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RAJAVARTIOSTO on tiukka kouluttaja ja siksi se on haluttu koulutuspaikka. Kesähelle tai 30 asteen pakkanen ei estä toimintaa
vaan rajan sotilaat toimivat tehokkaasti joka säässä. • Sivu 6

Ivalon Rajajääkärikomppanian harjoituksen aikana mittari painui kolmeenkymmeneen pakkasasteeseen.

MPK:n harjoitukset ovat mahdollisimman todenmukaisia. Taistelu
ensiapua pitää harjoitella siinä missä aseellista taisteluakin. Vuodet ovat tehneet ROVA harjoituksesta tehokkaan ja arvostetun
koulutustapahtuman. • Sivu 8
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Pääkirjoitus

Vapaaehtoisuus maanpuolustuksen tukena

Yhdessä tehden
hienoja tuloksia

V

Kai Leinonen

Lapin Reserviupseeripiiri ry

jo 18 vuoden ajan. Olemme
pystyneet avustamaan heitä
myös kouluttajapanoksella
vuosittaisilla kursseilla.
Merkittävää on ollut viime vuosien kehitys omien
tilojen saamisessa. Lapin
Maanpuolustuksen Tuki ry
oli hankkinut varat Pekankadun huoneistoon, jossa piiritoimisto parinkymmenen
vuoden ajan toimi. Valistustalon alakerrassa oli myös
kokoontumistilat ja varasto, joka kuitenkin oli jäänyt
epäsopivana pois käytöstä.
Onnistuimme myymään
Valistustalon yhteistyössä
muiden osakkaiden kanssa.
Samanaikaisesti onnistuimme ostamaan Toramon ampumaradalta Lapin Rajavartioston entiset rakennukset,
jotka olivat vaihtokaupassa siirtyneet Rovaniemen
kaupungille. Nyt on alueen
päärakennus, entinen tiilirakenteinen huoltorakennus
kunnostettu entistä ehommaksi. Lämmitys korjattiin,
LVI-töitä tehtiin, Keittiötä
uusitaan ja Piiritoimistolle
tehtiin omat tilat, jossa arkistot ja erilaiset koneet ovat
valmiina käyttäjille ja kurssilaisille.
Kun tätä kaikkea katsoo
näin ”loppusuoralla” täytyy
antaa tunnustus sille hienolle yhteishengelle, jolla näitä
kaikkia tehtäviä ja töitä on
vuosikymmenten varrella
tehty. Mitään näistä ei ole
saatu aikaan yksin eikä edes
kahdestaan. Meitä tekijöitä
on ollut satoja ja työtunteja
yhdistyksissä kymmeniä tuhansia.
Koska tämä on myös viimeinen Lapin Nuija, jonka
päätoimittajana kokoan, haluan tässä kiittää lämpimästi
kaikkia kanssani yhteistyötä
tehneitä piirien ja yhdistysten puheenjohtajia. Te olette mahtavaa väkeä – isänmaallista ja väkevää. Liian
harvoin Teitä kiitetään siitä
epäitsekkäästä työpanoksesta, jota te päätyönne lisäksi
teette vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi. Te
olette tehneet minun omasta
työstäni toiminnanjohtajana
mielekkään ja tuloksellisen.
Toivon, että sama avoin henki ja hyvä yhteistyö jatkuu
Seppo Rautiaisen aloittaessa
vuoden alusta toiminnanjohtajana.

Itsenäistymisvaiheeseen liittyen
jo ennen vuoden 1918 tapahtumia perustettu Suojeluskunnat,
jotka kanavoivat osana itsenäisen Suomen puolustusvoimia
vapaaehtoista maanpuolustustyötä mm. kouluttamalla ja varustamalla toimintaan osallistuneita. Voimme vain kysyä,
miten etenkin Talvisodassa olisi
käynyt ilman tätä mittavaa vapaaehtoistoimintaa, joka oli pitänyt huolta reserviläisten sotilasammattitaidosta monin tavoin
alkaen ammunnasta ja pitkälti
myös aselajikohtaiseen osaamiseen saakka.
Toisen maailmansodan päättyminen johti meillä Suomessa siihen, että meillä Suojeluskuntien
ja Lotta Svärd -järjestöjen toiminta oli lakkautettava fasistisina järjestöinä. Pariisin rauhansopimuksen nojalla vain puolustusvoimilla oli oikeus antaa
sotilaallista koulutusta. Reservijärjestöissä ei saatu kouluttaa
sotilasosaamista, mutta siitäkin
pyrittiin pitämään huolta sotien
jälkeen mm. ampumaurheilutoiminnan ja erilaisten maastossa
suoritettujen jotosten ym. kautta.
Niissä sotilaallliset tehtävät oli
vain ”naamioitava” erä- ja vaellustaidoiksi sekä tehtäviksi.

Tässä suhteessa kehityksemme
vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan osalta on ollut tyystin erilaista kuin naapurimaissamme Norjassa ja Ruotsissa
tai uudelleen 1990-luvun alussa
itsenäistyneessä Virossa. Näissä
maissa Suojeluskuntatoiminta
on edelleen voimissaan ja voi
hyvin. Norjassa Heimvärnet ja
Ruotsissa Hemvärnet toimivat
puolustusvoimien alaisuudessa ja
tiukassa valvonnassa. Samoin tilanne on Viron Kaitseliitin osalta.
Meillä Suomessa 1990-luvun
alussa Neuvostoliiton lakattua
olemasta tehtiin yksipuolisesti
uustulkinta Pariisin rauhansopimuksesta. Samassa yhteydessä luotiin julkisoikeudellinen
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
(MPK) vastaamaan puolustusvoimien tilaamasta, sotilaallisia
valmiuksia parantavasta sekä
yhteiskunnan yleisestä varautumis- ja turvallisuuskoulutuksesta. MPK kanavoi ja toimii eri
maanpuolustusjärjestöjen ml. reservijärjestöjen toimintaa maanpuolustuksen saralla.

MPK:n toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja vapaaehtoistoimijoihin. Nyt olemme
tilanteessa, missä 2 500 vapaaehtoista kouluttajaa ja toimijaa
tuottaa 50 000 osallistujalle
90 000 koulutus-vuorokautta
MPK:n käytössä olevalla 3,6
miljoonalla eurolla. Meidän
sitoutuneisuutta kuvaa myös
se, että sotilaallisia valmiuksia parantavaan sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutukseen osallistuvat eivät käytä
vain vapaa-aikaansa vaan myös
maksavat koulutuksesta kurssimaksun. Tässä suhteessa poikkeamme täysin naapurimaistamme (Norja, Ruotsi ja Viro),
missä toimintaa osallistuneiden
kulut korvataan varsin avokätisestikin.
Enemmän kuin toivottavaa on,
että meistä vapaaehtoisista pidetään huolta sekä annetaan
se arvostus, mikä työllemme
kuuluu myös tulossa olevassa
vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan lainsäädäntöuudistuksessa. Joiltain osin välillä
tuntuu, että teemme asioista itsellemme turhan vaikeita pyhän
Byrokratiuksen voimin. Järkevää ja valvottavaa toimintaa ei
ole syytä vaikeuttaa vaan antaa
sille valvotut ja tuetut puitteet.
Kenenkään etu ei ole, että tällä saralla alkaisi esiintymään
kovin omaehtoista kilpailevaa toimintaa esim. erilaisten
ammuntojen järjestämisessä.
Miksi korjata sellaista, mikä ei
ole rikki? Eikö perusteellisempi huolto pikemminkin auttaisi
enemmän?
JATKUU SIVULLA 6

Viestintä

K
Lapin Reserviläispiiri ry

n Pitkä yhteinen taival takana ja hyvä mieli saavutuksistamme. Vuoden alussa siirryn pois Lapin piirien
toiminnanjohtajan tehtävästä ja nyt on hyvä katsella,
miten paljon olemmekaan
saaneet aikaan.
Yhteistyöllä olemme suorittaneet isoja tehtäviä. Me
olemme järjestäneet lukuisia
liittojen ampumamestaruuskisoja, viimeksi kahtena peräkkäisenä vuonna liittojen
yhteiset kisat. SRA-ammunnan SM kisoja olemme järjestäneet sekä Rovaniemellä
että Rovajärvellä. Pistooliampumahiihdossa on myös
järjestetty SM kisoja Sodankylässä. Vuonna 1995 järjestimme valtakunnallisen ROVA-jotoksen Rovaniemellä
ja 2013 Sodankylässä kansainvälisen talvisotilastaitokilpailun ARCTICMIL
2013.
MPK:n toiminnassa on
Lapissa oltu mukana alusta
asti täysillä ja sitä kautta on
reservin koulutusta ylläpidetty kiitettävästi. SARRIO
harjoitus muuttui HEINU
harjoitukseksi ja siitä edelleen ROVA harjoitukseksi. Kaikki nämä kymmenet
vuosittain järjestetyt sotilaalliset harjoitukset ovat
keskeistä reserviläistoimintaa Lapissa.
Kansainvälinen toiminta on vuosikymmeniä ollut
poikkeuksellisen vilkasta.
Kalottitapaaminen – Nordkalottövningen on saavuttanut 48 vuoden iän. Vuosittain ovat Kalotin reserviupseerit ja reserviläiset
kokoontuneet pohjoiskalotin
eri varuskunnissa kilpailemaan ja tapaamaan toisiaan
sotilaallisissa merkeissä.
Myös Viron Kaitseliitin
kanssa on yhteistyö jatkunut

apaaehtoisuudella maanpuolustuksen saralla on pitkät perinteet Suomessa, jotka ulottuvat Venäjän vallan
sortovuosiin saakka. Jääkäriliikkeeseen osallistuneet etappitalot,
jääkärit itse ym. osalliset vaaransivat henkensä lähtiessään hakemaan sotilaskoulutusta Saksasta päämääränään Suomen itsenäistyminen Venäjän vallasta.

uluvana vuonna olemme lähettäneet ryhmäsähköpostiviestejä liiton jäsenrekisterissä olevien jäsentemme sähköpostiosoitteisiin. Lapin reserviläispiirin osalta tavoitamme
lähes 900 jäsentä. Lapissa jäseniämme on n. 1350. Nämä piiritiedotteet on otettu hyvin vastaan.
Näin ollen tulemme edelleen kehittämään tätä viestintämuotoa.
Liittojemme jäsenrekisterijärjestelmää ollaan uudistamassa ja tähän viestintämuotoon olen pyytänyt kiinnittämään eritystä huomiota, kun sitä uudelleen rakennetaan. Nykyinen toimintapolku
on viestien lähettäjille vähän turhan monimutkainen.

Jäsenhankinta
Reserviläisliitossa on yli 38 000
jäsentä. Tavoitteena on lähivuosina rikkoa 40 000 jäsenen raja.
Tunnettavuuden lisääminen on
yksi tärkeä osa markkinointia.
Tulemme panostamaan markkinointiin mm. sosiaalisessa mediassa sekä maakuntatason erilaisissa tapahtumissa. Nuorten

taitojen ylläpitämiseen tähtäävä,
sotilaallisia valmiuksia ylläpitävä koulutus säilyy myös jatkossa
elinvoimaisena ja reserviä kiinnostavana. (lainaus päättyy)
Kannustan jäseniämme tutustumaan MPK:n koulutustarjontaan ja sitä kautta hakeutumaan
mukaan kiinnostaville kursseille. Näiden kurssien kautta saa
paljon uusia mahdollisuuksia,
ideoita ja hyviä maanpuolustushenkisiä ystäviä.

Kiitos
tavoitettavuus koulujen kautta on
myös hyvin merkittävä.
Reserviläisten mahdollisuus
ylläpitää valmiuksiaan (lainaus
reserviläisliiton 2019 toimintasuunnitelmasta)
Seurataan tarkasti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) kehittämistä, mikäli vapaaehtoista maanpuolustustyötä
määrittävän lain muutos hyväksytään esitetyssä muodossaan.
Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että lähinnä sijoittamattoman reservin tietojen ja

Haluan kiittää Lapin Aluetoimistoa siitä, että olen saanut olla
aktiivisesti mukana kertausharjoituksissa SA-sijoituksen määrätyssä tehtävässä loppuun saakka. Ensi vuoden alusta vuoroni
on siirtyä varareserviin.
Onnittelut huomionosoituksen
saaneille ja sotilasarvossa ylennetyille.
Hyvää valkoisen joulun odotusta kaikille.
Simo Rousu

puheenjohtaja
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KOHTI UUTTA VUOTTA
n Kiivas vuosi on takana. Vuosi lähti liikkeelle Alueellisella maanpuolustuskurssilla Luostolla tammi-helmikuun vaihteessa. Kurssin
toteutti Lapin aluehallintovirasto yhteistyössä Jääkäriprikaatin kanssa. Viidessä päivässä
noin 50 kurssilaiselle annettiin tuhti paketti
kokonaismaanpuolustuksesta. Marraskuussa
järjestettiin alueellisen maanpuolustuksen jatkokurssi Rovaniemellä kahden päivän mittaisena. Molemmissa tapahtumissa osallistujat
pääsivät kuulemaan korkeatasoisia luennoitsijoita.
Maaliskuussa järjestettiin paikallispuolustusharjoitus Rovaniemellä. Harjoitus oli moniviranomaisharjoitus, jossa harjoiteltiin toimintaa
normaaliolojen häiriötilanteissa. Etukäteen ja
harjoituksen aikana toteutettu viestintä onnistui. Syksyn paikallispuolustusharjoitus järjestettiin Ivalossa eli koko Lappia puolustetaan.
Vuonna 2019 harjoittelemme Kemi-Tornion

alueella keväällä ja Rovaniemi-Rovajärvi
alueella syksyllä.
Vuoteen on kuulunut suuri määrä yhteistoimintatapaamisia eri viranomaisten, reserviläis
-ja maanpuolustusjärjestöjen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaikissa tapaamisissa oli yksi yhteinen piirre: positiivinen
maanpuolustushenki! Olen henkilökohtaisesti
iloinen, että minulla on mahdollisuus tehdä
yhteistyötä tuollaisen hengen omaavien ihmisten kanssa.
Toukokuussa Kainuun prikaati järjesti Oulussa viranomaisyhteistyötapaamisen, johon
osallistuin Jääkäriprikaatin edustajana. Tapaamiseen osallistui eri viranomaisia Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnista. Tapaamisen tarkoituksena oli informoida viranomaisia Jääkäriprikaatin ja Kainuun prikaatin
syvenevästä yhteistyöstä paikallispuolustuksen
ja viranomaisyhteistyön osalta. Tilaisuudessa

myös esiteltiin vuoden 2019 paikallispuolustusharjoitusten alustavat suunnitelmat. Tapahtumasta saimme osallistuneilta hyvän ja
kannustavan palautteen. Paikallispuolustuksen
kehittäminen jatkuu ensi vuonnakin.
Ensi vuosi, varsinkin ensimmäinen puolisko,
tulee olemaan Jääkäriprikaatissa kiivas. Normaalin koulutusrytmin lisäksi osallistumme
kahteen mittavaan kansainväliseen harjoitukseen. Muita normaalista poikkeavia tapahtumia on kalenteroitu jo useita. Yhteistyö reserviläis - ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa
tulee jatkumaan hyvässä yhteishengessä.
Joulu ja uusi vuosi ovat jo ovella. Toivotan
kaikille Lapin Nuijan lukijoille rauhaisaa Joulun aikaa ja toivorikasta Uutta Vuotta.
Eversti Jari Osmonen

