
tettävän tapahtuman teemana on 
vapaaehtoinen maanpuolustustyö 
ja sen suojelijana toimii Reservi-
läisliitto. 

Vaikka Salpavaellus on tapah-
tumana perinteitä noudattava, py-
ritään siihen joka vuosi tuomaan 
jotain uutta. Kolme teemaltaan 
erilaista vaellusreittiä tarjoavat 
jokaiselle mahdollisuuden tutus-
tua, olivat vaeltajat sitten ensiker-
talaisia tai kokeneita konkareita. 
Salpavaellus on maanpuolustusta-
pahtuma, jonka alueen reserviläis-
järjestöt mahdollistavat. Vuoden 
2015 Salpavaelluksen teemana 
onkin vapaaehtoinen maanpuo-
lustustyö ja reserviläisyys. 

Erityisesti nyt kun puolustus-

voimien rahoitus on kriittisessä 
tilassa, vapaaehtoinen maanpuo-
lustustyö korostuu. Myös reser-
viläisten mahdollisuus kertaus-
harjoituksiin on ollut heikolla 
pohjalla, joten haluammekin re-
serviläisteemalla korostaa nimen-
omaan reserviläisten maanpuo-
lustustahtoa sekä halua päivittää 
maanpuolustustietämystään.

Pakkasen mukaan Reserviläis-
liiton läsnäolo tuo myös painoar-
voa tapahtuman valtakunnallisuu-
delle ja merkittävyydelle. 

Salpalinja itsessään on keskei-
nen monumentti siitä, että tahtoa 
puolustaa maata ja uskoa tule-
vaisuuteen on ollut vaikeinakin 
aikoina. Siihen perinteeseen tah-
domme ihmisten tutustuvan Sal-
pavaelluksella. 

Tänä vuonna on tarjolla myös 
reitti, jolle voi huoletta osallis-
tua, vaikka ei tietäisikään mitään 
Suomen itärajan linnoitteesta, tai 
ylipäätään sotahistoriasta. Reit-
tipäällikkö Kari Suoknuuti on 
suunnitellut helppokulkuisen 
”Tulikaste” Salpalinjaan -reitin 
synnyinmaisemiinsa Miehikkälän 
Salpalinja-museon ja Miehikkä-
län kirkonkylän liepeille. Esiteltä-
vät kohteet, linnoituslaitteet ovat 
samoja kuin muillakin reiteillä, 

mutta ne käydään rauhassa ja pe-
rusteellisesti läpi. Näin työmaan 
suuruusluokka ja samalla myös 
monet yksityiskohdat ja niidenkin 
tärkeys selviävät jokaiselle. Ja jos 
Salpalinja alkaa kiinnostaa, tä-
män reitin jälkeen on helppo läh-
teä etsimään linnoituksesta uusia 
näkökulmia joko itse tutkien tai 
osallistumalla vaelluksille tulevi-
na vuosina.

Rantatien linjat – reitti, Sal-
pa-aseman syvyys Virolahdella, 

on sitä mitä nimiyhdistelmässä 
lukeekin. Ajatuksena on näyttää, 
miten Neuvostoliiton mahdollinen 
maahantunkeutumisyritys olisi 
estetty rantamaalla, historiallisen 
Suuren rantatien suunnassa. Erk-
ki Rikkolan luotsaama kahden 
yön reitti pureutuu 1944 tehtyyn 
Vaalimaan oikaisuasemaan ja 
tietysti välirauhan aikaiseen pää-
asemaan sivuten maastossa näyt-
täen niiden välissä olevat monet 
viivytyslinjat. Vaalimaan oikai-
suasemaa Hellänrannasta lähtien, 
nykyisen seiskatien eteläpuolella 
ei ole vastaavassa mitassa aikai-
semmin Salpavaelluksella esitel-
ty. Oikaisuaseman kestolinnoitteet 
nojaavat pallokorsuihin ja hirvit-
tävään määrään lapiotyötä. Se 
on näkemisen arvoista. Mukana 
reitillä ovat myös Salpalinjan lah-
telainen ydinkaksikko, sotahisto-
riaopas Juha Kilpeläinen ja lähes 
joka korsun kolunnut ja valoku-
vannut Harri Ukkonen.

Kivijärven kierros –reitti Luu-
mäen, Lemin, Lappeenrannan ja 
loppuosaltaan myös Miehikkälän 
maisemassa on yhdistetty linja-au-
to- ja patikkaretki Salpalinjan ko-
hokohtiin. Monipuolisempaa reit-
tiä ei Salpavaelluksen historiasta 
löydy. Se pitää sisällään kaikki 

linnoituksen tärkeimmät elemen-
tit. Reitti on selkeästi uusi ulottu-
vuus Salpavaelluksella. Kari Tah-
vanaisen johtaman reitin kokoon-
tumispiste on poikkeuksellisesti 
Luumäellä Taavetin lomakylässä, 
jonne osanottajat retken päätteeksi 
kuljetetaan. 

Kaikkien reittien osalta tapah-
tuma päättyy yhteiseen maanpuo-
lustusjuhlaan sunnuntaina 28.6. 
klo 13.00 Miehikkälän Salpalin-
ja-museon pihalla. Vaelluksen 
yksi huipentumista on, kun vael-
tajat marssivat Sillanpään mars-
silaulun tahdissa juhlapaikalle ja 
vaellusjohtaja Antti Pakkanen il-
moittaa heidät sotilaallisesti vael-
luksen suojelijan Reserviläisliiton 
edustajalle.

Lisätietoja: Antti Pakkanen 
Vaelluksen johtaja 
041 446 1632
antti.lauri.pakkanen@gmail.com   
Emilia Ristola
Vaelluksen tiedottaja
0400740566
emilia_ristola@hotmail.com

Terho Ahonen
Vaellussivuston ylläpitäjä ja
tiedottajan sijainen 15.2.-31.5.
040 504 0293

Salpavaellus 2015 tarjoaa uusia kokemuksia sekä ensi-
kertalaisille että kokeneille vaeltajille

kuVa: salpaVaellus 2014/raili leino

 KUVASATOA

n Saimme viestin kiltamme 
veljen Eino Piipposen kautta, 
että hänen Vapaussoturienonsa 
Otto Aleksanteri Kuoksan s. 
18.12.1892, k. 21.10.1876 hauta-
muistomerkki oli pahasti kallis-
tunut ja seurakunta laittanut siitä 
huomautuksen ja varoituslapun 
haudalle. Vastasimme heti, että 
huolehdimme hautamuistomer-
kin pohjan tasauksesta ja kiven 
uudelleenpystytyksestä.

Otto Aleksanteri oli osallistu-
nut vapaussotaan Perä-Pohjolan 
pataljoonassa ja otti osaa Lem-
päälän, Vammalan ja Karkun 
taisteluihin. Talvi- ja jatkosodan 
aikoina hän oli paikallisissa len-
tolehtisissä. Suojeluskuntatoi-
mintaan hän osallistui aktiivisesti 
Ounasjoen suojeluskunnassa.

Saman viikon perjantaina 
10.lokakuuta varsin hyisenä il-
tapäivänä saavuimme Sinetän 
hautausmaan parkkialueelle 
jossa Eino jo meitä odottelikin. 
Tervehdykset vaihdettuamme ja 
alkaessamme purkaa työvälineitä 
autojen tavaratilasta huomasim-
me, että kummatkin olivat otta-
neet samat varusteet mukaansa, 
eli rautakankia, pistolapioita, 
harja ja parit lankun pätkät. 
Haudalle saapuessamme huo-
masimme hautakivien pahasti 
kallistuneen, joten seurakunnan 
ja omaisten huomio oli varsin ai-
heellinen.

Ensimmäisen hautakivet kal-
listimme lankkujen varaan hau-
dan takapuolelle ja nostimme 
maasta kivijalustan, jotta pää-

semme tasoittamaan jalustan pe-
rustana olevaa hiekkapetiä. Kun 
hiekkapeti oli mielestämme ta-
sainen jalustaa mallina käyttäen, 
suoritimme hautakivien uudel-
leen pystytyksen ja sen jälkei-
sen puhdistuksen sammaleista ja 
muista epäpuhtauksista.

Töiden lopuksi otimme kuvan 
kunnostetulta haudalta ”syyl-

listen” kanssa. Tunsimme, että 
olimme suorittaneet hyvän työn 
Vapaussoturin muistoksi, omai-
sille hyvän mielen ja itsekin 
olimme mielestämme suorit-
taneet lupaustamme mukaisen 
Vetres-työn (Veteraanien ja re-
serviläisten yhteistyö).

lapin sotilaspoikien perinnekilta ry                                                                                                                         
kiltapJ seppo

Pidetään huolta 
Veteraanien perinnöstä

Kuvassa ”kivenpyörittäjät” vasemmalta Pasi Ruokanen ja Eino 
Piipponen,  kameran takana kiltapj. Seppo Rautiainen

Palkinto

Kirkkoniemestä olivat saapuneet norjalaiset seppeleenlaskijat  Suomen 
itsenäisyyspäivänä 6.12.  Rovaniemelle.
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Kemijärven Reservi-
nupseerit perustettiin 
helmikuun 13. päi-
vänä vuonna 1935. 

