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Puheenjohtaja

Lapin Reserviupseeripiiri ry

mallista aikaa. Maiden johtoon
kohoaa ja pyrkii populisteja, jotka
valehtelevat aivan härskisti, loukkaavat törkeästi ja jatkuvasti muita ihmisiä, väittävät vaalituloksia
väärennetyiksi tai väärennyttävät
ne kannattajillaan ennen ääntenlaskua. USA:n uusi presidentti on jo ehtinyt säikäyttää päättäjiä eri puolilla maailmaa. Levottomat poliittiset heitot vaalitaistelun aikana ovatkin muuttumassa
todeksi ja vanhat valtiosopimukset lentävät roskakoriin mikäli se
Trumpista vain on kiinni. USA
alkaa hänen johdollaan eristäytyä
muusta maailmasta niin kuin se
teki ensimmäisen maailmansodan
jälkeen. Politiikan ulkopuolelta
tullut kyseenalaisen liikemiesmaineen omaava uusi valtion päämies
aiheuttaa unettomia öitä lukemattomissa valtionpäämiehissä ympäri maailman.
Vuosikymmenten aikana neuvotellut laajat kauppasopimukset
ja menettelytavat revitään yhdellä allekirjoituksella kameroiden
edessä palasiksi ja mitään ei tarjota tilalle. Järkyttävän lakkaker-

roksen peittämä tukka vaan hulmahtelee kun kokematon ”poliitikko” muuttaa maailmaa.
Yhtäkkiä alkaa jopa itänaapurimme presidentti vaikuttaa aivan
järkimieheltä ja maan politiikka
ei olekaan aivan niin uhkaavaa
kuin ennen USA:n presidentin
vaihdosta.
Nyt meidän pienessä maassamme olisi hyvä tehdä pitkälle tulevaisuuteen suojaavia päätöksiä.
Kun maailma tuntuu menevän
hulluksi, laitetaan me omat asiat
järjestykseen kaiken varalta. Nyt
on korkea aika päättäjien tunnustaa maassamme, ettei meidän siviilipuolen varautumisemme ole
suunniteltu kuin vain rauhanajan
kriisien hoitoon. Nykyaikainen
sodankäynti ja sen kaikki raaimmat konstit uhkaavat Suomen
kaltaisen laajan maan väestöä heti
mikäli kriisit kiristyvät edes sodan harmaalle esiasteelle.
Meidän on erittäin nopeasti ryhdyttävätekoihin. On muodostettava ja koulutettava sijoittamaton
reservimme kaikkiin väestönsuojelullisin tehtäviin. Meidän ”uusi taistelutapamme” edellyttää,
etteivät siviilit ole taistelijoiden
jaloissa - eivät omien eikä vihollisen. Eritoten Lapin etäisyydet
ja erittäin rajalliset viranomaisverkot tarvitsevat lukemattomia
avustavia käsiä ympäri vuorokausien, jotta siviilien turvallisuus
ja omaisuuden koskemattomuus
edes jollain tasolla pystytään turvaamaan.
Reserviläiset ovat se joukko,
joiden sotilaskoulutus antaa hyvän pohjan nopeallekin varautumiskoulutukselle. Koulutus on
aloitettava nyt kun ”eurooppalaista maailmaa” ei uhkaa mikään.
Me emme voi luottaa siihen kummalliseen ryhmään, joka pyrkii pois reservistä siviilipalvelukseen. Jos he eivät
kestä syvän rauhantilan
aikana reservissä oloa,
kuinka he todellisen
kriisin aikana pystyvät toimimaan ”vatsa kuralla” missään
todellisessa tilanteessa.

Puheenjohtaja

Lapin Reserviläispiiri ry

n Me elämme todella eriskum-

uolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg
nosti esille oikeutetusti tarpeen nopeaan reagointiin, koska sotilaallisille kriiseille on tänä päivänä tyypillistä nopea eskaloituminen sekä yllätyksellisyys. Ylipäätänsä ennakoimattomuus ja arvaamattomuus on tyypillistä kriisien
eskaloitumiselle tänä päivänä. Tähän on kehitetty työkaluja ja kehitetään edelleen
puolustusvoimissa. Esimerkkeinä mainittakoon erikoisjoukot, tarvittaessa nopea reserviläisten kutsuminen kertausharjoituksiin sekä nyt
uusimpana varusmiesten palauttaminen valmiusjoukkoihin. On kokeiltu myös tiettyjen sovittujen joukkojen kutsumista harjoituksiin tekstiviesteillä perinteisen valkoisen tornikirjeen - kertausharjoitus käskykirjeen sijasta.
Kriisitietoisuuden kasvu,
kasvaneet kertausharjoitusmäärät sekä ylipäänsä tietoisuus siitä, että minua voidaan
tarvita pikaisella aikataululla
ase kädessä puolustamaan
maatani henkeni uhalla, on
saanut pienen osan meistä reserviläisistä siirtymään siviilipalvelukseen. Keskustelu aiheesta on lainehtinut kuumana
julkisuudessa sähköisissä medioissa. Suuressa kuvassa en
itse näe tätä ongelmana.
Meillä on nykyisellään noin
230 000 hengen reserviläisar-

meija sodan ajan varalle. Sen
kasvattamisesta 250 000 on
puhuttu osana mainitsemaani
nopeaa reagointia. Kun huomioidaan se, että tuo väki mobilisoidaan tarvittaessa 900 000 reserviläisen joukosta, on sinänsä
merkityksetöntä muutaman sadan henkilön oma ratkaisu siirtyä siviilipalvelukseen, johon
heillä on omantunnon syistä
lakiin perustuva oikeus.
Tuskin kukaan reserviläisjohtaja tai ammattisotilas
kaipaa joukkoonsa dismotivoituneita taistelijoita. Sama
tosiasia toimii myös työelämässä. Tarve on oikean asenteen ja motivaation omaavista
henkilöistä, jotka ovat valmiita sitoutumaan tehtävään.
Tämä turvaa parhaiten myös
perustettavien joukkojen suorituskyvyn, joka perustuu pit-

kälti syntyvään keskinäiseen
luottamukseen, motivaatioon
- haluun tehdä parhaansa yhteisen isänmaan hyväksi.
Näen asian samalla tavoin
kuin Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti
sen oivasti ilmensi Rovaniemen Reserviupseerikerhon
80-vuotisjuhlassa. Asiaa on
syytä tutkia sekä miettiä keinoja motivaation lisäämiseksi.
Yksi arjen havainto käytännön
työelämästä on vuoropuhelun
lisääminen sisäisen motivaation parantamisen näkökulmasta. Puolustusvoimat on tässä
ensisijainen toimija. Vuoden
2015 reserviläiskirje oli oiva
päänavaus, joka ei toivottavasti jää ainutkertaiseksi poikkeukseksi lajissaan.
Kokonaisturvallisuus, johon
yhteiskunnan häiriö-, poikkeus- ja kriisitilanteissa liittyy mitä suuremmissa määrin
yhteiskunnan elintärkeiden
toimintojen turvaaminen, on
asia, joko tahtoo hukkua sotilaallisen kriisinhallinnan alle.
Varsinkin meiltä aktiivisesti
reservissä toimivilta se usein
unohtuu. Arjen pitää pyöriä
myös poikkeusoloissa vaikkapa sitten sotilaallisen konfliktin aikana. Tähän tarvitaan
kaikkia suomalaisia, niin siviileitä, sijoittamatonta reserviä
kuin siviilipalvelusmiehiäkin.
Tero Hyttinen

Puheenjohtaja,
Lapin Reserviupseeripiiri
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• LAPIN ALUETOIMISTO • PÄÄLLIKÖN TERVEISET •

Hyvät Lapin Nuijan lukijat
n Näin vuoden alkuun on hyvä vetää yhteen mennyt vuosi ja
luoda katsaus alkaneeseen vuoteen ja sen tuleviin tapahtumiin.
Reservin koulutuksen näkökulmasta vuosi 2016 oli sekä
määrällisesti että tuloksellisesti
menestyksekäs. Lapissa koulutettiin kertausharjoituksissa ja
vapaaehtoisissa harjoituksissa yhteensä 5800 reserviläistä.
Suurimmat harjoitukset olivat
taisteluosaston kertausharjoitus
LAPPI-16 ja Ilmavoimien Ruska- harjoitus. Harjoitusten tavoitteet saavutettiin kiitettävästi
ja reservin suorituskyky kasvoi
merkittävästi.
Erityisen iloinen olen siitä, että saimme Lapin aluetoimistoon
useita esityksiä reservin toiminnan kehittämisestä. Esimerkkeinä mainittakoon mahdollisuutta

käyttää Heinuvaaran ampumarataa reserviläisten ammunnoissa,
reserviläisten SA -sijoituksen
tarkastamismahdollisuutta kutsuntojen yhteydessä ja MPK:n
ampumakouluttajien järjestämää varusmiehille suunnattua
sovelletun reserviläisammunnan
lupakorttikurssia. Heinuvaaran
ampumarata on nyt reserviläisjärjestöjen käytössä. Radan saa
käyttöön sopimalla siitä Rovajärven ampumakenttätoimiston
kanssa. Ensi syksyn kutsunnoissa reserviläisillä on, mikäli tietojärjestelmät sen sallivat, mahdollisuus tarkastaa oma SA -sijoituksensa. Asia on selvityksen
alla ja siitä tiedotetaan erikseen
ennen kutsuntojen alkamista.
Samoin selvitetään varusmiehille pidettävän sovelletun reserviläisammunnan koulutustilaisuu-

den järjestämistä. Tässä asiassa
pallo on nyt ”isolla kirkolla” ja
piakkoin saamme vastauksen
myös tähän erinomaiseen esitykseen. Kiitokset aloitteiden
tekijöille! Toivon vastaavaa aktiivisuutta myös jatkossa.
Vuoden 2017 Lapin reservin
koulutusmäärä on karkeasti puolet edellisestä vuodesta. Tänä
vuonna keskitymme edellistä
vuotta pienempiin joukkokokonaisuuksiin. Erityisesti odotan
MPK:lta tilattuja harjoituksia,
saihan Töllin Antin porukka
ROVA 16 harjoituksen erinomaisesta läpiviennistä MPK:n
laatujärjestelmän mukaisen auditointitodistuksen. Todistus
luovutetaan juhlallisesti Lapin
aluetoimiston vuosipäivän kutsuvieraskonsertissa 23 päivä helmikuuta.

Suomi 100 juhlavuosi pitää
Lapin aluetoimiston kiireisenä. Olemme mukana lukuisissa
juhlavuoden tapahtumissa ympäri Lapin maakuntaa. Jo tässä
vaiheessa mainostan elokuun
17 päivä järjestettävää Suomi
100 kesäkiertueen Rovaniemen tapahtumaa. Tapahtumassa
esiintyy Lapin sotilassoittokunta huippusolistien kera. Lisäksi Waldemarin rannan tapahtuma-alueella on tarjolla kalustoesittelyä ja toimintanäytöksiä.
Juhlistakaamme ja kunnioittakaamme yhdessä 100 -vuotiasta
isänmaatamme.
Menestyksekästä vuotta 2017
toivottaen
Lapin

aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti
Mikko Mäntynen

Hakeutuminen naisten
Hakeutuminen
vapaaehtoiseen
naisten
asepalvelukseen

vapaaehtoiseen
asepalvelukseen

Vapaaehtoiseen asepalvelukseen voidaan hakemuksesta ottaa nainen, joka
on Suomen kansalainen, iältään 18 - 29 -vuotias ja on terveydeltään sekä
muilta henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan asepalvelukseen sopiva.
Lapin maakunnassa asuvien naisten, jotka pyrkivät asepalvelukseen, tulee
toimittaa hakemus
asianmukaisesti täytettynä
Lapin aluetoimistoon
Vapaaehtoiseen
asepalvelukseen
voidaan
1.3.2017 mennessä. Valintatilaisuuteen kutsutaan kirjeitse hakemusten
hakemuksesta
ottaa
nainen,
joka
on
Suomen
perusteella valitut henkilöt. Valintatilaisuus pidetään Rovaniemellä
kansalainen,
perjantainaiältään
7.4.2017. 18 - 29 -vuotias ja on
Hakemuslomakkeita
ja lisätietoja
saa aluetoimistoista sekä
terveydeltään
sekä muilta
henkilökohtaisilta
puolustusvoimien internet-sivuilta www.varusmies.fi. Naisille on Lapissa
ominaisuuksiltaan
asepalvelukseen
sopiva.
koulutuspaikkoja tarjolla Jääkäriprikaatissa Sodankylässä sekä
Rovaniemellä. Myös muihin joukko-osastoihin on mahdollista hakeutua.
aloittamisajat
ovat
heinäkuujotka
2017 sekä
Lapin Palveluksen
maakunnassa
asuvien
naisten,
pyr-tammikuu ja heinäkuu
2018. Lisätietoja hakeutumisesta ja asepalveluksesta voi kysyä
kivät asepalvelukseen,
toimittaa hakemus
aluetoimistoista sekä tulee
puolustusvoimien
aluetoimisto facebook -sivuilta.

asianmukaisesti täytettynä Lapin aluetoimisLapin aluetoimisto
toon 1.3.2017
mennessä. Valintatilaisuuteen
PL
23
kutsutaan kirjeitse hakemusten perusteel96101 ROVANIEMI
la valitut henkilöt. Valintatilaisuus pidetään
Puh 0299 455 118
Rovaniemellä
7.4.2017.
Fax 0299 455perjantaina
119
lapinaluetoimisto@mil.fi

Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa aluetoiKurssilaiset johtajineen ”virallisessa” kurssipotretissa todistusten jaon jälkeen.
mistoista sekä puolustusvoimien internet-sivuilta www.varusmies.fi. Naisille on Lapissa
koulutuspaikkoja tarjolla Jääkäriprikaatissa
Sodankylässä sekä Rovaniemellä. Myös muihin joukko-osastoihin on mahdollista hakeutua. Palveluksen aloittamisajat ovat heinäwww.puolustusvoimat.fi
kuu 2017 sekä tammikuu ja heinäkuu 2018.
Lapin aluetoimisto
p: 0299 800
lapinaluetoimisto@mil.fi
Lisätietoja
hakeutumisestaf: ja
asepalvelukses-www.puolustusvoimat.fi
PL 23
0299 455 119
96101 Rovaniemi
ta voi kysyä
aluetoimistoista sekä puolustusn Maanpuolustuskoulutusyhdis- tukea oli antamassa Lapin KOTU tauon jälkeen, kun reserviläisjohvoimien aluetoimisto facebook -sivuilta.

