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Talvisodan uhri ei ollut turha

Kirjoitan tätä puheenjohtajan 
palstaani Mainilan laukausten 
vuosipäivänä. Mainilan laukauk-
set olivat aikansa valheuutinen, 
jonka varjolla Suomen rajalle koo-
tuille divisioonille annettiin käsky 
aloittaa paraatimarssi Suomeen. 
Valmista piti olla talvipäivän sei-
saukseen 21.12. mennessä, koska 
se oli Neuvostodiktaattorin synty-
mäpäivä. 

Juhlaparaatiin oli valmistau-
duttu hyvin, olihan divisioo-
nilla mukanaan orkesterin soit-
topelit sekä soittokunta soitti-
mineen. Puna-armeijan sotilai-
den hyvinvoinnista huolehdittiin 
myös mukana olleen kondomilas-
tin turvin. Moni muu asia ei Puna-
armeijalla ollutkaan hyvin. 

Joukot purettiin junakulje-
tuksesta, kuten 44. divisioonan 
tapauksessa, väärässä järjestyk-
sessä, jolloin tiedusteluosat saat-
toivat olla divisioonan häntä-
päässä ja tukevat osat keulilla. 
No, väliäkö sillä, koska luottamus 
oli luja 30-luvun neuvostoliitto-
laisen probakandalaulun sanoi-
hin Suomi kaunotar – …Syksyn 
apea aurinko sytyttää tulen pisti-
miin olleet veljiä voittojen kanssa, 
ja taas kerrankannamme tais-
telun kautta isoisien kulkemia 
teitä pitkin punatähtistä mainet-
tamme… myöhemmin laulussa 
kehotetaan – avaahan nyt meille 
luottavaisena leveän portin kum-
pikin puoli.

Suomen armeija ja sen reser-
viläisistä koostuva armeijamme 
ei kuitenkaan porttejaan onnek-
semme avannut. Ei edes raolleen. 
Puutteistaan huolimatta tahto oli 
luja ja yhtenäinen. Sitä voidaan 
pitää jopa ihmeenä, kun muiste-
taan, että reilu kaksikymmentä 

vuotta sitten maa oli ollut jakau-
tuneena punaisiin ja valkoisiin 
verisessä sisällissodassa. Tal-
visodan kovalla kokemukselle 
oli kansakuntaamme eheyttävä 
merkitys ja vaikutus, joka ulottuu 
tähän päivään asti.

Tuo Talvisodan ihme valoi 
lujan perustan myös Jatko- ja 
Lapinsodan koettelemusten 
kestämiselle. Saamme kiitolli-
sin mielen kunnioittaa sotave-
teraaneja, lottia ja kotirintaman 
väkeä siitä, että olemme saaneet 
kasvaa vapaassa ja demokraatti-
sessa Suomessa rakentaen tämän 
päivän hyvinvointiamme.

Lyijykielto tuli, 
kun aselaki ja laki 
vapaaehtoisesta 

maanpuolustuksesta 
saatiin maaliin

Kun EU:n ampuma-asedirektii-
vin antamiseen ja kotimaiseen 
ampuma-aselain sekä lain vapaa-
ehtoisesta maanpuolustuksesta 
liittyneestä edunvalvontatyöstä 
on selvitty, niin EU:ssa viritellään 
jo uutta direktiiviä riesaksemme. 

Nyt vuorossa on EU:n kemikaa-
liviraston valmistelema lyijy-
ammuskielto, joka uhkaa paitsi 
metsästystä myös maanpuo-
lustukseen liittyvää ampuma-
toimintaa sekä tietenkin perin-
teistä ampumaurheilutoimin-
taa. Keskiössä tässä asiassa on 
ns. RAMSAR-kosteikkomää-
ritelmä, joka tulkitsee suuren 
osan – jopa 75 % - Suomen 
pinta-alasta kosteikoksi. 

Tässä yhteydessä on hyvä 
muistaa, että Suomen vajaan 
300 000 armeija koostuu yli 96 
prosenttisesti meistä reservi-
läisistä, joiden ampumataidon 
ylläpito on nyt mitä suurim-
massa määrin uhattuna. Lyijylle 
korvaavia kohtuuhintaisia vaih-
toehtoja ei ole juuri tarjolla.

