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K
alottitapaaminen ja Kalot-
tiammunta ovat nyt taka-
napäin. Kalottitapaami-
nen oli järjestyksessään 

46. keskeytyksettä järjestetty 
kohtaaminen näissä merkeis-
sä. Kalottiammunta käynnis-
tyi uudelleen 6 vuoden tauon 
jälkeen ja toivottavasti jatkuu 
tästä eteenpäin Kalottitapaa-
misten yhteydessä. Tapaami-
sen juhlaillallisella näkyi pal-
jon uusia kasvoja, mikä on hy-
vä asia jatkon kannalta. Pe-
rinteisen kalottitapaamisen va-
kiokävijöiden keski-ikä jatkaa 
nousemistaan ja jotain oli teh-
tävä nuoremman sukupolven 
saamiseksi mukaan. Näin voimme turvata ka-
lottitapaamisen jatkon pitkälle tulevaisuuteen.

Ensi vuonna järjestelyvastuu on Narvikissa 
Norjalla 1.-3.9.2017. Emme vielä tiedä onnis-
tuuko kahden tapahtuman yhdistäminen samalla 
tavalla kuin Suomessa. Kalottitapaamiseen läh-
demme kuitenkin täydellä bussilla, kuten aikai-
sempinakin vuosina viettämään hienoa viikon-
loppua pohjoismaisen ystävyyden merkeissä.

Syksy on vilkasta aikaa järjestörintamalla. 
Kesätauon jälkeen yhdistystoimintaa ajetaan 
täysille kierroksille. Syyskokoukset tuovat 
oman lisänsä syksyn toimintaan. Haluan muis-
tuttaa, että kun valitsette piirihallitusedusta-

janne, niin valitkaa sellaisia 
henkilöitä joilla on mahdol-
lisuus osallistua kokouksiin. 
Piirihallitus kokoontuu vuo-
dessa kuitenkin harvakseltaan 
ja ajankohta on toimintaka-
lenterista luettavissa hyvissä 
ajoin etukäteen. 

Piirin syyskokous järjeste-
tään 29.10.2016 Toramolla. 
Toivottavasti näemme mah-
dollisimman laajan osan-
ottajakunnan paikanpäällä. 
Syyskokous valitsee uuden 
piirihallituksen, sekä puheen-
johtajiston vuodelle 2017. 
Muistakaa toimittaa ennen 

piirin syyskokousta tieto omien hallitustenne 
henkilöstövalinnoista ja piirihallitusedustajis-
tanne Piirin toiminnanjohtajalle.

Patentti- ja rekisterihallitus on suorittamassa 
siivousta yhdistysrintamalla. Kaikki yhdistyk-
set, jotka eivät ole tehneet ilmoitusta  yhdis-
tysrekisteriin 1995 jälkeen tullaan poistamaan 
rekisteristä. Lapin reserviupseeripiirin osalta 
tämä tarkoittaa 5 yhdistystä. Yhdistykset tul-
laan poistamaan 12.1.2017, jos PRH ei saa 
kirjallista ilmoitusta toiminnan jatkamisesta. 

Janne Rahkonen

 Pääkirjoitus
Epävarmuuden aikoja kohden

Lapin Nuija  
Lapin Reservipiirien, Lapin Aluetoimiston ja maanpuolustuväen lehti
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Puheenjohtaja

Puheenjohtaja V
ietimme juuri mahtavan 
viikonlopun Heinuvaa-
rassa Kalottitapaamisen ja 
kalottiottelun merkeissä. 

Osallistujia oli noin 150. Suo-
men, Norjan ja Ruotsin lisäk-
si kalottitapaamiseen osallis-
tui nyt kolmatta kertaa myös 
Viro. Viime vuonna oli pieni 
delegaatio Virosta tutustumas-
sa kalottitapaamiseen ja näyt-
tää siltä, että saamme Viron 
yhdeksi vahvaksi osallistuja-
maaksi kalottitapahtumaan ja 
– otteluun.

Olemme olleet rakentamas-
sa yhteistyötä näiden kolmen 
maan kanssa jo pidemmän aikaa ja yhteistyö 
vahvistuu näin edelleenkin. Kalottitapaaminen 
oli järjestyksessään 46.

Reserviläiset ovat pitäneet yhteyksiä yli ra-
jojen jo pitkään. Yhteistyö rajanaapureidemme 
kanssa jatkuu edelleenkin. Näyttää siltä, että 
Ruotsi on palauttamassa yleistä asevelvollisuut-
taan valikoivana asevelvollisuutena. Ruotsin 
puolustusvoimien henkilöstöhuollon selvityk-
sessä on esitetty yleisen asevelvollisuuden pa-
lauttamista. Ruotsin päättävissä elimissä käy-
dään parhaillaan kiivasta keskustelua asiasta. 

Esityksen oletetaan menevän 
Ruotsin valtiopäivillä läpi.

Reserviläisliiton puheenjoh-
taja Mikko Savola muistuttaa, 
että kerran puretun puolustus-
kyvyn rakentaminen kestää 
kauan. Reserviläisliitto on 
mielellään mukana rakenta-
massa uudelleen Ruotsin maa-
voimien suorituskykyä, mikäli 
Ruotsi päättää lopettaa pelkän 
ammattiarmeijansa ja siirtyä 
yleiseen asevelvollisuuteen, 
kertoi Savola Orimattilassa 
syyskuun alkupuolella. Reser-
viläisliitolla on paljon tietotai-
toa ja meillä on paljon reser-

viläisiä, jotka olisivat halukkaita koulutus- ja 
konsultointitehtäviin.

Tuossa Savola on oikeassa. Ruotsin ja Suo-
men reserviläisten välinen yhteistyö on varmasti 
niin vakaalla pohjalla, että koulutusapua anne-
taan, mikäli tarve vaatii. Me teemme Kalottiyh-
teistyötä juuri tämän takia. Haluamme antaa 
tukea sitä tarvitsevalle ja saamme sitä, mikäli 
itse joudumme sellaiseen tilanteeseen – tämä on 
kaikkien etu.

JaRi VaaRala

Reserviupseeripiiri syksyn alkuun

Kansainvälinen yhteistyö tärkeässä osassa

n Viime vuosina on kansainväli-
sen politiikan tekijöiden joukkoon 
tullut monia johtajia joiden käyttä-
mät sanat olivat viime vuosikym-
meninä täysin hyvien tapojen vas-
taisia.  Meillä on Donald Trump, 
Recep Tayip Erdögan, Vladimir 
Putin, Jaroslav Kaczynski, Vic-
tor Orban ja Marine Le Pen.  Ei 
edes kannata mainita Pohjois-Ko-
rean ”maanista” päämiestä. Kai-
kille heille on yhteistä äärimmäi-
syyksin menevä, toisin ajatteleviin 
kohdistuva halveksiva kielenkäyt-
tö.  Solvaukset ja uhkaukset solju-
vat heidän puheissaan kuin vesi 
kevättulvaisesta joesta. 

Eipä siinä mitään jos kaikki jäi-
sikin vain puheen asteelle, kuiten-
kin jo monet heistä ovat maidensa 
päämiehiä ja toiset ovat jo ehdolla 
ja hyvinkin saattavat tulla valituksi 
maidensa johtajiksi. Mitä voimme 
odottaa jos tämä ”äärioikeistolai-
nen” natsi-saksan 30-lukua muis-
tuttava propagandapauhu edelleen 
paisuu ja muuttuu teoiksi. Viime 
vuosisadan aikana näimme kuinka 
maailma suistui sotiin juuri kysei-
sen laisten henkisesti epätasapai-
noisten johtajien takia.  Onko maa-
ilman tulevaisuus todellakin näi-
den löyhien demagogien varassa.

Erilaiset populistiset liikkeet 
ovat kasvaneet ja niiden äänestäjiä 
tuntuu yhdistävän kateus ja kat-

keruus ”parempiosaisia” kohtaan. 
Meidän on muistettava kuinka 
Natsi-Saksassa nousi valtaan Adolf 
Hitler. Hänen puolueensa oikeasti  
voitti vaalit ja vanhuuttaan tuti-
seva presidentti Hindenburg teki 
ratkaisevan virheen nimittäessään 
Hitlerin Valtakunnan kansleriksi 
kun muiden puolueiden kansle-
ri ei saanut valtakunnan asioita 
hoidettua, Kansallissosialistien 
torpedoidessa kaikki yrityksetkin.  
Jo Hitlerin nimitystä seuraavana 
päivänä alkoivat Saksassa laajat 
pidätykset ja keskitysleireihin 
alettiin kuljettaa poliittisia vas-
tustajia. 

Vähemmistöjen ja pakolaisten 
uhkailu, lehdistön vapauden ra-
joittaminen, tiedotusvälineiden 
ottaminen omaan haltuun, vas-
tustajien salamurhat… Kaiken 
tämän me näimme jo kolmekym-
mentäluvulla.  Olihan meillä sil-
loinkin järjestö Kansainliitto niin 
kuin YK tänä päivänä. Natsi – 
Saksa erosi siitä kun se tuomitsi 
Hitlerin politiikkaa, Neuvostoliit-
to erotettiin kun se hyökkäsi 39 
Suomeen. Kansainliitto luhistui 
kykenemättömyyteensä.

Pitkä talouden alamäki on luo-
nut näille populisteille erinomai-
sen tilanteen, jossa heidän löyhät 
puheensa ja tyhjät lupauksensa 
purevat kuin kolmekymmentä lu-
vun Saksassa.  Suuret pakolaison-
gelmat ja työttömyys luovat todel-
la hyvän maaperän ääriliikkeille.

Suomi on toistaiseksi ollut on-
nekas, sillä vaikka meilläkin on 
vaaleissa melkoisilla lupauksilla 
vuosien aikana saatu meheviä 
voittoja, on meillä kuitenkin pys-
tytty rakentavaan yhteistyöhön 
erilaisilla hallituspohjilla. Ehkä 
suomalainen jäyhyys ja halu py-
syttäytyä hyviksi havaituissa ra-
kenteissa ja liitoissa on sittenkin 
hyvä perusta rakentaa tulevai-
suutta.  Kuitenkin on meidän pi-
dettävä silmät auki ja muistettava 

että paras puolustus maallemme 
on silloin kun armeijamme 

osaamisellaan, lukumää-
rällään ja aseistuksel-
laan antaa maamme 
poliittiselle johdolle 
vankanselkätuen rau-
han säilyttämiseksi 
maamme rajoilla.

kai leinonen
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• LAPIN ALUETOIMISTO •  Reserviupseeripiiri syksyn alkuun

PÄÄLLIKÖN 
TERVEISET

Evl Mikko Mäntynen avasi kutsunnat Pelkosenniemellä , Pelkosenniemen ja 
Savukosken yhteiset kutsunnat 2016.
 

n Ensimmäinen puoli vuotta 
Lapin aluetoimiston päällikkönä 
alkaa olla takana. Matkan varrel-
le on sattunut lukuisia mahdol-
lisuuksia tutustua lappilaiseen 
maanpuolustusväkeen niin puhe-
tilaisuuksien kuin erilaisten har-
joitusten merkeissä. Olipa tilai-
suus mikä tahansa, on viesti tullut 
kirkkaana läpi. Lappia ollaan val-
miita puolustamaan.

Pääsin lähes ensitöikseni osal-
listumaan MPK:lta tilattuun va-
paaehtoiseen harjoitukseen RO-
VA 16. Harjoitus oli erinomaisesti 
suunniteltu ja toteutettu. Vapaa-
ehtoisesti harjoitukseen tullei-
den reserviläisten motivaatio oli, 
kuten olettaa saattaakin, huipus-
saan. Olen varma, että kykenim-
me kasvattamaan harjoitukseen 
osallistuneiden sotilaiden suori-
tuskykyä. Tämä onkin ehdoton 
vaatimus. Rajalliset resurssimme 
tulee käyttää mahdollisimman te-
hokkaasti. Kiitos onnistumisesta 
kuuluu Lapin KOTU-yksikölle, 

harjoituksen johdolle sekä kai-
kille kouluttajatehtävissä olleille 
reserviläisille.

Elokuussa Jääkäriprikaati johti 
vähään aikaan suurimman Lapis-
sa järjestetyn kertausharjoituksen. 
LAPPI 16 harjoituksen tavoit-
teena oli muun muassa kehittää 
joukkojen suorituskykyä osana 
sotilasalueen taistelua sekä har-
joituttaa sotilaita toimimaan vaa-
tivissa olosuhteissa ja taktisissa 
tilanteissa. Harjoitukseen osallis-
tui yli 2000 reserviläistä. Lapin 
aluetoimistolla oli keskeinen rooli 
joukkojen perustamiseen ja pur-
kamiseen liittyen. 

Mielenkiintoisena kokemuk-
sena nostan esille tutustumisen 
46.  Kalottitapaamiseen ja sen 
yhteydessä järjestettyyn uudel-
leen heräteltyyn Kalotti- kilpai-
luun Rovajärvellä. Osallistujia oli 
Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja 
Virosta. Eri maiden reserviläisten 
välillä vallinnut veljeys oli sil-
miinpistävää. Kilpailun uudelleen 

mukaan ottaminen mahdollistaa 
nuoremman reserviläispolven 
aktivoimisen kansainväliseen toi-
mintaan. Vaikka kilpailu olikin 
kunnon maaotteluhenkeen totista, 
viimeistään veljesillallisella lyö-
tiin kättä päälle.

Aloitimme elokuun lopulla pe-
rinteiseen tapaan Lapin maakun-
nan kutsunnat. Tähän mennessä 
olemme vierailleet seitsemässä 
Ylä- ja Länsi-Lapin kunnassa. 
Itselleni nämä kutsunnat ovat 
olleet ensimmäiset laatuaan. En 
aikanaan osallistunut edes oman 
ikäluokkani kutsuntoihin. Ko-
kemus on ollut todella positiivi-
nen. Havaintoni on, että Lapin 
asevelvolliset nuoret miehet ovat 
reippaita ja avoimia. Tilaisuuk-
sien yhteydessä olen henkilökoh-
taisesti tavannut kuntien johtoa 
ja saanut heiltä ensiluokkaista 
informaatiota nuorten tilanteesta 
sekä kunnasta itsestään. Kutsun-
nat jatkuvat reilun kuukauden 
ylioppilaskirjoitustauon jälkeen 

lokakuun 10 päivä Rovaniemellä. 
Rovaniemen kutsuntojen aloitus-
päivänä toteutetaan Veteraanien 
perintö- videon virallinen julkaisu 
Lapin medialle. Kunniakansalais-
temme korkea ikä ja iän tuomat 
vaivat alkavat valitettavasti olla 
jo este kutsuntavierailuille. Puo-
lustusvoimat kokee erittäin tär-
keäksi viedä veteraanien sanomaa 
eteenpäin nuorille asevelvollisil-
le. Tästä syystä Puolustusvoimat 
on tuottanut Veteraanien perintö- 
videon, jossa kunniakansalaisem-
me kertovat oman tarinansa ja vä-
littävät sen tuleville sukupolville. 

Kuten jo esittelyssäni lehdessä 
2/16 lupasin, aion osallistua niin 
moneen maanpuolustustapahtu-
maan, kuin on mahdollista. Lu-
pauksen aion pitää, joten ottakaa 
reilusti yhteyttä niin tavataan.

Syysterveisin 

lapin aluetoimiston päällikkö 
eVeRstiluutnantti mikko mäntynen 

Hyvät Lapin Nuijan lukijat

Hybridisodankäynti - 
jotain vanhaa, jotain 
uutta, jotain hämärää
n Höyry mullisti aikanaan käsi-
työn, mekaanisen tavaratuotannon 
ja liikenteen. Höyrykattilan yhdis-
täminen laivoihin sai ne liikkumaan 
tehokkaammin. Tämä mahdollisti 
uudella tavalla maailmankaupan ja 
vaikutti samalla yhdyskuntaraken-
teisiin. Teollisen vallankumouksen 
toisessa aallossa sähkön, poltto-
moottorin, puhelimen ja radion 
keksiminen saivat teollisen työn 
automatisoitumaan ja tiedon liik-
kumaan nopeammin. Lähempänä 
nykypäivää tietokone muutti tiedon-
käsittelyn. Kun tietokone hoksattiin 
yhdistää puhelinverkkoon, saatiin 
maailma verkottumaan toisiinsa taas 
uudella tavalla. Teknologioiden ja 
tekniikoiden keksiminen ja niiden 
yhdistely toisiinsa on siis kautta ai-
kain tuottanut uusia innovaatioita 
– ei pelkästään teknologisia, vaan 
myös organisatorisia, sosiaalisia ja 
institutionaalisia. Tällaisia yhdistel-
miä voidaan kuvata hybrideiksi. 

Sotilaalliseen ympäristöön yh-
distettynä hybridin käsite on viime 
vuosina noussut trendiksi. Samalla 
hybridisodankäyntiin on liitetty ter-
mit kuten kyberuhkat, kyberhyök-
käys, kyberisku, kyberpuolustus, 
kybersota, informaatio-operaatiot, 
informaatiosodankäynti, verkkoso-
dankäynti, elektroninen sodankäyn-
ti, kuudennen sukupolven sodan-
käynti, 2000-luvun asymmetrinen 
sodankäynti, hybridiuhkat, hybridi-
vaikuttaminen ja hybridioperaatiot. 
Hybridisodankäyntiin liitettävien 

eri termien määrä kertoo osaltaan 
ilmiön monimuotoisuudesta. Onkin 
hankala määrittää tarkasti jotakin 
epämääräistä.

Yleisesti ottaen hybridisodan-
käyntiä on luonnehdittu ominai-
suuksiltaan valtiolliseksi tai ei-val-
tiolliseksi toiminnaksi, jossa sovel-
letaan useita sodankäynnin muotoja 
joustavasti ja tilanteen mukaisesti. 
Näitä ovat tavanomaisen asevoiman 
käyttö, epätavanomaiset taktiikat 
ja rikollinen toiminta. Näistä epä-
tavanomaiset menetelmät ja infor-
maatioulottuvuuden hyödyntäminen 
on nostettu keskeisiksi tekijöiksi. 
Samalla rikollisen ulottuvuuden 
sekoittaminen osaksi sodankäyntiä 
on hämärtänyt rajaa sodan ja rau-
han välillä. Lisäksi kansainvälinen 
oikeus ei ole määritellyt tilannetta, 
jossa sodankäynti toteutuu sodan ul-
kopuolella. 

Sodankäyntiä vai 
hybridisodankäyntiä?
Erityisesti vuoden 2014 tapahtumia 
Ukrainassa on useissa kirjoituksissa 
pidetty hybridisodankäynnin ajan-
kohtaisena esimerkkinä. Itä-Ukrai-
nassa toiminta on kiteytetty kahteen 
vaiheeseen. Valmisteluvaiheessa 
painopisteenä nähdään mahdollisim-
man suuren epävakauden luominen 
kohdealueelle. Tässä tukeudutaan 
pääosin ei-sotilaallisiin keinoihin, 
jossa keskeisenä on monimuotoi-

sen informaatio-operaation muo-
dostaminen. Siinä ulottuvuuksina 
nähdään mediavaikuttaminen ja 
psykologiset operaatiot. Kanavina 
hyödynnetään muun muassa sosiaa-
lista mediaa. Samalla epävarmuutta 
syvennetään hyödyntämällä talou-
teen liittyviä kiristystoimia ja kas-
vattamalla rajojen läheisyydessä so-
tilaallista voimaa. Osana operaatiota 
voidaan tuholaistoiminnalla pyrkiä 
vaikuttamaan yhteiskunnan elin-
tärkeään infrastruktuuriin. Lisäksi 
tietoverkkoihin voidaan vaikuttaa 
kyberoperaatioilla. Näiden toimien 
tavoitteena on osoittaa poliittisen 
johdon toimimattomuus, aiheuttaa 
epävarmuutta väestössä ja heikentää 
yleistä puolustustahtoa. 