RESERVIN JOHTAJA 1
-KURSSI ROVANIEMELLÄ

Lapin aluetoimisto
PL 23
96101 ROVANIEMI
Puh 0299 455 118
Fax 0299 455 119
lapinaluetoimisto@mil.fi

tyksen (MPK) Lapin koulutus- ja
tuki (KOTU-) yksikkö toteutti
Lapin aluetoimiston tilaaman
Reserviläisjohtaja 1 -kurssin
marras-joulukuussa Rovaniemellä Someroharjun kasarmialueella. Jääkäriprikaati tuki kurssia
tarjoamalla tilat ja ylläpidon
sekä asettamalla tukiosastoksi
valvojan, majuri Reijo Hiltusen,
Lapin aluetoimistosta. MPK:sta

-yksikön päällikkö kapteeni (evp)
Antti Tölli (2-jaksolla) ja KOTU-päällikkö kapteeni (evp) Pasi
Ylitalo (1-jaksolla). Itse kurssin johti reservin kapteeni Juha
Mikkonen johtamiskoulutustiimeineen eli Jouni Alanärä, Jarmo Rauhala, Juhamatti Konttaniemi sekä Viljami Havo.
Tämä Reserviläisjohtaja 1
-kurssi järjestettiin parin vuoden

tajakurssi 2:lle ei enää riittänyt
osallistujia. Viime vuodet ovat
käytännössä osoittaneet, että
sopiva kurssijaksottelu on kaksi Reserviläisjohtaja 1 -kurssia,
jonka jälkeen Reserviläisjohtaja 2 -kurssi. Näin varmistetaan
jatkuvuus sopivan ajan kuluessa
sekä myös kurssien riittävä vahvuus. Tällä periaatteella vuosina
2016 ja 2017 järjestetään Reser-

viläisjohtaja 1 -kurssit ja sitten
vuonna 2018 Reserviläisjohtaja
2 -kurssi. Lisäksi Maanpuolustuskoulutusyhdistys suunnittelee
toteuttavansa tähän sarjaan kolmannen kurssin, joka haluttaneen pilotoida täällä pohjoisessa,
mutta tämän mahdollisesta toteutumisesta saadaan tarkempaa
tietoa myöhemmin.
JATKUU SIVULLA 4
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1-jakso 5.-6.11.2016

ja

2-jakso 10.-11.12.2016

Kohdennettu
kurssi
Kurssin kutsut kohdennettiin
pääosin Lapin maakunnassa
asuville nuorille reservin johtajille, joilla osalla ei välttämättä
ollut muita reservin koulutustapahtumia osunut vielä kohdalle ja täten Reserviläisjohtaja
-kurssi olikin heidän osaltaan
ensi kosketus reservinkoulutustapahtumiin. Aluetoimisto
valitsi kurssille oppilaat lappilaisista nuorista johtajista,
joille lähetettiin rekrytointikirje yhdessä MPK:n kanssa ja
kehotus ilmoittautua kurssille.
Ilmoittautuneet valittiin ilmoittautumisjärjestyksessä ja heille
lähetettiin erillinen VEH -kutsu itse kurssille. Kurssilaiset
tiesivät jo ilmoittautuessaan
sitoutuvansa kahteen kurssiviikonloppuun kuukauden välein siten, että ensimmäinen
kurssiviikonloppu pidettiin
marraskuussa ja toinen jakso
joulukuussa. Tällä toimintamallilla päästiin kurssin vahvuuden osalta mahdollisimman
lähelle suunniteltua, ja kurssin
aloittikin 20 kurssilaista, joista
16 suoritti sen loppuun. Koulutusryhmä oli sopivan suuruinen tehokkaan koulutuksen
pitämiseksi.
Kurssin koulutus oli jatkumoa varusmiesjohtajina
saadulle syväjohtamisen koulutukselle. Kurssin aikana syvennettiin puolustusvoimien
johtajakoulutuksessa käytössä olevaa toimintatapamallia.
Tällä kurssilla oppilas keskittyi omajohtajakuvan luomiseen, kehittämiseen sekä sen
tarkasteluun syväjohtamisen
näkökulmasta. Tavoitteena oli
kehittää kurssille osallistuvien
johtajana kehittymistä sekä
esimies- ja vuorovaikutustaitoja, siten että osallistuja oppii
tuntemaan oman toimintakyvyn, käyttäytymisen ja johtamisen mallit sekä ilmiöt, osaa
soveltaa erilaisia menetelmiä

Kurssilaiset ryhmätyöskentelytehtävän kimpussa.

Kurssinjohtaja kapteeni (res) Juha Mikkonen luennoimassa syväjohtamiseen liittyvästä aiheesta.

Lapin KOTU-yksikön päällikkö kapteeni (evp) Antti Tölli esittelemässä kurssilaisille MPK:n toimintaa Lapin alueella.
Lapin KOTU-yksiKurssilaiset kurssin päätöskahvilla
sotilaskodissa Someroharjulla.

ja malleja itselle vastaantulevissa johtamistilanteissa ja
antaa valmiudet oman käyttäytymisen kriittiseen arviointiin,
tuntee vastuunsa päätöksiä
tehdessään sekä käskyjä antaessaan ja osaa tämän päivän
toimintaympäristön vaikutukset omassa johtamiskäyttäytymisessä.
Kurssi toteutettiin kahtena viikonloppuna siten, että
kouluttajat saapuivat perjantai-iltana valmistelemaan
kurssia ja kurssilaiset saapuivat lauantai-aamuna kello 09
mennessä. Koska kyseessä oli
vapaaehtoisena harjoituksena
(VEH) toteutettu tapahtuma,
aloitettiin viikonloppu ilmoittautumisella, reserviläispaperien täyttämisellä sekä kahvittelulla. Ensimmäisellä jaksolla
oli aluksi itse kurssin, MPK:n
ja PV:n esittelypuheenvuorot.

Kurssiviikonloput sisälsivät
sekä oppitunteja että johtajatehtäväradan suunnittelua ja
toteuttamista. Välillä oppituntipainotteinen opetus tuntui
osalta kurssilaisista raskaalta,
mutta loppua kohti osin jopa
haasteellinen johtajatehtävärata toi koulutukseen lisää mielenkiintoa, ja erityisen antoisaksi kurssilaiset kokivat oman
toiminnan testaamisen eri tilanteissa sekä sen jälkeen heti
annettavan palautteen. Vaikka
osa tunnusti hieman jännittäneensä edeltä käsin näitä
johtamisrasteja, niin lopulta
ne koettiin niin mielekkäiksi
ja henki kurssilaisten kesken
hyväksi, että rasteja olisi kurssilaisten mielestä saanut olla
enemmänkin. Kurssiviikonloput loppuivat sunnuntaina klo
16 mennessä ja toisen jakson
lopussa lisäksi kahvitteluun sekä todistusten jakoon.

Haasteita riittää
jatkossakin
Kurssin huolto pelasi hyvin, sillä ruokaa oli vähintäänkin riittävästi ja majoituskin oli ihan
sopiva eli ne MPK oli varannut
lennostolta kerrostalorakennus 29:een. Muutenkin kurssi
koettiin pääosin mielekkääksi, kouluttajat olivat asiaansa
perehtyneitä ja ennen kaikkea
kurssilaiset tekivät omalla aktiivisuudellaan kurssista hyvän.
Seuraava vastaava mahdollisuus
kurssilaisilla on jatkaa kouluttautumistaan ja kehittymistään
johtajana vuonna 2018 osallistumalla Reserviläisjohtaja 2 -kurssille, mikä on hieman enemmän
käytännön toimintapainotteinen
ja silloin mennäänkin jo ”maastoon” ratkomaan haasteellisia
ongelmatilanteita. Toivotaan,
että mahdollisimman moni tämän kurssin nyt käyneistä ja

ensivuonna vastaavalle kurssille
osallistuvista reservin johtajista
haastaisi itsensä sitten osallistumalla myös tuohon vuoden 2018
reserviläisjohtaja 2 -kurssille.

Kurssi auttaa
Puolustusvoimia
Aluetoimiston kannalta reservin johtaja -kurssit ovat erittäin
hyviä esimerkkejä MPK:lta tilatuista koulutustapahtumista.
MPK:n KOTU-yksikkö suunnittelee ja toteuttaa tapahtuman
melko itsenäisesti valmisteluja
sekä esitettäviä ja jaettavia materiaaleita myöten. Kurssin rakenne, sisältö ja koulutusmateriaali
tulevat Reservin upseeriliiton
(RUL) koulutustoimikunnalta,
joka reserviläisjohtajakursseja
suunnittelee ja kehittää. Puolustusvoimat järjestää tapahtumaan
tukiosaston johtajan, joka toimii
yhteyshenkilönä valmisteluissa,

varaa tilat ja sopii järjestelyt varuskunnassa kurssia varten sekä
myös arvioi kurssin toteutumista
tilaajan näkökulmasta. Vuosien
aikana kurssien järjestelyt ja aikataulut on vakioitu sekä kurssit
on myös auditoitu. Tapahtuma
on toteutettavissa hyvin pienillä
järjestelyillä. Erityisen hyvältä
tilaajan näkökulmasta tuntuukin,
että kurssin sisältöä kehitetään
jatkuvasti palautteen mukaan, ja
kurssin aineisto pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Aluetoimiston
kannalta kurssi on erittäin hyvä
rakenteeltaan sekä sisällöltään ja
vie kurssikokonaisuutena eteenpäin varusmiesaikana aloitettua
syvän johtamisen toimintamallia.
Kiitokset kurssin johtajalle
sekä johtamiskouluttajille jälleen laadukkaan kurssin toteuttamisesta.
Lapin

aluetoimisto,
alueupseeri majuri
Reijo Hiltunen

Venäjä kasvattaa sotilasmenojaan
n Venäjä on lisännyt viime
vuosina puolustus- ja turvallisuussektorille suunnattuja budjettimäärärahoja. Jopa 40 %
federaatiobudjetista menee kyseisten sektoreiden menoihin.
Peräti 22,3 prosenttia menneen
vuoden budjetin määrärahoista
on niin sanottuja suljettuja tai
salaisia menoja, joiden tarkasta sisällöstä edes parlamentin
alahuoneen eli Duuman rivijäsenet eivät ole tietoisia. Pääosa
salaisista menoista kytkeytyy
tavalla tai toisella Puolustus- ja
turvallisuusasioihin.
Venäjän puolustusbudjetti
vuonna 2016 oli 56,4 miljardia
euroa. Koko budjetti oli 241
miljardia euroa. Myös muissa
menokohdissa on salaisia turvallisuuteen kohdistettuja menoja jotka kohdisuvat puolus-

distamisesta vuoteen 2020
mennessä näytti helpolta korkea öljynhinnan aikana. Nyt
alkavat vararahastot olla lopussa ja ongelmat kasautuvat.

Asevienti kasvaa
tasaisesti

tusmenoihin. Maailman maista
vain Saudi-Arabia ja Israel
käyttävät yhtä paljon varoja
puolustukseen ja turvallisuuteen.

Syyrian ja Ukrainan sotien
lasku rasittaa taloutta
Budjetin salaisten menojen
nopea kasvu selittyy var-

masti Venäjän aktiivisuudesta separatistein tukemisesta
Itä-Ukrainan alueella ja pommitusoperaatioista Syyrian sodassa. Presidentti Putinin oma
kansalliskaartin perustaminen
”sisäisen turvallisuuden” takia
on varmasti myös erittäin kallis operaatio.
Vuonna 2010 tehty päätös
asevoimien täydellisestä uu-

Valtionpankit määrättiin rahoittamaan sotateollisuusyhtiöitä koska budjettivarat eivät
riittäneet. Nyt asevalmistajat
ovat saaneet liian vähän tilauksia kotimaasta ja yhtiöt ovat
vaikeuksissa. Valtionpankit
karhuavat lainasaamisiaan ja
Venäjän valtio joutui takaajana loppuvuodesta tekemään
rajulisäys jotta pankit eivät
olisi joutuneet isoihin ongelmiin.
Asevienti on kasvanut tasai-

sesti koko 2000-luvuin alusta
lähtien. Vuonna 2001 Venäjä
vei 3,7 miljardilla dollarilla
ja vuonna 2015 oli summa
jo 14,5 miljardia. Maa onkin
USA:n jälkeen maailman toiseksi suurin asekauppias.
Kaupan on koko aseteknologian kirjo. Käsiaseita ja miljardien arvoisia ohjuspuolustusjärjestelmiä. Hävittäjien ja
helikoptereiden osuus on yli
60%, panssarivaunujen 20 %,
laivojen ja sukellusveneiden 10
% ja ohjusjärjestelmien 10 %.
Halutuimpia kauppatavaroita ovat olleet MIG ja SUHOI
hävittäjät, MI- ja KA taisteluhelikopterit, T-90 panssarit,
S-300 ja S-400 ohjusjärjestelmät. Kilo-luokan sukellusveneet ovat merihankintojen
kärjessä.

