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T
akanamme ovat kevään 
merkittävät harjoitukset 
Arctic Challenge Excerci-
se – ACE, joka oli suoma-

laisten johtama monikansalli-
nen ilmavoimien harjoitus se-
kä Army North 17 maavoimien 
vaikuttamisammuntaharjoitus, 
joissa harjoitukset yhdistyivät 
vielä maa- ja ilmaoperaatioiden 
yhteiseen harjoitukseen. Tällai-
nen monikansallinen harjoitus-
toiminta on tärkeää toimintaa 
mahdollisten kansainvälisten 
yhteisoperaatioiden varalta jos-
sain päin maapalloamme. Sa-
malla ne nostavat myös kansal-
lista kykyämme puolustaa yh-
teistä isänmaatamme Suomea.

Päivän sana on valmiuden 
kohottaminen. Tämä näkyy har-
joitusten määrän lisääntymisenä 
kuin myös harjoituksiin kutsut-
tujen reserviläisten määrän li-
sääntymisenä. Samalla kykymme 
vastata tämän päivän sotilaalli-
siin uhkiin on merkittävästi pa-
rantunut. Kun vielä muutamia 
vuosia sitten kertausharjoitus-
kutsu oli harvinaisuus, oli tilan-
ne samalla se, että äkillisessä 
tilanteessa maassamme olisi tun-
neissa saatu jalkeille vain parin 
joukkueen verran erikoisjoukko-
ja, toisin on tänään. Eri toiminnat 
suunnitellaan tänä päivänä val-
mius edellä.

Muutamia vuosia sitten maa-
kuntajoukot harjoittelivat etu-
päässä antamaan viranomaisapua 
erilaisiin luonnonkatastrofeihin 
mm. öljyntorjuntaan. Tänä päi-
vänä harjoitukset ovat selvästi 

sotilaallisen suorituskykymme 
parantamiseen tähtääviä harjoi-
tuksia. Tämä tulee näkymään 
myös tämän vuoden Rova17 har-
joituksessa, jonka vuoro on vielä 
ennen juhannusta.

Suunta on oikea. Tehtävänäm-
me on valmistautumalla puolus-
tamaan maatamme myös äkillis-
tä ennalta-arvaamatonta uhkaa 
– vieraan vallan johdolla toimi-
via joukkoja, jopa tunnuksetto-
mia sellaisia – vastaan. Tähän 
me reserviin kuuluvat upseerit, 
aliupseerit ja miehistö olemme 
valmiita sekä motivoituneita. Il-
man motivoituneita joukkoja ei 
ole myöskään uskottavaa puo-
lustusta. Motivaation ylläpitämi-
nen ja parantaminen on tärkeä ja 
arvokas tehtävä niin puolustus-
voimille kuin meille maanpuo-
lustusjärjestöillekin. Sitä työtä 
meidän tulee uupumatta tehdä.

Reservin ampuma-
mestaruuskilpailut Rova-
niemellä 2017 ja 2018
Tänä ja ensivuonna elokuussa 
käydään Rovaniemellä Toramon 
ampumaradalla Reservin ampu-
mamestaruuskilpailut. Suomen 
Ampujainliiton säännöillä käy-
tävät ampumamestaruuskilpailut 
ovat perinteikkäät ja juontavat 
ajalle, jolloin maanpuolustus-
järjestöt eivät saaneet järjestää 
sotilaallisia taitoja ylläpitävää 
koulutusta Pariisin rauhansopi-
muksen ehtojen mukaisesti.

Tuolloinkin ampumaurheilun 
harrastaminen oli toki sallit-
tua. Samalta ajalta on peräisin 
myös maanpuolustusjärjestöjen 
jotostapahtumat. Niillä kyettiin 
osallistumaan kylmänsodan ai-
kaiseen sotilasammattitaidon 
ylläpitämiseen sekä puolustus-
kykymme ja –valmiutemme yl-
läpitämiseen.

Kilpailut tulevat olemaan suuri 
urakka reserviläispiireille. Tästä 
tehtävästä tulemme varmastikin 
suoriutumaan kunnialla. Se vaa-
tii sitä, että saamme muutaman 
kymmenen aktiivin mukaan tal-
koisiin 18.–20.8.2017 Toramolle. 
Sinun panostasi tarvitaan – il-
moittaudu mukaan allekirjoitta-
neelle tai piirien toiminnanjoh-
taja Kai Leinoselle. Tärkeitä 
monenlaista osaamista vaativia 
tehtäviä riittää.

Tero HyTTinen
Puheenjohtaja, 

Lapin Reserviupseeripiiri ry
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Valmiutta kohotetaan

n Me olemme saattaneet viimeisen veteraanina sotaan osal-
listuneen valtionpäämiehemme Mauno Koiviston Haudan 
lepoon. Merkittävä valtiomies on päässyt viimeiseen ilta-
huutoon.  Meille on jäänyt hänen elämänohjeensa ja tekon-
sa ohjeviitaksi meidän työllemme tämän Isänmaamme hy-
väksi.

Valtava optimismi, joka hänen puheissaan ja teoissaan oli 
kaiken fundeerauksen pohjana, olkoon ohjeena myös mei-
dän reserviläistyössämme.  Presidentti Koivisto oli henkilö, 
joka totesi, etteivät Pariisin rauhansopimuksen sotilaalliset 
määräykset koske enää Suomea, koska sopimuksen toisena 
osapuolena ollutta valtiota - Neuvostoliittoa - ei enää ollut 
olemassa.  MPK – meidän keskeinen koulutusjärjestelmäm-
me voituiin perustaa ja sotilaallista koulutusta voitiin alkaa 
antaa myös Puolustusvoimien ulkopuolella. Reserviläistoi-
minta sai uudet mahtavat raamit ja mahdollisuuden osallis-
tua todellisella ja avoimella tavalla maamme turvallisuuden 
takaamiseen. 

On varmaa, että ympärysvaltiomme seuraavat hyvinkin 
tarkasti kuinka suurella innolla ja ammattitaidolla meidän 
reserviläisemme osallistuvat MPK:n erilaisiin koulutusta-
pahtumiin. MPK:n koulutuksiin osallistuu jo enemmän re-
serviläisiä kuin Puolustusvoimien varsinaisiin kertausharjoi-
tuksiin. Tämä viesti kertoo ulkomaiden tiedustelupalveluille 
enemmän kuin Maanpuolustuksen tiedotuskunnan gallup-lu-
kemat, jotka sinällään ovat maailmanennätystasoa.

Puolustusvoimat ovat tehostaneet valmiuttaan, hankin-
taohjelmia tehdään määrätietoisesti.  Hävittäjähankinnat ja 
laivojen uudistusohjelmat etenevät. Luulisi että maa on juuri 
joutumassa sotaan. Päinvastoin – juuri määrätietoinen, näky-
vä oman maan puolustamiseen ja riippumattomuuteen täh-

täävä koulutus ja varustautuminen 
ovat paras puolustus.  Rauhan takaa 
parhaiten realistisen yksimielisen 
ulkopolitiikan tukena oleva vahva 
maanpuolustus.

Me olemme saattaneet viime kuu-
kausina myös paljon muita kunnia-
kansalaisiamme Veteraaneja viimei-
selle matkalle. Me tavalliset reservi-

läiset olemme nyt eturintamassa. 
On meidän vastuullamme, et-
tei tämä Suomi enää koskaan 
joudu sotatoimien kohteeksi.  
Kiitos veteraanisukupolvel-
lemme siitä, että meillä on 
vapaa Isänmaa.

 
Kai Leinonen

Hyvää 
kesää 
kaikille!
Toivottaa Lapin Nuijan toimitus 

PÄÄTOIMITTAJA:  Kai Leinonen
kai.leinonen@pp1.inet.fi   Puh. 040 7216614
TOIMITUSKUNTA:   Tero Hyttinen, Simo Rousu, 
    everstiluutnantti Mikko Mäntynen 
    ja tj. Kai Leinonen
 

SIVUNVALMISTUS: Sata-Väylä Oy   
PAINOPAIKKA: Arkmedia Oy

ILMESTYMIS- JA MATERIAALIPÄIVÄT 2017: 
3/2017 18.8.   ilmoitukset ja materiaali  4.8.
4/2017 15.12. ilmoitukset ja materiaali  24.11.

ISSN 1455-0598

L
ap

in
 R

es
er

vi
lä

is
pi

ir
i 

ry

O
n juhlavuosi! Suomi täyt-
tää 100 vuotta. Lapin Reser-
viläispiiri ry ja Sodankylän 
Reserviläiset ry täyttivät tou-

kokuussa 60 vuotta. Lapissa on 
seitsemäntoista toimivaa reservi-
läisyhdistystä, joissa on yhteensä 
1335 jäsentä. Naisia on lähes sata. 

Yhteistyö reservijärjestöjen/
piirien ja Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen (MPK) kanssa on 
luonut hyvät puitteet toimia va-
paehtoisessa maanpuolustustyös-
sä. Tässä toiminnassa olemme 
saaneet verkostoitua ja kehittää 
itseämme ja samalla vahvistaa 
yhteiskuntamme kokonaisturval-
lisuutta. 

Kertausharjoitusten lisääntymi-
nen on myös aktivoinut reserviläisiä vapaaehtoi-
seen maanpuolustustyöhön. Sovelletulle reservi-
läisammuntakoulutukselle (SRA) on ollut kova 

kysyntä. Koulutuskapasiteettia 
on tarpeellista Lapissa lisätä.     

Varautuminen on nyt IN! Mei-
dän pitää osata varautua erilai-
siin yhteiskunnan häiriötilantei-
siin. Hyödyllistä tietoa löytyy 
http://www.kodinturvaopas.fi/ 
sivustolta. Olemme niin totaali-
sesti riippuvaisia sähköstä ja sen 
eri järjestelmistä, että kotivara 
pitää ottaa vakavasti. Tämä va-
rautuminen ei ole kustannusky-
symys.

Onnittelut kaikille yliopppi-
laille, ammattiin valmistuneille, 
ylennyksen saaneille ja ansio-
merkein palkituille

Hyvää kesää

Simo rouSu  
puheenjohtaja 

Lapin Reserviläispiiri ry

Yhdessä olemme enemmän

MUISTA 
LUOVUTTAA

VERTA!
Myös kesällä
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n ”Eikös se ole kaikki maanpuolus-
tustyötä mitä siellä tehdään”, tuumi 
kansalainen joka ihmetteli esitystä 
jossa kerroin Jääkäriprikaatin teh-
täviin kuuluvan maanpuolustus-
työn. Oikeassahan hän oli, mutta 
sotilaskielessä maanpuolustustyöllä 
on oma merkityksensä, jota koetan 
seuraavaksi avata tiivistetysti Jää-
käriprikaatin osalta. Jääkäriprikaa-
tin toteuttama maanpuolustustyö 
on kaikille kansalaisille tai tietylle 
kohderyhmälle suunnattua toimin-
taa, jonka tavoitteena on ylläpitää 
ja kehittää lappilaista jo ennestään 
korkeaa maanpuolustustahtoa ja tie-
toja maanpuolustukseen liittyvistä 
asioista. Maanpuolustustyön koko-
naisuus muodostuu prikaatin anta-
masta tuesta sotiemme veteraaneille 
sekä maanpuolustus- ja kansalais-
järjestöille, sotilassoittotoiminnas-
ta, kirkollisesta työstä, maanpuo-
lustusta käsittelevästä viestinnästä 
sekä Jääkäriprikaatin itse tai muiden 
järjestämistä maanpuolustustapah-
tumista. Jääkäriprikaati koordinoi 
kaikkien puolustusvoimien toimijoi-
den maanpuolustustyön alueellaan.

Tuki sotiemme veteraaneille ja 
veteraanien perinnön jatkaminen on 
Jääkäriprikaatille kunnia-asia. Vete-
raaneille suunnatun tuen keskeisiä 
toimintamalleja ovat vuosittain to-
teutettavat ”Sotiemme veteraanit” 
-keräykset sekä Jääkäriprikaatin 
monipuolinen osallistuminen vete-
raanitapahtumiin ja veteraanien juh-
latilaisuuksiin. Veteraanien ja varus-
miesten kohtaaminen on poikkeuk-
setta kaikkia koskettava ja arvokas 
tilaisuus siirtää veteraanien perintöä 
nuorille asevelvollisillemme. Ve-
teraanimme ovat itseoikeutettuja 
kunniavieraita kaikissa maanpuo-
lustustapahtumissamme. Maanpuo-
lustus- ja kansalaisjärjestöille suun-
nattu tuki toteutetaan tukipyyntöihin 
perustuen ja suunnitellaan yhteis-
työssä kaikkien toimijoiden kesken 
Lapin aluetoimiston päällikön jär-
jestämissä alueellisen yhteistoimin-
taryhmän kokouksissa. Yhteistyö 
järjestöjen kanssa on toki sujuvaa ja 
välitöntä kanssakäymistä virallisten 
tapaamisten ulkopuolellakin.

Lapin sotilassoittokunta on Jää-
käriprikaatin näkyvin ja kuuluvin 

maanpuolustustyön toteuttaja. Soit-
tokunta esiintyy yli sadassa tilai-
suudessa vuosittain, ohjelmiston 
sisältäessä perinteisen sotilasmusii-
kin lisäksi myös paljon muuta edus-
tavaa ja kohderyhmän huomioivaa 
musiikkitarjontaa. On huomattava, 
että Lapin sotilassoittokunnan soit-
toalueeseen lukeutuu Lapin lisäksi 
myös Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun maakunnat, joten vuosittain 
kaikkiin juhlatilaisuuksiin maakun-
nan omaa nimeä kantavaa soittokun-
taa ei valitettavasti ole saatavissa. 
Jääkäriprikaatin kirkollinen työ on 
mukana useissa prikaatin maanpuo-
lustustapahtumissa, kuten paraateis-
sa, mutta kirkollinen työ organisoi 
myös lukuisia omia tilaisuuksia. 
Sotilaspapin johdolla toteutetaan 
vuosittain mm. kirkkopäiviä, vete-
raanitapaamisia ja muita hengellisiä 
maanpuolustushenkisiä juhlatilai-
suuksia. Erityispiirteenä voidaan 
mainita saapumiserittäin varusmie-
histä koottava Jääkärikuoro, joka 
esiintyy monissa juhlatilaisuuksissa.

Jääkäriprikaati järjestää vuosittain 
huomattavan määrän maanpuolus-

tustapahtumia. Vakiintuneista tilai-
suuksista tuttuja ovat saapumiserit-
täin eri paikkakunnilla järjestettä-
vät valatilaisuudet, itsenäisyys- ja 
lippujuhlapäivän tilaisuudet, jouk-
ko-osaston vuosipäivä sekä Lapin 
sotilassoittokunnan yleisökonsertit 
ja konserttikiertueet. Erityisesti va-
latapahtumat ovat saaneet suuren 
suosion varusmiesten omaisten pii-
rissä, joita saapuu jopa tuhansittain 
paikalle, useat hyvinkin pitkien tai-
paleiden takaa.  Kuluva ja ensi vuosi 
ovat maanpuolustustyön juhlavuo-
sia, itsenäisen Suomen juhliessa tä-
nä vuonna 100 -vuotista olemassa-
oloaan, puolustusvoimien tehdessä 
saman ensi vuonna. Itsenäisyytem-
me juhlavuoden yksi merkittävim-
mistä maanpuolustustapahtumista 
tulee olemaan Puolustusvoimien 
Suomi 100 kesäkiertue Rovaniemel-
lä 17.8. Tapahtuma sisältää kalusto- 
ja toimintanäytöksiä Rovaniemen 
keskustassa sekä sotilassoittokun-
tien konsertin Kemijoen rannassa 
Jätkän kynttilän kupeessa. Lapin so-
tilassoittokunnan lisäksi konsertissa 
esiintyy Ilmavoimien soittokunta, 

Varusmiessoittokunta sekä koko 
joukko hienoja solisteja. Tapahtu-
maan on yleisöllä vapaa pääsy. Sekä 
tästä, että muista Jääkäriprikaatin 
maanpuolustustapahtumista prikaati 
tiedottaa aktiivisesti alueellisessa, 
paikallisessa, sekä sosiaalisessa me-
diassa. Tervetuloa mukaan ja hyvää 
itsenäisyyden juhlavuoden jatkoa 
maanpuolustustyön hengessä.

everSTi Timo mäKi-rauTiLa
Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja

Tehtävänä maanpuolustustyö

n Valtioneuvoston sisäisen 
turvallisuuden selonteossa to-
detaan, että Rajavartiolaitos on 
ainoa viranomainen, jolla on 
osaaminen ja toimivalta vasta-
ta sekä sisäisen että ulkoisen 
turvallisuuden uhkiin. Raja- ja 
merialueilla rajaturvallisuus- 
sekä meripelastustehtävien 
hoitaminen takaavat korkean 
valmiuden myös alueellisen 
koskemattomuuden turvaami-
seen. Rajavartiolaitos varautuu 
hybridiuhkiin osana rajaturval-
lisuus- ja meripelastustehtä-
viään, muuta varautumista sekä 
palkatun henkilöstön ja asevel-
vollisten koulutusta.

Kokonaisturvallisuuden va-
rautumisessa Lapin rajavar-
tiosto tekee tiivistä yhteistyötä 
muiden turvallisuusviranomais-
ten, etenkin poliisin ja puolus-
tusvoimien kanssa. Puolustus-
voimat ja etenkin maavoimat 
on kehittänyt voimakkaasti val-
miudellisia suorituskykyjään, 
josta tuoreimpana esimerkkinä 
maavoimissa käyttöön otettu 
valmiusyksikkökoulutus. Pal-
katusta henkilöstöstä ja asevel-
vollisista koostuva valmiusyk-
sikkö nostattaa maavoimien 
suorituskykyä sotilaallisissa 
maanpuolustustehtävissä ja 
yhdessä Lapin rajavartioston 
korkean valmiuden kanssa luo 
Lappiin uskottavan alueellisen 
koskemattomuuden turvaami-
sen suorituskyvyn.

Alueellisen koskemattomuu-
den turvaamisen suorituskyky 

rakennetaan ja ylläpidetään yh-
teen sovitetussa operatiivisessa 
suunnittelussa, asevelvollisille 
annetussa koulutuksessa ja yh-
teisissä sotilaallisen maanpuo-
lustuksen harjoituksissa sekä 
moniviranomaisharjoituksissa. 
Viranomaisten kesken jaetulla 

tilannetiedolla varmistetaan yh-
täläinen tietoisuus toimintaym-
päristöstämme ja siinä tapah-
tuvista poikkeamista tai muu-
toksista. Näin kykenemme tar-
vittaessa yhdessä tehostamaan 
tai kohottamaan valmiuttamme 
joustavasti ja ennakoivasti.

Vuonna 2017 Lapin raja-
vartioston päähankkeena on 
kriisivalmiuden kehittäminen. 
Lapin rajavartiosto ei kykene 
siihen yksin, vaan tiiviissä yh-
teistyössä mm. Lapin poliisilai-
toksen, Jääkäriprikaatin, Lapin 
sekä Pohjois-Pohjanmaan ja 

Kainuun aluetoimistojen, La-
pin Lennoston, Logistiikkalai-
toksen ja monien muiden toi-
mijoiden kanssa, unohtamatta 
reserviläisiämme. Suoritusky-
vyn rakentamisen elementeistä 
etenkin materiaalinen valmius 
ja henkilöstön koulutus ovat 

vahvasti kytkeytyneitä puolus-
tusvoimien prosesseihin ja ra-
kenteisiin. 

Vuorovaikutus suoritusky-
vyn rakentamisessa toimi-
joiden kesken on päivittäistä, 
mikä osaltaan luo erinomaiset 
edellytykset myös kriisiajan 
toiminnalle. Kaikki toimijat 
ovat sopeuttaneet rakenteitaan 
valtionhallinnon säästö- sekä 
muutospaineissa ja sodan ajan 
joukkorakenteita on tarkistettu 
miesmäärältään pienemmäksi. 
Kaiken tämän seurauksena jo-
kaisesta meistä, niin palkatusta 
henkilöstöstä kuin sijoitetuista 
reserviläisistä, on tullut entistä 
tärkeämpi osa kokonaisuutta. 
Jokaiselle on tarkkaan harkittu 
ja tarpeeseen perustuva paikka 
siinä joukossa, mihin hänet on 
sijoitettu. 

Suorituskyvyn kehittäminen 
jatkuu kuluvan sekä tulevan-
kin vuoden aikana erinäisissä 
harjoituksissa ja mahdollisesti 
joku onnekas reserviläinenkin 
voidaan määrätä rajan kertaus-
harjoitukseen niukoista mää-
rärahoista huolimatta. Kan-
nustamme kutsun saaneita ja 
sitä vielä odottavia pitämään 
reservin kuntoa yllä, se on kes-
keinen osa uskottavaa järjestel-
määmme. Osaavat, fyysisesti 
hyväkuntoiset ja motivoituneet 
ihmiset ovat kokonaismaan-
puolustuksemme kivijalka.

Lapin rajavarTioSTon eSiKunTa
Apulaiskomentaja

Vuonna 2017 Lapin rajavartioston 
päähankkeena on kriisivalmiuden kehittäminen

Komentajat seuraamassa moniviranomaisharjoitusta huhtikuussa 2017.



L A P I N  N U I J A2 • 2017  4   

• LAPIN ALUETOIMISTO •

n Kyläsota päättyi Neuvosto-
liiton johtaman järjestelmän ro-
mahtamiseen 1990- luvun tait-
teessa lopettaen samalla vuo-
sikymmeniä jatkuneen idän ja 
lännen välisen kilpavarustelun. 
Tämän myötä moni Euroopan 
maa uskoi tai uskotteli viime 
vuosituhannen lopulla, että so-
tilaalliset toimet eivät ole mah-
dollisia nykyisessä Euroopassa 
kuitaten Jugoslavian hajoamis-
sodat vuosina 1991- 2000 van-
han järjestyksen murtumisen 
kipuiluna. Uuden vuosituhan-
nen ensimmäisenä vuosikym-
menenä Suomen eurooppalai-
sesta valtavirrasta poikkeavaa 
puolustusratkaisua asevelvolli-
suusarmeijoineen pidettiin mo-
nien mielessä aikansa eläneenä 
ja sotilaallisia uhkakuviamme 
menneisyyden haamuina. 
Kutsumattomat vihreät miehet 
Krimin niemimaalla keväällä 
2014 ja taistelujen puhkeami-
nen itäisessä Ukrainassa pian 
sen jälkeen kuitenkin osoittivat, 
että poliittisiin kiistoihin voi-
daan hakea ratkaisua sotilaalli-
sin keinoin myös 2000- luvun 
Euroopassa. Ne maat, jotka eh-
tivät merkittävästi laskea puo-
lustuskykyään, ovat nyt raken-
tamassa sitä takaisin.

