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PUOLUSTUSVOIMIEN suuri alueellinen POHJOINEN 18 
harjoitus oli onnistunut kokonaisuus. Suunnittelu, valmis-
telut ja toteutus toimivat kaikki erinomaisesti. Kaikki osal-
listujat johtajista viimeiseen kiväärimieheen voivat olla 
tyytyväisiä panokseensa harjoituksen onnistumisessa.

Lapin lennosto
juhlii  satavuotista
taivaltaan työn
merkeissä  SIVU 3

Antti  Koivuniemi 
saatettiin
sankarihautaan
Ylitorniolla

 SIVU 6

1918 Suomessa
ja Pietarin 
bolsevikkien tuki
Suomen punaisille

 SIVU 7

Kalottitapaaminen
kilpailuineen
Viron Vörussa

 SIVU 8

Yhdistysten syys-
ja vuosikokousten
aikaa. Tervetuloa

 SIVU 14

Suomalaiset palkittavina kilpailunjälkeen juhlaillallisella. Vasemmalla Harju Malevin päällikkö evl Eero Kinnunen luovutti palkinnot ja diplomit voittajille.

KALOTTITAPAAMINEN / KALOTTIOTTELU järjestet-
tiin 48 kertaa. Tapahtuma oli tällä kertaa Etelä-Viros-
sa Vörun Varuskunnassa. Varuskunta on aivan uusi 
ja tilat ja harjoitusalueet olivat erinomaisen sopivat 
tapaamisen järjestämiseen.
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M
eitä reserviin kuuluvia se-
kä puolustusvoimia koskien 
on moni asia vaiheessa lain-
säädännössä. Kansakunnan 

turvallisuuden näkökulmasta kes-
keinen on tiedustelulainsäädäntö. 
Enemmän kuin toivottavaa on, et-
tä tämän suhteen edetään hyväs-
sä järjestyksessä ja ripeästi halli-
tusrintaman rajat opposition suun-
taan ylittäen kohtuullisen nopeal-
la aikataululla. Kysymys asiassa 
on kansallisesta turvallisuudesta 
ja tiedustelulainsäädännön saami-
sesta ajan tasalle vastaamaan mm. 
nykyaikaista kyberturvallisuusym-
päristöä. Takamatkamme on täs-
sä suhteessa aivan turhan pitkä.

Lähempänä meitä reserviin 
kuuluvia on sitten Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistystä – MPK 
– koskevien lainsäädännöllisten 
muutosten voimaan saattaminen. 
Tärkeää on muistaa tässäkin yh-
teydessä se, että maamme puolus-
tamisessa sodanajanjoukot muo-
dostetaan reserveistä. Sen vuoksi 
muutosten tulee olla meidän näkö-
kulmasta ymmärrettäviä, kannus-
tavia sekä osaltaan myös ahkeria 
toimijoita palkitsevia. Kokeneilla 
reserviläiskouluttajilla on edel-
leen annettavaa sekä ennen kaik-
kea osaamista, jota toivottavasti 
myös jatkossa arvostetaan Puolus-
tusvoimissa sekä osataan oikein 
käyttää osana reservin koulutusta 
niin kertausharjoituksissa kuin va-
paaehtoisissa harjoituksissa. Itse 
uskon tähän. Muutos on ennakol-
ta monesti vähän pelottavaakin, 
mutta antaa myös mahdollisuuk-

sia kehittää toimintaa tulevaisuu-
dessa. Tärkeintä on, että pidetään 
motivaatiosta huolta myös meidän 
reserviin kuuluvien osalta.

Sen sijaan huolestuttavaa on 
meidän aktiivisten ampumahar-
rastajien kannalta se, että EU:n 
ampuma-asedirektiivin toimeen-
panoon liittyen kansallinen lain-
säädäntö antaa odotuttaa itseään. 
Pelättävissä on, että se jumiutuu 
nykyisen eduskunnan työruuh-
kaan ja tulee käsittelyyn vasta 
seuraavan eduskunnan aikana. 
Nyt oli havaittavissa merkkejä 
siitä, että virkamiesvalmistelun 
tulos poikkesi melkoisesti mm. 
reservijärjestöjen ajamista jär-
kevistä tulkinnoista, jotka ovat 
kansallisesti päätettävissä ja joi-
hin ainakin minun ymmärrykseni 
mukaan nykyinen hallituspohja 
oli jo sitoutunut. Poliittinen ohja-
us tuntui ontuvan pahasti lakiesi-
tyksen valmistelussa.

Reservin ampuma-
mestaruuskilpailut 
onnistuivat erinomaisesti
Reservipiirien kaksivuotinen iso 
ponnistus Reservin ampumames-
taruuskilpailut onnistuivat erin-
omaisesti. Suuret kiitokset siitä 
kuuluvat osaavalla talkooväelle, 
yhteistyökumppaneille – Jääkäri-
prikaatille, Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen Pohjois-Suomen 
maanpuolustuspiirin Rovaniemen 
koulutuspaikalle sekä tapahtumaa 
tukeneille yrityksille. Erityisesti 
kiitän tässä yhteydessä JPR:n ko-

mentajaa Ev Kaisanlahtea tämän 
vuoden kilpailun suojelemisesta. 
Myös kilpailujen talous onnistui 
kohtuullisesti ja piireinä olemme 
päättäneet käyttää kilpailujen net-
totuoton Toramon reserviläistalon 
kehittämiseen.

Syksy on sadonkorjuun ja 
akkujen lataamisen aikaa
Mennyt ennätyksellisen lämmin ja 
kuiva kesä alkaa olla taakse jää-
nyttä elämää. Syksy on monelta 
osin meillä Lapissa hieno ajanjak-
so. Kun ruska hiipii vaaroihin ja 
nevoille, on sadonkorjuun aika. 
Luonnon monet antimet – mar-
jat, sienet ja riista – ovat poimit-
tavissa tai hyödynnettävissä La-
pin hienosta luonnosta kannattaa 
nauttia myös muutoin. Metsällä 
on todettu olevan merkittäviä ter-
veysvaikutuksia meihin. Mikään 
ei voita metsäretkellä kiireetöntä 
hetkeä nokipannu kahvien tai sai-
kan äärellä. Parempaa tapaa ladata 
akkuja ei olekaan.

Tero HyTTinen
Puheenjohtaja

 Pääkirjoitus

Luottamus
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Moni asia on vaiheessa

n Kuinka moneen otteeseen 
onkaan 25 vuoden aikana 
meidän omaa MPK koulutus-
organisaatiotamme muutettu 
ja ”parannettu”.  Tavalliset 
toimijat ja kouluttajat eivät 
ole enää kärryillä ollenkaan. 
Nyt olisi syytä tulla kerran-
kin niin valmista, ettei taas 
3-4 vuoden päästä muodos-
teta uutta toimikuntaa, joka 
verhojen takana suunnittelee 
”hammasrattaita” uudelleen. 

Väliin tuntuu, ettei tuolla 
ylähallinnon päässä oikein 
ymmärretä sitä yksinkertaista 
asiaa, ettei tuota koulutustyö-
tä paranneta lisäämällä ylä-
päähän suuria johtajia vaan 
antamalla varsinaisille vapaa-
ehtoisille kouluttajille lisää 
resursseja ja kunnon kulukor-
vaukset. Tai onko sittenkin 
niin kuin nurkan takana pahat 
kielet kuiskii – halutaan vain 
uusia virkoja hintaan mihin 
hyvänsä.

Toivottavasti pian saadaan 
ruohonjuuritasollekin asiatie-
toa lisää, jottei tekijät liukene 
muihin harrastuksiin. Nyt jo 
arvuutellaan siitä kuinka ar-

meija haluaa vapaaehtoiset 
tekemään kh-koulutustyötä 
maksamatta ko. kouluttajille 
reserviläispalkkaa ja päivära-
hoja. Näille puheille on no-
peasti saatava stoppi. Eihän 
koulutuksen järjestämisessä 
vapaaehtoisvoimin Puolus-
tusvoimien sisällä voi olla 
kyse kahden kerroksen väen 
luomisesta tai vapaaehtoisten 
käyttämisestä palkatta palkal-
lisiin töihin. Nyt informaa-
tiota kentälle ja turhat speku-
loinnit pois.

Jännityksellä odotamme 
myös mitä tuo sotilaallisten 
valmiuksien osuus tulevassa 
MPK:ssa tarkoittaa ja tulisi-
ko viimeinkin varautumiseen 
selkeä järjestelmä, jossa si-
joittamattomat reserviläiset 
koulutettaisiin, sijoitettai-
siin ja rinnastettaisiin myös 
ylennyksissä sa-sijoitettuihin 
reserviläisiin. Työtä varmas-
ti riittää ja tekijöitäkin olisi, 
kunhan päättäjät vain osaisi-
vat hyödyntää tämän suuren 
potentiaalin.

MPK on 25 vuotta toimi-
nut ansiokkaasti kouluttaen 
vapaaehtoisvoimin yhteis-
kunnalle ja puolustusvoimil-
le erittäin edullisesti paljon 
osaavaa henkilöstöä ja reser-
viä. Tällä joukolla on oikeus 
odottaa, että sen yhteiskun-
nan hyväksi ilmaiseksi te-
kemää työtä arvostetaan ja 
heihin luotetaan ja suunnit-
telu tapahtuu yhteistyössä 
vapaaehtoiskentän kanssa. 
Vain luottamalla toisiinsa vi-
ranomaiset ja vapaaehtoiset 
saavuttavat parhaan lopputu-
loksen.

Kai Leinonen
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K
esän kynnyksellä sain tehtä-
väkseni järjestää Ihantalaan 
kentälle jääneen sankarivai-
naja sotamies Antti Koivu-

niemen siunaustilaisuuden kun-
niavartion. Kunniavartioon osal-
listuivat seuraavat reserviläiset: 
sankarivainajan kaksi lastenlas-
ta Jukka ja Lasse Korpi, Pek-
ka Pukema sekä allekirjoittanut. 
Seppelepartiossa olivat Jorma 
Tikkala sekä Esko Alatulkkila. 
Seremoniaa valmisteltiin ja har-
joiteltiin kirkkoupseeri kapt. Esa 
Riipin johdolla. Tämä tehtävä oli 
minulle kunniakkain reserviläis-
tehtävä minkä olen saanut hoi-
dettavaksi.

Sovellettu reserviläis-
ammunta SRA
SRA.n suosio on kasvanut vuosi 
vuodelta. Kursseille on kysyn-
tää koko ajan enemmän kuin 
niitä järjestetään. Lappiin saatiin 
tänä vuonna yksi kouluttaja li-
sää, näin ollen kursseja on saa-
tu järjestettyä yhä laajemmalle 
alueelle.  Ensi vuodelle pyrimme 
lisäämään koulutuksia tälle sek-
torille yhteistyössä Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen kanssa. 
Seuraava SRA-tuomarikurssi on 
29.9. Toramolla.

SRA on erittäin kurinalainen 
ja opettavainen aseenkäsittely 
laji. Kurssin hyväksytysti suorit-
taneita, lajisäännöksiä noudatta-
via henkilöitä voi todella kutsua 
turvallisiksi ampujiksi. Lajina 
tämä on mitä suuremmassa mää-
rin reserviläisten sotilaallisia tai-

toja kehittävä ja ylläpitävä laji.  
SRA:n SM-kisoihin osallistui 
tänäkin vuonna Lapista lukuisia 
henkilöitä. Seuraavat tämän lajin 
SM-kisat Lapissa ovat vuonna 
2021.

Sotahistoriallinen matka 
Järämään
4.8. teimme linja-auto retken 
Lapin Sodan taistelupaikkoihin 
Muonio – Järämä välille. Asi-
antuntevana oppaana meillä oli 
ylil. evp. Kosti Hietala. Matkal-
la saimme kuulla Lapin Sodan 
vaiheista Luoteis-Lapissa. Järä-
mässä saimme tutustua Sturm-
bock -museoon ja sen vieressä 
oleviin entisöityihin saksalaisten 
puolustusasemiin. Tarkoitukse-
namme on myös tulevina vuo-
sina tehdä aiheeseen liittyvää 
matkailua. 

Reservin ampuma-
mestaruus SM-kisat 
Toramolla
Jo toisena vuonna peräkkäin 
saimme järjestää reservin ampu-
mamestaruuskisat Toramolla. Ki-
sojen järjestelyt sujuivat hyvin. 
Viime vuonna tehdyt työt, han-
kinnat ja valmistelut helpottivat 
monelta osin järjestelyitä. Tästä 
huolimatta talkoolaisilla on riittä-
nyt tekemistä. Suuri kiitos kaikil-
le osallisille, jotka mahdollistivat 
tämänkin tapahtuman. Näiden 
kilpailujen tuotto käytetään ko-
konaisuudessaan Toramon päära-
kennuksen kunnostukseen.

Kalottitottelu / tapaaminen 
Virossa
23.-26.8. teimme linja-automat-
kan Vöryyn.  Lapin reservipiirien 
yhteistyö Harjun Malevan kanssa 
on mahdollistanut nyt ensimmäi-
seen kalottiotteluun Viron maal-
la. Matkan varrella tutustuimme 
Tallinnassa vasta valmistuneeseen 
Viron kommunismin uhrien muis-
tomerkkiin Vello Siidarin opastuk-
sella. Tämä oli hyvin pysäyttävä 
kokemus, jossa konkretisoitui uh-
rien määrät. Matkan määränpääk-
si asemoiduimme Vörun uudis-
tettuun moderniin varuskuntaan, 
jossa fasiliteetit olivat todella kor-
kealuokkaiset. Kilpailut käytiin 
hyvissä olosuhteissa ja hyvässä 
hengessä. Sade yllätti vain viime 
tunneilla. Isäntäväki huolehti vie-
raistaan kiitettävällä tavalla.

Kalottiyhteistyön ylläpitämi-
sessä ja kehittämisessä maidem-
me välillä on meillä merkittävä 
rooli. Ensi vuonna on Ruotsin 
vuoro olla isäntämaana.

Hyvää syksyä kaikille
Simo rouSu  

puheenjohtaja 

Reserviläisen kunniakkain tehtävä
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Lapin lennosto juhlii 
SATAVUOTISTA taivaltaan 
työn merkeissä:

• LAPIN ALUETOIMISTO •

n Maanpuolustustyö on yksi aluetoi-
miston keskeisistä tehtävistä. Maan-
puolustustyön kokonaisuus muodos-
tuu tuesta sotiemme veteraaneille sekä 
maanpuolustus- ja kansalaisjärjestöil-
le, sotilassoittotoiminnasta, kirkolli-
sesta työstä, maanpuolustusta käsit-
televästä viestinnästä sekä erilaisista 
maanpuolustustapahtumista. Jääkä-
riprikaatin osalta Lapin aluetoimisto 
koordinoi kaikkien puolustusvoimi-
en toimijoiden maanpuolustustyön 
alueellaan. 

Yksi maanpuolustustapahtuma, Puo-
lustusvoimat 100 -tapahtumana, oli 
kesäkiertue Rovaniemellä, jonka yh-
teydessä oli kalustoesittely ja toiminta-
näytöksiä Lordiaukiolla. Ulkoilmakon-
sertit ovat aina riippuvaisia viikonpäi-
västä ja säästä. Helteisen kesän jälkeen 
saimme pitää konsertin kohtuullisen 
hyvässä säässä. Yleisöä oli hienosti ja 
soittokunnat erinomaisia. Yleisö oli 
tyytyväinen konserttiin, joten toivot-
tavasti saamme myös jatkossa nauttia 
vastaavanlaisista konserteista.

Puolustusvoimien toteuttamaa re-
servin koulutusta ovat kertausharjoi-
tukset, puolustusvoimien vapaaehtoi-
set harjoitukset, sodan ajan joukkojen 
vapaaehtoistoiminta sekä Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistykseltä tilattu 
koulutus. Näistä reservin koulutusta-
pahtumista muodostuu reservin kou-
lutusjärjestelmän kokonaisuus.

Joukkojen ja esikuntien kertaus-
harjoituksissa koulutetaan yksiköitä 
sodan ajan kokoonpanoissa. Joukko-
jen kertausharjoitukset ovat reservin 
koulutusjärjestelmän tärkein koulutus-
tapahtumamuoto. Tehtäväkohtaisissa 
kertausharjoituksissa koulutetaan 
päällystöä, erikoishenkilöstöä tai ke-
hitetään muun henkilöstön osaamista. 

Aluetoimiston vuoden tärkein ker-
tausharjoitus toimeenpantiin kesä-
kuussa Kemin ja Rovajärven alueel-
la. Projektiupseeri majuri Arto Liljan 
johdolla suunniteltu harjoituskoko-
naisuus oli hyvin haastava. Harjoi-

tus edellytti pitkäjänteistä ja tarkkaa 
suunnittelua. Valmistelut aloitettiin 
noin kaksi vuotta ennen harjoitusta ja 
huoltotoimet kestävät vielä pitkään. 
Harjoituksesta saatiin hyvää oppia 
tulevien harjoituksien suunnitteluun. 
Oli hieno nähdä reserviläisten korkea 
osaaminen ja järkähtämätön asenne 
tehtävän toteuttamiseksi. Uskon, et-
tä harjoitus oli kaikille vaativuuden 
ohella myös palkitseva. Erityiset kii-
tokset on annettava vielä Liljan Artol-
le perusteellisesta työstä, niin harjoi-
tuksen suunnittelun kuin toimeenpa-
non osalta.

Puolustusvoimien vapaaehtoisia 
harjoituksia järjestetään suunnitel-
mallisesti täydentämään kertaushar-
joituksia. Jääkäriprikaati tilaa myös 
Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä 
koulutustapahtumia, joissa annetaan 

yksilön ja joukon lisä- ja täydennys-
koulutusta. Näiden tapahtumien osalta 
Jääkäriprikaati asettaa tavoitteet ja tu-
kee lain ja asetusten mukaisesti. Li-
säksi MPK järjestää omaa sotilaallista 
valmiutta palvelevaa koulutusta, jota 
Puolustusvoimat tukee esimerkiksi 
antamalla käyttöön tiloja ja materi-
aalia. Yhteistoiminta MPK:n kanssa 
on kaikin tavoin sujuvaa ja prosessi 
on selkeä.

Tämän hetken haasteena Puolustus-
voimien järjestämien ja MPK:lta tilat-
tujen vapaaehtoisten harjoitusten koh-
dalla on harjoitukseen osallistuvien 
määrän ja osaamistason ennakoimat-
tomuus. Osa koulutettavista saattaa 
olla vain muutama kuukausi aiemmin 
kotiutuneita ja osa jo vuosikymme-
niä reservissä olleita. Tämä vaikuttaa 
luonnollisesti ennen harjoitusta va-

rattavan materiaalin ja koulutustilo-
jen määrään, koulutuksen sisällön ja 
koulutusryhmien suunnitteluun sekä 
koulutustapahtuman tavoitteiden to-
teutumiseen. Vaikka harjoituskutsussa 
reserviläistä pyydetään vastaamaan 
harjoitukseen osallistumisestaan tai 
poisjäännistään juurikin harjoituksen 
valmistelujen helpottamiseksi, niin 
valitettavan harva vaivautuu jättä-
mään valmiiksi maksettua lomaketta 
postiin. Tätä kautta panos-tuotos ei 
aina kohtaa odotuksia.

Tämä on asia, jonka olen ottanut 
kehitettäväksi toiminnaksi. Tämä 
edellyttää yhteistoimintaa aluetoimis-
ton, MPK:n ja sodan ajan komentaji-
en sekä päälliköiden kanssa. ”Tuote” 
on mielestäni erinomainen, sitä pitää 
kuitenkin yhdessä hieman ”säätää” 
tai kehittää. Tavoitteena on keskittyä 

entistä enemmän keskeisten sodan 
ajan joukkojen ja henkilöstön suori-
tuskykyjen kehittämiseen. Sodan ajan 
komentajat ja päälliköt tulee saada en-
tistä kiinteämmin mukaan suunnittele-
maan ja toteuttamaan oman joukkonsa 
vapaaehtoistoimintaa. Uskon, että tätä 
kautta voidaan entistä paremmin ke-
hittää sodan ajan joukon motivaatiota 
ja kiinteyttä.

Laki vapaaehtoisesta maanpuo-
lustuksesta on parhaillaan uusitta-
vana. Mietinnössä ja lakiehdotuksen 
luonnoksessa esitetään sotilaallisen 
koulutuksen keskittämistä Puolus-
tusvoimille. MPK:n vastuulle tulisi 
lakiehdotuksen mukaan sotilaallisia 
valmiuksia palveleva koulutus, varau-
tumis- ja turvallisuuskoulutus, johta-
mis- ja kouluttajakoulutus, perehdyt-
tämiskoulutus sekä kansainvälinen 
koulutus. Tavoitetilan mukaan uusi 
laki tulisi voimaan vuoden 2020 alus-
ta. Jääkäriprikaati on antanut oman 
lausuntonsa lakiesitykseen. Samoin 
ovat tehneet kaikki keskeiset toimi-
jat. Mahdollisten muutoksen kanssa 
pärjätään, mutta uusiin tehtäviin tulee 
saada riittävästi resursseja.  

Reserviläisten Kalottiottelu on pe-
rinteinen tapa mitata eri maiden re-
serviläisten osaamista sotilastaidoissa. 
Tänä vuonna se järjestettiin ensim-
mäistä kertaa Virossa. Kävin tarkis-
tamassa järjestelyt ja kannustamassa 
omia joukkueita. Suomea edusti kolme 
joukkuetta, joiden tukena oli vankka 
tukijoukko. Oulun joukkue oli jouk-
kuekilpailun voittaja. Viron Kaitseliit 
onnistui erittäin hyvin ”ensikertalai-
sena” kilpailuiden järjestelyistä. Kil-
pailussa olisi toki ollut mukava nähdä 
enemmänkin osallistujia. Ensi vuonna 
järjestelyvastuu on Ruotsalaisilla.

Toivotan Lapin Nuijan lukijoille oi-
kein hyvää alkavaa syksyä maanpuo-
lustuksen merkeissä!

everSTiLuuTnanTTi arTo vaaraLa
Lapin aLueToimiSTon pääLLiKKö

PÄÄLLIKÖN KYNÄSTÄ

n  Kuluvan vuoden aikana niin 
Puolustusvoimat, Ilmavoimat 
kuin myös Lapin lennosto ovat 
juhlistaneet satavuotista histo-
riaansa monipuolisesti näkyen 
ja kuuluen niin maassa, merel-
lä kuin ilmassakin. Lapin len-
noston merkkivuosi on kulunut 
pitkälti työn merkeissä: ilma-
puolustukselta edellytettävää 
korkeaa valmiutta on ylläpidet-
ty vuoden jokaisena päivänä ja 
tuntina pohjoisen monipuolisis-
sa sää- ja valaistusolosuhteissa. 

Valmiuden takana on kuiten-
kin aina perusteellinen koulutus, 
sekä vaativa ja yhä useammin 
myös kansainvälinen harjoitus-

toiminta. Lapin lennoston juh-
lavuodesta merkittävin aika on 
ehdottomasti kulunut ammatti-
laisten koulutukseen. Palkattua 
henkilökuntaa, reserviläisiä ja 
varusmiehiä on koulutettu päi-
vittäin niin lennoston kotituki-
kohdassa Rovaniemellä kuin 
puolet Suomesta kattavan toi-
minta-alueemme tukikohdissa, 
tutka-asemilla ja ennen kaikkea 
ilmatilassa.