Toisessa vaiheessa sodankäynnin 
elementtejä yhdistetään toisiinsa. 
Pääajatuksena on mahdollisimman 
vähäinen asevoiman käyttö. Ihan-
teellisena tilanteena nähdään koh-
teen tai sen osan haltuunotto ilman 
väkivaltaa. Käytettävät keinot muo-
dostuvat kohteen luonteesta. Lähtö-
kohtaisesti keinovalikoima koostuu 
erikoisjoukoista, manipuloiduista 
kansanliikkeistä ja järjestöistä sekä 
materiaalituesta. Lisäksi aseellisten 
yhteenottojen lietsonta ja synnyttä-
minen sekä aseellisen voiman käyt-
tö kuuluvat myös keinovalikoimaan. 
Asevoiman laajempi käyttö toimii 
taustalla jatkuvana pelotteena. 

JATKUU SIVULLA 4

Jääkäri Jere Kekkonen kertoi kokemuksistaan palveluksesta kutsuntaikäi-
sille Pelkosenniemen kutsunnoissa.

kuVat soile paasilinna

Lapin aluetoimiston yhteystiedot
Käyntiosoite: Lapin aluetoimisto
Someroharjuntie 21, 96960  ROVANIEMI
Postiosoite: Lapin aluetoimisto
PL 23, 6101  ROVANIEMI
Puhelin: asiakaspalvelu 0299 455 143
Keskus: 0299 800 Telefax; 0299 455 149
Sähköposti: lapinaluetoimisto@mil.fi
Kotisivut: www.puolustusvoimat.fi/lapinaluetoimisto
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Jääkäriprikaatin toiminta on 
merkittävästi kansainvälis-
tynyt viime vuosien aikana. 

Talviset olosuhteet ja koulutus 
ovat ennenkin houkutelleet lu-
kuisia vierailijoita tutustumis-
käynneille, mutta viime vuosien 
tapahtumat ovat olleet jotain 
aivan muuta. Yksittäiset vierai-
lut ja esittelyt ovat muuttuneet 
joukkojen yhteisharjoituksik-
si, osallistumiseksi laajempaan 
kansainväliseen toimintaan ja 
suunnitelmalliseen henkilökun-
nan kurssien järjestämiseen.

TALVIKOULUTUS
Tärkein ”tuote” vuosina 2014-
2016 on ollut Jääkäriprikaatin 
järjestämä kansainvälinen talvi-
sodankäynnin peruskurssi. Kurs-
sille on osallistunut vaihteleva 
määrä Yhdysvaltalaisia ammat-
tisotilaita kuitenkin siten, et-
tä yli puolet kurssilaisista on 
joka vuosi ollut suomalaisia ja 
enimmäkseen Jääkäriprikaatin 
omia nuoria kouluttajia. Kurs-
sin opetus järjestetään täysin 
englanniksi joten kouluttaja-
kaartillekin tämä tarjoaa uusia 
haasteita. Nuorelle kurssilaisel-
le koulutus antaa paitsi tärkeää 
ammattitaitoa talvikoulutus-
aiheissa, myös itsevarmuutta 
kansainvälisessä ympäristössä 
työskentelyyn vaikka se tässä 
tapauksessa olisikin vain tais-
telijaparin tai ryhmän toimintaa. 

Talvikouluttajille ja -kou-
lutukselle on kysyntää hyvin 
paljon, joten omista nuorista 
kurssilaisista on koulutuksessa 
kartoitettu uusia nuoria lupauk-
sia kouluttajarintamaa täyden-
tämään. Aiempina vuosina on 
onnistuttu pitämään suhteet 
yllä Ruotsin ja Norjan talvi- ja 
muihin koulutuskeskuksiin niin 
hyvin, että olemme saaneet 
lähettää osallistujia heidänkin 

kursseilleen lisäoppia saamaan. 
Vuoden 2016 tammikuussa toi-
minta laajeni myös Yhdysval-
tojen suuntaan, kun US ARMY 
Alaskan talvikoulutuskeskuksen 
järjestämälle Cold Weather Lea-
ders´ Courselle lähetettiin yksi 
nuori upseeri kahdeksi viikok-
si opiskelemaan ja tekemään 
käytännön yhteistyötä. Yksi-
tyiskohtana mainittakoon, että 
heille sekä suomen talvisodan 
historialliset tapahtumat että 
nykymuotoinen koulutus ovat 
erittäin suuressa arvossa. Tästä 
osoituksena heidän kurssillaan 
talvisodan tapahtumia ja taktii-
koita opetetaan Yhdysvaltalai-
soppilaille parin tunnin verran. 

Vuonna 2016 helmikuussa 
Jääkäriprikaati järjesti Finnish 
Crisis Management Centerille 
heidän pyynnöstään talviolo-

suhdekoulutuskurssin. Kohde-
ryhmänä olivat kansainvälisen 
siviilikriisinhallinnan rauniope-
lastusryhmien johtajat ja muu 
avainhenkilöstö. Oppilaita oli 
mm. Englannista, Virosta, Ita-
liasta, Ranskasta ja Slovakiasta. 
Kolmen päivän mittaisella kurs-
silla koulutettiin yleisesti kuinka 
kylmät olosuhteet vaikuttavat 
yksilön ja joukon toimintaan. 
Lisäksi koulutettiin tukikohdan 
perustaminen metsämaastoon 
ja liikkuminen lumikenkien ja 
ahkion kanssa. Koulutukseen 
kuului myös tilapäisten lumi-
majoitteiden, eli lumikammin ja 
-kiepin rakentaminen. 

Helmi-maaliskuussa 2016 
Jääkäriprikaatista osallistui 4 
upseeria kansainväliseen Cold 
Response 2016 -harjoitukseen 
Norjassa. Kahden viikon mit-

Kansainvälinen     
JÄÄKÄRI-
PRIKAATI 

1) Tunnuksettomista sotilaista on käytetty länsimaisessa mediassa termiä pienet vihreät miehet. Venäläisessä 
mediassa heistä on tuotu esiin myös käsite kohteliaat ihmiset (ven. вежливые люди, vežlivye ljudi)

Krimin operaatiossa käy-
tettyjä menestyksekkäitä 
toimia on arvioitu mm. 
CNA:n (Center for Naval 
Analysis) toukokuussa 
2015 julkaisemassa rapor-
tissa. Krimin operaation 
menestyksen avaimiksi 
listattiin Ukrainalta vuok-
ratun laivastoaseman 
huoltojärjestelyjen käyt-
täminen operaation suoja-
na, tiukka radiohiljaisuus, 
Venäjän erikoisjoukoista 
ja merijalkaväestä muo-
dostetut tunnuksettomissa 
sotilasvarusteissa nopeasti 
liikkuvat ”partisaaniosas-
tot”1 tehtävinään Ukrainan 
tukikohtien sulkeminen, 
viestiliikenteen katkaisu, 
keskeisen infrastruktuurin 
haltuunotto ja huoltojärjes-
telmän sotkeminen. Lisäk-
si osana koko operaatiota 
hyödynnettiin informaatio-
sodankäynnin menetelmiä, 
joilla pyrittiin muun muas-
sa saamaan Ukrainan jouk-
koja vaihtamaan puolia.

Ukrainan tapahtumis-
sa ei yksittäisinä toimina 
tarkasteltuna ole mitään 
uutta. Monet keinot ovat 
sellaisinaan varsin tunnet-
tuja. Hybridisodankäynnin 
keskeiseksi ”game chan-
geriksi” nostettu informaa-
tioulottuvuuden hyödyntä-
minenkään ei ole uusi asia. 
Tšingis-kaani hyödynsi 
valloitusretkillään psyko-
logisen vaikuttamisen kei-
noja. Tavoitteenaan herät-
tää pelkoa vastustajissaan 
Tšingis-kaani lähetti jouk-
konsa edelle viestinviejiä 
kertomaan raakuudestaan 
ja julmuudestaan. Persian-
lahden ja Vietnamin sodissa 
kohdistettiin viestejä ih-
misten sydämiin ja mieliin. 
Nykypäivänä arkielämäs-
säkin sosiaalisen median ja 
internetin välityksellä kuvat 
voidaan saada tai ne voi-
vat kulkeutua suuren – jopa 
maailmanlaajuisen - ylei-
sön tietoisuuteen erittäin 
nopeasti. Tällä tavoin kuvia 
voidaan käyttää tehosta-
maan tiettyä viestiä ja sa-
nomaa. 

Ukrainan tapahtumat 
ovatkin osaltaan vain esi-
merkki nykyaikaisten so-
dankäynnin muodoista, joita 
on sovellettu hybridimäises-
ti – toisiinsa yhdistämällä. 
Vaikka kyse olisikin ennalta 
tunnettujen asioiden yhdis-
tämisestä toisiinsa, voi uu-
sia yhdistelmiä olla edelleen 
haastavaa tunnistaa. Tämän 
vuoksi länsimaat yllättyivät 
operaation onnistumisesta. 
Toisaalta paras taikurihan 
tekee temppunsa välittömäs-
sä kosketuksessa yleisöön. 

Tulevaisuuden 
hybridiuhkat
Sota vaikuttaa aina ym-
päröivään yhteiskuntaan. 
Hybridisotaakaan ei käydä 
pelkästään sotilaallisessa 
ympäristössä. Puolustus-
voimien tutkimuslaitos 
on alkukesästä 2016 sel-
vittänyt eri asiantuntijoil-
le suunnatulla kyselyllä 
hybridiuhkien sekä niiden 
edellyttämän varautumi-
sen kehittymistä pitkällä 
aikavälillä. Aineiston pe-
rusteella Suomeen kohdis-
tuvina hybridiuhkina näh-
dään vaikuttamisyritykset 
yhteiskunnan poliittisiin, 
taloudellisiin, sotilaallisiin 
ja informatiivisiin raken-
teisiin sekä infrastruktuu-
riin. Näissä kohteeksi vali-
koituvat useammin helpot 
ja taloudelliset ei-sotilaal-
liset toiminnot samoin kuin 
kansalaisten elinolosuhteet 
joko suoraan tai välillises-
ti. Vastustajan pyrkimyk-
senä nähdään poliittisten 
tavoitteiden saavuttami-
nen kustannustehokkaasti 
ja nopeasti. Sen keinova-
likoimaan kuuluu myös 
rikollisten ja kaupalliseen 
hyötyyn pyrkivien toimi-
joiden käyttö osana pyrki-
myksiään. 

Selvityksen mukaan 
hybridi-iskussa voidaan 
iskeä yllättävästi ja saman-
aikaisesti yhteiskunnan 
kaikkia elintärkeitä toi-
mintoja vastaan. Maaleik-
si nousevat ns. pehmeät 
kohteet kuten sosiaali- ja 
terveydenhuolto, talous ja 
päätöksenteko. Keskeisinä 
kohteina nähdään tieto-
verkkojen avulla saavutet-
tavissa olevat toiminnan-
ohjausjärjestelmät, jotka 
liittyvät esimerkiksi logis-
tiikkaan, tuotantolaitoksiin 
tai energiaan. Samalla py-
ritään vaikuttamaan yksi-
löön. Tässä yhtenä keinona 
nähdään jälleen informaa-
tioulottuvuus. 

Hybridivaikuttamisen 
mahdollisuudet voivat 
ulottua myös sellaisiin te-
kijöihin, joihin ei ole va-
rauduttu, niiden varalle ei 
ole harjoiteltu tai niihin 
liittyviä toimia ei ole vas-
tuutettu. Toimivaltuusky-
symysten rajapinnat voi-
vatkin olla hyökkääjälle 
potentiaalinen kohde. Li-
säksi aluehallintomallis-
sa ja viranomaiskentässä 
meneillään olevat muu-
tokset sekä uusien toimin-
tatapojen ja rajapintojen 
käyttöönotto voivat tarjo-
ta ajallisen vaikuttamisen 
mahdollisuuden.  

Valtakunnan tasolta 
paikalliselle
Hybridiuhkien ja niihin va-
rautumisen tarkastelu on 
pidetty julkisessa keskuste-
lussa varsin yleisellä ja val-
takunnallisella tasolla. Tämä 
tulisi ulottaa yhä enemmän 
alueelliselle ja paikalliselle 
tasolle. 

Esimerkkinä keväältä 
2016 Ruotsissa kahden vii-
kon aikana ilmoitettiin tie-
toliikennekäytössä oleviin 
mastoihin kohdistuneista 
vahingonteoista, jotka vai-
kuttivat mahdollisesti maan 
lentoliikenteen määräaikai-
seen estymiseen ja hätätie-
dotusjärjestelmän vikaantu-
miseen. Joissakin arvioissa 
tapahtumia nimitettiin hybri-
disodankäynniksi, jossa yh-
teiskunnan tärkeitä toimin-
toja pyrittiin horjuttamaan. 
Olipa Ruotsin tapauksessa 
kyse sitten hybridi-iskusta tai 
ei, asiaa voidaan tarkastella 
myös omasta näkökulmasta. 
Mitä jos tällainen tapahtui-
si vaikkapa Rovaniemellä? 
Mitä jos Rovaniemen len-
toliikenne estettäisiin hybri-
dimäisellä iskulla? Entä jos 
pohjoisen Suomen energi-
antuotantoon tai tietoliiken-
teeseen kohdistuisi hybri-
dimäisiä operaatioita? Entä 
jos tällaisiin tapahtumiin 
liittyisi informaatio-operaa-
tioita, joilla pyritään osoit-
tamaan eri viranomaisten 
kyvyttömyys ratkaista edellä 
kuvatun kaltaiset ongelmat. 
Keihin kaikkiin vaikutukset 
kohdistuisivat? Miten tällai-
set voitaisiin ratkaista no-
peasti ja tehokkaasti alueelli-
set tekijät, toimijat ja väestö 
huomioiden? 

Tarkastelussa keskiöön 
nousevat käsitteet ”yhdessä, 
yhteisesti, yhteistä varten, 
yhdistämällä, yhteistyössä 
ja yhteistoiminnassa sekä 
yhtenäisyys ja yhteiskunta”. 
Listaa voisi jatkaa vielä ky-
symyksillä ”mitä tehdään ja 
miten, kenen kanssa, missä 
ja milloin”. Mitkä ovat ne 
paikalliset teknologiset, or-
ganisatoriset, sosiaaliset, ja 
institutionaaliset yhdistel-
mät, joilla päästään kohti yh-
teistä ja yhtenäistä toimintaa. 

Suoraa vastausta näihin ei 
ole. Ratkaisun avaimet eivät 
todennäköisesti ole kuiten-
kaan sen ihmeellisempiä 
kuin höyry, sähkö, poltto-
moottori, puhelin, radio tai 
tietokone – tai näiden yh-
distelmä. Ja tietysti ihmiset, 
jotka välineitä käyttävät. 
Hybridiä vastaan taistellaan 
hybridillä.

kapteeni timo hemmi
kiRJoittaJa palVelee lapin lennostossa

Hybridisodankäynti – jotain vanhaa, 
jotain uutta, jotain hämärää

JATKOA SIVULTA 3
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Koulutusta hiihdon taitoradalla.  Ammuntaa suksilla. 2016/Joonas 
Mattila, Combat Camera Team.  2015/ Juha Massinen, JPR 

Esikuntatyöskentelyä G5-toimiston teltassa Cold Response 2016-harjoituksessa Norjassa. Kuvassa 
olevat kansallisuudet: Ruotsi, Kanada, Norja. 2016/Juha Massinen, JPR.
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Mekanisoitu jalkaväki hyökkää Naarmantien suunnassa ja KRHK:n henkilökunta sekä varusmiehet antavat koulutusta 
ruotsalaisvieraille raskaalla heittimellä (120 mm) ampumisesta. 2015/Juha Massinen, JPR.

taisessa harjoituksessa työs-
kenneltiin Ruotsalaisten joh-
tamassa prikaatin esikunnassa 
eri toimistojen alaisuudessa. 
Tällä kertaa kansainvälisessä 
esikuntaympäristössä sekoit-
tuivat lahjakkaasti ruotsalais-
ten, suomalaisten, norjalaisten, 
kanadalaisten, puolalaisten 
ja hollantilaisten ajatukset ja 
toimintamallit. Kaikille harjoi-
tukseen osallistuneille suoma-
laisille tarjoutui erinomainen 
mahdollisuus kokea hieman 
tavanomaista suuremman har-
joituksen (yli 13000 sotilasta) 
puitteet ja kansainvälinen joh-
tamisympäristö.

Maaliskuussa 2016 poh-
jois-suomessa järjestettyyn 
kansainväliseen helikopterimie-
histöjen talviharjoitukseen pyy-
dettiin Jääkäriprikaatia järjestä-
mään talviselviytymiskoulutus-
vaihe. Varsinainen pääharjoitus 
järjestettiin Ivaloon tukeutuen 
mutta talviselviytymiskoulu-
tusvaihe järjestettiin Sodanky-
lässä. Tähän vaiheeseen osal-
listui italialaisia ja suomalaisia 
ammattisotilaita. Vajaan viikon 
mittaisessa harjoituksessa ly-
hyen peruskoulutusvaiheen 
jälkeen osallistujat viettivät 3 
vuorokautta maastossa niillä 
varusteilla jota heillä todelli-
suudessakin olisi mukana jos 
lentotehtävä keskeytyy. Pien-
ryhmäkoulutuksena järjestetty 
koulutus vakuutti osallistujat 
siitä, että täällä todellakin osa-
taan nämä asiat. Aika näyttää, 
poikiiko tämä lisää koulutus-
pyyntöjä eri suunnista?   

YHTEISET 
HARJOITUKSET

Vuoden 2015 toukokuussa 
ystävyysjoukko-osastomme 
Ruotsista, Norrbotten Rege-
ment, lähetti mekanisoidun 
joukkueen CV9040-kalustolla 
osallistumaan Lapin Jääkäripa-
taljoonan ampumaharjoituk-
seen Rovajärvelle. Joukko oli 
vaikuttunut Rovajärven ampu-
ma-alueen mahdollisuuksista 
ja yhteistyön vaivattomuudes-
ta. Suomalaiset ja ruotsalaiset 
ammuntojen varomääräykset 
ovat hyvin lähellä toisiaan ja 
ammuntojen valmistelut sujui-
vat sutjakkaasti. Ruotsalaiset 
suorittavat enimmäkseen omia 
ammuntojaan heille osoitetulla 
alueella, mutta yhteinen har-
joitus huipentui suomalaisen 
kranaatinheitinkomppanian tu-
kemaan mekanisoidun joukku-
een hyökkäykseen Naarmantien 
suunnassa. 

Jatkumona edelliseen har-
joitukseen, Jääkäriprikaatista 
osallistui marraskuussa 2015 
panssarintorjuntaohjusjoukkue 
ja aliupseerikurssin panssarin-
torjuntalinja yhteisharjoituk-
seen Norrbotten Regementin 
kanssa Ruotsin Bodenissa. Har-
joituksen ensimmäisessä vai-
heessa Jääkäriprikaatin PST-oh-
jusjoukkueet ja Norrbotten Re-
gementin mekanisoidut joukot 
harjoittelivat toisiaan vastaan. 
Toisessa vaiheessa joukot suo-
rittivat yhteisen hyökkäysope-
raation. Erityisesti Jääkäripri-

kaatin osaston varusmiesjohta-
jille ja joukkueiden kouluttajille 
harjoitus antoi ainutlaatuisen 
kokemuksen kansainvälisestä 
toiminnasta.

Joulukuussa 2015 suoritettiin 
vielä yksi yhteinen ponnistus 
kun Norrbotten Regementistä 
osallistui mekanisoitu joukkue 
Jääkäriprikaatin ja Kainuun 
Prikaatin yhteiseen saapumi-
serän 2/15 päättöharjoituk-
seen nimeltään NAARMA15. 
Joukkue liitettiin osaksi harjoi-
tuksen mekanisoitua keltaista 
osapuolta. Tästä johtuen kel-
taisen toiminta ja käskyt aina 
radiokomentoja myöten suori-
tettiin englanniksi, joten taas 
yksiköiden päälliköt ja erillisten 
joukkueiden varusmiesjohtajat 
saivat kokemusta kansainvä-
lisestä toimintaympäristöstä. 
Harjoitus sujui hyvin ja monta 
tärkeää havaintoa saatiin ke-
rättyä talteen tulevaisuuden 
harjoitusten ja yhteistoiminnan 
suunnittelun varalle.

