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Pääkirjoitus:
Käsittämätöntä
pullistelua
SIVU 2

Alueellinen
maanpuolustuskurssi nro 50
SIVU 5

Kenraali Jaakko Valtanen vastaanottaa Reserviupseeriliiton pienoislipun merkiksi kunniajäsenyydestään
RUL:in Liittovaltuuston puheenjohtajan Erkki Kallion kädestä. Vasemmalla liiton puheenjohtaja Mikko
Halkilahti, toiminnanjohtaja Janne Kosonen, Erkki Kallio, kenraali Jaakko Valtanen.

Lapin piirien
onnistunut
ystävyysmatka
Tallinnaan
SIVU 9

Reserviläisliiton jäsentutkimus NATO:n
jäsenyydestä
SIVU 10

Maavoimien taistelu uudessa taistelutavassa on merkittävä ajattelutavan muutos
maamme puolustamisessa. Myös sijoittamattomien reserviläisten on syytä perehtyä
perusteisiin jopa siltä varalta, että kutsu tositoimiin joskus sittenkin tulee.
SIVUT 6-7

Kuntotestiä on koetettu saada mukaan reserviläisten
toimintaan niin vapaaehtoispuolella kuin PV:n harjoituksissa jo vuosien ajan. Ikävä tosiasia vain on, että ilman riittävän hyvää peruskuntoa ei sotilas pärjää
maastossa tai kaupungissa edes koneellisessa nykyajassa. Nyt testit näyttävät ettei kuntotaso enää ole
laskenut. Työtä edessä riittää jokaisella reserviläisellä.
SIVUT 4 ja 18

Tuomo Koivisto
perinnekiväärin
Suomen mestari
SIVU 10
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Pääkirjoitus

Erinomaista kesää

Käsittämätöntä pullistelua

T

Puheenjohtaja

Lapin Reserviupseeripiiri ry

me nähdä maailman mahtavimpien maiden uhoamista ja uhkailua. Venäjä ja Nato ärsyttävät toisiaan kuin hiekkalaatikolla nahistelevat pahaiset viisivuotiaat kakarat. Parikymmentä vuotta olikin jo kohtuullisen sivistynyttä
sananvaihtoa julkisuudessa huolimatta merkittävistä mielipide-eroista. Nyt ovat napit vastakkain melkein jatkuvasti. Samaan
aikaan päivitetään sotakoneistoja
rajan kummallakin puolella.
Itämeren alueella on lisääntynyt pullistelu näkynyt lisääntyneenä julkisuutena sotaharjoituksien osalta. Näitä yhteisharjoituksiahan on ollut jo
vuosikausia NATON erilaisten
kumppanuussopimusten nojalla. Nyt niihin on julkisuudessa
puututtu tiedotusvälineiden ja
eritasoisten poliitikkojen taholta
jatkuvasti. Tavallinen kansa on
saanut uuden puheenaiheen –
mitä Venäjä oikein aikoo?
Mitä Venäjä todellakin aikoo?
Miksi se uhoaa, onko sillä syytä
pelätä hyökkäystä lännestä vai
mikä on kaiken taustalla? Miksi Venäjä valloitti Krimin joka
on tämän talousboikotin alkusyynä? Jos olemme rehellisiä,
on muistettava, että Euroopan

unioni kalasteli konkurssikypsää ja korruptoitunutta Ukrainaa
omaan lähipiiriinsä kilpaa Venäjän kanssa ennen Krimin valloitusta hyvin hanakasti. Venäjä
ei halunnut Euroopan Unionia
ja Natoa etelärajalleen ja Krimin niemimaan viereen millään
hinnalla. Sevastopol on erittäin
tärkeä laivastotukikohta josta
Venäjä ei luovu kuin taistellen.
Jo tällä hetkellä Venäjää hiertää
vahvasti Baltian maiden kuuluminen Natoon ja USA:n joukkojen ja lentokoneiden lentäminen
aivan Leningradin sotilasalueen
tuntumassa.
Ei Venäjä ole unohtanut sitä
kuinka Yhdysvaltojen tiedustelukoneet lensivät lähes Kronstadin alueen päälle ”kansainvälisessä ilmatilassa” Neuvostoliiton hajottua 90-luvun alussa.
Venäjällä on aina ollut sotilaallinen tiedustelupuoli kunnossa.
He muistavat nämä loukkaukset
aina. On myös muistettava, että
Presidentti Vladimir Putin oli
tuolloin vielä työssä Leningradissa ja oli varmasti tietoinen
ko. NATO ärsytyksistä. Putin on
myös hyvin avoimesti sekä itse
että luottomiestensä välityksellä antanut ymmärtää, että hänen
päämääränsä on palauttaa Venäjä siihen asemaan, joka sillä oli
ennen perestroikaa ja Neuvostoliiton hajoamista. Hänen mielestään silloin Venäjästä eronneet
osat pitäisi palauttaa tavalla tai
toisella emämaan uudelleen yhteyteen.
Vaikka meillä ei olekaan Venäjän kanssa mitään ristiriitoja
joista emme voisi puhua ja sopia rauhanomaisesti on Itämeren alueen jännitystilan jatkuva nousu hyvin huolestuttavaa.
Presidentti Niinistön työskentely jatkuvan keskusteluyhteyden
ylläpitämiseksi sekä Moskovaan
että Washingtoniin on äärettömän tärkeää, ei vain Suomelle
vaan koko Pohjois-Euroopalle. Nyt kaikki viisaat
valtiomiehet työskentelevät rauhan puolesta ja valmistautuvat
sotaan – valitettavasti.

jatkaa tippumistaan. Otetaan
yhteinen päämäärä, jossa jokainen jäsenemme koittaa
saada kontaktin edes yhteen
reserviupseeriin, joka ei ole
reserviupseeriyhdistyksen jäsen. Pienellä aktiivisuudella
saamme laivan käännettyä ja
katkaistua jäsenmäärämme
vähenemisen.
Nyt kesää vasten on myös
hyvä käydä täyttämässä toimintalomake kevään osalta.
On ensiarvoisen tärkeää, että
käytte vuoden aikana laittamassa sinne edes vuosikokouksenne ja hallituksenne
kokoukset. Liitto ja piiri ovat
tehneet päätöksen, että yhdistys, joka ei ole
aktivoinut toimintalomaketta ei voi anoa erillisiä avustuksia hankintoihinsa tai toimintaansa.
Tällä tarkoitan esimerkiksi asehankintoja tai
projektitukia. Yhdistysten toimintalomakkeiden täyttöaktiivisuus vaikuttaa suoraan piirin
toimintapisteisiin liiton tilastoissa. Jos ette ole
varma, miten lomake aktivoidaan autan kyllä
mielelläni. Kyseessä on RUL:n internet sivulla tehtävä toimenpide. Jokainen yhdistys on
saanut omat tunnukset, joilla kykenee kirjautumaan sivustoon. Kyseessä ovat samat tunnukset, joilla kirjaudutte kotisivuillenne.

Janne Rahkonen

Juhlia ja toimintaa
Puheenjohtaja

Lapin Reserviläispiiri ry

n Kuukaudesta toiseen saam-

ätä pääkirjoitusta kirjoitettaessa kesä on saapunut myös Lappiin. Aurinko lämmittää ja on aika
ladata akkuja talven kiireiltä.
Yhdistystoimintakin rauhoittuu kesän aikana samalla tavalla, kuin työelämän kiireet
kesälomakaudella. Poikkeuksena edellisvuoteen tänä kesänä työllistää syksyn kalottitapaamisen ja kalottiammuntojen järjestelytoiminta. Kalottitapaaminen järjestetään kolmen vuoden välein Suomessa. Olemme saaneet jälleen
kerran ison määrän vapaaehtoisia toimijoita avuksemme.
Teitä ilman emme mitenkään kykenisi tapahtumia järjestämään. Lapin alueen reserviläisten vahvuus on aina ollut luja yhteishenki,
jonka avulla kykenemme toteuttamaan vaikka
minkälaisia yhteisiä projekteja. Lapin Reserviupseeripiirin ja Lapin Reserviläispiirin yhteistoiminta on esimerkillistä ja toivottavasti se jatkuu tällaisena myös tulevina vuosina.
Joukossa on voimaa. Tuleville vuosille on luvassa lisää yhteisiä tapahtumia, joten meillä
paljon tehtävää edessämme.
Tahdon jälleen muistuttaa jäsenhankinnan
tärkeydestä. Osa yhdistyksistä on onnistunut kääntämään jäsenmääränsä positiiviseksi, mutta vieläkin piirin kokonaisjäsenmäärä

P

uolustusvoimain lippujuhlapäivänä myönnettiin
kunniamerkkejä sekä ylennettiin ansioituneita reserviläisiä. Onnittelut jokaiselle.
Keminmaan Reserviläiset
juhlivat 60-vuotista taivaltaan
29. toukokuuta. Samoin Kemin Reserviläiset 5. kesäkuuta. Keminmaan Reserviläisiin
kuuluu noin 115 jäsentä ja
Kemin Reserviläisiin noin 55
jäsentä. Kummastakin yhdistyksestä on piiriedustajat, jotka ovat ottaneet vastuuta yhdistyksiensä lisäksi Lapin Reserviläispiirin kehittämiseen.
Tärkein työ tehdään kuitenkin
kentällä yhdistystasolla. Kiitos kuuluu siis kaikille maanpuolustuksen ystäville.
Kevättalvi on usein yhdistyksissä sitä kiireisintä aikaa. Toimintaa on ollut - muun muassa
kansallisen veteraanipäivän seppeleenlaskut ja
Reserviläisliiton ampumataitopäivä. Tämä lisäksi on pidetty lukuisia yhdistysten ja piirien

kisoja ja ulkoilupäiviä. Jokaiselle on löytynyt varmasti
mielekästä tekemistä. Minusta
näissä tapahtumissa tärkeintä
on nähdä reserviläistuttuja.
Sitä lähes odottaa tulevia tapahtumia.
Kesä tulee jälleen. Toivotaan sen olevan hieman lämpimämpi ja kuivempi, kuin
edellinen kesä. Osallistukaa
MPK:n kursseille ja reservipiirien tapahtumiin. Lapin
Reserviläispiirin nettisivuilta
löytyy toimintakalenteri vuodelle 2016. Sieltä löytyy toimintaa jokaiselle.
Muistakaahan kuntoilla ja
harrastaa ampumista, kuten kunnon reserviläisen pitääkin. Sodankylässä tullaan järjestämään
vuoden 2017 maaliskuussa Reserviläisurheiluliiton SM-kilpailut Pistooliampumahiihdossa ja
– viestissä sekä Talvikilpailut. Vielä on aikaa
treenailla…

Kuntoiluterveisin Jari Vaarala

Kai Leinonen

Kunnianosoitus Lotille ja äitiemme työlle
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n Lotta Svärd – järjestön ja Suomen
Lottien uhrautuvaa, urheaa ja monipuolista maanpuolustustyötä kuvaava Puolustusvoimien tuottama RIVILOTTA
–dokumenttielokuva valmistui vuonna
1943. Elokuva kuvattiin talvella 19411942 Äänislinnassa, Lappeenrannassa,
takaisin vallatussa Viipurissa sekä monilla muilla sotatoimialueen paikkakunnilla.
RIVILOTTA -elokuva esittelee Lottien sodan aikaisen toiminnan monia
osa-alueita, kamerat vierailevat mm.
Lottakanttiineissa, ilmavalvonnassa ja
sotasairaaloissa. Loistavasti toteutettu
RIVILOTTA on tämän päivän katsojalle
hieno kunnianosoitus äitiemme ja isoäitiemme työlle sota-ajan ponnistuksissa ja
maanpuolustuksen tärkeänä osana rintamamiesten rinnalla.

Lotta Svärd –järjestö perustettiin
vuonna 1921 kansan puolustustahdon ja
siveellisen kunnon kohottamiseksi sekä
avustamaan suojeluskuntajärjestöä vapaaehtoisen maanpuolustustyön toteuttamisessa.
Järjestö kasvoi lopulta sotavuosiin
tultaessa maailman suurimmaksi naisten
aseettomaksi vapaaehtoiseksi maanpuolustusjärjestöksi. Vuonna 1944 Lotta
Svärd – järjestöön kuului noin 240 000
vapaaehtoista jäsentä. Poliittisella kannalla tai siviilisäädyllä ei ollut merkitystä. Luku on mahtava, kun muistetaan,
että tuolloin Suomessa oli alle 4 miljoonaa asukasta.
Lotta Svärd – järjestö lakkautettiin
23.11.1944 Neuvostoliiton vaatimuksesta.DVD -kooste sisältää kaikki keskeiset

säilyneet Lotta Svärd – järjestöä esittelevät elokuvat 1920 – luvulta aina järjestön
lakkauttamiseen 1944 saakka.
RIVILOTAN ohella kokoelmaan sisältyy seitsemän lottajärjestöä kuvaavaa lyhytfilmiä: Lottien valistus- ja leiripäivät
Tuusulan Päällystökoululla (1927), Lottakurssi Ravanissa (1930), Lottapäivät
Helsingissä (1931), Lottapäivät Porissa
(1935), Suomi-Filmin uutiskuvia 5/40
(1940), Syvärannan Lottaopisto (1942)
ja Lottatyttö (1944).
DVD -koosteen kokonaiskesto on 1
tunti 30 minuuttia, osa filmeistä on suomeksi tekstitettyjä mykkäelokuvia.
Voitte tilata RIVILOTTA – DVD
-koosteen sähköpostilla tilaukset@portaalilehti.fi tai soittamalla 0104 226590
tai faxilla 03-437 8591.

LAPIN NUIJA

2 • 2016

3

• LAPIN ALUETOIMISTO •

UUDEN LAPIN ALUETOIMISTON PÄÄLLIKÖN ESITTELY
Everstiluutnantti Mikko Mäntynen on ottanut vastaan
Lapin aluetoimiston päällikön tehtävät 1.4.2016.
Päällikkö asetettiin heti ensimmäiseksi
”selkä seinää vasten” tiukoilla peruskysymyksillä.
Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Mikko Mäntynen. Olen
syntynyt aikanaan Kemissä
28.9.1969. Olen viettänyt suurimman osan työuraani täällä Rovaniemellä, mutta sotilaan tehtävät
ovat kuljettaneet välillä Ouluun,
Mikkeliin ja Helsinkiin. Viimeisin työtehtäväni ennen tätä oli Italian Napolissa.
Millainen on ollut työhistoriasi?
Olen peruskoulutukseltani ilmatorjuntamies ja aloittanut urani
täällä Rovaniemellä, Lapin ilmatorjuntarykmentissä, vuonna
1993. Toimin Rovaniemellä normaaleissa nuoren upseerin eri
tehtävissä - perusyksikössä ja
aliupseerikoulussa kouluttajana ja
linjanjohtajana sekä yksikön päällikkönä. Vuonna 2000 oli edessä
esiupseerikurssi, joka jatkui ylei-

sesikuntaupseerikurssina vuoteen
2002 asti. Kurssin jälkeen siirryin Ouluun, silloiseen Pohjoisen
maanpuolustusalueen esikuntaan,
jossa toimin ilmatorjunnan aselajiupseerina ja yleisoperaatikkona.
Vuonna 2005 sain komennuksen
takaisin Rovaniemelle Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston komentajan tehtävään, jossa sain
toimia lähes kolme vuotta. Tämän jälkeen seurasikin komennus Mikkeliin, jossa aloitimme
Maavoimien esikunnan rungolla
silloisen rakennemuutoksen suunnittelun ja toteutuksen. Vuonna
2009 edessä oli jälleen paluu Rovaniemelle - tällä kerralla Lapin
ilmatorjuntarykmentin esikuntapäällikön tehtäviin. Näissä tehtävissä sain toimia jopa kolme
vuotta, ennen kuin siirryin Helsinkiin vuonna 2012. Helsingissä
Maanpuolustuskorkeakoulussa
sain toimia ilmatorjuntataktiikan

pääopettajana henkilökunnan eri
virkaurakursseilla, pääsääntöisesti yleisesikuntaupseerikursseilla.
Vuonna 2015 tuli viimein sopiva mahdollisuus kansainvälisiin
tehtäviin. Sain mielenkiintoisen
tehtävän toimia esikuntaupseerina Italian Napolissa Euroopan
Unionin komentoelementissä,
useammankin toimialan alueella. Tämän jälkeen olikin erittäin
mieluisa asia saada aluetoimiston
päällikön tehtävä juuri Rovaniemeltä, ja päästä jälleen palaamaan
kotimaakuntaan.
Mitä teet työn ulkopuolella?
Asumme tällä hetkellä Rovaniemellä. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kolme poikaa, joista vanhin
on jo maailmalla. Olen aktiivinen
liikkuja ja penkkiurheilija. Harrastuksiini kuuluvat kuntosalilla
käynnit, lenkkeily, golf ja kalas-

tus. Nautin tulevana kesänä kotimaisesta jalkapallosta niin Rovaniemellä kuin Kemissäkin; erityisesti odotan ”lapin derbya”, kun
Rovaniemen ja Kemin joukkueet
ottavat yhteen.
Miten kuvailisit itseäsi,
millainen ihminen olet?
Olen työssäni tarkka ja haluan perehtyä itse mahdollisimman hyvin
aluetoimiston työtehtäviin. Haluan luoda työyhteisöön avoimen
työilmapiirin ja päällikön ovi on
aina avoinna niin omalle väelle
kuin yhteistyökumppaneillekin
keskusteluja varten. Tarkoitukseni
onkin tämän ensimmäisen vuoden
aikana osallistua henkilökohtaisesti mahdollisimman moneen
maanpuolustustapahtumaan ja tulla tutuksi kaikkien maanpuolustustoimijoiden kanssa. Toivottavasti tapaamme eri tilaisuuksissa!

Lapin aluetoimisto toivottaa uuden päällikön
lämpimästi tervetulleeksi takaisin Lappiin!

