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”Kohta meilä on poka 
rohki kylmä”

Monia hyviä konsteja tulevien reserviläisten värväyk-
seen on olemassa. Ylitorniolla varmaan yksi lämpimim-
mistä ja houkuttelevimmista. Telttasauna ja siinä makoi-
sat löylyt mukavassa porukassa – mikäs sen parempaa. 
Voi vahvasti suositella kaikille yhdistyksille ja voihan 
tuosta telttasaunasta nauttia vanhempikin reserviläis-
väki – ei kun toimeksi. - SIVU 6
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K
okonaisturvallisuus, johon 
yhteiskunnan häiriö-, poik-
keus- ja kriisitilanteissa liit-
tyy mitä suuremmissa mää-

rin yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaaminen, on asia, 
joko tahtoo hukkua sotilaallisen 
kriisinhallinnan alle. Varsinkin 
meiltä aktiivisesti reservissä toi-
mivilta se usein unohtuu. Arjen 
pitää pyöriä myös poikkeuso-
loissa vaikkapa sitten sotilaalli-
sen konfliktin aikana. Tähän tar-
vitaan kaikkia suomalaisia, niin 
siviileitä, sijoittamatonta reser-
viä kuin siviilipalvelusmiehiäkin.

Kainuun sähkökatkot ovat ol-
leet hyvänä muistutuksena siitä, 
että yhteiskunnan elintärkeät 
toiminnot katkeavat samalla kun 
meillä katkeavat sähköt. Tämän 
vuoksi varautuminen eri poikke-
ustilanteisiin on asia, mikä pitää 
saada kuntoon yhteiskunnan kai-
killa tasoilla. Reserviupseeriliitto 
onkin ollut keskeisesti mukana 
luomassa ja kehittämässä Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
varautumiskoulutusta. Meillä 
Lapissa tähän liittyvä tapaami-
nen, missä kuulemme koulu-
tuksen tilanteesta tulee olemaan 
maanantaina 19.2.2018 kello 
17.00 alkaen Someroharjulla.

Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen kehittäminen 
puhuttaa
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen kehittäminen puhuttaa 
maanpuolustusväkeä. Puolus-

tusministeri Niinistö nosti asian 
esille valtakunnallisen maanpuo-
lustuskurssin avauspuheessaan 
ilmoittaen, että kehittämistä läh-
detään viemään eteenpäin tut-
kien mahdollisuutta siirtää puo-
lustusvoimien MPK:lta tilaama 
sotilaallinen koulutus suoraan 
Puolustusvoimien hoidettavaksi. 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tykselle jäisi sotilaallista val-
miutta palveleva sekä varautu-
miskoulutus. 

Äkkinäiseltään asia kuulostaa 
hyvältä, mutta aivan yksinker-
taista se ei ole. Reserviläisiä ja – 
järjestöjä asiassa kaihertaa eniten 
se, miten valmistelutyö tehtiin. 
Vaikka esim. Reserviupseeri- ja 
Reserviläisliitot ovat mukana 
”omistamassa” Maanpuolustus-
koulutusyhdistystä ei tätä ”omis-
tajien” ääntä haluttu kuulla tässä 
uudistuksessa.

Liiton puheenjohtaja Mikko 
Halkilahti otti asiaan kantaa jo 

marraskuun lopulla blogikirjoi-
tuksessaan, joka on kokonaisuu-
dessaan luettavissa liiton sivuil-
ta. ”On tärkeää, että vapaaehtois-
ta maanpuolustuskoulutusta ke-
hitetään. Itsestään selvää on, että 
tällöin puolustusvalmiuden pa-
rantaminen on keskiössä. Samal-
la on kuitenkin varmistettava, et-
tä reserviläisten vapaaehtoisuus 
hyödynnetään mahdollisimman 
hyvin ja ettei sijoittamattoman 
reservin kouluttautumismahdol-
lisuuksia ja varautumis- ja tur-
vallisuuskoulutuksen kehittämis-
tä unohdeta.”

Meillä reserviin kuuluvilla on 
asiassa huoli taloudellisten re-
surssien jakautumisesta sekä riit-
tävyydestä, byrokratian kasvusta 
sekä mahdollisesti supistuvasta 
koulutustarjonnasta. Tällä olisi 
pahimmillaan suoraan negatiivi-
sia heijastusvaikutuksia nyt mu-
kana olevien aktiivisuuteen sekä 
yleisemmin myös maanpuolus-
tustahtoon ja -aktiivisuuteen.

Uskon ja luotan, että tässäkin 
asiassa löytyy yhteinen sävel ja 
tahti. Tällöin kuljemme yhtä jal-
kaa meille tärkeän maanpuolus-
tustyön saralla näin Puolustus-
voimien 100 vuotisjuhlavuotena-
kin. On tärkeää pitää huolta mei-
dän vapaaehtoisten jaksamisesta 
ja motivoitumisesta edelleenkin 
yhteisen Isänmaan hyväksi tehtä-
vään maanpuolustustyöhön.

Tero HyTTinen
Puheenjohtaja

 Pääkirjoitus
Muutoksia jatkuvana 
virtana

Lapin Nuija  Lapin Reservipiirien, 
Lapin Aluetoimiston ja 
maanpuolustuväen lehti
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Varautuminen on tänä vuonna 
koulutuksellisessa keskiössä

n Neljännesvuosisadan toi-
minut vapaaehtoinen maan-
puolustuskoulutusjärjestel-
mä on taas uuden muutoksen 
kourissa joka toivottavasti on 
viimeinen ainakin kymme-
neen vuoteen. Onko nyt me-
nossa viides vai jo kuudes or-
ganisaatiomuutos liekö ku-
kaan enää perillä siitä edes 
MPK:n sisällä. Nyt olisi kor-
kea aika jo päästä systeemiin, 
joka on pysyvä ja sinällään 
vapaaehtoisten selkeästi ym-
märtävä ja hyväksymä.

Nyt on tarkoitus taas siirtää 
Puolustusvoimien jo vuosia 
MPK:lta tilaama koulutus 
kokonaan PV:n omiin hotei-
siin. Tarkoitus on ilmeisesti 
että vapaaehtoiset kouluttajat 
kouluttavat vapaaehtoises-
ti sitoutuneita koulutettavia 
yksiköitä tarkemman kontrol-
lin alla kuin aiemmin. Mikä 
tämän takaisinvedon perim-
mäinen syy on kentälle jäänyt 
pimentoon. Kaikki auditoidut 
koulutukset ovat olleet kiitet-
tävää tasoa ja mitään raikuvaa 
kritiikkiä ei ole kuulunut – 
päinvastoin. 

Nyt on siis syntymässä 
eräänlainen uusi VEH koulutus 
jolla aiotaan ilmeisesti säästää 
”pitkä sentti” PV:n kertaus-
harjoituskuluja. Vapaaehtoiset 
reserviläiskouluttajat koulut-
taisivat vapaaehtoisia kuten 
varsinaisissa kertausharjoituk-
sissa mutta ilman kh-palkkaa 
ja päivärahaa.  Jo nyt on tullut 
kyselyjä mikä on tarkoitus? 
Onko tarkoitus siirtyä koko 
kertausharjoituskäytännössä 
palkattomuuteen vai mikä on 
se tärkeä parannus joka tällä 
muutoksella saavutetaan?

Kun varsinainen sotilaalli-
nen koulutus siirtyy pääosin 
pois MPK:n tehtävistä riittää-
kö varautumiskoulutus ja soti-
laallisia valmiuksia kehittävä 
koulutus vetämään väkeä en-
tiseen tahtiin vapaaehtoiseen 
koulutukseen? Nyt ilmassa 
on kysymyksiä joihin tarvi-
taan perusteltuja vastauksia. 
Muutoksen valmistelu oli jo 
turhan salamyhkäistä. Luotta-
muksen puute, joka kohdistui 
erityisesti Reserviliittoihin, oli 
silmiinpistävää. Mitä sellaista 
asiaa valmistelun aikana kä-
siteltiin jota ei voitu käsitellä 
MPK:n perustajajärjestöjen 
kanssa yhteistoiminnassa?

Onko tapahtunut väärinkäy-
töksiä, kelvotonta koulutusta 
tai luottamuksen rikkomista? 
Kenttä haluaa varmasti kuul-
la perusteluita ja haluaisi olla 
mukana kehitettäessä MPK:ta. 

Meillä on menneiltä vuosi-
kymmeniltä aivan tarpeeksi 
horjuvia muutoksia – PATIT, 
Paikallisosastot, PYTIT, RY-
TIT. Minä peräänkuulutan 
aitoa luottamusta reserviläis-
kenttään myös Puolustusvoi-
mien valmistelussa. Avoin 
tiedotus valmistelun aikana 

olisi luottamuksen 
osoitus ja se vah-

vistaisi edelleen 
vankkaa puolus-
tustahtoamme.
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T ämä talvi on jälleen poikke-
us tykkylumen suhteen. Kai-
nuussa oli tuhansia talouksia 
ilman sähköä lähes viikon. 

Kaikki apu siellä oli tarpeen. Nä-
mä luonnon aiheuttamat ongel-
mat on otettava tosissaan. Va-
rautuminen tällaisiin poikkeuso-
loihin ei siis ole turhanpäiväis-
tä. Metsien taloudellisia vahinko-
ja päästään arvioimaan lumien su-
lattua. Metsässä liikkuminen lu-
misien puiden alueella voi olla 
jopa hengenvaarallista. Katkeava 
puu ei varoittele etukäteen.

100 vuotta on kulunut 
lähihistoriamme 
kamalimmasta sodasta.
Sata vuotta piti kulua, jotta saa-
toimme avoimesti alkaa keskus-
telemaan tämän sodan historiasta.

 Vaikka vain muutamia Suo-
men pohjoisimpien osien mie-
hiä osallistui sisällissotaan, oli 
Peräpohjolan alueella toiminta 
sangen vilkasta vuonna 1918. 
Useilla paikkakunnilla oli perus-
tettu muun maan mallin mukaan 
sekä punakaartilais- että suojelus-
kuntaosastoja, joiden välille syn-
tyi sodan sytyttyä yhteenottoja.

Pohjoisessa oli vuoden 1918 
alussa myös n. 2000 venäläistä 

sotilasta. Suurimmat venäläis-
varuskunnat olivat Oulu (1100 
miestä) ja Tornio (450 miestä). 
Pohjoisen venäläisten riisumises-
ta aseista annettiin käsky 28.1. 
(15.uta.fi/yky/arkisto)

Osapuolten syyttely on jo tur-
haa. Hirveitä tekoja tehtiin mo-
lemmin puolin. Itsenäisyytemme 
saimme kuitenkin onneksi säi-
lyttää.

Puolustusvoimat 
100 vuotta
Juhlavuoden teema on, Maan-
puolustus kuuluu kaikille.

Puolustusvoimilla on ollut 
tärkeä tehtävä Suomen itsenäi-
syyden ja kansalaisten elinmah-
dollisuuksien turvaamisessa läpi 
historian, sekä rauhan että sotien 
aikana.

Suomen puolustuksen perusta 
on olosuhteisiimme ja tarpeisiim-
me rakennettu Suomen malli. Sen 
kulmakivinä ovat asevelvollisuus, 
uskottava, koko maan kattava 
puolustus ja sotilasliittoihin kuu-
lumattomuus. Taustalla on kansa-
laisten luja maanpuolustustahto.

 Tänä juhlavuotena järjestetään 
monenlaisia juhlallisuuksia mm 
16.8. Kesäkiertue Rovaniemellä.

Kokonaisturvallisuus-
tapahtuma
18. toukokuuta on Lapin Len-
noston laivueessa Rovaniemellä 
kokonaisturvallisuustapahtuma, 
joka on suunnattu kaikille. Mm 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
(Mpk) ja Lapin Reservipiirit ovat 
tänäkin vuonna mukana esittele-
mässä toimintaansa.

Hyvää ja turvallista talvea 
ja alkavaa kevättä.