Tässä on Reserviupseeri- ja 
Reserviläisliitolla uusi tärkeä 
edunvalvontatyö käsillä. Tämä 
lyijyammus kielto pitää ampua 
alas ja mieluummin ennen kuin 
se kunnolla siiville pääseekään. 
Tekisi mieli sanoa – missä EU, 
siellä ongelma.

Onnittelut palkituille 
ja ylennetyille

Samalla kun toivotan Lapin 
nuijan lukijoille oikein Rau-
haisaa Joulua sekä Hyvää Uutta 
Vuotta 2020 haluan samalla vielä 
lämpimästi onnitella kaikki Itse-
näisyyspäivänä reservissä ylen-
nettyjä ja ansio- sekä kunnia-
merkein palkittuja. Olette huo-
mionne ansainneet Isänmaan 
hyväksi tekemästänne tärkeästä 
työstä.

Tero Hyttinen
Puheenjohtaja, 

Lapin Reserviupseeripiiri

Hyvät Maanpuolustuksen 
ystävät

Toiminnallinen syksy on takana ja on juhlan aika. Yhdis-
tykset ovat pitäneet syyskokouksensa ja valinneet uudet 
toimihenkilöt ja toimintasuunnitelmat alkavalle kaudelle. 
Vielä täytyy hoitaa loppuvuoden tapahtumat ja yhdistys-
ten tulee täyttää toimintailmoitukset liittoon, jotta mah-
dollistamme tukien saannin ensi vuodelle. 

Suomen Reserviupseeriliiton liittokokouksessa Turussa 
15-17.11.2019 valittiin liitolle uusi puheenjohtaja Aaro
Mäkelä kaudelle 2020-2022, puheenjohtajaehdokkaita
oli 5 henkilöä ja valinnasta käytiin 2-kierroksinen vaali,
jonka Aaro voitti selvällä enemmistöllä. Paljon toimin-
tatarmoa Aarolle vaativissa tehtävässä, jota me kaikki
tuemme tahoillamme.

Reserviläisliiton hallitukseen valittiin Helvi Hamari 
Simon Reserviläisistä, paljon Onnea myös Helville tehtä-
vän  hoitamiseksi. Helvi on toiminut useiden vuosien ajan 
liiton eri tehtävissä. 

Parhaimmat Onnittelut ylennyksien ja ansiomitalien 
saajille Itsenäisyyspäivänä. Itsenäisyyspäivän aattoil-
taa vietimme perinteisin menoin eli juhlimme Toramon 
reserviläistalolla kansainvälisten vieraidemme  kanssa 
yhdessä. Itsenäisyyspäivänä suoritimme seppeleiden 
laskut Talvi- ja jatkosodan sekä vapaussodan muistomer-
keille. Päiväjuhlaa vietimme Lappia-talolla yhdessä isän-
maallisten ihmisten kanssa. 

Toramolla on syksyn aikana saatettu loppuun reser-
viläistalon keittiön kunnostus suorittamalla keittiöti-
loissa remonttia, joka mahdollistaa tilojen paremman 
käytön. Olemme asentaneet keittiöön pika-astiapesuko-
neen, suurtalouslieden ja suurtalousuunin joka mahdol-
listaa ruoan valmistuksen GD-vuoissa 5 vuokaa kerral-
laan. Toramon tiloja vuokrataan yhdistyksille kokouksiin 
ja juhliin. Toramon reserviläistalon nettisivut varausoh-
jeineen löytyy osoitteesta; https://www.rul.fi/lappi/tora-
mon-reservilaistalo/

Joulun odotusta Toramolta.
Seppo Rautiainen, 

piirien tj

Toimelias vuosi päätöksessä

Näin vuoden lopulla on aika pei-
lata kulunutta vuotta ja alkaa 
suunnitella jo tulevaa kautta. 
Lapin Reserviläispiiri on jatka-
nut toimintaa jalkautumalla ja 
pitämällä myös kokouksia jäsen-
yhdistyksien vieraana.  Lapissa 
Reserviläispiirillä ei ole ollut 
ongelmia saada kokouksia pää-
tösvaltaisiksi, valitut hallituk-
sen edustajat ovat pääsääntöi-
sesti olleet hyvin kokouksissa 
edustettuina. Tällaisen hallituk-
sen kanssa on ollut helppo työs-
kennellä.

