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Arctic Challenge
2015 - Air Power
n Puolustusvoimat ovat vuodesta 1956 asti olleet kansainvälisissä tehtävissä. Suezin kriisi ja sittemmin Kyproksen tehtävät
YK:n joukoissa toivat suomalaisille hyvän maineen tasapuolisina ja osaavina sotilaina joihin voitiin luottaa kovankin paiuneen
alla. Kenraalit Martola ja Siilasvuo ovat jääneet YK:n historiaan
loistavina johtajina. Tuo YK tehtävistä hankittu maine on vuosikymmenten aikana pysynyt ja suomalaiset sotilaat ovat haluttuja yhteistyökumppaneita.
Viime vuosina on Ilmavoimien tekemä harjoitusyhteistyö saanut laajalti kiitosta. Arctic Challenge harjoitus kasvatti edelleen
kunnioitusta meidän Hornet -lentäjiämme ja heidän tukijoukkojaan kohtaan. Lennoston henkilökunta ei aina kuule kuinka
mairittelevin sanoin heidän osaamistaan ylistetään. Me saimme
viimeksi viime vuonna Norjan Bodössä kuulla kuinka mieluisaa
on yhteistyö suomalaisten lentäjien kanssa. Korkea motivaatio
yhdistyneenä erinomaiseen ammattitaitoon – kuvailtiin meidän
lentäjiämme. Tuntui aivan kuin meihinkin olisi tullut ripaus ylimääräistä kunniaa lennoston hienojen suoritusten kautta.
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Suomen F/A-18 Hornetit tukeutuivat harjoituksessa Rovaniemen ja Bodön tukikohtiin.

Suomen harjoituksen johti Lapin lennoston komentaja eversti Jukka Ahlberg.
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Lapin Reserviupseeripiiri ry

45 kertaa ovat Kalotin reserviupseerit ja reserviläiset
kokoontuneet Pohjoiskalottitapaamiseen vuorovuosin
eri kalotin alueen maissa
yhteiseen harjoitukseen. Nyt
on aika muuttunut. Osallistujajoukot ovat ikääntyneet ja
esimerkiksi Ruotsin asevelvollisuuden loppuminen on
pysäyttänyt jäsenhankinnan
ja jäsenkunta on ikääntynyt
ratkaisevasti. On aika muuttaa Kalottitapaamista toimivampaan suuntaan ja saada
nuoret mukaan.
Suomi tulee esittämään,
että Kalottiottelu, joka aloitetaan uudelleen v. 2016, ja
Kalottitapaaminen sulautetaan yhteen. Kalottiottelu
joka on monipuolinen ampuma- ja sotilastaitoja mittaava
kisa järjestetään Rovajärvellä
ja samaan viikonloppuun kutsutaan myös veteraanireserviläiset tutustumaan kisaan,
auttamaan järjestelyissä ja
tapaamaan ystäviä ja kohtaamaan nuori reserviläispolvi
toiminnassa. Vanhat upseeritraditiot välittyvät yhteisissä
illanvietoissa ja saunahetkissä. Uudistettu kisatapahtuma
on myös hyödyllinen eri maiden puolustusvoimille sillä se
harjoittaa reservin todellisia
sotilastaitoja ja luo vahvaa
pohjoismaista maanpuolustushenkeä osallistujiin.
Lapin Piirien kansainvälinen yhteistyö on laajentunut
myös veljeskansaamme Eestiin ja kaikkiin meidän suuriin
tapahtumiimme tulemme kutsumaan edustajat Kaitseliitin Harju Malevan osastosta.
Meidän henkinen yhteenkuuluvuutemme kasvaa tapahtuma tapahtumalta ja me voimme auttaa toisiamme monin
käytännön toimin joista
nyt vahvana virinnyt
kurssiyhteistyö on
hieno esimerkki.

J

yhdistämään kalottiammunnat ja
kalottitapaamisen samalle ajankohdalle. Perinteinen herrasmieskilpailu ja kalottiammunnat suoritettaisiin samalle viikonlopulle
ja tilaisuuden hitsaisi yhteen yhteinen illanvietto kalottitapaamisen merkeissä. Tapahtuman koko
kasvaisi kerrasta ja viikonloppu
tarjoaisi monipuolisempaa ohjelmaa sitä hakeville.
Tätä kirjoitettaessa MPK:n ROVA2015 harjoitus on takanapäin ja
se keräsi tähän mennessä suurimman vapaaehtoisista muodostuneen joukon MPK:n järjestämään
ja puolustusvoimien tilaamaan
kertausharjoitukseen Lapin alueella. Tämä antaa uskoa siihen, että
vapaaehtoisten voimin kyetään
kouluttamaan puolustusvoimien haluamia asioita laadukkaasti
ja koulutustavoitteet saavuttaen.
KOTU-yksikkö tarvitsee aina lisää aktiiveja ja mukaan pääseminen on helppoa. Koulutustarjonta
ei sisällä pelkästään sotilaallista

koulutusta, vaan VARTU-sektori
(varautumis- ja turvallisuuskoulutus) on myös voimakkaassa kasvussa.
Lapin maanpuolustuksen tuki
on perustettu 11.1.1985 ja viettää
30v juhlavuottansa. Siihen liittyen
järjestettiin Toramolla 4.6 juhla ja
palkitsemistilaisuus, jolloin muistettiin ansioituneita Pohjantähti
ansioristeillä sekä standardeilla.
Haluan onnitella yhdistystä ja kiittää annetusta tuesta toimintamme
tukemisessa. Jokainen yksityishenkilö tai firma voi olla osana
tukemassa maanpuolustustyötä
maksamalla Lapin Maanpuolustuksen Tuki ry:n jäsenmaksun.
Saadut varat käytetään reserviläistoiminnan tukemiseen Lapinläänin
alueella.
18.4.2015 vietettiin Tornion Reservinupseerit ry:n 70v ja Tornion
Reserviläisten 65v yhteinen vuosijuhla Tornion musiikkitalolla. Tapahtuma oli jaettu kahteen osaan.
Päiväjuhlaan musiikkitalolla ja iltajuhlaan ravintola Kisällissä. Onnittelut yhdistyksille merkkipäivän johdosta ja hienosta juhlasta.
Jäsenmäärämme on jatkanut
laskuaan melkoisen tasaisella
vauhdilla. Korostan vieläkin jäsenhankinnan tärkeyttä. Luokaa
henkilökohtaisesti kontakteja nuoriin vänrikkeihin ja jo vanhempiin
reservinupseereihin, jotka eivät
vielä ole jäseniämme. Yksittäisistä uusista jäsenistä kasvaa puro,
joka hillitsee jäsenmäärän tippumista. Yksittäisissä yhdistyksissä
se varmasti kääntyy helposti jopa
nousuun.

Janne Rahkonen

Kesällä reippaillaan ja ulkoillaan
Puheenjohtaja

Lapin Reserviläispiiri ry

n Hallitus on maassa vaihtunut ja ohjelma on tehty. Säästöjä ja korjauksia luvataan.
Puolustusvoimille on puheissa luvattu Kanervan toimikunnan suunnittelemat korotukset määrärahoihin lähivuosien aikana. Koko reserviläiskenttä toivoo, että lupaukset
pidetään ja määrärahat nousevat. Hallituskoalitio on uusi
– toivottavasti se on riittävän
määrätietoinen ja saa tehtyä
isot leikkaukset sinne missä
paljon rahaa käytetään. Koirat haukkuvat mutta karavaani kulkee. Nyt ei pääministeri saa ajatella some suosiota vaan Isänmaan parasta.
Reserviläiskentällä on herännyt uusi aktiivisuus osallistua vapaaehtoisiin harjoituksiin. Rova -harjoitus
kokosi liki 300 osallistujaa
ennakoidun 120 sijasta. Hienoa todeta, että vuosien työ
kantaa hedelmää ja kenttä
vastaa koulutustarjontaan.
Nyt on todellinen tarve osoittaa koko yhteiskunnalle ja
ympärysvalloille reservin
valmius puolustaa maata. On
viranomaisten tehtävä luoda
resurssit tähän.

Puheenjohtaja

ärjestötoiminta on hiljentynyt
kesätauolle. Takana on aktiivinen kevät ja nyt on aika ladata
akut syksyä varten. Piiritasolla
yksi iso asia on saatu päätökseen,
nimittäin Toramo on vaihtanut virallisesti omistajaansa. Sopimus
on allekirjoitettu ja olemme saaneet luvan aloittaa kiinteistön korjaustoimenpiteet. Ensimmäisenä
hankintalistalla on ilma-vesilämpöpumppu, jolla saamme kiinteistön lämmityskustannuksia merkittävästi alaspäin pitkässä juoksussa. Lähdemme toteuttamaan korjaussuunnitelmaa pala kerrallaan siihen asti, että kiinteistö saadaan haluttuun kuntoon.
Kevätkokouksemme järjestettiin Ylitornion kunnantalolla ja
juhlapuhujaksi oli kutsuttu maanpuolustuskoulun sotilasprofessori
Everstiluutnantti Jari Rantapelkonen. Hän piti hyvinkin ajatuksia
herättävän luennon informaatiosodasta Ukrainassa. Esitelmä herätti
kovasti keskustelua ja saimme hyviä vastauksia heränneisiin kysymyksiimme. Kiitoksia Ylitorniolle
järjestelyistä ja erityiskiitos esitelmän pitäjälle.
Kalottitapaamisen osallistujalistat on lyöty lukkoon ja saimme
kuin saimmekin molemmilta piireiltä osallistujakiintiön täyteen.
Tämän vuoden tapaaminen on
laskujeni mukaan 45 kerta, kun
tapahtuma järjestetään tässä muodossa. Tulevaisuudessa koitamme saada uudenlaista formaattia
tapahtumaan, joka houkuttelisi
myös nuorempaa väkeä mukaan
ja näin varmistamaan jatkuvuutta. Ensivuonna Suomessa järjestettävässä tapahtumassa pyrimme

T

ätä lukiessa Puolustusvoimain
lippujuhlan päivää on vietetty
ympäri Suomen. Paraati pidettiin tänä vuonna Oulussa. Lapista oli yllättävän monta reserviläistä
paraatissa mukana.

Kansallisen veteraanipäivän
27.4. seppeleenlasku onnistui suhteellisen hyvin. Liiton tavoitteena
oli laskea seppeleet mahdollisimman monelle Suomen yli 600 sankarihaudasta. Tietojeni mukaan 11
Lapin Reserviläispiirin yhdistystä
laski seppeleen sankarihaudoille.

Reserviläisliitto myönsi lippujuhlan päiväksi Reserviläisliiton
Erikoisansiomitaleja yli kymmenen
vuotta jäsenistöön kuuluneille hakemusten perusteella. Mitalit ovat
nyt saapuneet. Seuraavan kerran
liitto myöntää näitä mitaleja luultavasti kymmenen vuoden päästä.
Onnittelut mitalin saajille sekä tietenkin ylennyksen saaneille.
Sotavahinkosäätiö jakoi tunnustuspalkintoja vapaaehtoiselle
maanpuolustukselle. Yksi palkinto tuli Lappiin toiminnanjohtajallemme Kai Leinoselle. Kai tekee
tunnollisesti työtään toimien Lapin Reserviupseeri- ja Reserviläis-

Hyvää kesää
kaikille!
Toivottaa Lapin Nuijan toimitus

piirien toiminnanjohtajana sekä
Lapin Nuija -piirilehden päätoimittajana. Hän on myös pohjoisen
alueen reserviläisten Kalottitapaamisen keskeisiä toimijoita. Onnittelut koko kentän puolesta.

Kesä tulee ja yhdistykset järjestävät ulkoilua ja kisailuja. Ylä-Lapin kuntomarssi järjestetään jalkamarssina lauantaina 4.7 Pyhältä
Luostolle. Nyt on mahdollisuus
marssia kauniissa tunturimaisemissa kolmisenkymmentä kilometriä. Kurssi järjestetään MPK:n
kurssina. Tämän lisäksi yhdistykset järjestävät ampumakisoja, pistooliampumajuoksuja ym. reserviläiskuntoa kohottavaa toimintaa
– ei muuta kuin reippaasti mukaan.

Jari Vaarala

Muista
luovuttaa
verta!
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• LAPIN ALUETOIMISTO •

J

Aika jälkeen uudistuksen

ääkäriprikaatin ensimmäinen
puolivuotiskausi uudessa johtamisrakenteessa ja kokoonpanossa alkaa olla takanapäin ja
on ensimmäisten arviointien aika. Voidaan perustellusti sanoa, että huolellinen suunnittelu ja valmistelutyö kantavat hedelmää, sillä uuden organisaation toiminta on käynnistynyt suuremmitta vaikeuksitta sekä Sodankylässä
että Rovaniemellä. Toimintatavoissa
ja käytänteiden yhtenäistämisessä on
vielä varmasti hiottavaa, mutta perusasiat ovat raiteillaan. Asevelvollisten
koulutus on edelleen joukko-osaston
ykköstehtävä, mutta yhä vahvemmin
rinnalle ovat nousseet valmiuteen
sekä sotilaallisen maanpuolustuksen
suunnitteluun ja toimeenpanoon liittyvät tehtävät. Näiden tehtävien myötä
Jääkäriprikaati kiinnittyy yhä voimakkaammin Lapin maakuntaan. Tämä on
konkreettisesti näkynyt kevään aikana
mm. useiden alueellisten toimijoiden
kanssa solmittujen yhteistoimintasopimusten ja muun käytännön yhteistoiminnan muodossa. Sotilaallisen
maanpuolustuksen tehtävien ohella
Jääkäriprikaati vastaa muille viranomaisilla annettavasta virka-avusta
koko Lapin maa- ja sisävesialueella.
Virka-avun toimeenpanokyvyssä ei
ole tapahtunut muutosta aikaisempaan
verrattuna.
Maanpuolustustyön toimijana Jääkäriprikaatiin kuuluva Lapin aluetoimisto on jatkanut aikaisempien
kahden aluetoimiston työtä koko
maakunnan maanpuolustustahdon
edistäjänä ja asevelvollisten asiainhoitajana. Jääkäriprikaatin maanpuolustustyön tavoitteena on ylläpitää ja
kehittää lappilaista jo ennestään korkeaa maanpuolustustahtoa. Erityinen
huomio kiinnitetään veteraanien ja
maanpuolustusjärjestöjen tukemiseen.
Jääkäriprikaati pyrkii järjestämään
resurssien puitteissa kattavasti maanpuolustustapahtumia joihin yleisöllä
on mahdollisuus osallistua. Maanpuolustustyöhön liittyen Jääkäriprikaatin
henkilöstöä osallistuu myös muiden
toimijoiden järjestämiin maanpuolustustapahtumiin aina kun päätehtävät sen sallivat. Alkavan kesäkauden
tapahtumista voidaan nostaa esiin
veteraaneille suunnattu Rosvopaistitapahtuma sekä elokuulle ajoittuvat
2/15 saapumiserän valatilaisuus sekä mainio ”puistokonsertti” Miljazz
Rovaniemellä. Tässäkään yhteydessä
en malta olla korostamatta maanpuolustustyömme keihään kärkeä, Lapin
Sotilassoittokuntaa, jota on mahdollisuus kuulla edellä mainittujen lisäksi
useissa muissa tilaisuuksissa pitkin

vuotta. Yli kolmekymmentä soittajaa
käsittävä ”bändi” soittaa monipuolista
musiikkia jokaisen makuun yli tyylisuuntien. Kannattaa tulla kuuntelemaan ja ihastumaan.
Puolustusvoimauudistuksen keskeinen päämäärä oli palauttaa toiminta
ja resurssit tasapainoon. Kestämätön
tilanne, jossa asevelvollisten koulutuksesta erityisesti reservin suorituskyvyn osalta oli jouduttu tinkimään useiden vuosien ajan, ei voinut
enää jatkua jotta käsitteellä uskottava
puolustuskyky olisi katetta. Kuluvana vuonna Jääkäriprikaati kouluttaa
kertausharjoituksissa n. 1500 reserviläistä, joka on noin kymmenkertainen
määrä edellisvuoteen verrattuna. Näin
aletaan lähestyä lukua, joka vastaa reservin koulutuksen määrällistä tarvetta. Numeroiden valossa tarkasteltuna
on uudistus tuonut tavoiteltua tasapainoa. Tätä kirjoittaessani hallituksen
muodostaminen on viime metreillä
mutta hallitusohjelman sisällöstä ei
vielä ole tarkempia tietoja. Voi vain
uskoa ja toivoa, että esitetyt lisämäärärahat puolustukselle toteutuvat, jotta
kehitys voi jatkua oikean suuntaisena.
Kertausharjoitusten ohella puolustusvoimien vapaaehtoiset harjoitukset sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
koulutustarjonta avaavat erinomaisia
mahdollisuuksia aktiivisille reserviläisille ja muille maanpuolustuksesta
kiinnostuneille hankkia lisää osaamista. Kesäkuussa toimeenpantava
MPK:n johtama ROVA15 harjoitus
on kerännyt yli 300 ilmoittautunutta.
Luku osoittaa, että koulutukselle on
tilaus ja vapaaehtoiskentässä tehtävä
arvokas työ on merkittävä tuki puolustusvoimille.