TULEVAISUUS
Tulevien vuosien aikana kan-
sainvälinen toiminta ja yhteis-

työ tulee koskettamaan koko 
Jääkäriprikaatin henkilöstöä en-
tistä enemmän. Vuodesta 2018 
alkaen isoja yhteisharjoituksia 
Norrbottenin Regementin ja 
Kainuun Prikaatin kanssa tul-
laan järjestämään muutaman 
vuoden välein. Tämä on osa 
Suomen ja Ruotsin maavoimien 
välistä suunnitelmallista FI-SE 
-yhteistyötä.  Näiden tulevien 
harjoitusten kokoonpanoihin 
sekä suunnittelu- ja valmiste-
lutyöhön tarvitaan paljon ha-
lukkaita ja kyvykkäitä sotilaita 
esimerkiksi esikuntatehtäviin. 
Kansainvälisille kursseille ja 
kielikoulutukseen osallistuvien 
määrää pyritäänkin tästä joh-
tuen lisäämään. Varsinaisiin 
kansainvälisiin operaatioihin ja 
rauhanturvatehtäviin Jääkäri-
prikaatista osallistuvien määrä 
pysynee lähivuosina entisel-
lään. Todennäköistä kuitenkin 
on, että nuorella tai vähän ko-
keneemmallakin sotilaalla on jo 
ennen ensimmäiseen rotaatio-
koulutukseen tai operaatioon 
lähtöään monipuolinen koke-
mus kansainvälisestä toimin-
nassa omassa maassa tai lähi-
naapurissa. 
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Jääkäriprikaatin PST-ohjusjoukkueen varusmiesjohtaja ruotsalais-
median haastattelussa ja CV9040-vaunu hyökkäysreitillään harjoi-
tusalueella Bodenissa.  2015/Juha Massinen, JPR.

n AURINKOINEN RETKI alkoi Rovaniemen lin-
ja-autoasemalta klo 8 aamulla. Niemelän auto kuljet-
tajineen toivotti reippaat lähtijät tervetulleiksi mat-
kalle. Kaikki olivat ajoissa paikalla, joten matkamme 
kohti Kemijärveä saattoi alkaa. Kemijärvellä meitä 
odotti iloinen ”tyttöjen”- joukko ja pari rollaattoria. 
Pätevinä oppaina olivat Kyösti ja Helka Urponen, 
emäntänä Hannele Simonen. Kyösti Urponen oli 
”elävänä tietosanakirjana” koko matkan ajan Rova-
niemeltä Suomussalmelle ja takaisin Rovaniemelle.

ENSIMMÄINEN PYSÄHDYS oli Kemijärven 
jälkeen Mäntyvaaran sotamuistomerkillä ja pian sen 
jälkeen tutustuimme Joutsijärvellä paikallisen ky-
läyhdistyksen ylläpitämään korsuun. Kuusamossa 
söimme maittavan lounaan. Uunituore ohrarieska 
sai kiitosta. Kuusamon Karhuntassussa on Luonto-
keskus, jossa sijaitsee tunnetun valokuvaaja Hannu 
Hautalan luontokuvanäyttely. Pikaisesti saimme ta-
vata myös itse taiteilijan, joka tuli varta vasten tapaa-
maan meitä. Kauniit valokuvasuurennukset herättivät 
kaikkien mielenkiinnon.

KUUSAMOSTA JATKOIMME kohti Suomus-
salmea ja majapaikkaamme, kylpylähotelli Kiannon 
Kuohuja. Nopeimmat kävivät kylpylän puolella ja 
saunassa ennen maittavaa illallista. Aamulla kyl-
pylässä oli vesijumppa ja sinnekin ehti useampia 
meistä. Näin saimme päivälle hyvän alun. Runsaan 
aamiaisen jälkeen olimme jälleen valmiit jatkamaan 
matkaa.  Noin 30 km ennen Suomussalmea pysäh-
dyimme hetkeksi ihmettelemään Reijo Kelan ideoi-
maa tilataidetta ”Hiljainen kansa”. Tilataideteos on 
noin 800 heinäpäästä koostuva teos, ihmisiä vaatteet 
päällä. Vaatteet vaihdetaan kahdesti vuodessa. Kan-
natti pysähtyä ja katsoa taidetta. Linja-autoon saim-
me Suomussalmi-oppaan Olavi Seppäsen. Matka 
jatkui Suomussalmen kirkkoon, joka sodan jälkeen 
on rakennettu samalle paikalle ja vihitty käyttöön 
vuonna 1950. Yllätykseksemme kirkossa odotti mei-
tä itse kirkkoherra Risto Kormilainen. Hän esitteli 
kirkon ja sen erikoisen kauniin ”alttaritaulun” -altta-
rifreskon. Pienen hartaushetken jälkeen katselimme 
vielä kirkon vieressä olevan sankarihautausmaan.

VARSINAINEN RAATTEENTIEN matka alkoi 
vaikuttavan Talvisodan ”Avara syli” monumentin 
viereltä.  Siinä on 105 erikokoista vaskikelloa, jotka 
kuvaavat 105 talvisodan päivää. Keskusmuistomerk-
ki on keskellä 17 000 kivilohkaretta. Ne muistuttavat 
meitä sodan raskaista päivistä ja Raatteentiellä kaa-
tuneista sotilaista. Raatteentie on museotie, joka on 
18 km ja päättyy lähelle Venäjän rajaa. Tien varrella 
on suomalaisten, venäläisten sekä ukrainalaisten so-
tureilleen pystyttämiä muistomerkkejä – ja kiviä sekä 
entisöityjä juoksuhautoja. 

RAATTEENTIEN ALKUPÄÄSSÄ on Raatteen 
portti, jossa on Talvisotamuseo ja Lotta-kanttiini. 
Talvisotamuseo on näkymä talvisodan todellisuuteen. 
Se kertoo Suomussalmesta ennen talvisotaa, evak-
koon lähdöstä ja paluusta sodan jälkeen. Siellä näy-
tettävä dokumenttielokuva on katsomisen arvoinen. 
Raatteentien loppupäässä on Raatteen vartiomuseo. 
Rakennus on tehty jo ennen sotia, ja on ainoa Raat-
teentien sodassa säilynyt rakennus. Kainuun rajavar-
tioston kilta, Suomussalmen osasto, on kunnostanut 
rakennuksen museokäyttöön tuleville sukupolville. 
Kannattaa käydä tutustumassa! Tie päättyy puo-
miin, jonka taakse ei ole asiaa!  Palasimme takaisin 
Raatteen porttiin, jossa meille oli tilattu lounas, siis 
Lotta-kanttiinissa. Matka jatkui syötyämme takaisin 
kohti Suomussalmea oppaamme kertoessa Suomus-
salmesta ja voimalaitosalueesta Ämmänsaaressa. 

HYVÄSTELTYÄMME OPPAAMME suuntasim-
me kohti Pudasjärveä. Kahville tietenkin piti välillä 
poiketa. Suunta oli nyt kohti Rovaniemeä Ranuan 
kautta. Kemijärveltä lähteneet ”tytöt” ja rollaattorit 
jatkoivat matkaa kotikonnuilleen. Hieno matka ja 
-ilma, pätevät oppaat ja turvallinen kuljettaja taka-
sivat, että kaikki 33 matkalaista olivat tyytyväisiä 
näkemäänsä ja kuulemaansa.

”Kiitoksen kaikkein kauneimman 
ilopisaroilla kuorrutan ”

 Kiitollinen matkalainen

Lapin Lottaperinneyhdistyksen retki 
RAATTEENTIELLE 29.-30.8.
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n Sydämeltään ja juuriltaan La-
pin mies evl Hannu Markkula 
palasi töihin Rovaniemelle viime 
syksynä. Tehtävä Lapin rajavar-
tioston rajatoimiston päällikkönä 
avasi aitiopaikan siirtolaisilmiön 
seuraamiseen.

Kemijärveltä Georgiaan
Ympyrä sulkeutuu, voisi kuvail-
la Lapin rajavartioston rajatoi-
miston päällikön, everstiluut-
nantti Hannu Markkulan moni-
polvista urapolkua. Kun Mark-
kula valmistui kadettikoulusta 
syksyllä 1989, pari seuraavaa 
vuotta kului Lapin rajavartioston 
nykyisessä esikuntarakennuk-
sessa, silloisessa sissikomppa-
niassa varusmiehiä kouluttaen. 
Kouluttajavuosien jälkeen hän 
sai siirron Kemijärven rajajää-
kärikomppaniaan. Kemijärven 
komppania ja nuoren rajaupsee-
rin työtehtävät tarjosivat paikan 
oppia perinpohjaisesti rajojen-
valvonnan yksityiskohtia. Sieltä 
saadut kokemukset ovat autta-
neet Markkulaa myöhemmissä 
tehtävissä Lapin rajavartioston 
esikunnassa sekä Muonion ja 
Sallan rajavartioalueiden pääl-
likkönä.

Vaikka pohjimmiltaan ja sydä-
meltään Markkula onkin Lapin 
mies, on ura kuljettanut myös 
ulkomaille ja Helsingin esikun-
taan. Markkula toimi sotilas-
tarkkailijana Intiassa ja Pakista-
nissa vuosina 1997–1998. EU:n 
rajaturvallisuusasiantuntijana 

Georgiassa taas kuluivat vuodet 
2007–2009. Georgian komen-
nuksen jälkeen seurasi kuuden 
vuoden pesti Rajavartiolaitoksen 
esikunnan henkilöstöosastolla.

 
Siirtolaisuusilmiö 
ei ole ohi
Etelässä vietettyjen vuosien jäl-
keen paluu Lappiin viime syk-
synä oli mieleinen - täällä oli-
vat läheiset, koti ja harrastukset 
odottamassa. Myös palaami-
nen operatiivisiin tehtäviin on 
Markkulan mieleen, vaikkakin 
viime talven siirtolaisuusilmiö 

toi työtehtäviin perehtymiseen 
lisää vaikeusastetta. Turva-
paikanhakijoiden tulo itärajan 
kautta Suomeen on tällä het-
kellä pysähtynyt ja rajatilanne 
näyttää vakaalta, mutta tilanteen 
ennustettavuus on heikentynyt. 
Suomi ja Venäjä sopivat rajalii-
kenteen rajoittamisesta Sallan ja 
Raja-Joosepin rajanylityspaikoil-
la 180 vuorokaudeksi eli loka-
kuun alkuun saakka. Rajanylit-
täminen on sallittu vain Suomen, 
Venäjän ja Valko-Venäjän kansa-
laisille ja heidän perheenjäsenil-
leen. Rajoittaminen on sujunut 
hyvin, samoin yhteistyö Suo-

men ja Venäjän rajanylityspaik-
kojen välillä.

Eurooppaan suuntautuva siir-
tolaisuusilmiö ei kuitenkaan ole 
ohi 180 vuorokaudessa. Tilan-
teen uusiutuminen tai jopa laa-
jentuminen Lapin rajanylitys-
paikoilla riippuu suurelta osin 
Venäjän viranomaisista. 

Itärajan valvontaa 
vahvistetaan
Lapin rajavartiostossa on val-
mistauduttu rajatilanteen heik-
kenemiseen. Nyt ei ole varaa 
tuudittautua hyvänolontuntee-

seen, vaikka tilanne onkin rau-
hoittunut.

Valmistautumisessa on kes-
keistä toimivan viranomais-
yhteistyön varmistaminen ja 
riittävät resurssit. Sisäisen tur-
vallisuuden selonteossa esille 
noussut itärajan valvonnan vah-
vistaminen näyttää Lapin osalta 
tarkoittavan sitä, että Lapin raja-
vartioston henkilöstö ei ainakaan 
vähenisi nykyisestä. Rajavarti-
joiden siirrot Kaakkois-Suomen 
rajanylityspaikoilta pohjoisiin 
rajavartiostoihin jatkunee, millä 
on myönteinen vaikutus Lapin 
rajavartioston henkilöstön ikä-

rakenteeseen. Lapin rajavartios-
toon on rekrytoitu uusia rajavar-
tioita viimeksi vuonna 2005.

 
Asiantuntijasta ihmisten 
johtajaksi
Henkilöstöosaston asiantuntija-
tehtävän jälkeen työ rajatoimis-
tossa on ihmisten johtamista ja 
tiimityötä. Jatkossa rajatoimiston 
päällikkö Hannu Markkula toi-
voo pystyvänsä entistä enemmän 
keskittymään toimiston johtami-
seen ja hengen luomiseen. Sii-
nä missä Markkulan työ, myös 
päivittäinen työhön liittyvä ajan-
käyttö muuttui Lappiin muuton 
myötä: Rovaniemelle paluu mer-
kitsi päivittäisen, yhdensuuntai-
sen työmatkan lyhenemistä ai-
emmasta 50 minuutista kolmeen 
minuuttiin.  

Vapaa-aika kuluu perheen pa-
rissa. Markkulan kolme tytärtä 
ovat jo aikuisia, mutta lasten-
hoito jatkuu neljän lapsenlapsen 
kanssa. Muut harrastukset ovat 
viime aikoina rajoittuneet erilai-
siin pienempiin ja suurempiin 
remontteihin niin kotona kuin 
mökillä. Toiveissa olisi kyllä 
saada aikaa myös perinteisille 
rajamiesten harrastuksille - met-
sästykselle ja kalastukselle.

teksti Ja kuVat: tuiJa paakki

Siirtolaisuuskriisi toi haasteita
työhön perehtymiseen 

Hannu Markkula tervehtii Lapin rajavartiostoon kesäkuun alussa siirtyneitä rajavartioita. Ju-
hani Hietanen, Vesa Ojala, Markus Ylitalo ja Joonas Vihriälä siirtyivät Lappiin Suomenlah-
den meri- ja Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.

n Kemin Reserviläiset ry juh-
li 60-vuotista toimintaansa 
sunnuntaina 5.6.2016.  Päivän 
ohjelman aluksi yhdistyksen 
edustajat kävivät laskemassa 
kukkalaitteet Kemin kirkon kol-
melle sankarimuistomerkille. 
Juhlapaikkana oli Kemin Pirtin 
perinteikäs rakennus Kauppa-
kadulla.  Siellä tilaisuus alkoi 
onnittelujen ja lahjojen vastaan-
ottamisella ja kahvitarjoilulla.

Kemin Reserviläisten pu-
heenjohtaja Harri Tauriainen 
piti juhlan tervetuliaispuheen ja 
hoiti juhlatapahtuman juonta-
misen. Pääjuhlassa juhlapuheen 
piti Puolustusvoimien Lapin 
aluetoimiston päällikkö, evers-
tiluutnantti Mikko Mäntynen. 
Juhlapuheessaan hän käsitteli 
reserviläistoiminnan merkitystä 
Puolustusvoimien kannalta, ja 
korosti siinä reserviläisyhdis-
tysten tekemän työn merkitystä 
ja arvoa maanpuolustustahdon 
ylläpitäjänä.

Reserviläisliiton puolesta pu-
heen piti toiminnanjohtaja Olli 
Nyberg.  Hän tarkasteli reservi-
läisyhdistysten työtä liiton näkö-
kulmasta. Kemin Reserviläisten 
kunniapuheenjohtaja Veikko 
Tarvainen oli koonnut yhdistyk-

sen historiikin. Tarvainen kertoi 
puheessaan yhdistyksen perus-
tamisesta ja sen toiminnasta ja 

vaiheista eri vuosikymmeninä. 
Lapin Reserviläispiirin terveh-
dyspuheen esitti puheenjohtaja 

Jari Vaarala. Hän käsitteli pu-
heessaan Kemin Reserviläisten 
toimintaa ja merkitystä osana 

Lapin Reserviläispiiriä. Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
puolesta tervehdyksen juhlaan 
toi Lapin koulutus- ja tukiyksi-
kön koulutuspäällikkö Pasi Yli-
talo.

Kemin kaupungin tervehdyk-
sen ja onnittelut esitti kaupun-
ginhallituksen varapuheenjohtaja 
Teija Jestilä, ja Kemin seura-
kunnan tervehdyksen toi pastori 
Tapio Karjula. Puheissaan he 
molemmat arvostivat yhdistyk-
sen roolia yhteistyökumppanina 
monissa tapahtumissa. Kiitossa-
nat lausui yhdistyksen puolesta 

johtokunnan jäsen Marko Les-
kio.

Juhlassa myös palkittiin reser-
viläistoiminnassa ansioituneita 
yhdistyksen jäseniä. Puheenjoh-
taja Harri Tauriaiselle ojennettiin 
Vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn hopeinen ansiomitali. Ari 
Eriksson palkittiin Reserviläis-
liiton pronssisella ansiomitalil-
la. Tauriainen vastaanotti myös 
kultaisen Leijona-ansiomitalin 
puualustalla ja Hannu Peura-
saari vastaavan hopeisen Leijo-
na-ansiomitalin.

Tilaisuuden musiikkiesityksis-
tä vastasivat Pohjan Mieslaula-
jat, Armas Ilvo ja Elias Nie-
melä. Pohjan Mieslaulajat esitti 
kuusi isänmaallista kappaletta.  
Tilaisuuden lopussa talvi- ja jat-
kosodan veteraani, simolainen 
Armas Ilvo ja Pohjan Mieslau-
lajat esittivät Veteraanin iltahuu-
to-kappaleen mieleenpainuvasti. 
Elias Niemelä säesti flyygelillä. 
Juhlatapahtuma päätettiin yhdes-
sä esitettyyn Maamme-lauluun.

Kemin Reserviläiset kiittää 
lämpimästi juhlan puhujia ja 
esiintyjiä sekä yhdistystä muis-
taneita.

hannu peuRasaaRi
kemin ReseRViläiset Ry

Kemin Reserviläiset 60 vuottaKemin Reserviläiset 60 vuotta

Olli Nyberg  (vas.) tuo Reserviläisliiton tervehdyksen juhlivalle 
yhdistykselle. Everstiluutnantti Mikko Mäntynen puhuu juhlassa. 

Armas Ilvo ja kuoro.

Tasavallan presidentti 
myönsi evl Hannu Markkulalle 
Suomen Valkoisen Ruusun 
I luokan ritarimerkin 4.6.2016.
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n Tiukka viikonvaihde Rova-
järven alueella oli pitkällisen 
valmistelun tulos. 46. Kalot-
titapaaminen oli laajin kautta 
aikojen osanottajamäärältään 
ja tapahtumiltaan. Ikääntyvien 
reservin johtajien ja reserviläis-
ten perinteinen tapahtuma otti 
pitkän askeleen kohti uutta muo-
toa. Vuodesta 2009 jäissä ollut 
kalottiottelu liitettiin Suomen 
aloitteesta Kalottitapaamiseen ja 
tapahtumaan saatiin aivan uusi 
”draivi”.

Kisaamaan saapui nuorta re-
servijoukkoa Ruotsista, Eestistä 
ja Suomesta. Norjalaisten jyrkät 
asemääräykset estivät sikäläis-
ten joukkueiden osallistumi-
sen kalottiotteluun.  Kaikkiaan 
Heinuvaaraan ilmoittautui 150 
reserviläistä ja kantahenkilökun-
taan kuuluvaa. Osallistujamäärä 
oli hyvin ennakoidun suuruinen, 
edellisen Bodenin tapahtuman 
osallistujamäärähän jäi n. sataan 
henkeen. 

Rakentamista ja 
kohdistusammuntaa
Perjantaina ilmoittautuivat jouk-
kueet Heinuvaarassa jossa lapin 
järjestäjät olivat jo aamusta ka-
sanneet kisapaikkoja ja majoi-
tuksia kuntoon. Eestiläiset olivat 
pitkämatkalaisina majoittuneet 
jo edellisyön Heinussa. Iltapäi-
vällä kilpailijat kävivät kohdis-
tamassa ja valmistautuivat ki-
saan. Kukin omalla tavallaan.  
Illalla kokoonnuttiin yhteiselle 
tuloillalliselle Ruokalaan ja pit-
kät matkat olivat väsyttäneet 
vieraat ja kiltisti väki painui ma-
joitteisiin jo iltakymmeneltä.