Haastattelijana

majuri

Harri Laiho

PUOLUSTUSVOIMAT TIEDOTTAA • YLENNYKSET 4.6.2016  
Tasavallan presidentti on ylentänyt
seuraavat reservin upseerit
Sotilasarvoon: MAJURI
Filpus Kari Juhani
Hyttinen Jyrki Olavi
Juujärvi Johan Henrik Antero
Rautio Jukka Tapio
Vanhatapio Jari Pekka
Sotilasarvoon: KAPTEENI
Lehtinen Miia Maria
Väänänen Heikki Olavi

Kemi
Inari
Rovaniemi
Sodankylä
Rovaniemi

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat henkilöt reservissä

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO

Keminmaa

LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Heikkinen Jaakko Tuomas Oskari
Tornio
Holster Juha Petteri
Rovaniemi
Ylimartimo Ilkka Markus
Rovaniemi

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Edelheim Johan Richard
Huhtala Paulus Matti Mikael
Huttunen Mikko Tapani
Korhonen Rauno Antero
Korva Lauri Marku
Lakela Juhani Matias
Lapinniemi Riku Matti
Lääkkö Markus Antti Juhani
Mäntykoski Lauri Esa Mikael
Oravakangas Tommi Kristian Juhani
Simonen Olli-Pekka
Uurtamo Matti Sakari

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO

Rovaniemi
Rovaniemi
Rovaniemi
Rovaniemi
Rovaniemi
Savukoski
Rovaniemi
Rovaniemi
Pelkosenniemi
Kemi
Sodankylä
Rovaniemi

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Hyötylä Pertti Juhani
Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Murtola Kari Lehtis Ossian
Puhakka Jari Petteri
Rantanen Jorma Wilhelm
Savolainen Jyrki Sakari
Siirtola Jyrki Veli

Rovaniemi

LAPALTSTO

Enontekiö
Rovaniemi
Kittilä
Rovaniemi
Sodankylä

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO

Rovaniemi
Rovaniemi
Rovaniemi
Rovaniemi
Rovaniemi
Rovaniemi
Inari

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Gullsten Aimo Kristian
Rovaniemi
Helenius Harri Johannes
Rovaniemi
Hetemaa Henrikki Juhani
Utsjoki
Hänninen Niko Antero
Rovaniemi
Imponen Aleksi Markus Eemil
Kemijärvi
Juttula Janno
Rovaniemi
Jylhä Tuomas Otto Mikael
Rovaniemi
Kallunki Ismo Juhani
Rovaniemi
Kestilä Henry Pasi Juhani
Rovaniemi
Kinnunen Joni Aleksi
Rovaniemi
Kivelä Vesa Sakari
Rovaniemi
Koivuniemi Kari Kalevi
Ulkomaat
Kokkoniemi Tommi Mikael
Rovaniemi
Korkalainen Tatu Risto Iivari
Rovaniemi
Korva Miika Sebastian
Ylitornio
Koskelainen Mikko Tuomas Eerikki Rovaniemi
Kurth Marika Katriina
Tornio
Lehmus Juha-Petteri
Rovaniemi

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Holopainen Toni Sakari
Kangas Jani Kristian
Leskinen Ville Samuli
Rantanen Oula Heikki Johannes
Välikangas Mikko Tapani
Blanco Sequeiros José Alberto
Pekkala Aslak Timo

Lohela Kimmo Kristian
Niskala Joonas Tapio Antero
Oikarainen Jaakko Markus
Oinas Heikki Tapio
Poikonen Petri Juhani
Rapa Jukka Matias
Romppanen Hannu Johannes
Ruotsalainen Jukka Tapani
Sarajärvi Armi Amanda
Sieppi Jussi Oskari
Sverloff Kari Kiureli
Svärd Eero-Pekka Juhani
Tiuraniemi Jaakko Reino Juhani
Tuovinen Joni Santeri
Turpeinen Teijo Matti Johannes
Venetvaara Kimmo Henrik
Vikajärvi Ari Tapani
Yrjänheikki Erno Juhani
Äijälä Mikko Henrikki

Rovaniemi
Rovaniemi
Rovaniemi
Posio
Rovaniemi
Rovaniemi
Kittilä
Kemi
Ranua
Rovaniemi
Inari
Kemi
Rovaniemi
Sodankylä
Rovaniemi
Sodankylä
Rovaniemi
Rovaniemi
Rovaniemi

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Kangas Hannu Petteri
Takkinen Janne Tuomas
Vihriälä Mika Tapio
Alakärppä Risto Aarre

Rovaniemi
Rovaniemi
Kemijärvi
Sodankylä

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Kauvosaari Petri Olavi
Savikuja Markku Kalle Matias

Ylitornio
Keminmaa

LAPALTSTO
LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI
Heikkinen Juha Kalervo
Kemi
Köngäs Jani Juhani
Rovaniemi
Mustonen Eero Viljami
Rovaniemi
Mäki Antti Aulis Eevert
Pello
Pennanen Tommi Tapio
Salla
Sankala Arvo Olavi
Savukoski

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
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Naisten vapaaehtoisen
asepalveluksen valintatilaisuus

VARUSMIESPALVELUKSEN
UUSI JAKSOTUS 10+4
n Jääkäriprikaati on kaukana pohjoisessa! Etenkin niiden Oulun
alueella ja sen eteläpuolella asuvien
varusmiesten mielestä, jotka istuvat
joka viikko tuntitolkulla bussissa
lomamatkoillaan. Jääkäriprikaatin
varusmiehistä jo nyt yli 60% tulee
em. alueilta ja vain hieman yli 30%
Pohjois-Suomesta. Ja ero tulee jatkossa kasvamaan.
Jääkäriprikaatissa pilotoidaan
parhaillaan uutta palveluksen jaksotusta. Perinteinen 5+2 (joka viikonloppuna vapaata) on korvattu 10+4
järjestelyllä (joka toisena viikonloppuna vapaata, mutta pitempään).
Tämä antaa kaukaa tuleville varusmiehille tosiasiallisen mahdollisuuden levätä! Jaksotusta kokeillaan
nimenomaan Sodankylässä, jonne
lomamatkaa kertyy vielä Rovaniemeltäkin miltei kaksi tuntia.
Uuden jaksotuksen tavoitteena
on tietysti myös pienentää pitkistä
lomamatkoista aiheutunutta poistumaa. Huonosti levätty ja lyhyt loma heikentää psyykkistä ja fyysistä
palautumista raskaan palveluksen
välissä. Tästä seuraa niin loukkaantumisia ja sairastumisia kuin pinnan

kiristymistä ja sitä kautta sopeutumattomuutta. Väsynyt ja sairas
taistelija heittää helposti pyyhkeen
kehään!
Tärkein tavoite 10+4 järjestelyllä on kuitenkin pyrkimys tehostaa
varusmiespalvelusta. Mahdollisuus
lepoon mahdollistaa myös täysipainoiset ja kuormittavat pitemmät
koulutusjaksot turvallisesti. Viikonlopunkin yli meneviä harjoituksia
on pitkin palvelusta, ei vain lopussa.
Kokeilu on vielä kesken. Havaintoja 116-saapumiserästä on kuitenkin saatu jo sen verran, että kokeilua jatketaan pienin tarkennuksin
Sodankylässä 216-saapumiserällä
ja valmisteluja tehdään siten, että
117-saapumiserästä jaksotus otetaan
käyttöön myös Rovaniemellä. Mikäli kokemukset ovat varusmiespalvelusta tukevia ja tehostavia, järjestely valmistaudutaan laajentamaan
valtakunnalliseksi.
Uusi varusmiespalveluksen jaksotuskokeilu on kova haaste koko
Jääkäriprikaatille, mutta se on myös
suuri mahdollisuus kehittyä entistä
tehokkaammaksi ja vetovoimaisemmaksi palveluspaikaksi!

n Lapin aluetoimisto järjesti naisten vapaaehtoisen
asepalveluksen valintatilaisuuden Rovaniemellä
8.4.2016. Ennakkoon valintatilaisuuteen oli hakeutunut
yhteensä jopa 46 hakijaa,
joka oli Lapin hakijoiden
osalta kaikkien aikojen ennätys. Edellinen ennätys
oli naisten asepalveluksen
alkuajoilta, vuodelta 1995,
jolloin hakijoita Lapista oli
45. Myös valtakunnallinen
hakijamääräennätys tehtiin
tänä vuonna, kun peräti 842
naista hakeutui vapaaehtoiseen asepalvelukseen.
Lapin aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Mikko Mäntynen, avasi valintatilaisuuden toivottamalla
hakijat lämpimästi tervetulleiksi. Avauksen jälkeen
hakijat saivat oppitunnin
tulevista joukko-osastoistaan sekä asepalvelusta suorittavien naisten oikeuksista
ja velvollisuuksista. Infopaketin jälkeen oli vuorossa
Sotilaslääketieteen keskuksen sairaanhoitajan pitämä
tärkeä oppitunti terveysasioista naisten asepalveluksessa. Aamupäivän päätti
parhaillaan Jääkäriprikaatissa palvelustaan suorittavien
kahden innokkaan naisvarusmiehen puheenvuoro
naisen asepalveluksesta ja
omista kokemuksista palveluksen ajalta. Oppituntien ja
puheiden jälkeen hakijat saivat nauttia maittavasta lounaasta Varuskuntaravintola
Somerossa ja kiertää kasar-

missa tutustumassa tiloihin.
Tässä yhteydessä heillä oli
myös mahdollisuus kokeilla
varusteita. Tutustumiskierroksen aikana hakijoilla oli
mahdollisuus kaiken aikaa
esittää kysymyksiä mieltä
askarruttavista asioista.
Maittavan lounaan ja kasarmikierroksen jälkeen oli
vuorossa ohjelman jatkuminen vastaavasti kuin miehillä
kutsuntatilaisuudessa: jokainen hakija kävi henkilökohtaisesti lääkärin luona, jonka
jälkeen oli aika astua valintalautakunnan eteen. Lautakunta haastatteli hakijat
yksi kerrallaan. Haastattelun
aikana jokaisella oli vielä
mahdollisuus täydentää hakemustaan ja tuoda esille perusteluja palveluspaikkakunnan valintaan ja palveluksen
aloittamisajankohtaan.
Palveluskelpoisuuden tarkastaminen on noussut entistä tärkeämmäksi asiaksi
naisten valintatilaisuudessa
kuten miesten kutsunnoissakin. Palveluksen keskeyttäneiden määrä on valitettavasti viime vuosina sekä
miesten että naisten osalta
noussut, ja valintatilaisuu-

den tarkoituksena onkin
määrätä palvelukseen vain
fyysisesti ja henkisesti riittävän hyväkuntoisia naisia.
Tämän johdosta Puolustusvoimilla on käytössä vuonna
2012 uusittu Terveystarkastusohje, jonka kriteerit ovat
2000 -luvun alusta selkeästi
tiukentuneet. Ohjaavana
tekijänä on palvelusturvallisuus. Nykyaikainen taistelukenttä vaatii kaikissa tehtävissä palvelevilta sotilailta
hyvää fyysistä ja henkistä
kestokykyä. Palveluksen on
oltava turvallista sekä henkilölle itselleen että joukolle,
johon hän kuuluu. Valintatilaisuudessakin korostetaan,
ettei yhtään henkilöä haluta
määrätä palvelukseen ”vain
kokeilemaan” itseään, vaan
suorittamaan palvelus kunniallisesti alusta loppuun.
Lapin nuoret naiset määrätään valintatilaisuuden jälkeen palvelukseen pääsääntöisesti Jääkäriprikaatiin Sodankylään ja Rovaniemelle,
muutama yksittäinen hakija
jopa Kainuun prikaatiin, Kajaaniin, sekä Pohjois-Karjalan rajavartiostoon, Joensuuhun. Erityisin perustein voi
toki hakeutua muuallekin;

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

Kirjoittaja

majuri

Harri Laiho

Maakuntakomppanian

kuntotestaus ja ampumaharjoitus
n
Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK) tilattu
reserviläisten kuntotestaus ja
ampumaharjoitus järjestettiin
Rovaniemellä, Someroharjulla
14.–15.5.2016. Harjoituksen johti Lapin maakuntakomppaniaan
kuuluva Jouni Selkälä sekä MPK:n Lapin koulutus- ja tukiyksikön koulutuspäällikkö Pasi Ylitalo. Harjoituksen teemana olivat rynnäkkökivääriammunnat
sekä reserviläisten kunnon testaaminen. Harjoitukseen osallistui Lapin ja Ylä-Lapin maakuntakomppanioista 42 reserviläistä.
Keli ei suosinut harjoitusta, sillä
pääosin sää viikonloppuna oli
erittäin sateinen.

Ammunnat
Ammuntojen tavoitteena oli rynnäkkökiväärin (RK) käsittelytaidon ja ampumataidon kehittäminen. Rynnäkkökivääriammunnat
toteutettiin lauantaina Pahka-

Ammuntatesti

maan ampumaradalla. Ammunnoissa kohdistettiin aluksi aseet,
jonka jälkeen siirryttiin RK 2
-ammuntaan. Kyseisessä ammunnassa ammuttiin 10 laukauksen kilpasarja. Paras tulos oli
94 pistettä sekä reserviläisten
keskiarvo tulos oli 85,7. RK 2
-ammunnan jälkeen ammuttiin
RK 5 -ammunta, joka kuuluu
varusmiehillä erikoiskoulutuskauden ammuntoihin. RK 5
-ammunnassa aiheena on lippaan vaihto, jossa ampuja vaihtaa polvelta ja seisaalta lippaan
ja jatkaa tulitoimintaa. Ammun-

Kuntotesti mittaa myös vatsalihaksia.

nassa ammutaan 5 x (1 + 1) laukausta polvelta sekä 5 x (1 + 1)
laukausta seisaalta. Erinomaisen
tuloksen saa polvelta ja seisaalta
molemmista 10 osumalla. Paras
tulos, jonka saavutti useampi
reserviläinen, oli 20 osumaa.
Keskiarvona oli kiitettävä tulos,
johon ammunnassa vaaditaan 8
- 9 osumaa sekä seisaalta että
polvelta. Yhteensä reserviläiset
ampuivat viikonlopun aikana
1400 laukausta.
Kokonaisuutena harjoitukseen osallistuneiden aseenkäsittely- ja ampumataidot olivat

tulosten perusteella erittäin hyvällä tasolla.

Kuntotestit
Reserviläisten kuntotestauksessa
tehtiin lihaskuntotesti lauantaina
ja Cooperin testi sunnuntaina.
Lihaskuntotesti suoritettiin lauantai- iltana ammuntojen jälkeen. Pitkän päivän päätteeksi
suoritettu testi sopi hyvin ohjelmaan.
Cooperin testi juostiin sunnuntaiaamuna klo 7 - 10 välillä.
Maakuntakomppanian sitoutu-

neille reserviläisille tavoitteena
oli 2400 metrin vaatimusrajan
ylittäminen. Juoksijoita testissä
oli 26 reserviläistä. Parhaaksi
tulokseksi tuli 3175 metriä sekä keskiarvo oli 2522 metriä. 17
reserviläistä ylitti vaaditun 2400
m tuloksen. Cooperin testissä
”jäniksenä” juoksi puolustusvoimien valvojan roolissa ollut
yliluutnantti Jarno Mustonen.
2400 m tahtia juossut Mustonen
oli hyvä ”merkkipaalu” reserviläisille juoksun aikana.
Kuntotestaus sekä ammunnat
olivat myös koulutustilaisuus

testien sekä ammuntojen vetäneille reserviläisille, jotka saivat
hyvää oppia ja kehittävää palautetta suorituksistaan. Viikonloppu oli aikataulullisesti sopiva
ja myös huoltoon oli aikaa. Reserviläiskyselyssä annettu yleisarvosana koulutustapahtumasta
oli 4,0 sekä kaikkien vastausten
keskiarvo oli 4,3. Tästä pääteltynä reserviläiset olivat erittäin
tyytyväisiä harjoitukseen!
Vastaava tapahtuma toteutetaan seuraavan kerran 13.–
14.8.2016, johon kutsutaan
pääosin maakuntakomppanian
sitoumuksen tehneitä, joilla ei
ole vielä sitoumukseen liittyviä
kuntotestejä vaaditulla tasolla suoritteina. Sitoumuksesta
kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Lapin aluetoimistoon
yliluutnantti Jarno Mustoseen
30.6.2016 mennessä.

Kuvat ja teksti:
yliluutnantti Jukka Ruha
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• LAPIN ALUETOIMISTO •

LAPIN ALUEELLINEN
maanpuolustuskurssi numero 50
n Saariselällä järjestettiin järjestyksessään 50. Lapin alueellinen
maanpuolustuskurssi. Kurssilla
on siis pitkät perinteet takanaan
ja kurssin käyneitä henkilöitä on
jo melkoinen määrä. Alueellinen maanpuolustuskurssi antaa
osanottajille yleiskuvan Suomen
ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Lisäksi avarretaan
käsityksiä kokonaismaanpuolustuksen eri alojen järjestelyistä,
valmiudesta ja sen kehittämisestä normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
keskittyen luonnollisesti Lapin
maakunnan järjestelyihin.
Lapin aluetoimisto on vastannut puolustusvoimien antamasta
tuesta Lapin aluehallintovirastolle Pohjois-Suomen sotilasläänin lakkauttamisesta lähtien.
Kurssin siis johtaa Lapin aluehallintovirasto ja puolustusvoimat on velvoitettu tukemaan
tapahtumaa. Aluehallintovirasto
mm. päättää pitopaikan, ajankohdan sekä kutsuu osallistujat.
Kurssin johtoon kuuluu aluehallintovirastossa ylijohtaja,
pelastustoimen sekä varautumisen johtoa. Puolustusvoimien
osalta kurssin johtoon kuuluu
joukko-osaston komentaja tai
apulaiskomentaja, aluetoimiston päällikkö sekä kurssiupseeri. Kurssin suunnittelu ja
valmistelu alkaa kesän alussa,
jolloin pidetään kokous missä
sovitaan seuraavan kurssin järjestelyt huomioituna edellisen
kurssin palaute sekä havainnot.
Kesän lopussa julkaistaan puolustusvoimien esikäsky missä
pyydetään esityksiä oppilaista
sekä joukko-osaston tukitarpeet
esim. kalustoesittelyn järjestäminen. Kurssiupseeri vastaa
kurssin käytännönjärjestelyjen
valmisteluista. Suunnitelmat ja
valmistelut tarkastetaan kurssin
johdon toimesta ennen varsinaista kurssikutsua oppilaille
sekä puolustusvoimien kurssi-

käskyä. Tämän jälkeen kurssi
on toteuttamista vaille valmis.
Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi numero 50 alkoi
53 oppilaan ilmoittautumisella kurssipaikalla ja lounaalla.
Lounaan jälkeen kurssi avattiin
virallisesti Lapin aluehallintoviraston ylijohtajan Kaisa Ainasojan sekä Jääkäriprikaatin
komentajan eversti Antti Lehtisalon toimesta. Myös kurssipaikkakunnan kunnanjohtaja,
tällä kertaa Inarin kunnanjohtaja Jyrki Hyttinen, toi avaukseen tervehdyksen ja kutsui
kurssin illalla pidettävään ” Tule tutuksi”- tilaisuuteen. Avauspäivän luennosta mainittakoon
Ulkopoliittisen instituutin johtajan, dosentti Teija Tiilikaisen
luento ”Eurooppalainen turvallisuuspolitiikka muutoksessa”

joka varmasti antoi ajattelemisen aihetta kaikille.
Avauspäivänä kurssi sai
myös ensimmäisen tehtävän
valita keskuudestaan kurssin
luottamushenkilöt eli Oltermannin ja Olterannin. Heidän
tehtävänsä on todella tärkeä
kurssin kokonaisuuden kannalta. He toimivat kurssin äänitorvena kurssin johdon suuntaan
sekä vastaavat kurssijuhlan
suunnittelusta kokonaisuudessaan. Tule tutuksi tilaisuudessa
Oltermanniksi esitettiin Heikki
Auttoa ja Olteranniksi esitettiin Jenni Lintulaa.
Oltermanni ja Olteranni nimitettiin tehtävään asianmukaisin
juhlallisuuksin tiistaiaamuna
kurssin johdon toimesta. Kurssi käynnistyi tarkasti ohjelman
mukaisesti ja luennot poikivat

hyviä keskusteluja, mikä tarkoitus onkin. Päivän lopuksi kurssi jaettiin kuuteen työryhmään
ja työryhmille jaettiin tehtävät.
Ryhmätöiden myötä kurssilaisilla ei tullut aika pitkäksi myös
iltasellakaan.
Keskiviikkopäivän täytti vierailu Jääkäriprikaatissa, jossa
pidettiin ennen lounasta sisäisen
turvallisuuden luennot. Ravintola Tähdessä nautitun lounaan
jälkeen kurssilaiset tutustuivat
Jääkäriprikaatin järjestämään
kalustoesittelyyn johon osallistui myös rajavartiolaitos, poliisi
sekä pelastuslaitos. Kalustoesittely oli kurssilaisten mielestä
aivan loistava tilaisuus tutustua
kalustoon lähemmin ja keskustella niistä esittelijöiden kanssa. Erityisesti varusmiesesittelijöiden reippaus ja innokkuus

saivat kehuja. Tilaisuudessa oli
läsnä myös Sodankylän sotilaskotiyhdistys jotka pitivät huolta perinteisestä munkki-kahvi
tarjoilusta. Huolimatta reilusta
ulkoilma-annoksesta kurssilaiset
jaksoivat vielä päivän päätteeksi saattaa loppuun ryhmätyöt
seuraavan päivän esittelyitä silmälläpitäen. Illan ohessa syntyi
myös torstaisen kurssijuhlan
suunnitelma.
Torstaina Lapin aluetoimiston
päällikkö majuri Harri Laiho piti kuulijakuntaa herättävän luennon aiheesta henkilövaraukset
ja vapauttaminen aseellisesta
palveluksesta. Esityksen jälkeen
tuli varmaan useammallekin
oppilaalle herätys oman työyhteisönsä VAP -asioiden hoitamisesta ja kuntoon saattamisesta. Iltapäivän pääteemana oli

ryhmätöiden purku joka tehtiin
kokousformaatilla. Kokouksen
puheenjohtajana toimi ylijohtaja
Kaisa Ainasoja. Ryhmätyöt purettiin ja tuotokseen oltiin varsin
tyytyväisiä. Näinhän sen pitää
ollakin kun ryhmiin kootaan
omanalansa asiantuntijoita ja
heidän kauttaan esitellään keskeiset asiat.
Kurssijuhla avattiin juhlallisesti laululla, jonka jälkeen ilta
sujui niin sanotun pitkänkaavan
mukaisella ruokailulla, mihin
sopivasti kuulu kurssilaisten järjestämää ja esittämää ohjelmaa.
Ohjelma sisälsi mm. ainutlaatuista runonlausuntaa, stand up
-komiikan tunnusmerkit täyttävä
ruokapuhe sekä musiikkiesityksiä tietokilpailua unohtamatta.
Kurssilaiset osasivat jälleen yllättää eri osaamisalueillaan.
Kurssin viimeisenä päivänä
päätösesitelmä pidettiin Venäjän taloudellisesta tilanteesta
Suomen pankin esitelmöitsijän
toimesta. Kurssi päätettiin loppukeskusteluun sekä kurssijohdon jakamiin todistuksiin valokuvan kera. Myös Oltermanni
ja Olteranni vapautettiin virallisesti tehtävistään joista he selviytyivät kiitettävin arvosanoin.
Lounaan jälkeen paluukyyti
lähti Rovaniemeä kohti. Kurssilaisista huokui lähdön hetkellä
jonkinmoinen haikeus siitä, että
nytkö tämä loppui. Kurssilaisten ryhmäytyminen oli jälleen
ilmiömäistä kurssiviikon aikana.
Kurssi oli jälleen onnistunut
paketti ja onnistumiseen vaikutti keskeisten tekijöiden, johtaja
Jari Aallon sekä pelastusylitarkastaja Seppo Lehdon, mittava
kokemus alueellisten maanpuolustuskurssien järjestämisestä
Lapissa. Jääkäriprikaati on valmiina antamaan tukensa seuraavalle järjestettävälle alueelliselle
maanpuolustuskurssille.