mahdollisuuden testata käytännössä
käskytysjärjestelmän toimivuutta laajassa mittakaavassa. Tarkemman analyysin paikka on tuonnempana, mutta
kirjeen saama julkisuus on ollut huomattava mikä kertoo mielestäni siitä,
että kansalaisten keskuudessa asia koetaan tärkeänä. Näppituntuma on, että
kirje on voittopuolisesti otettu hyvin
vastaan ja saatu palaute on ollut pääosin positiivista. Yhteydenottoja Lapin
aluetoimistoon on tullut useita satoja.
Pääosa yhteydenotoista on tapahtunut
kätevästi sähköpostilla ja liittynyt asevelvollisen sijoitusta koskeviin tarkentaviin kysymyksiin.
Puolustusvoimilta postitetun kirjeen
myötä käsite asevelvollisuus on saattanut kirkastua monille ”asiaa harrastamattomille” reserviläisille. Satuin
viimeksi alkutalvesta kuulemaan
keskustelun jossa pari arviolta noin
kolmekymppistä kaverusta kyselivät
toistensa kuulumisia. Siinä yhteydessä
toinen sitten kysymään, että ”..niin
missäs sinä suorititkaan asevelvollisuutesi”? Kysymykseen on käytännössä mahdoton vastata ja osoittaa,
että kysyjä ei täysin ymmärrä mitä
asevelvollisuus tarkoittaa. Ehkäpä se,
että puolustusvoimat muistutti kirjeitse sodan ajan tehtävästä, on saanut
tämänkin kysyjän havahtumaan, että
asevelvollisuus on paljon muuta ja
paljon enemmän kuin lyhyt, vaikka
sinänsä merkittävä varusmiespalvelu-

saika. Velvoittavuus on hyvä muistaa
myös niiden onnekkaiden ja valittujen jotka saavat postiinsa käskyn
saapua kertausharjoitukseen. Tässäkin
tapauksessa todellisuus on joissakin
tapauksissa vuosien varrella hämärtynyt ja harmittavan yleisesti puhutaan
kertausharjoituskutsusta. Kyseessä ei
suinkaan ole kutsu vaan käsky, josta voi saada vapautuksen vain tietyin
erikseen määritetyin varsin tiukoin
perustein, jotka aluetoimisto tapauskohtaisesti arvioi. Lapin Nuijan lukijat tiedostavat hyvin, että puolustuksemme uskottava suorituskyky perustuu koulutettuun reserviin ja siksi on
äärimmäisen tärkeää, että asevelvollisuutta pidetään arvossa. Tätä taustaa
vasten on pelkästään hyvä asia, että
julkisuudessa käydään keskustelua
asevelvollisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Kesän aikanaan painuessa syyspuolelle alkaa taas normaalirytmin mukaisesti Lapin aluetoimiston kutsuntakiireet. Elokuun lopulta aina marraskuun puoliväliin saakka kestävällä
”kutsuntaturneella” määrätään jälleen
noin 1000 Lapin alueella asuvaa nuorta miestä palvelukseen. Kutsunnat tullaan järjestämään kutsuntakuulutuksen
mukaisesti lähes jokaisessa Lapin kunnassa. Pelkosenniemen ja Savukosken
kutsunnat toimeenpannaan yhdistettynä ja tällä kertaa on isännän vuoro
Savukoskella. Pyrin itse osallistumaan

kutsuntatilaisuuksiin mahdollisimman
laajasti ja toivon, että minulla on näissä yhteyksissä mahdollisuus tavata
kuntien edustajia, viranomaisia ja paikallista maanpuolustusväkeä.
Viime vuoden lopulla kirjoitin edelliseen Lapin Nuija lehteen ajatuksiani
apulaiskomentajan tehtävästä. Asetin tällöin positiivisia odotuksia yhteistyölle Lapin maanpuolustusväen
kanssa. Nyt vajaan puolen vuoden jälkeen voin todeta yhteistyön alkaneen
erinomaisesti sekä viranomaistasolla,
että maanpuolustuksen yhdistys- ja
vapaaehtoiskentän osalla. Vain yhtenä
esimerkkinä mainittakoon helmikuussa Lapin aluehallintoviraston johdolla
toimeenpantu alueellinen maanpuolustuskurssi, joka kokosi yhteen ison
joukon eri toimi- ja hallinnonalojen
asiantuntijoita pohtimaan maanpuolustuksen kokonaisuutta. Nuo vain
muutamat mutta tiiviit kurssipäivät
vakuuttivat minut siitä, että Lapissa
turvallisuuskysymyksiin ja maanpuolustukseen suhtaudutaan alueellinen
näkökulma huomioiden oikealla vakavuudella ja terveellä harkinnalla. Näistä lähtökohdista voi saada aikaan vain
hyvää jälkeä. Lämmintä ja kaunista
alkavaa kesää sekä menestyksekästä
loppuvuotta toivotellen.

Eversti Timo Mäki-Rautila
Apulaiskomentaja
Jääkäriprikaati

Kevät kaudella suuren huomion ja
mielenkiinnon on kerännyt reserviläiskirje jolla puolustusvoimat on lähestynyt reserviä. Julkisuudessa on esitetty
arvailuja liittyykö noin 900000 kirjeen
lähettäminen turvallisuusympäristössä
tapahtuneeseen muutokseen. Kirje on
herättänyt huomiota myös kansainvälisesti. Mehukkaista otsikoista huolimatta tausta kirjeelle on paljon arkipäiväisempi. Asevelvollisuutta tutkinut ns. Siilasmaan työryhmä suositti jo
viitisen vuotta sitten puolustusvoimien
ja reservin yhteyden tiivistämistä. Puolustusvoimauudistuksen myötä joukkorakenteita on uudistettu merkittävästi, mistä johtuen reserviläisten sijoituksia on tarkistettu kautta linjan. Tästä
syystä ajankohta oli nyt otollinen ja
tarve ilmeinen ajoittaa reserviläiskirjeen lähettäminen juuri tähän hetkeen.
Kirjeiden lähettäminen tarjosi samalla
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Sodankylä LAPALTSTO
Tornio LAPALTSTO

Liiten
Nikumaa
Riekki
Vilhunen
Walkeajärvi
Brehmer

Jonne Ilmari
Tytti Kaarina
Jukka Artturi
Simo Joona Samuli
Jyri Juhana
Henrik Valfrid

Keminmaa LAPALTSTO
Rovaniemi LAPALTSTO
Rovaniemi LAPALTSTO
Rovaniemi LAPALTSTO
Rovaniemi LAPALTSTO
Kemi LAPALTSTO
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YLENNYKSET 4.6.2015  
RESERVIN ALIUPSEERISTO - MIEHISTÖ

ITO90M ja
jalkaväen soturi

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat
reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat
Sotilasarvoon:
Sipola
Sotilasarvoon:
Ala-Petäys
Jylhä
Lahtinen
Sotilasarvoon:
Hyvärinen
Pietikäinen
Timonen
Sotilasarvoon:
Lakkala
Sotilasarvoon:
Kaulanen
Sotilasarvoon:
Taanila
Uusitalo

YLIVÄÄPELI
Seppo Sakari
YLIKERSANTTI
Asko Jaakko Tapani
Juha Pekka
Lotta-Eveliina Johanna
KERSANTTI
Ari Heikki
Jussi Kustaa
Mika Tapani
ALIKERSANTTI
Pasi Armas Samuel
KORPRAALI
Kimmo Erkki
YLIRAJAJÄÄKÄRI
Heikki Lauri Mattias
Sami Petteri

Sodankylä
Sodankylä
Rovaniemi
Rovaniemi
Inari
Muonio
Kemi
Sodankylä
Kolari
Kemi
Rovaniemi

ROVANIEMEN 						

2015

ILMATORJUNTAPATTERISTO
Johdanto

SU 23.8. klo 14.00
Rovaniemi,
Koskipuisto
Lapin sotilassoittokunnan big band
Varusmiessoittokunnan showband |
SAMI SAARI, laulu
VAPAA
PÄÄSY!

Puolustusvoimat | miljazz.fi

Lapin ilmatorjuntarykmentti lakkautettiin vuoden 2014 lopussa ja
samalla Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo liitettiin Jääkäriprikaatiin. Samassa yhteydessä patteriston tehtävät erityisesti joukkotuotantovelvoitteiden suhteen
hieman täsmentyivät. Muutos on
aina haastava savotta, mutta oikein toteutettuna se tarjoaa myös
mahdollisuuden kehittymiselle.
Tässä hengessä on patteriston tulevaisuutta rakennettu ja tätä luettaessa olemme menossa hyvällä
vauhdilla oikeaan suuntaan.
Kaiken muutoksen keskellä on
myös hyvä pitää mielessä, että
Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston keskeinen perustehtävä säilyy
ennallaan. Selkeänä tavoitteena
on antaa tulevaisuudessakin laadukasta koulutusta asevelvollisille ja tuottaa korkeatasoisia joukkoja reserviin.
Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo 2015 muodostuu komentajasta, esikunnasta ja kolmesta,
hyvinkin erilaisen tehtäväkentän
omaavasta perusyksiköstä. Seuraavien kappaleiden myötä on
tarkoitus antaa lukijalle tiivistetty
kuva siitä miltä patteristo näyttää
ja mitä patteristossa tehdään.

Ilmatorjuntapatteri
Ilmatorjuntapatteri pitää harteillaan ilmatorjunta-aselajin pohjoisia perinteitä ja jatkaa ilmatorjuntayksiköiden koulutusta. Yksikköön muodostetaan peruskoulutuskauden jälkeen kaksi koulutusosastoa. Ensimmäisen muodostaa
aliupseerikurssi ja toisen joukkotuotanto-osasto. Yksikössä koulutetaan ilmatorjuntaohjuspattereita
(90M), ilmatorjunnan johtoportaita (06) ja ilmatorjunnan tutkajaoksia (87M). Yksikkötyyppien
koulutus toteutetaan niin sanottua
vuorotteluperiaatetta käyttäen.

Kun aliupseerikurssilla koulutetaan johtoportaan (06) johtajia,
on samaan aikaan joukkotuotanto-osastolla käynnissä ilmatorjuntaohjuspatterin (90M) erikois- ja
joukkotuotantokausien koulutus.
Seuraavan saapumiserän osalta roolit luonnollisesti vaihtuvat. Yksikön toimeenpanemalla
aliupseerikurssilla koulutetaan
ilmatorjuntamiesten lisäksi myös
sotilaspoliisialiupseerit koko Jääkäriprikaatin ja Kainuun prikaatin
tarpeisiin
Ilmatorjuntapatteri on ainoa
perusyksikkö Suomessa, joka
antaa koulutusta ilmatorjuntaohjusjärjestelmälle 90M. Ilmatorjuntaohjuspattereita koulutetaan
kaikkien puolustushaarojen ja
toimintaympäristöjen tarpeisiin,
mikä heijastuu muun muassa harjoitustoiminnan suuntaamisessa
joukkokoulutuskausilla.
Yksikön tehtäviin kuuluu
myös ilmatorjuntayksiköiden
kertausharjoitusten toteuttaminen tai vaihtoehtoisesti kyseisten
yksiköiden operatiivisten käyttäjien järjestämien harjoitusten
tukeminen.
Yksikössä annetaan koulutusta muun muassa seuraaville ilmatorjunnan järjestelmille: JONE, YVI1M/ITLKI06,
MOSTKA87M,
ITO90M,
ITO90MMOS, ITO90MVALE,
23ITK61/95, 12,7ITKK96. Lisäksi yksikössä koulutetaan ilmatorjunnan huoltojaoksia, joilla on kalustonaan muun muassa
ensihoito- ja muonitusryhmien
erikoisvälineistöä, sekä annetaan
koulutus ilmatorjunnan uusitulle
radiokalustolle.

2. Jääkärikomppania
2. Jääkärikomppania antaa koulutusta hajautetun jääkärikomppanian rynnäkkökiväärimiehen, konekiväärimiehen, tarkka-ampujan, taistelulähetin, tiedustelijan,

tulenjohtajan, lääkintämiehen,
ohjusmiehen, keittäjän ja kuljettajan tehtäviin. Tärkeintä koulutuskalustoa ovat rynnäkkökivääri, konekivääri, tarkkuuskivääri,
miinat sekä sinkoaseet. Jalkaväen
johtajatehtäviin valittavien varusmiesten aliupseerikoulutus annetaan Sodankylässä.
Hajautetun jääkärikomppanian taistelutapa, kalusto ja
henkilöstö on monipuolinen kokonaisuus. Komppaniassa palveleva varusmies saa monipuolisen ja fyysisesti sekä henkisesti
vaativan koulutuksen. Jokainen
taistelija saa hyvät yleistiedot ja
-taidot jalkaväen eri tehtävistä
sekä syventävät tiedot omasta erityistehtävästään. Yksikön
monipuolisissa tehtävissä löytyy
kiinnostavia tehtäviä monenlaisiin intresseihin.
Komppanian taistelu on tilanteen mukaan laadittu kokonaisuus, joka sisältää hyökkäyksiä,
puolustusta, viivytystä ja tuliylläkköjä. Periaatteena on: ”ISKE
- TUHOA - ISKE UUDELLEEN
JOSSAIN MUUALLA”.
Hajautetun jääkärikomppanian henkilöstöltä vaaditaan kykyä oma-aloitteiseen toimintaan.
Tehtävä on kyettävä toteuttamaan
yllättävissäkin tilanteissa sekä
puutteellisilla resursseilla. Taistelijoiden on säilytettävä toimintakykynsä ja kyettävä jatkamaan
taistelusuunnitelman toteuttamista saarrettuna vastustajan syvyydessä.

Tukikohtakomppania
Tukikohtakomppania tuottaa
ilmavoimien tarpeisiin huoltokomppanioita, joiden tehtävänä
on huoltaa tukikohtia kaikkine
huollon toimialoineen. Täydennys- ja kuljetusjoukkue vastaa
nimensä mukaisesti huollon toimialojen täydennyksistä, sekä
mahdollisten ajoneuvorikkojen

sattuessa evakuoinnista. Huoltopalvelujoukkueen repertuaariin
kuuluu puolestaan tukikohdan
henkilöstö muonittaminen. Ensihoitojoukkueen tärkeimpänä
tehtävänä tukikohdan alueella on
antaa henkeä pelastavaa ensiapua
loukkaantuneille. Komentojoukkue vastaa yksikön hallinnosta ja
lähettitoiminnasta, sekä komentopaikan perustamisesta ja suojaamisesta, joka hoidetaan vartiomiesten toimesta.
Huollon aliupseerikoulutukseen valitut komennetaan pääsääntöisesti Kainuun prikaatin
Kajaaniin. Sotilaspoliisijohtajaksi
valittujen osalta aliupseerikoulu
käydään patteriston ilmatorjuntapatterissa, josta löytyy myös ilmatorjunnan aliupseerikurssi.
Yksikön vastuulla on myös
ilmavoimien Rovaniemellä palvelevien erikoiskoulutettujen
sekä varuskunnallisiin tehtäviin
sijoitettujen varusmiesten yleinen
sotilaskoulutus ja hallinto. Nämä
varusmiesjohtajat ja erikoiskoulutettu miehistö valitaan ja koulutetaan Ilmasotakoulussa Tikkakoskella keskitetyn haun kautta.

