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Puolustusvoimat ei luota sattumaan
n Puolustusvoimat on kehittämässä voimakkaasti kalustoaan. Nykyinen sodankäynti vaatii erittäin voimakasta,
kauas ulottuvaa tulitukea kaikelle taistelutoiminnalle.
Me olemme Suomessa kehittäneet maailman eturivin
kranaatinheitinjärjestelmän
- Amoksen. Meidän kenttätykistömme on mittava n. 1500
tykkiä, Euroopan suurin.
Panssarivaunuja olemme
hankkineet 200 kappaletta,
saksalaisia Leopard tankkeja,
jotka lukeutuvat maailman
parhaimmistoon.
Tällä hetkellä puolustusvoimat testaa Etelä-Korealaista
155 mm telatykkiä uudeksi
liikkuvaksi tehotueksi. Raskas
raketinheitin kalusto on myös
osoittautunut toimivaksi ja
tehokkaaksi Suomen olosuhteissa.
Epävakaa maailma tarvitsee
Suomelta selvät näytöt siitä,
että Meillä halutaan turvata itsenäisyys ja riippumattomuus,
myös aseellisesti, mikäli se
joskus olisi tarpeen.
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Pääkirjoitus

Tartun nuijaan

Suomi 100 vuotta itsenäisenä

O

mahdollisuuksia muuhun valintaan ollut. Viidenkymmenen vuoden orjuus Neuvostoliiton alaisena orjavaltiona,
josta pilkkahintaan vietiin
parhaat teollisuustuotteet ja
vilja rajan taa Venäjälle. Kymmenen – viidentoista vuoden
Siperian karkotuksen jälkeen
sadat tuhannet maahansa palaavat virolaiset joutuivat
aloittamaan työuransa alusta
kuin maattomat konsanaan.
Omakotitalot oli otettu valloittajan haltuun, niissä asui
venäläisiä – ei auttanut vaikka
sinulla olisi ollut maarekisterikirjat, rakennuspiirustukset ja
rakennusluvat alkuperäiskappaleina, talot pysyivät valloittajien hallussa ja sinä jouduit
liiteriin. Puolueen jäsenet olivat etuoikeutettuja ja ylempi
virkakoneisto oli täysin puolueen jäsenten hallussa – muilla
ei ollut asiaa niihin tehtäviin.
Oikeuden päätökset oli saneltu jo kuulustelujen alussa ja
oikeuslaitos oli osa puolueen
koneistoa. Kaikessa oli ylin
tahto itäisen valloittajan tahto!
Tämä olisi ollut myös Suomen osa, jos eivät meidän
Isämme ja Äitimme olisi puolustanut tätä maata niin yksituumaisesti kuin talvisodan
ja jatkosodan aikana tapahtui.
Uhraukset, jotka suomalaiset
tekivät, olivat valtavia, mutta ne myös kasvattivat tässä
maassa itsenäisen järkähtämättömän lujan maanpuolustushengen, joka edelleen elää
vahvana nuorissa suomalaisissa. Suomen kansan halu puolustaa maataan kaikissa olosuhteissa on maailmassa
ainutlaatuinen. Meille on olemassa vain
yksi kansa, joka voi
asua täällä Venäjän
ja Ruotsin välissä
– se on Suomen
kansa.

Lapin Reserviupseeripiiri ry

n On uskomattoman hieno asia, että Suomi saavuttaa 100 vuoden iän itsenäisenä valtiona Euroopassa jossa viime vuosisadalla käytiin
kaksi mielettömän julmaa sotaa. Kymmenet miljoonat ihmiset tapettiin, heidän omaisuutensa tuhottiin, suvut hajotettiin. Valtioiden rajat vedettiin uudelleen usein aika mielivaltaisesti ja umpimähkään.
Myös Suomen itsenäisyyden
alkuaika oli verinen kun ajettiin maasta pois venäläiset sotilaat ja sen jälkeen taisteltiin
vielä keskenämme vapaussota-sisällissota.
Meidän kohtaloamme voidaan hyvin katsoa Baltian
maiden kohtaloa vasten. Sukulaiskansamme kokivat samaan
aikaan lukuisia sotajoukkojen
tuhoretkiä. Eestiläisiä vietiin
useaan otteeseen Siperiaan
tai Saksaan aina valloittajasta
riippuen. 1939 heidät pakotettiin ”liittymään yksimielisesti” Neuvostoliittoon. Kivääri
selän takana pistooli otsalla ei
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Lapin Reservipiirien, Lapin Aluetoimiston ja maanpuolustuväen lehti

jopa uhon kasvaminen lähialueillamme. Tämä yhdessä
Ukrainan tilanteen kanssa
on herättänyt huolta siitä,
olemmeko riittävän varautuneita pahan päivän varalle.
Kysyipä taannoin kouluaikainen naispuolinen luokkakaverini huolestuneena –
voiko poikani joutua sotaan?
Tärkeänä tehtävänä meillä reserviin kuuluvilla on
yhdessä Puolustusvoimien
kanssa vastata kasvavaan
huoleen kohottamalla valmiuttamme sekä ylläpitämällä sotilasammattitaitoamme mm. MPK:n kurssitoiminnan kautta. Näin osoitamme muulle
maailmalle, että olemme valmiita, jos tarve
sitä vaatii. Se on parasta käytännön rauhantyötä ja varmistamista, että saatoin vastata
hänelle ja tarvittaessa muillekin kysyjille –
Älä ole huolissasi, se on äärimmäisen epätodennäköistä.
Poliittisten päätöksentekijöidemme tehtävänä on huolehtia Suomen suhteista naapureihimme diplomatian ja politiikan teon keinoin. Hankalankin naapurin kanssa kannattaa
yrittää tulla toimeen. Hyvään naapuruuteen
kuuluu molemmin puolinen luottamus toisiinsa sekä vapaus toimia parhaaksi katsomallaan
tavalla suhteessa muihin toimijoihin.
NATO on kysymys, joka ratkaistaan poliittisella tasolla. Katson, että järjestönä tehtävämme ei ole sen enempää puolustaa kuin
vastustaa NATO jäsenyyttä tai ei-jäsenyyttä.
Hiljattain tehtiin reserviläistutkimus, joka
osoitti, että liittojemme – Reserviupseeriliiton
ja Reserviläisliiton – jäsenistöstä nykyisellään hieman yli puolet on NATO jäsenyyden
kannalla. Merkille pantavaa kyselyssä oli,
että kielteisimmin NATO jäsenyyteen suhtauduttiin mitä nuoremmista ikäluokista oli
kysymys. Yleinen poliittinen mielipide ei ole
vielä kääntynyt lähellekään NATO jäsenyyden kannalle.
Mistä kertoo järjestöjemme nuorten ikäluokkien torjuva suhtautuminen NATO jäsenyyteen? Luottamuksesta kykyymme puolustaa maatamme tarvittaessa aseisiin tarttumalla
pahimmassa tapauksessa? Näin sen itse haluan uskoa olevan.

Tero Hyttinen

Puheenjohtajat vaihtuvat

Kai Leinonen

Lapin Nuija

len 53-vuotias reservin
kapteeni Tero Hyttinen Ylitorniolta. Siviilissä työskentelen Lapin työja elinkeinotoimistossa palvelujohtajana osaamisen kehittämispalveluissa. Perheeseeni
nykyisellään kuuluvat kaksi tytärtäni, joista vanhempi aloitti
opintonsa Aberdeenin yliopistossa Skotlannissa ja nuorempi
aloitti lukio-opinnot Ylitornion
yhteiskoulun lukiossa.
Olen toiminut viime vuodet
aktiivisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK)
Lapin koulutus- ja tukiyksikössä mm. ampumakouluttajana, KRH:n tulenjohtokouluttajana, taktisen
aseenkäsittelyn kouluttajana sekä harjoituksen
johtajan tehtävissä. Tätä ja Lapin Reserviupseeripiirin toiminnan kautta olen oppinut tuntemaan teitä aktiivisia maanpuolustajia niin
naisia kuin miehiäkin hyvin. Tulkaa loputkin
nykäisemään hihasta, kun kohtaamme jossain
päin Lappia. Ylitornion Reserviupseerien jäsen olen ollut vuodesta 1987 alkaen.
Varusmiespalvelukseni suoritin 1983 - 1984
Jääkäriprikaatin Kranaatinheitin komppaniassa Sodankylässä. Reserviupseerikoulutuksen
sain luonnollisesti Haminassa Reserviupseerikurssi n:o 174:llä Kavaljeeri-kurssilla.
Näen tärkeänä aktiivisen yhteistoiminnan
Puolustusvoimien – erityisesti Lapin Aluetoimiston – ja MPK:n kanssa. MPK:n organisaatiouudistuksessa me lappilaiset pärjäsimme
hyvin, kun Lappi sai apulaispiiripäällikön vakanssin, jota hoitamaan valittiin aikaisempi
KOTU-yksikön päällikkö Antti Tölli. Onnea
tehtävääsi, Antti. Yhteistyömme sujuu varmasti jatkossakin saumattomasti.
Viimeisen kahden vuoden aikana maanpuolustusaktiivisuus on kohonnut selvästi. Tämä
näkyy vapaaehtoisiin MPK:n järjestämiin harjoituksiin tulijoiden kasvaneena määränä sekä
myös entistä myönteisempänä suhtautumisena maanpuolustusharrastusta kohtaan. Syinä
tähän ovat mm. puolustusvoimauudistukseen
liittynyt reserviläiskirje. Selvästikin se on ollut
mieluinen, kun sodanajan tehtävä on edelleen
varmistunut, mutta myös pettymystäkin aiheuttanut, kun sijoitusta ei enää ole ollut.
Toinen tärkeä syy aktiivisuuden kasvulle
on ollut Venäjän sotilaallisen aktiivisuuden

R

eserviläisliitto on maan
tunnetuin maanpuolustusjärjestö. Liiton syyskokous valitsi uuden puheenjohtajan – Ilpo Pohjolan. Hän
aloittaa liiton johdossa ensi
vuoden alussa. Varmaa on, että nyt liitto saa puheenjohtajan, jolla on laajaa tietoa kentältä ja uskon tämän vaikuttavan erittäinkin positiivisesti
koko liiton tunnettuvuuteen ja
jäsenmäärään.
Puheenjohtajakauteni alkaa
olla lopuillaan. Lapin Reserviläispiirin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin vääpeli Pasi
Ruokanen Rovaniemeltä. Jatkan Sodankylän
Reserviläisten puheenjohtajana edelleen, mutta piiri- ja liittotason jätän vähemmälle muutamaksi vuodeksi. Tarkoitukseni on panostaa
muihin harrastuksiin ja haasteisiin hieman
enemmän tulevina vuosina.
Onhan meillä Sodankylässä toimintaa ensi
vuonnakin. Cisorin hallituksen kokous pide-

tään 9.-12.2.2017. Tämän
lisäksi Sodankylän Kommatissa pidetään Resul:n SM
Pistooliampumahiihdot ja
-viestit 25.3.2017 sekä Talvikilpailu 26.3.2017. Täyttääpä yhdistyskin tasavuosia
toukokuussa, joten toimintaa on.
Omalta osaltani tahdon
kiittää jokaista yhteistyökumppania sekä piirihallitusta siitä tuesta, mitä olen
saanut toimiessani piirin johdossa. On mukava huomata,
että yhdessä on saatu paljon
aikaan. Ja paljon on vielä
reserviläistapahtumia tuloillaan... Voimia uudelle piirihallitukselle. Tehkää hyviä päätöksiä
yhdistysten eteen.
Kiitos erikseen vielä Lapin Reserviupseeripiirin puheenjohtajalle Janne Rahkoselle ja
toiminnanjohtaja Kai Leinoselle niistä useista
yhteisistä palavereista :)

Jari Vaarala
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• LAPIN ALUETOIMISTO •

Harjoitus tekee mestarin
n Kalenterista alkaa jälleen olla
tämän vuoden osalta sivut käänneltynä. On siis aika katsoa ensin
hieman kuluneeseen vuoteen ja
kääntää sitten pikkuhiljaa katseet
myös tulevaan. Jääkäriprikaatille
vuosi 2016 on ollut reservin koulutuksen kannalta työteliäs mutta
myös tuloksekas. Puolustusvoimauudistuksen tuloksena reservin
harjoitustoiminta on kyetty palauttamaan määrällisesti tasolle jolla
reservin suorituskyvystä pystytään
huolehtimaan. Kuluvana vuonna
Jääkäriprikaati on kouluttanut
yli 2500 reserviläistä kertaus- ja
vapaaehtoisissa harjoituksissa.
Suurimpana ja näkyvimpänä oli
elokuussa toimeenpantu ”LAPPI
16” taisteluosaston kertausharjoitus Rovajärvellä. Harjoituksessa
koulutettiin n. 2000 reserviläistä,
ollen näin mitattuna yksi suurimmista reservin harjoituksissa puolustusvoimissa moniin vuosiin.
”LAPPI 16” kokoluokan harjoitus
ei ole toteutettavissa pelkästään

Jääkäriprikaatin omin ponnistuksin, vaan hyvässä yhteistyössä
puolustusvoimien muiden joukkojen ja yhteistyökumppaneiden
kanssa ja tuella. Siitä kiitokset
kaikille tasapuolisesti.
Kaikissa reservin koulutustapahtumissa keskeistä on reservin
osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen. Harjoituksille asetettujen tavoitteiden toteutumista
arvioidaan ennen kaikkea joukon
suorituskyvyn näkökulmasta. Harjoituksen kouluttajahenkilöstön
arvioinnin ohella merkityksellistä
on, miten koulutettavat ovat harjoituksen kokeneet. Reserviläiskyselyiden perusteella voidaan
todeta, että reserviläiset arvostavat saamaansa koulutusta korkeatasoisena, luottavat omiin reservin
johtajiinsa sekä ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä harjoitusten käytännön järjestelyihin. Maanpuolustustahto reservissä myös näiden
kyselyiden perusteella on erittäin

korkealla. Hyvistä tuloksista huolimatta pyrkimyksenämme on
harjoitusten jatkuva laadullinen
parantaminen. Mm. uusien koulutusvälineiden avulla on mahdollista tehostaa harjoituksia ja samalla
lisätä niiden kiinnostavuutta. Erinomainen esimerkki tällaisesta on
”LAPPI 16” harjoituksessa ensimmäistä kertaa Jääkäriprikaatin reservin harjoituksessa laajasti käytössä ollut kaksipuolisen taistelun
simulaattorijärjestelmä (KASI).
Sen avulla on mahdollista kerätä
mittava määrä tietoa päälliköiden
ja johtajien ratkaisujen vaikutuksista taistelujen kulkuun, mutta
yhtä lailla yksittäinen sotilas saa
välittömän tiedon omasta tilasta ja
tilanteestaan. Todella hyvä koulutuksen apuväline.
Tulevana vuonna Jääkäriprikaati jatkaa perustehtäviään valmiuden ja koulutuksen toimeenpanossa ja kehittämisessä. Reservin
koulutuksen kohdalla kokonais-

määrässä on jonkin verran laskua
tähän vuoteen verrattaessa, Jääkäriprikaatin koulutettavien määrän jäädessä jonkin verran alle
2000:n. Tämä johtuu pääosin siitä, että ensi vuonna ei Jääkäriprikaati toimeenpane yhtä mittavaa
yksittäistä harjoitusta kuin tänä
vuonna. Reservin suorituskyvyn
ylläpidosta ei näiden lukujen suhteen siis tarvitse olla huolissaan.
Siispä ne joille käsky käy kertausharjoitukseen tai kutsu osallistua
vapaaehtoisen harjoitukseen, tervetuloa harjoittelemaan. Kaikkia
kiinnostuneita kehotan hakeutumaan Maanpuolustuskoulutuksen
kursseille, josta varmasti löytyy
tarjontaa monipuolisesti jokaiselle. Lopuksi toivotan nyt ylennetyille ja palkituille parhaimmat
onnittelut sekä kaikille Lapin Nuijan lukijoille Rauhallista Joulua
ja menestyksellistä tulevaa vuotta.
			