 Simo rouSu  
puheenjohtaja 

Luonto näyttää voimansa
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• LAPIN ALUETOIMISTO •

n Everstiluutnantti Jari Osmonen on 
ottanut vastaan Jääkäriprikaatin apu-
laiskomentajan tehtävät 1.1.2018. To-
kihan hän jo lukijoille tuttu aiemmista 
tehtävistään Pohjois-Suomen alueella, 
mutta kertokoon hän itse lisää itses-
tään… 

Kuka olet ja mistä tulet? 
Olen Jari Osmonen. Olen syntynyt ai-
kanaan Lappajärvellä 20.8.1966. Olen 
viettänyt suurimman osan työuraani 
Oulussa ja Sodankylässä, mutta soti-
laan tehtävät ovat kuljettaneet välillä 
Helsinkiin, Mikkeliin sekä ulkomaan 
työtehtäviin. Viimeisin työtehtäväni 
ennen tätä oli Helsingissä, Maanpuo-
lustuskorkeakoululla sotataidon laitok-
sen pääopettajana.

Millainen on ollut 
työhistoriasi? 
Olen peruskoulutukseltani jalkaväki-
mies, aikoinaan erikoistunut panssa-
rintorjuntakouluttajaksi, ja aloittanut 
urani Oulun Hiukkavaarassa vuonna 
1990. Toimin Oulussa normaaleissa 
nuoren upseerin eri tehtävissä: perus-
yksikössä kouluttajana, varapäällikkö-
nä ja sekä yksikön päällikkönä, edel-
leen panssarintorjuntakomppaniassa. 
Yksikön päällikön tehtävistä siirryin 
kansainvälisiin tehtäviin Libanoniin. 
Kansainvälisistä tehtävistä siirryinkin 
sitten suoraan vuonna 1997 esiupsee-
rikurssille, joka jatkui yleisesikun-
taupseerikurssina vuoteen 1999 asti. 
Kurssin jälkeen siirryin Ouluun, silloi-
seen Pohjoisen maanpuolustusalueen 

esikuntaan, jossa toimin operatiivisella 
osastolla eri tehtävissä ja lopulta apu-
laisosastopäällikkönä. Välillä minulla 
oli toinen mahdollisuus käydä kansain-
välisissä tehtävissä Kosovossa vuon-
na 2003. Vuonna 2005 sainkin sitten 
komennuksen Pääesikuntaan johtamis-
järjestelmäosaston osastoesiupseerin ja 
myöhemmin sektorijohtajan tehtävään, 
jossa sain toimia vuoden 2007 lop-
puun. Tämän jälkeen seurasikin paluu 
Ouluun, silloiseen Pohjois-Suomen 
sotilasläänin esikuntaan operatiivisen 
osaston apulaisosastopäälliköksi, jos-
sa aloitimme silloisen puolustusvoi-
mien rakennemuutoksen suunnittelun 
ja toteutuksen. Kesällä 2010 edessä 
oli mieluisa paluu kouluttavaan jouk-
ko-osastoon - tällä kerralla Jääkäri-
prikaatin Pohjan jääkäripataljoonan 
komentajan tehtävään. Pataljoonan 
komentajana sain toimia jopa yli kaksi 
vuotta, ennen kuin siirryin Mikkeliin 
Maavoimien esikunnan operatiiviseen 
osastoon valmiussektorin johtajaksi. 
Sotilaan tehtävissä joutuu joskus so-
peutumaan nopeisiinkin muutoksiin, ja 
jo alle vuoden sisällä tuli uusi määräys 
takaisin Sodankylään Jääkäriprikaa-
tin esikuntapäällikön tehtävään. Täs-
sä vaiheessa olikin edessä merkittävä 
työvaihe, Puolustusvoimauudistuksen 
suunnittelu ja toteuttaminen. Vuoden 
2016 lopussa tuli eteen taas seuraava 
tehtävä Maanpuolustuskorkeakoulul-
la, mutta onneksi jo yhden vuoden ja 
yhden kuukauden jälkeen pääsin taas 
palaamaan Lappiin, kun sain aloittaa 
vuoden 2018 alusta erittäin mieluisas-
sa Jääkäriprikaatin apulaiskomentajan 
tehtävässä.

Mitä teet työn ulkopuolella? 
Perhe asuu tällä kertaa Helsingissä. Per-
heeseeni kuuluu vaimo ja kaksi pientä 
lasta. Edellisestä liitosta kaksi aikuista 
tytärtä asuvat Oulussa. Työn ulkopuo-
linen vapaa-aika kotioloissa kuluukin 
perheen ja erityisesti lasten kanssa 
touhuillessa. Lapset pitävät erityisesti 
ulkoilusta ja retkeilystä, ja kotioloissa 
liikkuminen on oleellinen osa elämää. 
Olen myös intohimoinen kulinaristi, ja 
perheen ruoanlaitto on aina mieluinen 
tehtävä.

Miten kuvailisit itseäsi, 
millainen ihminen olet? 
Olen ihmisenä myös työoloissa helposti 
lähestyttävä. Olen luonteeltani tunnolli-
nen ja sovitteleva. Haluan luoda työyh-
teisöön avoimen työilmapiirin ja oveni 
on aina avoinna niin omalle väelle kuin 
yhteistyökumppaneillekin keskusteluja 
varten. Haluan kuulla kaikkia mahdol-
lisimman hyvin ennen päätöksen tekoa, 
mutta päätöksen teon jälkeen edellytän 
että kaikki sitoutuvat asiaan ja yhdessä 
pyritään päämääriin. Tarkoitukseni on-
kin tämän ensimmäisen vuoden aikana 
osallistua henkilökohtaisesti mahdolli-
simman moneen maanpuolustustapahtu-
maan ja tulla tutuksi kaikkien maanpuo-
lustustoimijoiden kanssa. Toivottavasti 
tapaamme eri tilaisuuksissa!

Lapin aluetoimisto toivottaa uuden apu-
laiskomentajan tervetulleeksi takaisin 
Lappiin!

HaaSTaTTeLijana 
majuri Harri LaiHo

UUDEN JÄÄKÄRIPRIKAATIN 
APULAISKOMENTAJAN ESITTELY

Kuvassa everstiluutnantti Jari Osmonen paraatijoukkojen komentajana 
Jääkäriprikaatin valatilaisuudessa kesällä 2014.

n Lapin reservipiirit juhlivat 
100-vuotiasta Suomea tiistaina 
5.12.2017.  Rovaniemellä Hotel 
Santa Clausin hienoissa tilois-
sa järjestettyyn juhlaan osallis-
tui yli 90 henkilöä. Mukana oli 
osallistujia molemmista piireistä 
ympäri Lappia. Aiempien vuo-
sien tapaan, myös veljesjärjes-
tömme Ruotsista, Norjasta ja 
Virosta olivat lähettäneet edus-
tajansa juhlaan.

Juhla noudatti perinteistä kaa-
vaa. Juhlan aluksi Suomen lip-
pu tuotiin sisään lippufanfaarin 
saattelemana. Tervetuliaismal-
jan jälkeen Lapin Musiikkiopis-
ton vaskikvintetti esitti perintei-
siä marsseja sekä menevämpää 
swingiä. Nuorilla soittajilla oli 
sotilaallisen tarkka ote ja saam-
mekin heistä varmaan tulevai-
suudessa hyviä reserviläisiä.

Juhlapuheen piti Jääkäripri-
kaatin komentaja eversti Jyrki 
Kaisanlahti. Viime kesänä teh-
tävässä aloittanut komentaja ei 

vielä ollutkaan käynyt puhumas-
sa meidän tilaisuuksissa, joten 
hän pääsi esittelemään itsensä 
vuoden arvokkaimmassa tapah-
tumassa.

Juhlapuheen jälkeen vuorossa 
oli palkitsemiset. Tilaisuudessa 
jaettiin sekä piirien että liitto-
jen ansiomerkkejä, sekä myös 
muiden maanpuolustustoimijoi-
den huomionosoituksia. Tärkeä 
yhteistyötahomme Maanpuolus-

tuskoulutus (MPK) kiitti myös 
aktiivisia toimijoita. Myös ul-
komaiset vieraamme palkitsivat 
pitkään kansainvälisessä toimin-
nassa mukana olleita suomalai-
sia reserviläisiä.

Ennen ja jälkeen ruokailun sa-
na oli vapaa. Moni juhlija käytti 
puheenvuoron itsenäisyyspäi-
vään liittyvästä aiheesta. Hotellin 
ravintola tarjoili meille poronkä-
ristystä perinteisin lisukkein. Jäl-
kiruokana oli täytekakkua.

Illan kohokohta oli ehdotto-
masti juhlan päättäneen nais-
kuoro Lapin Ruskan esitys. Ne-
le Mourujärven johtama kuoro, 
minkä laulajat olivat pukeutu-
neet kansallispukuihin, onnistui 
tuomaan juhlaan sen arvokkuu-
den vaatiman tunnelman. Yleisö 
keskittyi täysin kuuntelemaan 
heidän esitystä ja kappaleiden 
välissä oli hiirenhiljaista. Illan 
päätti tietenkin Finlandia.

Tomi Tuominen, rovaniemi 

ITSENÄISYYSPÄIVÄN aattoillan juhla Rovaniemellä

Itsenäisyyspäivän aaton juh-
lassa oli palkittujen määrä 
suuri. Tarkka lista vuoden ai-
kana palkituista on sivulla.

Kapteeni Nils-Otto Pleym 
Norjan Reserviupseeriliitosta 
luovutti  juhlassa Leif Waralle 
liittonsa kultaisen ansiomita-
lin. Markku Peltoniemi ja Kai 
Leinonen saivat vastaanottaa 
NROF:in kunniakilven.
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n  Vuonna 2017 vietimme rakkaan 
isänmaamme itsenäisyyden 100 -vuo-
tisjuhlavuotta, ja tänä vuonna meillä 
on ilo viettää Puolustusvoimien 100 
-vuotisjuhlaa. Juhlavuoteen liittyen on-
kin eri medioissa ollut mielenkiintoisia 
artikkeli- ja televisiosarjoja, joissa on 
käsitelty itsenäisyytemme alkuaiko-
ja ja Puolustusvoimien syntyhistoriaa. 

Kuluvan vuoden aikana järjestetään 
niin valtakunnallisesti kuin Lapissakin 
useita juhlavuoden tapahtumia, joihin 
toivotamme yleisön lämpimästi terve-
tulleeksi. Seuraavassa taulukossa onkin 
luetteloitu juhlatapahtumia sekä näihin 
liittyviä päivämääriä, jotka on hyvä 
huomioida juhlavuotta vietettäessä. Ter-
vetuloa mukaan!

Aika Tapahtuma Lisätietoja, paikka

26.1. Mannerheim ylipäälliköksi

Helmikuu

2.2. 100 v Päämajan perustamisesta

9.2. Kenttätykistö 100 vuotta;

kalustoesittelyt ja toimintanäytökset

Helsinki,

Senaatintori

16.2. Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston saapumiserän 

1/18 sotilasvala ja juhlallinen vakuutus

Jääkäriprikaati,

Rovaniemi

17.2. Lapin jääkäripataljoonan saapumiserän 1/18 

sotilasvala ja juhlallinen vakuutus

Jääkäriprikaati,

Sodankylä

22.2. Puolustusvoimat 100 -vuotta, yleisökonsertti

Lapin sotilassoittokunta

Rovaniemi,

Korundi

24.2. JP27 pääjoukon kotiinpaluusta 100 vuotta - 

Jääkärijoukkojen paraati

Vaasa,

kauppatori ja keskusta

24.2. Maavoimien ja Aluetoimistojen vuosipäivä

Maaliskuu

4.3. Vapaudenristin ritarikunta 100-vuotta

6.3. Ilmavoimien vuosipäivä Jyväskylä, 

Tikkakoski

11.3. Talvisodan päättymisen muistojuhla

Rovaniemen reserviläisjärjestöt

Lapin sotilassoittokunta

Rovaniemi, Someroharju

Rykmenttisali

13.3. Talvisodan päättymisen vuosipäivä

22.3. Puolustusvoimat 100 -vuotta, yleisökonsertti

Lapin sotilassoittokunta

Kemi

29.3. Puolustusvoimien kirkollinen työ 100 vuotta 

29.3. Varuskunnan pääsiäishartaus

Lapin sotilassoittokunta

Rovaniemen pääkirkko

Huhtikuu

12.4. Puolustusvoimat 100 -vuotta, yleisökonsertti

Lapin sotilassoittokunta

Laivaston soittokunta

Rovaniemen pääkirkko

26.4. Kansallisen veteraanipäivän aaton juhla

Lapin sotilassoittokunta

Keminmaa

27.4. Kansallinen veteraanipäivä Pääjuhla Helsingissä,

Finlandia -talo

27.4. Kansallinen veteraanipäivän muistotilaisuudet

Seppeleenlasku, päiväjuhla

Lapin sotilassoittokunta

Sodankylä

Rovaniemi

Toukokuu

7.5. Sotilaskoti 100 -vuotta, avoin yleisötilaisuus

Lapin sotilassoittokunta

Rovaniemi,

Lordiaukio

8.5. Sotamuseon juhlanäyttelyn avajaiset Helsinki,

Sotamuseo

9.5. Intti tutuksi -tapahtuma Jääkäriprikaati,

Sodankylä

12.5. 100 vuotta Suomen lipun nostamisesta 1. kertaa 

16.5. Helsingin voitonparaatin vuosipäivä 
Puolustusvoimien lippujuhlanpäivää vietettiin 16.5. 

vuosina 1918 - 1939. Vuosina 1940-41 juhlapäivää 

ei vietetty. Lippujuhlanpäivä muutettiin 4.6. vuodesta 
1942 alkaen.