Kemijärveläiset olivat Lapis-
sa ensimmäisenä tällä asialla. 
Koska perustamisesta nyt on 
kulunut jo täydet kahdeksan 
vuosikymmentä, oli riittävästi 
syytä järjestää kunnon maan-
puolustusjuhla. Viisi vuotta sit-
ten, yhdistyksen täyttäessä 75 
vuotta, päätettiin juhlia siten, 
että mukana ovat myös paikalli-
set veteraanijärjestöt. Silloisesta 
menestyksestä rohkaistuneina 
seurattiin samaa kaavaa, tällä 
kertaa ystävänpäivänä, 14.2., 
järjestetyssä juhlassa. Erityisen 
hyvin yhteinen juhla sopi Kemi-
järvelle, sillä paikalliset veteraa-
nijärjestöt viettävät kukin omaa 
juhlavuottaan: Sotainvalidien 
Kemijärven osasto täyttää 70, 
Kemijärven Rintamaveteraanit 
50 ja Kemijärven Sotaveteraanit 
45 vuotta. 

 
Maanpuolustusjuhlan käytän-

nön järjestelijänä toimi Kemi-
järven Reservinupseerit, mutta 
veteraanijärjestöjen edustajat 
kutsuttiin hyvissä ajoin mu-
kaan juhlan suunnitteluun. Jo 
toistakymmentä vuotta sitten 
Kemijärvellä tehtiin yhteis-
työsopimus, jossa paikalliset 
reserviläisjärjestöt sitoutuivat 
toiminnassaan tukemaan vete-
raanijärjestöjen työtä ja vielä 
niiden mahdollisen lakkautta-
misen jälkeenkin huolehtimaan 
siitä, että viimeinenkin veteraa-
ni saa kaiken sen avun ja tuen, 
jonka antamiseen yhdistyksien 
vaikutusmahdollisuudet suinkin 
ulottuvat. Tämänkertaista maan-
puolustusjuhlaa suunniteltaessa 
jouduttiin toteamaan, että nyt 
lienee viimeinen mahdollisuus 
tällaiseen yhteistyöhön yhdis-
tystasolla. Sotainvalidien osas-
ton lakkauttaminen jo häämöttää 
eikä muittenkaan veteraanijär-
jestöjen paikallisyhdistysten toi-
minta enää jatkune pitkään. On 
kuitenkin hienoa, että Kemijär-
vellä veteraanijärjestöjen kesken 
vallitsee yksimielisyys siitä, että 
tulevaa perinnetoimintaa tullaan 
toteuttamaan yhdessä; ei enää 
kolmeen ryhmään jakautuneena. 

 Maanpuolustusjuhlan oh-
jelmarungon muodosti viiden 
vuoden takaiseen tapaan Lapin 
Sotilassoittokunnan konsertti. 
Vaikka soittokunta tällä kerral-
la oli paikalla vain puolikkaana, 
se silti täytti Kulttuurikeskuksen 
esiintymislavan lähes kokonaan, 
sillä soittokunnan soittajien ko-
konaismäärä on nyttemmin ki-
vunnut yli kolmenkymmenen. 
Ohjelmisto oli laadukas ja moni-
puolinen. Soittokunnan johtajana 
toimi yliluutnantti Pentti Ojala, 
ja varsinainen kapellimestari, 
musiikkimajuri Juha Ketola, oli 
nyt upeaäänisenä laulusolistina. 

Alkufanfaarin jälkeen ter-
vehdyssanat lausui Kemijärven 
Reservinupseerien puheenjohta-
ja, Timo Alaräisänen. Narvan 
marssin saattelemana lähetettiin 

Kemijärven Reserviupseerit – 
Lapin vanhin yhdistys 80 vuotta

Prikaatikenraali 
Pentti Airio piti 
juhlapuheen 

Lapin Sotilassoittokunta solistinaan  
musiikkimajuri Juha Ketola

Kemijärven Reserviupseereiden palkittuja vastaanottamassa ansiomitaleitaan

Tornion PIKASUUTARI
n Kenkien korjaus
n Avainpalvelu
n Teroitus - veitset -sakset
n  Kilpikaiverrus
040 744 0530 Hallituskatu 5 TORNIO✆

Sodankylän Sankarihaudalla kunniavartiossa jouluaattona 2014 
Reijo Idström ja Ahti Kiiskinen.

 KUVASATOA

www.veripalvelu.fi

• Testaa sovitko luovuttajaksi
• Veritilanne juuri nyt    

• Ajankohtaista tietoa

              Tornion Kaihdin ja Markiisi Oy
Kemintie 8, 95420 Tornio

Puhelin 016 447 008, 016 447 020
Sähköposti myynti@auringonsuojaus.fi

Liikkeemme Kemissä Kemin Kaihdinpalvelu
Keskuspuistokatu 13, 94100 Kemi

Puhelin 016 254 459

MÖRRIN 
MAJATALO
Varaukset ja tiedustelut 
puhelimitse: 400 696 143 
martti@morrinmajatalo.fi

Harjutie 2  
95450 Tornio
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turvaerä lahjatavaraarmy

MP-myymälä
on uudistunut. 
Täysin!
Uusi nimi. Uusi ilme. 
Uudis tettu  myymälä. 
Uudet verkkosivut.  

Uusia tuotteita. 
Ja paljon paljon muuta uutta!

Inttistore.fi, Pohjoinen Hesperiankatu 15, 00260 HELSINKI, puh. 09 4056 2014, ma–pe 10–18, la 12–16

JATKOSSA PALVELEMME SINUA NIMELLÄ

Kemijärven Reserviupseerit – 
Lapin vanhin yhdistys 80 vuotta

havuseppele Kemijärven 
sankarimuistomerkille. Sep-
pelpartiona toimivat Rova-
niemeltä juhlaan komennetut 
Jääkäriprikaatin varusmie-
het, jotka muuten toimivat 
juhlassa vaatenaulakolla sekä 
veteraanien tukijoina. Kaksi-
osaisen konsertin alkupuo-
liskolla kuultiin perinteistä 
sotilasmusiikkia. Juhlapu-
heen piti Kemijärven Reser-
vinupseerien jäsen, prikaati-
kenraali Pentti Airio, joka 
on hyvin aktiivisesti tutkinut 
itä-lappilaista sotahistoriaa. 
Yhden itä - Lappilaisen ve-
teraanin ja sotainvalidin, jo 
edesmenneen Sauli Jyvälän, 
taistelijan tien kautta Pent-
ti Airio valotti vuonna 1917 
syntyneen ikäpolven pitkää 
sotataivalta.

Juhlapuheen jälkeen Lapin 
Sotilassoittokunnan konsertti 
sai kansainvälisemmän, viih-
teellisemmän ja modernim-
man sisällön, mutta lopuk-
si kuitenkin palattiin vielä 
perusasiaan Jääkärimarssin 
sävelin.  Musiikillista juhlaa 
jatkoi vielä paikallinen Lau-
dus - kuoro Terhi Heikki-
län johdolla, ja perinteiseen 
juhlatapaan lopuksi laulettiin 
kuoron tukemana ja soitto-
kunnan säestämänä Maam-
me-laulu. 

 
Kaiken kaikkiaan juhla 

vaikutti hyvin onnistuneelta. 
Kiitoksen sanoja on saanut 
kuulla monelta juhlijalta. 
Väkeä oli salissa lähes 200. 
Yhteensä Kemijärven Mart-
tojen emännöimillä juhla-
kahveilla kävi 220 juhlijaa. 
Juhlapaikan eteisessä oli 
vielä juhlan jälkeen aikaa 
katsella Pekka Lintulan ko-
koamaa valokuvanäyttelyä 
sekä sodanaikaisista taiste-
lupiirroksista koottua näyt-
telyä. Kaikki juhlaan kutsu-
neet yhdistykset yhdessä ja 
Kemijärven Reservinupseerit 
suurimman järjestelyvastuun 
kantaneena kiittävät kaikkia 
juhlaan osallistuneita ja juh-
livia yhdistyksiä eri tavoin 
muistaneita! 

 aki lautamo

Juhlivien yhdistysten puheenjohtajat vastaanottamassa onnitteluja. Va-
semmalta Sotaveteraanien pj., Eero Törmänen, Rintamaveteraanien pj. 
Arttur Niemelä, Sotainvalidien sihteeri Eero Kanniainen ja Reserviupsee-
reiden pj. Timo Alaräisänen. 

Reserviupseeriliiton hopeinen ansiomitali
Timo Alaräisänen, Markku Koivisto, Timo Korva, Aki Lautamo, 
Lasse Marjokorpi, Jussi Mattila, Esko Narkilahti, Heikki Nivala, 
Antero Raassina, Kari Välikangas 

Lapin piirin pronssinen ansiomitali 
Antti Latvakoski, Anssi Lautamo, Simo Lautamo, Jussi Mäkitervo 

Kemijärven Reservinupseereiden standaari: 
Pentti Airio, Timo Alaräisänen, Ilkka Haapalinna, Timo Korva, 
Pentti Koskenranta,Tapio Kostamo, Aki Lautamo, Kari Lång, 
Lasse Marjokorpi, Esko Narkilahti, Heikki Nivala, Antero Raassina, 
Harri Savilaakso, Kari Välikangas 
 
Rintamaveteraanit palkitsivat:

Rintamerkki 45  Arttur Niemelä  
Tinalautanen  Sauli Kaisamatti 
Hopeaplaketti      Pekka Lintula  
Kunniamerkki     Eero Kanniainen, Erkki Kiviniemi, 
  Aki Lautamo,Viljo Ruotsala 
Ansiomerkki      Kyllikki Hannikainen, Aino Hotti, Annikki Pöyliö, 
  Aira Uimari, Julia Vahvanen 

Sotainvalidien Veljesliiton Kultainen ansiomerkki:
Kyllikki Kulpakko, Vuokko Salminen, Sisko Sivosuo, Seija Törmänen

Sotainvalidien Veljesliiton Hopeinen ansiomerkki:
Erkki Ahvonen, Ilmari Aikio, Sari Ailunka-Junttila, Ville Kananen,
Tommi Kanniainen, Erkki Kiviniemi, Annikki Laitila

Sotaveteraaniliiton Kultainen Jäsenansiomerkki:
Annikki Alaluusua, Elli Kaisanlahti, Rauni Lahtela, Enne Laine,
Aura Lattunen, Eevi Räisänen, Helli Salmenaho

Sotaveteraaniliiton ansiomitali: Eeva Suikkanen

Maanpuolustusjuhlassa palkittiin:

1.vas. ylik. Heikki Pernu, 2.vas 
vuoden urheilija Sara Simo-
nen,3.vas vuoden reserviläinen 
ylik.Erkki Jääskeläinen,4.vas ylil 
Aulis Salminen,5.vas vuoden 
ampuja kapt. Atte Kananen.

