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Hyvä jäsenistö

Pääkirjoitus
suusvakoilu keskity pelkästään
Kaukoitään, sitä tapahtuu myös
meidän omassa maassamme. Yritykset, pankit ja eivät vain normaalisti kerro tapauksista, jossa
niihin on kohdistunut tietovarkauksia. Jostakin syystä niistä
vaietaan visusti.
Valtioiden välinen sotilaallinen tiedustelutoiminta on uudelleen vilkastunut. Meille kaikille
ovat tulleet tutummiksi lyhenteet
NSA, CIA, FSB ja GRU. Nämä
USA:n ja Venäjän tiedustelujättiläiset ovat tehostaneet toimintaansa viimeisen vuosikymmenen
ajan jatkuvasti. Olemme palanneet kylmän sodan aikaan. Keinot vain ovat monipuolistuneet.
NSA:n jättiläismäinen organisaatio paljastui Edward Snowdenin
paljastusten myötä ja samanlainen jättiorganisaatio on Idän heränneellä jättiläisellä käytössään.
Mistään ”kirjesalaisuudesta” ei
voi todellakaan puhua. Kaikki
Facebookin, Twitterin, Outlookin
jne. kautta lähetetty viestintä tallennetaan ja analysoidaan etsittäessä mahdollisia terroristeja ja
muita vihollisia. Jopa tavalliset
kauppaketjut taltioivat bonuskorttiensa välityksellä ihmisten
kulutuskäyttäytymistä hyödyntääkseen näiden rahat omaan
kukkaroonsa. Tavallisen ihmisen
koko elämä ja sijainti tallentuvat
turvallisuuden nimissä myös kännyköiden sijainnin, tekstiviestien,
puhelutietojen avulla jatkuvasti
viranomaisten käyttöön. Luotto- ja pankkikortit ja erilaiset
sähköiset kulkuluvat tallentavat
jalanjälkesi joka päivä.
Edessämme on äärimmäisen
pelottava tulevaisuuden kuva –
kohta jokainen kansalainen ”sirutetaan” jo syntyessään ja sen
jälkeen Science fiction elokuvista
tuttu tilanne on valmis. Ihminen
saadaan systeemin hallintaan,
järjestelmä valvoo ihmistä eikä ihminen järjestelmää. Nyt jo
valvonta on valmiina ja seuraava
askel on jo teknisesti olemassa.
Nyt on meidän valvottava, ettei terrorismin lisääntyvä
uhka vie meitä täysin totalitaariseen yhteiskuntaan. Keinot ja välineet
siihen on jo valmiina – tekijöitä ei saa
päästää työhön.

Lapin Reserviupseeripiiri ry

n Kybersodankäynti on ympärillämme tihentynyt. Tietokoneet
ja niiden luomat loputtomat mahdollisuudet avoimessa ja erittäin
huonosti kontrolloidussa verkossa vievät tavallisen ihmisen mahdollisuudet totaalisesti pois. Koneethan eivät sinällään sitä tee,
vaan suurvaltojen jatkuva ahne
tietojen keräys ja teollisuusvakoilu. Jokainen meistä tietää kuinka
tärkeää on suojata tietokone virustorjuntaohjelmalla. Mutta jos
siihen murtaudutaan siitä huolimatta. Aina eivät päivityksetkään
auta kun hakkeri iskee.
Valtion luulisi olevan tarpeeksi
vahva ja suojattu – mutta mitä
vielä. Ulkoministeriömme voi
kertoa kokemuksesta kuinka
heidän koneillaan vielä äskettäin kävi naapurin ”rähmätassut”
tutkimassa salattuja tietoja. Pienen maan teollisuus on samoin
erittäin haavoittuva. Teollisuusvakoilu tapahtuu usein juuri huonosti suojatun sähköpostiliikenteen kautta ja arvokkaat ideat ja
tarjouslaskelmat vuotavat mystisesti jonkun kilpailevan yhtiön
laariin. Kuka uskoo että Kiinan,
Taiwanin ja Kaukoidän teollisuuden raju kilpailukyky perustuu
pelkkään ihmisarvoa polkevaan
palkkapolitiikkaan, loistaviin insinöörisuorituksiin ja ylipitkiin
työpäiviin. Tehokas teollisuusvakoilu on yksi keskeinen osa tuota
kilpailukykyä. Eikä tuo teolli-

Puheenjohtaja

V

jäsen: Ari Aho (Antti Hepola),
Aimo Takala (Raimo Rousu),
Juhamatti Konttaniemi (Ville
Vanha), Tomi Tuominen (Annukka Kurvinen), Jarno Pietilä
(Seppo Rautiainen), Jari Pietilä (Heikki Aula), Juha Narkilahti (Aki Lautamo), Taisto
Ruokanen (Juha Höyhtyä),
Kosti Hietala (Jyrki Kivi).
Syyskokous päätti myös säilyttää piirimaksun ja lehtimaksun

samana, kuin tälle vuodelle.
Liitto puolestaan nosti maksujaan ensi vuodelle siten, että jäsenmaksu nousee 2 euroa, sekä
reserviläinen –lehden maksu 1
euron.
Merkittävinä tapahtumina ensi vuodelle voisi mainita, että
Suomen Reserviupseeriliitto
täyttää 85 vuotta vuonna 2016.
Juhlavuoden päätapahtuma järjestetään perjantaina 5.8.2016
Haminassa Tattoon yhteydessä.
Piireillä, yhdistyksillä ja yksittäisillä jäsenillä on mahdollisuus hankkia lippuja Tattoon
marssishow –esitykseen edulliseen jäsenetuhintaan. Mahdollista yhteiskuljetusta katsotaan
sitten lähempänä tapahtumaa.
Liittokokous pidetään vuonna
2016 Lappeenrannassa. Uudella
formaatilla toteutettava kalottitapaaminen ja siihen yhdistetty
kalottiammunta pidetään syksyllä 2016 Suomessa. Tämä tulee työllistämään merkittävästi
jäsenistöämme erilaisissa järjestelytehtävissä.

Janne Rahkonen

Vuosi lopuillaan
Puheenjohtaja

Lapin Reserviläispiiri ry

Kehen voimme luottaa –
tiedustelua ja vakoilua

uoden loppu on käsillä ja
on aika rauhoittua joulunajan viettoon. On taas aika
katsoa taaksepäin saavutettuja asioita, mutta samalla on jo
keskityttävä ensi vuoden haasteisiin. Pidimme syyskokouksen
24.10.2015 Toramolla. Syyskokoukseen olisin toivonut paljon
enemmän edustajia eri yhdistyksistä. Tarkoituksenmukaista olisi, että jokainen yhdistys
lähettäisi edustajansa paikalle.
Näin yhdistykset saisivat äänensä kuuluville.
Syyskokous valitsi piirihallituksen ja puheenjohtajiston
vuodelle 2016. Puheenjohtajisto
pysyi samana, eli Puheenjohtajana jatkaa Janne Rahkonen
(Tornio) 1. varapuheenjohtaja Tero Hyttinen (Ylitornio)
ja 2. Varapuheenjohtaja Timo
Alaräisänen (Kemijärvi). Kiitän luottamuksesta. Vuosi 2016
tulee jäämään minulle viimeiseksi puheenjohtajana ja sitten
on seuraavan miehen aika astua
remmiin.
Piirihallituksen paikat menivät seuraavasti. Suluissa vara-

I

tsenäisyyspäivän aattoillanjuhla Ounasvaaralla ja itsenäisyyspäivä on juhlittu ja vietetty. Kiitos osallistujille ja onnitteluni palkituille sekä ylennetyille. Vuosi on lopuillaan.
Loppuvuoteen järjestetään vielä paikkakunnittain joulutulia
sekä kunniavartioita jouluaattona. Hengellinen toiminta on ollut aina Reserviläisliiton painopisteasioita.
Uusi vuosi tuo mukanaan uusia tapahtumia. Nyt olisi mahdollisuus päästä vierailemaan
Viroon Tallinnan Harju Malevaan. Vierailu on tarkoitus järjestää huhtikuussa joko 8-10.4
tai 15.-17.4.2016. Matka toteutetaan omin kustannuksin linja-autolla, mikäli lähtijöitä tulee
tarpeeksi. Tallinnan majoitus on
joko Esikunnassa tai Dzingel
-hotellissa. Ohjelmatoivomuksena on esitetty museokäyntejä,

Reserviläisliiton liittotason
60 -vuotistapahtumat päättyivät 14 -15. marraskuuta Porin
syyskokoustapahtumaan yhdessä Maanpuolustusnaisten
liiton kanssa. Lauantai-päivä
lähti liikkeelle Kaksi muutoksen vuosikymmentä – juhlaseminaarilla, jonka juhlapuhujina
olivat muun muassa puolustusvaliokunnan puheenjohtaja,
kansanedustaja Ilkka Kanerva
sekä Eversti VTT Pekka Visuri. Lapistakin oli osallistujia
niin lauantain syyskokouksessa
kuin sunnuntain valtakunnallisessa maanpuolustusjuhlassa.
Sinimäki vierailua, Paldiskin
vierailua ja Sauen komppanian
yhteistä Grilli-iltaa. Joka tapauksessa nähtävää riittää. Tehkää ilmoittautumiset toiminnanjohtaja Kai Leinoselle. Kolmekymmentä ensimmäistä pääsee
mukaan.

Kiitos kuluneesta vuodesta
kuuluu kaikille reserviläisaktiiveille sekä maanpuolustustyötä
tukeneille. Hyvää ja rauhallista
joulunaikaa kaikille.

Kai Leinonen
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Käytännön toimia yhteistyöllä

J

ääkäriprikaatin ensimmäinen toimintavuosi uudistetussa kokoonpanossa on
kohta takanapäin. Lähtökohta viime vuoteen oli vakiinnuttaa prikaatin toiminta yhtenäiseksi
kokonaisuudeksi kahdella paikkakunnalla toimittaessa sekä ottaa
haltuun sotilaslääniltä prikaatille
kohdentuneet alueellisen toimijan
tehtävät. Tästä näkökulmasta yksi
merkittävä kokonaisuus on ollut viranomaisyhteistyön alueellisen yhteistoiminnan järjestäminen. Vuoden mittaan on tältä osin suunnitelmatasolla päästy hyvään vauhtiin ja
tulevana vuonna toimintaa viedään
yhä painokkaammin käytännön
tasolle mm. yhteisin harjoituksin.
Ensi vuodesta alkaen tavoitteena
on kytkeä keskeisiä viranomaistahoja säännöllisesti mukaan Jääkäriprikaatin harjoitustoimintaan.
Milloin, miten ja missä laajuudessa
harjoitukset toteutetaan, suunnitellaan harjoituskohtaisesti yhdessä muiden viranomaisten kanssa.
Vastaavasti Jääkäriprikaatilla on
valmius osallistua muiden järjestämiin viranomaisharjoituksiin silloin kun harjoituksen puitteissa ja
toimeenpanijan puolelta nähdään
tarpeelliseksi.
Konkreettinen esimerkki viranomaisyhteistyöstä on saatu Tornion järjestelykeskuksen toiminnasta
kuluvalta syksyltä. Jääkäriprikaati
on ollut mukana avustamassa poliisia järjestelykeskuksen toiminnan
käynnistymisestä alkaen 21.9.2015.

Palkatusta henkilökunnasta ja pääosin varusmiehistä muodostetun
virka-apuosaston tehtävinä ovat olleet yhdessä poliisin kanssa turvapaikanhakijoiden turvatarkastukset
sekä turvapaikanhakijoiden opastus
ja ohjaus keskuksen alueella. Tukitehtävä on varsin poikkeuksellinen,
kuten on koko tilanne turvapaikanhakijoiden maahantulon kohdalla.
Yhteistyö eri viranomaisten kanssa
on kuitenkin alusta alkaen sujunut
ainakin Jääkäriprikaatin näkökulmasta erinomaisesti. Henkilöstölle
tehtävä on antanut hyvää kokemusta normaaliajan poikkeustilanteen
viranomaisyhteistyöstä. Erityisesti
asevelvollisille tehtävä on avartanut näkemystä millä tavoin puolustusvoimat voi rauhan aikana
osallistua yhteiskunnan kannalta
tärkeisiin tukitehtäviin. Jotta yhdenkään asevelvollisen koulutukselle ei olisi koitunut kohtuutonta
haittaa, on virka-apuosastoa Torniossa vaihdettu muutaman päivän
välein. Marraskuun puoliväliin
mennessä jo yli 500 varusmiestä
on suorittanut osan palveluksestaan
Torniossa. Eräässä vaiheessa Jääkäriprikaatissa harkittiin vakavasti
myös maakuntajoukkojen reserviläisten käyttöä tehtävään, mutta
ainakin toistaiseksi on prikaatin
saamassa tehtävänannossa urakkaa
päätetty jatkaa varusmiesvoimin.
Aika näyttää miten pitkään järjestelykeskuksen toiminnalle Torniossa
on tarvetta sekä millä resurssein ja
järjestelyin sitä jatketaan.

Tulevan vuoden maanpuolustustyön erityisteemana maavoimissa
on nuorille suunnattu Intti tutuksi
- tempaus. Teemaan liittyen Jääkäriprikaati suunnittelee vierailuja
Lapin alueen oppilaitoksiin esitellen puolustusvoimien ja Jääkäriprikaatin toimintaa. Vastaavasti kouluille suunnitellaan mahdollisuuksia vierailla ”tutustumiskäynneillä”
Jääkäriprikaatissa. Suunnittelu on
käynnissä ja yhteydenotot koulujen suuntaan alkavat pikimmiten.
Muilta osin maanpuolustustyön saralla tullaan jatkamaan pääpiirtein
perinteisin, mutta hyväksi koetuin
toimintatavoin, painopisteen ollessa veteraanien ja maanpuolustusjärjestöjen tukemisessa. Samalla
valmistaudutaan jo itsenäisyytemme 100 vuotta juhlavuoden 2017
tapahtumiin.

reserviläistä. Ne reserviläiset ja aktiiviset maanpuolustajat, joiden kotiin ei ensi vuonna tule postia puolustusvoimilta, voivat oma-aloitteisesti hakeutua Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen monipuolisen
koulutustarjonnan
tarjoamille
kursseille. Tässä yhteydessä esitän
kiitokset Lapin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen KOTU- yksikön
päällikön tehtävät jättävälle Yrjö
Säkkiselle ja toivotan menestystä
seuraajalleen Antti Töllille. Vuoden vaihde tuo muutoksen myös
Lapin aluetoimiston johtoon toimiston päällikön everstiluutnantti

Jarmo Mattilan siirtyessä uuteen
tehtävään maavoimien esikuntaan.
Mattilaa Lapin aluetoimiston päällikön tehtävässä seuraa everstiluutnantti Mikko Mäntynen, joka
aloittaa tehtävässä 1.4.2015. Kiitokset Jarmolle ja tervetulon toivotukset Mikolle! Kaikille Lapin Nuijan lukijoille toivotan rauhallista
Joulun odotusta ja menestyksekästä
tulevaa vuotta.

