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Pääkirjoitus
Terveiset Toramolta

Maanpuolustustahto notkahti – vai notkahtiko?

Olen aloittanut 1.1.2019 Lapin reservipiirien toiminnanjohtajana. Tehtävät otin vastaan Kai Leinoselta, Kai
on toiminut kymmenkunta vuotta piiriemme toiminnanjohtajana varsin ansiokkaasti, kuten olemme saanut
lukea lehdistä hänen kirjoituksiaan varsin laajalti koskien
kokonaismaanpuolustusta. Kaille suuri KIITOS näistä
vuosista, olen hänen kanssaan järjestänyt monet suuret
tapahtumat Pohjois-Suomen alueella.
Itse olen toiminut vuodesta 1986 aktiivisesti maanpuolustustyössä liittyessäni Rovaniemen Reserviupseerikerhoon , se on ollut mielekästä tekemistä yhdessä muiden
saman henkisten ihmisten kanssa. Vedin kerhossa reserviläisten pistooliampumahiihdon ja - juoksun sarjakilpailuja 25 vuotta, sovellettuja reserviläisammuntoja käynnisteltiin Rovaniemellä 1995, toiminta jatkuu edelleen vilkkaana.
Olen toiminut kerhon hallituksessa vuosikymmenien
ajan, olen ollut kerhon puheenjohtajana, Lapin Reserviupseeripiirin hallituksessa ja puheenjohtajana ja sitä
kautta myös Suomen Reserviupseeriliiton hallituksessa.
Toivon, että hyvä yhteistyö jatkuu eri maanpuolustusjärjestöihin, puolustusvoimiin ja rajavartiolaitokseen
sekä tietenkin Veteraaneihin vaikka yhteyshenkilö
vaihtuu täällä piirikonttorissa. Tähän asti olen joutunut
paneutumaan pelkästään reserviupseerien järjestötoimintaan, mutta nyt katsantoa laajentaa myös reserviläispiirin suuntaan, tässä toivon saavani tukea reserviläispiirin toimijoilta.
Yritämme yhdessä kehittää molempien piirien toimintaa tukemaan jäsenten maanpuolustustahtoa, -tietoutta,
liikuntaharrastusta ja ampumataitoa sekä kaikkien kansalaisten kokonaismaanpuolustustahtoa.
Tänä vuonna piirimme ei ole järjestelyvastuussa missään mestaruuskilpailulajissa, tosin kahtena edellisvuonna järjestimme Reservin ampumamestaruuskilpailut. Nähtäväksi jää pystyykö Ruotsi järjestämään tänä
vuonna Kalottiottelun ja
-tapaamisen, toivottavasti
tapahtuma toteutuu ettei
tule välivuotta. Vuonna
2020 vuoro olisi meillä
järjestää tapahtuma
Rovajärven alueella.
Talviset terveiset
täältä Piäkonttoorista
Toramolta.

Maanpuolustuksen Suunnittelukunta MTS julkaisi jokavuotisen
mielipidetutkimuksen tulokset
marraskuun lopussa. Huomio
kiinnittyi maanpuolustustahdon heikentymiseen erityisesti
nuorten keskuudessa. Edellisestä vuodesta maanpuolustustahto heikkeni kuudella prosenttiyksiköllä ja pelkästään alle 25
vuotiaiden nuorten osalta peräti
17 prosenttiyksiköllä.
Trendi on ollut laskeva viimeisen 10 vuoden ajan. Selkeän poikkeuksen teki Ukrainan
tapahtumat ja erityisesti Krimin
valtaus Venäjän toimesta vuonna
2014 heti Sotshin talviolympialaisten jälkeen. Näyttää siltä,
että Itä-Ukrainassa käytävä asemasota, joka jatkuu jo kuudetta
vuottaan ei enää nouse otsikoiden kärkeen. Mikä ei ole silmissä
ei ole myöskään mielissä.
Selittävää tekijää on haettu
myös siitä, että nuorimmilla ikäluokilla on yhteys viime sotien
veteraaneihin katkennut näiden
oltua viimeisellä iltahuudolla.
Tämän on arvioitu heijastuvan
erityisesti nuorten maanpuolustustahtoon.
Toisaalta on muistettava myös
se, että eri tutkimuksissa nuoret
kokevat tulevaisuutensa entistä
epävarmemmaksi. Kun kuitenkin Suomen turvallisuusympäristö on edelleenkin vakaa
ei maanpuolustus luonnollisestikaan ole se suurin huolen
aihe. Saman aikaisesti nuorten
huoli omasta tulevaisuudesta on
entistä epävarmempaa.
Ilmastonmuutos, terrorismi,
maahanmuutto ym. tekijät ovat
paljon konkreettisempia uhkia
ja läsnä jokapäiväisessä elämässä
aivan eri tavalla kuin taakse jää-

Seppo
Rautiainen

Ampuma-aselain
muutoksista

neinä vuosikymmeninä. Erityisesti osalla nuorista näköalattomuus tulevaisuuden suhteen on
sellainen tekijä, joka väistämättä
rapauttaa maanpuolustustahtoa
ja isänmaallisuutta. Miksi puolustaa sellaista mitä ei koe puolustamisen arvoiseksi?
Hyvänä lähdeaineistona näihin
kysymyksiin voi pitää Jarno
Limnéllin ja Jari Rantapelkosen
kirjaa Pelottaako? Nuoret ja turvallisuuden tulevaisuus vuodelta
2017. Kirjoittajat tarjoavat hyviä
keinoja nuorten turvattomuuden suunnan muuttamiseksi.
Nuorten aktivoiminen mukaan
yhteiskunnan toimintaan ylipäänsä kuin erityisesti nuorille
naisille tulee luoda mahdollisuuksia osallistua turvallisuuden
tuottamiseen samoin kuin yksilön vastuun ja taitojen kehittäminen oikean tiedon tuottamisessa
nykyisessä somemaailmassa on
entistä tärkeämpää.
Joka tapauksessa on selvää,
että meillä maanpuolustustyöntekijöillä on oma tärkeä roolimme maanpuolustustahdon
ja oikean tiedon levittämisessä
sekä lujittamisessa.

Viimeiset vuodet me aktiivisesti ampumatoimintaa harrastavat reserviläiset, metsästäjien
ja muiden ampumaharrastajien
kanssa olemme seuranneet sydän
kylmänä ampuma-aselakiin tulevia muutoksia. Tässä vaiheessa
voidaan kyllä jo sanoa, että liittojen yhdessä tämän harrastealan muiden toimijoiden kanssa
tekemä yhteistyö on kantamassa
hyvää hedelmää. Näyttää siltä,
että ainakin hallituksen esityksen
osalta kaikkein pahimmat ylilyönnit on saatu ehkäistyä.
Meidän reserviläisten ampumatoiminnan kannalta lakiesityksen tärkeimpiä asioita ovat
mm. yhteisöluvat ja reserviläispoikkeus. Lakiesityksen mukaan
edelleen on mahdollista saada
A-luokan ampuma-aseille (tyypillisesti puoliautomaattiaseet
normaalikokoisilla lippailla)
yhteisölupia. Ampumaurheilukoulutukseen lupia voidaan jatkossakin myöntää yhteisöille
tai säätiöille, jotka järjestävät
näillä aseilla koulutusta. Näin
ollen mm. reserviläisyhdistyksinä voimme saada lupia sovelletun reserviläisammunnan koulutusta varten.
Reserviläispoikkeus mahdollistaa sen, että sijoittamiskelpoinen
henkilö voi saada tietyin edellytyksin luvan A-luokan ampumaaseille puolustusvoimien lausunnon perusteella. Käytännön
tasolla kuitenkin merkittävämpää
rooliin nousee urheiluperusta,
mikä meidän osalta tarkoittaa
sovellettua reserviläisammuntaa.
Nyt, jos koskaan SRA toiminnalla
ja kouluttamisella on tilauksensa.
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Lapin Reserviläispiiri ry

Tammikuun pakkaset
Ulkona kävellessäni näissä kolmenkympin pakkasissa huomaan ajattelevani esi-isiämme,
jotka puolustivat talvisodassa
itsenäisyyttämme. Ovat ne olleet
ankarien luonnonolosuhteiden armoilla, vaikka pakkanen
oli siellä meidän miesten puolella. He pystyivät taidoillaan
torjumaan puna-armeijan valtausyritykset. Nämä taistelupaikat konkretisoituivat meille syksyllä 2017, kun teimme tutustumismatkan Suomussalmelle.

Puolustusvalmius
Nykyään näin rauhan aikana
meillä on onneksi ilmavoimat,
rajavartiolaitos sekä valmiusjoukot jatkuvassa hälytysvalmiudessa. Ilmavoimat suorittavat lähes päivittäin tunnistuslentoja ja pitävät huolta maamme
koskemattomuudesta. Ikäväkseen saamme lukea ja kuulla,
että tietyt poliittiset tahot pitä-

vät meidän hävittäjälentokalustoamme jopa liian suurena. Itse
olen kyllä samaa mieltä istuvan puolustusministerin kanssa,
uuden korvaavan kaluston hankinnassa, että nykyinen kaluston
määrä on minimi, jolla voidaan
koko maata puolustaa.
Aktiivisia reserviläisiä
Lapin aluetoimistosta lähetetään säännöllisesti eri harjoituksiin reservissä oleville SA-sijoitetuille joukoille kutsuja vapaaehtoisiin kertausharjoituksiin

(VEH). Toivottavaa olisi, että
niin moni kuin mahdollista
palauttaisi vastausosan ja osallistuisi harjoituksiin. Näissä harjoituksissa kouluttaa pääsääntöisesti toiset Mpk:hon sitoutuneet
reserviläiset. Nämä, sotilaallisia valmiuksia parantavat koulutukset ovat hyväksi luettavia kertauspäiviä. Kesäkuussa, viikkoa
ennen juhannusta järjestetään
jälleen Rova-19 harjoitus. Tämä
on vuoden suurin Veh-harjoitus
lapissa. Puolustusvoimat valvovat näitä koulutuksia.

Jäsenhuoltoa
Näin alkuvuodesta pakkasten paukkuessa on meidän hyvä
syventyä myös jäsenhuoltoon.
Miten voimme kannustaa ja huomioida jäseniämme? Tarjolla on
monenlaisia aktiviteettejä yhteisen aatteemme toimialueelta,
mm. osallistuminen yhdistysten järjestämiin reserviläisam-
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Reserviläiskuntoa
kohentamaan
Liikunnan merkitystä
arjen jaksamisessa ei voi
väheksyä. On tärkeää, että
pidämme huolta kunnostamme, olimme sitten
sijoitetussa reservissä tai
vaikkapa varareservin puolella. Reserviin kuuluvina
ampumataito on edelleen
keskeinen sotilasammattitaidon osa-alue, josta kannattaa pitää huolta. Yhdistysten ampumatoiminta on
sitä paitsi myös hyvää toimintaa, koska siellä ampumista harrastetaan turvallisessa ja sosiaalisesti mielekkäässä ympäristössä.
Samalla on itse kunkin
hyvä kerrata myös sotilastaitojaan. Jos käskyä
saapua reservin kertausharjoituksiin ei postilaatikkoon kolahtaisikaan,
ovat yksi hyvä mahdollisuus tähän myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämät kurssit. Se voi olla myös väylä
päästä sijoitetuksi esimerkiksi maakuntajoukkoihin.
Ja myös monet yhdistykset
järjestävät mm. Reserviupseerien toimintapäivän
keväällä, missä on sotilaallisia taitoja mieleen palauttavia rastitehtäviä.