Rovaniemen 
reserviläisten 
kevätkokous 
Toramolla 26.2.

Rotemix Oy
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L
otta Svärd -järjestön lak-
kauttamisesta tuli täyteen 
70 vuotta marraskuun 23. 
päivänä vuonna 2014.  

Tuota merkkipaalua muistellen 
Suomen Lotta- perinneliiton mo-
net paikallisyhdistykset järjestivät 
muistojuhlia eri puolilla Suomea. 
Valtakunnallinen muistojumalan-
palvelus järjestettiin Helsingin 
Vanhassa kirkossa.

Lapin Lottaperinne -yhdistyk-
sen muistojuhla kokosi sunnuntai-
na 23.11.2014 Rovaniemen kirk-
koon yli 300 ihmistä. Piispan mes-
su alkoi juhlavasti ristikulkueella 
ja Finlandia hymnillä, jonka esit-
tivät kanttori Mauri Miettunen 
urut ja Lapin Mieslaulajat. Piispa 
Samuel Salmen saarnassa Lotat 
ja Pikkulotat saivat erinomaisel-
la tavalla ansaitsemansa tunnus-
tuksen. Jumalanpalveluksessa 
lauloi myös Musiikkiluokkien 
kuoro johtajanaan Paula-Nikkilä 
Rautajoki. Jumalanpalveluksen 
jälkeen Lapin Lottaperinne - yh-
distyksen puheenjohtaja Helka 
Urponen ja sihteeri Hannele Si-
monen laskivat havuseppeleen 
sankarivainajien muistomerkille. 
Mauri Miettusen trumpettisoolo 
juhlisti tilaisuutta.

Juhlaväki siirtyi sankaripatsaal-
ta suoraan Rovaniemen seurakun-
takeskukseen nauttimaan kirk-
kokahveista ja vaihtamaan kuu-
lumisia. Juhlaväkeä oli saapunut 
kaukaakin mm. Posiolta, Kemi-
järveltä, Muoniosta, Sodankyläs-
tä, Kemistä, Torniosta, Tervolasta, 
Keminmaasta ja tietysti Rovanie-
meltä. Yhteiskuljetuksia oli järjes-
tetty Itä-Lapista ja Länsi-Pohjan 
suunnalta, mikä helpotti lottien ja 
pikku- Lottien osallistumista tär-
keään juhlaan. Heitä olikin muka-
na kiitettävän monia, joista osa oli 
pukeutunut lottapukuunsa. 

Lapin Mieslaulajat, johtajanaan 
Kai Tulehmo ilahduttivat lau-
luillaan. Kansliapäällikkö, Lapin 
Lotta-perinneyhdistyksen kun-
niapuheenjohtaja Hannele Pok-
ka tervehti yleisöä kiinnostavalla 

juhlapuheellaan, jossa hän muis-
teli sodanaikaista ja sodanjälkeistä 
naisten työtä suomalaisen yhteis-
kunnan rakentamisessa. Hannele 
Pokan aikaansaannosta on se, että 
Lapin Lottaperinneyhdistys pe-
rustettiin vuonna 2002 kuin myös 
se, että nopeasti kerättiin laaja 
matrikkeliaineisto Lapin lotista ja 
pikku - Lotista, kirjoitettiin La-
pin Lotta-historiikki ja haastatel-
tiin muutamia Lottia. Lapin Lotat 
sodan ja rauhan töissä julkaistiin 
vuonna 2005.  Hannele Pokalle 
luovutettiin Suomen Lottaperin-
neliiton ansiomerkki.

Muistojuhlan vietto on Lot-
ta- perinnetyötä. Monimuotoisen 
Lotta-perinnetyön lisäksi on myös 
kiireellistä lottien ja pikku - Lot-
tien virkistyksen ja yhteisöllisyy-
den edistäminen. Lapin Lotta- 
perinneyhdistyksen tehtävänä on 
järjestää paikallista kuntoutusta ja 
virkistyspäiviä. Tähän mennessä 
niihin on osallistunut jo noin 80 
Lapin Lottaa ja pikku- Lottaa.  Tä-
mä työ jatkuu ja siihen saamme 
rahoitusta Lotta Svärd Säätiöltä. 

Kiitän tässä yhteydessä 
23.11.2014 muistojuhlaan osallis-
tuneita, myös varusmiehiä, jotka 
olivat apunamme. Kiitän vielä 
Rovaniemen seurakuntaa ja Lotta 
Svärd Säätiötä. 

helka urponen, 
lapin lotta -perinneyhdistyksen

puheenJohtaJa 

Lotta Svärd -järjestö 
perustettiin 22.3.1921. Se oli va-
paaehtoinen puoluepoliittisesti si-
toutumaton naisten maanpuolus-
tusjärjestö, jonka tarkoituksena oli 
vahvistaa itsenäisyyden ja maan-
puolustuksen aatetta ja avustaa 
suojeluskuntia suojaamaan kotia, 
uskontoa ja isänmaata. Nimensä 
järjestö oli saanut J.L. Runeber-
gin kirjasta Vänrikki Stoolin 
tarinat. Lotta Svärd oli sotilaan 
vaimo, joka seurasi miestään so-
taan ja miehen kaaduttua huolehti 
sotilaista sekä aineellisesti että 
henkisesti.

Järjestön jäseneksi pääsi jokai-
nen 17 vuotta täyttänyt nainen, 
joka halusi noudattaa järjestön 
sääntöjä ja antoi Lotta -lupauksen. 
Lottia velvoittivat myös järjestön 
kultaiset sanat, jotka saatiin lopul-
liseen muotoonsa vuonna 1926. 
Lottajärjestön organisaatio oli te-
hokas ja kurinalainen; keskusjoh-
tokunta puheenjohtajineen, piirit 

ja paikallisosastot päälliköineen ja 
kyläosastot johtokuntineen.

Vuonna 1922 Lottia oli 33.779. 
Vuonna 1933 Suomessa oli 664 
paikallisosastoa, 1.384 kyläosas-
toa ja Lottia 80.000. Vuonna 1944 
jäsenmäärä oli 232.000. Lotat 
käyttivät toiminnassaan lottapu-
kua, lottaneulaa ja käsivarsinau-
haa. Puku oli harmaa, pitkähihai-
nen, yksiosainen ja pituus maas-
ta oli 25 cm. Lotta -neulassa on 
hakaristi, joka on onnen symboli. 
Lotta -neulan neljä heraldista ruu-
sua ovat urhoollisuuden vertaus-
kuvia. Lotta -neulan oli suunnitel-
lut vuonna 1921 Eric Vasström.

Toiminta tapahtui jaostoissa, 
joita olivat lääkintä, muonitus, 
varus, toimisto, viesti, keräys ja 
huolto sekä sotien aikana lisäksi 
ilmavalvonta, radisti, säähavainto, 
kaatuneitten evakuointikeskuksen 
työt ja valonheitin - Lotat.

Kaikki Lotat koulutettiin teh-
täväänsä siinä jaostossa, jonka 

toimintaan he halusivat osallistua.
Lotta Svärd -järjestön pitkä-

aikaisin ja merkittävin puheen-
johtaja oli Fanni Luukkonen, 
joka toimi Lottajohtajana vuodet 
1929-1944. Hän oli tuona aikana 
ehkä merkittävin henkilö naisten 
vapaaehtoisessa maanpuolustus-
työssä. Hänen johtajaominaisuu-
tensa herättivät yleistä ihailua ja 
arvonantoa. Hän oli tulevaisuu-
teen katsova johtaja, joka halusi 
ulottaa Lottatoiminnan lapsiin ja 
nuoriin ja näin kasvattaa uusia su-
kupolvia Lotiksi.

Järjestötoiminnan pitkäjäntei-
syyden kannalta oli tärkeää kas-
vattaa uutta sukupolvea toimin-
nan jatkajaksi. Suunnitelmallinen 
tyttötyön kehittäminen aloitettiin 
vuonna 1931 ja toiminnan tarkoi-
tuksena oli uskonnollis-isänmaal-
linen kasvatustyö. Pikkulotat oli-
vat 8-16 vuotiaita. He osallistuivat 
isompien joukossa lähes kaikkeen 
Lotta -työhön.

Lotta Svärd -järjestön toiminta 
herätti kiinnostusta ulkomailla. 
Suomalaisen esikuvan mukaisia 
järjestöjä perustettiin mm. Poh-
joismaihin, Baltiaan ja Puolaan. 
Lottien kansainvälinen toiminta 
oli tiukasti keskusjohtokunnan 
hallinnassa.