Suomea vastaan ei tällä het-
kellä kohdistu suoraa sotilaal-
lista uhkaa. Monimuotoiset, 
nopeasti ilmaantuvat ja seu-
rauksiltaan vakavammat uhat 
ovat luoneet Puolustusvoimille 
kuitenkin tarpeen kehittää toi-
mintavalmiutta ja sen joustavaa 
säätelyä, totesi Maavoimien 
tuolloinen operaatiopäällikkö, 
kenraalimajuri Petri Hulkko 
joulukuussa 2016. 

Suomen Ilma- ja Merivoi-
missa on pitkä perinne korkean 
valmiuden ylläpidosta. Tarve 
joustavaan valmiuden säätelyyn 
ja korkeaan valmiuteen on kas-
vanut myös maa-alueella. Val-
miuden kehittämisen kokonai-
suuteen kuuluu varusmiesten ja 
reserviläisten sotilaallisen käy-
tettävyyden kehittäminen. Osa-
na Puolustusvoimien valmiuden 
kehittämistä Maavoimat aloitti 
varusmiesten valmiusyksik-
kökoulutuksen saapumiserästä 
1/2017 alkaen. 

Maavoimien palkatusta hen-
kilöstöstä ja varusmiehistä 
muodostetut valmiusyksiköt 
ovat osa nykyaikaista ja kehit-
tyvää kotimaan maapuolustusta 
ja Maavoimien joukkokokonai-
suutta. Valmiusyksiköillä noste-
taan Maavoimien suorituskykyä 
erityisesti sotilaallisen maan-
puolustuksen tehtävissä.

Valmiusyksiköitä voidaan 
käyttää normaalioloissa tapaus-
kohtaisesti myös muiden viran-

omaisten tukemiseen kotimaan 
häiriötilanteissa tai muissa 
poikkeuksellisissa tapahtumis-
sa, jotka vaativat laajaa viran-
omaisyhteistyötä.

Monipuolista koulutusta 
vaativiin taistelutehtäviin
Valmiusyksikkökoulutus on 
uusi koulutuskokonaisuus, jo-
ka antaa varusmiespalvelustaan 
suorittaville mahdollisuuden 
entistä monipuolisempaan kou-
lutukseen ja vaativimpiin tehtä-
viin. Koulutus aloitettiin tam-
mikuussa 2017 kaikissa Maa-
voimien joukko-osastoissa, pois 

lukien Utin Jääkärirykmentti. 
Ensimmäiset varusmiehet mää-
rättiin valmiusyksikkökoulu-
tukseen peruskoululutuskauden 
koulutusvalintojen yhteydessä. 
Valinta koulutukseen määräy-
tyy ensisijaisesti asevelvollisen 
soveltuvuuden ja halukkuuden 
perusteella.

Kaikkien valmiusyksikkö-
koulutukseen valittujen pal-
velusaika on 347 vuorokautta 
koulutuksen vaativuudesta ja 
laaja-alaisuudesta johtuen. Osa 
valitaan johtajakoulutukseen ja 
muut saavat monipuolisen mie-
histökoulutuksen. Ensimmäiset 
5,5 kuukautta valmiusyksik-

kökoulutuksessa eivät poikkea 
normaalista varusmieskoulu-
tuksesta. Koulutus jakautuu eri-
kois- ja joukkokoulutuskausiin, 
joiden aikana kukin saa koulu-
tuksen omaan erityistehtävään-
sä joukkotuotantojoukkojen 
(JOTU) mukana. 

Varusmiespalveluksen jäl-
kimmäinen puolisko (6kk) on 
varsinaista valmiusyksikkökou-
lutusta ja valmiusaikaa. Val-
miusjakson aikana varusmies-
ten koulutusta ja osaamista laa-
jennetaan. Kaikille varusmie-
hille koulutetaan muun muassa 
lisää asejärjestelmiä, johta-
misvälineitä, kenttälääkintää, 

taistelua rakennetulla alueella, 
pimeätaistelua ja kohteiden 
suojaamista sekä toimintaa he-
likopterijoukkojen kanssa. 

Jääkäriprikaati on Maavoimi-
en pohjoisin joukko-osasto, jos-
sa valmiusyksikkökoulutukses-
sa korostuu toiminta arktisissa 
olosuhteissa. Valmiusyksikön 
varusmiehet saavat vaativan 
selviytymiskoulutuksen, jossa 
punnitaan kunkin henkisiä ja 
fyysisiä voimavaroja. Lisäksi 
valmiusyksikön varusmiehet 
ovat jo harjoitelleet toimintaa 
helikoptereiden kanssa ja se tu-
lee jatkumaan syksyn valmius-
jaksolla. Uutena elementtinä 

on tulossa yhteistoiminta pans-
sarivaunujen kanssa, vaativia 
maastomarsseja, sekä monille 
ajoneuvokurssi esimerkiksi 
maastoskootterin, eli tutummin 
mönkijän tai loppuvuodesta 
moottorikelkan kanssa jne.

Kaikki valmiusyksiköt osal-
listuvat valmiusaikana Maa-
voimien normaaliin harjoi-
tustoimintaan, viranomaisyh-
teistoimintaharjoituksiin sekä 
mahdollisuuksien mukaan 
kansainvälisiin harjoituksiin 
kotimaassa tai ulkomailla. Jää-
käriprikaatilla on tiivis yhteis-
työ Pohjois- Ruotsissa sijait-
sevan Norrbotten Regimentin 
kanssa ja tähän toimintaa tul-
laan jatkossa kytkemään myös 
valmiusyksikön harjoittelu. 
Valmiusyksikössä palvelus-
taan suorittavan asevelvollisen 
päivärahat ja lomaoikeus mää-
räytyvät yleisten periaatteiden 
mukaisesti. Valmiusyksikkö-
koulutus katsotaan eduksi ha-
keuduttaessa Maavoimien krii-
sinhallintatehtäviin. 

everSTiLuuTnanTTi ari mure
Jääkäriprikaatin koulutuspäällikkö

MAAVOIMIEN
VALMIUSYKSIKÖT
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• LAPIN ALUETOIMISTO •

Tasavallan presidentti on ylentänyt 
seuraavat reservin upseerit

Sotilasarvoon: MAJURI
Ahtinen Jarmo Ilpo Juhani  Savukoski  LAPALTSTO
Enbuske Tuomas Erkki  Rovaniemi LAPALTSTO
Lääkkölä Petri Antero Tornio LAPALTSTO
Romakkaniemi Pasi Pekka  Pello LAPALTSTO

Sotilasarvoon: KAPTEENI
Barsk Esa Allan Rovaniemi LAPALTSTO
Onkalo Janne Tapani Kemi LAPALTSTO

Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄKAPTEENI
Hiltunen Mikko-Henrik Keminmaa LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Aro Tuomo Antero Keminmaa LAPALTSTO
Harjuniemi Janne Matias Kempele  LAPALTSTO
Korpimaa Hannu Olavi Rovaniemi LAPALTSTO
Lindberg Heikki Sakari Rovaniemi LAPALTSTO
Ljetoff Reino Oiva Kalervo Inari LAPALTSTO
Mure Petri Tapani Keminmaa  LAPALTSTO
Ojanaho Mikko Johannes Rovaniemi LAPALTSTO
Ronkainen Teppo Altti  Rovaniemi LAPALTSTO
Vaarala Ooni Ilmari Rovaniemi LAPALTSTO

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Aholainen Antti Johannes Rovaniemi LAPALTSTO
Hakkarainen Ville Tapani Ulkomaat LAPALTSTO
Karjalainen Martti Eelis Eemeli Varkaus LAPALTSTO
Leppäjärvi likka Aslak Savukoski LAPALTSTO
Malm Juuso Pekka Ilmari Inari LAPALTSTO
Niininen Mikko Olavi Rovaniemi LAPALTSTO
Nikkeri Jouni Henrik Rovaniemi LAPALTSTO
Tuovinen Juho Matias Sodankylä LAPALTSTO
Välitalo Aki Juhani Kittilä LAPALTSTO

Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄLUUTNANTTI
Kinnunen Risto Anton Rovaniemi LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Pulju Jouni Juhani Ranua LAPALTSTO
Päivike Sami Tapani Rovaniemi LAPALTSTO
Ruokanen Pasi Rikhard Rovaniemi LAPALTSTO

Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Lindqvist Lasse Juhani Rovaniemi LAPALTSTO
Parkkinen Erkki Juha-Pekka  Salla LAPALTSTO
Timonen Kirsi Maarit Tornio LAPALTSTO
Vallivaara Paavo Johannes Rovaniemi LAPALTSTO
Ylikärppä Jorma Juhani Kemi LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Alaviuhkola Mikko Tapani Tornio  LAPALTSTO
Grönholm Kaarlo Jari Petteri Kemi  LAPALTSTO
Heikka Severi Hermanni Rovaniemi  LAPALTSTO
Heinonen Jari Petri Tornio  LAPALTSTO
Kaisanlahti Jarkko Mikael Inari
Kokkonen Antti Juhani Rovaniemi LAPALTSTO
Kotimäki Elina Mirjami Rovaniemi LAPALTSTO
Körkkö Jussi Henrik Rovaniemi LAPALTSTO
Laiho Santeri Juho Arttur Rovaniemi LAPALTSTO
Neiramo Tuukka Tapani Sodankylä LAPALTSTO
Pakola Tomi Antero Kemi LAPALTSTO
Pallari Kari Pekka Antero Rovaniemi LAPALTSTO
Peurasaari Timo Juhani Kemi LAPALTSTO
Tuomaala Janne Petteri Rovaniemi LAPALTSTO
Viitanen Asko Juhani  Salla LAPALTSTO

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Ehrukainen Ossi Tapio Sodankylä LAPALTSTO
Hautajärvi Pekka Juhani Rovaniemi LAPALTSTO
Heikkilä Tommi Niilo Antero Rovaniemi  LAPALTSTO
Hoikkala Ali Ohto Paulinpoika Rovaniemi LAPALTSTO
Holm Jarmo Antero Rovaniemi  LAPALTSTO
Huotari Jani Kristian Rovaniemi  LAPALTSTO
Huuskonen Jere Antero Inari LAPALTSTO
lnkilä Esa Juhani Helsinki LAPALTSTO
Kajander Jami Jeremias Tornio LAPALTSTO
Kanniala Venla Marianna Rovaniemi LAPALTSTO
Karjalainen Toni Eemeli Johannes  Keminmaa LAPALTSTO
Kaukko Pekka Tapani Sodankylä LAPALTSTO
Kela Heikki Hermanni Sodankylä LAPALTSTO
Kelloniemi likka Juhana Kemijärvi LAPALTSTO
Kiviniemi Teemu Antero Espoo LAPALTSTO
Kunnari Esa-Pekka Oskari Tornio LAPALTSTO
Kuusela Toni Petteri Rovaniemi LAPALTSTO
Laisalmi Olli Teemu Tapani Kemi LAPALTSTO
Lampela Suvi Maria Rovaniemi LAPALTSTO
Lintinen Panu Jaakko Rovaniemi LAPALTSTO
Loijas Hannu Kalevi Rovaniemi LAPALTSTO
Lustig Henry Jaakko Mikael Tornio LAPALTSTO
Marjeta Jaska Kalervo Keminmaa LAPALTSTO

PUOLUSTUSVOIMAT TIEDOTTAA • YLENNYKSET 4.6.2017

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat henkilöt reservissä
Mursu Pasi Matias Posio LAPALTSTO
Murto Antti Jussi Rovaniemi LAPALTSTO
Nuutinen Timo Matias Rovaniemi LAPALTSTO
Rainio Olli Aulis Tornio LAPALTSTO
Rantanen Kai Atte Kemijärvi LAPALTSTO
Rasmus Titta Jasmiina Utsjoki LAPALTSTO
Rojola Jani Johannes Kemi LAPALTSTO
Seppänen Katariina Sandra Rovaniemi LAPALTSTO
Silver Henri Pekka Keminmaa LAPALTSTO
Sunnela Kari Antero Sodankylä LAPALTSTO
Tauriainen Hannu-Pekka Johannes Kemi LAPALTSTO
Tervo Saara-Maria Inari LAPALTSTO
Toppari Vesa Pauli Inari LAPALTSTO
Tölli Inkeri Laura Hannele Rovaniemi LAPALTSTO
Vaarala Olli Antti Aukusti Rovaniemi LAPALTSTO
Wargh Sampo Aleksanteri Nat     Rovaniemi  LAPALTSTO
Vierelä Pasi Yrjö Kemijärvi LAPALTSTO
Virtanen Olli Oskari Rovaniemi LAPALTSTO

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Baas Sami Kalevi Rovaniemi LAPALTSTO
lsola Miika Juha Markus Rovaniemi  LAPALTSTO
Kellokumpu Henri Matias Salla LAPALTSTO
Koivuranta Harri Antero Rovaniemi LAPALTSTO
Severinkangas Pertti Henrik Rovaniemi LAPALTSTO

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Annala Janne Mikael Rovaniemi LAPALTSTO
Haapasalo Matti Kaarlo Johannes Rovaniemi  LAPALTSTO 
Haikonen Mari Johanna Rovaniemi LAPALTSTO
Hirsikangas Olli-Pekka Tervola LAPALTSTO
Hyväri Mika Antero Rovaniemi LAPALTSTO
Juho Janne Juhani Rovaniemi LAPALTSTO
Jumisko Jyrki Tapio Inari LAPALTSTO
Karjalainen Reima Juhani Ylitornio LAPALTSTO
Keränen Vesa Antero Rovaniemi LAPALTSTO
Kiviniemi Mika Petri Rovaniemi LAPALTSTO
Klemetti Teemu Tapani Kemi LAPALTSTO
Mattanen Aleksi Markus Sodankylä LAPALTSTO
Mattila Keijo Veli Sylvester Rovaniemi LAPALTSTO
Nissi Markku Antero Rovaniemi LAPALTSTO
Nissinen Tero Juhana Kemi LAPALTSTO
Ollila Esko Vilhelm Enontekiö LAPALTSTO
Roppola Ville Henrik Sodankylä LAPALTSTO
Sarajärvi Janne Juhani Rovaniemi LAPALTSTO
Suojärvi Harri Matti Sakari Kemi LAPALTSTO
Tervonen Marko Tapani Sodankylä LAPALTSTO
Tolonen Markus Ensio Kemi LAPALTSTO
Turpeinen Jari-Veikko Kemi LAPALTSTO
Vaara Mikko Tapio Tornio LAPALTSTO
Vuolukka Janne Matias Tervola LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI
Hattukangas Ville Tapani Rovaniemi  LAPALTSTO

n Tänä vuonna on poikkeuksel-
lisen hienoa olla suomalainen. 
Itsenäisyytemme juhlavuotena 
jokainen pienempikin juhlati-
laisuus saa pientä lisähohtoa 
100-vuotiaan Suomi-neidon 
katveessa. Juhlallinen oli myös 
Lapin aluetoimiston juhlapäivän 
vietto 23.2. vuosipäivän aaton 
konsertin merkeissä sekä varsi-
naisena vuosipäivänä 24.2. pien-
ten, mutta arvokkaiden asioiden 
parissa.

Lapin aluetoimisto juhlis-
ti vuosipäiväänsä tänä vuonna 
poikkeuksellisesti kahtena eri 
päivänä. Aluetoimistojen - ja 
nykyään myös Maavoimien - 
virallinen vuosipäivä on 24.2. 
Vuosipäivähän periytyy jo 
vuodelta 1555, jolloin silloi-
nen Ruotsin Kuningas Kustaa 
Vaasa määräsi 24.2.1555 ylei-
sen ”sotaväenoton” Ruotsin ol-
lessa sodassa Venäjää vastaan. 
Tämän sotaväenoton jälkeen 
alkoivat mm seuraavat Suo-
men historiasta tutut tapahtu-
mat: Viipurin linnan piiritys ja 

Joutselän taistelu. Vaikka nämä 
merkittävät tapahtumat eivät 
aluetoimiston päivittäisissä toi-
missa välttämättä esiinnykään, 
niin Lapin aluetoimisto muistaa 
aina vuosipäivänään kunnioit-
taen perinteitä. Varsinaisena 
vuosipäivänä 24.2. toteutimme 
perinteisen seppeleenlaskun 
Rovaniemen hautausmaan talvi- 
ja jatkosodan muistomerkille. 

Vuosipäivän aaton juhlakon-
sertti järjestettiin Rovaniemellä, 
Lappia -talossa, torstaina 23.2. 
Syynä tähän oli Lapin sotilas-
soittokunnan suunniteltu kon-
sertti varsinaisena vuosipäivänä 
Oulussa. Tarkoituksena onkin 
jatkovuosina vuorotella kon-
serttitapahtumia eri aluetoimis-
tojen kesken, jotta kaikilla on 
mahdollisuus järjestää juhlava 
tilaisuus omalla alueellaan vuo-
sipäivään liittyen. Konserttiin 
oli kutsuttu kutsuvieraita sekä 
viranomaistoimijoiden että ve-
teraani- ja maanpuolustusjär-
jestöjen puolelta. Olikin erittäin 
miellyttävää todeta niin monen 

yhteistyökumppanin päässeen 
juhlistamaan tilaisuutta.

Itse konsertti oli erittäin juh-
lava tilaisuus. Konsertin avaus-
sanat lausui Jääkäriprikaatin 
apulaiskomentaja, eversti Ti-
mo Mäki-Rautila, tuoden ti-

laisuuden alkuun heti juhlan 
tuntua. Avaussanojen jälkeen 
illan isännällä, Lapin aluetoi-
miston päälliköllä, everstiluut-
nantti Mikko Mäntysellä, oli 
erittäin mieluisa tilaisuus luo-
vuttaa ROVA 2016 -harjoituk-

sen auditointitodistus Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
edustajille. Auditointitodistus 
luovutettiin ROVA 2016 -har-
joituksen johtajalle, kapteeni 
Tero Hyttiselle. Todistuksen 
luovuttamisessa avusti MPK:n 
Pohjois-Suomen maanpuolus-
tuspiirin apulaispiiripäällikkö 
Antti Tölli. Auditointitodistus 
luovutettiin seuraavilla saatesa-
noilla: ”ROVA 2016 -harjoitus 
läpäisi auditoinnin erinomai-
sella pistemäärällä. Auditoin-
nin perusteella kurssi vastaa 
laadukasta Puolustusvoimien 
kertausharjoitusta.” 

Lyhyen avauksen jälkeen 
Lapin sotilassoittokunta vi-
ritti yleisön ensin tyylikkääl-
lä alkusoitolla, jonka jälkeen 
huomion valtasivatkin solistit. 
Meillä oli uskomattoman hie-
no tilaisuus kuulla kahta suo-
malaista huippuartistia lavalla; 
Arja Koriseva ja Hannu Leh-
tonen veivät yleisön kirjaimel-
lisesti musiikilliselle aikamat-
kalle. Illan teemana olikin ”Is-

kusävelistä iltaa”, ja konsertin 
laulut lähtivät itsenäisyytemme 
alkuajoista kohti nykyaikaa. 
Esitysten välissä solistit kertoi-
vat tarinoita menneiltä vuosilta 
ja kuljettivat kuulijaa eteenpäin. 
Aivan kuin aika olisi hetkeksi 
pysähtynyt ja tuntui siltä, että 
ilta päättyi aivan liian nopeasti. 
Konsertin päätteeksi upeat so-
listit ja hieno soittokuntamme 
saivat salintäyteiset seisten an-
netut suosionosoitukset.

Hienon juhlan jälkeen on 
taas paluu arkityön pariin. 
Aluetoimiston tehtävät tulevat 
jatkossakin olemaan asevel-
vollisuusasioiden hoitamisessa 
ja valmiuden ylläpitämisessä, 
unohtamatta tietenkään maan-
puolustustyötä ympäröivän yh-
teiskunnan, veteraanien ja re-
serviläisjärjestöjen kanssa. Ko-
kemukset menneistä vuosista ja 
perinteet ovat kuitenkin vankka 
pohja, johon voimme nojata, 
kun toteutamme päätehtävääm-
me - myös näin Itsenäisyytem-
me Juhlavuotena! 

Itsenäisyytemme juhlavuoden viettoa 
maavoimien ja aluetoimistojen vuosipäivänä

Seppeleen lasku Rovaniemen Sankarihaudalle.
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n Keminmaan Kallinrannas-
sa vietettiin 13.3. talvisodan 
muistopäivää perinteisin me-
noin.

Paikalle oli kokoontunut 
noin 20 veteraania ja Lottaa 
sekä lisäksi muutama avustaja.

Mukaan oli saatu myös poru-
kan vanhin Tarmo Sandberg 
98v.

Pekka Suopajärvi Kemin-
maan reserviläisistä toivotti 
kaikki tervetulleiksi. Erkki 
Puotiniemi viihdytti väkeä 

lauluilla ja kitaran soitolla. 
Kahvi- ja runsaasta voilei-
pätarjoilusta pitivät huolta 
maanpuolustusnaiset.

Emeritus kirkkoherra Yrjö 
Haapala hartauspuheessaan 
kertoi rauhasta, sodasta sekä 
anteeksiannosta. Ihminen ei 
ole muuttunut, näköpiirissä-
kään ei ole rauhallista aikaa, 
vaikka olemmekin saaneet 
täällä elää rauhassa viimeiset 
77 vuotta.

Vilkkaan keskustelun lomas-

sa Erkki johdatti veteraanit ja 
Lotat yhteislauluun ”Iltahuu-
don” kera.

Lotat tykkäsivät juttutuo-
kiosta, ”saipahan olla vähän 
aikaa pois kotoa”. Veteraani-
järjestön puuhamies Markku 
Särkipaju kiitteli järjeste-
lijöitä ja kertoi sekä kuulutti 
osanottajia tulevalle kesäkuun 
matkalle Ruotsin Matarenkiin, 
veteraanien kirkkopäiville.

anTTi maLmberg

Talvisodan päättymisen 
muistojuhla Keminmaalla

Muutama kunniakansalainen oli vielä jaksanut tulla mukaan Keminmaan tilaisuuteen.