Eversti Timo Mäki-Rautila
Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja

PUOLUSTUSVOIMAT TIEDOTTAA • YLENNYKSET 6.12.2016  
Tasavallan presidentti on ylentänyt
seuraavat reservin upseerit

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt
seuraavat henkilöt reservissä

Sotilasarvoon: MAJURI
Aho Mika Antero
Kasvi Sami-Pekka
Posio Mauri Tapio
Rouhiainen Pekka Tapio
Saariniemi Jarmo Tapani

Tornio
Rovaniemi
Rovaniemi
Sodankylö
Keminmaa

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO

Sotilasarvoon: SOTILASMESTARI
Heikkilä Ari Pekka
Rovaniemi
Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Aitta Mika Juhani
Rovaniemi
Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Suhonen Ilkka Ilmari
Keminmaa

Sotilasarvoon: KAPTEENI
Kivilahti Juha Lauri Aukusti
Lavia Riku Mikael
Lumme Mikko Sakari
Mustajärvi Markus

Rovaniemi
Rovaniemi
Rovaniemi
Savukoski

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Ijäs Marko Tapio
Pelkosenniemi
Katila Vesa Antti Pellervo
Kemi
Rantala Sakke Kari Tapio
Rovaniemi
Ylä-Outinen Mikko Sakari
Keminmaa

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Kujala Kai Mika Ilmari
Kumpula Jussi Rainer
Lähteenmaa Lassi Aukusti
Pulkkinen Hannu-Pekka Anselm
Rajala Janne Olavi
Rissanen Tommi Tapio
Ruha Henry Tuomas
Sirkiä Markus Tapio
Sulkamo Mika Kalle Antero
Valkeapää Johan Nihkolas

Kittilä
Kittilä
Rovaniemi
Sodankylä
Rovaniemi
Rovaniemi
Sodankylä
Posio
Inari
Enontekiö

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Grönvall Mika Antero
Kemi
Joona Kai-Matti Kristian
Rovaniemi
Keloneva Ville Matias
Keminmaa
Körkkö Juha Matti
Keminmaa
Nykänen Vesa Johannes
Tornio
Pettersson Tuukka Tapani
Rovaniemi
Petäjäjärvi Janne Johannes
Ranua
Rantakokko Tuomas Olli Tapani Kittilä
Rautio Tero Heikki
Rovaniemi
Tirroniemi Mika Antero
Kemi

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Harjula Tuomas Henri
Rovaniemi LAPALTSTO
Ikonen Pasi Matti Antero
Enontekiö LAPALTSTO
Turpeenniemi Jukka Olavi Antero Rovaniemi LAPALTSTO
Väänänen Jukka-Pekka
Rovaniemi LAPALTSTO
Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄYLILUUTNANTTI
Kesti Toni Juhana
Rovaniemi LAPALTSTO
Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Collin Tommi Iisakki
Ylitornio
Kiimala Ville Veli-Matti
Kemi
Konnunaho Jukka Petteri
Rovaniemi
Korteniemi Tuomas Mikael
Rovaniemi
Lehisto Janne Tapani
Rovaniemi
Matti Markku Olavi
Pello
Määttä Antti Juho Mikael
Ulkomaat
Onnela Arto Heikki
Rovaniemi
Pyhtinen Leo Kalevi
Posio
Saraniemi Kaisu Marianne
Rovaniemi
Sotaniemi Ville-Hermanni
Inari
Spåre Carl-Oscar
Rovaniemi
Suoyrjö Esa Kyösti Kullervo
Rovaniemi
Sääskilahti Santeri Aku Matias
Sodankylä
Södervall Teijo Martti Tapani
Tornio
Tilja Mikko Matias
Sodankylä
Vaattovaara Tero Iisakki
Kolari
Vanha Ville Kalervo
Ylitornio
Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄLUUTNANTTI
Nordberg Ahti Kalervo
Utsjoki
Sotilasarvoon: VÄNRIKKI
Latvakoski Mika Sakari
Rovaniemi
Sotilasarvoon: ALILUUTNANTTI
Blanco Sequeiros José Alberto
Rovaniemi

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

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Alatainio Jani Kristian
Keminmaa
Honkalammi Tomi Johannes
Tervola
Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI
Buska Mika Juhani
Tornio
Hetta Iisko-Jouni
Sodankylä
Kainulainen Heikki Tuomas
Rovaniemi
Pekkala Juho-Matti Samuel
Rovaniemi
Ruokamo Ville Tapio
Posio
Viitanen Ville Eemeli
Tervola

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO

Lapin alueen
turvallisuusviranomaisten
juhlatapahtuma
toukokuussa
n Ensi vuonna on ainutlaatuinen
tilaisuus päästä tutustumaan puolustusvoimien ja muiden turvallisuusalan viranomaisten toimintaan samassa tapahtumassa.
Lapin lennoston perinteisen
avoimien ovien Sotilasilmailusta ammatti -tapahtuman yhteydessä perjantaina 12. toukokuuta järjestetään juhlavuoden kunniaksi myös Suomi 100-vuotta
tapahtuma. Mukana ovat Lapin
lennoston lisäksi Jääkäriprikaati,
MPK, Poliisi, Pelastuslaitos, Rajavartiolaitos, Sairaanhoitopiiri, Maanpuolustusjärjestöt ja Tulli.
Tapahtuma toimii myös osana Puolustusvoimien Intti tutuksi
-hanketta. Hankkeen kautta nuorilla on mahdollisuus vierailla
varuskunnissa jo ennen varusmiespalveluksen alkua. Vierailun
yhteydessä nuorille kerrotaan toiminnallisten pisteiden avulla
puolustusvoimien toiminnasta ja varusmiespalveluksesta. Ohjelmassa on muun muassa esityslentoja, toimintanäytöksiä ja
kalustoesittelyä.
Lisätietoja tapahtumasta lähempänä Ilmavoimien kotisivuilla www.ilmavoimat.fi
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Yhteistyössä on
voimavaramme

n Lappeenrannan maanpuolustusjuhlassa puhunut puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg sanoi puolustusvoimien
jakavan huolen vapaaehtoisen
maanpuolustuksen määrärahaleikkauksista. Lisäksi hän korosti yhteistyön merkitystä.
Reserviläisliiton, Reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton, Maanpuolustusnaisten
Liiton ja Reserviläisurheiluliiton
Jalustintuntumalla tapahtuma
huipentui valtakunnalliseen
maanpuolustusjuhlaan, jossa
juhlapuhujana toimi puolustus- Lapin Piirin toiminnanjohtaja ja Reserviupseeriliiton 1. varapuvoimain komentaja kenraali Jar- heenjohtaja Lappeenrannassa Reserviupseeriliiton liittokokoukmo Lindberg. Hän kommentoi sessa odottamassa ääntenlaskennantuloksia.
puheessaan jälleen uhkana olevia, vapaaehtoisen maanpuolustuksen määrärahaleikkauksia.
- Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen toteutus asianmukaisesti edellyttää riittäviä
taloudellisia resursseja sekä
Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle, että myös muille maanpuolustusjärjestöille, Lindberg
sanoi.
Hän muistutti kuitenkin samalla Suomen olevan vakavien
taloudellisten haasteiden edessä,
mistä johdosta kaikkien osallistuminen tilanteen parantamiseen
on välttämätöntä, jopa toimin- Puolustusvoimien komentaja, kenraali Jarmo Lindberg oli Jalustintuntumalla-tapahtuman päättäneen maanpuolustusjuhlan
nan kustannuksella.
- Puolustusvoimat pyrkii pääpuhujana. (Kuva: Reserviläisliitto / Lotta Hietaniemi-Sipakko)
kuitenkin omalta osaltaan ylläpitämään vapaaehtoisen maan- tarkoitettu sodan ajan tehtäviin tuksen kiinteää yhteistoimintaa
puolustuskoulutuksen toiminta- sijoitetulle reserviläisille.
tänään ja huomenna, Lindberg
edellytykset, mistä osoituksena
Komentaja painotti juhlapu- sanoi.
on Puolustusvoimien Maan- heessaan myös Puolustusvoimipuolustuskoulutusyhdistyksen en ja MaanpuolustuskoulutusSelonteossa huomioitava
koulutukseen suuntaamien mää- yhdistyksen sekä koko maanrärahojen pitäminen myös ensi puolustusjärjestökentän välisen reserviläiset
Jalustintuntumalla-tapahtuman
vuonna nykyisellä tasolla, Lin- yhteistyön tärkeyttä.
dberg jatkoi.
- Yhteistyössä on voimamme. maanpuolustusjuhlan päätösNoin kolmannes Maanpuolus- Varautuminen pahimman varal- sanat lausui Reserviläisliiton
tuskoulutusyhdistyksen vuosit- le ja kyky puolustaa maatamme väistyvä puheenjohtaja, kantain järjestämästä koulutuksesta tarvittaessa myös aseellisesti sanedustaja Mikko Savola.
on Puolustusvoimien tilaamaa ja edellyttää Puolustusvoimien Puheessaan Savola otti vahrahoittamaa. Tämä koulutus on ja vapaaehtoisen maanpuolus- vasti kantaa tekeillä olevaan,

Etsintämatka
Aunuksen
Karjalassa
n Syyskuun ensimmäisellä
viikolla osallistuin Karjalan tasavaltaan suuntautuvalle etsintäretkelle, jonka tarkoituksena
oli löytää joukko jatkosodassa
kesäkuun 1944 puolustustaistelun aikana kaatuneita ja kentälle

jääneitä suomalaissotilaita. Etsinnän pääkohteena oli paikantaa ja löytää Aunuksen piirin
Saarimäen (Sarimjagi) kylässä
taistelleen JR45:n seitsemännen
komppanian toisen joukkueen
taistelupaikka. Saarimäen ky-

Puolustuspoliittiseen
selontekoon ja komentaja Lindbergin
tavoin painotti reserviläisten
keskeistä merkitystä Suomen
puolustusjärjestelmässä.
- Selonteossa on otettava
aiempaa paremmin huomioon
myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen rooli yhteiskunnassamme. Puolustusvoimien
resurssit ovat rajalliset. Sen
vuoksi meitä tarvitaan edistämään kenttäkelpoisuuden ylläpitoa, maanpuolustustahtoa ja
järjestämään käytännön koulutusta ja kokonaisturvallisuuden
hallintaa koko Suomessa.
Maanpuolustusjuhlan päätöspuheessa Savola summasi nelivuotista puheenjohtajakauttaan
ja mm. kiitteli liiton henkilöstöä,
puheenjohtajistoa sekä liittohallitusta ja muita maanpuolustusjärjestöjä hyvästä yhteistyöstä.
Savola totesi maanpuolustusjärjestökentän toimijoiden mittavan määrän olleen hänelle suuri
yllätys, joka käytännössä on
tarkoittanut paljon keskusteluja,
neuvonpitoja ja kokouksia.
- Sisarjärjestöt ovat aina
nimensä mukaisesti kuin siskoja ja veljiä: tervehenkistä kilpailua ja suoraa puhetta, mutta
loppujen lopuksi kuitenkin erottamaton ja pysyvä osa toinen
toistaan. Ilman puolin ja toisin
olevaa tukea ja yhteistyötä toimintaa kentällä olisi mahdotonta
suorittaa perustehtävää niin käytännön asioiden kuin resurssien
suhteen. Toivon, että yhteistyö
tiivistyy jatkossa edelleen, sillä
sitä tarvitaan.
Sunnuntaina Lappeenrannan
kaupungintalolla järjestetty valtakunnallinen maanpuolustusjuhla päätti Jalustintuntumalla
-kokous- ja juhlaviikonlopun.
Paikalla Lappeenrannassa oli
viitisensataa järjestöjen jäsentä
seuralaisineen.

Ilpo Pohjola
kuuluttaa

kehittyvää
yhteistyötä
kentällä
n Lappeenrannan syyskokous antoi vahvan selkänojan
tehtävääni puheenjohtajana. Äänestystulos vahvisti
sen, että alueellisissa paneeleissa syntynyt yhteisymmärrys liiton toiminnan suunnasta
konkretisoitui äänimäärässä.
Viime viikonlopun Lappeenrannan tapahtumien nostattama puna alkaa pikkuhiljaa haihtua poskipäiltä. Kolme päivää ravattiin täysillä Jalustintuntumalla. Viikonlopussa oli monta erityistä piirrettä, joista mieleenpainuvin

oli pitkän puheenjohtajavaalikiertueen huipentumana viimeinen vaalipaneeli ja jännittävä äänestys. Vaalipaneelin
vetäjänä väistyvä Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko
Savola oli kuin kala vedessä.
Tilaisuus pysyi hänen johdollaan hyvin kasassa ja hyvät
kysymykset sekä keskustelu
soljuivat huomaamatta läpi
puolitoistatuntisen paneelin.
Me kaikki neljä ehdokasta
olimme tutustuneet toisiimme
hyvin kiertueen aikana. Tunnemme toisemme nyt niin hy-

Mikko Halkilahti jatkaa

n Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) Lappeenrannassa
19.11. kokoontunut liittokokous valitsi Mikko Halkilahden yksimielisesti liiton
puheenjohtajaksi vuosiksi
2017–2019.

Mikko Halkilahti (45) on
Salossa asuva maanviljelijä ja yrittäjä. Koulutukseltaan hän on agronomi. Sotilasarvoltaan Halkilahti on
kapteeni reservissä. Hän on
toiminut RUL:n puheenjohtajana vuoden 2014 alusta alkaen. Mikko Halkilahti toimi

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen varapuheenjohtajana vuosina 2014–2015. Hän
on lisäksi Katajanokan Upseerikerhon varapuheenjohtaja, Maanpuolustuksen Tuki
ry:n hallituksen jäsen sekä
Suomen Marsalkka Mannerheimin metsästysmajayhdistyksen hallituksen jäsen. Aikaisemmin Mikko Halkilahti
on ollut Salon Seudun Reserviupseerien ja Varsinais-Suomen Reserviupseeripirin puheenjohtaja.
Lappeenrannan liittokokouksessa valittiin RUL:lle

Etsintätehtävästä ilmoitettiin viranomaisille Pitkärannan kaupungissa. – Mittaustauko purolinjalla 3 km kylästä luoteeseen. Tässä
JR 45 ryhmittyi viivytysasemaan.

lässä päivän kestäneessä kovassa viivytystaistelussa tuosta
komppaniasta kaatui ja jäi kentälle yhdeksän suomalaissotilasta. Kentälle jäivät joukkueen
johtaja, varajohtaja, kaksi ryhmänjohtajaa ja viisi sotamiestä.

Yksi noista sotilaista oli tämän
kirjoittajan suvusta. Saarimäen
kylä sijaitsee noin 200 kilometriä rajalta Syvärin suuntaan.
Tehtäväpartiomme ylitti valtionrajan Värtsilän Niiralan
raja-asemalla. Tulliviranomai-

sille esitettiin viisumin lisäksi
myös etsintään oikeuttava lupa.
Se on Moskovasta Venäjän viranomaisilta hankittu ja kullekin henkilölle erikseen nimetty
lupapaperi. Metallinilmaisimista tehtiin tullissa maahan-

tuonti-ilmoitukset. Lisäksi rajanylityksen jälkeen kävimme
ilmoittamassa etsintätapahtumasta paikalliselle viranomaiselle Pitkärannan kaupungin
sotilaskomissaarin toimistossa.
Se on myös lupaehtojen mu-
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vin, että kykenimme lupaamaan
toisillemme jo ennen äänestystä
yhteistyön jatkuvan Reserviläisliiton hyväksi lopputuloksesta
huolimatta. Uskon, että voimme
kansanedustaja Mika Karin ja
kansaedustaja Kari Kulmalan
sekä professori Jari Multisillan kanssa edesauttaa Reserviläisliittoa ja sen jäsenyhdistyksiä yhä parempaan toimintaan.
Perjantaina äänestystulos ei näyttänyt vielä selvältä. Sen vuoksi
lauantain ensimmäisen kierroksen tulos löi varmasti meidät
kaikki ällikällä. Äänestystulos oli
selvä ja toista äänestyskierrosta
ei tarvittu. Siitä haluan esittää
kaikille hämmentyneen ja nöyrän
kiitokseni. Tulos antaa vahvan
selkänojan astua liiton johtoon
heti vuoden alusta. Koen olevani
valmis aloittamaan vaativan tehtävän puheenjohtajana ja jäsentemme toimintaedellytysten uutterana kehittäjänä. Haluan korostaa, että vain jäsenistön ja liiton
toimiston henkilöstön vankalla
tuella tulen siinä onnistumaan.
Meidän tulee aina muistaa, että Reserviläisliitto on jäseniään
varten. Kaikki toimeni tähtäävät
siihen, että Reserviläisliitto kykenee kehittymään sekä sisäisesti että ulkoisesti muuttuvassa

n Lapin Aluehallintoviraston juhlasalissa pidettiin Lapin Lottaperinneyhdistyksen
sääntömääräinen syyskokous
29.11. Ylijohtaja Kaisa Ainasoja emännöi kokouksen. Samassa juhlavassa ympäristössä Lapin Lottaperinneyhdistys perustettiin vuonna 2002.
Silloinen lääninhallituksen
juhlasali oli täpösen täynnä
Lapin Lottia ja pikkulottia ja
kutsujana oli maaherra Hannele Pokka. Nyt paikalla oli
noin 30 yhdistyksen jäsentä
eri puolilta Lappia.
Syyskokous valitsi puheenjohtajakseen Helka Urposen.
Uusiksi hallituksen jäseniksi
valittiin Irja Lausto Sodankylästä, Anitta Liikamaa Keminmaasta, Hannele Simonen Rovaniemeltä. Hallituksessa jatkavat Elsa Kantola
Tervolasta, Tuula Karjalainen Posiolta, Marja-Leena
Laitinen Kemistä, Hilkka
Naakka Kemijärveltä, Bertta
Niemi Rovaniemeltä, Salme

Liiton verkostoissa tapahtuva
edunvalvonta varmistaa toimintaympäristömme kehittymisen
toivomaamme suuntaan. Keskeisenä asiana sille on aktiivinen ja
avoin työskentely sekä tavoitteistamme viestiminen yhteistyöjärjestöjen ja viranomaisten kanssa.
Uskon, että ajatukseni edunvalvonnan vahvistamisesta omalla
työryhmällä yli puheenjohtajan
toimikausien parantaa liittomme
vaikuttamismahdollisuuksia ja
jäsentemme toimintaedellytyksiä.
Rauhallista Joulun odotusta!