Sota-aika oli lottien varsinainen 
tulikaste. Koulutuksessa saadut 
opit otettiin käytäntöön ja tulos 
oli valtava. Talvisodassa Lottia oli 
noin 90.000, joista komennusteh-
tävissä 25.000 Lottaa. Jatkosodan 
sytyttyä Lotta Svärd -järjestöstä 

tuli osa puolustusvoimia. Pääma-
jan komento-osaston yhteyteen 
perustettiin Lotta-asiain toimisto 
23.5.1942. Jatkosodan lopussa 
Lottia oli 232.000, joista komen-
nustehtävissä noin 95.000 Lottaa. 
Jatkosodan aikana Lotat tekivät 
yhtensä 20 miljoonaa työpäivää, 
joista kotirintamalla 9 miljoonaa 
ja sotatoimialueilla 11 miljoonaa 
työpäivää. Talvi- ja jatkosodan ai-
kana kuoli 292 Lottaa Lotta -teh-
tävää suorittaessaan.

Marraskuun alussa 1944 ta-
pahtuneen suojeluskuntien lak-
kauttamisen jälkeen alkoi näyttää 
siltä, että Lotta Svärd -järjestöl-
le kävisi samoin. Valtioneuvosto 
lakkautti Lotta Svärd -järjestön 
välirauhan sopimukseen ja val-
vontakomission painostukseen 
perustuen 23.11.1944. Lakkautus 
koski kaikkiaan 240.000 Lottaa 
ja pikku Lottaa. Lottapukujen ja 
järjestötunnusten käyttö kiellettiin 
ja arkistot tuli luovuttaa valtiolle. 

Lotat ehtivät pelastaa osan omai-
suudestaan tekemällä lahjoituksia 
paikallis- ja piiritasolla sekä oh-
jaamalla varoja lokakuussa 1944 
perustamalleen Suomen Naisten 
Huoltosäätiölle. Loppu omaisuus 
jouduttiin luovuttamaan Suomen 
valtiolle. Myöhemmin osa näistä 
varoista ohjattiin perustettuun Alli 
Paasikivi Säätiöön.

Lotta Svärd -järjestö, jolle ei 
löydy vertaa koko maailmasta, 
oli kehittynyt vuosien 1921-1944 
aikana Suomen kaikkien aikojen 
suurimmaksi naisjärjestöksi, jon-
ka jäsenmäärä lakkauttamisen 
hetkellä oli 232.000 Lottaa ja pik-
ku-Lottaa.

Rovaniemellä järjestettiin Lotta 
Svärd -järjestön lakkauttamisen 
muistoksi muistojumalanpalve-
lus 23.11. klo 10.00 Rovaniemen 
kirkossa. Saarnan piti piispa Sa-
muel Salmi, jumalanpalveluksen 
jälkeen laskettiin seppele sanka-
ripatsaalla. 

LOTTA SVÄRD – JÄRJESTÖN
muistojuhlat Rovaniemellä 

Lotta Svärd -järjestön lakkauttamisesta 70 vuotta 23.11.2014

Seppele saapuu kirkkoon. Ristiä kantaa Hannele Simonen ja seppelettä Helka Urponen. – Seurakuntasalin juhlassa esiintyi Rovaniemen mieslaulajat.

Hannele Pokka vastaanotti Lottaperinneliiton ansiomerkin Eva-Liisa Väisäseltä ja Helka Urposelta  –  Lapin Reservipiirien toiminnanjohtaja 
luovuttaa Hannele Pokalle Lapin Maanpuolustuksen tuki ry:n Pohjantähti-ansioristin tunnustuksena mittavasta työstä Lapin turvallisuuden ja 
vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi.

Kirkon ja seppeleenlaskun jälkeen maistui kuuma kahvi ja leivonnaiset – Kahvijonossa joutui odottamaan myös piispa Samuel Salmi joka 
saarnasi kirkossa kansaa koskettavasti.
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n Naisten Valmiusliitto ry jär-
jestää valtakunnallisen naisten 
valmiusharjoituksen Helsingissä 
24.–26. huhtikuuta 2015. Santa-
haminan varuskunnassa pidettävä 
Santis 2015 -harjoitus koostuu 
naisten turvallisuus- ja varautu-
mistaitoja vahvistavista kursseis-
ta. Tarkoituksena on antaa naisille 
perusvalmiuksia toimia arjen krii-
sitilanteissa.

Harjoituksella on ennätyssuo-
sio. Harjoituksen kurssit täyttyi-
vät viikossa paria kurssia lukuun 
ottamatta ja useilla kursseilla jo-
nottajia on toisen kurssillisen ver-
ran. Tällä hetkellä tapahtumaan 
on ilmoittautunut yli 650 naista, 
mikä on kolmisensataa enemmän 
kuin aiemmissa NASTA-har-
joituksissa. Valitettavasti moni 
kursseille jonottajista joutuu pet-
tymään, sillä Santahaminan va-

ruskunta pystyy vastaanottamaan 
noin 350 naista. Osallistujien ikä-
haarukka on laaja, 15-vuotiaista 
yli 80-vuotiaisiin.

Santis 2015 -harjoituksessa 

on tarjolla 10 kurssivaihtoehtoa, 
joista osallistuja valitsee yhden. 
Kurssit ovat Johtamistaidot, 
Jokanaisen selviytymispakki, 
Kanttiinitoiminta maastossa, 

n Naisten Valmiusliitto ry koor-
dinoi naisten valmiuskoulutta-
mista ja tähtää toiminnallaan ar-
jen turvallisuuden edistämiseen 
ja yhteiskunnan varautumisky-
vyn parantamiseen, erityisesti 
naisten valmiuksien ja mahdol-
lisuuksien vahvistamisen kautta. 
Liiton pääkoulutustapahtumat 
ovat kaksi kertaa vuodessa jär-
jestettävät NASTA-harjoitukset.

Merja Pohjankoski tutki am-
mattikorkeakoulun opinnäyte-
työssään Naisten Valmiusliiton 
NASTA- harjoitusten vaikutta-
vuutta. Opinnäytetyö ”Se viikon-
loppu muutti elämäni” – tutki-
mus Naisten Valmiusliiton NAS-
TA-harjoitusten vaikuttavuudes-
ta” tehtiin yhteistyössä Naisten 
Valmiusliiton kanssa. Merja 

Pohjankoski valmistui joulu-
kuussa 2014 Laurea-ammatti-
korkeakoulun turvallisuusalan 
koulutusohjelmasta.

Kyky ryhtyä toimimaan 
parani
Pohjankosken tutkimuksen mu-
kaan NASTA-harjoitus nosti 
naisten osaamistasoa sekä ma-
dalsi kynnystä ryhtyä toimintaan 
esimerkiksi onnettomuustilan-
teessa. Nimenomaan kyky ryhtyä 
toimimaan poikkeustilanteessa 
on valmiustoiminnassa merkit-
tävä tekijä. Tutkimus vahvisti 
myös sen, että valmiusharjoi-
tuksilla on positiivinen vaikutus 
osallistujien ajatteluun, asentei-
siin ja toimintatapoihin. Opit-

tua koettiin voitavan hyödyntää 
myös kotona, työelämässä ja har-
rastuksissa.

NASTA-harjoituksista saadun 
palautteen perusteella jo muuta-
mankin päivän kurssilla voidaan 
saavuttaa vaikuttavuustavoittei-

ta. Harjoitusten yhteisöllisyys ja 
elämyksellinen toimintaympäris-
tö tukevat osallistujien vahvistu-
mista ja kriisinsietokykyä.

Naisten rooli aktiivisina toi-
mijoina lisää yhteiskunnan tur-
vallisuutta ja varautumiskykyä. 
Valmiuskoulutetut naiset ovat 
kokonaisturvallisuuden näkö-
kulmasta kuitenkin yhä pääosin 
hyödyntämätön voimavara.

Turvallisuustaidot 
kiinnostavat naisia 
yhä enemmän
Seuraava NASTA-harjoitus San-
tis 2015 järjestetään huhtikuussa 
Helsingissä. Harjoituksella on en-
nätyssuosio. Harjoituksen kurssit 
täyttyivät viikossa paria kurssia 

lukuun ottamatta ja useilla kurs-
seilla jonottajia on toisen kurs-
sillisen verran. Tällä hetkellä ta-
pahtumaan on ilmoittautunut noin 
650 naista, mikä on kolmisensataa 
enemmän kuin aiemmissa NAS-
TA-harjoituksissa.

Turvallisuushakuisuus on tätä 
päivää. Monet naiset haluavat 
osata toimia arjen kriisitilanteis-
sa ja viikonloppu NASTA-har-
joituksessa on todettu hyväksi 
keinoksi turvallisuustaitojen kar-
tuttamiseksi.

Lisätietoja: Naisten Valmiuslii-
ton viestintäsihteeri Sanna Mert-
salmi, p 040 519 4565, sanna.
mertsalmi@naistenvalmiusliitto.fi

Opinnäytetyöntekijä Merja 
Pohjankoski, merja.pohjankoski@

kolumbus.fi, puh. 0400-214755 
Opinnäytetyö sähköisessä muo-
dossa: http://www.urn.fi/URN:N-
BN:fi:amk-2014120117643

* * * * *

Naisten Valmiusliitto ry on valta-
kunnallinen yhteistyöjärjestö, joka 
on perustettu vuonna 1997. Liitto 
yhdistää 10 naisten vapaaehtoista 
maanpuolustus- ja turvallisuustyö-
tä tekevää jäsenjärjestöä, joissa 
toimii noin 144 000 naista. Liiton 
tarkoituksena on kehittää naisten 
turvallisuuteen ja varautumiseen 
liittyviä valmiuksia koulutuksen 
kautta sekä lisätä naisten mahdol-
lisuuksia toimia poikkeusoloissa 
yhteiskunnan hyväksi.