Erkki laulatti yleisöä juhlan aikana.

n Muista ilmoittaa uusi osoit-
teesi  oman liittosi jäsenrekiste-
riin www.reservilaisliitto.fi  tai 
www.rul.fi. 

Mene siellä  RUL / liity jäse-
neksi  kohtaan ja täydennä vanha 
jäsen tiedostoon muuttuneet yh-
teystietosi. Reserviläisliiton etu-

sivulla on kohta muuta tai täyden-
nä jäsentietojasi. 

Lapin Nuijan osoitetarrat tulos-
tetaan liiton jäsenrekisterin poh-
jalta ja sen tähden on tärkeätä, 
että jokainen korjaa jäsentieton-
sa mahdollisimman pian muutos-
ten jälkeen.

Lapin Reserviläispiirin ja Reser-
viupseeripiirin piiritoimiston yh-
teystiedot ovat seuraavat:

toiminnanjohtaja 
Kai Leinonen
kai.leinonen@pp1.inet.fi 
puh. 040 7216614 

Reserviläisen osoitteenmuutokset

HUOM! Kutsuntapaikalla on oltava 
viimeistään 15 minuuttia ennen tilaisuuden 
merkittyä aloitusaikaa!
Kutsunnanalainen on miespuolinen 
Suomen kansalainen, joka:
- kutsuntavuonna täyttää 18 vuotta;
- on jäänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta, 
jollei hänen palveluskelpoisuudestaan ole vielä 
  erikseen tehty päätöstä eikä hän ole täyttänyt 
tai sinä vuonna täytä 30 vuotta; tai
- on määrätty tämän vuoden kutsuntaan 
uudelleen tarkastettavaksi.
Kutsunnanalainen ei ole asevelvollinen, 
joka on saanut Suomen kansalaisuuden tai 
päätöksen kansalaisuudesta sinä vuonna, jona 
hän täyttää 18 vuotta tai sen vuoden jälkeen. 
Hänet voidaan kuitenkin määrätä muuhun 
aluetoimiston järjestämään tarkastukseen.
Läsnäolovelvollisuus kutsunnassa
Kutsunnanalaisen tulee osallistua kutsunta-
tilaisuuteen henkilökohtaisesti, jollei häntä 
ole vapautettu läsnäolovelvollisuudesta.
Aluetoimisto voi vapauttaa henkilökohtaisesta 
läsnäolovelvollisuudesta kutsunnassa ase-
velvollisen, - jolla on vaikea vamma tai sairaus;
- joka on osallistunut erikoisjoukkojen valinta-
kokeeseen ja joka on määrätty palvelukseen; 
tai - joka asuu ulkomailla ja on toimittanut 
lääkärinlausunnon tai muun luotettavan 
selvityksen, jonka perusteella hänen palvelus-
kelpoisuutensa voidaan määrittää.
Kutsunnanalainen, joka ei ole osallistunut 
kutsuntatilaisuuteen laillisen esteen vuoksi, on 
velvollinen välittömästi laillisen esteen lakattua 
näyttämään aluetoimistolle toteen esteensä. 

Jos kutsunnanalainen opiskelee kaukana kut-
suntapaikkakunnalta tai hänellä on muu perus-
teltu syy, hän voi aluetoimiston suostumuksella 
osallistua muuhun saman vuoden kutsunta-
tilaisuuteen kuin siihen, johon hänen kutsunta-
kuulutuksen mukaan on osallistuttava. 
Kutsunnanalainen velvoitetaan palvelus-
kelpoisuuden selvittämiseksi osallistumaan 
kutsuntaa edeltävään terveystarkastukseen 
terveyskeskuksessa tai muussa tarkastukseen 
soveltuvassa paikassa kutsuntavuonna, jollei 
tarkastus ole tarpeeton aluetoimiston kutsunna-
nalaiselta tai muulta taholta kutsunnanalaisen 
palveluskelpoisuudesta saaman selvityksen tai 
asevelvollisen ulkomailla asumisen takia taikka 
muusta erityisestä syystä.
Kutsunnanalaisten on kutsuntatilaisuudessa 
valmistauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.
Asevelvollinen, joka oikeudettomasti jää määrä-
aikaan saapumatta kutsuntaan tai poistuu 
tilaisuudesta ilman sotilasviranomaisen antamaa 
lupaa ennen kuin hänen asiansa on käsitelty, 
on tuomittava poissaolosta kutsunnasta sakkoon 
(AsevL 119§).
Yhteys- ja lisätietoja sekä hakemuslomakkeita 
saa puolustusvoimien kotisivuilta sekä aluetoi-
mistolta: puolustusvoimat.fi, varusmies.fi sekä 
lapinaluetoimisto@mil.fi.

Rovaniemellä helmikuun  päivänä 2017.
Aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti Mikko Mäntynen    
  
Asevelvollisuussektorin johtaja
Majuri Harri Laiho 
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n Kunnioitetut sotiemme ve-
teraanit

Hyvät päivänsankarin lä-
heiset ja ystävät

Minä olen Markku Aherto 
entinen Lapin sotilasläänin 
komentaja ja eversti reser-
vissä. 

Sain päivänsankarin kum-
mipojalta ja ystävältäni re-
servin vääpeli Ilkka Suho-
selta kutsun tulla mukaan 
tähän hienoon juhlahetkeen. 
Isänmaan miehenä ja vete-
raanien ystävänä otin mielel-
läni tämän kutsun vastaan.

Suomi 100 vuotta – sotain-
validi Viljo Suhonen 100 
vuotta, voiko olla hienompaa 
juhlaa?

Vastaan itse, no ei kyllä 
voi.

Sotiemme veteraanien ar-
vostus on nyt korkeimmillaan 
mitä koskaan. Ihan ansaitusti.

Ovathan veteraanisukupol-
vemme edustajat sekä turvan-
neet maamme itsenäisyyden 
että rakentaneet tuhkasta 
tämän maan uuteen, entistä 
ehompaan nousuun. Vaik-
ka kitisijöitä aina riittää, on 
Suomi maailman paras maa 
monilla mittareilla mitattuna 

ja toki erityisesti meille suo-
malaisille.

27.4. vietettiin kansallista 
veteraanipäivää teemalla Si-
nun veteraanipäiväsi ja nyt 
tätä päivää 1.5. vietetään 
teemalla Sinun päiväsi Vil-

jo. Maailmalta löytyy tänään 
paljon esimerkkejä siitä, 
miten nuoret miehet jättä-
vät perheensä ja joukkonsa 
etsien parempaa elämää it-
selleen maansa ulkopuolelta 
ja olihan Suomellakin sotien 
aikana oma käpykaartinsa.

Pääosa miehistämme -39-
45 olivat urhoollisia miehiä, 
tavallisia suomalaisia mie-
hiä, jotka katsoivat velvolli-
suudekseen turvata maamme 
itsenäisyyden.

Sinä Viljo Edvard olet yksi 
heistä. Suoritit varusmiespal-
veluksen vuotta ennen sotaa 
1938 JP2:n riveissä Valkjär-
vellä. Talvisodassa 10.10.39-
25.5.40 ja jatkosodassa 
16.4.41 -18.11.44 toimit pi-
kakiväärimiehenä. Ryhmän 
tulivoimaisin ase vetää aina 
myös tulta puoleensa, joten 
ampujan tuli olla kylmäher-
moinen mies. Lapin sodassa 
kovakuntoisena toimit JR 33 
kaukopartiossa. 

Haavoituit kahdesti. En-
simmäisen kerran 3.1.40 
talvisodassa Joutsjärvellä ja 
8.8.42 jatkosodassa Sitrajo-
ella. Lapin sodan vaiheistasi 
Yleisradio haastatteli ja teki 

dokumenttia veteraanien tun-
temuksista ja kokemuksista 
teemaohjelmaansa meille 
nuoremmille kerrottavaksi.

Uskosi tulevaisuuteen ei 
horjunut kolmen sodankaan 
jälkeen, vaan perustit per-
heen Saimi vaimosi kanssa.  
Yhdessä saitte neljä tytärtä.  
Asetuitte asumaan Törmänkin 
kylään Rovaniemen maalais-
kuntaan, jossa elämän työ jat-
kui metsätyömiehenä, pienvil-
jelijänä, panostajana ja toimit 
vielä taksiautonkuljettajana. 
Yrityksen puutteesta ei Viljoa 
ainakaan voi syyttää. 

Sinulle on ansioistasi myön-
netty Vapaudenmitali, Suo-
men Valkoisen Ruusun mitali 
ja Sotainvalidien hopeinen 
ansiomerkki. Omista ansiois-
taan veteraanimme ei tosin 
koskaan ole turhia retostellut.

Me kaikki läsnä olevat kii-
tämme Sinua uhrauksistasi 
isänmaamme puolesta ja toi-
votamme Sinulle mitä parasta 
syntymäpäivää läheistesi ja 
kavereittesi parissa. Olemme 
hyvin ylpeitä ja otettuja, että 
saamme juhlia täällä kanssasi 
100-vuotista taivaltasi Suo-
men rinnalla.

Viljo Suhonen 100 vuotta
Viljo Suhonen 

nukkui pois 
24.5.2017

n Kuvassa juhlaan osal-
listuneita johtajia ryh-
mäkuvassa. Vasemmalta 
piirin toiminnanjohtaja 
Kai Leinonen, kap-
teeni Nils-Otto Pleym 
Kirkkoniemestä, piirin 
puheenjohtaja Simo 
Rousu, Reserviläisliiton 
puheenjohtaja Ilpo Poh-
jola, piirisihteeri Helvi 
Hamari, reserviläispii-
rin emerituspuheenjoh-
taja Markku Peltoniemi, 
Piirin varapuheenjohtaja 
Maarit Timonen.

Lapin Reserviläispiiri ry  juhli 7.5. 60–vuotistaipalettaan

  Puunkorjuuta vuosikymmenten ammatti-   
taidolla jo kolmannessa polvessa

 metsarautiooy@pp.inet.fi 
  puh. 0400-177664, 0400-459467   
www.metsarautio.suntuubi.com
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nSe oli maaliskuun 4.päivä 
1918. Olin Rovaniemen 

pitäjän Ounasjoen kylässä Si-
nettäjärven alapäässä Kemi 
-yhtiön paperipuun teossa. 
Hiihtelin asennolle illalla. 
Työnjohtaja oli siinä suk siansa 
päällä ja sanoi:

 - No nyt arvannostoon. En-
sin vähän ällis tyin, että jotakin 
leikkiä laskee. Menin sisäl-
le ja ryyppäsin kupin kahvia. 
Viereeni sattui vastatullut Pe-
räpohjola-lehti. Rupesin sitä 
tarkastelemaan ja aivan oikein 
siinä olikin ilmoi tus, että kaik-
kien 21-40 vuotiaiden miesten 
oli saavuttava kutsuntaa suo-
rittamaan.

Aamulla 5. päivä maalis-
kuuta lähdin taasen työmaalle, 
mutta työ ei sujunut entiseen 
tapaan. Ajatukset kiertelivät 
noissa sota-asioissa. Otin työ-
kaluni ja hiihtelin pirtille. Otin 
tilin töistäni ja lähdin hiihtele-
mään Sinettään ja otin lepoa 
pari päivää.

7. pv maaliskuuta valmistau-
duin lähtemään Rovaniemen 
kirkon kylään. Meitä olikin jo 
aika paljon: 8 miestä, kokki 
ja kahvikojeet - kenttäkeittiö 
vain puuttui. Kirkonkylään 
saavuimme

04.50 illalla. Majoituimme 
työväentalolle. Se oli siis alkua 
kasarmielämälle.

8. pv maaliskuuta oli meidän 
vuoro mennä yhteislyseolle 
kutsuntaa suorittamaan. Näytin 
passini kutsuntalautakunnan 
esi miehelle ja hän viittasi me-
nemään lääkärin tykö. Lääkäri 
kysyi:

- Onko valittamista; Vasta-
sin: - En tunne mitään erityistä 
kipua. Hän käski poistua. Illalla 
klo 9 alkoi luettelu kuka kel-
paa, kuka ei. Kaikki kuuntelivat 
hiljaa ja jännityksellä, vaikka 
sali oli täynnä ihmisiä. Tulin 
kelpaavaksi. 

9. pv maaliskuuta lähdin 
hiihtelemään Sinettään. 

10. pv harjoittelimma ryhmä-
kaartoja ja – käännöksiä. Sitten 
otin lepoa ruumiiseeni 5 päivää 
ja kukapa noista pöllihommis-
ta välittää töistähän on kävellä 
kylällä ja kunnostaa itseään oi-
keaan taiste lukuntoon

16. pv maaliskuuta oli määrä 
saapua palvelukseen. 15.pv kel-
lo 12.00 lähdimme tallustele-
maan kohti kirkonkylää. Meitä 
oli nyt vain 4 poikaa. En ollut 
mitenkään erikoisilla eväillä 
varus tettu. Rieskanpala taskus-
sa ja joku markka rahaa.  Au-
rinko pais toi lämpimästi ikään 
kuin olisi tahtonut näyttää, että 
kyllä hän lämpimän lahjoittaa, 
sillä emme olleet erittäin hyvin 
vaat teillakaan varustettu ja mi-
täpä tuosta kyllä kruunu pojis-

taan huolen pitää ainiaan.
16. pv maaliskuuta oli il-

moittaututtava palokunnanta-
lolla, jossa taas oli nimihuuto 
ja joukkojen järjestäminen.

17. pv järjestettiin joukot ja 
oli lääkärintarkastus. Järjes-
telyissä tulin 4. joukkueeseen 3 
ryhmään. Lääkäri tarkasti mei-
tä jotenkin uuteen malliin. Hän 
seisoi nojaten kakluunin kyl-
keen ja kysyi: - Mikä vaivaa? 
Sanoin: - On pääni vähän kipeä.

Hän kysyi: - Onko vesijohto 
kunnossa? Vastasin: - Kyllä se 
tällä kertaa toimii. - No hyvä 
on, poistukaa.

18. pv aamulla alkoi sään-
nöllinen kasarmielämä: har-
joitusta 8-10, loma-aika puoli 
yhteen, harjoitusta kello 4:n, 
ruoka-aika, harjoitusta 7-8, 
saiju, iltahuuto ja päiväkäsky.

19. pv saimme lomaa vuo-
rokauden. 

20. pv illalla annettiin vaat-
teita niille, joilla oli välttämä-
tön tarve. Sain minäkin puo-
lipohja  kenkiini. Elämä oli 
humoristista, kävi meille se-
kakuoro laulamassa ja uskolli-
suudenvala tehtiin isänmaalle. 
Sitten soitettiin ja tanssittiin. 
Yksi saarnasi jotakin, uskon-
nollisesta kirjasta se oli, mutta 
en kuullut sanoja ja enkä tosin 
välittänytkään soitostaan lu-
vusta, nythän mennään sotaan.

21. pv valkeni, se oli läh-
töpäivä. Kello 5 olimme läh-
tökunnossa. Marssimme ruo-
kalaan jäimme leipää, juustoa 
ja saijua eineeksi. Marssimme 
asemalla. Asemalla ei ollut si-
viiliväkeä paljon ketään, sil-
lä se oli aamuvarhainen. En 
nähnyt yhtään tuttua. Joitten-
kin poikien sukulaisia oli hy-
västillä. Klo 07.30 lähdettiin 
matkaan. Veturi puhkui raskai-
ta huokauksiaan, kaikki pojat, 
ainakin siinä vaunussa missä 
olin, olivat iloisia ja reippai-
ta, paitsi yksi, joka näytti su-
rulliselta. Tervolassa tarjottiin 
saijua ja voileipiä. Laurilaan 
saavuttiin klo 11.00

Torniosta tuli lisää kulje-
tukseen miehiä. He näyttivät 
hyvin innostuneilta - taisivat 
olla väkijuomien liikuttamia. 
Meitä olikin jo kolmatta sataa. 
Kemiin saavuimme klo 02.15. 
Taas lisää poikia kuusikym-
mentä. Ouluun saavuimme klo 
06.50 illalla. Siellä tarjottiin 
saijua. Yleisöä oli jotensa-
kin runsaasti asemalla. Kello 
12.00 yöllä oltiin Oulaisissa. 
Taas saijua. Seinäjoelle saa-
vuimme klo 09.00. Saimme 
ruokaa sotilasruokalasta.

23. pv joukkojen tarkastus ja 
esitettiin päällysmiehet.

Majuri Frey pataljoonan ko-
mentajaksi, adjutantiksi Rön-

taas, komp panianpäälliköiksi 
Vikström, Sundström ja Pe-
ränen ja joukkue päälliköt ja 
ryhmänjohtajat meidän omas-
ta joukosta. Harjoitusta puo-
litoista tuntia. Illalla annettiin 
kiväärit, ja niitä sitä rummutel-
tiin illan kuluksi.

24. pv lähdimme ampuma-
harjoituksiin. Majuri kehotti 
meitä ampumaan hyvin. Hän 
sanoi, että meillä ei ole aikaa 
paljoa har joitella. Eihän se erit-
täin hyvin käyttänyt, sillä moni-
kaan ei ollut ennen kivääriä kä-
dessään pitänyt. Illalla pistettiin 
tans siksi yhteiskoululla. 

25. pv aamulla harjoitusta. 
Päivällä taas uskollisuudenva-
la, iltapäivä oli vapaata, mutta 
ei saanut vaunusta poistua. Il-
ma oli kylmä. 

26. pv harjoitusta, olo tuntui 
kaikelta muulta vaan ei muka-
valta kun meitä oli yhdessä 
vaunussa kolmekymmentä 
miestä.

27. pv aamulla klo 02.00 
lähtikin junamme liikkeelle 
Tamperet ta kohti. Haapamäelle 
saavuimme klo 06.30. Saimme 
saijua ja voileipiä sotilasruoka-
lasta. Oripohjaan saavuimme 
klo 02.00 illalla. Marssimme 
kansanopistolle, jossa laitettiin 
ruokaa kuin herroille. Enpä 
ollut sellaista ruokaa ennen 
saanut. Taas har joitusta - 15 
minuutin välissäkin meille har-
joitusta annettiin.

Sitten meille jättiin 30 la-
tinkia ja taas matkaan. Nämä 
paikat ovat olleet taistelutan-
tereina ja sen näki vaunun 
ikkunoista, kun ulos katseli. 
Jälkiä oli radanvarrella, puita 
oli luodit repineet. Kangasalan 
asemalle saavuimme illalla klo 
08.00.

Saimme käskyn poistua vau-
nuista reput ja kiväärit muka-
na. Ilma oli kylmä. Komen-
nettiin ruoturintamaan. Siinä 
saimme seisoa toista tuntia. 

Onneksi sattui ryssäläiset pols-
viikit jalkaani, niin ei jalkoja-
ni palellut. Siinä oli hurinaa, 
sotilaita kuhisi ase ma täynnä. 
Matkan päämäärä oli Tampere. 
Toisia tuli haavoittunei na jot-
ka olivat matkalla sairaaloihin. 
Vihdoinkin tuli päällik kömme 
ja komensi asento! Käännös 
vasempaan ja eteenpäin mars!

Niin sitä marssittiin Kanga-
salan kylään erääseen taloon. 
En viitsinyt kysyä talon nimeä. 
Iso talo se oli ja vieraanvarai-
nen. Saimme maitoa ja leipää 
talosta, eihän meillä itsellä ol-
lutkaan. Saimme panna levol-
le, kamari oli siisti, toisessa 
kerroksessa.

Yöllä käydessäni ulkona 
kuului tykinjyske ja kuularuis-
kujen papa tus. Se kuului Tam-
pereelta.

28. pv lähdimme marssi-
maan, tiellä piti meille majuri 
puheen, jolloin me kaikki soti-
laat paljastimme päämme, sillä 
hän puhui vakavasti. Lopuksi 
hän luki herransiunauksen ja 
niin sitä läh dettiin marssimaan 
kohti Lempäälää. Välillä ma-
juri nousi pois reestä ja antoi 
kyytinsä meille kun näki, että 
meillä oli ras kaat kengät. Hän 
oli tosi armollinen mies. Lem-
päälään saavuim me klo 12.00 
päivällä. Majoituimme raittius-
seurantalolle.

29. pv harjoitusta. Oli kurai-
nen pelto, siihen saimme lyö dä 
maahan ja tehdä ryhmäkaar-
toja. Komento tuntui kovalta, 
sillä eihän meidän ruumiimme 
ollut niin kehittynyt sotilaak-
si, vaikka kaikki oli parhaan-
sa mukaan. Mutta eihän toki, 
kun kerran yksi herra minua 
leuasta väänäytti ja tiukkasi, 
ei tuommoinen ole mikään 
asento. En hänen arvonimiä 
tiennyt, enkä kysynyt. Sitten 
meidän piti olla lähtövalmii-
na ja niin tulikin käsky. Mar-
simma pienen retken, mutta ei 
kohdattu mitään. Palasimme 
kasar mille. Illalla klo 5 aikaan 
sain lähtiä vankeja vahtimaan.

Kello 9.00 levolle. Aamulla 
30. pv taas vahtiin. 

31. pv menin taas vahtiin. 
Kello 03.00 aamulla oli jota-
kin hälinää ollut vankileirissä. 
Vahdit sanoivat vankien yrittä-
neen karat, jolloin oli pitänyt 
käyttää ampuma-aseita. Sen 
näki, kartanolla oli isoja veri-
lätäköitä. Radan varrella virui 
raatoja puolikymmentä. Siellä 
ne viruivat ja sinne jäivät.

l. pv huhtikuuta olin taas sa-
massa paikassa. Paikka, joka 
oli ikävä paikka. Se pysyy ikä-
ni mielessä. Muistan, kun yksi 
neiti tuli vedet silmissä pyytä-
mään, että enkö saisi puhutella 
velimiestäni, mutta minun oli 
annettava kieltävä vastaus.

Kello 07.00 tuli suojelus-
kunnan miehiä paikalle naru- 
vyyhti olalla ja minut käsket-
tiin vartioimaan akkunaan, 
jossa seisoin urhoollisena niin 
kauan, kun 60 vankia oli pei-
lattu rossikaulaan ja niin mars-
sitettu asemalla ja siitä lähetty 
viemään edelleen Kangasa-

lalle. Kello 5 illalla saimme 
lähtiä toisten tykö Rantakarta-
noon. Oppaana oli paikkakun-
nan mies, arka jänishousu, ei 
tohtinut viedä perille. Taloon 
oli aukian pellon poikki men-
tävä. Kuulat viuhahtelivat, kun 
juoksimme pellon poikki, niin 
pääsimme perille, mutta tuo te-
ki minuun ikävän vaikutuksen, 
kun meidän majuri haavoittui. 
Moni poika häntä kaipasi, sillä 
hän oli aina kohtelias.