Eversti Timo Mäki-Rautila
Apulaiskomentaja
Jääkäriprikaati

Reservin koulutus on saatu kuluvana vuonna jälleen hyvään
vauhtiin. Tämä näkynee jo joiltakin osin myös itsenäisyyspäivänä
julkaistuissa reservin ylennyksissä. Onnittelut kaikille juuri ylennetyille! Ensi vuonna vauhti yhä
paranee. Jääkäriprikaatin kertausharjoituksissa koulutettavien reserviläisten määrä on yhä kasvavalla
uralla, kokonaismäärän noustessa
n. 2600:n reserviläiseen. Tärkein
Jääkäriprikaatin järjestämä reservin
koulutustapahtuma vuonna 2016 on
elokuun loppupuolella Rovajärven
harjoitusalueella toimeenpantava
taisteluosaston kertausharjoitus,
johon käskyn saapua saa yli 2000

Puolustusministeri Niinistö:

Puolustusministeri Niinistö:

n Puolustusministeri Jussi Niinistö puhui Kankaanpään seudun Reserviupseerien 70- ja Kankaanpään
reserviläisten 60-vuotisjuhlassa
keskiviikkona 18.11.2015. Ministeri korosti puheessaan reserviläisten
suorituskyvyn ylläpitämisen tärkeyttä nopeasti muuttuvassa turvallisuusympäristössä.
”Puolustusratkaisumme tuottaa
meille varteenotettavan kyvyn vastata perinteiseen sotilaalliseen uhkaan.
Valmiuttamme reagoida toimintaympäristössämme tapahtuviin nopeisiin muutoksiin ja uusiin uhkiin on
kuitenkin jatkuvasti syytä kehittää”,
ministeri Niinistö sanoi puheessaan.
”Keskeinen osa tätä työtä on reservimme osaamisesta huolehtiminen.”
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö

n Puolustusministeri Jussi Niinistö puhui 215. Maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä 9.11.2015. Puheessaan
ministeri Niinistö pohti Suomen kykyä
vastata turvallisuusympäristön nopeisiin
muutoksiin. Niinistön mukaan on valmiuden kannalta tärkeää, ettei puolustusvoimien toimintamenoihin kohdisteta
enää lisää leikkauksia. Niinistö kuitenkin painotti, ettei haastava taloustilanne
estä reagointikykymme parantamista.
Puolustuskyvyn suhteen Niinistö on
luottavainen, mutta valmiutta on ketteröitettävä: ”Yleiseen asevelvollisuuteen ja kokonaismaanpuolustukseen perustuva puolustusratkaisumme tuottaa
meille vakavasti varteenotettavan kyvyn vastata perinteiseen sotilaalliseen
uhkaan. Liikekannallepanoon perustuvan järjestelmämme valmiutta reagoida
toimintaympäristössämme tapahtuviin
nopeisiin muutoksiin on kuitenkin syytä
kehittää.”
Niinistön mukaan valmiuden merkittävä parantaminen ei ole kuitenkaan
mahdollista ilman lisäresursseja. Joi-

Valmiutta kehitetään

Asevelvollisten
koulutuksesta
ei ole varaa tinkiä
reserviläisten osaamisen, suorituskyvyn sekä maanpuolustustahdon kohottamiseksi sai ministeriltä kiitosta.
”Tässä työssä myös reserviläisjärjestöillä ja paikallisyhdistyksillä on
oma tärkeä roolinsa. Vapaaehtoinen
maanpuolustustyö on merkittävä ja
tervetullut lisä puolustusvoimien itse antamalle koulutukselle”. Taloudellisesti vaikeina aikoina vapaaehtoisen maanpuolustustyön merkitys
korostuu, hän totesi.
Puheensa lopussa ministeri huomautti, kuinka käsityksemme kansallisen turvallisuuden uhkakuvista ovat
monipuolistuneet. Uudet hybridisodankäynnin muodot vaativat myös
lainsäädännön kehittämistä. ”Jos
vakavasti haluamme varautua meihin kohdistuviin uhkiin, on meillä

oltava työkalut näiden uhkien paljastamiseksi. Tällä hetkellä työkalupakissamme on ennakkovaroituksen
mentävä aukko. Säädösvalmistelu
asian korjaamiseksi ja tiedustelulainsäädännön aikaansaamiseksi onkin jo
käynnistetty”, ministeri Niinistö totesi ja toivotti juhlayleisölle antoisaa
vuosijuhlaa.

takin toimenpiteitä voidaan kuitenkin
tehdä. Niinistö pohtisi palveluksessa
olevien varusmiesten laajempaa käyttöä valmiustehtäviin ja tarkistaisi myös
kertausharjoituksiin liittyviä aikarajoja.
Niinistö korostaa myös viranomaisyhteistyön merkitystä valmiusasioissa:
”Sen lisäksi, että kehitämme puolustusvoimien valmiutta, meidän on arvioitava myös eri viranomaisten roolia ja
tehtäviä maanpuolustuksessa.”
Ministeri Niinistö on tyytyväinen,
että puolustuskysymykset käsitellään
omassa selonteossaan, jonka valmistelu
on aloitettu pari viikkoa sitten: ”Selonteossa tullaan tarkastelemaan muuttuneen toimintaympäristön Suomen
puolustukselle asettamia vaatimuksia.
Sodankäynnin kehitystä peilataan puolustuksemme nykytilaan ja arvioidaan
meihin tulevaisuudessa kohdistuvia uhkia. Näiden arvioiden pohjalta selonteko tuottaa perusteet puolustuskyvyn
ylläpitoon, kehittämiseen ja käyttöön
liittyville pitkän tähtäimen poliittisille
linjauksille.”
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YLENNYKSET 6.12.2015  
Tasavallan presidentti on ylentänyt
seuraavat reservin upseerit
Sotilasarvoon: MAJURI
Aalto
Jari Jukka Tapio
Kivi
Jyrki Jalmari

Rovaniemi LAPALTSTO
Inari LAPALTSTO

Sotilasarvoon: KAPTEENI
Heikkinen
Hannu Kari
Holappa
Ari Juhani
Pekkala
Jarmo Kalevi
Perkkiö
Antti Pekka
Pietilä
Jarno Tapani
Pyhäjärvi
Risto Juhani

Rovaniemi LAPALTSTO
Simo LAPALTSTO
Rovaniemi LAPALTSTO
Rovaniemi LAPALTSTO
Keminmaa LAPALTSTO
Sodankylä LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Autto
Heikki Samuli
Keränen
Matti Juhani
Lindqvist
Henri Tuomo
Petäjäjärvi
Janne Eerik
Saario
Petteri
Semenoja
Toni Oskari

Rovaniemi LAPALTSTO
Rovaniemi LAPALTSTO
Juhani Ylitornio LAPALTSTO
Rovaniemi LAPALTSTO
Rovaniemi LAPALTSTO
Rovaniemi LAPALTSTO

Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄLUUTNANTTI
Kivelä
Timo Kalervo
Simo LAPALTSTO
Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Heikkinen
Aki Mikael
Jokela
Arto Tapio
Korhonen
Esa Petteri
Körkkö
Veli-Matti Johannes
Lepola
Jouni Erik Ilari
Salonen
Arttu Sakari
Vaarala
Jari Pentti
Väänänen
Ristomatti Tapio
Ylitalo
Arjo Antti Johannes
Ylivaara
Mikko Ilmari

Rovaniemi LAPALTSTO
Hyvinkää LAPALTSTO
Rovaniemi LAPALTSTO
Tornio LAPALTSTO
Rovaniemi LAPALTSTO
Sodankylä LAPALTSTO
Sodankylä LAPALTSTO
Tornio LAPALTSTO
Rovaniemi LAPALTSTO
Sodankylä LAPALTSTO

KUTSUNNAT

VIIMEISTELYÄ
Lappi on taas kierretty
Lapin aluetoimisto on toteuttanut syksyn 2015 kutsunnat lähes kaikissa vastuualueensa 21 kunnassa. Jäljellä on enää
vuoden viimeinen kutsuntapäivä 15.12.,
jolloin kaikki aluetoimistot käsittelevät
kuluvan kutsuntavuoden viimeiset päätökset. Kutsuntapäätöksen Lapissa on
syksyn 2015 kutsunnoissa saanut yhteensä noin 1100 kutsunnanalaista vuonna
1997 -syntynyttä nuorta miestä. Valitettavasti ikäluokkien koko Lapissa pienenee
vuosi vuodelta; ja mikäli ennakkoarviot
pitävät paikkansa, tulee ikäluokan koko
muutaman vuoden päästä putoamaan jo
reilusti alle tuhannen. Palvelukseen Lapin joukko-osastoihin on saatu kuitenkin määrättyä viime vuosien mukaisesti
riittävä määrä hyviä koulutettavia nuoria
miehiä. Pääsääntöisestihän Lapin kuntien miehet määrätään palvelukseen Lapin
alueen omiin joukko-osastoihin: Jääkäriprikaatiin, joka toimii siis vuodesta
2015 alkaen sekä Sodankylässä että
Rovaniemellä, sekä Lapin rajavartioston Rajajääkärikomppaniaan Ivalossa.

Lapin lennostoonhan ei enää kutsunnoissa ketään määrätä palvelukseen;
lennostoon on toki mahdollista hakeutua
Ilmavoimien erikoisjoukkohaun kautta
esimerkiksi apumekaanikoksi, sotilaskuljettajaksi tai vaikkapa taistelunjohtajaksi. Kutsuntojen jälkeenhän - ja jopa
ennen kutsuntoja - miehillä on mahdollisuus halutessaan hakeutua palvelukseen
erikoisjoukkoihin ympäri valtakuntaa.
Erikoisjoukkoihin on hakeuduttava henkilökohtaisesti ja niihin järjestetään erilliset valintakokeet.

Asevelvollisuusasioissa
ympyrä sulkeutui
Kuluvan vuoden alustahan tapahtui
aluetoimiston kannalta merkittävä muutos, kun Puolustusvoimauudistuksessa
entiset Ylä-Lapin ja Lapin aluetoimistot
yhdistettiin yhdeksi, koko maakunnan
asioita hoitavaksi Lapin aluetoimistoksi.
Tavallaan ympyrä asevelvollisuusasioissa myös sulkeutui, kun vuonna 2007
edellisen kerran kiersimme kutsunnoissa kaikki Lapin kunnat - silloin Lapin

sotilasläänin esikuntana. Oli mukava
todeta, että paikat ja pääosin henkilötkin
olivat tuttuja ja asioiden valmistelu sujui
edelleen yhtä joustavasti. Ainoana konkreettisena muutoksena on viime vuosina
otettu käyttöön Pelkosenniemen ja Savukosken yhdistetty kutsuntatilaisuus,
joka järjestetään vuorovuosin kummassakin kunnassa. Perusteena tähän
on kuntien kutsunnanalaisten määrän
putoaminen alle viiden henkilön; ja on
vain yksinkertaisesti järkevää yhdistää
kohtuullisen lähekkäin olevien kuntien
tilaisuudet. Muiden kuntien kutsuntatilaisuuksien yhdistämisiä ei tässä vaiheessa ole suunniteltu.

Kutsunnoissa
yhteistoiminta tiivistyy
Tänäkin vuonna kutsuntatilaisuuteen on
osallistunut useita eri alojen toimijoita, joilla kaikilla on yhteiset tavoitteet
maanpuolustustyön ja nuorten miesten
hyvinvoinnin alueilla. Kaikissa kutsunnoissa mukana olleet yhteistoimintaviranomaiset, kotikunnan ja seurakunnan

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt
seuraavat henkilöt reservissä
Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Hissa
Heikki Juhani
Keskitalo
Jukka Tapani

Keminmaa LAPALTSTO
Tornio LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Alajoutsijärvi Juha-Pekka
Huuhtanen
Inka Camilla
Lanko
Tapio
Pekkala
Jani Kullervo
Ruokanen
Tero Sakari
Vihriälä
Keijo Vesa Päiviö

Rovaniemi LAPALTSTO
Tornio LAPALTSTO
Sodankylä LAPALTSTO

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Haavikko
Henri Mikael
Juntti
Jussi Arvid
Karjalainen
Atte Heikki Taneli
Kostamo
Pauli Mattus
Linnanmäki
Janne Antti Paavali
Mattanen
Mikko Tapani
Mäkitalo
Lauri Matias
Määttä
Arto Tapani
Niemelä
Timo Aleksanteri
Paaso
Jouni Juhani
Särkelä
Sampo Pellervo
Tarvainen
Veikko Tuomas
Viitanen
Ville Mikael

Rovaniemi LAPALTSTO
Tornio LAPALTSTO
Kemi LAPALTSTO
Rovaniemi LAPALTSTO
Inari LAPALTSTO
Rovaniemi LAPALTSTO
Kittilä LAPALTSTO
Rovaniemi LAPALTSTO
Sodankylä LAPALTSTO
Rovaniemi LAPALTSTO
Kemijärvi LAPALTSTO
Rovaniemi LAPALTSTO
Kittilä LAPALTSTO

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Leskisenoja
Sami Juhani

Sodankylä LAPALTSTO

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Hauta-Heikkilä Mika Tuomo
Karila
Mika Matias
Kauppinen
Ari Kalervo
Kvick
Vesa Juhani
Mattila
Ismo Olavi
Onkalo
Mika Antero
Pirttijärvi
Jani Henrik Sulevi
Pulkkinen
Sami Tapani Christian
Pussila
Teemu Ilmari
Risto
Keijo Juhani
Rovaniemi
Olli-Pekka

Rovaniemi LAPALTSTO
Pelkosenniemi LAPALTSTO
Kemi LAPALTSTO
Pello LAPALTSTO
Kemi LAPALTSTO
Rovaniemi LAPALTSTO
Rovaniemi LAPALTSTO
Kemi LAPALTSTO
Keminmaa LAPALTSTO
Ylitornio LAPALTSTO
Kemi LAPALTSTO

Rovaniemi LAPALTSTO
Sodankylä LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI
Pelttari
Tuomas Sakari
Tornio LAPALTSTO
Tuuliainen
Sami Petteri
Rovaniemi LAPALTSTO

Rovaniemen kutsunnat

Puolustusvoimat valmistelee raskaan raketinheittimen ampumatarvikkeiden hankintaa
n Puolustusvoimat valmistelee raskaan raketinheitinjärjestelmän aluevaikutteisten
ampumatarvikkeiden (GMLRS AW) ja pistemaaliin vaikuttavien ampumatarvikkeiden (GMLRS UNITARY)
hankintaa. Hankintaa koskeva
tarjouspyyntö on käsittelyssä
Yhdysvaltain kongressissa.
Uusien ohjautuvien ampumatarvikkeiden hankinnal-

la mahdollistetaan vuonna
2006 hankittujen raskaiden
raketinheittimien entistä tehokkaampi käyttö sekä monipuolistetaan raskaiden raketinheittimien ampumatarvikevalikoimaa. Ohjautuvien
ampumatarvikkeiden käyttö
on mahdollista vuosina 20122015 tehdyn heittimien ammunnanhallinnan päivityksen
johdosta. Aluevaikutteinen

ampumatarvike levittää sirpaleita räjähtäessään kohteen
yläpuolella. Pistemaaliin vaikuttavan ampumatarvikkeen
vaikutus sen sijaan perustuu
räjähdys- ja painevaikutukseen. Molempien ampumatarvikkeiden kantama on noin 70
kilometriä.
Ampumatarvikkeiden hankintapäätös tehtäneen sopimusneuvotteluiden jälkeen

Suomen puolustusministeriössä. Tuote on kansainvälisen
rypäleaseita koskevan Oslon
sopimuksen mukainen.
Lisätietoja hankinnasta antavat puolustusministeriössä
hallitusneuvos Jouko Tuloisela puh. 0295 140 412 ja Maavoimien Esikunnassa tykistön
tarkastaja, eversti Pertti Lahtinen, puh. 0299 800 (vaihde).
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edustajat, poliisiviranomaiset
sekä kunnan sosiaalityöntekijät ovat yhdessä kutsuntaviranomaisten kanssa tukemassa
nuoria miehiä elämässään eteenpäin. Kunnan edustajat muistelevat avauspuheissaan omia
kutsuntojaan ja varusmiespalvelusaikaa; sosiaalialan ammattilaiset taas pyrkivät tukemaan
Etsivän nuorisotyön ja Aikalisä
-ohjauksen keinoin niitä nuoria,
jotka elämässään tukea tarvitsevat. On mieltä lämmittävää kokea, kuinka konkreettisesti pyritään nuorille miehille löytämään
mahdollisimman hyvä ja heidän
omien vahvuuksiensa mukainen
tulevaisuus.
Tämän vuoden kutsunnoissa
uutena mukana oli Länsi-Pohjan
sairaanhoitopiirin kunnissa toteuttavan ”Miehinen juttu” -hanke. Hankkeen takana ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
sekä Lapin ammattikorkeakoulu.
Hankkeen kohderyhmänä ovat
16 - 29 -vuotiaat ja yli 60-vuotiaat miehet ja tavoitteena on
miesten syrjäytymisen ehkäisy,
osallisuuden lisääminen ja terveyden edistäminen. Kutsunnanalaisille tarjottiin tilaisuuksissa
monipuolista informaatiota ja
henkilökohtaista neuvontaa.
Kutsuntatilaisuutta juhlistaa usein veteraanien tai heidän edustajiensa paikalla olo.
Valitettavasti useissa kunnissa
ei enää ilmielävää veteraania
paikalle saada, mutta onneksi
yleensä on saatu veteraanien
tervehdys tuotua kutsuntatilaisuuksiin tavalla tai toisella.
Pidämme suuressa arvossa veteraanien perinnön siirtämistä
jälkipolville, ja tarkoituksena
onkin valtakunnallisen projektin avulla videoida veteraanien
tervehdyksiä, täten taltioida
arvokkaat sanat. Arvokkaaksi
ovat tilaisuuden tehneet myös
usean kaupungin ja kunnan joh-

tajat, jotka ovat kiireiltään henkilökohtaisesti halunneet tulla
paikalle osallistumaan oman
kuntansa nuorten miesten tärkeään tilaisuuteen. Erityiskiitoksen haluamme antaa jälleen
Lapin poliisilaitokselle, jonka
edustaja - poliisipäälliköstä
alkaen - oli paikalla lähes jokaisessa kutsuntatilaisuudessa
valvomassa järjestystä ja tuomassa kutsunnanalaisille eläviä
terveisiä ja muistutuksia myös
poliisin näkökulmasta.