Naisten Valmiusliiton päätapah-
tuma ovat NASTA-harjoitukset, joita 
järjestetään kahdesti vuodessa.

Naisten valmiusharjoituksilla yksilöllistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Turvallisuustaidot kiinnostavat naisia aiempaa enemmän

Naisten Valmiusliiton 
Santis 2015 -valmiusharjoitukseen 

ilmoittautunut yli 650 naista

Opinnäytetyö Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoitusten vaikuttavuudesta:

Kyberturvallisuus, Maastotaidot, 
Meriturvallisuus, Suomen nainen 
maanpuolustajana, Turvallises-
ti seniori-iässä, Öljyntorjunta ja 
Kouluttajavalmennus. Kunkin 
kurssin aihetta käsitellään sekä 
teorian että käytännön harjoittein. 

Harjoitus on avoin kaikille 
suomalaisille naisille. Se suun-
nitellaan ja läpiviedään vapaa-
ehtoisten  naisten toimesta. Val-
miusharjoitus toteutetaan Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 

(MPK) kursseina. Harjoituksen 
johtaa Anne Seppänen.

Maastopuvut ja saumaton yh-
teishenki ovat vuodesta 1998 jär-
jestettyjen NASTA-harjoitusten  
tavaramerkkejä. Maastopukuihin 
pukeutuminen on monelle naisel-
le elämän ensimmäinen kerta ja 
sitä odotetaan innolla. Asu toi-
mii suojavarusteena. Harjoitusten 
toiminta ei ole sotilaallista. San-
tis 2015 on järjestyksessään 35. 
NASTA-harjoitus.

kuVat: 
sanna mertsalmi/naisten Valmiusliitto ry 

lisätietoJa: 
naisten Valmiusliiton Viestintäsihteeri 
sanna mertsalmi, p 040 519 4565, 
sanna.mertsalmi@naistenValmiusliitto.fi 
santis 2015 -harJoituksen www-siVu: 
http://www.naistenValmiusliitto.fi/index.
php?sub=santis/santis
santis 2015 -harJoituksen esite: ht
www.naistenValmiusliitto.fi 
www.facebook.com/naistenValmiusliitto 
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n Puolustusvoimauudistus saa-
tiin päätökseensä vuoden 2014 
loppuun mennessä ja nyt opet-
telemme yhdessä uusia toimin-
tatapoja ja luomme verkostoja 
uusien yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Siitäkin huolimatta, että 
pääosa uusista yhteistyötahois-
ta on entuudestaan tuttuja, on 
opeteltava ja hiottava puolin ja 
toisin toimintamalleja PV:n ja 
MPK:n välillä. En tosin hetkeä-
kään epäile, etteikö asioita saada 
sujumaan!

Konkreettinen muutos Lapin 
KOTU-yksiköllä oli muutto jo 
niin tutuksi tulleista tiloista So-
meroharjulla rakennus 21:stä 
rakennus 29:ään, entisiin Lapin 
ilmatorjuntarykmentin postitta-
mon tiloihin. Nämä ovat kui-
tenkin vain väliaikaiset tilat. 
Suunnitelmia tilojenkäyttöön 
liittyen on Someroharjulla ole-
massa, ja siihen liittyy uusien 
tilojen saaminen myös MP-
K:lle, mutta ne ovat vielä vain 
suunnitelmia.

Kaikki muutokset toimin-
taympäristössä omalta osaltaan 
ovat epäilemättä myös vaikut-
taneet Lapin KOTU-yksikön 
koulutustuloksiin. Emme saa-
vuttaneet v 2014 tulostavoitetta, 
joka oli 2100 vrk. Vahvasti us-
kon kuitenkin, että alkanut vuosi 
palauttaa koulutusvolyymimme 
tavoitteiden mukaiselle tasolle.

Lapin Koulutus- ja tukiyksi-
kössä päättyi vuodenvaihteessa 
useiden henkilöiden sitoumuk-
set, eikä niistä kaikkia enää uu-
sittu. Tavoitteena KOTU-yksik-
köön sitoutumisessa on se, että 
sitoutunut voi myös käytän-
nössä osallistua sitoumuksensa 
mukaisella tavalla toimintaan. 
Tällä hetkellä sitoutuneita toi-
mijoita Lapin KOTU-yksikössä 
on noin 120.

Aprikointia alkuvuoden 
ja myös loppuvuoden 
tapahtumista
Toiminta on käynnistynyt suun-
nitellulla tavalla ja kursseja on jo 
toteutettu useampia. 

Puolustusvoimien tilaama Re-
serviläisjohtaja II oli todellinen 
yhdessä eri tahojen kanssa toteu-
tettu voimannäyte. Kurssista teh-
tiin valtakunnallinen auditointi, 
ensimmäinen laatuaan Lapissa ja 
koko Pohjois-Suomessa. Tulok-
set olivat loistavat ja auditointi 
meni kirkkaasti läpi. Kiitokset 
kurssinjohtajana toimineelle Ju-
ha Mikkoselle ja hänen koulut-
tajatiimilleen.

Tämän vuoden merkittävin 
harjoitus tässä kategoriassa tu-
lee olemaan ensimmäistä kertaa 
toteutettava ROVA 2015 –har-
joitus. Siitä tehdään laadunval-
vontaan liittyvä itsearviointi. 
Harjoitus on kohdennettu PV:n 
määrittämille mm. paikallispuo-
lustusjoukoille ja siihen tullaan 
kutsumaan kyseisiin joukkoihin 
sijoitettuja reserviläisiä, mutta 
myös ns. avoin haku on käyn-
nissä. Toisin sanoen sijoittama-
ton tai johonkin muuhun jouk-
koon sijoitettu reserviläinenkin 
voi ilmoittautua oman koulu-
tuksensa mukaiselle kurssille. 
Aluetoimisto valitsee kuitenkin 
osallistujat. Lapin KOTU-yksi-
kölle tämä harjoitus tuo merkit-
tävän haasteen ja kaikki PV:n 
kouluttajaoikeuden omaavat 
kouluttajat ovat tervetulleita tuo-
maan oman panoksensa tähän 
harjoitukseen. Voidaksemme 
kouluttaa, on meidän koulutta-
jien myös itse kouluttauduttava. 
MPK yhdessä PV:n kanssa jär-
jestää kuluvan vuoden aikana, 
ja tulevinakin vuosina, lukuisia 
kouluttajakoulutustilaisuuksia. 

Näissä tilaisuuksissa on mah-
dollista päivittää omaa osaamis-
taan ja saada samalla kaivattuja 
kh-vuorokausia.

ROVA 2015 -harjoituksen 
johtajana Lapin KOTU-yksikön 
puolelta on Tero Hyttinen ja 
hänelle voi ilmoittaa halukkuu-
tensa toimia kouluttajana.

Sotilaallisia valmiuksia palve-
levia koulutuksiakin on jo ehti-
nyt olla. Alkuvuodesta olemme 
keskittyneet kouluttajakoulutuk-
seen, erityisesti tarkka-ammun-
ta- ja viestikouluttajat ovat olleet 
aktiivisina.

Varautumiseen ja turvallisuu-
teen (VARTU) liittyvää koulu-
tusta on myös ollut jo useampia. 
Uusia suunnitelmia on myös 
viritelty ja entistä koulutus-
tarjontaa on kehitelty edelleen 
vastaamaan paremmin kysyn-
tää. Olemme edelleen vahvasti 
mukana Lapin AVI:n koordi-
noimassa Sisäisen turvallisuu-
den toimeenpanosuunnitelman 
jalkauttamisessa. Tämä ohjelma 
päättyy tänä vuonna ja jatkoa 
olemme olleet jo suunnittele-
massa yhdessä AVI:n kanssa.

Tämän vuoden suurin VAR-
TU-tapahtuma tulee meillä 
olemaan valtakunnallinen Soti-
laskotiliiton ja Maanpuolustus-
naisten liiton kanssa toteutetta-
va SoMa 2015 –harjoitus. Sen 
markkinointi on käynnistetty 
ja harjoitukseen odotetaan jopa 
200 osallistujaa ympäri Suomea. 
Harjoituksen johtajana toimii 
Anu Keränen Maanpuolustus-
naisten liitosta. 

Miltä tulevaisuus 
näyttää?
Vuoden 2016 suunnittelu on 
myös jo aloitettu. Kokoon-
nuimme Lapin KOTU-yksikön 

koulutuksen johtoryhmän kans-
sa suunnittelemaan PV:ltä saa-
miemme perusteiden ja omien 
tarpeidemme pohjalta v 2016 
kurssi- ja tukisuunnitelman, 
joka on jo toimitettu PV:lle. 
Syksyllä tapahtuu tarkentava 
suunnittelu. Mikäli järjestöillä 
tai muilla yhteistyötahoilla on 
vielä tarvetta lisätä kursseja v 
2016:lle, on ne tehtävä syys-
kuun alkuun mennessä, jotta 
voimme liittää ne kurssi- ja 
tukisuunnitelmaan. Tämän het-
ken suunnitelman mukaan v 
2016 tavoite tulee asettumaan v 
2015 tasolle.

Tiedonkulku 
kehittyy…
Lapin KOTU-yksikön omat 
Facebook-sivut, www.face-
book.com/lapinkotu, ovat ol-
leet varsin suosittuja, olemme 
tykkääjien määrällä mitattu-
na MPK:n toiseksi aktiivisin 
KOTU-yksikkö, vain Varsi-
nais-Suomen yksikön FB-si-
vuilla on enemmän tykkääjiä. 
Sivujemme kautta on tietoisuus 
toiminnastamme merkittävästi 
lisääntynyt. Itse kukin meistä 
voi vaikuttaa edelleen tämän 
verkoston laajenemiseen. Ha-
lutessasi myötävaikuttaa tie-
toisuuden lisääntymisessä, käy 
tykkäämässä sivustoamme ja 
jaa tapahtumiamme omilla si-
vuillasi.