16.5. Lottaperinneyhdistyksen juhlakonsertti,

Lapin sotilassoittokunta

Rovaniemen pääkirkko

18.5. Sotilasilmailusta ammatti ja Intti tutuksi Rovaniemi, Someroharju

Lapin lennosto ja 

Jääkäriprikaati

20.5. Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet

Seppeleenlasku, päiväjuhla

Lapin sotilassoittokunta

Sodankylä

Rovaniemi

26.5. VPK 110 -vuotta, yhteiskonsertti

Lapin sotilassoittokunta

Rovaniemi,

Lyseonpuiston lukio

30.5.-

4.6.

Puolustusvoimat 100 vuotta -juhlaviikko;

kalustoesittelyt ja toimintanäytökset 

Helsinki,

Senaatintori

touko-elokuu Vartioparaatit ja MIL-Espa-konsertit, osallistuvat 

vuorollaan kaikki sotilassoittokunnat

Helsinki

Kesäkuu

4.6. Puolustusvoimien lippujuhlanpäivän paraati Seinäjoki

4.6.

6.6.

7.6.

8.6.

9.6.

13.6.

15.6.

16.6.

Puolustusvoimat 100 kesäkiertue

Seinäjoki

Tampere

Hämeenlinna

Lahti

Mikkeli

Kuopio

Lappeenranta

Jyväskylä

13.6. Puolustusvoimat 100 -vuotta, yleisökonsertti

Lapin sotilassoittokunta

Rovaniemi,

Kesäteatteri

14.-21.6. Sotilaspurjehduksen MM-kilpailut Helsinki

16.-17.6. Ilmavoimat 100 -vuotta lentonäytös ja päätapahtuma Jyväskylä, Tikkakoski

Heinäkuu

9.7. Merivoimien vuosipäivä Turku

15.7. Intti tutuksi -tapahtuma Jääkäriprikaati,

Sodankylä

16.-20.7.

18.7.

SuomiAreena ja kalustonäyttely

Taistelunäytös

Pori

26.7. ’Kevyesti keskellä päivää’, yleisökonsertti

Lapin sotilassoittokunta

Rovaniemi,

Lordiaukio

Elokuu

30.7.-4.8. 30.7.-4.8. Hamina Tattoo, osallistuvat kaikki 

sotilassoittokunnat

Hamina

9.8. Puolustusvoimat 100 kesäkiertue ja taistelunäytös Joensuu

10.8. Lapin jääkäripataljoonan saapumiserän 1/18 Jääkäriprikaati,

PUOLUSTUSVOIMAT 
100 VUOTTA 

JUHLAVUODEN TAPAHTUMIA

Jatkuu sivulla 6

n  Puolustusministeri Jussi Niinistö 
piti juhlapuheen Tammisunnuntain 
juhlassa Laihialla 28.1.2018. Pu-
heessaan ministeri Niinistö käsitteli 
Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntatoi-
minnan alkuvaiheita sekä tammikuun 
viimeisen sunnuntain tapahtumia sa-
ta vuotta sitten, jolloin venäläisten 
joukkojen aseistariisunta alkoi.

Ministerin mukaan juuri Pohjan-
maalla suojeluskuntatoiminta oli 
aktiivisinta, erityisesti Etelä-Pohjan-
maalla. Suomenkielisen Etelä-Poh-
janmaan suojeluskuntalaisia oli vuo-
sien 1917/1918 vaihteessa noin 3750 
? Laihialla heitä oli noin 200.

”Muutaman vuorokauden aikana 
tasan sata vuotta sitten eteläpohja-
laiset suojeluskunnat olivat toimin-

nallaan luoneet edellytykset laillisen 
hallituksen toiminnalle ja jatko-ope-
raatioille, varmistaen elinkelpoisen 
tukialueen”, totesi Niinistö.

Ministeri päätti puheensa poh-
dintaan vuoden 1918 tapahtumien 
nimestä. Niinistön mukaan etelä-
pohjalaisille kyse oli ensi sijassa va-
paussodasta. ”Sellaiseen maakunnan 
vapaussoturit, joita tänään täällä va-
pautemme syntysijoilla muistelem-
me, kokivat sata vuotta sitten mars-
sivansa - toisaalta, sota sai myöhem-
missä vaiheissa myös kansalais- tai 
sisällissodan luonteen, kun vyöry 
etelään alkoi”, täsmensi Niinistö.

Puolustusministerin puhe on luet-
tavissa kokonaisuudessaan osoit-
teessa www.defmin.fi/puheet

Puolustusministeri Niinistö Laihialla

n  Puolustusministeri Jussi Niinistö 
ja kansliapäällikkö Jukka Juusti 
pohtivat Maanpuolustustiedotuksen 
suunnittelukunnan (MTS) journalis-
tiseminaarissa mm. valmiuden ke-
hittämistä ja materiaalihankintoihin 
liittyviä uskomuksia.

Puolustusvoimien valmiutta on 
parannettu mm. kasvattamalla so-
dan ajan joukkojen vahvuutta ja pe-
rustamalla valmiusyksiköitä. Ensi 
vuonna puolustusvoimat osoittaa 50 
miljoonaa euroa valmiuden kehittä-
miseen, mikä kuitenkin kohdentuu 
materiaalikuluihin. Niinistö perään-
kuuluttaakin henkilöstömäärien tar-
kastelua.

– Konsulttihenkiset sloganit, ku-
ten ’vähemmällä saa enemmän’, 
tulee heittää romukoppaan.

Niinistö nosti myös esille Virossa 
järjestetyn sotaharjoituksen, johon 
joukko kutsuttiin tekstiviestitse 24 

tunnin varoitusajalla. Samaa kokeil-
tiin Suomessa pienemmällä joukol-
la puolustusvoimien tämänvuotisen 
pääsotaharjoituksen yhteydessä. 
Niinistö totesi, että jatkossa tulee 
järjestää enemmän harjoituksia, joi-
hin reserviläiset kutsutaan nopealla 
vasteajalla tekstiviestitse.

Jukka Juusti käsitteli puheessaan 
HX-hanketta ja ohjuksia koskevia 
väitteitä. Ensimmäinen kuului, mik-
si ostaa hävittäjät, jollei ole varaa 
ylläpitää niitä. Ministeriön selvityk-
sen mukaan hankittavien hävittäjien 
käyttökustannukset voivat mallista 
riippuen nousta tai laskea 10 pro-
senttia, joka mahtuu hyväksyttyihin 
budjettiraameihin.

Juusti ihmetteli myös keskustelua 
siitä, että Suomen tulisi rakentaa 
ballististen ohjusten torjuntakyky 
ohjusjärjestelmien avulla ja, että 
ohjukset olisivat halpoja. Ruotsin 

hankkima 25 kilomertin etäisyydel-
le ulottuva Patriot-järjestelmä mak-
saa miljardi euroa ja jos haluaisi 
vaikuttaa 200 kilometrin päähän, 
ohjusjärjestelmä voisi maksaa kol-
me miljardia. 

Tavallistenkin ohjusten torjumi-
nen ohjuksin – ballistisista puhu-
mattakaan – johtaisi kustannusten 
kohoamiseen kovin korkealle eikä 
suurta määrää ohjuksia voitaisi 
kuitenkaan torjua. Tehokkaana suo-
jana ohjuksia vastaan esimerkiksi 
hävittäjätukikohdille Juusti näkee 
hajauttamisen. Entä voisiko Suomi 
hankkia kahdentyyppisiä hävittäjiä?

 – Voi olla, että yksi vaihtoehto on 
kaksi toisiaan tukevaa konetta, jois-
ta toinen tukisi toista elektronisen 
sodankäynnin keinoin, Juusti pohti.

MTS:n journalistiseminaari jär-
jestettiin  Helsingin säätytalolla.

RESERVILÄISET KER TAUS HAR JOI TUK SIIN 
TEKSTIVIESTILLÄ

n Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen MPK:n varautumisen kou-
lulutusohjelman esittelykierros 
käynnistyi 17.1. Helsingissä ja 
se jatkuu eri puolilla maata tam-
mi-helmikuun aikana.

Vapaaehtoisilla 
aikaisempaa tärkeämpi 
rooli YTS:ssä
Syksyllä julkistettu yhteiskun-
nan turvallisuusstrategia 2017 
(YTS 2017) on valtioneuvoston 
periaatepäätös, joka yhtenäistää 
varautumisen kansallisia periaat-
teita ja ohjaa hallinnonalojen va-
rautumista. Strategiassa esitetään 
kokonaisturvallisuuden yhteistoi-
mintamalli, jonka pohjalta Suo-
messa varaudutaan ja toimitaan 
erilaisissa häiriötilanteissa. Koko-
naisturvallisuus tehdään yhdessä 
viranomaisten, elinkeinoelämän, 
järjestöjen ja kansalaisten yhteis-
työnä. Uudessa strategiassa avat-
tiin järjestöille ja vapaaehtoisille 
aiempaa selkeämpi rooli turvalli-
suustoimijoina.

Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen varautumisen koulutus-
ohjelma valmistui joulukuun 
puolessa välissä. Tämä MPK:n 
koulutusohjelma on kohdennettu 
erityisesti edistämään asukkaiden 
varautumista kunnissa ja kau-
pungeissa sekä kuvaamaan mah-
dollisuuksia kolmannen sektorin 
hyödyntämiseen varautumisessa 
ja sen kouluttamisessa. Ohjelmas-
sa esitetään joitain esimerkkejä 
koulutuksista, joita on toteutettu 
tai toteutetaan yhteistoiminnassa 
MPK:n ja sen jäsenjärjestöjen se-
kä yhteistoimintatahojen kanssa.

Esittelykierros ympäri 
maata tammi- helmikuussa
Varautumiskoulutusohjelman esit-
telykierrokselle kutsutaan jäseniä 
keskustelemaan strategian merki-
tyksestä ja mahdollisuudesta jär-
jestöille – samassa tilaisuudessa 
esitellään MPK:n varautumisen 
koulutusohjelma.

Tammikuun 17. päivänä liittota-
son johdon tapaamisessa Suomen 

Reserviupseeriliitto, Naisten Val-
miusliitto, Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys, Maanpuolustusnaisten 
Liitto, Maanpuolustuskiltojen liitto 
ja Reserviläisliitto vahvistivat tu-
kensa koulutusohjelman toimeen-
panolle.

Tilaisuuksiin toivotaan jokaises-
ta järjestöstä alueellisen/piiritason 
varautumiskoulutuksesta kiinnos-
tuneita edustajia monipuolisen 
keskustelun mahdollistamiseksi ja 
tiedonkulun vahvistamiseksi.

Katso alta lähin paikkakuntasi 
ja tule mukaan keskustelemaan ja 
katsomaan löytyisikö juuri sinulle 
mielenkiintoinen ja tärkeä tehtävä 
varautumistoiminnasta:
Oulu – 22.1.  Kajaani – 23.1.
Tampere – 29.1.  Jyväskylä – 30.1.
Kuopio – 31.1.  Joensuu – 1.2.
Lappeenranta – 6.2. 
Kauhava – 12.2. Vaasa – 13.2. 
Mikkeli – 15.2. 
Rovaniemi – 19.2. 