Apulaiskomentaja
Jääkäriprikaati

LAPIN LENNOSTO 100 vuotta
Juhlapuhe ev Kari Tuomi

n Kunnioitettu sotiemme veteraani, herra kenraali, lennostolaiset,
Perinteisesti, ja kaikin puolin asiaankuuluvasti, lennoston
vuosipäivän juhlapuheissa on
tarkasteltu lennoston historiaa
ja historian vaiheita. Historian
kautta on helppo päätyä tarkastelemaan tätä päivää, ja hakea
sieltä historiasta kehityskaaria
ja kehityspolkuja, selitystä sille, kuinka tähän
Yleensähän näissä vuosipäivän puheissa otetaan kantaa sellaisiin perustavaa laatua
oleviin kysymyksiin kuin ”mitä”, ”missä” ja ”milloin”. Aika
harvoin, mutta joskus, voidaan
jopa sivuta henkilöitäkin ja valottaa lennoston historiaa vastaamalla kysymykseen ”kuka”.
Ajattelin kuitenkin, että jospa
kerran sadassa vuodessa vaihdettaisiin hieman näkökulmaa,
ja pyrkisinkin ottamaan puheen näkökulmaksi kysymyksen ”miksi”. Muutama sana
näkökulman valinnan perusteeksi lienee paikallaan.
Valitsin näkökulman kahden
erillisen lähteen perusteella.
Ensimmäinen on majuri Kustaa Sihvon kirja Taistelu ilmasta. Sihvon kirja on julkaistu vuonna 1929, joten ihan tuoreinta näkökulmaa se ei ikänsä
puolesta edusta. Ensimmäisen
lähteeni alkuperä on siis peräisin liki samalta ajalta kuin
lennoston syntyhistoriakin.
Mutta hämmästyttävällä tavalla Sihvon kirja on kuitenkin
kiinni tässä ajassa ja jopa sen
tapahtumissa. Eihän Suomen

maantieteellinen asema idän ja
lännen välissä ole noista ajoista juurikaan muuttunut. Toki
moni asia on myös toisin, uhkakuvat ovat monisyisempiä ja
ilma-aseen käyttöajatus huomattavasti laaja-alaisempi.
Toinen lähteeni on erään
rovaniemeläisen kaupunginvaltuutetun kirjoitus paikallislehden yleisönosastopalstalla
viime elokuulta. Tähän kirjoitukseen palaan tarkemmin
esitykseni loppupuolella. Mutta molemmissa lähteissäni on
kuitenkin merkityksellistä ja
avainasemassa juuri tuo ”miksi” – näkökulma. Sihvon pyrkiessä perustelemaan aikalaisilleen ilmavoimien tärkeyttä,
ja toisaalta yleisönosastokirjoituksen pyrkiessä juuri päinvastaiseen lopputulemaan.
Sihvo pyrkii perustelemaan
ilma-aseen merkitystä aikana,
jolloin ilma-ase oli vielä nuori,
eikä sen käyttötavat, strategiset tai taktisetkaan, olleet mitenkään vakiintuneita. Varsin
yleistä oli, että ilma-aseen merkitystä vähäteltiin ja se haluttiin
alistaa ikään kuin apuaselajiksi pitkän perinteen omaaville
maa- ja merivoimille.
Sihvo ilmaisi selkeästi oman
kantansa ilma-aseen merkityksestä ja tulevaisuudesta kirjoittaessaan, että tuleva sota on
ilmasota, jonka lopputuloksesta riippuu ratkaisevasti myös
maan pinnalla käytävän taistelun tulos. Vaikka sodan ratkaisu lopullisesti tapahtuisikin
maassa, on ratkaisun ja voiton saavuttaminen mahdollista

vain sille, jonka ilmavoimat
säilyttävät toimintakykynsä.
Ilmassa häviölle joutunut siis
menettää mahdollisuutensa onnistuneihin sotatoimiin myös
maalla ja merellä. Näin Sihvo
siis perusteli kysymystä, miksi
tarvitaan ilmavoimia.
Näiden pohdiskelujen aikaan
ilmavoimilla oli takanaan vasta reilu kymmenen vuoden historia. Lapin Lennoston perinnejoukko-osasto, Lento-osasto 4 oli perustettu 1.10.1918
Koivistolle. Tässä kohtaa on-

kin taas hyvä hetki pysähtyä,
ja miettiä, miksi Lento-osasto 4. sijoitettiin Koivistolle?
Sihvo tarjoaa meille tähänkin
kysymykseen suoraviivaiset
ja erinomaiset perusteet. Hän
kirjoittaa: ”Aikaisemmasta sotahistoriasta käy täysin selville, että itäinen vihollisemme
on suorittanut hyökkäyksen
maahamme aina Karjalan Kannaksen kautta.” Ja jos tarkastelemme mitä tahansa perinnejoukko-osastojemme siirtoa
yleisemminkin, suurimpana
tekijänä on aina ollut Neuvostoliiton ja sittemmin Venäjän

lähialueellamme aiheuttama
turvallisuuspoliittinen epävarmuus, johon on sitten puolustuspolitiikan keinoin reagoitu.
Sotien jälkeen Pohjois-Suomeen muodostui käytännössä sotilaallinen tyhjiö, jota ei
kyetty uskottavasti valvomaan
tai vartioimaan. Kylmän sodan
aikana, 50- ja 60-luvuilla, alettiin myös puhua kalottialueen
kasvaneesta merkityksestä
ensimmäisen kerran. Kuulostaa perin tutulta, eikö vaan?
Neuvostoliiton
joukkojen
keskitykset Barentsin alueelle pakottivat Suomen reagoimaan, ja Lapin ilmavalvontaa
tehostettiin 50-luvulta alkaen
sijoittamalla Pohjois-Suomeen
tutka-asemia ja Viestikeskus 5.
Rovaniemelle. Berliinin kriisi,
Kuuban ohjusselkkaus ja viimeistään noottikriisi käynnistivät sitten Hämeen Lennoston
siirron valmistelut Rovaniemelle 60-luvun alkupuolella.
Tuloparaati Rovaniemellä oli
16.8.1973 ja seuraavan vuoden
itsenäisyyspäivänä Hämeen
Lennoston nimi muuttui Lapin Lennostoksi. Sen jälkeen
lennosto onkin ollut oleellinen
osa Rovaniemeä, ja toki myös
Lappia.
Sihvo kiteyttää hienosti perusteet näihin kaikkiin siirtoihin. Hän kirjoittaa, ”niin kauan
kuin Suomi tahtoo olla itsenäinen, on sen huolehdittava
puolustuksestaan”. Juuri siksi
Lapin Lennosto siis on Rovaniemellä!
Mutta palataanpa takaisin
siihen aikaisemmin mainittuun

elokuiseen lehtikirjoitukseen.
En käy tässä sanasta sanaan
referoimaan kirjoitusta, joka
oli otsikoitu ”Ilmavoimat saastuttaa”. Koska kysymys on
paikallislehdestä, niin uskaltaisin olettaa, että kritiikin kärki
oli suunnattu ainakin osittain
enemmänkin lennostoa kuin ilmavoimia kohtaan. Ja kun kyseessä on nimenomaan mielipidekirjoitus, niin kirjoittaja ei
tietenkään ollut velvollinen tai
kykeneväinen pysyttäytymään
faktoissa kirjoituksessaan. Emme toki provosoidu siitä, mutta
muutama ajatus kuitenkin heräsi kirjoituksen pohjalta.
Ensinnäkin ajattelin, että
vastaamalla tämän varsin provokatiivisen kirjoituksen väitteisiin, olisi ollut erinomainen
mahdollisuus tuoda julki muutamia perusasioita ilmavoimien toiminnasta. Siis vastata
kirjoittajan esittämään väitteeseen faktoilla, tuoda julki taas
perusteita kysymykseen ”miksi”. Esimerkiksi toteamalla,
että lennoston toiminta perustuu lakiin puolustusvoimista.
Yhtälailla perusteluja olisi voinut esittää myös ihan perushistorian kautta, kuten äsken
tein. Etenkin, kun kirjoittajan
mielestä hävittäjät ovat nykyaikaisessa sodankäynnissä auttamattoman vanhentuneita, ja
uusien hankinta on poliittinen
ele, jolla kirjoittajan mielestä maksetaan Yhdysvaltojen
kumppanuudesta. Hävittäjävalintaahan ei siis vielä ole tehty.
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KUTSUNNAT PUOLUSVOIMIEN
Suomen asevelvollisuusjärjestelmä on maailmanlaajuisesti uniikki. Se on paras
mahdollinen meille suomalaisille. Asevelvollisuus on
demokratian ja tasa-arvon
suomalainen timantti. Kaikki
aloittavat samalta viivalta ja
omaavat samat edellytykset
jatkokoulutuksiin. Vapaaehtoista asepalvelusta suorittavat naiset ovat teidän
kanssanne samassa rivissä.
Yllä olevilla sanoilla Lapin
aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Arto Vaarala, kannusti kutsuntojen avauspuheessaan lappilaisia nuoria miehiä.
On ollut juhlavaa kiertää Lapin
maakunnan kutsuntoja pitämässä vuonna 2018, kun Puolustusvoimat täytti 100 vuotta!
Kaikissa tilaisuuksissa on ollut
tietynlainen oma sävynsä näin
juhlavuoden kunniaksi. Pääsimme kohtaamaan kaikkien Lapin
kuntien nuoret kutsunnanalaiset, tapaamaan kuntien vastuuhenkilöitä ja olipa avaustilaisuuksissa mukana vielä muutama sotiemme veteraanikin. Jäljellä on enää vuoden viimeinen
kutsuntapäivä 14.12., jolloin
kaikki aluetoimistot käsittelevät kuluvan kutsuntavuoden
viimeiset päätökset. Kutsunta-

päätöksen Lapissa on syksyn
2018 kutsunnoissa saanut hieman yli 1000 kutsunnanalaista
vuonna 2000 -syntynyttä nuorta miestä. Palvelukseen Lapin
joukko-osastoihin on saatu kuitenkin määrättyä viime vuosien
mukaisesti riittävä määrä hyviä
koulutettavia nuoria miehiä.

Avoimuutta ja rohkeutta
Kutsuntatilaisuus on nuorille
miehille mahdollisuus hankkia
asiallista ja oikeaa tietoa sekä
tuoda esille omat toiveensa ja

tavoitteensa. Aluetoimiston
päällikkö kehottikin kutsunnanalaisia ottamaan kutsuntapäivästä mukaansa kaiken mahdollisen tiedon sekä rohkeasti
kertomaan kutsuntalautakunnalle omasta osaamisestaan.
Kutsuntojen tarkoituksena on
nimenomaan pyrkiä yhdessä
nuoren kutsunnanalaisen ja kutsuntalautakunnan keskustelun
kautta löytämään paras mahdollinen koulutuspaikka sekä
nuoren itsensä että Puolustusvoimien kannalta. Pääsääntöisestihän Lapin kuntien miehet

määrätään palvelukseen Lapin
alueen omiin joukko-osastoihin:
Jääkäriprikaatiin, Sodankylään
ja Rovaniemelle, sekä Lapin rajavartioston Rajajääkärikomppaniaan Ivalossa. On kuitenkin
aina kaikkien etu, kun yhteiset
intressit kohtaavat - keskustelun tuloksena löydetään palvelupaikka, ja jopa toivottu koulutustehtävä, johon nuorelta
löytyy koulutus ja halukkuus
ja josta osaamisesta myös Puolustusvoimat jatkossa hyötyy.
Hyvinä esimerkkeinä voikin
mainita kuljettajakoulutukseen,

sotilaspoliisikoulutukseen sekä
johtajakoulutukseen halukkaat,
joille kaikille pystyy hyvillä
mielin löytämään palveluspaikan, jossa toive todennäköisesti
toteutuu. Joukko-osastoissa on
useita erilaisia palvelustehtäviä,
joihin voi myös palveluksen
aikana hakeutua ja sitä kautta
löytää mielekkään koulutusalan.
Mahdollisuuksia on tarjolla, kun
vain uskaltaa kysyä.
Lapin lennostoonhan ei enää
kutsunnoissa ketään määrätä
palvelukseen; lennostoon on

toki mahdollista hakeutua Ilmavoimien erikoisjoukkohaun
kautta esimerkiksi apumekaanikoksi, sotilaskuljettajaksi tai
vaikkapa taistelunjohtajaksi.
Kutsuntojen jälkeen ja jopa ennen kutsuntoja miehillä - sekä
toki myös vapaaehtoisilla naisilla - on mahdollisuus halutessaan
hakeutua palvelukseen erikoisjoukkoihin ympäri valtakuntaa.
Erikoisjoukkoihin on hakeuduttava henkilökohtaisesti ja niihin
järjestetään erilliset valintakokeet. Nykyään on jo käytössä
sähköinen erikoisjoukkohaku,
mikä mahdollistaa hakulomakkeen täyttämisen suoraan verkossa. Parhaiten ajantasaista
tietoa löytyy Puolustusvoimien
internet -sivujen kautta osoitteesta varusmies.fi.
Erityisenä toiveena moni
nuori haluaa edelleenkin päästä
varusmiespalvelukseen Lapin
rajavartioston Rajajääkärikomppaniaan. Ivalon komppanialla
on edelleenkin maine vaativana,
mutta antoisana koulutuspaikkana, joka antaa hyväkuntoiselle ja
erähenkiselle nuorelle miehelle
haasteellista, mutta varmasti
palkitsevaa koulutusta. Lapin
rajavartiosto onkin käynyt pitämässä kutsuntojen yhteydessä
hyviä infotilaisuuksia, joissa on
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Tasavallan presidentti on ylentänyt
seuraavat reservin upseerit
Sotilasarvoon: EVERSTILUUTNANTTI
Piira Jari Armas
Rovaniemi
Sotilasarvoon: KAPTEENI
Alapuranen Timo Mikael
Lehtonen Kaj Antero
Mähönen Kari Edvard
Pyhtinen Jarmo Tapio

LAPALTSTO

Rovaniemi
Rovaniemi
Sodankylä
Posio
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LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Ikonen Ville Petteri
Kolari
Jauhola Pentti Johannes
Kemi
Jeskanen Teo
Rovaniemi
Kuukkeli Kari Henrik
Sodankylä
Nikumaa Juhani Akseli
Rovaniemi
Piironen Lauri Tapani
Rovaniemi
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Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄYLILUUTNANTTI
Saarinen Jaakko Mikael
Inari
LAPALTSTO
Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Ahola Markku Johannes
Ala Veli-Matti
lsopoussu Juha Eerik
Jaakola Jarkko Antero
Kankaala Janne Kalervo
Kenttälä Jussi Joonas Juhani
Koivisto Aleksi Matti Mikael
Miettunen Juha Pekka
Pesiö Jarmo Juhani
Pietiläinen Saara Emilia
Pinola Matti Veli Juhani
Pirttilä Jukka-Pekka Johannes
Selkälä Jouni Kalervo
Sillanpää Miska Tapani
Talvensaari Juho Topias
Tepsa Juho Antinpoika
Tohu Niko Jouninpoika
Ylikoski Jari-Pekka Rikhard
Ylimartimo Antti Ville Sakari
Yliranta Veikko Timo Artturi
Ylitalo Mikko Ville

Rovaniemi
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Kemi
Tornio
Rovaniemi
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Kolari
Tornio
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Kemijärvi
Sodankylä
Tornio
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Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat henkilöt reservissä
Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Välimaa Tuomo Ilmari
Rovaniemi LAPALTSTO
Ylitapio Pertti Juhani
Rovaniemi LAPALTSTO
Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Huttunen Reijo Uolevi
Jakunaho Alpo Juhani
Kadenius Esa Antero
Karvonen Mika Petri Kalervo
Laine Jari Teppo
Lampela Juha Antero
Maijala Taisto Tapani

Rovaniemi
Kemi
Tornio
Tornio
Tervola
Kemi
Sodankylä

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Ahola Markku Tapio
Rovaniemi
Bozkurt Samuel Servet
Kemi
Grönroos Mika Rainer
Rovaniemi
Heinonen Juha-Matti
Kolari
Hänninen Juha-Matti
Rovaniemi
Jaukkuri Vesa Markus
Rovaniemi
Kolari Markus Juhani
Rovaniemi
Kurula Timo Marko Tapio
Kittilä
Köngäs Tomi Juhani Alfred
Kittilä
Lehtinen Julie Ilari
Lind Jukka Antti Juhani
Rovaniemi
Partanen Hannu Tapio
Ranua
Rahkola Teemu Antero
Rovaniemi
Reponen Tommi Kalevi
Kemi
Ylinen Tommi Petteri
Rovaniemi
Rantajärvi Paulus Tapio
Kemi
Sutinen Janne Eetu
Rovaniemi
Sotilasarvoon: KERSANTTI
Happo Janne Juhani
Karpeeki Mika Matias
Kiemunki Jani Allan
Kuoksa Ilpo Jukka Olavi
Ollila Lauri-Pekka
Pasma Jukka Tapani
Rekonen Arttu Mannenpoika
Rousu Simo Uolevi
Sipilä Juuso-Valtteri
Suopajärvi Tero Tapio

Rovaniemi
Savukoski
Sodankylä
Rovaniemi
Rovaniemi
Tornio
Inari
Ylitornio
Rovaniemi
Sodankylä
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Uppa Jukka-Pekka Tapio
Vartiainen Mikko Tapani

Ylitornio
LAPALTSTO
Rovaniemi LAPALTSTO

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Pekkala Ville Heikki
Rovaniemi
Peteri Pasi Olavi
Rovaniemi
Piippo Jarkko Juhani
Rovaniemi
Ramlin Ville-Veikko
Rovaniemi
Satokangas Kai Markus
Sodankylä
Tervola Jarmo Johannes
Rovaniemi

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Helistekangas Toni Kasperi
Rovaniemi
Huutola Toni Petri
Kittilä
Kenttälä Henry Samuli Herman Tornio
Kujala Joel-Pekka Sebastian Rovaniemi
Mustonen Tero Tapani
Rovaniemi
Männistö Jani Tuomas Mikael Rovaniemi
Määttänen Ville Kasperi
Rovaniemi
Nummelin Sami Sebastian
Rovaniemi
Paavalniemi Joonas Petteri
Rovaniemi
Piirainen Tomi Petteri
Rovaniemi
Pönkä Topias Samuli
Rovaniemi
Ruokamo Petri Tapani
Kemi
Rytkönen Marko Esko Tapani Kemi
Teikari Mikko Einari
Kemi
Turska Mika Veli-Juhani
Kemi
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LAPALTSTO
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LAPALTSTO
LAPALTSTO
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Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI
Jaako Jukka Iisakki
Tornio
Karppinen Ville Olavi
Sodankylä
Kiviniemi Vesa-Matti
Inari
Kolehmainen Markus Kristian Tornio
Kuha Markus Matti Juhani
Rovaniemi
Kuure Juho Heikki Salomon Tornio
Lassila Matti Aleksi
Pello
Luiro Veikko Sakari
Rovaniemi
Portti Juho Jaakko Jeremias
Rovaniemi
Tiittanen Samuli Mikael
Utsjoki
Ylisuutari Matti Olavi
Rovaniemi

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
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Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI
Herranen Lari Miikka Aleksi Kittilä

LAPALTSTO
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2018
Veteraani Jorma Savukosken
lausuma Yrjö Jylhän talvisotaa
kuvaava runo sai salin
hiirenhiljaiseksi.

tuotu esille oikeaa tietoa koulutuksen sisällöstä ja olosuhteista
sekä kannustettu hakemaan varusmiespalvelukseen rajajoukkoihin. Rajajääkärikomppaniahan ei ole erikoisjoukko, vaan
sinne määrätään ihan normaalisti kutsuntojen yhteydessä. Toki
kutsuntalautakunta määräystä
tehdessään haluaa varmistaa, että nuorella miehellä on fyysiset
edellytykset suoriutua vaativasta
koulutuksesta. Oma halu ja kova
tahto ovat useinkin ne tärkeimmät välineet, joilla vaativasta
koulutuksesta selviää kunnialla.