Lokakuussa Reserviläisliitto 
piti ensimmäisen yhteisen suun-
nittelu-/koulutuspäivän toimin-
nanjohtajille ja puheenjohtajille. 
Tilaisuuden yhtenä isona asiana 
oli tiedon kulkeminen liitosta 
piireihin ja piireistä yhdistyk-
siin. Lapin toimintatavat todet-
tiin hyvin toimiviksi ja vastaa-
vasti toimivat muutamat muut-

kin piirit. Tällaiset koulutuspäi-
vät nähtiin tarpeellisiksi ja toi-
vottiin niiden pitämistä jatkos-
sakin. 

Viestintä tullaan alkavana 
vuonna painottamaan paljon lii-
tosta piireihin. Liitto on ottanut 
käyttöön uudet kotisivut ja pii-
rien täytyy myös päivittää koti-
sivunsa tähän uuteen formaat-
tiin ja tästä jatkumona yhdis-
tysten kotisivut pitää saada lin-
kitettyä mukaan. Liitto tulee jär-
jestämään kevättalvella koulu-

tusta piirien kautta näihin toi-
mintoihin. 

Nyt kannattaa tallentaa 
kaikki tarvittavat omat päivä-
kirjat Resul:in kuntokortilta 
ennen kuin ne sieltä poistu-
vat. Ensi vuonna tulee käyttöön 
uudet järjestelmät. 

Toramon reserviläistaloa on 
korjattu ja ehostettu talkoovoi-
min monella eri tavalla ja nyt se 
palvelee toimintaamme entistä 
paremmin. Reserviläistalon 
etäkokous- ja koulutusjärjestel-
miin tulemme myös panosta-
maan. Isot kiitokset kaikille tal-
koolaisille suuresta työpanok-
sesta.

Lapin Reserviläispiiri oli 
isossa roolissa syyskuussa jär-
jestetyssä Reserviläisliiton 
Huippu-tapahtumassa. Sodan-
kylän Reserviläiset antoivat 
osaltaan osallistujille ikimuis-
toisen, ainutlaatuisen ja lii-
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• Lapin aluetoimisto •

Hyvä Lapin Nuijan lukija - Pohjoisen Puolustaja

Komentajakauteni on läh-
tenyt käyntiin erityisen 
hyvin reippaassa lappilai-
sessa hengessä. Ehkä yksi 
vaikuttava tekijä tähän on 
se, että olen nyt kolmesti 
Lapin nuijalla päähän lyö-
tynä sopeutunut hyvin 
joukkoon. Olen muutta-
nut ensimmäisen kerran 
Rovaniemelle ollessani 
kuusivuotias ja käynyt kes-
kustan ala-asteella perus-
koulun 1. luokan. Toisen 
kerran muutin Rovanie-
melle valmistuessa kadet-
tikoulusta Lapin Ilmator-
juntarykmenttiin vuonna 
1991. Toiminta varuskun-
nassa oli monella tapaa eri-
laista kuin mitä se on tänä 
päivänä. Ja nyt kolmannen 
kerran minut ”nuijittiin” 
kun muutin Sodankylään. 
Ja kun tähän vielä lisää 
lomat, jotka olen viettänyt 
Nellimön silloisella erä-
mökillämme, niin ei Lappi 
ole minulle missään muo-
dossa vieras, päinvastoin 
on mukava palata takaisin.