Sotateollisuussektori on
hyvin korruptoitunut
Sotateollisuuskauppaa koordinoi
ja valvoo Rosoboronexport -yhtiö joka kuuluu Rosteh - valtion
korporaatioon. Yhtiöllä on noin
50 myyntikonttoria eri puolilla
maailmaa.
Venäläisasiantuntijoidenkin
mukaan maan sotateollinen sektori on erittäin korruptoitunut, ja
ei-julkisten budjettimäärärahojen jatkuva lisääntyminen tekee
tilintarkastuksesta tai parlamentaarisesta kontrollista vaikeaa tai
täysin mahdotonta. Maan pääsotilassyyttäjä Sergei Fridinski on todennut, että kahden viime vuoden
aikana korruptioon on uponnut
varoja n. 14,5 miljardia euroa.
Venäjän Aika –lehti
Martti Kiuru, Pietari
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Suomen Salpa - dokumentti
maanpuolustustahdosta
n Osana Suomen itsenäisyyden

100-juhlavuotta valmistuu marraskuussa viime sotien aikaisesta
Suomen itärajan puolustuslinnoituksesta kertova dokumenttielokuva. Työnimeltään Suomen
Salpa – dokumentti maanpuolustustahdosta -elokuva esittelee Salpalinjan ensimmäisestä
lapionpistosta nykypäivään. Sen
tuottaa ja tekee storyTv films Oy
Lappeenrannasta. Yhtiön takana
ovat alan ammattilaiset, tuottajana Juha Huttunen ja kuvaajana
Ismo Korhonen.
Dokumentin levityssopimuksia haetaan ja toivottavasti elokuvateatterit ja tv-kanavat tulevat hankkimaan elokuvan esitysoikeudet. Harkinnassa on myös
DVD -tallenne.
Elokuva saa ensiesityksensä
Lappeenrannassa 26.11.2017,
päivänä jolloin 78 vuotta aikaisemmin Neuvostoliitto ampui Mainilan laukaukset. Ne
antoivat NL:lle tekaistun syyn
aloittaa talvisota. Yhdeksän
päivää talvisodan rauhasta ylipäällikkö C.G.E. Mannerheim
teki yhden miehen päätöksen
(22.3.1940) myöhemmin Suomen Salpa – nimen saaneen
itärajan linnoituksen rakentamisesta. Työmaa oli aikansa
suurin Suomessa.
Salpalinjassa ei koskaan taisteltu. Se täytti olemassaolollaan
tehtävänsä ja osaltaan vaikutti
nykyiseen rauhantilaan Suomessa.
- Siinä on riittävä syy ja motivaatio tehdä vielä suurimmalle
osalle suomalaisista tuntemattomasta Salpalinjasta uusi dokumenttielokuva, tuottaja Juha
Huttunen perustelee. Edellinen
dokumentti TV2:n tuottamana
on vuodelta 1990.
Sotiemme veteraaneja ja linnoittajaveteraaneja ei ole kauan
jäljellä, vielä on! Itsenäisen
Suomen juhlavuonna on sopiva
viime tipan hetki tehdä heidän
kunniakseen elokuva, joka kertoo tarinan suomalaisesta maanpuolustustahdosta ja mitä se saa
aikaan.
- Haluamme, että nekin suomalaiset, jotka eivät Salpalinjaa
vielä tunne, pääsisivät siihen
helposti tutustumaan. Samalla
elokuva viestittäisi näkijöilleen
sen tuskan ja vaivan, mitä linnoitustyöt osana Suomen selviytymistarinaa sodan vuosista
kertovat.
- Veteraanien työ ja maanpuolustustahto ovat osaltaan
nykyisen hyvinvointimme perusta. Sen me nykypolven kiitoksena veteraaneillemme haluamme tämän elokuvan kautta
välittää. Samalla yritämme tietoisesti kertoa nuorisollemme,
että maanpuolustustahdolla on
merkitystä! Sitä kannattaa pitää
aina yllä, jotta sitä ei taistelussa
tarvittaisi, niin kuin Salpalinja
osoitti, Huttunen sanoi.

Panssarieste

Kiinnostaa tutkijoita

Sota-ajasta nykypäivään
Suomen Salpa – elokuva jakautuu kolmeen osakokonaisuuteen.
Ensimmäisessä käsitellään linnoituksen suunnittelua ja rakentamista. Ääneen ja kuviin pääsevät ne,
jotka itse ovat olleet itärajamme
monumenttia rakentamassa, linnoittajaveteraanit. Heitä vielä kiitettävästi löytyi haastateltavaksi.
Dokumentin toisessa osassa
käydään läpi hyvin vähän käsiteltyä ja arkaluontoistakin kylmän
sodan aikaa. Miten Salpalinjaa
pidettiin kunnossa, miten sitä
varauduttiin käyttämään ja mitä
merkitystä sillä Suomelle oli.
Kolmannessa osassa tullaan
Salpalinjan nykypäivään. Siinä
käydään läpi niitä toimintoja ja
palveluja, mitä Salpalinjaan tutustumiselle nykyisin on tarjolla
ja millä tavalla Salpalinjan perintöä vaalitaan. Salpalinjaan valettu
betoni vahvistuu ja kovettuu vielä
muutaman kymmenen vuotta, sitten se alkaa kestämään. Museaalisena kohteena Salpalinjalla on
elinpäiviä kauas tulevaisuuteen.
Dokumentin kuvitus nojaa aikalaiskuviin, Salpalinjan rakenteiden kuvauksiin tässä ajassa ja
tietysti haastatteluihin Salpalinja-toimijoiden eri näkökulmista.
Elokuvan tekijöiden tiedossa ei
voi olla kaikki se mielenkiintoinen tieto, jota Salpalinjasta ihmisillä on. Tuotantoryhmä ottaa
vielä mielellään vastaan ajatuk-

sia, ehdotuksia ja ennen kaikkea
julkaisematonta tietoa Salpalinjan
saloista!
Elokuvan rahoitus nojaa tuotantoyhtiön omarahoitukseen,
avustajien ja haastateltavien talkootyöhön sekä anottuun tuotantotukeen. Yhtiö luottaa myös
yritysten ja yksityisten ihmisten
haluun kiittää elokuvan tuotantotuen kautta sotiemme veteraaneja
ja linnoittajaveteraaneja.

Salpalinja ennaltaehkäisevä pelote
Salpalinjan sotilaallisena johtavana asiantuntijana Suomessa
kenraaliluutnantti evp Heikki
Koskelo Helsingistä pitää Salpalinjan merkitystä jo sotavuosina
mutta myös niiden jälkeen selvänä. Koskelo oli paikalla elokuvan
tiedotustilaisuudessa.
- Salpalinja oli Neuvostoliiton
suuntaan ennaltaehkäisevä pelote.
Se yhdessä asekätkennän kanssa
vaikutti myös siihen, että sodan
jälkeisinä vaaran vuosina 1945 –
1950 Suomea ei miehitetty.
Koskelolla on vahva ammattituntuma Salpalinjaan. Hän on
työskennellyt lähes koko virkauransa Suomen itärajalla ja on
nimenomaan Salpalinjan historiasta ja sen merkityksestä selkokielinen. Koskelo oli vuonna
2002 perustetun Salpalinjan Perinneyhdistyksen ensimmäinen
puheenjohtaja.

Salpalinja kiinnostaa myös tutkijoita. Parhaillaan on työn alla
vähän tutkitusta Salpalinjasta ainakin kolme väitöskirjaa. Myös
niiden tekijöitä haastatellaan dokumenttielokuvassa.
Arkeologi, filosofian maisteri John Lagerstedt Helsingistä
valmistelee väitöskirjaa aiheesta
Salpalinja – toisen maailmansodan puolustuslinja kylmässä sodassa. Tutkimuksen lähtökohtana
on Salpalinjan maastoinventointihanke 2009 – 2012, jota hän
johti. Hanke oli suurin koskaan
aikaisemmin Suomessa toteutettu
arkeologinen inventointi.
Valtiotieteen maisteri Otto
Aura Helsingistä keskittyy tutkimuksessaan työvoiman, lähinnä työvelvollisten sotilaalliseen
käyttöön linnoitustöissä Suomessa toisen maailmansodan aikana.
Tutkimukseen liittyy Salpalinjan
rakentaminen välirauhan aikana
työvoiman ja sen sodanaikaisen
käytön suunnittelun kautta.
Filosofian lisensiaatti Virpi
Launonen Mikkelistä selvittää
väitöskirjatutkimuksessaan Salpalinjan rakentamisen aikaista
huoltoa, linnoittajien elämää parakkikylissä ja vapaa-ajan viettoa.
Lisätietoja:
Juha Huttunen,Ismo Korhonen
juha.huttunen@videoflow.com
ismoko@hotmail.com
0400650252, 0465201870
John Lagerstedt 045 678 4602
john.lagerstedt@novision.fi
Linkit: www.storytv.fi dokumentin traileriin https://vimeo.com/
197100880, http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2016/01/salpalinja-lyhyesti-ja-valokuvia.html
Heikki Koskelon ajatuksia kesällä
2016:http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2016/07/selkokielta-salpalinjasta-ja.html” http://salpalinjansalat.blogspot.fi/ 2016/07/selkokielta-salpalinjasta-ja.html
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Armas Ilvo
31.7.1920 – 10.1.2017

n 1970-luvun alkupäivinä oli Armas Ilvo kutsunut
simolaisia nuoria miehiä Palokankaalle tarkoituksena herättää kiinnostusta pienoispistooliammuntaan
kilpailumuotona. Kutsu herätti innostuksen kilpailun järjestämiseen. Niinpä ensimmäiset kilpailut
pidettiinkin viikon kuluttua. Sovittiin jatkoistakin,
koska kisat meni niinkin hyvin. Simon Kiri päätti
ottaa ko. harrastuksen muodon ja perusti Si-Ki:n
ampumahiihtojaoston. Armas oli sitten jaostossa puheenjohtajana loppuun asti.
Armaan toimenkuva oli hyvin monitahoinen ollen useissa järjestöissä mukana hyvin aktiivisesti.
Hän jaksoi ihan loppuun asti innostaa muitakin
kanssaihmisiä toimintoihin mukaan. Hänen musikaalinen taitonsa oli esimerkillinen. Hän lauloi mm.
kolmen valtakunnan rajapyykillä yhdeksän kertaa
Talvisodan päättymisen kunniaksi Sotaveteraanin
iltahuudon sekä Itsenäisyyden päivän Presidentin
linnan juhlassa saman laulun Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistölle. Myös monissa tilaisuuksissa hän
esiintyi laulajana hyvin arvostetusti.
Armas oli Simon reserviläisjärjestössä alusta asti
mukana toimien suurimman osan yhdistyksen puheenjohtajana, toimien muissakin järjestöissä esimerkillisesti. Hän piti itsestään huolta kuntoillen
monipuolisesti mm. hiihtäen ja pyöräillen. Veteraanien MM-hiihtokilpailuissa omassa ikäsarjassaan
hän voitti useita kultamitaleja ympäri maailmaa
pidetyissä kilpailuissa.
Me jälkeen jääneet tulemme Armasta muistamaan
ja kaipauksella ikävöimään hänen monitahoista ja
mieliin painuvaa elämäänsä. Mutta kuten Sotaveteraanin iltahuudon viimeiset sanat kuuluvat

”MAA ÄITI SUOJAANSA SULKEE,
VARTIJA POISSA NYT ON”,
Simon Reserviläiset ry / Antero Martimo

Armas Ilvon ja muiden veteraanien laulu
tasavallan presidentti Sauli Niinistölle ja rouva
Jenni Haukiolle 6.12.2015. Kuva: Ylen verkkosivut

Ilmapuolustuspiiri
n MPK:n Ilmapuolustuspiirin vuoden 2016 kouluttaja on Väänäsen Heikki
(kapt. evp). Heikki on ollut
aktiivisesti mukana Ilmapuolustuspiirin toiminnassa
yli kymmenen vuoden ajan,
toimien kouluttajana, usean
harjoituksen johtajana ja
Ruosteisen Leenan oikeana kätenä.
Ilmapuolustuspiirin standaarilla palkittiin pohjoiselta alueelta Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivueen
Rovaniemen tukikohta monivuotisesta, hyvästä yhteistyöstä ja tuesta Ilmapuolus-

tuspiirin ja Suomen lentopelastusseuran kursseille sekä
Lapin pelastuslaitokselta
palopäällikkö Jyri Keränen hyvästä yhteistyöstä ja
Röyttä-harjoitusten kiitettävästä johtamisesta.
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Kiitoskonsertti

LAPIN LOTILLE JA
PIKKULOTILLE
n Lapin Lottaperinneyhdistys
ry järjestää 11.5.2017 alkaen
klo 18.00 Lapin lottien konsertin Rovaniemen kirkossa.
Konsertissa soittaa Lapin Sotilassoittokunta johtajanaan
kapellimestari Jaakko Nurila. Valtioneuvosto on hyväksynyt konsertin Suomen
Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan. Konsertti on myös Lapin Lottaperinneyhdistyksen 15-vuotisjuhla.
Konsertti on Lapin Lottaperinneyhdistyksen kunnianosoitus ja kiitos Lotille
ja pikku-Lotille. Lotta-veteraanit antoivat nuoruutensa
isänmaamme puolustamisessa ja rakentamisessa sekä
sota- että kotirintamalla. On
tärkeää ja erittäin kiireellistä
muistaa kaikin tavoin Lotta-veteraanejamme. Yhdistys
tekee kaikkensa, että voisimme saada konserttiyleisöön
mahdollisimman monta Lotta-veteraania eri puolilta Lappia. Kuljetusten tukipyynnöin
yhdistys on kääntynyt Lapin

liikennöitsijöiden puoleen,
jotta Kemi-Tornion, Kemijärven ja Sodankylän suunnalta
tavoittaisimme Lotta-konserttiyleisöä.
Ennen konserttia klo 16 –
17.30 Sotilaskotisisaret tarjoavat konserttiyleisölle Rovaniemen kirkon puoleisella
parkkipaikalla pullakahvit.
Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston varusmiehet valvovat
ja auttavat kahvituspaikalla ja
kirkkoon siirtymistä.
Konserttiin ovat kaikki tervetulleita. Ohjelmamaksu on
10 euroa.
Konsertin kuljetus ja tarjoilukulujen peittämiseksi
voivat yhdistykset ja henkilöt
tehdä lahjoituksen
Lottaperinneyhdistyksen tilille FI60 5640 81200 18013.