Miltä näyttää tulevaisuus
Kutsuntojen tulevaisuus on
onneksi turvattu. Yleinen asevelvollisuus on olemassa enää
nykyään vain harvassa maassa. Suomalaiset kutsunnat ovat
maailman mittakaavassa ainutlaatuinen tilaisuus kohdata koko
miespuolinen ikäluokka ja antaa
nuorille tilaisuus itse vaikuttaa
omaan tulevaisuuteensa. Niin
kauan kuin kansakuntamme
enemmistö ja päättäjät ovat yleisen asevelvollisuuden kannalla,
on meillä käytössä nykyinen
tai ainakin nykyisen kaltainen
kutsuntajärjestelmä, jossa viranomaiset kohtaavat asiakkaat
ihan ”livenä”.
Lapissa meillä on yksi suuri
huoli nuorten lukumäärän vähetessä vuosi vuodelta. Tänä vuonna 2000 -syntynyt ikäluokka on
vielä yli 1000 miestä, mutta jo
ensi vuonna 2001 -syntyneiden
miesten lukumäärä putoaa reilusti alle tuhannen, ja seuraavana vuonna jo alle 900 miehen.
Ja tämä lukumäärä ei edes kerro
vielä koko totuutta, koska se ei
ota huomioon muuttoliikettä.
Tämä tarkoittaa sitä, että yhä
useampi Lapin joukko-osastoissa varusmiespalvelustaan suorittava mies ja vapaaehtoinen
nainen on jostain muualta kuin
Lapista - pääosin Oulusta ja sen
lähikunnista. Onneksi kuitenkin
lappilaisten ”laatu” verrattuna
valtakunnalliseen tilastoon on
erittäin kilpailukykyistä, ja lappilaiset nuoret pärjäävät hyvin
varusmiespalveluksessa.

Yhdessä tekemällä
ja veteraanien
perintöä jatkamassa

Tänäkin vuonna kutsuntatilaisuuteen on osallistunut useita eri
alojen toimijoita, joilla kaikilla
on yhteiset tavoitteet maanpuo-

lustustyön ja nuorten miesten
hyvinvoinnin alueilla. Kaikissa kutsunnoissa mukana olleet
yhteistoimintaviranomaiset, kotikunnan ja seurakunnan edustajat, poliisiviranomaiset sekä
kunnan sosiaalityöntekijät ovat
yhdessä kutsuntaviranomaisten kanssa tukemassa nuoria
miehiä elämässään eteenpäin.
Kunnan edustajat muistelevat
avauspuheissaan omia kutsuntojaan ja varusmiespalvelusaikaa; sosiaalialan ammattilaiset
taas pyrkivät tukemaan Etsivän
nuorisotyön ja Aikalisä -ohjauksen keinoin niitä nuoria, jotka
elämässään tukea tarvitsevat.
On mieltä lämmittävää kokea,
kuinka konkreettisesti pyritään
nuorille miehille löytämään
mahdollisimman hyvä ja heidän
omien vahvuuksiensa mukainen
tulevaisuus.
Valitettavasti useimmissa
kunnissa ei enää ilmielävää veteraania paikalle saada, mutta
onneksi on veteraanien tervehdys saatu tuotua kutsuntatilaisuuksiin. Pidämme suuressa
arvossa veteraanien perinnön
siirtämistä jälkipolville, ja tämänkin vuoden kutsunnoissa
näytimme jokaisen kutsuntapäivän avaustilaisuudessa Veteraanien Perintö -videon. Videolla
sotiemme veteraanit kertovat
omin sanoin tarinaansa ja terveisensä nykyiselle sukupolvelle. Videon kuvituksena on
käytetty sodanaikaista kuva- ja
filmimateriaalia. Videon on tehnyt Puolustusvoimien Combat
Camera -tiimi, jonka muodostavat pääosin varusmiespalvelustaan suorittavat varusmiehet.
Videon tekemisessä ovat olleet
aktiivisesti mukana myös kaikki
veteraanijärjestöt. Kaikissa kutsuntatilaisuudessa tilanne oli
erittäin juhlallinen, kun nuorten
miesten joukko katsoi ja kuunteli hiiskumatta veteraanien
kertomaa. Arvokkaaksi ovat
tilaisuuden tehneet myös usean kunnan johtajat, jotka ovat
kiireiltään henkilökohtaisesti
halunneet tulla paikalle osallistumaan oman kuntansa nuorten
miesten tärkeään tilaisuuteen.

Pitkän rupeaman
päätteeksi
Kutsuntapäiväthän ovat täynnä asiaa ja osin ehkä pitkiäkin,
mutta varmasti antoisia, ja lopulta päivän viimeisetkin nuoret
miehet ovat saaneet mukaansa
hyvän kutsuntapäätöksen ko-

tiin lähteissään. Jokaisessa
kutsuntatilaisuudessa oli paikalla myös varusmies, yleensä kotipaikkakunnallaan, joka
pystyi iltapäivän odotusaikana
kertomaan omia kokemuksiaan
varusmiespalveluksesta ja esittelemään joukko-osastoja ja erikoisjoukkoja esittelyvideoiden
avulla. Olemme pyrkineetkin
lyhentämään kutsuntapäivän
kestoa ja erityisesti odotusaikaa
käsittelemällä kutsunta-asiat
entistä useammalla kutsuntalautakunnalla kutsuntapäivää
kohden. Kutsuntalautakunnassahan tarkastetaan kutsunnanalaisen tiedot tarkasti, ja hänen
toiveensa kuullaan ja pyritään
toteuttamaan mahdollisimman
hyvin sekä miehen itsensä että Puolustusvoimien kannalta.
Tarkoitus ja tavoite toteutuvat
jälleen tänäkin vuonna; ja voimme varmasti todeta vuoden lopulla onnistuneemme rekrytoimaan hyvää lappilaista ainesta
lappilaisten joukko-osastojen
koulutettavaksi!
Yksi työrupeamakin on nyt
saatu päätökseen, ja allekirjoittaneen aika on luovuttaa tehtävät seuraajalleni. Olen saanut
toimia nykyisessä tehtävässäni,
eri organisaatioiden aikana,
1.1.2017 alkaen, ja nyt on aika
siirtyä reserviin. Majuri Arto
Lilja aloittaa uudessa tehtävässään asevelvollisuussektorin
johtajana 1.12.2018. Toivotan
Artolle menestystä ja kaikkea
hyvää hänen tehtävässään! Samalla jätän kiitokseni ja kunnianosoitukseni kaikille Lapin
maanpuolustajille!
Asevelvollisuussektorin johtaja
Majuri Harri Laiho
reservissä 1.12.2018 alkaen

JATKOA SIVULTA 3
Sen syvemmälle näihin kirjoittajan esittämiin väitteisiin
menemättä, totean että Ilmavoimien, ja paikallisesti täällä
Rovaniemellä Lapin lennoston
toiminnalla on viime vuosina
ollut; kuinka ollakaan Venäjän
ansiosta, vankka yhteiskunnan tuki ja ymmärrys. Ripeä
ja päättäväinen toiminta alueellisen koskemattomuuden
valvonnassa ja turvaamisessa
on saanut laajasti tunnustusta. Tilanne ei välttämättä jatku
näin auvoisena loputtomiin,
joten näihin kriittisiin, ja etenkin virheellisiin väitteisiin
perustuviin kirjoituksiin olisi
hyvä ottaa kantaa tuoreeltaan
ja tarjota faktoja virheellisten
väitteiden vastapainoksi.
Kirjoitusta lukiessani toinen
mieleeni tullut ajatus oli, että
lennosto, osana Suomen puolustusvoimia, on onnistunut
tehtävässään. Meillä on vapaa
maa, jossa on vapaus kirjoittaa
mediassa mielipiteemme julki, ilman pelkoa mahdollisista
sanktioista. Tuon mielipidekirjoituksen päiväys oli muuten
merkillepantava, 8.8.2018. Sa-

malla päivänmäärällä tuli nimittäin kuluneeksi tasan kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksestä Georgiaan. Ja viime
viikkoinahan tuossa itänaapurissa on harjoiteltu 300000 sotilaan ja tuhannen lentokoneen
voimin. Joten ihan heti eivät
taida hävittäjät sodankäyntivälineinä vanhentua.
Hyvät kuulijat,
Lennostolla on takanaan
pitkä ja värikäs historia. Viimeinen, yli 70 vuoden ajanjakso lennoston historiassa

on ollut rauhan aikaa. Rauhan, jonka takeena lennosto
ja lennostolaiset ovat osaltaan
olleet, ja ovat jatkossakin. Hyvinä aikoina onkin tarpeellista
aina välillä palauttaa mieleen,
miksi itse kukin työtään lennostossa tekee. Työ kun ei
välttämättä aina ole helppoa
eikä tie tasainen kulkea, kuten
historia on meille osoittanut.
Uskon lujasti, että tulevaisuuden haasteistakin lennosto
selviää kuten tähän saakka,
henkilöstön ammattimaisella
otteella, erinomaisella joukko-osastohengellä ja tarpeen
tullen uhrautuvalla asenteella.
Siihen meitä kaikkia velvoittaa lennoston kunniakas historia.
Näillä sanoin ja ajatuksilla
tahdon onnitella satavuotiasta
Lapin Lennostoa ja toivottaa
teille kaikille erinomaisen
juhlavaa Lapin Lennoston
100- vuotispäivää!
Kari Tuomi

eversti evp
Lapin Lennoston
ex-komentaja

Antaako vihollinen armoa
heikommalleen?

n Reserviläisliiton puheenjoh-

taja Ilpo Pohjola pohtii viime
päivien vahvasti sukupuoliväritteistä keskustelua armeijasta. Pohjola on vakuuttunut
siitä, että kaikille löytyy sopiva
poikkeusolojen tehtävä.
Viime päivinä on keskusteltu varsin sukupuoliväritteisesti armeijan käymisestä. Käsite
sukupuolineutraali saa monta
osumaa viimeaikaisissa nettikeskusteluissa. Näyttää siltä,
että tätä neutraliteettia yritetään jossain määrin käyttää
yleiseen asevelvollisuuteen
perustuvan järjestelmämme
murentamiseksi. Lähinnä
vaihtoehtoina on ollut valikoiva asevelvollisuus sekä
ammattiarmeija.
Pitää kuitenkin muistaa, että
monessa yhteydessä on todistettu yleisen asevelvollisuuden olevan Suomen kannalta
tehokkain ja edullisin ratkaisu. Asevelvollisuus on myös
yksi niistä harvoista velvollisuuksista, joita kaikista oikeuksistaan kiinnipitäville
suomalaisille on asetettu.
Mielestäni se on mitätön velvollisuus kaikkien yhteiskuntamme tuottamien oikeuksien
ja hyvinvoinnin rinnalla.
Suomen puolustuksen tulee
jatkossakin perustua asevelvollisuusarmeijaan ja laajaan
reserviin. En halua ottaa kan-

taa sukupuoleen, mutta on
Puolustusvoimien etu, että
jokainen armeijan käyvä saa
henkilökohtaisia ominaisuuksiaan parhaiten vastaavan
koulutuksen ja sitä vastaavan
sijoituksen reservissä. Se tarkoittaa, että meitä voidaan
ja pitää sijoittaa kykyjämme
vastaaviin tehtäviin. En usko,
että vihollinen antaa heikkokuntoisemman sotilaamme
tulla lähemmäksi asemiansa
heittämään kranaattia tai antaisi etumatkaa joukkomme
irtautuessa taistelukosketuksesta. Sen sijaan uskon siihen, että taisteleva joukko
huolehtii toisistaan ja heidän
välillään on täydellinen luottamus oman tehtävän suorittamiseksi.

Olen itse sekä naisten, että
miesten tasa-arvon kannattaja sekä olen varma, että Isänmaallamme on sopiva poikkeusolojen tehtävä meille kaikille. Puolustusvoimissa on
selkeä taistelevien joukkojen
jaottelu niiden suorituskyvyn
mukaan. Tämän lisäksi on
monipuolinen kirjo taistelevia
joukkoja tukevia tehtäviä aina
paikalliselle tasolle saakka.
Puolustusvoimien tehtävien
lisäksi yhteiskunnassamme on
koko joukko varautumiseen
ja turvallisuuteen liittyviä
tehtäviä, joissa voisi käyttää
ihmisten johtamis- ja muuta

siviiliosaamista. Kokonaisturvallisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kykenemme hyödyntämään tämän
potentiaalin.
Kokonaisturvallisuus on nostettu käsitteenä esille vuonna
2012. Se on tavoitetila, jossa
valtion itsenäisyyteen, väestön elinmahdollisuuksiin ja
muihin yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvat uhkat ovat hallittavissa
(Valtioneuvoston periaatepäätös kokonaisturvallisuudesta,
2012). YTS 2017 määrittelee
kokonaisturvallisuuden ensisijaisesti eri toimijoiden yhteistoimintamallina.
Edellä mainittu kokonaisuus
edellyttäisi
Puolustusministeriön ja Sisäministeriön
saumatonta yhteistyötä, rakenteiden vahvistamista sekä
organisoitumista. Näin voimme sijoittaa kaikki halukkaat
ikään, sukupuoleen tai kuntoon katsomatta kokonaisturvallisuutta tukeviin tehtäviin.
Tehtäviä löytyy varmasti sekä
siviileille, että reserviläisille,
jotka eivät ole enää sodanajan
kokoonpanossa. Kun saamme
yhdistettyä Puolustusvoimien
suorituskyvyn ja siviilikriisinhallinnan, niin olemme kansakuntana niin vahva, että meitä
on vaikea uhata, eikä meidän
tarvitse armoa anoa.
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JATKOA SIVULTA 2

Muutoksia piirien toimijoissa
Piirien toiminnanjohtaja Kapteeni res. Kai Leinonen
väistyy tehtävästään 16 vuoden työrupeaman jälkeen.
Kai jos kuka ansaitsee nöyrän kiitoksen Lapin vapaaehtoisen maanpuolustuksen eteen tekemästään
työstä. Jo ennen vuonna 2003 alkanutta toiminnanjohtajakauttaan hän oli Lapin Reserviupseeripiirin
puheenjohtajana 2000-luvun alussa vuosina 2001
– 2004. Tuolloin hän oli myös Reserviupseeriliiton
puheenjohtajistossa joitain vuosia. Kain merkityksen
ja panoksen suuruutta kuvaa se, että jaoimme hänelle
nykyisin kertyneitä tehtäviä useammalle henkilölle.
Kai on mukana myös jatkossa mm. Toramon reserviläistalon toimintaa liittyen.
Piirien toiminnanjohtajana aloittaa Majuri res. Seppo Rautiainen, jonka toivotamme lämpimästi tervetulleeksi mukaan tähän tärkeään tehtävään. Aivan
eilisen teeren poika ei Seppokaan ole maanpuolustustoimijana. Hänkin tuntee tämän lappilaisen toimintakentän läpikotaisesti.
Lapin nuija -lehden päätoimittajana ensi vuoden
alusta toimii allekirjoittanut. Nuija -lehden julkaisua
ja Toramon reserviläistalon toimintaa varten reservipiirit perustivat tämän vuoden alussa Lapin reservipiirien tuki nimisen yhdistyksen. Yhdistyksen
toiminta on lähtenyt käyntiin ja ensimmäinen tilinpäätös saadaan tämän vuoden lopusta. Yksi tarkoitus
oli kerätä nämä kaksi keskeistä yhteistä toimintoa
yhden katon alle ja näin lisätä näiden toimintojen läpinäkyvyyttä. Tukiyhdistys on vastannut myös Toramon reserviläistalon edelleen vuokrauksesta erilaisiin
tapahtumiin yms. tämän vuoden heinäkuusta alkaen.
Tämäkin toiminta näyttää lähteneen hyvin käyntiin.

Lapin Reserviupseeripiiri ry

Itsenäisen Suomen puolustusvoimat
100 vuotta
Viime vuonna itsenäinen Suomi täytti 100 vuotta.
Tänä vuonna 100 vuotta täyttää puolestaan puolustusvoimat. Puolustusvoimat Suomessa on integroitunut
osaksi yhteiskuntaa kiitos yleisen asevelvollisuuden.
Kun sodanajan joukot perustuvat pääosin reserviläisiin ja heidän osaamiseensa on siitä tulevaisuudessakin pidettävä huolta yhteisin ponnistuksin.
Yhteistyö ja yhteinen toiminta meillä Lapissa sujuu
todella hyvin. Kiitos tästä kuuluu erityisesti Jääkäriprikaatin johdolle ja erityisesti Lapin Aluetoimistolle,
jonka tehtävänä on huolehtia yhteyksistä ja yhteistyöstä meidän reserviin kuuluvien kanssa. Tästä on
hyvä jatkaa seuraavalle 100 vuodelle.
Toivotan samalla teille kaikille oikein Rauhallista Joulua ja Siunattua Uutta Vuotta 2019, joka on
puolestaan rajavartiolaitoksen ja itsenäisen Suomen
kadettikoulutuksen 100 vuotisjuhlavuosi.
Tero Hyttinen

Puheenjohtaja, Lapin Reserviupseeripiiri ry.
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Rajajoukkojen osaaminen ja
motivaatio ovat korkealla

n Lapin rajavartiosto osal-

listuu valtakunnan puolustamiseen ylläpitämällä puolustusvalmiutta ja kouluttamalla
asevelvollisia, eli varusmiehiä
ja reserviläisiä rajajoukkojen
reserviin.
Vaikka varusmieskoulutus on
merkittävä ja näkyvä osa Lapin rajavartioston sotilaallista
maanpuolustusta, sisältää se
paljon muutakin. Lähes yhtä
merkittävä rooli on reserviläisten kouluttamisella kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa
harjoituksissa.