Tero Hyttinen

Päätoimittaja,
Lapin nuija -lehti
Puheenjohtaja, Lapin
Reserviupseeripiiri ry

muntoihin sekä maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) kursseille. Samalla
haluan rohkaista jäseniämme hankkimaan uusia
jäseniä reserviläisyhdistyksiin. Reserviläisliitto palkitsee jäsenhankkijoita erilaisin palkinnoin. Lapin reserviläispiirissäkin voitaisiin
menetellä samoin. Tästä
lisää seuraavassa lehdessä.
Keminmaan Reserviläiset
ry on lupautunut isännöimään piirien kevätkokouksen Liedakkalan koululla,
tästä isot kiitokset heille.
Suuret kiitokset Kai Leinoselle, hän oli piiriemme
toiminnanjohtajana toistakymmentä vuotta. Tervetulotoivotukset vuoden alusta
toiminnanjohtajana aloittaneelle Seppo Rautiaiselle.

Simo Rousu
puheenjohtaja

ROVA-harjoituksen kenttäkeittiön päivällinen.

Päivän kunto ratkaisee
Huippu-urheilussa yksilölajeissa, olympia- tai maailmanmestaruuskilpailuiden finaalissa, voittoa
tavoittelee todellisesti vain
muutama urheilija. Näiden
osalta ”päivän kunto ratkaisee” -sanontaa käyttävät
urheilutoimituksien asiantuntijat kun pohditaan, että
onko esimerkiksi Iivosta,
Kristasta tai Kaisasta voittajaksi. Asevelvollisten päivittäiskoulutuksessa tai
esimerkiksi kertausharjoituksessa päivän koulutustavoitteen saavuttamisen
ratkaisee niin kouluttajan
kuin myös koulutettavan
”päivän kunto”.
Kouluttajan
päivän
kunto rakentuu monesta
eri asiasta. Yksi keskeinen
osatekijä on toimintakyky
ja vireystila. Nämä liittyvät olennaisesti fyysiseen
suorituskykyyn. Eri tehtävät vaativat tietysti myös
muita kykyjä ja taitoja sekä
osaamista. Toki koulutettavan kyky vastaanottaa opetusta ja ohjausta on keskeistä. Mutta jos kouluttaja
väsyy ennen muita, ei koulutus ole tehokasta ja asetettuja tavoitteita ei välttämättä saavuteta. Mikä on
sinun päivän kunto?
Aluetoimiston kunto
on hyvä, olimme kolmannen kerran peräkkäin Jääkäriprikaatin kovakuntoi-

sin työyksikkö! Hyvä Met!
Aluetoimisto sai säilytettyä erinomaisen toimintakyvyn henkilöstövaihdoksista huolimatta. Menneen
vuoden aikana yli puolet
henkilöstöstä on vaihtunut. Tavoitteena on säilyttää vähintään sama tuloskunto tänä vuonna!
Aluetoimiston toisen
vuosipuoliskon toimintaa on ohjannut kesäkiertue, kutsunnat ja ROVA18harjoitus. Samalla siinä on
kolme meidän keskeisintä
tehtävää: Maanpuolustustyö, asevelvollisuusasiat ja
reservin koulutus. Ja onpa
syksyn aikana reserviläisten kanssa juhlittu ja kilpailtu monella eri tapaa,
aina Virossa saakka. Kalottiottelu on hieno tapahtuma. Mielestäni on hyvä
mitata sotilaan perustaitoja
myös muiden maiden sotilaiden kanssa. Suomalaisten päivän kunto oli erinomainen!
Kesäkiertue järjestettiin toisen kerran, käytännössä samalla tavalla kuin
edellisenä vuonna. Järjestelyt menivät erityisen hyvin.
Kiitokset vielä järjestelyorganisaatiolle ja ennen kaikkea soittokunnille! Torstaiillan sääkin oli kohtuullinen, helteisen kesän jälkeen.
Vuonna 2019 kesäkiertuekonserttia ei järjestetä.

Lapin aluetoimiston
näkyvin tehtävä koko maakunnan alueella on kutsunnat. Lapissa oli tänä
vuonna reilut 1000 kutsunnan alaista nuorta miestä.
Aluetoimisto järjesti kutsunnat 20 kunnassa. Kutsuntapäiviä oli yhteensä
27. Aika tiuhaan ”kutsuntapartiot” suuntasivat
eri puolille Lappia. Asiakkailta saadun Moodlepalautteen mukaan suoriuduimme tehtävästä erinomaisesti. Tilaisuuksien
yhteydessä olemme tavanneet kuntien johtoa ja saaneet heiltä informaatiota
nuorten tilanteesta sekä
kunnasta itsestään. Itse
kohderyhmästä voi todeta,
että Lapin nuoret miehet
ovat avoimia ja aktiivisia.
Kaiken kaikkiaan Lapin
nuoret miehet noudattelevat valtakunnallisia keskiarvoja. Palvelukseen määrättiin, pääosin vuoden
2020 saapumiseriin, noin
75 % kutsunnanalaisista.
Nuorilla miehillä ”päivän
kunto” oli pääosalla hyvä.
Rova18-harjoitus oli
totutun laadukas. Oli
hienoa seurata osaavien reserviläiskouluttajien tehokasta koulutusta.
Ja kun vielä koulutettavat
olivat aktiivisia ja halukkaita oppimaan uusia asioita, oli koulutustapah-

tuma kaikin puolin onnistunut. Kouluttajien ja koulutettavien ”päivän kunto”
oli siis erinomainen jälleen
kerran.
ROVA18-harjoitus oli
suunnattu tietyille sodan
ajan joukoille. Harjoitukseen osallistui keskiverto
määrä koulutettavia. Kaikille kursseille saimme
toki riittävästi koulutettavia, mutta ehkä joillakin
kursseilla olisi voinut olla
enemmän sijoitettua henkilöstöä koulutettavana.
Olemme käsitelleet palautteet ja havainnot yhdessä
keskeisten toimijoiden
kanssa. Samalla olen antanut alustavat linjaukset
tulevan harjoituksen suunnitteluun. Tulemme yhdistämään ROVA19-harjoitukseen hieman uutta,
mutta perinteinen ”koulutuskonsepti” pysyy samanlaisena. Toivottavasti
saamme edelleen kohotettua osallistuvien reserviläisten määrää!

tällä kertaa Jääkäriprikaati.
Olen ollut parissa suunnittelutilaisuudessa mukana.
Minun mielestäni harjoitusta valmistellaan perusteellisen tehokkaasti. Olen
vaikuttunut avainhenkilöiden osaamisesta. Harjoituksesta tulee varmasti
ikimuistoinen. Harjoitus
järjestetään maaliskuun
lopulla, mikä takaa hienot
puitteet ainakin maastossa
järjestettäville kursseille.
Naisten valmiusliiton järjestämien vapaaehtoisten
harjoitusten ominaispiirre
on se, että sinne pääsee
vain pieni osa halukkaista.
Toisin sanoen harjoitukselle ja sitä myötä naisten
vapaaehtoiselle koulutukselle on selkeä tilaus. Toki,
kun järjestetään valtakunnallinen harjoitus, on rekrytointipohja huomattavan
laaja. Mutta olisiko tässä
jotakin hyödynnettäväksi
myös meidän ja MPK:n järjestämiin vapaaehtoisiin
harjoituksiin?

Kohti vuotta 2019

Pitääkö olla
huolissaan?

Yksi kevään kohokohdista tulee olemaan Maakuntakomppanian kertausharjoituksen ohella
NASTA-2019 harjoitus.
Se on naisten valmiusliiton järjestämä valtakunnallinen naisten vapaaehtoinen harjoitus, jota tukee

Lapin nuoret eivät eroa
valtakunnallisista keskiarvoista puoleen taikka toiseen. Pääosin harrastukset ja kiinnostuksen aiheet
Jatkuu sivulla 4
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ovat hyvin pitkälti samankaltaiset kuin nuorilla eri puolilla Suomea. Toki joillakin
paikkakunnilla harrastusmahdollisuudet ovat rajallisemmat. Yleinen olettamus
on, että Lapissa kaikki lapset
ja sitä myötä nuoret osaavat
hiihtää. Tämä ei taida enää
olla kaikilta osin näin. Tein
oman ”kyselytutkimuksen”
kutsunnoissa. Yksi kysymyksistä oli: ”Oletko hiihtänyt
viimeisen vuoden aikana?”
Kyselyn perusteella noin 15
%:a oli hiihtänyt edellisen
vuoden aikana (kyselyn virhemarginaali +/- 3 yksikköä
:)). Lupasin heille, että varusmiespalveluksen aikana he
pääsevät hiihtämään. Mutta
tulos on kuitenkin huolestuttava!

Hiihtotaito ja -kunto
ovat perinteisesti olleet
suomalaisen sotilaan ja
erityisesti Lapin Jääkärien
vahvuus. Hiihto on liikuntamuotona erittäin hyvä
kunnon kehittäjä, niin
lihaskunnon mutta ennen
kaikkea aerobisen kunnon
osalta. Hiihdon suosio
keski-ikäisten joukossa on
selkeästi kohonnut skinsuksien myötä. Hiihto on
helpompi aloittaa ja se ei

ole enää niin riippuvainen suksien voiteluosaamisesta. Tämä näkyy hiihtoladuilla, paikkakunnasta
riippumatta, selkeästi.
Tammikuun saapumiserät pääsevät varmasti
hiihtämään palveluksen
aikana, mutta heinäkuun
erän osalta tilanne on aina
riippuvainen alkutalven
lumitilanteesta ja joukkokoulutuskauden läpivientisuunnitelmasta. Mikäli
pysyvä lumi sataa vielä sellaisena ajankohtana, että
perusteiden opettamiseen
ei ole riittävästi aikaa, ei
suksien käytöstä päivittäiskoulutuksessa tai sotaharjoituksessa tule kovinkaan mielekästä tapahtumaa. Ollaan hyvin nopeasti siellä epämukavuusalueella.
Lapin Jääkäripataljoonassa on kehitetty uusi
hieno perinne. Vuorokauden kestävä Jääkärimarssi
järjestetään valmiusyksikön varusmiehille. Kesällä
se mennään jalan ja talvella hiihtämällä. Joulukuun alun kilpailun lähtökohta ei ollut kovinkaan
hyvä. Heinäkuun saapumiserälle kilpailu oli mel-

kein ensikosketus SA-suksiin. Tavoitteena oli päästä
vähintään 50 km. Yli 30%
ylitti 100 km. Varusmiesten keskiarvo oli 85 km ja
paras tulos oli 140 km!
Hienoja tuloksia, mutta
mitä on tulosten takana.
Minimitavoitteen määrittäminen 50 km:in kuvaa
osin sitä, että vaikka on
tahtoa ja kuntoa, mutta ei
taitoa ja tekniikkaa niin
”suksi ei vain kulje”. Mitä
huonompi on hiihtotaito ja
-tekniikka, sitä enemmän
energiaa kuluu muuhun
kuin hiihtämiseen. Tämän
kaltaisessa äärimmäisessä
kestävyystestissä se näkyy.
Olen varma, että tulokset paranevat valmiusvaiheessa, kun yksikkö pääsee
hiihtämään kunnon hangilla. Tällä joukolla on varmasti kotiutuessa hiihtotaito kohentunut ja ”päivän
kunto” hyvä!