Erikoisrajajääkärikoulutus
on haastava
koulutusmuoto
n Lappilaiset nuoret miehet ovat tottuneet
kulkemaan luonnossa ja heidän fyysinen
kuntonsa on myös hyvää tasoa ikäluokkaan
verrattuna. Nyt kannattaakin näiden nuorten
miesten harkita myös erikoisrajajääkärikoulutusta Immolassa varusmiespalveluksen kohteeksi. Koulutus on kovaa mutta motivoivaa
ja ryhmähenki on poikkeuksellisen vahva
koulutettavien keskuudessa.

Lisätietoa: Helka Urponen, pj. puh. 0400 891 219 ja
Hannele Simonen, siht. puh.
0400 966 920

AUTTAA LÄHELLÄ JA KAUKANA

LAPIN
LOTTAPERINNEYHDISTYS
n Hallitus on v. 2016 tehnyt
päätöksen, että LAPIN NUIJA -lehti lähetetään kaikille
jäsenille v. 2017.
Yhdistyksen hallitukseen
kuuluvat: Helka Urponen pj,
Eila Kela taloudenhoitaja,
Hannele Simonen sihteeri,
Eija Räihä ja Bertta Niemi
kaikki Rovaniemeltä, Elsa
Kantola Tervola, Tuula Karjalainen Posio, Marja-Leena
Laitinen Kemi, Irja Lausto
Sodankylä, Anitta Liikamaa
Keminmaa, Hilkka Naakka
Kemijärvi, Salme Pihlajanmaa Tornio ja Riitta Vihriälä
Kemijärvi.
***

Etukäteistieto: Yhdistyksen kevätkokous pidetään
30.3.2017 Rovaniemellä,
paikka ilmoitetaan jäsenkirjeessä.

!
Osallistu sinäkin ahjoita
yhteisvastuu.fi/l

***
Lapin Lottaperinneyhdistys
on järjestämässä loppukesällä
Lotille ja pikku-Lotille suunnattu HFK-kurssin, tästäkin
jäsenkirjeessä lisää.
***
Hannele Simonen
Heinämiehentie 9
96300 Rovaniemi
040-7407634
hannele.simonen@gmail.com

LAPIN NUIJA
nro 2 ilmestyy 9.6.
Materiaali viim. 24.5.

Vapaaehtoista
maanpuolustusta
tukee
Harri Tauriainen
Kaupunginvaltuutettu

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

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

Kuvat Aleksi Lohela
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UUSI ASEDIREKTIIVI ei estä reserviläistoimintaa tai muuta aseharrastamista
n Sisäasianministeriön johtava asiantuntija Johanna Puiro
ja Puolustusministeriön vanhempi osastoesiupseeri Jukka
Kotilehto kuvaavat blogissaan
asedirektiivin käsittelyn tilannetta EU:ssa.
EU:n asedirektiivi toteutuu,
mutta vielä on osin epäselvää
missä muodossa. On myös
varmaa, että direktiivi tuo
muutoksia kansalliseen aselainsäädäntöömme ja aiheuttaa tarpeen tarkentaa säännöksiä, jotka vaikuttavat osin
myös reserviläistoimintaan ja
muuhun ammunnan harrastamiseen. Tärkeää on kuitenkin
muistaa, että uusi asedirektiivi
ei estä reserviläistoimintaa tai
muuta aseharrastamista. Myös
tämän suuntaisia vaihtoehtoja oli olemassa neuvottelujen
alkaessa.
Mitä asedirektiivistä tulee
siis ajatella suhteessa reserviläistoimintaan tai ammunnan
harrastamiseen? Reserviläistoiminta on aina ollut arvostettua, mutta asedirektiivin
myötä siitä tulee entistä arvostetumpaa ja laillisempaa
ennen kaikkea Euroopan unionin ja myös muiden maiden
silmissä. Suomen sotilaallisen
puolustuskyvyn ylläpidon
ensisijaisena päämääränä on
muodostaa ennaltaehkäisevä
kynnys sotilaallisen voiman
käytölle ja sillä uhkaamiselle
sekä kyky torjua maahamme
kohdistuvat hyökkäykset. Vapaaehtoinen maanpuolustus
tukee kustannustehokkaasti
mainittujen päämäärien saavuttamista ja on samalla merkittävä maanpuolustustahdon
ylläpitäjä ja kehittäjä. Käydyissä neuvotteluissa ja niissä
esiin tuotu ”Suomen malli” on
nyt entistä tunnetumpi myös
Suomen rajojen ulkopuolella.
Tämä antaa myös mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen.
Komissio antoi heti Pariisin
2015 terrori-iskujen jälkeen
ehdotuksen ns. ampuma-asedirektiivin muuttamiseksi.
Komissio oli jo noin vuoden
ajan valmistellut tätä direktiiviehdotusta ja päätti Pariisin
tapahtumien vuoksi nopeuttaa asian käsittelyä. Ampu-

ma-asedirektiivin tarkoituksena on huolehtia siitä, että
sisämarkkinat toimivat ampuma-aseiden osalta ja samalla
taata korkea turvallisuustaso
EU:n kansalaisille. Tämän
vuoksi komissio ehdotti tiukempia ehtoja ampuma-aseiden hankinnalle ja hallussapidolle. Asedirektiiviehdotuksella pyritään myös torjumaan
terrorismia osana laajempia
EU:n kokonaisvaltaisia toimia
terrorismin ehkäisyssä.
Komission tavoitteena oli
puuttua erityisesti aseisiin,
joita käytettiin viimeaikaisissa terroristi-iskuissa. Komissio ehdotti, että kaikista vaarallisimmat aseet kielletään
- myös deaktivoituina. Komissio ehdotti myös rajoituksia
internetissä tapahtuvaan ampuma-aseiden kaupankäyntiin
sekä parannuksia jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten väliseen ampuma-aseita
koskevaa tiedonvaihtoon.
Monet ehdotuksista vahvistaisivat asekaupan valvontaa ja
yhtenäistäisivät EU:n ampuma-aselainsäädäntöä. Tavoitteena oli näin vahvistaa kansalaisten turvallisuutta.

Suomi on johdonmukaisesti edistänyt
omia tavoitteitaan
neuvotteluissa

Suomella oli valtioneuvoston
ja eduskunnan linjaama selkeä
kanta neuvotteluissa alusta alkaen. Suomessa katsottiin, että ehdotuksella toteutuessaan
voisi olla monia kielteisiä
vaikutuksia vapaaehtoiseen
maanpuolustukseen, metsästykseen, urheiluammuntaan
ja asekeräilyyn. Suomen ja
maanpuolustuksen kannalta merkittävimpänä pidettiin
sitä, että komissio ehdotti,
että ns. itselataavat kertatuliaseet, jotka muistuttavat sarjatuliasetta olisivat jatkossa
kiellettyjen aseiden luokassa
eli ns. A-luokassa. Vapaaehtoisen maanpuolustustyön
turvaamisen lisäksi Suomen
tavoitteena neuvotteluissa oli
se, että asedirektiivillä ei saisi olla merkittäviä kielteisiä
vaikutuksia metsästyksen toimintaedellytyksiin tai urhei-

www.veripalvelu.fi
• Ajankohtaista tietoa
• Testaa sovitko
luovuttajaksi
• Veritilanne
juuri nyt
Klikkaa sivulle!

luammunnan ja asekeräilyn
harjoittamiseen.
Suomen kokonaisturvallisuuden malli, samoin kuin puolustusratkaisumme, laajaan
reserviin nojaava yleinen
asevelvollisuus, poikkeaa
muiden Euroopan unioniin
kuuluvien maiden turvallisuusratkaisuista. Onkin luonnollista, että Suomi joutui
ponnistelemaan, jotta muut
jäsenmaat, komissio ja Euroopan parlamentti ymmärsivät
komission ehdottaman aseiden luokittelun merkityksen
Suomen maanpuolustukselle.
Suomi on edistänyt johdonmukaisesti tavoitteitaan neuvottelujen aikana voimakkaasti niin poliittisella kuin virkamiestasollakin. Tärkeimpänä
viestinä on ollut, että Suomi
ei hyväksy asedirektiiviin
muutoksia, jotka vaikuttavat
haitallisesti vapaaehtoisen
maanpuolustuksen toimintaedellytyksiin ja reserviläisten
koulutukseen. Lisäksi olemme
muiden samanmielisten EU:n
jäsenmaiden kanssa tuoneet
voimakkaasti esille alkuperäisen direktiivimuutosesityksen
negatiiviset vaikutukset niin
ampumaharrastukseen, asekeräilyyn kuin metsästykseen.
Tärkeimpinä vaikuttamisen
kohteina ovat olleet komissio ja Euroopan parlamentti
ja erityisesti asedirektiivistä
vastaava europarlamentaarikko Vicky Ford. Myös tietyt
suomalaiset europarlamentaarikot ovat olleet asiassa
erittäin aktiivisia. Direktiivistä päätetään jäsenvaltioiden
määräenemmistöllä ja eri tahojen näkemykset vaihtelevat
suuresti. Tämän vuoksi Suomi
on pyrkinyt aktiivisesti etsimään rakentavia kompromissiehdotuksia, joilla direktiiviä
on voitu suunnata Suomelle
suotuisaan suuntaan - ja hyvin usein ehdotuksemme ovat
saaneet kannatusta.

Tavoitteena lopputulos tämän vuoden
loppuun mennessä
Suomi hyväksyi yhdessä muiden EU-maiden kanssa kesäkuussa ns. neuvoston yhtei-

sen kannan, joka on toiminut
puheenjohtajamaa Slovakian
ohjenuorana trilogineuvotteluissa. Suomen tavoitteet toteutuivat neuvoston kannassa
hyvin. Asedirektiivineuvottelut ovat nyt Brysselissä ns.
trilogivaiheessa, jossa neuvosto, Euroopan parlamentti
ja komissio neuvottelevat yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Puheenjohtajamaa Slovakian johdolla järjestettiin
viimeinen korkean tason trilogikokous 5.12.2016. Neuvoston ja Euroopan parlamentin
osalta neuvotteluissa löydettiin pitkälle yhteisymmärrys,
komissiolle jäi vielä pohdintaan erityisesti aseiden luokittelu. Asedirektiivi on kaikille
instituutioille tärkeä asia ja
tavoitteena on edelleen saavuttaa neuvottelujen lopputulos tämän vuoden loppuun
mennessä.
Tämän hetkisen neuvottelutilanteen perusteella voidaan
esittää arvioita Suomen kannalta keskeisimmistä muutoksista:
Joitain uusia aseita tullaan
sijoittamaan ns. kiellettyjen
aseiden A-luokkaan. Tällä
hetkellä pöydällä on malli,
jossa keskisytytteisten puoliautomaattiaseiden ja isojen
lippaiden yhdistelmät kiellettäisiin ja mahdollisesti
myös tietyt isot lippaat. Lisäksi kiellettäisiin sellaiset
pitkät puoliautomaattiaseet,
jotka voisi helposti lyhentää.
On kuitenkin huomattava,
että näihinkin A-luokan aseisiin voisi kuitenkin jatkossakin saada luvan esimerkiksi
maanpuolustustarkoituksessa
ja ampumaurheiluun. Lisäksi vaikuttaisi siltä, että myös
keräilijöillä olisi mahdollisuus
saada A-luokan aseisiin lupa
asekokoelmiaan varten, joilla
on historiallista tai kulttuurista merkitystä.

Aselupien ikärajoihin
ei tulossa muutoksia

Aselupien alaikärajaa oltiin
neuvottelujen aikana useampaan kertaan nostamassa.
Suomi toi esiin oman rinnakkaislupakäytäntönsä ja
ikärajan noston merkityksen

metsästysharrastukselle. Nyt
keskustelut ikärajan nostamisesta ovat päättyneet ja ikärajat säilyvät nykyisellään.
Komission ehdotuksessa
myös etäkauppa oltiin kieltämässä kokonaan yksityisiltä henkilöiltä. Tätä pidettiin
Suomen tapaisessa maassa
haasteena. Nyt direktiivi on
edelleen sallimassa etäkaupan, aseen ostajan henkilöllisyys ja aselupa tulee kuitenkin
tarkistaa viimeistään aseen
toimituksen yhteydessä.
Suomen tavoitteena oli
myös se, että jäsenvaltiot
voivat kansallisesti päättää
ja säätää lääkärintarkastuksista aseluvan edellytyksenä.
Nyt tiedossa olevan asedirektiiviluonnoksen mukaan
jäsenvaltioiden tulisi luoda
monitorointijärjestelmä, jolla
seurataan luvan edellytysten
olemassaoloa. Osana monitorointijärjestelmää myös

relevantti lääketieteellinen
tai psykologinen tieto tulee
arvioida, mutta jäsenvaltiot
päättävät itse monitorointijärjestelmän yksityiskohdista ja
johdantokappaleessa tarkennetaan, että jäsenvaltiot päättävät itse mahdollisista lääkärin/psykologin tarkastuksista
ja niiden ajoituksesta. Suomessa aseluvan haltijoiden
lupaedellytyksien seuranta on
jo nyt kansallisesti järjestetty.
Asedirektiivi on nyt viimeistelyvaiheessa ja työtä
Suomen kantojen edistämiseksi jatketaan loppuun saakka samalla tarmolla ja vakavuudella kuin on tähänkin asti
tehty.