Hyvä lopetus
kutsuntavuodelle
Kutsuntapäiväthän ovat täynnä asiaa ja osin ehkä pitkiäkin, mutta varmasti antoisia
ja lopulta päivän viimeisetkin
nuoret miehet ovat saaneet mukaansa hyvän kutsuntapäätöksen kotiin lähteissään. Jokaisessa kutsuntatilaisuudessa oli paikalla myös varusmies, yleensä
kotipaikkakunnallaan, joka
pystyi iltapäivän odotusaikana
kertomaan omia kokemuksiaan
varusmiespalveluksesta ja esittelemään joukko-osastoja ja erikoisjoukkoja esittelyvideoiden
avulla. Olemme pyrkineetkin
lyhentämään kutsuntapäivän
kestoa ja erityisesti odotusaikaa
käsittelemällä kutsunta-asiat
entistä useammalla kutsuntalautakunnalla kutsuntapäivää
kohden. Kutsuntalautakunnassahan tarkastetaan kutsunnanalaisen tiedot tarkasti ja hänen
toiveensa kuullaan ja pyritään
toteuttamaan mahdollisimman
hyvin sekä miehen itsensä että Puolustusvoimien kannalta.
Tarkoitus ja tavoite toteutuvat jälleen tänäkin vuonna; ja
voimme varmasti todeta vuoden lopulla onnistuneemme
rekrytoimaan hyvää lappilaista ainesta lappilaisten joukko-osastojen koulutettavaksi!

Asevelvollisuussektorin johtaja
Majuri Harri Laiho

Lapin aluetoimiston
yhteystiedot
Käyntiosoite: Lapin aluetoimisto
Someroharjuntie 21, 96960 ROVANIEMI
Postiosoite: Lapin aluetoimisto
PL 23, 6101 ROVANIEMI
Puhelin: asiakaspalvelu 0299 455 143
Keskus: 0299 800 Telefax; 0299 455 149
Sähköposti: lapinaluetoimisto@mil.fi
Kotisivut: www.puolustusvoimat.fi/lapinaluetoimisto
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Kansallinen puolustuskyky
EU:n asedirektiivin edelle
n Reserviläisliitto vaatii
Suomea pitäytymään EU:n
kaavaileman puoliautomaattikiväärikiellon ulkopuolella.
Reserviläisliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savola muistutti lauantaina Tuusulassa Suomen puolustusratkaisusta, jossa sodan
ajan joukot koostuvat lähes
kokonaan reserviläisistä.
- Suomen Eduskunnan ja
viranomaisten on tehtävä
EU:lle selväksi, että tämä
on Suomessa vahvasti kansalliseen turvallisuuteen liittyvä asia. Puolustusvoimien
resurssit eivät riitä pelkillä
kertausharjoituksilla ylläpitämään suuren reservimme ampumataitoja. Siihen tarvitaan
reserviläisten omaehtoista
ampumaharjoittelua.
Suomessa puolustus perustuu monesta muusta
EU-maasta poiketen edelleen
yleiseen asevelvollisuuteen ja
suureen reserviin. Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen vahvuus on 230.000 henkilöä, joista yli 97 prosenttia
koostuu reserviläisistä. Savola muistutti, että kertausharjoitusten ohella reserviläisten sotilaallista osaamista ja
kenttäkelpoisuutta ylläpidetään laajalla vapaaehtoistoiminnalla ja -koulutuksella.
- Hyvä ampumataito on
yksi sotilaan tärkeimmistä,

Puoliautomaattikivääreillä kilpailtiin myös elokuun Reservin Ampumamestaruuskisoissa Kouvolassa. (Kuva: Reserviläisliitto)

jollei tärkein taito. Reserviläisliiton puitteissa järjestetään vuositasolla noin 10.000
erilaista ampumakilpailua ja
-harjoitusta, joissa käytetään
laajasti erilaisia puoliautomaattipistooleita ja -kivääreitä. Nämä aseet muistuttavat
Puolustusvoimien käytössä
olevaa kalustoa, koska se on
reserviläisten ampumataitojen ylläpidon kannalta tehokkainta.
EU:n komissio on jo pidempään valmistellut aselainsäädännön yhtenäistämistä unionin alueella. Keskiviikkona komissio julkaisi
Pariisin iskujen seurauksena

oletettua paljon pidemmälle menevän esityksen, jossa
kiellettäisiin sotilasaseita
muistuttavat puoliautomaattikiväärit. Suomessa juuri tämänkaltaisia aseita käytetään
paljon reserviläisten laajassa
ampumatoiminnassa.
Uudenmaan Reserviläispiirin piirineuvoston 30-vuotisjuhlassa 21.11. vieraillut
puheenjohtaja Mikko Savola
muistutti myös, että Suomen
aselainsäädäntö on jo nyt yksi Euroopan kireimmistä eikä
siltä osin tarvetta lisäkiristyksille ole.
- On myös hyvä muistaa
kertoa, että niin puoliauto-

maattikiväärien kuin itse
asiassa kaikkien muidenkin
tuliaseiden saatavuutta on
meillä aselupakäytännöillä
rajoitettu, eivätkä mitkään
rikostilastot puhu lisärajoitteiden puolesta. Puolustusvoimien aseiden käyttö taas
on mahdollista vain sen henkilöstön valvonnassa.
- Haluankin tehdä nyt yksiselitteisen selväksi, että Pariisin karmeiden terrori-iskujen
tekijöillä ja varustautumisella
ei ole mitään tekemistä suomalaisten rehellisten reserviläisten, metsästäjien tai muiden laillisten ja luvanalaisten
harrastusmuotojen kanssa.

Tässäkö on reserviläistoiminnan loppu?
n Euroopan komissio on
suunnittelemassa aselainsäädännön kiristämistä. Lokakuun puolessavälissä Ampumaharrastusfoorumin 10-vuotisseminaarissa Sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg toi pelottavia uutisia
EU:ssa valmisteilla olevista
aselainsäädännön kiristyksistä. Lainsäädäntömuutosten
pohjana on Ranskassa kesällä
tapahtunut terroristihyökkäys,
joka kuitenkin ulkopuolisten
rohkealla väliintulolla pystyttiin estämään. Terroristin käytössä oli luvattomia EU:n ulkopuolelta salakuljetettuja sotilasautomaattikivääreitä, joita
tämä maailma on ikävä kyllä
täynnä. Eikä niiden hankkiminenkaan kuulemma kovin vaikeata tai kallista ole, ei edes
täällä Suomen lintukodossa.
Asedirektiivin kiristämisessä
olisi kyseessä luvallisten itselataavien aseiden täyskielto eli
juuri niiden aseiden, joita reserviläisammunnoissa suurilta
osin käytetään. Luvattomiin
aseisiin tällä ei olisi vaikutusta
pätkänkään vertaa.
Suomen puolustusratkaisu
perustuu laajaan kenttäarmeijaan, joista 95 % on reserviläisiä. Sodanajan joukot koostuvat 230 000 taistelijasta ja

loput 700 000 ovat reservissä,
varareservissä tai varattuna
työnantajansa tehtäviin myös
kriisiaikoina. Puolustusvoimat on viimeisen viiden vuoden aikana kertausharjoituksissa kouluttanut noin 60 000
reserviläistä ja jos pääosin
jokaisessa kovassa harjoituksessa päästään myös ampumaan, tarjoavat puolustusvoimat ampumakoulutusta yhden
kerran vuodessa keskimäärin
joka kahdellekymmenelle sodanajan taistelijalle. Tällä sitä
jo maata puolustetaan, eikö
vain?
Onneksi Suomessa on pitkät perinteet ampumaharrastuksessa ja metsästyksessä.
Aselainsäädäntömme on ollut
ampumaharrastajia ymmärtävä, mutta ampujilta vaaditaan
vastuullisuutta. Tänä päivänä ammunnan harrastajia on
niin metsästäjissä, urheiluampujissa kuin reserviläisissä.
Kaikkien toiminta edesauttaa
myös maamme turvallisuutta
ja puolustamista. Nyt kuitenkin EU:n toimesta itselataavista aseista ollaan tekemässä sulatusuunirautaa. Näitä
aseita käytetään ennen kaikkea reserviläisten ammunnoissa, mutta laajasti myös
metsästysaseina. Tämä olisi

kohtalonisku maassamme toimivalle aktiiviselle vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle.
Sotilaan tärkeimmän ominaisuuden ylläpitämisen ja
kehittämisen edellytykset tuhottaisiin. Puolustusvoimien
reserviläisille tarjoamat ampumaharjoitusmahdollisuudet
ovat jatkossakin kovin rajalliset. Kyseisellä direktiivillä
käytännössä lopetettaisiin reserviläisten omilla aseilla ja
omin kustannuksin tapahtuva
harjoittelu. Tämä kaikki on
pois maamme turvallisuudesta ja puolustuskyvystä.
Ammunta kiinnostaa kovasti nuoria ja varsinkin sovellettu reserviläisammunta
(SRA) on toiminut monen
nuoren kipinän sytyttäjänä reserviläistoiminnalle. Kaavaillun direktiivimuutoksen toteutuessa menetetään näiden
nuorten saaminen mukaan
toimintaan. Menetys olisi
suuri, sillä juuri tämä ryhmä
on valmis panostamaan hurjan määrän aikaansa vapaaehtoisen maanpuolustuksen
hyväksi.
Kyseessä tulee olemaan
taistelu tuulimyllyjä vastaan.
Tämän suhteen ei riitä, että
vaikutamme vain suomalaisiin päättäjiin. Ennen kaikkea

vaikuttaminen tulee kohdistaa
omiin Euroopan Parlamentin
edustajiimme sekä Parlamentin eri työryhmiin, joissa direktiiviasioita valmistellaan.
Ymmärrystä tulee saada myös
muilta mailta. Tähän vaikutuskanavina voimme käyttää
suhteita, joita olemme liitona
ylläpitäneet esim. CIOR:n eli
Naton ja sen kumppanuusmaiden reserviupseerijärjestöjen tapaamisissa.
Suomen asema Euroopassa on kovin erilainen muihin
maihin verrattuna. Tukenamme ei ole Naton 5. artiklaa.
Ja vaikka se olisikin, niin
Suomen puolustamisesta vastaamme itse ja meillä tulee
olla siihen keinomme.

Mikko Halkilahti
Puheenjohtaja

Suomen Reserviupseeriliitto
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Reserviläisliiton
NATO-kannatus
laskussa
n Reserviläisliiton jäsenistöstä vajaa
puolet (46,3%) hakisi sotilasliitto NATO:n jäsenyyttä. Kannatus on viime
keväästä laskenut runsaat kaksi prosenttia (2,3%).
Reserviläisten lievästä asennemuutoksesta kertoo myös se, että NATO-jäsenyyttä vastustavien määrä on
kasvussa. NATO-kielteisten reserviläisten määrä on nyt yli neljä prosenttia (4,4%) suurempi kuin viime
keväänä.
Reserviläiset kannattavat kuitenkin edelleen NATO-jäsenyyttä huomattavasti muuta väestöä laajemmin.
YLE:n lokakuussa julkaiseman gallupin mukaan jäsenyyttä hakisi nyt vain
22 prosenttia suomalaisista. Trendi
on kuitenkin molemmissa ryhmissä
laskeva, sillä YLE:n vuodentakaisessa mielipidemittauksessa jäsenyyden
kannattajia oli vielä 26 prosenttia.
Reserviläiset ovat NATO-kannoistaan huomattavasti muita suomalaisia varmempia. Liiton jäsenkyselyssä
vain runsaat 15 prosenttia (15,4%) jäsenistä ei osannut ottaa asiaan kantaa.

Viime keväästä En osaa sanoa -vastaajien määrä on laskenut kaksi prosenttia (2,1%).
Muiden suomalaisten keskuudessa
epävarmuus jäsenyydestä sen sijaan
kasvaa. YLE:n Taloustutkimuksella
teettämässä gallupissa En osaa sanoa
-vastausvaihtoehdon valitsi 23 prosenttia vastaajista. Epävarmojen suomalaisten määrä on kasvanut vuodessa
peräti seitsemän prosenttiyksikköä.
Reserviläisten ja muiden suomalaisten välillä on myös selkeä ero siinä,
miten Ruotsin mahdollinen NATO-jäsenhakemus vaikuttaisi asiaan. Reserviläisistä 61 prosenttia (61,1%) hakisi
tässä tilanteessa jäsenyyttä kun taas
YLE:n gallupissa Ruotsin vanavedessä NATO-jäsenyyden hakemista kannatti vain 35 prosenttia suomalaisista.
Molemmissa ryhmissä nähdään
laajasti, että jäsenyyden hakeminen
edellyttäisi kansanäänestyksen järjestämistä. Reserviläisliiton kyselyssä
tätä mieltä on 59 prosenttia (59,4%)
vastaajista ja YLE:n gallupissa 63 prosenttia vastaajista.