Reservin kunnon
kehittäminen
Ja mitä sitten, kun he kotiutuvat? Nuoret kohtaavat
isoja ja merkittäviä muutoksia elämässään. Muutto
kotoa opiskeluiden tai työn
perässä on lähes kaikilla

edessä. Siinä ymmärrettävästi liikunta ml. hiihto jää
pääosalla sivurooliin. Kun
he sitten muutaman vuoden
jälkeen tulevat kertausharjoitukseen, on kunto laskenut armeija-ajoista. Ainakin näin he itse arvioivat
Moodle-palautteessa. Liikuntaharrastus ja fyysinen
kunto saavat summamuuttujissa alhaisimmat arvot,
harjoituksesta riippumatta.
En ole huolissani numeroista vaan reserviläisten
kunnosta. Käytännössähän
tämä on henkilöiden itsensä
arviointia. Vaikka kertausharjoituksissa on johdettua
liikuntaa, ei kuntoa kertausharjoituksissa kyetä kehittämään. Se on lähinnä ”tilannekatsaus” päivän kuntoon.

Miten me sitten voimme
kehittää reservin kuntoa?
Jääkäriprikaatiin on hankittu varusmiesten käyttöön skin-suksia ja hiihtomonoja. Pitäisikö järjestää
vapaaehtoisia harjoituksia,
joissa harjoitellaan vain
hiihtämistä ja muita siihen
liittyviä toimintoja? Perustietoa varusteista, suksista
ja voitelusta voisi olla yksi
moduuli. Perinteisen hiihdon tekniikan opetus olisi

toinen moduuli ja kolmas
moduuli voisi olla sotilassuksien käyttö ja jääkäriryhmän siirtyminen
kalusto mukana. Taidon,
tekniikan ja kunnon kehittyessä matka taittuu ihan
eri malliin ja energiaa jää
muuhunkin toimintaan.
Kouluttajina voisi käyttää
asiaan vihkiytyneitä ”hiihdon ammattilaisia”.
Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjestää jo
nyt vaelluksia, jotoksia ja
jalkamarsseja. Niin kuin
aiemmin totesin, jos ei ole
hiihtotaitoa ja -tekniikkaa,
ei hyvä kunto aina riitä.
Voisiko jatkossa järjestää
vastaavia hiihtovaelluksia?
Kurssi olisi kaikille avoin
ja järjestettäisiin maalishuhtikuussa Lapissa. Kun
on käynyt tietyn ”koulutuspolun”, voisi harkita jopa Jääkärikilpailuun
osallistumista. Se voisi olla
tavoite niille, jotka haluavat todella koetella fyysisiä
ja henkisiä voimavarojaan.
Saisimmeko
tällä
tavalla madallettua kynnystä aloittaa hiihtoharrastus? Tätä kautta, pikku
hiljaa, saattaisi reserviläisten kunto kohota ja ehkäpä

myös nuorison hiihtotaito
paranisi. Tämä ei tietysti
ole pelkästään Puolustusvoimien tehtävä, mutta
jotain täytyy tehdä! Tämä
olisi yksi pieni lisä reservin
koulutuksen laajaan kirjoon, jonka panos-tuotos
suhdetta kannattaa pohtia.
Olen ilolla todennut
ladulla, että mummot
ja ukit ovat lastenlasten kanssa hiihtämässä.
Mikäpä on sen parempi
paikka yhteiselle ajalle ja
osaamisen siirtämiselle
nuoremmille sukupolville!
Näissä
mietteissä,
Suomen suurimasta kuntokoulusta! Ja ei kun hiihtämään ja ”päivän kuntoa”
parantamaan!

Arto Vaarala

Lapin aluetoimiston
päällikkö everstiluutnantti

• Maanpuolustuskoulutus •

MPK:n tulevaisuus tarkastelussa
Uudistuksen tuulissa oleva laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta sekä laki ampuma-aselain muutoksesta ovat nyt
edenneet eduskunnan käsittelyyn. Tätä kirjoittaessa lopullista lain hyväksyntää emme vielä tiedä. MPK:ssa näemme
lakimuutoksen tuovan uusia mahdollisuuksia MPK:n toiminnan kehittämiseen, joskin myös uhkakuvia sisältyy
uudistukseen.

Mikäli laki menee läpi esitetyllä tavalla, MPK:lla on
vuosi aikaa valmistautua muutokseen ja tehdä suunnitelmat sekä kouluttaa henkilökuntaa, kouluttajia ja muita
vapaaehtoistoimijoita uuteen toimintamalliin. Keväällä
eduskuntavaalien jälkeen olemme tässäkin asiassa viisaampia.

Asehankinnat puhuttavat
Asehankintojen mahdollistaminen on noussut otsikoksi
monessa lakimuutoksesta kertovassa lehtiartikkelissa.
MPK:n näkökulmasta muut laissa esitetyt muutokset vaikuttaisivat enemmän koulutustoiminnan järjestämiseen,
mutta omat aseet mahdollistaisivat MPK:lle yhtenäisemmän
ampumaohjelmiston suunnittelun ja toteuttamisen.

MPK:n vuosittaisissa harjoituksissa yli 10 000 henkilöä
ampuu reserviläisaseilla tai muilla omilla aseilla. Asehankinnoilla mahdollistettaisiin ampumaohjelmiston muokkaaminen sellaiseksi, joka tukisi paremmin reserviläisten
kehittymistä sekä strategisen kumppanimme Puolustusvoimien suorituskykyä.

Nousujohteista koulutusta reserviläisille
Mikäli lakiuudistus tulisi esitetyllä tavalla voimaan, selkeyttäisi se MPK:n, Puolustusvoimien ja puolustusminis-

teriön yhteistyötä. Tämä parantaisi myös valvontaa aseiden ja taisteluvälineiden käytöstä koulutuksessa.Uuden lain
myötä MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa olisi mahdollista käyttää laajemmin Puolustusvoimien
materiaalia ja antaa käsittelykoulutusta reserviläisille. Lain
tarkoituksena on myös se, että reserviläisillä olisi paremmat
mahdollisuudet kouluttautua nousujohteisesti ja vaikuttaa
omaan poikkeusolojen sijoitukseen Puolustusvoimien organisaatiossa.

Esimerkki nousujohtoisuudesta voisi olla, että ensin
reserviläinen käy sotilaspoliisikoulutusohjelman peruskurssit 1 ja 2. Kursseihin liittyy myös sodan oikeusäännöt-kurssi. Sen jälkeen eriytyvänä tehtäväkohtaisena koulutuksena kohteensuojauksen, henkilösuojauksen sekä
esimerkiksi tiedustelun ja valvonnan koulutuskokonaisuudet. Kurssien suorittamisen jälkeen Puolustusvoimat
voi sijoittaa motivoituneimmat ja kyvykkäimmät organisaatioonsa. Yksi päätavoitteista on vahvistaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa paikallispuolustuksessa.

MPK:n kouluttajia tarvitaan
tulevaisuudessakin sotilaallisessa kuin
myös sotilaallisia valmiuksia palvelevassa
koulutuksessa
Jonkin verran on esitetty epäilyjä siitä, onko MPK:n kokeneille ja ammattitaitoisille kouluttajille enää tarvetta jatkossa. MPK:n valtakunnallisen koulutuspäällikön Juha
Niemen mukaan kouluttajien tarve vain kasvaa ja korostuu.

Puolustusministeriön kehittämismallin mukaan Puolustusvoimien kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa
harjoituksissa hyödynnettäisiin reserviläisjohtajia kou-

lutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa toimivat vapaaehtoiset kouluttajat voitaisiin kutsua reserviläisjohtajien avuksi
koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Tässä yhdistyisi vapaaehtoisen maanpuolustuksen piirissä toimivien
vankka osaaminen ja kokemus myös puolustusvoimien
käyttöön.

Vaikutukset naisten ja nuorten
koulutukseen
MPK:n koulutuksiin osallistuneista naisia on noin 12 000,
joista noin 3 000 on reserviläisiä, 9000 kokonaisturvallisuudesta ja maanpuolustuksesta kiinnostuneita naisia. Tyypillisesti nuoret naiset saavat ensikosketuksensa kokonaisturvallisuuskoulutukseen ja MPK:n toimintaan hakeutuessaan koulun kautta nuorten turvakurssille tai myöhemmin
muuhun toimintaan kuten Intti tutuksi naisille -koulutukseen. Millainen vaikutus esitetyllä lailla olisi naisten ja nuorten koulutukseen? MPK:n uutena lakisääteisenä tehtävänä
olisi tarjota nuorille ja naisille tutustumismahdollisuuksia maanpuolustukseen ja myös viranomaisten toimintaan.
Lakiehdotuksen mukaan tämä voisi tuoda paremmat mahdollisuuden järjestää nykyisenkaltaista koulutusta. Lisäksi se
edistäisi tasa-arvoa ja maanpuolustustietoisuuden tavoitettavuutta kaikkien suomalaisten keskuudessa. Tämä näkyy jo
nyt, vuonna 2018 kysyntä naisten koulutusta kohtaan nousi.
Naisten kouluttautumisessa nousua edelliseen vuoteen oli
noin 7%.
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MPK:n Arktinen koulutus
käynnistyi Lapissa
MPK:n ensimmäinen reserviläisille suunnattu Arktinen kurssi Puolustusvoimien tilaamana
koulutuksena käynnistyi kaksi viikkoa sitten. Kurssi jatkuu vielä parin viikon kuluttua. Tässä
esimakua kesäkuun nuija-lehdessä tulossa olevasta jutusta reserviläisistä hyytävän kylmissä
arktisissa olosuhteissa.

Ammunta-asennon harjoittelua sukset jalassa.

Avantooon meno.

Tulentekokoulutus

Kansalaisten kiinnostus
vapaaehtoiseen
maanpuolustukseen pysyi
korkeana
Myös valtakunnallisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminta vuonna 2018 ennätyksellinen. Yli 51 000 osallistujaa otti osaa
MPK:n koulutukseen. Koulutusvuorokausia kertyi yli 90 000, mikä on noin 2 % enemmän kuin aiempina vuosina. Koulutettavien
palaute nousi myös edellisestä vuodesta pari
kymmenystä. Kaikkien palautteiden keskiarvo
oli 4,5/5 pistettä. Niin kuin usein olen todennut, kiitos hyvästä palautteesta ja tuloksesta
kuuluu vapaaehtoisille kouluttajillemme.

Erinomaisten tulosten myötä myös seuraaville vuosille tavoitteet ovat korkealla,
niin kuin pitääkin. Tulevaisuudessa haasteeksi saattaa muodostua se, kykenemmekö
vastaamaan kaikkeen koulutuskysyntään,
etenkin nuorten ja naisten osalta. Toisaalta
tämä on positiivinen ja mielenkiintoinen
haaste tuleville vuosille.
Aurinkoista kevättä ja hyviä ulkoilukelejä!

Antti Tölli

Apulaispiiripäällikkö
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri

Apulaispiiripäällikkö
Antti Tölli

Koulutuspäällikkö
Jarkko Junni

Koulutuspäällikkö
Jouko Talviaho

Tiedottaja
Taina Ylikangas

Tiedottaja
Pilvi Vihanta

MPK:n Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin
Rovaniemen koulutuspaikan yhteystiedot
Pohjois-Suomen
maanpuolustuspiiri
Apulaispiiripäällikkö
Antti Tölli,
puh. 040 522 7952,
sp: antti.tolli@mpk.fi
Koulutuspäällikkö
Jarkko Junni,
puh. 040 481 2199,
sp: jarkko.junni@mpk.fi
Koulutuspäällikkö
Jouko Talviaho
puh. 040 522 7058,
sp: jouko.talviaho@mpk.fi

Tiedottaja
Taina Ylikangas,
puh. 040 580 6866
Tiedottaja
Pilvi Vihanta,
puh. 050 505 4066

MPK:n PSMPP:n kurssit
https://mpk.fi/pohjois-suomi/
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Iloisia ilmeitä ja tekemisen meininkiä. Vapepan Tervolan harjoitus 2017. Kuvat Sippo Nevalainen.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
VAPEPA hakee uusia toimijoita
Kemijärvellä-23.2.2019 järjestetään seuraava poliisijohtoinen VAPEPA-harjoitus entisille
ja uusille, toimintaan mukaan
haluaville toimijoille. Olisitko sinä kiinnostunut? Ilmoittaudu mukaan annikki.pandy@
redcross.fi tai 0400 391 868
16.2.2019 mennessä.