Ilpo Pohjola
puheenjohtaja
Reserviläisliitto ry

myös uusi liittovaltuusto ja hyväksyttiin liiton strategia vuosiksi
2017–2019. Kolmivuotissuunnitelmassa korostuu reservin upseeriston osaamisen monipuolinen
hyödyntäminen kokonaisturvallisuuden eri tehtävissä. Liiton
arvoiksi vahvistettiin isänmaallisuus, vastuuntuntoisuus ja vapaaehtoisuus.
Liittokokouksessa oli edustettuna 137 liiton jäsenyhdistystä,
jotka edustivat yhteensä 18937
jäsenen ääntä. Lisäksi paikalla oli
kolme liiton kunniajäsentä. Liiton
koko äänimäärän ollessa noin 26
300.

Rajanylitystä seuraavana aamuna sitten siirryimme tarpeellisten etsintävälineiden kanssa
maastoon Saarimäen kylän
tuntumaan. Kylästä oli jäljellä laaja kumpuileva ja metsien
reunustama kyläaukea. Kylän

Irja Junes muistelee.

Lauluyhtye Satakieli

Pihlajamaa Torniosta, Eija
Räihä Rovaniemeltä ja Riitta
Vihriälä Kemijärveltä.
Kokouskahvien
yhteydessä Kaisa Ainasoja esitteli Lapin lääninhallituksen
rakennuksen ja sen isäntien
historiallisia kuvia. Perinteisten arpajaisten jälkeen
hiljennyttiin kuuntelemaan
torniolaisen pikkulotta Irja
Juneksen talvisodan alkamispäivän koskettavaa kertomusta Karjalan Kannaksen Val-

kjärveltä Varsinais-Suomeen
Ypäjälle. Katsoimme myös
Lapin Maakuntamuseon tuottaman ”Liekkimeren jälkeen”
kuvaesityksen Rovaniemen
kauppalan hävittämisestä.
Perinneiltapäivä huipentui
monikulttuurisen lauluyhtye
Satakielten esitykseen.
Vuoden 2017 toiminnassa
painottuu Lottaperinnetyö,
Lottien ja pikkulottien virkistys- ja kuntoutustoiminta
eri muodoissaan.
Yhdis-

tyksen täyttäessä 15 vuotta
järjestetään Lapin Lottien
konsertti Lotan päivän aattona 11.5.2017 Rovaniemen
kirkossa. Lapin Sotilassoittokunta vastaa musiikista.
Elokuussa tehdään jäsenistön
retki, jonka yksi kohde on
Lottajohtaja Fanni Luukkosen haudalla käynti Iissä.
Yhdistyksen jäsenmäärä on
tällä hetkellä lähes 300.

Kirjoitti Helka Urponen

Rovaniemen Reserviupseerikerho 80 vuotta
n Tammisunnuntaina 29.1.2017 Rovaniemen Reserviupseerikerho viettää
80-vuotispäiväänsä. Kerho perustettiin tammisunnuntaina 1937 hotelli
Pohjanhovissa. Kerhon 20-vuotispäivän juhla, jossa vihittiin käyttöön
kerhon lippu, vietettiin Lyseonpuiston
lukiossa tammisunnuntaina 1957. Nyt,
kerhon täyttäessä 80 vuotta, juhlimme
uudestaan näissä paikoissa.

klo 11.15. Onnittelujen
vastaanotto ja kahvitilaisuus alkaa Lyseonpuiston lukiolla klo
12.00. Varsinainen
maanpuolustusjuhla
samassa paikassa klo
13.00. Juhlassa esiintyy muun muassa Lapin sotilassoittokunta.

Sunnuntaina 29.1.2017 seppeleenlasku Rovaniemen kirkon viereisellä
sodissa kaatuneiden muistomerkillä,
jumalanpalveluksen jälkeen, noin

Juhlaillallinen
hotelli Pohjanhovissa sunnuntaina
29.1.2017 klo 18.00. Sitovat ilmoittautumiset juhlaillalliselle pyydämme

Suomen valtion pystyttämä muistomerkki Tuuloksen kenttähautausmaalla Karjalan Tasavallassa.
– Etsijä miinaharava kädessä

kaisesti tehtävä toimenpide.
Tapaamiemme viranomaisten
asenne meihin ja tehtäväämme
oli asiallinen ja sujuva. Ja retken aikana saimme paikallisilta
asukkailta tarvittaessa opastusta
ja neuvojakin.
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toimintaympäristössä; sisäisesti
parempana ja laadukkaampana
toimintana sekä ulkoisesti luotettavana yhteistyökumppanina.
Toivon, että jäsenkasvun lisäksi
saamme yhä useamman jäsenen
aktiiviseen toimintaan mukaan.
Etenkin nuorten jäsenten aktivointi ja uusien jäsenten hankinta pitää meidät ja toimintamme
virkeänä. Olen mahdollisuuksien
mukaan mukana eri tapahtumissa
piiri- ja yhdistystasolla ja toivon
saavani nopeasti hyvän tuntuman
liiton paikallistason toiminnasta.

RUL:n puheenjohtajana

4 • 2016

entisen asukkaan mukaan Saarimäen kylän rakennuskanta oli
lähes kokonaan tuhoutunut taistelussa. Sodan jälkeen kylä oli
viranomaisten päätöksellä tyhjennetty ja purettu ja asukkaat
siirretty muualle.

Olimme tehneet paikantamisen taustatyötä sotapäiväkirjojen, karttojen, peitepiirrosten ja
satelliittikuvien avulla. Etsittävä alue oli kuitenkin vielä laaja.
Se osoittautui toistaiseksi liian
laajaksi, koska tällä kertaa etsintä ei johtanut tulokseen. On
tehtävä vielä lisää taustatyötä ja
jalkatyötä maastossa. Mahdollinen sotaveteraanilta saatava
tieto voi johtaa paikantamiseen.
Venäläisistä sota-ajan asiakirjoista voi myös löytyä ratkaiseva paikantamistieto. Niiden tutkimiseen on kuitenkin saatava
apua venäläisiltä viranomaisilta. Saarimäen kylän maastossa
oli liikkunut ennen meitä myös
paikallisia etsijöitä. Yhä useammin nykyisin onkin niin, että
venäläiset etsijät ilmoittavat
löytyneestä suomalaisesta kaatuneesta sotilaasta.
Partiomme teki maastoetsintää metallinilmaisimien kanssa
myös seuraavana päivänä. Aamupäivällä olimme Tuulosjoen

tekemään 13.1.2017 mennessä: roiresups@gmail.
com. Illalliskortin hinta 48€ ilman juomia.
Maksu paikan päällä.
Ilmoitathan mahdollisesta erityisruokavaliosta. Varustus
päivän kaikkiin tilaisuuksiin on tumma- tai
juhlapuku sekä suuret
kunniamerkit.

Tervetuloa
Rovaniemen Reserviupseerikerho ry.

suistoalueen puolustuslinjalla,
kylän puolelle. Paikka sijaitsee Laatokan rantakaistaleella.
Siellä oli käyty kiivas taistelu,
kun Neuvostoliiton merijalkaväkiprikaati oli tehnyt maihinnousun suomalaisjoukkojen selustaan samalla katkaisten tärkeän huoltotien. Loppupäivän
käytimme etsintätyöhön Salmin
- Tulemajoen viivytyslinjalla ja
Jyrkänmäen puolustusasemissa.
Nelipäiväinen retki päättyi Pitkänrannan kaupunkiin, josta se
oli alkanutkin. Kaupungista käsin tutustuimme U-linjaan. Siellä suomalaisjoukot pysäyttivät
Neuvostoliiton suurhyökkäyksen Karjalassa.
Sodissa kaatuneiden ja taistelukentälle jääneiden etsintä
perustuu Suomen ja Venäjän
valtioiden vuonna 1992 solmimaan valtiosopimukseen. Aluksi asia kuului Suomen puolella
opetusministeriön toimialaan.
Nykyisin sitä varten on olemas-

sa rekisteröity yhdistys, jonka
toimintaa puolustusministeriö
tukee ja rahoittaa. Etsintää toteuttaa Sotavainajien muiston
vaalimisyhdistys.
Valtiosopimuksen mukaisesti etsintätoiminta on tarkoin
säänneltyä ja valvottua. Kullakin osallistujalla on oltava
henkilökohtainen lupa Venäjän
viranomaisilta. Lupa on määräaikainen. Lisäksi kukin etsintätapahtuma on ilmoitettava
Venäjän paikalliselle sotilasviranomaiselle.
Sodissa kentälle jääneitä on
edelleen löytämättä useita tuhansia. Myös Lapissa toimii
aktiivinen yhdistys, Lapin sotavainajien muiston vaalimisyhdistys, joka tekee etsintöjä
mm. Sallan suunnalla. Työstä
voi tiedustella yhdistyksen toimihenkilöiltä.

Hannu Peurasaari
Kemin Reserviläiset
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Kohti turvallista tulevaisuutta
n Vuosi 2017 on Suomen suuri
vuosi. Suomesta tuli itsenäinen
valtio 6. joulukuuta 1917. Itsenäisyyden juhlavuoden teemana on YHDESSÄ. Valtio syntyi
suomalaisten omasta tahdosta ja
pitkäjänteisen työn seurauksena suurin uhrauksin. Vaikeista
ajoista huolimatta suomalaiset
ovat kohta sata vuotta rakentaneet omaa maataan ja päättäneet
asioista yhdessä.
Pro Patria 100 vuotta turvallisuutta yhdessä – hanke
on keskeisten vapaaehtoisten
maanpuolustus- ja veteraanijärjestöjen mm. Reserviläisliitto
(RES), Maanpuolustuskoulutus
(MPK) sekä Puolustusvoimien,
Poliisin, Suomen pelastusalan
keskusjärjestön (SPEK), Rajavartiolaitoksen ja Puolustusministeriön yhteisponnistus Suomen itsenäisyyden juhlavuoden
kunniaksi. Hankkeen tavoitteena
on lisätä suomalaisten tietämystä kokonaisturvallisuudesta ja

vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta sekä vahvistaa kansalaisten maanpuolustustahtoa ja
motivoida heitä vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön.
Mitä on sitten kokonaisturvallisuus, maanpuolustustahto ja
maanpuolustustyö tänä päivänä
nyky-yhteiskunnassa? Monelle
asiasta tietämättömälle syntyy
kuva sotilaallisesta ja aseellisesta toiminnasta, jopa aseellisesta
selkkauksesta eli sodasta, joka
on Suomenkin historiassa tuttua.
Reserviläistoiminnassa aktiiviset ihmiset leimataan helposti
jopa militaristeiksi, sotahulluiksi tai asefriikeiksi.
Toki kaikki edellä mainitut
toimijat, kuten reserviläiset tietävät, pyrkivät ennaltaehkäisemään sotilaalliset selkkaukset
omalla toiminnallaan, mutta ne
tekevät paljon myös ns. rauhan
ajan kokonaisturvallisuutta kohottavaa toimintaa esimerkiksi
varautumalla maata kattaviin

sähkökatkoihin ja vedenjakelun
ongelmiin. Puhumattakaan toimenpiteistä suuronnettomuuksissa kuten Estonian laivaturma,
luonnonmullistuksissa kuten
tulvat ja myrskyt tai yllättävissä poliittisissa tilanteissa kuten
syksyllä 2015, kun pakolaiset
alkoivat tulla Suomeen. Eikä sovi unohtaa niiden antamaa koulutusta niin ammattihenkilöstölle kuin lukuisille kansalaisille,
jotka ovat olleet kiinnostuneita
antamaan oman panoksensa yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden parantamiseksi. Samalla nä-

mä henkilöt ovat hankkineet tai
parantaneet omia kansalaistaitojaan ja turvallisuusosaamistaan.
Näistä esimerkkeinä olkoon
ensiapu-, pelastus- ja suunnistustaidot. Niitä meistä jokainen
tarvitsee joskus, ja toivottavasti
ne silloin ovat hyvin hallussa.
Lisäksi Pro Patria- hankkeen
tahot tarjoavat meille tavallisille
ihmisille tiedotusta, neuvontaa
ja asiantuntija-apua ns. rauhan
ajan kriiseissä on sitten kysymys
metsäpaloista, maasta löytyneistä räjähteistä, kadonneista henkilöistä tai suurpeto-ongelmasta
taajamassa. Ammattilaiset kuten
poliisi, palolaitos ja rajavartiosto, varsinkin nykytaloustilanteessa, tarvitsevat avukseen koulutettuja apulaisia, meitä tavallisia
kansalaisia. Tämä tahtoo hyvin
usein vain unohtua uutisoinneissa ja asiayhteyksissä.
Kaiken edellä mainitun me
reserviläistoiminnassa mukana

olevat tiedämme jo, mutta kuinka me saisimme tiedon asiasta
tietämättömille kanssasisarillemme ja – veljillemme. Ei ole
yksi tai kaksi kertaa, kun minulta
naisena on tivattu ”Miksi sinä
harrastat reserviläistoimintaa?
Oletko sotahullu?” Vastaus on
ollut, että ”Juurikin päinvastoin!
Haluan varmistaa, että tilanne
jatkuu entisenlaisena eli rauhassa.” Työsarkaa siis riittää meille
jokaiselle reserviläiselle oikean
tiedon jakamisessa toiminnastamme ja nykyaikaisen maanpuolustustahdon kohottamisessa.
Reserviläistoiminnan juuret
ovat eri sotien aikaisessa maailmassa. Uudet sukupolvet eivät
kanna enää äidinmaidon mukana tullutta isänmaan puolustamisen tieto-taitoa ja tahtoa. Se
on jonkun opetettava ja kasvatettava! Se on meidän kaikkien
reserviläisten tulevaisuuden
tehtävä niin liitto, piiri, yhdistys kuin yksilötasollakin. Tämä

asia olisi syytä ottaa huomioon
myöskin toimintaa suunnitellessa ja esimerkiksi luottamustehtäviä täytettäessä. Meidän on
itse kasvatettava ja opetettava
tulevaisuuden tekijät. Ja heille
uusille tuoreille voimille on annettava paras mahdollinen kasvualusta reserviläisyhteisössä,
jossa on mukana vanhoja ”mestareita”, mutta myös tuoreita
uusia ”oppipoikia ja – tyttöjä”
oikeassa suhteessa. Emme voi
jäädä kehityksestä jälkeen, emmekä ”ukottua” kuten monissa
metsästysseuroissa on käynyt
ja tähän on herätty vasta siinä
vaiheessa, kun vanhat voimat
eivät enää riitä ja toiminta on jo
taantunut.
Turvallista tulevaisuutta
kohti, yhdessä.
http://suomifinland100.fi/

Maarit Timonen
Tornion reserviläiset

Varuspalveluksessa soittajana
n Astuin palvelukseen 4. heinäkuuta sekalaisissa tunteissa.
Eniten jännitin tulevaa kuria,
fyysistä kuormitusta sekä poikien suhtautumista meihin tyttöihin. Ensimmäiset viikot kuluivat oppitunneilla ja yleisen
sotilaskäyttäytymisen parissa.
Muotoon järjestäytymistä, siinä
kulkemista ja herroittelua harjoiteltiin kyllästymiseen saakka.
Päivittäinen kysymys jaoksessamme oli: ”Miksi joka paikkaan on aina kiire, mutta paikan
päällä vain odotellaan?”. Saimme aina saman vastauksen virnuilevalta alikersantilta; ”Meillä
on kiire odottamaan”. Odotuksistani poiketen pojat kohtelivat
meitä samalla lailla kuin kaikkia muitakin, ja kaksi miesten ja
kaksi naisten tupaa muodostivat
tasapainoisen ja tiiviin porukan.
Jokainen taisi myös löytää sen
oman jutun, mikä tekee palveluksesta miellyttävämmän. Itse
löysin paikkani Lapin sotilassoittokunnasta.