Vastaanottaessani lennos-
ton komentajuuden heinäkuun 
alussa totesin lennoston olevan 
oivassa taistelukunnossa, mikä 
on kaikkien lennostolaisten ja 
sen lukuisten yhteistyötahojen 

työn tulosta vuosikymmenten 
saatossa. Lapin lennoston teh-
tävät ovat erittäin selkeät ja ajan 
tasalla. Lennoston päivittäisessä 
tekemisessä saamme konkreetti-
sesti sekä tehdä, että harjoitella 
kaikkia Puolustusvoimien laki-
sääteisiä tehtäviä. Suomen so-
tilaallinen puolustaminen, mui-
den viranomaisten tukeminen, 
kansainvälisen avun antaminen 
ja vastaanottaminen sekä osal-
listuminen kansainväliseen soti-
laalliseen kriisinhallintaan ovat 
kaikki läsnä lennoston toimin-
nassa päivittäin.

JATKUU SIVULLA 5

PUOLET SUOMESTA JA 
SUOMEN PUOLESTA!
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n  Puolustusvoimien vuoden suu-
rin taisteluharjoitus toteutettiin 
pääosin Rovajärven harjoitusalu-
eella 24.-29.5.2018. Jääkäripri-
kaatin, Kainuun prikaatin ja Porin 
prikaatin joukoista, sekä Panssa-
rikoulun kadeteista panssareineen 
muodostettu Taisteluosasto 460 
(TSTOS460) muodosti harjoituk-
sen sinisen puolen pääiskuvoi-
man. Sen komentajana toimi La-
pin jääkäripataljoonan komentaja, 
everstiluutnantti Ville Valkeinen. 
Harjoituksen keltaisen osapuolen 
muodostivat Panssariprikaatin, 
Porin prikaatin ja Kainuun prikaa-
tin joukot, joista oli muodostettu 
mekanisoidun taisteluosaston kal-
tainen joukko. Keltaisen puolen 
vahvennuksena oli vielä mekani-
soitu jalkaväkijoukkue Norrbotte-
nin Rykmentistä Ruotsista, sekä 
Utin jääkärirykmentin helikopte-
reita.

Rajataistelut
Harjoituksen teemana oli nopea 
valmiuden kohottaminen ja jouk-
kojen keskittäminen suoraa tehtä-
väänsä. Jääkäriprikaatin valmius-
osasto ei joutunut taisteluun Lapin 
rajavartioston joukkojen onnis-
tuessa torjumaan Jääkäriprikaatin 
valmiusyksikön vahvennusten tu-
ella keltaisen ensimmäiset tiedus-
teluluontoiset hyökkäykset. Tässä 
vaiheessa erityisesti tiedustelutu-
lenjohtajien taidot nousivat koros-
tetusti esille heidän ratkaistessaan 
taistelun sinisten hyväksi.

Vihollinen iskee 
koko voimallaan
Alun epäonnistumisestaan sisuun-
tuneet keltaiset iskivät pian koko 
voimallaan. Tätä mekanisoitua 
myrskyä vastaan Jääkäriprikaatin 
Valmiusyksikkö sai venyttää kaik-
ki voimansa ja taitonsa. Taistelut 
olivat monivaiheisia, pitkäkestoisia 
ja joukkojen kannalta erittäin kou-
luttavia. Normaalista poikkeava 
keväinen lämpöaalto helli taisteli-
joita, jotka hikoilivat Naarmankai-
ran harjanteilla, vaaroilla, jängillä 
ja kankailla. Kaksipuolinen simu-
laattorijärjestelmä (KASI) elävöit-
ti taistelua kuvaten taistelijoille 
eri aseiden vaikutusta epäsuorasta 
tulesta ja lentorynnäköistä miino-

jen kautta suora-ammunta aseiden 
tuleen. Hienosta tekniikasta huoli-
matta erotuomareilla oli silti edel-
leen paikkansa, sillä lasertoiminen 
simulaattorijärjestelmä ei kykene 
kuvaamaan kaikkea asevaikutusta 
realistisesti. Ohut lehvästö on suoja 
laserilta mutta ei panssarivaunuka-
nuunan nuoliammukselta tai ryn-
näkköjääkärin konekivääritulelta.

Teräsmyrsky huipentuu 
Alkuvaiheessa valmiusyksikkö vii-
vytti keltaisia joukkoja yksinään, 
kunnes sinisen puolen taisteluosas-
to ehti alueelle ja otti päävastuun 
hyökkääjän torjumisesta. Taistelut 
levisivät tässä vaiheessa syvälle 
alueelle Naarmantien suunnassa. 

Taisteluosasto 460:n iski keltaisen 
puolen joukkojen kylkeen pyrkien 
katkaisemaan niiden etenemisen 
etelän suuntaan. Onnistumisia ja 
epäonnistumia, hienoja suorituksia 
ja katkeria tappiota, koukkauksia, 
vastaiskuja ja rajua tulenkäyttöä 
näkivät mm. Ristilammen ja Lii-
vankankaan, Rytikeron tien, Yli- ja 
Ala- Naarmaselän, Repomännikön, 
Taikinapalon, Hautavaaran, Lai-
tavaaran ja Kypärä- Hirvasselän 
maisemat, jotka ovat tuttuja mo-
nista aiemmistakin harjoituksista.

Taisteluharjoitus saavutti huip-
punsa raivokkaassa teräsmyrskys-
sä kahden taisteluosaston tavoi-
tellessa Naarmankairan herruutta 
harjoituksen taisteluvaiheen kah-
tena viimeisenä päivänä. Tässä 
vaiheessa keltaisen etenemistä 
hidastettiin ilmavoimien iskuilla 
keskeisiä siltakapeikkoja vastaan. 
Everstiluutnantti Valkeinen te-
ki rohkean päätöksen antaessaan 
Jääkäriprikaatin 1. Jääkärikomp-
paniasta, sekä aliupseerikurssin 
jääkäri- ja kranaatinheitinlinjasta 
muodostetulle 2. Jääkärikomppa-
nialle erittäin vaativan, yli 70 km 
mittaisen koukkaustehtävän. Vaa-
tiva tehtävä onnistui ja kapteeni 
Miettisen johtama komppania iski 
vihollisen kylkeen odottamatto-
masta suunnasta onnistuen mm. 
tuhoamaan keltaisen johtamisen 
kannalta keskeisiä viestiasemia. 
Tästä huolimatta vihollisen pans-
sarikärki tuntui jatkavan vastus-
tamatonta etenemistään. Onneksi 
sinisen komentajalla oli vielä oma 
panssarinyrkkinsä käytössään ja 
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n POHJOINEN 18 -harjoitus järjestettiin 21.5.–
7.6.2018 välisenä aikana Rovaniemen - Sodankylän 
- Rovajärven alueilla. Harjoitus oli Maavoimien 
tämän vuoden pääsotaharjoitus ja sen johti Maa-
sotakoulu eversti Asko Muhosen johdolla. Har-
joitukseen osallistui joukkoja kaikista Maavoimien 
joukko-osastoista, PVLOGL:sta, PVJJK:sta, PE:n 
alaisista laitoksista sekä Rajavartiolaitoksesta, yh-
teensä noin 8 200 sotilasta ja noin 1 500 ajoneu-
voa. Jääkäriprikaatista harjoitukseen osallistuivat 
joukkotuotannossa olevat varusmiesyksiköt sekä eri 
kertausharjoituksiin käsketyt reserviläiset koulutta-
jineen ja toimivine johtajineen.

Näin suuren harjoituksen suunnittelu ja valmis-
telu on mittava urakka. Siihen osallistui ennen har-
joitusta lähes jokainen prikaatilainen valmistelujen 
jossain vaiheessa. Päävastuun suunnittelusta kantaa 
kuitenkin projektiupseeri. Tämä kunnia lankesi tällä 
kertaa majuri Anssi Saloselle. Anssi selviytyi mit-
tavasta urakasta kiitettävästi. Kiitokset ja onnittelut 
hienosti tehdystä työstä!

Harjoituksessa oli kaksi vaihetta. Ensin oli kuusi 
vuorokautta kestänyt taisteluharjoitusvaihe, jossa 
kehitettiin joukkojen suorituskykyä osana sotilas-
alueen taistelua poikkeusolojen tehtävissä. Harjoi-
tuksen teemana oli toiminta nopeassa tilanneke-
hityksessä jossa suorituskyvyt kasvoivat asteittain 
joukkojen toimeenpanon ja perustamisen etene-
misen tahdissa. Taisteluharjoitusvaiheessa tilanne 
eteni varsin reaaliaikaisesti normaaliolojen häi-
riötilanteista valmiuden säätelyn kautta vihollisen 
lyömiseen. Testasimme valmiusosaston, valmius-
yksikön ja varusmiesyksiköiden toimintaa. Lisäksi 
harjoittelimme virka-avun antamista poliisille ja 
yhteistoimintaa Lapin rajavartioston kanssa.

Toinen vaihe, Maavoimien vaikuttamisharjoitus, 
kesti yhdeksän vuorokautta ja se huipentui koulu-
tustarkastusammuntaan. Vaikuttamisharjoitus koos-
tui tykistö-, panssaritorjuntaohjus- ja jalkaväkiam-
munnoista.

Harjoituksen tavoitteena oli harjaannuttaa kanta-
henkilökuntaa, reserviläisiä ja varusmiehiä omassa 
poikkeusolojen tehtävässä. Muun muassa esikun-
nan henkilöstöä harjaannutettiin esikuntatyöskente-
lyyn sekä taisteluiden suunnitteluun ja johtamiseen. 
Koko harjoituksen ajan keskiössä oli eri aselajien 
välinen yhteistoiminta, tulenkäyttö sekä johtamis-
järjestelmät ja johtaminen.

Mielestäni tavoitteisiin päästiin. Osaaminen 
kehittyi päiväpäivältä ja jo aiemmin opitut asia 
palasivat reserviläisille nopeasti mieleen. Pitkän 
harjoituksen etuna on se, että toistoja suorituksissa 
tulee enemmän ja osaamisessa aletaan päästä rutii-
nitasolle.

Harjoituksen aikana mitattiin niin joukkotuotan-
nossa olevien kuin kertausharjoitukseen käskettyjen 
joukkojen osaaminen. Tulosten ja havaintojen pe-
rusteella voidaan todeta, että varusmiespalveluksen 
ja kertausharjoitusten aikana annettu oppi on men-
nyt perille.

Sää oli lähes koko harjoituksen ajan aurinkoinen ja 
varsin lämmin. Lumien nopean sulamisen ja kuivan 
toukokuun johdosta maasto oli rutikuiva. Tämä asetti 
rajoituksia toiminnalle erityisesti ammuntavaiheessa. 
Kaikesta huolimatta pieniä maastopaloja syttyi mutta 
suuremmilta vahingoilta onneksi vältyttiin

everSTiLuuTnanTTi Jarmo maTTiLa
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Alueellisen koskemattomuu-
den valvonta ja turvaaminen on 
kaikkien lennostolaisten priori-
teetti numero yksi. Tarvittaessa 
päivystysvalmiudessa oleva 
aseistettu monitoimihävittä-
jä, F/A-18 Hornet, käsketään 
ilmaan tunnistustehtävälle. 
Onnistuneen tunnistuslennon 
takana on iso joukko ihmisiä, 
joilla on käytössä ilmapuolus-
tuksen järjestelmien mahdol-
listama tilannekuva ja johta-
misjärjestelmä. Se, että tunnis-
tamattomasta ilma-aluksesta 
saadaan tarvittavat tiedot ja 
laadukas tunnistuskuva myös 
yöllä, vaatii paljon osaamista 
koko järjestelmältä. Kulloin-
kin vuorossa olevien ihmisten 
saumaton yhteistyö ja riittävät 
toistot sekä työtunnit moni-
puolista sekä laadukasta har-
joittelua vuosien saatossa ovat 
kaiken toiminnan pohja.   

Toimintaympäristö 
muutoksessa
Viimeaikaiset turvallisuusym-
päristössä tapahtuneet muutok-
set, Itämeren sotilasstrategisen 
merkityksen ja arktisen alueen 
sotilaallisen merkityksen kas-
vaminen, eivät aiheuta mer-
kittäviä muutoksia toimintaan 
lennoston toisen vuosisadan 
alkaessa. Venäjä on ja pysyy 
rajanaapurinamme: lennos-
tolla on lähes 800 kilometriä 
itärajan ilmatilaa turvattavana. 
Itämeren alueen lisääntynyt so-
tilaallinen toiminta näkyy myös 
Lapin lennoston päivittäisessä 
toiminnassa. Venäjä modernisoi 
ilmavoimiaan ja se näkyy myös 
lähialueellamme uusiutuvana 
kalustona ja sen mahdollistami-
na toimintatapojen muutoksina. 
Venäjän asevoimat on saanut 
viimeisen reilun vuosikym-
menen aikana sotakokemuksia 
operaatioistaan Georgiassa, 
Krimillä ja Itä-Ukrainassa sekä 
Syyriassa: sieltä hankitut opit 
ja ilmavoimien toimintatavat 
näkyvät niin täällä pohjoisessa 
kuin Itämerelläkin. 

Ilmaston lämpeneminen 
lisää arktisen alueen hyödyn-
nettävyyttä niin kuljetuksiin 
kuin mannerjalustan sisältä-
mien luonnonvarojen aiempaa 
kannattavampaan kaupalliseen 
hyödyntämiseen. Taloudellisen 
aktiivisuuden lisääntyminen 
arktisilla merialueilla ja Koil-
lisväylän turvallisen purjehdus-
kauden pidentyminen lisäävät 
väistämättä myös sotilaallista 
läsnäoloa Pohjoisella Jäämerel-
lä ja sen lähialueilla.

Toimintaympäristön 
muutokseen vastataan 
toimintavalmiudella   
Toimintavalmius ja sen luoma 
sotilaallisten uhkien ennal-
taehkäisy tulevat entisestään 
korostumaan myös lennoston 
toiminnassa. Aiempaa vilk-
kaampi harjoitustoiminta ja 
lisääntynyt kansainvälinen 
yhteistyö antavat meille oivan 
mahdollisuuden arvioida ja 
kehittää toimintaamme kohti 

erinomaisuutta. Aito ja uskot-
tava toimintavalmius edellyt-
tää riittävää sekä monipuolista 
harjoitustoimintaa: ”Niin sodit 
kuin harjoittelet” pitää paik-
kansa myös ilmassa. 

Poikkeusolojen suoritusky-
vyn ylläpito ja kehittäminen on 
osa päivittäistä toimintaamme 
myös infrastruktuurin osalta. 
Lennoston tukikohtaverkosto 
mahdollistaa hävittäjäkaluston 
tukeutumisen alueellemme ja 
verkosto vaatii jatkuvia toimia, 
jotta sen kunto säilyy hävit-
täjätoiminnan vaatimusten 
mukaisena. Pohjois-Suomen 
kasvavat matkailijamäärät ta-
kaavat alueen lentokenttien 
infrastruktuurin investoinnit, 
joista hyötyvät tarvitsijat. Niin 
elinkeinoelämän kuin maan-
puolustuksen tarpeet on yhteen 
sovitettavissa, kun yhteistyö 
on avointa ja jatkuvaa. Toi-
mintavalmius ja ilmavoimien 
toiminnan erityisvaatimukset 
voidaan ottaa huomioon, kun 
lentotoiminnan vaatimia ra-
kennushankkeita suunnitellaan 
ja toteutetaan. Tämä vaatii 
pitkäjännitteistä ja jatkuvaa 
yhteistyötä eri viranomaisten 
ja yritysten kanssa maakunta-
kaavan valmistelusta aina yk-
sittäisen lentoaseman kiitotien 
päällystyöhön asti.

Viikoittaista ja konkreet-
tista puolustusyhteistyötä 
kustannustehokkaasti 
Puolustusyhteistyö EU- sekä 
Nato-maiden kanssa ovat tär-
keä ja luonnollinen osa reagoi-
dessa turvallisuusympäristössä 
tapahtuneisiin muutoksiin. 
Tästä erinomainen, ja jo vuosia 
jatkunut käytännönläheinen, 
esimerkki on yhteistyö Suo-

men, Ruotsin ja Norjan välillä 
Pohjoiskalotin ilmatilassa har-
joittelu. Meillä on käytettävissä 
harjoitteluun alue, jonka koko 
on vastaava kuin Belgian, Hol-
lannin ja Saksan länsiosien il-
matila aina Itämeren rannalta 
Hampurista Alppien eteläosiin 
Müncheniin saakka. 

Viikoittainen harjoittelu 
yhdessä ruotsalaisten ja nor-
jalaisten kollegoiden kanssa, 
mahdollistaa erittäin kustan-
nustehokkaan tavan harjoitella 
ilma-aseen eri osa-alueita moni-
puolisesti ja kukin omista tuki-
kohdistamme toimien. Saamme 
yhteistyöllä, tarpeiden ja resurs-
sien mukaisesti, ilmaan riittävän 
isoja lento-osastoja. Voimme 
harjoitella eri konetyyppien 
kanssa vaativia ja huolellisesti 
valmisteltuja harjoitusskenaa-
rioita, joista saadut opit ja koke-
mukset hyödyttävät kaikkia osa-
puolia. Yhteinen harjoittelu lisää 
eri maiden järjestelmien yhty-
eenliitettävyyttä, tuo näkyvyyttä 
ja osoittaa kolmen pohjoismaan 
suorituskykyä ja sitä kautta luo 
uhkien ennaltaehkäisykykyä.

 

Reserviläisten merkitys 
ilmapuolustukselle
Lennoston terävin kärki ei 
toimi pitkään ilman laajaa ja 
motivoitunutta reserviläisten 
joukkoa, joka takaa valmiutta 
kohotettaessa lentokaluston ja 
sen vaatimien toimintojen ha-
jauttamisen, volyymin noston 
ja jatkuvuuden. Puolustusvoi-
mien juhlavuoden teema onkin: 
Maanpuolustus kuuluu kaikille. 
Viime vuosina lennoston reser-
viläiset ovat entistä useammin 
saaneet kutsun kertaamaan tai-
tojaan ja päivittämään tietojaan 
kertausharjoituksiin. 

Tämän vuoden merkittävin 
harjoitus, Härkä18, on edes-
sä lokakuussa. Harjoituksessa 
saamme koulutettua merkittä-
vän määrän Rovaniemen tuki-
kohdan joukkoja, joiden panos 
lennostolle on ensiarvoisen 
tärkeää. Teillä reserviläisillä 
on merkittävä määrä myös ”si-
viiliosaamista” koulutuksenne 
ja ammattinne kautta. Pyrim-
me entistä paremmin hyödyn-
tämään tätä laajaa osaamista 
harjoituksissa.  

Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuskoulutuksen kysyntä ja tar-
jonta on Rovaniemellä moni-
puolista. Vapaaehtoinen harjoi-
tustoiminta tuottaa perustaitoja 
kaikille reserviläisille mutta 
myös tukikohtaympäristössä 
tarvittavaa osaamista on laa-
jasti tarjolla. Esimerkkinä täs-
tä on syyskuun alussa pidetty, 
Rollo18, harjoitus.

Viranomaisyhteistyö 
osana kokonaismaan-
puolustusta
Rovaniemi Lapin maakunnan 
keskuksena ja perinteisenä 
varuskuntakaupunkina mah-
dollistaa erinomaisesti viran-
omaisyhteistyön ja sen edel-
leen kehittämisen. Yhteistyö 
takaa mahdollisuuden vaativien 
moni- viranomaistilanteiden 
harjoittelulle, lisää kaikkien 
toimijoiden osaamista ja kes-
kinäistä luottamusta sekä ennen 
kaikkea parantaa koko laajan 
Lapin alueen turvallisuustilan-
netta ja reagointikykyä.  Lähes 
kaikki modernin länsimaisen 
tietoyhteiskunnan kokemista 
uhkakuvista ovat sellaisia, että 
ne vaativat lähes aina kaikkien 
viranomaisten yhteistyötä ja eri 
toimijoiden resurssien yhteis-
käyttöä. 

Lennosto haluaa olla ja on 
myös jatkossa aktiivien toimija 
ja yhteistyön mahdollistaja va-
ruskunnan, Rovaniemen kau-
pungin ja eri viranomaisten sekä 
elinkeinoelämän kanssa. Yhteis-
työtä viranomaisten kanssa har-
joitellaan muun muassa kaksi 
kertaa vuodessa järjestettävissä 
paikallispuolustusharjoituksissa. 

Puolustusvoimien lippujuh-
lapäivän paraati järjestetään 
Rovaniemellä 4.6.2019. Sen 
suunnittelu on jo aloitettu ja se 
on myös erinomainen mahdolli-
suus viranomaisyhteistyön har-
joitteluun käytännössä.

Lapin LennoSTon KomenTaJa 
everSTi anTTi KoSKeLa

Eversti Antti Koskela on mää-
rätty Lapin lennoston komen-
tajaksi 1.7.2018 lukien. Ennen 
lennostoon siirtymistä hän toi-
mi ilmavoimien huoltopäällik-
könä huolto-osastolla Ilma-
voimien esikunnassa. Aiem-
min hän on palvellut muun 
muassa Satakunnan lennos-
ton esikuntapäällikkönä sekä 
Lentosotakoulun johtajana. 
Hän suoritti yleisesikuntaup-
seerin tutkinnon vuonna 2005 
ja hänet ylennettiin everstiksi 
vuonna 2016.
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yliluutnantti Uutelan johta-
ma panssarikomppania PST- 
ohjuksineen ja panssareineen 
kuritti armotta hyökkäävää 
panssariyksikköä.

Lopuksi
Mittava taisteluharjoitus oli 
parasta mahdollista koulu-
tusta kesäkuun 14. päivänä 
kotiutuville varusmiehille ja 
palvelustaan jatkaville am-
mattisotilaille eri tasoilla 
taisteluosaston komentajas-
ta komppanian päälliköiden 
kautta joukkueen johtajiin. 
Tässä suuri kiitos lankeaa har-
joituksen johdolle ja erityises-
ti Panssariprikaatille, joka toi 
vastuksista huolimatta koko 
”lauttansa” Naarmankairaan. 
Suuri panssariajoneuvojen 
määrä ja röyhkeän hyökkäävä 
taktiikka antoivat realistisen 
kuvan todellisen vastustajan 
toiminnasta. Maaliosastoja 
vastaa harjoitellessa on help-
po voittaa mutta tämä harjoi-
tus oli jotain vallan muuta. 
Opiskelemme samalla itse 
uusien panssareidemme käyt-
töä. Tällöin on muistettava, 
että panssareita ei pidä hajaut-
taa. Sinne tänne ripoteltujen 
panssareiden voima jää niiden 
osien summaa pienemmäksi. 
Mitä vähemmän panssareita 
on käytössä, sitä keskitetym-
min niitä tulee käyttää. Tämän 
osoitti taisteluharjoituksen vii-
meinen päivä selkeästi.  

