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Pääkirjoitus

Hyvät Maanpuolustuksen
ystävät

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
kehittäminen puhuttaa edelleen

Kesä alkaa olla taakse jäänyttä aikaa ja akut on ladattu
täyteen. Elokuussa olemme jo käyneet sotahistoriallisella matkalla Kirkkoniemessä ja matkalla tutustuimme
saksalaisten taisteluasemiin Saariselän maastoissa Kosti
Hietalan meitä johdatellessa ja V-M Mikkolan sompaillessa bussin ratissa tuttuun tapaan . Olemme yrittäneet
luoda kontakteja Ruotsin ja Norjan Hemvärnetteihin,
jotta saisimme ensi vuoden Kalottiotteluun mahdollisimman monta joukkuetta, koska ensi vuonna olemme taas
järjestelyvuorossa. Olemme keskustelleet aluetoimiston
kanssa Kalottiottelun järjestämisestä ja tukitoimista kisojen tukemiseksi.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kehittäminen puhuttaa
maanpuolustusväkeä edelleen.
Puolustusministeri Niinistö vei
MPK:n kehittämisen maaliin
ja uudistus on pikkuhiljaa hahmottumassa. Tässäkin uudistuksessa on omat hyvät puolet,
mutta myös omat haasteensa,
jotka ovat varmastikin selätettävissä hyvällä yhteistyöllä.
Heinäkuussa päänvaivaa
tämän uudistuksen säädösten
viivästyminen, mikä aiheutui
Sipilän hallituksen muuttumisesta toimitusministeriöksi jo
maaliskuussa, aiheutti MPK:n
kurssien ampumatoiminnan
keskeyttämisen toistaiseksi.
Varmaan tämäkin asia saadaan
selvitettyä lähiaikoina.
Syksyn aikana uudistuksesta kuullaan joka tapauksessa
lisää MPK:n järjestämän Road
Shown puitteissa 9.10.2019 klo
16:30 alkaen Someroharjulla,
Rovaniemellä. Samasta asiasta
alustaa Lapin reservipiirien
syyskokouksissa sunnuntaina
27.10.2019 klo 12:15 alkaen
Toramon reserviläistalolla
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin piiripäällikkö
Pasi Virta.
Kutsuntajärjestelmän uudistusehdotus Varusmiesliitolta
Kutsuntajärjestelmän uudistusehdotus puhuttaa edelleen
julkisuudessa. Varusmiesliiton
tavoiteohjelmassa on ollut jo
varsin pitkään laajentaa kutsunnat koskemaan koko ikäluokkaa miesten lisäksi myös naisia.
Vastaavasti puolutusvoimat ei
innostu ajatuksesta, koska se
tuplaisi kutsuntojen kustannukset. Hyödyt koko ikäluo-

Toramon reserviläistalon kunnostusta on jatkettu
kesällä suorittamalla keittiötiloissa remonttia, joka mahdollistaa tilojen paremman käytön. Olemme purkaneet
keittiöstä erillisen astiahuoneen, levyttäneet sisäkaton,
asentaneet lattiaan uudet muovilaatat, maalanneet pintoja
ja asentaneet led-valaistuksen, höyryhuuvan poistopuhaltimineen sekä asentaneet pika-astiapesukoneen. Toramon tiloja vuokrataan yhdistyksille kokouksiin ja juhliin.
Yhdistysten syyskokoukset lähestyvät ja taas edessä on
henkilövalinnat, talousarviot ja toimintasuunnitelmat
vuodelle 2020. Liittojen liittokokoukset ovat tänä vuonna
Turussa 15-17.11.2019, jossa valitaan mm RUL:n puheenjohtaja kausille 2020-2022. Puheenjohtajavalinnassa käydään vaali, koska nyt jo on asetettu 4 ehdokasta. Jos yhdistys ei lähetä omaa edustajaa liittokokoukseen muistakaa
nimenkirjoitusoikeutetut kirjoittaa valtakirja jollekin piiristä lähtevälle henkilölle.
Tänäkin vuonna pidämme Rovaniemellä Toramon
reserviläistalolla perinteiset Itsenäisyyspäivän aattoillan
juhlat, johon tulemme kutsumaan myös osallistujia ulkomailta perinteiseen tapaan.
Alkusyksyn terveiset Toramolta.

Seppo Rautiainen,
piirien tj

kan kutsunnoista mm. terveystarkastuksineen tulisivat koko
yhteiskunnalle. Miksei siis kustannuksiakin voitaisi jakaa useammalle taholle.
Käytännössä koko ikäluokan kutsunnat tarkoittaisivat
sitä, että palvelukseen kutsuttaisiin tarvittava määrä naisia
ja miehiä motivoituneimmasta
päästä. Porkkanana voisi olla
varusmiespalveluksen suorittaville kompensoiminen opinnoissa, verohelpotukset jne. Sen
sijaan palvelukseen osallistumattomille en laittaisi maapuolustusveroa vaan nimenomaan
helpotus palveluksen suorittaneille.
Sodanajan johtajana haluaisi joukkonsa olevan mahdollisimman motivoitunutta. Kun
joukon pitää voida luottaa johtajaansa tulee johtajan voida luottaa joukkoonsa. Väheksyä ei voi
myöskään sitä, että joukkoon
kuuluvien on voitava luottaa toisiinsa. Keskustelua asiasta tulee
jatkaa – asialinjalla. Haetaan
paras mahdollinen ratkaisu, ei
tyrmätä mitään ideaa alkuunsa
tässä vaiheessa. Myös uusi puo-

lustusministeri Antti Kaikkonen
on viestittänyt olevansa kiinnostunut aloitteesta.
Maailma muuttuu ja tasa-arvonäkökulma on entistä merkityksellisempi tässäkin asiassa.
Valtion talousarvioesitys kohtuullinen maanpuolustukselle
Puolustusministeriön hallinnon talousarvioehdotus ensi vuodelle on yhteensä 3,16 miljardia
euroa. Lisäystä tähän vuotee verrattuna on 24 miljoonaan euroa.
Kun kuitenkin samanaikaisesti
puolustushallinnon alalla palkkakustannukset nousevat arviolta
33 miljoonaa euroa mm. määräaikaisen lomarahojen leikkauksen päättyessä tulevassa vuodenvaihteessa tarkoittaa tämä reaalisesti niukkenevaa taloutta puolustuksessa.
Oma asiansa on myös määrärahojen kohdentaminen hallinnonalan sisällä. Aika näyttää,
mitä se tarkoittaa meille reserviläisille. Tiedossa talousarvioehdotuksesta on se, että kertausharjoitusmäärää lisätään, mikä on
tervetullut asia puolustuskyvyn
näkökulmasta. Samoin lupeissa
on maanpuolustusjärjestöjen riittävien resurssien varmistaminen.
MPK:n valtionapua lisätään 2,8
miljoonalla eurolla. Vastaavasti
vapaaehtoisen maanpuolustuksen
kehittämiseen liittyen Puolustusvoimien toimintamenoihin lisätään 1,5 miljoonaa euroa. Rahalla
palkataan lisää kantahenkilökuntaa vastaamaan mm. vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta, kun nyt MPK:lta tilattu
koulutus muuttuu Puolustusvoimien johtamaksi ja tilaamaksi.
Vierailimme Kirkkoniemessä
elokuulla
Reservipiirien tämän vuotinen
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Kohti tulevaa
Sotahistoriallinen matkailu järjestettiin tänä vuonna Norjan
Kirkkoniemeen. Tämä oli nyt
kolmantena vuotena peräkkäin järjestetty aiheen matkailutapahtuma. Tapahtumiin
olemme saaneet hyvän osallistujakannan jäsenistöistämme.
Ensi vuoden reissua on jo alettu
suunnittelemaan (upseeripiiri
pääjärjestelyvuorossa). Kirkkoniemessä saimme vahvistettua
jo ennestään hyviä kumppanuussuhteitamme.
Kalottiottelu / tapaaminen jäi
tältä vuodelta pitämättä, koska
läntinen kumppanuusmaa, joka
oli järjestelyvuorossa ei siihen
sitten alkanutkaan. Ensi vuonna
(2020) olisi sitten viisikymmentävuotistapahtuma ja Suomi
on järjestelyvuorossa ja Norja
ja Viro ovat jo ainakin melko
suurella varmuudella mukana.
Ruotsalaisia aseveljiä toivomme
kuitenkin vielä osallistuvan.

Lapin reservipiirien omistaman Toramon reserviläistalon
keittiö on talkoovoimin uudistettu vastaamaan paremmin
eri tilaisuuksien tarpeita. Talon
käyttöaste on ollut kohtalainen ja nyt toivotaan käyttöasteen paranevan tämän remontin myötä.
Sovelletun reserviläisammunnan (SRA) kehitys on jatkunut
positiivisena. Kursseille on ollut
enemmän kysyntää, kun on
ollut paikkoja. Lajia harrastavat

jäsenet lisääntyvät n. tuhannella henkilöllä vuosittain.
Tätä toiminnallista ja turvallista ampumalajia harrastaa
myös moni turvallisuusviranomainen. Tästä harrastuksesta
on heille myös ammatillista
hyötyä harjoittelumielessä.
Yhdistyksiemme toiminta
suuntautuu jo kohti alkavaa
syksyä, ja samalla suunnitellaan jo seuraavaa toimikautta.
30.11.2019 tulee kuluneeksi
80 vuotta talvisodan syttymisestä ja 13.3.2020 vastaavasti
80 vuotta talvisodan päättymisestä. Tähän aiheeseen
tulemme sotiemme 1939–1945
perinnetoiminnassa myös
yhdistyksissämme paneutumaan monin eri tavoin.
Hyvää ja turvallista alkavaa
syksyä toivottaen

Simo Rousu

puheenjohtaja
Lapin Reserviläispiiri Ry
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• Lapin aluetoimisto •

sotahistoriallinen matka
suuntautui Norjan Kirkkoniemeen. Menomatkalla
tutustuimme mm. Tankavaarassa Schutswall asemiin. Kirkkoniemessä pääsimme keskustelemaan
Norjan reserviupseerijärjestön (NROF) edustajien
kanssa yhteistoiminnan
kehittämisestä.
Tavoitteenamme on
edelleen, että ensi vuonna
voimme järjestää Lapissa
Kalottiottelun ja -tapaamisen. Katsotaan, miten pyrkimyksemme käy. Kovasti
teemme sen toteuttamiseksi nyt töitä. Kiitän
Lapin Reserviläispiiriä ja
sen puheenjohtaja Simo
Rousua erinomaisista matkajärjestelyistä.
Hyvää syyskautta toivottaen

Tero Hyttinen

Puheenjohtaja, Lapin
Reserviupseeripiiri

Korjaus
Lapin nuija 2
2019 lehden
osalta
Edellisessä Lapin nuija
-lehdessä 2 2019 oli Rovaniemen
Reser viläisten 80-vuotisjuhlan uutisointiin pujahtanut virhe.
Juhlineen yhdistyksen
puheenjohtaja on Ylivääpeli Pasi Ruokanen ei Vääpeli kuten juttuun oli virheellisesti kirjoitettu.
Lapin nuijan toimitus
pahoittelee sattunutta virhettä.
Toimitus

Katseet ja ajatukset tulevaan vuoteen
Vuoden 2020 alustavat tehtävät ja resurssit
ovat lausuttavana. Lakimuutoksien vaikutukset
reservin koulutukseen ovat merkittävät. Uskon
kuitenkin, että saamme suunniteltua selkeät
tehtävät ja riittävät resurssit kaikille toimijoille.
Tietyllä tapaa muutokset selkiyttävät rooleja,
mutta sujuva yhteistoiminta on kuitenkin edelleen avainasemassa reservin koulutuksessa.

Alkuvuosi on sujunut pääosin suunnitelmien mukaisesti. Ainahan toki olisi
mukava nähdä enemmän
reserviläisiä eri koulutustapahtumissa. Kertausharjoituksissa on ollut hyvä
”pöhinä” ja opetustavoitteet on saavutettu. Syksyn
tärkein tapahtuma on
oman esikuntamme harjoitus. Paikallispuolustusharjoituksen yhteydessä
pidettävässä harjoituksessa on hyvä harjoituskehys harjaantua toimimaan
esikuntana.
Yhteistoiminta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa on sujunut
hyvin. Kiitokset koulutuksen onnistumisesta tulee
osoittaa aktiivisten kouluttajien ohella myös erityisesti huoltolaitoksille.
Ilman heidän panostaan
ja joustoa ei koulutustapahtumista olisi saatu noin
hienoja ja kattavia. Vapaaehtoinen toiminta pakkaa
keskittymään viikonloppuihin, jolloin on normaalisti prikaatin henkilöstöllä
viikkolepo. Tätä joustavuutta ei voi kylliksi kiittää.
Lakimuutoksien vaikutuksia on useassa eri palaverissa jo pohdittu ja suunnitelmia laadittu. Tavoitteet ja koulutusvuorokaudet vapaaehtoisissa harjoituksissa on korkeat niin
Jääkäriprikaatilla kuin
MPK:llä. Syksyn aikana
laadimme suunnitelmat,
miten tavoitteisiin päästään. Kuutelemme mielellään ”kentän ääntä” ja
pyrimme järjestämään
haastavia ja mielekkäitä
harjoituksia, jotka kehittävät sodan ajan joukkojen ja
henkilöstön suorituskykyä.
Syksyn kutsunnat alkavat perinteisillä Ylä-Lapin
ja Käsivarren kierroksilla. Kutsunnanalaisia on
normaali määrä. Toivon

mukaan tapaan mahdollisimman monta veteraania
kierroksen aikana. Nämä
alkavat olla viimeisiä kertoja, jolloin veteraanit ovat
läsnä tervehtimässä kutsunnanalaisia asevelvollisia.

Huikea urheiluvuosi
tulossa
Vuonna 2020 Jääkäriprikaatin henkilöstöllä ja
Lapin alueen reserviläisillä
on hieno mahdollisuus
mitata kuntoa ja osaamista
sotilaan keskeisimmissä
perustaidoissa. Jääkäriprikaati on saanut ensimmäistä kertaa tehtäväkseen järjestää perinteisen
Oltermanni kilpailun. Kilpailu järjestetään kevään
hohtavilla hangilla jossain
päin Lappia. Jukola 2020
järjestetään Rovaniemellä
ja kilpailukeskus on kaupungin kupeessa Mäntyvaarassa. Molemmissa kilpailuissa tarvitaan hyvän
suunnistustaidon lisäksi
hyvää kuntoa ja taitoa liikkua maastossa olosuhteet
huomioiden.
Oltermannin hiihdolla
on pitkät perinteet. Viestiä
välitettiin hiihtäen ensimmäisen kerran vuonna
1933, minkä jälkeen sitä
on järjestetty yhtäjaksoisesti vuodesta 1951 lähtien. Kilpailun järjestävät vuosittain Maavoimien
joukko-osastot eri puolilla
Suomea.
Oltermannin hiihto
on lumipuvussa sotilassuksin toteutettava viestikilpailu, jossa hiihdetään noin 70-90 kilometrin matka kaksiosaisena
takaa-ajona. A-sarjassa
kilpailevat Maavoimien
varusmieskoulutusta antavat joukko-osastot sekä
edustusjoukkueet Merivoimista ja Maanpuolustuskorkeakoulusta. A-sar-

jan joukkueet koostuvat
varusmiehistä, palkatusta
henkilöstöstä ja Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevista kadeteista. B-sarjassa kilpailee maakunnista
koottuja reserviläisjoukkueita ja joukkue Maavoimien esikunnasta. Reserviläisten joukkueen muodostavat joukkueen johtaja
(reservin upseeri), varajohtaja (reservin aliupseeri, 10
reserviläishiihtäjää, huoltaja (reserviläinen) ja 2 ajoluvallista ajoneuvon kuljettajaa. Osallistuville reserviläisille kilpailu on kertausharjoitus.
Kilpailureitti julkaistaan
joukkueiden johtajille noin
vuorokausi ennen kilpailun lähtöä. Tämän jälkeen
joukkueet aloittavat kilpailureitin suunnittelun, tiedustelun ja valmistelun.
Kilpailun lähtö on kello
21. Ensimmäisiä joukkueita odotetaan maaliin seuraava päivänä noin kello
9. Perinteisesti hiihtäjät
majoittuvat reitin varrella
olevissa taloissa ja muonitus toteutetaan omin keittovälinein.
Oltermannin hiihtokilpailun ensimmäisessä
osassa (yöllä) jokaisen
joukkueen on käytettävä
4-5 hiihtoparia. Ensimmäisen osan viimeisen
parin jälkeen tullaan välimaaliin. Toinen osa alkaa
seuraavan päivän aamuna
kello 8.00 takaa-ajokilpailuna. Takaa-ajokilpailuun
lähdetään kärjen osalta
niillä aikaeroilla, jotka ovat
muodostuneet ensimmäisessä osassa. Yli 60 minuuttia kärjelle hävinneet joukkueet lähtevät yhteislähdöllä kello 9.00. Viestin tuo
maaliin joukkueen ankkuri, joka lukee edustamansa joukkueen viestin
kilpailun Oltermannille.
Kilpailussa käytetään gpsseurantaa, jonka live-seurannassa on aina tunnelma
korkealla!
Toimin kilpailun johtajana. Järjestelyorganisaation rungon muodostaa
Lapin aluetoimisto, jota
tuetaan Jääkäriprikaatin
muulla henkilöstöllä. Kilpailun suunnittelu ja valmistelut ovat jo hyvässä
vauhdissa. Olen varma,

että kilpailusta tulee ikimuistoinen niin järjestelyorganisaatiolle kuin myös
kilpailujoille.
Haastan kilpailun B-sarjaan Lapin reserviläiset. Te,
reserviläiset, voitte muodostaa maakunnan oman
joukkueen, oman paikallisosaston tai oman joukkonne joukkueen. Vaikka
kyseessä on kilpailu ei
kaikkien joukkueiden tarvitse painaa otsa kurtussa maalia kohti. Uskon,
että selkeillä reitinvalinnoilla, hyvä hiihtotaidolla
ja ennen kaikkea paikallistuntemuksella pääsee
hyvään tulokseen tässä hienossa kilpailussa. Toivottavasti saamme useita joukkueita kilpailuun.