Vapepa-verkosto, joka
pelastaa ihmishenkiä
Vuonna 1964 perustetussa Vapepassa toimii ympäri Suomen
yhteensä yli 10 000 vapaaehtoista yli 1000 hälytysryhmässä.
Suomen Punainen Risti toimii
Vapepan yhteysjärjestönä ja
koordinoi Vapepan toimintaa
yleisen pelastuspalvelutoiminnan osalta.
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 52 järjestön verkosto,
jossa myös reserviläisliitot ovat
mukana. Vapaaehtoiset hälytysryhmät tukevat viranomaisia
onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. Useimmiten hälytetään kadonneen ihmisen etsintään, mutta vapaaehtoisia tarvitaan myös esimerkiksi antamaan
henkistä tukea, ohjaamaan lii-

kennettä ja auttamaan evakuoinneissa. Viime vuonna hälytysryhmät saivat 143 etsintähälytystä koko maassa. Lapissa tarve
on noin kerran kuussa.

mänkin, voi kouluttautua eteenpäin eri tehtäviin organisaatiossa. Tähän reserviläiset ovat jo
tottuneet omissa harjoituksissaan puolustusvoimien kanssa.

Etsintätehtävät vaativat
monenlaista osaamista

Lapissa kolme harjoitusta
vuodessa

Etsintätehtävissä tarvitaan
monenlaisia osaajia ja tekijöitä: varsinaiset etsijät- etsittävästä alueesta riippuen noin
30 henkeä- toimivat kolmen
hengen partioissa, joissa on koulutettu partionjohtaja. Lisäksi
voi olla erillinen koiraetsintäryhmä, jossa toimii useampia
koiria ohjaajineen omilla alueillaan. Jotta nämä käytännön
etsintätehtävän tekijät voivat
toimia tehokkaasti ja tuloksellisesti, on heidän taustallaan iso
joukko osaajia, jotka mahdollistavat maastossa tehtävän työn
mm. viesti-, huolto- ja kuljetusryhmä sekä poliisinyksikkö, jolla
on tilanteen johtovastuu jo virkansa puolesta. Organisaatio on
hyvin järjestäytynyt ja harjoittelun jälkeen jokaisella toimijalla
on oma paikkansa ja tehtävänsä
siinä. Jos asiasta innostuu enem-

Tuleva talviharjoitus Kemijärvellä on taajamaetsintäharjoitus, kertoo harjoituksen johtaja
Jari Seppälä Lapin poliisilaitokselta. Porukka kokoontuu perjantai-iltana kuuntelemaan teoriaa talvietsinnästä ja lauantaipäivä sitten meneekin käytännön
harjoittelussa, jossa on yksi etsintämaali. Keväällä toukokuussa
järjestämme Ranualla maastoharjoituksen ja normaalisti olisi
vielä syksyllä oma harjoituksensa, mutta se jää tänä vuonna
pois. Mukana harjoituksissa on
ollut noin 200–250 henkeä ja
kaikille on tehtävä ja oma paikka
löytynyt, lupaa Jari Seppälä.
Erityisesti hän suosittelee koiraihmisiä, joilla on haaveita
pelastuskoiratoiminnasta koirakaverinsa kanssa, tulemaan ensin
paikalle katsomaan ja tutustumaan toimintaan. Voi sitten jat-

kossa itse kouluttaa koiraansa
kotioloissa etsintätehtävään, hän
jatkaa.
Millaisia ihmisiä haetaan hälytysryhmätoimintaan?
Mielestäni auttamisenhalu on
suurin motiivi ja se, että näkee
konkreettisesti työnsä tuloksen,
kun kadonnut löydetään. Sillä
hyvällä fiiliksellä jaksaa taas pitkään omassa arjessa, toteaa Jari
Seppälä. Erilaisia tietoja ja taitoja,

jos osaa, ne kannattaa kertoa. Silloin ne voidaan hyödyntää hälytysryhmässä, mutta mitään ei
tarvitse osata valmiiksi. Kaikki
opetetaan kyllä harjoituksissa
ja ketään ei jätetä yksin. Tämä
on viimeisen päälle ryhmätyötä,
toteaa Seppälä lopuksi.
Minä olen jo ilmoittautunut
harjoitukseen – tulethan sinäkin?

Maarit Timonen

Lapin Reserviläispiirin 1.vpj
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Revontuli 2019

Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoitus
Revontuli 2019 harjoitus kokoaa kevättalvella 29.–31.3.2019 yhteensä noin 350
aktiivista naista harjoittelemaan arjen
turvallisuusvalmiuksia sekä varautumistaitoja. Kyseessä on Naisten Valmiusliiton valtakunnallinen naisille suunnattu
NASTA-valmiusharjoitus, joka järjestetään Jääkäriprikaatissa Rovaniemellä. Harjoitus antaa osallistujille myös valmiuksia toimia johto-, organisointi-, huolto- ja
kouluttajatehtävissä.Revontuli 2019 harjoituksessa on kymmenen erillistä kurssikokonaisuutta ja harjoitukseen osallistuva kurssilainen osallistuu yhteen kurssikokonaisuuteen. Harjoitus on Naisten Valmiusliiton organisoima ja kurssit järjestetään Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry:n
kursseina.

Harjoituksen kurssit ovat:
MSO Etsintä
Henkinen kriisinkestävyys
Johtamisen peruskurssi
Katuturvallisuus
Kyberturvallisuus
Liikenneturvallisuus ja Puolustusvoimien
B-ajo-oikeus
Maastotaidot talvella
Moottorikelkan käyttö ja maastoajo
Selviytyminen sähköttä
Tosielämän ensiapu
Kursseilla opiskellaan kurssin aiheeseen liittyviä perustaitoja, joten aikaisempaa kokemusta kursseista tai osaamista
kurssikokonaisuuden aiheesta ei vaadita.
Avoimella mielellä ja reippaalla asenteella pärjää hyvin. Harjoitukseen osallistuminen edellyttää kuitenkin normaalia
kuntoa ja terveyttä. Myös säänkestävyyttä
talviharjoituksessa täytyy olla, koska osa
kursseista, kuten esimerkiksi MSO etsintä,
maastotaidot talvella ja moottorikelkan
käyttö ja maastoajo toteutetaan pitkälti
ulkona. Naisten Valmiusliiton NASTAharjoitukset ovat hyvin suosittuja ja osa
kursseista täyttyy hetkessä, kun ilmoittautuminen avataan. Osa kurssilaisista tulee
pitkien matkojen päästä, niin etelästä kuin
pohjoisesta. Kursseille voi siis ilmoittautua
kuka tahansa suomalainen nainen mistä
päin Suomea tahansa. Minkään järjestön
jäsenyyttä ei myöskään vaadita.
Naisten Valmiusliiton valtakunnallisia
NASTA-harjoituksia järjestetään vuosittain kaksi. Toinen järjestetään keväällä ja
toinen syksyllä eri paikkakunnilla ympäri
Suomea. Jokaisen harjoituksen kurssivalikoimassa huomioidaan paikalliset olosuhteet ja turvallisuuskoulutustarpeet. Tänä
syksynä harjoitus PIHLAJA 2019 pidetään Santahaminassa. Harjoitukseen valmistautuminen aloitetaan pari vuotta
ennen varsinaista harjoitusta. Niin myös
Revontuli 2019 harjoituksen organisaatio on aloittanut valmistelut hyvissä ajoin.
Naisten Valmiusliitossa ei ole henkilöjäseniä vaan jäsenistö koostuu yhdentoista
eri jäsenjärjestön jäsenistöstä. Revontuli
2019 harjoituksen käytännön järjestelyistä
vastaa Naisten Valmiusliiton Lapin alueneuvottelukunta, joka koostuu eri jäsenjärjestöjen edustajista. Revontuli 2019 harjoituksen organisaatiossa on mukana pääasiassa Pohjois-Suomen alueella toimivia
vapaaehtoisia toimijoita monesta eri järjestöstä. Harjoitusta valmistellaan omalla

ajalla. Vapaaehtoiset ovat saaneet koulutusta harjoituksen järjestämiseen kahtena
erillisenä viikonloppuna JohdaNASTA I ja
JohdaNASTA II kursseilla.
Puolustusvoimat tukevat Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoituksia tarjoamalla
tilat, kalustoa ja kurssilaisten suojavaatetuksen lainaan. Toiminta ei kuitenkaan
ole sotilaallista vaan antaa valmiuksia selvitä arjen haasteista niin rauhan aikana,
kuin poikkeusoloissa. Joillakin Revontuli
2019 harjoituksen kursseista voi olla vielä
paikkoja vapaana (ilmoittautuminen 15.2.
mennessä). Käy tutustumassa Naisten
Valmiusliiton sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry:n sivuilla Revontuli 2019
harjoitukseen sekä tuleviin harjoituksiin
ja ilmoittaudu mukaan.
www.naistenvalmiusliitto.fi/koulutukset
www.mpk.fi/koulutuskalenteri

Naisten Valmiusliiton
jäsenjärjestöt:
Finlands svenska Marthaförbund rf
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Maanpuolustusnaisten Liitto ry
Marttaliitto ry
Pelastakaa Lapset ry
Päällystön Naisten Liitto ry
Reserviläisliitto ry
Sotilaskotiliitto ry
Suomen Lottaperinneliitto ry
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Taina Ylikangas

Tiedottaja
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri

Kuvissa harjoitellaan käytännön ensiaputaitoja kääntämällä tajuton potilas
kylkiasentoon sekä harjoitellaan painesiteen käyttöä.

8

Lapin nuija

1 • 2019

Kunniavartioperinne Lapissa

Erityisesti jouluaaton kunniavartioperinne reserviyhdistyksillä
on vakiintunut toimintamuoto,
jolla kunnioitetaan vapaus-,
talvi-, jatko- ja Lapin sodassa
kaatuneita sankarivainajia.

Perinne jatkuu edelleen monilla
paikkakunnilla Lapissa.
Kuvissa viime jouluaattona
Kemin kirkon kunniavartiosta.
Kesäisessä kunniavartiokuvassa
ollaan kesällä 2014 Ylitorniolla,

missä julkaistiin Mannerheimin ristin ritari Tauno Viiristä
kertova kirja. Kirjan julkistuksen yhteydessä nykyiset piirien
puheenjohtajat olivat kunniavartiossa.

Kunniavartiossa jouluna 2018 Kemin kirkolla Veitsiluodon reserviupseereista Seppo
Taponen ja Risto Kangas.

Joulun lisäksi vakiintuneita
kunniavartioita järjestetään ainakin Itsenäisyyspäivänä 6.12. sekä
Kansallisena Veteraanipäivänä
27.4. monilla paikkakunnilla.
Lisäksi on muutamia vakiin-

tuneita paikkakuntakohtaisia
perinnejuhlapäiviä, jolloin kunniavartio järjestetään.

