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Röyttä 2015 SAR/ÖT -harjoitus Kemissä

SAR–veneestä mereltä Kemin edustalta. Kuva: Raimo Karhu, Ilmapp

n Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Ilma- ja meripuolustuspiiri
järjestivät Kemi-Tornion alueella
öljyntorjuntatiedusteluharjoituksen. Harjoitus toteutettiin yhteistoiminnassa Kemi-Tornion alueen

Jarmo Mattila:
Katse menneessä
ja tulevassa
SIVU 3

poliisi- ja pelastusviranomaisten,
Suomen Lentopelastusseuran sekä alueen meripelastusyhdistysten sekä Vapepan kanssa rannikkoalueella järjestettävänä harjoituksena 28.–30.8.2015. Varsinai-

nen operatiivinen harjoituspäivä
oli lauantai.
Harjoituksen tavoitteena oli
kehittää ilma- ja venekalustolla
toimivien tiedustelijoiden yhteistoimintaa sekä öljyntorjunnan tie-

Lapin maakunta45-vuotias
komppania Kalottitapaaminen
Tervetuloa mukaan
uudistuu
SIVU 5

SIVU 7

dustelun ja raportoinnin käytännön harjoittelua. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Suomen Lentopelastusseuran (SLPS) ilma-alukset etsivät öljyn saastuttamia
kohteita rannikolta ja saaristosta

ja ohjaavat venemiehistöt kohteeseen. Harjoitussuorituksia tehtiin
päivän aikana 12 kpl. Harjoitukseen osallistui kaikkiaan noin 50
henkilöä lisäksi ilma-alukset ja
veneet miehistöineen.

SoMa 2015
kokosi toimijoita
ympäri Suomen

Kesän kilpailujen
tuloksia ja tulevia
syyskokouksia
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Pääkirjoitus

Hyvä jäsenistö

Mikään ei toimi
mutta kaikki järjestyy

V

omien kulutustavaroiden tuotanto ei ota toimiakseen. Valtavat tuontimäärät lännestä viime
vuosina antoivat väärän kuvan
hyvinvoinnin lisääntymisestä
itänaapurissa. Suuri raha kertyi
pienelle joukolle ja keskiluokka
alkoi vasta kehittyä.
Pohjoismaat ovat tiukan tilanteen edessä. Mitä on kulissien
takana tekeillä. Onko kyseessä
pelkkä uho vai onko tarkoitus
ruveta askel kerrallaan valtaamaan edesmenneen Neuvostoliiton alueita. Baltian maat ovat
saaneet alueelleen Natojoukkoja
– ei suuria mutta varastoja on
tuotu ja eräänlainen etukomennuskunta (esikunta) on alueella
pysyvästi. Nato ilmavoimat valvovat Baltian ilmatilaa vuorokuukausin ja maat harjoittavat
aktiivisesti omia joukkojaan.
Liettua on aloittamassa uudelleen asevelvollisuusarmeijan
kouluttamisen. Alueen kodinturvajoukot ovat saaneet runsaasti uusia jäseniä ja koulutusta sekä suunnittelua tehdään
määrätietoisesti.
Vaikka Suomi ei koekaan
omaan alueeseensa kohdistuvaa uhkaa on taloutemme
saanut kokea välillisesti ja
suoraan suurvaltojen pakotepolitiikan seuraukset. Vaikka
Krim on kaukana, ovat sen aiheuttamat hyökyaallot romahduttaneet Suomelle tärkeän
Venäjän kaupan. Me voimme
nauraa uutiskuville Venäjän rajavartioiden tuhotessa läntisiä
elintarvikkeita mutta näiden
kuvien taustalla on aina vakava
viesti. Suuri maa valmistautuu
voimankoitokseen ja haluaa
näyttää muskeleitaan vaikka
oma kansa kärsii. Hakematta
tulee mieleen kolmekymmentä
luvun propaganda kuvat, joissa lännen pahuutta ja surkeutta
ilkuttiin. Toivottavasti lännessä
ollaan hereillä ja pidetään pää
kylmänä kaikista propagandatempuista välittämättä. Tämä
maailman ainoa mahdollisuus on rauhanomainen
yhteistyö. Ehkä tuo
otsikon ikivanha venäläinen sanonta
vielä toteutuu ja
”karhunaapurimme” palaa rauhanpoluille.

Kai Leinonen
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Lapin Reserviupseeripiiri ry

nut häiriötila heijastuu jo monin
tavoin suomalaisten eloon. Alkuun vaikutus oli vain pelon lisääntyminen ja kaupan vakava
häiriötila. Vähitellen ”trollien”
ja naapurin virallisten tiedotusvälineiden räikeä informaatiovääristely on kiristänyt tunnelmia koko läntisessä Euroopassa. Mikään järkipuhe ei tunnu
purevan vaan kaikki asiallinen
kritiikki tai keskustelu Ukrainan / Krimin tilanteesta ja sen
seurauksista kääntyy ”pohjoiskorealaiseksi hölynpölyksi”.
Liki parinkymmenen vuoden
järkevän keskustelun aika tuntuu muuttuneen epäkypsän teinipojan uhoiluksi ja aseiden kalisteluksi.
On erittäin vaikea uskoa, että
tämän sinällään laajan kaikkialle ulottuvan uhon takana olisi
muuta kuin halu saada lisää
vaikutusvaltaa neuvottelupöydissä. Lasku, jonka tavalliset
venäläiset ovat jo nyt joutuneet
maksamaan elintasonsa laskuna, suurenee kuukausi toisensa
perään. Öljyn hinta on romahtanut ja on erittäin vaikea uskoa
sen pikaiseen nousuun. Öljyn ja
raaka-aineiden tuomat valuuttatulothan olivat Venäjän talouden keinot. Venäjän muu talous
uinuu edelleen neuvostoaikojen
tasalla. Infra on kehittämättä ja

vin järjestetystä tapahtumasta ja
osallistujille hienosta seurasta.
Oli mukava olla osallisena tapahtumassa.
Toramon reserviläismajan kunnostaminen on päässyt käyntiin.
Talkooporukkaa kaivataan pitkin
vuotta pikku askareisiin. Tällä
hetkellä on jo ostettu kolme ilmalämpöpumppua, jotka asennetaan pikimmiten paikoilleen.
Lisäksi talkoovoimin on siistinyt
piha-alueelta puustoa. Pyrimme
ilmoittamaan talkoista ajoissa ja

jokainen pienikin työpanos on
tervetullut. Kiitoksia kaikille talkoissa mukana olleille.
Toinen varma syksyn merkki
on syyskokousten pitäminen eri
yhdistyksissä. Syyskokous on
tärkeä kokous, koska silloin valitaan seuraavan vuoden hallitus
ja henkilöt muihinkin luottamustoimiin. Älkää unohtako ilmoittaa piirille uuden hallituksen
kokoonpanoa. Meidän on tärkeä
tietää ketä hallitukseen kuuluu ja
millaista toimintaa aiotte seuraavalle vuodelle suunnitella. Liitolla on valmiita paketteja toimintapäivien ja vänrikkipäivien
pitämiseksi eri yhdistyksissä. Jos
tuntuu, että oman yhdistyksen
alueelta ei osallistujia niin paljoa olisi tulossa, niin kannattaa
harkita useamman yhdistyksen
alueella voimien yhdistämistä
tapahtumaa järjestäessä.
Piirin syyskokous järjestetään
Lauantaina 24.10.2015 Toramolla. Varatkaas jo kalenterista
aikaa osallistumiselle. Toivottavasti pääsette sankoin joukoin
mukaan.

Janne Rahkonen

Syysterveiset
Puheenjohtaja

Lapin Reserviläispiiri ry

n Itänaapurin yli vuoden jatku-

Puheenjohtaja

arma syksyn merkki on kalottitapaaminen. Tänä vuonna järjestysvuoro oli Ruotsilla. Majoituimme Bodenin
kasarmialueelle, jonka ympäristössä myös perinteinen herrasmieskilpailu järjestettiin. Osallistujia oli paikalla neljästä maasta.
Edustettuina olivat Suomi, Ruotsi, Norja ja Viro. Kalottitapaaminen oli viimeinen tässä muodossa
järjestettynä ja ensi vuonna viikonloppuun tulevat mukaan kalottiammunnat. Nykyisen suunnitelman mukaan kaksi tapahtumaa yhdistyy yhdeksi lauantaina ruokailun ja iltajuhlan merkeissä. Lopullinen muoto hakee
vielä paikkaansa, mutta varmasti
siitä tulee arvokas seuraaja nykymuotoiselle kalottitapaamiselle.
Yhdistämällä kaksi tapahtumaa
saamme mukaan nuorta osallistujakuntaa. Perinteisen herrasmieskilpailun keski-ikä on jo hyvin korkea, eikä uutta verta tapahtumaan tahdo tulla kuin satunnaisesti. Ensi vuoden tapahtumaan tarvitsemme runsaasti vapaaehtoisia talkoilemaan herrasmieskilpailun rasteille sekä ammuntaan. Kiitos Isännille hy-

S

ateinen kesä alkaa olla takanapäin. Hellepäiviä ei tänä
kesänä liikaa ollutkaan. Lapin Reserviläispiiri on ollut
silti aktiivinen säästä riippumatta. Ampumaharrastusta on pidetty yllä, reserviläisten kuntomarsseille on osallistuttu ja pidetty yllä reserviläistahtoa osallistumalla MPK:n kursseille sekä harjoituksiin.

osallistujaa Norjasta, Ruotsista
ja Suomesta. Ensimmäistä kertaa tapahtumaan kutsuttiin myös
viisi Viron edustajaa. Ensi vuonna on Suomen vuoro järjestää
Kalottiammunta - kalottitapaaminen. Pyrimme uudistamaan ja
kehittämään tapahtumaa. Suunniteltu jo on ja ensi vuonna tuleekin uudistuksia viikonlopun
kulkuun.

Liittohallituksen kokous pidettiin Tampereella syyskuun alussa. Samana viikonloppuna Tampereella järjestettiin kokonaisturvallisuusmessut 4.-6.9.2015.
Siellä erilaiset järjestöt, yritykset
ja viranomaiset esittelivät omaa
toimintaansa. Reserviläisliittokin
oli hyvin esillä ja olikin saanut
keskeisen paikan messuhallissa.
Puolustusvoimat oli näyttävästi
esillä kalustoineen ja taistelu-

Piirin syyskokous pidetään
lokakuun 24 päivä Rovaniemellä. Tässä lehdessä on syyskokousilmoitus. Kokous vahvistaa
ensi vuoden piiriedustajat, jotka
ovat tärkeässä asemassa tuodessaan tietoa yhdistyksiltään mutta
myös viedessään sitä kentälle.
Tervetuloa kokoukseen.

näytöksineen. Messuille osallistui lähes 20 000 kävijää.
Kalottitapaaminen pidettiin
tänä vuonna Ruotsin Bodenissa.
Tapaamiseen osallistui noin 30

Jari Vaarala

LYHYESTI
n Reserviläisliiton uusi ja
näyttävä esittelyvideo julkaistiin perjantaina 4.9. Kokonaisturvallisuus-messuilla. Noin kolmen minuutin
pituisessa videon teosta on
vastannut hämeenlinnalaisen mainostoimisto Precis:in AD Jukka Turunen.
Reserviläisliiton esittelyvideota on kuvattu kevään
ja kesän ajan eri puolilla
eteläistä Suomea. Videossa
käydään läpi laajimpia reserviläistoiminnan muotoja eli ammuntaa, liikuntaa
ja urheilua, koulutusta ja
maanpuolustustahdon ylläpitoa.

Esittelyvideo on vapaasti
yhdistysten ja piirien käytössä. Se on oiva työkalu
mm. jäsenhankinnassa.

Katso video Reserviläisliiton Youtube-kanavalta.

Hyvää kuntoilusyksyä jokaiselle!
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Katse menneessä ja tulevassa

änä kesänä lomailmat jakaantuivat pääosin tasapuolisesti. Sää oli varsin pilvinen ja
epävakaa lähes koko kesän.
Vain he, jotka malttoivat tai joilla oli
mahdollisuus pitää lomansa vasta elokuun puolenvälin jälkeen, pääsivät nauttimaan Lapin ainoista hellepäivistä. Nyt
lomakauden jälkeen katse ja ajatukset
ovat jo tiukasti suunnattuina syksyyn
ja loppuvuoden haasteisiin. Silti on hyvä hetkeksi pysähtyä katsomaan, mitä
saimme alkuvuonna aikaan.

voimien MPK:lta tilaama sotilaallinen
harjoitus. Se piti sisällään useita erillisiä
kursseja ja siihen osallistui noin 300
reserviläistä. Näin suuren harjoituksen
järjestäminen vaatii huolellisen suunnittelun ja valmistelun. Kurssien aiheet
annettiin MPK:lle jo edellisenä vuonna
ja tarkemmat vaatimukset maaliskuussa
pidetyssä ensimmäisessä valmistelutilaisuudessa. Tämän jälkeen valmistelut
jatkuivat harjoituksen johtajan kapteeni
(res.) Tero Hyttisen johdolla jäntevästi

eteenpäin. Suureksi paisunut osallistujajoukko ja samaan aikaan pidettävät
muut harjoitukset aiheuttivat lisätyötä
ja pieniä muutoksi aivan viime metreille
asti, mutta siitä huolimatta harjoitus onnistui hyvin ja asettamamme koulutustavoitteet saavutettiin. Suuret kiitokset
MPK:lle ja Terolle erinomaisesta työstä!
Ensi vuonna kyseinen harjoitus, nimeltään ROVA16, tulee olemaan valtakunnallisen auditoinnin eli arvioinnin kohteena. Tämän vuoden harjoituksen koke-

Kalenteria vilkaistessa selviää, miksi
tuntuu siltä, että aika on mennyt kuin
siivillä. Alkuvuoden aikana on ollut runsaasti tapahtumia, joissa aluetoimisto on
ollut mukana tavalla tai toisella ja yleensä juuri päävastuussa järjestelyistä. Kun
on paljon tekemistä, niin aikakin menee
nopeasti. Palstatila loppuu nopeasti, jos
alan analysoimaan kaikki tapahtumat,
joten nostan esiin niistä vain muutamia.
Operatiivinen suunnittelu ja kertausharjoitukset ovat jatkuneet tiiviinä tänäkin vuonna. Operatiivinen sektori on
kantanut ansiokkaasti päävastuun näiden suunnittelusta ja läpiviennistä. Asevelvollisuussektorilla on ollut vastuulla
harjoituksiin käskeminen ja reserviläisten papereiden käsittely. Reserviläisiltä
saamamme palautteen perusteella voimme katsoa onnistuneemme työssämme
näiltä osin jopa erittäin hyvin. Onnistumisen avaintekijöitä ovat olleet huolellinen ja yksityiskohtainen ennakoiva
suunnittelu, kouluttajien sitoutuminen ja
itsensä likoon laittaminen sekä ammattimainen ote työntekoon. Näillä samoilla
eväillä on hyvä jatkaa eteenpäin.
Kesäkuussa pidettiin Heinuvaarassa
ROVA15-harjoitus. Harjoitus oli suurin Lapissa koskaan pidetty, Puolustus-

mukset huomioiden uskon, että MPK
selviää tästäkin haasteesta hienosti.
Reserviläiskirje 2015 tarkoitti Lapin
osalta sitä, että lähetimme noin 45 000
asevelvolliselle kirjeen toukokuussa.
Tiesimme, että yhteydenotot aluetoimistoon tulevat huomattavasti lisääntymään ja tämän johdosta asevelvollisten
asioiden käsittelyjen määrä kasvamaan
ja työllistämään meitä koko kevään ja
kesän. Asiakaspalvelun rouvat kantoivat ensimmäisinä käsittelijöinä alkuvaiheessa suurimman vastuun meille
tulleista kyselyistä. Kiivaimpina viikkoina puhelin soi lähes taukoamatta
ja sähköposti täyttyi. Erilaisia yhteydenottoja tuli lyhyessä ajassa noin 450
ja niiden sävy oli lähes poikkeuksetta
positiivinen. Kyselyt ja asiat koskivat
lähinnä reserviläisen sodan ajan tehtävää, sotilasarvoa tai terveydentilassa
tapahtuneita muutoksia. Täytyy ihaillen
nostaa rouville hattua siitä tyyneydestä
ja ammattimaisuudesta, millä he työnsä
noiden viikkojen aikana hoitivat. Pääosa asevelvollisista saikin vastauksen
kysymykseensä välittömästi tai asiansa
kuntoon jo puhelun aikana.
Lukuisten tapahtumisen joukosta nostan vielä esiin Veteraanien rosvopaistitapahtuman heinäkuun lopulta. Tapahtuma järjestettiin Ounasvaaralla Santa
- Sportin tiloissa, joka tarjosi riittävän
tilavat puitteet tilaisuuden järjestämiseksi. Päävastuu tilaisuudesta oli Finnairilla ja aluetoimisto avusti järjestelyissä.
Rosvopaistitapahtuma oli veteraaneille
ja heidän puolisoilleen tarkoitettu viihteellinen tilaisuus jossa laulettiin, tanssittiin ja tietysti syötiin oikeaoppisesti
maakuopassa valmistettua suussa sulavaa lammasta. Sitä oli nauttimassa reilut
400 vireää veteraania, heidän puolisoa,
Lottaa tai lähiomaista.