Olemme koulutuksessa oi-
kealla tiellä mutta emme voi 
tuudittautua itsetyytyväisyy-
teen. Oma tempomme on ol-
tava ainakin yhtä hyvä kuin 
vastustajalla, muuten jäämme 
armotta jalkoihin. Tämä on 
jokaisen johtajan ja soturin 
kaikilla tasoilla muistettava. 
Kun havaitset vihollisen en-
sin ja isket ensin, olet tiellä 
voittoon. Jos tulet havaituksi 
ja vastaat vain vihollisen toi-
miin, olet tiellä tuhoon. Oli ilo 
havaita, että nämä perusteesit 
on sisäistetty Lapin jääkäri-
pataljoonan yksiköissä. Läm-
möllä seurasin Valmiusyksik-
kömme ja harjoituksessa 2. 
Jääkärikomppanian nimellä 
toimineen jääkäriyksikkömme 
ripeitä suorituksia, sekä pans-
sarintorjujien ja heitinmiesten 
reippaita ryhmittymisiä ja tu-
litoimintaa.

ari mure
TaiSTeLuoSaSTon 

pääKouLuTTaJa, 
JääKäripriKaaTin 

KouLuTuSpääLLiKKö
pSTK/ LapJp, 

SaapumiSerä ii/90
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Harjoituksen johtaja kertoi harjoituksesta vierailijoille harjoi-
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n  Ylitorniolla pidettiin kesä-
kuun lopulla kauan odotetut 
hautajaiset. Ihantalan tulimyrs-
kyssä 29.6.1944 kadonneen 
jääkäri Antti Koivuniemen 
jäännökset olivat löytyneet ja 
hänet voitiin saattaa kaatunei-
den asetoveriensa rinnalle san-
karihautaan.

Epätietoisuus isän kohtalos-
ta päättyi kahden tyttären ja 
muun suvun osalta, kun pie-
ni valkoinen arkku laskettiin 
maan poveen. Juuri samaan 
paikkaan, johon muistokukat 
oli totuttu tuomaan jo vuosi-
kymmenten ajan.

Kirkkoherra Matti Salmi-
nen toimitti hautaan siunauk-
sen kirkossa. Jääkäriprikaati ja 
Ylitornion reserviläiset toteut-
tivat sotilaalliset kunnianosoi-
tukset.

ERKKI KIVINIEMEN 
MUISTOLLE 

Hyvä ystävä, 
taistelupari on poissa 

n  Ensimmäisen kerran tapasin Erkin v. 1961, jolloin hän oli 
tullut Kemijärven seminaarin pääsykokeisiin. Hänen vanhempi 
veljensä Tapani oli tullut hyväksi ystäväkseni seminaariaikoi-
hin. Tapani oli veljelleen antanut vihjeen, että: ... " jos sattuisit 
pääsemään oppilaitokseen, ota yhteyttä Eeroon, hän ehkä auttaa 
asuntoasioissa aluksi. .. " Niinpä Erkki sai meiltä huoneen ja 
opiskelu alkoi. 

Jo tällöin Erkin iloinen, sanavalmis ja ystävällinen luonne 
ja olemus tulivat mainiosti esille. Neljän vuoden aikana löytyi 
myös Tuulikki ja avioliitto syntyi. Armeijan jälkeen työelämä 
vei heidät aluksi Kittilän Tepaston koululle. Sieltä virkavapaalla 
Erkki koulutti itsensä opinto-ohjaajaksi Jyväskylän yliopistossa. 
Valmistuttuaan hän oli vuoden opinto-ohjaajan virassa Posiolla 
ja valittiin sitten Kemijärven Lepistön koulun opinto-ohjaajaksi 
v. 1974. Marko ja Jarkko olivat jo perheessä ja Marko aloitti 
koulun Särkelän koulussa. Perhe sai vielä Pertun ja pojat saivat 
vielä jokainen yhteisen siskonkin, Maarian. Seuraava virka-
tehtävä oli Lepistön yläasteen rehtorin virka, mistä Erkki jäi 
eläkkeelle v. 2003. 

Alussa mainittu "taistelupari"-käsite kehittyi vähitellen, aluksi 
ehkä lentopallossa. Kemijärven reservinupseereissa oli Erkki he-
ti mukana aktiivisesti. Lopulta hän oli yli 20 v. kerhon puheen-
johtajana ja nimettiin lopuksi kunniapuheenjohtajaksi. Vuonna 
1985 yhdistyksen 50-vuotisjuhlakokouksessa tehtiin päätös, 
että jokaisena Mäntyvaaran taistelun muistopäivänä 20.12. sy-
tytetään roihutulet muistomerkille. Samoin päätettiin, että koko 
alue siistitään keväisin lumien sulettua. Oli pari miestä, jotka 
sitoutuivat nämä tehtävät suorittamaan: Erkki ja minä. Lähtö 
Mäntyvaaraan tapahtui aina klo 7.00 kelistä riippumatta. Muis-
tan aina, miltä tuntui työn jälkeen ottaa lakki päästä ja hiljentyä 
patsaan edessä ja aina lukea mielessä muistopatsaan sanat: 
"Tässä auttoi Herra." Erkin Perttu-poika halusi myös mukaan jo 
koulupoikana. 

Toinen yhteinen asia oli se, kun sotien veteraanit alkoivat 
suunnitella Kemijärven veteraanimatrikkelia. Kemijärven sota-
veteraanien puheenjohtajana oli tuolloin Veijo Kesäläinen ja hän 
sai Erkin ryhtymään toimeen, mutta samalla Erkki vaati, että 
minun piti tulla hänen aisaparikseen. Kova työ veteraanien tu-
ella alkoi ja matrikkelin ensimmäinen osa "Isänmaan vapauden 
puolesta " oli valmis vuonna 1998. Täydennysosa oli kansissa 
vuonna 2004. "Taistelupari" -nimi oli saanut sinetin. 

Uusi ponnistus alkoi v. 2000. Lapin lennoston silloinen komen-
taja ev. Sippo Ryynänen oli saanut idean käyttää jokaisen saapu-
miserän aliupseerioppilaat Mäntyvaaran taistelumuistomerkillä. 
Erkki Alaluusua oli Rovaniemen sotaveteraanien yhteyshenkilönä 
ajamassa asiaa ja hän "käski" tst-parin töihin. Joka vuosi kaksi 
kertaa asia hoidettiin aina vuoteen 2014, jolloin Lennosta ei enää 
ottanut varusmiehiä koulutukseen. Erkin maanpuolustustyö vei 
hänet reserviupseeriliiton ja sotaveteraaniliiton järjestötöissä hoi-
tamaan asioita aina valtakunnallisiin tehtäviin asti. 

Kaiken edellä mainitun lisäksi, "siinä sivussa", joku sanoisi, 
Erkki laulumiehenä toimi mm. Laudus kuorossa sekä lukematto-
missa tilaisuuksissa mm. juhlissa, syntymäpäivillä ja veteraanien 
hautajaisissa. Kuinkahan monta kertaa hän lauloi "Veteraanin 
iltahuudon"?

Kristillisyys sai Erkin elämässä aina vain voimakkaamman 
sijan. Kemijärven seurakunta sai hänestä toimeliaan kirkko-
valtuuston puheenjohtajan ja - neuvoston varapuheenjohtajan. 
Israelin matkojen johtajana hän toimi toistakymmentä kertaa. 
Särkikankaan raamattupiirin vetäjänä Erkki tutki opetettavan 
kohdan tarkasti ja esitti työnsä aina paperille kirjoitettuna! 

Sairaus vei voimat. Välillä se näytti voitetulta, mutta sen 
iskiessä uudelleen sen voima voitti. Muistan aina elävästi sen 
puhelinsoiton, jonka sain kesällä 2017: "Veteraanityö loppuu 
osaltani tässä ja nyt." Ääni oli vakava. Varapuheenjohtajan oli 
alettava työhön. Surusanoma tuli 2.3.2018. Saatoimme Erkin 
haudan lepoon perjantaina 23.3.2018. Haudalle jäi valtava määrä 
sinivalkoisia kukkia. Erkin ystävät ja läheiset olivat muistaneet 
häntä ja Erkin perhettä lukemattomin adressein ja muistamisin 
osanottoina kotiin. Erkin työmäärä yhteisten asioitten hyväksi 
tuli muistotilaisuudessa erittäin hyvin esille. Lopuksi muis-
tosanoissaan Kemijärven entinen kappalainen rovasti Heimo 
Kajasviita antoi lohduttavasti voimakkaan todistuksen Erkistä, 
että hän on vain siirtynyt Taivaan Isän huomaan. 

Jäähyväisenä Erkin taivasmatkalle haluan kertoa sanat, jotka 
lausuimme aina veteraanien arkuilla, loppuosan niistä:" Kaikki-
valtias, armollinen Jumala siunatkoon työsi ja antakoon Sinulle 
ikuisen rauhan ja iankaikkisen elämän taivaassa." 

Kiitos Erkki! 

Taisteluparisi Eero Kanniainen

Jääkäri Koivuniemen 
pitkä odotus päättyi

n Hyvät Antti Koivuniemen 
omaiset ja saattoväki!

Kantakortin mukaan Ant-
ti Sefanjas Koivuniemi astui 
palvelukseen 12.9.1930 Ou-
lussa. Hän vannoi sotilasvalan 
7.11.1930 Pohjanmaan Jääkä-
ripataljoonassa ja nimitettiin 
jääkäriksi. Hänet vapautettiin 
täysinpalvelleena 11.9.1931.

Raatteen tiellä ja 
Kuhmossa
Kiristyneen kansainvälisen 
tilanteen tähden myös jää-
käri Koivuniemi käskettiin 
15.10.1939 Yleiseen kertaus-
harjoitukseen. Hän sai mää-
räyksen Jalkaväkirykmentti 
27:ään, yhtenä sen lähes 3000 
sotilaasta.

Talvisota syttyi 30.11.1939. 
Pian JR 27 sai tehtävän vapaut-
taa Suomussalmi osana Ryhmä 
Siilasvuota. Neuvostosotilaat 
karkotettiin kirkonkylästä jou-
lukuun puolivälissä. Kun vuosi 
vaihtui, alkoivat kuuluisat Raat-
teen tien taistelut. Niissä tuhot-
tiin yksi vihollisdivisioona.

Lyhyen levon jälkeen JR 27 
hiihti Kuhmoon. Ylitorniolai-
set taistelivat 29.1.1940 lähtien 
Repola–Kuhmo -tien varressa. 
He saivat aikaan motin Sau-
najärven kannaksen maastoon, 
mutta vastustaja piti puolensa 
sodan loppuun asti.

Talvisodan rauha solmittiin 
13.3.1940. Mutta Antti Koivu-
niemi ”lomautettiin toistaisek-
si” vasta 30.4.1940.

Sallassa, Kiestingissä ja 
Vienan kanavalla
Lomautus kesti runsaan vuo-
den. Kun sota taas näytti mah-
dolliselta, joukkoja kutsuttiin 
ylimääräisiin kertausharjoituk-
siin. Antti Koivuniemi määrät-
tiin JR 54:ään 16.6.1941.

Ennakoitu sota syttyi 22.6. 
Neuvostoliitto pommitti myös 
Suomea, joten 25.6. päämi-
nisteri totesi, että Suomi on 
sodassa. Niinpä JR 54 siirtyi 

1.7.1941 valtakunnan rajan yli.
Antti Koivuniemen tie kul-

ki Sovajärven – Tuutijärven 
kautta pohjoiseen niin, että 
syyskuun alussa 1941 oltiin 
jo Sallan Alakurtissa ja kuun 
lopulla Vilma- eli Verman-
joen tasalla. JR 54 pysyi siinä 
17.1.1942 saakka. Sitten ryk-
mentti siirtyi Kajaaniin hiihtä-
en lähes 450 kilometriä. 

Rintamien vakiinnuttua 
vanhimpia ikäluokkia ryhdyt-
tiin kotiuttamaan. Jääkäri Koi-
vuniemen kantakortissa lukee 
”Vapautettu 20.3.1942.”

Vajaat neljä kuukautta myö-
hemmin 1909–1911 syntyneet 
ikäluokat kutsuttiin uudelleen 
palvelukseen. Jääkäri Antti 
Koivuniemi ilmoittautui hei-
näkuussa 1942 joukkoon, jota 
komensi jääkärieversti Albert 
Puroma. Virallisesti se oli JR 
12, mutta se tunnettiin Jänkä-
jääkäreinä.

Jänkäjääkärien mukana 
Antti Koivuniemi osallistui 
Kiestingin itäpuolella Laki- 
eli Lohijärven suunnan puo-
lustustaisteluun heinä-syys-
kuussa 1942.

Asemasodan vuosinakin JR 
12 vaihtoi paikkaa. Kiestin-
gin suunnalta mentiin loka-
kuussa Nurmeksen Poroky-
lään varuskuntakoulutukseen. 
Tammi-helmikuun vaihteessa 
1943 rykmentti marssi Ääni-
sen luoteisrannalle. Kesästä 
lähtien sen vastuulla oli ns. 
Hiisijärven lohko Vienan ka-
navan varrella.

Eversti Yrjö Hanste vaih-
tui rykmentin komentajaksi 
29.1.1944. Huhtikuussa jää-
käri Koivuniemi siirrettiin 
kiväärimieheksi rykmentin II 
pataljoonaan. Sen komentaja 
oli majuri Torsten von Essen.

Kiireesti Ihantalaan
Kesäkuussa 1944 Neuvosto-
liitto aloitti Karjalan kannak-
sella suurhyökkäyksen. Ken-
raaliluutnantti Taavetti Laa-
tikainen oli siellä IV Armei-

jakunnan komentajana. Hänen 
johtoonsa siirrettiin myös 6. 
Divisioona, jota komensi lu-
jaotteinen kenraalimajuri Ei-
nar Vihma.

Vihman divisioonan ensim-
mäiset yksiköt purettiin ju-
nasta Jääskessä keskiviikkona 
25.6. Siitä marssittiin Kilpeen-
joen kylään, jonne divisioonan 
kärki, mukanaan JR 12, saapui 
27.6.

Rykmentti pidettiin heti hä-
lytystilassa ja puolustusval-
miina. Syy: Tali oli menetetty 
26.6. ja Portinhoikan puolusta-
minen kävi yhä vaikeammak-
si. Jäljellä oli enää yksi lukko: 
Ihantala. Sitä yritti murtaa yli 
20.000 sotilaan valiojoukko: 
XXX Kaartin armeijakunta.

Lauantaina 28.6. klo 9.02 
Laatikainen käski JR 12:n 
välittömästi siirtyä Ihantalan 
maastoon. I ja II pataljoona 
siirtyivät alueilleen ja saivat 
heti viholliskosketuksen. Illal-
la II P ilmoitti, että sen hyök-
käys tien suunnassa oli pysäh-
tynyt. Tappiot suuret.

Kohtalokas päivä
Sunnuntaina klo 8.00 JR 12:n 
komentaja antoi käskyn hyö-
kätä kilometrin päässä olevaa 
vihollista vastaan. Klo 9.30 
vastustaja kuitenkin aloitti 
hyökkäyksen panssarivoimin 
II P:n vasenta sivustaa vas-
taan. Klo 10 sen hyökkäys oli 
pysäytetty ja 8 panssaria tu-
hottu.

Vihollisen ilmatoiminta oli 
koko ajan vilkasta ja tykistön 
tuli voimakasta. Klo 12 saa-
tiin Stuka-pommitus rykmen-
tin edessä olevaa vihollista 
vastaan. Oma hyökkäys pääsi 
alkamaan tykistön tukemana 
klo 12.10.

Klo 13.00 II P ilmoitti, että 
sen hyökkäys oli pysähtynyt 
vihollisen tykistötulen tähden 
noin 500 metrin päähän. Tap-
piot suuret. Tuntia myöhem-
min pataljoona oli joutunut 
vetäytymään lähtöasemiinsa.

Jääkäri Antti Koivuniemel-
le päivä oli kohtalokas. Hänen 
kantakortissaan on merkintä 
”Kadonnut 29.6.44 Ihantalan 
maastossa käytyssä taistelus-
sa.” Komppania, jossa hän 
palveli, hyökkäsi tien suunnas-
sa ja oli siis koko ajan alttiina 
vihollisen tulelle. Sen tappiot 
olivat kolmannes rykmentin 
tuon päivän 52 kaatuneesta.

Päivä olisi ollut vielä ras-
kaampi, elleivät joukot olisi 
samana aamuna saaneet käyt-
töönsä upouusia panssarinyrk-
kejä.

Tilanne Ihantalassa saatiin 
vakiintumaan eikä tienhaaraa 
koskaan vallattu. Jänkäjääkä-
rit saivat uuden kunnianimen: 
Ihantalan lukko.

Antti Koivuniemen katoa-
miseen mennessä Ylitorniolla 
oli jo 180 sankarihautaa. So-
dan viimeiset kuukaudet vaati-
vat lisää uhreja. Ylitorniolaisia 
kaatui viime sodissamme kaik-
kiaan 220.

Etsintä tuottaa tulosta
Kadonneen sotilaan kohtalo 
jäi avoimeksi vuosikymme-
niksi. Vasta Neuvostoliiton 
hajottua tuli mahdolliseksi et-
siä kentälle jääneitä. Sitä työtä 
on nyt tehty yli 20 vuotta.

Runsaat kaksi vuotta sit-
ten löytyi se tuntolevy, jonka 
jääkäri Antti Koivuniemi oli 
saanut tultuaan palvelukseen 
Jänkäjääkäreihin. Tuntolevy 
johtolankana henkilöllisyys 
varmistui. Niinpä olemme nyt, 
tasan 74 vuotta katoamisen 
jälkeen, saaneet saattaa Antti 
Koivuniemen Ylitornion san-
karihautaan.

Voimme tänään olla kiitolli-
sia heille, jotka uhrasivat hen-
kensä isänmaamme puolesta. 
Voimme kiittää myös heitä, 
joiden sitkeän uurastuksen 
ansiosta jääkäri Antti Koivu-
niemi pääsi kotiseudulleen 
haudattavaksi.

Viimeinen palvelus kaatu-
neelle on toteutettu! Kiitos.

Lyhennelmä muistotilaisuuden puheesta

Kirkosta arkku saatettiin juhlal-
lisesti sankarihautaan. Kun omai-
set loivat haudan umpeen, kuul-
tiin Oi kallis Suomenmaa Ylitor-
nion mieslaulajien esittämänä.

Muistotilaisuudessa Jääkäripri-
kaatin komentaja, eversti Jyrki 
Kaisanlahti esitti Puolustusvoi-

mien tervehdyksen. Lopuksi käy-
tiin läpi jääkäri Antti Koivunie-
men sotapolku kenttärovasti evp 
Jouni Parviaisen kertomana.

Teksti: Jouni Parviainen 
Kuvat: Krista Haataja
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n  Suomessa käydystä kevään 1918 
sodasta voidaan käyttää nimeä va-
paussota, sillä se kuvaa parhaiten 
lopputulosta eli Suomen irtautumis-
ta Venäjästä. Voidaan käyttää nimeä 
kapina, koska se kuvaa sosiaalide-
mokraattien laitonta aseellista val-
lankaappausyritystä eli kapinaa, joka 
oli sodan tosiasiallinen alkusyy. Sa-
na sisällissota (kansalaissota) kuvaa 
sotatoimia, joita käytiin suomalais-
ten kesken sosialistien aseellisen ka-
pinan kukistamiseksi. Ei pidä unoh-
taa, että suomi taisteli myös nuo-
ren itsenäisyytensä suojelemiseksi 
Venäjältä leviävää vallankumousta 
vastaan. Vapaussota on oikea nimi 
kevään 1918 sodalle.  

Syksyllä 1917 levottomuudet 
ja väkivalta lisääntyivät
Porvarilliset puolueet voittivat loka-
kuun alussa pidetyt eduskuntavaalit. 
Sosialistit menettivät enemmistönsä 
parlamentissa. Heidän paikkalukunsa 
tipahti 92 edustajaan. Kun eduskun-
nan enemmistö ei ottanut käsittelyyn 
sosialistien ”Me vaadimme” ohjel-
maa, niin Suomen ammattijärjestö 
SAJ julisti yleislakon tukeakseen 
sosialistien vaatimuksia. Käynnissä 
oleva suursota, Venäjän maaliskuun 
vallankumous ja jatkuva lakkoilu 
olivat aiheuttaneet Suomessa työt-
tömyyttä ja elintarvikepulan. Po-
liittinen tilanne oli ajautunut lähelle 
räjähdyspistettä. Ääri sosialisteja 
innoitti aseelliseen voimankäyttöön 
Leninin bolsevikkien 7.11. tekemä 
vallankaappaus Pietarissa. Bolse-
vikkien voimakas kiihotustoiminta 
kohdistui Suomessa sosialisteihin ja 
venäläisen sotaväen joukkoihin. Suo-
messa toimeen pantiin vuonna 1917 
noin 500 lakkoa, joista pahin oli Ve-
näjän bolsevikkivallankaappauksen 
jälkeen alkanut yleislakko. Sen al-
kamisesta teki päätöksen sosialistien 
vallankumouksellinen keskusneuvos-
to marraskuun 13. - 14. päivien väli-
senä yönä. Lakko alkoi heti ja kesti 
18.11. asti. Vallankäyttäjiksi nousivat 
työväenkaartit, jotka miehittivät tär-
keitä kohteita esimerkiksi Helsingis-
sä rautatieaseman, lääninhallituksen, 
keskusvirastot, senaatin sekä edus-
kunnan käyttämän Säätytalon, asetti-
vat tiesulkuja ja tekivät henkilöiden, 
asuntojen sekä liiketilojen laittomia 
tarkastuksia. Työväenkaarti jakautui 
järjestyskaartiksi ja laista täysin piit-
taamattomiksi punakaarteiksi. Yleis-
lakon aikana surmattiin 34 henkilöä, 
ryöstettiin kauppoja sekä varastoja. 
Porvarillisella puolella punakaartien 
toiminta herätti suurta levottomuut-
ta. Punakaartien lisäksi Suomessa 
mellasti, ryösti ja murhasi vallanku-
mouksellinen venäläinen sotaväki. 
Yleislakosta oli tullut tulevan kapi-
nan kenraaliharjoitus. Stalin kävi la-
kon jälkeen Helsingissä moittimassa 
suomalaisia sosialisteja, kun he eivät 
olleet jatkaneet lakkoa vallankumo-
ukseksi.  

Leninin johtamien bolsevikkien 
tavoitteena oli vallitsevan yhteiskun-
nan rakenteiden täydellinen kumoa-
minen. Puolueen oli oltava tiukas-
ti johdettu, kurinalainen ja sen piti 
koostua elitistisestä vallankumouk-

sellisten etujoukosta. Bolsevikit eivät 
hyväksyneet ajatusta suuresta työvä-
enliikkeestä ja sitä, että työväenpuo-
lueen piti rakentua suurten massojen 
joukkovoimalle. Venäjän bolsevik-
kien toiminta perustui väkivaltaan ja 
proletariaatin diktatuuriin, joka Le-
ninin mukaan ei nojaa lakiin, muo-
dolliseen enemmistön tahtoon vaan 
suoraan, välittömään väkivaltaan ja 
väkivalta on vallan väline. Suomen 
sosialidemokraattien johdossa ei ol-
lut Leninin ajatuksille kovin suurta 
kannatusta. Voimakkaimmin väkival-
taista toimintaa vastustivat Hannes 
Ryömä ja Väinö Tanner, joista tulikin 
Vapaussodan jälkeen arvostettuja po-
liitikkoja. Yhdysmiehinä ja agitaat-
toreina Pietarin bolsevikkien ja Suo-
men sosialidemokraattisen puolueen 
välillä toimivat suomalaissyntyiset 
Eino ja Jukka Rahja, Ali Aaltonen, 
Adolf Taimi, Eero Haapalainen se-
kä William Lundberg. Muun muassa 
heidän ja sosialidemokraattisen leh-
distön kiihotustyön tuloksena vallan-
kumouksellinen mieliala laajeni ja 
työväenliikkeen kannattajat radika-
lisoituvat.   