Kuinka kuvailisin toi-
minta-aluettani, Lappia. 
Pohjoisen alueen merki-
tys on korostunut - se on 
fakta. Ja siksi Jääkärip-
rikaatin rooli Pohjoisen 
Suomen puolustajana on 
korostunut. Ruotsi kehittää 
puolustustaan ja on otta-
massa palvelukseen enem-
män asevelvollisia. Norja 
on perustanut pohjoiseen 
uuden joukko-osaston ja 
Venäjällä on Kuolan niemi-
maalla strategisesti tärkeitä 
kohteita, joiden puolus-
tusta se on määrätietoisesti 
kehittänyt. Näiden lisäksi 

viimeaikaiset tapahtumat, 
joissa suvereenien valtioi-
den maarajoja ei ole kun-
nioitettu, ovat erittäin huo-
lestuttava ilmiö. Suomi-
Ruotsi-Norja -yhteistyö on 
kitkatonta. Tänä vuonna 
harjoittelimme Nort-
hern Wind -harjoituksessa 
Ruotsissa, ensi vuonna 
käymme Cold Response 
-harjoituksessa Norjassa ja
vuonna 2021 Arctic Lock
-harjoitus pidetään Suo-
messa. Yhdessä olemme
enemmän ja tässä suh-
teessa kaikki ovat voittajia.
Kyllä muiden toiminnasta
kannattaa ottaa oppia.

Kansainvälinen yhteisö 
on ollut näiden sotien ja 
konfliktien edessä voima-
ton. Meidän onneksi edel-
linen hallitus toimi ripeästi 
ja sääti monta hyvää lakia, 
joilla tähän kehittyneeseen 
toimintatapaan voidaan 
vastata nopeasti. Näistä 
tärkeimpänä on paljon 
keskustelua herättänyt tie-
dustelulaki. Muita lakeja 
ovat esimerkiksi asevelvol-
lisuuslaki, jossa muutettiin 
kertausharjoituksia koske-
via säännöksiä ja alueval-
vontalaki, johon lisättiin 
tunnuksettomien sotilai-
den määritelmä. 

Jääkäriprikaatissa, niin 
kuin muissa joukko-osas-
toissa, valmius on konk-
retisoitunut toiminnaksi. 
Se ohjaa kaikkea toimin-
taamme. Se on myös muo-
kannut rutiinejamme ja 
muokannut ja muutta-
nut hieman harjoitusjär-
jestelmäämme. Paikallis-
puolustusharjoitukset ovat 

tästä yksi esimerkki. Pai-
kallispuolustusharjoituk-
sissa ovat tiiviisti mukana 
muut viranomaiset ja toi-
mijat. Kertausharjoitus-
ten määrää 18 000 reser-
viläisestä nostetaan noin 
22 000:een hallituskauden 
loppuun mennessä. Valmi-
uden kasvattamista tuokin. 

Jääkäriprikaatin vahvuus 
on toiminta arktisissa olo-
suhteissa, niin kesällä kuin 
talvella. Tämä koskee pri-
kaatin osia niin Sodanky-
lässä kuin Rovaniemellä. 
Prikaatin järjestämille eri-
laisille ”selviytymiskurs-
seille” on paljon enemmän 
halukkaita, kuin voimme 

vastaanottaa. Kuvastaa 
mainettamme tässä ”gen-
ressä”. Olin seuraamassa 
Ranskassa Valloiressa, 27. 
Vuoristoprikaatin ampu-
maharjoitusta Alpeilla, 
jossa pystyi osaltaan ver-
taamaan meidän asevelvol-
lisuusarmeijan ja palkka-
armeijan suorituskyvyn 
eroja. Lyhyt johtopäätös 
on, että meillä ei ole mitään 
hävettävää - päinvastoin.

Asevelvolliset ovat suo-
malaisen puolustuksen 
kivijalka. Jääkäriprikaatilla 
on merkittävä rooli maan-
puolustustahdon ylläpitä-
jänä. Varsinkin kansalais-
velvollisuuttaan suoritta-

Kohti uutta vuotta

Kiivas vuosi on loppusuo-
ralla. Vuoteen on kuulu-
nut Jääkäriprikaatille nor-
maalista poikkeavia, mer-
kittäviä tapahtumia. Kaksi 
suurta kansainvälistä har-
joitusta ja testaustapah-
tumaa keväällä, Northern 
Wind Ruotsissa ja Bold 
Quest 19.1. Sodankylässä, 
Rovaniemellä ja Rovajär-
vellä laittoivat prikaatin 
resurssit äärirajoille. Nor-
maalin koulutusgrafiikan 
mukaisten tapahtumien 
ohessa mittavista velvoit-
teista selvittiin hienosti.