TH

Kunniavartiossa jouluna 2018 Kemin kirkolla Kemin reserviupseereista Jarno Pietilä
ja Aarne Suojärvi.
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Kemijärven kunniavartioperinteestä
Kemijärven reservinupseerit ry järjesti jouluaaton 24.12.2018 kunniavartion. Perinne on alkanut 1970-luvulla Lapin
rajavartioston Kemijärven
Tohmossa sijainneen rajakomppanian komentopaikan toimesta. Vähitellen
mukaan tulivat reservinupseerit.
Kun komentopaikka,
rajavartioalueen johtopaikka, siirrettiin Sallaan,
päävastuu asiasta jäi yhdistykselle. Viime vuosina
yhdistys on kutsunut kunniavartioon myös muita
reserviläisiä. Kunniavartioon on saatu hyvin osallistujia. Se on ollut heille
merkittävä hetki jouluaaton hämärtyessä.
Sankaripatsas sijaitsee
pääkirkon oven vieressä ja
vartiossa voi kuulla etäisesti aattoillan hartauden
virret, nähdä ja kuulla hiljentyvää kaupunkia, haudoilla kulkijoita ja aistia
jouluajan talvista tunnelmaa isänmaan hengessä.
Jouluna 2018 kunniavartioon osallistui viisi paria.

Nuoret reservinupseerit Antti Latvakoski ja Simo Lautamo.

Kunniavartiossa Ylitorniolla 3.6.2014 Mannerheimin ristin ritarin Tauno Viirin kirjan julkistamisjuhlassa piirien nykyiset puheenjohtaja Tero Hyttinen ja Simo Rousu. Vasemmalla Majuri Harri Laiho.
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Sallalaislähtöinen Veli-Matti Kesälahti

Reserviupseeriliiton 2. varapuheenjohtajaksi
Kiitän luottamuksesta tultuani valituksi Suomen
Reserviupseeriliiton 2.
varapuheenjohtajaksi
kuluvalle toimikaudelle!
Uutena kasvona liiton johtotehtävissä lyhyt esittäytyminen on varmaan paikallaan.
Olen 46-vuotias reservin
kapteeni Ruokolahdelta.
RUL:ssa olen ollut jäsenenä heti Someroharjulta
LAPITR:stä kotiuduttuani
1992 alkaen ensiksi syntymäkuntani Sallan reserviupseereissa ja Tampereen opiskeluvuosien jälkeen Imatralla.
Reserviläistoimintaan
aktivoiduin muutettuani
työn perässä Etelä-Karjalaan. Kymmenkunta vuotta
vierähti Imatran reserviupseerikerhon johdossa
ja viisi vuotta olen toiminut Etelä-Karjalan piirin
puheenjohtajana. Jotoksille, ampumatoimintaan
ja reserviläiskilpailuihin
on tullut paljon osallistuttua ja erilaisia tapahtumia
järjestettyä kymmenittäin
RUL:n, MPK:n ja RESUL:n
riveissä.
Vanhempien luona,
lasten mummolassa, Sallan
Vallovaarassa tulee edelleen käytyä useampi kerta
vuodessa hillajängillä ja
keväthangilla. Viime- ja
sitä edellisenä kesänä osallistuin Rovaniemellä Hyttisen Teron johdolla mallikkaasti järjestettyihin
Reservin ampumamestaruuskilpailuihin – menestystä ei tosin tullut yhtä

Sallalaislähtöinen Veli-Matti Kesälahti jatkaa RUL:n 2. varapuheenjohtajana oululaisen Sampo Puoskarin viitoittamaa tietä. Kuva: Susanna Takamaa.
joukkuepronssia enempää
melkein kotikenttäedusta
huolimatta. Kalenterissa
on jo vuonna 2020 Kemijärven ja Sallan välillä järjestettävä perinteinen Talvisodan Muistohiihto.
Työkseni toimin yhteyspäällikkönä Etelä-Karjalan
maakuntaliitossa kansainvälisten asioiden ja edunvalvonnan parissa. Olen
myös sivutoiminen majoitusalan yrittäjä, muutama
vuokrahuvila löytyy leijonapitäjä Ruokolahdelta.
Perheeseen kuuluu yrit-

täjänä ja sivutoimisena
aineenopettajana toimiva
vaimo, lukiota käyvä tytär
ja kouluikäinen poika.
RUL:n puheenjohtajiston keskinäisessä työnjaossa sain ”salkkuuni” mm.
järjestö-, jäsen- ja nuorisoasiat. Kaksi asiaa, joita erityisesti haluan tänä vuonna
RUL:ssa omalla panoksellani edistää, ovat jäsenhuolto ja nuorten jäsenten toiminnan aktivointi.
RUL:n jäsenkehitys on
monta vuotta ollut laskusuunnassa, mihin osasyynä

on ollut reserviupseerikoulutuksen saaneiden kokonaismäärän väheneminen.
Meillä on kuitenkin Suomessa n. 100 000 RUK:n
käynyttä, joista liiton jäsenenä on alle kolmannes.
Jäsenpotentiaalia siis on.
Oman kokemukseni
pohjalta valtaosa reserviupseereista on valmis liittymään jäseneksi, kunhan
jäsenyyttä hänelle aktiivisesti tarjotaan ja varsinkin jos kyseisellä paikkakunnalla on mielenkiintoista toimintaa tarjolla.

Henkilökohtainen kontaktointi on kuitenkin välttämätöntä. Aluksi kunkin
paikallisyhdistyksen kannattaisi soitella läpi kaikki
paikkakuntansa viime vuosina ylennyksen saaneet
reserviupseerit. Nimet löytyvät julkisista lähteistä ja
yhteystiedot saa useimmille selvitettyä numeropalvelusta. Puhelin kouraan siis ja toimeksi, kyllä
se siitä lutviutuu!
Jotta liitossa myös pysytään jäsenenä, on jäsenmaksulleen saatava vas-

tinetta. Erityisen tärkeää
tämä on nuorten jäsenten
keskuudessa, joille pelkkä
reserviupseeriaate ei ole
riittävä peruste kannatusjäsenyyteen. Myös mielekästä toimintaa on oltava
tarjolla.
Nuorempaa jäsenkaartia selkeästi eniten kiinnostava toimintamuoto on
ammunta. Kunkin paikallisyhdistyksen kannattaisi
huolehtia siitä, että jäsenistölle tarjoutuisi mahdollisuus pitää yllä ampumataitoaan – myös heille, joilla
ei ole omaa kalustoa käytettävissä. Ampumataitohan on myös yksi keskeisimmistä sotilastaidoista,
ja reserviläistoiminnassa
osoitettu harrastuneisuus
on jatkossakin olennainen
peruste aseluvan saamiselle. Myös muuta maastotaitoja ja kenttäkelpoisuutta ylläpitävää toimintaa kannattaa järjestää sekä
tukea nuorten jäsenten
osallistumista esimerkiksi
jotoksille ja MPK:n harjoituksiin. Näillä eväillä myös
liiton jäsenistölleen asettamat tavoitteet helpommin täyttyvät. Nehän ovat
tiivistetysti: ”liiku, ammu,
kouluttaudu”.
Toiminnallista vuotta
2019 kaikille!

Veli-Matti
Kesälahti,
kapteeni (res)

Suomen
Reserviupseeriliiton 2.
varapuheenjohtaja

Erkki Saarijärvi RESULin uudeksi puheenjohtajaksi,
Tero Hyttinen RESULin hallitukseen
RESUL sai kokouksessa uuden
puheenjohtajan vuosille 2019–2020,
kun tehtävästä väistyvän Tor-Erik
Lindqvistin tilalle valittiin yksimielisesti kuopiolainen Erkki Saarijärvi.
Hallituksessa Suomen Reserviupseeriliiton edustajana istuneen Erkin
tilalle valittiin hallituksen uudeksi
jäseneksi Tero Hyttinen, joka on
Lapin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja. Erovuorossa olleet JariPekka Walden (Suomen Reserviupseeriliitto ry), Minna Nenonen
(Reserviläisliitto ry) ja Sami Kesäjärvi (Maanpuolustuskiltojen liitto
ry) valittiin uudelleen hallitukseen.
Uusina jäseninä valittiin Tero Hyttisen lisäksi Reserviläisliiton mandaatilla Mats Fagerström ja Tuomas
Terho.

RESULin uusi puheenjohtaja Erkki
Saarinen on aktiivinen SRA ampuja
itsekin.

Tero Hyttinen valittiin Suomen Reserviläisurheiluliiton
hallitukseen vuodeksi 2019. Kuva Simo Rousu.

Lapin nuija

Ylitornion reserviyhdistykset (Reserviupseerit ja
Reserviläiset) järjestävät
Sovelletun reserviläisammunnan (SRA) kurssin
alkaen. Kurssi tunnetaan
myös turvallisen ampujan kurssina. Kurssin hinta
on 40,00 €. Kurssimaksun
lisäksi kurssilaisen maksettavaksi tulee Reserviläisurheiluliiton SRA korttimaksu 30 €.
Kurssi muodostuu kahdesta osasta, teoriakoulutuksesta ja käytännön
ampumakokeesta. Teoriaosalla kurssilaisille jaetaan
järjestäjän puolesta tarvittava materiaali teoriakoulutuksen yhteydessä. Teoriaosuus käydään läpi keskiviikkona 17.4.2019 klo
18:00 alkaen (kesto n. 3
h) Ylitornion pelastusasemalla. Teoriakoe pidetään
keskiviikkona 24.4.2019
klo 18:00 alkaen (kesto 1 h
sekä palaute 0,5 h).
Käytännön ampumaharjoittelusta ja –kokeesta
sovitaan kurssilaisten
kanssa erikseen. Aikataulu on riippuvainen mm.
kevään edistymisestä.
Teoriaosan jälkeen kurssilaisilla on 6 kk aikaa suorittaa ampumakoe. Ampu-
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SRA kurssi
Ylitorniolla

SRA on vauhdikas kansainvälistyvä urheiluampumalaji, jossa käydään vuosittain Reserviläisurheiluliiton järjestämät SRA:n SM-kilpailut.

makokeeseen tarvittavan
harjoittelun jokainen järjestää itse ja sopii itse kurssin kouluttajan kanssa
ampumakokeen ajankohdan. Mikäli ampumakoetta
ei saada suoritettua 6 kk:n

kuluessa on kurssi suoritettava uudestaan.
Vaatimuksena kurssille
osallistumiselle on voimassa oleva jäsenyys Reserviläisurheiluliiton jäsenjärjestössä joita ovat: Reser-

viläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitton, Suomen
Rauhaturvaajaliitto ry,
Maanpuolustuskiltojen
Liitto sekä Maanpuolustusnaisten Liitto. Lisäksi
vaaditaan lajivakuutuksen

olemassa olo joko Reserviläisen ampumaturva tai
SAL:n kilpailulisenssi.
Mahdollisuus lainaaseen käyttöön käytännön
harjoituksissa ja kokeessa.
Kurssilainen vastaa itse

patruunakuluistaan. Kurssille otetaan enintään 16
osallistujaa. Ilmoittautumiset: Tero Hyttinen Puhnro: 044 309 2263. S-posti:
tero-hyttinen(-at-)hotmail.com.