Itsenäisyysjulistuksesta on 
pitkä matka itsenäisyyteen
Pääministeri P. E. Svinhufvudin 
johtama hallitus yritti selkeyttää 
Suomen kansainvälistä asemaa ja 
rauhoittaa maan sekasortoista tilan-
netta julistautumalla itsenäiseksi. 
Eduskunta hyväksyi 6.12.1917 itse-
näisyysjulistuksen. Itsenäisyydelle 

saatiin myös laajempaa kansainvä-
listä tunnustusta vasta, kun Neu-
vosto-Venäjän Kansankomissaari-
en neuvosto oli ensin hyväksynyt 
Suomen itsenäisyyden 31.12.1917. 
Tuota tunnustusta alettiin myöhem-
min suomalaisessa politiikassa kut-
sua Leninin lahjaksi. Tunnustus oli 
Leninin käyttämä ovela poliittinen 
veto, jolla hellitettiin väliaikaisesti 
kansallisia itsenäisyyspaineita val-
lankumouksen mahdollistamiseksi 
eli eroaminen yhdistymistä varten, 
yhdistyminen Neuvosto-Venäjään.   
Lenin, Stalin ja Trotski, johtavat bol-
sevikit, yllyttivät sosiaalidemokraat-
teja vallankaappaukseen, sillä ilman 
näitä kehotuksia ja tietoa Suomessa 
olevien venäläisten joukkojen tuesta 
kaappaukseen tuskin olisi ryhdytty

Itsenäisyyden tunnustamisesta 
huolimatta Leninin hallitus ei ollut 
vetänyt sotilaitaan pois Suomesta. 
Maassa oli ainakin 75 000 sotilasta 
(lukumäärä epäselvä), ja Venäjällä 
vallassa olivat bolsevikit. Syksyllä 
1917 venäläisissä joukko-osastoissa 
todellista valtaa pitivät sotilasneu-
vostot. Bolsevikit saivat määräys-
vallan Suomen alueen sotilaiden ja 
työläisten neuvostossa, jonka joh-
toon valittiin latvialaissyntyinen Ivar 
Smilga. Bolsevikki Smilga tuki ak-
tiivisesti sosialidemokraattien radi-
kaalisiiven valmistelemaa vallanku-
mousta. Punaisten kapinan valmis-
telu perustui avoimesti venäläiseen 
sotaväkeen ja sen aseisiin. Kysymys 
ei enää ollut Suomen porvarien ja 
työläisten välisestä luokkasodasta 

vaan kansainvälisen yhteiskunnal-
lisen vallankumouksen toimeenpa-
nemisesta, eikä enää Suomen itse-
näisyydestä vaan venäläisen bolse-
vistisen vallan toimeenpanemisesta 
Suomessa. 

Poliittinen tilanne 
alkuvuonna 1918 
Demokraattisilla vaaleilla ja yleisel-
lä äänioikeudella valittu eduskunta 
oli Suomen korkein valtioelin, joka 
oli lainsäädäntävallan lisäksi ottanut 
itselleen korkeimman hallitusval-
lan, kun keisari-suuriruhtinasta ei 
enää ollut. Eduskunnan ja hallituk-
sen (senaatin) asema oli kuitenkin 
heikko, koska siltä puuttui järjes-
tysvaltakoneisto. Valtiojohdolla ei 
ollut armeijaa, rajavartiostoa eikä 
poliisia. Voimankäytön organisaa-
tioita oli muilla tahoilla. Voimak-
kain oli Venäjä kuriton ja rettelöivä 
sotavoima, josta tuli Pietarin soti-
las-/bolsevikkivallankaappauksen 
jälkeen vallankumouksen potenti-
aalinen tukija Suomessa. Syksystä 
1917 alkaen muodostettiin kuntiin 
työväen järjestyskaarteja, jotka 
muuttuivat nopeasti omavaltaisiksi 
punakaarteiksi. Tammikuussa 375 
punakaartissa oli arviolta 30 000 
punakaartilaista. Samaan aikaan 
suojeluskuntia oli perustettu noin 
400, ja niissä oli 38 000 suojelus-
kuntalaista. Suojeluskunnat tukivat 
alusta alkaen laillista hallitusta. 

Suomen itsenäistyttyä eduskunta 
alkoi ripeästi korjata muun muas-
sa epäkohtia työelämästä ja maan-
omistusoloista. Valmisteltiin lakeja 
kahdeksan tunnin työajasta ja torp-
parikysymyksestä, mutta tärkein val-
misteltavista laista oli yleisen ja yh-
täläisen äänioikeuden laajentaminen 
kuntiin. Nämä uudistukset huolestut-
tivat vallankaappausta valmistelevia 
punakaartijohtajia, silla kapina oli 
aloitettava ennen kuin uudistukset 
heikentäisivät tyytymättömyyttä. 
Kapinan aloittamiseen vaikutti myös 
hallituksen eduskunnalta saama val-
tuutus perustaa luja järjestysvalta. 
Tämän valtuutuksen jälkeen hallitus 
vaati venäläisten miehitysjoukkojen 
poistumista maasta.  

 

Vuosi 1918 Suomessa ja Pietarin 
bolsevikkien tuki Suomen punaisille

JATKUU SIVULLA 15 

Mielenosoitus kahdeksan tunnin työpäivän puolesta yleislakon aikana1917 Helsingin Kaisaniemessä. Huomio 
kiinnittyy venäläisten sotilaiden merkittävään määrään.

Svinhufvudin johtama ns. itsenäisyyssenaatti antoi eduskunnalle 
4.12.1917 tiedonannon Suomen itsenäisyydestä. Eduskunta hyväksyi 
6.12. senaatin toimet itsenäisyyden toteuttamiseksi. Vastoin Svinhufvudin 
odotuksia itsenäisyyspäiväksi tuli 6.12. eikä senaatin julistuksen päivä-
määrä 4.12. 
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n  Torstaina 23.8. aloitti lin-
ja-autolastillinen Lapin reservi-
piirien aktiiveja matkan kohti 
Viroa ja Vörun varuskuntakau-
punkia. Mukana olivat Kalotti-
tapahtumaan osallistuvat piirien 
edustajat sekä kolme Kalottikil-
pailuun osallistuvaa joukkuet-
ta. Yön yli matkattuamme saa-
vuimme Helsingin Länsisata-
maan, josta matka jatkui Eckerö 
Linen Finlandialla Tallinnaan.

Tallinnan satamassa meitä oli 
vastassa vanha Suomen ystävä 
ja oppaamme Vello Siidar. Siir-
ryimme linja-autolla sataman 
ulkopuolelle, ja pysähdyimme 
juuri vihitylle Kommunismin 
uhrien muistomerkille. Vai-
kuttavaan lähes satametriseen 
kaksoismuuriin oli kaiverrettu 
22000:n miehityksen aikana 
henkensä menettäneen virolai-
sen nimet. Muurin läheisyy-
dessä oli pienempään seinäk-
keeseen kaiverrettuna  700:n 
surmatun virolaisen upseerin 
nimet. Todella vaikuttava muis-
tomerkkialue.

Helteisessä säässä jatkoimme 
matkaa kohti Vörua. Maisema 
oli avaraa ja laajat viljapellot 
levittäytyivät lähes horisonttiin 
saakka. Talot olivat hyvin hoi-
dettuja. Kaikesta näki, että vi-
rolaiset olivat ylpeitä maastaan 
ja halusivat pitää siitä hyvää 
huolta.

Vöruun saavuimme perjan-
tai-iltana kuuden maissa. Ma-
joittuminen oli Taistelukoulun 
uudessa kasarmissa. Suoma-
laisiin kasarmeihin tottuneelle 
kaikki näytti uudelta, puhtaalta 
ja tilavalta. Tuvat ja tilat oli-
vat erittäin käytännölliset. Jopa 
sauna sijaitsi samalla käytäväl-
lä tupien ja pesutilojen kanssa. 
Vaihdettuamme sotilasasut yl-
lemme matkasimme ampuma-
rata-alueelle. Kenttäillallisen 
ja Viron Kaitseliitin esittelyn 
jälkeen ilta jatkui veljesillan 
merkeissä. Vanhoja tuttavuuk-
sia verestettiin ja uusia solmit-
tiin suomalaisten, virolaisten ja 
ruotsalaisten reserviläisten vä-
lillä. Kisajoukkueet, joita lopul-
ta oli 3 Suomesta ja 4 Virosta, 
saivat ohjeet lauantain Kalot-
tikisaa varten. Pian kisajouk-
kueet näyttivätkin vetäytyvän 
omaan rauhaansa taktiikkaa 
suunnittelemaan.

Lauantaina herätys oli ai-
kaisin, sillä aamupala oli seit-
semältä. Kisajoukkueet ruo-
kailivat ensin ja siirtyivät sen 
jälkeen ampumarata-alueelle, 
jossa aloitettiin aseiden kohdis-
taminen. Kaikki joukkueet am-
puivat Viron armeijan käytössä 
olevilla AK4-kivääreillä. Koh-
distaminen jäi useilla hieman 
"karkeaksi", mutta onneksi joka 
joukkueesta löytyi ainakin pari 
tarkasti käyvää asetta.

Kalottikilpailu alkoi pilvi-
sessä säässä. YLAPMAAKK:n 
joukkueen ensimmäinen kisa-
rasti oli suunnan otto ja etäisyy-
den arviointi viiteen eri maaliin 
viidestä eri mittauspisteestä. 
Joukkueemme oli tämäntapais-

ta rastia harjoitellut, joten suo-
ritukset olivat rutinoituneita. 
Kuuden minuutin suoritusaika 
meinasi silti käydä vähiin.

Toisena kisarastina oli ryh-
mätehtävänä suoritettava lää-
kintätehtävä. Tehtävässä partio 
joutuu yllätetyksi ja kaksi tais-
telijaa haavoittuu. Partion tuli 
varmistaa alue, antaa haavoit-
tuneille hätäensiapua, siirtää 
haavoittuneet suojaan, ilmoittaa 
tapahtuneesta ja järjestää eva-
kuointi. Aikaa tehtävän suorit-
tamiseen oli 10 min. 

Kolmas rasti oli käsikranaa-
tin heitto. Harjoituskäsikranaa-
teissa oli 4 sekunnin sytytin ja 
osumat laskettiin räjähdyspai-
kan mukaan. Kranaatteja oli 
käytössä 5 / kilpailija, heitto-
matka oli alle 10 metriä. Help-
po tehtävä joukkueelle joka oli 
harjoitellut heittoja paljon pi-
demmille matkoille.

Ennen lounasta oli vuoros-
sa kenttäammunta. 300 metrin 
matkalle ammuttiin 20 lauka-
usta ja viiden laukauksen jäl-
keen oli lippaanvaihto. Ampu-
ma-asentoa tuli myös vaihtaa 
siten, että aloitus oli makuua-
sennosta jonka jälkeen vuorot-
telivat polvi- ja makuuasento 

aina lipasta vaihdettaessa. Aikaa 
ammuntaan oli 4 minuuttia.

Kalottikisan tulospalvelu oli 
lähes reaaliaikaista. Lounaalle 
saavuttaessa huomasimme jouk-
kueemme olevan kokonaiskil-
pailussa toisena. Tunnelma oli 
toiveikas.

Lounaan jälkeen joukkueem-
me kuljetettiin toisen ryhmä-
tehtävän – taisteluammunnan 
- suorituspaikalle. Avoimeen 
maastoon oli 100 – 300 metrin 
etäisyydelle sijoitettu 5 maali-
ryhmää, joissa jokaisessa oli 5 
maalia. Joukkue sai käyttöönsä 
100 patruunaa. Kun maalit nou-
sivat näkyviin, oli ryhmän tehtä-
vä tuhota hyökkäävä vihollinen. 
Aikaa tehtävän suorittamiseen 
oli kaksi minuuttia. Maalit oli-
vat vihreitä ja yllätykseksemme 
aika vaikeasti havaittavissa kui-
vuneen heinän keskeltä. Kaikki 
maalit saatiin kuitenkin mää-
räajassa tuhottua ja hyökkäys 
torjuttua. Rastin pisteytykseen 
vaikuttivat tuhottujen maalien 
määrä sekä suoritukseen käytet-
ty aika. Aikaa tähän tehtävään 
kului ryhmältämme kuitenkin 
edeltäneitä ryhmiä enemmän, 
joten tilanteemme ei ehkä enää 
ollutkaan niin hyvä kuin olim-

me vielä rastille saapuessamme 
kuvitelleet. Jälkeenpäin heräsi-
kin ajatus, voisiko tämän rastin 
säännöissä tuhottujen maalien ja 
käytetyn ajan lisäksi pisteyttää 
tai huomioida myös käytettyjen 
patruunoiden lukumäärä.

Mielemme taisi synketä samaa 
tahtia lähestyvän rankkasateen 
kanssa. Pikakenttäammunnassa 
kolme maalia oli aseteltu 70 – 
200 metrin etäisyyksille. Jokai-
seen maaliin tuli osua ja käytös-
sä oli 6 patruunaa. Saadakseen 
täydet pisteet tuli ammunta suo-
rittaa kymmenessä sekunnissa. 
Kohdalle osunut sade oli niin 
tiheää, että kauimmaisia maaleja 
oli ajoittain mahdotonta havaita. 

Viimeisenä oli vuorossa 
stang-ammunta. Maaleja oli kaksi 
ja ne oli aseteltu 150 – 300 metrin 
etäisyyksille. Patruunoita oli käy-
tössä 5 / lipas. Lippaita sai olla 
4. Aikaa rastilla oli 25 sekuntia. 
Ammunta tuli suorittaa makuulta 
osumasta maalia vaihtaen. Sade 
jatkui edelleen rankkana haitaten 
maalien havaitsemista.

Palasimme kasarmille iltapäi-
vällä kello viiden maissa. Ase-
huolto tehtiin virolaisten avus-
tuksella – olihan ase meille ja 
monille muille suomalaiseen 

RK62:een tottuneille taisteli-
joille täysin uusi tuttavuus. Ase-
huollon jälkeen omat varusteet 
kuivumaan ja henkilökohtainen 
huolto. Kalottitapaamisen osal-
listujat olivat myös jo palanneet 
omasta kisastaan ja tutustumis-
retkeltään, joten valmistautumi-
nen juhlaillalliselle saattoi alkaa.

Illallinen alkoi virallisella 
osuudella puheineen ja huo-
mionosoituksineen. Virolaiset 
olivat huomioineet pitkän kisa-
matkamme, ja sijoittaneet Ka-
lottikilpailun ja Herrasmieskil-
pailun palkintojen jaot iltajuhlan 
ohjelmaan. Näin pääsisimme 
sunnuntaina aikaisin kotimatkal-
le. Juhla-ateria oli monipuolinen 
ja erittäin herkullinen. Kuljetus 
takaisin kasarmille oli iltayhdek-
sältä – kaikki saivat riittävästi 
unta ennen kotimatkaa.

Sunnuntaina lähdimme koti-
matkalle aamupalan jälkeen seit-
semältä. Lautta Suomeen lähti 
puolilta päivin. Jo menomatkal-
la tiedustellut kauppaliikkeet 
ja kahvilat tuli nyt käytyä läpi 
maailmanmatkaajan rutiinilla. 
Helsingissä hyppäsimme taas 
linja-autoomme ja pitkä matka 
Rovaniemelle alkoi. 

Saavuimme Rovaniemelle 
maanantaiaamuna neljän aikoi-
hin. Pikaisten hyvästelyjen jäl-
keen alkoi kotimatka omin kul-
kuneuvoin. Viimeiset kisailijat 
olivat kotona maanantaiaamuna 
kello kahdeksan.

Tapahtuma oli kaikin puolin 
onnistunut ja virolaisten kisajär-
jestelyt ansiokkaat. Lähtisimme-
kö uudelleen mukaan? Totta kai 
kun käsky käy, mutta kyllä 25 
tunnin matka-aika koettelee kes-
tävyyttä jo äärirajoille saakka!

JyrKi Kivi
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EST

HLaKo

Ivory Rea 59 3

168 3

60 1

160 1

0  

88 3 100 1

13 22

76 6

10 34

76 3 90 3

142 5

758 2

EST Alar Ojamets 28 18 30 4 30 1 8 30 18 5 114 13

EST Marek Koppel 23 23 40 3 30 1 9 28 18 5 120 11

EST Priidik Hänni 42 11 10 21 28 10 9 28 18 5 107 17

EST Gennadi Gorain 16 28 20 16 0  37 1 12 29 85 25

EST

90 mm

Rando Anni 50 6

165 4

10 21

70 6

27 12

75 5 80 3

30 3

114 1

20 1

82 1 75 5

137 6

661 4

EST Tõnu Männik 42 11 20 16 24 15 22 12 16 12 124 8

EST Mike Gantsovski 23 23 0  24 15 18 15 16 12 81 27

EST Erkki Tikan 31 16 10 21 0  18 15 16 12 75 31

EST Robin Metsva 19 26 30 4 0  26 7 14 22 89 24

EST

NK

Heiki Pajur 16 28

100 7

30 4

90 4

14 24

89 2 60 5

22 12

78 5

14 22

74 7 100 1

96 22

591 5

EST Janek Võsu 12 31 30 4 17 20 18 15 20 1 97 20

EST Liis Lüdig 8 33 10 21 0  5 32 8 35 31 35

EST Allan Saukas 47 9 10 21 30 1 18 15 18 5 123 10

EST Robin Trutin 17 27 10 21 28 10 15 20 14 22 84 26

EST

Võru

Raul Sõmer 10 32

125 6

10 21

80 5

0  

75 5 40 7

4 33

37 7

14 22

76 3 95 2

38 34

528 7

EST Martin Räim 53 5 20 16 29 9 10 26 12 29 124 8

EST Roland Geier 14 30 10 21 0  0 35 20 1 44 33

EST Timo Piirmann 8 33 10 21 30 1 15 20 16 12 79 28

EST Ain Pajo 40 13 30 4 16 21 8 30 14 22 108 16

FIN

Ylalappi

Jyrki Kivi 5 35

128 5

0  

70 6

30 1

69 7 50 6

26 7

110 2

16 12

82 1 75 5

77 30

584 6

FIN Petri Puttonen 28 18 30 4 13 25 13 22 16 12 100 19

FIN Jari Vaarala 26 21 10 21 0  27 4 16 12 79 28

FIN Kauno Anttila 45 10 30 4 0  13 22 18 5 106 18

FIN Pilvi Ylimartimo 24 22 0  26 14 31 2 16 12 97 20

FIN

Lappi

Esa Kadenius 48 7

174 2

30 4

100 3

30 1

122 1 70 4

26 7

108 3

12 29

76 3 70 7

146 4

720 3

FIN Simo Rousu 33 15 30 4 20 18 10 26 20 1 113 14

FIN Kari Knuutila 30 17 0  22 17 27 4 14 22 93 23

FIN Ilkka Leppäjärvi 40 13 20 16 20 18 18 15 12 29 110 15

FIN Juha Sarajärvi 23 23 20 16 30 1 27 4 18 5 118 12

FIN

Oulu

Heino Ollonen 28 18

271 1

10 21

150 2

0  

87 4 90 2

4 33

90 4

12 29

76 3 85 4

54 32

849 1

FIN Mikko Aalto 70 1 30 4 30 1 26 7 14 22 170 1

FIN Jukka Junttila 58 4 30 4 15 22 12 25 18 5 133 7

FIN Jarkko Mäntyniemi 67 2 30 4 27 12 26 7 16 12 166 2

FIN Jarkko Noronen 48 7 50 2 15 22 22 12 16 12 151 3

Tsiatsungõlmaa
300 m

Stang-laskmine
300 m

Kiirlaskmine
200 m

Meeskondlik 
laskmine

Kauguse ja suuna
määramine

Käsigranaadi
viskamine

Seitse harjutust
kokku

Indivi-
duaalne

Võist-
kondlik

Indivi-
duaalne

Võist-
kondlik

Indivi-
duaalne

Võist-
kondlik

Võist-
kondlik

Indivi-
duaalne

Võist-
kondlik

Indivi-
duaalne

Võist-
kondlik

Võist-
kondlik

Indivi-
duaalne

Võist-
kondlik

Härrasmeeste võistlusprotokoll
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1 SWE Gunnar Björk 12 10 50 7  62 8

2 FIN Jukka Glader 12 10 50 7  62 8

3 FIN Erkki Grundström 16 4 30 18  46 18

4 FIN Helvi Hamari 10 17 40 12  50 14

5 FIN Kosti Hietala 8 20 60 4  68 6

6 FIN Erkki Jääskeläinen 12 10 40 12  52 11

7 FIN Miikka Karttunen    0  

8 FIN Unto Karttunen 16 4 80 1  96 2

9 FIN Veli-Matti Kesälahti 14 8 60 4 6 5 80 4

10 FIN Markku Keto-Tokoi    0  

11 SWE Kari Koivuniemi 18 2 70 2 14 1 102 1

12 FIN Matti Kulmala 10 17 40 12  50 14

13 FIN Mika Kuutti    0  

14 FIN Pekka Laitila 18 2 10 28  28 27

15 FIN Kai Leinonen    0  

16 FIN Jyrki Mattanen 12 10 30 18 8 4 50 14

17 FIN Juha Mikkonen 12 10 30 18  42 22

18 FIN Markku Peltoniemi 2 25 20 26 2 6 24 28

19 FIN Teijo Penders 8 20 30 18  38 24

20 FIN Heikki Pernu 4 24 40 12  44 20

21 FIN Matti Pränni 0  30 18  30 26

22 FIN Janne Rahkonen 20 1 70 2  90 3

23 FIN Risto Rantala 8 20 60 4  68 6

24 FIN Seppo Rautiainen    0  

25 FIN Tapani Rönkkö 16 4 30 18  46 18

26 FIN Tuomo Saukkoriipi 14 8 30 18  44 20

27 FIN Jyrki Savikuja 0  50 7  50 14

28 FIN Pekka Seppänen 10 17 30 18  40 23

29 EST Vello Siidar 12 10 40 12  52 11

30 FIN Eeva Syväjärvi 8 20 20 26 9 3 37 25

31 FIN Miro Syväjärvi 12 10 50 7 13 2 75 5

32 FIN Roni Syväjärvi 16 4 40 12  56 10

33 FIN Niko Tohu    0  

34 FIN Antti Tölli    0  

35 FIN Arto Vaarala    0  

36 FIN Helga Ylipasma 2 25 50 7  52 11

37    0  

38    0  

Jrk
nr

Käsigranaadi
viskamine

Esemete
otsimine

Neli harjutust
KOKKU

Kalottitapaaminen ja 
Kalottikilpailu 2018

Suomen Herrasmieskisan voittoisa joukkue kiertopalkinnon kanssa. Vasemmalta maj Arti Levandi, 
Kari Koivuniemi, Unto Karttunen, Janne Rahkonen ja evl Eero Kinnunen.