Syyskuussa järjestet-
tiin paikallispuolustus-
harjoitus Rovaniemellä ja 
Kemijärvellä. Harjoitus oli 

moniviranomaisharjoitus, 
jossa harjoiteltiin toimin-
taa normaaliolojen häiri-
ötilanteissa. Harjoituksen 
johti Jääkäriprikaati ja har-
joituksen rinnalla Lapin 
aluehallintovirasto jär-

jesti Lappi 19 harjoituksen 
Lapin kunnille teemana 
kuntien valmiussuunnitel-
mat ja evakuointi. Puolus-
tusvoimista harjoitukseen 
osallistui Jääkäriprikaatin 
lisäksi Kainuun prikaati ja 
Lapin lennosto. Jatkossa 
Jääkäriprikaati johtaa pai-
kallispuolustusharjoituk-
set Lapin, Pohjois-Pohjan-
maan ja Kainuun maakun-
tien alueella.

Vuoteen on kuulu-
nut suuri määrä yhteis-
toimintatapaamisia eri 
viranomaisten, reservi-
läis -ja maanpuolustus-
järjestöjen sekä muiden 
yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Syyskuussa Reser-

viläisliitto järjesti Huippu 
19 tapahtuman Lapissa. 
Päivän aikana osallistujat 
tutustuivat Jääkäriprikaa-
tiin ja saadun palautteen 
perusteella tulevaisuudessa 
vastaava tapahtuma tulta-
neen järjestämään jälleen 
Lapissa. Yhteistyö reservi-
läis - ja maanpuolustusjär-
jestöjen kanssa tulee jatku-
maan hyvässä yhteishen-
gessä.

Lapin aluehallintovirasto 
järjesti maanpuolustus-
kurssin jatkokurssin Rova-
niemellä marraskuussa. 
Kurssille osallistui noin 50 
aikaisemmin maanpuolus-
tuskurssin suorittanutta 
henkilöä. Lapin aluetoi-

misto tuki kurssin järjeste-
lyissä.

Ensi vuotta leimaa Jääkä-
riprikaatin esikunnan pää-
osien siirto Rovaniemelle. 
Suunnittelu on käynnissä 
ja siirto tehdään 1.1.2021 
mennessä.

Joulu ja uusi vuosi ovat 
jo ovella. Toivotan kaikille 
Lapin Nuijan lukijoille rau-
haisaa Joulun aikaa ja toi-
vorikasta Uutta Vuotta 
2020.

Eversti
 Jari Osmonen
Apulaiskomentaja

Jääkäriprikaati

vien varusmiesten osalta 
jokapäiväisellä tekemisellä 
pitää varmistaa, että kou-
lutus on rehtiä ja paikoin 
kovaakin, mutta aina asi-
allista ja ulkopuolisen tar-
kastelun kestävää. Ulko-
maalaiset korkeilla pai-
koilla olevat sotilashenki-
löt, jotka tutustuvat kou-
lutukseemme, eivät ihas-
tele meidän asejärjestel-
miämme, vaan suomalaista 
asevelvollista. Olipa tuo 
asevelvollinen sitten reser-
viläinen tai varusmiespal-
velustaan suorittava hen-
kilö. Jääkäriprikaatissa kai-
kista pidetään huolta ja 
kaikki pidetään mukana 
kelkassa.

Ensi vuosi ei juurikaan 
eroa edellisestä. Paperilla 
se voi näyttää rauhallisem-
malta kuin kuluva vuosi, 
mutta toimintaa riittää, 
valmius edellä. Reserviläis-
ten suuntaan on heitetty 
haaste. Oltermanni-kisa ja 
Napapiiri Jukola suunnis-
tuskisa antavat hyviä mah-
dollisuuksia kasata jouk-
kue ja kisata joko ham-
paat irvessä tai vähän rau-
hallisemmin, molempi 
parempi! Jos kiinnostuit, 
niin ota yhteyttä Lapin 
aluetoimistoon lisätietojen 
saamiseksi.