Napapiiri-Jukola
2020 - Huikea
mahdollisuus!
Ounasvaaran hiihtoseura
järjestää Jukolan viestin
13.-14.6.2020 Rovaniemen
Mäntyvaarassa. Nyt on
huikea mahdollisuus osallistua legendaariseen suunnistustapahtumaan ihan
”kotikonnuilla”. Maailman
suurimmaksi suunnistustapahtumaksi tituleerattu
kilpailu kerää niin eliittiurheilijat kuin myös harrastelijat yhteen ”Jukolan
yössä”. Jukola on mitä mainioin tapa tavata saman
henkisiä pidemmän ja
lyhyemmän suunnistuskokemuksen omaavia pihkaniskoja. Huippu-urheilijat
painelevat omaa vauhtiaan
ja omia reittejään metsän
siimeksessä. Jukolassa on
hieno mahdollisuus nähdä
”livenä” maailma huippujen vauhti ja reitinvalinnat.
Pääosan osallistujista
muodostaa harrastesuunnistajat. Puolustusvoimat
on yksi tapahtuman tukijoista. Puolustusvoimien
eri tulosyksiköistä osallistuu lukuisia joukkueita.
Myös reserviläisistä muodostettuja joukkueita on
perinteisesti osallistunut.
Nyt sinulla, Lapin reserviläinen, on mahdollisuus
osallistua tapahtumaan!
Haastan Lapin ja Ylä-Lapin
maa kunt a kompp aniat,
MPK kouluttajat ja aktiivit
sekä muut yksiköt, joiden
nimiä en tähän kirjoita.

Nyt, jos koskaan, osallistuminen on helppoa.
Kerätkää porukka tai
ilmoita vain itsesi Lapin
Aluetoimiston asiakaspalveluun. Keräämme joukkueet ja ilmoitamme kilpailuun sekä maksamme
osallistumismaksun.
Tämän lisäksi tarjoamme
perinteisen telttamajoituksen Jukolan kylästä.
Osalle reserviläisistä
olen jo haasteen heittänyt
ja onpa muutama jo aloittanut ankaran harjoittelun. On hienoa seurata
”somesta”, miten harjoittelu sujuu ja kunto kohoaa
samalla kun paino tippuu!
Respect!
Mitä se sitten tarkoittaisi, jos päätät osallistua?
Mikäli et ole aktiivi liikkuja niin aloita vaikkapa
paikkakuntasi iltarasteilta
jo tänä syksynä. Varusteiden ei tarvitse olla fiinejä,
kunhan metsässä voi liikkua. Ota puoliso tai lapset
mukaan, niin saatte hienon
yhteisen harrastuksen.
Mikäli päätät osallistua,
niin ilmoittautumisen jälkeen saat ohjeita valmistautumisesta ja vastaamme
mahdollisiin kysymyksiin. Tarkoituksena on,
että järjestämme vapaaehtoisia tilaisuuksia talven
ja kevään aikana. Tilaisuuksissa valmistaudutaan niin Oltermanniin
kuin myös Jukolaan. Tilaisuuksissa keskitytään fyysisen kunnon kehittämiseen ja testaamiseen sekä
perehdytetään kilpailuihin
asiantuntijoiden toimesta.
Toivotan kaikille lukijoille oikein liikunnallista
syksyä!

Arto Vaarala

Lapin aluetoimiston
päällikkö everstiluutnantti
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Muistorikas Veteraanipäivän juhla Niesissä 27.4.2019
Rovaniemen Niesin Kalastus- ja metsästysseurantalossa vietettiin Kansallista
Veteraanipäivää hienoissa
puitteissa ja juhlallisissa
tunnelmissa 27.4.2019.
Juhlan teki entistäkin
arvokkaammaksi Niesin
sankarivainajien muistolaatan paljastaminen.
Niesin kylän sankarivainajien nimet ovat aiemmin toki olleet kirjattuina
muihin muistotauluihin,
mutta vasta nyt saatiin
Seurantalolle oma muistolaatta kertomaan nuoremmille tarinaa menneestä.
Muistolaatan hankkimisen ja tapahtuman käynnistäjänä toimi Niesin
Kalastus- ja metsästysseuran puheenjohtaja Jarno
Mustonen, joka avasi Veteraanipäivän juhlan toivottamalla vieraat ja tutut tervetulleeksi tilaisuuteen.
Muistolaatan hankkimisen
idea syntyi jo edellisenä
vuonna, kun veteraanipäivän yhteydessä havaittiin, että tällainen vielä
kylästä puuttui. Alkuperäisinä ideoijina toimivat Yrjö
Riipi ja Tapio Suopajärvi.
Tapio Suopajärvi esitti toiveen asian toteuttamisesta
Niesin Kalastus- ja metsästysseuralle. Sarvesta härkää
– totesi puheenjohtaja ja
ryhtyi toimeen. Selvitettiin
tiedot sankarivainajista,
hankittiin laatta kaiverruksineen, tehtiin anomus

Muistolaatta ja Arto Luosujärvi, kapteeni evp.

Vapaudenristin käytöstä
muistolaatassa ja aloitettiin muistojuhlan valmistelut. Kansallinen Veteraanipäivä valikoitui kuin itsestään sopivaksi ja arvokkaaksi päiväksi toteuttaa muistolaatan paljastus ja viettää kylän yhteistä
juhlaa kokoontumalla seurantalolle. Sankarivainajien lähisukulaisista paikalle olivat saapuneet
ainakin Arto Luosujärvi
(kuvassa) sekä Aune Asamäki os. Niesiniemi.
Paikalle kokoontui kylän
väkeä läheltä ja kauempaa.
Oli paikalle saapunut muutama sankarivainajan lähisukulainenkin kunnioittamaan esi-isiään. Puheen-

johtajan avaussanojen jälkeen nautittiin yhteinen lounas kahvitteluineen. Kahvittelun jälkeen
Harri Laiho esitteli juhlayleisölle sankarivainajien
sotataivalta. Esityksen jälkeen lauloimme yhdessä
Juha Kourin säestyksen
kera Veteraanin Iltahuudon. Eipä lie ollut yhtäkään
kuivaa silmäkulmaa salissa
tämän laulun jälkeen.
Tapahtuman järjestäminen oli osoitus suomalaisesta maanpuolustushengestä, joka edelleen elää
vahvana ikäpolvesta toiseen. Samoin se oli osoitus Niesin kylän ja kyläläisten halusta toimia ja tehdä
asioita yhdessä. Iso kiitos

Juhlaan osallistunut kylän väki ja vieraat.

Kuvassa vasemmalta: Harri Laiho majuri evp, Erkki Kämäräinen everstiluutnantti evp,
Kalle Suopajärvi kapteeni evp, Arto Luosujärvi kapteeni evp, Jarno Mustonen yliluutnantti.
puheenjohtaja Jarno Mustoselle tapahtuman suunnittelusta ja toimeenpanosta sekä luonnollisesti

kaikille tapahtuman suunnitteluun ja valmisteluun
osallistuneille!

Harri Laiho
majuri evp
Kuvat Raija Suopajärvi

Reserviläisiä on ollut paikallispuolustusharjoituksissa ympäri
maata kuluneella viikolla
Maavoimat järjestää syyskuussa paikallispuolustusharjoituksia ympäri
Suomea. 9.–13. syyskuuta
välisenä aikana harjoituksiin osallistuu yhteensä
noin 4 100 Puolustusvoimien ja eri viranomaisten edustajaa. Harjoitusten reserviläisjoukot muodostuvat paikallisjoukoista.
Lisäksi harjoituksiin osallistuu armeijan palkattua henkilöstöä sekä sotilaspoliisikomppanioiden ja valmiusyksiköiden varusmiehiä.
Paikallispuolustuksen
tehtäviä nopeasti kehittyvissä tilanteissa harjoitellaan Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, KantaHämeessä, Keski-Suomessa, Kymenlaaksossa,
Lapissa, Pirkanmaalla ja
Uudellamaalla. Lapin harjoitus johdetaan Jääkäriprikaatin apulaiskomentajan eversti Jari Osmosen

toimesta ja se näkyy erityisesti Kemijärven suunnalla.
– Harjoitukset ovat
meille mahdollisuus kehittää paikallisjoukkojen valmiutta, taistelukykyä, johtamista ja varustusta,
toteaa Maavoimien valmiuspäällikkö, eversti Pasi
Hirvonen Maavoimien tiedotteessa.

Paikallispuolustusharjoitukset näkyvät
asutuskeskuksissa
– Reserviläisistä ja palkatusta henkilökunnasta
muodostetuilla paikallispataljoonilla on keskeinen
rooli yhteiskunnan tärkeiden toimintojen turvaamisessa. Paikallisjoukkojen vahvuus on oman toiminta-alueen vankka tuntemus ja tehtävän mukaan
räätälöity varustus ja koulutus.

Harjoiteltavia tehtäviä
ovat muun muassa tärkeiden kohteiden suojaaminen, aluevalvonta, vastustajan erikoisjoukkojen
torjunta ja muiden viranomaisten tukeminen.
– Harjoitukset ovat
meille erinomainen mahdollisuus näiden tehtävien harjoitteluun yhdessä
muiden
viranomaisten kanssa. Harjoituksista saamme havaintoja
ja palautetta, joka huomioidaan paikallispuolustuksen kehittämisessä.
Harjoituksissa on käytetty sivullisille vaarattomia paukkupatruunoita,
jotka aiheuttavat melua.
Harjoituksissa liikkuu runsaasti sotilasajoneuvoja,
kuten taistelupanssarivaunuja ja kuljetuspanssariajoneuvoja. Osaan harjoituksista on liittynyt lentotoimintaa.

Reserviläinen lehden
Paavo Airon
jutusta muokannut
Tero Hyttinen

Paikallispuolustusharjoitukset
pähkinänkuoressa
• Paikallispuolustusharjoituksia järjestetään Maavoimissa kahdesti vuodessa
(keväällä ja syksyllä) koko Suomen alueella.
• Harjoitusten teemat ja painotukset vaihtelevat harjoituksittain sen mukaan, mitä
osa-alueita halutaan painottaa tai millä paikkakunnalla harjoitellaan. Yleisiä harjoitusten tavoitteita ovat mm
• Tilannekuvan jakaminen eri viranomaisten välillä ja yhteisen tilannekuvan muodostaminen
• Johtaminen, tiedonvaihto ja yhteistoiminta eri johtokeskusten välillä
• Toiminta moniviranomaistilanteissa, niiden käytännön johtaminen, tiedonvaihto
ja raportointi
• Henkilöstön harjaannuttaminen sekä varusmiesten ja reserviläisten kouluttaminen paikallispuolustustehtäviin
• Valmiuden ja puolustuskyvyn luominen ja harjoittelu paikallistasolla
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Lotta- ja veteraanipäivä Pohjanrannassa 13.7.2019
Keminmaan Pohjanranta
jokimaisemineen sai vieraakseen n. 60 lottaa, veteraania ja vähän nuorempia
avustajia. Ilkka Suhonen ja
Marja-Liisa Rönkkö vastaanottivat vieraat ja toivottivat tervetulleiksi.
Keminmaan seurakuntapastori Juha Partanen toi
seurakunnan terveiset ja
mainitsi puheessaan mitä
uhrauksia ja epäitsekkäitä
ponnistuksia jouduitte
kokemaan sodan aikana.
Sota on sellainen tila, mitä
ei pitäisi koskaan syntyä.

Ennen lohisoppaa laulettiin ruokavirtenä virsi 472,
mä silmäni luon ylös taivaaseen. Maukas lohikeitto
kirvoitti kielet vanhojen
tapahtumien ja sota-ajan
muisteluun ja taisipa siinä
selvitä vähän nuorempiakin asioita.
Ilkka Suhonen toimi
juontajana ihan ”suomen
kielellä” vapaassa maassa.
Juhlatilaisuus oli järjestetty
edesmenneen maanpuolustusnaisten puheenjohtajan Maila Kraatarin muistorahaston varoilla.

Päivän musiikista huolehtivat suurella tunteella
ja sydämellä Tapio Jankkila
laulu, Markku Syväniemi
kitara ja Niko Mäenalanen hanuri. Marja-Liisa
Rönkkö esitti Yrjö Jylhän
runon Kirkastus. ”Äiti, sinä
minulle elämän annoit,
sinä minua sylissäs kannoit”.
Gramofonimusiikista
vastasivat Alatalon Pentti
ja Markku.

Antti Malmberg

Tapio Jankkila, Markku Syväniemi ja Niko Mäenalanen.

Etualalla seurakuntapastori Juha Partanen ja juhlavieraita.

Isäntinä toimi Ilkka Suhonen ja Marja-Liisa Rönkkö.

Eversti Takamaa
Jääkäriprikaatin
komentajaksi
Puolustusvoimain
komentaja on määrännyt Eversti SamiAntti Takamaan Jääkäriprikaatin
komentajaksi 1. syyskuuta 2019
lukien. Hän palvelee tällä hetkellä
ilmatorjunnan tarkastajana suunnitteluosastolla Maavoimien esikunnassa. Aiemmin hän on palvellut muun muassa Karjalan prikaatin esikuntapäällikkönä, osastopäällikkönä Maasotakoulussa
sekä patteriston komentajana Karjalan prikaatissa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2000 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2016.
Jääkäriprikaatin nykyinen
komentaja, eversti Jyrki Kaisanlahti on määrätty osastopäälliköksi
suunnitteluosastolle Maavoimien
esikuntaan. Aiemmin hän on palvellut muun muassa Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentajana, kriisinhallintatehtävässä
(Sector West/UNIFIL) apulaiskomentajana Libanonissa sekä sektorijohtajana Maavoimien esikunnassa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna
2000 ja hänet ylennettiin everstiksi
vuonna 2017.

Apulaispiiripäällikkö
Antti Tölli

Koulutuspäällikkö
Jarkko Junni

Koulutuspäällikkö
Jouko Talviaho

Tiedottaja
Taina Ylikangas

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
Jarkko Jaakola
puh. 040 573 4556
Tiedottaja
Pilvi Vihanta,
puh. 050 505 4066

MPK:n PSMPP:n kurssit
https://mpk.fi/pohjois-suomi/

Tiedottaja
Jarkko Jaakola

Tiedottaja
Pilvi Vihanta

5

6

3 • 2019

Lapin nuija

Valmiusyksikkö kaukopartiomarssilla
perinteitä kunnioittaen
Lapin jääkäripataljoonan valmiusvaiheen valmiusyksikkö, 2.Jääkärikomppania
suorittaa Itäkairassa kaksi kertaa vuodessa vaativan noin 150 kilometrin mittaisen marssin jalan tai suksin. Marssien reitit mukailevat Erillinen Osasto Savukosken takaa-ajoreittejä jatkosodan ajalta. Pitkien marssien aikana harjoitellaan erätaitoja sekä tutustutaan jatkosodan aikaiseen paikalliseen sotahistoriaan.