Syksy on taas ovella ja aluetoimistolla on edessään yksi sen päätehtävistä, kutsuntojen järjestäminen. Lapin
aluetoimiston vastuualue on tältä osin
muuttunut viime vuodesta siten, että
vuoden 2015 alusta lukien olemme vastanneet koko Lapin maakunnan asevelvollisuusasioiden hoidosta. Yksi ja varmasti näkyvin osa sitä ovat juuri nämä
jokasyksyiset kutsunnat. Järjestämme
kutsunnat lähes jokaisessa Lapin kunnassa. Ainoastaan Pelkosenniemi ja Savukoski on yhdistetty ja näissä kunnissa
kutsuntatilaisuus järjestetään vuorovuosin. Erillisiä kutsuntapäiviä kertyy syksyn aikana 27 päivää ja niihin osallistuu
Lapissa reilut 1100 miestä. Tänä vuonna kutsuntavuorossa ovat vuonna 1997
syntyneet nuoret miehet.
Kutsuntatilaisuus on käytännössä
nuorelle miehelle ensimmäinen kosketus puolustusvoimiin. On tärkeää, että
tästä päivästä jää nuorelle oikeanlainen ja positiivinen kokemus. Kutsuntapäivänä kutsunnanalaisille annetaan
tiivistetysti tietoa puolustusvoimista,
palvelusmahdollisuuksista, varusmiehen arjesta ja sosiaalisista etuuksista.
Päivän aikana tehdään myös hänen tulevaisuuden kannalta kaksi merkittävää
päätöstä; päätetään palveluskelpoisuusluokka ja palveluspaikka aloittamisaikoineen. Kutsuntalautakunnassa ei kannata ujostella, vaan esiin tulee tuoda
kaikki päätökseen vaikuttavat seikat.
Tällöin myös lautakunnan päätös on
yleensä nuoren toiveiden mukainen ja
se tukee hänen tulevaisuuden suunnitelmiaan.
Hyvää loppu kesää ja alkavaa syksyä!

Everstiluutnantti Jarmo Mattila
Lapin aluetoimiston päällikkö

ROVA15-harjoitus 5.-7.6.2015
n

Tänä vuonna järjestettiin
pitkästä aikaa isompi vapaaehtoinen harjoitus, ROVA15-harjoitus. Lapin alueella on jo useampana vuonna järjestetty lähinnä
vain yksittäisiä puolustusvoimien
MPK:lta tilaamia kursseja, jotka
käytännössä ovat hajaantuneet
useille viikonlopuille pitkin vuotta. Tälle vuodelle oli suunniteltu
vihdoin yksi isompi harjoitus, mikä sisältää useita kursseja, jotka
hoidetaan samoilla huollon yms.
järjestelyillä. Tällä tavalla säästetään niin huollossa kuin muussa
kursseja tukevassa toiminnassa
sekä aluetoimiston henkilökunnan viikonlopputöistä, mikä kustannuksien lisäksi aiheuttaa aina
viikolla tapahtuvaa tasoittelua, ja
siten puolestaan on pois muusta
joka päiväsestä työpanoksesta.
ROVA15-harjoitus perustettiin
ja purettiin varuskunnassa Someroharjulla, mutta varsinainen
koulutus toteutettiin Rovajärven
harjoitus- ja ampuma-alueella. Kyseessä oli harjoitus, jonka
puolustusvoimat tilasi, antoi perusteet ja valvoi tuotetun palvelun laatua. Harjoituksen ja sen si-

sältämien kurssien toteutuksesta
vastasi Maanpuolustuskoulutusyhdistys Jääkäriprikaatin tukiessa
kurssia mm. majoituksen, harjoitusmateriaalin, kuljetuksien sekä
muonituksen muodossa.
Harjoituksen kurssien aiheina olivat joukkueen johtaminen,
kulunvalvonta ja maanpäällinen
linnoittaminen, sotilaspoliisikurssi, KVKRH-toiminta, viestikoulutus ja harjoituksen huollon
toteuttaminen. Jokainen kurssi sai
lisäksi taisteluensiapukoulutusta
sekä ase- ja ampumakoulutusta..
Tavoitteena oli kehittää paikallisjoukkoihin sijoitettujen reserviläisten henkilökohtaisia taitoja.
Harjoitus sijoittui kesäkuun
ensimmäiselle viikonlopulle 5.7.6.2015, jolloin oli pahimmoikseen päällä muutama muukin iso
sekä valtakunnallinen harjoitus.
Tämä toi myös joitain haasteita
harjoituksen järjestämiselle, varsinkin kun melkein kaikki ajoneuvot, niin puolustusvoimien kuin
vuokraamoidenkin, olivat varattu
näihin muihin tapahtumiin.
Poterohan syntyy kaivamalla ja hiekkasäkeistä latomalla.

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Toinen haaste harjoituksen järjestelyille ilmaantui, kun vapaaehtoisten reserviläisten VEH-kutsujen vastaukset vyöryivät aluetoimistoon ja varsinkin kun niistä
osallistujia oli lähes kaksinkertainen määrä kuin oli arvioitu ja
varauduttu niin raha- kuin materiaaliresurssien osalta. Eli reserviläisiä harjoitukseen kouluttajat
mukaan lukien ilmoittautui yli
300 ja lähes kaikki myös ilmaantuivat paikallekin innokkaina saamaan sotilaallista koulutusta pitkästä aikaa.
Tätä harjoitusta johtamaan
valittiin reservin kapteeni Tero
Hyttinen apunaan reservin majuri Seppo Rautiainen. Lapin
aluetoimistosta tukiosastoa johti
everstiluutnantti Jarmo Mattila
ja harjoituksen projektiupseeriksi suunnittelu- ja valmistelutyötä
tukemaan käskettiin vuosisuunnitelman mukaisesti majuri Reijo
Hiltunen. MPK:lta harjoituksen
valmistelua vetämään oli nimetty
koulutuspäällikkö evp-kapteeni
Antti Tölli. Tällä porukalla lähdettiin harjoitusta suunnittelemaan ja valmistelemaan. Lisäksi
tietysti tärkeänä osana harjoituksen valmistelua MPK nimesi
ison joukon kouluttajaoikeudet
omaavia MPK:n kouluttajia reservistä sekä muutaman tuoreenkin
kasvon oppimaan ja kouluttautumaan apukouluttajiksi ja rastien
kouluttajiksi. Samalla he pääsivät
näyttämään kouluttajan taitojaan
ja toisaalta saivat mahdollista intoa hakeutua kouluttajakursseille
saadakseen varsinaiset kouluttajaoikeudet seuraaviksi vuosiksi.
Harjoituksen suunnittelu aloitettiin alkuvuodesta ja varsinainen
”työstö” viimeistään valmistelutilaisuudessa 21.3.2015, jolloin
harjoituksen johto ja kurssien
pääkouluttajat yms. avainhenkilöt
sekä aluetoimiston harjoitukseen
osallistuva tukihenkilöstö ml.

kurssien valvojat kokoontuivat
Someroharjulle neuvottelutiloihin harjoitusta suunnittelemaan.
Tilaisuudessa kantahenkilökunta
antoi alustavat vaatimukset, ohjeet ja materiaalin, jonka perusteella reserviläiset aloittivat omien
kurssiensa suunnittelun sekä johto
jatkoi harjoituksen yleisjärjestelyiden suunnittelua.
Toinen valmistelutilaisuus pidettiin 18.4.2015, jolloin suoritettiin myös maastontiedustelu,
kunhan ensin Someroharjulla
katsottiin suunnittelun vaihe, annettiin tarkentavia ohjeita sekä
syötiin lounas. Sitten matkattiin
ajoneuvoilla Rovajärvelle, missä
harjoitusalueen toimiston edustajan kapteeni Hannu Kotilaisen
kanssa katsottiin paikat niin koulutuksille, huollolle kuin majoittumisellekin. Valmistelutilaisuuden
lopuksi todettiin, että harjoituksesta tulee iso (kuitenkaan vielä tietämättä, että kuinka paljon
kurssilaisia tuleekaan) ja valmisteluaikaa on melko vähän, varsinkin kun kaikilla on keväällä paljon
muitakin menoja. Ja kiirehän siinä
tuli ja useammalle meinasi ”pukata ressikin”. Vaikka jotkin asiat
jäivät aivan viimeiselle viikolle,
niin valmistelut saatiin kuitenkin
tehtyä ja harjoitukseen saatettiin
lähteä hyvillä mielin ja suurin
odotuksin, kunhan vain kelitkin
suosisivat.
Vaikka harjoituksen sää olisi
kokonaisuudessaan voinut parempikin olla, niin aloittamaan
päästiin aurinkoisessa ja kuivassa
kelissä. Kouluttajat saapuivat valmistelemaan ja osin joukkokohtaista koulutusmateriaalia kuittaamaan jo klo 09 alkaen. Varsinaiset kurssilaisiksi ilmoittautuneet
reserviläiset tulivat pääosin klo
14 alkaen aina klo 17 mennessä.
Ensin oli ilmoittautuminen, paperien täyttö, sitten varustaminen ja
päivällinenkin jossain välissä va-

ruskunnan Somero-ravintolassa.
Ennen siirtymistä harjoitusalueelle, pidettiin vielä aloitustilaisuus
Rykmenttisalissa, joka oli tupaten täynnä aina tilapäisistuimia
myöten. Tilaisuudessa toivotettiin
kaikki tervetulleiksi, esiteltiin
harjoitus ja niiden järjestäjät sekä
pidettiin varo- ja turvallisuusoppitunti.
Sitten siirryttiin harjoitusalueelle linja-autoilla ja niillä harvoilla
sa-kuormureilla sekä vuokra-ajoneuvoilla, mitkä oli saatu haalittua
kasaan ympäri suomea. Harjoitusalueella ensi tilassa purettiin materiaali ja yöhön mennessä saatiin
ne jaettuakin kursseittain sekä tehtiin majoittumiseen liittyvät telttojen pystytykset jne. Illan vielä
kruunasi ensimmäiset kursseihin
liittyvät valmistelut ja oppitunnit
yms. Kun kaikki oli valmista, iltapala syöty sekä muut iltatoimet
suoritettu, olikin jo Lapin kesäinen yö pitkällä.
Lyhyen yön sekä aamutoimien
ja aamupalan jälkeen aloitettiin
koulutus kursseittain ja kurssit
näiden lisäksi kävivät vuorollaan
ampumassa rk-ammuntoja Heinun kohdistusradalla. Jotkut kurssit koostuivat erillisistä rasteista ja
näiden vaihtelevista aiheista, joissa kurssilaisia kierrätettiin kurssien kokoonpanoista riippuen. Tietenkin lyhyitä ruoka sekä kahvitaukojakin pidettiin, jotta energiat
riittäisivät päivän loppuun saakka.
Ruokailut on järjestetty Heinussa oleville kursseille ruokalarakennukseen ja muille maastoon.
Päivän mittaan kelit muuttuivat
kosteammaksi ja loppuharjoituksen ajan satoi enemmän tai vähemmän. Illalla oli mahdollisuus
käydä saunassa siistimässä päivän
pölyt pois. Päivän koulutus oli
pääosin tiivistä sekä tehokasta ja
koulutuksen aiheita oli kursseille
valittu sen verran reilusti että koulutuspäivästä tuli tosi pitkä ja silti

Veteraanit Rosvopaistitapahtumassa.
Veteraanin iltahuuto
kuuluu ohjelmaan
Armas Ilvo oikealla
lauloi soolo-osuuden.

Lentoemännät ja stuertit
varusmiesten kanssa
ryhmäkuvassa.