Sisäasianministeriön johtava asiantuntija Johanna
Puiro ja Puolustusministeriön vanhempi osastoesiupseeri Jukka Kotilehto
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Mikko Halkilahti:

Reservistä siviilipalvelukseen siirtymistä
ilmiönä pitää tutkia tarkemmin
n Viime viikkoina on keskusteltu reservistä siviilipalveluun
siirtyneiden reserviläisten lukumäärän huomattavasta kasvusta viimeisen kahden vuoden
aikana. Keskustelun ytimessä
on ollut reservistä siviilipalvelukseen siirtyneiden henkilöiden motiivien arviointi ja jopa heidän syyllistäminen. On
kuitenkin syytä muistaa, että
nämä henkilöt toimivat nykyisten lakien mukaisesti. Keskustelun fokus onkin syytä kääntää
siihen, mitä syitä kasvaneelle
reservistä siviilipalvelukseen
siirtymiselle on, ja kuinka reserviläisten sijoittumista kokonaisturvallisuuden eri tehtäviin
voitaisiin edistää, totesi Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti
Rovaniemen Reserviupseereiden 80 -vuotisjuhlissa 29.1. pitämässään puheessa.
Reservistä siviilipalveluk-

seen siirtyneiden lukumäärä on
noussut aikaisemmasta muutamasta sadasta henkilöstä vuoden 2015 ennätykseen, noin
tuhanteen henkilöön. Viime
vuonna heitä oli vajaat 800
henkilöä. Yksittäistenhenkilöiden syyttelyn sijaan tärkeämpää on selvittää onko reservistä
siviilipalvelukseen siirtymiseen
liittyvässä lainsäädännössä ja
ohjeistuksessa muutostarpeita.
Reservistä siviilipalvelukseen siirtymistä ilmiönä pitää
tutkia tarkemmin. Osasyynä
kasvaneisiin lukumääriin on
varmasti vuosien 2012-2014
kertausharjoitusten vähyys
sekä sitä seuranneet reserviläiskirjeen lähettäminen ja
kertausharjoitusmäärien palautuminen välttävälle tasolle
vuodesta 2015 alkaen. Reserviläisille saattoi vuosikymmen
alussa muodostua kuva, ettei
harjoituksia enää ole. Asiaa on

heikentänyt myös puolustusvoimien lähes olematon yhteydenpito sodan ajan sijoitettuihin
joukkoihin, muusta reservistä
puhumattakaan. Tätä varten
puolustusvoimien ja reservin

Puheenjohtaja Ilpo Pohjola

Reserviläisyydestä ja
siviilipalveluksesta
n Nopea tiedonvälitys ja sosiaalisen median voima näkyi
Reserviläisliiton saamassa huomiossa. Eilinen ulostulo oli liiton
tiedotuslinjan mukaista, vaikka
sanavalinnat eivät olleet parhaat
mahdolliset tässä tilanteessa.
Toiminnanjohtajamme henkilökohtainen kannanotto Reserviläisliiton Facebook-sivuilla
aiheutti ennennäkemättömän
keskustelun. Samoin tiedotusvälineet ovat ottaneet asian hyvin
laajasti ja näkyvästi käsittelyyn.
Heti aluksi haluan todeta, että
Reserviläisliitto on huolissaan
ilmiöstä, jossa reservistä siirrytään siviilipalvelukseen. Liittona
emme kuitenkaan halua kärjistää eri ryhmien välejä emmekä
kyseenalaistaa ihmisten laillisia
oikeuksia. Sen sijaan me haluamme tuoda väriä yhteiskunnallisen keskustelun harmaaseen
massaan.
Kuuntelin tänään aamulla Presidentti Sauli Niinistön haastattelun. Hänen arvoihin perustuvaan
näkemykseen ihmisten kohtelusta on helppo yhtyä. Minä henkilökohtaisesti näen tämän eilen alkaneen vyöryn arvokeskusteluna
ja peilaan sitä liittoomme arvoihin, isänmaallisuus, samanarvoisuus, luotettavuus ja uskottavuus.
Reserviläisliiton toiminnan
perustana ovat sen isänmaalliset
jäsenet, joiden jäsenyyden motiivina on maanpuolustustahto,

reserviläisyys ja isänmaan puolustaminen kaikissa olosuhteissa.
Jokainen ihminen kokee nämä
asiat eri tavalla ja liittomme tehtävä onkin viestiä monipuolisesti
jäsenistöllemme tärkeistä asioista. Facebook-päivitysten perusteella meitä seuraavat ihmiset
ovat pääosin samaa mieltä nyt
kerrotun perusviestin kanssa.
Tähän keskusteluun peilattuna samanarvoisuuden käsitän
niin, että meillä kaikilla on samanlaiset oikeudet, mutta ennen
kaikkea velvollisuudet. Meidän
kaikkien suomalaisten velvollisuus on huolehtia isänmaastamme; kukin niillä edellytyksillä
ja resursseilla joita omaamme.

Se mitä Suomi nyt 100-vuotiaana on, ei ole syntynyt ilman
pääosin samanlaista käsitystä
velvollisuuksista isänmaatamme
kohtaan.
Jäsenistömme voi luottaa siihen, että pidämme myös tulevaisuudessa heille tärkeitä asioita
esillä eri medioissa. Viestintämme tule olemaan kantaaottavaa
ja joskus ravistelevaakin, mutta
pitäydymme faktoissa. Panostamme merkittävästi siihen, että
tuomme julkiseen keskusteluun
aiheita, jotka kulloinkin ovat
ajankohtaisia.
Haluamme jatkossakin olla
uskottava yhteiskunnallinen keskustelija ja muotoilla viestimme
niin, että se ottaa kantaa, mutta ei
tahallisesti loukkaa ihmisiä, eikä
aiheuta tarpeetonta vastakkainasettelua. Viestintämme on osa
yhteiskunnallista vaikuttamistamme ja edunvalvontatyötämme, jolla tuemme jäsentemme
toimintaedellytyksiä isänmaallisen harrastuksen parissa.
Uskon, että tulevaisuudessakin käsittelemme monia sellaisia asioita jotka menevät meillä kaikilla tunteisiin. Värikkäät
keskustelut puolesta ja vastaan
ovat tervetulleita, koska ne nostavat esille tärkeitä näkökulmia
ja saamme asiaamme esille. Nyt
käsittelyssä oleva reservistä sivariksi aihe osoittautui juuri sellaiseksi.

sähköisessä vuorovaikutuksessa, joka mm. mahdollistaisi reserviläiselle oman osaamisen ja
toimintakykytietojen päivittämisen puolustusvoimien rekistereihin, on pikaisesti päästävä
puheista käytännön toimiin,
Halkilahti vaati.
Kokonaisturvallisuuden -käsite unohdetaan usein puhuttaessa reserviläisistä. Maassamme on noin 900 000 reserviläistä varareservi mukaan laskien.
Sodan ajan joukoissamme on
230 000 taistelijaa, eli vain
noin joka neljännellä reservissä
olevalla on sodan ajan sijoitus.
Vaikka sodan ajan joukot tarvitsevatkin täydennystä, niin
paljon henkilöitä jää näiden
tehtävien ulkopuolelle.
Taistelevien joukkojen lisäksi
tarvitaan paljon ihmisiä myös
kriisien aikana yhteiskunnan
pyörittämiseen sekä kuntien
ja muiden turvallisuusviran-

omaisten poikkeusolojen tehtäviin. Yhteiskunnan elintärkeitten toimintojen ylläpitäminen vaatii henkilöstöä ja usein
heidät onkin henkilövarattu
eli vapattu. Heidät on siis varattu työnantajansa kriittisiin
tehtäviin myös poikkeusoloissa. Monella taholla, etenkin
kunnissa, poikkeusolojen varautumissuunnitelmat eivät ole
ajan tasalla. Kriisiajan henkilöstön osalta kuvitellaan, että
kunnan tai kaupungin palkatut
työntekijät riittävät hoitamaan
tehtävät myös poikkeusoloissa.
Erityisesti kriisien pitkittyessä
näissä tehtävissä pitää pystyä
hyödyntämään vapaaehtoisia
reserviläisiä, varusmiespalvelusta suorittamattomia naisia
sekä siviilipalveluksen suorittaneita huomattavasti nykyistä
paremmin. Eteenkin reserviupseereiden osaamista kannattaa
hyödyntää näiden organisaati-

oiden johtotehtävissä, Halkilahti toteaa.
Suomen Reserviupseeriliiton
toimesta ratkaisuksi on esitetty
yleisen varaamisrekisterin perustamista maahamme. Tästä
rekisteristä löytyisi kaikkien
suomalaisten poikkeusolojen
tehtävät. Tällä tavalla henkilöille voitaisiin suunnitella kriisin
ajan tehtäviä ilman päällekkäisyyksiä. Tämä antaisi mahdollisuuden myös henkilöille,
jotka eivät halua aseellisesti sodan ajan joukoissa maatamme
puolustaa, hoitaa kansalaisvelvoitettaan ilman siviilipalvelukseen siirtymistä. Toisaalta
tarvitaan myös kattavaa selvitystä, kuinka siviilipalveluksen
suorittaneiden henkilöiden työpanosta ja osaamista voitaisiin
hyödyntää nykyistä merkittävästi enemmän kokonaisturvallisuuden eri tehtävissä, Mikko
Halkilahti sanoi.  

Nykypäivän ri
n Liiton Facebook-sivuilla

syntyi someraivo reservistä
kieltäytymistä käsitelleestä
päivityksestä. Mutta mitä
termiä pitäisi käyttää reserviläisistä, jotka päättävät
siirtyä siviilipalvelukseen,
kun postiluukusta tipahtaa
kertausharjoituskutsu?
Yleisradio julkaisin eilen jutun, jossa se kertoi
reservistä kieltäytyneiden
määrän kolminkertaistuneen viime vuonna. Kun
ennen rivistä lipesi vuosittain parisataa reserviläistä,
on määrä liikkunut parin
viime vuoden aikana lähemmäs tuhannen tasolla.
Jaoin YLE:n uutisen liiton Facebook-sivulle saatesanoilla ”Reservistä siviilipalvelukseen siirtyminen
on tämän päivän rintamakarkuruutta. Oletko asiasta
samaa mieltä?” Tästä seurasi
133 kommenttia ja 49 jakoa
toistaiseksi synnyttänyt somemyrsky, jossa oli paljon
kommentteja sekä puolesta
että vastaan.
Osa piti rintamakarkuriksi nimittelyä loukkaavana,
kun taas osa käytti reservistä kieltäytyneistä paljon
pahempiakin nimityksiä.
Ja jokaisen nykypäivän some-keskustelun tapaan herjattiin tietysti pakolaisia ja
haukuttiin Sipilä hallitus sekä EU.

Aamulla soitti Helsingin
Sanomien toimittaja tivaten,
onko kyseessä liiton kanta
ja miksi oltiin tätä mieltä.
Kerroin, että kanta oli omani mutta, että valtaosa jäsenistämme olisi varmasti
asiasta pitkälti samaa mieltä.
Totesin myös, ettei tätä ilmiötä pidä tarkastella vain
juridiikan, etiikan tai filosofian näkökulmasta vaan pitää miettiä myös sitä, miksi
reservistä kieltäytyminen on
lisääntynyt juuri nyt.

Taustalla
kertausharjoitusten
määrän kasvu ja
reserviläiskirje
Kataisen hallitus leikkaisi
muutamia vuosia sitten puolustusmenoista 200 miljoonaa euroa, minkä johdosta
Puolustusvoimissa säästettiin lähes kaikesta. Leikkuriin joutuivat myös reservin
kertausharjoitukset, joihin
kutsuttiin vuosittain vain
muutama tuhat reserviläistä. Hallituksen vaihduttua
keväällä 2015 määrärahoja
lisättiin ja kertausharjoituksia alettiin taas järjestää parille kymmenelle tuhannelle
reserviläisille vuosittain.
Lisäksi jokaiselle reserviläiselle lähetettiin kirje, jossa
kerrottiin mahdollisesta sodan ajan sijoituksesta.
Tuskin on sattuma, että re-

servistä kieltäytyjien määrä
on kolminkertaistunut samana ajanjaksona. Siihen
en sen sijaan usko hetkeäkään, että pasifismi ja muu
asepalvelukseen kielteisesti
suhtautuva ajattelu olisi kasvanut samassa suhteessa.
Oletan, että valtaosalla täydennyspalvelukseen hakeutuvista on taustalla mukavuudenhalu.
Ja onhan toki niin, että
viikon viettäminen päivät
siisteissä sisätöissä ja illat
oman olohuoneen sohvalla
Netflixiä tuijottaen on huomattavasti mukavampaa
kuin vaikkapa juokseminen Sodankylän pakkasissa
maastopuku päällä ja rynnäkkökivääri kädessä.