2. pv klo 03.00 sain lähtiä 
ketjuun. Sinne vei meidät ryh-
mäpäällikkö. Matka oli met-
sämatka. Luodit surahtelivat 
osumatta kehenkään. Pääsim-
me kiven suojaan. Siinä olikin 
turvallinen paikka. Meitä oli 
siinä 4 miestä. Saimme olla 
siinä 6 tuntia aamupakkases-
sa, sitten pääsimme puurolle 
ja illalla taas yöksi lepäämään 
kiven suojaan. Siinä oli pala-
neen talon kartano, jossa vi-
hollinen jurotti. Pirttirakennus 
oli palanut, navetta oli sääs-
tynyt ja lehmät sisällä ammui. 
Teki mieli viedä ruokaa, mutta 
en tohtinut, sillä punaisilla oli 
illalla kova ampumahalu. Pel-
käsin, että jos vielä sormeen 
ampuvat, sillä he olivat tarkko-
ja sormille ropsimaan.

3. pv illalla kello 3 saimme 
määräyksen muuttua oikeal-
le siivelle Mantereen kylää. 
Siellä majoituimme erääseen 
taloon.

Yöllä 4. päivää vasten kel-
lo 2.00 piti mennä patrulliin. 
Paikka oli tuntematon, matkaa 
kaksi kilometriä. Oli pimiä, 
meitä oli neljä miestä. Pääl-
likkönä oli A Koivuranta, 
mutta ei hänkään tiennyt vis-
siä paikkaa mitä oli kuljetta-
va. Palasimme takaisin Aapin 
kanssa päämajaan vissimpää 
tietoa ottamaan. Sitten pala-
sin tois ten tykö. lapasin heidät 
samasta paikasta johon jäivät. 
Selitin heille suunnan mitä 
kohti meidän pitäisi kulkea. 
Menimme meikä läisten ketjun 
selkäpuolta arvioon mukaan 
ketjun päähän. Siitä oli mei-
dän mentävä metsämaa poik-
ki, pyysin heitä menemään, 
kun jal kojani väsytti, mutta 
he eivät lähteneet. Rohkaisin 
luontoni ja sanoin lähteekö 
kukaan minulle kumppaniksi. 
Kaikkia väsytti, läh din yksin, 
mutta Apukka Olli juoksi pe-
rääni ja sanoi kyllä minä tulen 
mukaasi. Menimme varovasti 
metsän poikki. Ei mitään ket-
jua ollut. Olimme menneet ohi 
ja aukia tuli eteemme. Talo oli 
pala massa ja se valaisi laa-
jasti. Ulkona käveli joku he-
vonen irrallaan, mutta emme 
tohtineet mennä taloon saak-
ka, sillä paikka oli vaaral linen. 
Palasimme toisten tykö, päivä 
vaikeni. Menimme majapaik-
kaan. Kello 08.00 lähdimme 
taas uudelleen tarkastelemaan 
punais ten asemia. He olivat 
varustaneet havumajat, niin 
kuin ennen tehtiin tukkijoella 
vonkapaikalle. Sain sotasaalis-
ta hanskat.

5. pv olin patrullissa. Tulim-
me majapaikalle, tuotiin keit-
toa ja sitä ruvettiin jakamaan, 

Pöllisavotasta sotaan-PERÄPOHJOLAN  PATALJOONA VAPAUSSODASSA 1918

Aate (Aatu) Piipponen syntynyt 24.11.1889 Sotkamossa, kuollut 
30.11.1962 Rovaniemellä. Osallistui vapaussotaan Peräpohjo-
lan pataljoonassa 1918. Joukkojen järjestelyssä 20.4.1918 Poh-
jois-pohjanmaan rykmentti I pataljoona 3. komppania.

n Vapaussodan veteraanin poika Eino Adolf Piip-
ponen syntynyt Sinetässä 20.8.1928, käynyt varus-
miespalveluksen 1948 Lapin rajavartioston 4.komp-
paniassa Ylitorniolla, ollut vuosina 1948-49 (vär-
vättynä) rajajääkärinä LR:n 4.K:ssa, ollut v. 1951 
viisi (5) kuukautta rajajääkärinä Porkkalassa, jonka 
jälkeen kuusi (6) kuukautta KTR 3:ssa. Siirtynyt jou-
lukuussa 1951 Rovaniemen Sotilaspiirin Esikuntaan, 
jossa työskenteli elokuuhun 1965. Siirtyi Lapin len-
nostoon, josta jäi reserviin v. 1976 sotilasmestarin 
arvossa, toimi tämän jälkeen Lapin läänin väestön-
suojelun eri tehtävissä yhteensä vielä 22 vuotta. 
Käy edelleen aktiivisesti EVP-sotilaiden liikuntavuo-
roissa varuskunnan liikuntahallilla, on aktiivisesti 
mukana veteraani- ja maanpuolustustyössä.

Piipponen, joka osallistui rivimiehenä 1918 sotaan 
pataljoonassa piti sodanaikana päiväkirjaa, johon 
tapahtumia, jotka hän silloin koki ja näki tilanteissa 
joihin pataljoona joutui.
Seuraava esitys kertoo hänen kokemuksensa:

Vapaussodassa Peräpohjolan 
pataljoonassa
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mutta samassa tuli hälyytys. 
Kiväärit mukaan ja ruoturinta-
maan. Harmitti vähän kun läm-
min keitto jäi syömättä ja se 
oli ensimmäinen sille päivälle. 
Punaiset olivatkin hyvällä am-
pumatuulella. Kuulat surahteli 
ilmassa, menimme metsään 
ja muodostimme ketjun saar-
ron varalta. Toinen ketju oli 
etupuo lellamme. Ilta hämärsi, 
vettä alkoi satamaan. Minul-
lekin komppa nian päällikkö 
neuvoi asemapaikan kiven 
suojaan, jossa oli vielä lumiso-
setta siksi, ettei kyljet helly. Jo 
juoksi yksi meidän mie histä, 
jota oli sormeen ammuttu. 
Tukin käteni taskuun, etteivät 
minun sormia vain ampuisi, 
mutta aika kävi yhä ikäväm-
mäksi, ham paat helisi suussa-
ni. Nousin ylös ja aloin isoa 
kuusta ympäri juok semaan. En 
enää paljokaan pelännyt luote-
ja, vaikka kiertämääni kuuseen 
joku rapsahti.

6. pv päivä vaikeni, am-
munta oli lakannut. Saimme 
lähteä levolle ja saatiin puuro 
klo 11.00 päivällä. Oli ollut 25 
tun nin ruokaväli. Lähdimme 
taas klo 04.00 illalla patrulliin. 
Punaiset ampuivat kranaatte-
ja. Meidänkin majatalon kar-
tanolle putosi yksi, mutta ei 
kun yksi sai vähän vammoja 
rintaansa. Talo toisensa perään 
syttyi palamaan. Illalla läh-
dimme marssimaan Lempää-
lään. Majoituimme raittiusseu-
rantalolle.

7. pv aamulla oli pataljoo-
nan tarkastus. 75 miestä oli 
jou tunut pois riveistämme 
näinä 8 päivänä, kaatuneina, 
haavoittunei na ja muuten hei-
kon terveyden tähden. Nyt oli 
poissa jo se, joka Rovaniemel-
tä lähtiessä luki ja saarnasi. 
Totta Herra näki omak seen. 

8. pv saimme kylpeä ensim-
mäisen kerran. 

9. pv piti lähteä junalla. 
Emme tienneet minne. Kello 
09.00 lähdimme matkalle Tam-
pereelle. Tampereelta jatkoim-
me Karkuun, jonne saavuimme 
kello 05.00 illalla. Taasen kuu-
lui tuttua ammunnan räis kettä. 
Majoituimme kansakoululle.

12. pv aamulla klo 03.00 
marssimme työmaalle Oulun 
pataljoonan 1. komppanian ti-
lalle. Menimme ketjuun. Paik-
ka oli säkiä metsäinen kumpu, 
toiselle puolen järvi ja toisella 
puolen Kokemäenjoki.

Maantie kulki toista puolta. 
Sielläkin oli taistelun merkke-
jä.

14. Tien vieressä makasi he-
von pää murskattuna ja tiellä 
mies juok suasentoon kaatu-
neena paljain jaloin. Hevosta 
sanottiin punikin ratsuksi. 

15. pv ilma oli sumuinen, 
vettä suhuutteli. Olin rauta-
tien varressa ketjussa. Illalla 
tuli meikäläisten panssari-
juna pommittamaan Karkun 
kirkkoa. Niin tuli meidän 
komppanianpääl likkö ja jo-
ku venäläisupseerin housut 
omaava herra, en tiennyt hä-
nen arvonimiään, käski hyök-
käämään. Lähdin vetelemään 
isoja kenkiäni, päällikön huu-

taessa nopeammin. Huusimme 
kaikki, eteen päin ja ammuttiin. 
Pääsimme aukian laitaan. Kuu-
laruiskut alkoivat laulaa mo-
lemmin puolin. Päälliköt oli-
vat jääneet jälkeen, paitsi yksi 
joukkuepäällikkö Pehmanni, 
joka huuteli pistooli kädessä 
komentoja. Yritin seurata hän-
tä, mutta hän komensi minut 
onneksi vasemmalla puolen 
rautatietä. Siellä kiertelin pala-
neen talon raunioiden suojassa, 
siksi kun panssarijuna palasi 
takaisin. Yhdessä liiterissä oli 
meidän poikia 3, eikä ne siitä 
tohtineet liikkua. Menin tois-
ten tykö ja sanoin ryhmäpääl-
likölle, että hae pois miehesi. 
Siinä kahakassa kaatuivat Peh-
man, Hyvönen ja Luiro, kaik-
ki innokkaita miehiä ja haa-
voittui muutamia. Muodostim-
me ketjun. Siinä saimme olla 
4 tuntia.

15. pv olin kipiä, sillä vi-
lustuin edellisenä yönä, muut 
menin ketjuun. Sain jäädä kar-
tanovahdiksi.

17. pv oli suunniteltu hyök-
käyspäiväksi. Oli saapunut li-
sää voimia. Sain olla ketjussa 
7 tuntia, siksi kunnes oikea 
siipi sai vihollisen saarretuksi. 
Pakokauhun vallassa pakeni-
vat punaiset kohti Vammalaa 
jättäen jälkeensä raatoja. Kaa-
tuneita oli ojissa. Joissakin 
oli elonmerkkejä. Talot olivat 
kaikki tyhjät, ihmiset piileske-
livät kellareissa, joista he tuli-
vat päivän valoon.

Saimme marssia ketjussa 
metsiä myöten. Lunta oli ja 
vettä polveen asti. Ilta tuli ja 
niin asetuimme ketjuun, jossa 
värisimme yön.

Aamulla taas marssimaan. 
Kello 08.00 alkoi ammunnan 
räiske kuu lua. Punaiset olivat 
taas asettuneet kirkkoon meille 
palvelusta suorittamaan. Ma-
joituimme Tyrvään kirkonky-
lään. Saimme ruokaa päivällä. 
Se maistuikin hyvältä, sillä 
olimme olleet 28 tuntia ilman 
ruokaa. Keittiö oli kilomet-
rien päässä ja siellä kävimme 
syömässä rautatiepenkan suo-
jassa. Vesi ojassa virui kaksi 
ruumista jotka sanottiin olevan 
punaisten surmaamia.

Illalla syttyi Vammalan 
kauppala palamaan. Näky oli 
kamala, kun oli pimeä, näytti 
koko seutu tulimereltä. 

18. pv aamulla marssimme 
yli Kokemäenjoen. Palaneet 
rauniot olivat vastassamme. 
Ihmiset olivat kauhun val-
lassa sanoen, että tulitte liian 
myöhään. Marssimme Tormi-
kylään, joka oli jäänyt poltta-
matta. Saimme maitoa ja lei-
pää. Ihmiset olivat kohteliaita. 
Majoituimme kylään ja panim-
me saunan lämmitä, mutta tuli 
käsky palata takaisin. Niin jäi 
kylvyt kylpemättä. Marssimme 
takaisin Vammalaan ja majoi-
tuimme kansakoululle.

19. pv saimme tupakkaa ja 
lakit. Illalla järjestettiin joukot. 
Tulimme Pohjois-Pohjanmaan 
rykmenttiin 1.pataljoonan 3. 
komppaniaan. 

21. pv lepoaika. Illalla läh-
dimme marssimaan Tormiky-

lään ja olimme yötä kylässä. 
Aamulla harjoitusta. Illalla 
taas marssi maan Vammalaan. 

23. pv harjoitusta aamulla, 
illalla lepoaikaa. 

24. pv aamulla harjoitusta. 
Päivällä klo 12.00 lähdimme 
marssimaan Hämeenlinnaan 
menevää tietä. Marssimme 30 
km. Saimme levätä erään ta-
lon riihessä pehkuissa. 25. pv 
lähdimme marssimaan Narvan 
kylään, jonne saavuimme klo 
12.00. Kylä oli palanut, ei ol-
lut kuin rauniot jäljellä. Siitä 
saimme marssia pikamarssia 
Koskelan kylään. Kylä oli pol-
tettu. Viijalaan saavuimme klo 
04.00 illalla. Kylä oli melko 
autio ja tyhjä. Puoliväkisin 
olimme yötä eräässä torpas sa. 
Torpassa ei ollut kuin vanha 
houriva mummu. Aamulla tuli 
emäntä kotia hätääntyneenä ja 
sanoi olleensa punaisia paossa. 
Punaiset olivat aikoneet polt-
taa kylän.

26. pv klo 12.00 lähdim-
me marssimaan kohti Toija-
laa. Toija laan saavuimme klo 
05.00 illalla. Saimme ruokaa 
runsaasti. Ihmi set olivat koh-
teliaita. Rouvat kantoivat tar-
jottimilla voileipiä. Lähdim-
me jatkamaan matkaa ja ma-
joituimme erääseen taloon 5 
km Toijalasta Hämeenlinnaan 
päin. Kävimme patrullissa 
vuoron päältä, meitä oli 4 poi-
kaa ratavahdin talossa.

27. pv klo 3 lähdimme mars-
simaan takaisin Toijalaan ket-
jussa, mutta emme tavanneet 
mitään. Majoituimme yhteis-
koululle yöksi.  

28. pv klo 3 aamulla läh-
dimme marssimaan Viijalaan 
takaisin. Kello 11.00 lähdim-
me huristamaan junalla Tam-
peretta kohti. Tampereelta läh-
dimme klo 03.00 illalla Haapa-
mäelle, jonne saavuim me klo 
09.00 illalla - saimme puuroa. 
Mikkelissä olimme kello 09.00 
aamulla. Saimme saijua ja voi-
leipiä. Mäntyharjun asemalle 
saavuim me kello 12.00 päiväl-
lä. Varpaisten pysäkillä saim-
me astua ulos vaunuista. Mars-
simme Kyttälän kylään. Kyllä 
nälkä kurisi suolis sa. Lähdin 
juoksentelemaan kylälle. Eräs 
torpanvaimo oli oppaa namme. 
Menin talosta taloon kuin mus-
talainen, joskin huonolla tulok-
sella. Sain kumminkin syödä ja 
mukaani pienen leipäpalan ja 
kalaa. Olina omassakin keitti-
össä valmistettu puuro, ei kei-
tettykään sekoitettu jauhot ve-
teen. Yön nukuimme kaikessa 
rauhassa.

30. pv huhtikuuta. Ilma oli 
erittäin kaunis. Lämmitimme 
saunan ja kylvimme, puhdis-

timme itsemme kaikesta saas-
tasta.

1. pv toukokuuta olimme 
taas lähtövalmiit ja marssimme 
Varpaisten pysäkille. Panimme 
kiväärit yhteen pellolle. Siinä 
vietimme vappujuhlaa. Loikoi-
limme pellolla, vettä ja puuroa 
maistellen. Saimme sentään 
kaksi palaa sokeria. Illalla 
kello 06.00 lähdimme marssi-
maan Valkjärven kylään. Olin 
kuormaston mukana. Kylään 
saavuimme kello 12.00 yöllä. 
Oli velli valmis ilman leipää.

2. pv aamulla taas jauhovel-
li, oli voitakin vähän, mutta ei 
mitään ylellisesti. Marssimme 
Tuohikontin kylään. Puuroa oli 
höystetty vedellä. Ryyppäsim-
me sitä ja jatkoimme matkaa.

Pojat juoksivat talosta taloon 
leipää ostamassa. Rasinkylään 
saavuimme kello 08.00 illalla. 
Majoituimme erääseen taloon. 
Saimme talosta ostaa leipää ja 
maitoa. Siis elämä pääsi taas 
jatkumaan. Aamulla oli jauho-
velli valtion puolesta ja kaksi 
palaa sokeria. Mars matkaan. 
Marssimme Tirvan kylään ja 
siitä Kaipiaisen asemalle. Sii-
nä saimme punaisilta jääneitä 
sillejä ja lihaa. Lähdimme jat-
kamaan matkaa Eväjärven ky-
lään. Välillä huomasimme jon-
kun niin sanotun punikin. Hän 
sai seurata meitä kylään. Sitten 
en tiennyt hänen kohtalostaan. 
Ei häntä enää aamulla näkynyt.

4. pv kello 06.00 lähdimme 
marssimaan Sippolan kirkolle. 
Saimme puuroa ilman muuta, 
leivästä ei tietoakaan. Mars-
simme Metsäkylään hiki hatus-
sa. Oli hoppu, mutta saatiinkin 
kuulla, että punaiset on kukis-
tettu—mikä somempi. Rouvat 
tarjosivat maitoa ja voileipiä. 
Ne tekikin hyvin kauppansa. 
Majoituimme erääseen taloon 
ja saimme lihasoppaa omasta 
komppanian keittiöstä.

5. pv aamulla puuro ja har-
joituksiin. Päällikkömme se-
litti sodan loppuneen, mutta 
sanoi vasta työt olevan alussa. 
Meidän pitää oppia täysin reip-
paiksi sotureiksi, että voimme 
palvella herrojen silmää, jos 
juhlat ja paraatitilaisuudet sen 
vaativat. Niin meitä kunnos-
tettiin joku päivä, mutta talot 
olivat vieraan varaiset. Saimme 
ostaa maitoa ja leipää lisäksi.

8. pv saimme puvut, omat 
olivatkin jo kuluneet resuik-
si. Lomalla pääsi maanvilje-
lijöitä. Ei minulla ollut vielä 
tilai suutta päästä, mutta eihän 
minulla ollut maatakaan. Minä 
olen vasta taistelemassa isän-
maan puolesta. pv toukokuuta 

olimme taas asemalla lähtö-
valmiina sijoi tettuna 3.luokan 
vaunuun, ensikertaa. Matkan 
määrä oli Kotka. Kotkaan saa-
vuimme kello 12.00 päivällä. 
Majoituimme rukoushuo-
neelle. Iltapäivä oli loma-ai-
kaa. Elämä tuntui kovin ikä-
vältä joten tämän päivän ta-
pahtumat pysyy mielessäni 
ilman muistiin panoja.

9. pv aamulla olin porttivah-
tina. Illalla 08.00-12.00 olin 
poliisipatrullissa Aleksanterin-
kadulla.

12. pv olin samassa toimessa. 
13. pv olin 08.00-12.00 pat-

rullissa.
14. pv aamulla harjoitusta. 

Päivällä sain alusvaatteet. 
15. pv 08.00-12.00 patrullis-

sa Aleksanterinkadulla. 19. pv 
oli konsertti yhteiskoululla. Oh-
jelmassa oli mies kuoron laulua 
ja viulun ja pianon soittoa. Pu-
heen piti joku herrasmies. Puis-
topaviljongilla soitti torvisoit-
tokunta. Ilma oli kaunis, mutta 
ei mitään erityistä juhlatunnel-
maa. Eikä ollut paljon yleisöä, 
joitakin herrasnaisia. Aikani 
kävi ikä väksi. Lähdin kävele-
mään. Ensimmäinen vankileiri 
oli kansakoulul la, toinen työ-
väentalolla. Talo on vankimpia 
rakennuksia mitä on Kotkassa 
sinne oli sijoitettu parituhatta 
vankia. Talon edus talla seisoi 
iso lauma vaimoja ja lapsia - 
kuihtuneita - joi den teki mieli 
näkemään kenen miestään, ke-
nen veljeään ja muita sukulai-
siaan. Oikein tuli vedet silmiin 
ohi kulkiessani, sillä olenhan 
itsekin työläinen ja tuossa sa-
massa laumassa tiedän olevan 
paljon työläisiä, joiden on täy-
tynyt olosuhteiden pakottama-
na yhtyä rikosten tielle. Menin 
levolle kasarmiin.

20. pv oli taas vapaapäivä. 
Illalla oli torvisoittoa ja velli 
päälle ja levolle.

22. pv lähti meitä 7 miestä 
Rankin saareen vahtiin. Mat-
kaa oli 5 kilometriä. Saaressa 
oli iso kasarmi. Kaikki tava-
rat sikin sokin. Kivääreitä jos 
mihin malliin. 4 tykkiä törötti 
uhkaavan näköisenä ja muita 
kenttävarustuksia, jotka olivat 
jää neet kesken. Minä rupesin 
keittämään, toiset pojat piti 
vahti misesta huolta.

23. pv oli aamulla ilma pil-
vinen, tuuli puhalteli. Istuin 
keittiössä ja piirtelin muistiin-
panoja aikani kuluksi. Keitin 
konin lihaa ja makaroonia. 

24. pv ilma oli kaunis kä-
velin saaren rantoja, katselin 
merenulapalle, jonne oli hyvä 
näköala. Seiloreita purjehti 
ula palla. Iltapäivällä vaihtui 
miehet, saimme lähteä kau-
punkiin. 

25. p aamulla harjoitusta. Il-
lalla kävin teatterissa.

26. pv oli sotilastanssit pa-
lokunnan talolla. Tarjottiin 
voileipiä ja saijua ilmaiseksi. 
Ne tekikin hyvin kauppansa, 
mutta jäin kumminkin ilman, 
koska pöytä oli piiritystilassa.

27. pv olin poliisikamaril-
la vahtina. Päivällä lähdettiin 
viemään vankia Lahteen. Van-
keja oli noin 2000.