Kello kuusi olikin sitten jo 
täysi tohina päällä. Ruokalaan 
saapui kilpailijoita tankkaa-
maan aamiaista ja sen jälkeen 
he painuivat johdettuna saat-
tueena Hautainmaahan, jossa 
heidät jaettiin eri rastipaikoille 
ja kisa pääsi alkamaan klo kah-
deksan aikaan. Herrasmieski-

san osanottajat eli perinteisen 
Kalottitapaamisen osallistujat 
saapuivat aamiaiselle puoli 
seitsemän ja niin olikin päivä 
käynnissä kaikille osanottajilla.  
Seniorit suorittivat Suomen Li-
pun noston alemmalla tykkipi-
halla ja heidän kilpailunsa alkoi 
heti sen jälkeen Heinuvaaran 
majoitusalueella. Edellisvuo-
den tapahtuman ”superpitkän” 
kilpailun kokemuksesta oli tä-
män vuoden kilpailua lyhennet-
ty, jottei rasitusvammoja tulisi 
edellisvuoden tapaan.

Herrasmieskilpailun johtaja-
na toimi Timo Alaräisänen ja 
Kemijärveläiset muodostivat 
rastihenkilöstön pääosan.  Kil-
pailu sujuikin suunnitelman 
mukaan ja hyvissä ajoin ennen 
lounasta olivat kaikki valmiina 
siirtymään Hautainmaan Pakal-
le yhteiselle kenttälounaalle, 
jonka vääpeli Reijo Jolanki oli 
Heinusta paikalle tuonut.

Lounaan jälkeen perehtyivät 
seniorit kalottiotteluun kiertä-
mällä eri kilpailurasteja. Tapah-
tuman suojelija Jääkäriprikaatin 
apulaiskomentaja eversti Timo 
Mäki-Rautila oli seurannut 
aamusta alkaen kilpailun kul-
kua ja kertoi olevansa erittäin 
tyytyväinen näkemäänsä. Hän 
lupasi tehdä omalta osaltaan 
kaikkensa jotta kilpailuun ei 
enää tule menneiden vuosien 
katkosta.  Erityisesti hän kiitte-
li ammattimaista kilpailun jär-
jestäjähenkilöstöä ja kilpailun 
tasoa. Monipuoliset ammunnat 
vaativat osaamista ja hyvää ase-
kalustoa. Näihin saamme var-
masti tulevaisuudessa lisäapuja 
Puolustusvoimilta.

Saunan ja lepotuokion jäl-
keen alkoikin valmistautuminen 
illalliselle jota oli keittiössä Tel-
lervo Laitilan johdolla valmis-
teltu jo kunnon tovi. Maukasta 
yrttimarinoitua naudanpaistia 
salaatin ja perunamuusin kera 
punaviinin säestyksellä voiko 
reserviläinen toivoa hienompaa 
iltaruokaa. Juhlapuheet olivat 

sopivan lyhyitä ja tunnelma ko-
toisan juhlava.

Juhlan aikana luovutettiin val-
tiollisia ja liittojen ansiomerkke 
jä seuraaville henkilöille. 

Jari Vaarala vastaanotti Suo-
men Leijonan ansioristin, Janne 
Rahkonen Reserviupseeriliiton 
kultaisen ansiomitalin, Erkki 
Grundström Suomen Valkoi-
sen Ruusun 1 lk. ansiomitalin. 
Misin Varikon yhteistyökump-
panit kapteeni Hannu Koti-
lainen ja Raimo Alaruikka 
vastaanottivat Reserviliittojen 
pronssiset ansiomitalit. 

Lennoston vierailu 
sunnuntaina
Pilvinen sunnuntaiaamu saatteli 
vieraat aamiaisen ja majoituk-
sen siivouksen jälkeen matkaan 
kohti Rovaniemeä ja Lapin Len-
nostoa. Lennoston tuore esikun-
ta päällikkö Jyri Kurttila kertoi 
Lennostosta ja käynti Maunun 
Matin Laivueessa tutustumassa 
Hornet hävittäjiin oli mukava 
sunnuntain aloitus. Vierailun 
kruunasi Hornetin lentonäytös 
jonka jylinä tuntui tehneen vie-
raisiin mukavan vaikutuksen.

Paluu Someroharjulle Varus-
kunta Ravintolaan ja lähtölou-
naalle heti puolen päivän jäl-
keen. Palkintojen jako kuuluu 
oleellisesti lähtöpäivään. Her-
ramieskilpailun voitti jo kuu-
dennen kerran Norja. Tulokset 
alempana tässä lehdessä.

Pyttipannu oli ruokana ja ke-
vyen tankkauksen jälkeen oli-
kin hyvästien aika. Norjalaisten 
edustaja Ola Sollie kutsui ka-
lotin reserviläiset ensi vuonna 
Narvikiin elo-syyskuun vaih-
teessa. Lyhyet hyvästit ja niin 
46. Kalottitapaaminen oli saatu 
päätökseen.  (kl)

KILPAILUJEN 
TULOKSET 
SIVULLA 8

Uutta kohti -  

Kalottiotteluksi

Ansiomerkein 
palkitut 
yhteiskuvassa. 

Jari Vaarala 
vastaanottaa 
Leijonan 
Ritarikunnan 
ansioristin.

Pääpöydän 
juhlaväkeä.

Kilpailun voittanut Pohjois-pohjanmaan joukkue valmistautuu kenttäammuntaan. Heinuvaaran ruokalan jono.

 kuVat seppo Rautiainen Ja kai leinonen
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KALOTTITAPAAMINEN 9.-11.9.2016 HEINUVAARASSA, HERRASMIESKISA

RASTINUMERO 1 2 3 4 5 6 7 pisteet

1. Kapt Mickelsson Ingemar Ruotsi 80 66 80 53 30 78 90 477,0

2. Ltn Tønder Jøran Norja 100 68 80 79 20 24 90 461,0

3. Kvartermester Flatum Stg Norja 100 86 80 57 10 36 90 459,0

4. Vänr Anderson Börge Norja 80 66 80 62 16 44 90 438,0

5. Kapt Sjöberg Lars Ruotsi 80 80 70 70 36 50 30 416,0

6. Ev 1. Lundquist Björn Ruotsi 60 70 85 62 10 28 100 415,0

7. Maj Björk Gunnar Ruotsi 80 72 60 73 20 36 70 411,0

8. Kapt Pasi Ylitalo Suomi 40 48 85 81 20 34 100 408,0

9. Ltn Sollie Ola Norja 40 86 85 57 5 32 100 405,0

10. Kapt Granquist Hans Ruotsi 80 78 60 70 22 22 70 402,0

11. Maj Nilsson Jan Ruotsi 60 72 85 49 14 14 100 394,0

12. Ltn Larsen Tor Erling Norja 60 84 75 53 22 34 60 388,0

13. Vänr Jörgensen Eilif Norja 60 56 65 61 4 60 80 386,0

14. Ltn Selnes Ulf Norja 80 62 80 45 8 14 90 379,0

15. Kapt Burell Jan Ruotsi 80 50 65 61 10 26 80 372,0

16. Ltn Augensen Christan Norja 60 66 75 55 4 52 60 372,0

17. Ltn Gulbrandsen Helge Norja 60 36 65 44 46 40 80 371,0

18. Ltn Carlsson Bo Ruotsi 80 64 75 61 20 10 60 370,0

19. Kapt Granlund Dagfnn Norja 40 80 75 51 16 48 60 370,0

20. Kapt Laestadius Göran Ruotsi 80 74 60 53 0 26 70 363,0

21. Maj Lene Anders Ruotsi 100 44 60 75 4 8 70 361,0

22. Kapt Mölster Ole Johan Norja 40 66 70 74 6 74 30 360,0

23. Eriksen Henrik Martn Norja 80 52 60 61 16 12 70 351,0

24. Ev Bornestaf Tomas Ruotsi 40 60 65 65 0 22 80 332,0

25. Kers Norum Qyvind Norja 80 60 70 44 14 30 30 328,0

26. Kapt Franzsen Jerker Ruotsi 40 66 75 57 16 8 60 322,0

27. Kers Andersson Björn Ruotsi 40 72 65 61 0 1 80 319,0

28. Alik Grundström Erkki Suomi 10 36 80 46 6 50 90 318,0

29. Kapt Kristofersen Ørnulf Norja 80 48 60 21 4 26 70 309,0

30. Maj Tölli Ant Suomi 20 74 75 44 6 26 60 305,0

31. Ltn Alseen Alfred Norja 20 16 65 44 20 34 80 279,0

32. Kers Danielsen Jens Kr. Norja 60 46 70 49 0 24 30 279,0

33. Kapt Öhman Lars-Göran Ruotsi 40 74 70 41 0 18 30 273,0

34. Kapt Eklund Christer Ruotsi 0 68 75 39 16 14 60 272,0

KALOTTITAPAAMINEN 9.-11.9.2016 HEINUVAARASSA, HERRASMIESKISA

RASTI 1 2 3 4 5 6 7 pisteet Pistekeskiarvo Sijoitus

numero 1. JOUKKUE

41 Alik Grundström Erkki 10 36 80 46 6 50 90 318,0

43 Kapt Mickelsson Ingemar 80 66 80 53 30 78 90 477,0

44 Vänr Anderson Börge 80 66 80 62 16 44 90 438,0

45 Ltn Tønder Jøran 100 68 80 79 20 24 90 461,0

46 Ltn Selnes Ulf 80 62 80 45 8 14 90 379,0

47 Kvartermester Flatum Stg 100 86 80 57 10 36 90 459,0

422,0 1.

2. JOUKKUE

53 Kapt Sjöberg Lars 80 80 70 70 36 50 30 416,0

54 Kapt Öhman Lars-Göran 40 74 70 41 0 18 30 273,0

55 Kers Danielsen Jens Kr. 60 46 70 49 0 24 30 279,0

56 Kers Norum Qyvind 80 60 70 44 14 30 30 328,0

57 Kapt Mölster Ole Johan 40 66 70 74 6 74 30 360,0

331,2 6.

3. JOUKKUE

62 Kers Andersson Björn 40 72 65 61 0 1 80 319,0

63 Ev Bornestaf Tomas 40 60 65 65 0 22 80 332,0

64 Kapt Burell Jan 80 50 65 61 10 26 80 372,0

65 Vänr Jörgensen Eilif 60 56 65 61 4 60 80 386,0

66 Ltn Gulbrandsen Helge 60 36 65 44 46 40 80 371,0

67 Ltn Alseen Alfred 20 16 65 44 20 34 80 279,0

343,2 4.

4. JOUKKUE

71 Maj Tölli Antti 20 74 75 44 6 26 60 305,0

72 Ltn Carlsson Bo 80 64 75 61 20 10 60 370,0

73 Kapt Eklund Christer 0 68 75 39 16 14 60 272,0

74 Kapt Franzsen Jerker 40 66 75 57 16 8 60 322,0

75 Ltn Augensen Christian 60 66 75 55 4 52 60 372,0

76 Kapt Granlund Dagfinn 40 80 75 51 16 48 60 370,0

78 Ltn Larsen Tor Erling 60 84 75 53 22 34 60 388,0

342,7 5.

5. JOUKKUE

81 Maj Björk Gunnar 80 72 60 73 20 36 70 411,0

82 Kapt Granquist Hans 80 78 60 70 22 22 70 402,0

83 Kapt Laestadius Göran 80 74 60 53 0 26 70 363,0

84 Maj Lene Anders 100 44 60 75 4 8 70 361,0

85 Eriksen Henrik Martn 80 52 60 61 16 12 70 351,0

88 Kapt Kristofersen Ørnulf 80 48 60 21 4 26 70 309,0

366,2 3.

6. JOUKKUE

91 Kapt Pasi Ylitalo 40 48 85 81 20 34 100 408,0

92 Ev 1. Lundquist Björn 60 70 85 62 10 28 100 415,0

94 Maj Nilsson Jan 60 72 85 49 14 14 100 394,0

96 Ltn Sollie Ola 40 86 85 57 5 32 100 405,0

405,5 2.

HERRASMIESKISA, JOUKKUEKISA HERRASMIESKISA, MAIDEN VÄLINEN KISA

Kalottiottelu 9-11.9.2016 Tulokset
Kilpailu Pikakenttä Kenttä Taistelu Stang EA Suunta/Et. Käsikr. Yhteensä

Sija numero 30 36 200 2 p./osuma 200 36 24

1. 21. Kers Piuva Dennis Ruotsi, Kalixälvdal  11.HV.bat. 26 36 44 27 22 155
2. 19. Vääp Junttila Jukka Suomi, Pohjois-Pohjanmaa 15 36 44 31 20 146
3. 8. Noppa Magnus Ruotsi, Tornedalen  11.HV.bat. 28 36 30 31 20 145
4. 20. Tkm Väisänen Mika Suomi, Pohjois-Pohjanmaa 17 36 38 24 18 133
5. 7. Kers Saxevall Jan Erik Ruotsi, Tornedalen  11.HV.bat. 0 35 46 28 24 133
6. 33. Alik Rousu Simo Suomi, LAP 25 32 24 28 22 131
7. 17. Jääk Mäntyniemi Jarkko Suomi, Pohjois-Pohjanmaa 0 36 38 31 22 127
8. 25. Kers Wuopio Mikael Ruotsi, Kalixälvdal  11.HV.bat. 17 35 32 20 20 124
9. 16. Ylik Lauri Teija Suomi, Pohjois-Pohjanmaa 18 35 18 27 16 114
10. 9. Kers Haara Anna-Lena Ruotsi, Tornedalen  11.HV.bat. 0 35 32 27 14 108
11. 6. Jääk Angeria Jan-Erik Ruotsi, Tornedalen  11.HV.bat. 19 32 10 24 20 105
12. 34. Alik Sarajärvi Juha Suomi, LAP 21 35 10 14 22 102
13. 10. Kers Virtanen Christina Ruotsi, Tornedalen  11.HV.bat. 23 34 18 23 4 102
14. 2. Ltn Vaarala Jari Suomi, YLAP MAAKK 0 33 16 31 22 102
15. 35. Korpr Kauvosaari Petri Suomi, LAP 0 34 10 32 20 96
16. 3. Ylivääp Keto-Tokoi Markku Suomi, YLAP MAAKK 0 31 8 32 24 95
17. 32. Vänr Vanha Ville Suomi, LAP 0 34 16 24 20 94
18. 18. Ltn Aalto Mikko Suomi, Pohjois-Pohjanmaa 0 25 22 23 24 94
19. 1. Ylivääp Knuutila Kari Suomi, YLAP MAAKK 0 26 14 27 24 91
20. 24. Utoslahti Samuel Ruotsi, Kalixälvdal  11.HV.bat. 23 36 14 4 12 89
21. 31. Ltn Tuominen Tomi Suomi, LAP 25 33 8 15 8 89
22. 29. Alil Ots Andres Eesti 2 14 14 24 13 24 89
23. 5. Alik Puttonen Petri Suomi, YLAP MAAKK 16 29 18 19 6 88
24. 4. Ylik Anttila Kauno Suomi, YLAP MAAKK 0 33 12 16 22 83
25. 30. Ltn Sleng Martin Eesti 2 0 29 14 15 24 82
26. 22. Nilsson Anita Ruotsi, Kalixälvdal  11.HV.bat. 13 36 28 4 0 81
27. 14. Ylik Männik Tönu Eesti 1 12 28 10 15 14 79
28. 23. Brännström Tobias Ruotsi, Kalixälvdal  11.HV.bat. 0 31 14 13 20 78
29. 28. Vääp Viirlo Jaanus Eesti 2 0 32 22 0 22 76
30. 11. Kers Tikan Erkki Eesti 1 0 17 6 19 20 62
31. 13. Koppel Marek Eesti 1 0 20 4 14 20 58
32. 15. Kers Ojamets Alar Eesti 1 0 17 14 4 22 57
33. 12. Anni Rando Eesti 1 0 7 8 23 14 52
34. 27. Kers Jurisson Heli Eesti 2 0 28 10 12 0 50
35. 26. Kukk Jaak Eesti 2 0 10 4 0 8 22
36. 1st SergeantHansen Tommy Ruotsi 12.HV-bat. 0 0 0 0 0 0
37. Fk Olsson-Lasu Johan Ruotsi 12.HV-bat. 0 0 0 0 0 0
38. Fk Sundström Rikard Ruotsi 12.HV-bat. 0 0 0 0 0 0
39. Sergeant Jacobson Kalle Ruotsi 12.HV-bat. 0 0 0 0 0 0
40. Fk Ridbäck Mattias Ruotsi 12.HV-bat. 0 0 0 0 0 0

Kalottiottelu 9-11.9.2016 Joukkuekilpailu

Sija Pikakenttä Kenttä Taistelu Stang EA Suunta/Et. Käsikr. Yhteensä
1. Suomi, Pohjois-Pohjanmaa 50 168 171 160 175 136 100 960
2. Ruotsi, Tornedalen  11.HV.bat. 70 172 184 136 150 133 82 927
3. Suomi, LAP 71 168 178 68 165 113 92 855
4. Ruotsi, Kalixälvdal  11.HV.bat. 79 174 170 132 150 68 74 847
5. Suomi, YLAP MAAKK 16 152 163 68 150 125 98 772
6. Eesti 2 14 113 156 74 200 40 78 675
7. Eesti 1 12 89 168 42 120 75 90 596

KALOTTITAPAAMINEN 9.-11.9.2016 HEINUVAARASSA, HERRASMIESKISA

NORJA esine etsintäEt./suunta ensiapu muistpelitkanheitoilmakiväärikysymykset SIJOITUS

RASTINUMERO 1 2 3 4 5 6 7 pisteet 1.

Ltn Tønder Jøran 100 68 80 79 20 24 90 461

Kvartermester Flattum Stig 100 86 80 57 10 36 90 459

Vänr Anderson Börge 80 66 80 62 16 44 90 438

YHT: 1358

RUOTSI

RASTINUMERO 1 2 3 4 5 6 7 pisteet SIJOITUS

Kapt Mickelsson Ingemar 80 66 80 53 30 78 90 477 2.

Kapt Sjöberg Lars 80 80 70 70 36 50 30 416

Ev 1. Lundquist Björn 60 70 85 62 10 28 100 415

YHT: 1308

SUOMI

RASTINUMERO 1 2 3 4 5 6 7 pisteet SIJOITUS

Kapt Pasi Ylitalo 40 48 85 81 20 34 100 408 3.

Alik Grundström Erkki 10 36 80 46 6 50 90 318

Maj Tölli Antti 20 74 75 44 6 26 60 305

YHT: 1031

Heinuvaaran kalottiottelun ja 
herrasmieskisojen tuloksia

Tauko kisan välissä – lepoa.
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n Lapin sotaorvot ja Rovanie-
men seniorit tekivät yhteisen ne-
lipäiväisen Evakkoreissun Poh-
janlahden perukan ympäri 15.–
18.8. Osanottajia oli yhteensä 31 
ja bussimme ajeli pääpiirteistä 
reittiämme Rovaniemi – Haa-
paranta – Luulaja – Skellefteå 
(yö) – Uumaja (yö) – laivalla 
Vaasaan – Kokkola (yö) – Kala-
joki – Ylivieska – Raahe – Oulu 
– Rovaniemi. Kilometrejä kertyi 
1350 km. Sää oli suosiollinen, 
vain Raahessa satoi, kukaan ei 
loukkaantunut eikä sairastanut. 
Kiitos ylempien voimien!

Tavoitteenamme oli käydä 
mahdollisimman monessa evak-
kokohteessa niin Ruotsissa kuin 
Suomessa. Tuli selväksi, että 
matka olisi pitänyt tehdä noin 
50 vuotta aikaisemmin, jotta äi-
dit olisivat voineet kertoa noin 
20-vuotiaille lapsilleen, aikanaan 
sylilapsina olleille evakoille, että 
missä me olimme ja mitä siinä 
lähistöllä oli. Jotkut olivat kyllä 
käyneet evakkopaikoillaan kylä-
yhteisöjen retkillä tai oman per-
heensä kanssa, mutta enemmistö 
tiesi vain evakkopaikkansa ni-
men. Eniten nähtävää oli kunkin 
paikan kirkoissa ja niiden ym-
päristöissä sekä yöpymispaikko-
jemme hotelleissa lähistöineen.