Tyytyväisyys tapahtumaan
kuvastui osallistujien kasvoilta.

osalla kursseista ei meinattu ehtiä
kaikkea suunniteltua kouluttaa.
Eli yö oli taas pitkällä kun harjoituksen henkilöstö vihdoin pääsi
nukkumaan lyhyelle yöunelle ja
taas aamutoimien jälkeen koulutukseen. Sunnuntaina koulutus oli
pääosalla kursseja sovellettua vaihetta. Kuten oheisesta ohjelmasta
voi havaita, on kurssien koulutuspäivät suunniteltu todella pitkiksi
ja käytännössä päivät huoltoineen
venyivät vielä reilusti tuostakin.
Alla esimerkki kurssin ohjelmasta:
Perjantai

klo 09 alkaen Kouluttajat saapuivat, klo 14.00-17.00 Varustaminen, klo 17.00-18.30 Päivällinen, järjestelyt, klo 18.30- 19.30
Tulopuhuttelu, klo 19.30 -20.30
Siirtyminen Heinuun, klo 20.3021.30 Tukikohtapalvelu, klo
21.30-23.00 Oppitunteja, ammuntaa, klo 23.00 =>Iltapala/
majoittuminen

Lauantai
klo 04.45-06.45 Herätys, aamutoimet aamupala yms., klo
07.00-11.30 Koulutusta kursseittain, ammunnat vuorotellen, klo
11.30-12.30 Lounas, klo 12.0016.00 Koulutusta, ammuntaa,
klo 17.00-18.00 Päivällinen, klo
18.00-22.30 Koulutusta, ammuntaa, klo 22.30- Iltapala, sauna,
tukikohtapalvelu, klo 22.30-23.00
Kouluttajapuhuttelut
Sunnuntai
klo 04.45-06.45 Herätys, aamutoimet aamupala yms., klo
07.00-11.00 Sovellettua koulutusta, ammunnat, huoltoa, klo
11.00-12.00 Lounas, klo 12.0013.00 Siirtyminen Somerolle, klo
13.00-16.00 Huolto, luovutukset,
klo 16.00-18.00 Päivällinen, harjoituksen päättäminen (tarkastukset, puhuttelu)
Sunnuntaina koulutus päättyi
Rovajärvellä ruokailuun, huol-

totoimenpiteisiin ja materiaalinkuormaamiseen ajoneuvoihin.
Sitten harjoituksen johto otti koko harjoitusjoukon kursseittain
ryhmiteltynä autopihan aukiolle
muotoon, jossa suoritettiin tarkastukset ja laskennat ettei kukaan
puuttunut joukosta. Sitten noustiin järjestyksessä ajoneuvoihin ja
paluumarssi varuskuntaan saattoi
alkaa.
Varuskunnassa suoritettiin materiaalin huolto loppuun ja palautettiin ensin joukkokohtainen
koulutuskalusto vast. ja sitten henkilökohtainen materiaali. Välissä
syötiin päivällinen ruokalassa.
Harjoitus päättyi loppupuhutteluun ja palkitsemisiin.
Valitettavasti hyvää harjoitusta
hieman latisti materiaalin palautuksessa ilmenneet haasteet ja reserviläiset joutuivat kohtuuttoman
pitkiä aikoja odottamaan varastoille asioimaan pääsyä ja joillakin jopa kotiinpaluukuljetuksiin
ehtiminen vaarantui. Tästäkin kuitenkin selvittiin ja otetaan oppia
seuraaviin harjoituksiin.
Harjoituksen ja sen kurssien
koulutus koettiin hyväksi ja mielekkääksi. Varsinkin taisteluensiapu sai paljon positiivista palautetta. Myös huolto pelasi hienosti
vaikka ajoneuvojen vähyys toi
omat haasteensa, mutta harjoituksen johdon tarkalla suunnittelulla
tässäkin onnistuttiin. Erityismaininnan ansaitsee harjoituksen
kenttämuonitus, jota poikkeuksetta kiiteltiin. Vaikka säät eivät
täysin suosineet, vallitsi joukoilla
hyvä Me-henki ja tekemisen meininki, joka näkyi kaikessa toiminnassa. Kehittämiskohteeksi havaittiin harjoituksen varustaminen
ja purkutoimet, jotka vaativat parempaa suunnittelua MPK:lta sekä
tehokkaampaa ja ennakoivampaa
toimintaa varastoilta. Tämäkin
vastoinkäyminen osin johtui varmaan siitä, ettei näin isoja harjoi-

tuksia ole viime vuosina totuttu
varustamaan ja purkamaan. Varmaan seuraavissa vastaavissa harjoituksissa myös tämä asia toimii
paljon paremmin
Vuonna 2016 kesäkuussa (alustavasti 17.–19.6.2016 eli viikkoa
ennen juhannusta) olisikin seuraava vastaava harjoitus, jossa
on osin samoja kurssien aiheita
uusille henkilöille ja osin uusia
aiheita jo mahdollisesti tämän
vuoden harjoituksessa olleille.
Seuraavan harjoituksen suunnittelussa pyritään korjaamaan ROVA15-harjoituksessa havaittuja
ja reserviläisten palautteessakin
esiintuotuja kehittämiskohteita,
jotta harjoitus olisi vieläkin parempi ja mielekkäämpi. Vuoden
2016 ROVA-harjoitus on myös
suunniteltu auditoitavaksi, jolloin
mitataan sen laadullisuus.
Jatkossa pyritään jo aiemmin
edeltä käsin valitsemaan kursseille kutsuttavat reserviläiset niin,
että jo kutsun saadessaan reserviläinen tietää mille kurssille hänet on kutsuttu. Samaten muita
huomiota, mitä palautteissa oli,
pyritään parantamaan seuraavaan
tapahtumaan.
Kiinnostuneiden reservin kouluttajien tulisikin mahdollisimman
pian ilmoittaa halukkuuksiaan
MPK:n yhteyshenkilöille, sillä
nyt suunnittelu alkaa viimeistään
MPK:n suunnittelutilaisuudessa
annettavien perusteiden myötä
jo syys-lokakuussa. Koska innokkuutta osallistua tänä vuonna
riitti yli odotusten ja kurssilaisten palaute kohdatuista haasteista
huolimatta oli melko positiivista,
odotetaan ja toivotaan harjoitukseen sekä sen kursseille edelleen
runsasta ja innokasta osanottoa
ensivuonnakin. Lisätietoja tästä
kurssista saa aikanaan MPK:lta
nettisivuilta (www.maanpuolustuskoulutus.fi) sekä yhdistyksen
yhteyshenkilöiltä.
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• LAPIN ALUETOIMISTO •

Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuus 2015
LAPIN ALUETOIMISTO järjesti naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuuden Rovaniemellä 10.4.2015. Ennakkoon
valintatilaisuuteen oli hakeutunut
yhteensä 36 hakijaa, joista osa
ilmoitti jo ennakkoon hakevansa
erikoisjoukkohaun kautta palvelukseen. Valtakunnallinen hakijamäärä oli tänäkin vuonna erittäin
korkea, 796 hakijaa, kun vuonna
2014 ylitettiin ”maaginen” 800
hakijan raja (818). Lapin maakunnan hakijoiden yhteismäärä on
koko 2000 -luvun ajan pysynyt
lähes vakiona: noin 30 hakijaa
vuosittain.
Valintatilaisuuden sotilaallisen
avauksen jälkeen hakijat saivat
tietoiskut tulevista joukko-osastoistaan sekä asepalvelusta suorittavien naisten oikeuksista ja
velvollisuuksista. Infopaketin
jälkeen oli vuorossa Sotilaslääketieteen keskuksen sairaanhoitajan
pitämä tärkeä oppitunti terveysasioista naisten asepalveluksessa.
Aamupäivän päätti parhaillaan
Jääkäriprikaatissa palvelustaan
suorittavien kahden innokkaan
naisvarusmiehen puheenvuoro
naisen asepalveluksesta ja omista
kokemuksista palveluksen ajalta.
Oppituntien ja puheiden jälkeen
hakijat saivat nauttia maittavasta lounaasta Varuskuntaravintola
Somerossa ja kiertää kasarmissa
tutustumassa tiloihin. Tässä yhteydessä heillä oli myös mahdollisuus kokeilla täysin pakattua

Lapin nuoret naiset määrätään
valintatilaisuuden jälkeen palvelukseen pääsääntöisesti Jääkäriprikaatiin Sodankylään ja Rovaniemelle, muutama yksittäinen
hakija jopa Kainuun Prikaatiin,
Kajaaniin. Erityisin perustein
voi toki hakeutua muuallekin;
erikoisjoukkojen pääsykokeet
ovat avoinna myös naisille. Sinne pääseminen on vain omista
kyvyistä ja haluista kiinni.

Kuva: Marja-Leena Savukoski

reppua, taisteluvyötä ja sirpaleliiviä. Tutustumiskierroksen aikana
hakijoilla oli mahdollisuus kaiken
aikaa esittää kysymyksiä mieltä
askarruttavista asioista.
Maittavan lounaan ja kasarmikierroksen jälkeen oli vuorossa
ohjelman jatkuminen vastaavasti
kuin miehillä kutsuntatilaisuudessa: jokainen hakija kävi henkilökohtaisesti lääkärin luona,
jonka jälkeen oli aika astua valin-

talautakunnan eteen. Lautakunta
haastatteli hakijat yksi kerrallaan.
Haastattelun aikana jokaisella
oli vielä mahdollisuus täydentää
hakemustaan ja tuoda esille perusteluja palveluspaikkakunnan
valintaan ja palveluksen aloittamisajankohtaan.
Palveluskelpoisuuden tarkastaminen on noussut entistä tärkeämmäksi asiaksi naisten valintatilaisuudessa kuten miesten

kutsunnoissakin. Palveluksen
keskeyttäneiden määrä on valitettavasti viime vuosina sekä
miesten että naisten osalta noussut, ja valintatilaisuuden tarkoituksena onkin määrätä palvelukseen vain fyysisesti ja henkisesti
riittävän hyväkuntoisia naisia.
Tämän johdosta Puolustusvoimilla on käytössä vuonna 2012 uusittu Terveystarkastusohje, jonka
kriteerit ovat 2000 -luvun alusta
selkeästi tiukentuneet. Ohjaavana

tekijänä on palvelusturvallisuus.
Nykyaikainen taistelukenttä vaatii kaikissa tehtävissä palvelevilta
sotilailta hyvää fyysistä ja henkistä kestokykyä. Palveluksen on
oltava turvallista sekä henkilölle
itselleen että joukolle, johon hän
kuuluu. Valintatilaisuudessakin
korostetaan, ettei yhtään henkilöä
haluta määrätä palvelukseen ”vain
kokeilemaan” itseään, vaan suorittamaan palvelus kunniallisesti
alusta loppuun.

Lappilaiset nuoret naiset ovat
olleet reippaita ja hyvällä mielellä niin valintatilaisuudessa kuin
palveluksessakin - oli palveluspaikka sitten kotimaakunnassa
tai etelässä. Vaikka valintapäivä
oli pitkä ja viimeiset haastateltavat pääsivät lautakuntaan vasta
iltapäivän lopuksi, niin selvästi
näki kaikista hakijoista sen innon ja halun tulla suorittamaan
naisten asepalvelusta. Jokaisella
hakijalla on toki omat henkilökohtaiset syynsä, mutta kaikilla
on taustalla edelleen maanpuolustustahto ja isänmaallisuuden
kipinä. Tulevat saapumiserät
näyttävät, että nämäkin palvelukseen valitut naiset tulevat
kulkemaan edeltäjiensä jälkiä, ja
suoriutumaan tehtävistään kunnialla. Ylpeänä voimme lähettää
taas yhden valitun joukon naisia
palvelukseen joukko-osastojen
hyviin tehtäviin.

Teksti: majuri Harri Laiho

LAPIN MAAKUNTAKOMPPANIA
Maakuntakomppania yleisesti
Maavoimien uudistuneen taistelutavan (Maavoimien taistelu 2015) oleellisena osana on paikallispuolustuskonsepti. Konseptin mukaiseen paikallispataljoonaan kuuluu maakuntakomppania, jota voidaan pitää paikallispataljoonan ”keihään kärkenä”. Maakuntakomppanian kokoonpano on
taulukon mukainen.

Maakuntakomppanian päätehtävät ovat kohteiden suojaus ja aluevalvonta. Paikallispataljoonan joukoista maakuntakomppania soveltuu parhaiten
normaaliolojen ja poikkeusolojen virka-aputehtäviin. Maakuntakomppaniaa
voidaan käyttää myös erikoisjoukkojen vastaiseen toimintaan ja taistelutehtäviin.
Maakuntakomppanioihin sijoitetaan ensisijaisesti tehtäviin soveltuvia,
sitoutuneita ja aktiivisia reserviläisiä. Reserviläiset sijoitetaan pääosin oman
asuinmaakuntansa alueella toimivaan maakuntakomppaniaan, jolloin heidän
paikallistuntemusta voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Sitoutuminen
Paikallisjoukkojen perustamisen yhtenä tavoitteena on ollut reservin motivaation ylläpitäminen tarjoamalla sitoutumishalukkaille reserviläisille
mahdollisuus kiinnostaviin tehtäviin ja toimintaan. Sitoumuksen tehneet
sijoitetaan maakuntakomppaniaan ja heitä kyetään tarvittaessa käyttämään
nopeasti esimerkiksi virka-aputehtäviin. Sitoumuksen tekeviltä edellytetään:
• Varusmiespalveluksen suorittamista • Hyvää kansalaiskuntoa
• Kohtuullista fyysistä kuntoa (LAPMAAKK: vuosittain
cooper-testitulos vähintään 2400m ja lihaskuntotesti suoritettu)
• Alle 40 vuoden ikää
• Kolmen vuoden sitoutumista Puolustusvoimien järjestämiin
harjoituksiin.

Sitoumuksen tehneille tarjotaan:
• Sijoitus aktiivisessa maakuntajoukossa
• Vuosittaista harjoitustoimintaa ja fyysisen kunnon testausta
• Koulutusta normaaliajan häiriötilanteisiin ja kriisiajan tehtäviin
• Henkilökohtainen maastovaatetus ja suojavarustus.

Lapin maakuntakomppania
Lapin maakuntakomppaniassa (LAPMAAKK) on 75 kpl sitoumuksen
tehneitä (tilanne 31.5.2015). Sitoumuksen tehneiden määrä on kasvanut hyvin viimeisen vuoden aikana, 1.6.2014 sitoutuneita oli 57 kpl.
LAPMAAKK:n koulutus on alkanut vuonna 2007. Alkuaikoina
koulutuksen painopiste oli sotilaan perustaitojen ja kaluston osaamisen kehittämisessä. Vuosina 2009 - 2014 painopisteenä oli ylempien
johtoportaiden käskemä viranomaisyhteistyöhön liittyvä koulutus.
Sotilaallisia taitoja harjoitutettiin myös mutta resurssien vähyydestä
johtuen pääosa harjoituksista liittyi viranomaisyhteistyöhön. Vuonna
2015 painopiste siirtyy jälleen sotilaallisen osaamisen kehittämiseen
ja erityisesti paikallispuolustuskonseptin mukaisiin tehtäviin. Vuonna 2015 koulutuksen pääteemoina ovat komppanian suunnitelmien
laatiminen, kohteen suojaus sekä taisteluvälineiden käsittely ja ammunnat. Näihin liittyen LAPMAAKK:lle suunnattuja harjoituksia on
seuraavasti:
• Kertausharjoitus: yksikön johtohenkilöstö syksyllä 2015
• Puolustusvoimien vapaaehtoinen harjoitus: LAPMAAKK
harjoitus; teemana aseet, ampumakoulutus ja taisteluvälineet 		
sekä ryhmän taistelu, Rovaniemi 20. - 22.11.2015 (vko 47)
• Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilattu koulutus
(tässä vain osa tarjonnasta):
		 - ROVA 2015 -harjoitus; teemana kohteen suojaaminen,
		
Rovajärvi 5. - 7.6.2015 (vko 23)
		 - Kuntotesti 1, Rovaniemi 25.4.2015
		 - Kuntotesti 2, Sodankylä 9.5.2015
		 - Kuntotesti 3, Rovaniemi 13.6.2015
		 - Kuntotesti 4, Tornio 15.8.2015
		 - Kuntotesti 5, Sodankylä 12.9.2015
		 - Kuntotesti 6, Rovaniemi 3.10.2015

		 - Reserviläisten ampumaharjoittelu,
		
Sodankylä 13.6.2015
		 - Reserviläisten ampumaharjoittelu,
		
Rovaniemi 15.8.2015
Vuonna 2016 pääteemana ovat joukkueen ja komppanian taistelu sekä toiminta erikoisjoukkoja vastaan. Vuoden 2016 harjoituksia ei ole vielä vahvistettu mutta alustavasti on suunnitelmissa
LAPMAAKK:lle suunnattuja harjoituksia seuraavasti:
• Kertausharjoitus: LAPMAAKK(-), teemana joukkueen
ja komppanian taistelu sekä taisteluammunnat, Rovajärvi
helmi-maaliskuu 2016
• Puolustusvoimien vapaaehtoiset harjoitukset:
		 - Paikallispataljoonan johtajat, teemana SA- suunnittelu
		
ja taktiikka, Rovaniemi huhtikuu 2016
		 - LAPMAAKK harjoitus; teemana toiminta
		
erikoisjoukkoja vastaan, ampumakoulutus ja
		
taisteluvälineet, Rovaniemi marraskuu 2016
• Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilattava koulutus:
		 - ROVA 2016 -harjoitus, Rovajärvi kesäkuu 2016
		 - Kuntotestit
		 - Ampumaharjoittelu
Lapin maakuntakomppanian koulutussuunnitelma vuosille
2016 - 2020 päivitetään vuoden 2015 aikana. Tavoitteena on muodostaa pidempiaikainen jatkumo osaamisen kehittämisessä, jolla
jatkuvasti kehitetään maakuntakomppanian suorituskykyä sekä
tarjotaan mielenkiintoista koulutusta aktiivisille reserviläisille.
Tarvittaessa tietoa Lapin maakuntakomppanian toiminnasta voi
tiedustella Lapin aluetoimistosta yliluutnantti Jarno Mustoselta,
joka toimii yhteyshenkilönä maakuntakomppaniaan liittyvissä
asioissa.
Tervetuloa mukaan aktiiviseen maakuntakomppaniaan!