28. pv olin vahtina poliisika-
marilla. Sinne tuli meidän luut 
nautti eli kapteeni juovuksis-
sa mellastamaan, mutta kum-
minkin poistui heti. Yöllä tuli 
komendantti hätääntyneenä ja 
vaati meitä mukaansa. Saimme 
tuoda putkaan jääkäriluutnan-
tin ja jonkun toi sen jääkärin. 
Siinäkin esimerkkiä meidän 
opettajissa. Ei se kään ollut 
huvittava paikka olla vahtina: 
katsoa nälkäisiä vankeja, joita 
oli sinne sijoitettu kahteentois-
ta eri putkaan, mutta siinä sitä 
nälkäinen nälkäistä vahtasi.

29. pv illalla oli tanssit ur-
heilukentällä. Oli sotilaita, oli 
joku neitonenkin, mutta nekin 
loppui alkuunsa. Kaikki näyt-
ti kuolleelta, vaikka oli kesän 
kaunein aika. 

30. pv lähti I ja II komp-
pania Ouluun. Meidän täytyi 
jäädä edelleen Kotkaan.

31. pv olin vahtina poliisi-
kamarilla. Illalla oli tanssi aiset 
palokunnan talolla.

1. pv kesäkuuta järjestettiin 
vahtivuorot: 4 tuntia aina var-
tiossa ja 8 tuntia lepoa. Kello 8 
illalla lähdin rantamakasiinille 
vartioon. Siellä säilytettiin pu-
naisten ryöstämiä tavaroita ja 
ampumatarpeita. 

4.pv oli samassa tehtävässä: 
ei mitään muistiinpantavaa. 

5. pv olin reservissä.
7. pv kello 11 päivällä saim-

me 5 miestä määräyksen men-
nä poliisikamarille, josta tuli 
mukaamme 23 vankia, jotka 
oli meidän vietävä Lahteen, 
jossa oli vasittu vankilei-
ri. Matka sujui hyvin. Illalla 
klo 07.00 pääsimme Lahteen. 
Veimme vangit toisten tykö. 
Vangit oli sijoitettu tiiliraken-
nuksiin, joiden sanottiin olleen 
venäläisten laittamia kasarme-
ja. Vangit valit tivat nälkäänsä 
ja tupakin puutetta. Sen näki 
heti, että kurjuus oli kotona, 
että kenellä on ihmisverta rin-
nassa, niin ei niin saata olla 
ettei tule sääli, sellaista ihmi-
selämää kuin se. Siellä on pal-
jon rehellistä työkansaa, joiden 
on täytynyt olosuhteiden pa-
kottamina yhtyä punakaartiin. 
Senhän tosin näemme, että tap-
pelulla ei paranneta maailmaa. 
Sehän on ollut nähtävissä, nel-
jä vuotta on vuodatettu verta. 
Kansan kurjuus on kasvanut. 
Nälkä ja muu ovat aina vaan 
vieraana. Palasimme ta kaisin 
Kotkaan. Olin reservissä.

9. pv menin vartioon ranta-
makasiiniin. 

10. pv olin samassa toimessa. 
11. pv illalla muutuin ase-

malle vartiopalvelukseen. Sii-
nä sain kuulla jos mitä, mutta 
en kiitosta. Ämmät olivat pa-
halla päällä. Eikä ihme olinhan 
minä heille isona haittana. 

13. pv muutuin yötuurille.
23. pv oli juhannusaatto tuo 

kesän kaunein juhla, jota moni 
on odottanut. Istun asemalla, 
nojaan makasiinin seinää vas-
ten Tuntuu kaikki niin tyhjäl-
tä, kaikki on kuin kuollutta. 
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... Kiväärit mukaan ja ruoturintamaan. 

Harmitti vähän kun lämmin keitto jäi syömättä 

ja se oli ensimmäinen sille päivälle . Punaiset 

olivatkin hyvällä ampumatuulella . Kuulat 

surahteli ilmassa , menimme metsään ja 

muodostimme ketjun saarron varalta ...
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PERINTEINEN VARUSMIESKELLO 
F-201WA-1AEF

25€

G-SHOCK GA-110MB-1AER 
HUIPPUOMINAISUUKSILLA!

KESTÄVÄ KELLO AKTIIVISELLE
MRW-200H-7EVEF

Erikoisiskunkestävä
200M vesitiivis
Magneettisuojaus
Automaattinen LED-valo
Maailmanaika
Ajanotto
Kalenteri
Nopeusnäyttö

45€

165€

Rinteenkulma, Rovaniemi 
Puh. 010 279 6090
rovaniemi@kellopulkkinen.fi

Bambora One 
maksupääte nyt meiltä
Kakki mitä tarvitset vastaanottaaksesi
korttimaksuja – vain 25 €/kk (alv. 0%)
Sis. korttitilityspalvelun. Ei avausmaksua. 
Ei laskutuslisää.

Tilaa nyt tai soita ja kysy lisää!

Lapin Systema Oy

Aittatie 9, Rovaniemi

Puh. (016) 330 9000

www.systema.fi

Kampanjan lisätiedot
ja varaukset: 

www.santashotels.fi
Puh. 016 321 3227

Santa’s Hotels 
kesäpassi: 
Vietä 5 kesäyötä 
hotelleissamme 
ja saat yhden yön 
lahjaksi tai yön 
lasi-iglussa -50%!

n  Sotavahinkosäätiö on pal-
kinnut 8 henkilöä ja 11 yhtei-
söä maanpuolustuspalkinnoilla, 
joiden yhteissumma on 40.000 
euroa. 

Suurimmat yksittäiset pal-
kinnot menivät Louhisaaren 
Reserviläiset ry:lle ja Poh-
jois-Savon Reserviläispiiri 
ry:lle, jotka saivat 3.000 euron 
suuruiset palkinnot. 

Sotavahinkosäätiö myöntää 
tunnustuspalkintoja vuosittain. 
Tarkoituksena on palkita hen-
kilöitä ja yhteisöjä, joiden saa-
vutukset maanpuolustuksen 
saralla ovat poikkeuksellisen 
merkittäviä. 

Palkintoja myönnetään Ka-
dettikunnassa, Suomen Re-
serviupseeriliitossa, Maan-
puolustuskiltojen liitossa ja 
Reserviläisliitossa tehdystä 
maanpuolustustyöstä. Tällä 
kertaa säätiö myönsi seuraavat 
maanpuolustuspalkinnot:

Reserviläisliitto
Osmo Suominen, 2.000 €, So-
tilasmestari Osmo Suominen 
on poikkeuksellisen ansioitu-
nut henkilö valtakunnantason 
vapaaehtoisessa maanpuo-

lustustyössä ja -koulutukses-
sa. Merkittävimmät ansionsa 
hän keräsi Reserviläisliiton 
varapuheenjohtajana 2007-
2015. Suominen vastasi liiton 
60-vuotisjuhlavuoden suunnit-
telusta ja johtamisesta. 

Vuoden 2015 aikana Reser-
viläisliitto järjesti historiansa 
suurimmat ja näyttävimmät 
tapahtumat, jotka huipentui-
vat huhtikuussa järjestettyyn 
60-vuotisristelyyn, jolle osal-
listui noin 1.500 henkilöä. 

Vuodet 2003-2012 Varsi-
nais-Suomen Reserviläispiirin 

puheenjohtajana toiminut Suo-
minen valittiin piirin kunnia-
puheenjohtajaksi vuonna 2016. 

Lisäksi vuonna 2005 sotilas-
mestariksi ylennetty Suominen 
vaikuttaa mm. Porin Rykmen-
tin - Porin Prikaatin Killassa, 
Jääkäripataljoona 27:n Perin-
neyhdistyksessä sekä 

Suomen Reserviupseeriliitto
Lapin Reserviupseeripiiri, 
2000 €, Lapin Reserviupsee-
ri ry on kehittänyt Toramon 
koulutuskeskus- ja ampumara-
ta-aluetta. Se osti yhdessä Re-
serviläispiirin kanssa vuonna 
2015 Toramon ampumaradalta 
kolme tiilitaloa ja kolme puu-
taloa. 

Alueen päärakennusta on 
kunnostettu voimakkaasti. 
Lämmitysjärjestelmä on vaih-
dettu ilmalämpöpumpuilla toi-
mivaksi. Majoitusvälineistöä 
ja keittiökalustoa on paran-
nettu ja lisätty merkittävästi. 
Alueen parkkipaikat on kun-
nostettu suurienkin kilpailu-
jen edellyttämään kuntoon. 
Alueen puustoa raivattu ja 
150 m ampumaradan sivuval-
lien kunnostus on viimeistelyä 
vaille valmis. 

Kaikkiaan Toramon kou-
lutuskeskus on valtakunnal-
lisestikin poikkeuksellisen 
laajamerkityksellinen vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen 
toimintakeskus.

Taustalla talvisota
Sotavahinkosäätiön syntytaus-
ta liittyy talvisotaan. Suomes-
sa perustettiin talvisodan tu-
hojen korjausta rahoittamaan 
kaksi sotavahinkoyhdistystä, 
joiden toiminta jatkui Jatko- ja 
Lapin sodan aikana. 

Sotavahinkoyhdistykset 
korvasivat lakisääteisellä 
palovakuutuksella vakuutet-
tujen talojen ja irtaimistojen 
vauriot täysimääräisesti. Kun 
tuhot oli saatu korjattua, jäl-
jelle jääneet varat siirrettiin 
vuonna 1954 perustettuun 
Sotavahinkosäätiöön, joka on 
tukenut merkittävin apurahoin 
ja avustuksin mm. sotiemme 
veteraaneja. 

Maanpuolustuspalkintoja 
Sotavahinkosäätiö on myöntä-
nyt vuodesta 2009. Säätiön pu-
heenjohtajana toimii vakuu-
tusneuvos Harri Kainulainen. 

So ta va hin ko sää tiö myönsi 
maan puo lus tus pal kin to ja

Osmo Suominen
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Tornion Sairaskotisäätiö
Pitkäkatu 7, 95400 Tornio
saarenvire@saarenvire.fi

Lokomat-terapia 
kävelykuntoutusta 
robotiikalla
Kävelyrobotin avulla neurologiset kuntoutujat pääsevät 
turvallisesti harjoittelemaan kävelyä ja kokemaan pystyasennon.
Lokomat-terapia auttaa aivoja muistamaan kävelyn mallin, 
koska askeleet toistuvat samanlaisina koko harjoittelun ajan.

Tule kokeilemaan kävelyrobottia Saarenvireeseen!

Puh.(016) 226 4400   |   www.saarenvire.fi 

www.facebook.com/lokomatterapia

Pitopalvelu Roosamaria Oy 

Kantolan Hautaustoimisto

Kemintie 15 Tornio,   p. 040 7388 470

              www.roosamaria.fi

n  Sotaveteraanien laskiessa 
seppeleen veteraanimuisto-
merkille kunniavartiossa oli-
vat Juhani Tolvanen ja Ahti  
Alanärä Veitsiluodon Reser-
viupseereista ja Suomen lipul-
la Veikko Tarvainen Kemin 
Reserviläisistä. 

 Veteraanimuistomerkki sijait-
see Kemin rautatieaseman edus-
talla. Tältä aukealta pääesikun-
nan käskystä lähti Länsi-Pohjan 
Jalkaväkirykmentti 27 joulu-
kuun 7. päivänä vuonna 1939 
tehtävänä pysäyttää Suomussal-
mella ja Raatteen tiellä hyökkää-
vät vihollisdivisioonat. JR 27 oli 
koottu Kemissä YH:n alkaessa 
14. päivä lokakuuta. Rykment-
tiin kuului joukkoja Ranualta 
Sodankylään. 

Muistokivessä on kirjoitettuna 
sanat: ”Me taistelimme teille va-
pauden. Sodan ankarina vuosina 
annoimme kaikkemme isänmaan 
puolesta. Vaalikaa perintöänne 
rakkaudella”

 
H peuraSaari

Kemin Reserviläiset

 KUVASATOA

Rotemix Oy

Kansallista 
veteraanipäivää 
vietettiin 27.4. 
Kemissä

Veteraanipäivän 
seppeleenlaskijat 
Sankarihaudalla.

Veteraanipäivän 
juhlan nuori 
esiintyjä esittä-
mässä harpullaan 
omaa sävellystään.

Tornion taistelun 
muistomerkillä 
pidettiin 
muistotilaisuus.

Veteraaniliput Inarissa.
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Metsänomistajat! Ostamme puuta!
• uudistushakkuut
• harvennus • raivaus 
• maanmuokkaus
• lannoitus helikopterilla

Leif Hannu
puh. +46-70-377 6059

+46 927 770 30
Puhumme myös suomea

Kaikki puukauppa – ja metsäpalvelut alueellasi

yhdestä numerosta: Metsäsoitto 010 7770

Metsäliitto-konserni on nyt Metsä Group. 

Tutustu meihin osoitteessa www.metsagroup.fi

www.rak tor . f i
INSINÖÖRITOIMISTO RAK-TOR OY

www.log45.fi – Klikkaa sisään!

 KUVASATOA
RESUL:N PERINNEASE ”PYSTYKORVAN” 

SM-KILPAILUT HÄLVÄLÄSSÄ
RESUL:n perinnease “Pystykorvan “SM-kilpailut järjestetään 
2.9.2017 Panssariprikaatin ampumaradalla Hälvälässä.
Kilpailun kulku  Kilpailukanslia avataan klo 8.00
 Kilpailun avajaiset      8.30
 Ensimmäinen erä alkaa      9.00
Laji RESUL:n SM-kilpailu, perinnekivääri “Pystykorva “. 
m.27-39. 300m makuu, kohdistus +30 kilpalaukausta.
Tauluna on 300M kivääritaulu umpimustalla keskiöllä. 
Sarjat H, H50, H60 ja D, D50, sekä joukkuekilpailut H ja 
H50 sarjoissa. Joukkueeseen voi ilmoittaa 3 kilpailijaa. 
Joukkueita voi olla useampi/piiri.
Kilpailun säännöt
“Pystykorva” kilpailussa noudatetaan Resul:n sääntöjä. 
Ilmoittautumiset Piirit ilmoittavat kirjallisesti kilpailijansa 
10.08.2017 mennessä osoitteella; markopatrakka@phnet.fi 
Piirit ilmoittavat kilpailijat. Ilmoittautumisessa tulee olla 
seuraavat tiedot; Kilpailijan nimi, sotilasarvo, sarja, piiri ja 
nimetty joukkue. Mahdollisesti osanottaja rajoitus; 200 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Jälki-ilmoittautumisia vain 
1.9.2017 lähtien, osallistumismaksu 50 eur.
Osallistumismaksu Osallistumismaksu 25eur./kilpailija, 
joukkuekilpailusta ei peritä eri maksua. Osallistumismaksu 
on maksettava 25.9 mennessä Päijät-Hämeen reservipiiri 
ry:n tilille: Osuuspankki  FI8856100720069690
Vakuutukset
Voimassaoleva kilpailulisenssi/vakuutus on pakollinen.
Asetarkastus  Aseen oltava m. 27-39 perusmallin 
mukainen. Asetarkistus on ampumapaikalla
Huolto Kilpailupaikalla on kanttiini

Kilpailun johtaja Heikki Rekola 0400-787991
Lisätietoja Marko Patrakka 050-5570761

KILPAILUKUTSU

Katse ylöspäin - Ilmailusta ammatiksi näyttely Lapin Lennostossa. ”Valmistautukaa ammuntaan”. Reserviläiset vieraana Rovajärvel-
lä 25.5.

Markku Peltoniemi kertomassa CISOR tapahtumista Lapin 
alueella.

Toramo talkoot ovat alkaneet – 150 m kivääriradan taulutelineet 
uusittiin.



2 • 2017  L A P I N  N U I J A 13

KOIVU-
KLAPEJA 

LÄNSI-
RAJALLA

P. 0400 
830031

Simo Rousu     
Ylitornio 

KONEISTUS
KORJAUS

KUNNOSSAPITO

Teollisuustie 16, 95600 YLITORNIO
puh. +358 (0)50 592 1909

email: juvatec@hotmail.com

n  Mikko Laiho sai 
vuosituhannen alussa 
huomata, että kiinnostus 
sotahistoriaa kohtaan 
voi saada yllättäviä 
muotoja. Vuoteen 2017 
mennessä - noin kym-
menen vuoden aikana 
- Laiho on kirjoittanut 
jo 7 teosta, mukaan 
lukien Anttolan sotat-
rilogia. Kaikki voi al-
kaa melko pienestä. 
Mikkelin kaupungis-
sa luokanopettajana 
toimiva Laiho kiin-
nostui 90-luvulla 
sotahistoriasta.
 Kiinnostus johti 
kirjallisuuden tut-
kimiseen ja vierailuihin 
suomalaisten autenttisilla taiste-
lupaikoilla itärajan takana. Tä-
män jälkeen olikin luonnollista 
siirtyä tekemään itse tietokir-
jallisuutta. Esikoisteos ’Antto-
lan sankarivainajat’ julkaistiin 
vuonna 2007. Julkistamistilai-
suus pidettiin Koivulassa, josta 
Anttolan miehet aikanaan lähti-
vät talvisotaan. Kirjan tekovai-
he oman päätyön ohella kesti 
parisen vuotta. Jo aiemmin Lai-
ho on todennut haastattelussa 

seuraavasti: ”Ei siinä työ-
tunteja tullut laskettua. Mutta 
olen huomannut olevani projek-
ti-ihminen ja kirjan tekeminen 
on selkeä projekti. Kirja tulee 
määräajan kuluttua valmiiksi ja 
homma on sitten siinä.” Vuonna 
2010 julkaistiin erittäin laaja ve-
teraanimatrikkeli ’Anttolalaiset 
sodissamme’ ja trilogia huipen-
tui vuonna 2011 päätösteokseen 
’Anttolan lotat ja suojeluskun-
ta’, josta tuli hyvin selkeästi 

esille myös kotirintaman panos 
rankkoina ja monin eri tavoin 
poikkeuksellisina sotavuosina.

Vuonna 2014 julkaistiin kun-
tamatrikkeli ’Anttolan kun-

nan viimeinen vuosikymmen’, 
joka saattoi loppuun Anttolan 
kunnan v.1993 julkaistun Antto-
lan historian. Laihon teos keskit-
tyi nimensä mukaisesti kunnan 

1990-luvun toimintaan. Vuodes-
ta 2001 alkaen Anttola on ollut 
osa isompaa Mikkeliä. Laiho ha-
lusi avartaa tutkimuskohteitaan 
ja kirjoittaa sellaisista sodan 
ajan tapahtumista, jotka kiin-
nostaisivat lukijakuntaa myös 
Anttolan ulkopuolellakin. Näin 
oli luontevaa tutkia I/JR43:n 
vaiheita jatkosodassa. Olihan 
kyseisen pataljoonan porukka 
koottu Mikkelin seudun miehis-
tä. Upseerit tulivat pitkälti Mik-
kelistä ja miehistö Anttolasta, 
Ristiinasta ja Suomenniemeltä. 
Näin syntyi v. 2015 teos nimel-
tään ’Viirin pataljoona jatkoso-
dassa’. Samana vuonna julkais-
tiin myös kuvateos ’Marskin 
ritari Tauno Viiri lähikuvassa’. 
Tuorein kirja kantaa nimeä ’Ret-
kemme Suomen sotahistorian 
taistelupaikoille’.

Laiho on havainnut, että so-
tahistorian yleisteoksissa kes-
kitytään suuriin operaatioihin. 
”Ruohonjuuritason – komppa-
nian ja pataljoonan – sotahisto-
ria ja yksittäisten taistelijoiden 
kokemukset tuppaavat puuttu-
maan näistä teoksista ja juuri ne 
ovat asioita, jotka kiinnostavat 
minua eniten. Laiho aikookin 
selvittää tarkemmin esimerkik-

si niitä kohtalonhetkiä, joita 
Juttuselän ja Ruhtinaanmäen 
taisteluissa Impilahdessa ta-
pahtui vuodenvaihteessa 1939 
-1940. Silloin anttolalaista ja 
erityisesti ristiinalaisista kasat-
tu taisteluosasto kärsi lähes sa-
dan miehen tappiot kaatuneina 
ja haavoittuneina muutamien 
tuntien sisällä. Ennen talviso-
dan taisteluista kertovaa kirjaa 
Laiho aikoo kuitenkin julkais-
ta kirjan, joka kertoo Savon 
rintaman taisteluista keväällä 
1918. Keskiössä tulevat ole-
maan tapahtumat Mäntyharjun 
rintamalla. Kirjoista osa on 
loppuunmyyty, mutta jos jokin 
kirja kiinnostaa, niin tiedustele 
suoraan kirjailijalta.

Teosluettelo:
• Retkemme Suomen sota-
   historian taistelupaikoille 2017 
• Marskin ritari Tauno Viiri 
   lähikuvassa 2015 
• Viirin pataljoona jatko-
   sodassa 2015 
• Anttolan kunnan viimeinen 
   vuosikymmen 2014 
• Anttolan Lotat ja Suojelus-
   kunta 2011 
• Anttolalaiset sodissamme 2010
• Anttolan sankarivainajat 2007 

Eero Kolehmaisen kanssa.

Mikko Laiho – tietokirjailija ja sotahistorian harrastaja Mikkelistä
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Avoinna ma-pe
Niurontie 2, Ylitornio

Lohijärven Ainola Oy

Lohijärven Ainola Oy
Ainolantie 370
95670 Pessalompolo
www.ainola.net Neste Ylitornio • 020 7571 591

Alkkulanraitti 85, Ylitornio

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

TIE TEAM MAURI JUVANI
puh. 0400 543 383,  016-571 808

Sauli Nousiainen 0400 326 519
www.pohjolanliikennekoulu.�

POHJOLAN 
LIIKENNEKOULU OY

LAPIN NUIJA nro 3 ilmestyy 18.8.
Materiaali viimeistään 4.8.

Musiikki        Karaoke        Äänentoisto

RAJAN 
PUHALLUSVILLA 

Puh. 0400 297504

Aseseppä 
erkki WAll

0400 485 8970400 758 272  
tvseppa@gmail.com

Siina seison nyt yksin. Enhän sen-
tään aivan yksin, onhan armaani rin-
nallani. Sen kanssa olen viettänyt 
ilon ja surunhetket kolme kuukautta. 
Tuossa hän on mykkänä, sillä hän 
on karkea-sanainen, Enkä tahdo 
hänen puhettaan kuunnella, sillä se 
on niin raakaa. Tahtoisin hänet jo 
antaa museoon muinaismuistoksi 
tule vien sukupolvien ihailtavak-
si. Tuossa käveli pari naista kasvot 
kalpeina, jonka on kärsimys niihin 
painanut. Teen kysymyksen, että 
eikö täällä juhannusta vietetäkkään. 
Pitkän ajan peräs tä sain vastauk-
sen, että se aika on ollut ja mennyt 
jolloin vie tettiin juhannusta. Nyt 
ei ole aikaa iloon, on leipähuolet.