20.09.2018

KILPAILUKALENTERI 2019
Kilpailu
Ampumahiihto
Pistooliampumahiihto
Talvijotos
Ilma-aseet
Reserviläispilkki
Ampumasuunnistus
Falling plates
Perinneaseet
Frisbeegolf
Pistooliampumajuoksu
Reserviläisammunnat
Reserviläisgolf
SRA:n SM-kilpailut
Häyhä TA-kilpailu
Reservin amp.mestaruus
Kivääri 300m
Syysjotos
Maastokilpailu
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Piiri/Liitto

Paikkakunta

Etelä-Karjala
Keski-Suomi
Varsinais-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Varsinais-Suomi
Suur-Savo
Keski-Suomi
Pirkanmaa
Uusimaa
Päijät-Häme
Etelä-Häme
Helsinki
TA-kilta
Päijät-Häme
Päijät-Häme
Suur-Savo
Suur-Savo

Imatra
Keuruu
Huovinrinne
Ylihärmä
Vesanto
Loimaa
Mikkeli
Keuruu
Toijala
Mäntsälä
Hollola
Hämeenlinna
Syndalen
Sotinpuro
Hollola
Hollola
Mikkeli
Kangasniemi

Tukeva j-os.
PORPR

UUDPR
KAIPR

KARPR

Ajankohta

Vastuuhenkilö

9.-10.02.
23.02.
9.-10.3.
9.-10.3.
6.4.
27.4.
11.5.
18.-19.5.
1.6.
8.6.
6.7.
20.7.
20.-21.7.
16.-18.8.
23.-25.8.
24.8.
27.-29.9.
19.10.

Veli-Matti Kesälahti
Hannu Kivi-Mannila
Minna Nenonen
Jukka Yliketola
Toni Liimatainen
Olli-Pekka Rastas
Pirkka Juntunen
Jarmo Siltanen
Jere Virtala
Jarmo Sulopuisto
Marko Patrakka
Reijo Partanen
Max Käär
Aku Saarelainen
Marko Patrakka
Sakari Ahola
Pekka Kärkkäinen
Pirkka Juntunen

Kilpailujen ja tapahtumien kilpailukutsut ovat luettavissa liiton verkkopalvelusta www.resul.fi ja ne julkaistaan Reserviläinen -lehdessä.

R E S E R V I L ÄI S U R H E I L U L I I T T O
Reserviläisliikunnan yksi keskeinen
tehtävä on ylläpitää ja kehittää jäsenistönsä
maanpuolustustaitoja.

YHTEYSTIEDOT
DÖBELNINKATU 2, 00260 HELSINKI
Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen , puh. 050 541 2007
risto.tarkiainen@resul.fi

L I I T O N J ÄS E N E T
Reserviläisliitto (RES)
Suomen Reserviupseeriliitto (RUL)
Maanpuolustuskiltojenliitto (MPKL)
Suomen Rauhanturvaajaliitto (SRTL)
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MAANPUOLUSTUSTAPAHTUMIA VUONNA 2019
Aika			Tapahtuma							Paikka
Tammi-helmikuu
28.1. -3.2.		Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi				Pyhätunturi
7.2.			Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin internaatti			Kajaani
8.2.			KAIPR valatilaisuus						Oulu
9.2.			KAIPR valatilaisuus						Kajaani
13.2.			Maavoimien vuosipäivän valtakunnallinen pääjuhla			Oulu
14.2.			LR valatilaisuus							Rovaniemi
15.2.			JPR valatilaisuus							Rovaniemi
16.2.			JPR valatilaisuus							Sodankylä
23.2.			Maanpuolustusseminaari Lapin yliopisto				Rovaniemi
23.2.			
Maavoimien ja aluetoimistojen vuosipäivän konsertti Korundi		
Rovaniemi

Vuonna 2017 vietimme rakkaan isänmaamme
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta, viime
vuonna meillä oli ilo viettää Puolustusvoimien
100-vuotisjuhlaa. Kuluvana vuonna juhlavuodet jatkuvat, sillä vuorossa ovat Rajavartiolaitoksen 100-vuotisjuhla sekä Lapin sotilassoittokunnan 50-vuotisjuhla. Vuoteen mahtuu jälleen
merkittävä määrä erilaisia maanpuolustustapahtumia. Seuraavassa taulukossa on luetteloitu keskeiset Jääkäriprikaatin järjestämät tai tukemat
tapahtumat sekä näihin liittyviä päivämääriä,
jotka on hyvä huomioida vuoden kuluessa. Taulukkoon merkittyjen tapahtumien lisäksi esimerkiksi Lapin sotilassoittokunnalla on useita konsertteja ja esiintymisiä. Tervetuloa mukaan!

Maaliskuu
1.3.			Ilmavoimien vuosipäivä						Rovaniemi
8.3.			LAPJP:n perinnepäivä						Sodankylä
13.3.			Talvisodan päättymisen muistojuhla				Rykmenttisali Someroharju, Rovaniemi
13.3.			Talvisodan päättymisen muistotilaisuus				Sodankylä
19. – 21.3.		
Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi nro 229
			internaattivaiheen tukeminen; JPR ja LAPLSTO			Rovaniemi
21.3.			Rajavartiolaitoksen 100 -vuosipäiväjuhla 				Kajaani
22.3.			Rajavartiolaitos 100 vuotta						Rovaniemi, Santa Park
29.–31.3.		
Naisten valmiusliiton valtakunnallinen NASTA -harjoitus		
Rovaniemi
Huhtikuu
3. - 4.4.			Tehdään koulu yhdessä, leirikoulu					Sodankylä
5.4.			KAIPR vuosipäivän konsertti					Kajaani
18.4.			Varuskunnan pääsiäishartaus					Rovaniemen kirkko
26.4.			
Kansallisen Veteraanipäivän aaton juhla / Kemi 150 vuotta		
Kemi
27.4.			Kansallinen Veteraanipäivä					Rovaniemi
27.4.			Kansallinen Veteraanipäivä					Sodankylä
28.4.			Sodankylän Sotilaskoti ry 60 vuotta					Sodankylä
Toukokuu		
5.5.			Rovaniemen reserviläiset, vuosipäiväjuhla				Rovaniemi
3.5.			Intti tutuksi -tapahtuma						Sodankylän varuskunta
9.5.			
Sotilaskotiliiton vuosipäivä (7.5) Marssikonsertti			
Rovaniemi, Rykmenttisali
19.5.			Kaatuneitten muistopäivä						Rovaniemi, kirkko
19.5.			Kaatuneitten muistopäivä						Sodankylä
Kesäkuu
3. tai 4.6 .		Reserviläisten ylentämistilaisuus					Rovaniemi, Someroharju
4.6.			
Puolustusvoimain lippujuhlan päivän valtakunnallinen paraati		
Rovaniemi
12.6.			Varrella virran, yhteislaulutilaisuus					Rovaniemi
Elokuu		
9.8.			JPR valatilaisuus							Kemijärvi
10.8.			KAIPR valatilaisuus						Kajaani
16.8.			LR valatilaisuus							Rovaniemi
22. tai 23.8.		
Sotilasilmailusta ammatti - ja Intti tutuksi -tapahtuma 		
Rovaniemen varuskunta
31.8.			LAPSSK 50 vuotta historiakonsertti					Rovaniemi		
Syyskuu
1.9.			
LAPSSK ilmoittaminen komentajalle (50 vuotta perustamisesta)
Rovaniemi
25. - 26.9.		
Tehdään koulu yhdessä, leirikoulu					
Sodankylä
26.9.			Kirkkokonsertti							Rovaniemi
27.9.			LAPLSTO vuosipäivä						Rovaniemi
Lokakuu
4.10.			JPR:n vuosipäivän tilaisuudet					Sodankylä ja Rovaniemi
Marraskuu
23.11.			
Sotilasmusiikin perinnepäivä LAPSSK 50 vuotta juhlakonsertti		
Rovaniemi
29.11.			ROVITPSTO:n perinnepäivän tilaisuudet				Rovaniemi
Joulukuu
5.12.			
Itsenäisyyspäivän aaton konsertti Reserviläisten ylentämistilaisuus
Rovaniemi,m Korundi
6.12.			Itsenäisyyspäivän tilaisuudet					Sodankylä
6.12.			
Itsenäisyyspäivän juhla yt Rovaniemen kaupunki			
Rovaniemi
14.12.			Joulukonsertti kirkossa						Rovaniemi
17.12.			Joulukonsertti kirkossa						Ivalo

Aineiston koonnut majuri Arto Lilja.

Lapin nuija
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Nuoret mukaan reserviläistoimintaan
Suomen Reserviupseeriliiton
(RUL) ja myös Lapin Reserviupseeripiirin jäsenmäärä on vähentynyt hieman viime vuosina.
Nähdäkseni tämän trendin taustalla on se, että nuoria jäseniä ei
tule mukaan toimintaan samaan
tahtiin kuin vanhoja jäseniä poistuu toiminnan parista.
Vaikka jäsenmäärän kasvattaminen ei ole toimintamme itsetarkoitus, on jäsenmäärän laskulle
syytä pyrkiä tekemään jotain. Paikallisyhdistysten ja piirin toimintaedellytykset ovat sitä paremmat
mitä enemmän aktiivisia jäseniä
niissä on. Koska toiminnallamme
on myös aatteellinen tarkoitus
– maanpuolustustahdon ylläpitäminen ja lujittaminen – haluamme tämän takia pitää jäsenmäärämme suurena.
Jäsenmäärän vähenemisen estämisen kannalta nuorien saaminen mukaan toimintaan on olennaista. Liitossa, piirissä ja paikallisyhdistyksissä
on kiinnitetty tähän huomiota
jo vuosia ja ryhdytty myös käytännön toimiin. Nuorten aktivoiminen on jopa kirjattu liiton
kolmivuotissuunnitelmaan keskeiseksi tavoitteeksi vuosille
2017–2019.

Henkilökohtainen
kontakti varmin tapa
tavoittaa

Yhdistyksen toiminnasta ei ole
mitään hyötyä jäsenille, jos he
eivät tiedä siitä. Suurin osa yhdistyksistä käyttää toiminnastaan
tiedottamiseen perinteisiä kanavia: nettisivut, sähköposti, jäsenkirjeet, lehti-ilmoitukset ja yleisötapahtumiin osallistuminen ja
toiminnan mainostaminen siellä.
Näiden perinteisten kanavien toimivuudesta – tai toimimattomuudesta – voi olla montaa eri mieltä.
Oman kokemukseni sekä
liiton piirissä tehdyn selvityksen
mukaan tehokkain keino tuntuu
kuitenkin olevan suora ja henkilökohtainen kontakti. Monilla
kerhoilla on käytössään toimintatapa, jossa jokaista uutta
jäsentä lähestyttiin henkilökohtaisesti, joko sähköpostin, kirjeen
tai puhelun muodossa.
Uuden jäsenen liittyessä yhdistykseen häneen on hyvä olla
yhteydessä välittömästi, jotta
aktiivinen suhde yhdistykseen
pääse syntymään heti. Jos uusi
jäsen ei heti lähde mukaan yhdistyksen toimintaan, hän muuttuu
helposti passiiviseksi, vain jäsenmaksun maksavaksi jäseneksi.

Liiton kyselyn mukaan jopa kolmasosa kaikista liiton jäsenistä
on tällaisia passiivijäseniä.
Pienemmissä yhdistyksissä,
joissa uusia jäseniä tulee vain harvakseltaan, hallituksen on helppo
soittaa jokaiselle uudelle jäsenelle ja toivottaa heidät henkilökohtaisesti tervetulleeksi tuleviin
tapahtumiin. Samalla jäseneltä
kannattaa kysellä minkä laista
toimintaa hän odottaa yhdistykseltä ja olisiko hän kiinnostunut
itse osallistumaan yhdistyksen
toimintaan, esimerkiksi hallitustyöskentelyn muodossa.