Peruskoulutuskausi
Peruskausi oli hyvin monipuolinen ja täynnä ensimmäisiä kertoja koulutuksineen mm. kertasingon ja rynnäkkökiväärin
käytöstä ja syöksymisestä. Taistelukoulutus oli raskasta kesän
helteillä, etenkin, koska en ollut
tottunut ylimääräisen painoon
kehoni ympärillä urheillessa.
Nyt painoa tuli sirpaleliivistä,
taisteluliivistä, kypärästä sekä
aseesta. Oli kuitenkin mahtavaa
huomata miten joka kerta taisteluvarustus tuntui hieman kevyemmältä kuin edellisellä kerralla. Ryömiminen metsässäkin
helpottui, mikä oli selvä merkki
kehityksestä. Peruskauden ikimuistoisin hetki oli luultavasti
alokas-leirillä, kun 25 asteen
helteessä kaivoimme poteroita.
Palaamme siihen hetkeen usein
tuvan tyttöjen kanssa samalla

Alanärä harjoittelee huilulla orkesterin ohjelmistoa.

lämmöllä kuin sinä päivänä,
vaikka sillä hetkellä ei naurattanutkaan.

Luottamus oli suuri
Henkilökunta, ”kapiaiset”, ja
johtajat olivat kannustavia, mutta jämyjä ja koska he kohtelivat
meitä kaikkia tasa-arvoisesti samoilla säännöillä, heihin pystyi
luottamaan. Luottamus olikin
erittäin suuri tekijä peruskauden
onnistumisessa. Sen lisäksi, että se lisäsi ryhmähenkeä, vaarallisemmat harjoitukset kuten
käsikranaatin heitto onnistuivat
sujuvasti juuri luottamuksen takia. Aikatulilankaräjähteen kokoaminen ja räjäyttäminen sekä
partiohyökkäykset jäivät myös
mieleen huikeina kokemuksina.

Soittokuntaan
siirtyminen
Soittokuntaan lähteminen jännitti eniten tähänastisista kokemuksista, koska tieto siitä, että
muilla oli ammatillinen koulutus ja mahdollisesti kymmenien
vuosien kokemus alasta takana
loi omat paineensa. 255 vuorokautta kestävä palvelus Lapin
sotilassoittokunnassa poikkeaa
muista linjoista melko paljon
myös itse soittamisen lisäksi. Suurin ero voi olla se, että
harjoittelemme päivittäin kapiaisten kanssa, joten he toimivat
enemmän opettajina kuin etäisinä kouluttajina. Onnistumisen
paineista huolimatta soittajat
ovat olleet hyvin kannustavia,
eikä kukaan ole loppujen lo-

Alanärä maastoharjoituksessa erilaisen huilun kera.

puksi suuttunut, vaikka on
mokannut, mikä on ollut ehdottomasti helpotus. Päivät koostuvat pitkälti omatoimisesta
harjoittelusta, yhteistreeneistä
ja keikoista. Yhteisharjoituksia on loppujen lopuksi melko
vähän verrattuna esiintymisten
määrään. Edellisissä kokoonpanoissani harjoiteltiin usein jopa
”liikaa”, kun taas täällä, ehdin
olla alle viikon soittokunnassa,
ennen kuin ensimmäinen keikka jo koitti. Esiintymisten tahti
on kova, ja keltanokkana kappaleiden määrä tuntuu välillä
ylivoimaiselta. Silloin ei auta
kuin pitää hermot hallinnassa ja
harjoitella oman kyvyn ja jaksamisen mukaan. Soittokunnassa
oma-aloitteisuus on tärkeää ja
sitä pystyy tekemään enemmän

kuin monissa muissa linjoissa.
Alkuun luulin, että esimerkiksi leirit ja ammunnat ovat ohi
osaltani, jota harmittelinkin
hiukan, mutta rauhallisempina
päivinä on hyvinkin mahdollista osallistua mm. leireihin, kun
on skarppina, milloin niitä on ja
uskaltaa itse mennä kysymään
asiasta.
Olen soittanut kaksi kuukautta soittokunnan kanssa, ja olen
jo nyt saanut kerättyä mahtavia kokemuksia, ystäviä sekä
”opettajia”. Olen saanut olla
mukana hienoissa tilaisuuksissa
kuten
Kajaanin viestipataljoonan
lipunnaulauksessa, Rauhanturvaajaliiton liittokokouksessa ja
kutsunnoissa, joissa en muuten

olisi ollut osallisena. Hienoin
kokemus oli kuitenkin Oulussa
muistojen ilta, jonka päätteeksi
säestimme Sillanpään marssilaulun, jota lauloi Oulun sotaveteraanikuoro yhdessä yli 800 ihmisen yleisön kanssa. Tunnelma
oli sanoinkuvaamattoman hieno,
ja oli kunnia olla osana sitä.
Toivon, että loppupalvelukseeni mahtuu vielä runsaasti
erilaisia kokemuksia niin soittoon kuin taisteluharjoituksiin
liittyen. Tämän kaiken jälkeen
luulen, että olen kokenut unohtumattomat yhdeksän kuukautta,
joita muistelen varmasti hyvin
positiivisen mielin myös vanhempana.

Jääkäri Eini Alanärä
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RESERVILÄISLIITON ANSIORISTIT JA -MITALIT
6.12.2016
Ansioristi
Simonen Hannele, palvelusihteeri, Rovaniemi
Hopeinen ansiomitali
Peurasaari Hannu Tapio, Kemi
Tauriainen Harri Asseri, Kemi
Junes Teuvo Juhani, Keminmaa

Pronssinen ansiomitali
Kananen Atte Aarre, Rovaniemi
Ruokanen Erkki Antero, Rovaniemi
Puuronen Pentti Rafael, Rovaniemi
Puotiniemi Erkki Olavi, Keminmaa
Martin Reijo Aulis, Rovaniemi
Tennilä Jaakko Heikki Matias, Rovaniemi
Ranua Pekka, Ranua

LAPIN RESERVILÄISPIIRIN MITALIT 6.12.2016

Kultainen Ansiomitali
Kulmala Matti, Alakemijoen Reserviläiset ry
Salmijärvi Unto, Pellon Reserviläiset ry
Idström Reijo, Sodankylän Reserviläiset ry
Kylmälä Heino, Simon Reserviläiset ry
Korkala Osmo, Simon Reserviläiset ry

Hopeinen Ansiomitali
Knuuti Johannes, Rovaniemen Reserviläiset ry
Kauppinen Reino, Inarin Reserviläiset ry
Huttula Raimo, Simon Reserviläiset ry

Hopeinen Ansiomitali
Vuolevi Eero, Simon Reserviläiset ry
Martimo Antero, Simon Reserviläiset ry
Järnfors Janne, Simon Reserviläiset ry

Pronssinen Ansiomitali
Lindqvist Henri, Ylitornion Reserviläiset ry
Saukkoriipi Tuomo, Pellon Reserviläiset ry
Mankinen Lea, Sodankylän Reserviläiset ry
Paalanen Kari, Inarin Reserviläiset ry
Arffman Veikko, Inarin Reserviläiset ry

MAANPUOLUSTUSMITALIT
Maanpuolustusmitali Kultaisella soljella
Pentti Sassali, Sodankylä

Maanpuolustusmitali
Jari Välijeesiö, Sodankylä

LAPIN RESERVIUPSEERIPIIRI RY
V. 2016 PALKITTUJA
Reserviupseeriliitto Kultainen ansiomitali:
Rahkonen Janne, Tornio
Halttu Pauli, Simo
Reserviupseeriliitto Hopeinen ansiomitali:
Aarni Raimo, Tornio,
Lahdenperä Jouko Tornio,
Kittilä Raimo, Tornio

Lapin Reserviupseeripiirin ansioristi:
Jukka Vähä, Tornio
Kultainen ansiomitali:
Glader Jukka, Tornio
Ruokostenpohja Vesa, Tornio
Pronssinen ansiomitali:
Kraatari Maila, Keminmaa

Lapin alueen
turvallisuusviranomaisten

juhlatapahtuma
toukokuussa

n Ensi vuonna on ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan puolustusvoimien
ja muiden turvallisuusalan
viranomaisten toimintaan samassa tapahtumassa.
Lapin lennoston perinteisen avoimien ovien Sotilasilmailusta ammatti -tapahtuman yhteydessä perjantaina
12. toukokuuta järjestetään
juhlavuoden kunniaksi myös

Suomi 100-vuotta tapahtuma.
Mukana ovat Lapin lennoston
lisäksi Jääkäriprikaati, MPK,
Poliisi, Pelastuslaitos, Rajavartiolaitos, Sairaanhoitopiiri, Maanpuolustusjärjestöt ja
Tulli.
Tapahtuma toimii myös
osana Puolustusvoimien Intti
tutuksi -hanketta. Hankkeen
kautta nuorilla on mahdollisuus vierailla varuskunnissa

jo ennen varusmiespalveluksen alkua. Vierailun yhteydessä nuorille kerrotaan toiminnallisten pisteiden avulla
puolustusvoimien toiminnasta
ja varusmiespalveluksesta.
Ohjelmassa on muun
muassa esityslentoja, toimintanäytöksiä ja kalustoesittelyä. Lisätietoja tapahtumasta
lähempänä Ilmavoimien kotisivuilla www.ilmavoimat.fi
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Reservin ampumamestaruuskilpailut
Rovaniemellä 18.-20.8.2017
n Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton yhteiset ampumamestaruuskilpailut on
myönnetty Lappiin vuonna
2017 ja 2018. kahtena edellisenä vuonna ovat kisat pidetty
Kymenlaaksossa Utissa Tyrrin
ampumaradalla.
Kisat ovat nyt kolmatta kertaa liittojen yhteiset Puolustusvoimien esityksestä – tukitoimet on helpompi järjestää.
Kisoihin osallistuu n. 350 ampujaa ja ampumasuorituksia
kertyy viikonlopun aikana n.
650 kappaletta sekä kivääri- että pistoolilajeissa.
Kisat pidetään Toramon ampumaradalla mikä on erinomainen asia kisojen keskittämisen
ja logistiikan kannalta. Nyt piirien monipuoliset tilat ovat hy-

vässä tehokäytössä koko ajan.
Kilpailun johtajana toimii Tero
Hyttinen ja ylituomarina Seppo Rautiainen. Kisatoimistoa
vetää Kai Leinonen.
Maaliskuussa
pidetään
RESUL:in pistooliampumahiihto ja talvimestaruuskisat
Sodankylässä 25.-26.3.2017.
Kilpailun johtajana toimii Jari Vaarala ja Sodankylän reserviläiset hoitavat tunnetulla
taidollaan kisajärjestelyt Kommattivaaran radalla. Kisailmoitus toisaalla tässä lehdessä.
Piireillä on mahtava ja hieno
työtehtävä näiden urakoiden
suorittamisessa. Tervetuloa
mukaan – nyt tarvitaan kaikkia
aktiiveja. Muitakin kuin ampumaharrastajia tarvitaan järjestelytehtävissä. Kun Sinuun

otetaan yhteyttä ja pyydetään
mukaan vastaa myöntävästi ja
sitoudu tehtävään saman tien.

Piiriseminaari Toramolla
4.-5. helmikuuta
Erityisesti Liittojen ampumamestaruuskilpailujen järjestämiseen keskitytään ko. viikonloppuna. Liitoilla on oma
osuutensa järjestöasioiden
kanssa ja Piirihallitukset sekä
puheenjohtajien PYT kokoontuvat viikonlopun aikana.
Kaikki tämä tarkoittaa erittäin tiukkaa työtahtia. Nyt on
jokaisen yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin syytä merkitä viikonloppu kalenteriinsa
ja sopia myös kotiväen kanssa
ettei päällekkäisyyksiä tule.

Suomen puolustusratkaisu -kongressi
n Reserviläisliiton CISOR-puheenjohtajuuden avasi Santahaminassa 15.10.2016 järjestetty Suomen Puolustusratkaisu
-kongressi, jossa olivat paikalla
Tasavallan Presidentti Sauli
Niinistö ja Puolustusvoimien komentaja, kenraali Jarmo
Lindberg.
Suomen puolustusratkaisu-kongressi järjestettiin yhteistyössä Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa, jonka auditoriossa se pidettiin. Paikalle oli
kokoontunut parisataa kuulijaa.
Suomen puolustusratkaisu -kongressiin oli rakennettu
poikkeuksellisen korkeatasoinen ohjelma, jonka huipennuksena oli Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistön puhe. Myös
Puolustusvoimien komentaja,
kenraali Jarmo Lindberg puhui
tilaisuudessa.
Santahaminaan Maanpuolustuskorkeakoulun tiloihin oli
kerääntynyt poikkeuksellisen
laaja ja korkea-arvoinen kutsuvierasjoukko, johon kuului

myös kymmeniä CISOR-järjestön jäsenjärjestöjen edustajia
eri puolilta Eurooppaa.
Lappi on hyvin esillä CISOR:in
seuraavien vuosien tapahtumissa. Kokouksia järjestetään
sekä Sodankylässä että Rovaniemellä. Lapin Reserviläispiiri
ja MPK ovat tapahtumien tukijoukkona Jääkäriprikaatin toimiessa tukevana joukko-osastona.

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö kehui puheessaan
Reserviläisliittoa mutta ilmaisi samalla huolensa maailman kriisipesäkkeistä.

CISOR-järjestön edustajia
eri puolilta Eurooppaa. (Kuvat: Reserviläisliitto / Lotta
Hietaniemi-Sipakko)
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Erikoisrajajääkärikoulutuksessa Immolassa
kerholla
Lokakuus
sasakerholla
Lokakuus

ARKIPÄIVINÄ
ARKIPÄIVINÄ
PIHVIPIHVILOUNAS
LOUNAS
12 €€
12
KEITTIÖ AVOINNA: ARK.11-18,

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

TORSTAINATIETOVISA
TIETOVISA
TORSTAINA
LAKARAOKETANSSIT
KARAOKETANSSIT
PEPE&&LA

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

n Rovaniemeläinen Aleksi Lohela (22v) palveli vuoden hivenen erikoisemmassa koulutusyksikössä Imatran Immolassa.
347 mielekästä päivää ja yötä
olivat nuoren reservin alikersantin mieleen. 350 miestä haki
koulutukseen ja rankkojen pääsykokeiden jälkeen 70 henkilöä
pääsi heinäkuussa aloittamaan
palveluksen. Erikoisrajajääkärikoulutus on, samoin kuin laskuvarjojääkäri- ja taistelusukeltajakoulutus fyysisesti ja henkisesti rankkaa ja monipuolisesti
vaativaa. Jo kolmipäiväiset testit karsivat turhat luulot pois ja
vain parhaat ja vahvimmat pääsevät mukaan.

Testipäivät ovat
rankka koitos
Monipuoliset psykologiset testit
ja fyysisen kunnon todella perusteellinen tarkastus varmistavat ettei mukaan tule pahoja virhevalintoja. Koulutushan tähtää
erittäin hyvään mielenhallintaan,
sotilasammatilliseen osaamiseen
ja fyysiseen huippukuntoon.
Alkuvuonna Immolassa pidettävät testit ovat enemmän kuin

vaativan maineessa. Jo pelkkä
juoksutesti, jossa 5 kilometriä juostaan 12 kiloa painavan
taisteluliivin kanssa ensin 2 kilometriä vapaasti ja sen jälkeen
3 kilometriä kelloa vastaan saisi
mehut pihalle normaalista varusmieskokelaasta ja se on vasta alkua. Kunto pitää osoittaa
myös hiihdossa, punnerruksessa,
leuanvedossa, vatsa- ja selkälihasliikkeissä. Uimaankin pitää
pystyä keskivertoa paremmin
jo pyrkiessä. Kaikki suoritukset
mitataan ja kellotetaan. Heikkoja
ei säälitä vaan heidät pudotetaan
pois valittavista. Kova koulu!

Palvelukseen
heinäkuussa
Samaan aikaan kuin laskuvarjojääkärit astuvat Immolan
erikoisjääkärit palvelukseen.
Koulutus on rankkaa, kaikki
aseet on opittava tuntemaan ja
käyttämään. Teoriat on opittava käytännössä ja sen jälkeen
maastossa. Aseiden käyttökoulutus on todella laaja rk, kk, pistooli, haulikko, tarkkuuskivääri,
kranaattipistooli, singot, miinakalusto - kaikki ne on osattava
ja mikään puolittainen ei käy
laatuun. Tähtäin on korkealla.

Viestikalusto sanomalaitteineen
on osattava ja pystyttävä koulutuksen jälkeen tarvittaessa myös
johtamaan tykistön tulta.