Pitkälle marssille ei lähdetä
kylmiltään
Jääkäriprikaatin valmiusvaiheen valmiusyksikkö on muodostettu 2.Jääkärikomppanian henkilökun-nasta ja varusmiehistä. Kaikki yksikön varusmiehet palvelevat 347 vuorokautta, joista ensimmäiset 5,5 kuukautta ovat koulutusvaihetta
ja viimeiset 6 kuukautta valmiusvaihetta.
Koulutusvaiheessa koulutta-jina toimivat ammattisotilaat siirtyvät valmiusvaiheessa kouluttamiensa joukkueiden toimiviksi jouk-kueenjohtajiksi ja -varajohtajiksi. Yksikkö osallistuu monipuolisesti
erilaisiin taistelu- ja viranomais-harjoituksiin sekä kansainvälisiin harjoituksiin niin
kotimaassa kuin ulkomaillakin. Etenkin
valmius-vaiheessa joukkoa harjoitetaan ja
valmennetaan niin fyysisesti kuin henkisestikin raskaissa harjoituk-sissa.
Viiden päivän kestoinen kaukopartiomarssi on yksi valmiusyksikön haastavimmista koitoksista. Marssin pituus on
sekä kesällä että talvella noin 150 kilometriä. Kaukopartiomarssin valmiusyksikkö suorittaa valmiusvaiheensa aikana.
Joulukuusta kesäkuuhun valmiudessa
oleva joukko suorittaa mars-sin hiihtäen
ja kesäkuusta joulukuuhun valmiudessa
oleva yksikkö taas suorittaa marssin jalan.
Vaikka marssit ovat jo pituutensa puolesta erittäin haastavia, todellinen haastavuus vaihtelee vuosittain keli-olosuhteiden mukaan. Välillä hanki kantaa paremmin, välillä huonommin. Kesällä helteet
tai vastavuo-roisesti vesisateet aiheuttavat
omat haasteensa.
Marssin haastavuudesta johtuen koitokseen ei lähdetä kylmiltään. Valmiusyksikkökoulutukseen kuu-luu omalta osaltaan
marssikoulutus, jossa joukko opetetaan
siirtymään pitkiäkin matkoja omalla lihasvoimalla. Marssikoulutuksen perusteet
opetetaan jo alokkaana peruskoulutuskauden aikana ja osaa-mista laajennetaan heti
valmiusyksikkökoulutuksen koulutusvaiheen alusta lähtien. Ennen valmiusvai-

heen aloittamista sotilaiden marssikuntoa testataan jääkärinmarssilla, jossa yksilökilpailuna marssitaan taisteluvarustuksessa vuorokauden ajan. Tavoitteena jokaisella on marssia vuorokauden aikana 75
kilometriä. Parhaat yltävät kesäisin yli 100
kilometrin ja talvisin jopa yli 130 kilometrin taipaleisiin. Jääkärinmarssi on yksittäiselle taistelijalle kova koitos, jossa menestyminen vaatii itsestään huolehti-mista.
Huoltoa vaatii niin jalkapohjat kuin pääkoppakin.

Marssi perinneyksikön jäljillä
Kaukopartiomarssin reitit perustuvat jatkosodan aikaisiin partisaanien takaaajoihin. Joulukuussa 1942 Pohjois-Suomen erämaakyliä ja siviiliväestöä suojaamaan perustettiin Erillinen osasto Savukoski. Osaston tehtävänä oli myös suomalaisten selustassa liikkuneiden partisaaniosastojen tuhoaminen. Eril-linen osasto
Savukosken varuskunta sijaitsi Savukosken kirkonkylän läheisyydessä, Kemijoen
var-ressa Saunakangas nimisellä paikalla.
Lähes kahden vuoden ajan eränkäyntitaitoiset ja kovakuntoiset Erillinen osasto
Savukosken sotilaat lähtivät kiireellisillä
hälytyksillä varuskunnastaan tavoittamaan vihollisen selustaan lähettämiä partisaaniosastoja.
Jääkäriprikaati on vaalinut Erillinen
osasto Savukosken perinteitä kesästä 1996
lähtien. Aikaisemmin perinteiden ylläpitämisestä ja vaalimisesta vastasi Lapin
Jääkäripataljoonan Sissikomppania, joka
muu-ten oli valtakunnan viimeinen Sissikomppania. Yksikön nimi muutettiin
vuonna 2015 Tiedustelu-komppaniaksi
ja vuonna 2016 komppania lakkautettiin
kokonaan. Vuoden 2018 alusta Erillinen
osas-to Savukoski määrättiin Lapin Jääkäripataljoonan 2.Jääkärikomppanian perinneyksiköksi. 2.Jääkärikomppanian koulutus ja toiminta valmiusvaiheen valmiusyksikkönä sisältää runsaasti saman-kaltaisuuksia perinnejoukkonsa koulutuksen ja

Rajan ylivääpeli evp Pertti Kallio opettaa valmiusyksikön sotureille perinteisen rakotulen rakentamisen.

Jääkärinmarssin lähtö: 24h ja 100 km edessä.

toiminnan kanssa. Valmiusvaiheen valmiusyksikkö kouluttaa ja harjoituttaa henkilöstöään vaativissa Pohjois-Suomen olosuhteissa ja tehtävien toteuttami-nen on
kyettävä tarvittaessa aloittamaan nopeastikin. Yksikön koulutus on myös tavanomaista varus-mieskoulutusta monipuolisempaa sekä fyysistä ja psyykkistä suorituskykyä tehokkaasti kehittävää. Erä- ja
selviytymistaidot kuuluvat olennaisena
osana 2.Jääkärikomppanian henkilöstön
koulutukseen.

Keväällä Kuoskusta Siuloivalle
Kevään kaukopartiomarssi mukailee niin
sanottua Mikkelitunturin takaa-ajoa, jossa
Erillinen osasto Savukosken sotilaat ajoivat takaa noin sadan hengen vahvuista
partisaaniosastoa keväällä 1944. Sillä
kertaa partisaaniosaston jäljet huomattiin
ennen kuin se ehti tehdä iskua suomalaisiin kyliin. Takaa-ajo alkoi Nousun kylän
tienoilta ja sitä jatkui noin 150 kilometrin
matkan ja neljän vuorokauden ajan välillä taistellen lähes silloiselle valtakunnan

rajalle saakka. Vihollisen osastoa ei saatu
kokonaan tuhottua, vaikkakin sille aiheutettiin muutaman kymmenen miehen tappiot. Omiltakaan tappiolta ei vältytty, haavoittuneiden joukossa oli myös yksi maineikkaimmista Erillinen osasto Savukosken sotilaista, Man-nerheim-ristin ritari
nro. 72, luutnantti Olavi Alakulppi.
Vuosittain kevään kaukopartiomarssi
alkaa valmiusyksikön seppeleen laskulla
Kuoskussa partisaa-nien uhrin muistomerkille. Harjoitusta edeltävänä päivänä
valmiusyksikölle on kirjailija ja sotahistorioitsija Veikko Erkkilän pitämillä oppitunneilla taustoitettu Neuvostoliiton jatkosodan aikaista parti-saanitoimintaa.
Samalla yksikölle on esitelty jatkosodan
aikaista suomalaista ja neuvostoliittolaista
aseistusta. Muistotilaisuuden jälkeen valmiusyksikkö ryhmittyy Saunakankaalle ja
tutustuu samalla Erillinen osasto Savukosken varuskuntaan.
Varsinainen marssi käynnistyy varhain seuraavana aamuna, jolloin valmiusyksikkö aloittaa hiihto-marssin Nousun

Kaukopartiomarssi päättyy Kuskoivan laella rajakasteeseen. Kuva kevään 2019 kaukopartiomarssilta.
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uhrien löytymisestä sekä ylipäänsä sotavainajien etsinnästä. Paikalle lasketaan seppele,
jonka jälkeen joukkueet aloittavat kilpamarssin kohti Kuskoivaa ja rajakastetta.

Perinteiden vaaliminen osana
koulutusta
Lapin jääkäripataljoonan joukot ovat jo vuosikymmenten ajan toteuttaneet perinteiden vaalimista osana jokapäiväistä koulutustaan. Tästä esimerkkinä mainittakoon muun
muassa jokaisen saapumiserän suo-rittama
valamarssi sekä vuosittain järjestettävä Jeesiön lenkki -polkupyöräilykilpailu. Perinteiden vaa-liminen ei ole pelkästään historian
opettamista oppitunneilla vaan se voidaan
mielenkiintoisella tavalla yhdistää joukon
kouluttamiseen ja suorituskyvyn kehittämiseen. Kaukopartiomarssi on tästä oiva esimerkki. Saadun palautteen perusteella marssia pidetään yhtenä varusmiespalveluksen
haastavimpana, mutta samalla myös mielenkiintoisimpana koitoksena.
Valmiusyksikkö kiittää kaukopartiomarssin koulutuksellisesta tuesta kirjailija Veikko
Erkkilää, rajan ylivääpeli Pertti Kalliota sekä
Sotavainajien etsintäryhmän Lapin osastoa. Huollollisesta tuesta kiitäm-me Kairijoen Eräkeskusta, Metsähallitusta, Savukosken kuntaa sekä Sodankylän Sotilaskotiyhdistys-tä. Erityiskiitos kokemusten jakamisesta Sirkka Lakelalle.
Kesällä 2019 valmiusyksikkö osallistui kaukopartiomarssin aluksi Seitajärven partisaani-iskun 75-vuotismuistotapahtumaan.
kylän liepeiltä. Ensimmäisen päivän etappi
on noin 35 kilometrin mittainen. Päivän
aikana tutustutaan jatkosodan aikaisiin
kenttävartioihin ja harjaannutaan vihollisosaston hiihtojälkien havainnoinnissa.
Takaa-ajon ensimmäinen yö vietetään
tulilla Pesosjängänvaarassa, jossa Erillinen osasto Savukoski aikanaan sai vihollisen mottiin. Muutaman tunnin pysähdyksen jälkeen motti pur-kaantui ja takaaajo jatkui noin 30 kilometrin matkan Kullavaaran alueelle. Kullavaarassa joukko
yö-pyy rakotulilla luonnon materiaaleista
rakennetuissa laavuissa. Kolmas marssipäivä on noin 25 kilo-metrin mittainen ja
se päättyy Siuloiva-tunturin juurelle, jossa
joukko majoittuu lumikieppeihin. Neljäntenä marssipäivänä joukko tutustuu
Siuloivan päältä Tenniöjoen taisteluun.
Varsinaisen takaa-ajon seuraaminen päättyy tähän, sillä jatkosodan aikainen takaaajoreitti jatkui nykyisen valtakunnan rajan
toiselle puolen. Siuloivalta yksikkö hajaantuu ja siirtyy joukkueittain noin 25 kilometrin matkan Tak-kaselkätunturin eteläpuolelle, jossa majoitutaan viimeiseksi
yöksi lumikammeihin.
Viimeisenä marssipäivänä suoritetaan
noin 20 kilometrin mittainen joukkueiden välinen kilpamarssi Kuskoiva-tunturin päälle. Kuskoivan päällä marssin
suorittaneet saavat rajakasteen, joka on
Lapin Jääkäripataljoonan edeltäjäjoukon,
Jääkäripataljoona 1:n perinne Terijoelta
1920-luvulta.

Kesällä Seitajärven partisaaniiskuun tutustuen
Kesän kaukopartiomarssi seuraa Seitajärven partisaani-iskusta käynnistynyttä
takaa ajoa. Harjoitus alkaa Seitajärveltä,
jossa valmiusyksikkö laskee seppeleen
partisaani-iskun uhrien muistomerkille.
Seppeleen laskun jälkeen joukko tutustuu Seitajärvellä iskun kulkuun kirjailija
Veikko Erkkilän joh-dolla. Mahdollisuuksien mukaan samalla tavataan iskusta selvinneitä siviileitä. Partisaani-iskuun tutus-

tumisen jälkeen joukko ryhmittyy Saunakankaalle valmistautumaan haastavaan
koitokseen.
Erillinen osasto Savukosken varuskunnassa vietetyn yön jälkeen valmiusyksikkö
aloittaa marssin Sei-tajärven kylästä, josta
ensiksi marssitaan muutaman kilometrin
matka Paavonmaan muistomerkille. Paavonmaassa valmiusyksikkö laskee seppeleen paikalle teloitettujen kyläläisten muistoksi. Ensim-mäisen päivän marssi päättyy noin 40 kilometrin päähän Kairijoen
eräkeskuksen maastoon, jonka tie-noilla
myös Erillinen osasto Savukosken miehet
aikoinaan pysähtyivät levolle. Toisena päivänä mars-sia jatketaan Kairijoen eräkeskuksen emännän valmistaman herkullisen pätämin jälkeen Järvijängän-järven
taistelupaikalle, jossa takaa-ajajat ensimmäistä kertaa tavoittivat partisaanit. Vielä
löydettävissä oleviin taistelupaikkoihin
tutustutaan huolella ennen marssin jatkamista seuraavalle yöpymispaikalle Kemijokivarteen. Toisena päivänä kävelyä tulee
yhteensä noin 35 kilometriä. Kolmantena
marssipäi-vänä joukko tutustuu Kemijoen
ylityspaikkaan, johon takaa-ajajat saivat
tuhottua yhden partisaani-ryhmän. Taistelupaikkaan tutustumisen jälkeen joukko
siirtyy noin 15 kilometrin matkan Reutuvaaran vanhalle savottakämpälle, jossa
vietetään ansaittua huoltopäivää saunomisen merkeissä.
Neljännen marssipäivän aluksi valmiusyksikkö tutustuu Petäjä-Raatelmaselässä
sijaitsevaan partisaa-nien tukikohtaan.
Ympäripuolustettavaksi rakennetusta
tukikohdasta on selvästi löydettävissä
useita kymmeniä taisteluasemia. Partisaanien tukikohdasta matka jatkuu joukkueittain hajaantuneena noin 40 kilometrin
päähän Verkkomaselkään, jossa viimeinen yö vietetään Värriöjoen varrella. Viimeisenä marssipäivänä tutustutaan Kieroharjun murhapaikkaan, jossa partisaanit teloittivat viimeiset Seitajär-veltä viemänsä vangit. Samalla Sotavainajien etsintäryhmän Lapin osaston edustaja kertoo

Kesän kaukopartiomarssilla ylitettiin useita Itäkairan vesistöjä.
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Lapin reservipiirien emeritius toiminnanjohtaja
Kai Leinosen kynästä

Reserviläisammunnan piirinmestaruudet
ratkottiin Ylitorniolla 8.6.2019

Jottei totuus unohtuisi
Suomalaisten maanpuolustustahto on maailman mittakaavassa ainutlaatuisen
korkea, vaikka Maanpuolustuksen tiedotuskunnan gallupluvut välillä huojahteleekin alaspäin. Vain kreikkalaisten maanpuolustustahto lähestyy suomalaisten mitattuja lukuja.
Kohtasin uudelleen tämän tosiseikan kun Kansallisarkiston johtaja Nuortevan johdolla tehtiin keväällä selvitystä suomalaisten SS-miesten mahdollisesta
osallistumisesta juutalaisten tuhoamiseen heidän taistellessaan Saksan armeijassa Venäjän aroilla toisessa maailmansodassa.
Tutkimushan ei sinällään tuonut mitään varmuutta puoleen eikä toiseen.
Lähinnä erilaisia ”minusta tuntuu” ja ”olen kuullut” tasoisia päätelmiä, jotka
eivät olisi missään oikeudessa riittäneet todistusaineistoksi väittipä johtaja
Nuorteva mitä tahansa.
Kansaiväliset SS-divisioonat
Suomalaisia taisteli ”panttipataljoonassa” 1200 miestä ja heidät kotiutettiin
takaisin Suomeen heti sopimuksen loppumisen jälkeen. Heidän taistelunsa
olivat osa Waffen-SS:n divisioonien taisteluita. Todistetusti pääosin juutalaisväestöön kohdistuvat raakuudet teki Totenkopf SS -divisioona. Tämä divisioona seurasi varsinaisten taistelevien joukkojen perässä murhaten, raiskaten
ja ryöstäen.
Todella merkilliseen ”ilmiöön” törmäsin tämän asian tiimoilla tutkiessani
kirjastoani. Vaikka Suomi taisteli Saksan rinnalla oli suomalaisten ko. sotilaiden lukumäärä erittäin pieni. Heti Suomen Talvisodan päättymisen jälkeenhän
huhtikuussa 1940 Natsi- Saksa hyökkäsi Tanskaan ja Norjaan ja alisti ne valtaansa lyhyen taistelun jälkeen. Olisi luullut, että tanskalaiset ja norjalaiset sen
tähden olisivat kieltäytyneet kaikesta yhteistyöstä valloittajien kanssa. Luulo ei
ole tiedon väärti.
Norjalaisia taisteli Saksan SS joukoissa 6000 miestä ja tanskalaisia peräti 9000
miestä. Todella paljon Suomesta lähteneisiin 1200 mieheen verrattuna. Vielä
hurjempia lukuja löytyy Hollannista ja Belgiasta. Hollantilaisia oli mukana SSjoukoissa 60 000 ja belgialaisia 43 000 miestä – näin siis Saksan miehittämistä
maista. Todella erikoinen oli Bosnian muslimien 17 000 miehen joukko SSdivisioona Handschar:ssa. Heille sallittiin jopa islamin uskonnon harjoittaminen, vaikka uskonto oli Himmlerin SS-joukoissa aivan kielletty asia. Kaikki
nämä em. valtiothan olivat Saksan sotajoukkojen alistamia ja terrorisoimia.
Jopa ”puolueettomasta” Ruotsista oli SS-joukoissa mukana sotilaita - tosin vain
180 henkeä. Saksan SS-joukoissa soti kaikkiaan yli 15 eri kansallisuutta.
Olivatpa syyt näiden todella suurten miesmäärien osallistumiseen mitkä
tahansa, laittaa se suuren kysymysmerkin ko. kansojen isänmaallisuuden ja
kansallisen yhtenäisyyden kohdalle. Kuinka valloitettujen maiden kansalaiset
lähtivät vapaaehtoisesti mukaan Natsi-Saksan sotakoneeseen. Kuinka vapaudessa läntisessä kulttuuriympäristössä eläneet ihmiset lähtivät mukaan Hitlerin tapaisen pyövelin kelkkaan? Olipa syynä sitten taistelu Stalinin Bolsevismia vastaan tai mikä tahansa vanha kauna, ovat nämä miesmäärät valloittajamaan joukoissa todella mittavia ja käsittämättömiä.
Kyllä suomalaisten halu puolustaa omaa vapaata isänmaataan oli harvinainen ilmiö toisen maailmansodan aikana ja on sitä edelleen. Reserviläisjärjestöjen vapaaehtoinen maanpuolustustyö on henkinen selkäranka, jota pitää ylläpitää ja kasvattaa edelleen. Meidän on kerrottava tosiasiat ja uskallettava puolustaa vakaumustamme myös jo rauhan aikana.