Nuorten aktivointi
Suurin osa nuorista liittyy RUL:n
alaiseen yhdistykseen jo varusmiespalveluksen aikana, sillä
liiton toimintaa mainostetaan
esimerkiksi RUK:ssa ja kokelas-infoissa. Nuoret pitää saada
sitoutettua yhdistyksen toimintaa heti jäsenyyden alettua. Henkilökohtaisen kontaktin lisäksi
hyvä tapa on antaa nuorelle vastuuta toiminnan järjestämisestä
houkuttelemalla hänet hallitukseen, toimihenkilöksi tai jonkin
tapahtuman järjestäjäksi.
Nuorten tavoittamisessa suoraan heille suunnattu mainonta

on osoittautunut toimivaksi.
Facebookissa pystyy mainostamaan huomattavasti halvemmalla kuin perinteisissä lehdissä
ja mainokset pystyy vielä suuntaamaan tietyllä paikkakunnalla
asuville tietyn ikäisille ihmisille.
Esimerkiksi Helsingin piirillä
on hyviä kokemuksia toiminnan
mainostamisesta Facebookissa.
Ongelmallista nuorten jäsenten
kohdalla on se, että moni heistä
muuttaa varusmiespalveluksen
päätyttyä – siis juuri jäsenyyden
alettua – pois kotipaikkakunnaltaan lähteäkseen opiskelemaan
johonkin isompaan kaupunkiin.
Lisäksi, nuoria ei välttämättä kiinnosta reserviläistoiminta välittömästi varusmiespalveluksen jälkeen, vaan tarvitaan muutama
vuosi taukoa, jotta aika ehtii kultaamaan muistot. Tästä huolimatta nuoriin kannattaa panostaa, sillä paikallinen kerho voi
toimia opiskelemaan lähteneelle
nuorelle esimerkiksi hyvänä linkkinä kotipaikkakuntaan.

Toiminnan
kohdistaminen
Helsingin piiri on selvittänyt
nuorten jäsenten kiinnostusta

omaan toimintaansa jäsenkyselyn perusteella. Heidän saamansa tulokset olivat ainakin minun mielestäni yllättäviä,
mutta toisaalta täysin ymmärrettäviä. Nuoria kiinnosti eniten
kh-vuorokausien saaminen, johtajakoulutus, erilaiset ammunnat, kuntoa ylläpitävä toiminta ja
saunaillat (40-80 % oli kiinnostunut). Vähiten taas kiinnostivat
maanpuolustusjuhlat, aatteellinen toiminta, veteraanitoiminta
ja kunniavartiot (alle 20 % oli
kiinnostunut). Näiden välimaastoon sijoittuivat esitelmät, vierailut ja kansainvälinen toiminta.
Yhtä toimivaa konseptia nuorien saamiseksi mukaan toimintaan tuskin on olemassakaan.
Olennaista näyttäisi kuitenkin
olevan monipuolisuus. Yhdistyksellä pitää olla monipuolista toimintaa, josta tiedotetaan monia
eri kanavia käyttäen. Ottamalla
monipuolisesti kaiken ikäisiä
mukaan järjestämään toimintaa,
syntyy myös varmemmin sellaista toimintaa josta useimmat
yhdistyksen jäsenet ovat kiinnostuneita.

Ltn Tomi Tuominen

Lapin Reserviupseeripiirin
varapuheenjohtaja

Reservissä odotetaan ratkaisuja eduskunnalta
Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen muuttamista koskevat lait ovat vielä eduskunnan
käsittelyssä. Harrastajia muutokset epäilyttävät, mutta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
toiminnanjohtaja uskoo, että
muutos tuo kaivattuja mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan.
Eduskunta käsittelee parhaillaan kahta lakimuutosta, jotka
muuttavat merkittävästi vapaaehtoisen maanpuolustuksen
rakennetta. Laeissa poistettaisiin
puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen mahdollisuudet tilata
sotilaallista koulutusta Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK). Sotilaallinen koulutus siirtyisi puolustusvoimille.
Yhdistyksen uudeksi hallintotehtäväksi säädettäisiin maanpuolustukseen ja varusmieskoulutukseen liittyvän tutustumistoiminnan järjestäminen naisille ja
nuorille.
Muutoksen kourissa on myös
ampuma-aselaki, joka erityisesti jakaa aktiivien mielipiteitä.
Uuden lain mukaan aselupa tulee
peruuttaa sellaisissa tapauksissa,
missä luvan myöntämisen edellytyksiä ei enää ole. Myös luvan
peruuttamisperusteita tarkennettaisiin.
Myös ampuma-aseiden luokitukset muuttuvat. Osa aiemmin
luvanvaraisista aseista siirretään
vaarallisten aseiden kiellettyyn
luokkaan. Aselupia luokasta toiseen siirtyviin aseisiin on kuiten-

kin yhä mahdollista saada tiettyihin tarkoituksiin kuten sotilaallisia valmiuksia palvelevan ampumakoulutukseen.
Nyt muuttuvista laeista laki
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on MPK:lle merkittävin,
kertoo MPK:n toiminnanjohtaja,
prikaatikenraali evp. Pertti Laati-

kainen.
– Siinä laissa on määritelty
MPK:n tehtävät ja asema, ja
se määrittää hyvin tarkkaan
meidän toimintamme puitteet.
Lisäksi uusi ampuma-aselaki tuo
meille lisävelvoitteita ja määrittää meidän ampuma-asekoulutustamme, Laatikainen listaa.

Lakimuutokset lähtevät jo
neljän vuoden takaisesta hallitusohjelmasta. Siinä määriteltiin vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisen tavoitteet.
Uusin puolustusselonteko vaikutti myös omalta osaltaan muutokseen.
– Tässä lakimuutoksessa tavoi-

tellaan paikallispataljoonien suorituskyvyn ja valmiuden lisäämistä, ja ylipäätään pyritään
parantamaan paikallispuolustuksen toimintaa, Laatikainen
sanoo.
– Kun puhutaan vapaaehJatkuu sivulla 14
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toistoiminnasta, niin ihmiset itse tietävät, miten haluavat varautua ja hakeutua
vapaaehtoisena koulutukseen. Ja kun tätä
kysyntää on kerta ollut, niin tämähän on
äärimmäisen hyvä asia, että pystymme
vastaamaan siihen yhä paremmin, Laatikainen jatkaa.
Suhtautuminen muutoksiin on monin
paikoin vielä epävarmaa jäsenistön keskuudessa. Varsinkin uudet säädökset
ampuma-aseista herättävät keskustelua.
– Kyllähän MPK tekee nytkin runsaasti
nuorten ja lukiolaisten turvakursseja ja
ihan todella hyviä naisten puolustautumiskursseja. Niiden korostaminen ei mielestäni ole huono asia, mutta jos muutoksilla
otetaan MPK:lta resursseja pois, niin siitä
olen epäileväinen, kertoo MPK:n vapaaehtoistoimija Matti Rustanius vapaaehtoisten pistooliammunnoissa Hollolassa.
Lakimuutoksen tarpeellisuus on myös
kyseenalaistuksen alla. Jäsenistön on
vaikea nähdä syitä esimerkiksi joidenkin
aseiden siirtymisestä kaikkein vaarallisimpaan luokkaan.
– Mielestäni asian pitäisi olla rikki,
ennen kuin se korjataan. Suomessa tehdään laillisilla aseilla tällä hetkellä hyvin

vähän sellaisia rikoksia, joita nyt pyritään
estämään, kommentoi ammuntojen johtaja Pirkka Mellanen.
– Harrastajat joutuvat nyt jatkuvasti
todistelemaan harrastamistaan, ja lupien
hinnat nousevat. Kaikki vaikuttaa eniten
siihen lailliseen harrastajaan, joka on jo
valmiiksi aika turvalliseksi todettu tapaus,
Mellanen jatkaa.
Aikataulu lakimuutosten käsittelylle on
tällä hetkellä auki. Suurempi lakimuutos
odottaa mietintöä hallintovaliokunnalta
ja toinen puolustusvaliokunnalta. Molemmat esitykset ovat kuitenkin myös perustuslakivaliokunnan arvioitavana.

POHJOISTA TURVALLISUUTTA YHDESSÄ
– seminaari ajankohtaisesta turvallisuuspolitiikasta

– Perustuslakivaliokuntariippuvuuden
takia voi mennä aika pitkälle helmikuullekin, ennen kuin mietinnöt asiasta valmistuvat, kertoo eduskunnan puolustusvaliokunnan valiokuntaneuvos Heikki Savola.
– Ja helmi-maaliskuun raja on kyllä se,
mikä ehtii enää tälle vaalikaudelle, hän
arvioi.
Lakimuutosten on tarkoitus astua voimaan vuoden 2020 alusta.

Rasmus Helaniemi

Juttu on julkaistu aiemmin Ruotuväkilehden verkkosivuilla 25.1.2019

Rovaniemi, Lapin Yliopisto, Fellman-Sali 23.2.2019 klo 12 - 15.30
Tilaisuus on suunnattu kaikille turvallisuudesta ja maanpuolustuksesta kiinnostuneille kansalaisille. Tilaisuus on maksuton.
OHJELMA				
klo 12.00 - 12.05 Tervetuloa
		
Yhteyspäällikkö Heikki Autto, Lapin yliopisto
klo 12.05 - 12.15
		

Seminaarin avaus
Päätoimittaja Antti Kokkonen, Lapin Kansa

klo 12.15 - 12.40
		

Ajankohtaista sisäasiainhallinnosta
Kansliapäällikkö Ilkka Salmi, Sisäministeriö

klo 12.40 - 13.05
		

Pohjois-Euroopan turvallisuustilanne ja näkymät
Ohjelmajohtaja, dosentti Mika Aaltola, Ulkopoliittinen instituutti

Klo 13.05 - 13.30

Paneelikeskustelu

klo 13.30 - 14.00

Kahvi

klo 14.00 - 14.05
		

MPK:n puheenvuoro
Hallintopäällikkö Timo Mustaniemi, Maanpuolustuskoulutusyhdistys

klo 14.05 - 14.30
		

EU:n yhteisen puolustuksen vaihtoehdot
Kenraaliluutnantti Esa Pulkkinen, European Union Military Staff

klo 14.30 - 14.55
		

Ajankohtaista puolustuspolitiikasta
Neuvotteleva virkamies Karoliina Honkanen, Puolustusministeriö

klo 14.55 - 15.25

Paneelikeskustelu

klo 15.25 - 15.30
		

Tilaisuuden päättäminen
Everstiluutnantti Arto Vaarala, Lapin aluetoimisto

Seminaarin juontaa Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkonen
ILMOITTAUTUMINEN
			
			
			

RL_Ampumaturva_240x177_final.pdf

1

8.5.2018

8.56

Ilmoittautuminen seminaariin apulaispiiripäällikkö Antti
Töllille sähköpostilla tai soittamalla 13.2.2019 mennessä
kahvitarjoilun järjestämistä varten.
antti.tolli@mpk.fi puhelin 040 522 7952

Maanpuolustuskoulutusyhdistys Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri
Lapin aluetoimisto
Lapin Yliopisto

Reserviläisten ampumaturva antaa osallistumisoikeuden kaikkiin ammuntoihin ja sisältää kattavan vakuutusturvan, johon kuuluu
tapaturma- ja vastuuvakuutus. Ampumaturva on tarkoitettu Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Suomen Rauhanturvaajaliiton,
Maanpuolustuskiltojen liiton ja Maanpuolustusnaisten liiton jäsenille.