Ei ole saatu leipää kahteen päi-
vään. Voi sentään tätä elämää, kun 
se on kurjaa - parempi olisi kuolla 
täältä pois. Näin vai kertaen pois-
tuivat naiset. Kello 10.00 muuttui 
vartiovuoro ja pääsin vapaaksi 8 
tunniksi. Lähdin Elisabetin saarelle 
nauttimaan luonnosta. Saari on iha-
na paikka puistoineen ja vanhoine 
kenttävarustuksineen - tanssi oli oh-
jelmassa. Yleisöä oli vähän, sotilai-

ta jonkin verran, mutta tuo oli mitä 
ikävintä, kun nuo olkalappuja omaa-
vat päällikkömiehet reuhasivat juo-
vuksissa. Siinä esimerkkiä Suomen 
nuoressa armeijassa. Yö oli pimeä, 
ei niin vaalea kuin pohjolassa. Sik-
sipä haluni tekee päästä poh jolaan 
entiseen vapauteeni. Aika kului edel-
leen, vahtivuorolla olin edelleen, vä-
lillä reservissä.

30. pv kesäkuuta saimme luvan 
päästä vapaaksi. Kello 12.00 päivällä 
luovutimme kiväärit varusmestarille. 
Kello 03.00 olimme lähtövalmiina 
pohjoista kohti. Nyt ei ollut leivän-
palaa, sillä muonavarasto oli tyhjä. 
Emme ruvenneet enää toiseen päi-
vään varttumaan, vaikka meidän vt. 
komppanianpäällikkö lupasi seuraa-
vana päivänä ruokaa mukaan. Kel-
lo 03.30 lähdettiin kohti pohjolaa. 
Pojat olivat iloisia. Laulun hyrinä 
ja puheen pärinä oli vaunussa kova. 
No niin, härkävaunussa sitä ollaan 
samoin kuin Rovaniemeltä lähtiessä. 
Minulla ei ollut rieskan palaa lak-
karissa, siinä voitto, voitto työmie-
helle, mutta vapaus! Vapaus jonka 
puolesta taisteltiin. Ouluun saavuim-

me klo 04.00 illalla heinäkuun 1 pv. 
Ruokaa annettiin suojeluskunnan 
ruokalasta, joka oli perustettu työ-
väentalolle. Illalla piti pap pi puheen, 
jolloin meidän piti ruoturintamassa 
kuunnella sielun paimenta, kun hän 
kyllikseen oli haukkunut. Saimme 
poistua, asiaa en tiennyt, mistä tämä 
nuhdesaarna tuli.

2. pv heinäkuuta klo 12.00 päiväl-
lä tili ja niin valmiina matkaan. Il-
lalla kello 10.00 lähdimme Rovanie-
meä kohti. Rovanie melle saavuimme 

3. pv kello 05.00 aamulla. Illal-
la lähdin Sinettään. Nyt olin vissiin 
velvollisuuteni täyttänyt isänmaata 
koh taan. Nyt tuli taas elämä entiseen 
suuntaan. Kaikki oli kaikki. 

Kirjatietoa Lempäälän 
taistelusta
Lempäälän taisteluista kirjoittaa 
Heikki Ylikangas kirjas saan ”Tie 
Tampereelle” seuraavasti: ”Rahjan 
hyökkäys Tampereelle maaliskuun 
viimeisenä ja huhtikuun ensimmäi-
sinä päivinä on luetta vissa sisällisso-
tamme kiivaimpiin kamppailuihin” ja

”Rahjan menestys kuivui lopulta 
kokoon, vaikka taistelut jatkuivatkin 
poikkeuksellisen kiivaina pitkään. 
Valkoisten johto irrotti vastahyök-
käykseen kaksi jääkäripataljoonaa 
1.jääkärirykmentistä. Rykmenttiä 
pidettiin Kangasalalla ylipäällikön 
reservinä ja vielä Rahjan hyökkäyk-
sen alkuvaiheessa kiellettiin sen, 
vii meisen reservin, lähettäminen 
Lempäälään. Sitten kanta muuttui. 
Maaliskuun viimeisenä päivänä jää-
kärit marssivat eteläiselle rintamalle. 
Apu ei tullut hetkeäkään liian aikai-
sin, sillä punaisten vastahyökkäys 
uhkasi tässä vaiheessa jo Lempäälän 
asemaa. Jääkäreiden isku 1.4. pais-
kasi punaiset taaksepäin ja jauhoi 
helsinki läisten suutarien komppa-
nian palasiksi.”

Martti Santavuori kirjoittaa 
kirjassaan ”Suomen sotahis toria II 
osa Suomen vapaussota yleismaail-
mallisen sodan osana” Seuraavasti: 
”Rahjan järjestämä avustushyökkäys 
oli alkanut 26.3. Lempäälää vastaan. 
Siellä puolustautui aluksi vain 800 
miestä eversti Wilkaman johdol-

la suurta ylivoimaa vastaan, mutta 
31.3. ylipäällikkö antoi Wilkamalle 
vahvistukseksi Kangasalaan saapu-
neen 1.jääkärirykmentin pääosan se-
kä yhden patterin. Punaisten hyökkä-
ys torjuttiin ankarasti taistellen. ”Nä-
mä muistiinpanot perustuvat Aate 
Piipposen päiväkirjaan, jota hän piti 
ollessaan vuoden 1918 sotaretkellä. 
Aate Piipponen oli syntynyt Sotka-
mossa 1889 ja kuoli Rovaniemellä 
1962. Hän tuli Peräpohjolaan met-
sätöihin 18-vuotiaana nuorukaisena 
hiihtäen Sot kamosta. Varsinaisen 
elämäntyönsä hän suoritti metsä- ja 
uittotöissä eri puolilla Lapin lääniä.

Muistiinpanoista käy selville, et-
tä se joukko, joka koot tiin vuoden 
1918 kutsunnoissa Rovaniemellä ja 
muualla pohjolassa ei ollut saanut 
aikaisemmin sotilaskoulutusta. Voi-
daan sanoa, että muutaman päivän 
koulutuksen jälkeen metsätyömie-
het, vilje lijät ja talonpojat joutuivat 
heille oudoilla paikoilla sotatöihin 
Päiväkirjasta käy selville myös se, 
että nälkä ja vilu oli heidän ainainen 
seuralaisensa, kuten se oli kaikkien 
kansa laisten kohdalla siihen aikaan.

jaTKoa SivuLTa 9
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rmsahko@outlook.com

Kairatie 2, 96100 Rovaniemi

Attendo Katajahovi ikäihmisille
Tarjoamme laadukasta ympä-
rivuorokautista hoivaa inspi-
roivassa ympäristössä, sekä 
mielekästä, aisteja ja muistia 
stimuloivaa toimintaa, jonka 
parissa viihtyy ja virkistyy. 

Soita ja kysy lisää: 
Mirja Koskela p. 044 494 3580
Asematie 1, Ylitornio

 

Vallan mainiot piirakat 
saatavissa S-Marketista ja 

K-Supermarketista.

syväjärvi - yhtymä

n Lapin Lottaperinneyh-
distys tekee syysretken 4.-
5.9.2017 Meri-Lapin alueelle. 

Lähtö Kemijärveltä 4.9. klo 
8.00,  Rovaniemeltä klo 9.30. 
Seudun sotahistoriasta kertoo 
professori Kyösti Urponen. 

Yöpyminen Hotelli Cumulus 
Kemi. Käydään Fanni Luukko-
sen haudalla Simossa, tutustu-

taan Kierikkikeskukseen.  Oma-
vastuu retkestä 100 €, ilmoittau-
tumiset 12.8. mennessä Hanne-
le Simoselle 040-7407634.

 
Hannele Simonen 
Heinämiehentie 9 
96300 Rovaniemi 
040-7407634 
hannele.simonen@gmail.com 

n Valkokankaan Mannerheim - 
dokumenttikokoelma marsalkka 
Mannerheimista Suomen sotien 
ylipäällikön, Suomen Marsal-
kan, Suomen tasavallan presi-
dentti Carl Gustaf Emil Man-
nerheimin (1867-1951) synty-
mästä tulee 4.6.2017 kuluneeksi 
150 vuotta. 

Marski turvasi sotiemme joh-
tajana kansakuntamme olemas-
saolon sen kriittisinä hetkinä. 
Hänen henkilössään oli syvyyttä 
ja häikäisevää voimaa. Hänestä 
tuli itsenäisyys- ja puolustustah-
don elävä symboli ja kuoleman-
sa jälkeen kansallinen myytti.

Valkokankaan Manner-
heim-dokumenttikokoelmaan 
on koottu useita hänen elämänsä 
vaiheita kuvaavia lyhytelokuvia. 
Kokoelman varhaisinta materi-
aalia on filmi vapaussodan voi-
tonparaatista Helsingissä vuonna 
1918. Mannerheim tuo voittoi-
san talonpoikaisarmeijansa itse-
näisen Suomen pääkaupunkiin. 

1930-luvulta mukana on kol-
me lyhytelokuvaa; ensimmäi-
sessä Mannerheim vierailee 
Satakunnan suojeluskuntapiiris-
sä, toisessa juhlitaan 70 vuotta 
täyttävää sotamarsalkkaa ja kol-
mannessa vietetään Tampereen 

vapautumisen 20-vuotisjuhlalli-
suuksia. 

Sota-ajalta mukana on filmi 
Hitlerin vierailusta Mannerhei-
min 75-vuotispäivillä kesäkuus-
sa 1942, Mannerheimin vasta-
vierailu Saksaan sekä presiden-
tin virkaanastujaiset elokuussa 
1944. 

Tammikuussa 1951 kuolleen 
Suomen Marsalkan viimeinen 
matka surusaattoineen ja kunni-
avartioineen Hietaniemessä on 
myös taltioitu filmille. 

Lopuksi Marsalkkaa muiste-
taan vielä vuonna 1955 Sveitsis-
sä kuvatussa elokuvassa Kauas 
kantaa maine. 

Elokuvia täydentää professori 
Ohto Mannisen laatima asian-
tuntijan kommenttiraita.

Kieli: suomi, tekstitys: ruotsi 
Kesto: 2 h 22 min. Hinta vain 
24,80. Voitte tilata Valkokankaan 
Mannerheim –DVD-kokoelman  
sähköpostilla osoitteeseen tila-
ukset@portaalilehti.fi  tai soitta-
malla 0104 226590.

Leena Anttila 
Nantucket Oy / Portaali-lehti 
Taipaleentie 380
31640 Humppila 
Puh. 0104 226590

Lapin Lottaperinneyhdistys tekee 
syysretken Meri-Lapin alueelle 

Marsalkka Mannerheimin 
syntymästä 150 vuotta

 KUVASATOA

Lotat suunnittelukokouksessa. Kahvihetken lomassa syntyvät 
myös syysretken suunnitelmat.

Saara Kanerva 104 vuotta – Lotta Torniossa.

Rovaniemen kirkko täyttyi konserttiväestä Lottakonsertissa.
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n Helmikuussa julkaistun Val-
tioneuvoston puolustusselon-
teon keskeiset painopisteet ovat 
puolustusvoimien valmiuden 
kehittämisessä ja strategisissa 
hankkeissa. Puolustusselonteon 
yksi tärkeä asia on ollut valmiu-
den lisääminen, johon esitetään 
vuodesta 2018 alkaen lisää ra-
haa. Suurin osa esitetyistä eu-
roista kohdentuu maavoimien 
valmiuden parantamiseen. Voi-
daankin todeta, että maavoimat 
on muuttumassa koulutusorga-
nisaatiosta meri- ja ilmavoimi-
en kaltaiseksi koulutus- ja val-
miusorganisaatioksi. Milloinka 
puolustusministeriön tavoiteltu 
valmiustaso saavutetaan, jää 
nähtäväksi. Tavoitteena on, että 
valmiutta kehitetään koko ajan 
aktiivisesti.

Puolustusselonteossa koros-
tetaan myös maanpuolustustah-
don merkitystä yhteiskunnan 
kriisinsietokyvyn takaajana. 
Voidaan todeta, että yksi maan-
puolustustahdon kulmakivis-
tä on laadukas asevelvollisten 
koulutus.

Toisena merkittävänä asiana 
selonteossa mainitaan vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen 
järjestöt ja niiden vaikutus 
maanpuolustustahtoon. Selon-
teossa nostetaan esille Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) rooli reserviläisten kuin 
myös kaikkien kansalaisten 
kokonaisturvallisuuden kou-
luttajana. Ministeriön tahtotila 
on, että MPK:n roolia tullaan 
kasvattamaan.

Viime vuosina MPK on tois-
tuvasti joutunut painimaan epä-
varman rahoituksen kanssa. Yh-
distyksen talous on riippuvainen 
eduskunnan myöntämästä va-
paaehtoisen maanpuolustuksen 
tuesta. Toivomme tietysti, että 
tästä epävarmuudesta päästäi-
siin eroon. Nyt näyttäisi siltä, 
että MPK:n rahoitus on aina-
kin kuluvan vaalikauden ajan 
turvattu. Toisaalta on kuitenkin 
niin, että mikäli MPK:n roolia 
halutaan kasvattaa, myös MP-
K:n budjettia pitää suurentaa.

Koulutuksista
Puolustusvoimien tilaamat 
koulutukset etenevät suun-
nitellulla tavalla. Rova-2017 
harjoitusta suunniteltiin 8.4. ja 
20.5.2017. Vuosi sitten pidetyn 
ROVA-16 harjoituksen palau-
tekertomuksista on poimittu 
hyvin onnistuneet kohdat, joita 
vahvistetaan edelleen ja kehit-
tämistä vaativat osiot on pyritty 
huomioimaan ROVA-17 suun-
nittelussa. 

Harjoitus sisältää kaikkiaan 
viisi eri kurssia sekä taisteluen-
siapukoulutuksen ja toiminalli-
sen rk-ammunnan. Ensimmäi-
nen suunnittelupäivä osoitti 
sen, että voimme odottaa hyvää 
harjoitusta. Harjoituksen koulu-
tettavien vahvuus tulee olemaan 
noin 180 henkilöä. Harjoituksen 
johtajana toimii reservin luut-
nantti Juhamatti Konttaniemi. 
Harjoitus toteutetaan tänä vuon-
na Someroharjun varuskunnan 
lähiharjoitusalueella.

Alkuvuodesta Sotilaallisia 
valmiuksia palvelevia kursse-
ja on ollut lähinnä ammuntojen 
osalta. Erityisen mielenkiin-
toinen tarkka-ammuntapäivä 
pidettiin Ylitorniolla 26.3. So-
vellettu reserviläisammunnan 
SRA-teoriavaiheen kurssi oli 
12. -19.4. Ylitorniolla. Tämä-
kin kurssi oli erittäin suosittu 
ja kaikki halukkaat eivät tälle 
kurssille mahtuneetkaan. Tule-
vaisuudessa on tarkoitus järjes-
tää lisää SRA- kursseja. 

Vuoden tauon jälkeen pidet-
tiin kouluttajien ensiapukurssi. 
Kurssipalaute oli erinomainen 
ja kurssilaiset kokivat sen erit-
täin tarpeelliseksi. Kurssin joh-
ti Jari Salmela.

Haasteellinen ja mielen-
kiintoinen Tankavaaran lin-
noittamiskurssin kolmas vai-
he toteutettiin 24.-29.5.2016. 
Tankavaaran luontokeskuksen 
läheisyyteen on rakennettu La-
pinsodan aikaisen saksalaisten 
käyttämän korsun näköismalli 
tarkkojen piirrosten mukaises-
ti. Korsu rakennettiin MPK:n 
kurssina yhteistyönä Metsä-
hallituksen ja Pohjan pionee-
rikillan kanssa. Avajaisjuhlaa 
vietimme Tankavaarassa 27.5.

Varautumiseen ja turval-
lisuuteen (VARTU) liittyvä 
koulutus on ollut yhteistoimin-
taa eri järjestöjen sekä kuntien 
kanssa, etenkin nyt Suomen 
juhlavuotena. Saimme järjes-
tettäväksi Suomen juhlavuo-
den aikana neljä Suomi-100, 
Nuku Rauhassa tapahtumaa. 

Nuku Rauhassa on vapaa-
ehtoista maanpuolustus- ja 
turvallisuustyötä sekä koko-
naisturvallisuutta esittelevä 
Suomi-100 juhlahanke. Yksi 
hankkeen tavoitteista on lisä-
tä tietämystä kokonaisturval-
lisuudesta ja vapaaehtoisesta 
maanpuolustus- ja turvallisuus-
työstä sekä motivoida kansali-
sia osallistumaan osaltaan tur-
vallisuuden lisäämiseen. Rova-
niemellä oli valtakunnallisesti 
ensimmäinen Nuku Rauhassa 
tapahtuma, turvallisuuspoliitti-
nen seminaari 18.2.2017.

MPK:n valtakunnallisen 
organisaatiomuutoksen aikaa 
on eletty pian puolivuotta. La-
pin osalta voidaan todeta, että 
muutoksen aika on mennyt hy-
vin. Alueena Pohjois-Suomen 
maanpuolustuspiiri on lähes 
puolet Suomen pinta-alasta. 
Uuden organisaation myötä 
eri koulutuspaikkojen yhteis-
työtä voidaan edelleen kehittä 
ja myös lisätä niin Kajaanissa, 
Oulussa kuin Rovaniemellä. 
Tärkeimmän strategisen kump-
panin, puolustusvoimien kans-
sa tehtävä yhteistyö on vuoden 
alusta alkaen käsittänyt koko 
Pohjois-Suomen aluetta. Näin 
on hyvä jatkaa.

Toivotan Teille kaikille 
hyvää alkavaa kesää!

anTTi TöLLi
Apulaispiiripäällikkö

Pohjois-Suomen 
maanpuolustuspiiri
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Valtioneuvoston puolustusselonteko ja 
vapaaehtoinen maanpuolustus

Tiedottaja 
Taina Ylikangas

Tiedottaja 
Pilvi Vihanta

Koulutuspäällikkö 
Pasi Ylitalo

Koulutuspäällikkö 
Pasi Ylitalo

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

KILPAILUKUTSU

Rauma-jotos on kaikille 
avoin maastovaellukse-
na toteutettava partio-
taitokilpailu.

Jotoskeskus
Tapahtuman jotoskeskus sijaitsee 
Rauman kansalaisopiston tilois-
sa Aittakarinkatu 10 Rauma 26100 
(entinen Lyseo). Jotos noudattaa 
Reserviläisurheiluliiton ohjeistamia 
jotossääntöjä. Koska jotos harjoi-
tuttaa sotilastaitoja siitä voi saada 
rinnasteisia kertausharjoitusvuoro-
kausia.

Sarjat
Jotoksella on kaksi sarjaa, sotilassar-
ja ja retkisarja. Kummassakin sarjas-
sa kilpaillaan 3-4 henkilön partioina. 
Erityisestä syystä voidaan sallia myös 
kahden tai viiden henkilön partiot. 
Kumpikin sarja on kaikille avoin, eikä 
osallistujilta edellytetä reserviläis-
järjestöjen jäsenyyttä tai suoritettua 
varusmiespalvelusta. Sotilassarjan 
reitti on n. 67 km: perjantai-iltana n. 
10km, lauantaina, n. 35km, lisälenkki 
n. 6-7 km ja sunnuntaina n. 6-7 km. 
Retkisarjan reitti on n. 47 km: lauan-
taina n. 35 km, sunnuntaina n. 12 km.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Rauma-jotokseen 
tapahtuu Rauman Reserviläiset ry:n 
sivujen kautta 10.7.2017 mennessä 
ja jälki-ilmoittautuminen 10.7.-10.8. 
mennessä: http://www.raumanreser-
vilaiset.fi/ilmoittautuminen
Jokaisen kilpailijan tulee ilmoittautua 
henkilökohtaisesti ja ilmoittaa: par-
tion nimi ja kotipaikka, partionjohtajan 
nimi, kilpailusarja (sotilas vai retki), 
ruoka-aineallergiat ja syntymäaika.

Osallistumismaksu
Osallistumismaksu on 95 e/partio, 
maksu tilillä 15.7. mennessä. Jälki-
ilmoittautumismaksu on 150 euroa, 
maksu tilillä 15.8. mennessä.
Tilinumero: FI48 1776 3000 0101 85 
Osallistumismaksuun sisältyy Rau-
ma-jotos 2017 muistomitali sekä ruo-
kailu sunnuntaina 24.9. jotoskeskuk-
sessa kansalaisopiston tiloissa (lähtö 
ja maali), jossa peseytymismahd. 
Yksittäisen ilmoittautujan maksu on 
50 e ja jälki-ilmoittautuneella 65 e. 
Järjestäjä muodostaa yksittäisistä 
ilmoittautuneista 3-5 hengen partiot.

Vakuutus
MPK on vakuuttanut kilpailijat. 
Kyseinen vakuutusturva on voimassa 
kilpailun ajan. Se ei korvaa jotoksen 

yhteydessä tapahtuneita henkilökoh-
taisen varustuksen rikkoutumista tai 
häviämistä. Osallistujat vastaavat 
vakuutusturvastaan matkastaan kil-
pailupaikalle ja sieltä poistuessaan.

Majoitus
Kisailijat voivat halutessaan majoittua 
omilla varusteillaan jotoskeskuksen 
liikuntasalissa. Best Western Hotel 
Raumanlinna tarjoaa: Yhden hengen 
huone 82 euroa/yö, kahden hengen 
huone 95 euroa/yö ja kolmen hen-
gen 110/ euroa/yö, jossa lisävuode 
on tehty sohvasta. Hinnat sisältävät 
aamiaisen, autopaikan ja wifi-yhtey-
den. Varaukset viimeistään 15.8.2017 
mennessä: raumanlinna@raumanlin-
na.fi, puh.0283221. Varausta tehtäes-
sä mainittava: kiintiökoodi jotos.