Kalottiottelun voittajien on helppo hymyillä. Harju Malevin joukkue poseeraa.  
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76 6
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EST Alar Ojamets 28 18 30 4 30 1 8 30 18 5 114 13

EST Marek Koppel 23 23 40 3 30 1 9 28 18 5 120 11

EST Priidik Hänni 42 11 10 21 28 10 9 28 18 5 107 17

EST Gennadi Gorain 16 28 20 16 0  37 1 12 29 85 25

EST

90 mm

Rando Anni 50 6

165 4

10 21

70 6

27 12

75 5 80 3

30 3

114 1

20 1

82 1 75 5

137 6

661 4

EST Tõnu Männik 42 11 20 16 24 15 22 12 16 12 124 8

EST Mike Gantsovski 23 23 0  24 15 18 15 16 12 81 27

EST Erkki Tikan 31 16 10 21 0  18 15 16 12 75 31

EST Robin Metsva 19 26 30 4 0  26 7 14 22 89 24

EST

NK

Heiki Pajur 16 28

100 7

30 4

90 4

14 24

89 2 60 5

22 12

78 5

14 22

74 7 100 1

96 22

591 5

EST Janek Võsu 12 31 30 4 17 20 18 15 20 1 97 20

EST Liis Lüdig 8 33 10 21 0  5 32 8 35 31 35

EST Allan Saukas 47 9 10 21 30 1 18 15 18 5 123 10

EST Robin Trutin 17 27 10 21 28 10 15 20 14 22 84 26

EST

Võru

Raul Sõmer 10 32

125 6

10 21

80 5

0  

75 5 40 7

4 33

37 7

14 22

76 3 95 2

38 34

528 7

EST Martin Räim 53 5 20 16 29 9 10 26 12 29 124 8

EST Roland Geier 14 30 10 21 0  0 35 20 1 44 33

EST Timo Piirmann 8 33 10 21 30 1 15 20 16 12 79 28

EST Ain Pajo 40 13 30 4 16 21 8 30 14 22 108 16

FIN

Ylalappi

Jyrki Kivi 5 35

128 5

0  

70 6

30 1

69 7 50 6

26 7

110 2

16 12

82 1 75 5

77 30

584 6

FIN Petri Puttonen 28 18 30 4 13 25 13 22 16 12 100 19

FIN Jari Vaarala 26 21 10 21 0  27 4 16 12 79 28

FIN Kauno Anttila 45 10 30 4 0  13 22 18 5 106 18

FIN Pilvi Ylimartimo 24 22 0  26 14 31 2 16 12 97 20

FIN

Lappi

Esa Kadenius 48 7

174 2

30 4

100 3

30 1

122 1 70 4

26 7

108 3

12 29

76 3 70 7

146 4

720 3

FIN Simo Rousu 33 15 30 4 20 18 10 26 20 1 113 14

FIN Kari Knuutila 30 17 0  22 17 27 4 14 22 93 23

FIN Ilkka Leppäjärvi 40 13 20 16 20 18 18 15 12 29 110 15

FIN Juha Sarajärvi 23 23 20 16 30 1 27 4 18 5 118 12

FIN

Oulu

Heino Ollonen 28 18

271 1

10 21

150 2

0  

87 4 90 2

4 33

90 4

12 29

76 3 85 4

54 32

849 1

FIN Mikko Aalto 70 1 30 4 30 1 26 7 14 22 170 1

FIN Jukka Junttila 58 4 30 4 15 22 12 25 18 5 133 7

FIN Jarkko Mäntyniemi 67 2 30 4 27 12 26 7 16 12 166 2

FIN Jarkko Noronen 48 7 50 2 15 22 22 12 16 12 151 3
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1 SWE Gunnar Björk 12 10 50 7  62 8

2 FIN Jukka Glader 12 10 50 7  62 8

3 FIN Erkki Grundström 16 4 30 18  46 18

4 FIN Helvi Hamari 10 17 40 12  50 14

5 FIN Kosti Hietala 8 20 60 4  68 6

6 FIN Erkki Jääskeläinen 12 10 40 12  52 11

7 FIN Miikka Karttunen    0  

8 FIN Unto Karttunen 16 4 80 1  96 2

9 FIN Veli-Matti Kesälahti 14 8 60 4 6 5 80 4

10 FIN Markku Keto-Tokoi    0  

11 SWE Kari Koivuniemi 18 2 70 2 14 1 102 1

12 FIN Matti Kulmala 10 17 40 12  50 14

13 FIN Mika Kuutti    0  

14 FIN Pekka Laitila 18 2 10 28  28 27

15 FIN Kai Leinonen    0  

16 FIN Jyrki Mattanen 12 10 30 18 8 4 50 14

17 FIN Juha Mikkonen 12 10 30 18  42 22

18 FIN Markku Peltoniemi 2 25 20 26 2 6 24 28

19 FIN Teijo Penders 8 20 30 18  38 24

20 FIN Heikki Pernu 4 24 40 12  44 20

21 FIN Matti Pränni 0  30 18  30 26

22 FIN Janne Rahkonen 20 1 70 2  90 3

23 FIN Risto Rantala 8 20 60 4  68 6

24 FIN Seppo Rautiainen    0  

25 FIN Tapani Rönkkö 16 4 30 18  46 18

26 FIN Tuomo Saukkoriipi 14 8 30 18  44 20

27 FIN Jyrki Savikuja 0  50 7  50 14

28 FIN Pekka Seppänen 10 17 30 18  40 23

29 EST Vello Siidar 12 10 40 12  52 11

30 FIN Eeva Syväjärvi 8 20 20 26 9 3 37 25

31 FIN Miro Syväjärvi 12 10 50 7 13 2 75 5

32 FIN Roni Syväjärvi 16 4 40 12  56 10

33 FIN Niko Tohu    0  

34 FIN Antti Tölli    0  

35 FIN Arto Vaarala    0  

36 FIN Helga Ylipasma 2 25 50 7  52 11

37    0  

38    0  
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KOKKU
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2 Jarkko Mäntyniemi FIN 2 Oulu FIN
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Puolustusvoimat 
Lapin aluetoimisto 

Kutsuntakuulutus 

1 ( 2) 

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) 
nojalla toimitetaan vuonna 2000 syntyneiden sekä muiden alempana mainittujen asevelvollisten 
kutsunnat Lapin aluetoimiston alueella vuonna 2018 seuraavassa järjestyksessä: 

SUKUNIMEN AIKA TOIMITUSPAIKKA KUNTA ALKUKIRJAIMET Päivä Pvm Kuukausi Kello 
Utsjoki Aaa-Oöö TI 21. Elokuu 12.00 Kunnanvirasto, Luossatie 1, Utsjoki 
Inari Aaa-Oöö KE 22. Elokuu 10.00 Kunnanvirasto, Piiskuntie 2, Ivalo 
Sodankylä Aaa-Oöö TO 23. Elokuu 10.00 Kunnanvirasto, Jäämerentie 1, Sodankylä 
Pelkosen niemi 
ja Savukoski Aaa-Oöö PE 24. Elokuu 10.00 Seurakuntatalo, Kirkkolie 10, Pelkosenniemi 

Enontekiö Aaa-Oöö TI 4. Syyskuu 12.00 Kunnanvirasto. Ounastie 165, Enontekiö 
Muonio Aaa-Oöö KE 5. Syyskuu 10.00 Seurakuntatalo, Puthaanrannantie 11, Muonio 
Kiltilä Aaa-Oöö TO 6. Syyskuu 10.00 Kunnanvirasto, Valtatie 15, Kittilä 
Kolari Aaa-Oöö PE 7. Syyskuu 10.00 Kunnanvirasto, lsopalontie 2, Kolari 

Posio Aaa-Oöö TI 9. Lokakuu 10.00 Seurakuntatalo, Sysitie 7, Posio 
Salla Aaa-Oöö KE 10. Lokakuu 10.00 Seurakuntatalo, Tennonlie 7, Salla 
Kemijärvi Aaa-Oöö TO 11. Lokakuu 10.00 Kulttuurikeskus, Hietaniemenkatu 5, Kemijärvi 
Rovaniemi Aaa-Joh MA 22. Lokakuu 09.00 Rovaniemen varuskunta, Someroharju 
Rovaniemi Joi-Kär TI 23. Lokakuu 09.00 Rovaniemen varuskunta, Someroharju 
Rovaniemi Käs-Pir KE 24. Lokakuu 09.00 Rovaniemen varuskunta, Someroharju 
Rovaniemi Pis-Tel TO 25. Lokakuu 09.00 Rovaniemen varuskunta, Someroharju 
Rovaniemi Tel-Oöö PE 26. Lokakuu 09.00 Rovaniemen varuskunta, Someroharju 
Tornio Aaa-Lau TI 30. Lokakuu 10.00 Peräoohiolan ooisto, Joentalo, Kivirannantie 13-15 
Tornio Lav-Oöö KE 31. Lokakuu 10.00 Peräoohiolan ooisto, Joentalo, Kivirannantie 13-15 

Ylitornio Aaa-Oöö TO 1. Marraskuu 10.00 Kunnanvirasto, Alkkulanraitti 55, Ylitornio 
Keminmaa Keminmaan kirjastonuorisotalo, Väylätie 6 94400 Kemin-

Aaa-Oöö TI 6. Marraskuu 10.00 maa 
Kemi Aaa-Moi KE 7. Marraskuu 10.00 Laein ammattlkorkeakoulu, Kivikanaas, Tietokatu 1, Kemi 
Kemi Moi-Oöö TO 8. Marraskuu 10.00 Laoin ammattikorkeakoulu, Kivikancias, Tietokatu 1, Kemi 
Simo Aaa-Oöö PE 9. Marraskuu 10.00 Kunnanvirasto. Ratatie 6, Simo 
Ranua Aaa-Oöö TI 13. Marraskuu 10.00 Seurakuntatalo, Pannilantie 11 Ranua 
Tervola Aaa-Oöö KE 14. Marraskuu 10.00 Kunnanvirasto, Keskustie 81, Tervola 
Pello Aaa-Oöö TO 15. Marraskuu 10.00 Seurakuntatalo, Laoinlie 3, Pello 

Rovaniemi Erikseen määrälv1 PE 14. Joulukuu 10.00 Rovaniemen varuskunta, Somerohariu 

HUOM! Kutsuntapaikalla on oltava viimeistään 15 minuuttia ennen tilaisuuden merkittyä 
aloitusaikaal 

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. 

Lapin aluetoimisto 

PL 23, 96101 Rovaniemi 

Suomi Finland 

Puh. 0299 455 118 

Fax. 0299 455 119 

lapinaluetoimisto@mil.fi 

• LAPIN ALUETOIMISTO •

HÄMEENLINNAN 
LIIT TO KO KOUS TA PAH TU MA 

LAUANTAI 17.11.
10.00 Info-piste, hotellin aula  
10.00 Valtakirjojen tarkastus alkaa

11.00 Etelä-Hämeen Reserviläispiirin 
  60-vuotisvastaanotto, Talvipuutarha
  - Mahdolliset muistamiset piirin veteraanityön tukemiseen: 
  OmaSp FI4541080010400300

13.00 RES/syyskokous • 13.00  MNL/syyskokous  • 15.00  RES-klubin kokous  

19.00 Iltajuhla, Aulanko  

Samana iltana esiintyy Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaanit 
Aulanko Areenalla. Lippuja voi ostaa täältä.

SUNNUNTAI 18.11.
10.00 Kenttähartaus Summan patsaalla (Itsenäisyyden puisto, Sibeliuksenkatu)
  Seppeleenlasku • Yhdistysten ja piirien liput paikalla
12.30 Kahvitarjoilu, omakustanteinen

13.00 Valtakunnallinen maanpuolustusjuhla  - juhlapuhujana puolustus-
   valiokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva

TAPAHTUMAPAIKAT Scandic Aulanko, Aulangontie 93, Hämeenlinna

Scandic Aulanko toimii myös kylpylänä.
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n Rovaniemen Reserviupsee-
rikerhon Ltn Tuomo Koivis-
tolle vuosi 2018 on ollut onnis-
tunut perinnekivääri kilpailujen 
suhteen. Loppukeväästä hän 
kävi harjoittelumielessä Poh-
jois-Pohjanmaan perinnease 
cup-kisat Oulussa, sekä Huh-
tikuun lopussa Po-Po perin-
neaseiden PM-kisoissa. Näistä 
etenkin kivääri kisoista ropisi 
mitali sijoja joka kerralla. 

Vuoden ensimmäinen pää-
tapahtuma oli Hollolassa Häl-
välän ampumaradalla pidetyt 
perinneaseiden SM-kilpailut 19.-20.5. Hälvälässä Koivis-
to ampui kaikki kolme kiväärilajia, perinnekivääri 300m, 
3-asentoinen 150m sekä perinnekivääri kenttä 150m. 300m 
kisasta kotiin tuomisena tuli SM-kulta tuloksella 267p. 
(30ls.), muut sijoitukset; kenttä 6. ja 3-asent. 14. 

 Vuoden toinen päätapahtuma oli sitten Oulun Hiukkavaa-
rassa 1.9. järjestetty 300m Pystykorva SM-kilpailu. Harjoit-
teluna tähän kilpailuun oli Elokuun alussa Hiukkavaarassa 
ammuttu Po-Po sm-karsinta, tuossa ”harjoittelu” kilpailussa 
Koivisto sijoittui ensimmäiseksi. Pystykorva SM-kilpailu 
ammuttiin aurinkoisessa liki tyynessä säässä. Ammunta 
kulki jälleen totuttuun tapaan, tuoden 269p. tuloksen mikä 
riitti reilulla kaulalla Suomen mestaruuteen. 

Muutaman vuoden takaisella suurella harjoittelu määrällä 
Koivisto on saanut hiottua makuuasennon siinä määrin 
kuntoon, että se tuo edelleen tulosta. Perinnekiväärin 300m 
kilpailuja Koivisto pitää helppona, koska "niissä ei tarvitse 
kuin pötkötellä vaan oikeassa asennossa". Jatkossa tavoit-
teena on panostaa harjoitteluun myös kolmiasento lajiin, 
etenkin pysty asentoon, joka on hänen heikoin osa-alue 
perinnekivääriammunnoissa.

 Tämän vuoden Pystykorva kisa oli Koivistolla ns. ko-
tikisa, kun sijoittui niinkin lähelle kuin Ouluun. Valitet-
tavasti Ouluun lähtijöitä ei Lapista saatu hänelle mukaan 
joukkuekisaan, koska hirven metsästyksen aloituspäivä on 
monelle tärkeä vuotuisen jahtikauden avaustapahtuma. Nyt 
Koiviston ”morsian” m28-30 -kivääri saa viettää talvilepoa 
huollettuna ensi kevääseen saakka, vuoden 2019 perinnea-
seiden SM-kilpailut pidetään Toukokuussa Keski-Suomessa 
Keuruun ampumaurheilukeskuksessa. 

Tuomo KoiviSTon KiSaraporTin 
poHJaLTa Tero HyTTinen    
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n Maanpuolustuskoulutus-
yhdistys MPK on toiminut 25 
vuotta. Haminassa juhlittiin 
MPK:n 25-vuotista taivalta Ha-
mina Tattoon yhteydessä. Päi-
vän ohjelmassa oli muun muas-
sa Turvallisuuskomitean kanssa 
järjestetty seminaari, jonka ai-
heena oli kokonaisturvallisuus.

Kokonaisturvallisuudesta pu-
hutaan käsitteenä paljon, niin 
myös tässä seminaarissa. Mitä 
se lopunperin tarkoittaa? Mää-
ritelmänä se on tavoitetila, jossa 
valtion itsenäisyyteen, väestön 
elinmahdollisuuksiin ja mui-
hin yhteiskunnan elintärkeisiin 
toimintoihin kohdistuvat uhat 
voidaan hallita ja ne ovat yh-
teiskunnan yhteistoimin hal-
littavissa. Nämä yhteiskunnan 
elintärkeät toiminnot turvataan 
viranomaisten, elinkeinoelämän 
sekä järjestöjen ja kansalais-
ten yhteistoiminnan muodossa. 
Suomalainen kokonaisturvalli-
suuden yhteistoimintamalli on 
kansainvälisesti ainutlaatuinen 
ja arvostettu.

Miten MPK:n toiminta 
on muuttumassa vai 
mikä muuttuu?
MPK:ta ollaan uudistamas-
sa merkittävällä tavalla. Viime 
vuosin aikana on jo muutamia 
erilaisia selvityksiä tehty MPK:n 
toiminnan kuin myös organisaa-
tion osalta. Uusin selvitys on 
vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen kehittämistä selvittänyt työ-
ryhmä, joka luovutti mietintönsä 
heinäkuussa puolustusministe-
rille. Puolustusministeriö lähetti 
mietinnön lausuntokierrokselle 
ajalle 3.7.- 20.8.2018.

Työryhmä ehdottaa huomat-
tavia muutoksia vapaaehtoista 
maanpuolustusta koskevaan 
lainsäädäntöön. Merkittävin 
muutosehdotus on, että sotilaal-
lisen koulutuksen järjestäminen 
tulisi yksin Puolustusvoimien 
tehtäväksi. Työryhmän mukaan 
tavoitteena on ollut vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen tehok-
kuuden ja nousujohteisuuden 
lisääminen. Esitys sisältää myös 
tarkennuksia Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen (MPK) 
julkisena hallintotehtävänä anta-

man sotilaallisia valmiuksia pal-
velevan koulutuksen sisältöön. 
Muutoksilla tavoitellaan viran-
omaisohjauksen ja -valvonnan 
täsmentämistä eri viranomais-
ten välillä. Esitys sisältää myös 
muutoksia puolustushallinnon 
viranomaisten antamaan tukeen 
MPK:lle ja maanpuolustusjär-
jestöille sekä MPK:n mahdolli-
suuteen järjestää kansainvälistä 
koulutusta.

Suunnitelmissa on myös muu-
tamia pilottihankkeita, jotka liit-
tyvät MPK:n ja Puolustusvoimi-
en yhteistyöhön. Näistä yksi on 
valmiuspäällikön tehtävä, jota on 
jo testattu muutamilla alueilla. 
Tämän pilottihankkeen tarkoi-
tuksena on lisätä sujuvaa yhteis-
työtä Puolustusvoimien ja MP-
K:n välillä. Henkilöt toimisivat 
aluetoimistoissa ja tekisivät töitä 
MPK:lle. Tehtävänkuvaus olisi 
muun muassa rekrytointi, henki-
löstön sijoittaminen, koulutus ja 
yhteyshenkilö Puolustusvoimien 
ja MPK:n välillä. Nähtäväksi 
jää millaiset kokemukset pilotti-
hankkeen osalta saadaan ja mikä 
on suunnitelma sen jälkeen.

Muita kehittämiskohteita ovat 
muun muassa vapaaehtoisten 
käytön tehostaminen Puolustus-
voimien antamassa virka-avus-
sa. Tämä selvitys on tarkoitus 
käsitellä erillisenä hankkeena 
myöhemmin.

Lähes kaikki esitetyt muutok-
set ovat hyvin merkittävä, mikäli 
ne toteutuvat. Esitys vaatii lisää 
rahallisia resursseja noin 6.5 mil-
joonaa ja 40 henkilötyövuoden 
lisäämisen Puolustusvoimiin ja 
23 henkilötyövuoden MPK:hon.

Erittäin suurella mielenkiin-
nolla jäämme seuraamaan la-
kiesityksen käsittelyvaiheita. 
Millainen on lausuntokierrosten 
anti, millainen on Puolustusvoi-
mien lausunto lakiesitykseen ja 
mikä on lopulta se esitys, jonka 
eduskunta hyväksyy tai hylkää? 
Laki tulisi voimaan 1.1.2020.

Toivotan Lapin Nuijan luki-
joille ja yhteistyökumppaneille 
ja koko maanpuolustusväelle hy-
vää syksyä.

anTTi TöLLi
Apulaispiiripäällikkö

Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri

     • MAANPUOLUSTUSKOULUTUS •                    

Maanpuolustuskoulutus-
yhdistys 25 vuotta

Tiedottaja 
Taina Ylikangas

Tiedottaja 
Pilvi Vihanta

 Apulaispiiripäällikkö 
Antti Tölli

Koulutuspäällikkö 
Jarkko Junni

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

KURSSIT 15.9.-31.12.
AIKA KURSSI
21.09.2018 09:00-23.09.2018 16:00 ROVA 2018 - Johto ja tuki
21.09.2018 09:00-23.09.2018 16:00 ROVA 2018 - Huoltokurssi
21.09.2018 09:00-23.09.2018 16:00 Rova 2018 Ammunta- ja tst-ensiapu
21.09.2018 09:00-23.09.2018 16:00 ROVA 18 Joukkueen johtaminen, kohteen suojaaminen 
 metsämaastossa ja rakennetulla alueella
21.09.2018 09:00-23.09.2018 16:00 ROVA 2018 Jääkäriryhmän taistelu, kohteen suojaaminen rakennetulla alueella
21.09.2018 09:00-23.09.2018 16:00 ROVA 2018 Jääkäriryhman taistelu, kohteen suojaaminen metsämaastossa
21.09.2018 09:00-23.09.2018 16:00 ROVA 18 Tarkka-ammuntakurssi
06.10.2018 09:00-06.10.2018 15:00 PSMPP:n Rovaniemen koulutuspaikan suunnittelutilaisuus 2 Toramolla
10.10.2018 18:00-10.10.2018 23:00 Pimeäammunnat Tornio
12.10.2018 09:00-14.10.2018 16:00 RVL:n harjoitus
17.10.2018 09:00-17.10.2018 16:00 Ikäihmisten turvakurssi Tornion Kantojärvi
26.10.2018 17:00-28.10.2018 16:00 MAAKK:n kouluttajakoulutus, kohteensuojaus
10.11.2018 09:00-11.11.2018 16:00 Reserviläisjohtaja 2 osa 1
27.11.2018 09:00-28.11.2018 16:00 Maatilan varautuminen
01.12.2018 17:00-01.12.2018 23:00 MPK:n vuosipäivän tilaisuus, Rovaniemen koulutuspaikka
15.12.2018 09:00-16.12.2018 16:00 Reserviläisjohtaja 2 osa 2

Kemijärven reservinupseerit ry järjestää sotahistoriallisen 
lauantain kierrosajelun Itä-Lapissa 20.10. Päivän aikana 
tutustutaan sodan ajan tapahtumiin ja muistomerkkeihin 
prikaatikenraali evp Pentti Airion asiantuntevalla ja elävällä 
opastuksella. Ohessa on päivän alustava aikataulu. Matkaan 
ovat tervetulleita kaikki maanpuolustuksesta ja sotahistorias-
ta kiinnostuneet. Lisätietoa Itä-Lapin sotahistoriakohteista 
löytyy osoitteesta http://www.ita-lapinsotanahtavyydet.fi/.