Miksi siviilipalvelukseen
siirtyminen on
niin helppoa?
Siviilipalvelukseen hakeutuminen onnistuu reserviläiseltä
täyttämällä täydennyspalvelushakemus ja toimittamalla
se Puolustusvoimille tai siviilipalveluskeskukselle.
Hakemuksen voi kätevästi
jättää vasta kertausharjoituskutsun saamisen jälkeen ja
vieläpä itse harjoituksenkin
aikana. Hakemus hyväksytään automaattisesti.
Miten tämä voi näin
mennä maassa, jonka puolustus pohjautuu reserviin?
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Puolustus ei perustu
vapaaehtoisuuteen
n Reserviläisliitto jakaa puolustusministeri Jussi Niinistön
tänään ilmaiseman huolen reservistä kieltäytymisen lisääntymisestä ja pitää nykytilannetta kestämättömänä.
Viime vuonna 700 kertausharjoituskutsun saanutta reserviläistä päätti siirtyä siviilipalveluksen piiriin ja vuotta
aiemmin heitä oli peräti tuhat.
Reserviläisliitto katsoo ilmiön
heikentävän yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin
pohjautuvan puolustusjärjestelmämme toimivuutta sekä uskottavuutta synnyttämällä kuvaa,
jonka mukaan puolustus perustuisi vapaaehtoisuuteen.
Reserviläisliitto muistuttaa,
että kaikkia kansalaisia koskeva
velvollisuus puolustaa maata on
kirjattu perustuslakiin. Lisäksi
asevelvollisuuslaissa säädetään,
että jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvolli-

Reserviläisiä
kertausharjoituksissa.
(Kuva:
Reserviläisliitto)

intamakarkuruutta?
Suomen
puolustusvoimien
sodan ajan vahvuus on 230.000
henkilöä, josta yli 95 prosenttia
on reserviläisiä. Järjestelmä toimii käytännössä vain, jos reserviläisiä kutsutaan säännöllisesti
kertausharjoituksiin ja jos he
niihin myös osallistuvat.
Moni oli pahoittanut mielensä rintamakarkuri-termin käytöstä. Se ei toisiaan ollut harkittua eikä oikeutettua ajatellen
sotiemme veteraaneja. Vuosina
1939 -1945 rintamakarkuruut-

ta aina välillä esiintyi mutta
yleensä oli kyse kranaattikauhusta, kuolemanpelosta, pakokauhusta tai joukkopsykoosista, jotka erityisesti kesällä 1944
aiheuttivat paljon taisteluasemista pakenemisia. Valtaosa
paenneista palasi kuitenkin
takaisin etulinjaan saatua ruokaa, juomaa ja nukuttuaan yön
yli.
Pyydän
anteeksi
näiltä
sotiemme veteraaneilta enkä
enää käytä reservistä kieltäy-

tyjistä tätä termiä. Käytetään
tästä mukavuudenhaluisesta ja
itsekeskeisestä porukasta jatkossa vaikkapa nimitystä reservikarkurit.
Olli Nyberg

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg käsittelee
blogissaan Puolustusvoimia,
puolustusjärjestelmämme kehittämistä sekä vapaaehtoista
maanpuolustustyötä.

Kertausharjoitusten lisääntyminen
ja reserviläiskirjeet
ovat kasvattaneet
täydennyspalvelukseen hakeutuvien
reseviläisten määriä. (Kuva: Puolustusvoimat)

nen sen vuoden alusta, jona
hän täyttää 18 vuotta, sen
vuoden loppuun, jona hän
täyttää 60 vuotta. Miehistöön kuuluvien osalta asevelvollisuus päättyy, kun
henkilö täyttää 50 vuotta.
Mikäli henkilön vakaumukseen perustuvat syyt
estävät asepalveluksen suorittamisen, antaa laki mahdollisuuden siviilipalvelukseen. Tähän palvelukseen
kuuluu arkipäivinä klo 8.4516.00 tapahtuvaa opetusta,
jonka kesto on neljä viikkoa.
Tämän jälkeen henkilö suorittaa 319 päivän mittaisen
työpalveluksen.
Varusmiespalveluksen
tai naisten vapaaehtoisen
asepalveluksen jälkeen reserviin siirtynyt henkilö voi
koska tahansa siirtyä siviilipalvelusvelvolliseksi hakemalla täydennyspalveluun,
joka kestää enintään 40
päivää. Tällä hetkellä täydennyspalveluksen kesto on
kuitenkin vain viisi päivää.

Tilanne
kestämätön

Reserviläisliitto pitää puolustusjärjestelmämme kannalta kestämättömänä tilannetta, jossa puolen vuoden
asepalveluksen suorittanut,
miehistöön kuuluva henkilö
kuittaa asevelvollisuuslaissa
säädetyt kertausharjoitusvelvoitteensa viiden päivän
täydennyspalveluksella.

Asiantila sopii erityisen huonosti yhteen sen kanssa, että
reserviin kuuluvien kertausharjoitusvelvoitteet kaksinkertaistettiin asevelvollisuuslain muutoksella viime kesänä.
Lakimuutoksen taustalla
olivat Ukrainan tapahtumat ja
sotilaallisen jännityksen kiristyminen Suomen lähialueilla.
Miehistöön kuuluvan reserviläisen lakisääteinen kertausharjoitusvelvoite on nyt miehistöllä 80 vuorokautta ja upseereilla
sekä aliupseereilla peräti 200
päivää. Normaalitilanteessa
kertausharjoituskutsu tulee
lähettää reserviläiselle kolme
kuukautta ennen harjoitusta
mutta poikkeustilanteessa kertausharjoitukseen voidaan määrätä heti.
Reserviläisliitto kunnioittaa
jokaisen henkilökohtaista vakaumusta mutta muistuttaa samalla, että Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2015 tekemän
Siviilipalveluksen muuttuneet
merkitykset maanpuolustusvelvollisuuden kokonaisuudessa
-raportissa vähemmistö ilmoitti
hakeutuneensa siviilipalvelukseen vakaumuksensa pohjalta.
Raportin mukaan keskeiset siviilipalvelukseen hakeutumisen
syyt olivat käytännöllisiä.

Siviilipalvelusta
kehitettävä asevelvollisuuslain hengessä

Reserviläisliitto haluaa kiinnittää huomiota myös siihen, ettei
siviilipalveluksen suorittaneille ja täydennyspalvelukseen
siirtyneille reserviläisille ole
käytännössä juuri suunniteltu
tai valmisteltu poikkeusolojen
tehtäviä. Työ- ja elinkeinoministeriön Siviilipalvelus 2020
-mietinnössä jopa esitettiin,
että tavoitteesta käyttää siviilipalvelusvelvollisia kriisitilanteessa joissain erityisissä tehtävissä tulisi kokonaan luopua.
Reserviläisliitto ei yhdy raportin toimenpidesuosituksiin
vaan toteaa, että siviilipalvelusta tulisi jatkossa kehittää
vahvemmin asevelvollisuuslain
hengessä niin, että mahdollisimman suuri osa siviilipalveluksen suorittaneista henkilöistä ja täydennyspalvelukseen
myöhemmin hakeutuneista
reserviläisistä sijoitettaisiin
lain määräämien viranomaisten asettamiin tehtäviin ja, että
näiden tehtävien suorittamista
varten rakennettaisiin poikkeusolojen organisaatiot ja niitä
myös kertausharjoituksenomaisesti harjoiteltaisiin ennakkoon.
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Rovaniemen Reserviups
Kerhon lippu

Suomi 100 – vuotta
POHJOISTA
TURVALLISUUTTA
YHDESSÄ
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– seminaari ajankohtaisesta
turvallisuuspolitiikasta
Rovaniemi, Korundi
18.2.2017 klo 14 - 17

Tilaisuus on suunnattu kaikille
turvallisuudesta ja maanpuolustuksesta kiinnostuneille.
Tilaisuus on maksuton.
OHJELMA			
klo 14.00
Tilaisuuden avaus
Piiripäällikkö, Pasi Virta,
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
klo 14.15 - 14.45
Euroopan turvallisuuspoliittinen kehitys ja sen
vaikutukset Suomelle
Johtaja, dosentti Teija Tiilikainen,
Ulkopoliittinen instituutti
klo 14.45 - 15.15
Rajaturvallisuuden haasteet
muutoksessa
Eversti Jari Tolppanen, Lapin
Rajavartiosto
klo 15.15 - 15.45 KAHVI
klo 15.45 - 16.15
Puolustusvoimat pohjoista
turvallisuutta tuottamassa
Prikaatikenraali Markku
Myllykangas, Pääesikunta
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Paneelikeskustelu
Loppusanat kaupunginjohtaja
Esko Lotvonen, Rovaniemen
kaupunki
Juontaja Tapio Räihä, YLE Lappi
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen seminaariin
apulaispiiripäällikkö Antti Töllille sähköpostilla tai soittamalla
13.2.2017 mennessä kahvitarjoilun järjestämistä varten.
antti.tolli@mpk.fi
puhelin 040 522 7952
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri
Rovaniemen kaupunki
Lapin maanpuolustusjärjestöt
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Lapin Aluetoimiston 6.12.2016 ylennetyt yhteiskuvassa. Vasemmalla Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja ev Timo Mäki-Rautila vieressään Lapin
Lennoston komentaja ev Mikko Kauppala. Äärimmäisenä oikealla Aluetoimiston päällikkö evl Mikko Mäntynen.
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seerikerho ry täytti 80 vuotta
n Rovaniemen Reserviupseerikerho

ry. täytti 80 vuotta tammisunnuntaina 29.1.2017. Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin Pohjanhovissa
28. päivänä tammikuuta 1937. Paikalle oli tullut 23 upseeria.
Tuolloin kerhon toiminnassa noudatettaviksi periaatteiksi määriteltiin
seuraavaa: ”kerho ylläpitää yhteyttä
reservin upseerien kesken, suo jäsenilleen tilaisuuden pysyä sotalaitoksen ja sotilaallisen toiminnan kehityksen tasalla, toimii yhdyssiteenä
reservin ja vakinaisessa palveluksessa olevien upseereiden välillä, harjoittaa jäseniänsä ampuma-aseiden
käyttöön ja kehittää isänmaallisten
aatteiden elähyttämää reserviupseerikuntaa.”
Juuri ennen sotien syttymistä yhdistyksessä oli 46 jäsentä, ja sotien
jälkeen kerhon jäsenmäärä lähti nopeaan nousuun ja toiminnan määrä
lisääntyi merkittävästi. Huippuvuosina jäseniä on ollut liki 400. Tuolloin
toiminnan painopiste oli urheilutoiminnassa ja huoltotyössä. Vuosien
varrella jäsenmäärä on vaihdellut, ja
luonnollisesti maamme poliittinen
ilmapiiri on vaikuttanut halukkuuteen osallistua reserviläistoimintaan,
välillä negatiivisesti ja välillä positiivisesti. Aktiivisia toimijoita on
kuitenkin aina löytynyt, ja reserviupseerikerho on kaikki nämä vuodet
pysynyt yhtenä aktiivisimmista yhdistyksistä Rovaniemellä.
Tällä hetkellä kerhon jäsenmäärä
on reilut 250, ja toiminta on vuosien
saatossa monipuolistunut entisestään.
Urheilutoiminnan rinnalle on tullut
varsin aktiivinen ampumatoiminta,
sekä koulutustyö, jonka painopisteenä ovat johtamistaidot ja sotilaalliset
valmiudet. Tärkeässä osassa kerhon
toiminnassa on myös perinnetoiminta

kunniavartioiden ja maanpuolustusjuhlien muodossa. Vaikka reserviupseerikerholla onkin ollut mahdollisuus kehittää toimintaansa
uusille urille syvän rauhan aikana, on yksi sen keskeisimmistä tehtävistä edelleen huolehtia siitä, että ”himmetä ei muistot koskaan saa.”

KUVATEKSTIT ??

80-vuotisjuhlapäivän tapahtumat Tammisunnuntaina 29.1.2017
11:15 Seppeleenlasku, Sodissa kaatuneiden muistomerkki (Vapaudentie 34), 12:00 Onnittelujen vastaanotto ja kahvi tilaisuus, Lyseonpuiston lukio (Ruokasenkatu 18), 13:00 Maanpuolustusjuhla
Lyseonpuiston lukio
Juhlassa palkitut kerhon jäsenet ja yhteistyökumppanit.

n Olkkajärven muistomerkille laskettiin

12. päivänä tammikuuta Suomen talvisodassa taistelleiden ruotsalaisten lentäjien
kunniaksi muistoseppeleet. F 19 oli joukko-osasto, joka talvella 1939-40 taisteli
suomalaisten rinnalla Lapin rintamalla.
Samanaikaisesti laskettiin seppele Luulajassa F 21 lennoston toimesta Ruotsissa
olevalle muistomerkille.
Ruotsin ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Mats Helgesson totesi muistamisen olevan tärkeätä, ei pelkästään henkilökohtaisesti vaan myös Suomen ja Ruotsin
yhteistyön takia.