Matkaa suunniteltaessa tuli 
yllättäen esiin se, että ajelemme 
samoilla seuduilla kuin Suomen 
sodan 1808–1809 taistelijat. 
Mikko - everstimme otti bus-
sissa mikrofonin käsiinsä tuon 
tuostakin ja kertoi taisteluista. 
Tarvittaessa pysähdyimme sodan 
muistomerkeillä mm. Tornion 
Vojakkalassa, Luulajassa, Säva-
rissa, Uumajassa, Oravaisissa, 
Lohtajalla ja Raahessa.

Kuinka moni lukijoista on ol-
lut Uumajan pohjoispuolella Sä-
varin sotamuistomerkillä? Siinä 
kerrotaan Ruotsin armeijan vii-
meksi käymästä taistelussa Säva-

rissa ja Ratanin satamassa 18.–
20.8.1809. SIIS YLI 200 VUOT-
TA SITTEN! Toinen tosi mie-
lenkiintoinen paikka oli Uumaja, 
jonka kirkon pihassa on suoma-
laisen evl Dunckerin patsas ja 
viereisessä puistossa Döbelnin 
patsas. Ohessa on kopio Döbel-
nin puheesta 8.10.1809.

Olisiko kiinnostusta lehtemme 
lukijakunnassa lähteä ensi vuon-
na kolmen tai neljän päivän mat-
kalle Suomen sodan jalanjäljil-
le? Meillä matka täysihoitoineen 
maksoi 450 euroa henkeä kohti.

mikko Ja maRJatta ViRRankoski   

Selostus Döbelnin puheesta Uumajan muistomerkillä.

Lapin sotaorpojen 
Evakkoreissu 
kesällä 2016

Retkeläiset Sävarin taistelun muistomerkillä.

DÖBELNIN PUHE 
UUMAJASSA 8.10.1809
Uumajan torille oli kokoon-

tunut ruotsalais-suomalai-
sen armeijan jäännökset, ruot-
salaiset koreissa sotilaspuvuis-
saan ja noin 800 suomalaista 
ryysyisinä ja taistelujen jäljet 
olemuksessaan. Ratsunsa seläs-
sä, yllään veren tahrima harmaa 
kenttäpuku puhui miestensä ju-
maloima kenraali von Döbeln 
seuraavasti:

”Sotilaat! Olen kutsunut ar-
meijan kokoon ilmoittaakseni, 
että valmistava rauhansopimus 
on tehty syyskuun 17. päivä-
nä Ruotsin ja Venäjän välillä 
Haminassa. Tämä rauhansano-
ma lopettaa hävittävän sodan 
kaikki onnettomuudet. Sen tu-
lisi tosin olla ilosanoma, koska 
Ruotsin tyhjentyneet varastot 
eivät salli jatkaa taistelua, joka 
syttyi valtiollisesta erehdykses-
tä ja kahden vuoden aikana on 
riuduttanut valtakunnan voimia. 
Mutta Suomi menee Ruotsilta 
hukkaan, Tornionjoesta tulee 
valtakunnan raja!

Suomalaiset! Tässä rauhas-
sa Ruotsin kruunu menettää 
kolmannen osan aluettaan ai-
naiseksi. Ruotsi menettää yle-
vän Suomen kansan, voimak-
kaimman tukensa. Eikä tässä 
kyllin, Ruotsin armeija kadot-
taa sotavoimansa ytimen ja 
arvokkaimman osan. Emämaa 
on masennettu, on vaipunut su-
ruun ja kaipaukseen korvaamat-
tomien uhrausten takia. Mutta 
Kaikkivaltias on viisaudessaan 
määrännyt kohtalomme; ne on 
vastaanotettava kärsivällisesti 
ja nöyrästi.

Sotilaat! Toverit! Veljet! Te, 
jotka nyt päättyneen sodan ai-
kana olette niin uskollisesti ja 
miehekkäästi, huolimatta vi-
hollisarmeijan ylivoimasta ja 
odottamattomasta päälle kar-
kauksesta Siikajoella, Revon-
lahdella, Pulkkilassa, Lapualla, 
Kauhajoella, Alavudella, Lap-
väärtissä, Ähtärissä, Nummijär-
vellä, Juuttaalla ja Koljonvir-
ralla ym. voittaneet viholliset, 
te, jotka omin neuvoin otitte 
takaisin puolen Suomea, te, 
jotka moninkertainen ylivoima 
pakotti jättämään Suomen ra-
jan, te olette sittemmin sitkeäs-

ti taistelleet emämaan turpeen 
puolesta, te täällä olevat jään-
nökset ylevästä Suomen kan-
sakunnasta ja sen urhoollisesta 
soturikansasta. Teille minun 
tulee, ja minä sen teenkin liiku-
tetuin sydämin, julistaa kunin-
kaan, valtiosäätyjen, Ruotsin 
kansan, Ruotsin armeijan, to-
verieni, niin – kaikkien vilpitön 
kiitollisuus.

Kuninkaan armollinen suo-
sio, valtiosäätyjen hellivä hy-
väntahtoisuus, Ruotsin kansan 
ihailu, Ruotsin armeijan kun-
nioitus, esimiesteni ystävyys, 
toverieni kiitollisuus, oma kiin-
tymykseni teihin – siinä se ve-
riuhri, joka teille pyhitetään ja 
jonka minä teille tarjoan.

Suomalaiset! Veljet! Teidän 
urotyönne ovat suuret, suuri on 
samoin kiitollisuus, jonka minä 
kaikkien puolesta lausun. Sen 
tulkitsemiseen tarvittaisiin kau-
nopuhujan koko kyky, mutta 
minä olen sotilas. Sotilas! Mi-
kä ylpeä nimitys, kun saan sen 
teiltä, teidän tähtenne, teidän 
kanssanne. Ottakaa siis vastaan 
liikutetun sydämen kaunistele-
mattomat ajatukset; ja te ruot-
salaiset joukot, jotka tällä mur-
heen hetkellä olette läsnä, olkaa 
elävinä todistajina ruotsalaisen 
emämaan rajattomasta kiitol-
lisuudesta. Ruotsalaiset, olkaa 
ylpeitä siitä, että olette nähneet 
nämä suomalaiset jäännökset, 
muistakaa heitä, kunnioittakaa 
heitä. Katselkaa näitä kuluneita 
miehiä, näitä kalpeita kasvoja 
– niissä on merkit kuluneiden 
vuosien uskollisista, vaikkapa 
turhista ponnistuksista synnyin-
maan vapauttamiseksi. Ja te 
suomalaiset! Kun tulette takai-
sin kotiseudullenne, ilmoitta-
kaa Ruotsin kansan kiitollisuus 
kansaanne kohtaan. Te palaatte 
kulunein vaattein, katkotuin tai 
läpiammutuin jäsenin, mutta 
teillä on sittenkin mukananne 
rehellisen soturisielun kaunis-
tus. Ruotsalaisen emämaan 
vihollisia ei koskaan voi teistä 
tulla, siitä olen varma, mutta 
pysykää kaikkina aikoina ystä-
vinä. Jos uuden esivallan voima 
estää toiveemme ja tahtonne 
täyttämistä, niin antakaa siu-
nauksenne emämaalle sydämen 

ja ajatuksen hiljaisella kielellä. 
Muistuttakaa tästä lapsillenne. 
Me puolestamme siunaamme 
ja kunnioitamme teitä suvusta 
sukuun.

Yhtä pyydän teiltä: kun te 
lähestytte niitä paikkoja, missä 
me olemme voittaneet viholli-
semme, ja kun te siellä näette 
sen sorakummun, joka peittää 
kaatuneet toverimme, suokaa 
heidän tomulleen siunauksen 
huokaus. He ovat kuolleet san-
kareina, ja heidän tuhkaansa 
vartioivat kunnian haamut. Te 
tunnette ihmissydämen moni-
naiset oikut, sen taipumuksen 
äkisti valita kiintymyksen esi-
neet, joita se ei luule koskaan 
unohtavansa, mutta tuskin on 
kulunut viikkoja, ennen kuin 
huikentelevaisesti on tehty uusi 
vaali. Aika muuttaa kaikki, sen 
kuluessa kaikki unohtuu. Mutta 
sen minä vakuutan, ja te sen 
tulette itse huomaamaan, että 
taisteluissa, vaaroissa, verellä 
ja kuolemalla solmittu soturi-
liitto ei koskaan hajoa. Niinpä 
te olette ja me olemme varmat 
toinen toisemme rakkaudesta, 
sillä aseveljeys pysyy halki elä-
män ja se kiitollisuus, jota olen 
teitä kohtaan osoittanut ja jonka 
nyt teille ilmi tuon, on erotta-
mattomasti solmiutunut siihen 
liittoon, joka meitä yhdistää.

Suomalaiset! Veljet! Jos 
minun sanojani voisivat veri-
kyyneleet silmistäni vahvistaa, 
virtaisivat ne nyt, ja jokainen 
pisara vakuuttaisi teille minun 
kunnioitustani”.

* * *
Puhe on julkaistu mm. Poh-

jolan Suojeluskuntapiirin tiedo-
nantolehdessä ”Pohjolan Var-
tio” numerossa 6 – 7/1940. 

* * *
Uumajan kirkon vieressä, 

kadun toisella puolella ja Uu-
majanjoen rannalla, on noin 
hehtaarin laajuinen Döbelnin 
puisto. Sen keskellä on komea 
muistomerkki tuosta tilaisuu-
desta. Döbeln sai sota-ansiois-
taan Vapaaherran aatelisarvon 
ja sen takia muistomerkissä 
on allekirjoituksena ”Friher-
re Geog Carl von Döbeln, 
8.10.1809”.

kuVat maRJatta ViRRankoski

n Yhdistyksemme kuluvan vuo-
den toiminta käynnistyi reip-
paasti heti alkuvuodesta. Hel-
mikuun ensimmäisellä viikolla 
Saariselällä järjestetyltä Lapin 
alueelliselta maanpuolustuskurs-
silta nro 50 saimme yhdistyk-
seemme 25 uutta jäsentä. 

Yhdistyksen kevätkokous pi-
dettiin tänä vuonna poikkeuksel-
lisen aikaisin eli jo 17.2. ja paik-
kana oli perinteiseen tapaan La-
pin aluehallintoviraston juhlasa-
li. Kokouksessa käsiteltiin sään-
tömääräiset kevätkokousasiat 
(toimintakertomus, tilinpäätös ja 
toiminnantarkastuskertomus se-
kä tilinpäätöksen vahvistaminen 
ja vastuuvapauden myöntämi-

nen vastuuvelvollisille), minkä 
jälkeen Mikko ja Marjatta Vir-
rankoski pitivät Rovaniemellä 
sijaitsevien sotamuistomerkkien 
esittelyn/tietokilpailun.

Yhdistyksemme 50-vuotistai-
valta juhlittiin 28.2. eli yhdistyk-
sen perustamispäivänä Somero-
harjulla. Puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan vastaanottamien 
tervehdysten ja sotilaskotisisar-
ten tarjoamien kakkukahvien 
jälkeen käynnistyi varsinainen 
juhlatilaisuus. Puheenjohtajan 
avauksen jälkeen Maanpuo-
lustuskurssiyhdistys ry:n ter-
vehdyksen esitti eversti Mika 
Kalliomaa ja Jääkäriprikaatin 
tervehdyksen komentaja, eversti 

Antti Lehtisalo. Juhlaesitelmän 
”Eurooppalainen turvallisuus 
muutoksessa” piti Ulkopoliit-
tisen instituutin johtaja Teija 
Tiilikainen. Musiikista tilai-
suudessa vastasi Lapin sotilas-
soittokunta. Juhlassa muistettiin 
lappilaisia tahoja ja henkilöitä, 
jotka ovat toimineet ansiok-
kaasti maanpuolustuksen hy-
väksi. Lisää juhlasta voit lukea 
kesäkuun alussa ilmestyneestä 
Maanpuolustuslehden numeros-
ta 116, joka on tilattu kaikille 
jäsenillemme. Lämpimät kiitok-
set kaikille juhlavalmisteluissa 
mukana olleille, yhdistystämme 
eri tavoin muistaneille ja juhlaan 
osallistuneille.

Yhdistyksen jäseniä kannus-
tettiin osallistumaan kansallisen 
veteraanipäivän tilaisuuksiin 
27.4. ja saatujen tietojen mukaan 
osallistujia on ollut niin valta-
kunnallisessa pääjuhlassa Oulus-
sa kuin eri puolilla Lappia järjes-
tetyissä paikallisissa juhlissakin.

Hallitus on kokoontunut alku-
vuodesta kaksi kertaa. Tammi-
kuun kokouksessa valmisteltiin 
kevätkokousta ja 50-vuotisjuhlaa 
ja huhtikuun kokouksessa paneu-
duttiin yhdistyksen toiminnan 
suunnitteluun. Yhdistys järjestää 
jäsenilleen kokopäiväretken Sal-
lan kuntaan ja Sallan sota- ja jäl-
leenrakennusajan museoon lau-
antaina 24.9. Yhdistyksen syys-

kokous oheisohjelmineen järjes-
tetään loppuvuodesta Torniossa. 
Myös tästä lähetetään tarkempaa 
tietoa lähempänä ajankohtaa.

Lapin aluehallintovirasto ja 
Jääkäriprikaati järjestävät yh-
teistyössä Lapin alueellisen 
maanpuolustuksen jatkokurssin 
23.–24.11. Rovaniemellä. Kurssi 
on tarkoitettu Lapin alueellisen 
maanpuolustuskurssin vuosina 
2009–2011 suorittaneille. Kurs-
silla päivitetään alueellisella 
maanpuolustuskurssilla saatuja 
tietoja muun muassa Suomen 
turvallisuuspolitiikasta, maan-
puolustuksesta ja eri alojen va-
rautumisesta.

Mikäli et ole vielä maksanut 

vuoden 2016 jäsenmaksua, teet-
hän sen viipymättä. Ainaisjäsen-
ten ei tarvitse maksaa jäsenmak-
sua. Mikäli yhteystiedoissasi 
(postiosoite ja sähköpostiosoite) 
on tapahtunut muutoksia, muis-
tathan ilmoittaa asiasta yhdistyk-
sen sihteeri Kristiina Kantolalle 
(kristiina.kantola@avi.fi, puh. 
0295 017 362). Sihteeriin voi 
olla yhteydessä myös kaikissa 
muissa jäsenasioissa.

puheenJohtaJa 
kaisa ainasoJa

Tiedote 23.6.2016

Lapin maan-
puolustus-
yhdistys ry

Hyvät Lapin maanpuolustusyhdistyksen jäsenet
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n Maanpuolustuskoulutus-
yhdistykseltä (MPK) tilattu 
reserviläisten kuntotestaus ja 
ampumaharjoitus järjestettiin 
Rovaniemellä, Someroharjulla 
14.–15.5. Harjoituksen johti La-
pin maakuntakomppaniaan kuu-
luva Jouni Selkälä sekä MPK:n 
Lapin koulutus- ja tukiyksikön 
koulutuspäällikkö Pasi Ylita-
lo. Harjoituksen teemana olivat 
rynnäkkökivääriammunnat sekä 
reserviläisten kunnon testaami-
nen. Harjoitukseen osallistui 
Lapin ja Ylä-Lapin maakunta-
komppanioista 42 reserviläistä. 
Keli ei suosinut harjoitusta, sillä 
pääosin sää viikonloppuna oli 
erittäin sateinen.

Ammunnat 
Ammuntojen tavoitteena oli ryn-
näkkökiväärin (RK) käsittelytai-
don ja ampumataidon kehittämi-
nen. Rynnäkkökivääriammunnat 
toteutettiin lauantaina Pahka-
maan ampumaradalla. Am-
munnoissa kohdistettiin aluksi 
aseet, jonka jälkeen siirryttiin 
RK 2 -ammuntaan. Kyseisessä 
ammunnassa ammuttiin 10 lau-
kauksen kilpasarja. Paras tulos 
oli 94 pistettä sekä reserviläisten 

keskiarvo tulos oli 85,7. RK 2 
-ammunnan jälkeen ammuttiin 
RK 5 -ammunta, joka kuuluu va-
rusmiehillä erikoiskoulutuskau-
den ammuntoihin. RK 5 -am-
munnassa aiheena on lippaan 
vaihto, jossa ampuja vaihtaa 

polvelta ja seisaalta lippaan ja 
jatkaa tulitoimintaa. Ammunnas-
sa ammutaan 5 x (1 + 1) lauka-
usta polvelta sekä 5 x (1 + 1) 
laukausta seisaalta. Erinomaisen 
tuloksen saa polvelta ja seisaalta 
molemmista 10 osumalla. Paras 

            MAAKUNTAKOMPPANIAN         KUNTOTESTAUS JA     
                    AMPUMAHARJOITUS          14.–15.5.

  KUVA-
  SATOA
Lapin Nuija palkittiin 
Suomen parhaana 
piirilehtenä Kuopion  
Toiminnanjohtaja-
päivillä elokuussa.

kuvateksti

n Otteita Keminmaan Reserviläiset 
ry:n historiasta. Esitetty 50-vuotis-
juhlassa 29.5.2016 Keminmaan seu-
rakuntakeskuksessa.

Keminmaan Reserviläiset Ry jat-
kaa Keminmaan Reservin Aliupsee-
rien  25.5.1966 perustamaa      maan-
puolustustyötä ja –perinteitä vaalivaa 
yhdistystä. Perustavassa kokoukses-
sa oli paikalla 18 aliupseeria. 

Yhdistyksen ensimmäiseksi pu-
heenjohtajaksi valittiin Aarno Ta-
sala ja ensimmäiseksi sihteeriksi 
Veikko Annala sekä johtokuntaan 
Erkki Alakuijala, Ilmari Karila, 
Leino Karila,  Toivo Keskimaunu, 
Aarne Marski ja Arvo Lääkkö.  

Yhdistys sai Naisjaoston 25. huh-
tikuuta 1970, minkä ensimmäisenä 
puheenjohtajana toimi Helena Si-
ponmaa ja sihteerinä Hilkka Kaup-
pinen.

Yhdistyksen toimintaa oli he-
ti perustamisen jälkeen tukemassa 
Keminmaan Seurakunta ja - kunta, 
Puolustusvoimat sekä monet yhdis-
tykset ja yksityiset tahot. Alkuvuo-
sien toiminnasta mainittakoon san-
karihautojen kunniavartiot, oman 
lipun suunnittelu ja hankinta, vete-
raanitilaisuudet sekä innokas talkoo-
toiminta. Ensimmäisiä talkoita oli-
vat Jääkärieversti Mäkiniemen talon 
purku ja Kivalon reserviläismajan 
rakentaminen.

Yhdistyksen toiminta ja vetovas-
tuu on ollut vuosikymmenten saa-
tossa osaavissa käsissä, siitä kaikille 
mukana olleille jäsenille ja tukijoille 
suuri kiitos. Erityisesti nousee esiin 
Matti Murasen aktiivinen toiminta 
pitkäaikaisena yhdistyksen puheen-
johtajana sekä Reservialiupseerien 
hallituksessa että Lapin reserviläis-

piirin johtokunnan puheenjohtajana. 
Persoonallisista puheenjohtajista 
voisi vielä mainita Jorma Jylängin 
ja Pekka Suopajärven. Toki mui-
denkin työpanos olisi maininnan ar-
voinen, mutta asiakirjojen puutteel-
lisuus jättää myös muistelulle sijan.

Toiminnassa on ollut tärkeällä si-
jalla ampumatoiminta, mihin Hie-
takaulan rata ja yhdistyksen vähi-
tellen hankkimat omat aseet perin-
nekivääreineen sekä koulutettujen 
asevastaavien Hihnalan, Lehdon ja 
Hotin opastus tarjoaa ajanmukaiset 
harjoitusmahdollisuudet. Toimintaan 
on kuulunut ja kuuluu myös paljon 
monimuotoisia tapahtumia kuten 
Akkunusjoki -lasku, vapaaehtoiset 
kertausharjoitukset (vuodesta1990 
alkaen), muistotilaisuudet, järjes-
tyksen valvonnat, MPK, PAT-ja it-
sepuolustuskoulutus, ampumahiihto. 

autopartiot, kalottitapaamiset sekä 
tutustumiskäynnit mm. Virtaniemen, 
Sallan ja Raatteen rajavalvonta-ase-
miin sekä muutamiin Suomen sodan 
ja talvisodan taistelupaikkoihin on 
perehdytty viime vuosina paikan 
päällä.