Teksti: majuri Arto Lilja
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MILjazz mediatuottajan silmin
n Tämän vuoden maaliskuussa
Lapin sotilassoittokunnan ensimmäiset mediatuottajat aloittivat
erityistehtävänsä Rovaniemellä
peruskoulutuskauden päätyttyä.
Mediatuottajien tehtävänä on
pääasiassa tuottaa soittokunnan
markkinointia varten kuvia sekä
videoita. Mediavarusmiehen arkeen kuuluu kuvaamisen lisäksi
myös editointia, kuvankäsittelyä,
sosiaalisen median ylläpitoa sekä
paljon muuta.
Soittokuntamme on selvästi halunnut panostaa uuteen mediatiimiin, koska meille mediatuottajille annettiin käyttöömme nuotistonhoitajan kanssa jaettu toimisto
huhtikuisen muuton yhteydessä.
Mediatuottajilla on näin rauhallinen ympäristö, jossa voi keskittyä tehtäviin. Puolustusvoimat
on huolehtinut myös, että käytössämme on ollut ajantasainen,
laadukas välineistö tehtäviämme
varten.

Mediatuottajan näkökulmasta
työt MILjazzin suhteen alkoivat jo paljon ennen esiintymisiä.
Jaoimme edeltävissä konserteissa
esitteitä ja pidimme huolen, että
julisteita on esillä. Muiden soittokuntien mediatiimien kanssa
yhteistyössä saimme aikaan myös
videoprojektin, jonka meidän mediatiimimme lopulta kasasi kokoon. MILjazz-kiertuetta markkinoimme ahkerasti soittokuntam-

Savola neuvottelukunnan johtoon
n Reserviläisliiton puheenjohtaja ja kansanedustaja Mikko
Savola on nimetty vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan puheenjohtajaksi.
Valtioneuvosto asetti yleisistunnossa 27.8. vapaaehtoisen
maanpuolustuksen neuvottelukunnan kuluvaksi eduskuntakaudeksi. Neuvottelukunnan
asema perustuu lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
ja sen tehtävänä on ohjata ja
valvoa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toimintaa.
Lisäksi neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata ja vahvistaa
vapaaehtoista maanpuolustusta
Suomessa.
Mikko Savolalla on poikkeuksellisen hyvät edellytykset
johtaa neuvottelukunnan työtä. Paitsi, että Savola edustaa
pääministeripuoluetta, toimii
hän myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen suurimman
jäsenjärjestön, Reserviläisliiton
puheenjohtajana. Tuoreen kouluttajatutkimuksen mukaan 41
prosenttia MPK:n vapaaehtoiskouluttajista tulee Reserviläisliiton riveistä.
Puheenjohtaja Mikko Savolan lisäksi neuvottelukunnassa
jäseninä ovat mm. Suomen Reserviupseeriliiton liittovaltuuston varapuheenjohtaja Markus
Lassheikki, Maanpuolustusnaisten liiton puheenjohtaja Kaarina Suhonen ja Naisten
Valmiusliiton puheenjohtaja Anne Holmlund. Döbelninkadun maanpuolustustalolla on
siis vahva edustus vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnassa.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan
kokoonpano (suluissa varajäsenet):
Puheenjohtaja: kansanedustaja Mikko Savola, Suomen
Keskusta. Varapuheenjohtaja:
kansanedustaja Jukka Kopra
Kansallinen Kokoomus
neuvottelukunnanjäsenet:
kansanedustaja Marisanna
Jarva (teollisuuspolitiikan joh-

taja Sanna Rauhansalo) Suomen
Keskusta, apulaisosastonhoitaja
Kaarina Suhonen (everstiluutnantti evp Mauri Ikonen) Suomen Keskusta, oikeustradenomi
Antti Pakkanen (rakennusmestari, yrittäjä Eero Reijonen)
Suomen Keskusta, projektijohtaja Ossi Sandvik (puheenjohtaja Pekka M. Sinisalo) Perussuomalaiset, yrittäjä Marja-Liisa
Riihimäki (talouspäällikkö Auli
Kangasmäki) Perussuomalaiset,
Anne Holmlund (apulaisosastonhoitaja Aulikki Sihvonen)
Kansallinen Kokoomus, everstiluutnantti evp Niilo Kärki
(ministerin erityisavustaja Juha
Martelius) Perussuomalaiset,
kansanedustaja Antti Häkkänen
(tutkija Jukka Mattila) Kansallinen Kokoomus, opinto-ohjaaja
Minna Tuukkanen (strategiaja suunnittelupäällikkö Ismo
Kainulainen) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, insinööri Heta Ravolainen-Rinne
(advisor Matti Niemi) Suomen
Sosialidemokraattinen Puolue,
kansanedustaja Mika Kari (kansanedustaja Satu Taavitsainen)
Suomen Sosialidemokraattinen
Puolue, toimialajohtaja Matti
Kuronen (valtiotieteen kandidaatti Alviina Alametsä) Vihreä
liitto, erikoislääkäri Sari Mäkimattila (teologian maisteri
Remo Ronkainen) Suomen
Kristillisdemokraatit (KD), kehitysjohtaja Markus Lassheikki
(politiskt sakkunnig Silja Borgarsdóttir-Sandelin) Suomen
ruotsalainen kansanpuolue,
kansanedustaja Markus Mustajärvi (teurastaja, varapääluottamusmies Janne Nieminen) Vasemmistoliitto
Lisäksi neuvottelukunta kutsuu avukseen pysyviä asiantuntijoita sekä asettaa alueellisia
tai toimialakohtaisia neuvottelukuntia sen omaa toimikautta
vastaavaksi ajaksi. Viime vuodet toiminnassa on ollut neljä
alueellista neuvottelukuntaa
sekä Meri- ja Ilmavoimien neuvottelukunnat. Niissä kaikissa
on Reserviläisliiton edustus.

me Facebook-sivulla, ja sen lisäksi ripustimme Rovaniemellä myös
tapahtumapaikalle banderolleja
pari viikkoa ennen konserttia.
Koko perheen MILjazz 2015
-kiertue pärähti käyntiin jo kesäkuussa, ja piti taukoa heinäkuun
ajan. MILjazz-konserteissa esiintyi Puolustusvoimien soittokuntia
sekä vierailevia artisteja ympäri Suomea. MILjazz on hyvän
mielen tapahtuma, jonne kaik-

ki ovat tervetulleita nauttimaan
hyvästä musiikista, seurasta ja
säästä. Lapin sotilassoittokunnan big band esiintyi kesäkuussa
Oulussa ja elokuussa Kajaanissa
sekä Rovaniemellä. Muut Puolustusvoimien soittokunnat musisoivat pitkin kesää muilla paikkakunnilla.
Kun itse konsertit koittivat,
autoimme soittokuntalaisia keikkakamojen lastaamisessa ja pur-

kamisessa eli roudaamisessa.
Videoimme ja valokuvasimme
tapahtumia mahdollisemman monesta paikasta ja näkökulmasta,
jotta konserteista saataisiin monipuolista materiaalia, jota voidaan
tulevaisuudessa käyttää eri tarkoituksiin. Esimerkiksi ensi vuoden MILjazz-konserttien markkinointia varten meidän kuvamme
saattaa olla juuri sopivanlainen.
Työmme tulee siis näkymään vie-

lä kotiutumisemme jälkeenkin.
Niin hyvä kuin Lapin sotilassoittokunnan big band olikin, on
myönnettävä, että Puolustusvoimien varusmiessoittokunta iski Sami Saaren kanssa meidän
nuoremman sukupolven musiikkihermoon. MILjazzissa on
hienoa juuri se, että kaikille löytyy jotain. On musiikkia moneen
suuntaan, vaikka jazzin nimellä
tapahtumaan markkinoidaankin.
Mediatuottajan pesti ei kuitenkaan ole ikuinen, vaikka siltä se
voi joskus tuntua. Heinäkuun saapumiserästä on valittu uudet mediatuottajat, jotka ottavat vallan
tammikuun saapumiserän mediatuottajien kotiutuessa syyskuussa.
Toivottavasti uusilla mediavarusmiehellä on yhtä mielekästä palvella Lapin sotilassoittokunnassa
kuin meillä.

Lapin

sotilassoittokunnan mediatuottaja
jääkäri Arttu Haavikko

JÄÄKÄRILIIKKEEN

HISTORIASYMPISIUM

Pömiö 1.8.2015

Luennoitsijoina: M.Lackman, T.Soikkanen, K.Selen, T.Hoppu ja P.Visuri
Vapaamuotoinen kooste päivän esitelmistä.
n Jääkäriliikkeen syntyyn vaikuttivat kansalaisuusaate ja toisen
sortokauden venäläistämistoimet,
eikä lupausta autonomian palauttamisesta Puolan tavoin 1914 tullut, vaikka suomalaisia vapaaehtoisia osallistui Venäjän armeijaan
1. maailmansodassa.
Ylioppilaiden salaiset kokoontumiset 1914 – 1915. Kokouksista ei saanut tehdä kirjallisia muistiinpanoja. Kokouksiin osallistui
yliopiston terävintä kärkeä, huippuunsa koulutettuja teoreettisia
toiminnan miehiä. Paluu Ruotsin
yhteyteen oli suomenruotsalaisten ajatuksena. Aluksi kokoukset
eivät olleet saksanmielisiä vaan
anglofiilisiä, (Ruuth ja Norrman). Saksassa opiskelevalla
Wetterholmilla oli suuri merkitys jääkäriliikkeelle. Pettymys oli
virallisen Ruotsin suhtautuminen.
Ajateltiin, että Saksa voittaa sodan. Pfadfinder - Partioliike oli
valjastettu armeijan mukaiseen
toimintaan. Jääkäriliike oli sotilaskoulutuksen hakemista ulkomailta.

Venäjän kärsimät valtavat tappiot
sotatoimissa Saksan itärintamaa
vastaan ja alkanut vallankumous
tarjosi Suomelle tilaisuuden julistautua itsenäiseksi Svinhuvudin
johdolla Saksan neuvosta.
Jääkäriliike suhtautui myönteisesti saksalaisiin vaikuttajiin itsenäisessä Suomessa.
Jääkäriliikkeen maine oli liiankin hyvä. Kuva menneestä muuttuu tutkimuksen valossa. Vanhat
arkistot ja kirjeet ovat tuoneet
uutta tietoa. Koulutuksen aikana
posti oli salaista ja kulki Ruotsin
kautta. Sensuuri ja pakkotoimien
pelko vaikeuttivat kirjeenvaihtoa. Kirjeistä kuvastuu pohjaton
koti-ikävä, suhteet saksalaisiin ja
ruotsalaisiin, isänmaallisuus ja
aatteellisuus.
Sisällissodan jälkeen lähes
kaikki jääkärit olivat työttömiä.
Suojeluskuntajärjestö perustettiin
1918. Suojeluskuntia oli vuoden
1919 lopussa 560. Suojeluskunnat jaettiin suojeluskuntapiireihin
1925. Suojeluskuntien paikallis-

päällikön toimi tarjosi jääkäreille
työtä, vaikka palkka oli kehno.
Liki 200 jääkäriä oli lyhyessä
ajassa paikallispäällikön toimessa. Yli 60 jääkäriä jäi kotikonnuilleen maataloustöihin.
Suojeluskuntapiirejä yhdistettiin alueiksi ja niiden johtoon tuli
alepäälliköt, joista 16% oli jääkäreitä. J.Mäkiniemi ja M.Laurila
tekivät pitkän uran piiripäällikköinä, Mäkiniemi vuodesta 1919
talvisotaan asti.
Hierarkian huipulla oli suojeluskuntaesikunta, mihin jääkäri
(eversti) Per Zilliacus sai komennuksen suojeluskuntien yleisesikunnan esikuntapäälliköksi
vuosina 1921 ja 1924- 1925.
Jääkäri (kenraaliluutnantti)
Lauri Malmberg nousi suojeluskuntajärjestön päälliköksi 1921
ja oli puolustusministeri vuosina
1924 - 1925. Malmberg siirtyi komentajasta järjestöjohtajaksi 1934
ja toimi suojeluskuntajohtajana
järjestön lakkauttamiseen 1944
saakka. Suojeluskuntaupseerit

Jääkäreiksi lähti 1900 miestä,
joista 1700 kulki Pohjois-Suomen ja Ruotsin kautta Saksaan
sotilaskoulutukseen. 35 henkilöä
merimiesten vankileiriltä suostui
lähtemään Lockstedin leirille jääkärikoulutukseen. Saksa ajatteli
kouluttavansa suomalaisista sissejä pohjoiseen venäläisiä vastaan.
Saksa tuki rahallisesti myös muita
vähemmistökansoja venäjän vastaiseen toimintaan. Jääkäriliike
sai nimensä vasta myöhemmin.
Ensin puhuttiin legioonasta tai
sotajoukosta vapautusliikkeessä.
Jääkärit vietiin Venäjän vastaiselle rintamalle 1916, osa karkasi ja 4 loikkasi Venäjän puolelle.