Ansiomitaleilla ja -risteillä palkitut 6.12.2015
Reserviläisliitto
Kultainen ansiomitali
Penders Teijo, korpraali, Rovaniemi
Hotti Markku, vääpeli, Kemi
Laivamaa Matti, kersantti, Ranua
Pussinen Markku, ylivääpeli,
Keminmaa

Hopeinen ansiomitali
Lehto Juha, alikersantti, Tornio
Sarajärvi Juha, alikersantti,
Rovaniemi
Suopajärvi Pekka, korpraali,
Keminmaa

Pronssinen ansiomitali
Jäntti Pasi, jääkäri, Lautiosaari
Karjalainen Jarno, sotamies, Tornio
Penders Taru, toimittaja, Rovaniemi
Rönkkö Marja-Liisa, kodinhoitaja, Liedakkala
Setälä Juhani, alikersantti, Rovaniemi
Toljamo Juha, kersantti, Ranua

Lapin Reserviläispiiri
Ansioristi
- vääpeli Aarno Selander
Rovaniemen Reserviläiset ry
Kultainen ansiomitali
- alikersantti Timo Venäläinen
Rovaniemen Reserviläiset ry
- alikersantti Asko Tikkinen
Rovaniemen Reserviläiset ry
- kersantti Raimo Setälä
Rovaniemen Reserviläiset ry
- vääpeli Jouni Tiuraniemi
Sodankylän Reserviläiset ry
Hopeinen ansiomitali
- jääkäri Pentti Ala-kihniä
Rovaniemen Reserviläiset ry

- toimistosihteeri Heli Rydingen
Rovaniemen Reserviläiset ry
- korpraali Harri Tauriainen
Kemin Reserviläiset ry
- ylikersantti Tapani Rönkkö
Keminmaan Reserviläiset ry
- kapteeni Niilo Tasala
Sodankylän Reserviläiset ry
- majuri Yrjö Säkkinen MPK

- ylikersantti Jorma Tikkala
Ylitornion Reserviläiset ry
- luutnantti Tomi Tuominen
Rovaniemen Reserviupseerikerho ry
- luutnantti Annukka Kurvinen
Rovaniemen Reserviupseerikerho ry

Pronssinen ansiomitali
- merkonomi Merja Penders
Rovaniemen Reserviläiset ry
- korpraali Pentti Vitikka
Rovaniemen Reserviläiset ry
- ylikersantti Erkki Jääskeläinen
Rovaniemen Reserviläiset ry

Hopeinen ansiomitali
Pekka Keltanen
Sodankylän Reserviläiset ry

Reserviläisurheiluliitto ry on
myöntänyt seuraavat ansiomitalit

Pronssinen ansiomitali
Jani Lakso
Sodankylän Reserviläiset ry

Varusmiesten
matkustaminen
turvattava
n Kuuluuko varusmiehen matkustaa
junan lattialla, ihmettelevät Mikko
Savola ja Markku Pakkanen eduskunnalle jättämässään kirjallisessa
kysymyksessä.
Reserviläisliiton puheenjohtaja,
kansanedustaja Mikko Savola ja liiton
entinen puheenjohtaja, kansanedustajaMarkku Pakkanen jättivät eduskunnalle 20.11 kirjallisen kysymyksen
varusmiesten matkustusolojen turvaamiseksi.
Savola ja Pakkanen ovat huolestuneita varusmiesten matkustamisesta.
Vaikka varusmieskortti ja lomapuku
oikeuttavat matkustamaan junassa ilman veloitusta, varusmies ei ole oikeutettu paikkalippuun. Varusmiehet
voivat joutua vaihtamaan paikkaa

matkan aikana useita kertoja tai pahimmillaan viettämään useita tunteja junan lattialla, jos istumapaikkoja
ei ole. Samaan aikaan varusmiesten
matkat ovat kasvaneet varuskuntien
lakkauttamisesta johtuen.
- Varusmiehet tekevät arvokasta
työtä ja suorittavat velvollisuuttaan
Suomen hyväksi. Meidän on huolehdittava varusmiesten matkustamisen
mielekkyydestä ja turvallisuudesta
varsinkin välimatkojen kasvaessa, Savola ja Pakkanen perustelivat kirjallista kysymystä.
Varusmiehiä kannustetaan liikkumaan julkisilla kulkuneuvoilla. Viikoittain tuhannet varusmiehet käyttävät julkisia kulkuneuvoja liikkuessaan
kodin ja varuskunnan välillä.

Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savola ja liiton entinen puheenjohtaja
Markku Pakkanen haluavat varusmiehille oikeuden istumapaikkaan junassa. (Kuva: Reserviläisliitto)

Mäkelä, Puoskari, Kallio ja
Lassheikki jatkavat
n Helsingissä 28.11. kokoontunut liittovaltuusto valitsi ltn Aaro Mäkelän
Helsingistä ja ltn Sampo Puoskarin
Oulusta jatkamaan liittohallituksen
varapuheenjohtajina vuonna 2016.
Myös liittovaltuuston puheenjohtajat jatkavat tehtävissään. Maj Jorma
Kallio Lapualta toimii valtuuston puheenjohtajana ja maj Markus Lassheikki Kirkkonummelta varapuheenjohtajana. Kaikki puheenjohtajavalinnat tehtiin yksimielisesti ilman
äänestyksiä.
RUL:n puheenjohtajana toimii kapt
Mikko Halkilahti Salosta. Hänet valittiin tehtäväänsä kolmivuotiskaudeksi 2014 – 2016 marraskuussa Oulussa
pidetyssä liittokokouksessa.
Liittovaltuuston kokouksessa valittiin myös liittohallituksen jäsenet
vuodelle 2016. Hallitukseen valittiin
kolme uutta jäsentä.
Suomen Reserviupseeriliiton liittohallitus 2016
Puheenjohtaja kapt Mikko Halkilahti, 1. varapuheenjohtaja ltn Aaro
Mäkelä, 2. varapuheenjohtaja ltn
Sampo Puoskari
Liittohallituksen jäsenet (uusien jäsenten nimet kursivoitu): Maj Pertti
Kokkonen (Etelä-Häme), kapt Ve-

li-Matti Kesälahti (Etelä-Karjala),
kapt Marko Kaappola (Etelä-Pohjanmaa), kapt Jyri Vilamo (Helsinki),
kapt Martti Minkkinen (Kainuu), maj
Jari Myllymäki (Keski-Pohjanmaa),
kapt Santeri Heinonen (Keski-Suomi),
kapt Pasi Laari (Kymenlaakso), ylil
Janne Rahkonen (Lappi), ylil Pekka
Sillanpää (ORUP), maj Jorma Suonio (Pirkanmaa), ylil Jyrki Huusko
(Pohjois-Karjala), ylil Timo Uusimäki
(Pohjois-Pohjanmaa), kapt Simo Jääskeläinen (Pohjois-Savo), maj Heikki
Rekola (Päijät-Häme), kapt Tapio
Hellman (Satakunta), kapt Pentti Nuutilainen (Suur-Savo), kapt Jaripekka
Turtiainen (Uusimaa), ylil Rodney
Strandvall (Vaasa) ja ylil Marko Rantanen (Varsinais-Suomi).

valvonta sekä liittokokous ja liiton
strategiatyö. Vuosi 2016 on liiton 85
-vuotisjuhlavuosi, lisää juhlavuodesta:
http://www.rul.fi/rul-85-vuotta/ .
Liiton jäsenmaksuja korotetaan
ensimmäistä kertaa vuoden 2009
jälkeen. Liittomaksuun tulee kahden
euron korotus, samoin Reserviläinen
-lehden tilausmaksu kohoaa eurolla. Talousarviossa varsinaisen toiminnan kulujäämä on noin 600.000
€. Yhdistysten ja piirien toiminnan
tukemiseen ja kannustepalkkioihin
käytetään ensi vuonna yli 120.000
euroa. Liiton selvästi tärkein tulonlähde on jäsenmaksut. Muita tärkeitä tulonlähteitä ovat yleisavustukset
sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan
tuotot.

Toimintasuunnitelma ja
talousarvio hyväksyttiin
muutoksitta

Maanpuolustusmitali
miekkojen kera kolmelle

Liittovaltuuston kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion tulevalle vuodelle liittohallituksen esittämässä muodossa. RUL:n toiminnan
painopisteet vuonna 2016 ovat ampumataidon ja kenttäkelpoisuuden kehittäminen, reserviupseereiden edun-

Liittovaltuuston kokouksen yhteydessä luovutettiin Maanpuolustusmitalitoimikunnan 4.9. RUL:n esityksestä myöntämät Maanpuolustusmitalit miekkojen kera kolmelle liiton
aktiiville. Huomionosoituksen saivat
Markus Lassheikki, Jukka Korhonen
ja Sampo Puoskari.
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Lapin Lennoston komentaja eversti Jukka Ahlberg naulaa uuden
lipun alkuun oman naulansa. Yliluutnantti Jenni Fräntilä avustaa.

Lapin Reservipiirien puolesta toimi naulaajana piirin toiminnanjohtaja Kai Leinonen.

Lapin Lennosto
sai uuden lipun
n Lapin Lennosto vietti 1.10. suurta
juhlapäivää. Päivän aikana vihittiin
Lennoston uusi lippu. Vanha lippu
siirtyy Sotamuseoon täysi palvelleena. Lappia -talon Tieva - Sali täyttyi ääriään myöten juhlapukuisista
kutsuvieraista ja Lapin Lennoston
henkilöstöstä. Paikalla oli myös Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Kim Jäämeri. Paikalla nähtiin
myös lukuisia entisiä Lennoston komentajia.
Lipunnaulaus tapahtui salin lavalla, johonka naulaajat vuoronperään
nousivat ja löivät symbolisesti oman
naulansa pohjaan uuteen lippuun.
Tilaisuuden musiikista vastasi Lapin Sotilassoittokunta musiikkimajuri Juha Ketolan johdolla. Tilaisuudessa jaettiin myös ansioituneille
Lennoston henkilökunnan jäsenille
palkintoja vuoden aikana kunnostautumisesta.

Iltajuhla pidettiin Arktikumissa.

Iltajuhlaa varten juhlaväki kokoontui Arktikumiin, jossa juhlavien
tarjoomusten äärellä vaihdettiin kuulumisia.

LAPIN LENNOSTON
LIPUN HISTORIAA
Ilmavoimien lippujen alkuperäiset
piirustukset on laatinut eversti Olavi Seeven ehdotuksen perusteella
taiteilija Olof Eriksson. Tasavallan
presidentti Urho Kekkonen vahvisti
esittelyssä 8.11.1957 Hämeen Lennoston joukko-osastolipun piirustukset sekä määräsi lipun luovutus- ja
vihkipäiväksi 4.6.1958.
Hämeen
Lennosto
siirtyi
16.8.1973 Tikkakoskelta Rovaniemelle ja 6.12.1974 joukko-osaston
nimi muutettiin Lapin Lennostoksi.
Vanha lippu palveli vuodesta 1988
vuoteen 2015.

Ilmavoimien komentaja Kenraalimajuri Kim
Jäämeri kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan ja
naulasi alkuun oman naulansa uuteen lippuun. (Kuva Puolustusvoimat)

F19 MUISTOPALKINTO
F19-muistopalkinto on jaettu Lapin
lennostossa vuodesta 2011 lähtien.
Kiertopalkinto luovutetaan Lapin
lennoston henkilökunnalle tai osastolle, jotka ovat kuluneen vuoden
aikana esimerkillisesti vahvistaneet
joukko-osaston henkilöstön yhteenkuuluvaisuutta ja työilmapiirin
myönteistä kehittymistä tai ylläpitoa.
Samalla halutaan vaalia Flygflottilj
19 (F19) muistoa sekä Suomen ja
Ruotsin ilmavoimien välillä vallitsevia pitkäaikaisen yhteistyön perinteitä.
Vuoden 2015 F19 muistopalkinto
myönnettiin Lentotekniikkalaivueen
Käyttölentueelle. Palkinnon vastaanottivat kapteeni Mikko Takalo,
yliluutnantti Rami Heino ja ylikersantti Pekka Tossavainen.

Lapin Lennoston F19 palkinnon vastaanottajat onniteltavina.

Lipunnaulaajat yhteiskuvassa Tieva-Salin lavalla juhlallisen tilaisuuden jälkeen.
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Porin syyskokoustapahtuma päättyi

Yleinen asevelvollisuus ja naisten
maanpuolustusvalmiudet puhuttivat päätösjuhlassa
n

Reserviläisliiton ja Maanpuolustusnaisten liiton yhteinen liittokokoustapahtuma
Porissa on hetki sitten päättynyt. Valtakunnallisessa maanpuolustusjuhlassa juhlapuheen
pitänyt Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja, valtiopäiväneuvos Mikko Pesälä muistutti naisten tärkeästä roolista
maamme itsenäisyyden turvaamisessa.
- On hyvä muistaa, kuinka
merkittävä rooli naisilla oli viime sotien aikana. Laskelmien
mukaan Lottajärjestö ja naisten
muu toiminta kotirintamalla vapautti kolme divisioonaa miehiä
rintamalle puolustamaan yhteistä isänmaatamme ase kädessä.
Eduskunnan entisen varapuhemiehen ja Euroopan Parlamentin jäsenen Mikko Pesälän
mukaan naisten merkitys yhteiskuntamme toimivuudelle ja
puolustuksellemme on nykyään
vieläkin suurempi.
- Nykyään vastaavassa tilan-

Mikko Savola

Reserviläisliiton ja Maanpuolustusnaisten Liiton johtoa Porin valtakunnallisessa maanpuolustusjuhlassa. (Kuva: Reserviläisliitto)

teessa naisten rooli olisi vielä
paljon tärkeämpi. Elämmehän
yhteiskunnassa, joka on paljon
aiempaa enemmän riippuvainen yhteiskunnan yleisen infrastruktuurin, tietoliikenteen ja
internetin toimivuudesta. Nämä
kaikki on kyettävä pitämään
toiminnassa myös kriisitilanteessa kun yli 200.000 nuorta
miestä ja naista on astunut pal-

velukseen valmiuden kohottamisen myötä ja ovat siten poissa siviilitehtävistään.
Pesälä kehotti Porissa yhteistapahtumaa viettäneitä Reserviläisliittoa ja Maanpuolustusnaisten liittoa tehostamaan yhteistyötä naisten maanpuolustusvalmiuksien ja -tietoisuuden
parantamiseksi.
Porin kolmipäiväisen ko-

kous- ja juhlaviikonlopun päätössanat piti Reserviläisliiton
puheenjohtaja, kansanedustaja
Mikko Savola, joka kannusti
reserviläisiä osallistumaan yleisestä asevelvollisuudesta käytävään kansalaiskeskusteluun.
- Alleviivaan jälleen kerran
sitä, että on meidän tehtävämme ja velvollisuutemme osallistua tähän keskusteluun. Meidän

pitää herkeämättä muistuttaa
suomalaisia siitä, että yleinen
asevelvollisuus on tutkimusten
mukaan edullisin ja tehokkain
tapa järjestää Suomen puolustus. Ja, että itsenäinen puolustuksemme rakentuu viime kädessä yleisen asevelvollisuuden
varaan.
Puheenjohtaja Savola muistutti, että Ruotsissa yleisestä

asevelvollisuudesta luopuminen
on ajanut puolustuksen kriisiin.
Lisäksi se on heikentänyt ruotsalaisten uskoa omaan puolustukseen.
- Yleisestä asevelvollisuudesta luopuminen on Ruotsissa
selvästi nakertanut myös uskoa
omaan puolustukseen. Vai mitä
pitäisi ajatella siitä, että ennen
puolueettomuuttaan ja vahvaa
puolustuskykyään kehuneet
ruotsalaiset ovat alkaneet yhä
suuremmin joukoin puhua
omien resurssien riittämättömyydestä ja NATO-jäsenyyden
tarpeellisuudesta? Emmehän
me itse pärjää, tuntuu olevan
siellä puolustuksen ympärillä
pyörivän kansalaiskeskustelu
henki.
Reserviläisliiton ja Maanpuolustusnaisten liiton yhteiseen
syyskokoustapahtumaan osallistui useita satoja reserviläistä
ja maanpuolustusnaista eri puolilta Suomea. Yhteistapahtuma
oli liittojen ensimmäinen.