Osoitus yhdistyksen aktiivisuu-
desta ovat palkinnot; viimeksi 2013 
vuoden malliyhdistyksenä Lapissa 
sekä jäsenmäärän tasainen kasvu. 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 
alussa 121 jäsentä. Jäsenistö koostuu 
armeijan käyneistä sotilaista, aliup-
seereista ja upseereista sekä kansa-
laisista.

Johtokuntaan kuuluvat puheen-
johtaja Tuomas Saarenpää 1.va-
rapuheenjohtaja Ilkka Suhonen 
2.varapuheenjohtaja Jari Turpei-
nen, Teuvo Junes, Tapani Rönkkö 
sekä Janne Hihnala, Juha Lehto, 

Markku Hotti, Pekka Suopajärvi 
sekä uusimpina Annica Sällylä  ja 
Janne Viitala. 

Johtokuntaan nuoremmille ovat ti-
laa tehneet mm. rahastonhoitaja Ilpo 
Varonen sekä vanhat tukimiehet Ar-
to Koivuniemi, Markku Särkipaju, 
Matti Luukkonen, Ahti Markko 
ja Marja-Liisa Rönkkö. Yhdistys-
tä edustaa tällä hetkellä Lapin re-
serviläispiirin johtokunnassa Antti 
Malmberg ja Tapani Rönkkö.

Sodankäyneet ovat toiminnasta 
väistyneet ja uusi aika tuo aina jo-
tain uutta myös maanpuolustustyö-
hön, mutta sama periaate ja sama 
henki elää, vaikka aikaa  on kulunut.
Hyvä yhteishenki, yhteistyö, nuoret 
mukaan - siinä on toiminnan perusta 
ja jatkuvuus.

antti malmbeRg 

Keminmaan Reserviläiset ry:n historiaa

kuVa Rul



3 • 2016  L A P I N  N U I J A 11

metsästäjä59x297.indd   1 2.3.2016   9.51

n Vuosi 2016 näyttäytyy Lapin len-
noston osalta ensimmäisenä Puo-
lustusvoimauudistuksen jälkeisenä 
normaalina toimintavuotena. Puolus-
tusvoimauudistuksen tuomat toimin-
tatapojen ja organisaation muutokset 
ovat vakiintuneet järjestelmään ja 
toiminta on saatu käyntiin suunnitel-
mien mukaan. 

Henkilöstö on selviytynyt uudis-
tuksesta hyvin ja uudistuksen tuomat 
siirrot ja uudet tehtävät eivät ole nä-
kyneet motivaation heikkenemisenä 
työilmapiirikyselyissä. Eli kaiken 
kaikkiaan uudistus on saatu vietyä 
läpi Lapin lennoston osalta suunni-
tellusti.

Puolustusvoimauudistuksen yh-
tenä tavoitteena oli lisäresurssien 
kohdentaminen kertausharjoitusvuo-
rokausiin. Tämä työ aloitettiin ilma-
voimallisesti jo vuonna 2015 LIVEX 

-harjoituksessa. LIVEX 15 -harjoi-
tuksen pääpaino oli Karjalan lennos-
ton ja Satakunnan lennoston joukko-
jen koulutuksessa. Kokonaisuudessa 
eteläisen Suomen alueella taisteli 
2400 sotilasta ja 50 lentokonetta, jo-
ten voidaan sanoa, että kyseessä oli 
merkittävä koulutustapahtuma niin 
kantahenkilökunnalle kuin reserviläi-
sillekin. 

Ilmavoimien pääsotaharjoitus 
RUSKA 16
Tänä vuonna ilmavoimallinen paino-
piste RUSKA 16 -harjoituksessa on 
Lapin lennoston ja Ilmasotakoulun 
joukkojen kouluttamisessa. Kertaus-
harjoituskutsut ovat lähteneet ja pai-
kalle odotetaan saapuvan reserviläisiä 
vähintäänkin yhtä paljon kuin edeltä-
vänä vuonna. 

Harjoitukseen lisäväriä tuovat ruot-
salaiset JAS 39 Gripen -hävittäjät, 
jotka osallistuvat tämän tason harjoi-
tukseen ensimmäistä kertaa Suomes-
sa. Vaikka JAS 39 -hävittäjät lentä-
vätkin RUSKA 16 harjoitusalueella, 
niin Suomen puolen tukikohdissa 
koneita ei todennäköisesti tulla nä-
kemään, sillä tukeutuminen tapahtuu 
Kallaxin kotitukikohtaan.  

RUSKA 16 harjoitusalueella on ko-
koa kansainvälisessäkin mittapuussa 
todella paljon, sillä harjoitusalueena 
toimii Suomi Jyväskylästä ylöspäin, 
sekä Ruotsin ilmatilan itäosat Umeås-
ta pohjoiseen. Tällaisia harjoitusalu-

eita ei saa muodostettua Keski-Eu-
roopan ruuhkaiseen ilmatilaan, eli 
harjoitteluympäristömme on tässäkin 
suhteessa erinomainen.

Lennosto tarvitsee osaavan 
henkilön jokaiseen tehtävään
Reserviläisten osalta harjoituk-
sen valmistelu on käynnistynyt 
hyvissä ajoin jo alkuvuodesta, 
jolloin lennoston eri toimialat kartoit-
tivat harjoitukseen kutsuttavia henki-
löitä intensiivisesti. 

Sijoitusluetteloita päivitettiin ja 
jokaiseen tehtävään kartoitettiin so-
pivimpia henkilöitä niin siviiliam-
matin kuin aikaisemman palveluksen 
perusteella. Tämä ennakoiva työ on 
tärkeää, sillä nykyaikainen liikkuva 
taistelutapa edellyttää, että koko hen-
kilöstö on motivoitunutta ja asiansa 
osaavaa.

Lennostoon sijoitettujen reservi-
läisten tehtävät vaihtelevat laidasta 
laitaan ja henkilöiden siviiliosaami-
selle löytyy helposti käyttöä myös 
poikkeusolojen organisaatiossa. 

n Eri maanpuolustusaiheiset 
juhlapäivät ovat aina olleet 
keskeinen osa maanpuo-
lustusjärjestöjen toimintaa. 
Näinä juhlapäivinä järjestet-
tyä toimintaa on usein kut-
suttu perinnetoiminnaksi. 
Perinnetoiminnan käsitteellä 
viitataan muun muassa sii-
hen, että juhlapäivinä nuoret 
reserviläiset ovat tavanneet 
sotaveteraaneja, jolloin hei-
dän perintöä on siirretty tu-
leville sukupolville. Maan-
puolustusjuhlat, kunnia-
käynnit, seppeleenlaskut ja 
erilaiset esitelmä- ja kerho-
tilaisuudet ovat olleet ylei-
sin perinnetoiminnan muoto 
näinä juhlapäivinä.

Rovaniemen reserviup-
seerikerho on aloittanut tänä 
vuonna uuden perinteen. Py-
rimme järjestämään vuoden 
tärkeimpinä juhlapäivinä 
myös tavallisesta poikke-
avaa toimintaa. Perinneki-
vääriammunta on nostanut 
suosiotaan, joten olemme 
päättäneet järjestää perinne-
kivääriammuntoja näinä juh-
lapäivinä: perinnetoimintaa 
perinnekivääriammunnan 
muodossa.

Järjestimme talvisodan 
päättymisen muistopäivä-
nä 13.3.2016 perinneki-
vääriammunnan Toramon 
ampumaradalla. Kevyen 
lumisateen saattelemana 
ammuimme 150 metrin 
matkalta eri asennoista pe-
rinnekivääreillä. Tilaisuus 
aloitettiin ja päätettiin V.A. 
Koskenniemen talvisodan 
aikana pitämien puheiden 
lausunnalla. 

Itsenäisyyspäivänä 6.12.
tulemme taas järjestämään 
ammuntatilaisuuden. Tällä 
kertaa meinaamme tehdä 

siitä kaikille reserviläistoi-
mijoille avoimen tapahtu-
man. Koska Rovaniemelle 
tulee reserviläisiä ympäri 
Lappia edellisenä päivänä 
järjestettävään itsenäisyys-
päivän aattoillan juhlaan, 
voit tapahtumasta tulla myös 
laajemmin koko Lapin reser-
viläistoimijoiden yhteinen 
tapahtuma.

Tervetuloa Toramolle 
6.12.2016. Tarkempi aika-
taulu julkaistaan myöhem-
min.

tomi tuominen,
RoVaniemen ReseRViupseeRikeRho

PERINNETOIMINTAA JA 
PERINNEKIVÄÄRIAMMUNTAA

Maj Seppo Rautiainen am-
puu seisaaltaan 150m mat-
kalta talvisodan päättymisen 
muistopäivän perinnekivää-
riammunnassa 13.3.

            MAAKUNTAKOMPPANIAN         KUNTOTESTAUS JA     
                    AMPUMAHARJOITUS          14.–15.5.

tulos, jonka saavutti useampi 
reserviläinen, oli 20 osumaa. 
Keskiarvona oli kiitettävä tu-
los, johon ammunnassa vaa-
ditaan 8 - 9 osumaa sekä sei-
saalta että polvelta. Yhteensä 
reserviläiset ampuivat viikon-
lopun aikana 1400 laukausta.

Kokonaisuutena harjoituk-
seen osallistuneiden aseenkä-
sittely- ja ampumataidot oli-
vat tulosten perusteella erittäin 
hyvällä tasolla.

Kuntotestit
Reserviläisten kuntotestauk-
sessa tehtiin lihaskuntotesti 
lauantaina ja Cooperin testi 
sunnuntaina. Lihaskuntotes-
ti suoritettiin lauantai- iltana 
ammuntojen jälkeen. Pitkän 
päivän päätteeksi suoritettu 
testi sopi hyvin ohjelmaan. 

Cooperin testi juostiin sun-
nuntaiaamuna klo 7 - 10 vä-
lillä. Maakuntakomppanian 
sitoutuneille reserviläisille ta-
voitteena oli 2400 metrin vaa-
timusrajan ylittäminen. Juok-
sijoita testissä oli 26 reservi-
läistä. Parhaaksi tulokseksi 
tuli 3175 metriä sekä keski-
arvo oli 2522 metriä. 17 re-

serviläistä ylitti vaaditun 2400 
m tuloksen. Cooperin testissä 
”jäniksenä” juoksi puolus-
tusvoimien valvojan roolissa 
ollut yliluutnantti Jarno Mus-
tonen. 2400 m tahtia juossut 
Mustonen oli hyvä ”merkki-
paalu” reserviläisille juoksun 
aikana.

Kuntotestaus sekä ammun-
nat olivat myös koulutustilai-
suus testien sekä ammuntojen 
vetäneille reserviläisille, jotka 
saivat hyvää oppia ja kehittä-
vää palautetta suorituksistaan. 
Viikonloppu oli aikataululli-
sesti sopiva ja myös huoltoon 
oli aikaa. Reserviläiskyselyssä 
annettu yleisarvosana koulu-
tustapahtumasta oli 4,0 sekä 
kaikkien vastausten keskiarvo 
oli 4,3. Tästä pääteltynä reser-
viläiset olivat erittäin tyytyväi-
siä harjoitukseen! 

Vastaava tapahtuma toteu-
tettiin myös elokuussa, johon 
kutsuttiin pääosin maakun-
takomppanian sitoumuksen 
tehneitä, joilla ei ole vielä 
sitoumukseen liittyviä kunto-
testejä vaaditulla tasolla suo-
ritteina. 

kuVat Ja teksti: yliluutnantti 
Jukka Ruha

kuvateksti

HISTORIAA n Ajatus 
Kivalon reserviläismajan ra-
kentamisesta tuli esille vuon-
na 1971. Elokuun 3. päivänä 
1974 pidettiin majan harjan-
nostajaiset. Majan ylläpitä-
miseksi perustettiin keväällä 
1974 Kivalon Reserviläis-
majasäätiö. Säätiösuunnitel-
ma ei kuitenkaan toteutunut. 
Tilalle perustettiin 30.3.1979 
Kivalon Reserviläismaja 
ry. Yhdistys on rekisteröity 
11.2.1982. Yhdistyksen nu-
mero yhdistysrekisterissä on 
134 671. Majayhdistys juhli 
2009 Kivalon Reserviläisma-
jan 35-vuotistaivalta ja majan 
remonttia. Peruskorjaus tehtiin 
vuosina 2005 -07.

YLEISTÄ n Yhdistyksen 
jäseninä on yhdeksän Kemin-
maan ja sen lähiympäristön 
reserviupseeri-, reserviläis- ja 
maanpuolustusnais-yhdistystä. 
Näiden jäsenmäärä on yhteen-
sä noin 350 henkilöä. 

Maja sijaitsee Keminmaas-
sa, Sompujärven ja Lauti-
osaaren väliseltä Kivalontieltä 
erkanee Pykälässä ulkoiluki-
valoille johtava tie suoraan 
majalammen rantaan luon-
nonkauniille paikalle vanhan 
pirtureitin maisemiin..

HALLINTO n Toiminta-
kaudella 2015 majan hallin-
nosta vastasi Keminmaan Re-
serviupseerit ry. Puheenjoh-
tajana Tuomas  Saarenpää 
Keminmaan Reserviupseerit 
ry:stä. Varapuheenjohtaja-
na Heikki Aula Veitsiluo-
don Reserviupseerit ry:stä. 
Majaisännän tehtävät hoitaa 
Pekka Hilden Keminmaan 
Reserviläiset ry:stä. Majaisän-
tä / Vuokraus Pekka Hilden, 
Keminmaan Reserviläiset ry 
0400 947 203

TOIMINTA n Majan kun-
nostustalkoot olivat lauantai-
na 11.6. Majalla tehtiin pieniä 
ylläpitotöitä. Rakennusten 
ympäristöä siivottiin ja niitet-
tiin. Talkoilla pilkottiin pihalta 
myrskyn kaatamia puita polt-
topuiksi ja kuivia puita ladot-
tiin liiteriin.

Majaa pyritään vuokraa-
maan jäsenille, ulkopuolisille 
ryhmille, kouluille ja MP-
K:lle. Eniten majaa käyttävät 
yksityiset jäsenet. Esimerkkiä 
majavuokrista ulkopuolisille: 
Viikonloppu 150€/2henk. + 

20€/lisähenkilö.Viikkovuokra 
350€+20€/lisähenkilö. Talvel-
la+20€:n aurausmaksu. Sisäl-
tää sähkön, polttopuut, saunan 
ja vedet. Majavaraukset ja jä-
senhinnat majaisännältä.

Majayhdistykselle valmistui 
myös omat kotisivut. Kivalon 
reserviläismaja.fi. 

Lämmityskustannusten 
säästämiseksi maja oli suljet-
tuna vuoden 2014–15 kylmä-
nä kautena n 3 kk Kuitenkin, 
jos majalle on tuona aikana 
sellaista käyttöä, että sovittu 
majavuokra kattaa kulut, voi-
daan se vuokrata.

kiValon ReseRViläismaJa Ry/
heikki aula / kooste antti malmbeRg

KIVALON RESERVILÄISMAJA RY

LAPIN LENNOSTO 
taistelee reserviläisillä
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Yhteiskunnallista 
keskustelua
Lehdistössä ja sähköisessä 
mediassa on viimeaikoina 
paljon keskusteltu Euroopan 
ja Suomen turvallisuustilan-
teesta, kokonaisturvallisuu-
desta ja varautumisesta.

Suomalaisten luottamus 
instituutioihin on korkealla 
tasolla. Heinäkuussa jul-
kaistun mielipidetutkimus 
eurobarometrin mukaan 
yhdenkään muun Euroopan 
unionin maan kansalaiset 
eivät luota omiin puolustus-
voimiinsa yhtä paljon kuin 
suomalaiset. Peräti 91 pro-
senttia suomalaisista vastaa-
jista sanoi luottavansa Puo-
lustusvoimiin. Luottamus 
poliisiin on myös erittäin 
korkealla. Kan sain vä li sis sä 
mit tauk sis sa suomaiset si-
joittuvat sään nöl li ses ti kär-
ki mai den jouk koon yh des sä 
Tans kan ja mui den Poh jois-
mai den kans sa.

Järjestöjen, kolmannen 
sektorin rooli 
turvallisuuskentässä
Mielenkiintoista on se, mi-
ten uhkakuvien painotusten 
nähdään muuttuneen ku-
luvan vuosikymmenen ai-
kana. Turvallisuuskomitea 
määrittelee viranomaisten 
ja järjestöjen varautumiseen 
liittyvän yhteistyön tiivis-
tämisen. Yksi tärkeimmistä 

huomioista on se, mihin va-
raudutaan ja miten järjestöt 
voivat olla eri viranomaisten 
apuna kokonaisturvallisuu-
den kentässä.

Turvallisuuskomitea on ko-
konaisturvallisuuden yh-
teistyöfoorumi, jossa myös 
järjestöillä on asiantuntija-
paikka. Tänä vuonna, juuri 
ajankohtaisessa tilanteessa, 
Turvallisuuskomitea päivit-
tää Yhteiskunnan turvalli-
suusstrategian (YTS) ohjel-
maa. Komitean yksi tärkeim-
mistä tehtävistä on sovittaa 
yhteen eri hallinnonalojen 
strategista varautumista.

Suomalaiset kokevat järjes-
töillä olevan yhä useammin 
kasvava rooli viranomaisten 
tukena kokonaisturvallisuu-
dessa. Järjestöjen vahvuuk-
sina koetaan muun muassa 
usein laajat verkostot ja ky-
ky käynnistää toiminta no-
peasti ilman ohjausta.

Haasteitkin tietysti on ja 
usein alueellisesti erilaisia 
ja tasoisia. Yksi usein esil-
le tullut haaste on viran-
omaisten vaihteleva valmius 
hyödyntää vapaaehtoisia ja 
että kynnys yhteistyöhön 
on edelleen liian korkea. 
Kansalaisten halukkuus an-
taa osaamisensa ja aikansa 
viranomaisten tueksi järjes-
töjen kautta on voimavara, 
joka edistää monella tapaa 
arjen sujuvuutta ja myös eri-

laisista häiriötilanteista sel-
viytymistä.

Myös MPK:llä, Lapin koulu-
tus- ja tukiyksiköllä on oma 
poikkeusolojen organisaa-
tio. Ensivuonna aloitamme 
reserviläisten sijoittamisen 
MPK:n poikkeusolojen (PO)
organisaatioon. Tämä on to-
dellinen mahdollisuus olla 
osa Yhteiskunnan turvalli-
suusstrategian suunnitelmaa. 
MPK:n PO-organisaatioon 
sijoitettu osallistuu mah-
dollisuuksien mukaan kou-
lutustapahtumiin niin kuin 
nytkin. Aktiivisen toiminnan 
kautta on mahdollisuus saa-
da 1.7.2015 voimaan tulleen 
Pääesikunnan normin mu-
kaisesti korvaavia KH-vuo-
rokausia, jotka vaikuttavat 
mm. ylennyksiin.

Tankavaarassa 
on Lapin sodan 
aikaisia saksalaisten 
”Schutzwall”-linjan
korsuja
Tankavaaraan korsutyömaal-
la jatkoimme rakennuspro-
jektia. Lapin koulutus- ja 
tukiyksikkö on yhteistoimin-
nassa Jääkäriprikaatin, Met-
sähallituksen ja Pioneerikil-
lan kanssa rakentaneet Lapin 
sodan aikaisen näköiskor-
sun. Korsu on kuulunut osa-
na Schutzwall-asemaan, joka 
kulki Tankavaaran kautta. 
Schutzwall on osa isompaa 

Birke-operaatiota. Linnoit-
teet valmistuvat Suomen 
itsenäisyyden 100-vuotis-
juhlavuonna 2017. Touko-
kuussa 25. - 28. päivänä työt 
valmistuvat. Varmasti silloin 
kuulemme noista asemista 
enemmänkin juhlakahvien 
merkeissä.