Kai Leinonen

Kokonaiskilpailun voiton Markku Räisänen (kesk.), hopeaa Simo Rousu (vas.) ja pronssia Lasse Korpi (oik.), jotka kaikki edustavat Ylitornion Reserviläisiä. Kuva Pasi Jäntti.
R es er v i l äis ammunnan
piirinmestaruuskilpailut
järjestettiin Ylitorniolla
8.6.2019 Ylitornion Reserviläisten ja Reserviupseerien toimiessa kilpailun isäntinä. Aiemmin kilpailu on ollut tunnettu Palvelusammuntana. Säännöt eivät ammunnassa ole
muuttuneet nimeä lukuun
ottamatta. Reserviläisammunta on hyvin suosittu ampumamuoto mm.
yhdistysten viikkoammunnoissa.

Kilpailunjohtajana toimi
Reserviläispiirin puheenjohtaja Simo Rousu ja
tulospalvelusta
vastasi Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja Tero Hyttinen. Sää suosi kisoja. Keli
oli helteinen ja etelätuuli
vaihteli kolmesta reiluun
kuuteen metriin sekunnissa.
Piirikisoihin oli ilmoittautunut 10 ampujaa. Ilmeisesti osallistujia verotti jonkin verran
Sodankylässä samanai-

kaisesti järjestetty kasaammuntakilpailu.
Reserviläisammunta 1:n
(10 laukausta makuulta
150 m) piirinmestaruuden
voitti Ylitornion Reserviläisten Markku Räisänen tuloksella 97 pistettä. Hopeamitalin jakoivat Keminmaan Reserviläisten Rauno Simula ja
Ylitornion Reserviläisten
Lasse Korpi, jotka ampuivat molemmat 96 pistettä.
Kun molempien napakymppien, kymppien ja

Lapin Maanpuolustuksen Tuki ry:n
jäsenet maanpuolustuksen tukena
Alaräisänen Timo
Hietala Kosti
Hyttinen Tero
Hänninen Tapio
Kivi Jyrki
Kraatari Pekka
Markkanen Esa
Mikkola Veli-Matti
Mikkonen Juha
Pernu Heikki
Ranta Kristian
Rautiainen Seppo
Riipi Esa
Rousu Simo
Rönkkö Tapani
Syväniemi Hannu
Torvinen Pentti
Tuomi Kari
Tölli Antti

LAPIN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY
Häkinrinne 1, 96900 Saarenkylä
NORDEA FI77 1134 3000 1431 65
Tue maanpuolustusta ja liity
jäseneksi
Henkilöjäsen
Yhteisöjäsen
150,00 €

50,00 €
300,00 tai

Lapin Reservipiirien tukija
jo 34 vuoden ajan.
Liity mukaan isänmaalliseen
tukijajoukkoon.
300 € tukimaksulla saa yhteisöjäsen
Lapin Nuija -lehteen 90 x 40 mm
mustavalkoisen ilmoituksen jokaiseen
numeroon (4kpl/vuosi) ja 150 €
maksulla 45 x 40 mm ilmoituksen.
Henkilöjäsenten nimet painetaan
jäsenlehteen.

Lapin nuija
ysien määrä oli identtinen meni hopeamitali tällä
kertaa jakoon.
Reserviläisammunta 2:n
(18 laukausta 3 x 6 laukausta kääntyviin tauluihin,
150 m) vei Simo Rousu
hyvätasoisella tuloksella
152 pistettä. Hopealle
sijoittui Markku Räisänen
ja pronssia otti Simula 141
pisteellä.
Pistoolilajeissa tulostaso jäi tällä kertaa odotettua vaisummaksi Reserviläisammunta 3:n (25 m,
10 laukausta) piirinmestaruuden vei Markku Räisänen 96 pisteellä, hopeaa
otti Veitsiluodon Reserviupseereiden Mauri Koitila 93 pisteellä ja pronssille jäi samalla pistemäärällä 93 Simo Rousu.
Rousun pronssi ratkesi
Tulokset:
Sija Sotilasarvo
1. Korpraali
2. Kersantti
3. Jääkäri
4. Tykkimies
5. Jääkäri
6. Kapteeni
7. Alikersantti
8. Kapteeni
9. Jääkäri
10. Lentostm

Nimi		
Markku Räisänen
Simo Rousu
Lasse Korpi
Joel Vikström
Rauno Simula
Tero Hyttinen
Pasi Huhtalo
Mauri Koitila
Pasi Jäntti		
Matti Perälä
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Ajan hermolla
Pääministeri vie ja komentaja vikisee
Tuore pääministeri Antti Rinne näytti puolustusvoimien uudelle komentajalle Timo Kiviselle kaapin paikan toteamalla, että komentajan tehtävä on
toteuttaa poliitikkojen määrittämää politiikkaa: ”Suomessa häntä ei heiluta koiraa vaan koira heiluttaa häntää tarvittaessa”. Nousiko pääministerin lausahduksesta myrsky vesilasissa, vai mistä asiassa oikein oli kyse?
Lapin tämän hetken paras reserviläisampuja Markku
Räisänen valmistautuu pistoolisuoritukseen. Kuva Tero
Hyttinen
hänen ammuttuaan yhden
napakympin vähemmän
kuin Koitila.
R e s e r v i l äis am mu nt a
4:ssä (25 m, 10 laukausta
kääntyviin tauluihin tuplalaukauksina) piirinmestaYhdistys		
RA 1
Ylitornion Reserviläiset
97
Ylitornion Reserviläiset
81
Ylitornion Reserviläiset
96
Ylitornion Reserviläiset
87
Keminmaan Reserviläiset 96
Ylitornion Reserviupseerit 89
Rovaniemen Reserviläiset 68
Veitsiluodon Reserviupseerit 83
Keminmaan Reserviläiset 86
Ylitornion Reserviläiset
0

ruuteen ylsi hivenen yllättäen Ylitornion Reserviläisten Joel Vikström 82
pisteellä, hopeaa Markku
Räisäselle 78 pisteellä ja
pronssia otti Simo Rousu
71 pisteellä. TH

RA 2
143
152
137
138
141
131
73
81
23
0

RA 3
96
93
91
82
86
41
84
93
78
30

RA 4
78
71
68
82
62
49
59
26
39
19

Yht.
414
397
392
389
385
310
284
283
226
49

RUL:n toimintalomake on uudistettu
Toimintalomake uudistettiin keväällä 2019 ja otettiin käyttöön nyt toukokuussa. Uusi
toimintalomake vastaa liiton toimintatavoitteita aikaisempaa paremmin ja on selkeämpi
kuin vanha toimintalomake.
Toimintalomake avataan samasta paikasta kuin aikaisemminkin, liiton verkkosivuilta www.rul.fi sivun oikeasta alalaidasta sisään kirjautumalla. Puuttuvia tunnuksia
voi pyytää liiton järjestösihteeriltäjarjesto@rul.fi.
Ohjeet uuden toimintalomakkeen täyttämiseen löytyvät liiton tiedostopankista
täältä:https://www.rul.fi/tiedostopankki/#/40
Toimintalomakkeessa on kolmen eri tapahtuman kategorioita:
•
Yhdistyksen järjestämät tapahtumat
•
Muiden tapahtumiin osallistuminen
•
Yläjärjestöjen toimintaan osallistuminen
Yhdistyksen järjestämät tapahtumat ovat tapahtumia, jotka ovat yhdistyksen suunnittelemia ja toteuttamia. Niistä löytyy merkintä yhdistyksen toimintasuunnitelmasta tai
pöytäkirjasta. Ne ovat siis ennakkoon suunniteltuja ja niiden järjestämisestä on tehty
yhdistyksessä päätös. Tapahtuma voi olla esimerkiksi MPK:n kurssi, jos se on yhdistyksen organisoima (esim. jotos). Jos useampi yhdistys järjestää yhdessä jonkin tapahtuman
voi jokainen merkitä toiminnan oman yhdistyksen toimintalomakkeeseen.
Muiden toimintaan osallistuminen tarkoittaa sellaista toimintaa, jolloin yhdistys on
lähettänyt osallistujia muiden yhdistysten tai toimijoiden tapahtumiin. Tällöin järjestämisvastuu on jossain muualla kuin omassa yhdistyksessä. Kuten omien tapahtumien
kohdalla, myös muiden toimintaan osallistuminen tulee olla yhdistyksessä suunniteltua
ja täten myös joko toimintasuunnitelmaan tai muihin yhdistyksen virallisiin dokumentteihin kirjattua – ei ole tarkoituksenmukaista kysellä yhdistyksen jäseniltä mihin kukin
on vuoden aikaan osallistunut.
Yläjärjestöjen toimintaan osallistuminen tarkoittaa piirin, RUL:n tai RESUL:n tapahtumiin osallistumista. MPK:n tapahtumista kirjataan kouluttajakurssille tai muuhun
vastaavanlaiseen pätevöittämiseen osallistujien lähettäminen.
Toimintalomaketta tullaan kehittämään yhdistyksistä ja piireiltä saadun palautteen
perusteella. Voitte siis lähettää kommentit ja kehitysehdotukset liiton järjestösihteerille
Susanna Takamaalle sähköpostiin jarjesto@rul.fi. Vastaavasti kaikissa kysymyksissä ja
ongelmissa voitte kääntyä järjestösihteerin puoleen. Koska uusi toimintalomake rakennettiin vanhan toimintalomakkeen päälle, kaikki aikaisemmat toimintalomakkeelle
tehdyt merkinnät ovat poistuneet Jäsenportaalista. Kaikki vanhan toimintalomakkeen
merkinnät löytyvät Excel-muodossa ja niitä voi tarvittaessa pyytää liiton järjestösihteeriltä.

Elokuussa toimittajat ja some-kommentaattorit älähtivät alkukesästä pääministeriksi nimitetyn Antti Rinteen (sd) kommentista. Rinteen mukaan puolustusvoimien tehtävänä on toteuttaa poliitikkojen määrittämää poliittista linjaa.
Lausahdus oli ilmeisesti suunnattu niin ikään kesällä puolustusvoimien uudeksi
komentajaksi nimitetylle kenraaliluutnantti Timo Kiviselle. Julkisessa keskustelussa ihmeteltiin pääministerin tarvetta ripittää uutta komentajaa näin julkisesti.
Lausahduksen nostattamaa kohua käsiteltiin monissa medioissa ja pääministeri Rinne riensi myös itse selittämään lausuntoaan. Mutta mistä pääministerin
toteamuksessa oikeastaan oli kyse?
Juristina pääministeri Rinne lähestyi asiaa varmaankin perustuslain toimivaltasääntöjen näkökulmasta: kuka päättää ja mistä? Tämä on juristille varsin luontainen tapa ajatella. Samassa asemassa olisin saattanut itsekin todeta jotain vastaavaa.
Sauli Niinistön (kok) presidenttikausien aikana olemme tottuneet puolustuspolitiikkaa aktiivisesti kommentoivaan presidenttiin, mutta puolustuspolitiikkaa
aktiivisesti kommentoiva pääministeri on meille jotain uutta. Kohu nousi siis
siitä kuka asiaa kommentoi, eikä siitä mitä itseasiassa sanottiin. Nähdäkseni pääministeri totesi vain itsestäänselvyyden.
Suomen perustuslaki sääntelee toimivallanjakoa eri valtioelinten välillä. Keskeiset toimielimet tässä yhteydessä ovat presidentti, valtioneuvosto (hallitus) ja
puolustusvoimien komentaja. Toimielinten lisäksi on hyvä hahmottaa ero puolustuspolitiikan ja puolustusvoimien sisäisen toiminnan välillä. Jälkimmäisellä
tarkoitan puolustusvoimien linjaorganisaation piirissä tapahtuvaa, sotilaskäskyihin perustuvaa toimintaa.
Perustuslain pohjalta voidaan esittää toimivaltaa koskeva seuraavan lainen
jaottelu: i) asiat, joista tasavallan presidentti päättää ylipäällikkönä; ii) asiat, joista
presidentti päättää yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa; iii) asiat, joista
valtioneuvosto tai yksittäinen ministeri päättää; ja iv) asiat, joista puolustusvoimien komentaja päättää.
Esimerkiksi perustuslain 129 §:n mukaan tasavallan presidentti päättää ”valtioneuvoston esityksestä” puolustusvoimien liikekannallepanosta. Perustuslain
58 §:n mukaan presidentti päättää sotilaskäskyasioista ”ministerin myötävaikutuksella”. Sodasta ja rauhasta presidentti päättää puolestaan perustuslain 93 §:n
mukaan ”eduskunnan suostumuksella”. Keskeiset ulkopolitiikkaa ja puolustuspolitiikkaa koskevat päätökset tehdään siis yhdessä presidentin ja valtioneuvoston
kesken. Lisäksi on olemassa joitain ulko- ja puolustuspolitiikkaan liittyviä asioita, joista maan hallitus päättää itse ilman presidenttiä.
Puolustuspolitiikka ja puolustustoimet ovat siis kasi eri asiaa. Hieman yksinkertaistaen voidaan todeta, että eduskunnan luottamusta nauttiva hallitus päättää edellisestä, kun taas ylipäällikkö ja komentaja jälkimmäisestä. Perustelut tälle
ovat harvinaisen selvät: demokraattisessa oikeusvaltiossa valtaa voi käyttää vain
vaaleilla valittu enemmistö. Puolustusvoimien tehtävänä on toteuttaa tämän
enemmistön määrittämää puolustuspolitiikkaa ja turvata demokraattisen oikeusvaltion säilyminen ulkoisen vaaran uhatessa.
Puolustusvoimien uusi komentaja kenraaliluutnantti Kivinen olisi voinut yhtä
hyvin todeta, että pääministerin pitää pysyä rootelissaan eikä hänen tule sekaantua sotilaskäskyasioihin. Näin todetessaan komentaja olisi ollut yhtä oikeassa,
kuin mitä pääministeri Rinne oli oman toteamuksensa kanssa.
Komentaja Kivinen ei kuitenkaan tainnut itse osallistua julkiseen keskusteluun, tai ainakaan hänen mahdollisesta kommentoinnistaan ei uutisoitu yhtä
näyttävästi kuin pääministerin toteamuksesta. Komentajan hiljaisuus kertoo
siitä, että hän ymmärtää miten järjestelmämme toimii, eikä hänellä siksi ollut
tarvetta huudella asiasta lehtien palstoilla. Pääministeri Rinteen lausahduksessa
ei lopulta ollut mitään ihmeellistä, eikä hän edes yrittänyt puuttua asioihin, jotka
kuuluvat selkeästi komentajan toimivaltaan.
Mitä opimme tästä kohusta? No ainakin sen, että kärpäsestä tehtiin taas härkänen. Se tuntuu olevan keltaisen lehdistön tehtävä. Tämä pätee varsinkin kesällä,
kun ei ole mitään oikeaa uutisoitavaa. Todellisuudessa tällainen näennäiskohu
kertoo siitä, kuinka hyvin demokraattinen oikeusvaltio toimii Suomessa, sillä
meillä ei ole ollut oikeita valtioelinten välisiä valtakamppailuita. Sotilaitten rooli
oikeusvaltiossa puolestaan on harvinaisen selvä. Meille reserviläisillehän se opetetiin jo sotilasvalassa: lupaamme puolustaa laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Perustuslaki määrittää sen, mitä nämä tarkoittavat.