Lopuksi
Tällaisella paketilla Rovaniemen
ilmatorjuntapatteristo suuntaa
tulevaisuuteen. Edellä kuvatun
varusmieskoulutuksen lisäksi
patteristolla on toki oma roolinsa
myös reserviläisten koulutuksessa. Erilaiset maanpuolustukseen
liittyvät tapahtumat ovat varmasti
lähellä useimpien Lapin Nuijan
lukijoiden sydäntä. Patteriston
soturit näkyvät edelleen aktiivisesti myös näissä toiminnoissa.
Haluan toivottaa kaikille Lapin
Nuijan lukijoille hyvää käynnissä
olevaa vuotta.

Rovaniemen

ilmatorjuntapatteriston komentaja
Everstiluutnantti Tero Ylitalo
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Arctic Challenge Exercise 2015
on yhtä kuin Air Power
NORJA, SUOMI JA RUOTSI

Arctic Challenge -harjoituksen konsepti pohjautuu Nordic
Air Meet (NoAM) -harjoitukseen sekä Cross Border Training
North -toimintaan. Konsepti on
rakentunut hiljalleen vuosikymmenen aikana. Ensimmäinen
Arctic Challenge järjestettiin
vuonna 2013. Silloin vetovastuussa oli Ruotsi.
- Jo 2013 oli selvää, että tätä perinnettä tullaan jatkamaan.
Osallistujamaita oli tänä vuonna järjestävien maiden lisäksi
kuusi maata sekä NATO. Eivät
ne osallistuisi, jos tämä ei olisi hyvä harjoitus, toteaa eversti
Ahlberg.

järjestivät Arctic Challenge
Exercise 15 (ACE15) -lentotoimintaharjoituksen 22. toukokuuta – 5. kesäkuuta. Parhaimmillaan ilmassa oli jopa 90
konetta yhteisoperaatiossa. Kyseessä on Ilmavoimien vuoden
tärkeimpiin kuuluva lentoharjoitus. Kaikkiaan Arctic Challengessa oli mukana yli sata lentokonetta.
Norjan, Suomen ja Ruotsin
isännöimään ja suunnittelemaan harjoitukseen oli rakennettu monimutkainen skenaario
eli harjoitusasetelma, jossa ilmaoperaatioita toteutettiin YK:n
mandaattiin perustuvassa kuvitteellisessa kriisinhallintaoperaatiossa. Koneiden roolit ja tehtävät vaihtelivat hyökkääjästä
puolustajaan. Välillä toimittiin
ilmasta-maahan roolissa ja välillä taisteltiin ilmaherruudesta.
Monimutkaiset skenaariot ja
monipuoliset harjoitteet ovat
korvaamattomia hävittäjälentäjien ammattitaidolle.
- Tutkitusti jo kymmenen
haastavaa harjoituslentoa nostaa
merkittävästi ohjaajan taitotasoa. Tällaisten harjoituslentojen
toteuttamiseen ei ole muuta keinoa kuin isot lentoharjoitukset,
kertoo Suomen harjoitusosaston
johtaja eversti Jukka Ahlberg.
Isot kansainväliset lentoharjoitukset mahdollistavat myös
oman suorituskyvyn vertaamisen muihin. On mentävä muiden
maiden mukaan lentämään, sillä
mittarien löytäminen on muutoin mahdotonta.
- Lennontaltiointijärjestelmät
ovat lahjomattomia. Tiedot tallentuvat digitaalisesti ja jokaista suoritusta voidaan seurata
sekunnin murto-osan tarkkuudella, eversti Ahlberg kertoo.
Harjoituksen jälkeen konkreettiseksi mittaustulokseksi jäävät
tilastot, joista voidaan päätellä
paljonkin Suomen ilmapuolustuksen kyvystä.

Kustannustehokkaasti
omista tukikohdista

Ilmasotakoulun käyttöhuoltoharjoituksessa olleet lentoteknisen kurssin aliupseerioppilaat opiskelivat, kuinka
Hornet-hävittäjä tankataan.





HÄYHÄ 2015 • TARKKA-AMMUNNAN SUOMENMESTARUUSKILPAILU 13.-15.3. SÄKYLÄ




 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Arctic Challenge -tapahtuman
tavoitteena oli harjoitella monikansallisten ilmaoperaatioiden
suunnittelua ja toteutusta sekä
kehittää kansainvälistä yhteistoimintakykyä. Odotukset harjoitustavoitteiden täyttymisen
osalta olivat korkealla.
- Tämänkaltaiseen suureen
harjoitukseen osallistuminen
antaa hyvät valmiudet osallistua
kansainvälisiin ilmaoperaatioihin esimerkiksi kriisinhallintaoperaatioissa. Lisäksi se kehittää kykyä hoitaa lakisääteistä
ykköstehtäväämme, eli Suomen
puolustusta, eversti Ahlberg listaa harjoituksen hyötyjä.
Osallistujamaiden hävittäjäohjaajat pääsivät harjoittelemaan kansallisia suorituskykyjä,
taktista osaamista sekä yhteistyön eri muotoja laadukkaasti
ja kustannustehokkaasti. Myös
johtokeskusten ja lentotekniikan
henkilöstö harjoitteli kansainvälisessä ympäristössä.
- Harjoitus mahdollistaa monikansallisen verkostoitumisen
nuorimpienkin taistelunjohtajien, mekaanikkojen ja ohjaajien kesken. Lisäksi harjoitusta

voitiin hyödyntää myös muun
ilmavoimien koulutuksen kannalta. Esimerkiksi Ilmasotakoulun lentoteknisen kurssin
aliupseerioppilaat olivat täällä
käyttöhuoltoharjoituksessa,
eversti Ahlberg lisää.
ACE15-harjoitukseen osallistumisesta on kansainvälisen
verkostoitumisen lisäksi muutakin etua.
- Tämänkokoiseen harjoitukseen osallistuminen olisi
vaatinut matkustamista esimerkiksi Portugaliin ja Espanjaan,
jos pohjoismaista vaihtoehtoa
ei olisi ollut olemassa. Silloin
harjoituskustannukset olisivat
olleet ihan eri luokkaa. Suomen
osalta harjoitus toteutettiin pääosin Rovaniemeltä virkatyönä.
Se ei siis juurikaan poikennut
päivittäisestä toiminnastamme.
Lisäksi säästimme kaluston siirroissa, eversti Ahlberg jatkaa.
Suomesta harjoitukseen osallistui 16 F/A-18 Hornetia, joista
neljä tukeutui Bodön tukikohtaan Norjassa. Lisäksi Suomen
ilmavoimien henkilöstöä osallistui harjoitukseen Rovaniemellä,
Bodøssä ja Örlannissa.
Norja, Suomi ja Ruotsi järjestivät ACE15-lentotoimintaharjoituksen 22. toukokuuta – 5.
kesäkuuta. Järjestävien maiden
lisäksi harjoitukseen osallistui
Alankomaat, Britannia, Ranska,
Saksa, Sveitsi, Yhdysvallat ja
NATO.
Harjoituksen varsinaiset lentopäivät olivat 25.–29. toukokuuta sekä 1.–4. kesäkuuta. Päivittäin lennettiin kahdesta neljään kierrosta kello 9.00–21.00
välisenä aikana.
Harjoituksen johtajana toimi
prikaatikenraali Jan Ove Rygg
Norjan Ilmavoimista. Harjoituksen apulaiskomentajina toimivat Lapin lennoston komentaja
eversti Jukka Ahlberg ja Ruotsin Ilmavoimien Norrbotten
Wing F21:n komentaja eversti
Carl-Johan Edström.
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Rajan tarinat yksiin kansiin
n Rajavartiolaitos täyttää 100
vuotta vuonna 2019. Satavuotisen
taipaleen kunniaksi toimitetaan ja
julkaistaan tarinoita sisältävä juhlakirja, joka on jatkoa laitoksen
tarinaperinteen keruulle.
Rajavartiolaitoksen tarinaperinteeseen liittyvää aineistoa on
Lapissa kerätty talteen jo parin
vuoden ajan. Yksi omakohtaisia
muistojaan kertoneista Lapin rajan miehistä on rovaniemeläinen
rajaylivääpeli evp Pentti Orava.
Rajavartiolaitoksessa hän palveli liki saman ajan kuin Urho
Kekkonen toimi presidenttinä eli
vuodesta 1956 vuoteen 1981.
- Kaikki sai alkunsa Satakunnan Kansassa olleesta ilmoituksesta. Siinä haettiin Lapin rajavartiostoon miehiä. Allekirjoitin
helmikuussa 1956 vuoden sitoumuksen ja ensimmäinen komennus oli Käyräjärven rajavartioasemalle Ivaloon.

Orava oli Huittisista kotoisin
ja hänen oli alun perin tarkoitus
olla Lapissa vain vuoden verran.
Toisin kuitenkin kävi.
- Tapasin Ivalossa vaalean, viehättävän tytön ja 58 vuotta on
Seija-rouvan kanssa eletty saman
peiton alla. Ivalossa pyörin sitten
eri rajavartioasemilla ja natsojakin alkoi tulla pikkuhiljaa.

Lisää muistoja talteen
Lapin rajavartiostossa palvelleet
ovat muistelleet työuransa lisäksi ainakin silloisia kulkuneuvoja,
luontoelämyksiä, muonahuoltoa,
tiukkoja ja eksoottisia tilanteita
unohtamatta. Pentti Orava toimi
rajajääkärinä muun muassa Käy-

räjärvellä, Suovaselässä ja Siikajärvellä. Rajavartiolaitosuran sinetöi Munnikurkkion rajavartioaseman nelivuotinen päällikkyys.
Vanhan rajamiehen mukaan siellä
kannatti olla.
- Korpivartiolla olo oli tapahtumarikasta aikaa. Olimme kiinteä
yhteisö kuin perhe. Oli se aikaa
se. Kulunutta sanontaa käyttäen
oli lottovoitto tulla Rajavartiolaitokseen.
Lisää muisteluita otetaan vastaan kirjoitusten muodossa. Lähetä rajamuistosi Lapin rajavartioston esikunnan henkilöstötoimistoon osoitteeseen PL 8212, 96101
Rovaniemi.

Teksti

ja kuvat: Paula

Hiljanen

Vanhojen asiakirjojen kätköistä löytyi paljon tutkittavaa. Lapin rajavartioston esikunnassa menneisiin tapahtumiin perehtyivät toimistoupseeri yliluutnantti Raimo Oja (vas.), rajaylivääpeli evp Orava ja
vanhempi rajavartija evp Kari Herttua.

karemajat.fi
Karemajojentie 219 , 95600 Ylitornio
Puh. 040 770 3246

MAKSETTU

Lukkoilantie 39
42100 Jämsä
puh. (014) 768 803
0400 856 913

www.av-ase.fi
Aseet, patruunat ja
tarvikkeet ampujille
ja metsästäjille!
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Sallan
Reserviläiset
60 vuotta
n Sallan Reserviläiset ry juhlisti
yhdistyksen 60 vuotista taivalta pitämällä juhlakokouksen, kokous
pidettiin Sallan rajakievarin juhlatiloissa 8.4.2015. Reserviläisliiton sekä lapin reserviläispiirin tervehdykset
kokoukseen toi lapin reserviläispiirin
puheenjohtaja Jari Vaarala. Lapin reserviläispiiri myönsi pitkäaikaisesta
ja pyyteettömästä työstä reserviläisjärjestöjen hyväksi ansiomitalit
seuraaville jäsenillemme. Kultainen
mitali: Remes Martti, Törmänen
Reino, Eskelinen Martti Hopeinen
mitali: Vaarala Eero, Koskela Esa
Pronssinen mitali: Hautala Hannu,
Sipola Jarkko.

Kokous vietettiin lämminhenkisessä ja isänmaallisessa tunnelmassa,
kokousväen nauttiessa pöydän antimista, joista suuri kiitos tarmokkaille
naisille, jotka laittoivat pöydät koreaksi suussa sulavin herkuin. Illan
aikana kuulimme hyvää isänmaallista ja tilaisuuteen erinomaisesti sopivaa musiikkia trio Jemetin meille
esittämänä, kuulimme illan aikana
myös runoesityksen joka kuulijoitaan varmasti kosketti. Suuri kiitos
kokousväelle ja tarmokkaille talkoolaisille.

Sallan Reserviläiset ry
Mika Onkamo

Sallan rajakievari. Kuvassa vasemmalta, Jari Vaarala, Reino Törmänen, Martti Remes, Martti Eskelinen, Esa Koskela, Eero
Vaarala, Hannu Hautala, Mika Onkamo

Kaikki puukauppa – ja metsäpalvelut alueellasi

yhdestä numerosta: Metsäsoitto 010 7770
Metsäliitto-konserni on nyt Metsä Group.
Tutustu meihin osoitteessa www.metsagroup.fi

Lohijärven Ainola Oy

LAPIN NUIJA nro 3
ILMESTYY 11.9.
Materiaali viim. 26.8.

Lohijärven Ainola Oy
Ainolantie 370
95670 Pessalompolo
www.ainola.net

Neste Ylitornio • 020 7571 591
Alkkulanraitti 85, Ylitornio

Metsänomistajat! Ostamme puuta!
• uudistushakkuut
• harvennus • raivaus
• maanmuokkaus
• lannoitus helikopterilla
Leif Hannu

www.veripalvelu.fi

0400 758 272
tvseppa@gmail.com

puh. +46-70-377 6059
+46 927 770 30
Puhumme myös suomea
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Lapin Nuijan toimintaa
tukee Paavo Kuukkanen
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

Ma-la 7-21, Su 9-21 Palvelutiski ma-pe 10-18, la 10-15

Parturi - kampaajat
Mariel Lempeä ja Tuomas Ahvenjärvi
.1

Laivurinkatu 10, 95400 Tornio
Puh. 0400 158 484

·n-pe 9-17
La 9-14

Keminmaan Reserviläiset
TALVISODAN ja SUOMEN SODAN
taistelupaikoilla
n Lauantaina 25. huhtikuuta lähti
joukko Keminmaan reserviläisiä
pikkubussilla Suhosen Ilkan kuljettamana kohti Suomussalmea tavoitteena tutustuminen talvisodan
taisteluihin ja taistelupaikkoihin
Raatteessa.
Vain yksi välipysähdys Kiimingissä ennen Ämmänsaaren
ruokailukohdetta ja autossa Antin kertoma sodan johdanto ja otteet taisteluiden kulusta antoivat
hyvän ruokahalun. Suomussalmessa mukaan liittyi vielä Oiva
Huuskonen suoraan Kuopiosta
tulleena.
Pirjo Kähkönen oli meitä vastassa Raatteen portilla opastaen ja
selostaen mukaansatempaavalla
tavalla museon sisätiloihin koottuja sodassa käytettyjä aseita ja
muita varusteita uusi lisärakennus
täynnä, vain varmuusvälinevankkurit puuttuivat. Näin meille selvisi niin Emman kuin 105:n kellon
ja 17000:n peltokiven salat unohtamatta ulkotilojen järeämpää sotasaaliskalustoa.
Taistelupaikkakartat käsissä
ajoimme Raatteen vartioasemamuseolle, mikä ei valitettavasti
ollut auki. Kaunis, aurinkoinen
ilma ja tienvarsinähtävyydet kyllä
korvasivat sen. Maastouduimme
Raatteen puomilla ja Purasjoen
linnoituksilla tarkempaan tutustumista suorittamaan. Lieneekö neuvostoarmeijan talvisodan järkytys
syynä siihen että Raatteen tielle
ei jatkosodassa ilmestynyt uusia
punatähtisiä tankkeja?
Illan lähestyessä pystytimme
mukana olleen joukkueteltan ja
telttasaunan väliaikaisesti koris-