2018 merkittävä vuosi
Vuosi 2018 on ollut Lapin rajavartiostolle erittäin merkittävä
sotilaallisen maanpuolustuksen
näkökulmasta. Vuoden aikana
on toimeenpantu useita harjoituksia, joissa on koulutettu varusmiehiä, reserviläisiä ja myös
henkilökuntaa.
Suurempien harjoitusten jakso aloitettiin maaliskuussa Ivalon alueella. Siellä toteutettiin
Utin jääkärirykmentin johtama
Northern Griffin -harjoitus,
jossa harjoiteltiin toimintaa
vaativissa talviolosuhteissa.
Vuoden 2018 suurin harjoitus
oli Pohjoinen 18, joka toimeenpantiin toukokuun lopulla.
Harjoitukseen osallistui Lapin
rajavartiostosta kaikkiaan lähes
300 reserviläistä, varusmiestä
sekä henkilökuntaan kuuluvaa
ja siinä harjoiteltiin eri johtamistasojen sekä aselajien yhteistoimintaa.
Edellä mainittujen lisäksi Lapin rajavartiosto on osallistunut
paikallispuolustusharjoituksiin
Lappi 118 ja Lappi 218. Jääkäriprikaatin johtamissa harjoituksissa on päästy harjoittelemaan
viranomaisyhteistyötä ja siihen
kuuluvia päätöksentekoprosesseja erilaisissa tilannekehyksissä. Lappi 118-harjoitus näkyi
Rovaniemen katukuvassa hyvinkin voimakkaasti, kun osa
harjoitukseen kuuluneista kokonaisuuksista järjestettiin aivan
Rovaniemen keskustassa.

jatkokehittämiselle myöhempiä
harjoituksia varten.
Harjoitukset eivät vielä
ole tältä vuodelta ohitse,
vaan vielä on edessä joulukuussa toimeenpantava
Arctic Shield 18 -harjoitus, johon Lapin rajavartiosto osallistuu varusmiesten ja henkilökunnan
voimin.
Toki harjoituksia on vuoden
aikana vielä enemmänkin, mutta edellä mainitut ovat suurimpia, joihin Lapin rajavartiosto
on tänä vuonna osallistunut tai
joita se on järjestänyt. Edellä
mainittujen lisäksi on järjestetty mm. varusmiesten koulutuk-

seen liittyviä harjoituksia sekä
myös henkilökunnan osaamista
kehittäviä harjoituksia.
Harjoitusten perusteella voi
todeta, että osaaminen ja moti-

vaatio ovat Lapin rajavartioston reserviläisillä, varusmiehillä ja henkilökunnalla todella
korkealla tasolla. Vaikka olosuhteet eivät aina ole olleet
helpoimmat mahdolliset, niin
silti harjoituksissa naurun kuuleminen tai hymyn näkeminen
ei ollut mitenkään poikkeus.
Ehkä jopa päinvastoin, kun on
yhdessä koettu haastavia hetkiä, niin se yhdistää myös koko
joukkoa. Eikä sillä ole väliä,
onko kyseessä reserviläinen,
varusmies vai henkilökuntaan
kuuluva. Rajajoukkoihin he
kaikki kuuluvat.
Teksti: Jari Lauri

Rajavartijaopiskelijat pääsivät perehtymään sotilaallisen maanpuolustuksen paikallisiin erityispiirteisiin maastossa kapteeni Jari Laurin johdolla. Kuva: Tiina Kauhanen

Historiallinen harjoitus
Lokakuussa Lapin rajavartioston osalta tehtiin historiaa, kun
ensimmäinen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimeenpanema vapaaehtoinen harjoitus (VEH) järjestettiin Ivalossa. Harjoituksessa kerrattiin jo
opittua sekä opiskeltiin uusia
toimintamalleja ja uusien välineiden käyttöä. Harjoituksesta
saadut kokemukset olivat hyviä
ja antoivat perusteita konseptin

Erikoisrajajääkärikomppanian reserviläisistä koottu partio lähdössä NH90-helikopterilla tehtävään. Kuva: Pentti Alapelto

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!
Lapin Nuijan toimituskunta
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TAVOITTEENA MILJOONA NUORTA
n Reserviläisliiton some-kampan-

jan kohderyhmänä ovat 20–35-vuotiaat nuoret. Hetki sitten käynnistynyt kampanja tavoittaa lähiviikkoina Facebookissa lähemmäs miljoona nuorta miestä ja naista.
Tänään alkanut sosiaalisen median kampanja näkyy vahvasti facebookissa seuraavan kolmen viikon
aikana niin, että erityisen suurta näkyvyys on itsenäisyyspäiväviikolla.
Maksullinen markkinointi tavoittaa
suoraan noin 700.000 nuorta mutta
julkaisujen jaot ja edelleenjaot kasvattavat kampanjan tavoittavuutta
merkittävästi.
Reserviläisliiton some-kampanjan kuvat herättävät pohtimaan,
mikä on maanpuolustuksen ja turvallisuuden merkitys ja samalla
nuoret saavat tietoa Reserviläisliiton toimintamahdollisuuksista sekä
mahdollisuudesta hakea jäsenyyttä.
Facebook-nostoissa hyödynnetään
liiton pari vuotta sitten uudistettua
graafista ilmettä, jota on kevyesti
muokattu kampanjan tarkoituksiin.
– Kampanjamme on ainutlaatuinen eikä mikään maanpuolustusjärjestö ole tietääkseni aiemmin toteuttanut vastaavan laajuista kampanjaa.
Haluamme myös tuoda esiin, että
tullakseen mukaan liiton toimintaan
ei tarvitse olla käynyt armeijaa, Re-

että maanpuolustuksellinen voima
ja tulevaisuus ovat nimenomaan
nuorissa. Puolustusvoimien sodan
ajan joukkoihin sijoitetut reserviläiset ovat nykyisin myös melko
nuoria, Nyberg jatkaa.
Reserviläisliiton jäsenyyttä haki
viime vuonna ennätysmäärä henkilöitä ja he olivat selkesti aiempaa
nuorempia. Taustalla oli osittain
vuodenvaihteessa 2016-2017 toteutettu, Facebook-kampanja, joka
tavoitti noin 236.000 nuorta miestä.
Lisäksi syksyn 2017 some-kampanjoinnilla tavoitettiin muutama kymmenen tuhatta 25-35 vuotiasta naista, jonka myötä liittyneistä aiempaa
selvästi suurempi osa oli naisia.

Auta viemään kampanjaa
eteenpäin

Reserviläsliiton SOME-kampanja herättää pohtimaan maanpuolustuksen merkitystä ja välittää tietoa liiton tarjoamista mahdollisuuksista mm.
maastourheilussa, turvallisuuskoulutuksissa ja ammunnassa. Lisäksi tarjotaan mahdollisuutta hakea jäsenyyttä. (Kuva: Reserviläisliitto)

serviläisliiton toiminnanjohtaja Olli
Nyberg kertoo.
Nuorten tavoittaminen on kampanjan keskiössä monestakin syystä.

– Viime vuonna liiton jäsenten
keski-ikä laski ensimmäisen kerran
ja tätä trendiä on ehdottomasti jatkettava, jotta uusiudumme ja siksi,

Liitto rohkaisee somessa toimivia
jäseniään jakamaan kampanjaa
eteenpäin ja kertomaan, miksi kannattaa tulla mukaan liiton toimintaan ja, miten jäseneksi voi liittyä.
Kampanjalle on julkaistu oma kohdesivu, jonka kautta jäsenyyttä voi
hakea. Toivottavaa on, että myös
liiton yhdistykset ja piirit antavat
näkyvyyttä kampanjalle omilla internet-sivuillaan ja sosiaalisessa
mediassa.

KUVASATOA

Vörun vierailulla päästiin tutustumaan metsäveljien aitoon piilopaikkaan joka oli kunnostettu museotarkoitukseen. Sisälle korsuun mahtui pitkälti toistakymmentä henkeä. – Tallinnan juuri vihitty kommunismin uhrien muistomerkki oli vaikuttava nähtävyys Kalottiottelun matkalla.

Vörun alkupuhuttelu ampumaradalla.
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iime vuosina on ROVA-harjoitus vakiintunut toteutettavaksi isompana tapahtumana
pienien harjoitusten ja yksittäisten kurssien sijaan. Isoissa harjoituskokonaisuuksissa säästetään niin huoltokustannuksissa, kursseja tukevassa
muussa toiminnassa sekä aluetoimiston
henkilökuntaresursseissa. Merkittävin
tavoite on se, että suurissa harjoituksissa
saadaan koulutettua ja harjaannutettua
joukkokokonaisuuksia, jolloin toivottu
tulos eli kyseisen joukon suorituskyky
paranee. Vuonna 2017 ROVA-harjoitus
toteutettiin Someroharjulla kahdesta aiemmasta vuodesta, eli vuosien 2015 ja
2016 Rovajärven ampumakenttäalueella toteutetusta, poiketen. Tämä koettiin
hyväksi ratkaisuksi niin huollon kuin
varsin pois jäävien siirtymämarssien
tuoman lisäkoulutusajan vuoksi. Niinpä
tänä vuonnakin ROVA-harjoitus toteutettiin Someroharjun kasarmialueella
sekä sen lähikoulutusalueilla.
Toukokuun alussa pidettiin ensimmäinen suunnittelutilaisuus varuskunnassa
ja saman kuun loppupuolella suoritettiin
tarkempi maastontiedustelu koulutuspaikoille. Suunnitteluprosessi MPK:n
johtamana oli entistä itsenäisempää ja
valvojina toimivaa henkilökuntaakin
oli aiempaa vähemmän valmistelutilaisuuksissa. Toki yhteydenotot varastoille
hoidettiin tänäkin vuonna mallikkaasti
ja huollon edustajat kutsuttiin jälleen
mukaan jo suunnitteluvaiheeseen, jotta
varustamiset ja purkamiset yms. toimisivat mahdollisimman hyvin.
ROVA -harjoituksen johti luutnantti
(res) Juhamatti Konttaniemi. Harjoituksen perustamisesta ja purkamisesta vastasi tänäkin vuonna majuri (res)
Seppo Rautiainen. Tietysti tärkeän ja
harjoituksen toteuttavan osan muodostivat MPK:n valitsemat harjoitusvääpelit,
kurssien johtajat ja kouluttajat. Heidän
ammattitaitonsa ja kokemuksensa harjoitusten suunnittelussa ja toteutuksessa
mahdollistavat tällaisen isohkon tapahtuman onnistumisen. Kaiken kaikkiaan
harjoitukseen osallistui 160 reserviläistä, mikä oli oikein hyvä ja sopiva määrä
niin järjestelyiden kuin koulutusryhmäkokojenkin osalta.

Seuraavaksi on reserviläisten eli harjoituksen johtajan sekä joidenkin kurssien johtajien ajatuksia harjoituksesta ja
sen kursseista.

Harjoituksen johtamisen
näkökulmaa
”Neljättä kertaa järjestetty, Puolustusvoimien MPK:lta tilaama ROVA -harjoitus, järjestettiin toista kertaa peräkkäin Someroharjun varuskunta-alueella.
Aiemmista vuosista poiketen harjoituksen ajankohta oli syyskuun loppupuolella, pe-su 21.–23.9.2018. Yleensä
harjoitus on järjestetty viikkoa ennen
juhannusta kesäkuussa, mutta isot harjoitukset työnsivät ROVA -harjoituksen
syksymmälle ja kosteammille keleille,
mikä ei toki menoa missään vaiheessa
haitannut.
ROVA18 -harjoitus sisälsi Kohteensuojaamisen kurssit (Kohteensuojaus
metsämaastossa sekä Kohteensuojaus
rakennetulla alueella), Joukkueenjohtaja-, Tarkka-ammunta- sekä Huoltokurssin. Lisäksi jokainen kurssilainen pääsi
ampumaan toiminnallisen RK8 -ammunnan sekä saamaan hien pintaan toiminnantäyteisellä taisteluensiapurastilla.
Harjoituksen johdon puolesta on sanottava, että harjoitus sujui kokonaisuudessaan erinomaisesti sekä ennen kaikkea turvallisesti, tästä iso kiitos sekä
kurssilaisille että ammattitaitoisille kou-

ROVA18 -harjoitusjoukoille maasto-olosuhteissa annetun käskyn mukaisesti.
Kurssilaiset varustettiin ja he osallistuivat kenttämuonituspisteen perustamiseen, käytännön toimintaan ja muuhun
harjoitusjoukkojen huoltamiseen. Kurssilaiset saivat koulutusta muonituspisteen hygieniavaatimuksista, valmistukseen tarvittavien raaka-aineiden kylmäketjutuksesta ja muonituspisteen omavalvontasuunnitelman toteuttamisesta
sekä eritysruokavalion huomioimisesta
toiminnassa. Myös toimintaa pimeässä
tuli harjoiteltua syksyisestä ajankohdasta johtuen. Huoltokurssilaiset halutessaan pääsivät ampumaan RK-ammuntoja ampumaradalla muiden ammuntaan
osallistuvien kurssien mukana.

”Muonitushuolto toimii”,
LAPALTSTO/ Soile Paasilinna

ROVA-18
harjoitus 21.-23.9.2018

luttajille. Pitkän, jo alkuvuodesta alkaneen suunnitteluprosessin kruunaa aina
tällainen harjoitus, jossa kaikki sujuu
hyvin ja mutkitta. Toki kehitettävääkin
aina löytyy ja pitääkin löytyä, mutta niihin asioihin tullaan kiinnittämään huomiota ja parantamaan niissä ensi vuonna
ROVA19 -harjoituksen kohdalla.
Jokaisella kurssilla tuntui olevan hyvä
tekemisen meininki koko ajan ja hyvää
henkeä harjoitukseen toi myös huoltokurssin loihtimat huippueväät, joita
nauttiessa viimeistään jokaisen sotilaan
huulille nousi hymynkare. Tästä on hyvä jatkaa kohti ensi kesää ja ROVA19harjoitusta, joka näillä näkymin palaa
paikalleen kesäkuulle, jolloin saamme
hivenen enemmän nauttia luonnonvalosta kuin syyskuussa. Iso kiitos vielä
harjoitukseen osallistuneille kurssilaisille, kouluttajille, MPK:n edustajille sekä
Puolustusvoimien henkilöstölle, ja mukavaa syksyn jatkoa!”

Mietteitä ”kohteensuojaus
rakennetulla alueella”
-kurssilta
”Saatuamme kurssin koulutustavoitteen
puolustusvoimilta rupesimme kouluttajien kanssa suunnittelemaan kurssin
sisältöä. Oli tiedossa että koulutusaika on erittäin lyhyt, joten rajasimme
koulutettavia aiheita ja päätimme keskittyä harjoittelun osalta isoimpiin ja
tärkeimpiin. Koulutusmuodoksi valitsimme moduulisen mallin, jossa jokainen koulutettava aihe alkaa lyhyellä
oppitunnilla ja tämän jälkeen siirrytään
käytännön harjoitteluun. Tämä todettiin
hyväksi, koska oppitunnilla pystyttiin
avaamaan aihetta hieman laajemmin ja
harjoittelussa keskityttiin vain perusteisiin. Saamamme palautteen osalta myös
kurssilaiset kokivat tämän mallin erittäin toimivana.
Kurssin eteen tehtiin poikkeuksellisen paljon valmisteluita, koska samana
viikonloppuna oli toinenkin kohteensuojauskurssi ja käytössä olleet resurssit
olivat rajalliset. Kurssi toteutui kuiten-

kin suunnitellusti ja saadun palautteen
perusteella päästiin koulutustavoitteeseen. Kurssille osallistui reserviläisiä
erittäin kirjavasti. Osalle harjoitus oli
ensimmäinen reserviläisharjoitus, osalla
aikaa oli edellisestä kulunut 16 vuotta ja
osa oli kerrannut tiheämmin. Oli hienoa nähdä, miten yhtenäiseksi porukka
kasvoi viikonloppuna niin henkisesti
kuin osaamistasoltaankin. Se miltä porukka näytti perjantai-iltana verrattuna
sunnuntaipäivään, ero oli huomattava
ja se kertoo siitä, miten nopeasti motivoitunut reserviläinen voi oppia uutta ja
palauttaa muistiin aikaisemmin opittua.
Tämmöisen porukan kouluttaminen on
aina mukavaa ja toivoisi vain, että aikaa
olisi ollut enemmän käytössä.”