Klo 9.00   
Lähtö Kemijärven ABC:ltä Möllärin tilausajolinja-
autolla Pelkosenniemen muistomerkin kautta Savu-
koskelle. Matkalla voidaan nauttia omat retkikahvit 
sopivassa paikassa. Matka jatkuu Kuoskun, Saijan ja 
Kelloselän kautta Sallaan

Klo 12-13 Lounas Sallassa Akkavaaran ravintolassa 
Hernekeitto, pannari, hillo, kermavaahto ja kahvit.

   Klo 15-16 tulo Kemijärvelle 

Hinta 42 €/hlö, kun ryhmässä on vähintään 25 henkilöä 
Hinta 37 €/hlö, kun ryhmässä on vähintään 30 henkilöä
Hinta 35 €/hlö, kun ryhmässä on vähintään 35 henkilöä

Ilmoittautumiset keski-
viikkoon 10.10. mennessä 
Juha Narkilahdelle 
(juha.narkilahti@kemijarvi.fi 
tai 0400182769). 

Ilmoita, mikäli Sinulla on 
laktoositon ja gluteeniton 
ruokavalio. 

Matkan järjestäjänä 
toimii TravelKemijärvi / 
Päivi Kostamo. 

Lähde mukaan tutustumaan Itä-
Lapin merkittävään sotahistoriaan

Koivistolle pötkötellen 

kaksi H-sarjan
SM-kultaa 2018

Pystykorva SM -taulu sekä 
kiertopalkinto pokaali ja mi-
tali. Kuva Tuomo Koivisto
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n Ylitornion Palovaarassa 
vuosittain järjestetty viikonlo-
pun kestävä tarkka-ammunta 
kurssi alkoi paahtavassa au-
ringonpaisteessa yli + 30C as-
teen lämpötilassa. Nyt järjes-
tettävä jatkokurssi oli järjes-
tyksessään viides ja keskittyi 
asekortin laadintaan. Aikai-
sempina vuosina Palovaarassa 
on järjestetty tarkka-ammunta 
1-3 kurssit sekä tarkka-am-
munnan kertauskurssi. Kurs-
seilla on opiskeltu tarkka-am-
munnan alkeita ja edetty aina 
tarkka-ampujan testiin asti, 
joka kuuluu tarkka-ammun-
ta 3 kurssin sisältöön. Tark-
ka-ammunta 1-3 kurssien si-
sällöt ovat valtakunnallisesti 
samat Pauli Salon kehittämän 
kurssikokonaisuuden mukai-
sesti.

Kurssilla ammuttiin omilla 
aseilla, joten kaluston osalta 
kivääri sekä tarkka-ammun-
taan soveltuva tähtäin oli pa-
kollinen. Tarkka-ammuntaan 
soveltuvan kiväärin kaliiberit 
ovat yleensä 6,5mm ja .338 
väliltä. Tähtäimeltä vaaditaan 
mil-dot ristikkoa ja säädettä-
viä korkeus- ja sivutorneja, 
jotta etäisyyden mittaaminen 
ja ampuminen pitkille väli-
matkoille onnistuu. Aikai-
sempi kokemus tarkka-am-
munnasta sekä suoritettu 
tarkka-ammunta 1-2 kurssi 
oli suositeltavaa, koska ky-
seessä oli jatkokurssi. Kurs-
silaisia oli Espoo – Enontekiö 
akselilta yhteensä 15. Kurssin 
aikana kurssilaiset vastasivat 
itse omasta majoittumisesta ja 
muonituksesta.

Tarkka-ammunnassa on 
tarkoitus osua ensimmäisellä 
tai viimeistään toisella am-
mutulla laukauksella kaukana 
sijaitsevaan tai pieneen lähel-
lä(muotoile) maaliin. Jotta 
tämä on mahdollista, ampuja 
tarvitsee avukseen asekortin. 
Asekortti kertoo juuri kysei-
selle aseelle, patruunalle ja 
olosuhteille vaadittavat täh-
täinasetukset ammuttaessa eri 
etäisyyksille. Ennen ammun-
tojen aloittamista keskityim-
me tarkemmin oman kaluston 

tarkasteluun. Tutustuimme 
mm. käsitteisiin luodin ylime-
no, rihlannousu sekä tähtäin-
linjan etäisyys piippulinjasta 
sekä mittasimme näitä mittoja 
käytännössä. 

Yksi asekortin laadintaan 
tarvittava oleellinen mitta 
vielä puuttui. Ammunnat aloi-
tettiinkin ensin mittaamalla 
kaikilta luodin lähtönopeu-
det, jotta asekortin laadinta 
on mahdollista. Alustava ase-
kortti laaditaan Internetistä 
saatavilla laskenta ohjelmilla 
kuten esimerkiksi suositulla 
Lapua Ballistics ohjelmalla. 
Ohjelmia on saatavissa myös 
älypuhelimeen. Ohjelmaan 

syötetään mitatut arvot ku-
ten rihlannousu, tähtäinlinjan 
etäisyys piippulinjasta sekä 
luodin lähtönopeus ja -paino. 
Muita ohjelmaan syötettäviä 
tietoja ovat mm. vallitsevaan 
säähän liittyvät tiedot kuten il-
manpaine, lämpötila ja ilman-
kosteus sekä tietysti tähtäimen 
tornien säädöt esim. millira-
diaaneissa ja kohdistusetäi-
syys, mille matkalle ase on 
kohdistettuna. Tämän jälkeen 
ohjelma laskee valmiiksi tar-
vittavat tähtäimen säädöt eri 
etäisyyksille. 

Laaditun asekortin oikeel-
lisuus sekä asekohtaiset kor-
jaukset todennettiin ampumal-
la tunnetuille 300m, 500m, 
600m, 700m sekä 800m mat-
koille. Maaleina käytettiin 
pahvitauluja sekä osumasta 
reagoivia maalitauluja. Täh-
täimet säädettiin ensin alus-
tavan asekortin mukaisille ar-
voille ja ammuttiin pahvitau-
luun kasa. Kasan sijainti käy-
tiin varmistamassa pahvitau-
lusta ja alustavaan asekorttiin 
tehtiin tarvittavat korjaukset 
tähtäimen säätöarvoihin, jotta 
kasa löytyi seuraavalla am-
pumakerralla keskeltä taulua. 
Sama toistettiin jokaisen eri 
etäisyyden kohdalla niin, että 

lopussa ampujalla oli tarkka 
asekortti, jossa oli kirjattuna 
tarvittavat säädöt jokaista eri 
etäisyyttä varten.

Viikonlopun aikana saimme 
nauttia perjantaina ja lauantai-
na poikkeuksellisen kuumasta 
kelistä ja auringon paisteesta. 
Sunnuntaipäivä alkoi ukkos-
kuurolla sekä koko aamupäi-
vän kestävällä vesisateella. 
Myös lämpötila oli kymme-
nen astetta vähemmän kuin 
edellisenä päivänä. Nyt myös 
ammuttiin tunnetuille mat-
koille 300m – 850m välillä, 
mutta koska olosuhteet olivat 
selkeästi muuttuneet edelli-
seen päivään verrattuna, ase-
korttiin saatiin korjatut arvot 
eri säätilan mukaisesti.

Kurssi toteutettiin yhteis-
työssä Ylitornion reserviläis-
järjestöjen sekä Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen kans-
sa. Iso kiitos kuuluu ennen 
kaikkea Napapiirin kuljetus 
Oy:lle sekä yksityisille maan-
omistajille, jotka ovat mah-
dollistaneet kurssin toteutta-
misen maillaan.

Taina yLiKangaS
TiedoTTaJa

poHJoiS-Suomen 
maanpuoLuSTuSpiiri

Tarkka-ammuntaa omin asein 13.–15.7.

Tähystäjän tehtävä on yhtä tärkeä kuin ampujan. Oikeat huomiot kohdistavat tulen maaliin.

REVON-
TULI 
2019

n Naisten Valmiusliiton (NVL ry) Lapin alueneuvottelukunta 
on saanut järjestettäväkseen Nasta -harjoituksen, joka pitkäs-
tä aikaa toteutetaan talviharjoituksena. Harjoituksen nimeksi 
tulee Revontuli 2019. Harjoitus on naisille kohdennettu val-
miusharjoitus, joka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. 
Käytännössä harjoituksen toteuttajina ja kouluttajina toimivat 
pääosin Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestöjen osaavat naiset. 
Harjoitus toteutetaan maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurs-
seina Someroharjulla 29.–31.3.2019 Jääkäriprikaatin tiloissa. 
Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoituksia järjestetään kaksi 
kertaa vuodessa eri puolella Suomea. Vuoden 2018 harjoitukset 
ovat Niinisalossa ja Dragsvikissä.  

Harjoitukseen odotetaan yhteensä noin 350 osallistujaa eri 
kursseille.  Koulutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa 
peruskoulutusta. Kurssilaisilla on mahdollisuus valita eri alojen 
koulutuksista, joita ovat

1.  Etsintä 
2.  Henkinen kriisinkestävyys
3.  Johtamisen peruskurssi
4.  Katuturvallisuus
5.  Kyberturvallisuus
6. Liikenneturvallisuus ja Puolustusvoimien B-ajo-oikeus
7.  Maastotaidot talvella
8.  Moottorikelkan käyttö ja maastosuunnistus
9.  Selviytyminen sähköttä
10.  Tosielämän ensiapu

Koulutus antaa osallistujalle arjen turvallisuusvalmiuksia se-
kä varautumistaitoja, sekä harjoittaa naisia toimimaan johto-, 
organisaatio, huolto- ja koulutustehtävissä. Harjoitukseen osal-
listuminen edellyttää normaalia terveyttä ja kuntoa, sekä maas-
tossa yöpyviltä säänkestävyyttä. 

Osallistumismaksu kaikille kursseille on 75 euroa, joka si-
sältää opetuksen ja opetusmateriaalin, ruokailut, majoituksen 
ja varusteet. Naisten Valmiusliiton alueneuvottelukunnat voivat 
järjestävät yhteiskuljetuksia eri puolilta Suomea, joista lisätietoa 
saa harjoituksen facebook-sivuilta lähempänä harjoitusta. 

Kursseille ilmoittautuminen tapahtuu MPK:n sivujen kautta. 
Ilmoittautuminen edellyttää rekisteröitymistä maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen järjestelmään. Rekisteröityminen onnistuu 
MPK:n sivuilla www.mpk.fi .

Lisätietoja www.naistenvalmiusliitto.fi  harjoituksen johtaja 
Eija Räihä eijaer.raiha(at)gmail.com ja pääsihteeri Kaarina Su-
honen kaarina.suhonen@naistenvalmiusliitto.fi 

TeKSTi: eeva SyväJärvi
aLaKemiJoen reServiLäiSeT ry.

Aamujumppa

Kyllä me poseeratakin osataan, vaikka jämyosaajia ollaankin.
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 TULOKSET
Pienoispistooli 25 m, 30+30 ls

Naiset 1) Mea Torkko, E-HÄ, 
537; 2) Lääkkpt Satu Luoto, 
E-KA, 527; 3) Marju Sand, 
KAI, 526

Miehet 1) Alik Pekka Timonen, 
P-PO, 575; 2) Alik Jouko Flem-
ming, E-HÄ, 565; 3) Stm Jari 
Heinämää E-HÄ, 561; 4) Alik 
Jani Huotari, E-HÄ, 546; 5) 
Jääk Jarno Tani, KYM, 542; 6) 
Kapt Sampo Mattila, P-PO, 542; 
7) Ylik Esa Kunnari, LAP, 541; 
9) Alik Markus Poikela, LAP, 
535; 11) Vääp Pertti Kuusela, 
LAP, 525

Miehet 50-v 1) Ltn Jari Javarus, 
LAP, 562; 2) Alik Matti Antto-
nen, V-SU, 559; 3) Sotm Kari 
Reinola, PIR, 551; 4) Kapt Kalle 
Kangas, KYM, 551; 5) Ylil Pauli 
Pyykkö, LAP, 550; 6) Ltn Juha 
Hautamäki, PIR, 540; 8) Markku 
Karjalainen, LAP, 524; 13) Jääk 
Keijo Perttamon, LAP, 465

Miehet 60-v 1) Ylik Jaakko 
Sand, KAI, 566; 2) Ylil Ari Uk-
kola, P-SA, 563; 3) Stm Pekka 
Ranua, LAP, 557; 4) Ylik Veijo 
Piiroinen, PIR, 551; 5) Komkapt 
Risto Korhonen, P-SA, 545; 6) 
Kers Tapio Heikkonen, E-HÄ, 
545; 9) Kapt Arto Jokelainen, 
LAP, 529; 11) Kapt Reijo Mar-
tin, LAP 520

Miehet 70-v 1) Alik Raimo Lu-
senius, LAP 556; 2) Stm Rei-
no Jauhiainen, P-KA, 547; 3) 
Alik Tapani Purolinna, PÄ-HÄ, 
535; 4) Ylil Paavo Huoponen, 
LAP, 530; 5) Sotm Pekka Var-
jus, E-HÄ, 528; 6) Kapt Erkki 
Häkkinen, PÄ-HÄ, 511

Isopistooli 25 m, 
30+30 ls

Miehet 1) Stm Jari Heinämää 
E-HÄ 560, 2) Alik Pekka Ti-
monen P-PO 555, 3) Alik Jouko 
Flemming E-HÄ 552, 4) Kers 
Mika Seppä KYM 547, 5) Alik 
Jussi Nylund EHÄ 542, 6) Kers 
Timo Riekkola EHÄ 518, 8) 
Vääp Pertti Kuusela LAP 503

Miehet 50-v 1) Ltn Jari Java-
rus, LAP, 560; 2) Sotm Kari 
Reinola PIR 545, 3) Tkm Pek-
ka Nenonen PSA 543, 4) Alik 
Matti Anttonen V-SU 539, 5) 
Ylil Pauli Pyykkö, LAP 535, 6) 
Ltn Juha Hautamäki PIR 531, 
7) Markku Karjalainen LAP 
529, 11) Ylil Jouko Siivola 
LAP 507

Miehet 60-v 1) Ylik Jaakko 
Sand KAI 557, 2) Ylil Ari Uk-
kola P-SA 547, 3)Ylik Veijo 
Piiroinen PIR 544, 4) Ltn Vei-
jo Alanko E-HÄ 539, 5) Stm 
Pekka Ranua LAP 537, 6) Alik 

Matti Kyllönen P-SA 532, 11) 
Kapt Arto Jokelainen LAP 520, 
12) Kapt Reijo Martin LAP 503

Miehet 70-v 1) Alik Raimo Lu-
senius LAP 561 (Liittojen Ennä-
tys), 2) Ylik Hannu Seppä KYM 
541, 3) Stm Reino Jauhiainen 
P-KA 539, 4) Ylil Paavo Huo-
ponen LAP 537, 5) Sotm Pekka 
Varis E-HÄ 528, 6) Alik Tapani 
Purolinna PÄ-HÄ 522

Kenttäammunta 
10+10 ls

Miehet 1) Vänr Jouni Rissanen 
E-HÄ 163, 2) Korp Vesa Torkko 
E-HÄ 158, 3) Jääk Riku Halttu 
P-PO 146, 4) Stm Jarno Uusi-
virta K-PO 145, 5) Korp Antti 
Raittinen E-HÄ 128, 6) Jääk 
Miikka Kauppi P-PO 121

Miehet 50-v 1) Alik Yrjö Uusi-
virta K-PO 172, 2) Ylivääp Ans-
si Nousiainen P-SA 171, 3) Alik 
Jouko Rautio P-PO 165, 4) Ltn 
Marko Erkkilä V-SU, 152, 5) 
Ylil Mika Tikkanen LAP 151, 6) 
Maj Juha Suurnäkki KYM 151

Miehet 60-v 1) Vääp Hannu 
Karvonen P-SA 172, 2) Ylik 
Veikko Ala-Kahrakuusi LAP 
168, 3) Insmaj Jukka Salila K-
SU 153, 4) Stm Kari Nevala 
LAP 132, 5) Vääp Mikko Mat-

tila KYM 131, 6) Ylil Markku 
Kauranen K-PO 130, 9) Kapt 
Atte Kananen LAP 95

Miehet 70-v 1) Ylil Sakari 
Ahola KYM 157, 2) Korp Jyrki 
Varis P-KA 141, 3) Kapt Al-
po Hakala K-PO 123, 4) Kers 
Kalevi Eskelinen P-SA 107, 5) 
Maj Eino Mehtälä K-PO 80, 6) 
Ylik Veikko Alajeesiö LAP 78

Kenttäammunta 
10+10 ls, itselataava

Naiset 1) Sanna Sihvola KYM 
151 (LE), 2) Lääkkapt Satu 
Luoto E-KA 114, 3) Vänr Anu 
Heikkilä P-PO 95

Miehet 1) Tkm Mika Väisänen 
P-PO 190 (LE), 2) Alik Jussi 
Nylund E-HÄ 185, 3) Jääk Jar-
no Tani KYM 179, 4) Alik Jani 
Huotari E-HÄ 176, 5) Ylil Tero 
Haapalainen P-PO 169, 6) Ylik 
Esa Kunnari LAP 166

Miehet 50-v 1) Ylil Tapio Kiis-
kinen P-KA 179, 2) Ylik Jari 
Kauppi P-PO 178, 3) Korp Juk-
ka Varis P-KA 174, 4) Ylivääp 
Anssi Nousiainen P-SA 174, 5) 
Alik Yrjö Uusivirta K-PO 170, 
6) Ltn Marko Erkkilä V-SU 
169, 12) Rauno Simula LAP 
139, 15) Ylivääp Pasi Ruoka-
nen LAP 121

Miehet 60-v 1) Kapt Atte Ka-
nanen LAP 160, 2) Vääp Han-
nu Karvonen P-SA 158, 3) Ylil 
Heimo Konttinen P-SA 149, 4) 
Ylil Martti Kauranen K-PO 146

Miehet 70-v 1) Ylik Hannu 
Seppä KYM 171 (LE), 2) Maj 
Eino Mehtälä K-PO 148, 3) 
Kalevi Eskelinen P-SA 121, 4) 
Kapt Rauno Kivijärvi PIR 110

Pienoiskivääri 60 ls, 
makuu elektroninen taulu

Naiset 1) Vääp Nina Ojala 
E-PO 608,5 (LE), 2) Johanna 
Uusitalo LAP 582,2; Jasmin 
Mattila DNS

Miehet 1) Vänr Jouni Rissanen 
E-HÄ 603,0; 2) Jääk Riku Halt-
tu P-PO 598,9; 3) Korp Antti 
Raittinen, E-HÄ 598,3; 4) Alik 
Jussi Nylund E-HÄ 595,6; 5) 
Korp Vesa Torkko E-HÄ 595,2; 
6) Kers Tero Turpeinen, P-SA, 
591,8

Miehet 50-v 1) Mika Tikkanen 
LAP 615,1 (LE); 2) Alik Jari 
Lehtinen K-SU 599,2; 3) Alik 
Yrjö Uusivirta K-PO 586,2; 4) 
Alik Heikki Tarkkanen E-PO 
584,8; 5) Maj Juha Suurnäk-
ki KYM 583,0; 6) Alik Jouko 
Rautio P-PO 579,7; 7) Rauno 
Simula LAP 520,4

Miehet 60-v 1) Vääp Mikko 
Mattila KYM 612,5 (LE); 2) In-
smaj Jukka Salila K-SU 606,0; 
3) Ylik Veikko Ala-Kahrakuu-
si LAP 601,0; 4) Kers Harri 
Björkbacka E-PO 591,7; 5) Jääk 
Markku Niemi E-PO 589,3; 
6) Jääk Aimo Piispanen K-SU 
589,0; 7) Sotmest Kari Nevala 
LAP 588,5

Miehet 70-v 1) Jääk Erkki 
Pöyliö LAP 583,5; 2) Ylil Sa-
kari Ahola KYM 569,6; 3) Ylik 
Veikko Alajeesiö LAP 528,0; 4) 
Alik Oiva Lukkari LAP 249,9; 
Ltn Jouko Forsten DNS

Miehet 75-v 1) Ylik Heino 
Mauri KYM 583,4; 2) Kapt Al-
po Hakala K-PO 582,5; 3) Ylik 
Juhani Sipilä HKI 549,1; 4) Sot-
mest Pentti Tirri LAP 528,7; Ltn 
Pentti Ihalainen DNS

n Toramon ampumaradalla 
Rovaniemellä järjestettiin 17. 
- 19.8. viikonlopun aikana re-
servin ampumamestaruuskil-
pailut. Mestaruuskilpailut ovat 
Reserviupseeriliiton ja Reservi-
läisliiton yhteiset ja järjestetään 
aina samassa paikassa kahtena 
vuotena peräkkäin. Nyt järjes-
tetyt kilpailut olivat toiset Tora-
molla. Edellisen vuoden tapaan 
kilpailun johtajana toimi Tero 
Hyttinen sekä varajohtajana 
Seppo Rautiainen. Teknisenä 
asiantuntija tänä vuonna toimi 
Seppo Salmenkaita.

Puolustusvoimat oli mu-
kana tukemassa kilpailuja. 
Jääkäriprikaatin komenta-
ja eversti Jyrki Kaisanlahti 
toi esille avajaispuheenvuo-
rossaan, kuinka tänä päivänä 
ampumaurheilijoiden määrä 
on vähentynyt. Miten saadaan 
sotilaallisten lajien arvostus 
kasvamaan ja lisää osallis-
tujia mukaan, sillä nämä tai-
dot ylläpitävät myös reservin 
toimintakykyä? Olosuhteet ja 
osallistumisen mahdollisuudet 
on oltava kunnossa, jotta har-
rastajia lajien parissa on tule-
vaisuudessakin. Lapin osalta 
olosuhteet ovat tällä hetkellä 
hyvät. Koska kilpailut järjes-
tettiin nyt toistamiseen, ei isoja 
investointeja tarvinnut tehdä. 
Edellisenä vuonna hankittiin 
pienoiskivääriradalle elektroni-
set SIUS ASCOR HS10 taulu-
laitteet 26.500 euron summalla 
sekä kunnostettiin radat, joten 

tänä vuonna selvittiin pienel-
lä pintaremontilla ja ratojen 
siistimisellä. Edellisen vuoden 
panostus on ollut merkittävä, 
koska nyt Lapista löytyy kun-
nostettu ampumarata, jossa voi-
daan järjestää myöhemminkin 
Suomen Ampujainliiton alaisia 
mestaruuskilpailuja sekä kan-
sainvälisiä ennätyskelpoisia kil-
pailuja pienoiskiväärillä.

 Kisajärjestelyt onnistuivat 
ja kilpailut kokonaisuudes-
saan menivät erinomaisesti. 
Toimitsijoita oli noin 70. Tänä 
vuonna toimitsijoita oli help-
po saada mukaan, koska vii-
me vuoden hyvät kokemukset 
kannustivat myös tänä vuonna 
tarttumaan toimeen. Tehtävät 
hoidettiin rutiinilla ja edelli-
sestä vuodesta mallia ottaen. 
Rutiiniin ei saa kuitenkaan 

tuudittautua, totesi kilpailun 
johtaja Tero Hyttinen. Tämän 
vuoksi edellisestä vuodesta 
otettiin oppia ja pyrittiin vielä 
parantamaan tarjoamalla laa-
dukas kilpailu, jossa järjeste-
lyt toimivat moitteettomasti ja 
aikataulussa. Edellisen vuoden 
tapaan toimitsijat olivat rekis-
teröityneenä Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen kurssilla. 
Toimitsijatyöt tehtiin talkoo-
voimin ruokapalkalla.