Taistelupaikoille on laitettu
asialliset infotaulut joista
selviää taistelujenkulku ja
tapahtumapaikat.
Panssarintorjuntatykki herätti
innokkaan keskustelun
vierailijoiden kesken.

tamaan Raatteen maisemaa. Saunavedet ongimme sillan kannelta naruämpärillä, näin iltatoimet
makkaranpaistotulineen pääsivät
ripeästi alkuun, olihan meillä mukana omat tuli- ja lämmityspuut
kiuaskivet, kiuas ja vesipatana toiminut soppatykkikin.
Päivän rasituksista väsynyt porukka sinnitteli hetken iltatoimissaan ennen metallisänkyihin kellahtamista. Ainostaan yksi kamiinantorven lämpimyyttä kokeillut
käsi oli saanut muistutuksen sodan vaikeuksista. Napakka yöpakkanen koetteli myös herkimpien
reserviläisten yöunia aiheuttaen

harhailevia kuutamokävelyjä.
Sunnuntaiaamuna matka jatkui
kohti Pulkkilaa, missä pääsimme
taas seisovan pöydän antimista
nauttimaan. Rantsilassa ajoimme
vanhaa ”Ranttilaista” kylätietä,
entisenä paikkakuntalaisena Särkipajun Markku kertoi elävästi
kylän värikkäästä historiasta. Tällä kertaa ei riemu raikunut aivan

Suomen Sodan malliin, vaikka
kiireistä menoa olikin toisinaan
kylässä riittänyt. Markku alusti
Revonlahden taistelukertomuksella, saaden kuulijat hartaan vastaanottavaisiksi ja nöyriksi.
Pysähdyimme Revonlahdella ja
hiljennyimme muistomerkkikiven
ääreen. Olihan siellä saatu toinen
peräkkäinen voitto 27. päivä huhtikuuta 1808 Suomen Sodassa ja
vihollisen takaisinajo etelään oli
alkanut. Sotakartat käsissä piirtyi
käsitys taistelleiden joukkojen
sijoituksista ja etenemisistä aina
pistintaisteluihin saakka.
Siikajoen kirkolle saavuimme
juuri katsomaan kahden paikkakuntalaisen miinaharavilla löytämiään kolikkoa, shrapnellia (tai
pusket kuulaa) ja muuta esineistöä.
Siikajoen taistelussa saatiin
Suomen Sodan ensimmäinen
voitto 9 päivää ennen Revonlahden taistelua. Valitettavasti nämä
voitokkaat taistelut eivät riittäneet
muuttamaan sodan lopputulosta,
näin Suomi joutui Venäjän valtaan
yli 100:ksi vuodeksi ja johti sittemmin uuteen sotaan.
Kotimatkan iloisesta mutta asiallisesta tunnelmasta piti matkanjohtaja Pekka hyvää huolta.

Antti Malmberg
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Reserviläisliitto 60 vuotta
Juhlaristeily kokosi jäsenet laivalle
Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlallisuuksia vietettiin 11.-12.4. Helsingissä ja Baltic Queen -aluksella. Yksityiskäyttöön varatulla laivalla oli noin 1.400 juhlijaa. Lauantaina 11.4. laivalla järjestettiin
kaksi 440 hengen juhlaillallista
ja noin 200 hengen kutsuvierasillallinen. Illan pääesiintyjänä oli
Jean S -yhtye.
Sunnuntaina 12.4. aamupäivän
ohjelmassa oli tutustumiskäyntejä
Tallinnan eri kohteisiin sekä ostoskierros. Laivalla oli tarjolla tietoiskuja maanpuolustuksesta, yritysesittelyitä sekä juhlaristeilycup,
jossa ratkottiin ekoaseilla risteilyn
kivääri- ja pistoolimestaruus.
Reserviläisliiton virallinen
60-vuotisjuhla järjestettiin klo
14.00 laivan Starlight -ravinto-

lassa. Juhlapuheen tilaisuudessa
piti Eduskunnan puhemies Eero
Heinäluoma. Paikalla oli tuhatkunta henkeä.

Porin syyskokous päättää juhlavuoden
Reserviläisliiton juhlavuoden
päättää 14.-15.11.2015 järjestettävä Porin syyskokoustapahtuma.
Tavanomaisten syyskokoustapahtumien lisäksi Porissa järjestetään mm. seminaari, jossa
luodataan maailman, Suomen ja
Reserviläisliiton muutosta viimeisen kahden vuosikymmenen
aikana.
Nykymallinen Reserviläisliitto
syntyi huhtikuussa 1995 Porissa,
jossa hyväksyttiin silloisen Reservin Aliupseerien Liiton sääntö- ja
nimimuutos. Käyttöön otetun

avoimen jäsenyyden myötä Reserviläisliitosta on tullut Suomen
suurin maanpuolustusjärjestö.
ALUSTAVA OHJELMA
Perjantai 13.11.
Kaupungin vastaanotto
kutsuvieraille
Lauantai 14.11.
10.00 Valtakirjojen tarkastus
alkaa, Porin Lyseo
12.00 Seminaari / paneelikeskustelu, Porin Lyseo
14.00 Syyskokous, Porin Lyseo
19.00 Iltajuhla, Vaakuna
Sunnuntai 15.11.
10.00 Jumalanpalvelus,
Keski-Porin kirkko
Marssi
13.00 Valtakunnallinen
maanpuolustusjuhla, Porin Lyseo

MP-myymälä

on uudistunut.
Täysin!

Talvisodan Muistohiihto Kemijärveltä
Sallaan 27.3.-28.3.2015
n Perinteinen, jo yhdeksännen
kerran järjestettävä Talvisodan
Muistohiihto Kemijärveltä Sallaan järjestettiin perjantaina 27.3.
kello 8 alkaen Kemijärven Isokylän koulun pihasta. Kaksipäiväiselle noin 70 kilometrin pituiselle
hiihtomarssille lähti yli sata hiihtäjää. Mukana oli muun muassa
parikymmentä ruotsalaista, joiden
lähiomaisia osallistui Talvisodan
Perjantai 27.3.
Kello 8. Hiihtomarssi alkaa Kemijärveltä Isokylän koululta (Koulukuja 15, 98400 Kemijärvi).
Noin kello 11. Ensimmäiset hiihtäjät saapuvat Mäntyvaaran taistelumuistomerkille. (Kemijärveltä
valtatie 5 Kuusamon suuntaan
noin 20 kilometriä). Seppelten
lasku muistomerkille ja Mäntyvaaran taistelun esittely.
Noin kello 17.30. Kursun kirkko (Kirkkotie 1B, 98600 Kursu).
Majoittuminen ja jumalanpalvelus
kello 19.

taisteluihin Sallan suunnalla vuonna 1940.
Perjantaina pysähdyttiin Mäntyvaaraan taistelumuistomerkille,
jonne ensimmäiset hiihtäjät saapuivat noin kello 11. Lauantaina
eli 28.3. puolen päivän jälkeen
hiihtäjät saapuivat marssin päätepisteeseen Sallan Paikanselän
taistelumuistomerkkialueelle. Sunnuntaina 29.3. Sallan koulukes-

Uusi nimi. Uusi ilme.
Uudistettu myymälä.
Uudet verkkosivut.

kuksessa alkoi kello 12 Talvisodan
Muistohiihdon sekä Sallan sota- ja
jälleenrakennusajan museon juhlaseminaari. Juhlapuheen piti kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila ja
Lapin sodasta esitelmöi kirjailija
Pekka Jaatinen. Viisi vuotta toimineestaa Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museosta kuultiin
juhlassa myös esitelmä.

Lauantai 28.3.
Kello 8. Hiihtomarssi jatkuu.
Noin kello 12 tauko Paikanselässä Kivelän talossa. Muistolaatan paljastus.
Kello 14. Paikanselän taistelumerkkimuistoalueella (Salla-Kemijärvi kt 82:n varrella noin 4
kilometriä ennen Sallan kirkonkylää) seppelten lasku.

JATKOSSA PALVELEMME SINUA NIMELLÄ

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

army

Erkki Hautala

Sunnuntai 29.3.
Kello 11. Jumalanpalvelus Sallan kirkko.
Kello 12. Talvisodan muistohiihdon sekä Sallan sotaja jälleenrakennusajan museon juhlaseminaari Sallan
koulukeskuksessa (Kuusamontie 65, 98900 Salla).
- Tervehdyssanat Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen
- Ruotsalaisten puheenvuorot Klaus Jürgen von
Schmidt ja Pär Sundqvist
- Juhlapuhe kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila
- Seminaariesitelmä Lapin sodasta kirjailija Pekka
Jaatinen
- Tervehdys Sotamuseolta johtaja Harri Huusko
- Musiikkia Lapin sotilassoittokunta, Vikapartio ja
Koillis-Lapin musiikkiopisto

erä

turva

lahjatavara
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Viirin pataljoona jatkosodassa – TEOS VALMIS!

Mannerheim-ristin
hänen pataljoonansa
n Tietokirjailija Mikko Laiho
julkaisi viidennen sotahistoriallisen kirjansa ”Viirin pataljoona jatkosodassa” Ylitorniolla
3.6.2015. Tilaisuus aloitettiin
erittäin juhlavasti kokoontumalla
Ylitornion hautausmaalle ja laskemalla kukkatervehdys Tauno
Viirin haudalle. Kukkatervehdyksen laski kirjailija itse, ja seppelepartiossa olivat hänen lisäkseen Ylitornion Reservinupseerit
ry:n edustajana Ilmari Aho ja
Ylitornion Reserviläiset ry:n
puheenjohtaja Pekka Pukema.
Kunniavartiossa olivat kapt Tero
Hyttinen ja alik Simo Rousu.
Tervehdyksen jälkeen siirryttiin
Niuron perinnetalolle, jossa kirjailija esitteli uunituoreen kirjan.
Esittelyn yhteydessä läsnäolijat
saivat tutustua kahvittelun ohessa Jalkaväkimuseosta lainaksi
saatuun Tauno Viiristä kertovaan
valokuvakokoelmaan.

n Viirin pataljoona jatkosodassa – teos on valmistunut.
Kirjantekoa ovat tukeneet Ylitornion kunta sekä Ylitornion
museo- ja kotiseutuyhdistys.
Kirjan julkistaminen tapahtui
Niuron perinnetalolla keskiviikkoiltana 3. kesäkuuta
2015.
Kirja on 130-sivuinen sisältäen tarinaa pataljoonan komentajasta, ylitorniolaisesta
Tauno Viiristä, matrikkelitie-

dot pataljoonan miehistä kuvien kera ja paljon muuta sotahistoriaan liittyvää tietoutta.
Kirjan hinta on 30€. Lisäksi
tilaisuudessa julkistettiin Laihon kokoama kuvakirja nimeltään ’Marskin ritari Tauno
Viiri lähikuvassa’, joka avaa
Viirin henkilökuvaa runsaan
kuvituksen myötä. Kuvakirjan
hinta on 20€.

Mikko Laiho
tietokirjailija

Tauno Johannes Viiri syntyi
16.12.1908 Ylitorniolla ja kuoli
22.10.2002 Kanadan Vancouverissa. Hänen nuoruusvuosiensa
tärkeimpiin asioihin kuuluivat
urheilu ja suojeluskuntatyö. Ylitornion Suojeluskuntaan Viiri oli
liittynyt jo 15-vuotiaana. Urheilussa Viiri oli maamme lahjakkaimpia yleisurheilijoita ja voitti
jopa akateemisen (nyk. opiskelijoiden) maailmanmestaruuden
kuulantyönnössä ja kiekonhei-

dassa hän toimi 1/JR 43 sekä 3/
JR 22 pataljoonan komentajana.
Toimiessaan 1/JR 43 komentajana, kapteenin arvossa, hänelle
myönnettiin 13.11.1941 jatkosodan hyökkäysvaiheen ansioiden
perusteella Mannerheim-ristin
Ritari nro 35 ensimmäisenä pataljoonan komentajana. Sotiemme päättymisen jälkeen Viiri toimi edelleen yleisesikuntaupseerin virassa, kunnes joutui asekätkentäjutun vuoksi muuttamaan
ensin Ruotsiin vuonna 1948 ja
sitten Kanadaan vuonna 1952.
Kanadassa hän asettui asumaan
Vancouveriin, jossa asui kuolemaansa asti. Viiri oli yksi niistä
harvoista Ritareista, jotka elivät
2000 – luvulle asti.

Mannerheim ristin ritari Tauno Viiri.

tossa vuonna 1929. Viiri valmistui Kadettikurssilta nro 12 vuonna 1930. Talvisodassa hän toimi
komppanian päällikkönä 1.Di-

visioonassa osallistuen muun
muassa seuraaviin taisteluihin:
Rautu, Leipäsuo, Kämärä, Pilppula, Karisalmi ja Tali. Jatkoso-

Tietokirjailija, opettaja, yliluutnantti (res) Mikko Laiho
(s. 4.6.1969) sai kimmokkeen
Tauno Viirin historiikin kokoamiseen kirjoittaessaan aiempaa
Anttola – kirjasarjaansa. Kirja
on 130-sivuinen sisältäen tarinaa pataljoonan komentajasta,
ylitorniolaisesta Tauno Viiristä, matrikkelitiedot pataljoonan
miehistä kuvien kera ja paljon
muuta sotahistoriaan liittyvää
tietoutta. Lisäksi tilaisuudessa
julkistettiin Laihon kokoama
kuvakirja nimeltään ”Marskin
ritari Tauno Viiri lähikuvassa”,
joka avaa Viirin henkilökuvaa
runsaan kuvituksen myötä. Lai-

Koivuklapeja Länsirajalla
0400 830 031
Simo Rousu
Ylitornio

Teuvo Juuso 0400 392 368
Ville Juuso 040 722 5963
myynti@ylitornionsahko.fi

VERKKOKAUPPA AVATTU www.log45.fi – Klikkaa sisään!

POHJOLAN
LIIKENNEKOULU OY
Sauli Nousiainen 0400 326 519
www.pohjolanliikennekoulu.fi
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ritari Tauno Viirin ja
historiikki julkaistiin Ylitorniolla
Ylitornion
Reserviupseerit
luovuttavat Laiholle
standaarinsa

Kukkien lasku
Ylitornion
sankarihaudalla.
Kunniavartio
Viirin haudalla.

ho on tehnyt vuosien taustatyön
maastossa talvi- ja jatkosodan
sotatantereilla, haastattelemalla
veteraaneja ja heidän läheisiään
sekä perehtymällä autenttiseen
arkistoaineistoon. Veren perintönä hän on saanut tuotteliaan
kirjailijan perimänsä edes menneiltä isoisältä ja isältä, Toivo
ja Antero Laiholta. Laiho on
tähän mennessä julkaissut seuraavat sotahistorialliset kirjat:
Anttolan
Sankarivainajat
2007, Anttolalaiset Sodissamme

2010, Anttolan Lotat ja Suojeluskunta 2011, Viirin pataljoona jatkosodassa 2015, Marskin
ritari Tauno Viiri lähikuvassa
2015
Lisäksi Laiho on julkaissut
kuntahistoriikin ”Anttolan kunnan viimeinen vuosikymmen”
vuonna 2014 sekä lukuisan
määrän erityisartikkeleita muun
muassa Puolustusvoimien Urheilukoulun historiikkiin. Kirjailijalta on lupa odottaa myös

Puh. 044 788 4984
ma-la -21, su -21

jatkossa sotahistoriallisia julkaisuja. Kaikkia yllämainittuja
kirjoja on vielä rajoitetusti saatavissa suoraan kirjailijalta. Kirjoja voidaan toimittaa pyydettäessä myös esimerkiksi reserviläisyhdistysten myytäväksi.
Kirjan julkaisua ovat tukeneet
Ylitornion kunta sekä Museoja kotiseutuyhdistys. Julkaisutilaisuuden järjestämisessä
haluamme lämpimästi kiittää
Ylitornion Reserviupseerit ry:ä

sekä Ylitornion Reserviläiset
ry:ä, joita ilman tilaisuus ei olisi
voinut olla yhtä onnistunut. Ylitornion Reserviupseerit ry yllätti
tilaisuuden päätteeksi kirjailija
Laihon luovuttamalla hänelle
Ylitornion Suojeluskunnan pienoislipun nro 12. Kuvassa lippua
ovat luovuttamassa Tero Hyttinen ja Ilmari Aho.
kirjoittajana majuri Harri Laiho,
tietokirjailijan veli

Alkkulanraitti 62, Ylitornio • Puh. 0400 920 244 Avoinna: ma-pe 10–17, la 10–14

� YLITO�NION

AAVASAKSA
Alkkulanraitti 62, 95600 Ylitornio

p.0400 704 952

s SËHKÚURAKOINTI s SËHKÚTARVIKKEET

rmsahko@outlook.com

� APTEEKKI
Alkkulanraitti 52, 95600 YLITORNIO

Puh. (016) 571 021 Faksi: (016) 572 462
Avoinna: Ma-Pe 9.00-17.00 La 9.00-14.00

www.ylitomionapteekki.fi

Kairatie 2, 96100 Rovaniemi
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LAPIN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN ajankohtaiskatsaus 2/2015

Uusia tuulia toimintaympäristössä

n Puolustusvoimauudistuksen
jälkimainingit alkavat pikku
hiljaa rauhoittua ja yhteinen toimintakulttuuri löytää uomansa.
Vuoden alkupuolella oli vielä
ajoittain hakusessa miten mikäkin asia tässä uudessa toimintaympäristössä hoidetaan, mutta
yhteinen sävel alkaa nyt löytyä.
Samaan aikaan tapahtui myös
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) organisaatiossa
merkittävä muutos, kun toiminnanjohtaja vaihtui ja uusi toi, kuten useimmissa organisaatioissa
on tapana, omat askelmerkkinsä
toimintaan. Uudet askelmerkit
eivät kuitenkaan tuo merkittävää
muutosta varsinaiseen kentän
toimintaan, joten jatkamme hyväksi koetulla tiellä kohti entistäkin turvallisempaa yhteiskuntaa yhdessä sitä kehittäen.