     • MAANPUOLUSTUSKOULUTUS •                    
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Muutoksen aikaa...

Ryhmätyö

Audioinnin loppupalaveri

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)  Y-tunnus 2175871-8  
Lapin koulutus- ja tukiyksikkö, Someroharjuntie, 96960 Rovaniemi 
lappi@mpk.fi  www.mpk.fi

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)  Y-tunnus 2175871-8  
Lapin koulutus- ja tukiyksikkö, Someroharjuntie, 96960 Rovaniemi 
lappi@mpk.fi  www.mpk.fi

Koulutustulosten 
kehittyminen



1 • 2015  L A P I N  N U I J A 13

LAPIN KOTU-YKSIKÖN 
KOULUTUSTARJONTAA 16.4.-3.10.2015 
Alkuaika  Nimi  Paikka
21.03. 09:00-21.03. 17:00  Rova 2015 - valmistelutilaisuus 1  Someroharju
18.04. 09:00-18.04. 17:00 Rova 2015 - valmistelutilaisuus 2 Someroharju
09.05. 09:00-09.05. 18:00 Perinnekivääriammunta Reväsvaaran 
   ampumarata
29.05. 09:00-31.05. 16:00 Tankavaara taistelu - Linnoittamiskurssi, 
  vanhojen taisteluasemien entisöinti Tankavaara
05.06. 09:00-07.06. 16:00 ROVA 2015 - Kohteiden suojaaminen Rovajärvi
05.06. 09:00-07.06. 16:00 ROVA 2015 - Sotilaspoliisikurssi Rovajärvi
05.06. 09:00-07.06. 16:00 ROVA 2015 - KVKRH-kurssi Rovajärvi
05.06. 09:00-07.06. 16:00 ROVA 2015 - Huoltokurssi Rovajärvi
05.06. 09:00-07.06. 16:00 ROVA 2015 - Viestikurssi Rovajärvi
12.06. 09:00-13.06. 16:00 Intti tutuksi kehitysvammaisille  Sodankylä
   Jääkärinkangas
13.06. 09:00-13.06. 16:00 Reserviläisten ampumaharjoittelu Sodankylä
13.06. 06:00-14.06. 12:00 Korouoman yövaellus Ranua - Posio
13.06. 16:00-14.06. 12:00 Lapin reserviläisten kuntomarssi Ranua - Posio
10.07. 09:00-12.07. 17:00 Tarkka-ampujakurssi 2 omin asein  Palovaara, Ylitornio
28.08. 09:00-30.08. 18:00 SoMa 2015, Johto ja tuki Heinuvaara
28.08. 12:00-30.08. 16:00 SoMa 2015 - Luonnonmuonaa ja 
  maastotaidot, jatkokurssi Heinuvaara
28.08. 12:00-30.08. 16:00 SoMa 2015 - Kurssinjohtajakoulutus Heinuvaara
28.08. 12:00-30.08. 16:00 SoMa 2015 - Tiedottamisen jatkokurssi  Heinuvaara
28.08. 12:00-30.08. 16:00 SoMa 2015 - PV:n B-ajo-oikeus Heinuvaara
28.08. 12:00-30.08. 16:00 SoMa 2015 - Oma suoja, kanttiini-
  toiminta poikkeusoloissa Heinuvaara
28.08. 12:00-30.08. 16:00 SoMa 2015 - Sotilaskotitoiminnan 
  jatkokurssi Heinuvaara
28.08. 12:00-30.08. 16:00 SoMa 2015, Kenttämuonituskurssi Heinuvaara
28.08. 12:00-30.08. 16:00 SoMa 2015, MSO-etsinnän peruskurssi Heinuvaara
28.08. 12:00-30.08. 16:00 SoMa 2015, Itsensä johtaminen Heinuvaara
03.10. 09:00-03.10. 17:00 "Nuori reservinjohtaja"-päivä Lappi Lapin KOTU-yksikkö

     • MAANPUOLUSTUSKOULUTUS •                    

Metsän siimeksessä

n Tätä kirjoittaessani Lapin 
hiihtoloma on juuri alkanut. 
Toivon, että saisin sopivan 
määrän hiihtokilometrejä ja 
tuntuman vanhaan harrastuk-
seen, lasketteluun. Tätä toivon 
kaikille lappilaisille ja myös 
turisteille Suomesta ja ulko-
mailta. 

Aloitin MPK:n Lapin kou-
lutus- ja tukiyksikön koulu-
tuspäällikkönä 1.8.2014. Tie-
sin verrattain hyvin aiempien 
virkatehtävieni kautta, mitä 
MPK:n toiminta pitää sisäl-
lään.  Työ on osoittautunut 
mielenkiintoiseksi ja palkit-
sevaksi yhteistyöksi monien 
vapaaehtoistoimijoiden ja yh-
teistyökumppaneiden kanssa. 
Olen huomannut, että MPK:n 
toiminta ei kuitenkaan kaikil-
le puolustusvoimien virassa 
oleville ole kovinkaan tuttua 
puhumattakaan suuren yleisön 
tietämyksestä toiminnastamme.  
MPK onkin linjannut tämän 
vuoden viestintätavoitteissaan 
tunnettavuuden lisäämisen 
suuntaviivoja. Niistä lisää hie-
man jäljempänä.

Sotilaallisen koulutuksen 
kehittäminen
MPK:n järjestämä sotilaalli-
nen ja sotilaallisia valmiuksia 
palveleva koulutus tukee mer-
kittävästi puolustusvoimien 
joukkojen kouluttamista ja 
suorituskyvyn ylläpitoa sekä 
valmiuksia tukea muita viran-
omaisia. Puolustusvoimien ti-
laamissa koulutuksissa tilaaja 
määrittää koulutusvaatimukset 
ja tavoitteet. MPK toteuttaa 
koulutuksen omalla vapaaeh-
toisella kouluttajahenkilöstöl-

lään puolustusvoimien hyväk-
symän koulutussuunnitelman 
mukaan. 

MPK suunnittele sotilaallisia 
valmiuksia palvelevan koulu-
tuksen kurssitarjontaa, josta 
puolustusvoimat hyväksyy sen 
toimintaa tukevat kurssit to-
teutettavaksi. MPK laatii kou-
lutussuunnitelman ja toteuttaa 
sen omalla kouluttajahenkilös-
töllään. 

Sotilaallista koulutusta ja 
VARTU koulutusta arvioidaan 
jatkuvasti. Tämän vuoden 
tammi-helmikuussa auditoi-
tiin puolustusvoimien tilaama 
reservinjohtaja 2 - koulutus. 
Kesäkuussa tullaan arvioimaan 
ROVA 2015 -harjoitus, joka 
sisältää 6 - 7 erilaista kurs-
sia ja seuraavalle vuodelle on 
suunniteltu, että ROVA 2016 
-harjoitus auditoidaan. ROVA 
– harjoitukset ovat puolustus-
voimien tilaamia sotilaallisia 
koulutuksia. 

MPK:n asema 
vahvistuu
Puolustusvoimien uudistettu 
henkilöstöstrategia vietiin lop-
puun viime vuodenvaihteeseen 
mennessä. Tämän strategian 
yhteiskunnallisia muutoksia 
käsittelevässä kohdassa tode-
taan, että vapaaehtoistoimin-
taan perustuvilla järjestöillä 
on merkittävä rooli yhteiskun-
nan elintärkeiden toimintojen 
turvaamisessa sekä kriisinsie-
tokyvyn lisäämisessä. MPK:n 
erityisasema erottuu tässä stra-
tegiassa selvästi puolustusvoi-
mien tärkeänä kumppanina. 
Tulevaisuudessa todennäköi-
sesti MPK:n kursseilla koulut-

tautuminen tullaan huomioi-
maan laajemmin reserviläisten 
ylennysten perusteena.

Viestintää kehitetään
MPK:n hallitus on asettanut 
tälle strategiakaudelle vies-
tinnän osalta keskeisimmäksi 
tavoitteeksi yhdistyksen tun-
nettuuden lisäämisen. Viestintä 
sisältyy kaikkeen toimintaan ja 
on osa meidän kaikkien työn-
tekijöiden, myös vapaaehtois-
toimijoiden tehtävänkuvaa. 
Viestinnän tehostamisessa 
kiinnitetään huomiota muun 
muassa verkkosivujen kehit-
tämiseen, aktiiviseen kurssi-
markkinointiin, sosiaalisen 
median hyödyntämiseen ja leh-
tiartikkeleiden julkaisemiseen.  
Nopeaa tiedonvälitystä ja ak-
tiivista keskustelua voi seurata 
esimerkiksi Lapin koulutus- ja 
tukiyksikön Facebook – sivu-
jen kautta. 

Kesää kohti
Lopuksi voi todeta, että MPK:n 
toiminnan tuloksellisuus perus-
tuu osaavien, ammattitaitoisten 
ja aktiivisten vapaaehtoistoi-
mijoiden arvokkaalle työlle.  
Maanpuolustuskoulutuksen to-
teuttamisessa ensiarvoisen pa-
noksen antavat myös lukuisat 
yhteistyökumppanit. Yhdessä 
toimimalla kehitämme Suomen 
kansallista ja kansainvälistä 
turvallisuutta. 