Hyvää Joulun odotusta ja 
menestystä vuodelle 2020!

Eversti 
Sami-Antti 

Takamaa
Komentaja 

Jääkäriprikaati

kuttavan ohjelmasisällön. 
Kiitos kaikille järjestelyi-
hin osallistuneille jäsenil-
lemme.

Onnittelut kaikille huo-
mionosoituksen saaneille 
henkilöille ja sotilasarvossa 
ylennetyille.

Hyvää valkoisen joulun 
odotusta kaikille.

Simo Rousu
puheenjohtaja
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Esikunta - Komentajan 
johtamistoiminnan mahdollistaja

Lapin aluetoimisto johti ja 
toimeenpani 9.–13.9.2019 
paikallispataljoonan esi-
kunnan kertausharjoituk-
sen Rovajärvellä. Harjoitus 
liittyi JPR:n apulaiskomen-
tajan johtamaan paikal-
lispuolustus Pohjoinen 19 
harjoitukseen joka näkyi 
aina Kainuusta Lappiin 
saakka. Harjoitukseen kyt-
keytyi Lapin alueella myös 
AVI:n johtama LAPPI19 
harjoitus, johon osallis-
tui mm. 5 Lapin kuntaa ja 
muita viranomaisia. Kun-
tien aktiivivaihe ajoittui 10. 
- 11.9. välille.

Kertausharjoituksen val-
mistelut alkoivat jo vuoden 
2019 toiminnan suunnit-
teluvaiheessa vuoden 2018 
puolella, mutta varsinai-
sesti tarkempi suunnittelu 
alkoi reserviläisten käsky-
tyksen yhteydessä maa-
liskuussa, eli puoli vuotta 
ennen harjoitusta. Kerta-
usharjoituskäskyn yhtey-
dessähän tulee olla tiedote 
harjoituksesta, jotta reser-
viläiset voivat orientoitua 
siihen mitä harjoituksessa 
pääpiirtein tapahtuu. Har-
joitusta varten luotiin myös 
internettiin PVMOODLE-
työtila, jossa reserviläi-
sillä oli oman aktiivisuu-
den mukaan mahdollista 
valmistautua harjoituk-
seen. Aktiivisuus jäi tässä 

kohdin kuitenkin toivot-
tua pienemmäksi. Tämä 
ei kuitenkaan heijastunut 
millään tapaa itse harjoi-
tuksen aikaiseen aktiivi-
suuteen, päinvastoin, se 
paremminkin vasta pur-
kautui sen aikana.

Kuten todettua, kerta-
usharjoituksen viitekehys 
kytkeytyi luonnollisesti 
paikallispuolustusharjoi-
tukseen. Paikallispuolus-
tus ei ole mikään uusi asia, 
mutta se kehittyy koko 
ajan. Asiaa ja paikallisjouk-
koja on pohdittu ja kehi-
tetty jo vuosikymmeniä ja 
osana alueellista puolus-
tusjärjestelmää tarkem-
min 1960 luvulta alkaen. 
Puolustusvoimauudistuk-
sen (2015) aikaan paikal-
lispuolustus ja niiden jouk-
kojen merkitys paikalli-
sena ja alueellisena toi-
mijana kasvoi entuudes-
taan ja suunta jatkuu edel-
leen. Paikallispuolustuso-
pasta on tarkennettu vii-
meksi kuluneen vuoden 
aikana, kokoonpanoja on 
kehitetty ja voidaan sanoa, 
että vastuu kasvaa ja tehtä-
väkenttäkin näyttää laaje-
nevan.

Myös nyt kertausharjoi-
tetun paikallispataljoonan 
esikunnan kokoonpanossa 
on tapahtunut muutoksia 
kuluneen vuoden aikana. 