Fyysinen kunto on raju
Kun ajatellaan, että rinkan paino
tehtävään lähdettäessä on 40-60
kg riippuen aseesta ja räjähteistä voidaan helposti todeta, ettei
”matti meikäläinen” selviäisi
urakasta ollenkaan. Useimmille
ei onnistuisi edes rinkan nosto
selkään saati 10-20 kilometrin
marssi maastossa sen kanssa.
Talvinen osaaminen testattiin
moniviikkoisella leirillä Lapissa. Arktisten olosuhteitten harjoittelu oli keskeinen osa-alue.
Lumiluolan teko, ruoan valmistus porosta, ja talvinen huolto
arktisessa ympäristössä olivat
Aleksille lappilaisena mieluisaa. Helikopterit tulivat myös
tutuksi kun jääkärit pääsivät
kokeilemaan siirtymisiä NH-90
helikoptereilla leirin aikana.

Erikoisrajajääkärin
ruskea baretti ja
hopeiset karhusiivet
Lapissa on toistaiseksi vain
kaksi Immolan koulun käynyt-

Erikoisrajajääkäri
Aleksi Lohela.

tä, sillä suurin osa lapin rajajääkäreistä kulutetaan Ivalossa.
Yhteistä koulutuksessa on alkupuolen koulutus, jossa myös
erikoisrajajääkärit koulutetaan
ensin normaalisti rajajääkäreiksi ja sen jälkeen erikoiskoulutuksen kautta ”erikoismiehiksi”. Tarkoitus on koulutuksessa
opettaa tutuksi kaikki toiminta-alueet metsä, kaupunki, vesistöt, ilmasta maahan. Haastavaa, mutta hyvin antoisaa
ja hyvän yhteishengen luovaa
koulutusta.

Tulevaisuus mietinnässä
Alikersantti res. Aleksi Lohela
miettii tulevaisuuden työtehtäviä ja kiinnostusta tuntuu olevan sekä puolustusvoimien työtehtäviin että poliisin työhön.
Varmasti tehokas ja laadukas
erikoisrajajääkärikoulutus antaakin hyvät mahdollisuudet hakeutua ammattiin ko. tehtäviin.
Myös hakeutuminen mukaan
paikalliseen reserviläistoimintaan kiinnostaa ja siellä ampumataidon ylläpito erityisesti
onkin Aleksin tavoitteena. (kl)
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harjoitus

Puolustusvoimien, Lapin
Aluetoimiston ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) kanssa käydyissä neuvotteluissa on ollut tavoitteena
toteuttaa isompia harjoituksia
useiden pienten harjoitusten sijasta. Viime vuonna toteutettu
ROVA 15 oli ensimmäinen tämän tavoitteen mukainen suuri
harjoitus. Isoissa harjoituskokonaisuuksissa säästetään niin
huoltokustannuksissa, kursseja
tukevassa muussa toiminnassa
sekä aluetoimiston henkilökuntaresursseissa. Merkittävin
tavoite on se, että suurissa harjoituksissa saadaan joukkokokonaisuuksia, jolloin toivottu
tulos, eli kyseisen joukon suorituskyky, paranee.

n

Puolustusvoimien harjoitukselle asettamana tavoitteena oli
ylläpitää ja kehittää paikallisjoukkoihin sijoitettujen reserviläisten sotilaallisia taitoja.
Harjoituksen kurssien aiheina
olivat joukkueen johtaminen,
sotilaspoliisitoiminta, kohteensuojaaminen sekä harjoituksen huoltaminen kaikilta osin.
Lisäksi toteutettiin kaikille
toiminnallinen rynnäkkökivääriammunta ja taisteluensiavun
koulutus.
Vuoden 2015 ROVA -harjoituksessa toteutettiin harjoituksen itsearviointi. Palaute oli
harjoituksen osalta hyvä, osin
jopa erinomainen ja rakentavaa. Viimevuotista itsearviointia
hyödyntäen lähdettiin suunnittelemaan ROVA 16 -harjoitusta.
Huhtikuussa pidettiin suunnittelutilaisuus varuskunnassa ja
toukokuussa suoritettiin maastontiedustelu koulutuspaikoille Rovajärvelle. Suunnitteluprosessi MPK:n johtamana oli
viimevuotista itsenäisempää ja
vaati reilusti vähemmän ohjausta
Puolustusvoimien tukevalta osalta, Lapin aluetoimistolta. Tänä
vuonna panostettiin erityisesti
harjoituksen perustamiseen ja

TST ensiapu oli vaativa harjoituskohde.

RK-ammunta on oleellinen osa Rovaharjoitusta.

purkutoimiin, missä viime vuonna olivat ne isoimmat ”haasteet”.
Viimevuotiseen tapaan ROVA 16 -harjoituksen johti kap-

Mellakkakilven käyttö vaatii myös harjoittelua.

teeni (res) Tero Hyttinen, apunaan tällä kertaa oli harjoituksen varajohtaja luutnantti (res)
Juhamatti Konttaniemi sekä
perustamisesta ja purkamisesta
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vastannut majuri (res) Seppo
Rautiainen. Tietysti tärkeän ja
harjoituksen toteuttavan osan
muodostivat MPK:n valitsemat
kurssien johtajat ja koulutta-

Spol henkilön kiinniotto.

17.-19.6.

jat. Heidän ammattitaitonsa ja
kokemuksena on erittäin merkittävä suurten harjoitusten
suunnittelussa ja toteutuksessa.
Mukana oli myös muutamia
uusia innokkaita reserviläisiä,
jotka toimivat kokeneempien
Koulutus- ja tukiyksikön (KOTU) kouluttajien apuna saaden
arvokasta kokemusta. Jatkossa
heillä on mahdollisuus saada
kouluttajakoulutusta sekä sen
jälkeen KOTU -kouluttajaoikeudet osoitetun kouluttajataidon ja aktiivisen osallistumisen
myötä.
ROVA 16 -harjoitus perustettiin ja purettiin varuskunta-alueella Someroharjulla.
Varsinainen joukkojen koulutus toteutettiin Rovajärven
harjoitus- ja ampuma-alueella.
Viimevuotiseen tapaan harjoitukseen osallistui runsaasti vapaaehtoisia sijoitettuja reserviläisiä, kouluttajineen liki 200
henkilöä. Keli harjoituksen aikana oli vaihteleva kuten edellisvuonnakin, mutta silti ihan
kohtuullinen. Pienenä haittana
olivat Lapissa niin tyypilliset
hyttyset sekä mäkäräiset, ja joku saikin puskissa maatessaan
sen verran ”osumia”, että joutui
turvautumaan lääkäriin ja lääkkeisiin. Muuten harjoitus sujui
turvallisissa merkeissä.
Harjoitusta leimasi laadukas
koulutus ja koulutettavien reserviläisten hyvä henki, mitkä
seikat tekivätkin harjoituksesta
niin hyvän. Lisäksi kun vielä
harjoituksen huolto, ml. perustaminen ja purkaminen, oli erittäin toimiva, niin voidaan olla
tyytyväisiä tapahtumaan kaikilta osin. Tokihan aina voidaan
toimintaa kehittää entisestään ja
niin tässäkin tapauksessa, eli nyt
katsotaan jo seuraavaa vuotta
ja sen ROVA -harjoitusta, jota
alustavasti suunnitellaan pidettäväksi Someroharjun kasarmialueella sekä sen läheisyydessä
olevilla harjoitusalueilla. Tällöin saadaan hieman lisäaikaa

kouluttamiseen, kun ei erikseen
tarvitse siirtyä harjoitusalueelle
ja samalla myös kuljetuskustannukset pienenevät.
ROVA-16 harjoitus auditoitiin MPK:n laatukäskyn mukaisesti. Auditoinnissa tarkasteltiin harjoitusta perustamisesta,
toteuttamisesta ja kouluttamisesta aina purkamiseen asti.
Pääkohdat olivat harjoituksen
tavoitteellisuus, tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus, vaikuttavuus, harjoituksen toteuttaminen harjoitussuunnitelmineen,
riskien hallinta, koulutuksen
laadun varmistaminen, toiminnan kehittäminen, oppimistapojen käyttö ja hyödyt reserviläisille sekä Puolustusvoimille.
Auditoinnin tulos oli erittäin
hyvä. Auditoinnissa todettiin,
että harjoitus lisäsi reserviläisten henkilökohtaisia sotilaallisia taitoja, toimintaa ryhmän ja
joukon osana sekä omaa motivaatiota. Auditoinnin tuloksena voitiin todeta, että harjoitus
vahvisti osaltaan poikkeusolojen joukkojen suorituskykyä.
Lapin aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Mikko
Mäntynen johti Puolustusvoimien tukiosastoa apunaan projektiupseerina toiminut majuri
Reijo Hiltunen. Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja eversti
Timo Mäki-Rautila kävi myös
paikalla toteamassa tilanteen ja
vakuutti olevansa tyytyväinen
näkemäänsä.
Reserviläisten suorittaman
arvioinnin, harjoituspalautteen
keskiarvo nousi 4.7, mikä on
poikkeuksellisen korkea. Harjoituksen johtaja res kapteeni Tero Hyttinen sekä kaikki
MPK:n kouluttajat voivat olla
erittäin tyytyväisiä ROVA-16
harjoituksen tuloksiin.

Kirjoittanut:
Reijo Hiltunen ja Antti Tölli
Kuvat: Antti Tölli
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Lapin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja vaihtuu
n Kapteeni Tero Hyttinen
Ylitorniolta astuu vuoden
alussa remmiin ja ryhtyy johtamaan Lapin Reserviupseeripiiriä kolmen vuoden pestillä.
Janne Rahkosen kolmivuotiskausi päättyy vuoden vaihteessa ja samalla varapuheenjohtajat vaihtavat paikkoja.
Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi nousee ylil Timo
Alaräisänen Kemijärveltä ja
toisena varapuheenjohtajana
aloittaa ltn Tomi Tuominen
Rovaniemeltä.
Rovaniemellä lokakuun
lopussa pidetty syyskokous
päätti samalla perustaa tukiyhdistyksen yhdessä Reserviläispiirin kanssa hoitamaan
kasvavia talousasioita Toramo
kiinteistöjä sekä Lapin Nuijan
taloutta.
Tarkoitus uudella yhdistyksellä on selkiyttää piirien
talouden läpinäkyvyyttä ja
helpottaa hallitusten työtä kun
varsinainen reserviläistyö nousee pääosaan piirihallituksissa.

Komisario Jan Fordell kertoi
kokousväelle lapin Turvallisuustilanteesta ja tulevaisuudenuhkista

Reserviläispiirin puheenjohtaja Jari Vaarala ilmoitti
luopuvansa puheenjohtajan
tehtävästä ja uusi piirin puheenjohtaja valitaan kevätkokouksessa tehtävään halukkaiden ehdokkaiden ehdollepanon jälkeen.

l?Ai\TTEENTIE 7 .1. l�)tlCl
n Raatteentien taistelu 1940 on
yksi sotahistoriamme merkittävimmistä taisteluista. Itsenäisyytemme säilytettiin todella
raskain uhrein Raatteentiellä
tammikuussa 1940. Sodan molemmat osapuolet taistelivat
selviytymisestään äärirajoilla
erittäin ankarissa sääoloissa.
Neuvostoliitto joutui tuolloin
taipumaan Suomen sodanjohdon taistelutaktiikan ja talvioloihin tottuneiden taistelijoiden edessä.

Suomen täyttäessä 100 vuotta
ja Suomussalmen kunnan täyttäessä 150 vuotta vuonna 2017,
palaamme hetkeksi Raatteentien taisteluihin 77 vuoden jälkeen. Noihin samoihin maisemiin jossa talvisodan taistelujen
jäljet ovat vielä silmin nähtävissä ja läsnä. Yövymme aidoilla
taistelupaikoilla sotilasteltoissa,
syömme kenttämuonaa ja kuuntelemme oppaan johdolla mitä
Raatteentiellä 77 vuotta sitten
todella tapahtui.
Koskettavia kohtaloita, sodan
ääniä ja tunnelmia autenttisilla
taistelupaikoilla. Saamme tarkkaa tietoutta taistelujen kulusta,
vierailemme Raatteen vartio-

museossa sekä Raatteen Portin
talvisotamuseossa. Illan hämärtyessä hiljennymme muinaisten
taistelutantereiden tunnelmaan
nuotion äärelle.
Jos kiinnostuit ja olet jo jonkin verran eräelämää kokenut ja
haluat viettää yön Raatteentien
talvisodan maisemissa, olet ter-

vetullut joukkoomme.
Tarvitset vain makuupussin,
makuualustan, runsaasti lämmintä vaatetusta ja lämpimät
jalkineet sekä tarvittaessa sukset liikkumiseen jos tuolloin on
paljon lunta maassa. Me tarjoamme kenttäruoan, oppaan ja
lämpimän telttamajoituksen

sekä koko muun ohjelman museokäynteineen.
Ohjelma on osa Raatteen Portin 25-vuotisjuhlatapahtumia.
Saapuminen omilla kyydeillä Raatteen Porttiin la 7.1. klo
11.00 ja kotiinpaluu sunnuntaina 8.1. klo 10 jälkeen. Hinta
125 € hlö

Raatteentie • Ohjelma 7.1.-8.1.-2017
(Pienet muutokset ohjelmassa ja aikatauluissa ovat mahdollisia)

Reserviläispiirin puheenjohtajan tehtävät jättävä Jari Vaarala
ja piirisihteeri Helvi Hamari mietteissään kokouksen aikana.

la klo 11.00
Saapuminen Raatteen Porttiin,
munkkikahvit ja tutustuminen talvisotanäyttelyyn.
la klo 12.00
Osasto Raatteentie siirtyy omilla kyydeillä Raatteen
vartiomuseolle, jossa käymme läpi Raatteentien taistelun
alkuasetelmat.
la klo 13.00
Vierailu Purasjoen asemissa, taistelujen eteneminen kohti
Haukilaa sekä hernekeittolounas maastossa.
la klo 14.00
Kenttähartaus Raatteen Portin muistomerkillä,
lääninrovasti Risto Kormilainen. Hartaushetken jälkeen 		
Osasto Raatteentien iltaohjelma alkaa. Siirrymme polkuja
pitkin venäläisten taisteluasemien kautta majoituspaikalle,
jossa majoittaudurnrne sotilastelttoihin.
la klo 17.00
Päivällinen leiripaikalla. Armeijahenkinen keitto ja vanikkaa.
la klo 18.00
Iltaohjelma jatkuu pienin retkin autenttisilla taistelupaikoilla,
joissa sodan jäljet yhä näkyvät. Illan aikana näemme
suomalaisia ja venäläisiä sotilaita aidontuntuisissa
tilanteissa. Taistelujen äänet ja tunnelma ovat paikoin
käsin kosketeltavissa.

Reserviläisliiton vasta valittu uusi puheenjohtaja Ilpo Pohjola kävi Rovaniemellä kertomassa tulevaisuuden suunnitelmiaan kokousväelle.

la klo 20.00
Iltatee, kahvia, leipää makkaraa ja juustoa sekä vapaata 		
seurustelua iltanuotiolla
la klo 23.00
Hiljaisuus telttaleirillä

su 8.1. klo 8.00
Herätys, aamupala, tapahtumien yhteenveto, varusteiden
pakkaus ja siirtyminen autoille kotiutusta varten.
Kylpylä Kiannon Kuohut Ärnmänsaaressa on auki
halukkaille klo 10.00 alkaen.
Oppaana museokäynneillä ja taistelupaikoilla
Teuvo Saharinen, ev.luutn.evp.
Tiedustelut ja varaukset:
Jukka Seppänen p.0407690326 jukka.e.seppa@gmail.com
Vesa Rannikko p. 0505369476 nakkerannikko@viesti.net
Osoite: Raatteentie 2, 89800 Suomussalmi, Raatteen Portti

KUVASATOA

Tero Hyttinen ja Janne Rahkonen vaihtavat Upseeripiirin puheenjohtajan nuijan ja sen mukana tehtävät.

Ylitornion Reserviläiset muistivat vuosikokouksessa Kemin reserviläiset ry:n edustajia yhdistyksensä standaarilla.

Unto Salmijärvi laski Pellon sankarihaudalle seppeleen.
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Lapin
Reservipiirit
1. Piirien toiminta
Tapahtuma

Resul SM-kilpailut
Aika

Vastaa / paikkakunta

valvoo

- kevätkokous

la 18.03.2017

Muonio

Pj / Tj

- syyskokous

la 28.10.2017

Rovaniemi

Pj / Tj

Tapahtuma
Talvikilpailu
Pistooliampumahiihto
Talvijotos
Ilma-aseet

hallituksen kokoukset
09.01.2016
4-5.2.2017

Rovaniemi, Toramo
Rovaniemi Toramo

pj
pj

Ampumahiihto
Häyhä TA-kilpailu

18.03.2017

Muonio

pj

2/16 Hallitukset

la 18.03.2017

Muonio

pj

Ampumasuunnistus
Neliottelu
Pistooliampumajuoksu

4/16 PYT

ke 18.05.2016

Rovaniemi Toramo

pj

Perinneaseet

4 /16 Hallitus ja PYT 5/16
5 /16 Hallitus ja PYT 6/16
6/16 Hallitus ja PYT /16

la 20.08.2016
pe 7.10.2016
la 29.10.2016

Rovaniemi Toramo
Rovaniemi Toramo
Rovaniemi Toramo

pj
pj
pj

Palvelusammunnat

Piirinmestaruuskilpailut
Ilma-ase
Pistooliampumahiihto
Sovellettu ammunta SRA

amp.ups
amp.ups
amp.ups

Palvelusammunnat
Amp. kilpailut, kivääri

Koivisto
amp.ups.