Ajatuksia ammunnan
johtamisen näkökulmasta
”Ammuntojen suunnittelussa kiinnitettiin huomiota toiminnallisuuteen ja sodanajan tehtävään. Näistä syistä ammunnaksi valittiin RK8, jonka tavoitteena
on että koulutettavat osaavat nopean
tulenavauksen sekä maalin vaihdon.
Ammunnat toteutettiin suunnitelman
mukaisesti ja reserviläisiltä saatu palaute tuki päätöstä toteuttaa toiminnalliset ammunnat. Kurssilaiset kokivat
ammunnat erittäin mieluisiksi ja ennen
kaikkea oman sodanajan tehtävää tukeviksi. Harjoituksesta saadut kokemukset tukevat ajatusta, että ammunnat
jatkossakin olisivat toimintapainotteiset, jolloin ne selkeästi kohentavat
reserviläisten ampumataitoa ja täten
tukevat heidän sodanajan tehtäväänsä.
Kurssilaiset olivat motivoituneita ja oli
sydäntälämmittävää nähdä paljon hyviä
ampumasuorituksia ja tuloksia.”

Tunnelmia ja havaintoja
taisteluensiapukurssilta
”Taisteluensiapurastilla käytiin läpi joka
taistelijan välttämättömiä taitoja poikkeusaikojen ensiavun antamiseen. Tiukan
kaksituntisen aikana muisteltiin kiristyssiteen, painesiteen sekä toimintaa tulen
tai välittömän uhan alla. Aikataulu oli

tiukka mutta osaavat sekä motivoituneet rastikouluttajat hoitivat homman
kunnialla maaliin ja onneksi harjoituksen johto oli kanavoinut meille lisäapua
alalla olevista kurssilaisista.
Perjantaipäivä kouluttajaporukalla
meni tulevia rasteja valmistellessa ja
toisiinsa tutustumisessa, lisäksi meille
käännytettyjä uusia rastikouluttajia kouluttaessa. Lauantaina aamulla siirryttiin
maastoon vastaanottamaan kursseja rastillemme. Ensimmäisenä aiheena rastillamme oli joka taistelijan tärkein ea-väline eli kiristysside (cat), jonka Tuomas
veti rautaisella ammattitaidolla. Siitä
siirryttiin Katariinan vetämään painesidekoulutukseen, joka myös on jokaisen
taistelijan väline. Alkupuhuttelussa luvattu hikivaihe alkoi tämän jälkeen Laurin vetämällä soveltavalla rastilla, jossa
käytiin ensin keskustelemalla läpi toiminta tulen alla. Lipas täytä, lataa ja varmista -käskyä kaikki olivat odottaneet
ja käskyn kuullessaan leveä virne nousi
paatuneimmankin jermun kasvoille.
Huomattiin jälleen kuinka tärkeä osa
paukkupatruunat ja savuheitteet ovat onnistuneen rastin aikaansaamiseksi, kiitos
siitä järjestävälle taholle! Metsässä taisteltiin, annettiin käskyjä, pelastettiin ja
evakuoitiin metelin sekä savun keskellä. Lupaus pidettiin ja hiki oli kaikilla
rastin jälkeen. Kaiken kaikkiaan rastit
onnistuivat hyvin ja kurssilaisten palaute oli kautta linjan positiivista, ja myös
itselleni jäi hyvä kuva viikonlopusta ja
päällimmäisenä mieleen jäi hymyilevät
kasvot sekä aktiivinen keskustelu palauteosiossa rastien jälkeen. Iso kiitos tästä
kuuluu rastien vetäjille sekä uusille apukouluttajille, joita saimme kurssin alkaessa. Tästä on hyvä jatkaa kohti ROVA19 -harjoitusta, josta tulee yhtä hyvä
ellei hieman parempikin kokonaisuus!”

Huoltokurssi - täynnä
motivoitunutta tekemistä ja
siitä kiitos kurssilaisille!

”Kurssin tavoite oli havainnollistaa
nykyiseen taistelutapaan soveltuvan
huollon / ruokahuollon toteutuminen

Kurssilaiset opetettiin toimimaan
kenttäoloissa, syyssateissa. Kurssilaiset
saivat perustetussa muonituspisteessä
käytännön opastuksen kenttäkeittimien
toiminnasta, huollosta sekä maastossa olevien kurssien muonitushuollosta. ROVA18 huolto- ja kenttämuonituskurssi valmisti käytännössä itse
viikonlopun harjoitukseen osallistuvien
kurssien muonituksen.
Huoltokurssille osallistuvien eräs
keskeinen tehtävä oli harjoitella ja
toteuttaa muonitus maastossa harjoitukseen osallistuville kursseille. Kursseille muonitushuolto toteutettiin siten,
että harjoitukseen osallistuvat kurssit
saivat ruokahuollon muonituspisteen
ruokalinjastosta tai kuljetusastioissa
haettavaksi muonituspisteestä tiettynä
sovittuna aikaan ja vietynä se harjoitusjoukoille maastoon. Kurssilaisten
tehtävänä oli myös huoltaa harjoitusjoukkojen muonituksessa käytetty
materiaali ja valmistella se seuraavaa
jakokertaa varten. Huoltokurssin sunnuntain toiminta painottui aamupalan
jälkeiseen muonituspisteen purkuun ja
laitteiden huoltoon sekä kuitatun kaluston tarkastamiseen, lajittelemiseen,
kaluston kuljetuskuntoon saattamiseen
sekä kaluston palauttamiseen. Myös
sunnuntain saunominen ja siten itsensä
huoltaminen oli ohjelmassa.
ROVA18 Huoltokurssille osallistuvat
henkilöt olivat erittäin motivoituneita
etelä- ja pohjoispohjanmaan poikia ja
osa alansa ammattilaisia. Oli ilo työskennellä heidän kanssa kyseisen viikonlopun ja siten toivotin heidän tervetulleeksi seuraavalle vuosikurssille.”

Loppuyhteenveto
harjoituksesta
Vielä lopuksi puolustusvoimien puolesta voitaneen todeta, että harjoituksen
koulutus oli kokonaisuudessaan laadukasta ja koulutettavien reserviläisten kesken vallitsi hyvä henki, mitkä
seikat tekivätkin harjoituksesta niin
hyvän. Lisäksi kun vielä harjoituksen
huolto, ml. perustaminen ja purkaminen, oli erittäin toimiva, niin voidaan
olla tyytyväisiä tapahtumaan kaikilta
osin. Kursseilla olevien reserviläisten
suorittaman arvioinnin, harjoituspalautteen keskiarvo oli kosteasta kelistä huolimatta tänä vuonna vielä edellisiäkin
korkeampi (4.5), joten harjoituksen johtaja luutnantti (res) Juhamatti Konttaniemi sekä kaikki MPK:n kouluttajat ja
toimihenkilöt voivat olla erittäin tyytyväisiä ROVA18 -harjoituksen tuloksiin.
Toimintaa toki pyritään kehittämään
koko ajan ja nytkin on pidetty palautepalaverit, joiden perusteella toimintaa
pyritään kehittämään entisestään.
Kirjoittanut: J Konttaniemi,
J Huuhtanen, E Lahtinen,
M Henttunen, R Hiltunen
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6.12.2018
Palkittiin Lapissa
Reserviläisliiton ansiomitalit
Lappiin
Ansioristi Soljella
Leinonen Kai kapteeni, Rovaniemi
Toramon juhlasalissa oli juhlayleisöä mukavasti.

Ansioristi
Vaarala Jari luutnantti, Karkkila

Lapin Reserviupseeripiiri
täytti 70 vuotta
n Lapin Reserviupseeri piiri juhli 70-vuotistaivaltaan Toramon
reserviläistalolla piirien syyskokousten jälkeen sunnuntaina
28.10.2018. Piirin perustamisesta
tuli 3. päivänä lokakuuta kuluneeksi 70 vuotta, kun Kemijärven,
Rovaniemen, Kemin, Tornionjokilaakson ja Sodankylän yhdistykset
päättivät perustaa sen Torniossa
pitämässään kokouksessa. Tuolloin sodanjälkeisenä aikana oli
tärkeää luoda yhdysside sodankäyneiden veteraanien keskuuteen.
Toiminnalle oli tilaus, joka näkyi myös siinä, että varsin nopeaan tahtiin 1950-luvun alkupuolella oli piirin alueella 22 toimivaa
Reserviupseerikerhoa. Parhaimmillaan piirin jäsenmäärä on ollut
yli 1 200 jäsentä, kun se nyt on
850 jäsenen luokkaa. Jäsenyhdistyksiä on piirissä tällä hetkellä 17
jäsenyhdistystä.
Piiri on tämän vuoden alusta
yhdessä Lapin Reserviläispiirin
kanssa jäsenenä Lapin reservipiirien tuki ry:ssä, joka hallinnoi piirien omistamia Toramon reserviläistaloa sekä Lapin nuija -lehteä.
Juhlaväen toivotti tervetulleeksi piirin puheenjohtajana jatkava
Kapteeni res. Tero Hyttinen. Hyttinen korosti maanpuolustustahdon ja -hengen ylläpidon tärkeyttä
edelleenkin tässä ajassa samoin
kuin se oli innoittamassa 70 vuotta sitten sodan jälkeisessä Lapissa,
kun piiri perustettiin lappilaisten
reserviupseerikerhojen yhdyssiteeksi. Myös maanpuolustuskyvyn
ylläpidossa piirin ja sen yhdistysten aktiivit toimivat Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen lipun alla
toimien lukuisten sen järjestämien
ja puolustusvoimien tilaamien
koulutusten kouluttajina.
Juhlapuheen piti Lapin Aluetoimiston päällikkö Everstiluutnantti
Arto Vaarala. Juhlapuheessaan
Vaarala korosti tahdon ja kyvyn
merkitystä etenkin sodanajan
joukkojen osalta, jotka koostuvat
pääosin reserviläisistä. Tässä hän
näki erityisesti reserviläisjärjestöillä olevan tärkeä tehtävä. Suomen Reserviupseeriliiton tervehdyksen juhlivalle piirille toi liiton
toiminnanjohtaja VTM, Majuri
res. Janne Kosonen, joka korosti
liiton edunvalvontatyön merkitystä reserviläistoiminnalle mm. ajan-

Kultainen Ansiomitali
Rönkkö Tapani vääpeli, Keminmaa
Salminen Aulis yliluutnantti, Rovaniemi
Hopeinen Ansiomitali
Jääskeläinen Erkki ylikersantti, Rovaniemi
Luoma-aho Heli toimistovirkailija, Ranua
Mäkinen Veikko korpraali, Rovaniemi
Salmijärvi Unto alikersantti, Konttajärvi
Tasala Niilo kapteeni, Sodankylä
Tikkanen Mika yliluutnantti, Rovaniemi
Vitikka Pentti korpraali, Rovaniemi
Pronssinen Ansiomitali
Laine Markus sotamies, Ranua
Laukkanen Lars vääpeli, Keminmaa
Turpeinen Jari-Veikko rajajääkäri, Kemi
Välikangas Mikko ylikersantti, Rovaniemi
Vaaraniemi Joni alikersantti, Tornio

Lapin Reserviläispiirin ansiomitalit
Ansioristi
Laitila Pekka Fredrik sotilasmestari no. 13,
Rovaniemi
Leinonen Kai kapteeni no. 12, Rovaniemi
Rautiainen Seppo majuri no.11, Rovaniemi
Kultainen Ansiomitali
Suhonen Ilkka ylivääpeli, Keminmaa
Hopeinen Ansiomitali
Jääskeläinen Erkki ylikersantti, Rovaniemi
Kiiskinen Ahti ylikersantti, Sodankylä
Hyttinen Tero kapteeni, Ylitornio

Juhlassa palkittujen komea rivistö.

Juhlassa palkitut jäsenet ja yhteistyökumppanit
Suomen Reserviupseeriliitto ry
Kultainen ansiomitali
Yliluutnantti Heikki Aula
Pronssinen ansiomitali
Vänrikki Janne Matilainen
Luutnantti Ville Vanha

Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen toi liiton tervehdyksen juhlivalle yhdistykselle.

kohtaisten ase- ja vapaaehtoisen
maanpuolustustyön lakien osalta.
Juhlassa palkittiin piirin toiminnassa ansioituneita piirin jäsenyhdistysten jäseniä sekä tärkeitä
yhteistyökumppaneita. Juhlaan
osallistui noin 70 hengen juhlajoukko ja Toramon reserviläistalo
osoittautui tällaiseenkin tilaisuuteen oivaksi järjestämispaikaksi.
Juhla aloitettiin nauttimalla Tellervo Laitilan loihtimaa lohikeittoa sekä juomalla kakkukahvit
päälle. (TH)

RUL AM
RUL PRAM
RUL PRAM

Lapin Reserviupseeripiiri ry
Kultainen ansiomitali
Kapteeni Raimo Aarni
Yliluutnantti Kosti Hietala
Yliluutnantti Tapio Hänninen
Majuri Harri Laiho
Majuri Pekka Ruokanen
Yliluutnantti Erkka Suopanki

LRUP AM
LRUP AM
LRUP AM
LRUP AM
LRUP AM
LRUP AM

Hopeinen ansiomitali
Yliluutnantti Timo Alaräisänen
Majuri Tuomas Enbuske
Johtaja Pekka Latvala
Majuri Yrjö Säkkinen
Yliluutnantti Mika Tikkanen
Dosentti Helka Urponen

LRUP HAM
LRUP HAM
LRUP HAM
LRUP HAM
LRUP HAM
LRUP HAM

Pronssinen ansiomitali
Yliluutnantti Timo Helaniva
Yliluutnantti Matti Henttunen
Pankinjohtaja Jouni Iivari
Kapteeni Jarkko Junni
ylikersantti Hannu Kantola
Yliluutnantti Jouko Siivola
Vääpeli Maarit Timonen
Yliluutnantti Pasi Ylitalo
Luutnantti Ristomatti Väänänen

LRUP PRAM
LRUP PRAM
LRUP PRAM
LRUP PRAM
LRUP PRAM
LRUP PRAM
LRUP PRAM
LRUP PRAM
LRUP PRAM

Pronssinen Ansiomitali
Jäntti Pasi, jääkäri Keminmaa
Kauvosaari, Petri korpraali Ylitornio
Korpi Lasse, jääkäri Ylitornio
Laukkanen Lars, vääpeli Ylitornio
Keto-Tokoi Markku ylivääpeli, Sodankylä
Koivuniemi Arto vääpeli, Keminmaa
Laivamaa Arvo kersantti, Ranua
Mustonen Ilkka, korpraali Ylitornio
Nylund Juha kersantti, Tornio
Perttamo Keijo jääkäri, Sodankylä
Plym Ari, kersantti Keminmaa
Pulju Esko kersantti, Sodankylä
Saarenpää Tuomas, Vänrikki Keminmaa
Soikkeli Mikko, Yliluutnantti Ylitornio
Tunkkari Raimo, Keminmaa
Turpeinen Jari, Rajajääkäri Keminmaa
Jalkaväen ansioristi
Kotilainen Hannu Kalevi kapteeni
Juha-Matti Konttaniemi
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NAISTEN
KUTSUNTOJA
HARKITTAVA

n Reserviläisliitto ei halua luopua miesten yleisestä asevelvollisuudesta mutta näkee, että
naisten kutsunnat tukisivat koko
ikäluokan osallistamista maanpuolustukseen ja kokonaisturvallisuuteen.
Reserviläisliitto on ollut mukana EU:n asedirektiivistä alun
perin juontuvasta aselain muutoksesta prosessin alkuvaiheista
saakka. Varsinainen aselain ja siihen liittyvien lakien muutosesitys
on nyt edennyt eduskuntakäsittelyyn. Liitto seuraa asiaa ja osallistuu keskusteluun aktiivisesti
jatkossakin.
– Keskeinen edunvalvontatehtävämme on, että aselaki ei muutu lakiesityksestä ainakaan huonompaan suuntaan eduskuntakäsittelyn aikana ja että lakia täydentävän asetustekstin laatijoille
välittyy eduskunnan tahto ja lain
tarkoitus, totesi Reserviläisliiton
puheenjohtaja Ilpo Pohjola.
Hämeenlinnassa tänään puhunut Pohjola jatkoi, että aseluvan
myöntämiseen liittyvä Puolustusvoimien puolto ja Poliisihallituksen lupakäytäntöä koskeva
ohjeistus tulee tehdä niin, että
lupaprosessi ei muodostu liian
raskaaksi hakijoille. Reserviläisliiton kanta on, että reserviläisillä tulee jatkossakin olla oikeus
hankkia reserviläiskivääreitä ja
mahdollisuus säännölliseen ampumaharjoitteluun koko Suomen
alueella.
Aselain lisäksi Reserviläisliitto tulee lähitulevaisuudessa osallistumaan aktiivisesti tuleviin
eduskuntavaaleihin liittyvään
keskusteluun viime perjantaina
julkistetun eduskuntavaaliohjelman pohjalta.