Jääkäriliike pömiö Simossa. Tohtori eversti Pekka Visuri esitelmöi.

eivät olleet sotaväen päällikön
alaisia.
Jääkärit toimivat talvi- ja jatkosodassa yksittäisinä, tehtäviinsä vakavasti suhtautuvina,
uhkarohkeinakin sotilaina, eivät
ryhmänä (Siilasvuo). Sotatoimien
onnistumiseen vaikutti osaltaan
komentajien keskinäiset suhteet
ja särmikkäät luonteenpiirteet,
mistä Mannerheim oli ”hyvä”
esimerkki.
Mahdottomankin
käskyn täyttämisen epäonnistumisesta seurasi välitön huippu
kyvykkäänkin upseerin hyllytys
(Heiskanen).
Väliajalla kuultiin Jääkärimarssi ja Finlandia kuorolauluesitykset.
Simon kunnan kulttuurisihteeri
Posti kiitti luennoitsijoita ja erityisesti Matti Lackmannia XI
historiasymposiumin järjestämisestä sekä jakoi luennoitsijoille
muistoksi ruoka-aiheisen kirjan.

Antti Malmberg
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Kalottitapaaminen
uudistuu
n

Bodeniin elokuun lopulla
kokoontuneet pohjoiskalotin ja Eestin reservinjohtajat kokivat merkittävän käännekohdan
45-vuotiaan Kalottitapaamisen
–Nordkalottövningen:in historiassa. Ensi vuonna Rovajärven
Heinuvaarassa järjestetään uusimuotoinen tapaaminen, jossa
yhdistyvät Kalottitapaaminen ja
muutaman vuoden tauolla ollut
Kalottiammuntakilpailu. Pitkä pohjatyö, jota ovat Gunnar
Björkin ja Kai Leinosen johdolla alueen reserviläisten päättäjät tehneet kantaa nyt hedelmää.
Kalottitapaaminen on eräällä tavalla tullut tiensä päähän. Osanottajien ikärakenne on eläkeläispuolella ja nuorien mukaantulo
ei haasteettomaan, vaikkakin
sinällään hienoon tapahtumaan
ole onnistunut. Vuonna 2010 järjestettiin viimeisin Kalottiottelu,
jossa ammuntaan liittyy erilaisia sotilaallisia taitoja. Kilpailu
toteutettiin Puolustusvoimavetoisesti ja kun maiden puolustusvoimat säästösyistä luopuivat
kilpailun järjestämisestä, tapahtui suuri vahinko. Nuorilla ei
ollut enää omaa kansainvälistä
tapahtumaa jossa mitellä sotilaallisia taitojaan.

Toiminnanjohtaja Leinonen ojentaa NROF:in edustaja Tomas
Bornestafille lahjataulun.
Tomas Bornestaf (vas) luovuttaa Bodenin Kalottitapaamisen pääorganisaattori Lars Sjöbergille norjalaisen Merimetso veistoksen.

Tapahtumat
lyödään yhteen
Ensi vuoden syyskuun alussa
pidetään mittava kalottitapaaminen, jonka ydintapahtuma on
kalottiottelu jossa viisimiehiset
reserviläisjoukkueet kisaavat toisiaan vastaan. Säännöt ovat samat kuin viisi vuotta sitten nyt ei
kuitenkaan ole mukana naisten
tai nuorten joukkueita. Mikäli
mukaan tulee naiskilpailijoita
ampuvat he osana kilpailujoukkuetta mikä edellyttää suoritettua
asepalvelusta. Suomen puolelta
joukkueet kutsutaan Lapin Reserviläispiiristä, Reserviupseeripiiristä ja pohjoisen alueen maakuntakomppanioista yksi joukkue (1+5) kustakin.

Juha Sarajärvi
vakuuttaa Timo
Lampelalle
ehdottomasti.
Tuossa sen pitää
olla – nyt vaan
reikä karttaan.

Senioreita
ei unohdeta
Vuosikymmenten varrella ovat
tapaamiset luoneet kestäviä ystävyyssuhteita yli valtakuntien
rajojen. Tapahtumaan saavat
kutsun edelleen kaikki seniorijäsenet. Ohjelma veteraaneille
on kuitenkin erilainen verrattuna
viime vuosiin. Lauantaipäivän
ohjelmassa on herrasmieskilpailu, mutta se kestää vain aamupäivän ja on rasittavuudeltaan
oikeassa suhteessa osallistujien
fyysiseen kuntoon. Kisa vaatii monenlaisia sotilastaitoja ja
osaamista. Perjantai- ja lauantai-illan illanvietot ovat yhteisiä
ja ne ovat osaltaan luomassa yhteishenkeä yli ikä- ja maantieteellisten rajojen
Jatkuu sivulla 9

Eestiläiset osallistujat ryhmäkuvassa.
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Reserviläisyhdistykset
juhlivat tasavuosia
Torniossa

VUOKRATILAA TORNIOSSA
TORBIG HALLIT
Puh. +358 405442400

KALOTTI AUTOMAATIO KY
Nahkurinkatu 9, 94100 KEMI

Lapin Nuijan toimintaa
tukee Paavo Kuukkanen

n Tornion reserviläisjärjestöt
juhlivat tasavuosiaan yhdessä
18.4.2015. Yhteistyötä tehdään
yhdistysten kesken myös arjessa. Viime vuosina yhteistoiminta
reserviläisyhdistysten ja vapaaehtoisen Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) kanssa on ollut
erittäin kiinteää, kuvasi reserviupseeriyhdistyksen puheenjohtaja, kapteeni Aimo Takala
yhteistä reserviläistyötä.
Tornionjokilaakson Reserviupseerikerhon
perustava
kokous pidettiin Lapin sodan
ollessa vielä käynnissä. Tornion Kerholla lausuttiin perustamissanat 6. huhtikuuta 1945
eli kolme viikkoa ennen sodan
loppumista Kilpisjärvellä. Läsnä
perustamiskokouksessa oli 17
torniolaista reservin upseeria.
Myöhemmin Tornionlaaksoon
on perustettu useampia paikallisyhdistyksiä. Yhdistyksen nykyinen nimi on Tornion reserviupseerit ry.
Tornion reservin aliupseerit
perustettiin kymmenen vuotta
myöhemmin.
Samassa paikassa eli Tornion Kerholla oli 15. toukokuuta 1955 paikalla 29 aliupseeria.
Juhlivan yhdistyksen nykyinen
nimi on Tornion reserviläiset ry.
Kansainvälisenä toimintana torniolaiset ovat vuosittain
osallistuneet Ruotsin, Norjan ja
Suomen yhteiseen Kalottitapaamiseen.
Sotilaallisien tehtävien lujittamiseen liittyy voimistuva kansainvälinen, pohjoismainen ja
kahden välinen yhteistoiminta.
Erityisesti poliittisella ohjauksella ollaan vahvistamassa Suomen ja Ruotsin yhteistyötä. Tornion reserviläisillä on oivallinen
tilaisuus kehittää yhteistyötä
Pohjoiskalotin alueella.
– Reserviläisillä on ratkaiseva
merkitys Lapin sotilaallisessa
maanpuolustuksessa. Tarvittaessa suorituskykyinen reservimme
mahdollistaa laajan alueemme
puolustamisen ja luo jo olemas-

Eversti Petteri Koskinen toi jääkäriprikaatin tervehdyksen juhlaan.

Osmo Suominen piti juhlapuheen Tornion maanpuolustusjuhlassa.

sa olollaan sotilaallisia kriisejä
ennaltaehkäisevän pidäkkeen,
muistutti Jääkäriprikaatin komentaja eversti Petteri Koskinen.
– Suomella on Venäjään nähden oma erityisasemansa sen
naapurivaltioiden joukossa, jonka pohjana on luottamus. Omasta, kansallisesta puolustuksesta
on aina ja kaikissa olosuhteissa
pidettävä kiinni.
– Se on toimivin henkivakuutuksemme nyt ja tulevaisuudessa, muistutti Reserviläisliiton
varapuheenjohtaja Osmo Suominen.
Reserviupseeriliiton tervehdyksen juhliville yhdistyksille
lausui varapuheenjohtaja Sampo
Puoskari.
Juhlivat yhdistykset olivat
nimenneet juhlan Maanpuolustusjuhlaksi Torniossa. Tornion
Musiikkitalossa pidetyssä päiväjuhlassa musiikkiesityksistä
vastasivat Tornion mieskuoro
sekä Lapin sotilassoittokunta.
Iltajuhlaa vietettiin Ravintola
Kisällissä Torniossa, johon osallistui kymmeniä yhdistysten jäseniä seuralaisineen. Erityisesti
vapaan sanan aikana kuultiin
mielenkiintoisia muisteluita yhdistysten toimintavaiheista sekä
jäsenten omia värikkäitä kertomuksia varusmiesajoista ja reserviläistyöstä.
Yhdistysten monivuotisille
aktiiveille jaettiin tunnusta päiväjuhlassa.
Reserviupseeriliiton kunniakilven sai Raimo Aarni, Lapin
Reserviupseeripiirin ansioristin
Aimo Takala ja Janne Rahkonen, Lapin Reserviupseeripiirin kultaisen ansiomitalin Alvi
Heikka, hopeisen ansiomitalin
Seppo Honkanen sekä pronssisen ansiomitalin Jussi Leipälä.
Reserviläisten kunniajäsenyys
myönnettiin Ahti Massalle, Reserviläisliiton pronssinen ansiomitali Jarkko Vehmaselle sekä
Lapin reserviläispiirin mitali
Reijo Naalisvaaralle.

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

Puh.(016) 226 4400 | www.saarenvire.fi
www.facebook.com/lokomatterapia

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

Tornion reserviupseereiden puheenjohtaja Aimo Takala ja Tornion reserviläisten puheenjohtaja Juha
Nylund ottivat vastaan Ylitornion reserviläisten onnittelut Pekka Pukemalta.
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Kalottitapaamisen tuloillallinen.

Eestiläiset mukana täysillä
Viron Kaitseliitin Harju Malevan
osastosta oli mukana vankka osasto
majuri Rene Saartin johdolla. Lukuisissa puheissa ja tervehdyksissä
heidät toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi pohjoiseen veljespiiriin
ja reserviläistyöhön. Pohjoiskalotin
avoin ilmapiiri ja pitkäaikainen yhteistyö yli rajojen sai eestiläiset veljemme vakuuttuneiksi siitä että he
ovat todella tervetulleita mukaan
tähän yhteistyöhön.

Herrasmieskilpailu oli
fyysisesti vaativa
Tällä kertaa oli lauantaipäivän kilpailu normaalia vaativampi. Kuljettava matka oli pitkä - joku sanoi mitanneensa GPS:llään 12 km
vaihtelevaa maastoa ja asfalttia.
Jalkojaan aristelevia kilpailijoita
olikin normaalia enemmän kisan
päätteeksi. Hyväähän tuo rasitus
tietenkin teki ja tehtävät olivat perinteisiä. Pettymyksen toi simulaattoriammunta, joka kaatui lopulta
teknisiin ongelmiin laitteisto kieltäytyi toimimasta ja rasti vedettiin
yli lopputuloksista. Erilaiset etäisyyden määritykset, taistelijoiden
havaitseminen vaihtelevassa maastossa aurinkoa vasten olivat mukavia rasteja. Käsikranaatin heitto
osoittautui jälleen vaativaksi. Etäi-

Lars Sjöberg ja Kai Leinonen tuloillan ruokailussa sangen miettiväisinä.

syys oli sen verran pitkä, etteivät
kolottavat hartiat sallineet tarpeeksi
pitkiä kaaria murkuloille. Tietokilpailu oli hajautettu maastoon, josta
piti hakea kysymyslaput ja valita
annetuista vaihtoehdoista se oikea
vastaus.
Norjahan jatkoi kisan voittoputkeaan. Suomi oli hyvänä
kakkosena ja Ruotsi onnistui kukistamaan Eestin joukkueen. Sunnuntai-aamun palkintojen jako
oli voittajajoukkue Norjan juhlaa
sillä kaikki ensimmäiset sijat menivät heille. Lienevät harjoitelleet
ahkerasti vuonojen maassa tätä
kisaa varten.
Juhlaillallinen järjestettiin va-

ruskuntaruokalassa, johon lauantai-iltana juhlapukuinen osallistujajoukko saapui. Ruoka oli sangen maittavaa ja seura vanhastaan
tuttuina sangen puheliasta. Illan
isäntänä toimi koko Bodenin tapahtuman pääjärjestäjä kapteeni
res Lars Sjöberg, joka jakoi myös
vieraille puheenvuoroja tarpeen
mukaan. Muistolahjat luovutettiin
puheiden yhteydessä ja tunnelma
oli veljellisen avoin.
Lipunnostot tapahtuivat pääkentällä ja sunnuntai-aamuna olikin aamiaisen jälkeen lyhyt päätösseremonia jossa jaettiin kilpailun palkinnot. Kotimatka tehtiin
loistavan aurinkoisessa säässä.

Sodan loppumisesta 70 vuotta
VETERAANIJUHLA KITTILÄSSÄ

Voittajien on ”liian” helppo hymyillä kiertopalkinto sylissä.

Lopussa palkintojen jaossa olivat kaikki jo rennon kotiinlähdön tunnelmissa.