Tankavaaran linnoittamiskurssin suunnittelukokous.

Havaintoja ja oivalluksia
Puolustusvoimien tilaama
koulutus etenee suunnitellulla
tavalla. Rova 2015-harjoituksen
suunnittelu ja valmistelu on ollut
haasteellinen urakka vapaaehtoisille toimijoillemme. Hyvää tulosta tavoittelemme tästäkin, ja
laadun varmistamiseksi harjoituksesta suoritetaan itsearviointi.
Harjoituksen osallistujavahvuus
tulee olemaan noin 300. Harjoituksen johtajana toimii Tero
Hyttinen. Harjoituksessa kullekin kurssille on nimetty PV:n
taholta yhteyshenkilö, jonka tehtävänä on taata yhteistoiminnan
sujuvuus tilaajan ja tuottajan välillä. Tätä luettaessa harjoitus on
jo pidetty ja siitä saamme kuulla
lisää myöhemmin.

Sotilaallisia valmiuksia palvelevia kursseja on ollut lähinnä ammuntojen osalta. Erityisen esimerkillisiä suorituksia
on ollut reserviläisten ampumataitopäivän ja siihen kytketyn
reserviupseerien johtamispäivän osalta Sodankylässä, Torniossa ja Ylitorniolla. Kiitokset
paikallisille yhdistyksille erinomaisesta työstä.
Uutena päänavauksena Lapissa ovat linnoituskurssit, joita
on valmisteltu yhteistoiminnassa Jääkäriprikaatin, Lapin Rajavartioston, Metsähallituksen ja
Pioneerikillan kanssa.
Ensimmäinen kohde on
Tankavaaraan tehtävä näköislinnoite saksalaisten sodan aikaisten asemien läheisyyteen.
Kyseinen projekti on kolmivaiheinen ja sen tavoitteena on
valmistua alkukesästä v 2017,
Suomen 100-vuotisjuhlaan liittyen. Toinen on LR:lle tehtävä
siltahanke syksyllä, tavoitteena
on vuosittain toteuttaa yksi silta
tilaajan osoittamaan paikkaan.
Varautumiseen ja turvallisuuteen (VARTU) liittyvä
koulutus on ollut yhteistoimintaa eri järjestöjen sekä kuntien
kanssa. Olemme toteuttaneet
ikäihmisten turvakursseja sekä
kokoustekniikan peruskursseja.
Ja tätä luettaessa on myös ”Intti tutuksi kehitysvammaisille”
järjestetty Sodankylässä sekä
jo perinteeksi muodostunut Korouoman valloitus on toteutettu
Posiolla ja Ranualla.
Tämän vuoden suurin VARTU-tapahtuma tulee meillä
olemaan valtakunnallinen Sotilaskotiliiton ja Maanpuolus-

Reserviläisten ampumataitopäivä Sodankylässä.

tusnaisten liiton kanssa toteutettava SoMa 2015 –harjoitus.
Sen markkinointi on käynnissä
ja harjoitukseen odotetaan jopa
200 osallistujaa ympäri Suomea. Harjoituksen johtajana
toimii Anu Keränen Maanpuolustusnaisten liitosta.
Uusia avauksia koulutustarjonnassa on myös tapahtunut ja
tulee jatkossakin tapahtumaan.
Esimerkiksi ”Maatilan varautuminen” on saatu suunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen
ja tämän vuoden syksyllä toteutetaan ensimmäinen Lapin
KOTU-yksikön koordinoima
kurssi Rovaniemellä.

Toiminnan kehittyminen
Yhteiskunta ja toimintaympäristömme muuttuvat koko
ajan ja sen myötä myös meidän toiminnassamme tapahtuu
jatkuvasti pientä hienosäätöä.
Maanpuolustuspiirien kokonaisvastuu MPK:n toiminnassa
lisääntyy ja teemme entistäkin
aktiivisemmin yhteistyötä kaikkien KOTU-yksikköjen välillä
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirissä.
Yksikkömme toiminnassa

Lapin Maanpuolustuksen Tuki ry 30 vuotta Lapin
Yhdistys on perustettu
11.1.1985 tukemaan Lapin alueella toimivia reserviläispiirejä aatteellisesti ja taloudellisesti.
Tänä vuonna yhdistyksemme täyttää 30 vuotta.
Yhdistyksen jäsenistö koostuu vuotuista tukimaksua maksavista yrityksistä, yhteisöistä ja
henkilöjäsenistä. Reserviläisjärjestöjen saama tuki muodostuu
kulloisenkin tarpeen mukaisesti
erilaisista toiminta-avustuksista,
laitehankinnoista, piirien toimistotiloista sekä piirilehden avustamisesta.
Lapin Maanpuolustuksen Tuen
yhteistyökumppaneina ovat puolustusvoimat, rajavartiolaitos ja
läänin alueella toimivat muut vapaaehtoisen maanpuolustuksen
sekä veteraanien järjestöt. Jäsenistölle tarjoamme mahdollisuuden osallistua korkeatasoisiin

Kansainvälistä yhteistyötä
45 vuoden ajan
Vuonna 2014 on kumpikin piiri
vahvistanut kansainvälistä yhteistyötään Ruotsiin, Norjaan ja
Viroon. Vuotuinen yhteispohjoismainen Kalottitapaaminen Nordkalottövningen järjestetään
v. 2015 Bodenissa jo 45 kerran.
Kalottiammunnat - kilpailu elvytetään uudelleen. Kisat järjestetään v. 2016 Rovajärvellä puhtaasti reserviläisvoimin MPK:n
ja Puolustusvoimien tuella.
Lapin Maanpuolustuksen tuki ry:n 30 -vuotistilaisuus. Palkittavat ja isännät kahvipöydässä.

esitelmiin ja puolustusvoimien
sekä rajavartiolaitoksen harjoituksien seuraamiseen.

Reservipiirit ostivat
Toramon rakennukset
Kaupungilta
Lapin Reserviupseeripiiri ry ja
Lapin Reserviläispiiri ry ovat
Lapin alueen aktiivisia vapaaeh-

toisen maanpuolustustyön toimijoita. Piirien toimintaa on säännöllinen reserviläistaitojen ylläpito järjestämällä yhdistyksissä
harjoituksia ja kilpailutoimintaa.
Piirien jäsenmäärä on yhteensä
n. 2200 jäsentä.
Lapin Maanpuolustuksen tuki
ry on tänä vuonna tukenut lapin reservipiirejä merkittävässä

hankkeessa. Piirit ovat ostaneet
Rovaniemen kaupungilta, tukiyhdistyksen myöntämän merkittävän avustuksen turvin, Lapin
Rajavartiostolta kaupungille siirtyneet Toramon ampumaradan
huoltorakennukset ja varastot.
Päärakennus on ollut usean vuoden ajan järjestöjen toimintakeskuksena. Ampumaradat, ympäröivä maasto ja hyvät riittävän

isot koulutustilat mahdollistavat
säännöllisen pysyvän koulutustoiminnan sijoitetuille ja sijoittamattomillekin reserviläisille. Tilat mahdollistavat myös muiden
radan käyttäjien tilaisuuksien järjestämisen. Tiloja kunnostetaan
ja rakennuksen lämmitysjärjestelmää uusitaan entistä energiatehokkaammaksi ilmavesilämpöpumppujärjestelmällä.

Lapin Maanpuolustuksen
Tuki ry palkitsi 4.6.
Yhdistyksen kunniajäseniksi
kutsuttiin Kauppaneuvos Ilmari
Aho ja sotilasmestari res. Altti
Arjatsalo
Pohjantähti - ansioristit luovutettiin seuraaville ansioituneille
maanpuolustustyön tekijöille ja
tukijoille: Reservipiireistä palkittiin Kapteeni Pulkkinen Matti,
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     • MAANPUOLUSTUSKOULUTUS •                    
konkreettisia viilauksia on tapahtunut vastuualueiden jaossa.
Entistä selkeämmin Antti Tölli
on vastuussa sotilaallisen koulutuksen osuudesta ja Pasi Ylitalo
VARTU-koulutuksesta. Toki me
kaikki teemme resurssiemme mukaan töitä kaikilla osa-alueilla.
MPK:n poikkeusolojen organisaatio on ollut jo pitempään työn
alla ja nyt olla siinä valmiudessa,
että konkreettiset toimenpiteet
henkilöstön sijoittamiseksi on
aloitettu. Kevään aikana jaossa
ollut reserviläiskirje on kertonut
reserviläisille, mikä on heidän
sijoituksensa sa-joukoissa. Ne,
joilla ei ole sijoitusta, voidaan
sijoittaa mm. MPK:n poikkeusolojen organisaatioon. Tavoitteena on, että halutessaan henkilö
voi antaa sitoumuksensa organisaatioon sijoittamiseksi. Tämä
mahdollistaa mm. normaalin
ylennyskierron sen perusteella,
miten on osallistunut MPK:n toimintaan.
Selkeitä kehittämiskohteita
tulee olemaan vielä useita, mm.
yhteistoiminta eri maanpuolustusjärjestöjen kanssa. MPK on
alun alkaen perustettu maanpuolustusjärjestöjen yhteiseksi koulutusjärjestöksi ja sitä se on edelleen. MPK:n asema on jopa vahvistunut Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain, joka
astui voimaan 1.1.2008, perusteella. Meidän tulisi kehittää toimintaamme siten, että kaikki eri
jäsenjärjestöjen koulutustoiminta
olisi MPK:n koulutustarjonnassa. Tästä olisi monia hyötynäkökohtia, esim. monille henkilöille
on ollut jopa ratkaisevan tärkeää
saada todistus maanpuolustustoimintaan osallistumisesta tai
siellä saadusta koulutuksesta
tai omasta toiminnasta johtajana tai kouluttajana. Todistuksen

LAPIN KOTU-YKSIKÖN KOULUTUSTARJONTAA 1.7.-31.12.
Tapahtuman nimi

Tapahtuman aika

Ylä-Lapin kuntomarssi 2015
04.07.2015 09:00-04.07.2015 18:00
Tarkka-ampujakurssi 2 omin asein Ylitornio
10.07.2015 09:00-12.07.2015 17:00
LOIMU 2015, Kenttämuonituskurssi
22.07.2015 09:00-29.07.2015 16:00
Lappi 2015_04 (MAAKK rek ja testaus)
15.08.2015 09:00-15.08.2015 16:00
SoMa 2015, Johto ja tuki
28.08.2015 09:00-30.08.2015 18:00
SoMa 2015 - Luonnonmuonaa ja maastotaidot, jatkokurssi
28.08.2015 12:00-30.08.2015 16:00
SoMa 2015 - Kurssinjohtajakoulutus
28.08.2015 12:00-30.08.2015 16:00
SoMa 2015 - Tiedottamisen jatkokurssi
28.08.2015 12:00-30.08.2015 16:00
SoMa 2015 - PV:n B-ajo-oikeus
28.08.2015 12:00-30.08.2015 16:00
SoMa 2015 - Oma suoja, kanttiinitoiminta poikkeusoloissa
28.08.2015 12:00-30.08.2015 16:00
SoMa 2015 - Sotilaskotitoiminnan jatkokurssi
28.08.2015 12:00-30.08.2015 16:00
(yhdistetty edelliseen)
SoMa 2015, Kenttämuonituskurssi
28.08.2015 12:00-30.08.2015 16:00
SoMa 2015, MSO-etsinnän peruskurssi
28.08.2015 12:00-30.08.2015 16:00
SoMa 2015, Itsensä johtaminen
28.08.2015 12:00-30.08.2015 16:00
Lappi 2015_05 (MAAKK rek ja testaus)
12.09.2015 09:00-12.09.2015 16:00
Barents Rescue - Kohteen suojaaminen
28.09.2015 09:00-02.10.2015 16:00
monikansallisessa häiriötilanneharjoituksessa
Barents Rescue - Kuljetuskurssi monikansallisessa
28.09.2015 09:00-02.10.2015 16:00
häiriötilanneharjoituksessa
Pimeäammunnat Tornio
01.10.2015 18:00-01.10.2015 22:00
			
"Nuori reservinjohtaja"-päivä Lappi
03.10.2015 09:00-03.10.2015 17:00
Lappi 2015_06 (MAAKK rek ja testaus)
03.10.2015 09:00-03.10.2015 16:00
TRA - Taistelu rakennetulla alueella
09.10.2015 09:00-11.10.2015 16:00
Maatilojen varautuminen
21.10.2015 10:00-22.10.2015 16:00
Valtakunnallinen KOTU-yksikköpäivä Rovaniemi
14.11.2015 09:00-14.11.2015 16:00
Reserviläisjohtaja II osa 1
14.11.2015 09:00-15.11.2015 16:00
KOTU-päivä Lappi
21.11.2015 09:00-21.11.2015 16:00
Reserviläisjohtaja II osa 2
12.12.2015 09:00-13.12.2015 16:00

voi saada vain silloin, kun henkilö on rekisteröitynyt MPK:n
tietohallintajärjestelmään ja tapahtumat ovat rekisteröityneet
MPK-kortille. Toinen selkeä syy
on MPK:n kautta tuleva tapahtumien osallistujien vakuutus, ja
kolmas syy on kaikkien maanpuolustusjärjestöjen koulutusvolyymin kirjautuminen helposti
todennettavaksi myös niille,
jotka päättävät mm. toiminnan
rahoituksesta.