– Vaaliohjelmassamme pyrimme sitouttamaan tulevia
päättäjiä mm. siihen, että Puolustusvoimien kertausharjoitusvuorokaudet nostetaan vastaamaan kohonnutta sodan ajan
vahvuutta ja, että reserviläisjärjestöjen kanssa tehdään jatkossa vuosittaiset tulossopimukset,
joissa asetetaan tavoitteet ja
määritellään taloudellinen tuki
reserviläisten kenttäkelpoisuutta ja suomalaisten maanpuolustustahtoa ylläpitävälle toiminnalle, Pohjola jatkaa.
Vaaliohjelman toinen vahva
teema ovat naisten kutsunnat.
Reserviläisliitto ei halua luopua
miesten yleisestä asevelvollisuudesta mutta näkee, että naisten kutsunnat tukisivat koko
ikäluokan osallistamista maanpuolustukseen ja kokonaisturvallisuuteen.
– Olemme sitä mieltä, että
naisten kutsunnat ovat erinomainen väylä jakaa tietoa
naisille sotilaallisesta maanpuolustuksesta ja yhteiskunnan
kokonaisturvallisuudesta. Lähitulevaisuudessa näemme, miten
päättäjät, kansalaiset ja naiset
suhtautuvat ehdotukseemme,
Pohjola päättää.
Eilen toiselle kaudelle, vuosiksi 2019–2020 Reserviläisliiton puheenjohtajaksi valittu
Ilpo Pohjola puhui tänään Hämeenlinnan valtakunnallisessa
maanpuolustusjuhlassa, joka
samalla huipensi Reserviläisliiton ja Maanpuolustusnaisten
Liiton yhteisen, kolmipäiväisen
kokous- ja juhlatapahtuman.
Päätösjuhla oli samalla Etelä-Hämeen Reserviläispiiri ry:n
60-vuotisjuhla.

Hämeenlinnan valtakunnallisen maanpuolustusjuhlan musiikista
vastasi Varusmiessoittokunta. (Kuva: Reserviläisliitto)

Lapin sotilassoittokunta 50 vuotta
n Sotilasmusiikkiala juhlii
200. toimintavuottaan Suomessa, sillä Kaartin soittokunnan perustamisesta tulee
nämä täydet sataset täyteen.
Juhlahumusta saavat osansa
myös Laivaston soittokunnan
100 vuotta ja Lapin sotilassoittokunnan viisikymppiset.
Lapin sotilassoittokunta on
toiminut Rovaniemellä pian
50 vuotta. Toiminta käynnistyi 1.9.1969. Tällä päivämäärällä silloinen Rovaniemen
varuskuntasoittokunta ilmoitettiin varuskunnan päällikölle
Lappia-talon edustalla Rovaniemellä. Uusimme seremonian syksyllä 2019 - tasan 50
vuotta myöhemmin.

Korundi-konserttisarjalla uudelle
vuosikymmenelle
Juhlavuosi näkyy sotilassoittokunnan tapahtumatuotannossa
monella tapaa. Esimerkiksi
sotilasmusiikin perinnepäivänä marraskuussa 2019 maakunnallisissa pääkaupungeissa
Oulussa, Kajaanissa ja Rovaniemellä Lapin sotilassoittokunnan on Lapin sotilassoittokunnan juhlakonsertit. Solistivieraaksi saapuu tenori Pentti
Hietanen. Konsertit ovat osa
valtakunnallisia sotilasmusiikin juhlavuoden teemakonsertteja, Kaartin ja Laivaston
soittokunnan rinnalla.
Lapin sotilassoittokunnan
juhlavuoden tilausteos tulee säveltäjä Ilari Hylkiältä.
Luonto ja vuodenajat ovat
innoittaneet taiteilijoita läpi
vuosisatojen. Tämän lappiaiheisen sävelrunon innoituksena ovat pohjoisen tunturit,
erämaa ja luonnon ilmiöt.
Osien nimet - Pimeän ja valon
maa, Tuntureiden maa, Joulun
maa, Revontulet talvella sekä
Lapin kevät - kuvaavat hyvin
Lapin sotilassoittokunnan ainutlaatuista toimintaympäris-

Omista pala paikallista,
suomalaista OPta.
Omistajana saat parhaat edut pankki - ja vakuutusasiointiin.
Varaa aika verkossa uusi.op.fi/omistaja-asiakas tai
puhelimitse 0100 0500.
Seuraa meitä myös Facebookissa facebook.com/OP.tornio

pääsääntöisesti esiintymään
toimipaikkamme ulkopuolelle. Vastuullemme on annettu
varsin laaja toiminta-alue.

töä. Musiikki saa rinnalleen
videon, jonka kuvaukset on
aloitettu syksyllä 2018. Kokonaisuus saa kantaesityksensä perinnepäivän konsertissa
marraskuussa 2019. Teos tulee nähtäväksi ja kuultavaksi
myös Youtubessa.
Korundi on Rovaniemellä toimiva kulttuuritalo, jossa sotilassoittokunta esiintyy
säännöllisesti. Korundi on
myös korukivi. Lapissa sitä
esiintyy usein kullankaivuun
yhteydessä. Korundista tuli
oiva nimi myös Lapin sotilassoittokunnan konserttisarjalle,
jonka juhlakonsertti marraskuussa aloittaa. Korundi konserttisarja - vaihtuvin teemoin,
solistein ja kapellimestarein vie Lapin sotilassoittokunnan
uudelle vuosikymmenelle.
Haluamme antaa yleisöllemme mieleenpainuvia muistoja
ja olla esikuviemme tapaan
laadukas orkesteri täällä pohjoisessa.

Mistä on hyvä sotilassoittokunta tehty?
Sotilassoittokunnan toiminta
ja toiminnan odotukset vaihtelevat ajassa. Mutta on myös
asioita, jotka eivät ole tämän
ammattiorkesterin työssä juurikaan muuttuneet aikojen
saatossa. Toimiakseen orkesteri tarvitsee osaavia muusikoita, instrumentteja, tilat harjoitteluun ja sotilassoittokunnan tapauksessa välineitä liikkumiseen. Työmme poikkeaa
monista muista ammattiorkestereista siinä, että menemme

Orkesterin tärkein työvaihe
on harjoittelu. Soittajat harjoittelevat ohjelmia ja soittamista itsenäisesti. Tämä
työvaihe pitää sisällään urheilustakin tuttua peruskuntoa ja
teknisiä valmiuksia ylläpitävää ja kehittävää harjoittelua.
Uusien kappaleiden soitinkohtaiset stemmat on myös otettava haltuun soittaen, ennen
orkesterin yhteisharjoituksia.
Kapellimestarin osaaminen
astuu kuvaan orkesterin yhteisharjoituksissa ja ohjelmien
suunnittelussa. Kapellimestari harjoittaa kokonaisuuden
rytmisesti ja soinnillisesti
eheäksi, punoo tulkinnan, fraseerauksen ja muut yksityiskohdat taiteellisesti yhteen.
Ironista kyllä, mutta mitä pidemmällä orkesteri harjaantuu
yhteissoitossaan, sitä vähemmän kapellimestarille on konsertissa enää tarvetta.

Mielenkiintoisessa
työssä jaksaa
Työn kiinnostavuutta arvioidaan työilmapiirikyselyissä
vuosittain. Näkökulmaa avataan työn imun ja motivaation
kautta. Kiinnostavuus on sotilassoittokunnan tapauksessa
oikeastaan koko toiminnan
elinehto. Soittokunnan työn
tuloksia ja kiinnostavuutta voidaan mitata esimerkiksi yleisömäärillä tai tilausten kautta.
Muusikoille taas musiikilliset sisällöt, harjoituksien ja
esiintymisten kulku ja onnistuminen ovat työn kiinnostavuudessa nekin merkityksellisiä asioita. Työ pitää sisällään
myös lukuisia muita aikaan
saannoksia, joita ei välttämättä ensimmäisenä tule konserteissa ajatelleeksi. Kaikkien
tapahtumien ja esiintymisten
taustalla tehdään eri työvaiheita, kuten suunnittelutyötä
ohjelmiin ja harjoituksiin, kuljetuksiin, resurssien käyttöön,
jotta sotilassoittokunta näkyisi
ja kuuluisi. Näkyä ja kuulua,
se on meidän tehtävämme.
Uniformu kantaa aina mukanaan tiettyä arvomaailmaa ja
edustaa puolustusvoimia ja
maanpuolustuksellisia arvoja
esiintyessään.
Työssä jaksaminen on yksi työilmapiirikyselyissä mitattava asia. Jaksaminen on
monisyinen ilmiö. Se liittyy
ainakin elämäntapoihin, työn
kuormittavuuteen, fyysiseen
aktiivisuuteen ja unen laatuun. Jaksamisen tai jaksamattomuuden taustalla voi
olla myös ihmissuhde asioita,
henkistä väsymistä tai stres-

siä. Jos tarkastelemme asiaa
vain kellotaulusta, voidaan
työlle merkitä kolmasosa vuorokaudesta. Yksi kolmasosa
on vapaa-aikaa ja viimeinen
kolmannes tulisi pyhittää levolle. Se mitä työn ulkopuolella teemme, vaikuttaa jaksamiseemme töissä ja sama
toisin päin.
Huomaan itse, että parhaimmillaan työ antaa minulle voimia. Koen olevani suorastaan
etuoikeutettu niissä elämää
suuremmissa hetkissä, jota
voi kokea orkesteria johtaessa, syvän liikutuksen hetkellä,
soittajien ja yleisön tätä kokemusta yhdessä jakaessa. Näissä tilanteissa on jotain hyvin
syvällistä vuorovaikutusta,
yhteyttä, jota on vaikea sanoittaa. Näitä hetkiä on hienoa
jakaa ja muistella yhdessä.
Nämä hetket ovat voimaannuttavia ja merkitsevät paljon.

Kiitos yhteisistä
vuosikymmenistä!
Vietin lapsuus ja kouluvuodet Rovaniemellä. Musiikkiopistossa tutut sotilassoittokunnan muusikot toimivat
opettajinani. Alakerrassa asui
soittokunnan trumpetisti. Varusmiespalvelukseen halusin
ja pääsin sotilassoittokuntaan
tuttujen soittajien pariin. Nyt
sotilasmusiikki taivalta on
jo yli kolme vuosikymmentä
takana - vuosikymmen vielä
toivottavasti edessäkin. Sotilassoittajat ovat olleet monien musiikin taitajien - minä
mukaan lukien -esikuvina ja
opettajina.
Tutkimusten mukaan todellisen ammattitaidon saavuttamiseen menee muusikolta
10000 tuntia. Huippuyksilöiden tutkiminen on osoittanut,
että huipulle päästäkseen on
muusikko harjoitellut 10 vuotta elämästään. Kapteeni Petri
Oittinen, Lapin sotilassoittokunnan konserttimestari, on
varmuudella yksi tällainen
huippu. Petri Oittinen siirtyi
reserviin vuoden vaihteessa. Meillä oli pitkä yhteinen
työura ensin Oulussa ja viime
vuodet Rovaniemellä Lapin
sotilassoittokunnassa. Voin sanoa oppineeni tältä todelliselta
taiturilta paljon itsekin. Kiitos
tinkimättömästä hyvän soiton
tavoittelusta ja esimerkistäsi!
Näihin kiitoksiin yhtyy koko
sotilasmusiikkiala.
Toivotan kaikki lukijat
myös tervetulleiksi Lapin sotilassoittokunnan konsertteihin.
Voit seurata toimintaamme
myös instagrammissa tai facebookissa.
Päällikkökapellimestari
Musiikkimajuri
Jaakko Nurila
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Naissotilaan kiusaaminen
ja häirintä ARKIPÄIVÄÄ

n Naisten marssi asepalvelukseen ei
ole sujunut kuin tanssi. Mediassa kohuttu Kaisa-Maria Töllin uutuuskirja
“Häiriö! Nainen intissä” kertoo kiusaamisesta, häirinnästä ja vammojen
salailusta, mutta on asialla myös toinen
puoli. Sotilas on aina sotilas sukupuolesta, koosta ja ulkonäöstä huolimatta.
Joukko on yhtä vahva tai heikko kuin
sen heikoin lenkki, ja se ei välttämättä
katso sukupuolta. Kyse on enemmänkin asenteesta! Sitä oikeaa asennetta
kysytään niin yksittäiseltä taistelijalta
kuin joukolta, jossa hän toimii. Kaikkia
meitä tarvitaan.
Jokaiselle yksilölle - sukupuoleen
katsomatta - armeija on omakohtainen kokemus ja siihen kokemukseen
vaikuttaa kaikki ympärillä oleva niin
kantahenkilökunta, kouluttajat kuin varsinkin palvelustoverit. Kouluttajilla ja
kantahenkilökunnalla on asenteisiin ja
ilmapiiriin suuri vaikutus - he näyttävät
omalla esimerkillään toimintatavat ja
luovat yhtenäisen joukon sanan varsinaisessa merkityksessä tai sitten eivät.
Heidän mahdolliset asennevammansa
leviävät kuin rutto joukossa. Tähän ongelmaan puolustusvoimat on pyrkinyt
vaikuttamaan omassa rekrytoinnissaan
ja koulutuksessaan. Nuorimmat kantahenkilökuntaan kuuluvat kyllä jo osaavat asiallisen neutraalin tavan erilaisten
ihmisten - tässä siis myös naissotilaiden - kohtaamisessa kouluttaessaan ja
johtaessaan joukkoja. Asennevammoja
ei ole havaittavissa. Tämä on ollut ilo
huomata naisena kertausharjoituksissa

käydessäni. Lisäksi puolustusvoimissa
on otettu käyttöön uusi sisäisen johtamisen koulutusmalli, jossa jokainen
varusmiesjohtaja saa vertaisarviointia
alaisiltaan ja palvelustovereiltaan. Tämä palaute ja sen käsittely kuuluvat
osana normaalia koulutusta. Näin pitäisi myös karsiutua ei toivotut toimintatavat. Näistä huolimatta tapahtuu
ylilyöntejä aivan saman lailla kuin siviilielämässäkin. Onhan kaikille tuttuja
työpaikka- ja koulukiusaamistapaukset.

Kovaa luonnetta ja hyvää kuntoa armeija vaatii naiselta - sitä ei käy kieltäminen. Sama vaatimus on myös kaikille miehille, jotka suorittavat varusmiespalvelusta. Erona on vain se, että naiset
ovat mukana vapaaehtoisesti, miehet
lain velvoittamina. Saman verran se
täyspakkaus painaa naisen kuin miehen
selässä, mutta tietysti kaksi metrisellä
ja satakiloisella miehellä on kevyempää kuin puolitoista metrisellä ja puolta
kevyemmällä naisella tai sillä pienellä
miehellä, joka yhtä lailla suorittaa velvollisuuttaan maataan kohtaan kokoon
katsomatta. Todennäköisesti pitkällä
marssilla tai rasituksessa kaikilla edellä
mainituilla painaa väsymys, harmittaa
ja pinna voi olla kireällä, mutta silti se
ei oikeuta kohtelemaan ketään toista
taistelijaa huonosti. Tosipaikan tullen
jokainen heistä voi olla avuntarpeessa
sukupuoleen tai kokoon katsomatta.
Luoja on luonut meidät erilaisiksi
fyysisiltä ominaisuuksiltamme. Eroja
on niin naisten kuin miesten kesken,

mutta myöskään sukupuolten välisiä
eroja on turha kieltää. Esimerkiksi naisten lantio ja luusto ovat heikompia kuin
miesten ja ellei nainen tietoisesti rasita ja kehitä kehoaan kestämään taakan
kantamista ja jalkojen iskuja maahan,
niin rasitusvammojen riski on suuri.
Varsinkin jos nainen on kevytrakenteinen. Tosiasia on myös, että naisen lihasmassa on pääsääntöisesti pienempi ja
rasvamassa suurempi kuin keskimäärin
miehillä. Tämä näkyy sitten maksimaalista tai räjähtävää voimaa tarvittavissa
suorituksissa heikompana tuloksena ja
jaksamisena verrattuna miehiin. Tämä
ei kuitenkaan tarkoita, etteikö nainen
pärjäisi tai selviäisi joukon osana. Tai
puhumattakaan etteikö nainen oppisi tai
osaisi asioita yhtä hyvin kuin mies niin
halutessaan. Yleensä motivoitunut nainen pärjää sotilaana erittäin hyvin. Kuten eräs ammattinaissotilas kerran sanoi
”sen minkä häviän voimassa, minun on
korvattava älyllä ja nokkeluudella.”
Itselläni on niin kauan varusmiespalveluksesta aikaa, että aika jo kultaa
muistot, mutta en ole henkilökohtaisesti
kokenut seksuaalista häirintää koskaan
varusmiesaikana, enkä myöskään reserviläisenä. Minulta ovat kyllä nuoremmat naiset kyselleet neuvoja varsinkin
kertausharjoituksissa asian tiimoilta.
Neuvoni on ollut, että kun itse toimii
neutraalin asiallisesti, niin silloin myös
toiset toimivat samoin ja päinvastoin.
Toisaalta se mitä joku toinen voi pitää seksuaalisena ahdisteluna, ei toisel-

Pohjanrannan
Lottapäivä

Minulle varusmiesaika 1996 oli pioneerityötä naisten varusmiespalveluksen eteen ja uskon, että asiat ovat siitä
jo muuttuneet parempaan. Nainen ei
ole enää kummajainen Suomenkaan
puolustusvoimissa ja naiset ovat osoittaneet meilläkin osaamisensa armeijan
eri tehtävissä. Maailmalla naiset ovat
jo olleet kauan armeijoissa ja siellä
naissotilasinstituutio on jo olemassa
arkipäiväisenä ilmiönä. Meillä se ehkä muotoutuu vielä yhden sukupolven
ajan ennen kuin löytää muotonsa.

n Keminmaan Pohjanrantaan kokoontui lokakuisena lauantaina
20.10. yli 60 eteläisen Lapin ihmistä viettämään Lottapäivää.
Maila Kraatari kertoi tervetulopuheessaan keskinäisen tapaamisen tärkeydestä sekä Lottajärjestön
perustamisesta ja toiminnan merkityksestä, vaikka kaikki eivät sitä
ymmärtäneetkään. Vanhojen asioiden muistelu palautti mieleen monet sattumat ja tapahtumat. Mikä oli
muistellessa hyvän ruuan äärellä.
Miia Junes esitti kitaransa säestyksellä koskettavat laulut: Maailma on niin kaunis, Oothan tässä
vielä huomenna ja Päivänsäde ja
menninkäinen.
Keminmaan seurakunnan tervehdyksen toi kappalainen Olavi
Rissanen. Seurakunnalla ja maanpuolustusjärjestöillä on ollut perinteisesti hyvä yhteistyö, mikä toivottavasti tulee jatkumaan. Pastori
korosti naisten tekemää erityisen
tärkeätä sodanaikaista työtä vaikeissa olosuhteissa.
Lottalupaus annettiin tavallisesti
kirkossa. Lotat ovat omalla toiminnallaan olleet rakentamassa isänmaata ja yhteiskuntaa, missä kaikkien on hyvä olla ja asua.
Jumalan siunausta tälle työlle.
Marja-Liisa Rönkkö esitti Raili Malmbergin runon Rakkauden
tunnustus Isänmaalle.
”Minun isänmaani kasvoi Suomen kokoiseksi, minun isänmaahani kuuluu kaikki se vapaus ja Suomen kieli.”