Tomi Tuominen

Kirjoittaja on reservin luutnantti ja oikeustieteen tohtori
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Lapin nuija
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Lippujuhlan päivän paraati palasi Rovaniemelle ja Jätkänkynttilän sillalle 8 vuoden tauon jälkeen.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän
paraati järjestettiin Rovaniemellä
Paraatiin osallistui joukkoja maa-, meri- ja ilmavoimista, Maanpuolustuskorkeakoulusta, Lapin rajavartiostosta sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöistä yhteensä noin 1000 henkilöä ja noin 50 ajoneuvoa.
Paraati oli iso ponnistus
paitsi puolustusvoimille
myös Rovaniemen kaupungille ja muille alueen
turvallisuusviranomaisille.
Paraatin päävastuullisena
joukko-osastona toimi
Lapin lennosto ja valmistelut aloitettiin reilu vuosi
ennen paraatia. Liikennejärjestelyt, turvallisuus,
logistiikka, siirtymiset ja
moni muu yksityiskohta
piti ottaa huomioon, että
kaikki toimi sujuvasti.
– Toki olemme erittäin
iloisia ja innostuneita lippujuhlan päivän paraatin
saamisesta juuri Rovaniemelle, kaupunginjohtaja
Esko Lotvonen sanoo.
– Yhteistyö puolustusvoimien kanssa on sujunut äärimmäisen hyvin ja
suunnitelmallisesti. Puolustusvoimat oli hyvin
ajoissa liikkeellä meidän

suuntaan valmisteluissa.
Myös Lapin lennoston
komentaja eversti Antti
Koskela oli erittäin tyytyväinen paraatin järjestelyihin.
– Paraatin järjestäminen erittäin harjoitusten
täytteisen talven ja kevään
päätteeksi oli lennoston
henkilöstöltä huomattava rutistus ennen kesälomia. Hyvin suunniteltu oli
taas kerran puoliksi tehty.
Toteutus meni suunnitelmien mukaan, riskitekijät tunnistettiin ajoissa ja
niihin varauduttiin riittävillä resursseilla. Valtakunnallisen paraatin järjestelyt vaativat aina yhteistoimintaa laajasti eri toimijoiden kanssa. Omasta
puolestani haluan kiittää erityisesti Rovaniemen kaupunkia, Jääkäriprikaatia, Lapin Poliisi-

laitosta ja kaikkia muita
tahoja, jotka mahdollistivat onnistuneen paraatin toteutuksen. Paraatin
suunnittelussa ja toteutuksessa kiteytyi hyvin paraatin teema: ”Maanpuolustus kuuluu kaikille”, eversti
Koskela toteaa.

Paraati näkyi
ympäri kaupungin
keskustaa
Päivän juhlallisuudet
alkoivat seppeleenlaskulla
Rovaniemen sankarihautausmaalla, jossa laskettiin
talvi- ja jatkosodan muistomerkille seppele. Tilaisuuden arvokkuutta lisäsi
sotilassoittokunta. Tämän
jälkeen aamu jatkui juhlallisella lipunnostolla Lordin
aukiolla aivan Rovaniemen
ytimessä, jossa kielekkeinen valtiolippu nostettiin
salkoon juhlavin menoin.
Kalustonäyttely Vanhalla
torilla oli avoinna koko
päivän ja se houkutteli
kaupunkilaisia ja turisteja
tutustumaan paremmin
puolustusvoimien toimin-

taan. Näyttelyssä oli esillä
maavoimien, ilmavoimien
ja rajavartiolaitoksen suorituskykyisintä kalustoa
sekä tietysti Sotilaskodin
myyntipiste.
Paraatikatselmus pidettiin Keskuskentällä ja ohimarssi Jätkänkynttilän sillalla. Sekä katselmusta että
ohimarssia oli seuraamassa
runsaasti yleisöä vaikka
sää oli kaikkea muuta kuin
kauniin kesäinen. Paraatikatselmuksen ja ohimarssin juonsi yleisölle reservin
kersantti Minna Ruolanto.
Paraatin otti vastaan
ilmavoimien komentaja
kenraalimajuri Pasi Jokinen ja paraatijoukkoja
komensi ilmavoimien esikuntapäällikkö prikaatikenraali Jari Mikkonen.
Kenttähartauden toimitti
kenttärovasti Kari Mannermaa.
Kenraalimajuri Jokinen
korosti katselmuksen juhlapuheessa koko Suomen
puolustamista ja reserviläisten merkitystä maanpuolustuksessa.

– Sotilaallinen varustautuminen ja toiminta on
kasvanut pohjoisilla lähialueillamme. Tämä alleviivaa puolustusvoimien
tehtävää puolustaa koko
maata. On tärkeää, että
alueellamme ei ole turvallisuusvajetta. Puolustusvoimat operoi maan joka kolkassa, myös Pohjois-Suomessa. Koko maan puolustuskyky ja toimintakyky
vaativissa olosuhteissa
toteutetaan laajalla ja hyvin
koulutetulla reservillä, jota
tuotetaan Suomen mallin
mukaisesti yleisen asevelvollisuuden turvin.
Myös kenttärovasti Mannermaa painotti hartaudessaan, että maanpuolustus kuuluu kaikille.
– Maanpuolustuksessa ei
ole kyse jostain ulkopuolisesta jutusta, vaan mahdollisuudesta osallistua.
Olemme kaikki osakkaita:
monet asepalveluksen ja
reservin kautta. Ja lopulta
kaikki omalla panoksellamme. Maanpuolustus
on kuin ryhmäni nuotio-

rastilla: ihmisjoukko, joka
tarvittaessa asettuu suojaamaan oman yhteisönsä
lämmittävää liekkiä kylmältä tuulelta. Sekin kestää
uskon, toivon ja rakkauden
varassa.

Ohimarssi
Jätkänkynttilän
sillalla huipensi
paraatipäivän
Paraatipäivän kohokohtiin kuului ehdottomasti
ohimarssi tänä vuonna 30
vuotta täyttävällä Jätkänkynttilän sillalla.
Ohimarssin otti vastaan ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Pasi
Jokinen seurassaan sotaveteraani Jorma Savukoski ja Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen. Ohimarssin aloittivat
perinteiseen tapaan jalan
marssivat osastot, joiden
jälkeen nähtiin moottoroitujen osastojen marssi.
Marssiosastot saapuivat
Toripuistikkoa pitkin, Valtakadun risteyksestä kohti
Ounasvaaran suuntaa Jät-
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16. toukokuuta armeijan
lippujuhlan nimellä. Tuona
päivänä vuonna 1918 valkoisten joukot marssivat Helsinkiin Carl Mannerheimin johdolla. Mannerheimin täyttäessä 75
vuotta, siirrettiin lippujuhla marsalkan syntymäpäivälle 4. kesäkuuta. Talvisodan jälkeen haluttiin
korostaa kansallista yhtenäisyyttä, eikä Sisällissodan voiton juhlimista
pidetty enää mielekkäänä.
Aluksi juhlaa vietettiin

känkynttilän sillalle. Alueellisuus näkyi vahvasti
ohimarssissa. Lapin rajavartiosto, Lapin lennosto,
Jääkäriprikaati, maakuntakomppania, reserviläiset
ja rauhanturvaajat olivat
asettaneet omat lippuosastonsa paraatiin.
Lapin lennoston lippujoukkueen kärjessä
marssi lennoston komentaja eversti Antti Koskela ja
joukkuetta johti luutnantti
Petri Numminen lentotekniikkalaivueesta. Lippu-

joukkue oli koottu Lapin
lennostossa varusmiespalvelustaan suorittavista
apumekaanikosta, ilmataisteluasemiehistä ja johtokeskusaliupseereista.
– Lippujoukkueeseen
osallistuvat varusmiehet oli määritetty hyvissä
ajoin, joten varusmiesten
keskuudessa oli innostunutta pöhinää jo viikkoja
ennen tapahtumaa. Paraatia edeltävä päivä käytettiin tehokkaaseen harjoitteluun, jossa aamupäivällä

joukon aseotteet ja taistelumoraali hiottiin huippuunsa. Iltapäivällä lippujoukkue harjoitteli lennoston komentajan ja lippuupseerien kanssa paraatipäivän kuviot selväksi,
luutnantti Numminen
kertoo.
Lippujoukkueessa toiminut alikersantti Iisak Mäntyvaara luonnehti päivää
ikimuistoiseksi.
¬–Heinäkuussa 2018
aloitettu palvelus huipentui paraatiin. Siisteintä päi-

vässä oli ohimarssi Jätkänkynttilän sillalla, missä katsojia oli runsaasti ja fiilis
loistava pienestä tihkusateesta huolimatta.

Valtakunnallista
paraatia on
järjestetty vuodesta
1952
Puolustusvoimain lippujuhlaa on vietetty nykyisellä paikallaan 4. kesäkuuta vuodesta 1942 lähtien. Vuosina 1919–1939
vastaavaa päivää vietettiin
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nimellä Suomen marsalkan syntymäpäivä. Vuodesta 1950 lähtien juhlapäivää on kutsuttu puolustusvoimain lippujuhlaksi.
Puolustusvoimain lippujuhlan päivään liittyvä ylipäällikön ja komentajan vastaanottama valtakunnallinen sotilasparaati
järjestettiin ensimmäistä
kertaa 1952 Helsingissä.
Valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati järjestetään 6.12.2019 Tampereella.

12

Lapin nuija

3 • 2019

ROVA-19 harjoitus 14.–16.6.2019

Ammuntaa hyvässä säässä.

Perustamista siviilitiloissa.
Puolustusvoimien Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK) tilaama
ROVA-harjoitus järjestettiin viidennen kerran ja
kolmatta kertaa peräkkäin
Someroharjun varuskuntaalueella. Tänä vuonna harjoitus järjestettiin tutulla
paikallaan viikko ennen
juhannusta 14.-16.6.2019.
Tämän vuoden harjoituksen uutena elementtinä toimi perustaminen,
jon-ka hoiti Perustamiskeskuksen reserviläiset.
ROVA19-harjoitus sisälsi
Kohteensuojaamisen kurssit (kohteensuojaaminen
metsä-maastossa ja kohteensuojaaminen rakennetulla alueella), joukkueenjohtajakurssin, tarkkaammuntakurssin, ITKKkurssin sekä huoltokurssin.
Lisäksi kurssilaiset pääsivät
ampumaan RK1, RK2 sekä
RK5+RK6- ammunnat.
Ammunnat menivät kuten
pitääkin - turvallisesti.
Vuorossa olleet ammunnat olivat monelle uusia.
Osaaminen kasvoi, ampumataito kehittyi ja tulokset
olivat hyviä.
Taisteluensiapukoulutus
toteutettiin ROVA19-harjoituksessa rastikoulutustyyppisenä jo-kaiselle kurssille. Taistelijat harjoittelivat muun muassa haavoit-

tuneen evakuointia tulen
alta ja henkeä pelastavan
ensiavun antamista kiristyssiteellä. Harjoittelun
todellisuuden-tuntua lisäsivät paukkupatruunat ja
savuheitteet. Lämpimässä
kesäillassa hiki virtasi, kun
haavoittuneita taistelijoita
evakuoitiin ryömien pitkin
Someroharjun metsiä.
Kohteensuojaus metsämaastossa -kurssilla harjoiteltiin monipuolisessa
maastossa niin kulunvalvontapaikan perustamista,
kohteen haltuunottoa kuin
jääkäriryhmän ja -joukkueen puolustustaistelua.
Perjantai ja lauantai olivat
perusteiden kertaamista
ja kou-luttamista, sunnuntaina vedettiin ”spektaakkelinomainen” sovellettu vaihe, joka alkoi toimivan joukkueenjohtajan
saadessa aamulla komppanian päälliköltä käskyn
ja tehtävän - ottaa haltuun
ja suojata määrätty kohde.
Aamupäivän aikana nähtiin niin johtamissuoritteita, partion, ryhmän ja
joukkueen puolustustaistelua kuin vastaosaston
hämääviä hyök-käyksiä ja
yllätyksiä. Puolustaja piti
kuitenkin pintansa!
Kohteensuojaus rakennetulla alueella -kurssi
sisälsi koulutuspaketit

TST-ensiapua rennossa hengessä.

aseenkäsittelystä, liikkumisesta partioittain sekä
ryhmittäin rakennetulla
alueella ja kulman sekä
tunkeutu-mispisteen haltuunottoa. Lisäksi kurssilla
oli koontiharjoitus, missä
harjoiteltiin toimintaa
kohdattaessa vihollinen,
ammuntaa ja taisteluensiapua unohtamatta. Kurssille oli valikoi-tunut lähtötaidoiltaan ja osaamiseltaan erittäin hyvin soveltuneet kurssilaiset, joten
oppi-minen kertaamalla
saavutti asetetut tavoitteet.
Kohteensuojauksen johtamisen kurssi aloitti perjantaina asekäsittelyllä
sekä kalustokou-lutuksella.
Lauantaina aloitimme heti
aamusta kohteensuojauksen perusteiden oppitunneilla sekä tukevien aselajien esittelyillä. Oppituntien jälkeen kurssilaiset suunnittelivat ryhmissä
kohteensuojauksen toteuttamista ja illalla suorittivat rynnäkkökivääriammun-nan. Sunnuntaina
vuorossa oli vielä kohteensuojauksen suunnitelman
tekoa, sekä tais-teluensiapukoulutusta.
Ta r k k a - a m m u n t a kurssilla harjoiteltiin
tarkka-ampujan perustaitoja. Ohjelmaan kuului
ammuntaa TKIV2000:lla

300 m radalla, lähestymisharjoitus, etäisyyden arviointia ja tuu-len lukemista.
Kurssin ohjelmaan kuului
myös kattava teoriaosuus
ja lopputentti. Kurssi-laiset
majoittuivat Rovaniemellä,
mutta lauantaipäivä vietettiin Sodankylässä 300
m am-pumaradalla ja sen
lähiympäristössä.
ITKK-kurssi järjestettiin
ROVA:ssa Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakillan
toimesta. Kurssi keskittyi
aseen käytön perusteisiin,
jota koulutettiin käytännön
rastitehtävien, luen-tojen
sekä simulaattorin avulla.
ROVA19 huoltokurssi
oli täynnä motivoitunutta
tekemistä ja siitä kiitos
kuuluu aktiivisille kurssilaisille. Kurssin tavoite
oli havainnollistaa nykyiseen taistelutapaan soveltuvan huollon/ruokahuollon toteutuminen ROVA19
harjoitusjoukoille maastoolosuhteissa an-netun
käskyn mukaisesti.
Kurssilaiset varustettiin
erillisessä harjoitusjoukkojen perustamispisteessä
ja he osallis-tuivat kenttämuonituspisteen perustamiseen harjoitusalueella,
käytännön toimintaan ja
muuhun harjoitusjoukkojen huoltamiseen. Kurssilaiset saivat käytännön

Tarkka-ammuntakoulutusta Sodankylässä.

opastusta muo-nituspisteen hygieniavaatimuksista,
valmistukseen tarvittavien
raaka-aineiden kylmäketjutuksesta ja muonituspisteen omavalvontasuunnitelman toteuttamisesta sekä
eritysruo-kavalion huomioimisesta toiminnassa.
Kurssi opasti kurssilaiset toimimaan kenttäoloissa. Kurssilaiset saivat
perustettavassa muonituspisteessä käytännön
opastuksen kenttäkeittimien toiminnasta, huollosta sekä maastossa olevien kurssien muonitushuollosta. ROVA19 huoltokurssi valmisti käytännössä itse viikonlopun
harjoitukseen osallistuvien kurssien muonituksen: lauantain aa-mupalan jaon, lounaat, päivälliset, iltapalat sekä sunnuntain aamupalan ja lounaan.
Huoltokurssi sitoutui tuottamaan ROVA19 harjoitusjoukoille ruokahuollon
ja toiminnal-laan varmistamaan sen, että ruoka on
noudettavissa tiettynä kellonaikana ja muonitettavat joukot saavat ruokahuollon oikeaan aikaan
oikeassa paikassa.
Harjoituksen johdon
näkökulmasta ROVA19harjoitus oli kokonaisuutena erittäin onnis-tunut,

josta suurin kiitos kuuluu
kurssien johtajille sekä
ammattitaitoisille kouluttajille. Huolellisen suunnitteluprosessin kruunaa
aina itse harjoitus, joka oli
ilmapiiriltään erin-omainen ja jopa kelitkin suosivat meitä tänä vuonna.
Myös yksi tärkein osa-alue,
eli huol-to, onnistui jälleen loistavasti ja huoltokurssin tekemät ruoat tekivät varmasti vaikutuksen
jokaiseen. Vuosi vuodelta
ROVA- harjoitus on kehittynyt ja hioutunut paremmaksi ja edelleen meillä
kehittämistä harjoituksen
suhteen löytyy, mikä on
vain hyvä asia. Kehitys kun
loppuu tyytyväisyyteen...
Suuret kiitokset vielä
harjoitukseen osallistuneille kurssilaisille, kouluttajille, MPK:n edus-tajille
sekä Puolustusvoimien
henkilöstölle ja mukavaa
syksyn jatkoa kaikille!
Terveisin, harjoituksen
johtaja

Juhamatti
Konttaniemi

Tekstin tuottamisessa
ovat avustaneet Timo
Helaniva, Heikki Nikola,
Anu Heikkilä, Ville
Vanha, Juha Mikkonen,
Matti Henttunen,
Antti Kaarlela ja
Katariina Koskinen.