Käytössämme oleva tiedonhallintajärjestelmä tarjoaa myös
mahdollisuuden hallinnoida eri
tapahtumia ja niiden ilmoittautumisia ja laskutuksia yms.
Itse tiedonhallintajärjestelmä,
THJ, on myös ollut kehityksen
kohteena jo pitemmän aikaa ja
kevään aikana siihen on tehty
lukuisia merkittäviä toiminnallisia parannuksia. Jatkossa itse
kukin voi päivittää järjestelmään
itseään koskevia tietoja mm. si-

toumuksista ja myös omat koulutukset ja osaamiset voi sinne
omatoimisesti päivittää. Tällä
tavoin voimme paremmin kohdentaa esim. koulutusta ja kouluttajina toimiville osaamistaan
vastaavia tehtäviä.
Verkkokoulutus on tullut myös
toimintaamme mukaan ja sitä
toteutetaan PvMoodle-alustalla.
Toimihenkilöitä ja vapaaehtoistoimijoita on koulutettu ja jatkossakin koulutetaan vuosittain

Paikka
Luosto - Pyhä
Palovaara, Ylitornio
Mottimetsä, Rovaniemi
Lapin KOTU-yksikkö
Heinuvaara
Heinuvaara
Heinuvaara
Heinuvaara
Heinuvaara
Heinuvaara
Heinuvaara
Heinuvaara
Heinuvaara
Heinuvaara
JPR
Levi
Levi
Tornio, Laivakankaan
ampumarata
Lapin KOTU-yksikkö
Lapin KOTU-yksikkö
Lapin KOTU-yksikkö
Rovaniemi
Lapin KOTU-yksikkö
Rovaniemi
Lapin KOTU-yksikkö
Rovaniemi

paikallisesti ja alueellisesti. Osa
MPK:n kursseista on mahdollista jatkossa suorittaa verkossa ja
muutoinkin koulutuksessa hyödynnetään PvMoodlea tiedonjakokanavana. Sieltä on mahdollista saada PV:n julkista koulutusmateriaalia sekä eri kursseilla
tarvittavaa muuta koulutusmateriaalia oman kurssin käyttöön.
Tämä helpottaa vapaaehtoistoimijoiden mahdollisuutta toimia
kurssien johtajina ja kouluttajina.

Tiedonkulku on
avainasemassa…
Lapin KOTU-yksikön omat
Facebook-sivut, www.facebook.
com/lapinkotu, ovat osoittaneet
olevansa enemmän kuin tarpeelliset, sillä niiden kautta olemme
löytäneet huomattavan laajan
joukon uusia niin tykkääjiä kuin
seuraajiakin toiminnalle ja myös
uusia aktiivitoimijoita joukkoomme. Käyttäkäämme hyödyksi täysimääräisesti tätä mahdollisuutta ja siihen voi jokainen
omalla toiminnallaan vaikuttaa
tykkäämällä sivustoamme ja tapahtumia sekä jakamalla niitä
omilla ja hallitsemillaan sivuilla.
Facebook-sivuillamme markkinoimme tapahtumiamme ja julkaisemme tapahtumien kohokohtia kuvina ja teksteinä ja esim.
SoMa-harjoitusta ja Rova-harjoitusta varten olemme luoneet
omat harjoituksen Facebook-sivut, www.facebook.com/somaharjoitus ja www.facebook.com/
rovaharjoitus ja samaa periaatetta tulemme noudattamaan muidenkin säännöllisesti toistuvien
suurempien harjoitusten osalta.
Lapin Koulutus- ja tukiyksikön
henkilöstö ja yhteystiedot:
KOTU-yksikön päällikkö
Yrjö Säkkinen, p. 040 552 4824,
sp: yrjo.sakkinen@mpk.fi
Koulutuspäällikkö (sotilaskoulutus) Antti Tölli, p. 040 522 7952,
sp: antti.tolli@mpk.fi
Koulutuspäällikkö (VARTU-koulutus) Pasi Ylitalo p. 040 522 7058,
sp:pasi.ylitalo@mpk.fi
Hyvää kesää ja rentouttavia
lomia kaikille!

Yrjö Säkkinen
Lapin KOTU-yksikön päällikkö

reserviläisten tukena

Palkittavien mitalit ja standaarit odottavat saajiaan.

Majuri Seppälä Aarre, Ylikersantti Pulkkinen Pekka ja Alikersantti Rousu Simo.
Yhteistyökumppaneista
Pohjantähti ansioristin saivat
Eversti Koskinen Petteri, Hovioikeuden presidentti Oikarinen

Esko, Eversti Vainikka Jarmo,
Prikaatikenraali Koskela Mauri, Everstiluutnantti Haapala
Heikki, pankinjohtaja Rieppo
Jussi, kaupunginjohtaja Lotvonen Esko, Majuri Säkkinen Yrjö, pääemäntä Laitila Tellervo,
puheenjohtaja Alapeteri Vappu.

Yhdistyksen standaarin saivat pankinjohtaja Rieppo Jussi, Eversti Tuomi Kari, Majuri
Rautiainen Seppo, Sotilasmestari Peltoniemi Markku, Vänrikki Vaarala Jari, Kapteeni
Rahkonen Janne.

Lapin Maanpuolustuksen
Tuki ry
Justeerintie 15
96460 Rovaniemi
Kai Leinonen
Lapin Reservipiirit
Toiminnanjohtaja
+ 358 40 721 6614

Lapin Maanpuolustuksen Tuki ry
Tuomi Kari
Naalisvaara Reijo
Helle Tarja
Rautiainen Seppo
Markkanen Esa
Aro Antero
Tuomaala Paavo

Setälä Raimo
Juuruspolvi Juhani
Leinonen Kai
Kiviniemi Erkki
Koivula Tapani
Hyttinen Tero
Rousu Simo
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KILPAILUKUTSUJA

Lajit PA1 ja PA2 ammutaan itselataavalla kertatuli kiväärillä, cal. 5,45–8,00 mm.
Lajit PA3 ja PA4 ammutaan väh. 9 mm pistoolilla.
Tarkemmat säännöt ovat osoitteessa www.resul.fi Etusivu➔ Säännöt➔ Ammunta – lajisäännöt➔
Palvelusammunta
Kilpailussa on sääntöjen mukaan vain yksi sarja, johon osallistuvat kaikki kilpailijat!
Aikataulu
Kilpailukanslia avoinna 07.00 alkaen
Kilpailujen avajaiset
08.30
Ensimmäiset erät
09.00
Kilpailukanslia on Kyrönpirtissä.
Palkintojen jako suoritetaan kilpailukeskuksessa välittömästi kilpailun jälkeen.
Palkinnot
Jokaisessa lajissa palkitaan 3 parasta ampujaa mestaruusmitalein.
Neljän lajin yhteistuloksissa palkitaan 3 parasta ampujaa mestaruusmitalein.
Joukkuekilpailut ovat joka lajissa.
Kokonaiskilpailussa tasapisteissä paremmuus ratkaistaan ensisijaisesti PA2 sijoituksen mukaan.
Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen tapahtuu piireittäin 19.6.2015 klo. 16.00 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen pirkkaj@gmail.com
Jälki-ilmoittautumiset piireittäin vain sähköpostilla perjantaihin 30.06. mennessä osoitteeseen
pirkkaj@gmail.com (henkilökohtaisia ilmoittautumisia ei huomioida).
Kilpailuun otetaan max 100 osallistujaa.
Osallistumismaksu
Osallistumismaksu kilpailuun on 25 euroa/laji, joka pitää olla maksettuna piireittäin 30.6.2015
mennessä Kangasniemen reserviläiset ry:n tilille 510506-261047
Viesti maksuun: Palvelusammunta 2015
Jälki-ilmoittautuneiden osallistumismaksu on 40€/laji, joka on maksettava 18.07. mennessä em
tilille. Viesti maksuun: Palvelusammunta 2015
Mikäli osallistumismaksut ovat suorittamatta, evätään kilpailuun osallistuminen!
Vakuutukset Kilpailijoilla tulee olla maksettu ampujain vakuutus (SAL/RES). Vakuutuksen
voimassa olo tullaan tarkastamaan ennen ammuntoja. Mikäli kilpailija ei kykene esittämään
vakuutuksen voimassa oloa, evätään kilpailijalta osallistuminen. Vakuutuskortti/kuitti maksusta
sekä jäsenkortti mukaan!
Huolto Kyrönpirtin kanttiinissa on myynnissä, kahvia, virvokkeita, pullaa ja voileipiä. Mikkelin
reserviläiset tarjoavat kenttäkeittiöstä ruokaa rehtiin reserviläishintaan. Vain käteismaksu!
Kisainformaatio toimitetaan kullekin ilmoittaneelle piirille siihen sähköpostiosoitteeseen joka tulee
ilmoittautumisen mukana.
HUOMIO!
HUOMIO!
HUOMIO!
ResUL:n Falling Plates kilpailu ammutaan samana päivänä heti Palvelusammunnan
päätyttyä Samoilla radoilla. Kilpailukutsu tulee erillisenä.
Kilpailun johtaja Pirkka Juntunen puh. 040 578 7246
Kilpailun tekninen asiantuntija Marko Patrakka, puh. 050 557 0761
Tiedustelut Pirkka Juntunen puh. 040 578 7246
Suur-Savon Reservipiiri ry

FALLING PLATES AMMUNNAN
MESTARUUSKILPAILUT 4.7.
Kangasniemen reserviläiset ry järjestää ResUL:n mestaruuskilpailut Falling Plates ammunnassa
Mikkelissä, Kyrönpellon ampumaradalla lauantaina 4.7.2015. Osoite on Kyrön-pellontie 1
MikkeliN61.720476 ja E 27.199779
Kilpailun ohjelma:
Klo 12.00 - 13.00
13.00 – 14.00
11.00 – 14.30
15.00 – 17.30
17.30 – 18.00

Ilmoittautuminen ja vakuutusten tarkastukset alkaa. (Kyrön-pirtti)
Aseiden kohdistus 300m:n radalla.
Ruokailu.
Aika-ammunta ja Falling Plates kilpailu.
Palkintojen jako Kyrön-pirtin pihalla.

Sallitut aseet ovat puoliautomaattikiväärit, joilla suurin sallittu kaliiberi 7,62x39.
Myös pienemmät kuten 223 Rem sallitaan. Optiset tähtäimet eivät ole sallittuja!
Luotien tulee olla kuparivaippaisia lyijyluoteja. Läpäisevien teräsluotien käyttö on
ehdottomasti kielletty. Jokaisella kilpailijalla tulee olla käytössään riittävästi
patruunoita. Kilpailussa on oltava 8 patruunaa /ampuja / erä.
Sarjat:
Sarjat H ja H50 Miehet ja naiset kilpailevat samoissa sarjoissa. Joukkueiden määrää ei
rajata. H50 sarja toteutuu vain, mikäli joukkueita on vähintään neljä.
Kilpailusäännöt:
Aseiden kohdistuksessa ratakaukoputkien käyttö on sallittu.
Lukekaa huolellisesti lajikohtaiset säännöt ResUL>Kilpailusäännöt> Ammunnat>
Falling Plate.
Huom! Sääntöjen kohdan 8 alakohdassa 2 on virhe. Lipas ei ole kiinnitettynä, vaan se
on ampuma-alustalla.
Aseiden kohdistuksen jälkeen kaikki joukkueet ampuvat itselleen lajitteluajan, jonka
perusteella määräytyy paikka ensimmäiselle kilpailukierrokselle.
Esim. Mikäli kilpailevia joukkueita olisi 21, niin ensimmäisellä kierroksella huilaa
parhaan lajitteluajan ampunut joukkue. Seuraavalle kierrokselle pääsevät voittaneet 10
joukkuetta + huilannut joukkue ja lisäksi karsiutuneista joukkueista parhaan ajan
ampunut joukkue (lucky looser sääntö). Näin jatketaan 12 joukkueella seuraava
kierros. Kierrokselta jatkoon selvinneet 6 joukkuetta muodostavat 3 kilpailuparia,
jotka karsivat pääsystä mitali kierroksille. Kolmen voittajan lisäksi, nostetaan jälleen
parhaalla ajalla karsiutunut joukkue mukaan ja saadaan 4 joukkuetta, jotka ratkovat
mitalit. Yksinkertaista eikö totta?
Kun mestarit ovat selvillä molemmissa sarjoissa seuraa huipennuksena vielä
Grand finale, jossa nuoruus ottaa mittaa kokemuksesta, eli sarjojen voittaja
joukkueet juoksevat toisiaan vastaan.
Aseet:

Mikäli H50 sarjalainen kilpailee sarjassa H, on se sallittua, mutta hän on koko kisan
sarjassa, eikä voi kilpailla kahdessa eri joukkueessa/ sarjassa.
Kyrönpirtissä palvelee kanttiini klo 8.00 alkaen ja keittolounasta tarjolla
asevelihintaan alkaen 11.00 – 14.30
Majoitus: Kilpailun järjestäjän varaamaa majoitusta ei ole, mutta Mikkelin kaupungin
nettisivuilta löytyy majoitustietoa.
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumiset on tehtävä kootusti reserviläispiireittäin ja siitä on ilmettävä piiri/
joukkueen numero, kilpailijain nimet ja syntymäajat. Lisäksi joukkueenjohtajan
sähköpostiosoite ja puhelin numero. Joukkueiden varamiehet tulee myös ilmoittaa.
Ilmoitus osoite on: pirkkaj@ gmail.com tai postitse Pirkka Juntunen Tikankolo 22
51200 Kangasniemi. Osallistumismaksu 60 €/ joukkue on suoritettava
30.6.2015 mennessä Kangasniemen reserviläiset ry:n tilille 510506261047 Viite: ResUL Falling Plates 2015. Jälki-ilmoittautuminen paikanpäällä 75
euroa/joukkue on maksettava käteisellä.
Ampumaturva:
Kilpailijalla on oltava voimassa oleva vakuutus/ lisenssi.
- Suomen ampujainliiton kilpailulisenssi
- Reserviläisen ampumavakuutus
- Reserviläisjärjestön/ vast ryhmähenkivakuutukseen perustuva vakuutusturva, joka
kattaa ampumavahingot urheilu- ja kilpailutoiminnassa.
Vakuutukset tarkastetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja ilman tositetta
vakuutuksen voimassaolosta ei pääse kilpailemaan.
HUOM!
Huolto:

Tiedustelut:
Kilpailunjohtaja Pirkka Juntunen 040–5787246
Kilpailun TA Marko Patrakka 050–5570761
Tervetuloa Mikkeliin!
Kangasniemen Reserviläiset ja Kangasniemen Reservinupseerit.

RESERVILÄISURHEILULIITON
MERITAITOKILPAILUT UPINNIEMESSÄ
12.-13.9.
Tervetuloa Reserviläisurheiluliiton, MPK:n ja Sininen Reservi Ry:n järjestämään Meritaitokilpailuun
12.-13.09.2015 Suomenlinnaan.
Kilpailujoukkueen muodostaa nelihenkinen miehistö (päällikkö, navigaattori, viestimies ja ruorimies).
JNet mittelevät paremmudestaan päivä- ja pimeänavigoinnin sekä erilaisten rasti- ja viestitehtävien parissa.
Kilpailualuksina käytetään Meripuolustuspiirin L–luokan aluksia.
Merivoimat ja MERISK tukevat kilpailun järjestämisessä.
Ilmoittautumiset
Ilmoittautumiset tehdään osoitteessa www.mkp.fi , kurssinumero on 2010 15 12089 30.06. mennessä.
Määräaikaan mennessä riittää kun yksikin joukkueen jäsen ilmoittautuu ja ilmoittaa samalla joukkueen nimen.
Muiden jäsenten on ilmoittauduttava viimeistään 30.7.2015 mennessä. Kukin osallistuja saa henkilökohtaisen laskun.
Osallistumismaksu Osallistumismaksu on 80€/joukkue (20€/henkilö)
Lisätiedot
Kilpailun johtaja Antti Villanen, puh. 040 7089599, sähköposti antti_villanen@hotmail.com
Kilpailun apulaisjohtaja Sami Linnermo, puh. 050 512 3364, sähköposti sami.linnermo@lvi-linnermo.com

TERVETULOA!