Noita korsun ja asemien 
jäännöksiä näkee maastos-
sa UKK:n kansallispuiston 
Koilliskairan opastuskes-
kuksen ja sen luontopolkujen 
välittömässä läheisyydessä. 
Esimerkiksi luontopoluista 
Urpiaispolku antaa kuvan 
saksalaisten varustuksista 
ja Tankavaaran Kultakylän 
kohdalla on panssariestekai-
vantoja rakenteineen. Mikäli 
kuljet alueella, huomio opas-
tetaulujen ohjeet. 

Hyvää ja turvallista 
syksyn jatkoa!

antti tölli
lapin kotu-yksikön päällikkö

ROVA-16 harjoituksesta 
on tässä lehdessä lisää
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Puolustusvoimien tilaama ROVA-16 auditoitiin

Lapin KOTU-tiedottaja 
Taina Ylikangas

Koulutuspäällikkö 
Pasi Ylitalo

n Ivalossa järjestettiin 10.-11. kesäkuuta Intti tutuksi kehitys-
vammaisille -leiri. Leiri toteutettiin Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen (MPK) kurssina. Rajajääkärikomppanian Kerttu-
vaaran ampumaradan takana pidetyn leirin toteutuksesta vas-
tasivat MPK:n lisäksi Kehitysvammaisten palvelusäätiö, Lapin 
Rajavartiosto, Rajasotilaskotiyhdistyksen Ivalon osasto sekä 
Ivalon toimintakeskus. Paikalliset reserviläiset toimivat leirillä 
kouluttajina.

Intti tutuksi– leirien tavoitteena on Kehitysvammaisten palve-
lusäätiön mukaan tietojen ja taitojen kehittämisen lisäksi antaa 
osallistujille vahvistava ja elämyksellinen kokemus. Leirillä 
tutustutaan oman alueen varuskuntaan. Tavoitteena on opettaa 
osallistujille maanpuolustuksen perusteita ja tarjota heille oma-
kohtainen kokemus varusmiespalveluksesta.

Ivalon leirille ilmoittautui 12 henkilöä. Osalla oli mukana 
henkilökohtainen avustaja. Kaukaisimmat leiriläiset saapuivat 
Nokialta ja Raahesta asti. Leirin kokonaisvahvuus avustajat ja 
kouluttajat mukaan lukien oli 22 henkeä.

Leiri oli osallistujien mukaan erittäin onnistunut. Kurssipa-
lautteessa suosituimmiksi toiminnoiksi osoittautuivat ilmaki-
vääriammunta, band-wagenilla ajelu, kamiinateltassa nukkumi-
nen sekä iltanuotio ja makkaranpaisto, sotilaskodissa vierailua 
unohtamatta – kaikki perinteiseen sotilaselämään liittyviä asioi-
ta. Merkitykselliseksi koettiin se, että sai kokea armeijaelämää 
ja pukea sotilasvaatteet ylle sekä yhdessäolo siten, että kaikki 
otettiin huomioon eikä ketään hyljeksitty.

Kuluvana vuonna Intti tutuksi -leirejä järjestetään 11 eri 
puolilla Suomea. Ivalon leiri oli pohjoisin. Tämänvuotinen leiri 
oli järjestyksessään kolmas Ivalossa. Edellinen leiri pidettiin 
vuonna 2013.

teksti Ja kuVat JyRki kiVi

n Ylä-Lapin kuntomarssi on kohdennettu maakuntajouk-
koihin kuuluville sekä hyväkuntoisille reserviläisille. Tä-
nä vuonna marssi suoritettiin 9. heinäkuuta edellisvuosien 
tapaan jalkamarssina Pyhältä Luostolle. Matkaa kertyi 
31 km.

Keli oli marssijoille kohtuullinen. Aamupäivästä tih-
kusadetta, joka loppui puolelta päivin. Iltapäivän aikana 
marssijoiden vaatteetkin kuivuivat lämpötilan ollessa 13 
astetta. Hyvin jaksoi, eikä tarvinnut pelätä nestehukkaa. 

Tänä vuonna reitti marssittiin 30 minuuttia nopeammin 
kuin edellisinä vuosina. Puolet marssijoista on marssinut 
tämän kuntomarssin joka vuosi ja muutkin sattuivat ole-
maan hyväkuntoista porukkaa. Tästä näkee, että kestä-
vyyskunto kehittyy marssimalla.

Marssin johti Ylikersantti Kauno Anttila. Tahti oli tänä 
vuonna erittäin tasainen ja siksi porukka pysyikin hyvin 
koossa. Kiitos kaikille osallistujille.

kuRssinJohtaJa: JaRi VaaRala

LAPIN KOTU-YKSIKÖN KOULUTUSTARJONTAA 17.9.-31.12.
PV:n tilaama koulutus
Kurssin, koulutuksen nimi  Alkaa Päättyy  Paikka
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  
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)   
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

Tankavaaran korsu.

Marssimalla 
kunto kehittyy

Karhunjuomalampi.

kuVa anttti tölli

kuVa anttti tölli

Band-wagenilla ajelu oli monelle kurssilaiselle leirin kohokohta. 

Intti tutuksi – 
leiri Ivalossa
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n Kemin Ajoksen ympäristös-
sä rannikkoalueella järjestettiin 
laaja Nuotta 2016 -öljyntorjunta-
harjoitus 25.-28. elokuuta. Lisä-
haastetta toi lauantaina navakasti 
puhaltanut Rauli-myrsky. Nuot-
ta 16 (Röyttä 16 MPK), antoi 
hyvän tilaisuuden harjoitella 
viranomaisten ja eri järjestöjen 
kanssa yhteistoimintaa onnetto-
muustilanteessa. Kaikkiaan har-
joituksen osallistui arviolta noin 
150 henkilöä. Harjoitusta johti 
Lapin pelastuslaitos ja harjoituk-
sen johtajana toimi palopäällikkö 
Jyri Keränen.

Harjoituksen tarkoituksena 
oli tehostaa eri viranomaisten ja 
vapaaehtoistoimijoiden välistä 
yhteistyötä operatiivisessa öljyn-
torjunnassa. Harjoituksen suun-
nittelu oli yksi osa yhteistyötä, 
jossa ilma- ja meripuolustuspii-
rillä oli iso rooli (MPK).  

Mukana olivat muun muassa 
Lapin ja Oulu-Koillismaan pe-
lastuslaitokset, Länsi-Suomen 
Merivartiosto, Rajavartiolaitok-
sen Vartiolentue, Poliisi, Kemin 
Satama sekä vapaaehtoistahoina 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys, 
Suomen lentopelastusseura, Va-
pepa, WWF sekä Meripelastajat 
Kemistä ja Torniosta. Suomen 
ympäristökeskus osallistui har-
joitukseen sekä tarkkailijana että 
Boris -tilannekuvajärjestelmän 
kouluttajana. WWF:n öljyntor-
juntajoukot pääsivät harjoittele-
maan öljyn rantakeräystä.

Harjoitus alkoi viranomaishar-
joituksena yhteistyössä Kemi ja 
Tornion Meripelastajat yhdistys-
ten kanssa torstaina 25.8, jolloin 

harjoiteltiin mm. suojapuomi-
tuksia ja puomiankkurointeja 
Veitsiluodon ja Ajoksen välisellä 
vesialueella.  Ajoksen satamassa 
Kemin Sataman henkilöstö har-
joitteli vaurioaluksen puomitus-
ta. Kemin paloasemalla harjoitel-
tiin johtokeskuksen perustamista 
ja toimintaa.

Perjantain 26.8. teemana Ajok-
sen edustalla oli öljyn nuottaus, 
jota tehtiin Lapin ja Oulu-Koil-
lismaan aluksilla, satamajäänsär-
kijä Ahtolla sekä Länsi-Suomen 
merivartioston aluksella Kemin 
Ajoksen läheisellä merialueella.

Perjantai-iltana käynnistyi 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-

tyksen organisoima vapaaehtois-
ten perustamiskeskus, jossa jär-
jestettiin tuloinfo sekä annettiin 
mukana oleville vapaaehtoistoi-
mijoille perustietoa öljyntorjun-

nasta, öljyntorjunnan ilmatie-
dustelutoiminasta sekä lauantain 
harjoituksesta.

Lauantaina harjoitukseen osal-
listui Suomen Lentopelastusseu-

ran ilma-aluksia eri tukikohdista 
sekä Rajavartiolaitoksen Bell 
412 sekä Dornier 228 lentokone. 
Lennot jouduttiin keskeyttämään 
lauantaina kovan tuulen vuoksi, 

mutta harjoitus ehdittiin pää-
piirteittäin lentämään suunnitel-
man mukaisesti. Yhteistyö sujui 
kaikkien harjoituksessa mukana 
olleiden kesken mutkattomasti - 
kaikki saivat uusia kokemuksia 
ja näkivät, miten eri järjestöjen 
yhteistyö sujui viranomaisten 
kanssa.  Lauantai-illan päätteeksi 
kokoonnuttiin yhteiseen palaute-
tilaisuuteen.

Vapaaehtoiset apuna 
niin maalla, merellä 
kuin ilmassakin
Harjoituksen johtaja, Lapin 
pelastuslaitoksen palopäällik-
kö Jyri Keränen toteaa, että öl-
jyonnettomuutta ei voida hoitaa 
parhaalla mahdollisella tavalla 
ilman vapaaehtoisia. 

Maanpuolustuskoulutusyh-
distys oli harjoituksen alullepa-
nija, harjoitus testattiin Röyt-
tä15 –harjoituksen nimellä, 
samoilla paikoilla vuonna 2015 
elokuussa. 

Vapaaehtoisten johtajana har-
joituksessa toiminut MPK:n 
Heikki Väänänen on hyvillään, 
että järjestö on ottanut omakseen 
öljyntorjunnan tukitoimintojen 
kehittämisen myös Perämeren 
alueella.

”Me emme saa elää lintuko-
dossa ja uskotella itsellemme, 
että täällä ei voi sattua öljyon-
nettomuuksia. Alueella kulkee 
isoja aluksia matalissa vesissä ja 
säävaihtelut ovat suuria.”

leena Ruosteinen aluepäällikkö
maanpuolustuskoulutusyhdistys, 

ilmapp, pohJoinen koulutusalue

n Varautumiseen ja turvallisuu-
teen (VARTU) liittyvä koulu-
tus on ollut yhteistoimintaa eri 
järjestöjen sekä kuntien kanssa. 
Heinu-16 harjoitus toteutettiin 
elokuussa Heinuvaarassa.

Heinu 2016 pikku-NASTA 
harjoitus pidettiin Rovajärvellä 
Heinuvaarassa 26.-28.8.2016. 

Naisten Valmiusliitto järjesti 
yhdessä Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen (MPK) Lapin 
koulutus- ja tukiyksikön kanssa 
naisille suunnatun arjen turval-
lisuutta tukevan Pikku-NASTA 
–harjoituksen Heinuvaarassa Ro-
vajärvellä. 

Harjoituksen johtajana toi-
mivat yhdessä Liisa Eloranta  
(NVL Lapin alueneuvottelu-
kunta) ja Eveliina Lahtinen 
(MPK Lapin Kotu). Harjoitus 
oli nimensä mukaisesti valta-
kunnallisia NASTA-harjoituk-
sia tukeva pikku-NASTA, jon-
ka vahvuus oli reilut seitsemän-
kymmentä henkilöä.  Innokkai-
ta naisia oli saapunut kursseille 
ympäri Lappia ja kaukaisimmat 
Tampereelta ja Jyväskylän seu-
dulta asti.

Harjoitus koostui kuudesta eri 
kurssista. MSO-etsintä -kurs-
silaiset opettelivat MSO-et-
sinnän perusteita, kertasivat 
suunnistus- ja maastotaitoja. 
Kurssilaiset majoittuvat teltas-
sa, jonka pystyttäminen oli osa 
MSO-kurssin ohjelmaa.

Luonnonraaka-aineiden hyö-
dyntäminen -kurssilla tutus-
tuttiin luonnosta saataviin raa-
ka-aineisiin, kasveihin, sieniin 
ja marjoihin. Kurssilaiset pää-
sivät myös itse valmistamaan 

shampoota ja jalkakylpysuolaa 
luonnonraaka-aineista. 

Itsensä johtamisen -kurssilla 
perehdyttiin itsensä johtamisen 
käsitteisiin ja taitoihin, joita voi 
soveltaa työssä ja perhe-elä-
mässä. 

Sinut Armeijassa -kurssi oli 
Perheliiton tilaama kurssi nuoril-
le, jolla nuoret tutustuivat asepal-
veluksen toimintatapoihin.  

Kenttämuonituskurssilla pe-
rehdyttiin poikkeusolojen ruo-
kahuoltoon ja omavalvontaan. 

Kurssilaisen tärkeä tehtävä oli 
koko harjoituksen muonittami-
nen, mikä saikin paljon kiitos-
ta. Kenttäkeittimessä valmistui 
makoisa lounaskeitto lauantai-
na. 

Kouluttajakoulutus-kurssi-
laiset suorittivat MPK:n kou-
luttajakoulutus 1 – ohjelman 
mukaisen tutkinnon, johon si-
sältyi teoriakoe, koulutuskortin 
laatiminen sekä opetustuokion 
vetäminen.  Kurssin suoritta-
neet naiset voivat hakeutua 

kurssinjohtajakoulutukseen ja 
tätä koulutuspolkua myöten 
hakeutua kouluttajiksi ja kurs-
sinjohtajatehtäviin vastaaviin 
harjoituksiin.

Ensimmäinen NASTA-har-
joitus järjestettiin Rovajärvel-
lä vuonna 1998. Edellinen iso 
harjoitus Lapissa oli vuonna 
2010 järjestetty ensimmäinen 
talviharjoitus HANKI 2010. 

Valtakunnallinen naisten 
NASTA-harjoitus on tulossa 
jälleen Lappiin vuonna 2019.  
Koulutustarjontaa kannattaa 
siis seurata ja lähteä mukaan 
kursseille ja toimintaan. 

Naisten Valmiusliiton sivuil-
ta löytyy lisätietoja tulevista 
harjoituksista ja linkki myös 
MPK:n sivuille. MPK on uu-
distanut nettisivujaan ja nyt 
sieltä on helppo löytää erityi-
sesti naisille suunnatut koulu-
tukset.

Heinu 2016 osoitti jälleen, 
että vapaaehtoistoiminnassa on 
voimaa!

Jaana hiRVonen /heinu 2016/tiedotus
nVl /lapin alueneuVottelukunnan sihteeRi

     • MAANPUOLUSTUSKOULUTUS •                    

Pikku-
Nasta – 
nais-
voimaa

MSO-kurssi, koti kuntoon.                                                                  Luonnon raaka-aineiden hyödyntäminen.

kuVat Jaana hiRVonen

Pilottiharjoitus viranomaisten kanssa 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen  Ilma – 
ja meripuolustuspiirillä Kemissä Nuotta 16.

kuVa Reita WaaRa

kuVa aRi soppela

Tuulisella 
merellä 
matkalla 
etsintään.
 
 

Palopäällikkö 
Jyri Keränen 
ohjeistaa 
harjoituksen
osallistujia.
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 TULOKSIA

n Ylitorniolla oli sunnuntaina 21.8. todellinen 
reserviläisammunnan supersunnuntai. Perinneki-
väärin piirinmestaruudet ratkaistiin kolmiasen-
toisessa kilpailussa 150 m matkalta sekä 300 m 
makuuammunnassa sekä näiden yhteistuloksessa. 
Kilpailujen järjestelyistä vastasivat Ylitornion 
reserviyhdistykset saaden kullan arvoista tukea 
Rovaniemen Reserviupseerikerhon Ltn Tuomo 
Koivistolta, joka on lajin Suomen mestari tältä 
keväältä.

 Kilpailussa oli mukana ilahduttavasti viisi am-
pujaa Lapista sekä kolme ulkopuolista vierailijaa, 
jotka ampuivat kilpailun ulkopuolella. Kilpailussa 
ammuttiin SM-kisoihin verrattuna puolikkaat lau-
kausmäärät. Kolmiasentoisessa 150 metrin kil-
pailussa sekä makuulta, pystystä että polvelta am-
muttiin viisi laukausta kustakin. Myös 300 metrin 
makuulta ammuttiin 15 laukausta kilpasarjaan.

 Parhaasta tuloksesta ei ollut epäselvyyttä vaan 
mestaruudet vei Ltn. Tuomo Koivisto Rovanie-
men Reserviupseerikerhosta niin kolmiasentoi-
sessa, 300 metrillä sekä yhteistuloksissa. Yhteis-
tuloksissa hopealle sijoittui Ylitornion Reservi-
läisten Alik Simo Rousu ja pronssia Keminmaan 
Reserviläisten Rauno Simula.

 teRo hyttinen

n Pistooliampumajuoksun La-
pin reservipiirien mestaruuskil-
pailut järjestettiin Ylitorniolla 
Åken montun pistooliampuma-
radalla 21.8. Kisassa juostiin 
kolme 1,2 km:n juoksulenkkiä 
ja ammuttiin kahdesti viiden 
laukauksen sarja 25 m matkalta 
pistooliampumatauluun n:o 04.

 Juoksuaikaan lisätään 20 se-
kuntia kustakin pisteestä alle 
maksimituloksen 100. Pistoo-

liampumajuoksu järjestettiin 
Ylitorniolla ensimmäisen kerran 
ja ainakin osallistujat antoivat 
siitä kovasti myönteistä palau-
tetta. Laji on hyvä reserviläis-
kuntoa kohottava laji, missä am-
munta on rasituksenalaista.

 Osallistujia oli tällä kertaa 
ainoastaan kolme. Ilmeisestikin 
alkanut sorsastus verotti osallis-
tujia.

   teRo hyttinen

Pistooliampumajuoksun Lapin piirimestaruus tulokset:

1)  Kers Janne Pääkkö Ylitornion Reserviläiset 16.44 (aika) 82 
(ammunta) 6.00 (sakko) 22.44 (yht.aika), 2)  Ylik Esa Kadenius 
Ylitornion Reserviläiset 19.20, 69, 10.30, 29.40, 3) Ylil Henri 
Lindqvist Ylitornion Reserviläiset 17.40, 50, 16.40, 34.20

Perinnekivääri Lapin piirimestaruus tulokset:
 3-asent.  15 ls. 
 150m  300m 
1) Tuomo Koivisto Roi.res.ups.  127 131  258 
2) Simo Rousu Ylitornio res.  105 107 212
3) Rauno Simula Keminmaan res.  118 88 206
4) Lasse Korpi Ylitornio res.  112 70 182
5) Mauri Koitila Veitsiluodon res.ups.  85 79 164
(outsider) Simo Maijala Pyhäjoen res.  125 124 249  
(outsider) Kari Järvinen Revonlahden res.  121 121 242
(outsider) Markku Huhtala Revonlahden res. 95 108 203

Reväsvaaran a-rata – Ylitorniolla on loistavat puitteet harrastaa 
RESULin ampumalajeja niin Ylitornion reservijärjestöjen omista-
malla Reväsvaaran ampumaradalla kiväärilajeissa kuin parin ki-
lometrin päässä olevalla RHY:n ylläpitämällä Åken montun pis-
tooliradalla.
 

Pistooliampumajuoksun ja perinnekiväärin piirinmestaruudet ratkottiin Ylitorniolla

Pistooliampumajuoksun piirinmestaruudet ratkottiin Ylitorniolla.

Perinnek 150 m 3 as makuu – Kolmiasentoinen kilpailu aloitetaan aina ma-
kuuammunnalla. Edessä vas. Suomen ykkösampujiin kuuluva Tuomo Koivisto.

Perinnek 150 m 3 as pysty – Simo Rousu valmistautuu kolmiasentoisen kilpai-
lun pystyosuuteen kotiradallaan.