Reserviläisten ampumaturva antaa osallistumisoikeuden Reserviläisliiton,
Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton niihin liittotason
kilpailu- ja muihin tapahtumiin, joissa ammunta on keskeisessä roolissa.
Lisäksi turva oikeuttaa osallistumaan em. liittojen ja niiden piirien sekä
jäsenyhdistysten (vast) niihin tapahtumiin ja kilpailuihin, joissa vaaditaan
ampumaturvan tai Suomen Ampumaurheiluliiton kilpailu- tai harrastelisenssin voimassaoloa. Lisäksi ampumaturva antaa oikeuden osallistua

Puolustusvoimien tai muiden tahojen kanssa yhteisiin tilaisuuksiin, joissa
vaaditaan turvan voimassaoloa. Ampumaturvan voimassaolon voi todistaa
muovi- tai mobiilikortilla, jotka toimitetaan turvan maksun jälkeen.
Reserviläisten ampumaturva astuu voimaan maksupäivänä klo 24.00
edellyttäen, että turvakausi on alkanut. Voimassaolon ehtona on, että jäsenmaksu on maksettu.

Turvaan sisältyvä tapaturmavakuutus korvaa vamman hoitokuluja 5.000
euroon asti, pysyvän haitan maksimikorvaus on 10.000 euroa ja kuolemantapauskorvaus 5.000 euroa. Turvan vastuuvakuutus korvaa henkilövahinkoja
500.000 euroon ja esinevahinkoja 250 000 euroon asti.

Lisätietoja ampumaturvasta saa Reserviläisliitosta, puh (09) 4056 2040. Jos kiinnostuksesi heräsi, mene osoitteeseen www.reservilaisliitto.fi/ampumaturva ja täytä tilauslomake.
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Kokous
Rovaniemen Reserviläiset ry
Kevätkokous pidetään
tiistaina 26.02.2019 Toramon
Reserviläistalossa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
15§:ssä määrätyt asiat.
Vuosikokousesitelmä alkaa klo 18.00.
Esitelmän jälkeen vuosikokous klo 19.00.
Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!
Keminmaan Reserviläiset ry
Kevätkokous pidetään pe 8.3.2019
klo 18.00 Liedakkalan koulun
toimitiloissa, Rovaniementie 763.
Tervetuloa! Kahvitarjoilu
Simon Reserviläiset ry
Kevätkokous ti 19.2.2019 klo 18
Toivon Tuvalla.
Tervetuloa!
Hallitus
Pellon Reserviläiset ry
kevätkokous pidetään
15.3. 2019 klo 18.00
Lahjapalkisen kokoustilat.
Tervetuloa! Johtokunta

Tornion
Reserviläiset ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
pidetään kaupungintalolla, 9. kerros, esitelmän
jälkeen keskiviikkona 13.3.2019 klo 20.00.
Esillä sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat.
KOKOUSESITELMÄ klo 19.00
Eversti Heikki Hiltula, Oulu

Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Johtokunta (kokoontuu klo 18.30)

Lapin reservipiirien
Kevätkokoukset
Liedakkalan koulu,
Rovaniementie 763,Liedakkala
Lauantaina 23.3.2019

Asiantuntijaluennoitsijana Lapin Pelastuslaitoksen
valmiuspäällikkö Ari Soppela aiheesta Lapin
alueellinen riskikartoitus ja varautuminen.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Lisäksi Lapin Reserviläispiirin kevätkokouksessa
yhdistyksen sääntöjen muuttaminen.
Aikataulu
9.00–10.00 Lapin reservipiirien tuki ry, vuosikokous
10.00–11.00 Piirihallitusten kokoukset
11.00–11.45 Lounas
11.45–13.15 Piirien kevätkokoukset
13.15–13.45 Siirtyminen Kemin pelastusasemalle
13.45 Asiantuntijaluento ja esittely
Tervetuloa

Lapin
Reserviupseeripiiri ry
hallitus

Lapin
Reserviläispiiri ry
hallitus

Ylitornion reservijärjestöjen
Kevätkokoukset
Ainiovaaran yläaste, Parkkitie, Ylitornio
Keskiviikkona 20.3.2019 klo 18.00 alkaen.
Tervetuloa

Ylitornion
Reserviupseerit ry
hallitus

Ylitornion
Reserviläiset ry
hallitus

Rovaniemen Reserviupseerikerho ry
Sääntömääräinen kevätkokous
Toramon reserviläistalolla
tiistaina 26.02.2019.
Esitelmä alk. klo 18.00,
kokous klo 19.00.
Tervetuloa!

Puolustusvoimat

Hakeutuminen naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen
➤ Vapaaehtoiseen asepalvelukseen voidaan hakemuksesta ottaa nainen, joka on
Suomen kansalainen, iältään 18–29 -vuotias ja on terveydeltään sekä muilta henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan asepalvelukseen sopiva.
➤ Lapin maakunnassa asuvien naisten, jotka pyrkivät asepalvelukseen, tulee toimittaa hakemus asianmukaisesti täytettynä Lapin aluetoimistoon 1.3.2019 mennessä.
Valintatilaisuuteen kutsutaan kirjeitse hakemusten perusteella valitut henkilöt.
Valintatilaisuus pidetään Rovaniemellä torstaina 11.4.2019.
➤ Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa aluetoimistoista sekä puolustusvoimien internet-sivuilta www.varusmies.fi. Naisille on Lapissa koulutuspaikkoja tarjolla Jääkäriprikaatissa Sodankylässä sekä Rovaniemellä. Myös muihin joukko-osastoihin on mahdollista hakeutua. Palveluksen aloittamisajat ovat heinäkuu 2019 sekä tammikuu ja
heinäkuu 2020. Lisätietoja hakeutumisesta ja asepalve-luksesta voi kysyä aluetoimistoista sekä puolustusvoimien aluetoimisto Facebook -sivuilta.
Lapin aluetoimisto
PL 23
96101 ROVANIEMI
Puh 0299 455 118
Fax 0299 455 119
lapinaluetoimisto@mil.fi

Keminmaan Reservinupseerit ry:n
Kevätkokous
Pidetään Ke 13.03.2019 klo. 18.00
Liedakkalan koululla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Hallitus
Tornion
Reserviupseerit ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
pidetään kaupungintalolla, 9. kerros, esitelmän
jälkeen keskiviikkona 13.3.2019 klo 20.00.
Esillä sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat.
KOKOUSESITELMÄ klo 19.00
Eversti Heikki Hiltula, Oulu

Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Hallitus

Tuloksia
Lapin reservipiirien ilma-aseiden
mestaruuskilpailut Rovaniemellä 12.01.2019
10m ilmakivääri 40ls, sarja N
1.Johanna Uusitalo		

RoiRes

577,7

( 13X)

10m ilmakivääri 40 ls, sarja H60
1. Kari Nevala		
2. Pasi Ruokanen		

RoiRes
RoiRes

378,2
232,4

( 7X )

10m ilmakivääri 40 ls, sarja H 70
1.
Erkki Pöyliö		

RoiRes

320,9

( 1X )

10m ilmakivääri 40ls, sarja H80
1.
Oiva Lukkari		

RoiRes

114,9

10m ilmakivääri 60ls, sarja Y
1.
Kunnari Esa		

RoiRes

495,2

( 5X )

10m ilmapistooli 40ls, sarja H50
1.
Jari Javarus		
2.
Pertti Kuusela		
3.
Jouko Siivola		

RoiResUps
SodRes
RoiRes

364 ( 4X )
346
330

( 6X )
( 3X )

10m ilmapistooli 40ls, sarja H60
1.
Erkki Leitilä		
2.
Petteri Peura		
3.
Keijo Perttamo
4.
Jaakko Salmenkaita
5.
Hannu Kantola

RoiRes
RoiRes
SodRes
TorResUps
RoiRes

361
339
337
316
293

( 5X )
( 2X )
(2X )
(1X )

10m ilmapistooli 60 ls, sarja Y
1.
Markku Karjalainen
2.
Esa Kunnari		

RoiRes
RoiRes

515
511

( 2X )
( 7X )

10m ilmapistooli 40 ls, sarja H70
1.
Raimo Lusenius
2.
Pekka Ranua		
3.
Tapio Hänninen
4.
Reijo Martin		

RoiRes
RanRes
RoiResUps
RoiRes

358
347
330
326

( 4X )
( 2X )
(3 X)
( 4X )

Rovaniemen Reserviläisyhdistyksen ja Rovaniemen Upseerikerhon vetämät PA 3 & PA 4 tulokset 2018. Lopputulokseen laskettiin kolmen parhaan kilpailun yhteistulos.
Kilpailuja käytiin 18:sta tiistai-iltana, suorituksia 135, laukauksia
ammuttiin 6075 kpl.
1. Kers. Teemu Iivari		
2. Vääp. Janne Sotaniemi		
3. Lnt. Tuomo Koivisto		
4. Korp. Veli-Matti Pirttilä		
5. Raja-Alik. Aleksi Tiikkaja		
6. Tkm. Arto Poikela		
7. Taina Ylikangas		
8. Lnt. Pasi Ahola		
9. Ylik. Juho Soudunsaari		
10. Kers. Jukka-Pekka Tuisku		
11. Jääk. Jorma Hämäläinen		
12. Korpr. Pentti Vitikka		
13. Alik. Petri Männistö		
14. Yliv. Pasi Ruokanen		
15. Vänr. Matti Lappalainen		
16. Kers. Lauri Salmikivi		
17. Anni Juujärvi		
18. Alik. Jani Juujärvi		
19. Jr Tudor Ratiu		
20. Vänr. Senj. Tudor Ratiu

188 + 188 + 184
187 + 186 + 185
183 + 182 + 181
183 + 183 + 178
185 + 180 + 176
185 + 181 + 170
173 + 172 + 170
177 + 171 + 163
182 + 165 + 162
173 + 169 + 167
178 + 164 + 153
160 + 148 + 147
166 + 147 + 139
159 + 141 + 134
147 + 142 + 140
134 + 124 + 120
130 + 124 + 119
122 + 108 + 102
103 + 103 + 92
75 + 44 + 33		

560
558
546
544
541
536
515
511
509
509
495
456
452
434
429
378
378
332
298
152
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Rakentajan parhaaksi Pellon Betoni Oy

TMI
Torvinen
Pentti
INSINÖÖRITOIMISTO RAK-TOR OY
www.raktor.fi

As Oy Puistolinna, 16-kerrosta Oulun Heinäpäässä.
Toteutus v. 2018: betonielementit ja -parvekelaatat

Ota yhteyttä!
Pellon Betoni Oy
Tj. Lasse Sunila
puh. +358 (0) 400 939 576
lasse.sunila@pellonbetoni.fi
www.pellonbetoni.fi

Lapin reservipiirien tuki ry
Varaukset:
Toiminnanjohtaja Seppo Rautiainen,
gsm. +358 40 549 2393,
sposti seppo.rautiainen@pp2.inet.fi
Lisätietoja löydät
Lapin Reserviupseerit ry:n
kotisivuilta www.rul.fi/lappi
Arkipäivä ma–to klo 8–22
100 €/ ei sisällä saunaa
Viikonloppupäivä pe–su 8–22
150 €/ei sisällä saunaa
pe–su klo 16–16
250 €/ ei sisällä saunaa
Kokous, sauna ym.
vuokraukset erillisen hinnaston mukaan.

vuokraa edullisesti juhla-, koulutus- ja kokouskäyttöön
Toramon reserviläistaloa, os. Pälvitie 127, Rovaniemi.