Kittilän Sankarihautausmaa seppeleenlasku 27.4.2015. Vasemmalta lukien: Armas Pappila, Juuso Alavaara ja Urho Parkkali. Airuet: Jenna Joensuu ja Matias Korhonen. Ohjelma haudalla oli
Kaksi oppilasta (tyttö ja poika) toimivat kunniavartioairuina muistomerkin molemmin puolin. Musiikkiryhmä ryhmittyi muistomerkin lähelle - loput oppilaat tekivät kunniakujan, jonka läpi seppeleen laskijat menivät. Kaksi oppilasta ja veteraani laskivat seppeleen. Kun seppele oli laskettu, laulettiin Maamme-laulu. Juhlan järjestivät yläkoulun 8lk. oppilaat. Seppeleenlaskun lisäksi oli veteraanijuhla koululla. Opettajana Paula Yrttiaho. Mukana haudalla oli edustajat Kittilän
Reserviläisistä, Reservinupseereista, Maanpuolustusnaisista, Lapin Rauhanturvaajista - Kittilä,
Kittilän kunnasta ja Kittilän seurakunnasta.
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Sotavahinkosäätiö jakoi
tunnustuspalkintoja
vapaaehtoiselle
maanpuolustukselle
n Sotavahinkosäätiö jakoi vuotuiset maanpuolustuspalkintonsa 12 henkilölle ja kahdeksalle yhteisölle. Suomen
Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton ja Kadettikunnan aktiivisia jäseniä ja yhteisöjä
palkittiin yhteensä 40 000 euron arvosta. RUL:in esityksestä palkittiin Risto Sinkko Helsingistä, Kai Leinonen
Rovaniemeltä sekä Kuusamon, Rautjärven ja Tampereen
reserviupseerikerhot. Sotavahinkosäätiön tarkoituksena on
palkita henkilöitä ja yhteisöjä, joiden saavutukset maanpuolustuksen saralla ovat poikkeuksellisen merkittäviä. Tällä
kertaa säätiö myönsi seuraavat maanpuolustuspalkinnot:
Suomen Reserviupseeriliitto ry
• Risto Sinkko (s. 1947), Kanta-Helsingin
Reserviupseerit ry, 2000 euron palkinto
Sinkko on pitkään ja ansiokkaasti tutkinut puolustusvoimiin, reserviläisiin ja maanpuolustustahtoon liittyviä kysymyksiä. Parhaillaan hän tekee väitöskirjaa
Maanpuolustuskorkeakoululle.
• Kai Leinonen, (s. 1948) Rovaniemen
reserviupseerikerho ry, 2000 euron palkinto
Leinonen toimii Lapin Reserviupseeri- ja Reserviläispiirien toiminnanjohtajana sekä Lapin Nuija -piirilehden päätoimittajana. Hän on myös pohjoisen alueen
reserviläisten Kalottitapaamisen keskeisiä toimijoita.
• Kuusamon Reserviupseerikerho, 2000 euron palkinto Kuusamon Reserviupseerikerho on jo useiden
vuosien ajan järjestänyt jotoksia ja hirvenmetsästystapahtumia, joiden avulla kerätään varoja paikkakunnan
veteraaneille.
• Rautjärven Reserviupseerikerho, 2000 euron palkinto Pienehkö kerho järjestää normaalin toiminnan lisäksi
näyttäviä maanpuolustusjuhlia ja sotahistoriallisia jotoksia. Viimeisimpänä oli Desantti-draamakierros, joka
tutustutti paikalliseen sotahistoriaan elämyksellisesti.
• Tampereen Reserviupseerit, 2000 euron palkinto
Vuonna 2013 yhdistys aloitti Maasto-Jotos-Sissi-Partio-Erätaito-Projektin, jonka tavoitteena oli kehittää ja
toteuttaa reserviläisten maastotoimintaan ja samalla
kasvattaa maastotoimintaan osallistuvien reserviläisten määrää niin yhdistyksessä kuin koko Pirkanmaalla. Projekti on ollut onnistunut ja osallistujamäärät
ovat kasvaneet.
Reserviläisliitto ry
• Teuvo Mahrberg (s. 1941), Hämeenlinnan
Reserviläiset ry, 2000 euron palkinto
Mahrberg on Etelä-Hämeen vapaaehtoisen maanpuolustustyön kautta aikojen ansioituneimpia henkilöitä. Lisäksi Mahrberg on myös erittäin osaava varainhankkija.
• Markus Anaja (s. 1944), Pääkaupunkiseudun
maanpuolustajat ry, 2000 euron palkinto
Anaja on toiminut Helsingin Seudun Reserviläispiirin
puheenjohtajana ja Reserviläisliiton hallituksessa. Sittemmin Anaja on ansioitunut vahvasti sotilasperinnetyön saralla.
• Kälviän Reserviläiset ry, 3000 euron palkinto
Yhdistys on järjestänyt jo 13 kertaa Talvisodan muistohiihto -tapahtuman, jossa kunnioitetaan talvisodan
taistelijoita ja heidän tekojaan. Kaikille avoimesta
hiihtomarssista suoritetaan Puolustusvoimien välineillä ja pääosin erämaaolosuhteissa.
• Konneveden Reserviläiset ry, 3000 euron palkinto
Yhdistys tukee paikallisten veteraaniyhteisöjen toimintaa, on mukana sankarihautausmaan ylläpidossa,
auttaa yksittäisiä veteraaneja sekä osallistuu vuosittain
Sotiemme Veteraanit -keräykseen.
Suomessa perustettiin talvisodan tuhojen korjausta rahoittamaan kaksi sotavahinkoyhdistystä, joiden toiminta
jatkui Jatko- ja Lapin sodan aikana. Sotavahinkoyhdistykset korvasivat lakisääteisellä palovakuutuksella vakuutettujen talojen ja irtaimistojen vauriot täysimääräisesti.
Kun tuhot oli saatu korjattua, jäljelle jääneet varat siirrettiin vuonna 1954 perustettuun Sotavahinkosäätiöön, joka on
tukenut merkittävin apurahoin ja avustuksin mm. sotiemme
veteraaneja. Maanpuolustuspalkintoja Sotavahinkosäätiö
on myöntänyt vuodesta 2009. Säätiön puheenjohtajana toimii vakuutusneuvos Harri Kainulainen.
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Maanomistajasuhteita
hoidettiin Ylitorniolla
n Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Lapin Koulutus- ja tukiyksikkö, Ylitornion Reserviupseerit ja Ylitornion Reserviläiset
muistivat MPK:n kunniakirjalla
sekä puukolla keskeisiä maanomistajia, joiden myötämielinen
suhtautuminen vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön on mahdollistanut Ylitornion Palovaarassa MPK:n tarkka-ampujakurssien järjestämisen. Ylitornion
reserviyhdistykset ovat lisäksi
järjestäneet alueella SRA-ammuntoja.
”Myötämielisyytenne vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja
lupanne järjestää maillanne ampumatoimintaa ovat mahdollistaneet Suomenkin mittakaavassa
ainutkertaisen harjoittelupaikan,
missä voidaan ampua pitkille
ampumamatkoille jopa lähes kilometriin.” Totesi kunniakirjojen
luovutusten yhteydessä Simo
Rousu Ylitornion Reserviläisistä, joka on toiminut aloitteellisesti maanomistajien muistamiseksi. ”Tätä mahdollisuutta
muualla ei ole osattu tai ymmärretty hyödyntää, minkä laki suo.”
Hän jatkoi.
MPK:n tunnustuksen saivat
Napapiirin Kuljetus Oy ja sen
Etelä-Lapin aluevastaava Sampo
Kirjarinta, maanviljelijä Mikko
Savikuja ja autonkuljettaja Unto Rautio. Tunnustukset myönsi MPK:n Lapin Kotu-yksikön
päällikkö Yrjö Säkkinen.
Voimassaoleva lainsäädäntö mahdollistaa maanomistajan

Sampo
Kirjarinta (vas).

Unto Rautio

Mikko Savikuja

luvulla tapahtuvan ampumatoiminnan tilapäisesti joko harjoittelumielessä tai jopa kilpailujen
järjestämisen metsästyksen yhteydessä tapahtuvan ampumisen
ohessa. Yleinen harhaluulo on,
että ampumatoiminta on mahdollista vain sitä tarkoitusta varten
perustetuilla ampumaradoilla.
Luonnollisestikin tapahtuman
järjestäjä on vastuussa toiminnan
turvallisuudesta korostetusti ja
tätä teroitetaan aina ammunnan
yhteydessä Ylitorniolla järjestetyissä ampumakoulutustilaisuuksissa ja -kilpailuissa.

Tero Hyttinen

Ylä-Lapin kuntomarssi
houkuttelee marssimaan
n Ylä-Lapin kuntomarssi pidettiin tänä vuonna 4. heinäkuuta.
Järjestyksessään marssi oli nyt
kahdeksas. MPK-kurssina järjestettävälle marssille osallistuu vuosi vuodelta enemmän porukkaa.
Tänä vuonna marssijoita oli jo
15 henkilöä. Määrä on ollut nousujohteinen, sillä viime vuonna
osallistujia oli yhdeksän. Emme
tavoittele mitään valtavaa ryntäystä, mutta sellainen 20 – 30 marssijaa olisi mukava saada mukaan
– arvioi kurssinjohtajana toiminut
Jari Vaarala.
Tänä vuonna marssinjohtajana
toimi res. ylikersantti Kauno Anttila. Hän johtikin hyväkuntoista
porukkaa marssikäskyn annettuaan määrätietoisesti ja vauhti
oli tänä vuonna varmasti reipas.
Pyhältä Luostolle marssittiin puoli tuntia nopeammin kuin edellisvuosina. Toki matkalla pidettiin
ruokailutauko Kapustassa, kahvittelutauko Lampivaaran kahviossa
sekä lyhyempiä juomataukoja.
Puolustusvoimat kannustaa reserviläisiä liikkumaan. Olemme
saaneet Jääkäriprikaatilta hienosti
tukea erilaisille kursseille. Tämä
kurssi järjestetään mahdollisimman kevein järjestelyin. Kuljetusjärjestelytkin järjestämme itse.

Kuvassa tämän vuoden marssijoita. Kuvasta puuttuu kolme marssin suorittanutta.

Jääkäriprikaatilta olemme saaneet
hienot marssimitalit ja täytyy sanoa, että mieltä lämmittää luovuttaa nuo mitalit. Meillä on hieno
tilaisuus joka vuosi Lampivaaran
kahviossa.
Olen itsekin marssinut aiem-

min Etelä-Lapin kuntomarssin
Korouomassa kaksi kertaa, toteaa
Vaarala. Se on hienosti järjestetty
marssi. Marssihan on tullut tunnetuksi Ranualaisen Pentti Torvisen järjestämänä. Tervetuloa ensi
vuonna Ylä-Lapin kuntomarssille!

Kuulemani perusteella tulevana
vuonna ylittyy 20 marssijan raja.
Vielä kerran lämmin kiitos jokaiselle tämän vuoden marssijalle
ja kenttäkuntoisuutensa osoittaneelle.

Kurssinjohtaja: Jari Vaarala
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SoMa 2015 kokosi toimijat yhteen Lapissa
n Valtakunnallinen naisille suunnattu SoMa 2015 -harjoitus kokosi yhteen toimijoita ympäri Suomen. SoMa 2015 -nimi tulee Sotilaskotiliitosta
ja Maanpuolustusnaisten liitosta, jotka yhdessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa järjestivät jo toisen kerran harjoituksen Heinuvaarassa, Rovaniemellä.
Harjoituksen historia ei ole pitkä, mutta on kunniakas. Harjoitus sai alkunsa kolme vuotta sitten Sotilaskotiliiton ja Maanpuolustusnaisten liiton puheenjohtajien yhteisestä junamatkasta. Pohjoisessa oli nopealla
aikataululla uskallusta lähteä toteuttamaan tällaista harjoitusta. Niinpä
ensimmäinen SoMa -harjoitus pidettiin Heinuvaarassa syksyllä 2013.

SoMa-harjoituksessa saattoi halutessaan majoittua tilapäismajoitteellakin.

Reserviläisen osoitteenmuutokset

n Muista ilmoittaa uusi osoitteesi oman liittosi jäsenrekisteriin
www.reservilaisliitto.fi tai www.rul.fi. Mene siellä RUL / liity jäseneksi kohtaan ja täydennä vanha jäsen tiedostoon muuttuneet yhteystietosi.
Reserviläisliiton etusivulla on kohta muuta tai täydennä jäsentietojasi.
Lapin Nuijan osoitetarrat tulostetaan liiton jäsenrekisterin pohjalta ja
sen tähden on tärkeätä, että jokainen korjaa jäsentietonsa mahdollisimman pian muutosten jälkeen.
Lapin Reserviläispiirin ja Reserviupseeripiirin piiritoimiston yhteystiedot ovat seuraavat:
toiminnanjohtaja Kai Leinonen
kai.leinonen@pp1.inet.fi puh. 040 7216614
Lapin Reserviläispiirin puheenjohtaja on Jari Vaarala
jari.vaarala@luukku.com puh. 040-728 7557
Lapin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja on Janne Rahkonen
janne.s.rahkonen@gmail.com puh. 040 712 1441

ILMESTYY 11.12.

Luonnonmuonakurssi opetti käyttämään luonnonantimia ruoaksi.
Kanervan kukista saa maittavaa teetä.
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ämän syksyn harjoitukseen
kuului yhdeksän eri kurssia;
Luonnonmuonaa ja maastotaidot, MSO -etsintä, Kurssinjohtajakoulutus, Oma suoja - kanttiinitoiminta poikkeusoloissa,
Itsensä johtaminen - arjen ja
ajanhallinta, Puolustusvoimien
B-ajo-oikeus, Sotilaskotitoiminnan jatkokurssi ja Tiedotuksen
jatkokurssi. MSO -etsintä eli vapaasti suomennettuna ’Missä Sie
Oot’ (Managing Search Operation -menetelmä) perustuu mm.
profilointiin, todennäköisyyslaskelmiin ja erilaisiin maastossa
etenemistapoihin. Puolustusvoimien B-ajo-oikeus antaa B-ajokortilliselle kurssilaiselle oikeuden ajaa Puolustusvoimien henkilö- ja pakettiautoja. Jokainen
kurssilainen osallistui yhteen
valitsemaansa kurssiin.
Osallistujia tänä vuonna harjoitukseen oli yhteensä noin 150.
Mukana osallistujissa oli neljä
naista Viron sisarjärjestö Naiskodukaitsesta, He osallistuivat
jokainen eri kurssille.
Harjoitus alkoi runsaan vesisateen saattelemana, mutta se
ei haitannut osallistujien motivaatiota. Kaikkien mieli oli kor-

Materiaali
viimeistään 25.11.

kealla ja ryhmähenki sen kuin
parani harjoituksen edetessä
ja ehkä sen vuoksi aurinkokin
alkoi paistaa. Lauantain ja sunnuntain sää oli mitä mainioin
harjoituksen ulkoilmapainotteiseen toimintaan.
Koulutukset alkoivat täydellä teholla heti avajaisten
jälkeen perjantaina: kurssien
tavoitteet käytiin läpi ja osallistujat tutustuivat toisiinsa.
Päivän ohjelmaan kuuluivat
luonnollisesti varustautuminen
puolustusvoimien suojavaatteisiin ja tarvikkeisiin sekä majoittuminen. Osa kurssilaisista
majoittui säätä uhmaten maastoon puolijoukkuetelttoihin tai
itse rakentamiinsa hätämajoitteisiin.
Pikaisten yöunien jälkeen
toiminta lähti käyntiin lauantaina aamuvarhaisesta alkaen.
Toiminta jakaantui koko Heinuvaaran alueelle, vain muutamat koulutuksista pysyivät
sisätiloissa. Kurssien sisällöt
olivat tiiviitä ja mukaansa tempaavia, joten pitkä päivä kului
nopeasti. Tiedottamisen jatkokurssin haastattelujen perusteella kursseilta saatu anti on

ollut hyvää, innostavaa ja käyttökelpoista. Kurssilaiset ovat päässeet tekemään itse käytännössä
hyvin monia asioita ja kuulleet
mielenkiintoisia luentoja kurssin
aiheista. Eräällä kursseista vieraili kouluttajana mm. Ilmatieteen laitoksen meteorologi luennoimassa sääilmiöiden ennustamisesta lyhyellä aikavälillä ja
vaikutuksesta maastotoimintaan.
Illalla koko joukko kokoontui
yhteiseen illanviettoon, jossa rovaniemeläinen Broadroad-yhtye
esitti menevää musiikkia. Tanssihien ja maastopäivän jälkeen
oli nautinnollista lopettaa päivä
rantasaunan löylyissä.
Kurssin viimeinen päivä, sunnuntai oli myös täysipainoinen,
vaikka koulutus päättyikin iltapäivällä. Päivään saatiin mahtumaan vielä niin luentoja kuin
maastoharjoituksiakin. Haikeana
jätimme Kenttämuonituskurssin
hyvät ruoat, joista olimme saaneet nauttia koulutuspäivien aikana. Päättäjäisten jälkeen osallistujat lähtivät kotimatkalleen
hajautuen joka puolelle Suomea
– välille Ivalosta Tammisaareen.

SoMa 2015 Tiedottamisen

jatkokurssilaiset

KALOTTI AUTOMAATIO KY
Nahkurinkatu 9, 94100 KEMI
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LAPIN KOTU-YKSIKÖN ajankohtaiskatsaus 3/2015

Kesän myötä toiminta aktivoitui

n Puolustusvoimien tilaama
koulutus sai positiivisen ongelman, kun Rova 2015-harjoitukseen osallistuikin arvioidun 150
reserviläisen sijaan lähes 300
innokasta ja aktiivista maanpuolustajaa. Tulosneuvotteluissa Lapin KOTU-yksikölle asetettu 1000 vrk:n tavoite täyttyi
kertaheitolla.
Rova 2015-harjoituksen palaute oli myös erinomainen ja
rakentava. Harjoituksesta itsestään oma artikkeli toisaalla
tässä lehdessä.