Reservin Aliupseerien Liitosta RESERVILÄISLIITO
n Reserviläisliiton juhlavuosi
päättyy Porin syyskokoukseen.
Kuudessa vuosikymmenessä
liitosta on kehittynyt Suomen
suurin ja aktiivisin maanpuolustusjärjestö.
Reserviläisliiton juuret ulottuvat sotia edeltävälle ajalle. Ensimmäiset reservinaliupseereille
tarkoitetut paikallisyhdistykset
perustettiin 1930-luvulla ja niitä yhdistävä Aliupseeriliitto näki päivänvalon 1936. Liiton ja
useimpien yhdistysten toiminta
päättyi kuitenkin talvi- ja jatkosodan myötä.
Vuosina 1944-1948 elettiin
ns. Vaaran vuosia, jolloin vapaaehtoinen maanpuolustustyö oli
käytännössä mahdotonta. Neuvostoliiton johtaman valvontakomission poistuminen Suomesta 1948 muutti kuitenkin tilanteen. Jo ennen sotia perustettu
Helsingin Reservinaliupseerit
käynnisti toimintansa uudestaan
1949 ja muutamat muut yhdistykset seurasivat pian perässä.
1950-luvun alkuvuosina uusia
reservinaliupseeriyhdistyksiä
alkoi syntyä eri puolille maata.
Reservinaliupseeriyhdistykset
paikkasivat osaltaan sitä aukkoa,
jonka Suojeluskuntien lakkauttaminen synnytti puolustusjärjestelmäämme. Alkuvuosina yhdistysten toimintamuotoja olivat
ammunta ja urheilu. Lisäksi tehtiin paljon maanpuolustustahdon
ylläpitämiseen liittynyttä työtä.
Yhteistyö Suomen Reserviup-

seeriliiton ja Puolustusvoimien
kanssa oli tiivistä.
Paikalliset reservinaliupseeriyhdistykset perustivat 17.4.1955
Reservin Aliupseerien Liiton,
jonka tehtäväksi määriteltiin
jäsenyhdistysten tukeminen ja
niiden toiminnan koordinointi.
Pian liiton Helsingissä tapahtuneen perustamisen jälkeen alettiin rakentaa reservinaliupseeripiirien verkostoa, jonka tehtävät
olivat pitkälti samanlaisia kuin
liiton mutta maakunnallisella
tasolla

Reservin Aliupseerien Liiton
perustamista valmistellut kokous pidettiin 1954 Hämeenlinnassa. (Kuva: Reserviläisliitto)

Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus käynnistyi vuonna 1992. Aloitteen koulutuksesta teki Reservin Aliupseerien Liiton silloinen puheenjohtaja Mikko Pesälä. (Kuva: Mauri Väänänen)

1950-luvun lopulla syntyneellä organisaatiolla ja toimintamallilla mentiin eteenpäin
seuraavat kolme vuosikymmentä. Tilanne muuttui vasta Neuvostoliiton hajoamisen myötä
1990-luvun alussa kun vapaaehtoisen maanpuolustustyö vapautui niistä rajoitteista, jotka
Pariisin rauhansopimus oli sille
asettanut. Reservin Aliupseerien
Liiton aloitteesta vuonna 1992
käynnistettiin vapaaehtoinen
maanpuolustuskoulutus, jolla
tuettiin Puolustusvoimien kertausharjoituskoulutusta.
Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus oli avointa kaikille
suomalaisille. Tämän seurauksena myös Reservin Aliupseerien Liitossa alettiin pohtia toiminnan perusteita. Pari vuotta
kestäneen järjestökeskustelun ja
-käsittelyn jälkeen jäsenyys päätettiin 1995 avata kaikille täy-

sikäisille Suomen kansalaisille.
Samalla liiton nimi muuttui Reserviläisliitoksi.
1990-luvun loppuvuosina Reserviläisliitto kävi läpi laajan
sääntömuutosprosessin, jossa
valtaosa paikallisista reservinaliupseeriyhdistyksistä avasi
liiton mallia mukaillen jäsenyytensä myös muille kuin reservinaliupseereille. Vain noin 15
prosenttia yhdistyksistä päätti
pitäytyä aliupseerijäsenyydessä.
Uusi jäsenyyslinjaus toi mukaan toimintaan paljon miehistöön kuuluva reserviläisiä sekä
armeijaa käymättömiä naisia.
Uusien jäsenryhmien myötä
Reserviläisliiton jäsenmäärä
kääntyi vahvaan kasvuun, joka
jatkui yhtäjaksoisena vuoteen
2013 saakka. Liiton kokonaisjäsenmäärä nousi tänä aikana noin
kolmanneksen.
Tänään Reserviläisliitto on
Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jossa toimii 344 paikallisyhdistystä. Niiden noin 36.500
henkilöjäsenestä aliupseereita on
noin 59, miehistöä 28 ja upseereita neljä prosenttia. Armeijaa
käymättömien osuus on vajaat
10 prosenttia ja heistä enemmistö on miehiä.
Liiton jäsenistö on hyvin aktiivista. Keväällä 2013 tehdyn
jäsentutkimuksen mukaan noin
4/5 jäsenistä osallistuu toimintaan vähintään satunnaisesti.
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Syyskokous hyväksyi
RES 2020 -strategian

n Porissa pidetyssä Reserviläisliiton syyskokouksessa 14.11.
hyväksyttiin liiton strategia vuosille 2016 – 2020 sekä toimintasuunnitelma ja budjetti tulevalle vuodelle.
RES 2020 -strategiaa on työstetty liitossa jo pari vuotta.
Asiakirja pohjautuu keväällä 2013 tehtyyn jäsenkyselyyn ja
sen työstämisessä ovat olleet mukana myös reserviläispiirien
ja -yhdistysten edustajat. Strategia määrittää Reserviläisliiton
kehittämisen suuntaviivat vuosille 2016 – 2020.
Strategiassa Reserviläisliiton tärkeimmiksi tavoitteiksi on
nostettu liiton tahto olla Suomen merkittävin maanpuolustusjärjestö. Tavoitteena on myös liiton tunnettuuden sekä
jäsenmäärän merkittävä kasvu.

Liittohallitukseen muutoksia
Reserviläisliiton syyskokouksessa täydennettiin myös 28-jäsenistä liittohallitusta. Poikkeuksellisesti yksivuotiselle hallituskaudelle tulivat valituksi seuraavat, maakunnallisia reserviläispiirejä edustavat henkilöt:
Etelä-Karjala: Grönlund Jonas, Helsinki: Parkkonen
Juha, Soininen Timo, Keski-Pohjanmaa: Hauta-aho Rauno, Keski-Suomi: Hyppönen Jouko, Lappi: Vaarala Jari,
Pirkanmaa: Moijanen Juha, Pohjois-Pohjanmaa: Nimetään
vasta kevätkokouksessa. Päijät-Häme: Tapiomaa Arto,
Suur-Savo: Mikkonen Raimo, Varsinais-Suomi: Nenonen
Minna, Saarikallio Simo
Lisäksi hallitukseen nimettiin liiton naisjäsenistön edustajiksi Tuula Gåpå Etelä-Hämeestä, Terhi Hakola Pirkanmaalta ja Taru Rantanen Kymenlaaksosta. Pohjois-Pohjanmaan edustajaa ei voitu valita, koska Pohjois-Pohjanmaan
piiri ei ollut tehnyt henkilöstä esitystä.
Reserviläisliiton puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Mikko Savola Ähtäristä. Hänen tuekseen liittohallitus
nimeää keskuudestaan 1 – 3 varapuheenjohtajaa liittohallituksen järjestäytymiskokouksessa, joka pidetään 23.1.2016
Vantaalla.

KSI
Suosituinta on ammunta, jonka
puitteissa järjestetään vuositasolla
liki 10.000 harjoitusta ja kilpailua. Vahvana kakkosena on liikunta- ja urheilu, johon liittyvien tilaisuuksien määrä yltää
6.000 tasolle. Myös maanpuolustustahdon hyväksi tapahtuvaa
työtä ja veteraanityötä tehdään liiton puitteissa paljon. Toiminnan ja osallistumisen luvut ovat paljon suuremmat kuin
millään muulla valtakunnallisella maanpuolustusjärjestöllä.
Vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta vastaa nykyisin julkisoikeudellisena yhteisönä toimiva Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK), jonka perustajajäsen ja suurin jäsenjärjestö Reserviläisliitto on. Viime keväänä tehdyn kouluttajatutkimuksen mukaan Reserviläisliiton jäsenet muodostavat 41
prosentin osuudellaan MPK:n suurimman kouluttajaryhmän.
Seuraavaksi suurimman ryhmän muodostavat reservinupseerit
25 prosentin osuudellaan, joten vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus on edelleen vahvasti reserviläisjärjestövetoista.

Viron Parlamentin istuntosalissa olimme yhtä aikaa Saarenmaan kuntapäättäjien kanssa.

Lapin pojat Tallinnassa vieraina
n Kaitseliitin Tallinnan Harju
Malevin vuosipäiväjuhla ja yhteistyöneuvottelut seuraaviksi
vuosiksi Lapin Reservipiirien
kanssa toivat marraskuun puolivälissä Lapin trion Suomenlahden yli. Toiminnanjohtaja
Kai Leinonen, Reservipiirin
ex-puheenjohtaja Markku Peltoniemi ja Pekka Laitila vastaanotettiin lämpimästi. Vello
Siidar ja Erkki Tikan käyttivät
vieraat näyttävästi ympäri Tallinnaa. Erityisesti jäivät mieleen
Toompean vierailu. Kierros Parlamentti talossa, kiipeäminen
Ison Hermannin huipulle ja vierailu Viron pääministerin talossa
olivat hieno kokemus.
Perjantai-iltapäivänä oli todella erikoislaatuinen kokemus
päästä Ämärin lentotukikohtaan
tutustumaan entisen Paldiskin
alueelle. Lapin vieraille esiteltiin
hyvinkin perusteellisesti alueella
toimivan logistiikkapataljoonan
toiminta ja tilat. Samoin päästiin
tutustumaan kentällä Thunderbolt A -10 tankintuhoojakoneiden harjoituslähtöön kentältä.
Konehan on nykyisin erityisesti
tankkien tuhoamiseen tarkoitettu kone joka alun perin suunniteltiin 30 mm monipiippuisen
Gatling- konekiväärin ympärille. Konekivääri ampuu 4000
laukausta minuutissa. Koneella

Viron hallitus ei ole vaihtunut vaikka Vello, Markku ja Pekka istuvatkin hallituksen pöydän takana.
Peltoniemen Markku Ison Hermannin huipulla Eestin lippu takana.
Niin kauan kuin lippu huipulla liehuu on Viro itsenäinen valtio.

Thunderbolt A 10

Reserviläisliitto on tänä vuonna juhlinut poikkeuksellisen
näyttävästi 60-vuotista taivaltaan. Huhtikuussa järjestetty, noin
1.700 henkeä koonnut juhlaristeily oli liiton historian suurin
tapahtuma. Liiton juhlavuosi saa arvoisensa päätöksen tulevana viikonloppuna Porissa, jossa lausuttiin nykymallisen Reserviläisliiton syntysanat kaksi vuosikymmentä sitten.

Reserviläisliiton laajin toimintamuoto on alkuvuosista saakka ollut ammunta: (Kuva: Reserviläisliitto)

Viron Parlamentin valkoisessa salissa yhteisvalokuvassa vasemmalta Vello Siidar, Pekka Laitila, Kai
Leinonen, Markku Peltoniemi ja Erkki Tikan.

on mukanaan 2000 kranaattia.
Oli sangen vaikuttavaa nähdä 10
Yhdysvaltalaisen A-10 koneen
nousevan peräjälkeen taivaalle
ja kaartavan etelään harjoittelemaan Viron puolustamista.
Vähän myöhemmin kentän
täytti melkoista järeämpi jylinä,
saksalaiset Eurofighterit lähtivät omalle harjoituslennolleen.
Tällä hetkellä on Nato maista
Saksan vuoro hoitaa ilmavalvontatehtävää Viron taivaalla.
Erityisesti kiinnitti huomiota
kentän alueella vallitseva täydellinen järjestys, paikat olivat
erittäin siistejä, asfalttitiet juuri
uusittuja, rakennukset korkealuokkaisesti rakennettuja paitsi
yksi museokäyttöön jätetty Neuvostoliiton aikainen rakennus,
joka viimeisillä voimillaan yritti
pysyä kasassa. Harmaiden tiilien
välistä sai sormella vaivattomasti kaivettua laastia. Ehkä joku
syysmyrsky kaataa rakennuspahaisen lähiaikoina.
Perjantai-iltana osallistuivat
Markku ja Pekka Vuosipäiväjuhlaan Vorun-kartanossa. Allekirjoittanut jäi lepäämään hotelliin käytyään selkäänsä korjaamassa kovakätisellä hierojalla.
Kyseessä oli ammattimies, sillä
parin päivän päästä lihaskrampit
olivat poissa ja suorana kävely
onnistui.
Yhteistoimintaneuvottelut sujuivat onnistuneesti ja tulevaisuudessa pääsemme tekemään
yhteistyötä sekä koulutustapahtumissa, ampumaharjoittelussa,
kilpailuissa että vierailuissa. (kl)
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Lapin
Lottaperinneyhdistyksen
kesäretki
n Lapin Lottaperinneyhdistys
teki kesäretken Lappiin, ”Jääkärien ja aseveljien jäljillä”
Aurinkoisena elokuun päivänä matkaan lähti kolmekymmentä yhdistyksen jäsentä eri
puolilta Lappia. Retken suunnittelijana ja järjestelijänä toimi
puheenjohtajamme Helka Urponen. Kyösti Urponen toimi
matkan oppaana ja hyvänä historian tuntijana saimme tietää
paljon sellaisia asioita, joita edes
kirjoista ei löydy. Ensimmäisen
päivän ajomatka oli peräti 440
km. Matkan aikana pidimme
taukojumppaa, jolloin kaikkien
oli tultava autosta ulos juomaan
ja liikkumaan.
Ensimmäinen tutustumiskohde oli Särestöniemi Kittilässä,
kaunis ja puhutteleva taidepaikka. Osasto ”rollaattorit” jäivät
istuskelemaan ulos, kun ”hyväjalkaiset” kävivät taidenäyttelyssä. Lounaspaikkana oli Ämmilä
Kittilän Levillä. Lottia tuli tervehtimään Päivikki Palosaari
äitinsä Iiris Palosaaren kanssa.
Iiris on tehnyt pitkän työsarkansa Kittilän kätilönä. Hän kertoili
mitä työ oli sodan aikana.

Nostalgiaa ja
suolenpätkiä
n Kirjauduin Maanpuolustuskoulutus ry:n järjestelmään sekavin tuntein. Naisten Valmiusliiton Syyslento-harjoituksen
ilmoittautumiset olivat juuri
alkamassa. Olin saanut houkuteltua ensikertalaisen ystäväni
mukaan vetoamalla hänen kulinaristiseen puoleensa – suuntanamme oli Muonituksen erikoiskurssi, jota lempeästi tällä
kertaa makkaranpaistokurssiksi
kutsuimme. Tarkoitushan oli
opetella valmistamaan makkaraa poikkeusoloissa monin eri
tavoin. Omana taka-ajatuksenani
oli sytyttää hänessä maanpuolustuksellista kipinää sekä osoittaa
tuolle vanhalle partiolaiselle, että
intinkäymiseni Syyslennon kanssa samoissa maastoissa kymmenisen vuotta aiemmin ei ollut
mitenkään huono veto.

Retken puuhanaiset samassa kuvassa. Vasemmalla Lapin yhdistyksen puheenjohtaja Helka Urponen keskellä Lottaperinneliiton pääsihteeri Irma Törnström ja oikealla Lapin Yhdistyksen
sihteeri Hannele Simonen.