Lisätietoja RUL varautumistoi-
mikunnan puheenjohtaja Pekka 
Rintalalta.

RUL mukana uuden varautumis-
koulutusohjelman toteuttamisessa
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n Reserviläisliiton hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa va-
littiin varapuheenjohtajat, muo-
dostettiin liiton valiokunta sekä 
vahvistettiin 31.12.2017 jäsen-
määrät.

Reserviläisliiton hallitus ko-
koontui tänään Vantaalla ja valit-
si keskuudestaan kolme varapu-
heenjohtajaa. Tehtäviin valittiin 
yksimielisesti edelleen Rauno 
Hauta-aho Kokkolasta, Terhi 
Hakola Tampereelta ja Ismo Nö-
jd Järvenpäästä. Kokousta veti 
puheenjohtaja Ilpo Pohjola, jon-
ka ensimmäinen, kaksivuotinen 
puheenjohtajakausi on nyt puo-
livälissä. 

Reserviläisliiton hallitus muo-
dosti myös liiton valiokunnan, 
johon liiton puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajien lisäksi valit-
tiin Hannu P. Martikainen Konti-
olahdelta, Jussi Mäkitalo Virroil-
ta, Simo Saarikallio Alastarolta, 
Kari Salminen Valkeakoskelta 
ja Timo Soininen Helsingistä 
sekä varalle Heikki Tarkkanen 
Laihialta, Eero Pulkkinen Iisal-
mesta, Jouko Hyppönen Konne-
vedeltä, Tomi Nikkanen Luvialta 
ja Joonas Grönlund Lappeenran-
nasta. Liiton valiokunta vastaa 
Reserviläisliiton toiminnan ja ta-
louden suunnittelusta sekä juok-
sevien asioiden hoidosta.

 
Jäsenmäärä kasvoi 
poikkeuksellisen vahvasti
Reserviläisliiton hallitus vahvis-
ti myös viime vuoden viralliset 

jäsenmäärät. Liiton kokonais-
jäsenmäärä nousi vuoden 2017 
lopulla 37.704 henkilöön, joka 
on kautta aikojen korkein määrä.  
Vuoteen 2016 nähden kasvua oli 
peräti 800 jäsentä eli 2,2 pro-
senttia.

 Aliupseereita Reserviläislii-
ton jäsenistöstä oli vuodenvaih-
teessa 57, miehistöä 30 ja up-
seereita neljä prosenttia, minkä 
lisäksi armeijaa käymättömät 
miehet muodostivat viisi ja nai-
set neljä prosenttia jäsenistöstä. 
Liiton kokonaisjäsenmäärästä 
naiset muodostivat runsaat viisi 
prosenttia.

 Uusia jäseniä liiton jäsenyh-
distyksiin liittyi ja hyväksyttiin 
1.1.-31.12.2017 välisenä aikana 
3.174 henkeä, joka on 507 hen-

kilöä eli 19 prosenttia enemmän 
kuin vuonna 2016. Aliupseereita 
liittyneistä oli 41, miehistöä 39 
ja upseereita viisi prosenttia. Ar-
meijan käymättömien osuus uu-
sista jäsenistä oli 15 prosenttia, 
josta miehet muodostivat kah-
deksan ja naiset seitsemän pro-
senttia. Liittyneiden määrä oli 
kautta aikojen toiseksi korkein.

Vuodenvaihteessa liiton maa-
kunnallisista piireistä suurin oli 
Pirkanmaa 4.635 jäsenellään. 
Seuraavilla sijoilla olivat Hel-
sinki (4.017), Etelä-Pohjanmaa 
(3.028), Uusimaa (2.652), Var-
sinais-Suomi (2.552) ja Ete-
lä-Häme (2.504). Jäsenmäärät 
nousivat viime vuoden aikana 
neljässätoista ja laskivat neljäs-
sä piirissä.

n  Suomen 1939-45 sotiin osallistui yhteensä noin 
600 000 miestä ja 100 000 naista. Nuorimmat rin-
tamalle joutuneista olivat vasta 17-vuotiaita kuten 
minun edesmennyt pappani (syntynyt 1922). Joka 
kahdeksas sotiin osallistuneista menehtyi kuten mi-
nun äitini enot reilu parikymppisinä nuorina mie-
hinä. Palanneistakin joka neljäs oli saanut pysyvän 
sotavamman kuten sirpaleita tai osumia kehoonsa 
tai pysyvän kuulovaurion. Henkisiä seuraamuksia ei 
noihin aikoihin kukaan seurannut, eikä tilastoinut, 
mutta kaikki me tiedämme, että niitä varmasti oli 
pitkään kestäneiden, rankkojen taistelujen vuoksi. 
Näistä ihmisistä käytetään yleisnimitystä sotavete-
raani. 

Suomen satavuotisjuhlintaa oli todistamassa vielä 
merkittävä joukko näitä meidän kunniakansalaisia. 
Sotaveteraaniliiton mukaan syksyllä 2017 sotiemme 
veteraaneja oli joukossamme 15 000, heistä sotain-
valideja oli 2 000. Keski-ikä heillä on jo lähes 94 
vuotta. 

Sain joululahjaksi Liisa Seppäsen kirjoittaman 
elämänkertakirjan sotaveteraani Hannes Hynösestä 
”Aika velikulta, Hannes Hynösen pitkä taival 1913-
2015”. Kirjan kuvaus jopa mediapersoonaksi 100- 
vuotiaana presidentinlinnan itsenäisyyspäivävastaan-
otolla vuonna 2014 nousseen veteraanin elämästä oli 
minua koskettava. Jotenkin kaikki se, mitä olisin ha-
lunnut tietää omien sukulaismiesteni, erityisesti pap-
pani elämästä, tuotiin silmieni eteen tarkasteltavaksi. 
Olivathan he kaikki samaa ikä- ja sosiaaliluokkaa 
kuin kirjan päähenkilö Hannes Hynönen. Kaikki he 
myös joutuivat antamaan kalleimman panoksensa 
sotaponnisteluihin eli vähintään viisi vuotta nuoren 
miehen parhaasta iästä sotimiseen itsenäisen Suo-
men puolesta. Lisäksi niin silloiset kansainväliset 
eli toinen maailmansota voittajineen ja häviäjineen 
kuin koti-Suomen yhteiskunnalliset olot eli siirto-
väen asuttaminen, asutustilat ja maanhankintalaki 
1945 sekä maatalouselinkeino muovasivat kaikkien 
näitten miesten elämää.

Pappani ei koskaan suostunut kertomaan minulle 
sodasta, muistelemaan mitään sodassa kokemaansa 
tai kohtaamaansa vapaaehtoisesti. Miksi minä en 
aktiivisesti kysynyt, kun se oli vielä mahdollista? 
Olisin voinut mennä hänen kanssaan istumaan iltaa 
konjakkilasin kanssa ja jututtaa häntä menneistä, 
antaa hänen kertoa.

Pappa ei koskaan valittanut, ei surkutellut osaansa 
tai ollut katkera. Hän oli eräs elämänmyönteisin, 
huumorintajuisin ja iloisin ihminen minun tuntemis-
tani ihmisistä. Hänen jälkeensä jäi paljon legendaa-
risia lausahduksia ja vitsejä, joita minäkin viljelen 
edelleen hänen jälkeensä. 

Minua jäi harmittamaan, etten silloin nuorempana 
ymmärtänyt kysyä häneltä asioista, jotka koskivat 
sukuni historiaa mm. rintamamiestila, jossa vietin 
onnelliset lapsuuskesäni papan perässä kulkien talon 
töissä niin pelloilla kuin metsissä ja lehmien lypsyil-
lä. En myöskään selvittänyt papan jälkeen jääneiden 
valokuvien ihmisiä, heidän tarinoita tai sitä, miten 
he mahdollisesti liittyivät pappaan ja siten myös 
minuun. 

Jotain minä kuitenkin sain häneltä. Verenperintönä 
isänmaallisuuden ja maanpuolustustahdon sekä ter-
veen maalaisjärjen ja käytännössä tekemisen meinin-
gin. Hän ja hänen esikuvansa teki minusta tällaisen 
reserviläisen. Vuonna 1995 naisten vapaaehtoiseen 
varusmiespalvelukseen ensimmäisten naisten kanssa 
pyrkiessäni, tiesin, kenen jäljissä olin, ja miksi mi-
nun oli se tehtävä. Samoin sotilasvalaa vannoessani 
muiden saapumiserän 500 alokkaan kanssa, olin ää-
rettömän ylpeä tietäessäni, että pappa oli halunnut 
nimenomaan katsomaan sitä tilaisuutta. 

Arvostan pappani ja hänen ikäluokkansa eli so-
taveteraanien panosta tämän maan hyväksi. Siksi 
minä teen aktiivista maanpuolustustyötä huomioiden 
myöskin sotaveteraanit.

maariT Timonen
Lapin Reserviläispiirin
1. varapuheenjohtaja
Tornion reserviläiset

Sota-
veteraanin    
perillinen

Reserviläisliittoa luotsaavat kuluvana vuonna varapuheenjohtajat Rauno Hauta-aho 
ja Terhi Hakola, puheenjohtaja Ilpo Pohjola sekä varapuheenjohtaja Ismo Nöjd. 
(Kuva: Reserviläisliitto)

n  Piirien syyskokoukset pi-
dettiin Rovaniemellä Tora-
mon reserviläistalolla. Tupa 
oli täynnä reserviupseereita 
ja reserviläisiä ympäri Lappia. 
Ennen  kenttärovasti Jouni 
Parviaisen esitelmää ja ”Tel-
len” lounasta piti puheenjoh-
tajiston PYT oman kokouk-
sensa valmistellen tulevia 
toimintoja.

Reserviläispiiri valitsi vuo-
den 2018 puheenjohtajaksi 
Simo Rousun, Ylitornion 
reserviläisten puheenjohtaja. 
Simo Rousu valittiin myös 
piirin edustajaksi Reserviläis-
liiton hallitukseen.

Muiksi hallituksen jäsenik-
si/varajäseniksi valittiin Mat-
ti Kulmala /Eeva Syväjärvi, 
Pekka Laitila /Teijo Penders, 
Antti Malmberg / Jari Tur-
peinen, Tapani Rönkkö /Ilkka 
Suhonen, Maarit Timonen / 
Erkki Grundström, Erkki 
Jääskeläinen / Pentti Ala-kih-
niä, Unto Salmijärvi /Sami 
Enbuske, Helvi Hamari /Jan-
ne Järnfors, Heli Luoma-Aho 
/ Pentti Torvinen, Ilkka Lep-

päjärvi /Markku Ketotokoi, 
Hannu Peurasaari / Harri 
Tauriainen, Ahti Kiiskinen/ 
Jani Lakso, Mika Onkamo/
Eero Vaarala, Pasi Ruokanen 
/ Aulis Salminen.

Kevään järjestäytymisko-
kouksessa valittiin Lapin Re-
serviläispiirin 1. varapuheen-
johtajaksi Maarit Timonen 
Torniosta ja 2. varapuheen-
johtajaksi Mika Onkamo 
Sallasta.

Piirin jäsenmaksua korotet-
tiin vastaamaan tosiasiallisia 
kuluja. Talousarvio ja toimin-
tasuunnitelma hyväksyttiin 
esitetyssä muodossa

Lapin Reserviupseeripiiri 
ry valitsi vuoden 2018 pu-
heenjohtajaksi kapteeni Tero 
Hyttisen Ylitorniolta.  Timo 
Ala - Räisänen Kemijärveltä 
valittiin 1. varapuheenjohta-
jaksi ja Tomi Tuominen pii-
rin 2. varapuheenjohtajaksi.