Kurssiupseeri

kapteeni

Mika Elkki

Lapin joukkue vei viestin kunniakkaasti
perille Oltermannin hiihdossa

Jani Harju lukee Lapin Oltermanni viestin maalissa.

n Puolustusvoimain vanhin
urheilukilpailu, Oltermannin
hiihto järjestettiin kertausharjoituksena 1-3. maaliskuuta
Pohjois-Karjalassa. Kilpailuun osallistui joukkueita
Maavoimista, Merivoimista,
Maanpuolustuskorkeakoulusta ja reserviläispiireistä.
71. Oltermannin viestissä hiihdettiin noin 70 - 90
kilometrin matka kahdessa
sarjassa kaksiosaisena takaa-ajona. Ensimmäisessä
osassa joukkue käytti viisi hiihtoparia ja saapui välimaaliin. Toinen osa alkoi
seuraavan päivän aamuna ja

sen suoritti joukkueen ankkuri, joka toi joukkueen viestin
maaliin. Viesti luettiin kilpailun Oltermannille, jona toimi
Maavoimien operaatiopäällikkö Prikaatikenraali Petri
Hulkko.
A-sarjassa kilpailivat Maavoimien varusmieskoulutusta
antavat joukko-osastot, joiden joukkueissa oli mukana
henkilökuntaa ja varusmiehiä. Lisäksi A-sarjaan osallistui edustusjoukkueet Merivoimista ja Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoista.
Sarjaan osallistui kymmenen
joukkuetta. Kuhunkin jouk-

kueeseen kuului johtaja, varajohtaja, kymmenen hiihtäjää, huoltaja ja kuljettajat.
B-sarjassa kilpailivat maakunnista kootut reserviläisjoukkueet. Sarjaan osallistui
seitsemän joukkuetta.
Kilpailun kulku, kilpailualue ja lähtöpaikka julkaistiin joukkueiden johtajille
1.3. illalla, minkä jälkeen
joukkueet aloittivat kilpailureitin suunnittelun. Kilpailun
lähtö oli 2.3. klo 21.00.
Oltermannin hiihdolla on
pitkät perinteet. Viestiä välitettiin hiihtäen ensimmäisen
kerran vuonna 1933, minkä

jälkeen sitä on järjestetty yhtäjaksoisesti vuodesta 1951
lähtien. Kilpailun järjestävät
Maavoimien joukko-osastot
vuosittain eri puolilla Suomea. Tänä vuonna järjestelyistä vastasi Kainuun prikaatiin kuuluva Pohjois-Karjalan
aluetoimisto.
Lapin joukkue osallistui
nyt ensimmäistä kertaa tähän
perinteikkääseen hiihtoon.
Joukkueen kokosivat Lapin
Aluetoimiston edustaja Majuri Reijo Hiltunen, joka oli
itsekin mukana kannustamassa joukkuetta, Lapin Reserviupseerit ry:n puheenjohtaja

Janne Rahkonen sekä Lapin
Reservipiiri ry:n puheenjohtaja Jari Vaarala. Tavoitteiksi asetettiin viestin perille
vieminen sekä kokemuksien
kartuttaminen tulevia Oltermannin kisoja ajatellen.
Lapin joukkueen ensimmäisenä parina lähtivät
rynnäkkökiväärit selässään
hiihtämään Vänrikki Suvi
Tulonen ja Kersantti Antti
Heikkilä. Pimeää oli kuin
säkissä. Vain otsalamppujen
avulla pääsi etenemään, edes
kuunvaloa ei ollut tarjolla.
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Maavoimien
taistelu 2015:

Jääkäripataljoonan taisteluosaston – jääkäriryhmän suuntaa antava kokoonpano.

n

Konekivääri 7,62 KK PKM. Alakuvassa PKM:n optinen tähtäin
Kiväärikaukoputki 2014, jonka tilalle voidaan vaihtaa VV3X-valonvahvistintähtäin.

Kymmenen vuotta sitten
Suomen sotilaallinen ympäristö alkoi muuttua. Lännessä
ajettiin armeijoita alas, mutta
Venäjällä otettiin käyttöön uusi
sotilasdoktriini, aloitettiin kiivas
sotilaallinen varustelu ja asevoimien toimintakyvyn kasvattaminen. Suomessa seurattiin tarkkaan Venäjän asevoimien kasvua
ja niiden aggressiivista käyttöä
politiikan jatkeena. Suomessa todettiin erilaisten sotapelien ja kokeiluharjoitusten tulosten perusteella, ettemme pärjäisi vanhoilla
opeilla Venäjän nykyaikaistuvalle panssaroidulle armeijalle.
Meidän maavoimien oli aloitettava alueellisten joukkojen
organisaatioiden uudistaminen,
tehokkaampien aseiden hankinta
sekä ennen kaikkea uudistettava
taistelutapa. Maavoimien kokeilut saatiin vuoden vaihteessa
2012 – 2013 siihen pisteeseen,
että koulutusohjeet jääkäripataljoonan taisteluosastosta jääkäriryhmään saatiin joukoille jakoon
ja koulutus alkuun.

Itsenäiseen toimintaan
kykenevät organisaatiot

Tulenjohdon Maalinpaikantamislaite 15.

Rynnäkkökivääri 7,62 RK 62 M. M-versiossa on teleskooppiperä, punapistetähtäin / kiväärikaukoputki / valonvahvistintähtäin
ja lisäadapteri taktista valaisinta / laserosoitinta varten.

Alueellisten joukkojen jääkäripataljoonien taisteluosastot
organisoitiin alueelliset erot
huomioiden liikkuviksi ja tulivoimaisiksi. Maan eteläosiin
sijoitetut taisteluosastot varustettiin pyörä- tai panssariajoneuvoin ja pohjoisessa toimivat
varustettiin telakuorma-autoin.
Kullakin taisteluosastoilla on
oma kenttätykistöpatteristo ja
kranaatinheitinkomppania. Pohjoisen taisteluosastoissa on neljä
jääkärikomppaniaa, mutta jääkärikomppaniassa on kolme jääkärijoukkuetta. Laajalla alueella
hajautetusti taistelevalla jääkäripataljoonalla on neljä nelijääkärijoukkueista jääkärikomppaniaa,
mutta pataljoonalla ei ole kenttätykistöpatteristoa. Taisteluosastojen ja jääkäripataljoonien puutteena voidaan pitää orgaanisen
ilmatorjuntatykki- tai ilmatorjuntaohjuspatterin puuttumista.

Telakuorma-auton perävaunuun sijoitettu komppanian E-viestiasema.

Jääkärikomppania
Telakuorma-autoin varustettu
jääkärikomppania on erittäin
maastokelpoinen ja liikkuva
sekä kesällä että talvella. Se
kykenee hyökkäys- ja puolustustaisteluun laajalla vähäteisellä alueella. Komppanialla
on 19 telakuorma-autoa, maastoskoottereita (mönkijä), lumikelkkoja, maastomoottoripyöriä
sekä maastoautoja. Uusimpana
tulokkaana on lähes panssariajoneuvojen tasoisen suojan antava
BV 308 tela-ajoneuvo.
Komentojoukkueessa on viestiryhmä ja neljä telakuorma-autoon sijoitettua E-viestiasemaa,
joilla muodostetaan komppanian toiminta-alueen kattava
langaton viestiverkko. Komentopaikan viestiasemalta luodaan
yhteydet toisiin komppanian
E-viestiasemiin joko valo- tai
kupariparikaapeliyhteydellä tai
useimmiten UHF –radioilla.
Alueella olevat omat joukot liittyvät 1-4 E-viestiasemaan kenttäradioiden taajuuksien kautta.
Taisteluosaston M18-viestijärjestelmä perustuu Internet Protocol -tekniikkaan. A-asemat
muodostavat taisteluosaston
runkoverkon ja C-asemat liittä-

Esimerkki MATI -päätelaitteesta

vät telakuorma-autoissa olevat
jääkärikomppanian 1-2 E-asemaa runkoverkkoon. M18-järjestelmä on täysin autonominen
tai se voi liittyä ylemmänjohtoportaan verkkoon. Jos jääkärikomppania toimii yksin erillisessä suunnassa, niin sillä on
käytössä oma autonominen IP
-tekniikkaan perustuva viestiverkko. Jääkärikomppaniassa on
viitisenkymmentä MATI –päätelaitetta, joiden karttanäytölle
saadaan GPS:n paikantamana
oma sijainti, tilannekuvaan voidaan piirtää vihollisen sekä oma
ryhmitys, tulevan toiminnan
suunnitelma ja kirjoittaa käskyt.
Kaiken tämän sekä kuvat että
tekstit päätelaite lähettää vastaanottajille joko esimiehelle tai
alaisille. Komentojoukkueeseen
on sijoitettu myös panssarintorjuntaryhmä, jonka aseina on 500
metriin ulottuvat NLAW–panssarintorjuntaohjukset.
Komppanialla keskeisen taisteluvoiman muodostavat kolme
jääkärijoukkuetta. Joukkueeseen kuuluu komentoryhmä,
tulenjohtoryhmä ja kolme jääkäriryhmää. Joukkue liikkuu
pääasiassa kolmella telakuorma-autolla. Joukkueen johtajalla
ja tulenjohtajalla on MATI -tais-

telunjohtojärjestelmän päätelaite. Ainakin ryhmänjohtajille on
tulossa kevyt käsivarteen kiinnitettävä päätelaite, ja he voivat
olla viestilaitteilla kaksisuuntaisesti yhteydessä joukkueen
johtajaan tai muihin ryhmänjohtajiin. Aseistuksena joukkueella
on rynnäkkökiväärit, kolmessa
rynnäkkökiväärissä on kiväärikaukoputki 04 – ACOG, kuusi
konekivääriä, 15 kertasinkoa,
1 – 2 ilmatorjuntakonekivääriä,
viuhkapanoksia ja telamiinoja.
Nyt aseisiin ollaan hankkimassa
punapiste- sekä pimeätähtäimiä.
Kevyessä kranaatinheitinjoukkueessa on kolme 81 mm:n
heitintä tehtävänään tukea
jääkärikomppanian taistelua
epäsuoralla tulella. Käyttöön
on tulossa telakuorma-auton
perävaunuun sijoitettuja 81:n
mm:n kranaatinheittimiä, jolloin liikkuvuus, yllättävyys ja
tulenavausnopeus paranevat
ratkaisevasti. Tulenjohtajilla on
MATI –päätelaite, jolla saadaan
suoraan karttanäytölle oma sijainti, maalit, varmuusetäisyydet
ja ampumasuunnat sekä lisäksi
maalinpaikantamislaite 15, joka
antaa suoraan maalin suunnan,
etäisyyden ja koordinaatit. Maalinpaikannuslaite voidaan yhdistää päätelaitteeseen ja viestittää
maalit suoraan tuliasemaan. Tuliasemassa kranaatinheittimillä on käytössä päätelaite, josta
näkyy suoraan arvot heittimien
suuntaamiseksi maaliin.
Huoltojoukkue on suorituskykyinen ja liikkuva. Huoltopaikkoja pyritään ryhmittämään etupainoisesti jääkärijoukkueiden
tukemiseksi. Kenttämuonituksen lähtökohtana pidetään, että
taistelijoille tarjotaan vähintään
yksi lämmin ateria vuorokaudessa. Jos kenttämuonitus ei
ole mahdollista, niin joukoille
varataan noin kolmen vuorokauden taistelumuona keittimineen.
Huoltojoukkueessa varaudutaan
jopa yleiskätköjen tekoon taistelualueelle huollon varmentamiseksi. Ensihoitoryhmä on
lääkärijohtoinen. Haavoittunut
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Kranaatinheitintela-ajoneuvo. Perävaunussa on ampumavalmis 81 mm:n kranaatinheitin.

Telakuorma-autoilla varustetun

jääkärikomppanian
organisaatio ja taistelutapa
saa henkeä pelastavan ensiavun
ryhmänsä taistelupelastajalta.
Kuljetuskunnon tarkastaa ja täydentää joukkueen lääkintämies.
Tämän jälkeen haavoittunut
evakuoidaan huoltojoukkueen
ensihoitopaikalle. Tavoiteaika
lääkäritasoiseen ensihoitoon on
yhden tunnin kuluessa haavoittumisesta.

Uusi jääkärikomppanian taistelutapa

Uuden taistelutavan tapaista toimintaa kokeiltiin jo 1970-luvun
alussa, mutta hajallaan toimivia
hitaasti liikkuvia joukkoja ei
kyetty johtamaan, kokoamaan
hyökkäyksiä varten ja huoltamaan sen aikaisilla välineillä.
Puuttui tarvittava johtamisjärjestelmä ja kesällä sekä talvella
liikkumaan kykenevät maastokelpoiset ajoneuvot. Siksi
oli valittava jäykän torjuva
tukikohtapuolustus ja tiukasti
koossa tapahtuvat etenemiset
hyökkäyksineen. Nykyaikaisin
menetelmin tuollainen toiminta
on helposti havaittavissa ja sen
jälkeen kierrettävissä tai tuhottavissa epäsuoran tulen tai rynnäkköhävittäjien iskuilla.
Suurin muutos on se, että
maaston pitäminen tai pidettävän maaston takaisin valtaaminen ei ole enää pääasia vaan nyt
pyritään kaikin keinoin tuottamaan viholliselle mahdollisimman suuret tappiot. Taistelua ei
käydä ainoastaan tukikohtien
edessä 600 metrin syvyisellä
alueella. Nyt taistelu suunnitellaan niin, että vastustajaa ohjataan etenemään meidän kannalta
edulliseen asemaan, minkä jälkeen vihollista tuhotaan koko
taistelualueella samanaikaisesti.
Vihollisen tiedustelu kykenee
havaitsemaan ehkä pääosan valmisteluistamme, minkä vuoksi
naamiointi ja harhauttaminen
valelaitteineen ovat tärkeitä jo
taistelun valmisteluvaiheissa.
Valmisteluvaiheessa paljastuu
helpoiten linnoittaminen, tiestön
suluttaminen, vilkas ajoneuvo-

Puolustusvoimien käyttämä maastoskootteri

Henkilökohtaisesti annettu suullinen käsky on edelleen johtamisen perusta ja päätapa.

liikenne, huollon materiaalivarastot ja laajat ryhmitysalueet.
Siksi valelinnoitteet, valesulutteet, liikenteen säännöstely sekä
useammalle reitille hajauttaminen ja valemaalit sekä -tukikohdat pitää suunnitella ja rakentaa
suuritöisyydestään huolimatta.

Meidän pitää onnistua tässä
harhauttamistoiminnassa, koska silloin joukkomme on paremmassa suojassa vihollisen
tulenkäytöltä, kun se pääosin
kohdistuu valelaitteisiin ja valetukikohtiin. Kun puolustava
komppania aloittaa toiminnan

puolustuskeskuksessaan, niin
töiden on alettava kaikissa ja
kaikenlaisissa tukikohdissa yhtä aikaa. Painopiste on tietenkin
varsinaisissa tukikohdissa, mutta työosastoja on oltava vale-,
vara- ja vaihtotukikohdissa, ja
niihin on ajettava kulku-urat

kuten varsinaisiin tukikohtiin.
Puolustuskeskuksen etupuolelle tulisi lähettää ainakin yksi jääkärijoukkue tuottamaan
tappioita etenevälle viholliselle
väijytyksin ja tuliylläköin joko
joukkueen tai ryhmän voimin.
Joukkue tuhoaa sopivia vihollisen kohteita myös epäsuoralla
tulella tai joukkueen nopein iskuin. Toiminta puolustuksessakaan ei saa olla passiivista odottelua eikä jäykän torjuvaa.
Taisteluosaston iskuvoiman
muodostavat
jääkärikomppaniat.
Jääkärikomppanian
päätehtävä hyökkäyksessä on
lyödä vihollinen yksin tai yhdessä taisteluosaston muiden
joukkojen kanssa. Olennaista
hyökkäyksessä ei ole alueiden
valtaaminen vaan tappioiden
tuottaminen tuhoamisalueella
oleville vihollisille. Komppanian jääkärijoukkueet on pyrittävä suuntaamaan useasta suunnasta ja keskittämään vaikutus
tuhoamisalueelle ajallisesti ja/
tai paikallisesti. Hyökkäyksen
suuntaaminen useasta suunnasta
mahdollistaa yllätyksen ja hidastaa vihollisen vastatoimenpiteitä. Jääkärikomppania voi
jättäytyä vihollisen selustaan ja
hyökätä laajalla alueella joko
komppaniana tai joukkueittain.
Tällaisen hyökkäyksen valmisteluvaiheessa jääkärikomppania
voidaan ryhmittää pääosin varsinaisen vastuualueensa ulkopuolelle lähtöalueelleen. Suojaa
on haettava perusteellisesta naamioinnista, hajaryhmityksestä
ja/tai tukeutumalla rakennettujen alueiden tarjoamaan suojaan.
Yllättäen hyökkäysalueelle siirtyvä komppania iskee vihollisen
tuliasemiin, johtamispaikkoihin,
huoltoon tai polttoaine- ja ampumatarvikekuljetuksiin. Tehtävän
suoritettuaan komppania irtautuu
maastoitse koossa tai joukkueittain taisteluosaston yhteyteen.
Jääkärikomppanian toiminnan
onnistuminen edellyttää hyvin
toteutettuja hyökkäysvalmisteluja ja hyvää tilannekuvaa päätöksenteon pohjaksi.