Lounaan jälkeen ajoimme Kilpisjärvelle Helsingin Yliopiston
Biologiselle tutkimusasemalle,
jonne oli varattu majoitus. Tutkimusaseman johtaja professori
Antero Järvinen kertoi, miten

asema on perustettu ja mitä asemalla on tutkittu ja tutkitaan.
Hänen mielenkiintoinen esitystapansa kiehtoi kaikkia. Esityksen jälkeen oli päivällinen.
Aseman ravintolahenkilökunta

NASTA-harjoitus Tikkakoskella herkisti makkaranpaistajan
Tiesin NVL:n NASTA-harjoitusten täyttyvän sekunneissa.
Suosittu harrastus, selitin ystävälleni. Siellä on samanhenkisiä
naisia kouluttautumassa arjen
poikkeusolohin – ja toki vähän
poikkeusolojenkin poikkeusoloihin, virnistin. Klikkasin meidät muonituskurssille ja huokasin syvään. Tästä alkaisi piina –
en todellakaan ole mikään keittiön sankaritar. Meidän perheessä
herra reservin ylikersantti hoitaa
kokkailun. Yhtä kaikki, muonituksen erikoiskurssi odotti,
kauhaan oli tartuttava. Ystävälle
oli syytä näyttää, että todellinen
maanpuolustaja tarttuu siihen
toimeen, mikä annetaan.
Viimeisenä iltana ennen harjoituksen alkua whatsuppini soi
ahkeraan:” Ei mulla ole maasto-

pukua, eikä miehelläkään lainata. Mitä teen?” ”Siinä ohjeessa
lukee, että puolustusvoimat jakaa suojavaatetuksena kaikenlaista.” ”Nukutaanko siellä sisällä vai teltoissa?” ”Meidän
kurssi majoittuu noin 12 hengen
tuvissa, lämmin on, eikä tarvitse
päivystää.” ”Jännittää.” ”Hyvin
se menee, siellä ei oo mitään sotahulluja, se on makkarantekokurssi. Ja sä osaat marssia, oot
entinen partiolainen.” Puhelin
hiljeni, ajatukseni eivät.
Saavuttiin Tikkakoskelle
Jyväskylän varuskuntaan ja
nostalgia vuosien 2002-2003
naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta täytti mieleni. Joka
käänteessä oli pakko todeta ystävälle, että ”juuri tuossa aukealla tetsasin ekaa kertaa elä-

mässäni” tai ”oi vitsi, tuolla mä
kaaduin rynkyn kanssa ja multa
lohkesi hammas. Tai ” Tässä
salissa me saatiin lentää lentosimulaattorilla ennen oppitunnin alkua.” Vähitellen hiljenin
– oli nimittäin aika aloittaa se
makkaranteko. Opettaja ohjeisti
miten lihat irroitetaan ja kuinka ne jauhetaan jauhelihaksi.
Joku leväytti tummanpunaista
nestettä sisältävät pussit eteeni,
oli verimakkaroiden vuoro. Puristimme monenlaisia erilaisia
massoja koneella suoleen, paistoimme, keitimme, käärimme,
pyörittelimme, grillasimme...
Ystäväni oli elementissään, teki niinkuin käsketään ja sovelsi
ohjeita tuon tuosta. Ehtipä siinä sivussa vielä neuvomaan ja
vähän pomottamaankin. Selvää
johtaja-ainesta siis.

Aivan yksinkertaista ei nimittäin makkaranteko ollut 33 naisen hääriessä yhdessä keittiössä,
yhden lieden, kahden paistinpannun ja 4 makkarantekokoneen ympärillä. Mutta hienosti
selvittiin, minäkin, ainakin siitä
maisteluosuudesta. Broileriaurajuustomakkaraa, vanhan ajan
verimakkaraa, voimamakkaraa,
metsäsienimakkaraa, vesi herahtaa kielelle. Makkaran lisäksi
saimme ryhmätöiden kautta oppia kotivarasta ja erilaisista menuistakin.
Itselleni harjoituksen suurin
anti oli epämukavuusalueen
ylittämisessä. Minä selvisin kokkauskurssista ja opin hieman
makkaransyöjäksi. Toisaalta,
moni muonituksen erikoiskurssilainen selvisi harjoituksessa pitä-

mistäni sulkeisista, marssiharjoituksista sekä sadoista inttimuistoistani. Ehkä opimme jokainen
toinen toisiltamme, ainakin kurssin henki oli mahtava ja lähtisin
tällä porukalla soppakauhasotaan
uudemmankin kerran.
p.s. Entäpä se ystäväni? Kuinka kävi maanpuolustuskipinän?
Ystäväni kertoi huomanneensa,
ettei ennakkoluuloihin ole uskomista. Isänmaallisuus voi olla avoimuutta ja suvaitsevuutta,
ei pelkkää fanaattista nationalismia, kuten hän oli varovasti
alkuun uumoillut. Lisäksi hän
ilmoitti olevansa valmis uuteen
koitokseen - lähtöaskel kohti kevään Varvara-harjoitusta on nyt
otettu.

Heidi Kajander-Maavuori
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Lotat
Oloksella
n Ennen varsinaista hiihtokautta 26. – 28.10.2015 Hotelli
Oloksella kokoontui 23 Lottaa
ja pikku Lottaa. Oli alkamassa
Lotta Svärd Säätiön kustantama ja Lapin Lottaperinneyhdistyksen järjestämä ”henkisen ja
fyysisen kuntoutumisen kurssi”.

Iloiset Lotat ryhmäkuvassa Hetan kirkon alttarilla.

oli kattanut pöydät valmiiksi.
Yhdistyksen sihteeri yllätettiin, kun Lottaperinneliiton
pääsihteeri luovutti sihteerille
yhdessä yhdistyksen puheenjohtaja Helka Urposen kanssa Lottaperinneliiton kauniin
ansiomerkin. Illalla vielä saunottiin ja istuskeltiin kauniin
Kilpisjärven rannalla. Rankka
automatka oli takanapäin ja
suurin osa matkalaisista meni
ansaitulle yölevolle.
Aamiaisen ja muutaman
retkeläisen aamu-uinnin jälkeen istuimme jälleen autossa.
Kyösti Urponen kertoi matkan
aikana, mitä näillä seuduilla
oli tapahtunut sotien aikana.
Kävimme Järämän sotahistoriallisessa museossa Enontekiöllä. Kävelimme Saksan 20.
Vuoristoarmejan linnoituksella, jonka armeija teki kesällä
1944. 7. Vuoristodivisioona
oli asemassa lokakuusta 1944
– tammikuuhun1945, jolloin
alueesta luovuttiin taisteluit-

ta. Mainio oppaamme Kyösti
kertoi matkalla myös palsoista,
joita oli reitin varrelle (palsa =
routaytiminen turvekumpu ikiroudan alueella ). Pysähdyimme jääkärien muistomerkillä
Markkinan kylässä. Matkalla
saimme myös seikkaperäistä
tietoa kasvillisuudesta ja muista luonnonihmeistä.
Retken ”ulkomaan osuus”
oli käynti Ruotsin puolella
Karesuvandon kirkossa. Seurakunnan väkiluku on n. 1000
henkilöä. Seurakunnan kirkkoherra esitteli suntion kanssa
kauniin kirkon, piti pienen hartaushetken kanttorinsa kanssa.
Niin oli ulkomaan osuus takanapäin, ja matkamme jatkui
Enontekiön kirkonkylään.
Tunturi- Lapin Luontokeskuksessa kiertelimme katsomassa mielenkiintoisen taidenäyttelyn ja Tunturi- Lapin
kahdeksaa vuodenaikaa, kevättalvi = odotus, kevät = vapaus,
kevätkesä = mullistus, kesä =
kukoistus, syyskesä = yltäkyl-

läisyys, syksy = rauha, syystalvi = hiljaisuus, talvi = lepo,
tässä saamenmaan vuodenajat.
Seuraavan yön majoituimme
Hetassa, osa majoittui Hotelli
Jussan Tuvassa ja osa Hotelli Hetassa. Yhteinen päivällinen oli hotelli Jussan Tuvassa.
Siellä laskimme retkeläisten
keski-iän, se oli 84 vuotta!
Aamun valjetessa ja muutamanretkeläisen jäisen aamu-uinnin jälkeen istuimme
jälleen linja-autoon ja suuntasimme Hetan kirkkoon, jossa
suntio odotteli matkalaisia.
Pidimme pienen hartauden ja
lauloimme virren kauniissa
Hetan kirkossa. Matka jatkui,
aurinko paistoi niinkuin se oli
paistanut koko matkan. Pienintäkään väsymisen merkkiä
ei retkeläisistä näkynyt. Auton
keula kohti etelää.
Ensimmäinen pysähdys oli
Reijo Raekallion galleria
Pöntsössä, jossa taiteilijan

SIMON
SOTAVETERAANIEN
ASUNTOSÄÄTIÖ

vaimo tarjosi täytekakkukahvit. Reijo Raekallio itse istui
keinutuolissa, kertoili taiteestaan ja soitteli mandoliinia.
Maukkaiden kahvien jälkeen
istuimme jälleen autossa ja
lähdimme kohti Kittilää, jossa
meille oli varattu keittolounas.
Koko matkan aikana lauloimme aina välillä ja pidimme pieniä kilpailuja.
Rovaniemellä olimme klo
17 maissa, takana kolmen päivän linja-automatka ja n. 950
kilometriä.
Linja-autoasemalle jäivät
rovaniemeläiset ja auto jatkoi
matkaansa Kemijärvelle, mistä
se oli lähtenyt 26.8. klo 8. Nyt
alkoivat jo väsymisen merkit
näkyä, mutta iloisella ja pirteällä mielellä matkalaiset kiittelivät retken vetäjiä ja upeaa
ja tietävää opastamme. Kilpisjärven retki toi virkistystä ja
vaihtelua kaikkien arkeen.

Hannele Simonen

Kurssi oli jo viides perinneyhdistyksen järjestämä.
Tällä kertaa kurssilaiset tulivat pääosin Ylä-Lapin alueelta ja
tuotti pieniä logistisia ongelmia.
Ilmoittautumiset olivat jo huhtikuussa, kurssi täyttyi nopeasti
iäkkäistä lotista, muutamat joutuivatkin peruuttamaan osallistumisensa sairauden takia.
Kurssilaisten keski-ikä oli
88,4 v ja heillä oli yli 90 lastenlasta, osalla jo neljännessä
polvessa.
Yksi Lotta tuli taksilla Karesuvannosta, Utsjoelta oli
aamulla klo viiden jälkeen
lähtenyt yksi Lotta avustajansa kanssa, he ottivat Inarista
yhden Lotan mukaansa kohti
Muoniota.
Ivalosta lähti pikkubussi ottaen ivalolaiset sekä Sodankylästä vielä yhden mukaansa ja
sieltä sitten Olokselle. Aamuvarhaisella lähteneet kemijärveläiset tulivat Rovaniemelle,
samaan bussiin rovaniemeläisten kanssa ja nokka kohti Pelloa. Torniolaiset ja ylitorniolaiset tulivat erään ”hyvän hengettären” omalla autolla Pelloon.
Lohinivasta eräs Lotta tuli taksilla Sieppijärvelle josta tuli pari Lottaa lisää kyytiin. Muonion
Lotta tuli omalla autolla ja niin
olivat nämä kurssilaiset koolla.
Nämä toisilleen vieraat Lotat
ja pikku Lotat tutustuivat muistojen, laulujen ja ulkoilun merkeissä toisiinsa. Päivien jälkeen

taisivat monet vaihtaa puhelinnumeroitakin jatkoa varten.
Kolmen päivän ohjelma oli
tehty monipuoliseksi. Kuulimme jalkojenhoidosta ja muistin
huollosta. Monet muistelukset
käytiin läpi ja jotkut kipeätkin
muistot palautuivat mieleen,
mutta pian ne kuitenkin unohtuivat, kun kaikenlaiset kommelluksetkin tulivat mieleen.
Vanhat valokuvat ja jpa sodan
aikainen tyynyliina kiersi kädestä käteen. Rovasti Tuomas
Pöyhtäri kävi pitämässä aamuhartauden ja oli mukana muistojen kuuntelussa. Itkun ja naurun sekainen muisto oli kaikille
mieluinen ja koskettava. Välillä
lauloimme sota-ajan lauluja ja
joku halusi kertoa runon muodossa elämänsä tarinan. Ulkoillessa pitkin raittia joku aloitti
laulun ” Koti kontujen tienoita
tervehtien...” sanat muistettiin
ilman takelteluja.
Hotelli Olos oli paikkana
loistava, ainut oli, että jouduimme siirtymään hotellista Kotaan
ja siitä vielä ravintolaan, oivallinen ravintolapäällikkö kuskasi Lottia autolla kolme päivää
edestakaisin paikasta toiseen.
Hotellin henkilökunta otti
meidät ”omakseen”. Palvelu
pelasi ja kaikki sujui saumattomasti, jopa ylimääräiset kuljetukset. Ravintolapäällikkö
yllätti kurssilaiset viimeisenä
päivänä lounaalla. Hän oli järjestänyt kaikkiin pöytiin Suomen lipun näille ”kunniakansalaisille”, kuten hän kertoi
myöhemmin. Hieman haikein
mielin me vetäjät halasimme
kurssilaiset ja toivotimme kiitos kurssista ja hyvää kotimatkaa. Kaunis kiitos vielä koko
Oloksen henkilökunnalle.

2. vetäjä Hannele
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LAPIN KOTU-YKSIKÖN ajankohtaiskatsaus 4/2015

     • MAANPUOLUSTUSKOULUTUS •                    

Katse kuluneen vuoden tapahtumiin
ja kurkistus tulevaan vuoteen
n Lapin Koulutus- ja tukiyksikön taistelu toiminnan tuloksellisuudesta muuttuvassa
toimintaympäristössä
on
saatu kuluvan vuoden osalta toimiston muuttoa vaille
valmiiksi. Toiminnallisesti
tuloksemme on meidän KOTU-yksikön historian kautta
aikojen paras, noin 2500 koulutusvuorokautta. Siitä kiitos
meidän todella aktiivisille,
vapaaehtoisille toimijoillemme sekä kurssien osallistujille. Kiitoksen ovat myös
ansainneet meidän omat
koulutuspäällikkömme, Antti ja Pasi, jotka ovat laittaneet itsensä likoon täysillä ja
tehneet työtä pyyteettömästi
ja selkeästi enemmän kuin
heille kohdennetut työpäivät
olisivat velvoittaneet. Emme
olisi tähän tulokseen voineet
millään päästä ilman yhteistyökumppaneiden, ja etenkin
Puolustusvoimien tarjoamaa
tukea, kiitokset Lapin aluetoimiston henkilöstölle saamastamme tuesta ja avusta.

Vuoden viimeisen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat olivat Valtakunnallinen
KOTU-yksikköpäivä, jossa
keskityttiin kouluttajien tehtäväpolkuihin ja KOTU-yksikköjen viestintään sekä Lapin
Koulutus- ja tukiyksikön oma
KOTU-päivä, jossa keskityttiin tarkastelemaan päättyvää
vuotta niin Puolustusvoimien kuin MPK:nkin kannalta
ja tulevan vuoden kurssien

Lapin KOTU-päivä

MPKn rautaisella ansiomitalilla palkitut.