Piirihallituksen jäseniksi / 
Varajäseniksi valittiin 

Tuomas Saarenpää Ke-
minmaa/ Antti Hepola Simo, 

Aimo Takala Tornio/Raimo 
Rousu Tornio, Juhamatti 
Konttaniemi Ylitornio/ Ville 
Vanha Ylitornio, Janne Ma-
tilainen Rovaniemi/ Seppo 
Rautiainen Rovaniemi, Jarno 
Pietilä Kemi/ Jussi Mattila 
Kemijärvi, Jari Pietilä Veitsi-
luoto /Heikki Aula Veitsiluo-
to, Juha Narkilahti Kemijärvi /
Aki Lautamo Kemijärvi, Tais-
to Ruokanen Posio/ Tarmo 
Tiihonen Posio, Kosti Hietala 
Muonio /Jyrki Kivi Inari.

Myös Reserviupseeripiiri 
nosti piirijäsenmaksuaan vas-
taamaan kuluja ensi kerran 
kymmeneen vuoteen.

Lapin piirit päättivät pe-
rustaa Lapin Reservipiirien 
tuki ry nimisen yhdistyksen. 
Yhdistyksen kautta hoide-
taan vuodesta 2018 alkaen 
Toramon kiinteistöjen ja 
Lapin Nuija taloudenpito ja 
juoksevat asiat. Yhdistyksen 
hallitukseen tulee edustus 
kummankin piirin puolelta ja 
piirit ovat 50/50 osakkaita ko. 
yhdistyksessä.

VA RA PU HEEN JOH TA JIL LE  JATKOKAUSI

Veteraanijäsenet 
vapautetaan 
jäsenmaksuista
n Suomen Reserviupseerilii-
ton liittovaltuusto on hyväksynyt 
liittohallituksen esityksen, jonka 
mukaan kaikki liiton viime sotien 
veteraanit  vapautetaan jäsenmak-
suista vuoden 2018 alusta alkaen.

Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että kaikki liiton vuonna 1926 ja 
aikaisemmin syntyneet jäsenet 
siirretään Veteraanijäsen -jäsen-
luokkaan. Heiltä ei peritä jäsen-
maksua, mutta heillä säilyvät jäse-
noikeudet ja -edut normaalisti eli 
he mm. saavat edelleen Reserviläi-
nen -lehden ja piirilehden. RUL:n 
jäsenrekisterissä on hieman yli 120 
vuonna 1926 tai aikaisemmin syn-
tynyttä jäsentä.

– Viimeistään nyt, Suomen itse-
näisyyden 100 -vuotisjuhlavuon-
na, on sopiva aika kutsua viime 
sotien reserviupseeriveteraanit lii-
ton veteraanijäseniksi ja vapautta 
heidät jäsenmaksusta, totesi liiton 
puheenjohtaja Mikko Halkilahti 
päätöksen jälkeen.

 

Lapin piirien valinnat 
vuodelle 2018



L A P I N  N U I J A1 • 2018  6   

n Pentti Ala-Kihniä siunat-
tiin haudanlepoon 20. päivänä 
tammikuuta. Pentin olimme 
oppineet tuntemaan aina hy-
myilevänä ja ystävällisenä työ-
myyränä. Hän osasi ja tuntui 
jaksavan vielä yhden tunnin oli 
kyseessä melkein minkälainen 
työ tahansa. Pentti oli osaava 
työkoneiden käyttäjä. Oli ky-
seessä telakauhuri tai lumit-
raktori rutiinilla hoitui homma 
ja iloinen työntouhu leimasi 
tekemistä.

Pentti oli syntynyt Ruotsis-
sa, jossa hän myös teki huo-
mattavan osan työuraansa. 
Isänmaan miehenä Hän oli 
aina valmiina vapaa-aikanaan 
talkoisiin. Pekan ja Erkin ka-
verina tulivat monet työt To-
ramolla tehdyksi. Pentti oli 
seurallinen ihminen, joka taisi 
jutunkertomisen taidon. Pentti 
oli myös metsän mies niin kuin 
rajajääkärikoulutuksen saanut 
mies. Tammukkapurot olivat 
hänelle tuttuja ja perheen mu-
kaan kymmenet kerrat aamu-
yöllä tehdyt kalamatkat olivat 
aina tuloksellisia. Pentti tunsi 
purot joissa tammukka lymysi.

Penttiä oli saattamassa vii-
meiselle matkalle omaisten li-
säksi runsas joukko ystäviä ja 
reserviläisiä. Muistotilaisuus 
pidettiin Toramon reserviläis-
talolla, jossa sinivalkein liinoin 
ja kynttilöin monet ystävät 
muistelivat lämpimin sanoin 
Penttiä. Nuku rauhassa. 

16.5. Helsingin voitonparaatin vuosipäivä 
Puolustusvoimien lippujuhlanpäivää vietettiin 16.5. 

vuosina 1918 - 1939. Vuosina 1940-41 juhlapäivää 

ei vietetty. Lippujuhlanpäivä muutettiin 4.6. vuodesta 
1942 alkaen.

16.5. Lottaperinneyhdistyksen juhlakonsertti,

Lapin sotilassoittokunta

Rovaniemen pääkirkko

18.5. Sotilasilmailusta ammatti ja Intti tutuksi Rovaniemi, Someroharju

Lapin lennosto ja 

Jääkäriprikaati

20.5. Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet

Seppeleenlasku, päiväjuhla

Lapin sotilassoittokunta

Sodankylä

Rovaniemi

26.5. VPK 110 -vuotta, yhteiskonsertti

Lapin sotilassoittokunta

Rovaniemi,

Lyseonpuiston lukio

30.5.-

4.6.

Puolustusvoimat 100 vuotta -juhlaviikko;

kalustoesittelyt ja toimintanäytökset 

Helsinki,

Senaatintori

touko-elokuu Vartioparaatit ja MIL-Espa-konsertit, osallistuvat 

vuorollaan kaikki sotilassoittokunnat

Helsinki

Kesäkuu

4.6. Puolustusvoimien lippujuhlanpäivän paraati Seinäjoki

4.6.

6.6.

7.6.

8.6.

9.6.

13.6.

15.6.

16.6.

Puolustusvoimat 100 kesäkiertue

Seinäjoki

Tampere

Hämeenlinna

Lahti

Mikkeli

Kuopio

Lappeenranta

Jyväskylä

13.6. Puolustusvoimat 100 -vuotta, yleisökonsertti

Lapin sotilassoittokunta

Rovaniemi,

Kesäteatteri

14.-21.6. Sotilaspurjehduksen MM-kilpailut Helsinki

16.-17.6. Ilmavoimat 100 -vuotta lentonäytös ja päätapahtuma Jyväskylä, Tikkakoski

Heinäkuu

9.7. Merivoimien vuosipäivä Turku

15.7. Intti tutuksi -tapahtuma Jääkäriprikaati,

Sodankylä

16.-20.7.

18.7.

SuomiAreena ja kalustonäyttely

Taistelunäytös

Pori

26.7. ’Kevyesti keskellä päivää’, yleisökonsertti

Lapin sotilassoittokunta

Rovaniemi,

Lordiaukio

Elokuu

30.7.-4.8. 30.7.-4.8. Hamina Tattoo, osallistuvat kaikki 

sotilassoittokunnat

Hamina

9.8. Puolustusvoimat 100 kesäkiertue ja taistelunäytös Joensuu

10.8. Lapin jääkäripataljoonan saapumiserän 1/18 Jääkäriprikaati,

sotilasvala ja juhlallinen vakuutus Sodankylä

10.8.

16.8.

17.8.

18.8.

23.8.

24.8.

25.8.

Puolustusvoimat 100 kesäkiertue Kouvola

Rovaniemi

Oulu

Kajaani

Helsinki

Raasepori

Turku

22.8. Juhlallinen lipunlasku ja kenttähartaus

Lapin sotilassoittokunta

Sodankylä,

kunnanvirastotalo

Syyskuu

6.9. Puolustusvoimat 100 -vuotta, yleisökonsertti

Lapin sotilassoittokunta

Rovaniemen pääkirkko

7.-8.9. Kokonaisturvallisuusmessut ja taistelunäytös Lahti

20.9. Puolustusvoimien historia -luentosarja Helsinki, 

Yliopiston juhlasali

Lokakuu

1.10. Jääkäriprikaatin vuosipäivä

Lapin lennoston vuosipäivä

vietetään 5.10.

vietetään 28.9.

4.10. Puolustusvoimat 100 -vuotta, yleisökonsertti

Lapin sotilassoittokunta

Rovaniemen pääkirkko

11.10. Puolustusvoimien historia -luentosarja Helsinki, 

Yliopiston juhlasali

25.10.-8.11. Puolustusvoimien pääsotaharjoitus NOCO18

Marraskuu

8.11. Puolustusvoimien historia -luentosarja Helsinki, 

Yliopiston juhlasali

8.11. Puolustusvoimien alueellinen kirkkojuhla

Lapin sotilassoittokunta

Rovaniemen pääkirkko

22.11. Sotilasmusiikki 200 -vuotta, sotilasmusiikin 

perinnepäivä, Lapin sotilassoittokunta

Rovaniemi

27.11. Puolustusvoimat 100 -vuotta, valtakunnallinen 

juhlakonsertti  

Helsinki, 

Musiikkitalo

30.11. Talvisodan alkamisen vuosipäivä

Joulukuu

6.12. Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati Mikkeli

12.12. Joulukonsertti

Lapin sotilassoittokunta

Inari,

Ivalon kirkko

13.12. Puolustusvoimien historia -luentosarja Helsinki, 

Yliopiston juhlasali

14.12. Joulukonsertti

Lapin sotilassoittokunta

Rovaniemen pääkirkko

27.12. Asevelvollisuuslain (vuodelta 1878) vuosipäivä;

18.2.2018 vuoden 1878 asevelvollisuuslaki saatettiin

jälleen voimaan itsenäisessä Suomessa.

8.2.1919 saatettiin voimaan väliaikainen 

asevelvollisuuslaki.

Aineiston koonnut majuri Harri Laiho

JUHLAVUODEN TAPAHTUMIA

Pentti Ala-Kihniän 
viimeinen matka 
alkaa.

Toramon Suomen 
lippu laskettiin 
puolitankoon 
Pentin kunniaksi.

n  Tämä vuoden kalottitapaaminen on 
24.-26.elokuuta Vörun varuskunnassa 
Virossa. Kaitseliitin Harju Malevan 
osasto on kutsunut Kalotin reserviup-
seerit ja reserviläiset perinteiseen ka-
lottitapahtumaan Viroon.  Suomesta on 
kutsuttu 50 henkeä joista 20 kilpaili-
jaa perinteiseen kalottiotteluun ja 30 
henkeä vielä perinteisempään Kalot-
titapaamiseen. Tapahtumat nivoutuvat 
yhteen samoin kuin toissa vuonna Hei-
nuvaaran tapahtumassa.

Kalottiottelun joukkueiden karsinnat 
tapahtuvat MPK kursseina loppuke-
väällä ja siellä valitaan nuo 4 osallis-
tuvaa 5 miehistä joukkuetta. Kisassa 
ammutaan puoliautomaattikiväärillä ja 
nyt on tarkoitus että kaikissa suomalai-
sissa aseissa on punapistetähtäin. Kisa 
aiotaan voittaa – armoa ei anneta!

Perinteinen 48. kalottitapaaminen 

on siis monin osin yhteinen tapahtuma 
illanvietot ja juhlapäivällinen ovat pe-
rinteiset.  Lauantaina on tarkoitus kier-
rättää senioriväkeä katsomassa muse-
oita ja taistelupaikkoja sillä aikaa kun 
kalottiottelu höyryää ampumaradalla.

Vöruun mennään yhteisbussikulje-
tuksella joka lähtee Rovaniemeltä jo 
torstaina 23.8 jotta perillä ollaan lai-
vamatkan jälkeen perjantai-iltapäivänä 
kolmen-neljän maissa.  Matkan hinta 
tulee olemaan n. 160€. 

Ilmoittautumiset henkilökohtaisesti 
suoraan Kai Leinoselle kai.leinonen@
pp1.inet.fi  tai  040 721 6614.

Kisajoukkueiden osallistumismak-
suun antavat piirit tuen.  Samoin Alue-
toimisto osallistuu maakuntakomppa-
nian joukkueiden osallistumismaksuun.

Tarkastelkaa kalenterianne ja ilmoit-
tautukaa mahdollisimman pian.