Kokonaisvahvuus on 
hiukan kasvanut ja etenkin 
tiedusteluosaa on kehitetty 
vastaamaan paremmin tar-
vetta ja uutena element-
tinä on myös tiedotus-
ryhmä. Osaltamme tämä 
oli ensimmäinen kerta, 
kun esikunta toimi nykyi-
sessä kokoonpanossaan.

Kertausharjoitukseen oli 
käsketty esikunnan kes-
keiset osat, hiukan yli 50 
reserviläistä. Osallistumis-
prosentti oli todella hyvä ja 
vain muutama käsketyistä 
ei ollut mukana lähinnä 
sairastumistapauksista joh-
tuen. Tässä kohdin onkin 
hyvä korostaa, että hyvissä 
ajoin lähetetyt kertaushar-
joituskäskyt antavat reser-
viläisille mahdollisuu-
det järjestää etenkin työ-
asiansa siten, että niistä ei 
muodostu esteitä harjoi-
tukseen osallistumiselle, 
sairastumisia sen sijaan ei 
voi ennakoida.

Harjoituksen ytimen 
muodostivat kokeneet 
reserviläiset, jotka saivat 
itse tehdä suunnitel-
mat annettujen perustei-
den pohjalta. Harjoituk-
sen valmisteluorganisaa-
tio varasi tilat ja materiaa-
lin sekä kaluston. Kokonai-
suudessaan, näin toisesta 
joukosta itse tulleena, oli 
hienoa todeta, kuinka kor-

kean suorituskyvyn avain-
reserviläisemme myös 
täällä pohjoisessa omaavat. 
Annoimme reservin johta-
jien suunnitella, käskeä ja 
johtaa. Itse asiassa havait-
simme harjoituksen aikana 
jo heti pian alun jälkeen, 
että eivätpä he tukea ja 
ohjausta hirveästi tarvin-
neet. Olenkin vakuuttunut, 
että he kykenevät suorit-
tamaan oman tehtävänsä - 
milloin tahansa.

Harjoituksen rakenne 
noudatti tällaiselle esikun-
nan harjoitukselle omi-
naista rytmiä ja rakennetta. 
Alkuun kouluttaudut-
tiin uusiin tai uudistunei-
siin välineisiin, tarkennet-
tuihin keskusten ja esikun-
nan osien tehtäviin sekä tie-
tenkin ammuttiin henkilö-
kohtaiset aseet kohdalleen. 
Yhteysupseerien ja tiedot-
tajien osalta alku painottui 
koulutukseen ja työsuunni-
telman laadintaan Ammun-
nat toteutettiin vasta harjoi-
tuksen päättymistä edeltä-
vän päivänä. Tällä järjeste-
lyllä mahdollistettiin se, että 
niin tiedottajat kuin yhte-
ysupseerit pääsivät nope-
asti kentälle oikeisiin töihin 
ja yhteysupseerien osalta 
kuntien aktiivivaihe halut-
tiin myös hyödyntää täysi-
määräisesti. Yhteysupsee-
rit pääsivätkin ensimmäistä 

Viranomaisyhteistyö on esikunnalle keskeistä. Tilanne hallussa.

kertaa konkreettisesti työs-
kentelemään oikeiden ”vas-
tinkappaleidensa” kanssa.  
Palaute niin kunnista kuin 
itse yhteysupseereiltakin oli 
positiivista.

Esikunnalle oli harjoi-
tukseen räätälöity myös 
konkreettisia johdetta-
via, mikä oli hyvä rat-
kaisu. Yhteydenpito, tilan-
teen kehittyminen tai 
mikään muukaan vuoro-
puhelu pelkästään itsensä 
ja ylemmän johtoportaan 
suunnalta tulevana ei anna 
niin paljon kuin se, että on 
oikeita alaisia joita pitää 
johtaa tilanteen mukaan. 
Se laittaa useinkin mietti-
mään ja ratkaisemaan ihan 
eri asioita. Tehtävien suun-
nittelu, niiden käskeminen, 
tilanteen seuraaminen ja 
tilanteenmukainen johta-
minen, tilanneilmoitukset 
ja niiden kokoaminen sekä 
analysoiminen, kiperät 
pikatilanteet ja niihin rat-
kaisujen löytäminen käs-
kyineen yms. Listaa voisi 
jatkaa loputtomiin, mutta 
kiteyttäen asian lyhyesti on 
muistettava, että komen-
taja johtaa alaisiaan ja esi-
kunnan tehtävä on komen-
tajan johtamistoiminnan 
tukeminen. 