Torniossa julistettiin Joulurauha perinteiseen tapaan runsaan väkijoukon läsnä ollessa. –
Kunniavartiot Jouluaattona ovat vankka reserviläisperinne myös Lapin maakunnassa.
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MPK:n uusi organisaatio aloitti 1.1.2017

LAPIN KOTU-YKSIKÖN ajankohtaiskatsaus 1/2017

n Perusteet muutokselle:
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) yhdistyksen kokous
11.11.2016 päätti yksimielisesti käynnistää MPK:n organisaatiomuutoksen. Muutoksen syynä
olivat tuotannolliset ja taloudelliset
syyt sekä tarve joustavoittaa MPK:n organisaatiota vastaamaan kulloisiinkin taloudellisiin resursseihin
ja koulutuskysyntään.
Organisaatiouudistuksen seurauksena koulutus- ja tukiyksiköt
(KOTU) lakkautettiin, ja niiden
hallinnolliset tehtävät siirretään
maanpuolustuspiireihin sekä MPK:n keskustoimistoon. Koulutustoimintaa jatketaan ja sen tavoitettavuutta vahvistetaan perustamalla
yksi tai useampia uusia koulutuspaikkoja kaikkiin maakuntiin,
joissa alueellisen koulutuksen jatkuvuudesta ja laadusta huolehtivat
koulutuspäälliköt. Koulutuspaikoilla tehdään kurssien suunnitteluun ja toimeenpanoon liittyviä
tehtäviä.
Vuoden alusta alkaen puhumme
MPK:n Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiristä ja Rovaniemen
koulutuspaikasta. Todennäköisesti
toinen koulutuspaikka tulee Sodankylään.
Mitä muutos tarkoittaa
MPK:n sitoutuneille toimijoille?
Muutos ei muuta sitoutuneen
toimijan toimenkuvaa. Kaikkien
sitoumukset pysyvät voimassa
olevina, mutta siirtyvät aikanaan
pykälän ylöspäin: maanpuolustuspiireihin. Koulutustoiminta jatkuu
edelleen jokaisessa maakunnassa.
Vapaaehtoisille kouluttajille ei lisätä hallinnollisen työn määrää.
Tavoitteena on tarjota jopa aikaisempaa enemmän kouluttaja- ja
toimihenkilötehtäviä riippuen
heidän halustaan ja valtion avun
tasosta.

TIEDOTE

Koulutuspäällikkö
Pasi Ylitalo

Koulutuspäällikkö
Pasi Ylitalo

Tiedottaja
Taina Ylikangas

Tiedottaja
Pilvi Vihanta

1(1)

31.1.2017

Vuoden 2016
pohdintaa

Kaikkia tarvitaan edelleen. Jokainen MPK:n sitoutunut toimija,
vapaaehtoinen ja koulutuksissa kävijä on tärkeässä asemassa
muutoksessa. Laadukkaan maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuuskoulutuksen tarjoaminen on
tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan varautumista. Jokaisen panosta tarvitaan.

Lapin Koulutus- ja tukiyksikkö
sekä Pohjoinen Ilmapuolustuspiiri juhlivat yhdessä Ounasvaaralla
Lapin Koulutus- ja tukiyksikön
sekä Pohjoisen Ilmapuolustuspiirin yhteistä juhlapäivää vietettiin
11.12.2016 Ounasvaaralla. Juhlapaikkana toimi tunnelmallinen Ounasvaaran Hiihtoseura ry:n vasta
kunnostama Punainen Tupa. Läm-

minhenkinen tilaisuus aloitettiin virallisella osuudella palkitsemalla toiminnassa ansioituneita henkilöitä sekä pyöreitä
vuosia täyttäneitä. ( nimet julkaistiin 4/16
lehdessä) Myös yhteistyökumppaneita
muistettiin.
Kuulimme Lapin Koulutus- ja tukiyksi-

kön päällikön Antti Töllin sekä Pohjoisen
Ilmapuolustuspiirin aluepäällikön Leena
Ruosteisen katsaukset kuluneesta vuodesta sekä tulevaisuuden suunnitelmista toiminnan osalta. Erityisesti kaikkien Koulutus- ja tukiyksiköiden lakkautus vuoden 2016 lopussa tuo mm. hallinnollisia

Lapin Vaellus 2016
n Kaksitoista sitolaista suuntasi elokuun puolivälissä Napapiirin maisemiin maasto- ja
erätaitokurssille. Rovaniemelle saavuttua siirryimme Toramolle varusteiden vaihtoon.
Yhdenmukaisen varustuksen
myötä jakauduimme ruokapareiksi, nappasimme ruoat ja
muut varusteet mukaan matkaten lähtöpisteeseen Vikajärvelle nelostien varteen.
Sää oli suosiollinen ja kaikki jaksoivat hyvin kilometrin
kävelyn yöpymispaikalle. Iltapäivän ratoksi teimme kävelyretken Vaattunkivaaran päälle,
josta pääsimme ihailemaan
upeasti avautuvaa maisemaa.
Palatessa ilmanala muuttui
kosteammaksi ja kosteam-

maksi ja leiriin päästyämme
saattoi puhua jo sateesta. Itse
kävin iltatuimaan kokeilemassa kalastusta Raudanjoessa,
mutta vettä tuntui olevan välillä enemmän ilmassa kuin
joessa. Pimeyden koittaessa
palasin leiriin menetettyäni
uistimen.
Ensimmäinen yö vietettiin
teltoissa kosteassa ilmanalassa
ja aamutuimaan saattoi hiipiä
mieliin, että ”pitikö tännekin
lähteä”. Aamupala ja liikkeellelähtö kuitenkin piristivät
mukavasti tunnelmia ja pilviverhokin hieman avautui.
Lauantaina pääsimme nauttimaan Metsä-Lapin kangasmetsistä, jokivarren maisemista sekä upeista suomaisemista.

Unohtamatta tietenkään ruumiillisesti ravitsevia ruoka- ja
kahvitaukoja sekä henkisesti
ravitsevia jutusteluja. Iltapäivällä kosteus jälleen tiivistyi
suorastaan sateeksi ja noin
kymmenen kilometrin taival
takana sateen kera alkoi ilmetä hiljaisuutena. Onneksi jo
huoltopaikka häämötti, josta
otimme mukaamme yötarpeet
päivän viimeiselle etapille.
Perillä meitä odotti kookas
umpilaavu, jossa sateen suojassa pääsimme nauttimaan
loimulohta ja lettuja. Erityiskiitos lettumestarille.
Sunnuntai valkeni jatkona
lauantaille kosteahkona, vaan
ei suoranaisesti sateisena. Aamupalan, ja jälleen erinomai-
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MPK:n tapahtumia 4.2.-31.5.2017

Koulutuspäällikkö
Jarkko Junni

POHJOIS-SUOMEN
MAANPUOLUSTUSPIIRI
Apulaispiiripäällikkö Antti Tölli,
puh. 040 522 7952, sp: antti.tolli@mpk.fi
Koulutuspäällikkö Pasi Ylitalo,
puh. 040 522 7058, sp: pasi.ylitalo@mpk.fi
Koulutuspäällikkö Jarkko Junni,
puh. 040 481 2199, sp: jarkko.junni@mpk.fi
Tiedottaja Taina Ylikangas, puh. 040 580 6866
Tiedottaja Pilvi Vihanta, puh. 050 505 4066

Tapahtuma		
Ensiapukurssi PSMPP ja IPP, Rovaniemi
CISOR		
Turvallisuuspoliittinen seminaari SUOMI-100 vuotta
Rova 2017 - suunnittelupalaveri, kouluttajat
Varautumisen pk "Selviydy sähköttä" Tornio
MPK suunnittelutilaisuus 1 - Jory-kokous
Ikäihmisten turvakurssi Ivalo (suunnittelussa)
Ikäihmisten turvakurssi Muonio (suunnittelussa)
Pistooliammunta MPK Lappi + ILMApp
Tarkka-ammuntapäivä Ylitornio
Rova 2017 - Valmistelutilaisuus 1
Sovellettu reserviläisammunnan (SRA) kurssi 12. - 19.4.2017
Aseenkäsittely ja ampumataitokurssi naisille
Reserviläisten ampumaharjoittelu ja kuntotestit
Rovaniemen reserviläisten ampumataito- ja
reserviupseerien johtamispäivä
Tornion reserviläisten ampumataito- ja
reserviupseerien johtamispäivä
Simon Reserviläisten ampumataitopäivä
Sodankylän Reserviläisten ampumataitopäivä
SUOMI-100 Kokonaisturvallisuustapahtuma
Reserviläisten kuntotestaus, lihaskuntotesti Kemi - Tornio
Muonion reserviupseerien toimintapäivä
Ylitornion reserviläisten ampumataito- ja
reserviupseerien johtamispäivä
Kalottiottelun karsinta
Rova 2017 - Valmistelutilaisuus 2
Tankavaara, Linnoittamiskurssi
Tarkka-ammuntapäivä 28.5.2017 klo 9 – 15, Ylitornio

muutoksia, mutta käytännön toiminta
kurssien ja kurssilaisten osalta jatkuu
samanlaisena tulevana vuonna. Pohjoiseen Ilmapuolustuspiiriin muutokset
eivät vaikuta ja työskentely ja toiminta
jatkuvat turvallisuusteemojen ympärillä
kuten tähänkin asti.
Virallisen osuuden jälkeen nautittiin
juhlaillallinen, jonka jälkeen tilaisuus
jatkui vapaamuotoisena seurusteluna.
Kuulimme mm. Pekka Laitilan kertomana miten Punainen Tupa on säilynyt
sodasta ja sijaitsee yksin vanhana hirsirakennuksena keskellä isoja urheiluhalleja; Lapin urheiluopistoa ja Lappi
Areenaa. Tilaisuuteen osallistui lähes
50 Lapin Koulutus- ja tukiyksikköön
sekä Pohjoisen Ilmapuolustuspiirin toimintaan sitoutunutta osallistujaa sekä
yhteistyökumppaneita Rajavartiolaitokselta sekä Palo- ja pelastuslaitokselta.

Aika
4.2.2017
9.2.2017
18.2.2017
18.2.2017
24.2.2017
25.2.2017
1.3.2017
18.3.2017
25.3.2017
26.3.2017
8.4.2017
12.4.2017
29.4.2017
6.5.2017
7.5.2017
7.5.2017
7.5.2017
7.5.2017
12.5.2017
12.5.2017
13.5.2017
18.5.2017
20.5.2017
20.5.2017
25.5.2017
28.5.2017

Tunnelmalliset puitteet juhlapäivään
.

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.
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.

Teksti Taina Ylikangas
Kuvat Pilvi Vihanta

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).

Hivenen kosteampi
laavuhetki Lapin
vaelluksella.

sen nuotiokahvin jälkeen pakkasimme kimpsut ja kampsut
palataksemme Rovaniemelle.
Sauna ja aito poronkäristyslounas Toramojärvellä kruunasivat viikonlopun. Toramolla
oli vielä mahdollisuus kokeilla
rynnäkkökivääriammuntaa.
Kaikki (3) ampujaa sijoittuivat
palkintosijoille! Lentokentälle suunnatessa poikkesimme
vielä Napapiirillä Joulupukinmaassa, josta ainakin osa löysi
kotiin viemiseksi tuliaisia, taisipa joku tavata joulupukinkin.
Retken muistoina osallistujilla jäivät päällimmäisenä
mieleen loistava yhteishenki
ja ensikertalaisten upea vastaanotto. Hieman kosteasta
säästä huolimatta maisemat

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

olivat upeat. Erityisesti lumoavat suomaisemat, pitkospuut
ja niiden varsilta poimitut hillat jäivät useaan mieleen. Yksi
meistä osasi tiivistää reissun

hienosti Havukka-ahon ajattelijaa mukaellen: ”Onni on
lämmin (villa)sukka kuivassa
(kumi)saappaassa sekä mukavat työkaverit”.

Kiitokset kaikille osallistujille
erinomaisesta viikonlopusta ja
erityiskiitokset kaikille retken
järjestäjille.
Lauri
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RESERVILÄISTEN SM-PILKKI
lauantaina 18.3.2017 Viitasaarella

Viitasaaren Reserviläiset ry. järjestävät reserviläisten SM-pilkkikilpailut Viitasaarella Keitele järvessä Muikunlahdella. Kilpailukeskus sijaitsee Aikon Kartanolla os. Muikunlahdentie 165, 44500
Viitasaari
Kilpailuaika: 10.00-14.00,siirtymät alussa ja lopussa ½ h
Kilpailukala: Ahven
Sarjat: Naiset, Naiset 55v,Miehet,Miehet 55v,Miehet 65v
Joukkueet: Naiset, Miehet, joukkueessa 3 kilpailijaa, nimettävä
etukäteen yhdistyksen nimellä!

Inarin Reserviläisten ansiomitalein palkitut jäsenet uudet mitalit käsissään. Vasemmalta Kari Paalanen, Veikko
Arffman ja Reino Kauppinen.

Ilmoittautumiset: Viimeistään 12.3. ukkokammi@gmail.com tai
soittamalla 040 5824167.
Osallistumismaksut: Henkilökohtainen 15€ ja joukkuemaksu 30€.
Jälki-ilmoittautumisen lisämaksu 10 €. Osallistumismaksut maksettava viimeistään 12.3.2017 mennessä Viitasaaren Reserviläiset ry:n
tilille FI54 5128 1020 0122 94 viesti Respilkki 2017, kuitti mukana
kilpailukortteja lunastettaessa!
Majoitusta voi tiedustella Aikon Kartanolta, 0400 991217 Aila, 0400
991246 Konsta. info@aikonkartano.fi www.aikonkartano.fi
Tiedustelut: Kauko Ikäheimonen 040 5824167,Mikko Niskanen
040 5525739, niskasmikko24@gmail.com

Tervetuloa toivottaa Viitasaaren Reserviläiset ry.!

Olavi Akkanen Inarin Reserviupseereiden monivuotinen aktiivi seuraa kuinka käsikranaatti menee maaliin. – Tikanheitto on
melko hankalaa kun näköä haitataan pienellä estelätkällä.

ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT 2017
Paikka: Maaninka. Maaninkajärven koulu, liikuntatalo,
Maaningantie 49
Aika: 25.-26.02.2017
Kilpailusarjat:
H, H50, H60, H70, D ja D50, H16, H18, H20, D16, D18, D20.
Joukkuekilpailussa sarjat H/D ja H50/D50.
Piirin joukkueen muodostavat neljä (4) ennen kilpailua nimettyä ampujaa, joista kolmen (3) parhaan kilpailijan neljänkymmenen (40) ensimmäisen kilpalaukauksen tulos lasketaan
joukkuetulokseen.
Jos ampuja osallistuu samassa lajissa oman ikärajansa
joukkuekilpailun lisäksi toisen ikäsarjan joukkueeseen, tulee
hänen ampua tämä tulos kyseisen sarjan henkilökohtaisessa
kilpailussa.
Säännöt:
Kilpailussa noudatetaan SAL:n sääntöjä ja RESUL:n yleissekä ilma-asesääntöjä
Aikataulu:
Lauantai 25.2. Ilmakivääri sarja H, ilmapistooli muut sarjat
Sunnuntai 26.2. Ilmapistooli sarja H, ilmakivääri muut sarjat
Ilmoittautuminen: Kirjalliset ilmoittautumiset piireittäin oltava
perillä viimeistään 10.2.2017 mennessä. Kilpailun www-sivu
aukeaa viimeistään 11.1.2017, sitä ennen ilmoittautumiset
ositteeseen juhaj2@hotmail.fi
Ilmoittautumisessa on mainittava sotilasarvo, nimi, piiri, laji
ja sarja. Joukkueen jäsenet on nimettävä kilpailutoimistoon
ennen kuin piirin ensimmäinen kilpailija on aloittanut kyseisessä lajissa suorituksensa.
Jälki-ilmoittautuminen vain henkilökohtaiseen kilpailuun, jos
erissä on tilaa.
Maksu on 40€/laji ja se maksetaan kilpailupaikalla.
Osallistumismaksu:
30€/laji/ampuja, maksettava piireittäin 10.2.2017 mennessä
Maaningan Reserviurheiluliiton ilma-asemestaruuskisojen
järjestelytoimikunnan tilille FI27 5254 0720 0404 11, pankin
koodi BIC OKOYFIHH
Eräluettelot: Luettavissa kilpailun www-sivuilta 14.2.2017
alkaen, pyydettäessä eräluettelot lähetetään piireittäin.
Majoitus: Jokainen järjestää majoituksensa itse.
Tiedustelut:
Juha Jumpponen, 040 569 4050, juhaj2@hotmail.fi

TERVETULOA MAANINGALLE!
Maaningan reserviläiset ry, Maaningan Reserviupseerit ry
Pohjois-Savon reservipiirit

PISTOOLIAMPUMAHIIHTO 2017

TALVIKILPAILU 2017

Kommatin hiihtokeskus, Sodankylä 25.3.

Kommatintie 32 A-B, Sodankylä 26.3.

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 on vapaa

Säännöt: Kilpailussa noudatetaan RESUL:n talvikilpailujen sääntöjä. Ampumamatka on 25 m ja ammunnassa
saa käyttää vain .22 cal pistoolia tai revolveria, liipaisuvastus 1000 g.

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.
Sarjat: Yleinen: H/D. Ikäsarjat: ikä väh. 35 v, joukkueen ikä
syntymävuosien perusteella yhteenlaskettuna, H80, H100
ja H120. Joukkueessa voi olla myös oikean ikäinen D.
Ohjelma: 10.00-11.00 Aseiden kohdistus ja asetarkastus
11.30-11.45 Kilpailun avaus 12.00 Ensimmäinen lähtö
14.30 Parisprintin lähtö
17.00 Palkintojen jako

Sarjat: 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.
Osallistumismaksu: 30 €/kilpailija, viesti 35 €/joukkue,
maksetaan ilmoittautumispäivään 28.2.2017 mennessä
Sodankylän Reserviläiset ry:n tilille FI42 56412550 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

Aikataulu: 9.00 Kilpailutoimisto avataan kilpailupaikalla
9.15-10.15 Aseiden kohdistus ja asetarkastus
10.30 Kilpailun avaus ja kilpailuselostus
11.00 Ensimmäinen kilpailija lähtee
14.30 Palkintojen jako Kommattivaarassa

TERVETULOA! Sodankylän Reserviläiset ry

TERVETULOA! Sodankylän Reserviläiset ry

Hiihtotyyli on perinteinen. Hiihtomatkat sääntöjen
mukaiset (H ja H 40 sarjoissa 10 – 12 km ja muissa
sarjoissa 6 – 8 km.)

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.

Kartat: Värillinen peruskartta (1:20 000)
Taulut: Kilpailussa käytetään kenttäampumataulua m 68.
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
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KOKOUKSIA
Rovaniemen Reserviupseerikerho ry

Tornion Reserviupseerit ry:n
KOKOUSESITELMÄ klo 19.00 Evl Mikko Mäntynen
Ajankohtaista puolustusvoimista Lapin aluetoimiston päällikkö
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS pidetään kaupungintalolla,
9. kerros, esitelmän jälkeen keskiviikkona 15.3.2017 klo 20.00.
Esillä sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Tornion Reserviläiset ry:n
KOKOUSESITELMÄ klo 19.00 Evl Mikko Mäntynen
Ajankohtaista puolustusvoimista Lapin aluetoimiston päällikkö
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS pidetään kaupungintalolla,
9. kerros, esitelmän jälkeen keskiviikkona 15.3.2017 klo 20.00.
Esillä sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Hallitus (kokoontuu tarvittaessa klo 18.30)

Keminmaan
Keminmaan
Reservinupseerit ry Reserviläiset ry
KEVÄTKOKOUS pidetään
15.3.2017 klo 18.00 Ravintola
Käpylässä. Käsitellään sääntömääräiset asiat.

KEVÄTKOKOUS pidetään
perjantaina 10.3.2017 klo 18.00
Yhdistyksen toimitiloissa Rantatie
21, Keminmaa. Kahvitarjoilu

Veitsiluodon
Reserviupseerit

Kivalon
Reserviläismaja ry

Tervetuloa
Johtokunta

pitävät kevätkokouksen keskiviikkona 15.3.2017 klo 18.00
alkaen, Länsi-Pohjan Insinöörit
ry:n toimitiloissa
Meripuistokatu 16. Esitelmä ja
kahvitarjoilu, Tervetuloa!
Hallitus

kevätkokous pidetään perjantaina
7.4.2017 klo 18.30 Simon kunnan
virastotalolla. Hallituksen kokous
pe 17.2.2017 klo 18.30 Simon
kunnan virastotalolla.
Tervetuloa
Hallitus

TULOKSIA
Lapin Reservipiirien
ILMA-ASE MESTARUUSKILPAILUT Rovaniemi
Ilmapistooli
Y 50
1. Jari Javarus
2. Petteri Peura
3. Jouko Siivola
4. Keijo Perttamo

Roi Resups
Roi Res
Roi Res
Sod.res

363 Pist.
357
349
345

Y 60
1. Pekka Ranua
2. Erkki Leitilä
3. Tapio Hänninen
4.Reijo Martin
5. Hannu Kantola

Ranuan Res
Roi Res
Roi Resups
Roi Res
Roi Res

365 Pist.
354
341
331
325

Y 70
1. Raimo Lusenius Roi Res

352 Pist.

Ilmakivääri
Y
1. Esa Kunnari Roi Res 482 Pist. 60 Lks.
Y 50 1. Pasi Ruokanen Roi Res 235 Pist. 40 Lks.
Y 70 1. Erkki Pöyliö Roi Res 294 Pist. 40 Lks.
Y 80 1. Pentti Tirri Roi Res 187 Pist. 40 Lks.
Y 90 1. Sylvester Jokiaro
Roi Resups 227 Pist. 40 Lks
Ilmakivääri elektroniseen taululaitteeseen
Y
1. Jani Tuulaniemi Roi Res 560 Pist
2. Esa Kunnari Roi Res 527 Pist.

Tervetuloa!

Rovaniemen Reserviläiset ry

Hallitus (kokoontuu tarvittaessa klo 18.30)

Tervetuloa
Hallitus

Kevätkokous Toramon Reserviläistalolla torstaina 23.2.2017.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tilaisuus alkaa kahvittelulla klo 17.30, klo 18.00 insinöörieverstiluutnantti Kim Juhala Lapin lennostosta pitää esitelmän, jonka jälkeen klo
19.00 aloitetaan yhdistyksen kevätkokous.

Kevätkokous Toramon Reserviläistalolla torstaina 23.2.2017.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tilaisuus alkaa kahvittelulla klo 17.30, klo 18.00 insinöörieverstiluutnantti Kim Juhala Lapin lennostosta pitää esitelmän, jonka jälkeen klo
19.00 aloitetaan yhdistyksen kevätkokous.
Tervetuloa!

Lapin Reserviupseeripiiri ry

Lapin Reserviläispiiri ry

Kevätvuosikokous pidetään
Muoniossa la 18.3.2017 klo 14.00
Lapin Ammattiopistolla.

Kevätvuosikokous pidetään
Muoniossa la 18.3.2017 klo 14.00
Lapin Ammattiopistolla.

Päivän ohjelma on seuraava:
klo 10 PYT kokous
klo 11 Piirihallitus
klo 12 Lounas
klo 13 Vuosikokous esitelmä
klo 14 Piirin kevätvuosikokous

Päivän ohjelma on seuraava:
klo 10 PYT kokous
klo 11 Piirihallitus
klo 12 Lounas
klo 13 Vuosikokous esitelmä
klo 14 Piirin kevätvuosikokous

Tervetuloa!

Tervetuloa!

Simon
Reserviläiset ry ja
Simon
Reserviupseerit ry
pitävät kevätkokouksensa
pe 10.2.2017 klo 18
Simon kunnan virastotalolla.
Tervetuloa

Pellon
Reserviläiset ry:n
KEVÄTKOKOUS pidetään
perjantaina 10.3.2017 klo 18.00
Pellon Lahjapalkinen Oy:n
kokoustilassa, Kauppatie 50.
Tervetuloa

Johtokunta

Tuomaan päivän hartaus ja Joulutulet
Kivalon jääkärikämpällä
n Tuomaan päivän hartaus joulutulineen on perinteeksi muodostunut tapahtuma Kivalon jääkärikämpällä Tuomaan päivän
21.12. iltana klo 18:00. Väki on
kokoontunut jo yli 20 kertaa jääkäreiden jalanjäljille vastaanottamaan Joulua. Luonnon helmassa
tähtitaivaan alla, vienon tuulen
tuiverruksessa hiljennytään Joulun odotukseen ja kuullaan jouluevankeliumia
Tuomaan päivän hartaus ja
joulutulet tapahtuma aloitettiin
1994, Kivalon jääkärikämpän
vihkiäisissä piispa Rimpiläisen esittämästä toivomuksesta.
Maanpuolustusjärjestöt, Keminmaan seurakunta ja kunnat Keminmaa ja Simo ottivat haasteen
vastaan. Aluksi Keminmaa ja
Simo pitivät Tuomaan päivän
hartauden vuorovuosin Kivalon
jääkärikämpällä ja Simon Maaninkajärven kämpällä. Molemmat kämpät kuuluivat jääkäreiden etappiverkostoon vuosina
1915 – 1917.
Joulutulet ja Tuomaan päivän
hartaus päätettiin 2000-luvun

metsästäjä59x297.indd 1

alusta järjestää vuosittain Kivalon jääkärikämpällä.
Ilmainen linja-autokuljetus on
kyydinnyt väkeä Simosta, Kemistä, Keminmaalta ja muutamana
vuotena Torniostakin Kivaloille
Joulun avajaisiin. Luotettavana
kuljettajana on toiminut Ilkka Suhonen ja järjestelyistä vastannut
Kivalon reserviläismajayhdistys,
Keminmaan kunta ja -seurakunta.
Jääkärikämpällä Tuomaan päivänä 2016 kuumaa juomaa tarjosivat Keminmaan seurakunta ja

maanpuolustusnaiset. Jouluhartauden piti emeritus kirkkoherra
Martti Puontila ja kanttori Tero
Ylönen johti laulua. Sotaveteraani Armas Ilvon usein esittämää
Veteraanin iltahuutoa emme tällä
kertaa kuulleet.
Jorma Jylänki kertoi paikan ja
rakennusten historiasta. Tilaisuus
päättyi eväsmakkaran paistoon ja
kahvitarjoiluun joulutulilla, mutta
linja-autossa riitti tarinaa vielä koko tulomatkan.
Antti Malmberg

01/02/2017 9.45
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inttistore.fi, Pohjoinen Hesperiankatu 15, 00260 Helsinki,
puh. 09 4056 2014, ma-pe 10-18, la 10-15

Nyt se tulee!

Viralliset M05 tuotteet
saatavana Inttistoresta 26. syyskuuta alkaen

Rotemix Oy

12.5.2017 KLO 10–19 LAPIN LENNOSTOSSA TAPAHTUU

SUOMI 100 LAPIN KOKONAISTURVALLISUUS
JA SOTILASILMAILUSTA AMMATTI
VAPAA PÄÄSY! OHJELMASSA MM.
– Esityslentoja, toimintanäytöksiä ja
kalustoesittelyä
– Lapin lennosto, Jääkäriprikaati, MPK,
Poliisi, Pelastuslaitos, Rajavartiolaitos,
Sairaanhoitopiiri, Maanpuolustusjärjestöt, Tulli

ilmavoimat.fi

LAPIN
NUIJA
nro 2/2017
ilmestyy
9.6.
Materiaali
viim. 24.5.

PYSÄKÖINTI SOMEROHARJUN VARUSKUNNAN ALUEELLA,
JOSTA JATKUVA BUSSIKULJETUS.

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