KALOTTIOTTELU – KALOTTI-
TAPAAMINEN VIROSSA

n  Laittakaa kalenteriinne myös am-
pumamestaruuskisojen aika. Silloin 
tarvitaan taas Toramolla talkooväkeä 
sillä toistamiseen Rovaniemellä järjes-
tettävät kisat tarvitsevat satakunta re-
serviläistä viikonlopun aikana kisojen 
järjestämiseen.

Kisojen ampumatuomareille uusille 
sellaisille ja korttia korottaville järjes-
tetään keväällä tuomarikortti kurssit, 
joista piirien nettisivuilla löytyy lähiai-
koina päivämäärä. 

RESERVIN AMPUMAMESTARUUS-
KILPAILUT TORAMOLLA 17-19.8.2018

Ahkera reserviläinen ja 
ystävä on poissa

n Opetussuunnitelmauu-
distus toi peruskouluihin 
monia muutoksia. MOK, 
eli monialaiset oppimis-
kokonaisuudet, on mal-
liesimerkki siitä, miten 
oppilaat voivat vaikuttaa 
opetettavaan - tai oikeam-
min - yhdessä tutkittavaan 
asiaan tai ilmiöön.

Ylitorniolla, Ainio-
vaaran koululla oppilaat 
valmistivat koko syksyn 
omien mielenkiinnon koh-
teiden mukaan tuotoksia, 
joita esiteltiin 20.1.2018 
MOK:in huipentumassa 
avoimien ovien päivänä.

Yhden ryhmä tutkimus-
kohteena oli saunakult-
tuuri. Saunaryhmä kävi 
syksyn aikana saunomas-
sa erilaisissa saunoissa, 
kuten savusaunassa ja ui-
mahallin tavallisessa säh-
kösaunassa. 

Tammikuun MOK-päi-
vän lähestyessä, ryhmän 
jäsenille tuli kuitenkin 
huoli mitä he silloin te-
kevät, kun koulultakaan 
ei saunaa löydy ja joten-
kin saunakulttuuria olisi 

tarkoitus avointen ovien 
päivänä vieraillekin esitel-
lä. Silloin opettajilta tuli 
idea, voisiko koululle tuo-
da telttasaunan. 

Rehtori Jouni Vuontis-
järvi otti yhteyttä Ylitor-
nion reserviläisiin, joil-
ta löytyikin telttasauna. 
Makoisten löylyjen tiellä 
oli enää vain metrinen lu-
mihanki ja parinkymmen 

asteen pakkanen. Ei ihme, 
että otsikon lausahdus tuli 
erään ryhmäläisen suusta. 
Lapiot heilumaan, kiuas 
tulille ja viime syksynä 
Tornionjoen rannasta ke-
rätyt kivet lämpiämään. 
Kun kiuasta oli lämmi-
tetty taivasalla muutama 
tunti, oli aika antaa tulien 
hiipua, heittää häkälöylyt 
ja pystyttää teltta kiukaan 

päälle. Epäuskoisia ilmei-
tä teltan ulkopuolella hää-
räilevien kasvoilla – tuon-
neko pitäisi kohta oikeasti 
mennä? Teltan sisällä ol-
tiin kuitenkin vähintään 
yhtä epäuskoisia. Keski-
salkoa nostamassa oleva 
oppilas huudahti: ”Täälä 
on poka aivan h****n 
kuuma!”

Hyväksi telttasaunan 
löylyjä oli etukäteen mai-
nostettu, mutta moni sau-
noja mainitsi ne parhaik-
si, missä on ikinä ollut. 
Lempeän kipakka kiuas, 
hyvä ilmanvaihto  ja hie-
noinen savusaunan aromi 
oli mahtava yhdistelmä. 
”Saunotaanhan tässä vielä 
keväälläkin? Pakko päästä 
uudestaan!”

Ainiovaaran koulun op-
pilaat haluavat kiittää Yli-
tornion reserviläisiä tel-
tan lainaamisesta ja Simo 
Rousua polttopuista.

lehtijutun kirjoittajina 
tomi: Iida Tyni, Johanna 
Juvani ja Pekka Koivisto

Telttasaunassa 
Ainiovaaran koulun pihalla

”Kohta 
meilä on 
poka rohki 
kylmä”
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n Puolustusministeri Jussi 
Niinistön asettama työryh-
mä esittää, että vapaaeh-
toinen maanpuolustuskou-
lutus voitaisiin järjestää 
siten, että MPK:lle kuulu-
va sotilaallinen koulutus 
siirretään Puolustusvoi-
mille. Mitä tämä tarkoit-
taisi käytännössä? MPK:n 
tehtäviksi jäisivät Puolus-
tusvoimien sotilaallisen 
koulutuksen tukeminen 
sekä sotilaallisia valmiuk-
sia palvelevan koulutuksen 
ja varautumis- ja turvalli-
suuskoulutuksen antami-
nen.

Resurssien osalta työ-
ryhmä esittää noin 5,1 
miljoonan euron lisärahoi-
tusta, Puolustusvoimien 
henkilöstökokoonpanon 
lisäämistä 40 tehtävällä 
sekä sotilaallisia valmiuk-
sia palvelevan koulutuksen 
laajentamista. Koulutuk-
sessa on myös lisääntyvä 
tarve käyttää Puolustus-
voimien aseita ja kalustoa 
myös muuhun kuin am-
muntoihin.

Rahoituksen osalta esi-
tys on mielenkiintoinen. 
5,1 miljoonan euron lisä-
rahoitus olisi huomattavan 
iso siihen nähden, että 
MPK:n rahoitus on koko-
naisuudessaan noin 3,6 
miljoonaa euroa vuodes-
sa. MPK:n rahoitus tällä 
hetkellä muodostuu siten, 
että valtionrahaa on noin 
1,8 miljoonaa, Puolustus-
voimien tilaussopimus 1,3 

miljoonaa ja koulutettavien 
osallistumismaksut noin 
0,5 miljoonaa euroa. Tar-
vittavan lisärahoituksen ja 
tehtäväkokoonpanon lisäys 
on siis todellinen.

Työryhmä tuo esille sel-
vityksessään riskin, joka 
onkin tiedostettu myös re-
serviläisjärjestöissä. Vaara-
na on, että vapaaehtoisten 
koulutus saattaa määrälli-
sesti ja laadullisesti laskea. 
Millainen on jäljelle jää-
vän MPK:n koulutuksen 
elinvoimaisuus ja kurssien 
haluttavuus. Tavoitteena on 
edelleenkin se, että MPK:llä 
on tulevaisuudessakin alu-
eellisesti täällä Lapissa kuin 
myös koko valtakunnassa 
kattava organisaatio.

MPK:ssä suhtaudutaan 
selvityksen tuloksiin tie-
tyllä varauksella. Lähtö-
kohtaisesti uudistukset ja 
toiminnan kehittäminen on 
hyvä asia. Samalla tietysti 
pitää tarkastella sitä, että 
toiminnan kehittämistä ja 
uudistusta ei tehdä min-
kään muun toiminnan kus-
tannuksella. Hyvin moni 
asia vaatii vielä lisäselvi-
tyksiä.

Työryhmän mukaan 
asiassa kuullaan vielä Puo-
lustusvoimia ja MPK:ta. 
Uskomme, että tuleva pää-
tös, millaiseksi se sitten 
muodostuukin on kuitenkin 
hyvä ja tähän aikaan oikea 
ratkaisu. Lopullista päätös-
tä ei ole vielä tehty, vaan 
selvitystyö on vasta luovu-

     • MAANPUOLUSTUSKOULUTUS •                    

MPK:n tulevaisuus tarkastelussa

 KUVASATOA

Tiedottaja 
Taina Ylikangas

Tiedottaja 
Pilvi Vihanta

 Apulaispiiripäällikkö 
Antti Tölli

Koulutuspäällikkö 
Jarkko Junni

Koulutuspäällikkö 
Pasi Ylitalo

Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri Rovaniemi yhteystiedot.
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

MPK:N KOULUTUSTARJONTA 
AIKA  KURSSI

19.02. 17:00-19.02. 20:00  Kokonaisturvallisuuden kurssi,  
 Rovaniemi
24.02. 09:00-24.02. 16:00  MPK:n PSMPP:n Rovaniemen 
 koulutuspaikan suunnittelutilaisuus 1
01.03. 09:00-31.03. 16:00  Varautumisen pk "Selviydy sähköttä"
10.03. 10:00-10.03. 16:00  Marssikoulutus
24.03. 09:00-24.03. 16:00  Pistooliammunta PSMPP + ILMAPP

01.04. 09:00-31.05. 16:00  PVMoodle peruskurssi Lappi
01.04. 09:00-30.04. 15:00  Tarkka-ammunta 1, Ylitornio
04.04. 09:00-08.04. 16:00  Sissikurssi
07.04. 10:00-07.04. 16:00  Marssikoulutus
11.04. 18:00-18.04. 18:00  Sovellettu reserviläisammunnan 
 (SRA) kurssi, Ylitornio
19.04. 09:00-22.04. 16:00  Häyhä-Tarkka-ammunnan organisaatio
20.04. 09:00-22.04. 16:00  Häyhä-Tarkka-ammunta. Kilpailijat
28.04. 08:30-28.04. 16:00  Aseenkäsittely ja ampumataitokurssi  
 naisille, Rovaniemi
28.04. 09:00-28.04. 15:00  Tarkka-ammuntapäivä, Ylitornio

01.05. 18:00-31.05. 21:00  Pistooliammunta Lapin RT
05.05. 09:00-05.05. 21:00  Simon Reserviläisten ampumataitopäivä
05.05. 09:00-05.05. 17:00  Rova 2018 - Valmistelutilaisuus 1
05.05. 09:00-06.05. 16:00  Reserviläisten ampumaharjoittelu ja  
 kuntotestit, Rovaniemi
05.05. 09:00-05.05. 19:00  Tornion reserviläisten ampumataito- ja  
 reserviupseerien johtamispäivä
10.05.  18:00-10.05. 22:00 Ylitornion reserviläisten ampumataito-  
 ja reserviupseerien johtamispäivä
18.05. 09:00-18.05. 16:00 Kokonaisturvallisuustapahtuma
18.05. 18:00-18.05. 20:00 Reserviläisten kuntotestaus, 
 lihaskuntotesti Kemi - Tornio
19.05. 09:00-19.05. 21:00 Muonion reserviupseerien toimintapäivä
19.05. 10:00-19.05. 21:00 Lapin reservipiirien SRA- 
 Piirimestaruuskilpailut
19.05. 12:00-19.05. 16:00 Sodankylän Reserviläisten 
 ampumataitopäivä
24.05. 09:00-27.05. 16:00 Tankavaara, Linnoittamiskurssi
25.05. 09:00-27.05. 16:00 Reserviläisjohtaja 3 Pilot
26.05. 09:00-26.05. 17:00 Rova 2018 - Valmistelutilaisuus 2
Päivä avoin Rovaniemen reserviläisten ampuma-
 taito- ja reserviupseerien johtamispäivä
Päivä avoin Kalottiottelun karsinta
26.05. 10:00-26.05. 16:00 Marssikoulutus
27.05. 10:00-27.05. 16:00 Marssikoulutus
Päivä avoin JPR:n Killan PP-marssi

01.06. 10:00-01.07. 21:00 Lapin reservipiirien piirinmestaruus-
 kilpailut palvelusammunnassa, Ylitornio
08.06. 09:00-09.06. 16:00 Intti tutuksi kehitysvammaisille  
 Sodankylässä
15.06. 10:00-15.06. 16:00 Marssikoulutus
16.06. 16:00-16.06. 23:00 Kesäyön marssi - 16.-17.6.2018

tettu ministerille. Uudelleen-
järjestely voitaisiin mahdol-
lisesti aloittaa aikaisintaan 
vuoden 2020 alussa.

anTTi TöLLi
Apulaispiiripäällikkö

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri

Reserviläismatka Raatteen tielle vaati myös muonitusta kenttäkeittiöllä.       Tunnelmallinen reserviläis-juttuhetki laavulla.
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n Tammikuun puolessa välissä 
järjestettiin Jääkäriprikaatissa 
Sodankylässä kansainvälinen 
arktisen sodankäynnin talvikou-
lutus. Kaksi viikkoa kestävään 
koulutukseen osallistui noin 
30 ammattisotilasta Suomesta, 
Yhdysvalloista, Saksasta, Tans-
kasta ja Ruotsista sekä kaksi 
reserviläistä Suomesta. Kou-
lutuksessa keskityttiin talviso-
dankäynnin perusteisiin sekä 
harjoiteltiin jääkärijoukkueen 
toimintaa. 