RESUL:n sovelletun reserviläisammunnan (SRA) SM-kilpailu ammutaan 1.2.8.2015 Hiukkavaaran (Oulu) ja Tyrnävän ampumaradoilla. Kilpailun
järjestäjänä toimivat Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ja PohjoisPohjanmaan Reserviläispiiri.
Kilpailussa ammutaan kiväärillä, pistoolilla ja haulikolla 13 rastia ja enintään
300 laukausta. Maksimi ampumaetäisyydet ovat kiväärirasteilla 80m. Sallitut
maksimikaliiberit ovat pistoolilla ja kiväärillä 12.7mm. Ilmoittautuminen ja
asetarkastus aukeavat perjantaina 31.7.2015 klo 17.00. Varsinainen kilpailu
alkaa alkupuhuttelulla lauantaina 1.8.2015 klo 06:00 Hiukkavaaran
ampumaradan paviljongilla.
Osallistumisoikeus
Jokaisella reserviupseeri- ja reserviläispiirillä on oikeus lähettää kilpailuun
kiintiöpaikkojensa mukainen määrä ampujia. Mikäli piiri ei ilmoita ampujiensa
osallistumista ja ruokailujen määrää 1.6.2015 mennessä, menettää piiri
oikeuden lähettää ampujiaan kilpailuun. Kiintiöpaikkojen määrät on ilmoitettu
www.sra-ammunta.fi sivuilla. Kilpailujoukkueen koko on 3 ampujaa.
Ilmoittautuminen
Kilpailijoiden sotilasarvot, etu- ja sukunimet, syntymäajat, ampujankortin
numerot, sähköpostiosoitteet, piiri, joukkue, luokka ja mahdolliset sarjat
(naiset, juniori, 50-v, 7.62, TST), on ilmoitettava viimeistään 1.7.2015
mennessä osoitteella: srasm2015@gmail.com. 7.62 ja TST sarjojen
tarkemmat määritykset tullaan ilmoittamaan www.sra-ammunta.fi sivuilla.
Piirien kiintiöpaikkojen ulkopuoliset ampujat voivat lähettää
ilmoittautumisensa kilpailun järjestäjälle joka täyttää avoimeksi jääneet
paikat kilpailuun 1.7.2014 jälkeen. Mukaan mahtuneille ilmoitetaan asiasta ja
lähetetään lasku kilpailun osallistumis- ja ruokailumaksujen suorittamiseksi.
Osallistumismaksu
Osallistumismaksu kilpailuun on 55 euroa/osallistuja (plus mahdollinen
ruokailu) ja se maksetaan piireittäin 1.6.2015 mennessä Pohjois-Pohjanmaan
reserviläispiirin tilille FI0936363010156545
SRA-status ja vakuutus
Kilpailijoiden tulee olla rekisteröityjä SRA-ampujia. SRA-ampujan kortin
puuttuessa ampujan tiedot tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä
kilpailupaikalla SRA-ampujarekisteristä. Kilpailuun osallistuvilla tulee olla
voimassa oleva Reserviläisen ampumaturvavakuutus tai SAL-kilpailulisenssi
(tarvittaessa kuitti maksusta mukaan). Ilmoittautumisen yhteydessä
tarkistetaan myös yhdistysjäsenyys, jotta edustuskelpoisuus mahdollisessa
joukkueessa tulee varmistettua.
Huolto ja majoittuminen
Kilpailijoille on mahdollisuus majoittua Hiukkavaaran vanhoille kasarmeille (ei
sänkyjä eli telttapatja ja makuupussi on oltava). Majoitukseen tulosta on
ilmoitettava nimien ilmoittamisen yhteydessä (1.7.2015). Ruokailu maksaa
20 euroa, sisältäen lauantaina ja sunnuntaina aamupalan, lounaan ja
päivällisen. Ruokailu on maksettava osallistumismaksun yhteydessä.
Kilpailun johto
Kilpailun johtaja:
Asmo Saarela
puh. 044 2993710
Kilpailun varajohtaja:
Heikki Sutinen
puh. 040 0890684
Kilpailun ratamestari I: Tero Kortetmäki
puh. 040 1261775,
(rm.srasm2015(-at-)gmail.com)
Kilpailun ratamestari II: Jussi Hiltunen
puh. 040 5650696
Kilpailun tekninen asiantuntija: Matti Kariniemi puh. 050 4862748
Tiedotus
Tiedotus tapahtuu ensisijaisesti www.sra-ammunta.fi sivujen kautta.
Toimitsijat
Toimitsijakilpailu alkaa torstaina 30.7.2015 klo 06:00 ilmoittautumisella
ampumaradan paviljongilla. Kilpailutoimitsijaksi haluavat voivat ilmoittautua
kilpailun ratamestarille.
Tervetuloa Ouluun
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri Ry
Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiiri Ry
SRA-toimikunta

ENSIMMÄISET RESERVIN
AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT
KOUVOLASSA 14.-16.8.
Aika

14 – 16.08.2015

Paikka

Tyrrin ampumakeskus Kouvola, Utti

Lajit

25 m pistooli, Isopistooli, Pistooli pika-ammunta
Kivääri kenttä 10 + 10 ls, Itselataava kenttä 10 + 10 ls
Pienoiskivääri 60 ls makuu, Pienoiskivääri 3 x 20 ls
Pienoiskiväärilajit ammutaan yhdistettynä kilpailuna

Samassa yhteydessä 15.8.2015 ammutaan ResUl:n vakiokiväärin 300 m
mestaruuskilpailu 30 ls makuu ja 3 x 20 ls.
Sarjat
H, H50, H60, H70, H75, D ja D50
Sarja toteutuu jos ilmoittautuneita on vähintään kolme.
Ilmoittautuminen
Piiri voi ilmoittaa kuusi ampujaa/laji.
Ilmoittautumiset toimitetaan piireittäin yhteisellä lomakkeella,
jonka järjestäjä lähettää piirien toiminnanjohtajille ja joka
palautetaan 1.7.2015 mennessä osoitteella kymresmail@gmail.com.
Joukkuekilpailu: Sarjat: H, H50 ja D
Joukkueeseen ilmoitetaan kolme ampujaa joiden kaikkien tulos
huomioidaan.
Joukkueet nimetään ennen ensimmäisen ampujan suoritusta.
Yleismestaruus
Yleismestaruuteen huomioidaan piireittäin kaikkien seitsemän lajin
piirin kolme parasta tulosta ampujan sarjasta riippumatta.
Vara-ampujat
Piirit voivat ilmoittaa vara-ampujia, kiintiön ”kuusi” lisäksi.
Vara-ampujat pääsevät osallistumaan ellei kaikista piireistä tule
täysiä kiintiöitä.
Vara-ampujien osanottomaksu peritään piireiltä jälkikäteen.
Ammunta 14.8.2015
Osanottajamäärästä riippuen voidaan sarjojen Y70 ja Y75:
25 m pistooli, pistooli pika-ammunta ja pienoiskiväärilajit
ampua perjantaina 14.8.iltapäivällä.
Osanottomaksut
Osanottomaksu 25 euroa/ampuja ja 25 euroa/joukkue maksetaan
piireittäin tilille FI 83 5750 0120 266524.
Maksu pitää olla tilillä 1.8.2015 mennessä.
Jäsenyys ja vakuutus
Tarkastetaan ampumapaikalla ilmoittautumisen yhteydessä
Majoitus
Majoitusvarauksia voi tehdä Kouvolan majoitusliikkeistä:
Hotelli Vaakuna Kouvola puh. 020 1234 651
Hotelli Cumulus Kouvola puh. 05-789 911
Hotelli Sommelo Kuusankoski puh. 05-740 701
Kouvolan Reserviläiset ry:n maja puh. 0400-988 487
Kilpailun johtaja
TA
Pistoolilajit
Pienoiskivääri
150 m lajit
300 m lajit
Kymen Res-piirit
Majoitusvastaava

Pasi Laari
Marko Patrakka
Juha Seppä
Jukka Jokinen
Ismo Taskinen
Matti Laine
Jorma Uski
Matti Saarinen

0400-298308
050-5570761
0400-231921
040-5455044
040-5176074
0400-551892
040-5308088
050-3672764

TERVETULOA KOUVOLAAN

KYMENLAAKSON RESERVILÄISJÄRJESTÖT

RESUL:N MAASTOKILPAILU 23.8.
VALKEAKOSKELLA
Paikka: Kilpailukeskus on Korkeakankaan hiihtokeskus, Veikko Hakulisen tie 100, Valkeakoski.
Opastus: Opastus alkaa osoitteesta Sääksmäentie 39, Valkeakoski. Tästä matkaa kilpailukeskukseen
on n. 4 km.
Aika:
Kilpailun aikataulu:

Sunnuntai 23.8.2015
09.00 Ilmoittautuminen ja aseiden tarkastus
09.30 Kilpailun avajaiset
10.00 Kohdistusammunta
10.45 Ensimmäinen ryhmä kilpailijoita yhteiskuljetuksella lähtöön
11:00 Ensimmäinen lähtö
14.00 Palkintojen jako

Kilpailusarjat:

D, D50, H, H40, H50, H60, H70, H75, H80
Piirien joukkuekilpailut, sarjat H ja H50

Kilpailun säännöt:
Kilpailussa noudatetaan RESUL:n voimassa olevia sääntöjä ja järjestäjien ohjeita.
Ammunnassa käytetään 22 cal pistoolia tai revolveria. Ammutaan kenttätauluun m/68 ja
ampumamatka on 30m. Lajien suoritusjärjestys on kartanluku, suunnistus ja ammunta.
Käytössä on Emit-leimaus. Kilpailuun osallistuvilla tulee olla voimassaoleva ampumatoiminnan
kattava vakuutusturva.
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumiset piireittäin 14.8.2015 klo 24 mennessä sähköpostilla osoitteeseen
esko.hakanen@pp1.inet.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava kunkin kilpailijan sotilasarvo,
etu- ja sukunimi, sarja sekä kilpailijan käyttämä emit-kortin numero. Jälki-ilmoittautuminen on
rajallisesti mahdollista korotetulla osallistumismaksulla.
Osallistumismaksut:
Osallistumismaksu on 30€/kilpailija maksettuna Valkeakosken Reserviläisten tilille FI84 5494 0920
0361 93 14.8.2015 mennessä. Tämän jälkeen jälki-ilmoittautuneilta korotettu osallistumismaksu on 45
€/kilpailija.
Kilpailuohjeet ja lähtöluettelo:
Kilpailuohjeet ja lähtöluettelo ovat nähtävillä RESUL:n ja Valkeakosken Reserviläisten
http://www.reservilaisliitto.fi/valkeakoskenreservinaliupseerit sivuilla 17.8.2015 lähtien.
Kilpailun johto:
Kilpailun johtaja: Timo Salonen 0400 848 948 (tiedustelut)
Kilpailun sihteeri: Esko Hakanen 040 727 3992
Tekninen asiantuntija: Mauri Särssi, puh. 040 727 5052

TERVETULOA KILPAILEMAAN VALKEAKOSKELLE
Valkeakosken Reserviupseerikerho ry ja Valkeakosken Reservinaliupseerit - Reserviläiset ry

RESERVILÄISURHEILULIITON
PARTIOMESTARUUSKILPAILUT RAISIOSSA
12.-13.9.
Raision Reserviupseerit ja Raision Reserviläiset toivottavat kaikki reserviläiset tervetulleeksi
RESUL:n partiomestaruuskilpailuihin 12. - 13.9.2015 Raisioon.
Kilpailuissa ratkaistaan myös Varsinais-Suomen Reserviupseeri- ja Reserviläispiirien mestaruudet.
Kilpailusarjat:
RESUL: H, D, H40, D40, H50, D50, H60 ja D60 (partion kokoonpano 1+2)
Varsinais-Suomen piirit: H, D, H40, D40, H50, D50, H60 ja D60 sekä H70 (partion kokoonpano
1+2). Lisäksi kuntosarja (partion kokoonpano 2-4 jäsentä, ei hajaannu)
Säännöt: Kilpailuissa noudatetaan RESUL:n partiomestaruuskilpailujen 11.10.2012 hyväksyttyjä
sääntöjä ja Varsinais-Suomen Reservipiirien maastourheilun lajikohtaisia ohjeita.
Kartat ja leimaus: Suunnistuksessa käytössä suunnistuskartta 1:10 000 sekä emit -leimaus. Emit
-kortteja vuokrataan kilpailutoimistosta, vuokra 5€/ kortti. Kartanluvussa peruskartta 1:20 000.
Aikataulu:
Lauantai 12.9.
Kilpailukeskus avataan
kello 19.00
Kilpailujen avaus ja kilpailupuhuttelu kello 20.00
Ensimmäinen lähtö
kello 21.00
Sunnuntai 13.9.
Kilpailukeskus avataan
Aseiden tarkastus
Ensimmäinen lähtö
Palkintojen jako

kello 08.00
kello 08.15
kello 10.00
kello 13.30

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 28.8.2015 mennessä osoitteella vsres@co.inet.fi.
Ilmoittauduttaessa on mainittava partion nimi, piiri, partionjäsenet sotilasarvoineen, emit korttien
numerot ja yhteystieto.
Osallistumismaksu: Osallistumismaksu 65 € partio, kuntosarja 45€ partio, on maksettava Raision
Reserviupseerien tilille FI09 4309 0010 2813 92 viimeistään 28.8.2015 kuluessa. Jälkiilmoittautumiset 1½-kertaisin maksuin.
Kilpailukeskus: Kilpailukeskuksena toimii vesilaitoksen sauna. Kilpailukeskuksen osoite:
Hintsantie 80, 21200 Raisio. Opastus KT 40 (E18) ja Mahittulantien risteyksestä, ajoaika noin 5
minuuttia.
Majoitus: Kilpailun järjestäjä ei tarjoa majoitusmahdollisuutta. Alueella on mahdollisuus majoittua
asuntoautoon tai asuntovaunuun (ei sähköä).
Huolto: Kilpailukeskuksessa toimii kanttiini. Keskuksessa on suihku- ja saunamahdollisuus.
Vakuutukset: Kilpailijoilla tulee ampumaturvan kattava vakuutus. Se tarkastetaan aseiden
tarkastuksen yhteydessä
Toimihenkilöt:
Kilpailunjohtaja: Mikko Kaamanen, mikko.kaamanen@mhy.fi tai 0400-922467
Kilpailun TA: Erkki Lehmus, vsres@co.inet.fi tai 040-160 8001
Ratamestari: Mikko Hautala, mikko.t.hautala@microsoft.com tai 040-8023840
Tiedottaja: Tuula Rahkonen, tuularahkonen@suomi24.fi tao 0500-464698
Tervetuloa partioimaan Raisioon!
Raision Reserviupseerit - Raision Reserviläiset

RESUL:N PERINNEASE
”PYSTYKORVAN”SM-KILPAILUT
HÄLVÄLÄSSÄ 19.9.
RESUL:n perinnease “Pystykorvan “SM-kilpailut järjestetään 19.09.2015 Panssariprikaatin
ampumaradalla Hälvälässä.
Kilpailun kulku
Kilpailukanslia avataan
Kilpailun avajaiset
Ensimmäinen erä alkaa

klo 08.00
08.30
09.00

RESERVILÄISTEN
SM-GOLFKILPAILU
Paikka
Kartanogolf, Golftie 14 B, 79600 Joroinen
Aika
Lauantai 18.07.2015 klo. 08.00 alkaen
Pelimuoto
HCP-tasoitus max 36.0,sotaveraanit ja
naiset
HCP-tasoitus 0-18.4, lyöntipeli
tasoituksin, miehet
HCP-tasoitus 18.5–36.0, pistebogey, 		
miehet
Sotaveteraanit ja naiset punainen tee 		
(4910m), miehet keltainen tee (5642m).
Säännöt
Noudatetaan Reserviläisurheiluliiton
golfmestaruussääntöjä
Erikoiskilpailut
paras scratch ja paras nettotulos
pisin draivi ja lähimmäksi lippua
Joukkuekilpailut
paras piiri, viisi (5) parasta pistebogeytulosta
paras yhdistys, kolme (3) parasta piste
bogeytulosta
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset 15.07.2015 mennessä
Kartanogolfin Caddiemasterille,
puh. 010 4222 380.
Osallistumismaksu
Osallistumismaksu on 50,00€, joka
maksetaan kilpailupäivän aamuna
caddiemasterille. Maksu sisältää
kilpailukierroksen, rangepoletin, saunan
pyyhkeineen, sekä kilpailun jälkeen 		
maittavan lounaan klubitalolla.
Sotaveteraaneille osallistuminen ei 		
maksa mitään, myös Golf-auto käyttöön
kierroksen ajaksi veloituksetta.
Kaikille lisäksi mahdollisuus harjoituskierrokselle perjantaina 17.07.2015
(Greenfeetarjous 25,00€, varattava 		
ilmoittautumisen yhteydessä)
Majoitus
Mm. Scandic Hotelli Oscar
Kauppatori 4
78250 Varkaus, Finland
Puh.: +358 (0)17 579 011
Fax: +358 (0)17 579 0500
hotel@hoteloscar.fi
Aikataulu
Lipunnosto ja kilpailuinfo klo. 08.00 ja
ensimmäinen ryhmä aloittaa klo 8.30.
Kierroksen jälkeen sauna, lounas sekä
palkintojenjako.
Tiedustelut
Varkauden Reserviupseerit ry,
Ari Ukkola 040 5535273
TERVETULOA SAVOON!