Amp. kilpailut, pistooli
Pistooliampumajuoksu
Perinnekivääri

amp.ups
amp.ups
amp.ups.

Golf mestaruuskisat

Kraatari

Muut tapahtumat
Tammisunnuntai

29.01.2017

Rovaniemi

pj / tj

Piiriseminaari
Viron Itsenäisyyspäivä
Talvisodan päättymispäivä

4-5.2.2017
24.02.2017
13.03.2017

Rovaniemi Toramo
Tallinna
Koko Suomi

tj
pj/Tj
pj / tj

Veteraanikeräyspäivä

10.03.2017

Toim.joht. neuvottelupv.
Johtamisen teemasemin.

16.03.2017
03.17

Helsinki
Helsinki

pj / tj

RUL yhdistyspäivä, Mentor

01.04.2017

Helsinki

08.04.2017

Lahti

Kansallinen Vetaraanipv.
Kaatuneiden muistopäivä
RES Amp.taitop.% amm.

27.04.2017
21.05.2017
06.05.2017

koko maa
koko maa
koko maa vk.18

04.06.2017

Kaitseliit Suvepäivät

tj.
tj

25-26.2
18-19.2.2017
25-27.8.2017
29.04.2017
27.05.2017
28.05.2017

Vastaa
Sodankylä Lappi
Sodankylä Lappi
Kuopio Pohjois Savo

koko maa

Valvoo
Tj
Tj
Tj

Maaninka Pohjois-Savo

Tj

Kuhmo Kainuu
Pahkajärvi TA-kilta

TJ
TJ

Kauhajoki Etelä-Pohjanmaa
Imatra Etelä-Karjala
Imatra Etelä-Karjala

Tj
Tj
Tj

19-20.5.2017

Keuruu Keski-Suomi

Tj

Reserviläisgolf
Falling Plates

syyskuu
15.07.2017
elo-syyskuu

Hollola Päijät-Häme
Laukaa Keski-Suomi
Mikkeli Suur-Savo

TJ
Tj
Tj

SRA ampumamestaruus
RUL/RES amp.mestaruus
Vakiokivääri
Maastokilpailu

17-23.7.2017
19-20.8.2017
elo-syyskuu
19.08.2017

Hätilä Etelä-Häme
Rovaniemi Lappi
Hollola Päijät-Häme
Padasjoiki Päijät-Häme

Tj
Tj
Tj
Tj

Varsinais-Suomi
Hollola Päijät-Häme

Tj
Tj
TJ

Rauma Satakunta

Tj

Liittohallitukset, Valtuustot, Neuvottelukunnat ja TJ-päivät
RUL Liittohallitus 1/2017
14.01.2017

Helsinki

Pj

RES Hallitus järj. kokous

21.01.2017

Helsinki

Pj

RUL Liittohallitus 2/2017

18.03.2017

Helsinki

Tj

Tj neuvottelupäivät
RES Hallitus 2/2017
RUL Neuvottelukunta
RUL Liittovaltuusto
RES Hallituksen kokous
Tj neuvottelupäivät

16.03.2017
20.05.2017
11.05.2017
23.04.2017
21.10.2017
23-24.8.2017

Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki

Pj
Tj
Pj
Tj
PJ
PJ

RUL Liittohallitus 3/14

8-9.9.2017

Partiokilpailu
Meritaitokilpailu
Perinnease Pystykorva
Syysjotos

syyskuu
01.09.2017
22-24.9.2017

Tampere

Pj
Tj

CISOR Central Comittee

9-12.2.2017

Sodankylä

RUL Liittovaltuusto

25.11.2017

Helsinki

PJ
Pj
TJ /Hki

pj
amp. ups.
pj:t/tj

Toramo
kesäkuu

26.03.2017
25.03.2017
4-5.3.2017

pj / tj

Kesäyön marssi / Turku
FIN S ammunta

Aika

tj

RES. Liitto kevätkokous

Kalottiottelu/ -Karsintakilpailu
Puolustusvoimien Lippuj.

pj.

Tallinna
pj.
Tj

15-17.9.2017

Narvik Bjerkvik Norja

pj

Reserviläisjohtaja II osa 1 ja 2
Tunturien taakse - Lapin
hiihtomarssi
MPK Suunnittelutilaisuus I

Lisää tietoa kursseista:
16. - 17.1.

htp://www.mpk.f/koulutuskalenteri

Rovaniemi

24.1.-25.1. ja 14.2.-15.2.
6. - 7.2.

Rovaniemi
Sodankylä

20.2.

Rovaniemi

20. - 21.2.

Rovaniemi

Sotilaallisia valmiuksia
palveleva
koulutus
PV:n tilaama koulutus
Sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus
Sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus
Sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus

Kalottiottelu / -Tapaaminen
RES Perheliikuntapäivä
Johtamiskouluttajakoulutus

02.09.2017
lokakuu

koko maa

pj:t / tj
Liitto

Tarkka-ammunnan harjoittelupäivä

19.3.

Ylitornio

Sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus

RES liitto Syyskokous

18-19.11.2017

Kouvola

tj

Tarkka-ammunnan harjoittelupäivä

14.5.

Ylitornio

Sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus

Itsenäisyyspäivä aattojuhla
Itsenäisyyspäivä

ma 05.12.2016
ti 06.12.2016

Rovaniemi

huhti-lokakuu

Rovaniemi ja Sodankylä

PV:n tilaama koulutus

Reserviläisten ampumaharjoittelu
Reserviläisten ampumataito- ja
reservinupseerien toimintapäivä

14.- 15.5.
14.5.

PV:n tilaama koulutus
Sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus

Linnoittamiskurssi, vanhojen sodan
aikaisten taisteluasemien
kunnostaminen

27. - 29.5.

Sodankylä
Eri puolilla Lappia,
paikallisten
reserviläisyhdistysten
toimenpitein
Tankavaara; yhdessä
Metsähallituksen, JPR:n,
Pioneerikillan ja MPK:n
kanssa
Toramo

Sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus

RES liittovaltuuston kokous

23-24.8.2017

Tukholma
Tampere

MPK sotilaalliset kurssit 2016
Tarkka-ampujakouluttajakoulutus

Vällinge-kilpailu
Toim.joht. Neuvottelupv.

Joulutulet

Liitto / tj

Koko maa

vk 50

koko maa

17.12.2016

Helsinki

2. Yhdistysten toiminta
Tapahtuma
Vuosikokoukset

Aikasuositus

- kevätkokous

viikoilla 8 -10

- syyskokous
Rovaniemi Resups Kerho 80 v
Reserviläispiiri ry 60v
Sodankylän Reserviläiset ry 60 v
Ranuan Reserviläiset ry 60 v

viikoilla40 -42
29.01.2017
10.03.2017
05.05.2017
10.10.2017

Vastaa

Valvoo
yhd. Pj / tj

Viestikurssi kouluttajille

MAAKK:n rekrytointi- ja
testaustilaisuuksia 6 kpl

yhd. Pj / tj
Yhd.pj

Kalottiottelun karsinta

Sodankylä
Ranua

Materiaali/ilmoitukset
to 26.01.2017

no. 2/2017

pe 9.6.2017

ke 24.5.2017

no. 3/2017

pe 18.8.2017

pe 4.8.2017

no. 4 /2017

pe 15.12.2017

pe 24.11.2017

Valvoo
Lapin Nuijan toimituskunta

Sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus

Heinu 2016 harjoitus, sisältää
useita kursseja Ilmav:n määrittämille joukoille

10. - 12.6.

Heinuvaara

IlmaV:n tilaama koulutus

Lapin reserviläisten kuntomarssi

11. - 12.6.

Korouoma

Sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus

17.6. - 19.6.

Rovajärvi

PV:n tilaama koulutus

Pyhä-Luosto

Sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus

Rova 2016 harjoitus, sisältää useita
kursseja PV:n määrittämille joukoille
Ilmestyy
pe 10.2.2017

28.5.

Rovaniemi

3. Tiedotus Lapin Nuija
Lehti n:o
no. 1/2017
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Vuosikokoukset

1/16 PYT
2/16 PYT, 1/16 Hallitus ja
piiriseminaari
3/16 PYT

4 • 2016

Ylä-Lapin kuntomarssi

9.7.

Tarkka-ampumakurssi omin asein

15.7.-17.7.

Ylitornio

Sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus

Reserviläisten ampumaharjoittelu
Siltakurssi; RVL:n tarpeiden
mukaisen sillan rakentaminen
partioreitille

13. - 14.8.
elo-syyskuu

Rovaniemi
Lappi; yhdessä LR:n,
Pioneerikillan ja MPK:n
kanssa

PV:n tilaama koulutus
Sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus

Rollo 2016 harjoitus, sisältää
useita kursseja Ilmav:n määrittämille joukoille

2. - 4.9.

Someroharju

Kalottiottelu

9. - 11.9.

Rovajärvi

Sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus

MPK Suunnittelutilaisuus II

10.9.

Rovaniemi

Sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus

Pimeäammunta

1.10.

Tornio

Sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus

Nuori reservinjohtaja-päivä

3.10.

Rovaniemi

Sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus

9.10.-11.10.

Rovaniemi

Sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus

14.11.-15.11. ja 12.12.-13.12. Rovaniemi

PV:n tilaama koulutus

TRA-kurssi; taistelu rakennetulla
alueella
Reserviläisjohtaja II osa 1 ja 2
Muut Vierailut 2017
Viron vierailu

Saarenmaa

IlmaV:n tilaama koulutus

PJ:t
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      • MAANPUOLUSTUSKOULUTUS •                    

Kuluneen vuoden tarkastelua
n Toiminnallisesti, koulutusvolyymiltä tuloksemme on tavoitteen mukainen. Erityisen hyvä
on se, että koulutustulokset
ovat laadullisesti parantuneet.
Tästä tuloksesta kiitos kuuluu
teille kaikille vapaaehtoisille
kouluttajille. Teidän kokemuksen ja kouluttamisen ammattitaidon ansiosta pääsimme tähän
tulokseen. Suuri kiitos myös
Pasille, joka on tämän vuoden
toiminut yksin koulutuspäällikkönä. Tietysti haluan kiittää
myös kaikkia yhteistyökumppaneitamme, erityisesti Lapin
aluetoimiston henkilöstöä sekä
JPR:n huoltokeskusten varastojen henkilöstöä suuresta tuesta
ja avusta.

LAPIN KOTU-YKSIKÖN ajankohtaiskatsaus 4/2016

Loppuvuoden
tapahtumia
Marras- ja joulukuussa toteutetaan reservinjohtaja 1-kurssin
molemmat osiot. Huomattavaa
oli se, että kurssilaiset totesivat
kurssin erittäin tärkeäksi nuoren reservinjohtajan urapolulle.
Ensivuonna toteutamme vielä
reservinjohtaja 1:n ja vuonna
2018 alkaa vuorostaan reservinjohtaja 2-kurssi.
Varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen syksyn tärkein tapahtuma oli maatilojen varautumisen kurssi. Tätä kurssia oli
odotettu Lapissa pitkään ja nyt
se toteutui. Kurssilla käsiteltiin
laajasti, yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa, valmiuslainsäädäntöä, huoltovarmuutta, erilaisia tilanteita normaaliolojen

häiriötilanteisiin esim. luonnon
ääri-ilmiöihin. Esillä oli myös
petovahingot, eläintaudit, maatilan vakuutusasiat, tietoturva,
toiminta erilaisissa säteilyvaaratilanteissa. Kuulimme myös
poliisin ja pelastuslaitoksen
sekä kyläyhteisöjen ja kotitalouksien omakohtaisesta varautumisesta.
KOTU-päivää vietimme yhdessä Pohjoisen Ilmapuolustuspiirin kanssa. Tilaisuudessa muistimme vuoden aikana
täysiä kymmeniä täyttäneitä
MPK:n plaketilla. MPK:n rautaisella ansiomitalilla palkittiin
pitkäaikaisesta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hyväksi
tehdystä työstä seuraavat henkilöt: Liisa Eloranta, Jyrki
Kivi, Markku Kangasniemi,
Sauli Manninen, Esa Mikkonen, Eric Raunio, Kari Murtola ja Antti Rimpisalo.
Maanpuolustusmitalilla palkittiin Eveliina Lahtinen.
Lapin KOTU-yksikön vuoden 2016 kouluttajaksi valittiin
Arto Onnela ja vuoden toimijaksi Pentti Ala-Kihniä.

Organisaatiomuutoksia
MPK:ssa
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) elokuussa alkaneet yhteistoimintaneuvottelut
päättyivät lokakuun lopussa.
YT-neuvottelujen tavoitteena
oli löytää ratkaisuja, joilla pystytään tehostamaan yhdistyksen maanpuolustuskoulutuksen

tuotannollisuutta ja taloudellisuutta.
Tavoitteena oli säilyttää
toiminnan maakunnallinen
kattavuus ja vastata koulutuskysynnän tarpeisiin uudella taloudellisten resurssien mukaan
joustavalla tavalla. YT-neuvottelujen päämääränä oli luoda yhdistykselle organisaatio,
jossa voimavaroja voidaan
kohdentaa tehokkaammin ja
kehittää joustava henkilöstöjärjestelmä.
MPK:n hallitus on kokouksessaan 19.10.2016 päättänyt
esittää taloudellisista ja tuotannollisista syistä yhdistyksen
vuosikokoukselle päätettäväksi
MPK:n organisaation muuttamista. Keskeisin muutos on
yhden hallintotasan, MPK:n
koulutus- ja tukiyksiköiden
(KOTU) lakkauttaminen. Samalla lakkaavat kaikkien KOTU-päälliköiden tehtävät.
Nykyinen keskustoimisto ja
maanpuolustuspiiriorganisaatio
säilytetään. Kaikki hallinnolliset tehtävät keskitetään keskustoimistoon ja maanpuolustuspiirien toimistoihin. Hallintotehtävien hoitamiseksi Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan
maanpuolustuspiireihin perustetaan osa-aikainen koulutussihteerin tehtävä.
Yhteys
Puolustusvoimien joukko-osastoihin ja aluetoimistoihin
varmistetaan
perustamalla
apulaispiiri-

päällikön tehtävät niihin piireihin, joissa on MPK:n toiminnan
kannalta keskeisiä yhteistyötahoja (Hämeenlinna, Kouvola
ja Rovaniemi). Alkuvuoden
lehdessä esitellään MPK:n uusi
organisaatiosta tarkemmin.
Osa vuoden 2017 kursseista
on avattu näkyviin Lapin KOTU-yksikön sivuille. Kurssit
ovat näkyvissä MPK:n koulutuskalenterissa osoitteessa:
www.mpk.fi/. Valitse koulutusalueet Pohjois-Suomi ja Lappi.
Vuodelle 2017 olemme suunnitelleet 63 erilaista kurssia ja
tapahtumaa.
Toimistomme on muuttanut
meille uusiin toimitiloihin Someroharjulla rakennus 29 A.

Suomen juhlavuosi 2017
Suomi täyttää ensivuonna
100-vuotta. Suomea juhlitaan
monin eri tapahtumin koko
vuoden ajan. Lapin maakunnan alueella MPK:n organisoimia tapahtumia on useita.
Ensimmäinen on jo 18.2.2017
turvallisuuspoliittinen seminaari kulttuuritalo Korundissa.
Pohjoisin tapahtuma pidämme
Tankavaarassa toukokuun 27.
päivä. Kokonaisturvallisuustapahtuma vietämme Rovaniemellä 12.5.2017. Tapahtumista tiedotetaan monella tapaa
alkuvuoden aikana.
Kun näemme itsenäisyyspäivänä siniristilipun liehuvan,
voimme kokea tervettä ylpeyttä
kauniista ja arvokkaasta kotimaastamme. Pidetään hyvää
huolta läheisistämme, kauniista
luonnostamme, kotiseudustamme ja isänmaastamme.
Toivotan teille kaikille
hyvää joulun aikaa.

Lapin Koulutus-

Matalana olla pitää – luodit lentää yli.