Järjestäjän jakama varustus
Makuupussit ja makuualustat tulevat järjestäjien puolesta, majoittuminen tapahtuu järjestäjän puolesta, mutta partioiden niin halutessa
oman maastomajoitteen käyttö on sallittua.
Partio- ja henkilökohtaiset pakolliset varusteet käsketään erikseen
viimeistään 2 viikkoa ennen jotosta lähetettävällä ennakko-ohjeella.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu 15.2.2016 mennessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen verkkosivun kautta. Jokaisen kilpailuun osallistuvan on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti kilpailuun MPK:n
verkkosivuilla. Ilmoittautuminen edellyttää, että henkilö on rekisteröitynyt MPK:n tietojärjestelmään. Näin mahdollistetaan jokaisen kilpailijan vakuutusturva ja asevelvollisille kilpailusta tulevat rinnasteiset
kertausharjoitusvuorokaudet (2 vrk).
Kilpailua varten on MPK:n järjestelmässä kurssi numerolla 1200 16
12026.

PALOAUKEAN - TALVIJOTOS
5.–6.3.2016 YLÄMYLLY - LIPERI
Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen talvijotos 2016 pidetään 5.3.- 6.3. Pohjois-Karjalassa Liperin Ylämyllyllä. Jotos on
kaikille avoin partioiden välinen kilpailu ja kunto- ja liikuntatapahtuma. Jotoksen järjestäjinä toimivat Liperin Reserviupseerit ja
Liperin Reserviläiset yhteistyössä alueen reserviläisyhdistysten ja
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK:n) kanssa.
Jotos sopii erinomaisesti kaikille luonnossa liikkuville, niin kaveri- kuin
työpaikkaporukoille. Voit osallistua myös yksittäisenä henkilönä, jolloin
partiot muodostetaan järjestäjän toimesta.
Partiot
Jotoksella on yksi sarja. Partion koko on kolme (3) henkilöä, mutta
myös neljä (4)- ja viisi (5)-henkiset partiot hyväksytään. Ensimmäinen
partio lähtee lauantaina 5.3. klo 9:00, jotos päättyy sunnuntaina 6.3.
klo 15:00 mennessä. Osallistuminen ei edellytä maanpuolustusjärjestön jäsenyyttä tai suoritettua asevelvollisuutta.
Reitti ja tehtävät
Jotos käsittää pakollisen reittiosuuden sekä mahdolliset valinnaiset
lisärastit. Kuljettava matka on noin 35 km, lisärastien kiertäjille matkaa
tulee yli 40 km. Pakollisella reittiosuudella on tehtävärasteja, jotka
liittyvät sotilastietoihin ja – taitoihin, suunnistukseen ja kartanlukuun,
ensiapu- ja pelastuspalvelutoimintaan, erävaellustietoihin ja -taitoihin
sekä luonto- ja yleistietoon.
Partioiden varustus
Partiolla tulee olla mukanaan kilpailun aikana tarvittava muona, keittoja ruokailuvälineet, pimeäsuunnistusvälineet, matkapuhelin ja tilanteen sekä sään mukainen vaatetus.

Toimi näin ilmoittautuessasi:
1. Jos et ole ennen rekisteröitynyt MPK:n järjestelmään,
rekisteröidy tästä: http://bit.ly/mpktunnukset
Selaa tarvittaessa ylöspäin ja klikkaa LUO TUNNUKSET.
Täytä kentät ja lopuksi klikkaa Tallenna tiedot.
Huom.! Voimassaoleva sähköpostiosoite on pakollinen.
2. Jos sinulla on jo MPK:n tunnukset tai kun olet rekisteröitynyt
ja saanut tunnukset, pääset tästä ilmoittautumaan Paloaukea - 		
Talvijotos 2016 tapahtumaan: http://bit.ly/talvijotos2016
Ilmoittautumisen yhteydessä jokaisen kilpailijan on ilmoitettava:
1. Partion nimi ja kotipaikka.
2. Partion johtajan (= yhteyshenkilö) nimi ja puhelinnumero.
(Yksittäinen ilmoittautuja on Yhteyshenkilö, partion johtaja
määrätään ennen Talvijotosta)
3. Mahdolliset ruoka-aineallergiat
4. Ilmoittautumismaksun maksupäivä ja maksajan nimi (maksetaan
ennen ilmoittautumista)
5. Jos sinulla on tarve käyttää järjestäjän varaamaa SA-varustusta
Järjestäjä on varautunut tarvittaessa jakamaan kilpailijoille:
- SA-sukset siteineen - SA-sauvat
- huopakumisaappaat huopavuorineen - lumipuvun (suositellaan)

suunnitteluun. Molempien
kurssien saama palaute osoitti
meidän tuottavan tapahtumia
laadukkaasti hyvin tuloksin.
KOTU-päivän yhteydessä
muistettiin ja palkittiin toimijoitamme. MPK:n rautaisella
ansiomitalilla palkittiin pitkäaikaisesta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hyväksi
tehdystä työstä seuraavat henkilöt: Timo Helaniva, Tero

Vuoden 2015 kouluttaja ja toimija.

Maksun tekstikenttään tieto mitä partiota ja partion jäseniä ilmoittautumismaksu koskee. Jälki-ilmoittautumismaksu on 175.00 euroa/
partio 16.2 alkaen ja jälki-ilmoittautumismaksu on maksettava viimeistään 1.3.2016.
Osallistumismaksuun sisältyy ruokailu ja peseytymismahdollisuus
sunnuntaina jotoksen maalissa, jotosmuisto sekä kunniakirja.
Osallistumisen peruuntumisesta hyvitetään 50 % maksetusta summasta, jos peruutusilmoitus tulee 2.3.2016 mennessä (lääkärintodistus vaaditaan).
Palkinnot
Kokonaiskilpailun kolme parasta partiota palkitaan sekä erikseen
palkitaan myös kolme parasta naispartiota.
Vakuutus
MPK:n vakuutusturva tulee voimaan kun partio ja sen osallistujat ovat
ilmoittautuneet kilpailupaikalla. Kilpailijat vastaavat omasta vakuutusturvastaan matkustettaessa kilpailupaikalle ja kilpailupaikalta pois.
MPK:n vakuutusturva ei korvaa kilpailun aikana tapahtuvia henkilökohtaisen materiaalin rikkoontumisia tai häviämisiä.
Jotoksella noudatetaan Reserviläisurheiluliiton jotossääntöjä.
Tiedustelut
Jotosjohtaja Jussi Hirvonen, gsm. 050-5843984,
sähköposti jussi.hirvonen@suomi24.fi
Jotossihteeri Marko Halonen, gsm. 0500-181450,
sähköposti marko.p.halonen@gmail.com
Jotoksen nettisivut löytyvät: www.jotos.fi/talvijotos2016
Paloaukean – Talvijotos kilpailukeskuksen osoite: Ylämyllyn koulu/
Paloaukean yksikkö, Patteristontie 12 E, 80400 YLÄMYLLY

Tervetuloa Talvijotokselle Pohjois-Karjalaan.
PÄÄTUKIJAT

VIRALLISET TUKIJAT

Lisäkysymykset voi esittää ilmoittautumisen yhteydessä tai kysyä voi
myös suoraan jotosjohtajalta tai jotossihteeriltä (yhteystiedot alla), tai
jotos.fi sivuilla olevalla Kysy meiltä lomakkeella.
Osallistumismaksut
Partio: 155,00 euroa.
Yksittäisen ilmoittujan (henkilön): 60,00 euroa. Järjestäjä muodostaa
partiot kaikista yksittäisilmoittautujista (3-5 henkeä).
Maksu suoritetaan 15.2.2016 mennessä:
Liperin Reserviupseerien tilille FI26 5234 0340 0005 50

Hyttinen, Pasi Lakkala, Simo Rousu, Niko Tohu ja Taina Ylikangas.
Lapin KOTU-yksikön vuoden 2015 kouluttajaksi valittiin Juha Mikkonen ja vuoden toimijaksi Matti Henttunen.

YHTEISTYÖSSÄ

LAPIN NUIJA

     • MAANPUOLUSTUSKOULUTUS •                    
Tapahtumassa muistettiin
myös vuoden aikana tasavuosikymmeniä (60 ja 70v) täyttäneitä KOTU-yksikköön sitoutuneita
toimijoita Lapin KOTU-yksikön
toimesta sekä tehtävästään luopuvaa Yrjö Säkkistä niin Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin kuin Lapin KOTU-yksikönkin toimesta.
Lapin KOTU-yksikön tulevan
vuoden kurssit on myös jo avattu MPK:n koulutuskalenterissa
osoitteessa: www.mpk.fi/koulutuskalenteri
Tarjolla tulee olemaan noin 60
erilaista tapahtumaa, joista voit
valita mieleisesi, ja jos sellaista
ei siellä ole ja sinulla olisi sopiva
koulutusta tarvitseva osallistujaryhmä, ota yhteys KOTU-yksikön päällikköön. Etsitään yhdessä ratkaisu.
Toki toiminnassamme on
myös olemassa uhkakuvia liittyen valtion talousarvioesitykseen. Siellä on tarjolla negatiivista kehitystä vapaaehtoisen maanpuolustustyön tuen osalta. Ennen
joulua saamme tietää todellisen
tilanteen tässä asiassa. Uhkana
on siis toimintamme supistaminen koko valtakunnan tasolla.

Tiedottaminen ja
sosiaalinen media
Olemme havainneet tiedottamisen olevan tehokkainta ja

TU-päälliköksi valittiin Antti
Tölli, onnittelut Antille. Lapin
KOTU-yksikkö sai varmaan
parhaan mahdollisen päällikön
ja luottavaisin mielin luovutan
tehtävät hänelle.

Seesteisin mielin kohti tulevaisuutta.

taloudellisinta omien sähköpostiemme lisäksi sosiaalisessa
mediassa ja siellä etenkin Facebookissa.
Lapin KOTU-yksikön Facebook-sivut, www.facebook.
com/lapinkotu, ovat saaneet tasaiseen tahtiin uusia tykkääjiä ja
sosiaalisen median voimavaroja
olemme saaneet todistaa tapahtumiemme kattavuutta tarkastellessa, useimmat tapahtumat
ovat saaneet yli 1500 kävijää
ja Lapin KOTU-yksikön Facebook-sivujen tykkääjien määrä
on jo lähes 700, mikä tarkoittaa
sitä, että olemme koko valtakun-

nan KOTU-yksikköjen joukossa
aivan kärkipäässä.
Jokainen meistä voi omalla
toiminnallaan myötävaikuttaa
tunnettavuuden lisääntymisessä
tykkäämällä sivujamme sekä
tykkäämällä ja jakamalla siellä
olevia juttuja omilla sivuillaan.
Lapin Koulutus- ja tukiyksikön henkilöstö ja yhteystiedot
1.1.2016 alkaen:
KOTU-yksikön päällikkö
Antti Tölli, puh. 040 522 7952,
sp: antti.tolli(at)mpk.fi
Koulutuspäällikkö Pasi Ylitalo, puh. 040 522 7058, sp: pasi.
ylitalo(at)mpk.fi

ETElÄ-kARJAlAN
SOTIlASMARSSI 2016
Lappeenrannassa
29.-30.4.2016.

Toimistomme on muuttanut
meille uusiin toimitiloihin Someroharjulla ruokalarakennuksen
alakertaan, käynti alapihan puolelta. Valitettavasti elämme koko
ajan epävarmuudessa toimi- ja
varastotilojen suhteen. Toivottavasti saamme pysyvämmän ratkaisun mahdollisimman pian.

On aika jäähyväisten…
Nyt on aika pysähtyä tarkastelemaan päättyvää toimintakauttani Lapin Koulutus- ja tukiyksikössä. Tein syksyllä päätöksen
luopua KOTU-yksikön päällikön tehtävästä ja uudeksi KO-

Aloitin toiminnan MPK:n
tehtävissä maaliskuussa v 2008
silloisen Lapin Maanpuolustuspiirin koulutuspäällikkönä
piiripäällikkö Risto Laakson
alaisuudessa. Siinä tehtävässä
pääsin hyvin perehtymään MPK:n toimintaan Lapin alueella.
Ja kun MPK:n organisaatiota
muutettiin v 2011 alusta nykyiseen malliin, tuli tilaisuus hakea
Lapin Koulutus- ja tukiyksikön
päällikön tehtävää ja siihen minut silloin valittiinkin. Työ on
ollut haastavaa ja työntäyteistä,
ajoittain ei ole ollut lainkaan
vapaa-ajanvietto ongelmia. Työ
on ollut hetkittäin 24/7 tyylistä, mutta onneksi on ollut myös
mahdollisuus ottaa tarvittaessa omaa aikaakin. Olen saanut
nauttia työstäni meidän alueen
vapaaehtoisten toimijoiden sekä
lukuisten kurssilaistemme kanssa yhteensä lähes kahdeksan
vuotta. Tulokset ovat kehittyneet tasaiseen tahtiin alun noin
1000 vuorokaudesta nykyiseen
2500 vuorokauteen. Suhde yhteistyökumppaneihimme on
myös kehittynyt koko ajan ja
työ on ollut rakentavaa. Verkostojen rakentaminen on tällaises-

sa työssä todella tärkeää ja se
on tuonut työhön samalla oman
mukavan lisänsä. Etenkin muiden viranomaisten ja kolmannen
sektorin yhteisöjen kanssa se on
ollut erityisen mieluisaa ja hedelmällistä. Näkyviä tuloksiakin
olemme saaneet tuolla rintamalla luomalla mm. maahanmuuttajien turvakurssit ensimmäisenä
koko Suomessa jo vuonna 2009
ja tuottamalla näitä kursseja
vuosittain. Samoin osallistuminen Sisäisen turvallisuuden
toimeenpanosuunnitelman sekä
Arjen turvaa kunnissa-hankkeen
jalkauttamiseen on osoittanut
meidän työn merkityksen koko
yhteiskunnan turvallisuuden lisäämisessä.
Tunnen saaneeni olla osana
tätä upeaa joukkoa, joka on vapaaehtoisesti tehnyt aivan uskomattoman hyvää työtä meidän
kaikkien turvallisuuden eteen.
Olen siitä vilpittömän kiitollinen teille kaikille. Työni tässä
organisaatiossa päättyy, mutta
ystävyys ja yhteistyö tulevat
varmasti jatkumaan ja työni
Isänmaamme hyväksi jatkuu
Lapin Sotaveteraanien toiminnanjohtajana.
Hyvää ja rauhallista Joulua
sekä Turvallista Uutta Vuotta!

Yrjö Säkkinen
Lapin KOTU-yksikön päällikkö

Ilmapuolustuspiiri, pohjoinen koulutusalue

Mpk ansiomitalit 11.12.2015
HOPEINEN ANSIOMITALI
Jari Nykänen, harjoituksen johtaja,
sotilasosaston johtaja, res everstiluutnantti
RAUTAINEN ANSIOMITALI
Mika Kivelä kouluttaja /harjoituksen johtaja res. yliluutnantti
Jyrki Savolainen kouluttaja res. ylikersantti
Pekka Värmälä kouluttaja res ylikersantti
ILMApp STANDARDI							
31.12.2015 Kaisa Loukola, Lapin aluetoimisto, Jääkäriprikaati
MPK PIENI PLAKETTI
Markus Sirkiä, kouluttaja • Jussi Lampela kouluttaja • Riina Tapio Kouluttaja
Pasi Parkkila, harjoituksen johtaja/ kouluttaja

TERvETulOA
SuOMEN kOvIMpAAN
MARSSITApAhTuMAAN,
TREENI AlkAA NyT!
Seitsemättä kertaa järjestettävä
marssikilpailu on kaikille avoin tapahtuma,
jossa osallistujat pääsevät halutessaan
koettelemaan fyysisiä rajojaan kovemmin,
kuin missään muussa vastaavassa
tapahtumassa.
Marssissa on kaksi sarjaa:

MAANTIE-JA MAASTOMARSSI
http://etela-karjalan-sotilasmarssi.webnode.fi/

Tapahtuman järjestää Lauritsalan
Reserviläiset ry.
yhteistyökumppaneineen.
Sponsorit 2016:

Ilmoittautumiset ja tiedustelut
sähköpostitse osoitteeseen:
lauritsalanressut@gmail.com
Ilmoittautuminen päättyy 31.3.2016.