Lopuksi
Uutta taistelutapaa kehitetään
edelleen. Meillä on koulutusohjeiden luonnokset, mutta
käytössä ei ole vielä virallisia
ohjesääntöjä. Uusi taistelutapa
vaatii joukoilta oma-aloitteellisuutta sekä sitkeyttä. Erityisesti johtajilta vaaditaan rautaista
ammattitaitoa, nopeaa päätöksentekokykyä ja aktiivisuutta.
Uudessa taistelutavassa päällikön ja varapäällikön osaamisvaatimuksia voidaan verrata
vanhan pataljoonan komentajalta vaadittavaan osaamiseen.
Vastaavasti joukkueenjohtajan
ja varajohtajan osaamisen on
oltava lähellä nykyisten päälliköiden osaamistasoa. Riittääkö
5½ tai 11½ kuukauden varusmiesten koulutusaika tarvittavan koulutustason saavuttamiseksi. Onko taidot hiottu sekä
kesä- että talvitaisteluja varten.
Kertausharjoitusten vuosikausien laiminlyönti ja nykyiset
lyhyet kertausharjoituspätkät
eivät mahdollista reserviläisten
taitotason nostamista osaamistasolle.
Uusi taistelutapa vaatii onnistuakseen hyvät viestiyhteydet taisteluosastosta jääkäriryhmään asti, koko osastolle
maastokelpoiset kesät talvet
liikkuvat ajoneuvot ja tehokkaat tulivoimaiset aseet. Vihollinen on panssaroitu ja sillä
on ehdoton ilmaylivoima, siksi
joukkojen panssarintorjuntaja erityisesti ilmatorjuntakyky olisi oltava ehdottomasti
kunnossa. Puolustusvoimat
on alueellisille joukoille kehittänyt hyvät organisaatiot ja
toimivan taktiikan sekä taistelutekniikan, mutta välineistä
on huutava pula. Näillä budjettivaroilla alueellisia joukkoja
ei saada kunnolla varustettua.
Tästä puolustusvoimien rahan
niukkuudesta vastaa Suomen
hallitus ja eduskunta.

Eversti

evp

Heikki Hiltula
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Ystävyysmatka Tallinnaan
Virolaisten YK tehtävissä kaatuneiden sotilaiden muistomerkki
Paldiskissa.

Johannes Törsin museon hieno sisääntulosilta

Pieni osa Törs museon asekokoelmia

Lapin reserviläiset tekevät kunniaa JR 200 sotilaiden muistomerkillä. Kukat laskivat Reserviläispiirin puheenjohtaja Jari Vaarala ja
Reserviupseeripiirin varapuheenjohtaja Timo Alaräisänen.

n Lapin piirien yhteistyö Kaitseliitin Tallinnan Harju Malevan
kanssa sai uudet mittasuhteet
kun Lapin runsaan kolmenkymmenen hengen joukko kävi viikonloppuvierailulla Tallinnassa.
Matka oli pitkä mutta antoisa.
Liikkeellelähtö tapahtui klo
01.00 Toramon Reserviläistalolta. Varhainen ajankohta selittyy
tietenkin sillä, että Helsinkiin on
pitkä matka – 830 kilometriä.
Mukaan bussiin poimittiin osallistujia Muurolasta, Koivusta,
Keminmaalta ja Kempeleestä.
Kuljettajat Timo Nyman ja
Ilkka Suhonen vuorottelivat
ja bussi hiljeni pikku hiljaa kun
matkalaiset alkoivat torkkua
omaan tahtiin. Pari pientä jaloittelutaukoa luonnollisesti pidettiin ja Vaajakoskella pidettiin
pidempi lounastauko. Hyvissä
ajoin puolen päivän jälkeen
kääntyi Ylläs Express Länsisataman terminaalin eteen ja
matkanjohtaja ja kuljettaja ”kipaisivat” hakemaan maihinnousukortit. Eckerö Linen Finlandia
imaisi matkalaiset neljäntoista
jälkeen ja hiven ennen kolmea
peruutti laiva ulos laiturista.

Perillä Tallinnassa
Hivenen nuutuneet matkailijat
siirtyivät A-terminaalissa uudelleen bussiin, jonka vierellä
olivat vierailun isännät Vello
Siidar ja Erkki Tikan väkeä
vastassa. Läpi perjantai ruuhkaisen Tallinnan ajoimme Dzingel
hotelliin, jossa huoneet olivatkin valmiina. Pikaisesti laukut
huoneeseen ja takaisin autoon,

Toiminnanjohtaja Leinonen luovuttaa Johannes Törsille Lapin piirien standaarit kiitoksena monista museokäynneistä joilla hän on
lappilaisia vieraita opastanut.

Kaitseliitin Harju Malevan Sauen komppanian tukikohdassa järjestäydyttiin illalla yhteiskuvaan Sauen komppanian lipun kanssa.
Sauen komppania on ainoa perusyksikkö Virossa jolla on oma toimitalo varastoineen. Mahtavan toimeliasta joukkoa ovat meidän
yhteistyökumppanimme Tallinnassa.

jolla siirryimme Harju Malevan
esikuntaan ”tulopuhutteluun”.
Vello Siidar kertoi matkalaisille
Kaitseliiton ja Harju Malevan
historiasta. Kiersimme myös
pienen lenkin alueella, jossa
samanaikaisesti valmistautui
paikallinen komppania viikonlopun maastoharjoitukseen.
Vierailun viikonloppu oli Harjun Malevalle todella kiireinen,
sillä heillä oli sekä miesten yksiköille että naisten Kodukaitse
osastolla pitkä harjoitus menossa koko viikonlopun.

Vapautuksen museoon
ja Parlamenttiin vierailut
Pitkä yö uni kunnon vuoteessa
virkisti joukkoa ja aamiaisen
jälkeen nousikin bussiin sangen virkeä porukka. Lähdimme
vierailulle Johannes Törsin
perustamaan ja ylläpitämään
sangen mielenkiintoiseen museoon Tallinnan Lentokentän lähialueella. Törs oli itse paikalla
esittelemässä museota ja hänen
hersyvä tapansa kertoa esineistä
ja tapahtumista oli matkalaisille
mieleen. Kiitoksena vierailusta
ja monista aiemmista vastaavista käynneistä luovutettiin
Johannes Törsille Lapin reservipiirien standaarit muistoksi
käynnistä. Törs luovutti vierailleen Museonsa standaarin
muistoksi hyvästä yhteistyöstä.
Museovierailun jälkeen olikin
jo aika siirtyä ruokailuun. Vana
Willem ravintolassa nautimme
kunnon lounaan alkupaloineen
ja jälkiruokineen. Kupu täynnä
hyvää ruokaa olikin ohjelmas-

sa seuraavaksi vierailu Viron
parlamenttiin, jossa olikin ko.
lauantaina avoimet ovet vieraille. Toompealla sijaitseva
parlamenttitalo oli tärkeä vierailukohde sillä Viron valtion
parikymmenvuotinen uusi itsenäisyys on maassa äärettömän
tärkeä asia.

Paldiskin muistomerkkien kautta Sauelle
Pikainen käynti hotellilla ja sen
jälkeen suunnattiin bussin keula
Paldiskin kaupunkiin. Paldiski
oli Neuvostoliiton aikana todella merkittävä sotilastukikohta ja
siellä oli asukkaita n. 14 000.
Nyt se on huomattavasti pienempi, ja vaikka sinne on rakennettu uusiakin taloja, on
siellä vielä näkyvissä itänaapurin ”rakennuskulttuuri” kaikessa karuudessaan.
Laskimme kukkatervehdykset kahdelle muistomerkille.
Ensimmäinen oli YK tehtävissä
kaatuneiden Eestiläisten sotilaiden (14 henkilöä) muistomerkki
ja toinen oli suomalaisittain erittäin tärkeä - virolaisten Suomen
poikien JR 200 muistomerkki.
JR 200 osallistui jatkosotaan
mm. Tali - Ihantalan rintamalla
ja teki sen kunniakkaasti. Rykmentin sotilaat kokivat sodan
jälkeen hyvinkin karuja kohtaloita valloittajavaltion taholta.
Monet rykmentin sotilaat taistelivat pitkään sodan loppumisen
jälkeen ”metsäveljinä” yrittäen
epätoivoisesti saada Neuvostoliittoa luopumaan Viron maaperästä. JR 200 sotilaat ovat

kunniakansalaisia niin Virossa
kuin Suomessa.
Matkaa jatkettiin Paldiskin
niemimaalle aivan sen kärkeen
jossa samanaikaisesti oli harjoituksissa Harju Malevan Kaitsekodu. Jylhä maisema ja kaunis
ilma olivat seurana näköalapaikalla.
Illan päätteeksi olikin sitten
grilli-ilta Sauen komppanian
omassa tukikohdassa Sauen
kaupungin kätköissä. Sauen
komppania on ensimmäinen
komppania Virossa jolla on oma
tukikohta rakennukset ja alue
omistuksessa. Sauen komppania on ollut erittäin aktiivinen
ja tehokas. Sen toiminta on
hyvä esimerkki mille tahansa
vapaaehtoiselle maanpuolustus
joukolle.
Vello Siidar ja Erki vastaanottivat kiitoksena vierailtaan
Fiskarsin retkikirveet ja Harjun
komppanian seinälle tuli suuri
teräslautanen johon oli kaiverrettu liittojemme logot muistona
tästä vierailusta.

Kotimatka alkaa
Sunnuntaiaamuna oli joukko
aamiaisella ajoissa ja bussiin
nousi aikataulun mukaan tyytyväisiä matkalaisia. Lautta lähti
klo 12 ja sitä ennen oli vielä hyvää aikaa tehdä tuliaisostoksia.
Vaikka tämä oli ensimmäinen
suuremman joukon vierailu, oli
kaikkien yhteinen mielipide,
tänne tullaan uudestaan ja melko pian. Liekö Saarenmaa seuraava hyvä vierailukohde - lähitulevaisuus näyttää. (kl)
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Kiikarissa ahkera keulakuva
n Reserviläisliitto etsii uutta
puheenjohtajaa. Ehdokkaita esitellään liiton tiedotuskanavissa
sitä mukaan, kun viralliset esityksiä saadaan yhdistyksiltä.
Reserviläisliitolle valitaan
uusi puheenjohtaja marraskuun
liittokokouksessa Lappeenrannassa, sillä nykyinen puheenjohtaja Mikko Savola ei jatka
pestissään perhesyiden vuoksi.
Savola on toivonut puheenjohtajavaaleihin runsaasti ehdokkaita eri tahoilta: järjestökentältä, politiikasta ja elinkeinoelämästä.
Reserviläisliitossa puheenjohtajan rooli on iso. Puheenjohtaja ei toimi vain liiton keulakuvana, vaan tekee paljon
töitä liiton eteen arkena sekä iltaisin ja viikonloppuisin. Valittavan puheenjohtajan toivotaan
myös tuovan omaa asiantuntemustaan ja näkemyksiään käytettäväksi liiton kehittämiseen.
Puheenjohtajan valintaprosessi tulee olemaan avoin ja
oikeus asettaa ehdokkaita on
liiton jäsenyhdistyksillä. Kun
yhdistyksestä lähetetään kirjallinen tai sähköinen esitys
puheenjohtajaehdokkaasta liit-

Viime vuonna kuusi vuosikymmentä taivaltaan juhlinut Reserviläisliitto etsii uutta puheenjohtajaa. (Kuva: Reserviläisliitto)

toon, siitä tiedotetaan yhdistyksille ja piireille.
- Teemme toimistolla uutisen, jossa ehdokas esitellään.
Uutinen julkaistaan netissä,
lähetetään sähköpostilla yhdistyksille ja piireille sekä jaetaan
sosiaalisessa mediassa, Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg kertoo.
Mahdollisimman hyvän ja
monipuolisen tiedottamisen
vuoksi esityksessä olisi hyvä

olla mukana puheenjohtajaehdokkaan kuva- ja vaalimateriaalia, joista selviävät mm.
ehdokkaan tavoitteet Reserviläisliiton osalta.
- Toivon rehtiä vaalikampanjaa. Lupaan, että liiton toimisto auttaa ja tukee ehdokkaita
tasapuolisesti mutta samalla
toivon, että vaalikampanjoinnissa keskityttäisiin asioiden
eteenpäin viemiseen ja uusiin
ideoihin sekä linjauksiin Suo-

men suurimman ja tunnetuimman maanpuolustusjärjestön
kehittämiseksi, Nyberg linjaa.
Kaikki ehdokkaat on tarkoitus esitellä 17.10. ilmestyvässä Reserviläinen-lehdessä. On
myös todennäköistä, että lokakuussa pidettävien piirikokousten yhteydessä järjestetään
vaalipaneeleita.
- Tämän vuoksi toivomme, että kaikki puheenjohtajaehdokkaat olisivat selvillä
syyskuun loppuun mennessä,
Nyberg taustoittaa.
Reserviläisliitto, Suomen
Reserviupseeriliitto, Reserviläisurheiluliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto ja Maanpuolustusnaisten liitto järjestävät
yhteisen liittokokoustapahtuman 19. - 20.11. Lappeenrannassa. Tapahtumasta tulee
näyttävä ja tapahtumarikas,
koska neljän liiton esityslistalla on puheenjohtajavaali.
Reserviläisliiton kokouksessa käsitellään puheenjohtajavaalin lisäksi todennäköisesti
myös liiton sääntöjen ja hallintojärjestelmän muutosta Niinpä paikalle on odotettavissa
ennätysyleisö.

Reserviläisten NATO-näkemykset
aiempaa epävarmoja
n NATO-kannastaan epävarmojen reserviläisten määrä on
noussut puolessa vuodessa yli
kahdeksan prosenttiyksikköä.
Nelisenkymmentä prosenttia
Reserviläisliiton jäsenistöstä
(41%) hakisi nyt sotilasliitto
NATO:n jäsenyyttä. Kannatus
on viime lokakuusta laskenut
runsaat viisi prosenttia (5,3%)
ja vuodentakaisista luvuista
vajaat kahdeksan prosenttia
(7,6 %). Tämä selvisi Reserviläisliiton 5.-12.4.2016 välillä
tekemästä jäsentutkimuksesta,
johon vastasi vajaat neljä tuhatta liiton jäsentä. Tutkimuksen virhemarginaali on 1,6 %.
Samanaikaisesti myös jäsenyyden vastustus laskee.
NATO-jäsenyyden hakemista
ilmoitti nyt tehdyssä tutkimuksessa vastustavansa vajaat 36
prosenttia (35,6%) reserviläisistä kun viime lokakuussa
vastustajia oli vajaat 40 prosenttia (39%) jäsenistöstä.
Suurin muutos on kuitenkin
tapahtunut kannastaan epävarmojen määrässä. En osaa sanoa -vaihtoehdon valitsi liiton
jäsenkyselyssä noin neljännes
(23,4%) vastaajista kun vielä
viime lokakuussa epävarmoja
oli vain 15 prosenttia (15,4%)
vastaajista.
Perinteisesti reserviläiset
ovat olleet NATO-kannoissaan
selvästi muita suomalaisia varmempia mutta ero on viime
kuukausina selvästi pienentynyt. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan viime
marraskuun tutkimuksessa
27 prosenttia suomalaisista ei
osannut ottaa kantaa NATO-jäsenyyteen.

NATO-joukkoja Trident Juncture harjoituksessa viime vuonna. (Kuva: NATO)

Reserviläiset ovat myös
hieman entistä epävarmempia
siitä, miten Ruotsin mahdollinen hakeutuminen NATO-jäseneksi vaikuttaisi Suomen
ratkaisuihin. Nyt tehdyn tutkimuksen mukaan noin 56 prosenttia (55,6%) reserviläisistä
hakisi Ruotsin vanavedessä
NATO-jäsenyyttä kun viime
lokakuussa tätä kannatti 61
prosenttia. Kannastaan epävarmojen reserviläisten määrä on
noussut yli seitsemän prosenttiyksikköä (7,4%).
Viime lokakuun tapaan selvä
enemmistö (58,6%) reserviläisistä järjestäisi kansanäänestyksen NATO-jäsenyyden hakemisesta. Tässäkin kysymyksessä epävarmuus on kuitenkin
hieman (3,7%) lisääntynyt.

Naisten ja miesten
näkemyksissä isot erot
Maanpuolustustiedotuksen
suunnittelukunnan
(MTS)
kansalaistutkimusten mukaan
miehet kannattavat NATO-jäsenyyttä selvästi naisia laajemmin. Viime marraskuun tutkimuksessa kannatus oli miesten
keskuudessa seitsemän prosenttiyksikköä naisten vastaavaa
korkeampi.
Reserviläisliiton jäsenistön
osalta ero näyttää olevan vieläkin suurempi. Nyt tehdyssä tutkimuksessa naispuolisista vastaajista vain vajaat 27 prosenttia
(26,7%) ilmoitti kannattavansa
jäsenyyden hakemista, kun taas
miesvastaajista jäsenhakemuksen NATO:lle lähettäisi lähes 42

prosenttia (41,7%). Naispuolisista vastaajista lähes 44 prosenttia (43,2%) ei osannut ottaa
jäsenkyselyssä asiaan kantaa.
Myös Ruotsin mahdollinen
NATO-hakemus vaikuttaisi
naisten kantoihin vähemmän,
sillä vain runsaat 38 prosenttia (38,4%) naisista kannatti
NATO-jäsenyyden hakemista
Ruotsin vanavedessä. Miehistä
Ruotsia peesaisi hakemusasiassa yli 56 prosenttia (56,3%)
vastaajista. Myös tämän kysymyksen osalta kannastaan epävarmojen naisvastaajien määrä
on huomattavan suuri (37%).
Naisvastaajien pienen määrän
johdosta (146 kpl) tuloksista on
kuitenkin sukupuolierojen osalta vaikea vetää varmoja johtopäätöksiä.
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JATKOA SIVULTA 5
Vaihto tapahtui ja toisena
parina lähtivät matkaan nuoret
Vänrikit Taneli Laukkanen ja
Mika Tyrväinen. Kolmantena parina jatkoivat joukkueen
varajohtaja Ylikersantti Jyrki
Ilvesluoto ja Kersantti Janne
Pääkkö. Jyrki ja Janne hiihtivätkin pitkän osuuden kovan
kuntonsa vuoksi. He toimittivat viestin neljännelle parille.
Matkaan lähtivät kovakuntoiset maratoonarit Ylikersantti
Kauno Anttila ja Jääkäri Jari
Välijeesiö. Viidentenä parina
hiihtivät Luutnantti Jari Vaarala ja Viestimies Keijo Perttamo toimittaen viestin välimaaliin.
Toisen osan suoritti joukkueemme ankkuri, joukkueen
johtaja Kapteeni Jani Harju.
Hän hiihti mallikkaan suorituksen ja loppusijoitus oli
kuudes. Kilpailun varahiihtäjänä toimi Ylikersantti Kari
Murtola joka teki yhteistyötä
huoltajamme Jääkäri Marko
Tervosen kanssa. Kuljettajina toimivat Alikersantti Timo
Venäläinen ja Korpraali Jarmo Huhtanen. Tällä Lapin
joukkueella mentiin tämän
vuotinen Oltermannin hiihto.
Tärkein tavoite – viestin perille vieminen onnistui. Isompia
huteja ei tullut.
Toki parantamisen varaa
jäi. Tarkalla reitinsuunnittelulla voi säästää jopa tunteja.
Kilpailureitti on suunniteltava
tarkoin hyödyntäen tienpohjia, linjoja, latuja ja polkuja
ja välttäen vaarojen ylityksiä.
Toki joskus kannattaa oikaista
metsän tai järven poikki aikaa
säästäen. Jokainen ”umpihankiosuus” syö miestä ja hidastaa
parin etenemistä.
Kilpailuvarusteena meillä oli
SA-sukset, sauvat, pipo, lumipuku ja kumisaappaat. Kovimmat joukkueet panostivat voiteluun ja ilmastointiteippiin.
Huoltajat hioivat ja voitelivat
hiihtäjien suksia yömyöhään
ja ilmastointiteipillä teipattiin
pitkät alushousut sukkiin kiinni, etteivät sukat valu sekä sen
jälkeen kumisaappaat teipattiin
tosi tiukkaan nilkan ympärille,
ettei hölsky ja saa terävämmän

potkun. Nämä ovat niitä tietoja
ja kokemuksia, joita tulemme
käyttämään tulevissa kisoissa.
Lopputulos tulee varmasti paranemaan.
Mutta kuntoa kisa vaatii.
On ihan uskomatonta, kuinka
kovakuntoista väkeä löytyy
vielä varusmiehistä sekä varsinkin reserviläisistä. Puhutaan
huonosta kunnosta, mutta kun
tutustutaan tähän keihään kärkeen, niin huh, huh… Rehellisesti sanottuna reserviläissarjassa pärjäävät vain tosikovakuntoiset reserviläiset tai kilpahiihtäjät. Oman mausteensa
hiihtoon tuo viestikapulana
kuljetettava rynnäkkökivääri,
joka ei itse asiassa painanut selässä ollenkaan. Sotilassuksiin
tottumattomilla tulivat etureidet kipeiksi kovan suorituksen
jälkeen.
Kummassakin sarjassa palkittiin kolme parasta joukkuetta. Muille joukkueille luovutettiin kunniakirjat. Kilpailun
kulkua voi seurata jälkikäteen
osoitteesta www.gpsseuranta.
net. Lapin joukkue kilpailee
nimellä Lappi.
Kisojen tulokset sarjoittain:
A-sarja:
1. Kainuun prikaati, kokonaishiihtoaika 6.13.20, 2.
Utin jääkärirykmentti 7.35.27,
3. Porin prikaati 7.40.32, 4.
Maanpuolustuskorkeakoulu
8.14.45, 5. Karjalan prikaati 8.22.36, 6. Panssariprikaati 8.47.16, 7. Maasotakoulu
8.56.50, 8. Jääkäriprikaati
8.57.35, 9. Rannikkoprikaati
11.50.21, 10. Kaartin jääkärirykmentti 13.42.43
B-sarja:
1. Pohjois-Karjala, kokonaishiihtoaika 5.54.00, 2. Etelä-Savo 6.01.18, 3. Kymenlaakso 6.27.45, 4. Pohjois-Savo 6.43.20, 5. Keski-Suomi
8.44.43, 6. Lappi 10.07.45
Kilpailun ulkopuolella hiihti
B-sarjassa Lounais-Suomen
joukkue, jolla ei virallista sijoitusta.