Tänä vuonna kilpailijoita 
oli mukana yhteensä 121 ja 
yksittäisiä kilpailusuorituksia 
oli noin 320. Osallistujia oli 
hieman vähemmän kuin edel-
lisenä vuonna, jolloin osallis-
tujia oli yhteensä 134. Reser-
vin ampumamestaruuskilpai-
luissa kilpaillaan seitsemässä 
eri lajissa. Pistoolilajeja ovat 

Reservin ampumamestaruuskilpailut 17.-19.8.

Kilpailun johtaja Tero Hyttinen 
seuranaan kilpailun suojelija 
eversti Jyrki Kaisanlahti ja 
Lapin  Aluetoimiston päällik-
kö Arto Vaarala jututtavat 
kilpailijaa.

 
Oranssit toimitsijaliivit oli 
yli kuudellakymmenellä 
henkilöllä päällä viikonlopun 
kisoissa
 

Kisoihin valmistauduttiin 
vielä edellispäivänä tosis-
saan. Voitto päämääränä.
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pistooli, isopistooli ja pistoo-
lipika-ammunta. Kiväärilajeja 
ovat kenttäammunta, itselataava 
kenttäammunta, pienoiskivääri 
60 laukausta makuu ja pienois-
kivääri 3 x 20 laukausta. Kil-
pailuissa ratkotaan piiritason 
joukkue- ja yleismestaruus sekä 
yksilötason mestaruudet. Osal-
listujat ovat valittu kilpailuihin 
eri reservipiirien karsintakil-
pailujen perusteella. Lajeissa 

on eri sarjat naisille ja miehille. 
Sarjoissa kilpaillaan myös eri 
ikäluokissa, joita yleisen lisäksi 
on 50-, 60-, 70- ja 75-vuotiaat. 
Tulokset olivat tänäkin vuonna 
huippuluokkaa ja uusia Suomen 
ennätyksiä tehtiin runsaasti.

Kilpailujen järjestämistä ovat 
tukeneet Rovaniemen kaupunki, 
Lapin Maanpuolustuksen Tuki, 
Lapin Liikuntakasvatussäätiö, 
Lapin sotilasläänin perinneyhdis-

tys, Suomen Reserviupseeriliitto 
ja Reserviläisliitto. Puolustusvoi-
mat ja Maanpuolustuskoulutus-
yhdistys tukivat kilpailuja mate-
riaalihankinnoissa. Seuraavat re-
servin ampumamestaruuskilpailut 
järjestetään vuonna 2019 ja 2020 
Hälvälässä.

Taina yLiKangaS
TiedoTTaJa

poHJoiS-Suomen 
maanpuoLuSTuSpiiri 

LAJIT ..........................................
Pistooli ammunnassa ammutaan 25 metrin matkalta 
puoliautomaatti pienoispistoolilla tai revolverilla. Vain 
avotähtäimet ovat sallittuja. Suoritus on kaksiosainen. 
Tarkkuusosiossa ammutaan 30 laukausta kuudessa vii-
den laukauksen sarjassa. Pikaosiossa ammutaan kuusi 
viiden laukauksen sarjaa, joissa taulu on näkyvissä 3 
sekunnin ajan jokaista laukausta kohden.

Isopistooli ammunta on samanlainen kuin edellä 
esitelty 25m pistooliammunta, mutta pistoolin tai re-
volverin kaliiberi on isompi; väliltä 7,62 - 9,65 mm.

Pistoolipika-ammunta ammutaan myös 25 metrin 
matkalta puoliautomaattisella pienoispistoolilla, jos-
sa on avotähtäimet. Lajissa ammutaan yhteensä 60 
laukausta 4x5 laukauksen sarjoissa. Ensimmäiset 4x5 
laukausta ammutaan 10 sekuntia / sarja, toiset 4x5 lau-
kausta ammutaan 8 sekuntia / sarja ja kolmannet 4x5 
laukausta ammutaan 6 sekuntia / sarja. 

Itselataava kenttäammunta 10 + 10 laukausta 
ammutaan sotilaskäyttöön suunnitellulla tai toimin-
taperiaatteeltaan siihen pohjautuvalla itselataavalla 
kertatuli kiväärillä. Kiväärissä käytetään avo- tai rei-
kätähtäintä. Ampumamatka on 150 metriä kahdesta 
eri asennosta. 10 laukausta ammutaan makuulta ja 10 
laukausta pystystä.

Kenttäammunta 10 + 10 laukausta ammutaan va-
paavalintaisella pulttilukkoisella kiväärillä 150 metrin 
matkalta kymmenen laukausta makuulta ja kymmenen 
laukausta pystystä. Optiset tähtäyslaitteet ovat kiel-
lettyjä.

Pienoiskivääri 60 laukausta makuulta ammutaan 
50 metrin matkalta makuuasennosta käyttäen reikä-
tähtäimiä.

Pienoiskivääri 3x20 laukausta ammutaan 50 met-
rin matkalta kolmesta eri asennosta makuulta, polvelta 
ja seisten käyttäen reikätähtäimiä.

n Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen (MPK) Pohjois-Suo-
men maanpuolustuspiirin 
Rovaniemen koulutuspaikka 
toteutti Puolustusvoimien tilaa-
man Reserviläisjohtaja 3 -kurs-
sin Sodankylän varuskunnas-
sa ja sen lähikoulutusalueilla 
vapaaehtoisena harjoituksena 
(VEH) 25.–27.5.2018. Tämä 
Reserviläisjohtaja 3 -kurssi 
järjestettiin nyt ensimmäisen 
kerran ja se toimi ko. kurssin 
pilottina. Jääkäriprikaati tuki 
kurssia tarjoamalla tilat ja yl-
läpidon sekä asettamalla tuki-
osastoksi valvojan, majuri Rei-
jo Hiltusen, Lapin aluetoimis-
tosta (LAPALTSTO). Lisäksi 
Sodankylässä paikallista tukea 
tapahtuman toteutukselle antoi 
Jääkäriprikaatin esikunnasta 
yhteyshenkilö kapteeni Jarmo 
Sverloff, mainitsematta ei voi 
myöskään jättää Huoltokeskus 
1:n joustavaa ja palvelualtista 
tukea viikonlopun aikana. MP-
K:lta ohjausta ja tukea oli anta-
massa Pohjois-Suomen maan-
puolustuspiirin apulaispiiri-
päällikkö kapteeni (evp) Antti 
Tölli. Itse kurssin johti reservin 
kapteeni Juha Mikkonen joh-
tamiskoulutustiimeineen eli Ju-
hamatti Konttaniemi, Jouni 
Alanärä, Jyrki Savikuja sekä 
Matti Värmälä.

TÄMÄN KURSSIN kutsut 
kohdennettiin pääosin Lapin 
maakunnassa asuville ja ai-
emmat reservinjohtajakurssit 
suorittaneille reservin johta-
jille. Kurssille oli alun perin 
ilmoittautunut 16 reserviläistä 
koulutettavaksi, mutta erilai-
sista perustelluista syistä osa 

joutui perumaan osallistumi-
sensa ja loppujen lopuksi kurs-
silaisia oli ”vain” 12 henkilöä. 
Tämä ei kurssin toteuttamista 
haitannut ja osallistujat saivat-
kin useamman johtamissuori-
tuksen hoitaakseen. Kurssille 
valitut olivat pääosin sellaisia, 
jotka olivat aiemmin käyneet 
reserviläisjohtaja kurssit 1. ja 
2. Koulutettavat reserviläiset 
tulivat tapahtumaan lähinnä 
pohjoisesta, mutta kaukaisin 
saapui koulutettavaksi aina Tu-
rusta asti.

KURSSI oli viikonlopun aika-
na toteutettava Reserviläisjoh-
taja 1. ja 2. kurssien jatkumona 
koulutuksen maastoutettu ver-
sio. Koska kyseessä oli vapaa-
ehtoisena harjoituksena (VEH) 
toteutettu tapahtuma, koulutta-
jat ja kurssilaiset ilmoittautui-
vat ensin Someroharjulla Ro-
vaniemen varuskunnassa, jossa 
hoidettiin tapahtuman hallin-
nolliset asiat, kuten järjestely-
oppitunti ja reserviläispaperei-
den täyttäminen sekä alkukah-
vittelu. Tämän jälkeen siirryt-
tiin linja-autolla Sodankylän 
varuskuntaan varustautumaan. 
Kurssilaisille jaettiin maastos-
sa liikkumiseen, ruokailuun ja 

yöpymiseen tarvittavat varus-
teet, sekä saatiin harjoituksen 
johtamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavat ajoneuvot. 

ENSIMMÄISEN YÖN kurs-
silaiset yöpyivät kertaushar-
joituskasarmissa, jossa perjan-
tai-iltana pidettiin myös tarvit-
tavat oppitunnit mm. turvalli-
suuteen liittyen, samalla kurs-
sinjohtaja antoi harjoituksen 
lähtökohtatilanteen seuraavana 
aamuna alkavaa maastovai-
hetta varten. Lauantaiaamuna 
alkanut kurssin yhtäjaksoinen 
maasto-osuus kesti lepotaukoi-
neen lähemmäs 30 tuntia (lau-
antaiaamusta - sunnuntai-ilta-
päivään). Kurssilaiset jaettiin 
kahteen ryhmään, jotka lähtivät 
etenemään eri reittejä. Molem-
pien ryhmien mukana kulkivat 
kouluttajat tarvittaessa ohjaten 
toimintaa ja luoden pulma- ja 
johtamistilanteita. Ryhmillä 
oli kouluttajan valitsema joh-
taja sekä varajohtaja, ja aina 
sopivin välein vaihdettiin näitä 
johtajia. Kurssilaiset liikkuivat 
maastossa kartan avustuksella 
pisteestä toiseen ja maasto-
marssin aikana tehtiin johta-
missuoritteita. Ne koostuivat 
noin kymmenestä reservinjoh-
tajan eteen mahdollisesti tule-
vasta pulmallisesta johtamis-
tilanteesta. Johtamistilanteet 
kuvattiin sellaisina, että niihin 
ei yleensä ole yhtä ”kirjan mu-
kaista”, oikeaa ratkaisua. Tär-
keintä oli tilanteeseen eläyty-
minen ja ratkaisujen pohtimi-
nen. Lähes läpi yön jatkuvan 
työskentelyn tarkoituksena on 
luoda paineita ja toden tuntua 
harjoitukseen. Jalkamarssin 

reilun puolenvälin jälkeen oli 
vuorossa yöpyminen teltassa 
ja tuon yönkin aikana oli yksi 
pulmatilanne, sen hetkisen joh-
tajan ratkaistavaksi. Ruokailu 
marssin aikana tapahtui taiste-
lumuonilla. Aamulla purettiin 
majoitus ja jatkettiin matkaa 
aika ajoin johtamistilanteita 
edelleen ratkaisten. Maastovai-
he ”huipentui” kasarmialueella 
olevan RAT-koulutusrakennuk-
sen vyöryttämiseen. 

RESERVINJOHTAJAKURS-
SIN maastoon viemisen tarkoi-
tuksena oli lisätä kurssin toden 
tuntua viemällä se oikeaan ym-
päristöön, jossa sodanajan joh-
taminenkin tapahtuu. Tällöin 
havainnollistetaan fyysisen ra-
situksen ja epämukavuusteki-
jöiden sekä johtamisen muiden 
lisävaikeuksien vaikuttaminen 
tapahtumien kulkuun, lisätään 
oppimista edistävää elämyk-
sellisyyttä ja tehdään kurssista 
osanottajalle mieleenpainuva 
kokemus. Vaikka harjoitus to-
teutettiin niinkin pohjoisessa 
kuin Sodankylässä ja vieläpä 
toukokuussa, niin poikkeuksel-
lisen sopiva, lämmin sää suo-
si harjoitusta. Toki harjoitusta 
kunnioitti läsnäolollaan myös 
lapin kesäinen riesa eli hyt-
tyset, jotka aiheuttivat yhdelle 
kurssilaiselle allergisen reak-
tion, mihin yksi kouluttajista, 
apteekin näin viikonlopun il-
tana kiinni ollessa, lainasi al-
lergialääkettään ja hänenkin 
osaltaan harjoitus pääsi koh-
tuudella jatkumaan. Kurssi to-
teutui muutenkin kohtuullisen 
turvallisesti, vaikka pari pientä 
tapaturmaa sattuikin. Yhdellä 

koulutettavista reserviläisistä 
oli kypärä huonosti päässä kiin-
ni ja pikatilanteessa maahan 
syöksyessään kypärä iskeytyi 
huuleen, aiheuttaen vierailun 
Sodankylän terveysasemalle 
lääkärin tikattavaksi. Lisäksi 
toinen koulutettava reservin-
johtaja sai rynnäkkökiväärin 
liikkuvista osista nirhaman kä-
teensä, jota hoidettiin paikal-
lisesti omin ensiapuvälinein. 
Molemmat kuitenkin pääsivät 
hoitotaukojensa jälkeen jatka-
maan kurssin loppuun saakka. 
Materiaalitappiot jäivät pienik-
si, sillä vain yksi sysäyksen-
vahvistin katosi kurssilaisella 
yöllistä hyökkäystä vastaan 
puolustukseen rynnätessään.

LOPUKSI huollettiin materi-
aali, luovutettiin ne varastoille 
ja nautittiin lounas vielä kerran 
LeijonaCateringin Tähti-ra-
vintolassa ennen paluumarssia 
Rovaniemen Someroharjulle, 
jossa pidettiin palautepalaveri 
sekä täyteltiin vielä reserviläis-
lomakkeet ennen loppukahve-
ja. Tapahtumasta jäi kaikille 
erittäin positiivinen kuva ja 
palautteissa saatiinkin kovasti 
kehuja mm. järjestelyistä, har-
joituksen rakenteesta, välittö-
mistä palautteenannoista johta-
missuoritteiden jälkeen, rastien 
haastavuudesta ja yllätykselli-
syydestä jne. Toki pilotointiin 
kuuluu kehitettävien asioiden 
pohtiminen sekä kokoaminen, 
ja siihen liittyviä kehitysideoi-
ta olikin melko runsaasti niin 
kouluttajilla kuin kurssilaisilla. 
Tältä pohjalta on hyvä rakentaa 
seuraavaa entistä hienompaa 
Reserviläisjohtaja 3 -kurssia.

ALUETOIMISTON kannalta 
reserviläisjohtaja -kurssit ovat 
erittäin hyviä esimerkkejä 
MPK:lta tilatuista koulutusta-
pahtumista. Kurssin rakenne, 
sisältö, aineisto ja koulutus-
materiaali sekä kouluttajat 
tulevat MPK:lta. Puolustus-
voimat järjestää tapahtumaan 
tukiosaston johtajan, joka toi-
mii yhteyshenkilönä valmiste-
luissa, tilojen varaamisessa ja 
järjestelyiden sopimisessa va-
ruskunnassa kurssia varten se-
kä myös arvioi kurssin toteu-
tumista tilaajan näkökulmasta. 
Vuosien aikana kurssien jär-
jestelyt ja aikataulut on vakioi-
tu sekä useimmat kurssit on 
myös auditoitu. Nämä tapahtu-
mat ovat toteutettavissa hyvin 
pienillä järjestelyillä. Erityisen 
hyvältä tilaajan näkökulmasta 
tuntuukin, että kurssien sisäl-
töä kehitetään jatkuvasti pa-
lautteen mukaan, ja kurssien 
aineisto pidetään jatkuvasti 
ajan tasalla. Aluetoimiston 
kannalta tämäkin kurssi on 
erittäin hyvä rakenteeltaan se-
kä sisällöltään ja vie kurssi-
kokonaisuutena eteenpäin va-
rusmiesaikana aloitettua syvän 
johtamisen toimintamallia.

VAIKKA innostuneet ja aktiivi-
set kurssilaiset tekevät tästäkin 
tapahtumasta niin hyvän, niin 
kiitokset ennen kaikkea myös 
asiansa osaaville kurssin reser-
viläisjohtamiskouluttajille.

Lapin aLueToimiSTo, 
aLueupSeeri maJuri 

reiJo HiLTunen

RESERVILÄISJOHTAJA 3 -KURSSI SODANKYLÄSSÄ

n Muista ilmoittaa uusi osoitteesi  oman 
liittosi jäsenrekisteriin.  www.reservilais-
liitto.fi  tai www.rul.fi. Mene siellä  RUL / 
liity jäseneksi  kohtaan ja täydennä van-
ha jäsen tiedostoon muuttuneet yhteys-
tietosi. Reserviläisliiton etusivulla on koh-
ta muuta tai täydennä jäsentietojasi. Lapin 
Nuijan osoitetarrat tulostetaan liiton jä-
senrekisterin pohjalta ja sen tähden on tär-
keätä, että jokainen korjaa jäsentietonsa 
mahdollisimman pian muutosten jälkeen.

Lapin Reserviläispiirin ja Reserviupseeri-
piirin piiritoimiston yhteystiedot: 
toiminnanjohtaja Kai Leinonen 
kai.leinonen@pp1.inet.fi, 040 7216614

Reserviläisen 
osoitteenmuutokset

Pistoolilajit ammuttiin hyvässä hengessä ja sään suosiessa kisoja.
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Tornion  Reserviupseerit ry:n
Syyskokous ja reservin hengellinen ilta pidetään Antinsaaren 
leirikeskuksessa keskiviikkona 17.10.2018 klo 19.00
Esillä sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat.
Ennen kokousta iltahartaus leirikeskuksen kappelissa. 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Hallitus (kokoontuu eri kutsusta klo 18.30)

Tornion Reserviläiset ry:n                 
 
Syyskokous ja reservin hengellinen ilta pidetään Antinsaaren 
leirikeskuksessa keskiviikkona 17.10.2018 klo 19.00
Esillä sääntöjen mukaiset asiat.
Ennen kokousta iltahartaus leirikeskuksen kappelissa. 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Johtokunta (kokoontuu eri kutsusta klo 18.30)

Pellon 
Reserviläiset ry
syyskokous pidetään 
05.10.2018 klo 18.00 
Lahjapalkisen kokoustilassa. 

Tervetuloa 

Veitsiluodon 
Reserviupseerit ry
Veitsiluodon Reserviupseerit pitävät syyskokouksensa 
torstaina 25.10.2018 klo 18.00 alkaen Länsi-Pohjan 
Insinöörit ry:n toimitiloissa Meripuistokatu 16.

Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Hallitus

  SYYS- JA VUOSIKOKOUKSIA 

Keminmaan 
Reservinupseerit ry 
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään ke 10.10.2018 klo 18.00
Liedakkalan koululla

Tervetuloa

Keminmaan Reserviläiset ry
Sääntömääräinen syyskokous pidetään pe 12.10.2018 klo 18.00
Liedakkalan koululla
Kahvitarjoilu      Tervetuloa

Simon Reserviläiset ry 
Syyskokous pidetään 10.10.2018 klo 18 
Simon kunnan virastotalolla. 
Hallitus kokoontuu klo 17.
Tervetuloa

Lapin Reserviupseeripiiri ry
Vuosikokous pidetään Toramon Reserviläistalolla 
sunnuntaina 28.10.2018 klo 10.30

Päivän aikataulu on seuraava:
klo 10.30 Vuosikokous
klo 12.00 Lounas
klo 12.30 Vastaanotto
klo 13.00 Reserviupseeripiirin 70-v juhla

Lapin Reserviläispiiri ry
Vuosikokous pidetään Toramon talolla sunnuntaina 
28.10.2018 klo 10.30 alkaen. Lounas klo 12.30.

Klo 12.30 Upseeripiirin 70-v  vastaanotto ja 
juhla klo 13.00

Kivalon Reserviläimaja ry
Kivalon Reserviläismajan syyskokous pidetään 
perjantaina 26.10.2018 klo 18.00 Simon kunnan 
virastotalolla Ratatie 6.
   Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Hallitus

Ylitornion Reserviupseerit ry
ja Ylitornion Reserviläiset ry
Sääntömääräiset syysvuosikokoukset Keskiviikkona 17.10.2018 
klo 18.00 alkaen  Ainiovaaran koulukeskus, Parkkitie, Ylitornio. 
Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.

Tervetuloa!                    Kahvitarjoilu!

Ylitornion Reserviupseerit ry.    Ylitornion Reserviläiset ry.
Hallitus                                  Hallitus

n Puolustusratkaisumme pe-
rustuu yleiseen asevelvollisuu-
teen, jonka näkyvin ja intensii-
visin osa on varusmiespalvelus. 
Se on kuitenkin ajallisesti vain 
murto-osa asevelvollisuudesta, 
joka kestää 43 vuotta. 

Varusmiespalveluksen jat-
kuva kehittäminen on ehdot-
toman tärkeää, jotta se vastaa 
muuttuvaa toimintaympäristöä 
sekä tuottaa osaavia ja toimin-
takykyisiä operatiivisia jouk-
koja jatkossakin. Puolustusvoi-
mien Varusmiespalvelus 2020 
-suunnitelmassa koulutuksen 
uudistamisessa korostetaan 
sotilaan kokonaisvaltaista toi-
mintakykyä ja riittävän osaami-
sen saavuttamista. Koulutusta 
kehitetään mm. teknologiaa 
hyödyntämällä ja vähentämällä 
passiivista luokkahuoneopetus-
ta. Käytännössä varusmiesten 
koulutuksessa mm. käytetään 
nykyistä enemmän lyhyitä elo-
kuvia sekä simulaattoreita.

Asevelvollisuuden kehittä-
minen ei kuitenkaan voi kes-
kittyä vain sen ensimmäiseen 
vuoteen, vaan myös reservin 
toimintaa on kehitettävä mää-
rätietoisesti.

Reservin osaaminen ja toi-
mintakyky perustuu kertaus-
harjoituksiin, vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutukseen 
sekä reserviläisten omaehtoi-
seen toimintaan. Kertaushar-
joitukset osuvat reserviläisen 
kohdalle laskennallisesti ker-
ran viidessätoista vuodessa. 
Toisaalta meillä on sodan ajan 
joukkoihin sijoitettuna aivan 
liian paljon reserviläisiä, jotka 
eivät saa koskaan kertaushar-
joituskäskyä. Näköpiirissä ei 
ole sellaista puolustusbudje-
tin kasvua, jolla pystyttäisiin 
varmistamaan, että jokainen 
reserviläinen pääsisi kertaus-
harjoituksiin vähintään kerran 
kolmessa tai viidessä vuodes-
sa. Kertausharjoitusten määrää 
tulee kuitenkin minimissään 
kasvattaa niin, että vähintään 
22.000 reserviläistä saisi vuo-
sittain kertausharjoituskäskyn.  

Ampumataito on keskeinen 
osa sotilasosaamista. Puolus-
tusvoimien rooli reserviläisten 
ampumataidon ylläpitämises-
sä on valitettavan vähäinen. 
Reserviläisjärjestöjen laaja-
mittainen ampumatoiminta on 
olennainen osa reservin am-
pumataidon ylläpitoa, mutta 
kohtuullista olisi, että reservi-
läisellä olisi vähintään kerran 
vuodessa mahdollisuus päästä 

ampumaan puolustusvoimien 
aseilla. 

Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen (MPK) toteuttamalla 
vapaaehtoisella sotilaskoulu-
tuksella pystytään paikkaa-
maan osa liian vähäisten ker-
tausharjoitusten muodostamas-
ta koulutusvajeesta. Kun tähän 
lisätään vielä omatoiminen 
säännöllinen liikunta- ja ampu-
maharjoittelu, niin aktiivinen 
reserviläinen pystyy ylläpi-
tämään omaa osaamistaan ja 
toimintakykyään varsin hyvin. 

Syksyn aikana odotetaan 
tietoja, missä muodossa val-
misteilla oleva vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen lain uudis-
taminen etenee eduskuntaan. 
Lakiuudistuksen keskeinen 
ajatus on Puolustusvoimien 
Maanpuolustuskoulutusyh-
distykseltä (MPK) tilaaman 
sotilaallisen koulutuksen siir-
täminen Puolustusvoimien 
vastuulle. Uudistus tehostaisi 
erityisesti paikallisjoukkojen 
koulutusta ja valmiutta. 

Esitettyyn muutokseen liittyy 
kuitenkin useita riskejä, jotka 
ratkaisevat, saavutetaanko 
mahdollisella muutoksella sille 
esitettyjä tavoitteita. Ehdoton 
edellytys uudistuksen onnistu-
miselle on vapaaehtoisen maan-
puolustuskoulutuksen taloudel-
listen resurssien merkittävä 
lisääminen. Tällöinkin vaarana 
on MPK:lle jäävän sotilaallisia 
valmiuksia palvelevan koulu-
tuksen näivettyminen, varsin-
kin jos kategorisesti kielletään 
esim. puolustusvoimien aseilla 
ampuminen tässä koulutukses-
sa. Sijoittamattoman reservin 
sekä varautumis- ja turvalli-
suuskoulutuksen mielekäs jat-
kuminen sekä koulutuksen alu-
eellinen kattavuus on varmistet-
tava uudistuksessakin.

Ampuma-aselakiprosessissa 
on esille noussut yksityiskoh-
tia, jotka toteutuessaan vai-
keuttavat tai jopa lopettavat 
osan nykyisestä reserviläisten 
ampumatoiminnasta. Ampu-
mista harrastavat tahot ase-
keräilijöistä ja metsästäjistä 
aina urheiluampujiin ja maan-
puolustajiin ovat osoittaneet 
yksimielisen selkeästi ampu-
ma-aselain kriittiset kohdat. 
Toivottavasti virkamiehiltä 
ja päättäjiltä löytyy rohkeutta 
korjata lakiluonnoksessa olevat 
toimintaa vaarantavat virheet.

Janne KoSonen
www.ruL.fi  

Koko asevelvollisuusaika 
kehittämisen kohteeksi

Rotemix 
Oy

Vapaaehtoista maanpuolustusta 
tukee Harri Tauriainen

 Kaupunginvaltuutettu
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Tammikuussa tilanne 
kiristyi ja kapina puhkesi 
Maassa kierteli aseellisia jouk-
koja ja ryöstöjä sekä murhia 
tehtiin. Hallitus yritti pitää yllä 
järjestystä ja vahvistaa järjes-
tysvaltaa, koska se oli edellytys 
venäläisen sotaväen poistumi-
seksi Suomesta. Tammikuun 12. 
päivänä eduskunta antoi halli-
tukselle valtuudet lujan järjes-
tysvallan luomiseen. Saamillaan 
valtuuksilla hallitus julisti suoje-
luskunnat hallituksen joukoiksi 
25. tammikuuta. Hallitus mää-
räsi kenraaliluutnantti Manner-
heimin johtamaan hallituksen 
joukkoja venäläisten aseistarii-
sumiseksi. Suojeluskuntajou-
kot alkoivat riisua venäläisiä 
varuskuntia aseista Etelä-Poh-
janmaalla sekä Karjalassa. Tar-
koituksena oli myös estää ve-
näläisiä joukkoja toimittamasta 
aseita punakaarteille. Taavetis-
sa tapahtui tulitaisteluita tam-
mikuun 19. – 21. päivinä, kun 
suojeluskuntalaiset estivät venä-
läisen asekuljetuksen viemisen 
junalla Mikkeliin. 

Leninin johtama kansanko-
missaarien neuvosto käsitteli 
18. tammikuuta Suomen halli-
tuksen vaatimusta venäläisjouk-
kojen poistamisesta. Venäjä ei 
suostunut vaatimukseen maail-
mansodan tilanteeseen vedoten. 
Varsinainen syy oli venäläisen 
sotaväen käyttö vallankaap-
pauksen tukemiseen Suomessa, 
koska samaan aikaan tehtiin 
päätös aselastien lähettämisestä 
Suomen punakaarteille. 

Myös Suomessa venäläiset 
olivat aktivoitumassa. Viipu-
rissa bolsevikkien kokous 24. 
tammikuuta vaati 42. armeija-
kunnan vallankumouksellisen 
esikunnan aloittamaan taistelun 
suomalaisia porvarillisia valko-
kaarteja vastaan, joiden tulisi 
luovuttaa aseensa 36 tunnin ku-
luessa, muuten armeijakunnan 
joukot julistaisivat sodan valko-
kaarteille. Päätökseen oli saatu 
valtuudet Pietarista sota-asiain-
kansankomissaari Podvoiskilta. 
Tämä päätös lähetettiin Suomen 
hallitukselle, joka vastaukses-
saan kieltäytyi riisumasta suo-
jeluskuntia aseista. Hallituksen 
päättäväisyys johti siihen, että 
26. tammikuuta Podvoiski ja 
42. armeijakunta peruivat vaati-
muksensa ja käskivät noudattaa 
puolueettomuutta suomalaisten 
välisissä levottomuuksissa, jos 
venäläisiä vastaan ei hyökättäi-
si. Puolueettomuus vaatimuksel-
la ei ollut merkitystä, sillä tuki 
punaisille jatkuin entisellään. 
Helsingissä Pietarista tulleet 
bolsevikit painostivat hallitus-
ta voimakkaasti. He esittivät 
muun muassa vaatimuksen 25. 
tammikuuta, että valkokaartin 
on heti luovutettava kaikki aseet 
Venäjän valtiolle, jota edustaisi 
punakaartin esikunta. Venäläiset 
ilmoittivat myös, että valkokaar-
ti tuhotaan, ellei se lopeta vasta-
vallankumouksellista hyökkäys-
tä Suomen köyhälistöä ja Venä-
jän sotaväkeä vastaan. Hallitus 
vastasi suojeluskuntien olevan 
hallituksen joukkoja. 

Hallituksen järjestysvallan 
lujittuminen oli nopeuttanut 
suunnitellun vallankaappauk-
sen toteuttamista. Vallankaap-
paukseen johti suoraan se, että 
sosialidemokraattisen puolueen 

koossa pitämiseksi valta siirtyi 
maltillisilta aseelliseen kaappa-
ukseen pyrkivälle toimeenpa-
nevalle komitealle. Helsingis-
sä toimiva Venäjää Suomessa 
edustava aluekomitea tuki in-
nokkaasti sosialidemokraatti-
sen puolueen toimeenpanevan 
komitean kaappaushanketta ja 
oli asiallisesti vallankaappauk-
sen toimeenpaneva sotilaallinen 
voima. Illalla 26. tammikuuta 
Helsingin työväentalon tor-
niin nostettiin punainen lyhty 
vallankumouksen ja aseellisen 
toiminnan alkamiseksi. Päätös 
oli ja on Suomen itsenäisyyden 
ajan pahin poliittinen virhe. 
Kaappaus tehtiin yhdessä ve-
näläisin ja suomalaisin voimin. 
Venäläiset bolsevikit perusti-
vat Helsinkiin 27. tammikuuta 
sotavallankumouksellisen ko-
mitean, joka ryhtyi toimeen-
panemaan kapinan käytännön 
toimia.  

Lenin puhui 26. tammikuuta 
neuvostojen edustajakokouk-
selle: ”Me näemme nyt, että 
Suomessa odotetaan joka päivä 
työväen vallankumousta… jota 
bolsevikit ovat muka keinote-
koisesti lietsoneet… että siellä 
(Suomessa) alkaa sosialistinen 
vallankumous.” Kun Suomen 
vallankumoukselliset olivat 
järjestyneet, Leninin johtama 
kansankomisaarien neuvosto 
tunnusti heti punaisen kansan-
valtuuskunnan Suomen halli-
tukseksi. Ulkoasiain kansan-
komissaari Trotski toivotti 31. 
tammikuuta menestystä taiste-
luun sotaa ja kapitalismia vas-
taan: ”Meillä on yhteinen vi-
hollinen.” 

Helmikuussa punaiset 
hyökkäävät
Punaisten sotilaallinen toiminta 
tukeutui tiiviisti venäläiseen so-
taväkeen. Venäläisiä armeijan ja 
laivaston joukkoja oli Suomessa 
vielä helmikuussa 60 000, joista 
pääosa odotti vain kotiuttamista 
Venäjälle. Itämeren laivaston 
päätukikohdaksi oli muodostu-
nut Helsinki. Laivaston maavoi-
miin kuului enemmän jalkavä-
keä kuin varsinaisiin maavoi-
miin. Nämä joukot oli sijoitettu 
Viaporin – Tammisaaren – Han-
gon - Ahvenanmaan alueelle. 
42. armeijakunnan joukot olivat 
ryhmittyneenä alueelle Viipuri 
– Tampere – Turku. Tämän ryh-
mityksen pohjalle muodostui 

rintamalinja helmikuun alkupäi-
vien aikana. Molemmin puolin 
joukot keskittyivät maanteiden 
ja rautateiden suuntiin. Valkoset 
varmistivat Karjalan radan it-
selleen miehittämällä Haapamä-
en, Jyväskylän, Pieksämäen ja 
Hiitolan. Punaisten haltuun jäi 
tärkeä rata Helsingistä Pietariin. 

Sodan aloittaneet punaiset 
lähtivät heti hyökkäämään. 
Ensimmäiset taistelut käytiin 
Vilppulassa, Mäntyharjulla ja 
Karjalassa. Huonosti johdetut 
ja koulutetut punaiset tekivät 
helmikuun alussa useita hyök-
käyksiä laihoin tuloksin ja an-
karin tappioin. Ensimmäinen 
yleishyökkäys kaikilla rintamil-
la alkoi 21.2. ”vihollisen lakai-
semiseksi pohjoiseen”, mutta se 
tyrehtyi joka paikassa tulokset-
tomana 24. päivään mennessä. 
Pietarissa kansankomissaari-
en neuvosto antoi 20.2. ennen 
yleishyökkäyksen alkua julis-
tuksen, jossa todettiin, että Suo-
messa on käynnissä Suomen 
porvaristoa vastaan sota, jota 
käymme yhdessä suomalaisten 
työläisten kanssa neuvostoval-
lan vahvistamiseksi Suomessa. 
Kaikki porvarit, jokainen suur-
tilallinen, jokainen kapitalisti 
puolalainen, suomalainen tai 
englantilainen on meidän vi-
hollinen. Punaisten puolella 
aktiivisesti sotaan osallistui yli 
10 000 venäläissotilasta van-
hasta armeijasta ja venäläises-

tä punakaartista. Helmikuun 
alussa Pietarista, nimenomaan 
neuvostohallituksen käskystä, 
lähetettiin Suomeen valkoisia 
vastaan 5 000 sotilasta lähinnä 
Savon ja Karjalan rintamille. Ei 
ole mitään syytä väheksyä venä-
läisten osuutta tähän sotaan. 

Valkoisten puolella koottiin 
ja koulutettiin hyökkäyskykyis-
tä armeijaa. Vaasassa hallitus 
teki kaksi merkittävää päätöstä. 
Saksalle esitettiin 12.2. viralli-
nen avunpyyntö ja otettiin käyt-
töön 18.2. vuoden 1878 asevel-
vollisuuslaki, jonka tsaari oli 
kumonnut Suomen venäläistä-
mistoimenpiteiden yhteydessä. 
Suomi oli tosiasiassa sodassa 
Venäjää vastaan, mutta sotati-
laa ei voitu tai haluttu julistaa 
puolin eikä toisin. Suomessa 
sotatilan julistaminen kuului 
laillisesti eduskunnalle, joka 
ei voinut vallinneissa oloissa 
kokoontua. Venäjän hallitus ei 
katsonut olevan sodassa Suo-
men kanssa, koska sillä oli mitä 
parhaat suhteet Suomen kansan 
valtuuskuntaan ja venäläiset 
joukot taistelivat vain vastaval-
lankumouksellisia porvarillisia 
valkokaarteja vastaan.   

Brest-Litovskin rauhan 
merkitys Suomelle
Saksalla oli kiire rauhoittaa 
itärintama, koska sen suunni-
telmissa oli tehdä kesällä 1918 

sodan ratkaiseva suurhyökkäys 
länsirintamalla ennen Yhdys-
valtojen joukkojen liittymistä 
sotaan. Saksan ja Venäjän neu-
vottelut Brestissä olivat kestä-
neet jo kuukausia, kun bolse-
vikki Trotski keskeytti yllättäen 
rauhanneuvottelut 10.2.1918. 
Saksa reagoi rajusti hyväksy-
mällä Venäjän rajavaltioiden 
avunpyynnöt ja aloittamalla 
laajan hyökkäyksen itään. Ve-
näjän hajoamistilassa oleva ar-
meija lakosi saksalaisten edestä. 
Parissa viikossa Saksa oli val-
lannut Baltian, Valko-Venäjän 
ja Ukrainan länsiosan. Neuvos-
to-Venäjän oli taivuttava entis-
tä kovempiin rauhanehtoihin. 
Ne allekirjoitettiin 3.3.1918 
Brest-Litovskissa. 

Sopimukseen kuului, että Ve-
näjä luopui Suomesta. Saksa 
kokosi nopeasti Suoneen lähe-
tettäväksi kenraalimajuri von 
der Goltzin johtoon Itämeren 
divisioonan, joka koostui idäs-
sä taistelleista karaistuneista 
sotilaista. Saksan avustusehdot 
olivat varsin kovia Suomelle, 
koska ne palvelivat ennen kaik-
kea Saksan poliittisia, sotilaal-
lisia ja taloudellisia etuja. Man-
nerheim oli erittäin tyytymätön 
asiaan, sillä hän epäili Saksan 
tavoitteita ja halusi voittaa si-
sällissodan omin voimin. 

Brest-Litovskin rauhan jäl-
keen muutamat neuvostojoukot 
saivat käskyjä pyrkiä aselepoon 
valkosuomalaisten kanssa, mut-
ta ankarien taisteluiden takia 
aselepo yritykset eivät tuotta-
neet heti tulosta. 

Sopimusta ei kovin hana-
kasti yritettykään täyttää, sillä 
tällainen sopu olisi merkinnyt 
Suomen vallankumouksen hyl-
käämistä myös käytännössä 
eikä vain kirjallisesti kuten 
Brest-Litovskin rauhansopi-
muksessa. Suomessa oli vie-
lä 36 000 venäläistä sotilasta, 
josta pakon edessä kahden 
seuraavan viikon jälkeen lähti 
20 000 miestä jättäen kuitenkin 
runsaasti aseistusta punaisille. 
Vasta toukokuun puolessa vä-
lissä poistuivat viimeiset 2 000 
venäläissotilasta.  

Saksan sotilaalliset 
toimet Suomessa
Saksan laivasto-osasto ajoi 5. 
maaliskuuta alkaen Ahvenan-
maalta pois sen valloittamista 
yrittäneet ruotsalaiset joukot. 
Demilitarisoidun Ahvenan-
maan sotilaallisesta merkityk-
sestä kertoo se, että siellä toimi 
maailmansodan aikaan neljän 
valtakunnan sotilaita venäläi-
siä, ruotsalaisia, saksalaisia ja 
suomalaisia.  

Saksalaisten pääjoukko 9 500 
miehinen Itämeren divisioona 
nousi maihin Hangossa 3. huhti-
kuuta. Divisioona valloitti Hel-
singin punaisilta 13. huhtikuu-
ta mennessä ja piti seuraavan 
päivänä voitonparaatin Suomen 
pääkaupungissa. Helsingistä 
saksalaiset jatkoivat pohjoiseen 
vallaten Hyvinkään ja Riihimä-
en. Saksalaiset saivat kosketuk-
sen pohjoisesta hyökkäävään 
valkoiseen armeijaan huhtikuun 
lopulla Hämeenlinnassa. 

Yhden merkittävimmistä voi-
toista saksalaiset saavuttivat 
laukaustakaan ampumatta jo 
Hangossa, kun sinne saapui 5. 

huhtikuuta oma-aloitteisesti Itä-
meren laivaston valtuuskunta. 
Venäläiset ilmoittivat pysyvän-
sä puolueettomina kunnioittaen 
Brest-Litovskin rauhansopi-
musta. Venäjän vahvoista Itä-
meren laivaston joukoista ei 
ollut enää punaisille minkään-
laista apua eikä vaaraa saksa-
laisille. Rannikkolinnoitusten 
tykitkin oli tehty vaarattomiksi 
ja tulivoimaiset sotalaivat ve-
täytyivät Pietariin.   

Eversti von Brandensteinin 
johtama 3 000 miehen prikaa-
ti nousi maihin Loviisassa 7. 
huhtikuuta katkaisten jo 13. 
päivänä punaisten elämän lan-
gan Pietarin radan. Lahti valloi-
tettiin yhteishyökkäyksellä 19. 
huhtikuuta valkoisen armeijan 
joukkojen kanssa.    

Mitä meidän tulisi 
muistaa vuoden 1918 
Suomen sodasta. 
Sotaan syyllisiä olivat punai-
sen kapinan johtajat. He veivät 
joukkonsa suuriin kärsimyksiin. 
Johtajat välttivät rangaistuksen 
Suomessa, mutta tuhoutuivat 
Stalinin, kapinaan kehottajan, 
vainoissa. Ainoastaan O.W. 
Kuusinen säilytti henkensä. 
Suomessa surmattiin tai meneh-
tyi noin 10 000 punaista voit-
taneiden valkoisten toimesta, 
mutta sama määrä surmattiin 
tai menehtyi Neuvostoliitos-
sa sinne paenneita. Suomessa 
vuoden 1918 kaikkia uhreja on 
muistettava kunnioituksella se-
kä vapaussotureita ja punaisen 
terrorin siviiliuhreja että pu-
naisten joukoissa toimineita ja 
taistelleita. 

Saksan merkitys venäläisten 
karkottamisessa ja kapinan ku-
kistamisessa oli tärkeä, mutta 
se ei ollut ratkaiseva. Joka ta-
pauksessa apu nopeutti huo-
mattavasti sodan päättymistä 
laillisen hallituksen voittoon. 
Saksa ei auttanut meitä sinisten 
silmiemme tähden vaan omien 
etujensa ja suurvaltapyrkimys-
tensä vuoksi. Suomen etu oli, 
että Saksa hävisi sodan.   

Bolsevikit, Lenin, Stalin ja 
Trotski, olivat myös syyllisiä, 
koska he yllyttivät sosialidemo-
kraatteja kapinaan ja lupasivat 
Suomessa olevan venäläisen so-
taväen tuen. Ilman bolsevikkien 
kehotuksia ja lupausta venäläis-
ten joukkojen tuesta ja aseista 
sosiaalidemokraattien johto ei 
olisi ryhtynyt epävarmaan kapi-
naan.  Brest-Litovskin rauhassa 
Venäjän bolsevikit pettivät ja 
hylkäsivät suomalaiset aatevel-
jensä Neuvosto-Venäjän etujen 
tähden. Kesällä 1918 neuvos-
tohallitus suostui Saksan väli-
tyksellä rauhantunnusteluihin 
Suomen kanssa. Monien vai-
heiden jälkeen neuvottelut joh-
tivat vasta vuonna 1920 Tarton 
rauhansopimukseen Suomen ja 
Neuvosto-Venäjän välillä. 

Vapaussodan tapahtumissa 
tärkeintä oli, että Venäjän sota-
voimat karkotettiin itsenäisestä 
Suomesta. Bolsevikkien val-
lankumousoppeja noudattanut 
Suomen vallankumous kukistet-
tiin. Maan vapaus, kansanvalta 
ja oikeusvaltio säilyivät.  

everSTi evp HeiKKi HiLTuLa 
Kirjoitus perustuu julkisiin lähteisiin 

muun muassa Ohto Mannisen, Seikko 
Eskolan ja Matti Häikiön kirjoituksiin. 
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Rintamalinja muodostui helmikuun alussa lähes Venäjän pääjouk-
kojen sijoituksen mukaan. Punaiset hyökkäsivät ensin ja ensim-
mäiset taistelut käytiin Vilppulassa, Mäntyharjulla ja Karjalassa. 
Valkoisille oli tärkeä Vaasan – Pieksämäen – Hiitolan rata. Punai-
sille tärkein rata oli Helsinki – Pietari.

Itärintamalla karaistunut Itämeren divisioona hyökkäsi viikossa Hangosta Helsinkiin, jonka se val-
tasi 13.4. mennessä. Suomen pääkaupungissa pidettiin divisioonan voitonparaati jo 14.4.1918 eli 
kuukautta ennen kuin Valkoinen armeija piti oman voitonparaatinsa 15.4.
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Löydä oma väyläsi - hae 
opiskelemaan jatkuvassa 
haussa

#väylätauki

www.lappia.fi/jatkuvahaku

Näillä aloilla voit aloittaa heti:  
Puu-, maatalous-, elintarvike-,  
kalatalous-, puhtaus- ja 
kiinteistöpalvelu- sekä 
metsäala

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

EU-yhdistetty kulutus 6,8-7,0 l/100 km, CO2-päästöt 178-185 g/km. Takuu 
3 vuotta/100 000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 6 vuotta. Kaksi-
paikkaisiin HILUX Double Cab -pakettiautoihin lisätään jälleenmyyjäkohtainen 
muutoskulu. Kysy lisää Toyota-jälleenmyyjältäsi. Tarjous koskee uusia asiakas-
tilauksia (pois lukien suurasiakaskaupat) ja on voimassa rajoitetun ajan.

Yli tonnin kantavuus, jopa 3 500 kg:n vetokyky ja vääntöä 400 Nm. 
Legendaariselle nelivedolle mikään ei ole mahdotonta. 
Uudistunut Hilux on henkilöautomaisen mukava ajaa ja ilmeeltään 
nyt entistäkin vaikuttavampi.

Räätälöimme varustelun, rahoituksen, huolto-
sopimuksen ja vakuutuksen tarpeittesi mukaan.

SUOMEN LAAJIN PALVELUVERKOSTO

50 VUOTTA

SUOMEN SUOSITUIN PICK-UP

HILUX

HILUX Extra Cab 2.4 D-4D 150 4WD Active: 
kokonaishinta sis. toimituskulut 40 197,72 €. 

HILUX Double Cab 2.4 D-4D 150 4WD Active: 
2-paikkainen pakettiauto kokonaishinta sis. toim.kulut 42 750,76 €. 
5-paikkainen henkilöauto kokonaishinta sis. toim.kulut 54 271,29 €. 

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

Rakasta 
ruokaasi, 
tunne se.  
#suomiruokaa
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KEMI . TORNIO
Tarkista oman kauppasi  

aukioloajat osoitteesta arina.fi