Reserviläisten
ampumaharjoittelu oli myös loistava
osoitus reserviläisten aktiivisuudesta ammuntaharrastuksen
parissa. JPR:n uusi komentaja
kävi myös paikalla toteamassa
tilanteen ja vakuutti olevansa
tyytyväinen näkemäänsä.
Sotilaallisia valmiuksia palvelevia kursseja on ollut monenlaisia, esim. Tankavaaraan
olemme yhteistoiminnassa Jääkäriprikaatin, Metsähallituksen
ja Pioneerikillan kanssa aloittaneet mielenkiintoisen kolmivuotisen projektin. Valmistamme Lapin sodan aikaisten
rakenteiden näköislinnoitteen
Tankavaaran luontokeskuksen
pihapiiriin. Linnoitteet tulevat

Tämän vuoden suurin VARTU-tapahtuma Lapin KOTU-yksikössä oli valtakunnallinen Sotilaskotiliiton ja Maanpuolustusnaisten Liiton kanssa
toteutettu SoMa 2015 –harjoitus. Osallistujia harjoituksessa
oli noin 140 eri puolilta Suomea. Kiitokset tätäkin kautta
harjoituksen johtajana toimineelle Anu Keräselle ja muille
avainhenkilöille sekä tietenkin
kaikille kurssilaisille.
Tästäkin harjoituksesta on
oma artikkelinsa toisaalla tässä
lehdessä.

Haasteita huomiselle

Tankavaaran korsu

valmistumaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna
2017.

ja palautteen mukaan erinomaisesti toteutettu, kiitokset siitä
järjestäjille.

Ylitornion aktiivireserviläiset toteuttivat toisen kerran ”Tarkka-ammunta omin
asein”-kurssin ja tässäkin oli
haasteena kuinka saada kaikki
halukkaat sopimaan kurssille.
Kurssi sinällään oli menestys

Myös kuntomarssit saivat
reserviläiset haastamaan itsensä osallistumalla kohtuullisen
vaikeissa maastoissa toteutetuille kuntomarsseille niin Korouomassa kuin Pyhä-Luosto
alueellakin. Erityisen ilahdut-

tavaa oli osallistujien kasvanut
määrä sekä fyysinen kunto.
Varautumiseen ja turvallisuuteen (VARTU) liittyvä koulutus on ollut yhteistoimintaa eri
järjestöjen sekä kuntien kanssa.
Olemme lisänneet yhdessä monien muiden toimijoiden kanssa
kansalaisten turvallisuutta järjestämällä turvakursseja sekä

SAR-maantietukikohtaharjoitus
Sodankylässä, Vuojärvellä ja Sodankylän lentoasemalla
n Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Ilmapuolustuspiiri
(ILMAPP/ MPK) järjesti SAR –
erikoiskurssin, maantietukikohta
harjoituksen. Harjoitusalueena
käytettiin Sodankylän lentopaikan sekä Sodankylän lähistön
lisäksi Vuojärven varalaskupaik-

kuntomarsseja ja mm. Posiolla on alkanut syyslukukauden
alussa opiskelijoiden turvakurssi yhteistoiminnassa Posion lukion kanssa.

kaa 7.-9.8.2015. Harjoitus toteutettiin yhteistyössä Suomen Lentopelastusseuran (SLPS) kanssa
ja harjoituksessa tukeuduttiin
Jääkäriprikaatiin sekä Leijona
Cateringiin.
Harjoitukselle antoi lisää haastetta kun havaitsimme poroja ole-

van maantiellä ja sen lähistöllä.
Jouduimme tekemään lentotiedustelun erikseen kartoittaaksemme, missä poro ovat. ILMApp
tieturvahenkilöt
joutuivat laittamaan molemmin puolin tietä noin kilometrin
matkalla nauhaa, jotta porot eivät

tulisi teille. Onneksi ei sattunut
minkäänlaista vaaratilannetta.
Porot pysyivät poissa.

Kirjoittaja:
Leena Ruosteinen, aluepäällikkö,
Ilmapuolustuspiiri
Kuvat: Raimo Karhu, ILMApp

Puolustusvoimien toiminnan
volyymin noustessa takaisin
aiempien ns. hyvien vuosien
tasolle, on myös Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja
sen koulutus- ja tukiyksiköt
saaneet osansa lisääntyneestä
maanpuolustukseen liittyvästä
koulutuksesta ja näin tulee olemaan jatkossakin. Tämä edellyttää yhä useamman reserviläisen
tarttuvan haasteeseen ja tule-

maan mukaan vapaaehtoiseksi
toimijaksi tai kouluttajaksi MPK:n toimintaan. Etenkin sijoittamattomalle reserviläisellä tämä
on todellinen mahdollisuus olla
osana maanpuolustuksen selkärankaa. Ja samalla se myös tarjoaa mahdollisuuden 1.7.2015
astuneen Pääesikunnan normin
mukaiseen etenemismahdollisuuteen reserviläisen urapolulla
ylennyksineen. Aktiivisen toiminnan kautta on myös mahdollisuus saada sijoitus poikkeusolojen organisaatiossa.
Myös MPK:n kullakin KOTU-yksiköllä on oma poikkeusolojen organisaatio työstettävänä ja sinne on mahdollista
ilmoittautua vapaaehtoisena
sijoitettavaksi.
Syksyn tullen olemme voineet myös lukea joistakin
lehdistä ja myös MPK:n kotisivuilta, että MPK rekrytoi
uusia työntekijöitä riveihinsä,
ohessa linkki MPK:n etusivul-
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le: www.mpk.fi ja sieltä voidaan
myös havaita, että Lapin Koulutus- ja tukiyksikölle etsitään uutta päällikköä.
Kyllä se on totta, aika aikaansa
kutakin ja olen päätökseni tehnyt ottaa seuraava askel elämässäni myös työrintamalla, jatkan
kuitenkin tehtävässäni tämän
vuoden loppuun saakka. Olen jo
aloitellut uutta haastettani Lapin
Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtajana ja toivon voivani siellä
antaa oman panokseni maanpuolustuksen hyväksi.

Informaatio kulkee ja
somessa pöhisee…

LAPIN KOTU-YKSIKÖN KOULUTUSTARJONTAA 1.9.-31.12.2015
Tapahtuman nimi

Tapahtuman aika

Paikka

Lappi 2015_05 (MAAKK:n kuntotestaus, Cooper- tai lihaskuntotesti)
Barents Rescue - Kohteen suojaaminen monikansallisessa häiriötilanneharjoituksessa
Barents Rescue - Kuljetuskurssi monikansallisessa häiriötilanneharjoituksessa
Pimeäammunnat Tornio
"Nuori reservinjohtaja"-päivä Lappi
Lappi 2015_06 (MAAKK:n kunto testaus, Cooper- tai lihaskuntotesti)
Valtakunnallinen KOTU-yksikköpäivä Rovaniemi
Reserviläisjohtaja II osa 1
KOTU-päivä Lappi
Reserviläisjohtaja II osa 2

12.09. 09:00-12.09. 16:00
28.09. 09:00-02.10. 16:00
28.09. 09:00-02.10. 16:00
01.10. 18:00-01.10. 22:00
03.10. 09:00-03.10. 17:00
03.10. 09:00-03.10. 16:00
14.11. 09:00-14.11. 16:00
14.11. 09:00-15.11. 16:00
21.11. 09:00-21.11. 16:00
12.12. 09:00-13.12. 16:00

JPR Sodankylä
Levi
Levi
Tornio, Laivakankaan ampumarata
Lapin KOTU-yksikkö
Saarenkylä / Someroharju
Lapin KOTU-yksikkö
Rovaniemi
Lapin KOTU-yksikkö
Rovaniemi

Ylä-Lapin
kuntomarssi

Lapin KOTU-yksikön Facebook-sivut, www.facebook.com/
lapinkotu, ovat saaneet tasaiseen
tahtiin uusia tykkääjiä ja sosiaalisen median voimavaroja saimme
todistaa myös SoMa 2015-harjoituksen yhteydessä. Harjoitusta
varten loimme omat facebook-sivut: www.facebook.com/somaharjoitus ja ne saivat välittömästi
todellisen tykkääjäryöpsähdyksen ja siitä osoituksena oli harjoituksen aikaisen viikon kokonaiskattavuus, joka oli peräti 13500.

Lapin Koulutus- ja tukiyksikön
henkilöstö ja yhteystiedot:
KOTU-yksikön päällikkö
Yrjö Säkkinen,
puh. 040 552 4824,
sp: yrjo.sakkinen@mpk.fi
Koulutuspäällikkö
(sotilaskoulutus) Antti Tölli,
puh. 040 522 7952,
sp: antti.tolli@mpk.fi
Koulutuspäällikkö
(VARTU-koulutus) Pasi Ylitalo,
puh. 040 522 7058,
sp: pasi.ylitalo@mpk.fi

Jokainen meistä voi omalla
toiminnallaan myötävaikuttaa
tunnettavuuden lisääntymisessä tykkäämällä sivujamme sekä
tykkäämällä ja jakamalla siellä
olevia juttuja omilla sivuillaan.

Hyvää ja turvallista
syksyn jatkoa!

Yrjö Säkkinen
Lapin KOTU-yksikön päällikkö

Ilmapuolustuspiirin
organisaatiokuva
näyttää koko valtakunnan toimipisteet
ja niiden organisoivat
koulutuspäälliköt.

MP-myymälä

on uudistunut.
Täysin!
Uusi nimi. Uusi ilme.
Uudistettu myymälä.

JATKOSSA PALVELEMME SINUA NIMELLÄ

Uudet verkkosivut.
Uusia tuotteita.
Ja paljon paljon muuta uutta!

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

army

erä

turva

lahjatavara

Pohjoisen ICCS -ammunnat/harjoitus 11.-13.9.2015 Lapin lennoston tilaamana
harjoituksena ILMApp pohjoiselta koulutusalueelta. (Kuva: Kaisa Nikkilä, ILMApp)
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Lapin Reserviläispiirien pistooliammunnat
Pistooliammunnan piirien
mestaruuskilpailuiden tulokset
Isopistooli
Y 50 1. Jari Javarus
2. Jouko Siivola
3. Hannu Kantola
Y 60 1. Raimo Lusenius
2. Pekka Ranua

Pistooliampumajuoksun piirien mestaruuskilpailu

RoiResUps.
RoiRes
RoiRes
RoiRes
Ranuan Res

559
528
518
575
551

Pienoispistooli
Y
1. Marko Tervonen
Y 50 1. Jari Javarus
2. Hannu Kantola
3. Jaakko Rautanen
4. Jouko Siivola
Y 60 1. Raimo Lusenius
2. Pekka Ranua

RoiRes
RoiResUps
RoiRes
SodRes
RoiRes
RoiRes
Ranuan Res

489
562
527
516
500
563
557

Pistoolipika-ammunta
Y
1. Marko Tervonen
Y 50 1. Jari Javarus
2. Raimo Setälä
3. Jaakko Rautanen
4. Jouko Siivola
5. Markku Mettänen
6. Hannu Kantola
Y 60 1. Pekka Ranua
2. Raimo Lusenius

RoiRes
RoiResUps
RoiRes
SodRes
RoiRes
RoiRes
RoiRes
Ranuan Res
RoiRes

483
570
512
512
510
510
509
563
563

1. Vesa Perunka
1. Antti Kumpu
2. Ilkka Vaara

Y 75
Y 80

1. Rauno Kostamo RoiRes 65 pist. 28.27min 33,45 min
1. Väinö Prykäri RoiRes 55 pist. 32.27min 47,37 min

Perinnekivääri Lapin piirimestaruus kilpailut
Reväsvaara , Ylitornio
14.6.2015
Kokonaiskilpailu; (3-asent. 150 / 30ls. 300m)
1. Tuomo Koivisto
2. Simo Rousu
3. Mauri Koitila
Osakilpailutulokset;
3-asentoinen 150m
1. Tuomo Koivisto
2. Simo Rousu
3. Mauri Koitila

PA 4, Pistooli 9 mm

Pien.pistooli .22

Yhteistulos

Simo Rousu, Pasi Ruokanen, Seppo Rautiainen
Tuomo Koivisto, Samuli Myllymäki, Tomi Tuominen
Timo Venäläinen, Jan-Erik Angeria, Rikard Ylinenjärvi
Erkki Ruokanen, Pentti Vitikka, Tero Pekkala

703
657
609
596

Perinnekivääri

291
288
271
232
227
223
218
215
214
174
154
144
137

Timo Venäläinen
Tuomo Koivisto
Simo Rousu
Samuli Myllymäki
Erkki Ruokanen
Juha Sarajärvi
Pasi Ruokanen
Pentti Vitikka
Seppo Rautiainen
Jan-Erik Angeria
Tero Pekkala
Rickard Ylinenjärvi
Tomi Tuominen

87
87
90
82
74
70
73
44
77
21
31
21
88

49
46
27
50
39
21
27
26
6
22
9
41
0

Joukkuekilpailu
1.
2.
3.
4.

Piirit
RoiResUps
RoiRes/HV
RoiRes

SARJA SIJA NIMI

YHDISTYS

SARJAT

Y

1.

MIKA TIKKANEN

ROVANIEMEN RESERVILÄISET

100,99,98,96,98,96

50.

1.
2.

SEPPO RAUTIAINEN
PASI RUOKANEN

ROVANIEMEN RES.UPS.KERHO 85,91,91,88,87,92
ROVANIEMEN RESERVILÄISET 88,90,86,83,90,88

534
525

70.

1.
.
1.

ERKKI PÖYLIÖ

KEMIJÄRVEN RESERVILÄISET

94,97,92,96,95,94

568

PENTTI TIRRI

ROVANIEMEN RESERVILÄISET

89,88,87,95,91,90

540

SYLVESTER
JOKIARO

ROVANIEMEN RES.UPS.KERHO 16,63,80,75,71,70

375

540

85.

2.

Perinnekivääri,
Lapin piirinmestaruuskilpailu

79
82
77
59
60
80
75
76
90
79
81
46
29

RoiRes/HV
RoiResUps
Piirit
RoiResUps
RoiRes
RoiRes
Piirit
RoiRes
Piirit
HV
RoiRes
HV
RoiResUps

95,31min

PIENOISKIVÄÄRI 60 ls

Tulokset: Pasi Ruokanen

76
73
77
41
54
52
43
69
41
52
33
36
20

RK-ammunta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RoiRes 79pist. 24.51min 31,51min
RoiRes 81pist. 23.35min 29,55 min
RoiRes 81 pist. 27.25min 33,45 min

Joukkuekilpailu kolmimiehisin joukkuein
Roi Res Antti Kumpu, Ilkka Vaara ja Vesa Perunka

FIN/HV-ammuntakisa
Toramolla 13.6.