Hyvää kesää
kaikille!

Toivottaa Lapin Nuijan toimitus

Kirjoitti: Jari Vaarala
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Tuomo Koivisto ampui perinnekiväärin
300 m:n Suomen mestariksi Mikkelissä
n Rovaniemen Reserviupseerikerhon Tuomo Koivisto
onnistui 21.5.2016 Mikkelissä käydyissä perinnekiväärin
SM-kisoissa. Tuloksena oli
Suomen mestaruus 30 laukauksen kilpailussa tuloksella 268
pistettä. Tämä siitäkin huolimatta, että Koivistolla on motivaatio ollut välillä "hukassa".
"Vaikeudet ovat koostuneet
henkisestä puolesta, motivaatiota ammuntaan ja sen harjoitteluun ei ole ollut käytännössä
laisinkaan. Niin fyysinen kuin
lajitreenikin on puuttunut tältä vuodelta, kun ei kiinnosta,"
kertoo tuore Suomen mestari.
Maaliskuussa sentään kilpaili Oulussa perinnease cupin
300m kisassa tuloksena voitto.
Tämä herätti pienen onnistumisen kipinän miehessä, joka
on ollut melkoisen yksinäinen
susi nykyisellään Lapissa perinnekivääriammunnassa. Kun
onnistumiset tulivat vielä huhtikuussa ja toukokuussa Oulun
kisoissa alkoi mies itsekin us-

koa mahdollisuuksiinsa, "lahjattomat ne treenaa."
Koivisto oli jo vähällä peruuttaa osallistumisensa Mikkelin SM-kisaan, mutta onneksi tämä ei sitä tehnyt. Mikkelissä ammuttiin ensin lauantaina 300m kisa ja heti perään
3-asentoinen kiväärikisa. "Sää
oli pilvinen ja vettä tihkutteli,
lievä tuuli etu vasemmalta. Pilvisyys oli sateesta huolimatta
ohut, joten valoa oli runsaasti
ja se oli pilviverhosta johtuen
tasainen. Täydellinen valo-olosuhde minun silmälleni," Koivisto analysoi hänelle ominaiseen tapaan.
Mikkelissä tauluna oli SA01
joka poikkesi totutusta umpimustasta keskiöstä. 01:ssä
musta rengas alkaa 6:sta kun
normi taulussa se alkaa jo
5:sta. Musta on täten 10cm
pienempi ja lisäksi valkoinen
”pallo” keskellä. 01 taulu aiheuttaa sen että siihen on paljon vaikeampi ottaa tähtäys
mustan reunaan kuin normi

umpimustassa keskiössä. Näin
ollen Koivisto päätti koettaa
tähdätä valkoiseen keskipalloon. Kohdistuksissa koro sattui kerralla kohdalle, sivua piti
siirtää 1/8 verran vasempaan.
Aseena minulla oli hänelle uudempi m28-30 kivääri, jolla
Koivisto ei ollut kisannut aikaisemmin, koska sain siihen
mieleisensä laukauksen vasta
talvella asesepän trimmissä.
Kivääriin kävi parhaiten D46
12 grammainen luoti.
Koivisto ampui kisan ilman
ennakko-odotusta rennoin mielin eikä laskenut väliaika pisteitä (tulospalvelu on sitä varten), vasta tulosten tultua julki
hän huomasi onnistuneensa.
"Ammunta oli rentoa, asento
oli hyvä, laukaisut onnistui ja
keli oli paras mahdollinen (minulle), ennen kaikkea ase-patruuna toimi hyvin," huokasi
tämä armoitettu kiväärimies
Lapista selätettyään talven vaikean kauden ampujan urallaan.
Asentokilpailussa Koivisto

ei enää onnistunut 300 metrin
kisan tavoin lauantai iltapäivällä kuten ei enää sunnuntain
kenttäkisassakaan. Mielessä
hänellä on jo, mitä pitää parantaa - fysiikkaharjoitteluun.
"Kisoista jäi hyvä maku, ehkä
joskus vielä heräisi innostus
harjoitteluunkin. Selvää on että
fysiikka treenin puute heijastuu eniten tuohon pysty asentoon, joka ei silti ihan surkea
nytkään ollut."
Tulokset:
300m (30ls.) 268p. sija 1.
3-asent. (94, 86, 84) 264p. sija 7.
kenttä (97, 65) 162p. sija 8.

Tero Hyttinen

Ltn Tuomo Koivisto poseeraan
perinnekiväärinsä kanssa
perinneasussa M/36
kenttäuniformussa.

Avoinna ma-pe
Niurontie 2, Ylitornio

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

HYDRAULISET, agrigaatit, pesurit,
Dynaset-laitteet, laserlaitteet ym.

TIE TEAM

MAURI JUVANI

POHJOLAN
LIIKENNEKOULU OY

puh. 0400 543 383, 016-571 808

Sauli Nousiainen 0400 326 519
www.pohjolanliikennekoulu.fi

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

Neste Ylitornio • 020 7571 591
Alkkulanraitti 85, Ylitornio
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SRA:n piirinmestaruudet
ratkaistiin Ylitorniolla
n Lapin piirinmestaruudet
reservijärjestöjen sovelletun
reserviläisammunnan (SRA)
osalta ratkaistiin sunnuntaina
22.5.2016 Ylitornion Palovaarassa. Järjestelyistä vastasivat Ylitornion Reserviupseerit ja Ylitornion Reserviläiset. Kilpailuihin
oli ilmoittautuneena 22 ampujaa,
mutta aamulla asetarkastukseen
heistä saapui 18. Tällä kertaa naisampujia ei ollut mukana lainkaan. Tällä hetkellä Lapissa SRA
ampujia on reserviläisissä 122
ampujaa ja reserviupseereissa 22
ampujaa.
SM-kilpailuihin, jotka käydään
tänä vuonna elokuun alussa Sotinpuron ampumakenttäalueella
Pohjois-Karjalassa, karsinta tehtiin samassa kilpailussa Ylitorniolla. Lappi saa asettaa nykyisillä harrastajamäärillä 4 ampujaa reserviläisistä sekä 2 ampujaa
reserviupseereista. Käytännössä
piirit muodostavat kaksi kolmen
hengen joukkuetta – Lapin Reserviläispiirin joukkue sekä reservipiirien sekajoukkue.
Ylitornion kilpailussa ampujien taitoja mitattiin neljällä
rastilla. Pistoolirastin teemana oli torjua vihollisen ylläkkö
parakeilla ja haulikkorastilla
tuhottiin sissipolulla vihollisen
alueelle ampumia sirotemiinoja.
Kahdella kiväärirastista toisella
järjestettiin väijytys tiellä vihollisjoukon komentoryhmää varten
sekä torjuttiin kalliokielekkeen
vartiopaikalla vihollisryhmän
hyökkäys. Lähtökohtana SRA
kilpailuissa on, että kiväärirastien
kokonaispainoarvon tulisi olla kiväärirastien osalta noin 60 – 65
%, pistoolirastien osalta noin 30
% sekä haulikkorastien osalta
enintään 10 %. Lisäksi voidaan
ampumataitoa mitata tarkkuuskiväärillä, joka asetyyppinä ei tällä
kertaa ollut lainkaan mukana.
Tuomarit kilpailussa olivat
Ylitornion yhdistyksistä lukuun

www.tuomaalat.fi

Ylitornion Ilkka Mustonen onnistui napakympin arvoisesti pistoolirastilla, jonka teemana oli yllätys
parakeilla. – Voittajakolmikko palkintojen jaossa vasemmalta Karvo, Mustonen ja Pääkkö.

ottamatta tulospalveluvastaavaa
Taina Ylikangasta, joka oli
tullut Kemin suunnasta avustamaan kilpailun järjestelyissä.
Ylitornion kilpailu pidettiin
Palovaaran soranottoalueella
ja lupa ammuntaan oli saatu
aluetta osin hallinnoivalta Napapiirin Kuljetus Oy:ltä sekä
yksityiseltä maanomistajalta.
Yhdistykset järjestävät maanomistajien luvalla vuosittain
muutaman SRA harjoituksen
sekä tarkka-ammuntaa erikseen
maanomistajien kanssa sovittuina päivinä. Tärkeää on säilyttää
suhteet maanomistajiin siivoamalla jäljet ammuntojen jälkeen
sekä pitämällä huolen, että ampumatoiminta on yhdistysten
järjestämää sovittua toimintaa.

Ylitornion Reserviläisille
kaksoisvoitto
Ylitornion Reserviläisten Ilkka
Mustonen vei kokonaiskilpailun voiton loistavalla pistooliammunnalla, jota täydensivät
tasapainoiset suoritukset erityisesti kiväärirasteilla. Kilpailun
kakkoseksi nousi hivenen yllättäenkin uusi nimi alalla Janne

Pääkkö. Pääkkö rynni kiinni
hopeamitaliin ennen Rovaniemen Reserviläisten Jaakko
Karvoa nimenomaan hyvien
kiväärirastisuoritustensa ansiosta. Karvo periaatteessa johti kilpailua pistooli ja haulikkorastien
jälkeen, mutta kiväärirastit eivät

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

sujuneet aivan toivotulla tavalla
kokonaiskilpailun kannalta.
Ensi vuonna SRA:n piirinmestaruuskilpailuiden järjestelyistä vastaavat Rovaniemen
reserviyhdistykset.

Tero Hyttinen

Tulokset:
(Sija, Nimi, Yhdistys, Kilp. pist. Luokka, Sarja)

1. Ilkka Mustonen Ylitornion Reserviläiset 315,6515 Avoin Yli 50 v
2. Janne Pääkkö Ylitornion Reserviläiset 300,6387 Avoin TST
3. Jaakko Karvo Rovaniemen Reserviläiset 290,7243 Avoin
4. Markku Jumisko Rovaniemen Reserviläiset 289,2386 Avoin
5. Jukka Långstedt Rovaniemen Reserviläiset 286,2704 Avoin Yli 50 v
6. Petri Kauvosaari Ylitornion Reserviläiset 266,2214 Avoin
7. Jyrki Lehtoniemi Rovaniemen Reserviläiset 256,8423 Avoin TST
8. Reijo Huttunen Rovaniemen Reserviläiset 239,8178 Avoin Yli 50 v
9. Ville Vanha Ylitornion Reserviupseerit 201,1136 Avoin 7,62
10. Antti Tissari Keminmaan Reserviläiset 198,3921 Vakio 7,62
11. Asko Viinikka Tornion Reserviläiset 182,4364 Vakio
12. Mikael Laukkanen Ylitornion Reserviläiset 174,5307 Vakio Yli 50 v
13. Janne Korhonen Rovaniemen Reserviläiset 170,5427 Vakio
14. Esa Kadenius Ylitornion Reserviläiset 162,0050 Vakio
15. Tomi Hämäläinen Rovaniemen Reserviups.k. 144,4164 Avoin TST
16. Raimo Tunkkari Tornion Reserviläiset 105,8038 Vakio Yli 50 v
17. Jari Mukkala Rovaniemen Reserviläiset 73,2835 Avoin
DQ Jouni Heinikoski Keminmaan Reserviläiset Avoin
(DQ = hylätty)

� YLITO�NION

� APTEEKKI
Alkkulanraitti 52, 95600 YLITORNIO

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

Puh. 0400 534 595

www.ylitomionapteekki.fi

Kairatie 2, 96100 Rovaniemi

rmsahko@outlook.com
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Talvisodan sotavankihistoriaa
n Talvisodassa Suomenlahden ulkosaarilla sotavangeiksi joutuneiden kohtalot Seiskarin sotavangit
1939 – 1940 Sodan uhatessa maatamme syksyllä 1939 valtiovalta
pyrki siirtämään siviiliväestön
turvaan vaarallisimmilta alueilta
itärajan tuntumasta. Tässä ei täysin onnistuttu, vaan Talvisodan
syttyessä jäi eri puolilla rajaseutuja paikallista väestöä vihollisen
vangiksi. Tunnetuimpia ovat tapahtumat Hyrsylässä ja Petsamossa, joissa kokonaisten kylien asujaimisto joutui venäläisten käsiin
ja pakkotyöhön vankileireille.
Vähemmän tunnettua on, että
myös Suomenlahden ulkosaarilla
tapahtui vastaavaa. Neuvostoliiton yllättävän hyökkäyksen yhteydessä 30.11.1939 jäi Seiskarissa ja Lavansaaressa venäläisten
vangiksi joukko paikallisia asukkaita ja merivartijoita. Vangiksi
joutuneet siviilit olivat kalastajia,
jotka olivat osittain viranomaisten
määräyksestä noutamassa saarista
siellä vielä ollutta valtion, kuntien
ja yksityistä omaisuutta. Osa vangiksi jääneistä haavoittui pidätystilanteessa venäläisten sotilaiden
kranaatti-iskussa ja he joutuivat
hoidettaviksi sotavankisairaalaan.
Venäläiset säilyttivät ulkosaa-

relaisia siviilisotavankeja ensin
Seiskarissa, josta heidät siirrettiin helmikuussa 1940 Terijoelle.
Merivartijat kuljetettiin Venäjälle
Grjazovetsin vankileirille. Vankeja hyödynnettiin etenkin sodan
alkuaikoina neuvostopropagandassa ja heiltä yritettiin saada sanomalehdissä sekä lentolehtisissä
julkaistavia
Neuvostoliittoa ja ns. Terijoen
hallitusta ihannoivia lausuntoja.
Terijoelle siirron jälkeen sotavangit työskentelivät mm. erilaisissa
rakennustöissä.
Tässä kirjassa kuvataan Seiskarissa ja Lavansaaressa venäläisten
sotavangiksi joutuneiden suomalaisten siviilien ja sotilaiden vaiheet Neuvostoliitossa kuulusteluineen aina vangitsemistilanteista
heidän 30.5.1940 tapahtuneeseen
vapautumiseensa saakka. Tapahtumia taustoitetaan selostamalla
yksityiskohtaisesti Suomenlahden
ulkosaarten väestön evakuointi
kotisaariltaan syksyllä 1939.
Risto Anttila: Seiskarin sotavangit 1939-1940 ISBN 978-9519387-70-3.
Sidottu, kovakantinen, 172 s.
Hinta 29,50 (sis.alv). tilaukset@
portaalilehti.fi tai soittamalla puh.
0104 226590.

RUL:n UUDET KUNNIAJÄSENET
n Suomen Reserviupseeriliitto on 85 – juhlavuotensa kunniaksi kutsunut kaksi
uutta kunniajäsentä, kenraali Jaakko Valtasen ja erityisopettaja Juhani Puran.
Uudet kunniajäsenet julkistettiin 17.5.2016 Katajanokan
Kasinolla järjestetyllä juhlaillallisella.
Kenraali Jaakko Valtanen
(s. 1925) osallistui talvisotaan vapaaehtoisena lähettinä
ja radiomiehenä sekä jatkosotaan mm. tykistöupseerina.
Hänen pitkä ja ansiokas sotilasuransa päättyi puolustusvoimain komentajan tehtävään vuosina 1983–1990.
Jaakko Valtasella on lisäksi
erittäin suuret ansiot maanpuolustustahdon mittaamisen
ja maanpuolustustiedotuksen uranuurtajana. Reserviin
siirryttyään Jaakko Valtanen
on osallistunut aktiivisesti
keskusteluun vapaaehtoisen
maanpuolustuksen merkityksestä ja kehittämisestä. Hän
on Espoo–Kauniainen Reserviupseereiden jäsen. Jaakko
Valtanen asuu Espoossa.
Juhani Pura (s.1940) on

oli vuodet 1999–2006. Hän
oli myös Maanpuolustuskoulutus ry:n ensimmäinen puheenjohtaja 1993–1996. Hän
on kirjoittanut ja toimittanut
useita maanpuolustus- ja urheilukirjoja. Juhani Pura on
edelleen aktiivitoimija sekä
reserviupseeri- että veteraanitoiminnassa. Valkeakoskella
asuva Juhani Pura on sotilasarvoltaan kapteeni reservissä.

Liiton Päätapahtuma
Haminassa 5.8.

Reserviupseeriliiton uudet kunniajäsenet kenraali Jaakko
Valtanen ja kapteeni Juhani Pura.

erityisopettaja, joka on tehnyt
vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä ja erityisesti reserviupseeritoiminnassa poikkeuksellisen ansiokkaan uran
niin paikallis-, piiri- kuin
liittotasollakin. Juhani Pura

on toiminut mm. Valkeakosken Reserviupseereiden ja
Etelä-Hämeen Reserviupseeripiirin puheenjohtajana sekä
RUL:n liittohallituksen jäsennenä. RUL:n liittovaltuuston
puheenjohtajana Juhani Pura

Juhlavuoden päätapahtuma
järjestetään Hamina Tattoon
yhteydessä Reserviupseerikoululla Haminassa perjantaina 5.8. Lisätietoja päätapahtumasta löytyy netistä: http://
www.rul.fi/rul85vuotta/
Juhlavuonna uusitaan myös
Reservin kenttäjohtaja -kirja,
jossa painopisteenä ovat reservin johtajan sotilaalliset
perustaidot. Kirjassa korostuu
uusi taistelutapa ja sen vaatimukset erityisesti ryhmä-,
joukkue- ja komppaniatason
joukoille.

www.log45.fi – Klikkaa sisään!