Laji RESUL:n SM-kilpailu, perinnekivääri “Pystykorva “. m.27-39.
300m makuu, kohdistus +30 kilpalaukausta. Tauluna on 300M kivääritaulu umpimustalla keskiöllä.
Sarjat
H, H50, H60 ja D, D50 sekä joukkuekilpailut H ja H50 sarjoissa. Joukkueeseen
voi ilmoittaa 4 kilpailijaa, joista 3 parasta huomioidaan tuloksessa. Joukkueita voi olla useampi/piiri.
Kilpailun säännöt “Pystykorva” kilpailussa noudatetaan Resul:n sääntöjä.
Ilmoittautumiset
Piirit ilmoittavat kirjallisesti kilpailijansa 24.08.2015 mennessä osoitteella; markopatrakka@phnet.fi
Piirit ilmoittavat kilpailijat. Ilmoittautumisessa tulee olla seuraavat tiedot;
Kilpailijan nimi, sotilasarvo, sarja, piiri ja nimetty joukkue.
Mahdollisesti osanottaja rajoitus; 200 ilmoittautumisjärjestyksessä.
Jälki-ilmoittautumisia vain 1.09.2015 lähtien, osallistumismaksu 50 eur.
Osallistumismaksu
Osallistumismaksu 25eur./kilpailija, joukkuekilpailusta ei peritä eri maksua.
Osallistumismaksu on maksettava 5.9 mennessä Päijät-Hämeen reservipiiri ry:n tilille:
Osuuspankki FI8856100720069690
Vakuutukset Voimassaoleva kilpailulisenssi/vakuutus on pakollinen.
Asetarkastus Aseen oltava m. 27-39 perusmallin mukainen. Asetarkistus on ampumapaikalla
Huolto Kilpailupaikalla on kanttiini
Lisätietoja Marko Patrakka 050-5570761

www.veripalvelu.fi • Ajankohtaista tietoa

• Testaa sovitko luovuttajaksi • Veritilanne juuri nyt

ILMESTYY 11.9.

RESUL:n Palvelusammunnan SM-kilpailut ammutaan 4.7.2015 klo. 09.00 alkaen Mikkelissä
Kyrön-pellon ampumakeskuksessa. Osoite on Kyrön-pellontie 1 Mikkeli
N 61.720476 ja E 27.199779

RESUL:N SRA-SMAMPUMAMESTARUUSKILPAILUT
1.-2.8. OULU
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PALVELUSAMMUNNAN
SM-KILPAILUT 2015 MIKKELISSÄ
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Piirien kevätkokoukset
n Lapin Reservipiirit kokoontuivat kevätkokouksiinsa Ylitornion kunnantalolle lauantaina 28. maaliskuuta. Paikalle oli
saapunut suuri joukko edustajia ympäri
Lappia. Hallituksen kokoukset alkoivat
tiukan päivän. Yöllä tuiskunnut märkä lumi asetti kokoukseen saapuvat oman haasteen eteen. Kaikki osasivat kuitenkin ajaa
sään mukaan.
Vuosikokousesitelmän piti eversti
Tohtori Jari Rantapelkonen joka kertoi kybersodakäynnistä ja siihe liittyvistä
ilmiöistä ja haasteista. Esitelmä herätti
runsaasti kysymyksiä vielä lounaan aikanakin.
Varsinaiseen päivän päätapahtumaan
päästiin käsiksi sitten lounaan ja esitelmän
jälkeen. Puheenjohtajat veivät kokoukset
ripeästi läpi ja puoli kolmeen mennessä
olivat kokoustajat kaikki kotimatkalla.

Vuosikokous on aina myös juhlava paikka palkita ansioituneita reserviläisiä ja nytkin palkittiin Reserviupseeripiirin ansiomitaleilla seuraavat reservin toimijat
Reservupseeripiriin hopeinen ansiomita-

li yliluutnantti Juhani Juvonen, luutnantti
Auvo Rahtu ja Reserviupseeripiirn pronssinen ansiomitali alikersantti Kari Koivuniemi, alikersantti Esko Alatulkkila kaikki
Ylitorniolta.

Lapin Reserviupseeripiiri ry:n vuoden 2014 toiminnasta palkitut
Vuoden upseeri 		
Seppo Honkanen Tornion Reserviupseerit ry
Vuoden ampuja 		
Tuomo Koivisto Rovaniemen Reserviupseerikerho ry
Vuoden urheilija
Kari Halme Veitsiluodon Reserviupseerit ry
Suuri Kerho 		
Rovaniemen Reserviupseerikerho ry
Pieni kerho 		
Ylitornion Reserviupseerit ry
Lapin Reserviläispiiri ry;n vuoden 2014 toiminnasta palkitut
- vuoden reserviläinen Niilo Tasala Sodankylän Reserviläiset ry
- vuoden urheilija Reijo Naalisvaara Tornion Reserviläiset ry
- vuoden ampuja Atte Kananen Rovaniemen Reserviläiset ry
- vuoden jäsenhankkija Simo Rousu

TULOKSIA • Sodankylä • Ylitornio • Toramo
n Lapin Reserviläispiirien pistooliampumahiihdot hiihdettiin Toramon maastoissa su 12.04.2015 aurinkoisissa olosuhteissa. Parasta
hiihtovauhtia perinteisellä tyylillä piti Raimo Uusi-Autti Rovaniemen Reserviläisistä 4km 15.13min ja parhaasta ampumatuloksesta
vastasi Erkki Vakkala Simon Reserviläisistä 93 pistettä.
Y
1. Matti Rajaniemi Simon Res 19.02min, 79 pist. 26.02 min
H50 1. Raimo Uusi-Autti Roi Res 15.13min, 88 pist. 20.13 min
2. Ilkka Vaara Roi Res 17.00 min, 87 pist. 23.20 min
3. Hannu Rautio Roi Res 16.51 min, 75 pist. 25.11 min
4. Keijo Perttamo Sodk. Res 18.54 min, 79 pist. 25.54 min
H60 1. Erkki Vakkala Simon Res 19.35 min, 93 pist. 21.55 min
2. Sakari Sääskilahti Roi Res 15.51 min, 72 pist. 25.11 min
3. Erkki Aallonkoski Roi Res 25.29 min, 75 pist. 33.49 min
4. Teuvo Särkelä Roi ResUps 30.55 min, 48 pist. 48.15 min
H70 1. Raimo Huttula Simon Res 20.08 min, 89 pist. 23.48 min
2. Oiva Lukkari Roi Res 26.28 min, 55 pist. 41.28 min
H80 1. Väinö Prykäri Roi Res 27.42 min, 52 pist. 43.42 min
2. Rauno Kostamo Roi Res 50.19 min, 66 pist. 50.19 min
3 MIEHINEN JOUKKUEKILPAILU
Roi Res1
Uusi-Autti, Vaara, Sääskilahti 68.44 min
Simon Res
Vakkala, Huttula, Rajaniemi 71.05 min
Roi Res 2
Rautio, Aallonkoski, Lukkari 100.28 min

Sodankylän Reserviläisten ilmaasemestaruuskilpailut 20.-21.3.
Ilmakivääri:
Y: 1. Vaarala Jari 328, 2. Lehtomäki Juha 259, 3. Lakso Jani 243.
Y50: 1. Pulju Esko 341, 2. Perttamo Keijo 287. Y60: 1. Keltanen
Pekka 290, 2. Tasala Niilo 285. Y70: 1. Riipi Esa 339, 2. Neitola
Alpo 306.
Ilmapistooli:
Y: 1. Vaarala Jari 139, 2. Lehtomäki Juha 133, 3. Lakso Jani 119.
Y50: 1. Perttamo Keijo 178, 2. Rautanen Jaakko 176, 3. Pulju Esko
136. Y60: 1. Tasala Niilo 153, 2. Keltanen Pekka 124, 3. Sassali
Pentti 122. Y70: 1. Riipi Esa 172.

Sodankylän Reserviläiset ry:n
pistooliampumahiihdot 22.3.
Y 1) Jari Vaarala 108 (90 osumasakot, 18 etäisyyden arviosakot, ei
hiihtoaikaa) Y50 1) Keijo Perttamo 198 (100, 98)
Y60 1) Tapio Strand 86 (60, 26) 2) Pekka Keltanen 100 (60, 40) 3)
Timo Poikela 118 (40, 78) Y70 1) Juhani Uusitalo 102 (50, 52), 2)
Esa Riipi 146 (10, 136).

Palvelusammunnan
reservipiirien mestaruudet
ratkaistiin Ylitorniolla
n Palvelusammuntojen Lapin reservipiirien mestaruudet ratkaistiin
Ylitorniolla sunnuntaina 24.5. Kilpailijoita mukana oli kaikkiaan yhdeksän. Kilpailu käytiin pilvisessä, mutta kuitenkin kuivassa säässä
neljän sekuntimetrin tuulessa. Mestaruudet ratkaistiin pistoolilajeissa – palvelusammunta 3 ja 4- sekä reserviläiskiväärillä – palvelusammunnat 1 ja 2. Lisäksi jaettiin mitalit myös yleismestaruuksista
Tulokset:
Palvelusammunta 3
Alik Simo Rousu
Ylik Jyrki Savolainen
Kapt Mauri Kotila
Ylirj Tommi Hasa
Ltn Tuomo Koivisto

Ylitornion Reserviläiset
Tornion Reserviläiset
Veitsiluodon Reserviupseerit
Ylitornion Reserviläiset
Rovaniemen Reserviupseerit

97 p
96 p
92 p
90 p
90 p

Palvelusammunta 4
Ylik Jyrki Savolainen
Ltn Tuomo Koivisto
Alik Simo Rousu
Ylirj Tommi Hasa
Alik Pasi Huhtalo

Tornion Reserviläiset
Rovaniemen Reserviupseerit
Ylitornion Reserviläiset
Ylitornion Reserviläiset
Rovaniemen Reserviläiset

91 p
82 p
81 p
78 p
74 p

Palvelusammunta 1
Ltn Tuomo Koivisto
Kapt Mauri Koitila
Vääp Mikael Laukkanen
Ylik Jyrki Savolainen
Alik Simo Rousu

Rovaniemen Reserviupseerit
Veitsiluodon Reserviupseerit
Ylitornion Reserviläiset
Tornion Reserviläiset
Ylitornion Reserviläiset

94 p
92 p
92 p
89 p
89 p

Palvelusammunta 2
Ylik Jyrki Savolainen
Ylirj Tommi Hasa
Alik Simo Rousu
Vääp Mikael Laukkanen
Kapt Mauri Koitila

Tornion Reserviläiset
Ylitornion Reserviläiset
Ylitornion Reserviläiset
Ylitornion Reserviläiset
Veitsiluodon Reserviupseerit

160 p
133 p
126 p
114 p
108 p

Kaikki lajit
Ylik Jyrki Savolainen
Alik Simo Rousu
Ylirj Tommi Hasa
Ltn Tuomo Koivisto
Vääp Mikael Laukkanen

Tornion Reserviläiset
Ylitornion Reserviläiset
Ylitornion Reserviläiset
Rovaniemen Reserviupseerit
Ylitornion Reserviläiset

436 p
393 p
385 p
369 p
364 p

Sodankylän Reserviläiset ry:n
ampumataitopäivä 16.5.
Tulokset kasa-ammunta 5 ls:
Y 1) Marko Hannula 29,69 2) Jari Vaarala 32,07 3) Jari Välijeesiö
32,44 4) Pasi Lakkala 56,59 5) Jani Lakso 105,48
Y50 1) Heikki Kivelä 28,20 2) Esko Pulju 36,04
Y60 1) Timo Törmänen 24,59 2) Tapio Strand 34,60 3) Pauli Vuojärvi
38,06 4) Timo Poikela 53,20 5) Markku Erkkilä 68,23
Y70 1) Esa Riipi 31,75 2) Mauno Välijeesiö 55,35 3) Juhani Uusitalo
73,19 4) Ahti Neitola 115,43 5) Mikko Neitola 168,37 6) Unto Alatalo
177,82 7) Alpo Neitola 180,76

Ratakuja 4
Keminmaa
0400 693 736
www.carfix.fi

Avoinna Ma-Pe klo 7.00-16.00

Kemintie 50, 95420 Tornio
Puh: +358 (0)10-396 4101
myynti@pyoraosa.fi
Avoinna: Arkena 9-17.30 		
Lauantaina 9-14

TERVE

TULOA

!

Torpinkatu 3, 95420 Tornio
Puh. 0400 468 750 • myymala@variraitti.fi
AVOINNA: ma–pe 7–18, la 8–14

Ammuntapäivä
Torniossa

n Päivä alkoi klo 9 Niko Tohun esitelmällä maavoimien
taistelutapa 2015.Tämän jälkeen jatkoimme rastikoulutuksen merkeissä aiheina sunnanotto ja etäisyyden arviointi
lisäksi rastilla pohdittiin rk:n
luodin lentorata korjaus tarvetta kun maali onkin kauempana
kuin mihin ase on kohdistettu.
Tämän rastin vetäjänä toimi
Erkki Grundström.
Seuraava rasti oli käsikranaatin heitto noin kymmenen
metriä, maalina kahtia leikattu
tynnyri.
Lisäosiona oli erilaisten
panssaroitujen ajoneuvojen
tunnistaminen sekä keskustelua

millä tavoin niiden toimintaa
voidaan vaikeuttaa tai estää.
Rastia veti Jarkko Vehmanen.
Ammuntarasteina oli ammunta reserviläiskiväärillä ja
9mm pistoolilla.
Vetäjänä Juha Nylund.
Huollosta vastasi Antero Rantavuoti.
Päivä meni aurinkoisessa
säässä nopeasti, osanottajista
osa kuului ennestään yhdistykseen, osa oli uusia kasvoja. Mukana oli myös Ruotsin Hemvärnetin edustaja. Toiminta ampumapaikalla oli turvallista, josta
allekirjoittanut kiittää kaikkia.

Juha Nylund

A – Posti Oy Posti Green

kerholla
ssakerholla
Lokakuu
ssa
Lokakuu
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LAPIN NUIJA
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ARKIPÄIVINÄ
ARKIPÄIVINÄ
PIHVIPIHVILOUNAS
LOUNAS
12 €€
12
KEITTIÖ AVOINNA: ARK.11-18,

KONEISTUS
KORJAUS
KUNNOSSAPITO

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

TORSTAINATIETOVISA
TIETOVISA
TORSTAINA
LAKARAOKETANSSIT
KARAOKETANSSIT
PEPE&&LA

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

Teollisuustie 16, 95600 YLITORNIO

puh. +358 (0)50 592 1909
email: juvatec@hotmail.com

Rotemix Oy
LAPIN AKUT OY
Lautakatu 9,
96300 Rovaniemi
puh. 016 342 222

ANTENNIHUOLTO
A & T KOIVUNIEMI KY
AITO AMMATTILAINEN
0500 926 304
040 550 9309
www.DigiDigi.fi

Televes HD

AURIS
S
TOURING SPORTS

KYSY MYÖS JUHLAPAKETTIA,
ETUSI 1.775 €!

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!
Mallisto alkaen: autoveroton suositushinta û,
arvioitu autovero û, toimituskulut û,arvioitu
kokonaishinta sisältäen toimituskulut û
Valmistaja

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.

Kotimaan jälleenmyynti

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.
Teemme sen mahdolliseksi

Tarjous on voimassa toistaiseksi ja koskee rajoitettua erää vuonna 2014 rekisteröitäviä autoja.
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ACTIVE EDITION.
ALK. 24.951 €.