Ylhäällä vas. Mika Kivelä /ylhäällä oikealla Pekka Värmälä, alhaalla vasemmalla Jari Nykänen/
alhaalla oikealla Jyrki Savolainen. (Kuva ILMApp: Raimo Karhu)
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TULOKSIA • Meri-Lapin Golfklubi

Lapin Nuijan
toimintaa
tukee Kauno
Palomäki

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

Televes HD

Rauhallista joulua ja Jumalan
siunaamaa vuotta 2016
toivottaa Simon seurakunta¤

Simon Apteekki

Lapin Reserviupseeri- ja Reserviläispiirien

V GOLFMESTARUUSKILPAILU 20.9.

Lappilaisten
reserviläisten vierailu
Tallinnaan huhtikuussa
n Lapin Reservipiirit tekevät viikonloppuvierailun Tallinnaan joko 8.-10. tai 15.-17. huhtikuuta.
Tarkoitus on mennä linja-autolla perjantaina ja
palata sunnuntaina.
Majoitus ja ajankohta ratkeavat Itsenäisyyspäivän aikana kun Tallinnan vieraat tulevat Rovaniemelle. Majoitus onko joko Esikunnan majoituksessa tai Dzingel -hotellissa. Ruokailut hoidamme
itse.
Paikanpäällä on tarkoitus vierailla mm. Vapautuksen museossa, Miehitys-museossa, Paldiskin
vanhassa tukikohdassa, Sinimäen taistelupaikalla
(Viron Tali-Ihantala). Lauantai-iltana vietämme
grilli-iltaa Harju Malevan Sauen komppanian tiloissa tutustumalla paikallisiin Reservin toimijoihin ja Kaitseliitin paikallisyksikköön.
Hinta ratkeaa majoituksen kera. Puhutaan kuitenkin pienistä rahoista. Ilmoittaudu alustavasti
Kai Leinoselle joko 040 7216614 tai kai.leinonen@pp1.inet.fi

Sarja: Yleinen pb (Pistebogey), Tulostyyppi: Pistebogey Hcp l
Pelaaja
Seura
Slope Out In Tulos CBA +/1 Kokkinen Mika
MLGK 25
30 21 51
-5.5
2 Juho Risto
MLGK 16
25 14 39
-0.9
3 Kraatari Pekka
MLGK 20
25 13 38
-0.6
4 Räätäri Juha
MLGK 21
22 15 37
-0.3
5 Särkipaju Markku KGK
18
16 18 34
0.0

EGA
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Lapin Piirin golfmestaruuskisat, palkintojen jako.

Ratatie 8, Simo
puh. 016-266009

KALOTTI AUTOMAATIO KY
Nahkurinkatu 9, 94100 KEMI

SE TUNNE,
KUN ASIAT
LOKSAHTAVAT
KOHDALLEEN...

S
SS

HOIDA PANKKI- JA
VAKUUTUSASIASI
SAMASSA OSOITTEESSA.
op.fi

SIMO-KUIVANIEMI, Puh. 010 231 9920
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Toramon koulutuskeskus
Reserviläisille
n Lapin Rajavartioston lopetettua varusmieskoulutuksen
Rovaniemellä parikymmentä
vuotta sitten jäi Rajan ampumarata vaille isäntää sillä
luvat olivat Rajavartiostolla.
Aluevaihdoissa siirtyi ampumarata-alue kaupungille
ja luvat lakkasivat olemasta
voimassa. Laaja yhteistyö
Rovaniemen alueen ampumaharrastajien, reserviläisten ja viranomaisten kesken
auttoi kuitenkin toiminnan
uudelleen alkuun. Rata-alue
kunnostettiin, alueen aita
uusittiin, ratavallien maat
vaihdettiin, katokset ja maalilaitteet kunnostettiin. Ympäristölupien vaatimat toimenpiteet tehtiin viimeisen päälle
ja Radan ampumarata lupa
saatiin uudelleen voimaan ja
harjoittelu radoilla pääsi uudelleen käyntiin v 2002.
Alueella on hyvin monipuoliset radat. Alueella sijaitsee kaksi pistoolirataa 25
ja 50 m, hirvirata, 150 m kiväärirata, pienoiskiväärirata,
ampumahiihtorata sekä jousiampumarata kesällä. Ratojen hoito on jaettu eri toimijoiden alueiksi ja on toiminut
erinomaisesti. Yhteistyöstä
vastaa Toramo –toimikunta
joka myös kerää Lapin Ampujien johdolla määrävuosin
tapahtuvaa ratapenkkojen
kunnostusta varten rahastoa
radan käyttäjiltä.

Monia rakennuksia

Mittavat kunnostustyöt

Alueella on myös rakennuksia, jotka Lapin Rajavartiosto
aikanaan rakensi koulutuksen tueksi. Suurin rakennuksista on punatiilinen sotilaskoti-huoltorakennus. Lisäksi
alueella on kolme suurempaa
varastorakennusta sekä pari maavarastoa. Syyskuussa
siirtyivät kaikki ko. rakennukset Lapin Reservipiirien
omistukseen Lapin Tilaliikelaitokselta. Maapohja on
vuokralla Rovaniemen kaupungilta samoin kuin koko
ampumarata-alue.
Reservipiirien ostamat rakennukset luovat tukikohdan
kaikelle Lapin reserviläisten
- upseerien, aliupseerien ja
reserviläisten - harjoittamalla koulutustoiminnalle. Rakennukset olivat aiemmin
vuokralla Rovaniemen Reserviläiset ry:llä, joka jatkaa
reservipiirien valtuuttamana
vuokralaisena ko. tilojen hoitoa ja vuokrausta yhteistyökumppaneille. Rata-alueen
muut käyttäjät ovatkin järjestäneet tiloissa monia kursseja ja syntymäpäiviä mihinkä
tilat monipuolisina ja hyvin
varusteltuina hienosti sopivatkin.

Päärakennuksessa on tehty
lämmitysjärjestelmän muutostöitä. Aiemmin pelkästään
sähköllä tapahtunut vesikiertoinen lämmitys muutettiin
Ilma-vesilämpöpumpulla tapahtuvaksi ja lisäksi asennettiin kaksi ilmalämpöpumppua päätilaan. Remontilla
on varmaan merkittävä vaikutus vuoden sähkölaskuun.
Muitakin sisätiloihin tehtyjä
remontteja on toteutettu ja
saatu siten varastot ja keittiötilat paremmin ajan tasalle.
Koska tiloja käytetään kurssitoimintaan, on myös tilapäiseen majoitukseen kiinnitetty huomiota ja lämpimiin
tiloihin saadaan majoitettua
parhaimmillaan jopa nelisenkymmentä kurssilaista.

Piiritoimisto
Toramolla
Aiemmin oli lapin reservipiireillä toimisto Pekankadulla parinkymmenen vuoden
ajan. Lapin Maanpuolustuksen tuki ry, joka on piirien
taloudellinen taustayhteisö,
hankki toimistotilat parikymmentä vuotta sitten piireille. Lisääntynyt koulutus
ja ampumaharjoittelu sekä
varastotilan tarve aiheuttivat
kuitenkin uuden harkinnan
jonka tuloksena Pekankadun

Inarin reservinupseerien ja reserviläisten

perinteinen pimeyden
kisa “KAAMOSKISA”

tilat myytiin ja kun tuli tilaisuus pitkäaikaisen haaveen
– Toramon osto- toteuttamiseen tartuttiin tilaisuuteen heti. Lapin Maanpuolustuksen
Tuki ry:n ohella merkittävää
tukea ostoon ovat antaneet
Lapin liikuntakasvatussäätiö,
Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto ja Lapin Sotilasläänin Perinneyhdistys.
Talkooporukkaa on vetänyt
jo vuosien ajan majan isäntä sotilasmestari evp. Pekka
Laitila. Laajat pihatyöt ja
puutalkoot sekä sisärakennustyöt ovat sujuneet hänen
johdollaan sutjakasti ja tilat
palvelevat nyt tehokkaasti
käyttäjiä.

Tulevaisuus
mahdollisuus
Maailma näyttää epävakaammalta kuin moniin vuosiin.
Reserviläiset vastaavat tilanteeseen lisäämällä erinomaista koulutusyhteistyötä
Maanpuolustuskoulutus ry:n
ja Puolustusvoimien kanssa. Sotilaallisia valmiuksia
kehittävä
kurssitoiminta
kotiutuu alueelle varmasti
lähitulevaisuudessa pysyvämminkin. Tilojen monipuolista yhteiskäyttöä hoitaa
Rovaniemen Reserviläiset ry,
jonka nettisivujen kautta tiloja voivat yhteistyökumppanit
varata. (KL)

n Kaamoskisa pidettiin lauantaina marraskuun 14 päivä Rajajoosepin maastossa.
Leikkimielisen kisan lajeina olivat: Harjoituskäsikranaatin heitto näköesteen yli
autonrenkaaseen, Puhallusputkiammunta,
Suopungin heitto, Etäisyyden arviointi,
Ritsa-ammunta sekä Tietokilpailu.
Kisa toteutettiin sääntöjen mukaisessa hengessä “Älköön asetettako fyysisiä
rasituksia etualalle tai henkisiä rasituksia
suuremmalle”. Kisan päätti huomattavan
juhlallinen palkinnon luovutus. Tapahtumaan osallistui 12 reserviläistä.

Teksti Jyrki Kivi
Kuvat Petri Puttonen

Piirien
vuosikokoukset
Toramolla

n Reilut 30 osallistujaa oli saapunut piirien vuosikokouksiin Toramon Reserviläistalolle lauantaina 24.10. Ohjelmassa oli hyvän kaavan mukaan ensin piirihallitukset ja sen jälkeen lounas ja vuosikokousesitelmä. Esitelmän pitäjäksi oli saatu Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja eversti Timo Mäki-Rautila. Vuosikokoukset pidettiin esitelmän jälkeen.
Reserviupseeripiirin vuosikokous sujui sangen sutjakkaasti, olihan asiat jo piirihallituksessa käsitelty ja mietitty. Kapteeni Janne
Rahkonen Torniosta valittiin jatkamaan piirin puheenjohtajana ja
varapuheenjohtajina toimivat ensi vuoden kapteeni Tero Hyttinen
Ylitorniolta ja kapteeni Timo Alaräisänen Kemijärveltä. Muu piirihallitus on seuraava:
Varsinainen jäsen		
henkilökohtainen varajäsen
Ari Aho Keminmaa
Antti Hepola Simo
Aimo Takala Tornio		
Raimo Rousu Tornio
Juhamatti Konttaniemi Ylitornio Ville Vanha Ylitornio
Tomi Tuominen Rovaniemi
Annukka Kurvinen Rovaniemi
Jarno Pietilä Kemi		
Seppo Rautiainen Rovaniemi

Jari Pietilä Veitsiluoto		
Juha Narkilahti Kemijärvi		
Taisto Ruokanen Posio		
Kosti Hietala Muonio		

Heikki Aula Veitsiluoto
Aki Lautamo Kemijärvi
Juha Höyhtyä Posio
Jyrki Kivi Inari

Reserviläispiiri käsitteli omat vuosikokousasiansa tiukasti. Eniten
keskustelua herätti piirin jäsenmaksun korotusesitys, jossa toiminnanjohtajan esittämä 2 € korotus puolittui. Ehkä samaan ajankohtaan sattunut Reserviläislehden tilausmaksun korotus oli jo vienyt
korotusvaran. Nyt on koetettava elää säästeliäämmin, jotta talousarvio toteutuu ja hankkeet saadaan tehtyä huolimatta lisääntyneistä
menoista.
Lapin Reserviläispiirin piirihallitus vuodelle 2016 on seuraava:
Vänrikki Jari Vaarala jatkaa puheenjohtajana ensi vuoden.
Hallitus vuodelle 2016
Erovuorossa olivat: Pasi Lakkala, Juha Nylund, Matti Kulmala,
Pekka Laitila, Pasi Ruokanen,
Antti Malmberg, Pekka Suopajärvi ja Pentti Torvinen.
Erovuoroisista valittiin jatkamaan: Pasi Lakkala, Juha Nylund,
Matti Kulmala, Pekka Laitila, Pasi Ruokanen, Antti Malmberg,
Pentti Torvinen. Pekka Suopajärven tilalle valittiin Tapani Rönkkö.
Piirihallituksessa jatkavat: Jukka Timonen, Hannele Simonen,
Simo Rousu, Niilo Tasala, Unto Salmijärvi, Helvi Hamari. Harri
Tauriaisen tilalle valittiin Hannu Peurasaari. (kl)

Piirien syyskokouksessa esitelmöi Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja eversti Mäki-Rautila.

TULOKSIA • Sodankylä
Sodankylän Reserviläiset ry:n

Pistooliampumajuoksut 3.10.

Ritsa-ammunta vaati osanottajilta täydellistä keskittymistä.

Kari Knuutila luovuttaa huumaavan voitonmaljan kisan voittajalle Pekka Mertaniemelle.
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n Y 1) Jari Vaarala 21:12 (9:12 juoksu, 64 ammunta),
2) Jari Välijeesiö 21:33 (9:13, 63)
Y50 1) Keijo Perttamo 15:13 (10:33, 86)
Y60 1) Pekka Keltanen 22:25 (14:25, 76),
2) Pauli Vuojärvi 27:35 (15:15, 63)
Y70 1) Esa Riipi 19:06 (12:06, 79)
2) Juhani Uusitalo 24:33 (10:53, 59)
3) Mauno Välijeesiö 25:37 (11:57, 59).

kerholla
Lokakuus
sasakerholla
Lokakuus

A – Posti Oy Posti Green
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ARKIPÄIVINÄ
ARKIPÄIVINÄ
PIHVIPIHVILOUNAS
LOUNAS
12 €€
12
KEITTIÖ AVOINNA: ARK.11-18,

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

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

Pitopalvelu Roosamaria Oy
Kantolan Hautaustoimisto

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

Lapin Nuijan toimintaa
tukee Paavo Kuukkanen

Kemintie 15 Tornio, p. 040 7388 470
www.roosamaria.fi

Rotemix Oy

KALOTTI AUTOMAATIO KY
Nahkurinkatu 9, 94100 KEMI

YLIVOIMAINEN
MAASTOSSA JA MAANTIELLÄ.

Harkitsetko uuden
asunnon ostoa?

LAND CRUISERIN legendaarinen maine perustuu sen ylivoimaisiin
maasto-ominaisuuksiin, joita vahvistaa entisestään uusi voimakas
2.8 D-4D -moottori. Mukavuuden takaa esim. Style-varustelu,
johon kuuluvat mm. avaimeton lukitus- ja käynnistysjärjestelmä,
automaattinen kaksialueinen ilmastointi sekä peruutuskamera ja
pysäköintitutka. Land Cruiserista saat rakennettua myös kaksipaikkaisen pakettiauton. Aja legenda meillä!

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.

Land Cruiser -mallisto alkaen:
autoveroton suositushinta  €, arvioitu autovero  €,
toimituskulut  €, arvioitu kokonaishinta sisältäen toimituskulut  €.
Valmistaja

Land cruiser-mallin EU-yhdistetty kulutus 7,4-7,5 l/100 km, CO2-päästöt 194-197 g/km.
Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta.

Kotimaan jälleenmyynti

Teemme sen mahdolliseksi

nordea.fi
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UUDISTUNUT
LAND CRUISER.