Antti Tölli
ja tukiyksikön päällikkö

MPK:n tapahtumia 1.1.-30.4.2017
TA - Suunnittelu
Ensiapukurssi MPK-Lappi ja IPP, mahdoll.2 pvä
CISOR		
Viestikurssi, uutta viestikalustoa
Varautumisen pk "Selviydy sähköttä" Lappi
Turvallisuuspoliittinen seminaari SUOMI-100 vuotta
Rova 2017 - suunnittelupalaveri, aamupäivä
MPK suunnittelutilaisuus 1 - Jory-kokous
Opiskelijan turvakurssi, suunnittelussa
Ikäihmisten turvakurssi Muonio
Tarkka-ammuntapäivä Ylitornio
Pistooliammunta MPK Lappi + ILMApp
Rova 2017 - Valmistelutilaisuus 1
PVMoodle peruskurssi Rovaniemi
Aseenkäsittely ja ampumataitokurssi naisille

14.1.2017
4.2.2017
9. - 12.2.2017
Keväällä, aika avoin
Tornio, aika avoin
18.2.2017
18.2.2017
25.2.2017
1.3. - 30.4.2017
Aika avoin
19.3.2017
25.3.2017
8.4.2017
22.4.2017
29.4.2017

Lapin KOTU-tiedottaja
Taina Ylikangas

Koulutuspäällikkö
Pasi Ylitalo

Yhteisellä
asialla
n Maanpuolustustyö on tunnetta, tietoa, mutta erityisesti ahkeraa harjoittelua taitojen kartuttamiseksi.
Parhaimmillaan sen myötä luodaan mukavia yhdessä olon hetkiä ja ystävyyssuhteita, jotka kestävät
vuosikausia. Mutta muistammeko riittävästi käytännön työtä tekeviä ihmisiä? Valitettavan usein nämä
ihmiset jäävät unohduksiin. Tämän puutteen halusi
henkilökohtaisesti korjata reservin alikersantti Vilho
(Ville) Eskelinen.
Ville itse sai mahdollisuuden osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja erilaisille sotilaallisille
kursseille1990-luvun alkupuolella. Ilmeisesti kipinä
sydämessä sai hänet vuosien ajan vetämään nuorille
suunnattuja erilaisia kursseja, mukaan sissikursseille
sekä myöhemmin toimimaan sissikurssien johtajana
ja kouluttajana. Hän siis tietää, mitä kurssien valmistelu ja vetäminen vaativat.
Palo sisimmässä ja virallisesti annettu lupa veivät
Villen yhdessä Erkki Kallion kanssa jakamaan sissitaidon oppeja myös Eestiin. Siellä heidät otettiin
mielellään vastaan. Vuosien ajan he kouluttivat Eestin maalla ja ystävystyivät siellä aktiivisten Kaitseliiton Harjun Malevan Sauen komppanian jäsenten
kanssa. Hyviksi ystäviksi tulleet komppanian jäsenet ovat usein vierailleet Suomessa. Vieraillessaan
täällä Lapissa he ovat tutustuneet Napapiirin alueen
palveluihin, Levin ympäristöön, puolustusvoimien erilaisiin harjoituksiin ja ammuntoihin. Viime
vuosina Eestin vieraat ovat osallistuneet aktiivisesti
itsenäisyyspäivän aattoillan juhliin Rovaniemellä,
Kalottitapaamisiin sekä viimeisimpänä ottaneet osaa
myös Kalottiotteluun 9.-11.9.2016.
Eestin suuntautuneilta kursseilta ovat Villen mieliin jääneet ne kurssilaiset, jotka ovat osoittaneet
erityistä aloitteellisuutta, innokkuutta ja oppimishalukkuutta sissioppeja kohtaan ja välittäneet oppejaan
eteenpäin. Heille hän halusi konkreettisesti osoittaa,
että arvostaa yhteisiä hetkiä, käytännön harjoittelua ja syntynyttä yhteenkuuluvaisuutta. Siksi Ville
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Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen talvijotos 2017
järjestetään Kuopiossa 4.–5.3. Vihmajotos on liikuntaja koulutustapahtuma, joka sopii erinomaisesti luonnossa liikkuville reserviläisille. Jotoksen järjestäjinä toimivat
Pohjois-Savon reservipiirit Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa.
Kilpailukeskus sijaitsee Kuopion Asevarikolla osoitteessa
Neulaniementie 6, 70150 Kuopio.
Partiot
Jotoksella on yksi sarja, partion koko on 3 tai 4 henkilöä.
Ensimmäinen partio lähtee matkaan lauantaina 4.3. klo
8:00 ja jotos päättyy sunnuntaina 5.3. klo 15:00 mennessä. Osallistuminen ei edellytä maanpuolustusjärjestön jäsenyyttä tai suoritettua asepalvelusta. Jotostehtävien sotilaallisuuden takia asepalveluksesta on kuitenkin selkeää
etua jotoksen aikana.
Reitti ja tehtävät
Jotos käsittää pakollisen reittiosuuden sekä mahdolliset
valinnaiset lisärastit. Hiihdettävä matka on noin 30 km.
Pakollisella reittiosuudella on tehtävärasteja, jotka liittyvät sotilastaitoihin, ja niissä mitataan erityisesti partion yhteistoimintaa.

Vilho Eskelinen muisti monivuotisia yhteistyökumppaneitaan miekoin.

kutsui luutnantti Jüri Pääsuken, ylikersantti Rando Annin
ja korpraali Raivo Kallaksen
puolisoineen kotiinsa yhteiseen muistelu- ja juhlatilaisuuteen. Ville halusi tilaisuuteen
mukaan myös hänet aikoinaan
tälle maanpuolustustielle houkutelleen ja innostaneen majuri
Seppo Rautiaisen, joka vuosikymmenien ajan on ollut Lapissa kurssien ja eri tilaisuuksien
järjestämisessä kantava voima
ja omalla esimerkillään kannustava käytännön tekijä.

Yhteinen lämminhenkinen
tilaisuus järjestettiin syyskuun
toiseksi viimeisenä viikonloppuna, joka saatiin soviteltua
kiireisen syksyn kurssiaikataulujen väliin. Juhlinta aloitettiin
juhlallisella lipun nostolla 16
metriseen salkoon. Kunnianteon jälkeen otettiin malja
isänmaille. Juhlahetki tiivistyi
hieman myöhemmin sisällä
salissa, missä luovutettiin kutsutuille miekat, luovutuskirjat
ja standaarit tunnustuksena
pitkäaikaisesta ja innostavasta

koulutuksesta sekä käytännössä osoitetusta johtamistaidosta.
Luovutustilaisuuden jälkeen
nautittiin juhla-ateria. Illalla
vietettiin kesämökillä saunailtaa, jossa muisteltiin vuosien
varrella kertyneitä kokemuksia.
Tapaaminen päättyi sunnuntaina, jolloin osallistujat tutustuivat Suomenlinnan sotamuseon näyttelyyn ja kiertelivät
tykeillä varustelluilla vallihaudoilla. Lämminhenkisen tapaamisen lopuksi nautittiin ”Kappelissa” läksiäiskahvit rauhassa

menneitä muistellen ja tulevia
tapaamisia suunnitellen.
Yhteinen tekeminen on antanut maanpuolustuksellisia
käytännön taitoja, mutta ennen
kaikkea mukavia muistoja. Ville sai tilaisuuden myötä täyttää
pitkäaikaisen unelmansa ja antaa tunnustusta henkilöille, jotka
ovat väsymättä tehneet käytännön työtä ja tuoneet uusia osaajia maanpuolustustyöhön.

Juhlintaa

seuranneena

R. Valli

HAMMASLÄÄKÄRI
JANNE JAAKO
diKemi
Hammasasema Me
Kemi

2015-2016

Etelärantakatu
11 A 4,
94100 Kemi
P. 016 220 122
www.medikemi.fi

Rotemix Oy
Toivotamme kaikille reserviläisille
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!
Lapin Nuijan toimituskunta

Varustus
Partiolla tulee olla mukanaan jotoksen aikana tarvittava
muona, keitto- ja ruokailuvälineet, pimeäsuunnistusvälineet, matkapuhelin ja tilanteen sekä sään mukainen vaatetus. Päällysasuksi suositellaan lumipukua. Kanttiinipalveluita on tarjolla ainakin jotoksen lähtö- ja maalialueella
sekä yöpymisalueella.
Yöpyminen tapahtuu kamiinalämmitetyissä puolijoukkueteltoissa, joissa käytetään järjestäjän jakamia SA-makuupusseja ja – makuualustoja. Lisäksi järjestäjä saattaa jakaa lähdössä partioille mukaan erikseen käskettävää materiaalia.
Partio- ja henkilökohtaiset pakolliset varusteet käsketään
erikseen viimeistään 2 viikkoa ennen jotosta lähetettävällä ennakko-ohjeella.
Järjestäjä on varautunut tarvittaessa jakamaan kilpailijoille:
• SA-lumipuvun
• SA-sukset siteineen
• SA-sauvat
• huopakumisaappaat huopavuorineen
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen alkaa 1.12.2016 ja jatkuu normaalihintaisena 22.2.2017 asti. Jälki-ilmoittautuminen korotetulla
maksulla on ajalla 23.2. – 1.3.2017.
Jokainen jotokselle osallistuva ilmoittautuu henkilökohtaisesti MPK:n verkkosivujen kautta. Ilmoittautuminen edellyttää, että henkilö on rekisteröitynyt MPK:n tietojärjestelmään. Näin mahdollistetaan jokaisen kilpailijan vakuutusturva ja asevelvollisille kilpailusta tulevat rinnasteiset kertausharjoitusvuorokaudet (2 vrk). Ilmoittautumisen
yhteydessä vastataan kysymyksiin, joilla täsmennetään
partion tietoja ja varusteiden lainaustarvetta.
Vihmajotos (kilpailijat) löytyy Pohjois-Savon koulutuskalenterista: http://www.mpk.fi/koulutuskalenteri
Osallistumismaksut
Jotosmaksu on 155,00 euroa / partio. MPK lähettää laskun partion ilmoittamalle henkilölle, ja se on maksettava 22.2.2017 mennessä. Jälki-ilmoittautumismaksu on
175,00 euroa/partio 23.2 alkaen ja jälki-ilmoittautumismaksu on maksettava viimeistään 1.3.2017. Osallistumismaksuun sisältyy ruokailu ja peseytymismahdollisuus
sunnuntaina jotoksen maalissa. Osallistumisen peruuntumisesta hyvitetään 50 % maksetusta summasta, jos peruutusilmoitus tulee 28.2.2017 mennessä (lääkärintodistus vaaditaan).
Vakuutus
MPK:n vakuutusturva tulee voimaan kun partio ja sen
osallistujat ovat ilmoittautuneet kilpailupaikalla. Kilpailijat
vastaavat omasta vakuutusturvastaan matkustettaessa
kilpailupaikalle ja kilpailupaikalta pois. MPK:n vakuutusturva ei korvaa kilpailun aikana tapahtuvia henkilökohtaisen materiaalin rikkoontumisia tai häviämisiä.
Tiedustelut
Simo Jääskeläinen
Jotosjohtaja
p. 040 5800 567
simo.jaaskelainen@gmail.com

Janne Hyvärinen
Toimistopäällikkö
p. 045 2638 979
jannejames@gmail.com

JOTOSSIVUT http://vihma.fi/jotos
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#kenttäkelpo valokuvauskilpailu

Haastamme vapaaehtoisen
maanpuolustuskentän henkilöitä jakamaan kuvia kenttäkelpoisuutta tukevista harjoittelutilanteista. Tavoitteenamme on parantaa liittomme näkyvyyttä, kehittää jäsenistömme yhteisöllisyyttä sekä motivoida ylläpitämään omaa kenttäkelpoisuutta.

lahjakortti Långvikin kylpylähotelliin, jossa on erinomaiset
mahdollisuudet liikunnalliseen
minilomaan!

Kilpailu tapahtuu 1.12.201615.1.2017 välisenä aikana, ja
se järjestetään Instagramissa
ja Facebookissa. Kuvaan osallistuminen tapahtuu lataamalla
palveluun julkinen kuva, jonka yhteydessä on sekä hashtag #KENTTÄKELPO, että yksi tai useampi seuraavista kilpailuluokista:

Kilpailun säännöt

#RajahtavaaVoimaa
#SisukastaKestavyytta
#TaitoaTilanteeseen
Kilpailuajan päätyttyä RESUL:n palkintoraati valitsee
jokaisesta kategoriasta voittajan, joille lähtee 165€ arvoinen

Lisätietoja antaa liiton toinen
varapuheenjohtaja Jukkis Ahonen 040 741 8309 / jukkis.ahonen@resul.fi

1. Järjestäjä
Kilpailun järjestäjä on Reserviläisurheiluliitto ry, Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki.
2. Kilpailuaika
Kilpailu
on
käynnissä
1.12.2016–15.1.2017. Kilpailuajan päättymisen jälkeen lähetettyjä kuvia ei oteta huomioon voittajia valittaessa.
3. Osallistumisoikeus ja
kuvat
Kilpailuun voivat osallistua
kaikki Suomessa asuvat henkilöt, paitsi järjestelytoimikun-

nan jäsenet. Kuvan kilpailuun
lähettämällä osallistuja vakuuttaa, että hänellä on oikeus kuvamateriaaliin ja sen levittämiseen. Osallistujan vastuulla
on kysyä julkaisulupa kuvassa
mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä. Reserviläisurheiluliitto ry ei ole vastuussa osallistujien kilpailuun lataamista kuvista. Liitolla on oikeus poistaa
asiattomat tai loukkaavat kuvat ilman erillistä huomautusta.
Reserviläisurheiluliitto ry varaa oikeuden käyttää kuvia
omassa markkinoinnissaan ilman erillistä korvausta tai ennakkoilmoitusta osallistujalle/kuvan ottajalle. Kaikki kilpailuun tulevat kuvat tarkistetaan. Valvontaan liittyvissä kysymyksissä voi lähettää sähköpostia osoitteeseen jukkis.ahonen@resul.fi.
Osallistumalla kilpailuun osallistujat myöntävät järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan
nimimerkin/nimen kuvan yh-

teydessä Reserviläisurheiluliitto ry:n markkinoinnissa ilman
erillistä korvausta tai hyväksymistä.
4. Kilpailuun
osallistuminen
Kilpailuun osallistutaan julkaisemalla kuva Instagrammissa
hashtagilla #kenttäkelpo (tai
Reserviläisurheiluliiton Facebook-sivuilla osoitteessa facebook.com/Reservilaisurheiluliitto/.) Osallistujalla tulee olla käytössään oma aito Instagram ja/tai Facebook -käyttötili eli profiili. Osallistuminen
voidaan peruuttaa, jos on aihetta epäillä valeprofiilin käyttöä.
Kilpailukuvien tulee liittyä teemaan kenttäkelpoisuus ja niissä
pitää olla mainittuna yksi kategorioista kuten kuvattu kilpailun esittelyssä.
5. Voittajien valinta ja
palkinnot
Kilpailun voittajat valitsee Reserviläisurheiluliitto ry. Voittajat julkistetaan liiton kotisivuil-

RESUL:N PISTOOLIAMPUMAHIIHTO- JA VIESTIMESTARUUSKILPAILUT SODANKYLÄSSÄ KILPAILUKUTSU LA 25.3.2017
Kilpailupaikka
Sodankylä, Kommatin hiihtokeskus,
Kommatintie 32 A-B, 99600 Sodankylä
Ajo-ohje Sodankylän keskustasta
1. VT 5 0,6 km • 2. tie 967 Tanhuaan 4,6 km
Säännöt Kilpailuissa noudatetaan RESUL:n voimassa
olevia sääntöjä.
Sarjat
H, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70 sekä D ja
D50. Sarjoja lisätään tarpeen mukaan 5 v välein.
Henkilökohtainen kilpailu
Sarjoissa H, H35, H40, H45 ja H50 hiihtomatka n. 9 km,
sarjoissa H55, H60, H65, H70, H75, H80 sekä D ja D50
hiihtomatka n. 7,5 km.
Hiihtotyyli Hiihtotyyli on vapaa
Ammunta
Ampuma-aseena on .22 cal pistooli tai revolveri, jonka
liipaisimen on kestettävä viritettynä 1000g:n paino. Ammunta suoritetaan 20 m:n matkalta ampumahiihdon pystytauluihin. Ase kuljetetaan hiihdon aikana mukana kotelossa tai muussa vastaavassa suojuksessa. Ammunnan saa suorittaa kahdella kädellä ja niskahihnan käyttö on sallittu.
Parisprintti
Pistooliampumahiihtoviesti, aseena .22 cal pistooli tai revolveri, viestikilpailun säännöt (RESUL), 20 m:n matkalla
ampumahiihdon pystytauluihin.
Kilpailun kulku
Aloittaja hiihtää n. 1 km, ampuu aseellaan 5 ls ja
kiertää mahdolliset sakot (100 m)
Vaihdon jälkeen pari kiertää saman matkan ja ampuu
saman ammunnan
Vaihdon jälkeen aloittaja kiertää n. 1 km, ampuu 5 ls
ja kiertää mahdolliset sakot (100 m)
Vaihdon jälkeen pari kiertää saman matkan ja ampuu
saman ammunnan
Vaihdon jälkeen aloittaja hiihtää n. 1 km lenkin ja Vaihdon jälkeen pari hiihtää n. 1 km lenkin ja tulee maaliin.
Sarjat Yleinen: H/D.
Ikäsarjat: ikä vähintään 35 v, joukkueen ikä syntymävuosien perusteella yhteenlaskettuna, H80, H100 ja H120.
Joukkueessa voi olla myös oikean ikäinen D.