Lapin Reservipiirien ampumamestaruuskilpailut
3.7. Rovaniemellä Toramon ampumaradalla

Mukana talvirengastuksessa ja renkaiden kausisäilytyksessä

KEMI KARJALAHTI      OULU ORITKARI
Nauskankatu 11, 94600       TERVETULOA Oritkarintie 2, 90400

Isopistooli:  
H 50: 1. Arto Jokelainen, So-
dankylän Res  274, 268 = 542
2. Jaakko Rautanen, Sodanky-
län Res  269, 258 = 527
3. Jouko Siivola, Rovaniemen 
Res  259, 250 = 509  
  
H 60: 1. Pekka Ranua, Ranuan 
Res 272, 275 = 547
2. Hannu Kantola, Rovaniemen 
Res 256, 237 = 493
3. Reijo Martin, Rovaniemen 
Res 249, 235 = 484

Pistooli pika-ammunta  
H 50: 1. Pauli Pyykkö, Tornion 
Res194, 189, 178 = 561
2. Raimo Setälä, Rovaniemen 
Res 182, 178, 181 = 541

3. Arto Jokelainen, Sodankylän-
Res 181, 176, 170 = 527
4. Jouko Siivola, Rovaniemen 
Res 175, 173, 163 = 511
5.  Jaakko Rautanen, Sodanky-
län Res  160, 166, 167 = 493
6. Jari Välijeesiö, Sodankylän 
Res 160, 150, 90 = 400

H 60: 1. Pekka Ranua, Ranuan 
Res 170, 180, 169 = 519
2. Reijo Martin, Rovaniemen 
Res 168, 177, 156 = 501
3. Jaakko Salmenkaita, Tornion 
Res Ups 155, 174, 164 = 493
4. Hannu Kantola, Rovaniemen 
Res 183, 154, 140 = 477

Pienoispistooli   
H 50: 1. Arto Jokelainen, So-

dankylän Res 272, 275 = 547
2. Pauli Pyykkö, Tornion Res  
273, 262 = 535
3. Jouko Siivola, Rovaniemen 
res  267, 245 = 512
4. Rauno Simula, Keminmaan 
Res  217, 218 = 435
5. Jari Välijeesiö, Sodankylän 
Res  209, 183 = 392

H 60: 1. Pekka Ranua, Ranuan 
Res  274, 283 = 557
2. Hannu Kantola, Rovaniemen 
res  268, 261 = 529
3. Jaakko Salmenkaita, Tornion 
Res Ups  258, 251 = 509
4. Reijo Martin, Rovaniemen 
Res  253, 247 = 500
5. Erkki Leitilä, Rovaniemen 
Res  251, 236 = 487

Pienoiskivääri 60 Ls
Sarja Y:
1. Tuomo Koivisto Rovaniemen 
Res.ups. Kerho (sarjat 90,93,85, 
88,88,83) 527
50: 1. Seppo Rautiainen Rova-
niemen Res.ups.kerho (88,84, 
85,85,97,87) 526
2. Pasi Ruokanen Rovaniemen 
Reserviläiset (72,80,78,84,87, 
89) 490
60: 1. Atte Kananen Rovanie-
men Reserviläiset (89,91,86,92, 
90, 89) 537
70: 1. Erkki Pöyliö Rovanie-
men Reserviläiset (93,94,95, 
94,85,92) 553
75: 1. Pentti Tirri Rovaniemen 
Reserviläiset (85,81,87,88,91, 
92) 524

2. Sylvester Jokiaro Rovanie-
men Res.ups.kerho (80,80,79, 
79,72, 61) 451

Pienoiskivääri 3 X 20 Ls
Y: 
1. Tuomo Koivisto Rovaniemen 
Res.ups. Kerho (180, 86, 145) 
411
50:  1. Seppo Rautiainen Ro-
vaniemen Res.ups.kerho (166, 
101, 153) 420
2. Pasi Ruokanen Rovaniemen 
Reserviläiset (164, 64, 128) 356
70: 1. Erkki Pöyliö Rovaniemen 
Reserviläiset (186, 115, 172) 
473
75: 1. Pentti Tirri Rovaniemen 
Reserviläiset (168, 53, 154) 375
2. Sylvester Jokiaro Rovanie-

men Res.ups.kerho (163, 64, 
141) 368

Kenttä-Ammunta Itselataava 
Kertatuli 10 + 10 Ls
Y:  1. Tuomo Koivisto Rova-
niemen Res.ups.kerho (77 + 55) 
132
50:  1. Seppo Rautiainen Ro-
vaniemen Res.ups.kerho (34 + 
4) 38
60:  1. Atte Kananen Rovanie-
men Reserviläiset (78 + 31) 109

Kenttä-Ammunta Kertatuli 10 
+ 10 Ls
50: 1. Pasi Ruokanen Rovanie-
men Reserviläiset (6 + 16) 22

3.7.2016 RoVaniemi,  seppo Rautiainen

Lapin reserviläispiirien pistoolikilpailut
Toramo 18.6.

Puutarhakatu 9 Tornio puh. 016-482201

PE & LA KARAOKETANSSIT
TORSTAINA TIETOVISA

ARKIPÄIVINÄ
PIHVI-
LOUNAS
12 €

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

Lokakuussa kerholla

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

PE & LA KARAOKETANSSIT
TORSTAINA TIETOVISA

ARKIPÄIVINÄ
PIHVI-
LOUNAS
12 €

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

Lokakuussa kerholla

MUISTA - Pikkujouluvaraukset ajoissa!!!

KORJAUS 
Lapin Nuijan edellisessä numerossa Ystävyysmatka 
Tallinnaan jutun valokuvat olivat Maarit Timosen.
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Tornion
Reserviupseerit ry:n
SYYSKOKOUS ja reservin hengellinen 
ilta pidetään Antinsaaren leirikeskuksessa 
keskiviikkona 19.10.2016 klo 19.00
Esillä sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat. 
Ennen kokousta iltahartaus 
leirikeskuksen kappelissa. 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Hallitus (kokoontuu klo 18.30)

Tornion 
Reserviläiset ry:n                 
 
SYYSKOKOUS ja reservin hengellinen 
ilta pidetään Antinsaaren leirikeskuksessa 
keskiviikkona 19.10.2016 klo 19.00
Esillä sääntöjen 16 §:n mukaiset asiat.

Ennen kokousta iltahartaus 
leirikeskuksen kappelissa 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Johtokunta (kokoontuu klo 18.30)

Ylitornion 
Reservijärjestöjen
SYYSKOKOUKSET 
Ainiovaaran koulu, Parkkitie 3, Ylitornio
Tiistaina 25.10.2016 klo 18.00 alkaen.

Asiantuntijaluennoitsijana Rehtori Jouni Vuontis-
järvi: Uusi opetussuunnitelma sekä kasvatukselli-
set haasteet. Uuden koulukeskuksen tilojen esittely.

Tervetuloa

Ylitornion   Ylitornion
Reserviupseerit ry.  Reserviläiset ry.
hallitus   hallitus  

Rovaniemen 
Reserviupseerikerho ry
sääntömääräinen syyskokous järjestetään 
keskiviikkona 21.9.2016 klo 19:00 
Toramon Reserviläistalolla. Kahvitarjoilu 
ja vuosikokousesitelmä klo 18:00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa

Tomi Tuominen, pj
Rovaniemen Reserviupseerikerho ry. 
050 536 44 67

Rovaniemen 
Reserviläiset ry
SYYSKOKOUS järjestetään keskiviikkona 
21.9.2016 klo 19.00 Toramon Reserviläistalolla. 
Kahvitarjoilu ja esitelmä klo 18.00.
Kokouksessa sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa

HallitusInarin Reservin-
upseerit ry:n
SYYSKOKOUS
pidetään tiistaina 25.10.2016 
klo 17.00 Kunnanvirastolla Ivalossa.

Tervetuloa!
Hallitus

Simon Reserviläiset ja
Reserviupseerit
pitävät syyskokouksensa perjantaina 21.10.2016 
klo 18 alkaen Simon kunnanvirastotalolla. 

Hallitukset    

Tervetuloa!

Lapin Reserviupseeripiiri ry
Lapin Reserviläispiiri ry
SYYSKOKOUKSET pidetään Toramon Reservi-
läistalolla lauantaina 29.10.2016 klo 14.30.
Päivän ohjelma on seuraavanlainen:
klo 09.00 Puheenjohtajiston PYT
klo 11.00 Lounasruokailu
klo 11.30 Vuosikokousesitelmä
klo 12.30 Piirihallitusten kokoukset 
klo 14.30 Piirien vuosikokoukset 

Pellon Reserviläiset ry:n 
SYYSKOKOUS pidetään Lahjapalkisen oy ko-
koustilassa. Kauppatie 50 perjantaina 7.10.2016 
klo 18.00.
Tervetuloa.  Johtokunta

Kemin Reserviupseerit ry
SYYSKOKOUS pidetään 4.10.2016 kello 18.00. 
Paikkana on Kemin Lyseon Lukio.

Tervetuloa 

Kemijärven 
Reservinupseerien
SYYSKOKOUS  24.10.2016 
Kulttuurikeskuksen kahviossa klo 18. 
Kaikille avoin yleisöesitelmä klo 17, 
Rajatoimiston päällikkö everstiluutnantti 
Hannu Markkula. 

Kahvitarjoilu

Keminmaan 
Reservinupseerit ry 
SYYSKOKOUS pidetään ke 26.10.2016 
klo 18.00 ravintola Käpylässä. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat.  
 Tervetuloa      
Hallitus

Keminmaan 
Reserviläiset ry
SYYSKOKOUS pidetään pe 21.10.2016 
klo 18.00 Keminmaan vanhalla kunnantalolla. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu pe 14.10.2016 klo 18.00 
Keminmaan vanhalla kunnantalolla.

Tervetuloa  

Hallitus 

Kivalon 
Reserviläismaja ry
syyskokous pidetään to 17.11.2016 klo 18.00 
Keminmaan vanhalla kunnantalolla. 
Hallitus kokoontuu to 10.11.2016 klo 18.00

Tervetuloa   

Hallitus 

Muonion
Reservinupseerit ry
SYYSKOKOUS pidetään ammattiopisto 
Lappialla 27.10.2016 klo 18.00 alkaen

Hallitus

Hannu Ruonala

Veitsiluodon 
Reserviupseerit ry 
Veitsiluodon reserviupseerit pitävät 
SYYSKOKOUKSENSA keskiviikkona 
26.10.2016 klo 18.00 alkaen Länsi-Pohjan 
Insinöörit ry:n toimitiloissa Meripuistokatu 16.

Kahvitarjoilu, tervetuloa! 
Hallitus

KOKOUKSIA

n Pistooliampumajuoksun Lapin reservipii-
rien mestaruuskilpailut järjestettiin Ylitor-
niolla Åken montun pistooliampumaradalla. 
Kisassa juostiin kolme 1,2 km:n juoksulenk-
kiä ja ammuttiin kahdesti viiden laukauksen 
sarja 25 m matkalta pistooliampumatauluun 
n:o 04.

Juoksuaikaan lisätään 20 sekuntia kusta-
kin pisteestä alle maksimituloksen 100. Pis-
tooliampumajuoksu järjestettiin Ylitorniolla 
ensimmäisen kerran ja ainakin osallistujat 
antoivat siitä kovasti myönteistä palautet-
ta. Laji on hyvä reserviläiskuntoa kohottava 
laji, missä ammunta on rasituksenalaista. 
Osallistujia oli tällä kertaa ainoastaan kol-
me. Ilmeisestikin alkanut sorsastus verotti 
osallistujia.

Tulokset
(aika, ammunta, sakko, yht.aika)
1. Kers Janne Pääkkö Ylitornion Reserviläi-
set (16.44, 82, 6.00) 22.44, 2.  Ylik Esa Ka-
denius Ylitornion Reserviläiset (19.20, 69, 
10.30) 29.40, 3. Ylil Henri Lindqvist Ylitor-
nion Reserviläiset (17.40,50, 16.40) 34.20

n Simossa pidettiin 18.8. vuorollansa 
tämän vuotuinen pistooliottelu. Kil-
pailulla on yli 50 vuoden historia. Kil-
pailu muodostuu koulutauluun am-
muttavasta 20 laukauksen kilpailusta 
sekä henkilökohtaisena että 3-miehi-
senä kerhojen välisenä. Mukana on 
sekä Iin että Simon molemmat reser-
viläiskerhot.

Malinin ampumaradan pistoolira-
dan sekä taulupuitteet että ampuma-
pöytä saatiin kunnan suosiollisella 
avustuksella uusittua. Sää oli mitä 
mainioin  loppukesän ilma olemat-
ta liian kuumakaan, eikä sääsket ym. 
kiusanneet. Näin ollen olikin hyvä 
paukutella, joskin vastainen ilta-au-
rinko vilahdellessaan puiden oksien 
lomasta esti aivan huipputulosten 
teon.

Kuitenkin henkilökohtaisen kisan 
kärkitulokset olivat lähes huipputasoa 
ja tasaisia. Tasaisuudesta johtuen Iin 
reserviläiset voittivat joukkuekilpai-
lun otteluennätyksellä. Ohessa tulok-
set sekä kuva henkilökohtaisen kisan 
voittajasta kiertopalkintoineen sekä 
joukkuekisan kiertopalkinto kainalos-
saan Iin Sami Junnila

 Veikko hintikka
 
 

Nimi Kerho 1. 10 laukausta p 2. 10 laukausta p pyht sijoit

Mat Turtnen    Ii ups Ii ups 9 7 6 6 5 3 2 2 4 0 44 9 9 8 7 6 5 4 4 3 0 55 99 XVl

Raimo Hutula Sim res 8 7 7 7 6 6 5 5 4 3 58 7 7 6 7 5 4 4 3 0 0 42 100 XV

Mart Dahl          Ii res Ii res 9 7 8 6 6 5 4 3 3 1 52 9 8 7 7 6 6 6 4 1 0 54 106 XlV

Ant Hepola Sim ups 9 8 8 8 8 7 7 6 5 1 67 8 7 7 7 6 6 5 5 4 0 55 122 Xlll

Jouni Heikkilä Sim ups 9 9 8 8 7 6 6 5 3 1 62 9 8 7 7 6 5 4 3 2 1 52 114 Xlll

Jarmo Horsma Sim ups 10 9 8 8 7 6 6 5 5 3 67 9 8 7 7 7 7 6 4 4 3 62 129 lX

Kyöst Jäppinen Ii ups 9 9 7 7 4 4 1 0 0 0 41 8 7 7 6 5 5 4 1 0 0 43 84 XVlll

Helvi Hamari Sim res 9 9 6 6 5 5 4 3 1 1 49 9 8 6 6 5 5 4 3 0 0 46 95 XVll

Juha Tuominen Ii res 9 9 9 8 7 7 7 3 3 1 63 9 9 9 8 8 8 7 7 6 3 74 137 Vlll

Markku Vitkka   Ii res Ii res 9 9 9 8 7 7 5 4 1 0 59 9 8 7 7 7 7 6 6 6 4 67 126 X

Sami Junnila Ii res 10 10 10 9 9 8 8 8 8 7 87 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88 175 ll

Erkki Vakkala Sim res 9 8 8 8 7 6 6 6 7 5 70 10 10 9 8 8 7 7 6 5 4 74 137 Vlll

Kari Kiutu Ii res 10 9 8 7 5 4 4 4 3 0 54 9 9 9 9 8 7 7 6 4 2 70 124 Xl

Risto Moisejef Ii res 10 10 10 9 9 9 9 9 7 7 89 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 178 l

Mika Moisejef   Ii res 10 9 9 8 8 8 7 7 5 2 73 9 9 9 9 8 8 7 7 6 6 78 151 Vl

Mat Rajaniemi Sim res 7 7 6 6 5 4 4 4 1 0 44 7 4 3 3 3 0 0 0 0 0 20 64 lXX

Sakari Liedes       Ii ups Ii ups 9 8 7 6 6 4 3 0 0 0 43 9 6 4 2 0 0 0 0 0 0 21 64 lXX

Markku Rimali    Sim ups Sim ups 9 9 8 8 8 6 5 5 4 4 66 10 10 10 9 9 9 8 7 7 6 85 151  V

Petri Alakiutu Ii res 10 10 9 8 8 8 8 8 8 5 82 10 10 9 9 8 8 8 7 7 6 82 164 lV

Juha-Mat Hintkka Sim upskka Sim ups 10 10 9 9 9 9 8 7 6 6 83 10 9 9 9 9 9 9 9 9 7 89 172 lll

Pistooliampuma-
juoksun piirin-
mestaruudet ratkottiin 
Ylitorniolla 21.8.

 TULOKSIA
PERINTEINEN PISTOOLIOTTELU SIMOSSA 

Henkilökohtaiset tulokset

Joukkuetulokset: 
    
1.  Ii res 517 p 
      R Moisejeff 178,  S  Junnila 175, P Alakiuttu 164 
2.  Sim ups 452  p
      J-M Hintikka 172, M Rimali 151, J Horsma 124 
3.  Sim res 339 p 
      E Vakkala 144, R Huttula 100, H Hamari 95 
4.   Ii ups  339 p
      M Turtinen 99, K Jäppinen 84, S Liedes 64
       
   

Kierto-
palkinnon 
voitti Sami 

Junnila.
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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.

N
or

de
a 

P
an

kk
i S

uo
m

i O
yj

Teemme sen mahdolliseksi

nordea.fi

w w w. veripalvelu.fi Klikkaa sivulle!

Viralliset M05 tuotteet 
saatavana Inttistoresta 26. syyskuuta alkaen

Nyt se tulee!

inttistore.fi, Pohjoinen Hesperiankatu 15, 00260 Helsinki, 
puh. 09 4056 2014, ma-pe 10-18, la 10-15

Rotemix Oy
ENNAKKOMYYNTI 
ON ALKANUT.

Proace EU-yhdistetty kulutus 5,3-5,5 l/100 km, CO2-päästöt 139-146 g/km.
Hilux EU-yhdistetty kulutus 6,8-7,2 l/100 km, CO2-päästöt 178-189 g/km.  
Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 6 vuotta. 

Hilux Extra Cab 2.4 D-4D 150 4WD Active: 
kokonaishinta sisältäen toimituskulut XX XXX €. 

Proace L2H1 2.0 D 120: 
kokonaishinta sisältäen toimituskulut XX XXX €. 

PROACE KOLMELLA KORIMALLILLA. Uuden Proacen 
Compact-, L1- ja L2-korimalleissa on tilaa 4,6–6,6 m3. Niiden 
2,1–2,8 m pitkä kuormatila kasvaa reilun metrin läpilastaus-
luukun avaamalla. 
VALTAVAN VOIMAKAS HILUX. Legendaarinen suorituskyky 
maastossa ja valtavan voimakas työkalu. Kuormaa Hilux kantaa 
tavattomasti, vetokykyä on 3.200 kg ja suurin vääntö 400 Nm.

PRO-RATKAISUT 
AMMATTILAISILLE.
UUSI PROACE JA 
UUSI HILUX 
NYT MEILLÄ

Katuosoite 12-14, 00000 KAUPUNKI, avoinna ark. X-XX, 
la X-XX, puhelin 1234 5678. www.nettiosoite. 

ROVANIEMI   KEMINMAA SODANKYLÄ 
0400 696222  0400 696884 0400 393755

 32572 €.

 39796 €.

KIINTEISTÖHUOLTO RAUTIO OY
tsto p. 040-809 9980 fax 016-443 333
   www.kiinteistohuoltorautio.fi

* kiinteistönhuolto * saneeraus palvelu

* siivouspalvelu * viemärin painehuuhtelut ja -kuvaukset,

* konepalvelu (myös kantojen jyrsintä)   -sulatukset, ja muut liikkuvan kaluston

* traktorikaivuri     painehuuhtelutyöt

Laskutusosoite: Preekintie 75
                               95450  TORNIO

AUTOKORJAAMO ASENNUS JARKKO
• HUOLLOT • KORJAUKSET • 

• PAKOKAASUMITTAUS, ILMASTOINTIHUOLTO • 
• VIKAKOODIEN LUKU/KUITTAUS

Kisällinkuja 4, Keminmaa  040 193 7090