Nyt järjestettävä kansainväli-
nen talvikoulutus oli järjestyk-
sessään viides. Aikaisempien 
vuosien koulutuksiin on osal-
listunut sotilaita Yhdysvallois-
ta sekä Ruotsista. Kiinnostus 
arktiseen talvikoulutukseen on 
kansainvälisesti lisääntynyt. Tä-
nä vuonna eri maiden ammatti-
sotilaiden lisäksi koulutukseen 
osallistui ensimmäistä kertaa 
kaksi reserviläistä Suomesta. 
Yliluutnantti Visa Björn osal-
listui Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen Pohjois-Suomen 
maanpuolustuspiirin Oulun 
koulutuspaikalta ja luutnantti 
Ville Vanha Rovaniemen kou-
lutuspaikalta. 

Koulutus jakaantuu karkeas-
ti kahteen osaan. Ensimmäisen 
viikon aikana kurssilla opetel-
laan selviytymis- ja sodankäyn-
nin taitoja talvisissa olosuhteis-
sa. Toisen viikon aikana opittuja 
taitoja sovelletaan käytännössä. 
Osallistujia testataan myös ”Ve-
saisen” testillä, jossa suoritetaan 
selviytymiseen liittyviä tehtä-
viä. Koulutuskieli on englanti ja 
osallistujat toimivat kansainväli-
sesti sekajoukkueina.

Selviytyminen talvisissa 
olosuhteissa
Ensimmäisen viikon aikana 
kurssilaiset harjoittelivat toi-
mintaa talvisissa olosuhteissa. 
Oikeaoppisen pukeutumisen 
sekä ravinnon merkitys kasvaa 
kylmässä. Tulen tekemisen taito 
on ehdoton selviytyäkseen ark-
tisissa olosuhteissa. Tulen teke-
minen kipinäraudalla tuli kurs-
silaisille tutuksi. Myös tilapäis-
majoitteiden, kuten lumikiepin 
ja lumikammin, teko lumeen ja 
siellä yöpyminen on osattava 
teltan puuttuessa. Esimerkiksi 
ulkolämpötilan ollessa -27 as-
tetta on sisällä lumikammissa 
reilusti pari kymmentä astetta 
lämpimämpää. Tärkeää on saa-
da makuupaikka ylös ovi aukon 
yläpuolelle, jolloin kammissa 
on hyvä, joskin kostea, nukkua. 
Kurssilaiset söivät pääasiassa 
taistelumuonia. Tarvittaessa 
luonnosta on myös osattava 
hyödyntää ravintoa. Kurssilai-
set osallistuivat poroisännän 
johdolla poron teurastukseen ja 
ruoan valmistukseen.

Hiihtotaito on tärkeä
Hiihtotaito on tärkeä lumisessa 
maastossa. Kurssilaiset suoritti-
vat hiihtoharjoituksia metsäsuk-
set jalassa esteradalla. Sukset on 
hallittava hiihdettäessä mäkiä 
ylös ja alas, kun kannettavana 
on lisäksi muita varusteita noin 
40 kg ja mahdollisesti ahkio ve-
dettävänä. Kurssilaiset harjoit-
telivat myös vesistön ylitystä 
ja sitä, miten selvitetään voiko 
vesistön ylittää turvallisesti. En-
tä jos kuitenkin jää pettää alta 
vesistöä ylittäessä? Pelastautu-
mista jäistä harjoiteltiin; sitäkin 
sukset jalassa.

Ammunta, ansoittaminen sekä 
linnoittaminen lumeen suojavah-
vuuksien mukaisesti kuuluvat 

myös olennaisena osana talviso-
dankäynnin taitoon. Tampattua 
lunta täytyy olla 1,5 – 2 m, jotta 
se suojaa kiväärikaliiberin luo-
dilta. Tänä vuonna kaksipuoliset 
simulaattorit olivat ensimmäistä 
kertaa käytössä harjoiteltaessa 
hyökkäystaistelua.  

Ennen toisen viikon sovelta-
vaa osiota, kurssilaiset suorittivat 
”Vesaisen” testin. Testiin kuuluu 
ammunta, suunnistus, vesistön 
ylitys, hiihdon taitorata sekä tu-
lenteko kipinäraudalla ja veden 
keittäminen kiehuvaksi pakin 
kannella. Testiin käytetty aika 
mitataan ammunnan aloittami-
sesta siihen, kun kaikki tehtävät 
on suoritettu ja pakin kannelli-
nen vettä kiehuu. Liikkuminen 
suoritetaan metsäsuksilla. Myös 

ammunnan aikana sukset ovat 
jalassa. Vesistön ylityksessä täy-
tyy huomioida, että jää voi pettää 
alta, joten suksien siteitä on löy-
sennettävä ja rinkan kiinnitykset 
irrotettava, jotta veden varaan 
joutuessa niistä pääsee helpos-
ti eroon. Etelästä ja pohjoisesta 
tulevien suomalaisten kesken on 
havaittavissa eroja osaamisessa, 
saati verrattaessa ulkomaisiin 
kurssilaisiin. Mukana olleet re-
serviläiset Visa ja Ville pärjäsivät 
erinomaisesti ammattisotilaiden 
rinnalla. 

Reserviläiset mukana 
ensimmäistä kertaa
Visa Björn ja Ville Vanha ovat 
olleet avoimin mielin mukana 
oppimassa uutta. Molemmat ke-

huivat niin kouluttajia kuin itse 
harjoitusta. Päivät ovat olleet 
pitkiä ja harjoitteita on tehty 
aamusta iltaan. On ollut haasta-
vaa, kun keskeytyksiä on tullut 
jonkin verran ryhmästä, jolloin 
telttamajoituksessa vartiovuorot 
ja kipinä hoidetaan pienemmällä 
miehityksellä. Väsymys ja siitä 
palautuminen eivät ole tasapai-
nossa, jolloin kuormitus kertau-
tuu. Ulkomaiset osallistujat ovat 
olleet mukavia ja keskenään on 
tultu hyvin toimeen. Ryhmähen-
ki on ollut hyvä, totesivat Visa 
ja Ville. Kurssin suorittaminen 
vaatii ennen kaikkea henkistä 
kuntoa fyysisen kunnon lisäksi. 
Hiihtotaidosta on iso apu ja to-
ki fysiikka täytyy olla kunnos-
sa, mutta myös asenne on oltava 
kohdallaan. Itseään ei kannata 

uuvuttaa hangessa fyysisellä voi-
malla vaan tulee edetä rauhalli-
sesti taidolla. Esimerkiksi hiih-
täessä on iso ero, potkaiseeko 
kerran vai viidesti, taittaakseen 
yhtä pitkän matkan. 

Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen Pohjois-Suomen maan-
puolustuspiirissä kiinnostus tä-
mänkaltaisia selviytymiskursseja 
kohtaan on tiedostettu ja tarve 
kurssien järjestämiseen on ole-
massa. Tästä johtuen maanpuo-
lustuskoulutusyhdistys tarvitsee 
aiheeseen kouluttautuneita kou-
luttajia, jotta kursseja voidaan 
järjestää tulevaisuudessa.

Taina yLiKangaS
Tiedottaja

Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri 
Rovaniemen koulutuspaikka

Kansainvälinen ARKTISEN 
SODANKÄYNNIN talvikoulutus

Visa Björn valmistautumassa suorittamaan 
Vesaisen testin.

Vesaisen testin viimeinen tehtävä keittää pakin 
kannellinen vettä kiehuvaksi.

Kurssilaisia hiihdon taitoradalla. 

Ville Vanha valmistautumassa koitokseen.
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  LYHYESTI

     KILPAILUKUTSU

RESUL:n PARISPRINTTI-
AMPUMASUUNNISTUS JA 
AMPUMASUUNNISTUSKILPAILU
  
Järvelän ampumaradalla Kärkölässä

Järjestäjät: Mäntsälän reserviläiskerhot, Kärkölän Kisa-Veikot ja 
Mäntsälän Urheilijat ry:n suunnistusjaosto

Aika ja paikka: Lauantai 28. huhtikuuta 2018, Järvelän ampu-
marata, os. Ampumaradantie 

Kilpailun kulku: Ampumasuunnistuskilpailut käydään järjestyk-
sessä:  Parisprintin ensimmäinen lähtö klo 10.00 ja henkilökoh-
taisen kilpailun klo 14.00. Lähtöluettelot julkaistaan Mäntsälän 
Reserviupseerikerhon sivuilla www.rul.fi/mantsala/ 22.04. 
Kilpailussa noudatetaan Reserviläisurheiluliiton ampumasuun-
nistusmestaruuskilpailujen sääntöjä  sekä kilpailun järjestäjän 
antamia ohjeita.

Säännöt löytyvät osoitteesta www.resul.fi  
Etusivu Säännöt Maastokilpailu Ampumasuunnistus  

Sarjat: 
Parisprintti  H, D, H80, H100, H120 ja H/D nuoret
Henkilökohtainen H, D, H35-80, H/D 16-18-20, harrastaja 
(henkilökohtaisia sarjoja voidaan yhdistää, ellei sarjaan tule 
vähintään kolmea ilmoittautunutta 
 
Ilmoittautumiset: Ilmoittautumiset maanantaihin 09.4.2018 
mennessä ensisijaisesti sähköpostilla j.u.antikainen@kolumbus.fi 
Kirjeitse tapahtuvat ilmoittautumiset on postitettava osoitteeseen: 
Jarmo Sulopuisto, os. Kakkulaniityntie 18, 04600 Mäntsälä. 
Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava kilpailijan sotilasarvo, 
nimi, sarja, emit-kortin numero ja piiri 

Maksut:  Osallistumismaksu on 30 € / kilpailija, joka on makset-
tava ilmoittautumispäivään 09.4.2018 mennessä Mäntsälän 
Reserviupseerikerhon tilille, tilinumero on FI79 5282 0120 0249 12

Vakuutukset: Kilpailijoilla on oltava ampumatoiminnan kattava 
vakuutusturva, joka tarkistetaan ennen kilpailun alkua.

Tekninen asiantuntija: Teknisenä asiantuntijana toimii Hannu 
Nurminen Kärkölän Kisa-Veikoista.

Huolto: Kilpailukeskuksessa on tarjolla aamupalaa, puolen 
päivän aikoihin lounas, kahvio on auki koko kilpailun ajan.

Lisätietoja: Lisätietoja Mäntsälän Reserviupseerikerhon 
kotisivuilta osoitteesta www.rul.fi/mantsala/

Tiedustelut: Jarmo Sulopuisto, puh. 040 035 4526 ja sähköposti 
jatu@sulopuis.to tai Juha-Matti Laiho, puh. 050 570 7272

Tervetuloa kilpailemaan Salpausselän harjulle!