Maarit Timonen

Antti Malmberg

le ole kuin leikkiä. Sen rajan vetäminen
on vaikeaa, ollaan sitten sotilaita tai
siviileitä. Mutta naisen on siedettävä
sotilaana karumpaa huumoria, samoin
kuin muilla ns. miehisillä aloilla. Sotilaana on siis turha ruveta herkkänahkaiseksi prinsessaksi tai mitään METOO-kampanjaa esittämään rankan
huumorin takia. Asia erikseen fyysisen
koskemattomuuden loukkaukset. Siinä
on selkeä nollatoleranssi, josta naisten
täytyy pitää kiinni ja jota heidän sotilaina on syytä vaalia myös omassa
toiminnassaan miesten kanssa oman
etunsa vuoksi. Yhtä lailla asenne on
väärä, jos lähdetään siitä, että naisena
minun pitää saada eri kohtelua kuin
miesten. Porukassa pitää ansaita ja ottaa oma paikkansa henkilönä, ihmisenä; ei naisena tai miehenä. Kun haet
armeijaan, sinun on hyväksyttävä tämä
tosiasia tai olet vaikeuksissa. Toisille se
on helpompaa kuin toisille.

KILPAILUKUTSU

KUVASATOA

RESUL:n ilma-asemestaruuskilpailut
KAUHAVAN YLIHÄRMÄSSÄ 9.-10.3.2019

Ranuan reserviupseerit viettivät 23.11.2018 perustamisensa 60-vuotisjuhlatilaisuutta päivällisen merkeissä. Tilaisuuteen saapui lähes kaksikymmentä henkilöä. Yksi perustajajäsen Leo Nieminen ja yhden perustajajäsenen leski Aune Siitonen.
Perustajajäsen res.kapt. Leo Nieminen muisteli puheenvuorossaan Suomen reserviupseereiden historiaa ja yhdistyksemme vaiheita ja tapahtumia.
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Kuluneen vuoden tarkastelua

NIJMEGEN

ON MARSSIEN
KUNINGAS

n MPK on toiminut vuoden
loppuun mennessä kaksi vuotta
uudessa organisaatiossa. Toiminnallisesti, koulutusvolyymiä tarkasteltaessa tuloksemme oli kaikkien aikojen paras
MPK:n toiminnan aikana Rovaniemellä. Vuorokausimäärää
tärkeämpänä pidän kuitenkin
sitä, että koulutustulokset ovat
laadullisesti erittäin hyviä, elikä harjoitusten ja koulutustapahtumien palautteiden arvosanat. Tästä tuloksesta kiitos
kuuluu teille kaikille vapaaehtoisille kouluttajille! Teidän
kokemuksen ja kouluttamisen
ammattitaidon ansiosta pääsimme tähän tulokseen. Haluan
kiittää myös kaikkia yhteistyökumppaneitamme, erityisesti
Lapin aluetoimiston henkilöstöä sekä JPR:n huoltokeskusten varastojen henkilöstöä suuresta tuesta ja avusta! Yhdessä,
yhteistyötä tehden pääsimme
upeaan tulokseen.

n 103. Vierdaagse marssitaan ensi heinäkuun puolivälissä. Nyt on oikea aika laittaa marssi kalenteriin ja
käynnistää ennakkoharjoittelu.
Seuraava Viergdaagse marssitaan Hollannin Nijmegenissä 16.–19.7.2019. Vierdaagse on maailman suurin
marssitapahtuma ja sen odotetaan tänäkin vuonna keräävän vakiintuneeseen tapaansa yli 40 000 marssijaa
eri puolilta maailmaa.103.

Ennakkoharjoittelu ehdoton vaatimus

Joukkueessa askel on kevyempi
Nijmegenin marssille ilmoittaudutaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutuskalenterissa,
josta löydät myös tärkeät yhteys- ja lisätiedot.
– Kannustavaa ja suositeltavaa on, että reserviläisaktiivit osallistuvat marssille joukkueena, jossa on vähintään 11 henkilöä. Kannustavassa ryhmässä jaksaa paremmin sekä harjoitella että itse tapahtumassa. Lisäksi
joukkueena marssivat saavat Nijmegen-ristin lisäksi
myös joukkuekohtaisen mitalin, kurssinjohtaja Caspar
von Walzel kannustaa.
Joukkueen muodostavien tulee ilmoittautuessaan ilmoittaa, mihin joukkueeseen kuuluvat. Joukkue koostuu vähintään 11 henkilöstä ja joukkueet nimittävät
keskuudestaan joukkueenjohtajan. Erityisesti ensimmäistä kertaa osallistuville suositellaan osallistumaan
osana joukkuetta. Delegaatio nimittää tarvittaessa
joukkueen niille osallistujille, jotka haluavat osallistua
joukkueessa, mutta jolla ei ole omaa joukkuetta.
Ilmoittautuminen päättyy 3.2.2019.

Nijmegenin Lapin marssijat tyytyväisinä marssipäivät suoritettuaan.

PSMPP:N ROVANIEMEN KOULUTUSPAIKAN ajankohtaiskatsaus 4/2018

Heinäkuisessa Nijmegenissä lämpörasitus on yleensä
ollut tuntuva ja päivämatkat pitkiä vaihdellen noin
40–50 kilometrin välillä. Marssiosuudet alkavat aikaisin aamulla ja ne on suoritettava loppuun iltapäivän
loppuun mennessä. Lisäksi alle 50-vuotiailla marssijoilla on oltava mukanaan vähintään 10 kilon painoinen kantolaite.
Jos et ole aktiivisesti liikkunut aikoihin, Nijmegen-kuntoon ei pääse kuukauden harjoittelulla. Sen
sijaan sinun on sitouduttava kuukausien säännölliseen
omaehtoiseen harjoitteluun. Ennen marssia on suositeltavaa kävellä 300–400 kilometriä ja sinun tulisi tehdä
vähintään yksi kahden päivän marssiharjoitus, jossa
kävelet peräkkäisinä päivinä 40 kilometriä. Lämpörasituksen vuoksi myös oman kehon nesteyttämiseen
oikein pitkäkestoisessa rasituksessa on kiinnitettävä
huomiota harjoittelussa. Lisäksi marssikengät on syytä
”kävellä sisään” ennen tapahtumaa.

Viime vuonna Itsenäinen Suomi täytti 100 vuotta. Tänä
vuonna Suomen Puolustusvoimat täytti 100 vuotta. Suomen
juhlavuonna 2017 valtionneuvoston kanslian juhlavuoden
tiedotteessa todettiin muun
muassa seuraavasti: ’Tulossa
on sukupolvemme merkittävin
juhlavuosi, joka näkyy koko
vuoden koko Suomessa ja myös
Suomen rajojen ulkopuolella.
Juhlavuoden teema on yhdessä. Sen mukaisesti vuotta
rakennetaan ja vietetään suomalaisten ja Suomen ystävien
yhteistyönä.’
Mielestäni samoin ajatuksin ja
teemoin Suomen Puolustusvoimat viettää 100-vuotisjuhlaa.
Koko itsenäisyyden ajan
Puolustusvoimien vahvuus
on pohjautunut suomalaisten
vankkumattomaan maanpuolustustahtoon. Yleinen asevelvollisuus on ollut ja on
edelleen se voimatekijä, johon Puolustusvoimat ja koko
kansakunta nojaa niitä tehtäviä toteuttaessa jotka laissa on
Puolustusvoimille säädetty.
Kansainväliset harjoitukset
joihin suomalaiset osallistuvat kotimaassa ja ulkomailla
ovat tarpeellisia ja ne lisäävät
Suomen kansallista puolustuskykyä.
Tähän viitekehykseen liittyvät myös MPK:n harjoitukset ja tapahtumat sotilaallisen
koulutuksen osalta kuin myös
varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen osalta.
Vuoden 2018 sotilaallisen
koulutuksen yksi tärkeimmistä harjoituksista oli ROVA-18
harjoitus, joka toteutettiin 21.23.9.2018. Rova-18 harjoituksesta juttu toisaalla tässä lehdessä.
Reservin valtakunnalliset
ampumamestaruuskilpailut toteutettiin Rovaniemellä Toramon ampumaradoilla. SM-ki-

sojen järjestäminen oli mittava
urakka, jossa reserviläiset saivat runsaasi kokemusta isojen
kilpailujen suunnittelusta ja
toteutuksesta. Palautteiden perusteella kisat toteutettiin suurella ammattitaidolla ja ennen
kaikkea turvallisesti.

Vuoden 2018
juhlatapahtuma
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin (PSMPP) Rovaniemen koulutuspaikan juhlatilaisuudessa Artikumissa
1.12.2018 palkittiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
hyväksi tehdystä työstä rautaisella ansiomitalilla koulutuspäällikkö Pasi Ylitalo sekä vapaaehtoiset kouluttajat Eveliina Lahtinen, Oula Brunfeldt,
Markku Keto-Tokoi ja Juha
Nylund. Vuoden kouluttajana palkittiin Joni Huuhtanen
ja vuoden toimijana palkittiin
Tero Hyttinen. Muistimme
myös vuoden aikana täysiä
kymmeniä täyttäneitä henkilöitä MPK:n plaketilla.

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen
lait eduskunnan
käsittelyyn
Usein olen kirjoittanut ja eri
tilaisuuksissa tuonut esille
MPK:n koulutuksen ja toiminnan tulevaisuuden näkymiä.
Selvitystyö MPK:n kehittämisestä on nyt tehty ja esitys on
eduskunnan käsittelyssä.
Uskon, että uudistus parantaa
koulutuksen tasoa ja valmiutta paikallisjoukoissa, joille tätä koulutusta pääsääntöisesti
suunnataan.
Useissa lausunnoissa on
kannettu huolta oikeutetusti
siitä, säilyykö MPK:n laadukas
sotilaallinen koulutus vetovoimaisena, kun Puolustusvoimien tilaama koulutus esitetään
siirrettäväksi Puolustusvoimien tehtäväksi. Toisena huolenaiheena on ollut sotilaallisia
valmiuksia palvelevan koulutuksen mielekkyyden säilyminen. Sotilaallisia valmiuksia
palvelevan koulutuksen merkitys alueellisesti on erittäin
tärkeä, koska se on sijoittamattomalle reserville ainoa mahdollisuus saada sotilaallisten
valmiuksien ylläpitoa tukevaa
koulutusta Puolustusvoimien
ulkopuolella. Tämä on haaste
erityisesti sellaisille paikkakunnille, joissa ei ole varuskuntaa. Lain muutosesityksen
johtoajatuksena on kuitenkin
se, että vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tuottama operatiivinen suorituskyky
säilyy.
Nyt joulukuussa Itsenäisyyspäivän aikoihin nousee usein
mieleen, mikä on veteraani-

Apulaispiiripäällikkö
Antti Tölli

Koulutuspäällikkö
Jarkko Junni

Koulutuspäällikkö
Jouko Talviaho

Tiedottaja
Pilvi Vihanta

Pohjois-Suomen
maanpuolustuspiiri
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sukupolven perintö nuoremmille sukupolville.
Varmasti yksi tärkeimmistä perinnöistä jälkipolville on itsenäinen isänmaa,
länsimaiseen perinteeseen
nojaava laillinen demokratia. Oikeudenmukaisuus,
velvollisuudentunto ja yhteistyö ovat aina olleet veteraaneille tärkeitä arvoja.
Nämä arvot eivät vanhene,
vaan voivat ohjata toimintaamme tänäkin päivänä.
Voimme olla ylpeitä Suomesta, suomalaisuudesta,
omasta kulttuuristamme ja
kielistämme. Itsenäisyys
on myös rauhaa ja vapaut-

ta, se on myös erilaisuuden
hyväksymistä ja toisten
huomioimista ja kunnioittamista.
Suomi on yhteisellä työllä
kehittynyt maailmalla arvostetuksi ja monilla mittareilla parhaaksi maaksi
asua, elää ja kehittää maatamme edelleen.
Toivotan teille kaikille
hyvää ja rauhaisaa joulun
aikaa sekä onnellista uutta
vuotta!
Antti Tölli
Apulaispiiripäällikkö
Pohjois-Suomen
maanpuolustuspiiri
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RESERVILÄISJOHTAJA
2-KURSSI ROVANIEMELLÄ
n

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Pohjois-Suomen Maanpuolustuspiirin (MPK PSMPP) Rovaniemen koulutuspaikka toteutti
Puolustusvoimien tilaaman Reserviläisjohtaja 2 -kurssin marras-joulukuussa kahtena viikonloppuna
Rovaniemellä Someroharjun kasarmialueella. Jääkäriprikaati tuki
kurssia tarjoamalla tilat ja ylläpidon
sekä asettamalla tukiosastoksi valvojan, majuri Reijo Hiltusen Lapin
aluetoimistosta.
MPK:n PSMPP:n Rovaniemen
koulutuspaikasta tukea oli antamassa koulutuspäällikkö kapteeni (evp)
Jarkko Junni. Itse kurssin johti
reservin kapteeni Juha Mikkonen
johtamiskoulutustiimeineen eli
Jouni Alanärä, Jarmo Rauhala,
Pekka Värmälä (1.jakso), Juhamatti Konttaniemi (2.jakso) sekä
Jyrki Savikuja.
Tämä Reserviläisjohtaja 2 -kurssi
järjestettiin nyt parin vuoden tauon
jälkeen ja tässä välissä on pidetty
vuosina 2016 sekä 2017 kaksi Reserviläisjohtaja 1 -kurssia, jotta oli
jälleen mahdollista saada tarpeeksi
osallistujia taas tälle Reserviläisjohtaja 2 -kurssille. Lisäksi kutsuja
lähetettiin myös niille, jotka eivät
syystä tai toisesta päässeet osallistumaan edellisen kerran vuonna
2015 pidetylle RESJOHT2-kurssille. Näin varmistettiin riittävä osallistujamäärä kurssille. Tällä periaatteella tullaan vuosina 2019 ja 2020
järjestämään Reserviläisjohtaja 1
-kurssit, ja sitten joko vuonna 2020
tai 2021 taas puolestaan Reserviläisjohtaja 2 -kurssi. Lisäksi Maanpuolustuskoulutusyhdistys toteuttaa
tähän sarjaan Reserviläisjohtaja 3
-kurssin, johon kutsutaan pääsääntöisesti RESJOHT 2:n käyneitä reservin johtajia.
Kurssin kutsut kohdennettiin
siis pääosin Lapin maakunnassa
asuville nuorille Reserviläisjohtaja
1-kurssin käyneille reservin johtajille, joilla osalla ei välttämättä
ollut muita reservin koulutustapahtumia osunut vielä kohdalle ja täten
Reserviläisjohtaja -kurssit ovatkin
heidän osaltaan ensi kosketus reservin koulutustapahtumiin. Lisäksi kurssille osallistui muutama
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
aluetoimiston (PPOHMKAIALTSTO) valvonnanalaista reserviläistä,
jotka olivat alueellaan osallistuneet heidän järjestämäänsä RESJOHT2-kurssin 1. jaksoon, mutta
jotka eivät päällekkäisistä tapahtumista johtuen olisi voinut osallistua
PPOHMKAIALTSTO:n tukeman
kurssin 2.jaksoon.
Aluetoimisto valitsi kurssille oppilaat näistä aiemmin RESJOHT1:n
käyneistä ja heille lähetettiin erillinen VEH -kutsu itse kurssille. Kurssilaiset tiesivät jo ilmoittautuessaan
sitoutuvansa kahteen kurssiviikonloppuun kuukauden välein siten,
että ensimmäinen kurssiviikonloppu pidettiin marraskuussa ja toinen
jakso joulukuussa. Tällä toimintamallilla päästiin kurssin vahvuuden osalta mahdollisimman lähelle

suunniteltua ja kurssille osallistuikin 19 kurssilaista. Koulutusryhmä
oli oikein sopivan kokoinen tehokkaan koulutuksen pitämiseksi.
Kurssin koulutus oli jatkumoa
varusmiesjohtajina saadulle syväjohtamisen koulutukselle sekä
RESJOHT1:ssä annetulle opetukselle. Kurssin aikana syvennettiin
puolustusvoimien johtajakoulutuksessa käytössä olevaa toimintatapamallia. Kun RESJOHT1 -kurssilla
oppilas keskittyi omajohtajakuvan
luomiseen, kehittämiseen sekä sen
tarkasteluun syväjohtamisen näkökulmasta, niin tällä RESJOHT2
-kurssilla keskityttiin enemmän
joukon johtamiseen. Tavoitteena
oli kehittää kurssille osallistuvien
johtajana kehittymistä sekä esimiesja vuorovaikutustaitoja, siten että
osallistuja
oppii tuntemaan joukon toiminta•kyvyn,
käyttäytymisen ja johtamisen mallit sekä ilmiöt,

soveltaa erilaisia menetel•miäosaa
ja malleja joukon johtamiseen
erilaisissa tilanteissa,

•

tuntee vastuunsa päätöksiä tehdessään sekä käskyjä antaessaan ja

osaa tämän päivän toimintaym•päristön
vaikutukset joukon johtamisessa.