Nimi

2.8.2015 ROVANIEMELLÄ TORAMON AMPUMARADALLA

Y
Y 50

FIN
/ HV- ammuntakisa
Toramolla 13.6.2015
Tulokset:
Pasi Ruokanen

Joukkue

Lapin Reservipiirien
ampumamestaruuskilpailut
LAPIN RESERVIPIIRIEN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT

Roi.res.ups.
Ylitornion res.
Veitsiluodon res.ups.

504p.
407p.
294p.

TULOS
587

PIENOISKIVÄÄRI 3 x 20 ls
Y

1.

MIKA TIKKANEN

ROVANIEMEN RESERVILÄISET

50.

1.
2.

PASI RUOKANEN
SEPPO RAUTIAINEN

ROVANIEMEN RESERVILÄISE
178,147,82
ROVANIEMEN RES.UPS.KERHO 176,141,84

407
401

70.

1.

ERKKI PÖYLIÖ

ROVANIEMEN RESERVILÄISET

191,185,106

482

85.

1.

PENTTI TIRRI

ROVANIEMEN RESERVILÄISET

177,152,57

386

2.

SYLVESTER
JOKIARO

ROVANIEMEN RES.UPS.KERHO 79,165,83

85.

199,174,167

327

KENTTÄ-AMMUNTA 150M

Roi.res.ups.
Ylitornion res.
Veitsiluodon res.ups.

267p.
223p.
172p.

30 laukausta 300m makuu
1. Tuomo Koivisto
Roi.res.ups.
2. Simo Rousu
Ylitornion res.
3. Mauri Koitila
Veitsiluodon res.ups.

237p.
184p.
122p.

50.

1.
2.

SEPPO RAUTIAINEN
PASI RUOKANEN

60.

1.

ATTE KANANEN

70.

1.

ERKKI PÖYLIÖ

ROVANIEMEN RES.UPS.KERHO
ROVANIEMEN RESERVILÄISET

74,14
26,6

88
32

ROVANIEMEN RESERVILÄISET

66,34

100

ROVANIEMEN RESERVILÄISET

93,30

123

Tulokset: Pasi Ruokanen

Tarkka-ammuntaa Palovaarassa

n Heinäkuun toisena viikonloppuna 10. – 12.7. kokoontui
joukko tarkka-ampujia Tarkka-ammunta 2 kurssille. Kurssi
oli jatkoa edellisenä vuonna pidetylle Tarkka-ammunta 1 kurssille. Kurssipaikka oli edellisen
vuoden tapaan Palovaarassa,
Ylitorniolla. Tarkka-ammunta 2
kurssilla keskityttiin pitkän matkan ammunnan lisäksi erityisesti
tarkka-ampujaparin toimintaan
tuliasemassa. Teoriaosuudet kävimmekin läpi Ylitornion paloaseman luokkatilassa.
Tarkka-ammunnassa tarkka-ampujaparin toiminta tuliasemassa tähtää siihen, että
ammutaan erilaisia maaleja eri
etäisyyksille. Etäisyydet ammuttaviin maaleihin voivat olla

sadoista metreistä yli kilometrin
matkalle. Alle kolmensadan metrin matkat luokitellaan lyhyiksi,
300 – 800 metrin matkat keskipitkiksi ja 800 – 1000 metrin
matkat pitkiksi sekä yli kilometrin matkat ylipitkiksi (Pauli Salo;
tarkka-ampuja 1). Toinen parin
jäsenistä toimii ampujana ja toinen tähystää maaleja sekä osumia. Tarkoituksena on osua maaliin ensimmäisellä laukauksella.
Jos ensimmäinen laukaus ei osu,
tähystäjänä toiminut pari ilmoittaa ampujalle tarvittavat tiedot
tähtäyksen korjaamiseksi, jotta
vähintään toisella laukauksella
saadaan osuma. Pitkistä etäisyyksistä johtuen kaikki osuman
jollain tavalla ilmaisevat maalilaitteet ovat hyviä, koska niistä

saadaan välitön palaute osumasta. Pahvitaulut ovat siis hieman
epäkäytännöllisiä etäisyyksistä
johtuen. Maaleina voi toimia
mm. erikokoiset kovametallista
tehdyt metallilevyt, jotka ilmoittavat osuman antaen kilahdusäänen luodin osuessa metalliin.
Tarkka-ammuntaan on olemassa
myös erilaisia taululaitteita, jotka
kaatuvat osumasta ja nousevat
hetken päästä uudelleen pystyyn.
Itse osuma-alue on pellistä ja
taulujen kaatumisen ja nostamisen pystyyn hoitaa koneisto akun
voimalla. Metallilevyjen lisäksi
tällaisia osumasta kaatuvia Saab
taululaitteita käytettiin kyseisellä
kurssilla. Puolustusvoimien käytöstä poistamia Saab taululaitteita ovat Ylitornion Reserviläiset

sekä Ylitornion Reserviupseerit
hankkineet Puolustusvoimien
huutokaupasta Tervolasta.
Maalilaitteet olivat sijoiteltu
edellisen vuoden tapaan siten,
että tuliasemat olivat Napapiirin
Kuljetus Oy soranottoalueella
Palovaarassa ja maalit sijaitsivat
yksityisten mailla 200 metristä
aina 800 metrin matkalle asti. Iso
kiitos Napapiirin Kuljetus Oy:lle
sekä yksityisille maanomistajille, jotka mahdollistivat kurssin
toteutumisen edellisen vuoden
tapaan. Kiitos kuuluu myös
kurssin järjestäjille Ylitornion
reserviläisyhdistyksille ja Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle
sekä asiantunteville kouluttajille.

Taina Ylikangas

Joukkuekilpailun ulkopuolella ampui Juha Sarajärvi kilpaillen henkilökohtaisessa kilpailussa.

www. veripalvelu.fi

Kuvassa Inarin Reserviupseerit ja Reserviläiset tarkastamassa
24. toukokuuta järjestetyn kasa-ammuntapäivän tuloksia.

Inarin RUL ja RES. Kyllä se tästä on mennyt. Toimintapäivän osanottajat valmistautuvat maastolenkille.

• Ajankohtaista tietoa.
• Testaa sovitko
luovuttajaksi.
• Veritilanne juuri nyt.
Klikkaa sivulle!
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KOKOUKSIA
Tornion
Reserviupseerit ry

Lapin Reserviupseeripiiri ry

Syyskokous ja reservin hengellinen ilta
pidetään Antinsaaren leirikeskuksessa
keskiviikkona 21.10.2015 klo 19.00
Esillä sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat, sekä
hallituksen esitys sääntöjen muuttamisesta.
Mikäli kokous hyväksyy sääntömuutoksen
hallitus esittää, että kokousta jatketaan uusien sääntöjen mukaan.
Kokouksen aluksi iltahartaus kappelissa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Hallitus (kokoontuu klo 18.30)

Lapin Reserviupseeripiiri ry:n syysvuosikokous
pidetään la 24.10.2015 klo 13.00 Rovaniemellä
Toramon Reserviläistalolla.
Piirihallitus klo 10.00
Lounas klo 11.00.
Vuosikokousesitelmä klo 12.00
Vuosikokous klo 13.00
Osallistujille tarjotaan lounas ja kokouskahvit.

Syyskokous ja reservin hengellinen ilta
pidetään Antinsaaren leirikeskuksessa
keskiviikkona 21.10.2015 klo 19.00
Esillä sääntömääräiset asiat.

Lapin Reserviläispiiri ry:n syysvuosikokous
pidetään la 24.10.2015 klo 13.00 Rovaniemellä
Toramon Reserviläistalolla.
Piirihallitus klo 10.00
Lounas klo 11.00.
Vuosikokousesitelmä klo 12.00
Vuosikokous klo 13.00

Kokouksen aluksi iltahartaus kappelissa.

Osallistujille tarjotaan lounas ja kokouskahvit.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Tervetuloa

Johtokunta (kokoontuu klo 18.30)

Veitsiluodon
Reserviupseerit ry

Kivalon Reserviläismajan syyskokous
pidetään torstaina 5.11.2015 klo 18.00
Keminmaalla Rantatie 21, vanha
kunnanvirasto, 2. kerros, kokoushuone.

Veitsiluodon reserviupseerit pitävät syyskokouksensa
torstaina 22.10.2015 klo 18.00 alkaen Länsi-Pohjan
Insinöörit ry:n toimitiloissa Meripuistokatu 16.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Hallitus

koolaisille, tuomareille Heikki
Alaviitalalle, Ilkka Mustoselle
sekä Pasi
Aholalle, Jukka Långstedtille ja Tero Hyttiselle vaivannäöstä kuin myös muillekkin
tapahtuman tukemiseen osallistuneille yrityksille ja yksityishenkilöille.
Juha Nylund

ResUl Lapin PM kisa 2015
Laivajärven ampumarata, Tornion Reserviläiset
Yleiskilpailu
Lopputulokset:
...

8IJOI 1 US
1
2
3
4
5
6

Kilpailu
%

85,6947 252,2119
84,6459 249, 1251
78,4366 230,8503
76,9779 226,5573
67,2659

197,9733

Yhdistys

Luokka JoukkueID

14

Sotani emi
Janne

RoiRes

Avo

15

Sarajärvi
Juha

RoiRes

Avo

10

Långstedt
Jukka

RoiRes

50Avo

16

Karva
Jaakko

RoiRes

Vakio

12

Janhunen
Jukka

Roi Res

50Avo

17

Korhonen
Janne

RoiRes

Vakio

RoiRes

Avo

RoiRes

Avo
Avo

7

65,9791 194,1861

11

Huttunen
Reijo

8

65,9648 194, 1441

13

Jumisko
Markku

9

64,3812

8

Ahola Pasi Roi Res

6

Mustonen
Ilkka

Ylitornion
Res

50Avo

7

Alaviitala
Heikki

Pamry

Avo

5

Laukkanen Ylitornion
Res
Mikael

50Vakio

19

Kadenius
Esa

Tornion
Res

Vakio

2

Mykkälä
Matti

Tornion
Res

Avo

18

Vehmanen Tornion
Res
Jarkko

Avo

10
11
12
13
14
15

189,4832

55,3306 162,8459
53,0617

156,1683

50,2873 148,0029
49,8560 146,7336
40,9674

120,5731

34, 7033 102, 1368

Rovaniemen
Reserviläiset ry
Sääntömääräinen syyskokous
keskiviikkona 23.9.2015
Toramon reserviläistalolla.
Vuosikokousesitelmä klo 18.00,
varsinainen kokous klo 19:00.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa.

Pellon Reserviläiset ry
SYYSKOKOUS 09.10.2015 klo 19.00
Kello-ja Lahjapalkinen kokoustila.
Puheenjohtaja

Keminmaan
Reserviläiset ry
Syyskokous pidetään perjantaina
16. lokakuuta 2015 kello18.00.
Yhdistyksen toimitiloissa Rantatie 21
Keminmaa. Kahvitarjoilu
Tervetuloa

Johtokunta

SYYSKOKOUS Kulttuuritalon kahviossa
22.10.2015. Tilaisuuden alussa
Lapin Aluetoimiston päällikön esitelmä
ajankohtaisista aiheista, mm.
pakolaisvirrasta, alkaen klo 17.
Keskustelun ja kahvin jälkeen syyskokous.
Yhdistyksen hallitus

Luokka: Vakio

KUVASATOA

Luokka: Avo

Yleiskilpailu

Kokonaispisteet Nro Kilpailija

100,0000 294,3146

pitävät syyskokouksensa pe 16.10.2015
klo 18 Simon kunnan virastotalolla.
Hallitukset kokoontuvat klo 17 alkaen.

Hallitus

SRA PM-KILPAILUT TORNIOSSA 28.6.
Kisa käytiin lämpimässä ja kuivassa säässä.
Kilpailu sujui turvallisesti ja
asiallisesti.
Lopussa oli yksi protesti
tapahtuma joka kuitenkin ratkottiin paikanpäällä osapuolia
tyydyttävästi.
Kiitokset kisajärjestäjille, tal-

Syyskokoukset Simossa
Simon Reserviläiset ja
Reserviupseerit

Tervetuloa

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa.

Kemijärven
Reservinupseerit ry

Kivalon
Reserviläismaja ry

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Sääntömääräinen syyskokous
keskiviikkona 23.9.2015
Toramon reserviläistalolla.
Vuosikokousesitelmä klo 18.00,
varsinainen kokous klo 19:00.

Tervetuloa

Lapin Reserviläispiiri ry

Tornion
Reserviläiset ry

Rovaniemen
Reserviupseerikerho ry

Lapin Sotilasläänin perinneyhdistyksen puheenjohtaja Kai Leinonen luovuttaa yhdistyksen rahalahjoituksen Rovaniemen Veljeskodin veteraaneille.

Luokka: 50Vakio

Luokka: 50Avo

A – Posti Oy Posti Green
16

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

ANTENNIHUOLTO
A & T KOIVUNIEMI KY
AITO AMMATTILAINEN
0500 926 304
040 550 9309

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

www.DigiDigi.fi

TORSTAINATIETOVISA
TIETOVISA
TORSTAINA
LAKARAOKETANSSIT
KARAOKETANSSIT
PEPE&&LA

Televes HD

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

LAPIN NUIJA nro 4 ilmestyy 11.12.

Materiaali viimeistään 25.11.

Rotemix Oy

PROACE ACTIVE EDITION

AUTOMAATILLA
31.650 €.

VARUSTEPAKETTI KAIKKIIN MALLEIHIN.
• Nokian talvirengasyhdistelmä Toyotan vanteilla
• Toyotan lattia- ja seinävanerointi
• Webaston kellosarja • Vetokoukku

Harkitsetko uuden
asunnon ostoa?

ACTIVE EDITION AUTOMAATILLA JA
VARUSTEPAKETILLA.

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.

EasyBuy-osamaksurahoituksella 294 €/kk
Huoltoleasing 485 €/kk (48 kk/80 tkm ja sis. alv. 24 %)
Toyota Rahoituksen esimerkkilaskelma: Proace L2H1 2.0 D 163 Active Edition automaatti, svh 31.647,04 €
(alennus autosta 2.713,45 €), varustepaketin hinta 0 €, toimituskulut 600 €, auton ja varusteiden kokonaishinta
(sis. toimituskulun) 29.533,59 €. Korko 1,95 %, perustamiskustannus 190 € ja käsittelymaksu 9 €/kk, käsiraha
20 % = 5.907€, viimeinen suurempi erä 40 % = 11.813 €, kk-erä 294,07 €, todellinen vuosikorko 2,87 %,
KSL:n mukainen luoton hinta 31.550,23 €. Rahoituksen edellytyksenä on myönteinen luottopäätös.

Proace L2H1 2.0 D 163 Automaatti Active Edition: autoveroton
suositushinta  €, arvioitu autovero €, toimituskulut
 €, arvioitu kokonaishinta sisältäen toimituskulut   €
Valmistaja

Kotimaan jälleenmyynti

EU-yhdistetty kulutus 7,2 l/100 km, CO2-päästöt 189 g/km.
Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 6 vuotta.
Tarjous koskee uusia asiakastilauksia ja on voimassa toistaiseksi.

Teemme sen mahdolliseksi

nordea.fi

97x140.indd 1

3.3.2011 15.56

Nordea Pankki Suomi Oyj

NYT 0 € – ETUSI 3.900 €!