Mäntsälän reserviläisyhdistykset • Kärkölän Kisa-Veikot
Mäntsälän Urheilijat ry:n suunnistusjaosto

n YLITORNION RESERVILÄISET RY.
Perustamisvuosi 1960, Jäseniä 98, 

V. 2018 
Pekka Pukema puheenjohtaja, 
vartio- ja seremoniapäällikkö
Esko Alatulkkila I varapuheenjohtaja
Jouni Vuontisjärvi II varapuheenjohtaja
Lasse Korpi kotisivu- ja some vastaava
Henri Lindqvist liikuntavastaava
Simo Rousu sihteeri, rahastonhoitaja, 
ase- ja ampumavastaava, veteraanivastaava
Tommi Petäjäniemi hallituksen jäsen
Petri Kauvosaari hallituksen varajäsen

Reserviupseeriliiton Kultainen 
ansiomitali  RUL am
Takala Aimo  kapt
Harju Jani  kapt

Reserviupseeriliiton Hopeinen 
ansiomitali RUL ham 
Lahdenperä Jouko  
evl
Kittilä Raimo  ltn
Aarni Raimo  kapt
Tuominen Tomi  ltn
Kurvinen Annukka ltn
Jauhola Janne  ltn
Saarenpää Tuomas vänr

Reserviupseeriliiton 
Pronssinen ansiomitali 
RUL PRAM
Kangas Risto  ylil
Pietilä Jari  vänr
Rahtu Auvo  ltn
Koskela Martti   ylil
Vaarala Jari   ltn
Säkkinen Yrjö   maj

Reserviupseeripiirin Ansioristi 
LRUP AR
Väyrynen Jouko kapt
Tolvanen Juhani kapt
Taponen Seppo maj

Lapin Reserviupseeripiiri ry 
Kultainen ansiomitali 
LRUP  KAM 
Kinnunen Eero Viro Evl
Herajärvi Tapio  ltn

Lapin Reserviupseeripiiri ry 
Hopeinen ansiomitali 
LRUP HAM
Konttaniemi Juhamatti  ltn
Rousu Simo  alik
Honkuri Kari  ltn
Kittilä Rimo  ltn
Lahdenperä Jouko evl
Siidar Vello  vanh.ltn

Lapin Reserviupseeripiiri ry 
Pronssinen ansiomitali 
LRUP PRAM
Vanha Ville  ltn 
Heikka Samu  vänr
           
Suomen Valkoisen Ruusun 
1. lk mitali kultaristein
SVR M I kultaristein 
Hannu Peurasaari

Reserviläisliitto ry
Kultainen ansiomitali KAM
Timo Venäläinen 
Hopeinen ansiomitali HAM
Tapio Kangasvuo
Keijo Pippola
Pronssinen ansiomitali PRAM 
Ilkka Leppikangas
Esa Kadenius
Timo Luusua
Asko Viinikka
Tuomo Eskelinen
Ilpo Varonen

Lapin Reserviläispiiri ry 
Kultainen ansiomitali
Pitkänen Paavo
Hopeinen ansiomitali
Malmberg Antti
Roivainen Toivo
Pronssinen ansiomitali
Haapala Yrjö
Kantola Jyrki
Kraatari Maila
Kvist Mai-Lis
Kvist Pentti
Lukkari Oiva
Pääkkö Janne
Ruokanen Erkki
Sipola Jarkko
Tennilä Jaakko
Vuontisjärvi Jouni

Kaitseliit Viro
Valkea Risti 3.lk  
Leinonen Kai   kapt
Kallio Erkki  kapt
Erikoisluokan ansiomitali
Seppo Rautiainen maj
Norrbottens förssvars-
utbildnings föreningen
Kultainen mitali
Leinonen Kai  kapt 
 

Lapin Maanpuolustuksen 
tuki ry:n Pohjantähti - 
ansioristit v. 2017
Lapin Reserviupseeripiiri ry
Maj Tuomas Enbuske    
Rovaniemi  nro. 108
Ylil Timo Alaräisänen   
Kemijärvi  nro. 109
Reserviläispiiri ry 
Alik Pentti Torvinen   
Ranua nro. 110
Ylik Tapani Rönkkö   
Keminmaa nro. 111
Puolustusvoimat
Eversti Timo Mäki-Rautila   
Sodankylä nro. 112
MPK 
Apulaispiiripäällikkö Antti Tölli   
Rovaniemi nro. 113
Muut Radiotoimittaja Pekka 
Lintula   Kemijärvi nro.114
Viranomaiset
Poliisipäällikkö Martti Kallio   
Rovaniemi nro. 115
Yhteistyökumppanit
Kansanedustaja Markus Lohi   
Rovaniemi  nro. 116
Kansanedustaja Mikko Kärnä    
Enontekiö   nro. 117
Yhteyspäällikkö Heikki Autto   
Rovaniemi nro. 118

Maanpuolustuskoulutus-
yhdistys MPK
Rautainen ansiomitali
Tuomas Enbuske
Matti Henttunen
Juhamatti Konttaniemi
Miska Sillanpää
Arto Onnela
Maarit Timonen
Henri Lindqvist
Niilo Tasala
Puolustusvoimien viestiristi
Harri Pärnänen
Vuoden kouluttaja 
Oula Brunfeldt
Vuoden toimija 
Seppo Rautiainen

Lapin Reservipiirien palkitsemiset 
vuonna 2017
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Tornion Reserviupseerit ry:n
 KOKOUSESITELMÄ klo 19.00           Antti Tölli
 MPK:n toiminta Lapin koulutusalueella 2018    MPK

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS pidetään kaupungintalolla, 
9. kerros, esitelmän jälkeen keskiviikkona 14.3.2018 klo 20.00. 
Esillä sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat. 

                                                                                      
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Hallitus (kokoontuu klo 18.30)

Tornion Reserviläiset ry:n                 
 
 KOKOUSESITELMÄ klo 19.00           Antti Tölli
 MPK:n toiminta Lapin koulutusalueella 2018    MPK

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS pidetään kaupungintalolla, 
9. kerros, esitelmän jälkeen keskiviikkona 14.3.2018 klo 20.00. 
Esillä sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat.                                                                                       
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Johtokunta (kokoontuu klo 18.30)

Rovaniemen Reserviupseerikerho ry
Rovaniemen Reserviläiset ry
Kevätkokoukset torstaina 22.2.2018 klo 19:00 Toramon  
Reserviläistalolla.  Vuosikokousesitelmä klo 18.00

Kahvitarjoilu -  Tervetuloa!

Simon Reserviläiset ry 
Sääntömääräinen  KEVÄTKOKOUS
perjantaina 9.3.2018 klo 17 
Simon kunnan virastotalolla.
TERVETULOA!

Hallitus

Alakemijoen
Reserviläiset ry
Kevätkokous pidetään 
sunnuntaina 4.3.2018 klo 18.00 
Muurolassa SPR:n toimitiloissa
Jaakopintie 1. Käydään läpi 
sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu  Tervetuloa

Hallitus

Pellon 
Reserviläiset ry
Kevätkokous perjantaina 16.3.2018  
klo 18.00 Pellon Lahjapalkisen 
kokoustilassa. 

Puheenjohtaja

Veitsiluodon 
Reserviupseerit ry
Veitsiluodon Reserviupseerit pitävät 
kevätkokouksensa torstaina 
15.3.2018 klo 18.00 alkaen 
Länsi-Pohjan Insinöörit ry:n 
toimitiloissa Meripuistokatu 16.
 Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Hallitus

KEVÄTKOKOUKSIA 

Keminmaan 
Reservinupseerit ry 
Kevätkokous pidetään ke 21.3.2018 
klo 18.00 Keminmaan vanhalla 
kunnantalolla, Rantatie 21, 2.kerros. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! Sodankylän
Reserviläiset ry
kevätkokous järjestetään 
Kommatin majalla 16.3.2018 klo18 
alkaen. Esillä sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa!

Ilkka Leppäjärvi puheenjohtaja

Kemin Reservi-
upseerit ry
Vuosikokous pidetään 
tiistaina 13.3.2018 klo 18.00 
Kemin Lyseon lukiolla

Hallitus 

Lapin Reservi-
upseeripiiri ry
Kevätvuosikokous pidetään Torniossa 
sunnuntaina 18.3.2018 Lappia-opistolla

Päivän aikataulu 
klo 10  Piirihallitus kokous
klo 11  lounas kaikille osallistujille
klo 12  Vuosikokousesitelmä 
 evl Jarmo Mattila ” Valmius ”
klo 13  Palkitsemiset
klo 13.15  Piirin kevätvuosikokous – 
 tilinpäätökset ja 
 toimintakertomus 2017

Tervetuloa!

Lapin Reserviläis-
piiri ry
Kevätvuosikokous pidetään Torniossa 
sunnuntaina 18.3.2018  Lappia-opistolla

Päivän aikataulu 
klo 10  Piirihallitus kokous
klo 11  lounas kaikille osallistujille
klo 12  Vuosikokousesitelmä 
 evl Jarmo Mattila ” Valmius ”
klo 13  Palkitsemiset
klo 13.15  Piirin kevätvuosikokous – 
 tilinpäätökset ja 
 toimintakertomus 2017

Tervetuloa!

Muonion
Reserviupseerit ry
Kevätkokous pidetään 
torstaina 8.3. klo 18.00 
ammattiopisto Lappialla.

Hallitus

Kivalon Reserviläimaja ry
Kivalon Reserviläismajan kevätkokous pidetään perjantaina 
6.4.2018 klo 19.00 Simossa Ratakatu 6, kunnan virastotalo. 
Hallitus kokoontuu klo 18.00

Esillä sääntömääräiset asiat.       Kahvitarjoilu.  Tervetuloa!

Hallitus

Kunniavartiot Karungin sankarihaudalla jouluaattona.

Keminmaan sankarihaudallakin oli kunniavartiot.

ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ KUNNIAVARTIO 
JOKAISELLA SANKARIHAUDALLA

Ympäri Suomea olivat nuoret ihmiset kunniavartiossa Sodissa kaatuneiden sankarivainajien haudoilla. 
Useimmiten oli myös kunniavartiossa seisseen nuoren ikätoveri tuon paaden alla. Muistamistapa toi karulla 
ja hienolla tavalla esiin sodan julmuuden. Juuri elämän kynnykselle ehtineet nuoret uhrasivat henkensä per-
heensä ja isänmaansa edestä. Juuri kunniavartioiden nuoruus nosti kyyneleet monien tapahtumassa muka-
na olleiden silmiin. Varmasti myös kunniavartiossa seisseet saivat elinikäisen muiston tästä hienosta tapah-
tumasta. Kuva: Reserviläisliitto / Tampere

Inarin Reservi-
upseerit ry 
KEVÄTKOKOUS pidetään 
kunnanvirastolla Ivalossa
tiistaina 13.3.2018 klo 18.00. 

Tervetuloa! 
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A – Posti Oy Posti Green

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
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+ Toyota Huoltosopimus 21,90 €/kk + Toyota Rahoituskasko 50 €/kk
TOYOTA JOUSTO -rahoituksella esim. 306 €/kk

WINTER PACK sisältää mm. talvirenkaat kevytmetallivanteilla, 
metalli- tai premiumvärin sekä tekstiilimatot. 
Avensis 1.8 Active Edition Touring Sports Multidrive S 
kokonaishinta 30 595,93 € (sis. toimituskulut 600 €). 
EU-yhdistetty kulutus 6,0 l/100 km, CO2-päästöt 142 g/km. 
Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta. 
Edut koskevat uusia asiakastilauksia (vain yksityistilauksia) ja ovat voimassa rajoitetun ajan. 

ESIMERKKILASKELMA: Avensis 1.8 Valvematic Active Edition Touring Sports Multidrive S 
31 085,93 € (sis. toimituskulut 600 € + Winter Pack 490 €). 
TOYOTA JOUSTO kk-erä 306 €. Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 20 % 
( 6 217,19 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 13 377 €. Korko 2,95 %. 
Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,82 %. 
Luototettava määrä 24 868,74 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 24 868,74 € + 
2 890,18 € = 27 758,92 €. 
Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä 
Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa. Toyota Rahoituskasko sisältää 
liikennevakuutuksen ja kaskovakuutuksen, jota voi täydentää lisäturvilla. 
Vakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike.

Nyt erikoisvarusteltuun Active Edition -malliin 
Multidrive S -automaattivaihteisto veloituksetta.

AVENSIS 
TOURING SPORTS 
ACTIVE EDITION
TILAA, TYYLIÄ JA TURVALLISUUTTA

Etusi yli 5 700 €

Varsinais-Suomen Auto-Center
Katuosoitexxxxx 12, 00000 KAUPUNKI 
Ark. X-XX, la X-XX, puhelin 1234 5678, 
www.nettiosoite.fi

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

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

Rotemix Oy

Hae opiskelemaan Lappiaan!  
Voit valmistua yli 50 eri ammattiin,  
esimerkiksi turvallisuusvalvojaksi 

Torniossa tai Rovaniemellä!
Huomioimme aiemmat opintosi ja voit valmistua 

ammattiin jopa alle kahdessa vuodessa!

www.lappia.fi/haenyt

Haluatko armeijan jälkeen
nopeasti ammattiin?

www.veripalvelu.fi
Ajankohtaista tietoa

Testaa sovitko luovuttajaksi
Veritilanne juuri nyt    