Nautitaan tulevasta kesästä 
liikkuen Lapin luonnossa!

antti tölli
koulutuspäällikkö

Koulutuspäällikön mietteitä 
uran alkutaipaleelta

Lapin Koulutus- ja tukiyksikön henkilöstö ja 
yhteystiedot:

KOTU-yksikön päällikkö Yrjö Säkkinen, 
puh. 040 552 4824, sp: yrjo.sakkinen(at)mpk.fi

Koulutuspäällikkö (sotilaskoulutus) Antti Tölli, 
puh. 040 522 7952, sp: antti.tolli(at)mpk.fi

Koulutuspäällikkö (VARTU-koulutus) Pasi Ylitalo, 
puh. 040 522 7058, sp: pasi.ylitalo(at)mpk.fi

Aurinkoista kevättä kaikille!

yrJö säkkinen
lapin kotu-yksikön päällikkö

kuVat: raimo karhu, kaisa nikkilä Ja matti soini

Ilmapuolustuspiirin 
toimintapisteet 
vuonna 2015
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 KILPAILUKUTSU

FALLING PLATES AMMUNNAN 
MESTARUUSKILPAILUT 4.7.2015

RESUL:N PALVELUSAMMUNNAN 
SM-KILPAILUT 2015 MIKKELISSÄ

Päijät-Hämeen reservipiiri kutsuu 
Reserviläisurheiluliiton 
perinneasemestaruuskilpailuihin 
Lahteen 16.-17.05.2015.

Kilpailupaikka on Panssariprikaatin ampumarata 
Hälvälässä.
Kilpailun johtajana toimii Arto Tapiomaa. 0

Kilpailu alkaa Lauantaina 16.5. klo 9.00, 
asetarkastus klo 8.30 alkaen kilpailupaikalla. 
Sunnuntaina 17.5. kilpailu alkaa klo 12.00 ja 
päättyy klo 18.00 mennessä.

Asetarkastukset suoritetaan ennen erän 
alkua ampumapaikalla.
Huomio 300m kivääriammunnassa 
suurin sallittu kaliberi 7,62mm

Lajit
Lauantai 16.05. 
Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 150m 3-asentoinen 
10+10+10 ls.
Perinnepistooli (sääntö 2.2.A) kuvio 25m 30 ls
Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 300m makuu 15 +15 ls.

Sunnuntai 17.05. 
Perinnepistooli (sääntö 2.2.A) koulu 25m 30 ls
Perinnekivääri (sääntö 4.1 A) 150m(kenttä) 10ls 
makuu+10ls pysty

Sarjat: 
H, H 50, H 60 / N ja N 50 sekä joukkuekilpailu joka 
lajissa. Joukkueeseen voi ilmoittaa 4 kilpailijaa, joista 
3 parasta otetaan huomioon tuloksessa. 
Piiri voi lähettää useampia joukkueita. Huom. 
Kilpailija voi kilpailla vain yhdessä sarjassa/laji.

Osallistumismaksu: 
25€ / laji. Joukkuekilpailussa ei eri maksua. Maksu 
30.04.2015 mennessä oltava suoritettu piirin tilille. 
Päijät-Hämeen reservipiiri  Osuuspankki 
FI8856100720069690  Viite perinne-ase 2015

Ilmoittautumiset
Vain piirit ilmoittavat kootusti osallistujansa 
kirjallisesti 15.4. mennessä sähköpostilla 
juha.nuoritalo@phnet.fi                                   
Yksittäisten jäsenyhdistysten ilmoittautumisia ei 
noteerata. Ilmoittautumisessa tulee olla kilpailijan 
nimi, sotilasarvo, sarja, piiri, ilmoittajan yhteystiedot.  
Joukkueiden kokoonpanot ilmoitetaan 9.5. 
mennessä. Jälki-ilmoittautuneita otetaan tilan 
salliessa 9.5. lähtien. 
Jälki-ilmoittautumismaksu on 50€ / laji  
Ratakapasiteetista johtuen rajataan osallistujien 
lukumääräksi 150m:n kivääriammuntaan 
112 ampujaa ja 300m kivääriammuntaan 
200 ampujaa. Pistooli koulu 90 ampujaa 
sekä kuvio 90 ampujaa, Kenttäammuntaan 90 
ampujaa. Kilpailijat sijoitetaan eriin ilmoittautumis-

järjestyksessä. 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 mukaan. Vakuutus dokumentit 
tullaan tarkastamaan ennen kilpailun alkua, ja tarpeen 
tullen hallussapitolupa. Jos vakuutus puuttuu, niin 
kilpailija ei ammu.
Kilpailussa käytetään vain järjestäjän jakamia nilkka-
tyynyjä. Ratakaukoputkien käyttö on sallittu. Omat 
ampuma-alustat mukaan!! 
Radalla on mahdollisuus kenttämuonitukseen sekä 
bufettipalveluihin omakustannus hinnoin.

Kilpailumaksua ei makseta takaisin jos ampuja 
ei ole peruuttanut osallistumista 9.5. mennessä.
Rata-alueella ei voi yöpyä.

Kilpailijoiden tulee perehtyä tarkoin perinnease-
ammunnan sääntöihin ja noudattaa niitä!

Lisätietoja kilpailuista antaa Marko Patrakka 
markopatrakka@phnet.fi tai 050-5570761

Tervetuloa Päijät-Hämeeseen!

KILPAILUKALENTERI 2015                 

Tukeva j-os.
tai vastaava

Pistooliampumahiihto Pohjois-Savo Iisalmi 14.2. Mikko Laajalahti
Talvikilpailu Pohjois-Savo Iisalmi 15.2. Mikko Laajalahti
Talvijotos Varsinais-Suomi Virttaa PORPR 6.-8.3. Minna Nenonen
Sotilasmaastohiihto Uusimaa Mäntsälä 7.3. Jarmo Sulopuisto
Ilma-aseet Etelä-Häme Toijala 7.-8.3. Heikki Ahola
Häyhä – TA -kilpailu TA-Kilta Säkylä PORPR 13.-15.3. Pasi Lönnberg
Ampumahiihto Kainuu Kuhmo 14.-15.3. Martti Hämäläinen
Reserviläispilkki Pohjois-Savo Keitele 28.3. Ossi Salonen
Ampumasuunnistus Etelä-Häme Hattula 2.-3.5. Raimo Siren
Perinneaseet Päijät-Häme Lahti PSPR(rata) 16.-17.5. Marko Patrakka
Palvelusammunnat Suur-Savo Mikkeli KARPR 4.7. Pirkka Juntunen
Falling Plates Suur-Savo Mikkeli KARPR 4.7. Pirkka Juntunen
Reserviläisgolf Suur-Savo Joroinen 18.7. Ari Ukkola
SRA –amp.mest. Pohjois-Pohjanmaa Hiukkavaara KAIPR 31.7.-2.8. Asmo Saarela
RUL/RES ampumamest Kymenlaakso Tyrri UTJR 14.-16.8. Sakari Ahola
Vakiokivääri Kymenlaakso Tyrri UTJR 15.8. Sakari Ahola
Maastokilpailu Etelä-Häme Valkeakoski 23.8. Timo Salonen
Neliottelu Helsinki Espoo 5.9. Toni Kallio-Könnö
Pistooliampumajuoksu Helsinki Espoo 6.9. Toni Kallio-Könnö
Pystykorva SM-kilp. Päijät-Häme Lahti PSPR(rata) 12.9. Marko Patrakka
Partiokilpailu Varsinais-Suomi Raisio 12.-13.9. Erkki Lehmus
Meritaitokilpailu Varsinais-Suomi Turku MERISK 12.-13.9. Oskari Huiskala
Syysjotos Uusimaa Mäntsälä PSPR 18.-20.9. Jarmo Sulopuisto

Kilpailujen ja tapahtumien kilpailukutsut ovat luettavissa liiton verkkopalvelusta www.resul.fi ja ne julkaistaan Reserviläinen -lehdessä.
Kilpailujen ja tapahtumien vastuuhenkilöiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet saa pyynnöstä liiton toimistosta, info@resul.fi

Kilpailu Piiri/Liitto Paikkakunta Ajankohta Vastuuhenkilö
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RESERVILÄISURHEILULIITON PERINNEASE SM KILPAILU 2015 LAHDESSA

n Rovaniemen reserviupseeriker-
hon kevätkokous pidettiin tors-
taina 26.2.2015 Toramon reser-
viläistalolla. Kevätkokouksessa 
palkitaan tavan mukaan edellisen 
vuoden ansioituneet toimijat kier-
topalkinnoilla. 

Ltn Tuomo Koivisto palkittiin 
menestyksestä monissa ampu-
makilpailuissa vuoden ampujan 
palkinnolla. Koiviston paras saa-
vutus oli perinneaseiden SM-kil-
pailuissa, kivääri 300-m sarjassa, 
ammuttu toinen sija. Lapin sodas-
ta 70-vuotta juhlavuoden tapah-
tumien järjestämisestä palkittiin 
upseerin miekalla maj Unto Sil-
vennoinen. Rovaniemellä kaikil-
le reserviläisille avointa pistoo-
liampumakoulua nyt toista vuotta 
vetänyt ltn Tomi Hämäläinen 
palkittiin vuoden upseerin pokaa-
lilla ja majurin malja annettiin ltn 
Annukka Kurviselle kerhon toi-
minnan kehittämisestä.

Rovaniemen kerho on kevään 
aikana aktiivisesti mukana mo-
nessa. Perjantaina 13.3. järjes-
tetään talvisodan päättymisen 
75-vuotisjuhla, jota edeltää perin-
teinen kenttälounas Koskikadulla 
ja seppeleenlasku muistomerkillä. 

Lauantaina 14.3. järjestämme 
jo perinteeksi muodostuneen ve-
teraanikeräyksen. 