Kurssi toteutettiin kahtena viikonloppuna siten, että kouluttajat
saapuivat perjantai-iltana valmistelemaan kurssia ja kurssilaiset saapuivat lauantai -aamuna kello 09
mennessä. Koska kyseessä oli vapaaehtoisena harjoituksena (VEH)
toteutettu tapahtuma, aloitettiin
viikonloppu ilmoittautumisella,
reserviläispaperien täyttämisellä
sekä kahvittelulla. Ensimmäisellä jaksolla oli enemmän teoriaa ja
jonkin verran ryhmätyöskentelyä
sekä ryhmätöiden purkua keskusteluineen. Lisäksi MPK:n PSMPP:n
apulaispiiripäällikkö kapteeni (evp)
Antti Tölli kertoi johtamisesta kriisinhallintatehtävissä. Toisena viikonloppuna päästiin teorian lisäksi
ulkoilmaan harjoittelemaan eli vuorotellen ryhmissä ratkaisemaan pulmatilanteita joukon johtamisessa.
Kurssiviikonloput sisälsivät sekä oppitunteja, ryhmätyöskentelyä
että toimimista vuorotellen johtajatehtäväradalla. Välillä oppituntipainotteinen opetus tuntui osalta
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KILPAILUKUTSU
RESUL:n ampumahiihtomestaruuskilpailut
IMATRALLA 9.-10.2.2019

kurssilaisista raskaalta, mutta loppua kohti osin jopa haasteellinen
johtajatehtävärata toi koulutukseen
lisää mielenkiintoa, ja erityisen antoisaksi kurssilaiset kokivat oman
toiminnan testaamisen eri tilanteissa sekä sen jälkeen heti annettavan palautteen. Kurssilaiset kokivat kurssin mielenkiintoiseksi sekä
hyödylliseksi, ja he osallistuivatkin
kurssin eri osuuksiin hyvin aktiivisesti. Kurssiviikonloput loppuivat
sunnuntaina klo 16 mennessä ja
toisen jakson lopussa lisäksi kahvitteluun.
Kurssin huolto pelasi hyvin, sillä
ruokaa oli vähintäänkin riittävästi
ja majoituskin oli ihan sopiva eli ne
MPK oli varannut lennostolta kerrostalorakennus 29:een. Muutenkin
kurssi koettiin mielekkääksi, kouluttajat olivat asiaansa perehtyneitä
ja ennen kaikkea kurssilaiset tekivät
omalla aktiivisuudellaan kurssista
hyvän. Seuraava vastaava mahdollisuus kurssilaisilla on jatkaa kouluttautumistaan johtajana vuonna 2019
osallistumalla Reserviläisjohtaja
3 -kurssille Pohjois-Pohjanmaan
ja Kainuun aluetoimiston toiminta-alueella tai sitten parin vuoden
kuluttua vastaavaan Lapin alueella.
Reserviläisjohtaja 3 -kurssilla
mennäänkin sitten kokonaan maastoon ja toimitaan vuorotellen johtajatehtävissä ratkoen pulmatilanteita
yli vuorokauden kestävällä jalkamarssilla. Toivotaan, että mahdollisimman moni tämän kurssin nyt
käyneistä reservin johtajista haastaisi itsensä sitten aikanaan osallistumalla myös tuohon jatkossa
toteutettavaan reserviläisjohtaja 3
-kurssille.
Aluetoimiston kannalta reservin
johtaja -kurssit ovat erittäin hyviä
esimerkkejä MPK:lta tilatuista koulutustapahtumista. Kurssin rakenne,
sisältö, aineisto ja koulutusmateriaali tulevat KOTU -yksiköltä. Puolustusvoimat järjestää tapahtumaan
tukiosaston johtajan, joka toimii
yhteyshenkilönä valmisteluissa,
varaa tilat ja sopii järjestelyt varuskunnassa kurssia varten sekä myös
arvioi kurssin toteutumista tilaajan
näkökulmasta.
Vuosien aikana kurssien järjestelyt ja aikataulut on vakioitu sekä
kurssit on myös pääosin auditoitu.
Tapahtuma on toteutettavissa hyvin
pienillä järjestelyillä. Erityisen hyvältä tilaajan näkökulmasta tuntuukin, että kurssin sisältöä kehitetään
jatkuvasti palautteen mukaan, ja
kurssin aineisto pidetään jatkuvasti
ajan tasalla. Aluetoimiston kannalta
kurssi on erittäin hyvä rakenteeltaan
sekä sisällöltään ja vie kurssikokonaisuutena eteenpäin varusmiesaikana aloitettua syvän johtamisen
toimintamallia.
Kiitokset kurssin johtajalle sekä
johtamiskouluttajille jälleen laadukkaan kurssin toteuttamisesta.

Lapin

aluetoimisto,
alueupseeri majuri
Reijo Hiltunen

RESUL:n pistooliampumahiihto- ja
-sprinttiviestimestaruuskilpailut
KEURUU 23.2.2019 klo 8.00 alkaen

13

14

LAPIN NUIJA
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Reserviläisten
ruskapatikka
Reservikin luottaa

Kivaloilla, Keminmaassa

Akkujen
Ykkönen
12V
62Ah
12V
77Ah
12V
100Ah

6500
10156
11768
€

€

€

TYÖKALUT & AUTOTARVIKKEET
KEMI Karjalahdenkatu 34, 0400 214 168• TORNIO Torpinkatu 17, 0400 130106

www.ojanpera.net

Kalsea ilma ei pelottanut patikoijia.
Hurtti huumori ja mukava matkaseura lämmittivät kulkijoita.

n Kymmenkunta urheaa reserviläistä lähti patikoimaan lauantaiaamuna 29. syyskuuta Kivalon Reserviläismajalta Martimoaavan retkeilyreitistölle.
Kohteena oli reitin varrella oleva vanha kämppä,
Saunasaari. Matkaa oli noin 4 kilometriä. Lisätietoja http://www.luontoon.fi/martimoaapa/reitit.
Edellinen yö oli ollut kylmä, ja siksi maa oli
kuuran peitossa ja vedet jääriitteessä. Patikoijille
oli tarjolla soidensuojelualueen ruskamaisemat ja
hiljaisuus. Perillä vanha tukkilaiskämppä, Saunasaari, odotti reippaita reserviläisiä paistamaan
makkaraa ja keittämään nokipannukahveja. Makkara ja kahvi maistuivatkin todella hyviltä, kun
pari sadekuuroa ja lopuksi vielä raekuuro viilensi
kulkijoiden oloa. Menoa nämä eivät kuitenkaan
hidastaneet; takaisin tultiin yhtä rivakasti kuin
mennessä naurun ja iloisen puheen sorinan säestyksellä.
Nuorin patikoija oli 7-vuotias Paulus Tilja, joka
on jo kokenut retkeilijä ja reserviläistapahtumissa
kävijä. Paulus tykkäsi päivästä, kun vielä retken
päätteeksi Kivalon Reserviläismajalla odotti lämmin sauna ja laavutulet. Ensi vuodeksi suunnittelimme porukalla Kivalon patikkaa MPK:n kurssiksi samoihin aikoihin. Matka vaihtoehtoina perhereitti Jääkärikämpälle Reserviläismajalta noin 2
km suunta, keskimatkana joko reitti näköalatornille tai Saunasaareen noin 4 km suunta ja pitkämatka
Simon Hangassalmenojalta 12,8 km suunta.
Tervetuloa kaikki innokkaat patikoijat nauttimaan ensi vuonna syksyisestä luonnosta reserviläishengessä.
Ps. Kivalon Reserviläismajaa vuokrataan halukkaille 40 €/viikonloppu. Majaisäntänä toimii
Tuomas Saarenpää, joka hoitaa varaukset. Tuomaksen puhelinnumero on 050-5719548, tuomas.
saarenpaa@gmail.com. Lisätietoa http://www.
reservilaismaja.fi/
Maarit Timonen

Tornion Reserviläiset
Lapin Reserviläispiirin 1.varapj

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

-

165€

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

KUVASATOA

Rovaniemen alueen pienoiskiväärikisan palkittuja yhteiskuvassa.

PERINTEINEN VARUSMIESKELLO

F-201WA-1AEF

KESTÄVÄ KELLO AKTIIVISELLE

MRW-200H-7EVEF

Reserviläispiirin hallitus kokoontui Ylitorniolla puheenjohtajan luona.

25€

45€

Ylitorniolla on ampumaharrastus
suosittua.

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

Kenttäammunta
PM-kilpailut
23.9. Toramo

		Itse		lataava
		kenttä
Simula Rauno Keminmaan res. 133
Koivisto Tuomo Roi.res.ups.
129
Kananen Atte
Roi.res.
146
Nevala Kari
Roi.res.
111

Pultti-		
lukko
kenttä
93
119
77
153
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Luton miesten perinnetoimikunnan
seppeleenlasku Karihaarassa 7.10.

n Tilaisuuden avasi perinnetoimikunnan puheenjohtaja Pekka Jokela kertoen Joukkojen
perustamisesta ja toiminnasta
sodan aikana sekä metsäyhtiöiden tuesta perinneyhdistyksen
toiminnalle. Seppeleenlasku-

tilaisuutta seuraamaan entisen
Kemi Oy:n pääkonttorin eteen
oli saapunut 25 henkilöä.
Karihaaran puolustustaisteluissa kaatui 51 Luton miestä,
jotka kuuluivat Petsamon Erillisosastoon (Er,Os.P). Elossa

on vielä 7 alkuaan 1200:sta
miehestä.
Rovasti Raimo Kittilä kertoi
osaltaan sodan aikaisista tapahtumista ja piti hartauspuheen.
Yhdessä laulettiin Isänmaa virsi 577.
(Antti Malmberg)
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Vesannon Reserviläiset järjestää
Nilakka-järvellä reserviläisten
SM-PILKKIKILPAILUT 6.4.2019 klo 9.00-16.30
Kilpailukeskus: Niiniveden ns-talo, kempinniementie 27, 72310 Niinivesi
Kilpailupaikka: Nilakanrannantie 310, 72210 Tervo
Opasteet/saattoauto kilpailukeskukselta. Paikoitus pellolle/jäälle opasteiden mukaan.
Aikataulusuunnitelma 9.00 kokoontuminen kilp.keskukseen ja ilmoittautuminen
10.00 Lähtö kilpailupaikalle
10.45 Kilpailu alkaa
14.00 Pilkit ylös järvestä
15.00 Punnitus loppuu ja siirtyminen kilpailukeskukseen
16.00 Ruokailu
16.30 Palkintojen jako ja kotiin lähtö
Kilpailukala:
Ahven
Sarjat:
Naiset, Naiset 55, Miehet, Miehet 55
Joukkueet: Naiset, Miehet (joukkueessa 3 hlöä, joukkueet nimettävä
etukäteen) Huom! Joukkueen muodostavat yhdistykset.
Ilmoittautuminen:
30.3.2019 Mennessä osoitteeseen: resvesanto@gmail.com
Osallistumismaksu:
20€/hlö (sis. keittoruoan), joukkuemaksu 30€/joukkue.
Maksut on maksettava 30.3.2019 mennessä Vesannon Reserviläisten tilille
FI66 5510 0050 1540 89 viestiksi Respilkki2019, kuitti on oltava mukana
kilpailukortteja lunastettaessa. Jälki-ilmoittautuminen +10€.
Tiedustelut:
Toni Liimatainen 0400 366 208 / resvesanto@gmail.com
Majoitusta:
lohimaa.fi (mainitse respilkki). Matkaa keskukseen noin 20 min.

Tervetuloa toivottaa Vesannon Reserviläiset Ry

ASIANAJOTOIMISTO

Pitopalvelu Roosamaria Oy
Kantolan Hautaustoimisto

15

+358 40 580 6721

SIMOSTA
JUURI SOPIVA

VUOKRA

Kemintie 15 Tornio, p. 040 7388 470

KOTI

www.roosamaria.fi

SIMON VUOKRATALOT OY
040 536 5253 / Seija Kilpeläinen

Rotemix
Oy

SIMO-KUIVANIEMI, Puh. 010 231 9920

A – Posti Oy Posti Green
16
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4 • 2018

TÄY S I N U U S I
HYBRID

218 hv

Teho

Rakasta
ruokaasi,
tunne se.

Löydä oma väyläsi - hae
opiskelemaan jatkuvassa
haussa

#suomiruokaa

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

N Y T E N N A K KO M Y Y N N I S S Ä

#väylätauki

Camry tekee odotetun paluun tehokkaana hybridinä.
Täysin uudessa Camry Hybridissä yhdistyvät viimeisimmän
hybridisukupolven suorituskyky, suuret tilat ja hienostunut
tyylikkyys. Nautinnollisen ajokokemuksen takaavat matala
painopiste, jämäkkä kori ja erinomainen ajoasento.
CAMRY Hybrid Active kokonaishinta 39 755,76 €
CAMRY Hybrid Style kokonaishinta 42 853,25 €
CAMRY Hybrid Premium kokonaishinta 46 107,95 €

www.lappia.fi/jatkuvahaku

KEMI . TORNIO
Tarkista oman kauppasi
aukioloajat osoitteesta arina.fi
SRYHMA_MAATALOUS_A4_juliste.indd 2

28.8.2018 11.34

Vuoden 2019 hinnat (sis. toim.kulut 600 €). Takuu 3 vuotta/100 000 km,
korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu
5 vuotta/100 000 km. Toyota Hybridiakkuturva 10 vuotta/350 000 km.
*CAMRY-malliston CO2-päästöt 119-127 g/km ja yhdistetty kulutus
5,2-5,6 l/100 km. Arvot perustuvat uuteen WLTP-mittaustapaan.
Kuvan auto erikoisvarustein.

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

ROVANIEMI

KEMINMAA

0400 696222

0400 696884

SODANKYLÄ

0400 393755

www.veripalvelu.fi

Ajankohtaista tietoa
Testaa sovitko luovuttajaksi
Veritilanne juuri nyt

Lapin parhaat
Toyota kaupat
Juhan Autosta
Kemijärveltä.

Rauhallista joulua ja Jumalan
siunaamaa vuotta 2019
toivottaa Simon seurakunta t

Vapaaehtoista maanpuolustusta
tukee Harri Tauriainen

UUSI LAND CRUISER

LEGENDA VAHVEMPANA
KUIN KOSKAAN

Kaupunginvaltuutettu

Lokomat-terapia
kävelykuntoutusta
robotiikalla

LAND CRUISER

Land Cruiserin maine maailman parhaana maastoautona on uudistusten myötä vieläkin vahvempi.
Uusi, ylväs ulkoasu ja ylelliset sisätilat, maastoajoa entisestään helpottavat ominaisuudet sekä päivitetyt
turvallisuusvarusteet on suunniteltu palvelemaan rankimmillakin taipaleilla.

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

STYLE-VARUSTETASOSSA VAKIONA MM.
19” kevytmetallivanteet • LED-ajo- ja kaukovalot • Tuuletetut etuistuimet • Toyota Safety Sense
-turvallisuusvarustelu (sis. Pre-Collision Plus -järjestelmä jalankulkijatunnistuksella, kaistavahti,
liikennemerkkien tunnistus, kaukovaloautomatiikka ja mukautuva vakionopeussäädin).

Malli

Autoverollinen kokonaishinta

Toimituskulut

Kokonaishinta toim.kuluineen

CO2-päästöt

EU-yhd. kulutus

2.8 D-4D Active Automaatti 2-paikkainen

66 991,04 €

600 €

67 591,04 €

194 g/km

7,4 l/100 km

2.8 D-4D Active Automaatti

87 973,89 €

600 €

88 573,89 €

194 g/km

7,4 l/100 km

2.8 D-4D Style Automaatti

101 985,58 €

600 €

102 585,58 €

194 g/km

7,4 l/100 km

2.8 D-4D Premium Automaatti

115 862,76 €

600 €

116 462,76 €

194 g/km

7,4 l/100 km

Tule kokeilemaan kävelyrobottia Saarenvireeseen!

Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta.

Kemijärvi

Varsinais-Suomen
Auto-Center
Pohjolankatu

5 | 98100 Kemijärvi

Katuosoitexxxxx 12, 00000 KAUPUNKI
avoinna ark. X-XX, la X-XX, puhelin 1234 5678,

www.nettiosoite.fi
Varaosat/huolto 020
7434 492 | Auton vuokraus 020 7434 490
Automyynti: Mika Räisänen 040 1788 400
Petteri Alatalo 040 7363 561

020 alkuisiin puhelin numeroihin soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä:
8,28 snt/puhelu + 7,00 snt/min. Matkaviestinverkon liittymästä: 8,28 snt/puhelu + 17,00 snt/min.

Puh.(016) 226 4400 | www.saarenvire.fi
www.facebook.com/lokomatterapia

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