Joukkuejohtajien suunnittelutoimintaa.
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Punapistetähtäin 2009 eli Aimpoint Comp M4 kiinnitettynä RK 62M -rynnäkkökiväärin NATO Accessory Rail
-kiskoon. Kuvasta käy ilmi, miten kisko on kiinnitetty
esisarja-aseen laatikkoon. Kuva: Tero Tuominen

RK 62M -rynnäkkökiväärin esisarjan versio (oik.) Ilmavoimien sotilaspoliisin koirapartion käytössä Ruska
2016 -harjoituksessa. Kuva: Tero Tuominen
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Uudistetut rynnäkkökiväärit on saatu jo käyttöön ja
pimeätoimintavälineiden osalta on tavoitteena päästä
toimituksiin vuonna 2021.

RK 62M vie taistelijan perustyökalun
2020-luvulle
Puolustusvoimat modernisoi merkittävän määrän
ensimmäisen sukupolven 7.62 rynnäkkökivääri
RK 62 -aseita täyttämään
nykyajan vaatimukset.
Aseen modernisoitu versio
tunnetaan vastaisuudessa
lyhenteellä 7.62 RK 62M.
Rynnäkkökiväärillä tarkoitetaan itselataavaa sarjatulta käyttävää käsiasetta, joka sijoittuu pistooli- ja kiväärikaliberien väliin. Ensimmäisenä
käyttöön otettuna alansa
edustajana pidetään saksalaista Sturmgewehr StG
44 -asetta. Kerrotaan, että
rynnäkkökivääri-nimen
olisi keksinyt itse Hitler,
mutta tälle tiedolle ei ole
vahvistusta.
StG 44:n valmistusmäärät jäivät suhteellisen pieniksi, mutta 40-luvulla
Neuvostoliitossa käynnistettiin Avtomat Kalashnikova AK-47 -rynnäkkökiväärin tuotanto. Se otettiin
käyttöön 1949 ja sittemmin asetta on nähty lähes
kaikilla maailman kriisialueilla.
Suomessa 7,62 x 53R
-patruunaa ampuville pulttilukkoisille kivääreille
alettiin etsiä modernia
seuraajaa 50-luvun puolivälissä. Vuonna 1956 Puolasta hankittiin kaksi 7,62
x 39 -patruunaa käyttävää
AK-47-r ynnäkkökivääriä. Niiden perusteella päätettiin tehdä kotimainen
koeversio Valmet m/58.
Sitä seurasi RK 60, jonka
perusteella aloitettiin sarjatuotanto.

Useita RK-versioita
Ensimmäiset nykymuotoiset RK 62 -rynnäkkökiväärit toimitettiin Puolustusvoimille 1965. Asetta valmistivat Sako ja Valmet.
Vuosien varrella aseesta

on tehty useita eri versioita
mm. taittoperäisenä.
Rynnäkkökivääri X oli
kokeilu, jolla aseen koneistamalla tehty laatikko olisi
korvattu halvemmalla
levypuristeisella. Se ei kuitenkaan päätynyt tuotantoon. Uusin versio on
RK 95TP, jossa on muun
muassa suujarru kolmihaaraisen liekinsammuttimen paikalla ja taittoperä.
Aseella voi myös ampua
kiväärikranaatteja.
Vielä 70-luvulla rynnäkkökiväärejä oli tarjolla vain
etulinjan joukoille. Vaikka
niitä käytettiin varusmiesten koulutuksessa, taaemmalle portaalle esimerkiksi
ylemmän johdon viestiyksiköissä oli tositilanteessa
jaossa vielä vanhoja pulttilukkoisia 7,62 X 54R ”pystykorvia”.
Jotta koko reserviarmeijan voitaisiin varustaa rynnäkkökivääreillä, Puolustusvoimille on hankittu
edullisia AK47-perheen
rynnäkkökiväärejä myös
Kiinasta ja Itä-Saksan jäämistöstä. Niitä tuli lehtitietojen mukaan yhteensä
noin 200 000 kappaletta.

Erikoisjoukoille
5.56-kaliberi
Aika ajoin on Suomessakin
noussut esiin keskustelu
siirtymisestä NATO-standardin mukaisiin kevyempää 5,56 X 45 patruunaa käyttäviin aseisiin. Erikoisjoukoille hankittiinkin
pari vuotta sitten belgialaisia 5,56 FN SCAR -rynnäkkökiväärejä (Special
Operations Forces Combat
Assault Rifle).
Suurelle reserviläisarmeijalle on kuitenkin
varastorasvoissa satoja
tuhansia RK 62 -rynnäkkökivääriä, joiden kor-

vaaminen uutta kaliberia
käyttävällä aseella ei ole
järkevää eikä taloudellisesti mahdollista. Siksi on
päädytty modernisointiin,
jossa tietty määrä aseita
päivitetään nykyajan vaatimusten mukaisiksi.
Puolustusministeri Jussi
Niinistö (ps.) teki joulukuussa 2016 päätöksen
modernisoinnin tilauksesta. Kuluvana vuonna
tehtävän työn lisäksi sopimukseen kuuluu optio jatkosta vuosille 2018–2020.
Hankinnan kokonaisarvo on optioineen 12,6
miljoonaa euroa. Vuoden
2017 osuus on 3,1 miljoonaa.
Aseiden uudistamisen
Puolustusvoimille toteuttaa kumppanuussopimuksen perusteella Millog oy.
Hankkeen kotimaisuusaste
on peräti 80 prosenttia ja
sen työllistävä vaikutus on
50 henkilötyövuotta.

Osa Taistelijahanketta
RK 62 -modernisointi on
osa Maavoimien kehittämisohjelmaan kuuluvaa
Taistelija-hanketta, jonka
tavoitteena on kehittää
yksittäisen sotilaan tulivoimaa, suojaa, liikkuvuutta
ja oheisvarusteita. Vaikka
hankkeen painopiste on
Maavoimissa, siihen osallistuvat myös Ilma- ja
Merivoimat.
Nykyaikaisessa taistelussa korostuu tulen aloituksen nopeuden vaatimus. Tavoitteena on myös
parantaa tulen tarkkuutta
etenkin nopeissa tilanteissa. Tämän lisäksi pimeätoimintakyky on entistäkin tärkeämpää. Siksi aseisiin on voitava kiinnittää
erilaisia järjestelmiä, jotka
parantavat edellä mainittuja kykyjä.

Alkuperäiset AK-47- ja
RK 62 -rynnäkkökiväärit
on suunniteltu aikana, jolloin rivitaistelijan käyttämistä aseen lisävarusteista
ei ollut tietoakaan - ehkä
kiikaritähtäintä lukuun
ottamatta. Nykyisin on
käytössä erilaisia eli punapistetähtäimiä, valonvahvistimia, taktisia valaisimia
ja laserosoittimia, jotka
halutaan kiinnittää aseeseen.
Alan kiinnitysstandardiksi on muodostunut
Picatinny-kisko, joka on
saanut nimensä Yhdysvaltojen Picatinnyn asevarikolta. Porrasmainen kisko
hyväksyttiin Mil-STD 1913
-standardiksi vuonna 1995.
Siitä johdettiin pienin
tarkennuksin
NATO
Accessory Rail (STANAG
4694). Se määrittää nykyisin kiinnityskiskon mitoituksen.
Modernisoinnissa RK
62 saa uuden säädettävän Magpul Industries
-teleskooppiperän. Varusmiesten nykyvarustukseen kuuluvat paksut suojaliivit aiheuttavat sen, että
rynnäkkökiväärin alkuperäinen kiinteä perä on
monille taistelijoille turhan
pitkä ja vie takatähtäimen
liian kauas silmästä.
Säädettävällä perällä
varustettu rynnäkkökivääri mahdollistaa aseen
pituuden optimoinnin
jokaisen taistelijan mittojen mukaan. Se parantaa
myös rekyylin hallintaa.
RK 62M saa modernisoinnin yhteydessä uuden
varmistettu/kerta/sarjatuli -vaihtimen. Keskeinen
uudistus on NATO Accessory Rail -kiskolla varustettu optisen tähtäimen
jalusta.
Tähtäimen kiinnityskisko
asennetaan rynnäkköki-

väärin laatikon vasempaan
kylkeen. Myös kädensuojuksen etupuolelle piipun
alle tulee pätkä varustekiskoa esimerkiksi valaisimen
asentamista varten.
Tyypillinen RK 62M-lisävaruste on esimerkiksi
Punapistetähtäin 2009, joka
merkittävästi parantaa tulivoimaa. Valonvahvistimet
sekä etenkin laserosoittimet
eivät puolestaan ole jokaisen rivitaistelijan varusteita.
Rynnäk kökiväärin
perinteinen kantohihna
soveltuu lähinnä aseen
kantamiseen ja sulkeisharjoitteluun. RK 62M saakin
modernisoinnin yhteydessä nykytyylisen nopean
tulenaloituksen mahdollistavan taktisen hihnan.
Vaikka modernisointi
nostaa aseen painoa, lisäys
on niin pieni että sillä ei
liene merkitystä käytännössä.

Useita prototyyppejä
Modernisointihankkeessa
valmistettiin useita esisarjan aseita vuosina 2011
– 2014. Niitä testattiin ja
tuloksien perusteella tehtiin yksittäisiäkin koeversiota. Näitä RK 62M-tunnuksen saaneen rynnäkkökiväärin protoja on sittemmin nähty erilaisissa Puo-

lustusvoimien tapahtumissa ja lehdistötilaisuuksissa.
Vuoden 2015 aikana tutkittiin käytettävissä olevia
vaihtoehtoja ja lopullinen
versio lukittiin 2016.
Modernisointiin valitaan
varikoilta vain aseita joiden
kuntoluokitus on hyvä tai
erittäin hyvä. Näin varmistetaan että niillä on pitkä
elinkaari edessään. Hanke
varmistaa rynnäkkökiväärin käytettävyyden 2020luvun taistelukentällä.
Tavoitteena on ollut kustannustehokas tapa parantaa taistelijan tulivoimaa.
Modernisoitavien aseiden
tarkkaa määrää ja siten
yksittäiseen aseeseen käytettävän työn hintaa ei ole
kerrottu.
RK 62M-rynnäkkökiväärien toimitukset
joukko-osastoihin käynnistyvät kuluvan vuoden
aikana. Onkin odotettavissa, että uusia RK
62M-aseita nähdään pian
varusmiesten käytössä ja
siten myös suurelle yleisölle suunnatuissa kalustonäyttelyissä.

Tero Tuominen

Juttu on julkaistu
alun perin Reserviläinen
lehdessä.

Rynnäkkökivääri 7.62 RK 62
• Kaasurekyyliperiaatteella toimiva ase, jolla voi
ampua kerta- ja sarjatulta
• Reikätähtäimet päiväkäyttöön ja tritium-ampulleilla
varustetut avotähtäimet hämäräkäyttöön
• Kaliiperi 7.62 x 39
• Pituus 94 cm
• Paino ase 3,5 kg, lipas 0,8 kg
• Tulinopeus kertatulella 20-30 tähdättyä laukausta
minuutissa
• Tulinopeus sarjatulella teoreettinen 700 ls/min,
lippaan vaihdot mukaan lukien 120-180 ls/min
• Lähtönopeus 715 m/s
• Tehokas ampumaetäisyys 300 m

14

Lapin nuija

3 • 2019

Tarkka-ampujia koulutettiin Ylitorniolla

Kurssilaiset ja kouluttajat perinteisessä yhteiskuvassa varhaisena sunnuntaiaamun
tunteina.
Ylitorniolla on järjestetty
tarkka-ammuntakoulutusta vuodesta 2013 lähtien maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n toimintana. Tänä vuonna
kurssi järjestettiin 19. –
21.7.2019. Yllättäen konseptia jouduttiin muuttamaan, kun MPK:n ampumakoulutustoiminta keskeytettiin yllättäen heinäkuun puolestavälistä
alkaen. Taustalla oli lainsäädännön muuttuminen. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta sekä ampumaaselain muutokset ehtivät tulla voimaan edellisen hallituksen antamina
esityksinä sekä edellisen
Eduskunnan päättämänä.
Kun edellinen maan hallitus erosi 8.3.2019 ei toimitusministeriönä jatkanut

kokoonpano voinut antaa
tarvittavaa valtioneuvoston asetusta vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta, minkä vuoksi
MPK joutui keskeyttämään
kaiken ampumatoiminnan
kurssivalikoimassaan.
Nyt asetus on annettu,
mutta vapaaehtoistoimijoiden kentällä vallitsee tällä
hetkellä epätietoisuutta ja
-varmuutta siitä, miten jatkossa tarkka-ammuntatoimintaa voidaan harjoittaa
MPK:n puitteissa. Sinänsä
tämä ei ole ongelma,
koska MPK:n jäsenjärjestöt Reserviupseeriliitto ja
Reserviläisyhdistys perusyhdistyksineen ovat sääntöjensä mukaan ampumaseuroja, jotka voivat harjoittaa ampumatoimintaa
sekä siihen liittyvää koulutustoimintaa itsenäisinä

toimijoina täysin laillisesti.
Haasteena tässä on se,
että nykyisellään MPK:sta
on muodostunut alan
harrastajille vakiintunut
markkinointikanava ja
MPK:lla on ollut suuremmat hartiat järjestää jäsenjärjestöjensä yhdistysten ja
toimijoiden puolesta mm.
erilaisia näihin tapahtumiin liittyviä hallinnointija vakuuttamisasioita. Yksi
mielenkiinto kohdistuukin syksyllä järjestettävässä MPK:n ja Puolustusvoimien Road Showhun
siinä, miten juuri tarkkaammuntaa voidaan kouluttaa ja kilpailutoimintaa järjestää tulevaisuudessa.