27.4. on ympäri Suomea erilai-
sia tapahtumia Lapin sodan päät-
tymisen 70-vuotisjuhlan vuoksi. 
Rovaniemellä järjestetään iso 
päiväjuhla, johon odotetaan kan-
sallisen ja kansainvälisen tason 
arvovieraita. 

Toukokuussa järjestämme re-
serviläisen kenttäkelpoisuutta 
mittaavat testit (kestävyyskunto, 
lihaskunto, marssi, suunnistus, 
ammunta) ja kesällä alkaa pyöri-
mään erilaiset vakiintuneet am-
munnat. 

Lisätietoa tapahtumista kerhon 
nettisivuilta: www.rul.fi/rovaniemi

Rovaniemen Reserviupseerikerhon 
palkitut kevätkokouksessa. Vasem-
malta Luutnantti Annukka Kurvinen, 
Majuri Unto Silvennoinen ja Luut-
nantti Tuomo Koivisto.

Rovaniemen                                 reserviupseerikerho........kuulumisia .............

Reserviupseeripiiri palkitsi Rova-
niemen Reserviupseerikerhon aktii-
veja tammisunnuntain tilaisuudes-
sa vasemmalta Tomi Hämäläinen, 
Annukka Kurvinen, Matti Pulkkinen 
ja Tomi Tuominen.
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 KOKOUKSIA

Kivalon Reserviläismaja ry
Kivalon Reserviläismajan kevätkokous pidetään torstaina
09.04.2015 klo 18.00 Keminmaalla Rantatie 21, vanha 
kunnanvirasto, 2. kerros, kokoushuone.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!                                        Hallitus

Lapin Reserviupseeripiiri ry
Vuosikokous pidetään lauantain 28. päivänä 
maaliskuuta 2015 Ylitornion kunnantalolla.
Asialistalla: 
Tilinpäätökset v. 2014, Piirin toimintakertomus v. 2014,  
Lisäksi vuoden 2014 toiminnasta palkitsemiset.
Päivän ohjelma on seuraava:
klo 10.00  Piirihallituksen kokous
klo 11.00  Lounas 
klo 12.00  Palkitsemiset
Esitelmä Maanpuolustuskorkeakoulun professori evl. 
Jari Rantapelkonen ” Informaatiosodankäynti nykypäivänä”
klo 13.15  Piirin vuosikokous 
Tervetuloa! Piiri tarjoaa lounaan kokousedustajille 
 

Lapin Reserviläispiiri ry
Kevätkokous pidetään lauantaina 28. päivänä maaliskuuta 
2015 Rovaniemellä Toramon Reserviläistalolla.
Asialistalla: 
Tilinpäätökset v. 2014, Piirin toimintakertomus v. 2014, 
Piirin uusien sääntöjen hyväksyminen.   
Lisäksi vuoden 2014 toiminnasta palkitsemiset.

Päivän ohjelma on seuraava:
klo 10.00  Piirihallituksen kokous
klo 11.00  Lounas 
klo 12.00  Esitelmä Jari Rantapelkonen 
Maanpuolustuskorkeakoulun professori evl.  Jari 
Rantapelkonen ” Informaatiosodankäynti nykypäivänä
klo 13.15  Piirin vuosikokous

Tervetuloa! Piiri tarjoaa lounaan kokousedustajille 

Jäämerentie 1 94450 KEMINMAA • Puh. 400 692 972 • kone.varonen@pp.inet.fi • www.konevaronen.com

n Kivalon Reserviläismaja sijait-
see Keminmaassa Kivaloiden ul-
koilualueella. Keminmaan Lauti-
osaaresta majalle pääsee ajamalla 
Sompujärven tietä noin 26 km ja 
kääntymällä siitä Oravakankaan 
tielle, Martimoaavan soidensuoje-
lualueen suuntaan. Maja on noin 
kuuden kilometrin päässä Orava-
kankaan tiellä.

Maja erillisine saunoineen, 
laavuineen ja muine tarpeellisi-
ne lisärakennuksineen sijaitsee 
jylhässä Yli-penikkavaaran rin-
teessä. Majassa on keittiö, takka-
huone ja kolme makuuhuonetta, 
kuivakäymälä sekä laaja ulkote-
rassi. Vuodepaikkoja majassa on 
12 kappaletta ja yksi vuodesoh-
va. Käyttövesi majalle saadaan 
pumpulla kirkasvetisestä porakai-
vosta. Jätevesi on viemäröity ja 
jätehuolto hoidettu. Ulko-wc ja 
puulämmitteinen sauna ja laavu 
ovat pihapiirissä, lähellä Penik-
kalampea.

Majan pääikkunasta on näky-
mä luonnonpuroon patoamalla 
rakennetulle lammelle. Puroku-
rua käyttävät lentoreittinään han-
het, kuikat, joutsenet ja vesilin-
nut pesivät lammella ja purossa. 
Martimoaavan soidensuojelualue 
ja majan ympäristö on mainiota 
marjastus-, sienestys- retkeily-, 
patikointi- ja metsästysmaastoa. 
Lähellä sijaitsee jääkärikämppä, 
Keski-Penikan näkötorni ja laavu 
ja alueella on lisäksi autiotupia, 
tulipaikkoja, patikka- ja kelkka-
reittejä Keminmaahan, Simoon ja 
Ranualle asti. Majaa voi käyttää 
mm. kokouksien, kilpailujen, juh-
lien, illanistujaisten ja saunailto-
jen tukikohtana. Majalla viihtyy 
niin yksin kuin porukallakin.

Pääsääntöisesti maja on käy-
tettävissä ”lämpimänä ja vähälu-
misena aikana” eli maalis- joulu-
kuun välisenä aikana. Jos haluaa 

käyttää majaa tammi-helmikuun 
aikana, siitä on neuvoteltava ma-
jaisännän kanssa.  Majan vara-
ukset tehdään puheenjohtajalta 
ja majaisännältä. Aina kannattaa 
varata maja ennakkoon.

Reserviläismajan omistavat 
alueen yhdeksän reserviläis- ja 
maanpuolustusyhdistystä. Maja 
on vuokrattavissa yritysten, yh-

teisöjen tapahtumiin ja virkistys-
käyttöön. Kun maja on vapaana, 
sitä vuokrataan perhe- ja juhla-
käyttöön. Majalle voidaan järjes-
tää myös ruokapalvelu. Kivalon 
Reserviläismajaa on käytetty yri-
tysten, yhdistysten ja koulujen 
tarpeisiin. 

Majaisäntänä on Pekka Hil-
dén, puheenjohtajana Tuomas 

Saarenpää ja varapuheenjohtaja-
na Jorma Jylänki. He opastavat 
reserviläismajan vuokraukseen ja 
käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Tee oma varauksesi ajoissa, jol-
loin saat käyttövuoron juuri halu-
amallesi ajankohdalle.

Pekka Hildén, 
puh. 0400 947 203, 
hildenpekka@hotmail.com

Tuomas Saarenpää, 
puh. 050 571 9548, 
tuomas.saarenpaa@gmail.com

Jorma Jylänki, 
puh. 0400 702 566,  
jorma.jylanki@pp.inet.fi

Lisätietoa Martimoaavan 
retkeilyalueesta: http://www.
luontoon.fi/martimoaapa
http://www.martimoaapa.com

VIERAILE KIVALON 
RESERVILÄISMAJALLA

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
Lapin Nuijan toimintaa tukee 

Paavo Kuukkanen

Puutarhakatu 9 Tornio puh. 016-482201

PE & LA KARAOKETANSSIT
TORSTAINA TIETOVISA

ARKIPÄIVINÄ
PIHVI-
LOUNAS
12 €

KEITTIÖ AVOINNA: ARK.11-18,
PE 11-20, LA 12-20, SU 12-18
muina aikoina tilauksesta

Lokakuussa kerholla

MUISTA - Pikkujouluvaraukset ajoissa!!!
Puutarhakatu 9 Tornio puh. 016-482201

PE & LA KARAOKETANSSIT
TORSTAINA TIETOVISA

ARKIPÄIVINÄ
PIHVI-
LOUNAS
12 €

KEITTIÖ AVOINNA: ARK.11-18,
PE 11-20, LA 12-20, SU 12-18
muina aikoina tilauksesta

Lokakuussa kerholla

MUISTA - Pikkujouluvaraukset ajoissa!!!LA
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RAKASTU 
HUIPPUVARUSTELUUN!
Active Edition -mallilla reittisi on aina selvä eteen ja taakse, sillä 
vakiona ovat mm. navigaattori ja peruutuskamera osana Toyota 
Touch 2 with Go -mediakeskusta. 16” kevytmetallivanteet 
takaavat tyylin. Tervetuloa ajamaan hyvin varustettu Auris!

AURIS 
TOURING SPORTS 
ACTIVE EDITION. 
ALK. 24.951 €.

EU-yhdistetty kulutus 3,7-6,2 l/100 km, CO2-päästöt 85-143 g/km. 
Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta. 
Tarjous on voimassa toistaiseksi ja koskee rajoitettua erää vuonna 2014 rekisteröitäviä autoja.

S 

KYSY MYÖS JUHLAPAKETTIA, 
ETUSI 1.775 €!

Mallisto alkaen: autoveroton suositushinta , 
arvioitu autovero , toimituskulut , arvioitu 
kokonaishinta sisältäen toimituskulut  

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

ANTENNIHUOLTO
A & T KOIVUNIEMI KY

AITO AMMATTILAINEN
0500 926 304
040 550 9309
www.DigiDigi.fi Televes HD

Kone

Kone

Point

Point

www.kemijoki.fi, info@kemijoki.fi