Ohjelma
Lauantai 25.3.
Klo 10.00-11.00 Aseiden kohdistus ja asetarkastus
Klo 11.30-11.45 Kilpailun avaus
Klo 12.00 Ensimmäinen lähtö
Klo 14.30 Parisprintin lähtö
Klo 17.00 Palkintojen jako
Vakuutukset
Kilpailijoilla on oltava ampumaturvan kattava vakuutus,
joka tarkastetaan ennen kilpailun alkua.
Ilmoittautuminen
Sähköpostilla piireittäin jari.vaarala@luukku.com tai postitse Jari Vaarala, Pietarinkankaantie 8, 99600 Sodankylä 28.2.2017 mennessä. Ilmoittautumisessa tulee olla nimi, sotilasarvo, sarja ja piiri.
Osallistumismaksu
30 €/kilpailija, viesti 35 €/joukkue, maksetaan ilmoittautumispäivään 28.2.2017 mennessä Sodankylän Reserviläiset ry:n tilille FI42 5641 2550 0351 09 viitetekstillä
Pistooliampumahiihto 2017. Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä.
Lisätietoja
Kilpailun johtaja Jari Vaarala 040 728 7557,
jari.vaarala@luukku.com
Kilpailun varajohtaja Esa Riipi
Tekninen asiantuntija Pasi Ruokanen 0400 488 827,
pasi.ruokanen@luukku.com
Tiedottaja Jari Vaarala, jari.vaarala@luukku.com
Huolto
Kilpailupaikalla on kanttiini, josta saa ostaa ruokaa, kahvia, makkaraa ja virvokkeita. Pukeutuminen, sauna ja
suihkut ovat Kommattivaaran kilpailupaikalla 200 metrin etäisyydellä.
Majoitustiedustelut
Hotelli Sodankylä, Unarintie 15,
99600 Sodankylä, 016 617 121
Hotelli Karhu, Lapintie 7, 99600
Sodankylä, 040 122 8250

TERVETULOA!
Sodankylän Reserviläiset ry

la Internetissä ja Facebookissa 20.1.2017 (sekä Reserviläinen-lehdessä). Mikäli voittanutta henkilöä ei tavoiteta (kahden) viikon kuluessa yhteydenotosta, Reserviläisurheiluliitto
ry pidättää oikeuden valita uuden voittajan. Kilpailun pääpalkinto(i)na on 3 kpl 165 euron
arvoinen majoituslahjakortti Långvikin kylpylään. Myös
muita palkintoja voidaan jakaa.
Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin osoitteisiin. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi
tai muuksi tavaraksi.
6. Henkilötiedot ja
kilpailun järjestäjän vastuu
Henkilötiedot käsitellään luottamuksellisesti. Reserviläisurheiluliitto ry käyttää osallistujien antamia yhteys- ja muita henkilötietoja vain arvonnan
järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietoja ei käytetä tai luovuteta suoramarkkinointi- tai muihin tarkoituk-

sin ilman osallistujan antamaa
erillistä suostumusta. Reserviläisurheiluliiton vastuu kilpailun osallistujia kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainitun
palkinnon määrään ja arvoon
sekä palkinnon luovuttamiseen. Liitto ei vastaa vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, joiden väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä. Reserviläisurheiluliitto ry:llä on oikeus muuttaa kilpailun sääntöjä milloin tahansa,
jos siihen on aihetta esim. aikataulun suhteen.
7. Kilpailun teema
Valokuvauskilpailun teema on
”Kenttäkelpoisuus”. Kilpailun
tavoitteena on saada valokuvia
ja videoita tilanteista ja tapahtumista, joissa ilmennetään ja/
tai edistetään kenttäkelpoisuutta. Teemalla on kolme alakategoriaa, jotka on kuvattu kilpailun esittelyssä, joista jokaisen
voittajan raati palkitsee erikseen.

RESUL:n TALVIKILPAILU SODANKYLÄSSÄ
KILPAILUKUTSU SU 26.3.2017
Kilpailussa noudatetaan RESUL:n talvikilpailujen sääntöjä. Ampumamatka
on 25 m ja ammunnassa saa käyttää vain .22 cal pistoolia tai revolveria,
liipaisuvastus 1000 g. Hiihtotyyli perinteinen. Hiihtomatkat sääntöjen mukaiset
(H ja H 40 sarjoissa 10 - 12 km ja muissa sarjoissa 6 – 8 km.)
Sarjat H, H40, H50, H60, H70, H75, H80 ja H85 sekä D ja D50.
Piirien välisen joukkuetuloksen muodostaa H–sarjassa H ja H40 sarjojen
neljän parhaan yhteistulos ja H50–sarjassa H50, H60, H70, H75, H80 ja H85
sarjojen neljän parhaan yhteistulos.
Ilmoittautuminen
Sähköpostilla piireittäin jari.vaarala@luukku.com tai postitse Jari Vaarala,
Pietarinkankaantie 8, 99600 Sodankylä 28.2.2017 mennessä.
Ilmoittautumisessa tulee olla nimi, sotilasarvo, sarja ja piiri.
Maksut
Osallistumismaksu 30 euroa / kilpailija on maksettava ilmoittautumispäivään
28.2.2017 mennessä Sodankylän Reserviläiset ry:n tilille FI42 5641 2550
0351 09 viitetekstillä Talvikilpailut 2017. Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä.
Aikataulu

9.00
9.15-10.15
10.30
11.00
14.30

Kilpailutoimisto avataan kilpailupaikalla
Aseiden kohdistus ja asetarkastus
Kilpailun avaus ja kilpailuselostus
Ensimmäinen kilpailija lähtee
Palkintojen jako Kommattivaarassa

Reittiohje Sodankylän keskustasta
1. VT 5 0,6 km • 2. tie 967 Tanhuaan 4,6 km
Kilpailupaikan osoite
Kommatintie 32 A-B, 99600 Sodankylä
Kartat Värillinen peruskartta (1:20 000)
Taulut Kilpailussa käytetään kenttäampumataulua m 68.
Vakuutukset Kilpailijoilla on oltava ampumaturvan kattava vakuutus, joka
tarkastetaan ennen kilpailun alkua.
Lisätietoja
Kilpailun johtaja Jari Vaarala 040 728 7557, jari.vaarala@luukku.com
Kilpailun varajohtaja Esa Riipi
Tekninen asiantuntija Pasi Ruokanen 0400 488 827,
pasi.ruokanen@luukku.com
Tiedottaja Jari Vaarala, jari.vaarala@luukku.com
Huolto Kilpailupaikalla on kanttiini, josta saa ostaa ruokaa, kahvia, makkaraa
ja virvokkeita. Pukeutuminen, sauna ja suihkut ovat Kommattivaaran
kilpailupaikalla 200 metrin etäisyydellä.
Majoitustiedustelut
Hotelli Sodankylä, Unarintie 15, 99600 Sodankylä, 016 617 121
Hotelli Karhu, Lapintie 7, 99600 Sodankylä, 040 122 8250
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SIMON
SOTAVETERAANIEN
ASUNTOSÄÄTIÖ
TULOKSIA
PA 3&4 ja .22LR
Cup 2016
Rovaniemellä

SIMO-KUIVANIEMI, Puh. 010 231 9920
Lapin Maanpuolustuksen Tuki ry:n toimintaa ovat
vuoden aikana tukeneet seuraavat henkilöt.

Arjatsalo Altti
Aro Antero
Helle Tarja
Hyttinen Tero
Juuruspolvi Juhani
Kivi Jyrki
Kiviniemi Erkki
Koivula Tapani

Koivuranta
Vesa-Pekka
Lakkala Pasi
Lehto Seppo
Leinonen Kai
Markkanen Esa
Naalisvaara Reijo
Rahkonen Janne

Rautiainen Seppo
Riipi Esa
Rousu Simo
Ruokanen Pasi
Setälä Raimo
Syväniemi Hannu
Tasala Niilo
Tauriainen Harri

n Perinteinen pistooli palvelusammunta ja pie-

noispistooli Cup ammuttiin jälleen kesällä 2016
Toramolla. Aikavälillä 17.5.–27.9. pidettiin 17
PA 3&4 cup osakilpailua sekä 15 .22LR koulu
osakilpailua.
Ampujia osallistui PA ammuntoihin 19 eri henkilöä ja pienoispistooliin 7 henkilöä.
Cup sijoitukseen vaadittiin vähintään 7 osakilpailutulosta, mikäli osallistui useampaan, 7
parasta laskettiin lopputulokseen.
PA 3&4 Roi.res. Mestaruuskilpailu
27.9.2016
Toramo
Pienoispistooli
kilpailut ammuttiin
yhdenkäden otteella. Osakilpailuissa
PA3
PA4ammuttiin
Tulos kaiken
Sij.
kaikkiaan
ja182
92 .22LR
Poikela A. 446 PA3&4
96 – kilpasarjaa
86
1.
–kilpasarjaa,
laukauksia
kohdistuksineen
Iivari T.
92
87
179 reilusti
2.
Karppinen
93
82
175
3.
yli
5000. T.
Pirttilä
94 toimi80Rovaniemen
174 reser4.
Cup M.
2016 järjestäjänä
Långstedt
J.
90
71
161
viupseeri kerho, vetäjänä Ltn Tuomo Koivisto. 5.

Torvinen Pentti
Tuomaala
Paavo ja Ritva
Tuomi Kari
Nordea Pankki Oyj
Santa Claus

Lapin Reserviupseeripiiri ry ja Reserviläispiiri ry kiittävät tukijoitaan
arvokkaasta tuestanne Lapin vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle

TULOKSIA

Kyläkoski K.
84
74
158
6.
Juujärvi
J.
80
76
156
7.
PA 3&4 Roi.res. Mestaruuskilpailu 27.9.2016 Toramo
Hämäläinen J.
46
61
107
8.
PA3
PA4
Tulos
Sij.
Poikela A.
96
86
182
1.
Iivari T.
92
87
179
2.
Karppinen T.
93
82
175
3.
Pirttilä M.
94
80
174
4.
Långstedt J.
90
71
161
5.
Kyläkoski K.
84
74
158
6.
Juujärvi J.
80
76
156
7.
Hämäläinen J.
46
61
107
8.

LOPPUTULOKSET SRA CUP 2016

PA 3&4 ja .22LR koulu CUP 2016 Rovaniemi

sija

YLEISKILPAILU

pist

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Markku Jumisko
Jaakko Karvo
Teemu Iivari
Reijo Huttunen
Tuomas Karppinen
Jari Mukkala
Jukka Janhunen
Jukka Långstedt
Matti Pirttilä
Jyrki Lehtoniemi
Nuutti Holopainen
Janne Korhonen
Arto Humalalampi
Timo Salonen
Tomi Hämäläinen
Matti Karvo
Teijo Puittinen

72
70
56
53
52
51
46
44
44
41
39
38
37
26
22
18
14

AVOIN LUOKKA pist
Markku Jumisko
Jaakko Karvo
Teemu Iivari
Reijo Huttunen
Jari Mukkala
Jukka Janhunen
Jukka Långstedt
Jyrki Lehtoniemi
Nuutti Holopainen
Arto Humalalampi
Tomi Hämäläinen
Timo Salonen
Matti Karvo

n Kauden lopputuloksiin on

laskettu kunkin ampujan 6 parasta suoritusta.
Jos tasapisteissä, silloin
laskettu voittojen määrä. Jos
voitot tasan, laskettu kakkossijojen määrä. Jos kakkossijat
tasan, laskettu kolmossijojen
määrä jne... Jos kuitenkin 6

72
70
58
54
53
50
49
47
45
43
33
31
30

VAKIO LUOKKA

pist

sija

50+ SARJA

pist

Tuomas Karppinen
Matti Pirttilä
Teijo Puittinen
Janne Korhonen

72
70
58
58

1
2
3
4
5

Reijo Huttunen
Jukka Janhunen
Jukka Långstedt
Matti Pirttilä
Matti Karvo

72
66
65
65
54

TST SARJA

pist

tuloksiin mukaanluetun kilpailuiden tulokset ovat edelleen
tasan, sijoitus määräytyy tasoissa olevien ampujien keskinäisiin sijoituksiin niissä kisoissa missä he ovat kilpailleet
yhtäaikaa.
Palkitaan pokaalein yleiskilpailun, avoimen luokan, vakio-

sija
1
2
3

Nuutti Holopainen 70
Tomi Hämäläinen 70
Teijo Puittinen
66

luokan sekä 50+ sarjan kolme
parasta.
Yleiskilpailun tuloksiin hyväksytyn määrän kisoja ampuneet palkitaan muistomitalein.
Myös muita erikoispalkitsemisia.
Palkintojenjakotilaisuus +
saunailta tammikuussa 2017.

PA 3&4 Cup
PA3
PA4
Tulos
Iivari T.
663
605
1268
Poikela A.
671
595
1266
Pirttilä M.
663
578
1241
Kyläkoski K.
630
572
1202
Karppinen T.
669
524
1193
Soudunsaari J.
608
446
1054
Juujärvi J.
547
435
982
PA 3&4 ja .22LR koulu CUP 2016 Rovaniemi
Hämäläinen J.
508
427
935
PA 3&4 A.
Cup
PA3
PA4
Tulos
Juujärvi
628
236
864
Iivari T.
663
605
1268
.22LR koulu Cup
Tulos
Sij.
Poikela A.
671
595
1266
Soudunsaari J.
582
1.
Pirttilä M.
663
578
1241
Koivisto T.
536
2.
Kyläkoski K.
630
572
1202
Poikela A.
523
3.
Karppinen T.
669
524
1193
Pirttilä M.
511
4.
Soudunsaari J.
608
446
1054
Juujärvi J.
547
435
982
Hämäläinen J.
508
427
935
Juujärvi A.
628
236
864

Sodankylän
.22LR koulu Cup
Tulos
Sij.
Soudunsaari J.
582
Reserviläiset
ry:n1.
Koivisto T.
536
2.
Poikela A.
523
3.
PistooliampumaPirttilä M.
511
4.
juoksut 21.9.

Sij.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sij.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

metsästäjä59x297.indd 1

n Y: 1) Jari Vaarala 18:56 (8:56 juoksu, 70 ammunta) Y50 1) Jari Välijeesiö 16:58 (8:58, 76) 2)
Keijo Perttamo 20:30 (9:10, 66)
Y60: 1) Niilo Tasala 21:21 (11:41, 71) 2) Pekka
Keltanen 24:20 (14:40, 71)
Y70: 1) Esa Riipi 19:50 (13:50, 80) Y75 1) Juhani
Uusitalo 21:18 (11:18, 70) 2) Mauno Välijeesiö
27:41 (13:41, 58) 3) Ahti Neitola 38:50 (16:30,
33) 4) Jouni Tiuraniemi 43:50 (16:50, 19).

2.3.2016 9.51

A – Posti Oy Posti Green
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Nyt se tulee!

Viralliset M05 tuotteet
saatavana Inttistoresta 26. syyskuuta alkaen

Harkitsetko uuden
asunnon ostoa?

Nordea Pankki Suomi Oyj

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

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

nordea.fi

Vapaaehtoista
maanpuolustusta
tukee
Harri Tauriainen
Kaupunginvaltuutettu

OMISTA SE ENSIMMÄISENÄ.
www.toyota.fi/chr

NYT ENNAKKOMYYNNISSÄ.
C-HR 1.2 T Active:
kokonaishinta sisältäen toimituskulut 27 908,26 €.

C-HR 1.8 Hybrid Active:
kokonaishinta sisältäen toimituskulut 31 375,22 €.

C-HR 1.2 T AWD Active Multidrive S:
kokonaishinta sisältäen toimituskulut 35 023,25 €.

C-HR-mallin EU-yhdistetty kulutus alkaen 3,8-6,3 l/100 km, CO2-päästöt alkaen 86-144 g/km. Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100.000 km.
Toyota Hybridiakkuturva 10 vuotta/350.000 km. Hinnat sisältävät toimituskulut 600 €.

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

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

ROVANIEMI
0400 696222

KEMINMAA

0400 696884

SODANKYLÄ

0400 393755

ROVANIEMI
ROVANIEMI
ROVANIEMI KEMINMAA
KEMINMAA
KEMINMAASODANKYLÄ
SODANKYLÄ
SODANKYLÄ
0400
0400
696222
0400
696222
696222 0400
0400
696884
0400
696884
6968840400
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393755