Ylitornion
reservijärjestöt
tulivat hätiin
Ylitorniolla ei jääty tuleen

Ylitorniolla koulutettiin tarkka-ampujapartiosta ampujan ja tähystäjän toimintaa.
Kuvassa etualalla ampuja ja takana tähystäjä, jonka aseen lukko on auki.
makaamaan, kun selvisi,
että koulutusta ei voitu järjestää MPK:n kurssina. Ylitornion reserviyhdistykset päättivät järjestää koulutuksen omana toimintanaan. Toki jo järjestäjätahon muuttuminen vaikutti
mm. siihen, että muutamat
koulutukseen ilmoittautuneet jäivät nyt pois, koska
tulijoilta edellytettiin mm.
reservin ampumaturvavakuutusta sekä sitä kautta
Reservijärjestöjen jäsenyyttä. Näin ampujien
osalta vakuutusturva järjestyi kunkin osallistujan
osalta itsenäisesti. Vastaavasti yhdistysten osalta liittojen tapahtumajärjestäjän
vakuutus kattoi taasen järjestäjien oman vakuutusturvan.
Kurssille osallistui
lopulta 11 kurssilaista ja

toteutukseen oli käytössä
kuusi kouluttajaa. Kurssin aikana käytiin lävitse
tarkka-ampujaparin tilanteen mukainen toiminta
tuliasemassa, tuliaseman
valinta ja valmistelut, eri
ampuma-asennot tarkkuuskiväärillä, luodin lentoradan tähystäminen turbulenssipyörteen avulla,
ylävartalomaaliin ampuminen eri ampumamatkoilta sekä naamioinnin ja
maastouttamisen perusteet. Lisäksi käytiin lävitse
tarkka-ampujan eri etenemistavat ja maaston käyttö
parina, optisten välineiden milliradiaanimittojen
määrittäminen, koordinaattien- ja suunnan mittaaminen sekä annettiin
näytös vaimennetun tarkkuuskiväärin käyttömahdollisuuksista alisoonisella

patruunalla.
Kurssin ohjelma oli
hyvin tiivis perjantai illasta
sunnuntai iltapäivään asti.
Lauantai-illan osalta ehkä
jopa liiankin tiivis. Osallistujat olivat järjestelyihin hyvinkin tyytyväisiä
ja jatkoa kursseille toivotaan. Nähtäväksi jää miten
toimintaa jatkossa järjestetään. Päästäänkö palaamaan MPK:n varjon suojiin vai jatkuuko toiminta
yhdistysten itsenäisenä toimintana. Sinänsä toiminnan turvallisuuskulttuuri
on omaksuttu hyvin ja siitä
pidetään tinkimättä kiinni
riippumatta siitä kenen järjestämänä tarkka-ammuntatoimintaa järjestetään.
TH

Sähköttömyyttä testaamassa Korkalovaaran koululla
Vietimme Korkalovaaran peruskoulussa perjantaina 24. toukokuuta 2019
sähkötöntä koulupäivää.
Saimme pihalle soppatykit, valot olivat käytäviltä
ja luokista pois ja saimme
myös hienon esittelyn yläastelaisille Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä sekä
Kemijoki Oy:lta miten
varaudutaan sähkökatkoksiin.
Idea sähköttömään päivään lähti alunperin valtuuston yökoulusta, jolloin mietimme keinoja
tuoda ilmastoasioita enemmän esille koulussamme.
Lopulta tartuimme Saanan
kanssa tuumasta toimeen
Earth Hour:in innoittamana, ja laitoimme
homman käyntiin!
Suunnittelimme sähkötöntä päivää monta, uuvuttavaakin tuntia yhdessä
opettajien ja muutaman

kaverin kanssa, mutta
emme lannistuneet, sillä
kun olimme hommaan
ryhtyneet sen myös kunnialla hoidimme hyvin loppuun asti!
Kun suunnitelma vihdoin saatiin valmiiksi, oli
päivä jo pian edessä. Saavuimme Asan kanssa koululle jo yli tuntia ennen
muiden oppilaiden tuloa.
Otimme vastaan soppatykit koulun pihalla ja vähän
myöhemmin otimme myös
vastaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja
Kemijoki Oy:n esittelijät.
Sitten kello löikin jo 9:15,
jolloin kaikki koulun oppilaat tulivat paikalle.
Jännitimme Asan kanssa
koulun aulassa muiden
reaktioita, ja onneksemme
kaikki olivat suhteellisen
tyytyväisiltä. Iloiset alakoulun 1 ja 2 luokan oppilaat lähtivät ulos oppimaan

leikkien ja pelien kautta
yläkoulun oppilaiden ohjauksessa ja loput alakoululaiset jäivät luokkiin tekemään sähköön liittyviä
näytelmiä.
Oli todella hienoa seurata, kuinka innostuneita
nuoremmatkin oppilaat
olivat oppimaan sähköstä
ja varautumisesta sähkökatkoksiin. Yläkoululaiset
kävivät kuuntelemassa esittelijöitämme saleissa ja saivatkin sieltä varmasti hyvät
opit tositilanteiden varalle.
Ruokailu sujui hienosti, mutta ruuhkaisesti
pihalla nauttien soppatykeissä valmistettua keittoa.
Kaikki nauttivat raikkaasta
ilmasta ja maukkaasta ruoasta. Iltapäivällä kiitimme
vierailijoita ja aloimme itse
siivoushommiin.
Päivä oli kaiken kaikkiaan mahtava. Saimme
mahtavia neuvoja ja tietoja,

Koulupäivän ruoka soppatykistä
ja päivä oli erittäin onnistunut. Päivän aikana huomasi, kuinka paljon sähkö
on jokapäiväisessä elämässämme mukana. Kaikki

piti muuttaa, koska sähköjä
ei voinut käyttää. Koulunkäynti oli kuitenkin täysin
mahdollista ja varsinkin
tämän päivän jälkeen kou-

lussamme varmasti osataan toimia tarpeen tullen.

Asa-Marie Kultima
ja Saana Sälevä.
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Kesän
toimintapaloja
Lapista

Ammunta on tyypillinen reserviläistoiminnan laji, joka
keskittyy kesäkaudelle.

Inarin reservinupseerien ja reserviläisten kasa-ammuntailta 25.6.2019. Pienin 5 laukauksen kasa 150 metrin ampumamatkalta oli 18 mm.

Tarkka-ammunnalla on Lapissa oma vakiintunut harrastajajoukko. Alan koulutustoiminta palvelee myös puolustusvoimia mahdollistaen reserviläisten uudelleen sijoituksen osaavana tarkka-ampujana.

Ylä-Lapin kuntomarssi Luostolla heinäkuun 6. päivä.
Partio Pohjoinen - Ivalo, Sodankylä - saanut marssin
suoritettua.

Sovellettussa reserviläisammunnassa on takana vilkas
kesä myös Lapissa.
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Pistoolikurssi Tornion Laivakankaalla
Tornion Reserviläiset järjesti pistooliampumakurssin kesäkuun viimeisenä
tiistaina 25.6. MPK:n kurssina. Kurssin johtajana ja
kouluttajana toimi Antti
Kaarlela Tornion Reserviläisistä ja kouluttajan avustajana toimi Erkki Grundström samasta yhdistyksestä.
Kurssi pidettiin Laivakankaan ampumaurheilukeskuksessa 25 metrin
pistooliradalla. Sää oli
tapahtumalle suosiollinen, sopivasti aurinkoinen
ja jonkun verran tuulinen.
Kurssille tuli 20 osallistujaa, ja ammunnat suoritettiin kahdessa erässä.
Kurssin osallistujista osa
oli kokeneita ampumaur-

heilun aktiiviharrastajia. Osallistujajoukossa oli
myös muutama ensikertalainen, eli muutama osallistuja ampui ensimmäistä
kertaa sotilaspistoolilla.
Kurssin aluksi kouluttaja
Antti Kaarlelan johdolla
käytiin läpi turvallisuus- ja
varomääräykset, oikeaoppinen aseenkäsittely, aseotteet, ampuma-asento ja
ammunnan kulku.
Alkupuhuttelun jälkeen
tehtiin kylmäharjoittelua,
jonka jälkeen kukin osallistuja ampui 5+5arjoituslaukausta. Seuraavaksi
ammuttiin 2x10 laukauksen kilpasarjat omaan
tahtiin. Lopuksi ammunnan rytmiä nopeutettiin,
ja osallistujat ampuivat

2x10 patruunaa tuplalaukauksin, kaksi laukausta
viiden sekunnin aikajakson aikana.
Osallistujien suoritukset paranivat ammunnan
kuluessa. Kurssi oli erittäin onnistunut. Loppupuhuttelun aikana tehdyssä
suullisessa palautekyselyssä osallistujat arvioivat
kurssin olleen heille hyödyllinen, ja kokivat ampumavarmuutensa ja osumatarkkuutensa parantuneen
kurssin ansiosta.

Hannu Peurasaari,
Kemin Reserviläiset

Antti Kaarlela,
Tornion Reserviläiset

SRA SM 2019 pidettiin
Syndalenissa
Sovelletun reserviläisammunnan
(SRA) suomenmestaruus kilpailut kilpailtiin Hangon Syndalenissa 20-21.07.2019. Kilpailun
suoritti hyväksytysti yhteensä
223 ampujaa. Lapista kilpailijoita lähti kisakiintiön mukaan
yhteensä viisi, kolme reserviläissekä kaksi upseeripiiriä edustaen.
Itse matka meillä lappilaisilla
alkoi jo perjantaina, pitkästä ajomatkasta johtuen, jonka suoritimme isolla, kuorma-autoksi
rekisteröidyllä sprintterillä, kyytiin mahtuivat kaikki kilpailijat
varusteineen. Oman sadistisen
vivahteen matkalle loi koko viikonlopun kestänyt yli kolmenkymmenen asteen helle, sekä
mersun rikkoutunut ilmastointilaite, joka puhalsi tauotta tulikuumaa ilmaa auton kabiiniin.
Itse kilpailu sujui lauantain
osalta hyvinkin jouhevasti, rastit

rullasivat ja olivat hienosti suunniteltuja, mukaan mahtui myös
äärettömän kinkkisiä muistipeli
rasteja, joissa maastoa oli käytetty kiitettävästi taulujen piilottamiseen.
Toinen kisapäivä alkoi tiedolla
kiellosta, koskien koteloita, joissa
pistooli vapautetaan liipasin
sormea käyttäen, sekä lauantai
iltana tapahtuneesta erittäin harvinaisesta, mutta sitäkin ikävämmästä henkilövahinkoja aiheuttaneesta vahingonlaukauksesta.
Myös meidän porukallamme oli
käytössä tällaisia koteloita valtaosalla, mutta lappilaista mentaliteettia ja järjestelykykyä käyttäen
selviydyimme ongelmasta kierrättämällä näitä luvallisia koteloita keskenään.
Kokonaisuudestaan kaikille jäi
kilpailusta hyvä mieli, vaikkei
tulostaso välttämättä ollutkaan

SRA SM kisat Lapin joukkueet. Lapin joukkueissa kilpailivat
vasemmalta lukien Tommi Kallunki (Sod.Res), Henri Sankala (RoiRes), 3. oikealta Ilkka Leppäjärvi (Sod.Rul), Tomi SRA:ssa ampuma-asennot ovat usein
haastavia. Kuva Ilkka Leppäjärvi.
Hämäläinen (Roi Rul) ja Juha Sarajärvi (Roi Res).
niin hyvää kuin mahdollista olisi ollut. Kiitos koko
poppoolle upeasta reissusta!

Ilkka Leppäjärvi

Tulokset - YLEISKILPAILU
1. Jarkko Laukia 100% open, 2. Veli Rantanen
98,55% open, 3. Teemu Rintala 97.71% open

....
106. Ilkka Leppäjärvi 64,51% open, 141. Juha
Sarajärvi 56,95% open, 162. Tommi Kallunki
50,69% open, 177. Henri Sankala 48,01% standard, 207. Tomi Hämäläinen 30,90% open.
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Sotahistoriallinen matka
suuntautui Kirkkoniemeen
Lauantaina 10.8. oli lähes
30 Lapin reservipiirien
aktiivia ja muita maanpuolustushenkisiä henkilöitä
lähdössä Rovaniemeltä
Toramon reserviläistalolta tämänvuotiselle sotahistorialliselle matkalle
Norjan Kirkkoniemeen.
Kun viimeiset matkalaiset saatiin kyytiin Sodankylästä, pidettiin ensimmäinen matkaan liittynyt
pysähdys Sodankylän Sattasessa, missä tutustuttiin
Jänkäjääkäreiden JR12:sta
kotiuttamispaikan muistomerkkiin. Paikan historiasta kertoi asiantuntevaan
sävyyn Sodankylän Reserviläisten Ahti Kiiskinen.
Sattasesta suunnattiin
edelleen kohden Tankavaaran Schutzwall-asemiin, jotka olivat lujasti
linnoitetut aikanaan 1943
– 1944 torjumaan mahdollista Puna-armeijan sivustauhkaa. Saksa halusi turvata Petsamon nikkelin
kuljetukset Pohjois-Norjan
kautta Saksaan. Matkalla
tutustuttiin Kotkanpesä
vastaanottoasemiin Lohijoella, missä Krenatöörirykmentti 379:n III pataljoona järjesti kärjessä Jäämerentiellä edenneelle Jääkäriprikaatin JP4:lle tulisen ylläkön. Esittelystä vastasi asiaan hyvin perehtynyt Ylil evp Kosti Hietala
Muoniosta.
Tästä jatkettiin vielä lau-

antaina tutustuen menomatkalla Vuotson huoltotukikohtaan ja itse Schutwall-asemiin Tankavaarassa. Matkalaiset yöpyvät
Inarin Kultahovissa, missä
eräiden tietojen mukaan
Norjan nykyinen kuningas Harald olisi yöpynyt
äitinsä ja sisartensa kanssa
pakomatkalla kevätkesällä
1940 Rovaniemeltä Petsamoon, mistä matka jatkui
amerikkalaisella laivalla
New Yorkiin, joka oli koko
sodan ajan kruununprinssin pakopaikkana saksalaismiehityksen ajan 1940
– 1945. Haraldin isä kruununprinssi Olav ja kuningas evakuoituivat Norjan
pakolaishallituksen kanssa
Englantiin Tromsøstä risteilijä Devonshirellä.
Sunnuntaina matka
suuntautui Norjan Kirkkoniemeen ennen paluuta
Rovaniemelle. Ryhmän
opastuksesta Kirkkoniemessä toimivat Kapt res
Nils-Otto Pleym sekä rajavaltuutettu (kapt res.) Ulf
Gøran Mathisen. PohjoisNorja kuten koko Norjakin oli saksalaisten miehittämänä vv. 1940 – 45.
Kirkkoniemen sotahistoriaan saksalaismiehityksen aikana tutustuimme
paikallisessa museossa ja
pääsimme tutustumaan
myös Norjan sekä Venäjän rajaan asiantuntevien
oppaidemme Nils-Oton ja

Ulfin opastamina..
Samalla keskustelimme
näiden NROFn edustajien
kanssa myös ensi vuoden
mahdollisista Kalottiottelun ja -tapaamisen järjestelyistä, joihin erityisesti
NROF:n (Norjan Reserviupseeriliitto) edustajina
heilläkin on suuri mielenkiinto.
Sunnuntai-iltana saavuimme takaisin Toramolle puoli yhdentoista
maissa Mikkolan linjojen
omistajan Veli-Matti Mikkolan hyvässä kyydissä.
Tänä vuonna järjestelyistä vastasi Lapin Reserviläispiiri puheenjohtajansa Simo Rousun toimiessa matkan pääjärjestelijänä. TH

Ylil evp Kosti Hietala tuntee Lapin Sodan kentät niin
Sturmbockin kuin Schutswallin osalta. Kuva Tero Hyttinen

Huimat korot kaudella 2019
Vaikkakin maailmantaloudessa vallitsee maltilliset
korkotasot, minun perinnekivääri kauttani varjosti
huima korkotaso. Tavanomaiseen tapaani aloitin
perinnease kauden käymällä Oulussa RUA:n
(reservin urheiluampujat)
järjestämissä cup -kisoissa.
Ensimmäisen 300m
kisan kohdistusten jälkeen
ihmetys olikin suuri. Tauluna oli 01 eli ”lehmännahka” valkoisella keskiöllä, täten kiväärin tangentin säädin tasoon 300 +1
pykälä (tähtäys valkoiseen
täplään). Kohdistuslaukaukset olivat kuitenkin jossakin muualla kuin lähelläkään taulun keskustaa, n.
45cm ylhäällä, liki taulun
yläreunaa! Nyt alkoi korvien välissä hihna luistaa,
miten helv…. ne tuonne!
Eipä siinä, edessä oli eka
kisasarja, tangentti perus
150 tasoon ja ampumaan.
Eka kisasarjan jälkeen

ihmetys oli vielä suurempi, kun tauluille mentiin. Osumat olivat edelleen samassa kuin kohdistukset, taso ei muuttunut mitenkään tangentin siirrolla! 15 kpl reikiä
taulun yläreunassa, pisteitä
ropisi hudeista aina kolmoseen saakka. Tämä kisa
oli sitten tässä, toisen kisasarjan ammunnassa keskityin vaan todentamaan
toisinnolla, että pysyykö
osumat edelleen samassa,
tekemättä mitään muuta
muutosta, ja ne pysyivät.
Saman päivän 150m kenttäkisa oli ongelma, kun piti
tähdätä reilusti taulun alle.
Tämä mysteeri poiki erinäisiä keskusteluja toisten
ampujien kanssa ja muutoksia omaan kivääriini.
Teetin jopa 1,5mm korkeamman jyvän, että osumat
tulisi alas, mutta sekään ei
vielä ihan riittänyt. SM:t
alkoi lähestyä, selvää oli,
että kauden pääkisoihin

Norjalais-suomalaista yhteistyötä kehitettiin matkan aikana Kirkkoniemessä. Kuvassa
vasemmalta Kirkkoniemen reserviupseereista kapt res Nils-Otto Pleym, kapt Ulf
Gøran Mathisen, maj res Seppo Rautiainen Lapin reservipiirien toiminnanjohtaja
sekä kapt res Tero Hyttinen Lapin Reserviupseeripiirin pj ja kers res Simo Rousu Lapin
Reseriläispiirin puheenjohtaja.

pitäisi lähteä kahden kiväärin kera tai jopa vain vanhemmalla ”kakkoskiväärillä”, henkisesti ei hyvä
asia.
Aivan SM -kisojen kynnyksellä kävin kuitenkin vielä Toramolla testaamassa ykkösasetta, varmistukseksi että sillä pystyisi
edes jotenkin kisaamaan.