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

puh. +46-70-377 6059
+46 927 770 30
Puhumme myös suomea

Kaikki puukauppa – ja metsäpalvelut alueellasi

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

INSINÖÖRITOIMISTO RAK-TOR OY
www.raktor.fi
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Kaatuneitten muistopäivä Muoniossa 15.5.
n Lapin sotaorvot ry yhdistys on perustettu vuonna 2002
toiminta-alueena entinen Lapin lääni. Jäsenistä sotaorpoja
on 415 ja kannatusjäseniä on
35. Sotaleskiä yhdistykseen ei
kuulu. Heitä on vielä jäseninä
yhteensä 8 muissa Lapin Kaatuneitten Omaisten Liiton alaosastoissa. Tänä vuonna Kaatuneitten muistopäivän päätapahtuma
oli Muoniossa.
Sadepilvet väistyivät ja aurinko tuli esiin, kun Muonion kirkkoon asteli runsas väkijoukko
klo 11.00. Kirkkoherra, majuri
Jyrki Vaaramo saarnasi, sotaorvot Marjatta ja Mikko Virrankoski lukivat Raamatusta päivän
lukukappaleet. Sankaripatsaalle
laskettiin neljä seppelettä: Kaatuneitten omaiset ja Lapin sotaorvot ry, Muonion seurakunta
ja kunta, Sotainvalidit ja sotaveteraanit sekä Rajavartiolaitos.
Seurakuntatalo täyttyi vieraista, noin 130 henkilöä, tarvittiin
jopa lisätuoleja. Onneksi talkoolaiset olivat tehneet lohi- ja kinkkuvoileipiä monta sataa kappaletta, niin että niitä jäi jopa kotiin
vietäviksi niille sotaorvoille ja
veteraaneille, jotka eivät jaksa-

Seppelpartiot lähdössä Muonion kirkosta. Edessä sotaorvot Helena Lehtonen,
Jouni Yliniemi ja Marjatta Hyöky, oikealla kapteeni Juha Niemelä veteraanien
edustajana, takana kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki sekä vasemmalla Rajavartiolaitoksen edustajat kapteeni Simo Pöyhtärin johdolla.

neet enää lähteä paikalle.
Alkuvirren jälkeen kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki esitti
tervetulosanansa, sitten kuultiin
lapsikuoron kaksi laulua ja runoryhmäläisten viiden runon runosikermä. Maila Alatalo kertoi
sotaorvon muisteloitaan Äkäslompolosta, kun hänen isänsä oli
kaatunut heti Talvisodan alku-

puolella 1939 Suomussalmella.
Viiden miehen kuoro vahvennettuna kahdella pikkupojalla esitti
kaksi laulua.
Tervehdyksensä esittivät Lapin sotaorpoyhdistyksen puheenjohtaja eversti Mikko Virrankoski ja Muonion veteraanien
puheenjohtaja kapteeni Kosti
Hietala. He jakoivat myös seu-

Muoniolaiset sotaorvot Jouni Yliniemi ja Maila Alatalo saivat KOL:n hopeiset ansiomerkit, jakajina rovaniemeläiset Lapin sotaorvot ry:n puheenjohtaja Mikko Virrankoski ja varapuheenjohtaja Leena Kostamo.
				

raavat kunnia- ja ansiomerkit:
Majuri, kirkkoherra Jyrki Vaaramo Kadettikunnan ansiomitali,
sotaorvot Maila Alatalo ja Jouni
Yliniemi Kaatuneitten Omaisten
liiton Hopeiset ansiomerkit sekä Hilkka Hietala, Eeva-Liisa
Väisänen ja Siiri Yliniemi Lapin Sotaveteraanipiirin Hopeiset
ansiomerkit.

Loppuhartauden piti kirkkoherra Vaaramo. Loppuvirteen ja
Maamme-lauluun juhlaväki yhtyi täysin rinnoin kunnioittaen
veteraanisukupolvien ja sankari-isiemme työtä Isänmaamme
ja meidän nykysuomalaisten
hyväksi.
Meitä rovaniemeläisiä oli
tullut bussilla paikalle 25 jä-

sentämme ja me kaikki olimme
kiitollisia päivän tapahtumista
kuten myös muualtakin tulleet.
Kiitos Muonion kunnalle, seurakunnalle ja sotaorvoille! Päivä säilyy kauan meidän mielissämme.

Mikko Virrankoski, Lapin sotaorvot ry
	Kuvat Marjatta Virrankoski

KONEISTUS
KORJAUS
KUNNOSSAPITO

Teollisuustie 16, 95600 YLITORNIO

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

KOIVUKLAPEJA
LÄNSIRAJALLA

P. 0400
830031
Simo Rousu
Ylitornio
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Naiset tutustuivat Rajan

Kallioon louhitut salpalinjan bunkkerit olivat jännittävää ja
mielenkiintoista nähtävää.

n Mitäpä luulet, jos pyydät
muutamaa tuttavapiirisi naisista matkaamaan muutaman sadan
kilometrin päähän, kävelemään
metsään katsomaan graniittilohkareita, minkälaisen vastauksen
saisit? Niinpä… Mutta reserviläisyhdistyksen nainen ei olekaan ihan
tavallinen nainen! Tämän väitteen
voi todistaa todeksi ainakin ne
parikymmentä naista, jotka osallistuivat Reserviläisliiton järjestämälle toukokuiselle, viikonlopun
mittaiselle kurssille Imatralla!
Perjantaina 13.5. ei ollut tälle
porukalle maineensa mukainen
epäonnen päivä – päinvastoin.
Illalla Imatralle, Raja- ja merivartiokoulun tiloihin kokoontui
innokas kurssilaisjoukko saapuen
ympäri Suomen. Odotettavissa
oli maanpuolustushenkinen viikonloppu, jonka aikana saisimme
rautaisannoksen tietoa koulun toiminnasta, rajavalvonnasta ja pisteenä iin päällä; saisimme tutustua
pätkään salpalinjaa.
Lauantai-aamu aloitettiin luonnollisesti loistavalla aamiaisella
koulun ruokalassa. Aamupalan

jälkeen raja- ja merivartiokoulun
apulaisjohtaja everstiluutnantti
Tuomas Laosmaa kertoi meille
koulun historiasta, raja- ja merivalvonnan perusteista sekä päivittäisestä työstä. Lisäksi lyhyesti
kuulimme mm. erikoisrajajääkäreiden koulutukseen hakeutumisen pääsyvaatimuksista.
Raja- ja merivartiokoulu sijaitsee Imatran Immolassa, noin 10
km rajalta. Koulurakennus on valmistunut vuonna 1938 silloisen ilmavalvonnan tukikohdaksi. Rajan
läheisyyden vuoksi on toiminnot
hajautettu eri rakennuksiin, jotka
sijaitsevat selkeästi erillään toisistaan, alue kun jo 70 vuotta sitten
oli hyvinkin tykinkantaman päässä rajalta… Imatralla annetaan
rajavartiokoulutusta, merivartiokoulutus puolestaan Porkkalassa. Alueen rakennukset henkivät
tyylikästä funkkishenkeä, mutta
kieltämättä rakennusten vanhanaikaisuus ja koulutuksen nykyaikaisuus varmastikin ovat haasteellinen yhdistelmä jokapäiväisessä
toiminnassa. Alueelle onkin suunniteltu osittain rakennuskannan

uusimista, joka käynnistynee jo
tänä vuonna.
Samalla alueella toimii myös
Rajamuseo, jota voikin suositella vierailukohteeksi! Museo oli
tiivis, mutta erittäin hienosti rakennettu. Tilaa on noin 200 m2.
Kartat, aseet, asepukujen kehittyminen ja muu erityisesti rajan
puolustamiseen liittyvä historia
oli varsin hienosti esillä. Paikallista tuntumaa tuo mm. karhun
rikkoma puinen rajatolppa, liekö
tullut kontio rajan takaa, kun niin
sinivalkoinen tolppa oli ärsyttänyt. Museossa oli myös paikalla
osaava ja asiaan innolla paneutunut opas.
Rajan läheisyys konkretisoitui
vierailullamme läheisellä Pelkolan raja-asemalla. Siellä meille
kertoi rajapuolustukseen liittyvistä asioista astetta syvemmin
raja-aseman päällikkö, kapteeni
Antti Vahe. Hänen pitkien askeltensa jäljissä saimme astella myös
välittömässä rajan tuntumassa.
Siinähän se valtion raja oli, aidan toisella puolella, sinivalkoisten ja punavihreiden rajatolppien

puolivälissä. Puustosta ja risukosta vapaata, noin 10-15 metrin
levyistä raja-aluetta näkyi pitkästi
kumpuilevassa itäsuomalaisessa
maastossa suuntaan ja toiseen, hyvin valvottuna ja hyvin hoidettuna.
Länsisuomalaisena, merenrannan
asukkaana ei tuo valtion raja ole
ollut niin kovin konkreettinen,
tuolla merellä kun sitä rajaa ei näe.
Itseäni ilahdutti ammattilaisen
asiallinen ja arvostava asenne itänaapurin virkamies-kollegoihin
sekä etenkin ”oman kylän” asukkaiden maanpuolustustahtoon
– kyläläiset kun ovat kuulemma
se ”paras rajavartija”. Tuntevat
toisensa ja tietävät hyvinkin, jos
kylällä kulkee joku, joka ”ei kuulu
joukkoon”…
Rajan vartiointiin kuuluu oleellisena osana myös koirat, joita
rajavartiolaitoksella on kaikkiaan
noin 160. Tästä määrästä kaakonkulman raja-alueelle on sijoitettu
hyvinkin puolet, niin voimakkaasti
on rajan ylitykset suuntaan ja toiseen keskittyneet sinne. Vaikkakin
rajaylitykset ovat vähentyneet viimeisten parin vuoden aikana. Ra-

MUISTA
LUOVUTTAA
VERTA!

RAJAN PUHALLUSVILLA
Puh. 0400 394354

Myös

kesällä

Kuljetus M. Jansson
Puh. 040 4180598

CITYMARKET TORNIO
M&M Nurkkala Ay

MAKSETTU

karemajat.fi
Karemajojentie 219 , 95600 Ylitornio
Puh. 040 770 3246
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toimintaan Imatralla
javartijakoiran optimaalinen
työaika sijoittuu ikävuosien
3-10 välille. Tämän jälkeen
koirat yleensä eläköityvät,
toivottavasti, onnelliseen kotikoiran elämään.
Lauantai-illan päätti illallinen vuonna 1903 käyttöön
vihityssä Imatran Valtionhotellissa. Tämäkin rakennus
on osa suomalaista sotahistoriaa; vuonna 1917 hotelli toimi sotilassairaalana ja toisen
maailmansodan aikana Kannaksen armeijan esikuntana
sekä jatkosodassa päämajan sotilashallinto-osastona.
Imatran koski on harmillisesti
nykyään kuiva ja kivinen uoma, jossa lasketaan vettä vain
muutaman kerran kesässä.
Kuivasta koskesta huolimatta
pystyy hyvinkin uskomaan,
että Imatran matkailuhistoria
on kestänyt jo 300 vuotta!
Koko viikonlopun kruunasi
sunnuntaipäivän vierailu Lappeenrannan Rutolan kylään,
jossa tutustuimme salpalinjaan. Salpalinjan oppaat ry:n

Panssariesteiksi louhitut kivet olivat aikoinaan todellinen hidaste.

osaavat oppaat Mauno Sirén
ja Pekka Kivinen johdattivat
naisjoukkomme bunkkerista
toiseen kertoen rakennelmis-

ta, majoitteista sekä Salpalinjan rakentamisen perusteista
ja historiasta, taidolla ja erittäin mielenkiintoisesti. On

varmasti vaikea uskoa, miten
joukko naisia aidosti kiinnostuu kulkemaan pimeissä,
kylmissä ja kosteissa maan
alle rakennetuissa betonista,
kivestä ja tiilestä kasatuissa
rakennelmissa, mutta näinpä
vain tapahtui! Yksikään ei
jäänyt ulkopuolelle eikä yksikään kadonnut pimeän kantalinnoitteen uumeniin. Muuten! Tiesitkö sen tärkeimmän
asian salpalinjasta? Siellä ei
koskaan sodittu… Tämä tiedon vannotti oppaamme meidät muistamaan ”vaikka kesken unien”…
Näimme salpalinjan nelirivisestä panssariesteestä
pätkiä siellä täällä, useitakin
linnoitteita ja saimme perusteellisen perehdytyksen –
osin hyväksikäyttäen naisten
hyväksi todettua mielikuvitusta – sodankäynnin kulkuun
ja vihollisen suunnitelmien
ennakointiin. Erittäin mielenkiintoinen kokemus!
Salpalinjalla järjestetään
tänäkin vuonna mm. salpa-

vaellus, jota näiden osaavien
oppaiden johtamana voi kyllä
suositella.
Reserviläisnaisten joukko
oli koko viikonlopun ajan innokkaasti mukana, valmiina
ajallaan, mieluusti jo vähän
etuajassa. Esiintyjät ja oppaat
olivat valmistautuneet hienosti ja saimmekin nauttia laadukkaista esityksistä. Lämmin
kiitos kaikille esiintyjille!
Viikonlopun onnistumisesta suuri kiitos kuuluu etenkin matkan järjestäjätaholle;
Reserviläisliitolle sekä kurssin puuhanaisille liiton 2.
varapuheenjohtajalle Terhi
Hakolalle, järjestöpäällikkö
Suvi Salolle sekä kurssimme
johtajalle, Reserviläisliiton
Naisten toimikunnan jäsen
Taru Rantaselle. Kiitos myös
kaikille muille kurssilaisille
– toivottavasti nähdään taas
viimeistään ensi vuonna!

Raision

Jaana Westerholm,
reserviläiset ry:n
hallituksen jäsen

Kauppakatu 11 Tornio • 041 4331281
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     • MAANPUOLUSTUSKOULUTUS •                    

Henkilöstömuutoksia Pohjois-Suomen
maanpuolustuspiirin alueella
n Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin piiripäällikkönä aloitti
Pasi Virta 1.3.2016 alkaen.
Toivotamme Pasin tervetulleeksi puolen Suomen piiripäälliköksi jatkamaan hyväksi
koetulla tiellä kohti entistäkin
turvallisempaa yhteiskuntaa
yhdessä sitä kehittäen.
Lapin aluetoimiston päällikkönä aloitti 1.4.2016 everstiluutnantti Mikko Mäntynen.
Maanpuolustuskoulutusyhdistys toivottaa everstiluutnantti
Mäntyselle menestystä vaativassa tehtävässä.

LAPIN KOTU-YKSIKÖN ajankohtaiskatsaus 2/2016

Koulutuksista
Puolustusvoimien tilaamat
koulutukset etenevät suunnitellulla tavalla. Rova-2016
harjoitusta on suunniteltu 9.4.,
21.4. ja 24.5.2016. Vuosi sitten pidetyn ROVA-15 harjoituksen palautekertomuksista
on poimittu hyvin onnistuneet
kohdat, joita vahvistetaan edelleen ja kehittämistä vaativat
osiot on pyritty huomioimaan
ROVA-16 suunnittelussa. Harjoitus sisältää kaikkiaan viisi
eri kurssia sekä taisteluensiapukoulutuksen ja toiminallisen
rk-ammunnan. Ensimmäinen
suunnittelupäivä osoitti sen,
että voimme odottaa hyvää
harjoitusta. Puolustusvoimat
harjoituksen tilaajana haluaa
varmistaa koulutuksen laadun,
ja ROVA – 16 -harjoitus auditoidaan. Harjoituksen osallistujavahvuus tulee olemaan
noin 250 ja harjoituksen johtajana toimii reservin kapteeni
Tero Hyttinen.
Sotilaallisia valmiuksia
palvelevia kursseja on ollut
lähinnä ammuntojen osalta.
Erityisen mielenkiintoinen
tarkka-ammuntapäivä pidettiin Ylitorniolla 20.3.. Tuosta
päivästä lisää toisaalla tässä
lehdessä.
Kansainvälinen Kalottiottelu
on palannut ohjelmaan muutaman vuoden tauon jälkeen.
Kalottiottelun suunnittelu on

aloitettu reserviläisjärjestöjen
kanssa. Kalottiottelun aikana
järjestetään myös kalottitapaaminen. Osallistujia Suomalaisten lisäksi odotetaan Ruotsista,
Norjasta ja Virosta noin 150
henkilöä.
Tankavaaran linnoittamiskurssin toinen vaihe toteutettiin 26.-29.5.2016. Tankavaaran luontokeskuksen läheisyyteen rakennetaan Lapinsodan
aikaisen saksalaisten käyttämän korsun näköismalli tarkkojen piirrosten mukaisesti.
Metsähallitus on tilannut tämän työn MPK:lta. Projekti on
kolmivaiheinen ja sen tavoitteena on valmistua alkukesästä
2017 Suomen 100-vuotisjuhlaan liittyen.
Varautumiseen ja turvallisuuteen (VARTU) liittyvä
koulutus on ollut yhteistoimintaa eri järjestöjen sekä kuntien kanssa. Naisille suunnattu
aseenkäsittely- ja ampumataitokurssi pidettiin Toramolla
7.5.2016 aurinkoisena lauantaina. Kurssilaiset olivat tulleet
kaukaakin tähän tapahtumaan.
Kokemukset päivästä olivat
myönteisiä ja innostavia.
”Intti tutuksi kehitysvammaisille” toteutetaan Ivalossa
10.–11.6.2016 sekä Korouoman yövaellus 11. – 12.6.2016
Posiolla. Kaikista näistä tietoa
tämän lehden sivuilla sekä MPK:n sivuilla.
Naisten valmiusliiton HEINU – harjoitus toteutetaan 26.

Lapin KOTU-tiedottaja
Taina Ylikangas

– 28.8.2016 Rovajärven alueella. HEINU – harjoitus koostuu
seitsemästä kurssista. Mukana
harjoituksessa on yhteistyökumppanina jälleen Lapin ammattiopisto pienen tauon jälkeen. Muina yhteistyökumppaneina on mm. Sotilaskotiliitto.
Maatilan
varautuminen
-kurssi on saatu suunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen.
Kurssi toteutetaan marraskuussa ja se on ensimmäinen
Lapin KOTU-yksikön koordinoima kurssi Rovaniemellä.
Hanke on yhteinen MPK:n ja
huoltovarmuusorganisaation
alkutuotantopoolin kanssa.
Suunnittelussa ovat olleet mukana Lapin MTK, ELY, AVI,
Lapin pelastuslaitos ja Puolustusvoimat

Kehittämistä
Puolustusvoimat määrittää itse
tilaamansa kurssit. Puolustusvoimien tavoitteena on joukkojen suorituskyvyn lisääminen.
Sotilaallisia valmiuksia palvelevien kurssien tavoitteena on
tukea Puolustusvoimien tilaamia kursseja. Näiden kurssien
suunnittelussa ja toteutuksessa
MPK:n sitoutuneilla on ratkaisevan tärkeä merkitys. Osaamista ja kokemusta on paljon
ja nyt myös nuoria on tullut
mukaan MPK:n toimintaan.
Tulevaisuus näyttää hyvältä!
VARTU-kurssit tuovat toimintaan sellaisia vaihtoehtoja,

Koulutuspäällikkö
Pasi Ylitalo

jotka edistävät maanpuolustuksen kokonaisturvallisuutta,
arjen turvallisuutta ja hallintaa,
kohottavat fyysistä ja henkistä
kuntoa. Tavoitteena on kehittää
sellaisia VARTU – kursseja,
jotka vastaavat ajan tarpeisiin
ja kiinnostavat ihmisiä.
Selkeästi olemme havainneet
myös sen, että yhteistyöpalave-

reihin ja suunnittelutilaisuuksiin osallistuminen Puolustusvoimien ja molempien puolustushaarojen, reserviläisjärjestöjen sekä kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa on tarpeellista. Yhteistyö Ilmapuolustuspiirin ja teidän toimijoiden
kanssa on lisääntynyt ja monipuolistunut.

Toivotan Teille kaikille
hyvää alkavaa kesää!