Lisätiedot
Jotosta koskevia lisätietoja voi tie-
dustella jotosjohtaja Ravo Sarmetilta 
(0405628182, ravo.sarmet@dnain-
ternet.net ja jotostiedottaja Jyrki 
Aikolta (0445211905, aikkojyrki@out-
look.com) sekä rauma.jotos@gmail.
com. Seikkaperäsitä tietoa on löydet-
tävissä jotossivulta http://raumajotos.
webnode.fi

Tervetuloa

Rauma-jotos juhlistaa Suomen 100-vuoti-
sta itsenäisyyttä ja kaupunkinsa 575 juh-
lavuotta. Se jatkaa myös 30 vuotta sitten 
2.-4.10.1987 Raumalla järjestetyn Tasala 
Wilku -jotoksen tärkeää tehtävää.
Tuolloin haluttiin maanpuolustustaitojen 
lisäksi vaalia raumalaisperinteitä. Niin on 
tänäänkin.
Haluamme osin jalkauttaa sotilaallisem-
maksi luonteeltaan muuttuneen jotoksen 
kotikaupunkimme ytimeen, Vanhaan 
Raumaan, sen toreille ja kujille sekä meren 
äärelle. Erityisesti näillä rasteilla yleisöllä 
on mahdollisuus seurata kilpailua. Siten 
tuomme vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
osaksi sitä yhteiskuntaa, jota se lujatahtoi-
sena puolustaa. Jotoksen logo on muutet-
tua tekstiä lukuun ottamatta sama kuin 30 
vuotta sitten. Näin haluamme kunnioittaa 
perinteitä. Tuolloisten reserviläisten sekä 
logon merimiesten tavoin pidämme ”ruo-
rista” väkevästi kiinni ja katsomme toi-
veikkain mielin tulevaan.
Tervetuloa Raumalle, kahdesta maailman-
perintökohteestaan ja omasta kielestään 
tunnettuun merenkulkukaupunkiin: ”Ol 
niingo gotonas”

Rauman Reserviupseerikerho ry, 
Rauman Reserviläiset ry, yhteistyötahot

RESERVILÄISURHEILULIITON VALTAKUNNALLINEN SYYSJOTOS, RAUMA-JOTOS 22.-24.9. RAUMALLA.

www. veripalvelu.fi

• Ajankohtaista tietoa.
• Testaa sovitko 
   luovuttajaksi.

• Veritilanne juuri nyt.    
 Klikkaa sivulle!

Vapaaehtoista 
maanpuolustusta 

tukee 
Harri Tauriainen
 Kaupunginvaltuutettu
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n Lauantaina 18.2.2017 järjestettiin 
Rovaniemellä ”Pohjoista turvallisuut-
ta yhdessä’ turvallisuuspoliittinen se-
minaari, joka oli ensimmäinen Suomi 
100 vuotta Nuku Rauhassa tapahtu-
mien sarjasta.

Nuku Rauhassa on valtakunnalli-
nen 100 vuotiaan Suomen juhlahan-
ke, jonka tarkoituksena on lisätä mm. 
kansalaisten tietämystä kokonais-
turvallisuudesta ja saada erityisesti 
nuoria mukaan vapaaehtoiseen maan-
puolustus- ja turvallisuustyöhön. Nu-
ku Rauhassa – hankkeeseen sisältyy 
vuoden 2017 aikana kokonaisturval-
lisuus teemalla järjestettävät kymme-
nen eri turvallisuustapahtumaa ja viisi 
eri asiantuntijaseminaaria sekä muita 
mediakampanjoita ympäri Suomen. 
Hanketta koordinoi Maanpuolustuk-
sen Tuki ry ja tapahtumien järjestäjinä 
toimivat maanpuolustus- ja turvalli-
suusjärjestöt, veteraanijärjestöt ja vi-
ranomaiset kuten mm. Puolustusvoi-
mat, Rajavartiolaitos, Pelastustoimi, 
Poliisi, Tulli, sairaanhoitopiirit ja Hä-
täkeskuslaitos. 

Rovaniemen tilaisuuden järjestäjinä 
toimivat Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen Pohjois-Suomen maanpuo-

lustuspiiri, Lapin Aluehallintoviras-
to, Rovaniemen kaupunki ja Lapin 
maanpuolustusjärjestöt. Tilaisuus 
pidettiin Kulttuuritalo Korundin Ko-
rundi-salissa, jonne mahtuu yhteensä 
340 aiheesta kiinnostunutta kuulijaa. 

Tilaisuuteen olikin ilmoittautunut 180 
osallistujaa. Kolmetuntista tilaisuutta 
juonsi toimittaja Tapio Räihä.

Tilaisuudessa kuultiin monia mie-
lenkiintoisia esityksiä kokonaistur-
vallisuuteen liittyen niin Suomen 

kuin koko maailman näkökulmasta. 
Tilaisuuden avasi Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen Pohjois-Suomen 
maanpuolustuspiirin piiripäällikkö 
Pasi Virta kertomalla Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen toiminnasta. Eu-
roopan turvallisuuspoliittisesta kehi-
tyksestä ja sen vaikutuksista Suomelle 
esitelmöi Ulkopoliittisesta instituutis-
ta ohjelmajohtaja dosentti Mika Aal-
tola. Lapin rajavartioston komentaja 
eversti Jari Tolppanen kertoi rajatur-
vallisuuden haasteista tämän päivän 
Suomessa. Vuosina 2015 – 2016 
Suomeen saapuneet suuret määrät 
turvapaikanhakijoita toivat näkyvän 
muutoksen rajaliikenteessä ja maahan 
pyrkivissä henkilömäärissä.

Pääesikunnasta prikaatikenraa-
li Markku Myllykangas kertoi Puo-
lustusvoimien asemasta tuottamassa 
pohjoista turvallisuutta olemalla he-
reillä, valmiina ja torjuntakykyisenä. 
Tilaisuuden lopuksi pidettiin paneeli-
keskustelu, jolloin yleisöllä oli mah-
dollisuus esittää kysymyksiä panee-
listeille. Paneelissa mukana olivat pri-
kaatikenraali Markku Myllykangas, 
eversti Jari Tolppanen sekä dosentti 
Mika Aaltola. Tilaisuuden päätti Ro-
vaniemen kaupungin kaupunginjohta-
ja Esko Lotvonen.

Taina yLiKangaS
Tiedottaja

Pohjois-Suomen 
maanpuolustuspiiri

MPK:n kurssitarjonta kesäkuu-syyskuu
Tapahtuma  Aika
Kesäyön marssi 10.6.
ROVA 2017 - Johto ja tuki 16.-18.6.
ROVA 2017 - Huoltokurssi 16.-18.6.
ROVA 2017 - Joukkueen johtaja, JääkJ:n puolustus 16.-18.6.
ROVA 2017 RAT- Rakennetun alueen taistelu 16.-18.6.
ROVA 2017 - Jääkäriryhmän taistelu 16.-18.6.
Rova 2017 Ammunta- ja tst-ensiapu 16.-18.6.
Ylä-Lapin kuntomarssi 8.7.
Tarkka-ampujakurssi 3 omin asein 14.-16.7.
Reserviläisten ampumaharjoittelu ja kuntotestit 12.-13.8.
Reserviläisjärjestöjen ampumamestaruuskilpailut Toramo 18.-20.8
Korouoman kuntomarssi 19.08.
HEINU- 2017, Johto ja tuki 25.- 27.8.
HEINU 2017 Naisten turvakurssi 25.- 27.8.
HEINU 2017, Maastotaidot taso 1 25.- 27.8.
HEINU-2017, Sotilaskotitoiminnan  peruskurssi 25.- 27.8.
HEINU-2017 Naisten Intti-vkl, tietoa maanpuolustuksesta 25.- 27.8.
Intti tutuksi kehitysvammaisille Rovaniemi 26.- 27.8.
Lapin reservipiirien piirinmestaruuskilpailut perinnekivääri 26.8.
Maastotaidot, naiset 8.-10.9.
Lapin Ruskavaellus, maastotaidot 8.-10.9.
Reservil kuntotestaus, Cooper/UKK-kävelytesti Kemi-Tornio 8.9.
Siltakurssi Sodankylä JPR 15.-17.9.
PSMPP:n Rovaniemen koulutuspaikan suunnittelu 2 16.9.
Pimeäammunnat Tornio 30.9.

Lisätiedot koulutuksista 
https://www.mpk.fi/Koulutuspaikat/Pohjois-Suomi

Koulutuspäällikkö 
Jarkko Junni

Tarkka-ammuntakurssin oppilas.

Pohjoista turvallisuutta yhdessä – seminaari

Ohjelmajohtaja Mika Aaltola ulkopoliittinen instituutti, turvallisuuspoliittisen 
seminaarin yksi alustaja 

n RESUL:n 
SM Pistooliampumahiihto:

D 5km (v) (Lähti: 1, Keskeytti: 0, 
Hylätty: 0)

1) Timonen Maarit, Lappi, 
39.46,1 (sakot 55).

H35 7,5km (v) (Lähti: 2, Kes-
keytti: 0, Hylätty: 0)

1) Koivumäki Janne, Etelä-Pohj, 
31.53,1 (23), 2) Rajaniemi Matti, 
Lappi, +8.46,5 (43).

H40 7,5km (v) (Lähti: 1, Kes-
keytti: 0, Hylätty: 0)

1) Anttila Kauno, Lappi, 36.47,0 
(24).

H45 7,5km (v) (Lähti: 1, Kes-
keytti: 0, Hylätty: 0)

1) Vaarala Jari, Lappi, 43.49,9 
(54).

H50 6 km (v) (Lähti: 1, Keskeyt-
ti: 0, Hylätty: 0)

1) Aaltovirta Jarmo, Lappi, 
29.47,9 (32).

H55 6 km (v) (Lähti: 2, Keskeyt-
ti: 0, Hylätty: 0)

1) Perttamo Keijo, Lappi, 
32.44,6 (42), 2) Koivula Hannu, 
Lappi, +2.53,7 (44).

H60 6 km (v) (Lähti: 2, Keskeyt-
ti: 0, Hylätty: 0)

1) Karhu Timo, Etelä-Karj, 
31.59,5 (31), 2) Rautio Hannu, 
Lappi, +1.27,9 (55).

H65 6 km (v) (Lähti: 2, Keskeyt-
ti: 0, Hylätty: 0)

1) Kulmala Reijo, Lappi, 29.58,4 
(34), 2) Jaakola Pekka, Kainuu, 
+4.48,8 (33).

H75 6 km (v) (Lähti: 3, Keskeyt-
ti: 0, Hylätty: 0)

1) Marttinen Esko, Lappi, 
37.50,2 (34), 2) Uusitalo Juhani, 
Lappi, +1.35,5 (53), 3) Lukkari Oi-
va, Lappi, +27.46,8 (55).

n RESUL:n 
SM parisprinttiviesti:

H80 (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 
km) (1-0-0): 

1) LAPPI-1, 35.05(1,4,4,5) (Ylik 
Kauno Anttila 5.45, Ltn Jari Vaara-
la 7.18, Ylik Kauno Anttila 6.43, 
Ltn Jari Vaarala 7.52, Ylik Kauno 
Anttila 3.22, Ltn Jari Vaarala 4.04).

 

H100 (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 
km) (1-0-0): 

1) LAPPI-1, 34.28 (5,2,5,3) 
(Ylik Jarmo Aaltovirta 6.55, Yliv 
Hannu Koivula 6.44, Ylik Jarmo 
Aaltovirta 6.39, Yliv Hannu Koi-
vula 7.01, Ylik Jarmo Aaltovirta 
3.29, Yliv Hannu Koivula 3.37). 

H120 (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 
km) (3-0-0): 

1) LAPPI-1, 32.02 (4,4,5,2) 
(Alik Reijo Kulmala 7.11, Ylik 
Hannu Rautio 6.07, Alik Reijo 
Kulmala 6.30, Ylik Hannu Rau-
tio 5.31, Alik Reijo Kulmala 3.19, 
Ylik Hannu Rautio 3.22),  

2) LAPPI-2, 35.23 (3,3,4,3) 
(Alik Juhani Uusitalo 7.23, Vm 
Keijo Perttamo 6.09, Alik Juhani 
Uusitalo 7.44, Vm Keijo Perttamo 
6.16, alik Juhani Uusitalo 4.12, Vm 
Keijo Perttamo 3.38),  

3) LAPPI-3 41.21 (4,4,4,2) (Ylik 
Maarit Timonen 8.59, Evl Esko 
Marttinen 8.41, Ylik Maarit Timo-
nen 8.35, Evl Esko Marttinen 6.48, 
Ylik Maarit Timonen 4.07, Evl Es-
ko Marttinen 4.09).

 TULOKSIA
RESUL:N SM-KISOJA SODANKYLÄSSÄ 25.3.

Lapin Maanpuolustuksen Tuki ry:n toimintaa 
ovat 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

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

Torvinen Pentti
Tuomaala 
   Paavo ja Ritva
Tuomi Kari

Nordea 
  Pankki Oyj
Santa Claus

Tulokset:

Y: 1. Jari Vaarala Sod Res 18:01 (sis. 9 min 
sakkoa)

Y50: 1. Keijo Perttamo Sod Res 17:08 (8), 
2. Jari Välijeesiö Sod Res 19:16 (7).

Y60: 1. Esko Pulju Sod Res 16:41 (7), 2. 
Pekka Keltanen Sod Res 19:35 (8)

Y70: 1. Juhani Uusitalo Sod Res 15:01 
(5), 2. Esa Riipi Sod Res 16:35 (5), 3. Mauno 
Välijeesiö Sod Res 22:01 (7), 4. Jouni Tiu-
raniemi Sod Res suoritus (10).

Joukkue: 1. Sod Res 1 (Juhani Uusitalo, 
Esa Riipi, Esko Pulju) 2. Sod Res 2 (Keijo 
Perttamo, Jari Välijeesiö, Pekka Keltanen)    

Lapin Reserviläispiirien 
Pistooliampumahiihdot Sodankylässä 9.4.
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KILPAILUKUTSU RESERVIN
AMPUMAMESTARUUSKISOIHIN

Aika 18. – 20.8.2017
Paikka Toramon ampumarata, Pälvitie 127, Rovaniemi
Lajit 25 m pistooli 
 Isopistooli
	 Pistooli	pika-	‐ammunta	
 Kivääri kenttä 10 + 10 ls
 Itselataava kenttä 10 + 10 ls 
 Pienoiskivääri 60 ls makuu 
 Pienoiskivääri 3 x 20 ls
	 Pienoiskiväärilajit	ammutaan	Sius-	‐laitteisiin	(elektroniset	taulut)

Sarjat H/D, H/D 50, H/D 60 ja H/D 70
 Sarja toteutuu jos ilmoittautuneita on vähintään kolme.

Ilmoittautuminen
 Kilpailujen sääntöjen mukaan piirillä, jonka muodostavat saman maakunnan RUL ja  
 RES piirit yhdessä, on mahdollisuus ilmoittaa yhteensä enintään kuusi (6) ampujaa/ 
 laji. Ilmoittautuminen suoritetaan piireittäin yhteisellä lomakkeella, jonka järjestäjä 
 lähettää piirien toiminnanjohtajille. Lomake palautetaan 16.7.2017 mennessä 
 osoitteella laprulresmail@gmail.com (vain yksi ilmoittautuminen/piiri). Ampuja voi  
 osallistua vain kolmeen mestaruuskisalajiin. 
	 Huom!	Ei	yksittäisiä	eikä	jälki	‐ilmoittautumisia.	Vain	piirin	ilmoittautuminen	otetaan		
 huomioon.

Vara‐ampujat
 Piirit voivat ilmoittaa kaikkiin lajeihin laatimassaan rankingjärjestyksessä ampujia  
 myös, kiintiön ”kuusi” lisäksi. Nämä pääsevät osallistumaan ratakapasiteetin 
 salliessa ellei kaikista piireistä tule täysiä kiintiöitä.

Joukkuekilpailu
 Sarjat: H, H50 ja D
 Joukkueeseen ilmoitetaan kolme ampujaa joiden kaikkien tulos huomioidaan.   
 Joukkueet nimetään viimeistään ennen ensimmäisen ampujan suoritusta.
 Joukkueen nimeäminen on mahdollista myös ennakkoon samanaikaisesti muun  
 ilmoittamisen kanssa. Joukkuelomake liitteenä.
	 25	m	pistoolin	H	‐sarjan	joukkueessa	ampuvan	aseen	tulee	täyttää	SAL:n	H	‐sarjan		
 lajisäännöt.

Yleismestaruus
 Yleismestaruuteen huomioidaan piireittäin kaikkien seitsemän lajin piirin kolme  
 parasta tulosta ampujan sarjasta riippumatta.

Kilpailujen ohjelma
 Perjantai 18.8.
   Toimitsija-ammunnat/varalla
 Lauantai 19.8.
   Kaikki sarjat: isopistooli, 25 m pistooli, pienoiskivääri 60 ls makuu ja 
   molemmat kenttä- ammunnat.
 Sunnuntai 20.8.
   Kaikki sarjat: pistoolipika-	‐ammunta,	pienoiskivääri	3	x	20	ls

 Järjestäjät pidättävät oikeuden aikataulumuutoksiin kilpailijamäärän vaatiessa.

Osanottomaksut  Osanottomaksu, 25 euroa/ampuja/laji ja 25 euroa/joukkue, maksetaan  
 piireittäin tilille Lapin Reserviupseeripiiri ry FI34 1374 3000 1052 13.   
 Maksu pitää olla tilillä 3.8.2017 mennessä. Viestinä Toramo 2017 SM.

Eräluettelot   Lähetetään ilmoittautuneille piireille sähköpostilla ja julkaistaan kisojen 
 nettisivuilla, sekä ResUL:n sivuilla 4.8.2017.

Jäsenyys ja vakuutus   Tarkastetaan kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.

Dopingtestaus  RESUL sääntöjen mukaisesti.

Majoitus Majoitusvarauksia voi tehdä Lapin Urheiluopisto / Santasport alkaen
 40€/ henkilö/vrk. Varaukset ja lisätiedot: juulia.lehtola@santasport.fi / 
 0207 984 285. Mainitse varauksen yhteydessä ref. koodi 70421. 

KASARMIMAJOITUS 60 henkilölle Lapin Jääkäriprikaatissa, Rovaniemellä
18 KM KILPAILUKESKUKSESTA. Varaus sähköpostitse laprulresmail@gmail.com 

Kilpailunjohtaja  Tero Hyttinen 044 309 2263, tero-hyttinen@hotmail.com 
Tekninen Asiantuntija   Jukka Törmänen, Sodankylän Ampujat ry, puh. 040 017 4959
Lapin reservipiirit Kai Leinonen 040 721 6614, kai.leinonen@pp2.inet.fi

TERVETULOA ROVANIEMELLE              LAPIN RESERVIJÄRJESTÖT

KILPAILUKUTSUJA

SRA SM-KILPAILU 2017 
Kilpailupaikka ja aika:
RESUL:n sovelletun reserviläisammun-
nan (SRA) SM-kilpailu ammutaan 22.-
23.7.2017 Hämeenlinnassa Hätilän ampu-
ma-alueella. Toimitsijakilpailu ammutaan 
20.-21.7. Kilpailijoiden ja toimitsijoiden majoit-
tuminen on saman alueen majoitusalueella. 
Kilpailun järjestäjinä toimivat Etelä-Hämeen 
Reserviupseeripiiri ja Reserviläispiiri.
Kilpailussa ammutaan kiväärillä, pistoolilla ja 
haulikolla 12 rastia ja noin 290 laukausta. 
Maksimi ampumaetäisyydet ovat kivääriras-
teilla 300 m. Sallitut kaliiberit ovat pistoo-
lilla 9×19, kiväärillä .223 Rem, 7.62×39 ja 
.300 BLK ja haulikolla max. haulikoko 3mm. 
Ilmoittautumisaika perjantaina on klo 17:00 
– 21:00. Lauantaina on vielä mahdollista 
ilmoittautua klo 6:30 -7:30 kilpailukeskuksella. 
Alkupuhuttelu alkaa klo 8:00. Kilpailussa palki-
taan Avoimen ja Vakioluokan lisäksi seuraavat 
sarjat: Y50, TST, 7,62x39 ja Naiset.
Osallistumisoikeus ja -maksut
Jokaisella reserviupseeri- ja reserviläispiirillä 
on oikeus lähettää kilpailuun kiintiöpaikko-
jensa mukainen määrä ampujia. Kisakiintiöt 
selviävät osoitteesta: http://resul.fi/uutinen/
sra-sm-2017-kisakiintiot-piireittain/
Osallistumismaksu kilpailuun on 85 euroa /
osallistuja sekä lisäksi mahdollinen ruokailu, 
20 euroa/osallistuja/ (2xlounas).
Osallistumismaksu pitää olla maksettuna 1.6. 
mennessä tilille FI74 5494 0920 0026 17.  
Saaja: Valkeakosken Reserviupseerikerho ry.
Viestiksi laitetaan SRA-SM2017 ja piiri/alue, 
sekä maininta RUL tai RES. Maksussa tulee 
olla eriteltynä ruokailijoiden määrä. Mikäli 
piiri ei maksa joukkueensa osallistumisesta 
1.6.2017 mennessä, menettää piiri oikeuden 
lähettää joukkueensa kilpailuun. Piirin joukku-
een valintaperusteista sekä täydentämisestä 
vastaavat piirit itsenäisesti.
Ilmoittautuminen
Kilpailijoiden nimet ja mahdollinen ruokailu 
sekä majoitustarve on ilmoitettava piireittäin vii-
meistään 1.7.2017 sähköpostilla osoitteeseen 
Srasm17tulostoimisto@ammunta.net Tämän 
lisäksi kilpailijat ilmoittautuvat kilpailuun SSI:n 
kautta kilpailusivuilta löytyvän ohjeen mukai-
sesti: http://srasm2017.ammunta.net/index.
php/ilmoittautuminen
SRA-status ja vakuutus
Kilpailijoiden tulee olla rekisteröityjä SRA-
ampujia. SRA-ampujan kortin puuttu-
essa ampujan tiedot tarkistetaan ilmoit-
tautumisen yhteydessä kilpailupaikalla 
SRA-ampujarekisteristä. Kilpailuun osallistu-
villa tulee olla voimassa oleva Reserviläisen 
ampumaturva vakuutus tai SAL-kilpailulisenssi 
(tarvittaessa kuitti maksusta mukaan). Ottakaa 
ilmoittautumiseen mukaan myös edustaman-
ne yhdistyksen jäsenkortti.
Huolto ja majoittuminen
Kilpailijoille on varattu Puolustusvoimien telt-
tamajoitus, telttamajoitusta tarvitsevien tulee 
ilmoittaa asiasta ilmoittautumisen yhteydessä, 
jotta kilpailuorganisaatio voi varata riittävän 
määrän telttoja. Kaikille ruoan tilanneille on tar-
jolla lounas ruokalalla. Ruokalan alueella toimii 
myös Maanpuolustusnaisten kahvila. Alueella 
on tilaa asuntovaunulle ja autoille, mutta niille 
ei ole varattu sähköä yms. palveluja.
Kilpailun johto ja tiedustelut
Lisätietoa kilpailusta löytyy 20.3.2017 alkaen 
osoitteesta http://srasm2017.ammunta.net/
Kilpailunjohtaja: Aki Kontinen
Ratamestarit: 
Jari-Pekka Walden ja Petrus Murola
Kilpailun tekninen asiantuntija: Tarmo Rinne
Kilpailun yleinen sähköpostiosoite: Srasm17@
ammunta.net

Tervetuloa SRA SM-kilpailuihin 2017 
Etelä-Hämeeseen.
Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri Ry
Etelä-Hämeen Reserviläispiiri Ry
SRA-toimikunta

 TULOKSIA
SRA:n
LAPIN PIIRI-
MESTARUUS 
Pahkamaa 
15.5.

Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Kilpailija Yhdistys Luokka Sarja

1 100,0000 402,4622 Sotaniemi Janne RoiRes Avo TST

2 79,9710 321,8532 Jumisko Markku RoiRes Avo

3 70,8788 285,2602 Huttunen Reijo RoiRes Avo 50

4 66,4289 267,3512 Iivari Teemu RoiRes Avo

5 61,2866 246,6553 Leppäjärvi Ilkka SodResUps Vakio

6 59,8411 240,8377 Jatkola Joonas RoiRes Avo

7 55,5706 223,6507 Janhunen Jukka RoiRes Avo 50

8 51,2310 206,1853 Pirttilä Matti RoiRes Vakio 50

9 49,2508 198,2158 Huhtalo Pasi RoiRes Avo

10 36,8999 148,5083 Männistö Petri RoiRes Avo

11 31,0743 125,0623 Tennilä Tanja RoiRes Avo Naiset

HYL 0,0000 0,0000 Karvonen Aki RoiRes Avo 7,62

Yleiskilpailu 
Lopputulokset 

RESUL MAASTOKILPAILUT 
PADASJOELLA 19.8.2017
Kilpailukeskuksena toimii Tarusjärven 
ampumaradalla sijaitseva RHY:n maja.
Opastus kilpailupaikalle tieltä numero 24.
Sarjat D & H, D50, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 
65, 70, 75.
Kilpailujen säännöt
Kilpailussa noudatetaan RESUL:n voimas-
saolevia sääntöjä sekä järjestäjien ohjeita.
Kilpailujen ohjelma ja kulku
Kilpailutoimisto aukeaa klo 10. 
Kilpailu alkaa klo 12.
Kilpailuohjeet ja tarkempi kilpailujen kulku 
nähtävissä Päijät-Rastin kotisivuilla osoit-
teessa www.paijat-rasti.net 14.8. mennessä.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen (nimi, sot.arvo, sarja, 
yhd. ja piiri, sekä mahdollinen emit-kortin 
numero) maanantaihin 7.8.2017 mennessä 
Kimmo Perälälle. Joko kimmo_perala@
yahoo.com tai 050 487 6170.

Osanottomaksut
30€/henkilö, maksetaan 7.8.2017 mennessä 
Padasjoen Reserviupseerit ry:n tilille, FI39 
4212 1040 0316 88. Maksun viestikenttään 
kilpailijan nimi.
Jälki-ilmoittautuminen 7.8. jälkeen hintaan 
50€/henkilö. Jälki-ilmoittautumiset makse-
taan viimeistään käteisellä kilpailupaikalla.

Vakuutukset Kilpailijoilla on oltava ampu-
matoiminnan kattava vakuutusturva (esim. 
reserviläisen ampumaturva), joka tarkas-
tetaan kilpailutoimistossa ilmoittautumisen 
yhteydessä.
Kilpailun valvoja sekä tuomarineuvosto
Kilpailun valvojana toimii Eero Lampi 
(Päijät-Rasti ry). Tuomarineuvosto nimetään 
myöhemmin, ja on nähtävissä Päijät-Rastin 
kotisivuilla osoitteessa www.paijat-rasti.net 
14.8. mennessä.
Kilpailun johto
Kilpailun johtaja: Jukka Luukko, 
jukka.luukko@phnet.fi, 040 5555 239.
Kartanluvun johtaja: Jukka Luukko, 
jukka.luukko@phnet.fi, 040 5555 239.
Suunnistuksen johtaja: 
Mauri Pilt, 040 778 9719. 
Ammunnan johtaja: Heikki Koskinen, 
heikki.koskinen@padasjoen-kirjapaino.inet.
fi, 0400 853 193.

Tiedustelut: Jukka Luukko, jukka.luukko@
phnet.fi, 040 5555 239.
Järjestäjät: Padasjoen Reserviupseerit ry, 
Padasjoen Reserviläiset ry.

Tervetuloa kilpailemaan Padasjoelle!

Padasjoen Reserviupseerit ry
Padasjoen Reserviläiset ry

RESUL:N KIVÄÄRI 300 M  
MESTARUUSKILPAILUT
Aika: 23.9.2017    Paikka: Hollolan Hälvälä
Lajit: 
30 ls makuu ja 3 x 20 ls + joukkuekilpailut
Säännöt: 
Kilpailussa noudatetaan SAL:n lajisääntöjä.  
Joukkuekilpailu RESUL:n sääntöjen mukaan.
Sarjat: H, H50, H60, H70, H75, H80 ja D.
H80 ja D-sarja toteutetaan mikäli osanottajia 
on vähintään kolme.
Kiertopalkinnosta ”Tyrrin Kotka” kilpaillaan 
piireittäin neljän ampujan tulos kummastakin 
lajista.
Ilmoittautuminen Piireittäin sähköpostilla: 
tuula.ahola@wippies.fi  02.09. mennessä.
Osanottomaksut  25,00 euroa/ampuja/
laji. Joukkuemaksu 25,00 euroa/joukkue. 
Maksetaan tilille FI 87 3131 3001 2352 25.   
Osanottomaksut maksettava  4.9.mennessä.
TA Marko Patrakka  puh. 050–557 0761
Tiedustelut Sakari Ahola puh. 044–525 2851 
sähköposti: tuula.ahola@sci.fi

Eräluettelot: Nähtävissä Lahden Ampuma-
seuran sivuilla viikkoa ennen kilpailua.

TERVETULOA  
Voikkaan Reserviupseerikerho ry 
Lahden Ampumaseura ry  
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RESUL:n FALLING PLATES AMMUNNAN 
MESTARUUSKILPAILUT 26.8.2017
Kangasniemen reserviläiset ry järjestää ResUL:n mes-
taruuskilpailut Falling Plates ammunnassa Mikkelissä, 
Kyrön pellon ampumaradalla lauantaina 26.8.Osoite on 
Kyrön-pellontie 1 MikkeliN61.720476 ja E 27.199779

Kilpailun ohjelma: 
10-12 Ilmoittautuminen ja vakuutusten 
tarkastukset alkaa. (Kyrön-pirtti)
12-13 Aseiden kohdistus 300m:n radalla.
11-14.30 Ruokailu.
13-16 Aika-ammunta ja Falling Plates kilpailu.
16-16.30 Palkintojen jako Kyrön-pirtin pihalla.

Aseet: 
Sallitut aseet ovat puoliautomaattikiväärit, joilla suurin 
sallittu kaliiberi 7,62x39. Myös pienemmät kuten 223 Rem 
sallitaan. Optiset tähtäimet eivät ole sallittuja! Luotien 
tulee olla kuparivaippaisia lyijyluoteja. Läpäisevien teräs-
luotien käyttö on ehdottomasti kielletty. Jokaisella 
kilpailijalla tulee olla käytössään riittävästi patruunoita. 
Kilpailussa on oltava 8 patruunaa /ampuja / erä. 

Sarjat: Sarjat H ja H50 Miehet ja naiset kilpailevat samois-
sa sarjoissa. Joukkueiden määrää ei rajata. H50 sarja 
toteutuu vain, mikäli joukkueita on vähintään neljä.

Kilpailusäännöt:
Aseiden kohdistuksessa ratakaukoputkien käyttö on sal-
littu.Lukekaa huolellisesti lajikohtaiset säännöt ResUL>
Kilpailusäännöt> Ammunnat>Falling Plate.
Huom. Sääntöjen kohdan 8 alakohdassa 2 on virhe. 
Lipas ei ole kiinnitettynä, vaan se on ampuma-alustalla.
Aseiden kohdistuksen jälkeen kaikki joukkueet ampuvat 
itselleen lajitteluajan, jonka perusteella määräytyy paikka 
ensimmäiselle kilpailukierrokselle.  
Esim. Mikäli kilpailevia joukkueita olisi 21, niin ensimmäi-
sellä kierroksella huilaa parhaan lajitteluajan ampunut 
joukkue. Seuraavalle kierrokselle pääsevät voittaneet 10  
joukkuetta + huilannut joukkue ja lisäksi karsiutuneista 
joukkueista parhaan ajan  ampunut joukkue (lucky looser 
sääntö). Näin jatketaan 12 joukkueella seuraava kierros. 
Kierrokselta jatkoon selvinneet 6 joukkuetta muodostavat 
3 kilpailuparia, jotka karsivat pääsystä mitali kierroksille. 
Kolmen voittajan lisäksi, nostetaan jälleen parhaalla ajalla 
karsiutunut joukkue mukaan ja saadaan 4 joukkuetta, 
jotka ratkovat mitalit. Yksinkertaista eikö totta?
Kun mestarit ovat selvillä molemmissa sarjoissa seuraa 
huipennuksena vielä Grand finale, jossa nuoruus ottaa 
mittaa kokemuksesta, eli sarjojen voittaja joukkueet juok-
sevat toisiaan vastaan.

HUOM!  Mikäli H50 sarjalainen kilpailee sarjassa H, on 
se sallittua, mutta hän on koko kisan sarjassa, eikä voi 
kilpailla kahdessa eri joukkueessa/ sarjassa.

Huolto: 
Kyrön pirtissä palvelee kanttiini klo 10 alkaen ja keittolou-
nasta tarjolla asevelihintaan alkaen 11-14.30   
Majoitus:
Kilpailun järjestäjän varaamaa majoitusta ei ole, mutta 
Mikkelin kaupungin nettisivuilta löytyy majoitustietoa.

Ilmoittautuminen:
Kilpailuun voi ilmoittautua oman yhdistyksensä nimellä, 
mutta ilmoittautumiset on tultava kootusti piireittäin ja 
siitä on ilmettävä piiri/ joukkueen numero, (jos piiristä 
useampi joukkue) kilpailijain nimet ja syntymäajat. Lisäksi 
joukkueenjohtajan sähköpostiosoite ja puhelin numero. 
Joukkueiden varamiehet tulee myös ilmoittaa.
Ilmoitus osoite on: pirkkaj@ gmail.com tai postitse 
Pirkka Juntunen Tikankolo 22, 51200 Kangasniemi. 
Osallistumismaksu 60 €/ joukkue on suoritettava  
19.8.2017 mennessä Kangasniemen reserviläiset ry:n 
tilille 510506-261047 Viite: ResUL Falling Plates 2017. 
Jälki-ilmoittautuminen paikanpäällä 75 euroa/joukkue on 
maksettava käteisellä.

Ampumaturva:
Kilpailijalla on oltava voimassa oleva vakuutus/ lisenssi.
- Suomen ampujainliiton kilpailulisenssi
- Reserviläisen ampumavakuutus
- Reserviläisjärjestön / vast. ryhmähenkivakuutukseen
  perustuva vakuutusturva, joka kattaa ampumavahingot
  urheilu- ja kilpailutoiminnassa.
Vakuutukset tarkastetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä ja ilman tositetta vakuutuksen 
voimassaolosta ei pääse kilpailemaan.

OTTAKAA KIERTOPALKINNOT 
KAIVERRETTUINA MUKAAN
Tiedustelut: 
Kilpailunjohtaja Pirkka Juntunen 040–5787246 
Kilpailun TA Marko Patrakka 050–5570761
 
Tervetuloa Mikkeliin!
Kangasniemen Reserviläiset 

KILPAILUKUTSUJA  TULOKSIA

n Sodankylän Reserviläiset ry:n 
pilkki- ja ulkoilupäivä 23.4.

 
Pilkkikilpailun tulokset:

Miehet: 
1) Keijo Perttamo 3735 g 2) 

Tapio Strand 2702 3) Mikko 
Neitola 1596 4) Heikki Kum-
pula 1120 5) Pentti Vaarala 905 
6) Tuomo Neitola 839 7) Esa 
Korvanen 714 8) Jouni Tiuranie-

mi 596 9) Unto Alatalo 589 10) 
Pekka Pulkkinen 520 11) Reijo 
Alatorvinen 373 12) Esko Tam-
mela 359 13) Pekka Keltanen 
350 14) Pentti Sassali 325 15) 
Jari Vaarala 191 16) Juhani Uu-
sitalo 146 17) Unto Vuontisvaa-
ra 17 18) Alpo Neitola, Esa Rii-
pi, Ahti Neitola, Esko Laajala ja 
Ville Mäkitalo 0.

Naiset: 
1) Tuija Kurttila 2277 2) Maija 

Vaarala 900 3) Kaarina Korvanen 
558 4) Tuula Pulkkinen 537 5) 
Taina Kravik 507 6) Irma Neitola 
409 7) Helena Halonen 244 8) 
Riitta Sassali 120 9) Pia Uusitalo 
64. 

Lapset: 
1) Anni Vaarala 461 2) Aapo 

Vaarala 285.

Ison kalan palkinto: Pentti 
Vaarala 177 g.

Nuolenheiton tulokset:
Miehet: 1) Tapio Strand 38 2) 

Keijo Perttamo 37 3) Juhani Uu-
sitalo 34.

Naiset: 1) Taina Kravik 33 2) 
Irma Neitola 25 3) Pia Uusitalo 
20.

Lapset: 1) Aapo Vaarala 2) An-
ni Vaarala.

Pilkki- ja ulkoilupäivä Sodankylässä

Pilkkipäivä Kelujärvellä

Tulokset kasa-ammunta 5 ls: 

Y 1) Marko Hannula 30,37 2) Jari 
Vaarala 48,89 3) Pasi Lakkala 95,55 
4) Jani Lakso 96,90. 

Y50 1) Pekka Ahava 36,42 2) Jari 
Välijeesiö 65,63 3) Keijo Perttamo 
139,09. 

Y60 1) Esko Pulju 24,32 2) Timo 
Törmänen 42,56 3) Timo Poikela 
46,83 4) Niilo Tasala 78,09 5) Ta-
pio Strand 87,43 6) Pauli Vuojärvi 
176,90.

Y70 1) Esa Riipi 46,81 2) Mikko 
Neitola 62,13 3) Esa Korvanen 64,95 
4) Juhani Uusitalo 71,94 5) Markku 
Erkkilä 87,51 6) Mauno Välijeesiö 
106,58 7) Esko Tammela 133,57. 

Tulokset:
Ilmakivääri: 
Y: 1. Vaarala Jari 340. 
Y50: 1. Välijeesiö Jari 294, 2. 

Perttamo Keijo 246. 
Y60: 1. Pulju Esko 323, 2. Kelta-

nen Pekka 321. 
Y70: 1. Riipi Esa 338, 2. Välijee-

siö Mauno 279, 3. Neitola Alpo 263.

Ilmapistooli: 
Y: 1. Vaarala Jari 144, 2. Marko 

Tervonen 141. 
Y50: 1. Rautanen Jaakko 173, 2. 

Perttamo Keijo 165, 3. Välijeesiö 
Jari 146. 

Y60: 1. Pulju Esko 149, 2. Kelta-
nen Pekka 123. 

Y70: 1. Riipi Esa 178, 2. Välijee-
siö Mauno 137, 3. Neitola Alpo 117.

RESERVILÄISURHEILULIITON TALVIKILPAILUT SODANKYLÄSSÄ 26.3.2017

TULOKSET HENKILÖKOHTAINEN

H50
Sija 1. 2. 3. 4. 5. Lisäaika Sakko Lisäaika
1 Viestimies Keijo Perttamo Lappi 0:40:35 0 0 2 0 5 0:07:00 6 0:12:00 0:59:35

H60
Sija 1. 2. 3. 4. 5. Lisäaika Sakko Lisäaika
1 Kapteeni Pekka Jaakola Kainuu 0:37:53 0 0 0 0 0 0:00:00 4 0:08:00 0:45:53
2 Ylikersantti Timo Karhu Etelä-Karjala 0:42:54 0 0 5 0 0 0:05:00 2 0:04:00 0:51:54

H75
Sija 1. 2. 3. 4. 5. Lisäaika Sakko Lisäaika
1 Alikersantti Juhani Uusitalo Lappi 0:37:47 0 1 0 0 0 0:01:00 5 0:10:00 0:48:47
2 Vääpeli Jouni Tiuraniemi Lappi 1:12:17 5 5 1 0 0 0:11:00 9 0:18:00 1:41:17

JOUKKUEKILPAILU

JOUKKUE YLI 50V

LAPPI Nimi Aika
1. jäsen Keijo Perttamo 0:59:35
2. jäsen Juhani Uusitalo 0:48:47
3. jäsen Jouni Tiuraniemi 1:41:17

Nimi LOPPUAIKA 3:29:39

1

Arvo Nimi Joukkue

Sija JOUKKUE

Arvo Nimi Joukkue

Arvo Nimi Joukkue

LoppuaikaAmmunta

Hiihtoaika Kartanluku

KartanlukuHiihtoaika

Hiihtoaika Kartanluku Ammunta Loppuaika

Ammunta Loppuaika

Reserviläis-
liiton talvi-
kilpailut 
Sodan-
kylässä 26.3.

SODANKYLÄN 
RESERVILÄISTEN 

Ilma-ase-
mestaruuskilpailut 

8.4.

Ampumataito-
päivä 20.5.

 TULOKSIA 

Sodankylän 
Reserviläisten
Pistooli-
ampuma-
hiihdot 9.4.

n Kisa sisälsi hiihto-osuuden 
ilman ajanottoa, pistooliammun-
taa sekä etäisyyden määritystä.

Tulokset:
Y: 1. Jari Vaarala 54 (sis. sa-

kot pistooliammunnasta sekä 
etäisyyden määrittämisestä), 2. 
Pasi Lakkala 84, 3. Marko Ter-
vonen 106.

Y50: 1. Jari Välijeesiö 82, 2. 
Keijo Perttamo 126, 3. Jaakko 
Rautanen 210.

Y60: 1. Esko Pulju 96, 2. Pek-
ka Keltanen 114.

Y70: 1. Esko Tammela 66, 2. 
Juhani Uusitalo 88, 3. Jouni Tiu-
raniemi 118, 4. Mauno Välijee-
siö 162, 5. Esa Riipi 206.

 KUVASATOA

Veteraani Jorma Sa-
vukoski on paljon käy-
tetty esiintyjä maan-
puolustusjuhlissa. Hä-
nen lausumansa Yrjö 
Jylhän tekstit kosket-
tavat kuulijaa.
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Harkitsetko uuden
asunnon ostoa?
Tiesitkö, että henkilökohtaisen pankkineuvojasi kautta
saat kätevästi kaikki asumisen palvelut? Kun haluat
tietoa esimerkiksi lainasta, lainaturvasta, vakuutuksista
tai kiinteistönvälityspalveluista, ota yhteyttä
henkilökohtaiseen pankkineuvojaasi.
     Soita Asiakaspalveluumme 0200 3000 (pvm/mpm)
ma-su 24h/vrk ja kysy lisää. Tai ota suoraan yhteyttä
henkilökohtaiseen pankkineuvojaasi.
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Teemme sen mahdolliseksi

nordea.fi

Sannitie 3, 94450 Keminmaa

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

* saneeraus palvelu

* viemärin painehuuhtelut ja -kuvaukset,

-sulatukset, ja muut liikkuvan kaluston

* kiinteistönhuolto

* siivouspalvelu

* konepalvelu (myös kantojen jyrsintä)

* kaivinkone painehuuhtelutyöt

LAPIN NUIJA nro 3 ilmestyy 18.8.
Materiaali viimeistään 4.8.

Proace L2 2.0 D 120 Manuaali: kokonaishinta sis. toimituskulut 32 509,11 €. 
Proace L2 2.0 D 180 Automaatti: kokonaishinta sis. toimituskulut 37 151,38 €. 

NYT KOLMELLA KORIMALLILLA

UUSI PROACE

Compact- ja L1-korimallit ovat saaneet rinnalleen pitkän L2-korimal-
lin, jossa on 6,1 m3 tilaa, lähes 1,4 tonnia kantavuutta ja 2,2–2,5 tonnia 
vetokykyä. Läpilastausluukun avaamalla 2,9 metrin tavaratila venyy 4,0 
metriin. Tehoa on aina 180 hv saakka, ja myös automaattivaihteisto on 
saatavana. Aja meillä uusi Proace – paras ratkaisu ammattilaiselle. 

ESIMERKKILASKELMA: Toyota Proace L2 2.0 D 120 32 509,11 €  
(sis. toimituskulut 600 €). TOYOTA JOUSTO Kk-erä 359,60 €  
(sis. 4 v. huollot). Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha  
15 % (4 876,37 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu 
hyvityshinta 14 896 €. Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk.  
Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,74 %. 
Luototettava määrä 27 632,74 €. Luoton ja kustannusten 
yhteismäärä 27 632,74 € + 3 144,04 € = 30 776,78 €. Edellyttää 
hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton 
myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa.

TOYOTA JOUSTO PRO -RAHOITUKSELLA MYÖS HUOLLOT EDULLISESTI
Proace L2 2.0 120 hv + 4 v. huollot esim. 360 €/kk

EU-yhdistetty kulutus 5,3-5,9 l/100 km,  
CO2-päästöt 139-155 g/km. Takuu 3 vuotta/100.000 km,  
korin puhkiruostumattomuustakuu 6 vuotta.

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

ROVANIEMI   KEMINMAA SODANKYLÄ 
0400 696222  0400 696884 0400 393755