Nyt kiinnitin ensimmäistä
kertaa huomion, että tangentin säädin liikkui ”epänormaalin” helposti. Sehän
ei edes kosketa tangentin
runkoa! Toinen hahlolevyn
kiinnitys ruuveista oli kiertynyt miltei kokonaan auki,
tämän johdosta tangentti
oli koko ajan reilun 500m
tasossa! Ruuvi kiinni ja ns.
”tehdasasetusten” palautus, eli vanha jyvä paikalleen. Voi vaan ihmetellä

Saksalaise n kiväärimiehen potero Lohijoen viivytyspaikalla syksyltä 1944. Kuva Tero Hyttinen

ettei tuotakaan reilun kuukauden aikana huomannut,
syytä etsi itsepäisesti muualta, mutta hyvä että kuitenkin just ennen SM:ä.
Perinneaseiden SM
-kisat ammuttiin Keuruun ampumaurheilukeskuksessa toukokuun loppupuolella. Kaikki ampujat tietävät, että tuloksiin
suurin vaikuttava tekijä on
”korvien välissä”, mekaaninen suoritus on pienem-

Rovaniemen Reserviupseereiden Tuomo Koivisto on eturivin perinnekivääriampuja
Suomessa.

mässä osassa. Edellä mainitut harmaat pilvet eivät voi
olla vaikuttamatta, koska
ongelma ratkesi niin myöhään, ettei onnistuneita
suorituksia ehtinyt tulla
ennen kisaa. 300m kisassa
kohdistukset ilmoitettiin
ampujille radiolla, tämäkään ei minun kohdalla
ole hyvä juttu. Koskaan
koron korjaus itse näkemättä ei ole onnistunut
100%:sti. Niinpä ensimmäinen kisasarja (15) jäi
hienoisesti alle, se onneksi
päästiin katsomaan ja pystyin toiseen sarjaan tekemään yhden pykälän korjauksen. Tulos 251p. joka
antoi 4. sijan, jääden 2 pistettä pronssista ja 4 pistettä
kullasta. Muut kaksi kiväärilajia menivät enemmän
penkin alle tänä vuonna,
jos jos jos niin, turha selitellä. Keli oli kisoissa hyvä,
sillä ei ole mitään merkitystä minun tuloksiini.
Pitää alkaa taas harjoittelemaan, mikään ei ole itsestään selvyys näissä asioissa.

Tuomo Koivisto
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Lapin reservipiirien mestaruusammunnat Toramolla 15.6.2019
Pienoispistooli, pistooli
pika-ammunta ja 25 m
isopistooli

Ranua, roires, 270, 268, 538
2. Tapio Hänninen, roiresups, 256, 206, 462

Sarja H70: Pekka Ranua,
roires, 180, 182, 182, 544

25 m pistooli 30+30 ls
(pienoispistooli)
Sarja H: 1. Pauli Pyykkö,
torres, 278, 275, 553 2. Esa
Kunnari, roires, 266, 265,
531 3. Markku Karjalainen, roires, 261, 262, 523
4. Markus Poikela, sodres,
259, 262, 521
Sarja H50: 1. Pertti Kuusela, sodres, 274, 268, 542
2. Jouko Siivola, roires,
253, 256, 509
Sarja H60: 1. Arto Jokelainen, sodres, 272, 268,
540 2. Hannu Kantola,
roires, 271, 242, 513 3.
Jaakko Salmenkaita, torresups, 243, 249, 492
Sarja H70: 1. Pekka

25 m pistooli pikaammunta 3x20 ls
Sarja H: 1. Pauli Pyykkö,
torres, 190, 174, 186, 550 2.
Esa Kunnari, roires, 178,
179, 171, 528 3. Markus
Poikela, sodres, 146, 182,
175, 503 4. Markku Karjalainen, roires, 158, 153,
176, 487
Sarja H50: 1. Pertti Kuusela, sodres, 190, 169, 175,
534 2. Jouko Siivola, roires,
174, 163, 162, 499
Sarja H60: 1. Arto Jokelainen, sodres, 178, 166,
169, 513 2. Hannu Kantola,
roires, 165, 171, 139, 475 3.
Jaakko Salmenkaita, torresups, 157, 161, 134, 452

ls

Pekka Laitila

80-vuotisjuhlat
Lauantaina 21.9.2019
klo 15.00 alkaen
Toramon reserviläistalolla.
Tervetuloa!

Laatua edullisesti, NEXEN -renkaat

Kaikista hyvin varustetuista
rengasliikkeistä kautta maan.
www.nexen.fi

25 m isopistooli 30+30

Sarja H: 1. Pauli Pyykkö,
ylitresups, 284, 271, 555
2. Markku Karjalainen,
roires, 258, 271, 529 3.
Markus Poikela, sodres,
244, 231, 475
Sarja H50: 1. Pertti Kuusela, sodres, 258, 261, 519
2. Jouko Siivola, roires,
238, 250, 488
Sarja H60: 1. Arto Jokelainen, sodres, 271, 260,
531 2. Hannu Kantola,
roires, 253, 257, 510
Sarja H70: 1. Pekka
Ranua, roires, 250, 259, 509
2. Tapio Hänninen, roiresups, 278, 135, 413

Lapin reservipiirien piirinmestaruudet
kenttäammunnoissa ja
pienoiskivääriammunnoissa ratkottiin Toramon
ampumaradalla 17.7.2019
Kenttä-ammunta 150m
H50 1. Ylil. Mika Tikkanen Roi Res 80 + 60 140
H60 1. Sot.mest. Kari
Nevala Roi Res 87 + 39
126 2. Rajaj. Erkki Ruokanen Roi Res 67 + 39 106
3. Yliv. Pasi Ruokanen Roi
Res 40 + 38 78
H70 1.Kapt.
,Atte
KananenRoi Res 89 + 34
123 2. Ylik.Veikko Alajeesiö Sod Res 31 + 10 41
Itselataavakertatuli 150m
H50 1.
Maj.Seppo
Rautiainen Roi Ups 31 +
53 84
H60 1. Yliv. Pasi Ruokanen Roi Res 78 + 73
151 2. Rajaj. Erkki Ruoka-

nen Roi Res 74 + 46120
H70 1. Kapt.Atte
Kananen RoiRes 88+64
152
Pienoiskivääri 60 lks
makuu
H 1. Ylil.Mika Tikkanen
Roi Res 611,6 2. Ylil. Tapio
Hänninen Roi Ups 523,8
3. Yliv. Pasi Ruokanen Roi
Res 368,0
H60 1. Sot.mest. Kari
Nevala Roi Res 5 9 8 , 2
2.Jääk. Kari Hiltunen Roi
Res 372,5
H70 1. Psv.jääk. Erkki
Pöyliö Roi Res 570,9 2.
Ylik. Veikko Alajeesiö Sod
Res 546,9
H80 1. Alik. Oiva Luk-

kari Roi Res 309,2
H90 1. Sot.mest. Pentti
Tirri Roi Res 500,4
Pienoiskivääri 3 X 20 lks
H 1. Ylil. Mika Tikkanen
Roi Res 538 2. Yliv. Pasi
Ruokanen Roi Res 353
H60 1. Sot.mest. Kari
Nevala Roi Res 533 2. Jääk.
Kari Hiltunen Roi Res 290
H70 1. Psv.jääk. Erkki
Pöyliö Roi Res 518 2. Ylik.
Veikko Alajeesiö Sod Res
471
Pienoiskivääri 2X 30 lks
H80 1. Alik. Oiva Lukkari Roi Res 295
H90 1. Sot.mest. Pentti
Tirri Roi Res441		
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Kokous
Rovaniemen Reserviläiset ry
Syyskokous Toramon
reserviläistalolla ke 25.09.2019.

Lapin reservipiirien
Syyskokoukset

70 vuotta

Esitelmä klo 18.00. Syyskokous klo 19.00.
Kokouksessa esillä henkilövalinnat, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019.
Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!

Toramon reserviläistalo, Pälvitie 127,
Rovaniemi

Vuosijuhla Saariselällä
Hotelli Riekonlinnan Asehuoneella
lauantaina 12.10.2019 klo 18.00 alkaen.

Alakemijoen Reserviläiset ry
syyskokous keskiviikkona
09.10.2019 klo 18.00
Muurolassa SPR:n toimitiloissa.
Esillä sääntömääräiset asiat.
TERVETULOA!
Pellon Reserviläiset ry
syyskokous perjantaina
04.10.2019 klo 18.00
Lahjapalkisen kokoustilassa.
Tervetuloa! Johtokunta
Simon Reserviläiset ry
Syyskokous pe 11.10.2019 klo 17
Simon kunnan Virastotalolla.
Hallitus kokoontuu ke 11.09.2019
Simon kunnan Virastotalolla.
Tervetuloa!
Hallitus
Keminmaan Reserviläiset ry
Syyskokous pidetään
perjantaina 18.10.2019 klo 18.00
Liedakkalan koulun toimitiloissa.
Käsitellään sääntömääräiset ja
johtokunnalle tuodut asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Kivalon Reserviläismaja ry:n
syyskokous pidetään perjantaina
25.10.2019 klo 18.00 Lautiosaaren
Kylätalolla, Takalantie 1-5, Keminmaa.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Sunnuntaina 27.10.2019
Asiantuntijaluennoitsijana Maanpuolustusyhdistyksen Pohjois-Suomen
maanpuolustuspiirin piiripäällikkö Pasi Virta.
Aiheena vapaaehtoisen
maanpuolustuslain ja ampuma-aselain
vaikutukset MPK:n toimintaan.
Aikataulu
10:00–11:30 Piirihallitusten kokoukset
11:30–12:15 Lounas
12:15–13:15 Piirien kevätkokoukset
13.30– yyskokoukset
Tervetuloa

Lapin
Reserviupseeripiiri ry
hallitus

Lapin
Reserviläispiiri ry
hallitus

Keminmaan Reservinupseerit ry:n
syyskokous pidetään 23.10.2019
klo 18.00 Liedakkalan koululla,
Rovaniementie 763, 95310 LIEDAKKALA.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Hallitus
Veitsiluodon
Reserviupseerit ry
Veitsiluodon Reserviupseerit pitävät
syyskokouksensa torstaina 24.10.2019
klo 18.00 alkaen Länsi-Pohjan Insinöörit ry:n
toimitiloissa, Meripuistokatu 16.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Hallitus

Tornion
Reserviläiset ry:n

Tornion
Reserviupseerit ry:n

Syyskokous ja reservin hengellinen ilta
pidetään Antinsaaren leirikeskuksessa
torstaina 17.10.2019 klo 19.00.
Esillä sääntöjen 16 §:n mukaiset asiat
Ennen kokousta iltahartaus leirikeskuksen
kappelissa.

Syyskokous ja reservin hengellinen ilta
pidetään Antinsaaren leirikeskuksessa
torstaina 17.10.2019 klo 19.00.
Esillä sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat.
Ennen kokousta iltahartaus leirikeskuksen
kappelissa.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Hallitus (kokoontuu klo 18.30)

Hallitus (kokoontuu eri kutsusta klo 18.30)

Pistooliampumakilpailu Iissä

Joukkuekilpailu

Perinteinen Ii – Simo Reserviläisten pistooliampumakilpailu vietettiin Iissä 15.8.2019 57. kertaa. Paikalle oli saapunut 16 kilpailijaa; mikä oli ilahduttavaa: Iiläisillä oli
mukaan tullut uusia nuoria reserviläisiä. Simolaiset totesivat, että oli laiskistuttu pitämän ammuntaharjoituksia
toisin kuin iiläiset ovat harjoitelleet aktiivisesti viikoittain.
Kilpailu pidettiin pilvisessä, mutta sateettomassa säässä.
Jo useamman vuoden tapaan Iin Reserviläiset veivät sekä
yksilöammunnoissa että joukkuekisassa voiton. Ensi
kesänä kilpailu järjestetään vuorostaan Simossa Malininkankaan ampumaradalla.
Tulokset ohessa.

1. Iin Reserviläiset, Moisejeff Risto, Moisejeff Mika
ja Junnila Sami, 512 pist., 2. Simon Reserviläiset, Vakkala Erkki, Hintikka Mikko ja Hamari Helvi, 396 pist., 3.
Simon Res Ups, Hintikka Veikko, Horsma Jarmo ja Heikkilä Jouni, 351 pist., 4. Iin Res Ups, Turtinen Jari, Turtinen
Matti ja Timonen Helge, 310 pist.

Henkilökohtainen kilpailu
1. Moisejeff Risto, Ii Res 184, 2. Moisejeff Mika, Ii Res,
164, 3. Junnila Sami, Ii Res, 164, 4. Tuomikoski Ville, Ii
Res, 153, 5. Vakkala Erkki, Simo Res, 149, 6. Hintikka
Mikko, Simo Res, 146, 7. Hintikka Veikko, Simo Res ups,
129, 8. Turtinen Jari, Ii Res ups, 127, 9. Horsma Jarmo,

Inarin Reservinupseerit ry

Ilmoittautumiset 20.9. mennessä
jyrkikivi@gmail.com

Ylitornion reservijärjestöjen
Syyskokoukset
Ainiovaaran yläaste, Parkkitie 2, Ylitornio
Keskiviikkona 23.10.2019 klo 18.00 alkaen.
Tervetuloa
Ylitornion
Reserviupseerit ry
hallitus

Ylitornion
Reserviläiset ry
hallitus

Rovaniemen Reserviupseerikerho ry:n
syyskokous pidetään
ke 25.09.2019 klo 19.00
Toramon reserviläistalolla.
Syyskokousesitelmän pitää
alk. klo 18.00 komisario Hannu Partanen,
aiheena ampuma-aselain muutokset.

Toramon
reserviläistalon
keittiötä kehitetään
Toramon reserviläistalon keittiötä kehitetään palvelemaan entistä paremmin erilaisia juhlia ja tilaisuuksia.
Keittiön remontti saadaan valmiiksi lähitulevaisuudessa.
Aiempi keittiö on ollut lähinnä ”kotitalouskeittiö”, joka
ei ole palvellut yleisötilaisuuksien järjestämistä parhaalla
mahdollisella tavalla.
Keittiöstä on purettu turhia väliseiniä, jotta siihen on
saatu tilaa toimia ruokia ja tarjoiluita valmisteltaessa.
Keittiöstä löytyy jo nyt suurtalouskiertoilmauuni sekä
pika-astiapesukone. Myös ilman vaihtoon on kiinnitetty
huomiota. Haussa on vielä suurkeittiöliesi, jonka jälkeen
keittiö mahdollistaa hyvin erilaisten tapahtumien, juhlien
ja kokousten järjestämisen Toramolla.
Lapin reservipiirien tuki ry:llä on tarkoitus vielä tälle
syksylle puhdistaa mm. salin ilmanvaihtokanavat sekä
varmistaa ilmastoinnin toiminta talon osalta. Samalla
katsotaan lävitse astiastot ym., jotta talosta löytyy välttämätön mutta ei turhaa tilpehööriä. Nämä työt tehdään
vielä ennen Itsenäisyyspäivän aattoillan juhlaa 5.12.2019.
Toramon reserviläistaloa voit kysyä vuokralle piirien
toiminnanjohtaja Seppo Rautiaiselta gsm. +358 40 549
2393 tai sähköpostitse seppo.rautiainen@pp2.inet.fi. TH
Simo Res ups, 120, 10. Kärki Jarkko, Ii Res, 116, 11. Heikkilä Jouni, Simo Res ups, 102, 12. Hamari Helvi, Simo
Res, 101, 13. Turtinen Matti, Ii Res ups, 93, 14. Timonen
Helge, Ii Res ups, 90, 15. Turtinen Eerik, Ii Res, 66, 16.
Huttula Raimo, Simo Res, 39.
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• Maanpuolustuskoulutus •
VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUSKOULUTUKSEN
KEHITTÄMINEN 2020

MPK:n infotilaisuus 9.10.2019 Someroharjulla Lapin aluetoimiston tiloissa.
Tilaisuudesta on tietoa myös fb-sivuilla- MPK Pohjois-Suomi.
Kurssi on auki MPK:n sivuilla, ilmoittaudu tilaisuuteen MPK:n sivujen kautta. Tässä linkki: https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/99850/
Uusi laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on voimassa 1.1.2020 alkaen. Illan aikana saamme tietoa lain vaikutuksista MPK:n toimintaan.
Tervetuloa!
Ohjelma keskiviikko 9.10.2019
klo 16.30
Kahvit
klo 17.00
Tilaisuuden avaus. MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen
klo 17.05
Keskeiset lakimuutokset (PLM:n aineisto) Pertti Laatikainen
klo 17.15
Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen konsepti 2020 alkaen (PV:n aineisto) Pertti Laatikainen
klo 17.30
Ammunnanjohtajakoulutuksen järjestäminen ja ammuntojen toteuttaminen sekä MPK:n aseet.
		
Valmius- ja turvallisuuspäällikkö Mika Peltoniemi
klo 17.50
MPK:n valmiuspäälliköt vapaaehtoistoimijoiden tukena. Koulutuspäällikkö Juha Niemi
klo 18.00
MPK:n koulutusjärjestelmä ja koulutuskorit. Juha Niemi
klo 18.20
Muutosten vaikutus paikalliseen toimintaan. Piiripäällikkö Pasi Virta
klo 18.40
Keskustelu ja kysymykset
klo 19.00
Tilaisuus päättyy

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.