Antti Tölli
Lapin KOTU-yksikön päällikkö

LAPIN KOTU-YKSIKÖN KOULUTUSTARJONTAA 1.6.-31.12.
PV:n tilaama koulutus
Kurssin, koulutuksen nimi
Alkaa
Päättyy Paikka
ROVA 2016 - Johto ja tuki
17.6.
19.6.
Rovajärvi
ROVA 2016 - Huoltokurssi
17.6.
19.6.
Rovajärvi
ROVA 2016 - Joukkueen johtaja
17.6.
19.6.
Rovajärvi
ROVA 2016 -Kohteiden suojaaminen
17.6.
19.6.
Rovajärvi
ROVA 2016 - Sotilaspoliisikurssi
17.6.
19.6.
Rovajärvi
Reserviläisten ampumaharjoittelu ja kuntotestit 13.8.
14.8.
Rovaniemi
MPK-kouluttajakurssi, lähijakso 1
26.8.
28.8.
Jääkäriprikaati
MPK-kouluttajakurssi, lähijakso 2
16.9.
18.9.
Jääkäriprikaati
Reserviläisjohtaja I osa 1
5.11.
6.11.
Rovaniemi
Reserviläisjohtaja I osa 2
10.12.
11.12.
Rovaniemi
			
Muu sotilaallinen ja sotilallisia valmiuksia palveleva koulutus		
Lapin reserviläisten kuntomarssi
11.6.
12.6.
Ranua - Posio
Ylä-Lapin kuntomarssi
9.7.
9.7.
Luosto - Pyhä
Tarkka-ampujakurssi omin asein
15.7.
17.7.
Palovaara, Ylitornio
Siltakurssi_sillan rakentaminen
5.8.
30.9.
Muonio
MAAKK:n kuntotesti
3.9.
3.9.
Tornio, urheilukenttä
Kalottiottelu		
9.9.
11.9.
Heinuvaara
MPK Lappi suunnittelutilaisuus 2
17.9.
17.9.
LAPITR Kerhokabinetti
"Nuori reservinjohtaja"-päivä
1.10.
1.10.
Rovaniemi
Pimeäammunnat Tornio
1.10.
1.10.
Tornio, Laivakangas
TRA - Taistelu rakennetulla alueella
7.10.
9.10.
Rovaniemi
PVMoodlen peruskurssi
8.10.
8.10.
Rovaniemi
KOTU-päivä Lappi
19.11.
19.11.
Rovaniemi
			
VARTU (varautumis- ja turvallisuuskoulutus)			
Intti tutuksi kehitysvammaisille Ivalo
10.6.
11.6.
Ivalo
Korouoman yövaellus
11.6.
12.6.
Ranua - Posio
Maastotaidot, naiset
12.8.
14.8.
Lapin alueella
HEINU 2016, Johto ja tuki
26.8.
28.8.
Heinuvaara
HEINU 2016, Kenttämuonituskurssi
26.8.
28.8.
Heinuvaara
HEINU 2016, MSO-etsinnän peruskurssi
26.8.
28.8.
Heinuvaara
HEINU 2016 - Maastotaidot ja luonnonmuonaa,
peruskurssi		
26.8.
28.8.
Heinuvaara
HEINU 2016, Kouluttajakoulutus
26.8.
28.8.
Heinuvaara
HEINU 2016, Itsensä johtaminen
26.8.
28.8.
Heinuvaara
Maahanmuuttajan turvakurssi Rovaniemi
8.9.
2.10.
Rovaniemi
Kehitysvammaisten turvakurssi Rovaniemi
9.9.
13.10.
Rovaniemi
Maahanmuuttajan turvakurssi Kemi
13.9.
7.10.
Kemi
Sosiaalisen median peruskurssi 3
1.10.
31.10.
Suomi
Maatilan varautuminen
2.11.
3.11.
Rovaniemi
PvMoodle sekä kurssinjohtaja- ja
kouluttajakoulutus
5.11.
10.12.
Lappin aluella

Juhliva
yhdistys
esittäytyy
Kemissä
n Kemin Reserviläiset järjesti 21.5.2016
Reserviläisliiton ja reserviläistoiminnan
esittelytapahtuman kaupungin kävelykadulla. Tapahtumassa kävijöille kerrottiin
liiton ja yhdistyksen toiminnasta ja jaettiin Reserviläisliiton esittelymateriaalia.
Myös yhdistyksen toimihenkilöitä
edeltäviltä vuosikymmeniltä saapui paikalle tarinoimaan.
Kuluvana vuonna Kemin Reserviläiset täyttää 60 vuotta.
Terveisin Hannu Peurasaari

Kemin Reserviläiset esittelivät toimintaansa Kemin torilla.

Monet tutut reserviläiset pysähtyivät juttelemaan Kemin Reservi- Jakotavaraa oli myös paikalla.
läisten esittelijöiden kanssa.
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RESERVILÄIS- JA MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖT

TALVEN TARKKA-AMPUJA
TOIMINTAA
n Tarkka-ammunta on lajina kiinnostava ja kysyntä kursseista on kasvanut voimakkaasti. Järjestetyt kurssit
täyttyvät yleensä nopeasti ja halukkaita osallistujia on paljon. Tarkka-ammunta kursseja onkin pyritty
lisäämään maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssitarjontaan.

Tarkka-ammunta päivä
Sunnuntaina 20. päivänä maaliskuuta
päivä valkeni aurinkoisena ja hyvin
tuulisena. Pakkasta oli noin kymmenen astetta, kun kurssilaiset kokoontuivat jo tutuksi käyneelle Palovaaran
alueelle Ylitorniolla. Alkamassa oli
tarkka-ammunta päivä ja kalustona
omat aseet. Päivän tarkoituksena oli
tarkka-ampujapareittain harjoitella
tarkka-ammunta toimintaa ammuntapainotteisesti.
Puitteet olivat jälleen loistavat.
Maaleja oli aseteltu pitkin maalialuetta neljästäsadasta metristä aina 900
metriin asti. Maalilaitteina toimivat
erisuuruiset kovametallilevyt, jolloin
osuma oli helposti tähystettävissä.
Etäisyyden mittaamista helpottamaan
alueelle oli asetettu tietyn kokoisia
tauluja, joista koon mittaamalla pystyi laskemaan etäisyydet itse maalilaitteisiin. Kiitos paikallisten harrastajien, maalilaitteet olivat aseteltu
jo edellisenä päivänä maalialueelle,
jolloin kurssilaiset pääsivät niin sanotusti valmiille alueelle harjoittelemaan.
Kurssipaikka oli sama kuin kahtena edellisenä kesänä järjestetyillä
tarkka-ammunta 1 ja tarkka-ammunta
2 kursseilla. Vaikka paikka oli sama,

haastetta harjoitteluun toivat kova
tuuli ja alhaisempi lämpötila. Sääolosuhteilla on suuri vaikutus tarkka-ammuntaan ja sääolot tulisikin
osata ottaa huomioon.
Huollosta jokainen kurssilainen
vastasi omatoimisesti harjoittelun lomassa. Päivä kului todella nopeasti ja
kurssilaiset olivat tyytyväisiä päivän
tuloksiin. Kurssi oli järjestetty yhteistyössä Ylitornion reserviläisjärjestöjen ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sekä Napapiirin Kuljetus Oy:n
ja yksityisten maanomistajien kanssa.

n Näiden järjestöjen sekä varuskunnan kanssa on
sovittu yhdessä vuosittaiset seppeleenlaskuvuorot, näin tapahtui viimeksi myös v. 2014 lopulla.
Valitettavasti kaikki järjestöt eivät huolehdi
oman järjestönsä vuoroista. Valtakunnallisia seppeleenlaskuja on vuodessa kolme. Olisiko liikaa
vaadittu, että puheenjohtajat tai vastaavat huolehtivat asiaa eteenpäin.
Kaatuneiden muistopäivänä kaksi järjestöä oli
hoitanut osuutensa, kaksi puuttui!
Mielestäni yksi edustaja kustakin järjestöstä
riittää, koska jos kaikista tulee kaksi, rivistö on
laidasta laitaan.
Yhdistyksemme on kilpailuttanut liikkeet ja
nyt seppeleet hoidetaan keskitetysti, yhdistyksemme hoitaa myös laskutuksen järjestöille, toivottavasti tämä käytäntö sopii kaikille. Koska
nämä vuorot on yhteisesti sovittu niin vaikka järjestönne edustaja ei ole paikalla lasku kuitenkin
tulee järjestöllenne.

Rovaniemen

Hannele Simonen,
reserviläiset sihteeri /taloudenhoitaja

Tässä vuorot kaikkien tiedoksi:
PARITON VUOSI 2015 -

PARILLINEN VUOSI 2016 -

27.4. Kansallinen veteraanipäivä:
Rovaniemen reserviläiset
Roi. res.
Rovaniemen Res.ups.kerho
Roi res.ups
Lapin Rauhanturvaajat
Lapin Rauhanturvaajat
Loru
Toukokuun 3. sunnuntai Kaatuneiden muistopäivä:
Rovaniemen reserviläiset
Roi res
Rovaniemen Reserviupseerikerho Roi res.ups.kerho
Lapin Lennoston Kilta
Lapin Ilmatorjuntakilta
Lapin Pioneerikilta
Lapin Rajavartioston Kilta
6.12. Itsenäisyyspäivä
Rovaniemen Reserviläiset
Rovaniemen Reserviupseerikerho
Lapin Sotilaspoikien perinnekilta

Rovaniemen res
Rovaniemen res.ups.kerho
Rovaniemen Sotilaskotiyhdistys

Keminmaassa 50-vuotisjuhlat
n Keminmaan Reservinupseerit
ry ja Keminmaan Reserviläiset ry
juhlivat 50-vuotista taivaltaan.
Voimat yhdistämällä oli saatu
toukokuinen sunnuntaipäivä hie-

noksi reserviläistyön esitykseksi. Kirkonmenot, seppeleenlasku
sankarihaudalle ja pääjuhla Seurakuntasalissa olivat houkutelleet
paikalle satapäisen yleisön.

Yhdistysten yhteinen toimintataival jatkuu vireänä myös vastaisuudessa. Onnittelijoiden sankka
joukko vakuuttui asiasta päivän
aikana.

Tarkka-ammunnan
perusteet
Pääsiäispäivänä 27.3. oli hyvä tilaisuus kerrata tarkka-ammunnan perusteita. Tarkka-ampujakilta ry järjesti
yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa päivän mittaisen
perehdytyskurssin tarkka-ammunnasta Someroharjulla sisätiloissa.
Kurssin tarkoituksena oli tutustua tarkka-ammunnan perusteisiin.
Aiheeseen tutustuttiin aloittaen käsitteistä, kuten mm. sisä- ja ulkoballistiikka. Päivän aikana oli myös
mahdollisuus tutustua tarkemmin
tarkka-ammunnassa käytettäviin varusteisiin.
Kurssilla oli kertaamassa tarkka-ammuntaa pitemmän aikaa jo harrastaneita, mutta myös uusia lajista
innostuneita harrastajia oli mukana.
Ensi kesänä radalla tavataan!

Keminmaan yhdistysten puheenjohtajat laskivat
seppeleen Keminmaan sankarihaudalle juhlapäivänä kirkonmenojen jälkeen.

Piirien onnittelijat luovuttivat juhliville yhdistyksille piirien standaarit. Vasemmalta Helvi Hamari, Simo Rousu, Kai Leinonen ja
Tero Hyttinen.

Taina Ylikangas
Lapin Koulutus- ja
tukiyksikön tiedottaja

KUVASATOA
Salissa oli runsaasti väkeä ja tunnelma oli välitön ja lämmin.

Reserviläisen osoitteenmuutokset
n Muista ilmoittaa uu-

Vuoden lappilaista reserviläistä Pentti Ala-Kihniää onnitteli Lapin Reserviläispiirin varapuheenjohtaja Simo Rousu

si osoitteesi oman liittosi jäsenrekisteriin www.reservilaisliitto.fi tai www.
rul.fi.
Mene siellä RUL / liity
jäseneksi kohtaan ja täy-

dennä vanha jäsen tiedostoon muuttuneet yhteystietosi. Reserviläisliiton etusivulla on kohta muuta tai
täydennä jäsentietojasi.
Lapin Nuijan osoitetarrat tulostetaan liiton jäsen-

rekisterin pohjalta ja sen
tähden on tärkeätä, että jokainen korjaa jäsentietonsa mahdollisimman pian
muutosten jälkeen.
Lapin Reserviläispiirin ja Reserviupseeripiirin

piiritoimiston yhteystiedot
ovat seuraavat:
toiminnanjohtaja
Kai Leinonen
kai.leinonen@pp1.inet.fi
puh. 040 7216614 tai
puh. 044 277 7724

18

LAPIN NUIJA

2 • 2016

Reserviläinen –
huolehdi kenttäkelpoisuudestasi!
n Pari vuotta sitten mediassa
oli puolustusvoimauudistuksen yhteydessä puhetta myös
siitä, kuinka reserviläisten
osallistumista tullaan kehittämään. Tuolloin sanottiin, että
muunmuassa reserviläisten
kenttäkelpoisuutta ryhdytään
seuraamaan ja kenttäkelpoisuuden ylläpidosta ja testaamisesta voisi tulevaisuudessa
saada jopa kertausharjoitusvuorokausia. Asiasta ei ole
sittemin kuulunut mitään, eikä
se ole käsittääkseni edennyt
puheesta käytännön tasolle.
Kenttäkelpoisuuden ylläpito ja säännöllinen testaaminen on kuitenkin hyödyllistä,
vaikka siitä ei kertausharjoitusvuorokausia saisikaan.
Kenttäkelpoisuuden, eli laajasti ymmärrettynä kunnon,
ylläpitäminen palvelee sotilaallisen kyvyn lisäksi myös
jaksamista arkielämässä ja on
olennainen osa yleisen työkyvyn ja terveyden säilyttämistä. Näin kenttäkelpoisuuden
ylläpito ja kehittäminen palvelee niin manpuolustuksellisia, yleisiä yhteiskunnallisia,
että meidän jokaisen henkilökohtaisia tarpeita.
Kenttäkelpoisuuden testaaminen ja kehittäminen tarjoavat myös hyvän toiminta-

muodon reserviläisjärjestöille.
Varsinaisten testien, kuten sen
eri osa-alueiden kehittämiseen
tähtäävien tapahtumien, järjestäminen on yksinkertaista
ja kustannustehokasta. Suunnistuksen voi toteuttaa osallistumalla paikallisen seuran
järjestämille iltarasteille. MPK
järjestää kesän aikana kaksi
marssia (12.6. Korouomassa
ja 9.7. Pyhä-Luostolla), mutta
jalkamarssi on helppo järjestää
lapin laajoissa metsissä itsekin. Kuntotestit, joihin kuuluu
kestävyys- ja lihaskuntotesti,
voi järjestää paikallisella urheilukentällä, joidenka käyttö
on yleensä ilmaista. Ammuntaa me reserviläiset järjestämme jo muutenkin paljon.
Kenttäkelpoisuusammunnan
voi järjestää vaikka palvelusaseammunnan yhteydessä.
Suosittelen kaikkia lapin reserviläisjärjestöjä järjestämään
kenttäkelpoisuutta kehittävää
toimintaa ja myös testaamaan
jäsenistönsä kenttäkelpoisuutta vuosittain. Annan tarvittaessa vinkkejä ja neuvoa tapahtumien järjestämiseen. Toiminnallista kesää!

Ltn Tomi Tuominen
Lapin Reserviupseeripiiri, urheilu-upseeri
tomi.i.tuominen@gmail.com

KILPAILUKUTSUJA
RESUL MAASTOMESTARUUSKILPAILU
27.8 PARAINEN
Kilpailupakka: Ammattiopisto Livia, Kalatalous- ja ympäristöopisto,
os. Kalakouluntie 72, 21610 Kirjala
Kilpailusarjat : H-H80, D ja D50
Kilpailukanslia avataan
8.30
Aseiden tarkistus, ilmoittautuminen 8.30-9.45
Kilpailun avaus
10.00
Ensimmäinen lähtö
11.00
Palkintojen jako
n. 14.00
Kilpailun kulku: Suunnistus (matka n.4 km), jossa matkan varrella 10 laukauksen pistooliammunta
(.22) sekä 5 paikanmäärityspistettä. Tarkemmat kilpailuohjeet kilpailupaikalla kilpailuohjeesta.
Kilpailusäännöt: Kilpailussa noudatetaan ResUL:n kilpailusääntöjä. Aseiden kohdistusta ei ole.
Kilpailussa käytetään cal. .22 pistoolia, jonka liipaisun on kestettävä 1000g:n paino.
Ampumaetäisyys 30m, niskahihnan käyttö sallittu. Kaikki kilpailun osalajit suoritetaan kilpailun
kokonaisaikaan kuuluvana aikana. Ajan mittaukseen käytetään Emit-korttia.
Vakuutukset: Kilpailijoilla on oltava ampumatoiminnan kattava vakuutusturva (esim. reserviläisen
ampumaturva), joka tarkastetaan kilpailutoimistossa ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautuminen: Piireittäin sähköpostilla tony.lonnback@gmail.com 12.8. mennessä,
ilmoittautumisen yhteydessä mainittava kilpailijan nimi, sotilasarvo, sarja, emit-numero,
yhdistys ja piiri.
Osallistumismaksu: 30€ /kilpailija, maksut 12.8. mennessä tilille FI78 6601 0003 9412 18 (viesti:
Maastomestaruus 2016). Tämän jälkeen jälki-ilmoittautuneilta korotettu osallistumismaksu on
45€/kilpailija.
EMIT-kilpailukortteja vuokrataan hintaan 5 €/kpl.
Huolto: Kilpailukeskuksen yhteydessä pukeutumis- ja peseytymistilat sisätiloissa. Kilpailijoita
palvelee kanttiini kilpailupaikalla.
Tekninen asiantuntija: Rauno Vuori, puh. 040 549 5328
Kilpailuaikataulu:

Lisätietoja: Antti Valo, puh. 0400 524 341 tai antti.valo@gmail.com
Tervetuloa kilpailemaan saariston pääkaupunkiin Paraisille!

RESUL:N FALLING PLATES AMMUNNAN
MESTARUUSKILPAILUT 10.9.
Asikkalan reserviläiset ry järjestää ResUL:n mestaruuskilpailut Falling Plates ammunnassa
Asikkalassa, Kenraalin ampumaradalla lauantaina 10.9.2016.
Kilpailun ohjelma: Klo 8.00 – 9.00 Ilmoittautuminen ja vakuutusten tarkastukset alkaa.
9.00 – 10.00 Aseiden kohdistus 150m:n radalla.
10.00 – 14.00 Aika-ammunta ja Falling Plates kilpailu.
14.00 Palkintojen jako

Raision Reserviupseerit ja Raision Reserviläiset toivottavat kaikki reserviläiset tervetulleeksi
RESUL:n partiomestaruuskilpailuihin 1.10.2016 Raisioon.
Kilpailuissa ratkaistaan myös Varsinais-Suomen Reserviupseeri- ja Reserviläispiirien mestaruudet.

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

Tiedustelut: Kilpailunjohtaja Vilho Laakso 050-5915625
Kilpailun TA Marko Patrakka 050–5570761
Tervetuloa

Esko Pulju ampui rataennätyksen

Tulokset
kasa-ammunta 5 ls:
Y 1) Timo Kukkula
32,27 2) Kauno Anttila 43,27 3) Jari Vaarala
45,33.
Y50 1) Heikki Kivelä
35,98 2) Jari Välijeesiö

RESUL:N PARTIOMESTARUUSKILPAILUT
RAISIOSSA LAUANTAINA 1.10.

Aseet:

Asikkalan Reserviläiset

Esko Pulju ampui uuden
reserviläisten rataennätyksen. Entinen ennätys
parani yli 7 mm lukemiin
17,13 mm. Entinen ennätys on ollut 24,41 mm Timo Poikelan nimissä.
Onnittelut vielä kerran
Eskolle loistavasta tuloksesta!

Laji: RESUL:n SM-kilpailu, perinnekivääri Pystykorva m27-39, 300m makuu, kohdistus + 30
kilpailulaukausta
Sarjat: H, H50, H60, D ja D50, sekä joukkuekilpailut sarjoissa H ja H50. Joukkueeseen voi
ilmoitautua 4 kilpailijaa, joista 3 parasta huomioidaan tuloksessa. Joukkueita voi olla
useampi/piiri. Kilpailussa noudatetaan RESUL:n sääntöjä
Ilmoitautuminen: Ilmoitautumiset piireitäin 19.8.2016 mennessä osoiteella
smpystykorva2016@gmail.com. Vain piirit ilmoitavat kilpailijat kootust. Ilmoitautumisessa tulee
olla seuraavat tedot: nimi, sotlasarvo, sarja, piiri ja mahdollinen joukkue sekä sarja. Jälkiilmoitautuminen 26.8- 1.9.2016 ajalla. Jälki-ilmoitautumismaksu 50€.
Osallistumismaksu: Osallistumismaksu on 25€/ kilpailija ja se on maksetava 14.9.2016 mennessä
Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien Piirin tlille FI67 1065 3000 2041 50. Joukkuemaksu on
ilmainen.
Vakuutus: Jokaisella kilpailijalla on oltava voimassaoleva kilpailulisenssi/ ampujavakuutus
Aseentarkastus: Aseen on oltava m27-39 perusmallin mukainen, asetarkastus suoritetaan
kisapaikalla
Huolto: Kilpailupaikalla on kantini. Lisätetoja antaa kilpailujohtaja Christer Ericson
p. 040-5525269

TERVETULOA KILPAILEMAAN KESKI-POHJANMAALLE KOKKOLAAN!

Mikäli H50 sarjalainen kilpailee sarjassa H, on se sallittua, mutta hän on koko kisan
sarjassa, eikä voi kilpailla kahdessa eri joukkueessa/ sarjassa.
Huolto:
Radalla palvelee kanttiini klo 8.00 alkaen.
Majoitus: Kilpailun järjestäjän varaamaa majoitusta ei ole.
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumiset on tehtävä kootusti reserviläispiireittäin ja siitä on ilmettävä piiri/
joukkueen kilpailijain nimet ja syntymäajat. Lisäksi joukkueenjohtajan
sähköpostiosoite ja puhelin numero. Joukkueiden varamiehet tulee myös ilmoittaa.
Ilmoitus osoite on: markopatrakka@phnet.fi
Osallistumismaksu 60 €/ joukkue on suoritettava 10.8.2016 mennessä, Asikkalan
reserviläiset ry:n tilille, Etelä-Hämeen Osuuspankki FI6450110940000413
Viite: ResUL Falling Plates 2016. Jälki-ilmoittautuminen paikanpäällä 75
euroa/joukkue on maksettava käteisellä.
Ampumaturva: Kilpailijalla on oltava voimassa oleva vakuutus/ lisenssi.
- Suomen ampujainliiton kilpailulisenssi - Reserviläisen ampumavakuutus
- Reserviläisjärjestön/ vast ryhmähenkivakuutukseen perustuva vakuutusturva, joka
kattaa ampumavahingot urheilu- ja kilpailutoiminnassa.
Vakuutukset tarkastetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja ilman tositetta
vakuutuksen voimassaolosta ei pääse kilpailemaan.

n Reserviläisliiton ampumataitopäivää on vietetty
Sodankylässä vuodesta
2008. Järjestyksessään yhdeksäs ampumataitopäivä
järjestettiin kasa-ammuntakilpailuna Jääkäriprikaatin ulkoampumaradalla ja tuella 14.5.2016.
Sää oli aivan mahtava - tuulta vajaa 2 metriä
sekunnissa sekä pilvistä.
Sateesta ei tietoakaan. Keli ennusti uutta ennätystä.
Kurssinjohtaja lupasi 50
€ lahjakortin Sodankylän
Rautiaan alle 20 mm kasan ampujille.
Y60 sarjassa ampunut

Tapahtumapaikka:
Isokylän ampumarata, Kokkola
Tapahtuma-aika:
la 17.9.2016
Reserviläisurheiluliiton perinnease Pystykorvan SM-kilpailut järjestetään Kokkolan ampumaradalla.
Kilpailun järjestäjinä toimii Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piiri, Kokkolan Reserviläiskerho ja
Kokkolan Reserviupseerikerho yhteisest.
Kilpailun kulku:
08.00 Kilpailukanslia avataan 08.45 Kilpailun avajaiset 09.00 Ensimmäinen erä alkaa

Tiedotus: www.kpmaanpuolustajat.f (eräluetelot ym.)

HUOM!

Rovaniemen Reserviupseerikerhon kuntotesteissä ltn Koivisto suorittaa etunojapunnerruksia ja ltn Kurvinen ottaa aikaa.

RESUL:N PERINNEASE PYSTYKORVAN
SM-KILPAILUT LA 17.9.

49,31 3) Keijo Perttamo
122,43
Y60 1) Esko Pulju
17,13 2) Timo Poikela 25,66 3) Tapio Strand
35,08 4) Timo Törmänen
36,66 5) Pekka Keltanen
37,75 6) Pauli Vuojärvi
49,20
Y70 1) Juhani Uusitalo 35,46 2) Mauno Välijeesiö 50,29 3) Mikko
Neitola 62,06 4) Esa Riipi 64,57 5) Alpo Neitola
89,22 6) Esko Tammela
97,04.
Kurssinjohtaja:
Jari Vaarala

Kilpailusarjat:
RESUL: H, D, H40, D40, H50, D50, H60 ja D60 (partion kokoonpano 1+2)
Varsinais-Suomen piirit: H, D, H40, D40, H50, D50, H60 ja D60 sekä H70 (partion kokoonpano
1+2).
Säännöt: Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin RESUL:n partiomestaruuskilpailujen (kilpailu
suoritetaan yhden päivän aikana; kartanluku, päiväsuunnistus, maastojuoksu ja yösuunnistus)
11.10.2012 hyväksyttyjä sääntöjä ja Varsinais-Suomen Reservipiirien maastourheilun lajikohtaisia
ohjeita.
Kartat ja leimaus: Suunnistuksessa käytössä suunnistuskartta 1:10 000 sekä emit -leimaus. Emit
-kortteja vuokrataan kilpailutoimistosta, vuokra 5€/ kortti. Kartanluvussa peruskartta 1:20 000.
Aikataulu:
Lauantai 1.10.
Kilpailukeskus avataan
Aseiden tarkastus
Kilpailujen avaus ja kilpailupuhuttelu
Ensimmäinen lähtö
Yösuunnistuksen lähtö
Palkintojen jako

kello 12.00
kello 12.15
kello 13.00
kello 14.00
kello 20.15
kello 22.45

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 15.9.2016 mennessä osoitteella vsres@co.inet.fi.
Ilmoittauduttaessa on mainittava partion nimi, piiri, partionjäsenet sotilasarvoineen, emit korttien
numerot ja yhteystieto.
Osallistumismaksu: Osallistumismaksu 65,00 € partio on maksettava Raision Reserviupseerien
tilille FI09 4309 0010 2813 92 viimeistään 15.9.2016 kuluessa. Jälki-ilmoittautumiset 1½-kertaisin
maksuin.
Kilpailukeskus: Kilpailukeskuksena toimii Kerttulan liikuntakeskus. Kilpailukeskuksen osoite:
Kisakatu 3, 21200 Raisio. Opastus Kerttulantien ja Kisakadun risteyksestä.
Majoitus: Kilpailun järjestäjä ei tarjoa majoitusmahdollisuutta.
Huolto: Kilpailukeskuksessa toimii kanttiini. Keskuksessa on suihku- ja saunamahdollisuus.
Vakuutukset: Kilpailijoilla tulee ampumaturvan kattava vakuutus. Se tarkastetaan aseiden
tarkastuksen yhteydessä.
Toimihenkilöt:
Kilpailunjohtaja: Mikko Kaamanen, mikko.kaamanen@mhy.fi tai 0400-922467
Tekninen asiantuntija: Erkki Lehmus, vsres@co.inet.fi tai 040-160 8001
Ratamestari: Mikko Hautala, mikko.t.hautala@outlook.com tai 040-8023840
Tiedottaja: Tuula Rahkonen, tuularahkonen@suomi24.fi tai 0500-464698
Tervetuloa partioimaan Raisioon!
Raision Reserviupseerit - Raision Reserviläiset

KUVASATOA

Inarissa ammuttiin

Inarissa löytyi reikiä sieltä
mistä pitikin. Ase ja mies
olivat kohdillaan.
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Kutsu KAINUUN JOTOKSELLE 5.-7.8.
Reserviläisurheiluliiton (RESUL) valtakunnallinen syysjotos 2016, ”Kainuun Jotos”,
pidetään Kajaanissa 5.-7.8.2016.
Jotos on kaikille avoin partiokilpailu, jonka voi ottaa myös kuntoilu- ja virkistystapahtumana.
Jotoskeskuksena on Kajaanin
varuskunta, osoite Prikaatintie
97, 87500 Kajaani. Jotoksella
noudatetaan RESUL:n valtakunnallisten jotosten sääntöjä (linkki
sääntöihin tähän). Sotilaallisia
taitoja palvelevana tapahtumana
jotoksesta on mahdollista saada
rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia.

Sarjat ja partiot
Jotoksella on kaksi sarjaa,
sotilassarja ja retkisarja. Kummassakin sarjassa kilpaillaan 3-4
henkilön partioina. Erityisestä
syystä voidaan sallia myös kahden tai viiden henkilön partiot.
Kumpikin sarja on kaikille avoin,
eikä osallistujilta edellytetä reserviläisjärjestöjen jäsenyyttä tai
suoritettua varusmiespalvelusta.
Jotosreitti
Sotilassarja on vaativa pituudeltaan 40 – 50 km kilpailu perjantai-illasta sunnuntaihin. Retkisarja on pituudeltaan noin 25 km
kilpailu lauantaista sunnuntaihin.
Maalintulo sunnuntaina klo 12
mennessä.
Kummassakin sarjassa on tehtävärasteja liittyen sotilastietoihin ja –taitoihin, suunnistukseen
ja kartanlukuun, ensiapu- ja pe-

lastustaitoihin, erävaellustietoihin ja -taitoihin sekä luonto- ja
yleistietouteen. Sotilassarjassa
on eduksi, että partiossa on ainakin yksi varusmiespalveluksen
suorittanut, koska tämän sarjan
tehtävien pääpaino on sotilastietoihin ja –taitoihin liittyvillä
tehtävillä.
Jotosreitti ei poikkea kesken
kilpailun jotoskeskuksessa, joten
partion tulee kuljettaa mukanaan
kaikki jotoksen aikana tarvitsemansa muona ja varusteet. Juomavettä on saatavilla yöpymisrasteilla. Yöpyminen tapahtuu
kilpailijoiden omissa teltoissa
tai muussa maastomajoitteessa.
Kilpailijat valmistavat jotoksen
aikana ruoan omilla keittovälineillä ja ruokailevat omilla ruokailuvälineillä. Varusteista ja
muista huomioitavista asioista
käsketään tarkemmin viimeistään kaksi viikkoa ennen jotosta
lähetettävällä ennakko-ohjeella.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen 12.6.2016
mennessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) verkkosivujen kautta (www.mpk.fi)
kurssille: RESUL syysjotos 2016
(kilpailijat), kurssinumero 0500
16 12030. Jokainen kilpailija ilmoittautuu henkilökohtaisesti.
Ilmoittautumisen yhteydessä on
ilmoitettava partion nimi, partionjohtajan nimi, kilpailusarja ja
kenelle partion jäsenistä osallistumismaksulasku lähetetään.
Ilmoittautuminen edellyttää

onnistuakseen, että ilmoittautuja
on rekisteröitynyt MPK:n tietojärjestelmään. Jos ilmoittautuja
ei ole rekisteröitynyt MPK:n
tietojärjestelmään, luo tunnukset
tästä linkistä (linkki MPK:n tietojärjestelmään) ja rekisteröidy.
Jos ilmoittautujalla jo on MPK:n tunnukset tai kun olet ensin
rekisteröitynyt ja saanut tunnukset, pääset ilmoittautumaan
Kainuun Jotokselle myös tästä
linkistä (linkki MPK:n sivulle
RESUL syysjotos 2016 kurssiin).
Osallistumismaksu
MPK laskuttaa osallistumismaksun 95 euroa/partio. Jälki-ilmoittautuminen 13.6.-10.7.2016
150 euroa/partio.
Osallistumismaksuun sisältyy
sunnuntaina jotoksen maalissa
ruokailu varuskunnan muonituskeskuksessa, peseytymismahdollisuus ja kunniakirja.
Vakuutus
MPK:n vakuutusturva tulee
voimaan jotoksen osallistujien ilmoittautuessa jotoskeskuksessa.
Osallistujat vastaavat omasta vakuutusturvastaan matkustettaessa
kilpailupaikalle ja kilpailupaikalta pois. MPK:n vakuutusturva ei
korvaa jotoksen aikana tapahtuvia henkilökohtaisen materiaalin
rikkoontumisia tai häviämisiä.
Lisätietoja
Jotosjohtaja Tuomas Vatanen,
puh. 044 513 4614, sähköposti
tuomas.vatanen(ät)hotmail.com

Lataa tästä PDF-tiedostona kilpailukutsu: Kutsu syysjotokselle 2016
Tervetuloa jotokselle Kajaaniin, sotilasperinteestä tunnettuun varuskuntakaupunkiin*
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Optikon palvelut
Silmälääkärin
palvelut
Piilolasit ja -nesteet
p. 016 571 261
www.lapinkatse.fi
Ylitornio, Alkkulanraitti • Palvelemme: ma-pe 10–17

Kainuun Reserviläispiiri ry,
Kainuun Reserviupseeripiiri ry
Yhteistyössä mukana:

* Kajaanin sotilasperinteet ulottuvat
jo 1600-luvulle, jolloin Kajaanin linna oli merkittävä Ruotsin linnoitus
venäläisten ryöstöretkiä ja hyökkäyksiä vastaan. Suomen itsenäistymisen vaiheisiin Kajaani liittyy muun
muassa jääkärien itäisen etappitien
yhtenä etappina. Jääkärien etapeista
Kainuussa tunnetuin on Hallan talo
Hyrynsalmella.
Yhtenä yksityiskohtana mainittakoon, että viime sotiemme aikana
yhdellä kaukopartio-osastoista, Osasto Marttinalla, tiedetään olleen tukikohta kesästä 1940 lähtien Kajaanin
kaupungin läheisyydessä. Jotosreitti
poikkeaa näissä samoissa maastoissa,
joissa Osasto Marttinan kaukopartiosotilaat ovat harjoitelleet.
Nykyisin Kainuun prikaati on varusmiesmäärältään Suomen suurimpia joukko-osastoja ja Maavoimien
valmiusyhtymä Kajaanissa. Kainuun
prikaati vaalii myös Talvisodan Suomussalmen, Raatteen tien ja Kuhmon
taistelujen sekä Jatkosodan 14. Divisioonan Rukajärven suunnan korpisotureiden perinteitä.

Tornion Kaihdin ja Markiisi Oy
Kemintie 8, 95420 Tornio
Puhelin 016 447 008, 016 447 020
Sähköposti myynti@auringonsuojaus.fi

Liikkeemme Kemissä Kemin Kaihdinpalvelu
Keskuspuistokatu 13, 94100 Kemi
Puhelin 016 254 459

TULOKSIA
Lapin Reserviläispiirien
Pistooliampumahiihdot
Sodankylässä 17.4.
Tulokset:
Y: 1. Jari Vaarala Sod Res 45:51
(sis. 8 min sakkoa)
Y50: 1. Keijo Perttamo Sod Res 46:04 (7).
Y60: 1. Pekka Keltanen Sod Res 58:54 (9)
Y70:
1. Juhani Uusitalo Sod Res 20:07 (7),
2. Ahti Neitola Sod Res 26:48 (7),
3. Oiva Lukkari Roi Res 27:36 (8)
Joukkue:
1. Sod Res (Jari Vaarala,
Keijo Perttamo, Pekka Keltanen)

SRA:n Lapin reservipiirien piirinmestaruuskilpailuiden tulokset, Ylitornio 22.5.
Tulokset, Avoin
#.

MATCH
PERCENT

MATCH
POINTS

1

100.00

315.6515

2. Ilkka Mustonen

Open

S

U

FIN

5973

2

95.24

300.6367

22. Janne Pääkkö

Open

MI

U

FIN

6122

3

92.10

290.7243

6. Jaakko Karvo

Open

-

U

FIN

6102

4

91.63

289.2386

13. Markku Jumisko

Open

-

U

FIN

2789

5

90.69

286.2704

11. jukka långstedt

Open

S

U

FIN

510

6

84.34

266.2214

14. Petri Kauvosaari

Open

-

U

FIN

6414

7

81.37

256.8423

17. Jyrki Lehtoniemi

Open

MI

U

FIN

511

8

75.98

239.8178

12. Reijo Huttunen

Open

S

U

FIN

526

TORAMON 150M LUODIKKORADALLA KIVÄÄRIKISAT 11.6.

Valmistelut alkaa aamulla ysin
jälkeen, ilmoittautuminen klo 11
ja ekat kisalaukaukset klo 12.
Minä allekirjoittanut toimin kisan
”pääpiruna” ja olemme saaneet
palkintojen pääsponsoriksi Suomen
Erikoistekniikka Oy:n. Taulut +
paikkatarrat tulevat MPK:lta tukena.
Toivottavasti kelit ovat hienot ja
saamme tehtyä tästä kaikille
mukavan tapahtuman.
Tervetuloa mukaan kisaamaan.
Arto Humalalampi
040-5334578, RoiRes Ry

DIV

CAT CLS

7.62 U

REG

SRA

9

63.71

201.1136

9. Ville Vanha

Open

10

45.75

144.4164

21. Tomi Hämäläinen

Open

11

23.22

73.2835

18. Jari Mukkala

Open

-

U

FIN

5476

10. Jouni Heinikoski

Open

S

U

FIN

6495

DQ

Tulkaa mukaan

COMPETITOR
#. Name

MI

U

FIN

6474

FIN

4512

Tulokset, vakio
#.

MATCH
PERCENT

MATCH
POINTS

COMPETITOR
#. Name

DIV

CAT CLS
7.62 U

REG

SRA

1

62.85

198.3921

20. Antti Tissari

Standard

FIN

6554

2

57.80

182.4364

16. Asko Viinikka

Standard

-

U

FIN

3877

3

55.29

174.5307

1. Mikael Laukkanen

Standard

S

U

FIN

6044

4

54.03

170.5427

19. Janne Korhonen

Standard

-

U

FIN

6126

5

51.32

162.0050

4. Esa Kadenius

Standard

-

U

FIN

6421

6

33.52

105.8038

15. Raimo Tunkkari

Standard

S

U

FIN

6494

DQ - Disqualified

Palvelusammunta Lapin piirikilpailu, Toramolla 29.5.2016
Palvelusammunta
Lapin piirikilpailu Toramolla 29.5.
Tuominen Tomi
Huhtalo Pasi
Simula Rauno
Laukkanen Mikael
Matilainen Janne

roi.res.ups.
roi.res.
Keminmaan res.
Keminmaan res.
roi.res.ups.

PA1
94
87
92
87
87

PA2
118
108
110
68
55

PA3
91
78
93
91
62

PA4
54
68
43
78
50

Yht.
357
341
338
324
254

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

A – Posti Oy Posti Green
LAPIN NUIJA
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inttistore.fi, Pohjoinen Hesperiankatu 15, 00260 Helsinki,
puh. 09 4056 2014, ma-pe 10-18, la 10-15

Nyt se tulee!

Viralliset M05 tuotteet
saatavana Inttistoresta 26. syyskuuta alkaen

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

nordea.fi

T:mi Kotiapu
Rajatonta Hoivaa

0400 758 272
tvseppa@gmail.com

www. veripalvelu.fi
Klikkaa sivulle!

Nordea Pankki Suomi Oyj
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