Harjoitus oli antoisa, 
mutta myös haastava niin 
henkilökunnalle kuin 

myös reserviläisille. Kulu-
neen sanonnan mukaan 
”harjoitus alkaa ja se päät-
tyy, siinä välissä tapah-
tuu jotain”. Mutta se jotain 
vaatii aina riittävän, mutta 
ei liian yksityiskohtaisen 
suunnittelun. Pitää jättää 
myös pelivaraa ja vapaus 
toimia. Mielestäni kerta-
usharjoituksiin on panos-
tettava, sillä muutaman 
päivän harjoitus voi olla 
kokemuksena jopa ainut-
kertainen, sen sijaan varus-
mieskoulutuksessa on 
aikaa rutkasti enemmän. 
Kuva, jonka harjoituksesta 
ja itsestämme reserviläi-
sille annamme, pitää siis 
olla kerralla kohdillaan. 

Harjoitus kehitti myös 
henkilökunnan osaa-
mista merkittävästi. Hen-
kilökunnasta vain osalla 
oli kokemusta aiemmista 
vastaavanlaisista harjoi-
tuksista ja kuten todet-
tua niin kokeneemmat-
kin olivat ensimmäistä 
kertaa uuden kokoonpa-
non mukaisessa esikun-
nassa. Esikunnan työsken-
tely ja rutiinit kehittyivät, 
keskukset löysivät toisensa 
ja sisäinen toiminta yhdis-
tyi uomaansa. 

Tästä on hyvä jatkaa.
Mika Kinnarinen

Kertausharjoituksen 
projektiupseeri
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• Maanpuolustuskoulutus •

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta voimaan 1.1.2020
Vuoden 2020  alusta voi-
maantuleva lakipäivitys 
täsmentää MPK:n julki-
set hallintotehtävät, joita 
ovat sotilaallisia valmiuk-
sia palveleva koulutus, 
tutustumistoiminta nuo-
rille ja naisille, kansain-
välinen koulutustoiminta 
sekä vapaaehtoista maan-
puolustusta koskeva tiedo-
tus ja valistus. Lisäksi MPK 
kehittää naisten mahdol-
lisuuksia osallistua vapaa-
ehtoiseen maanpuolustuk-
seen sekä ohjaa, tukee ja 
sovittaa yhteen 14 jäsenjär-
jestöjensä maanpuolustus-
koulutusta. Voidaan edel-
leen todeta, että MPK on 
maan kattavin kokonais-
turvallisuuden kouluttaja.

Organisaatiomuutok-
sella tavoitellaan lisää vai-
kuttavuutta julkisiin hal-
lintotehtäviin

Vuoden 2020 alusta 14 
uutta Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen (MPK) 
valmiuspäällikköä aloit-
taa työnsä ympäri Suomea. 
Heidän ydintehtäviään 
tulee olemaan yhteistyö 
puolustusvoimien aluetoi-
mistojen kanssa ja aktiivis-
ten reserviläisten koulut-
tautumismahdollisuuksien 
kehittäminen etenkin pai-
kallisjoukoissa. Keskeisim-
piä tehtäviä ovat  vapaaeh-
toisten rekrytointi, valmius- 
ja turvallisuussuunnittelu 
sekä koulutustehtävät.

Valmiuspäälliköt työs-
kentelevät aluetoimistojen 
kanssa ja suunnittelevat 
reserviläisten täydennys-
kouluttautumista MPK:n 
sotilaallisia valmiuksia pal-
velevassa (SOTVA) koulu-
tuksessa ja reserviläiskou-
luttajien kiertoa tiiviissä 
yhteistyössä puolustusvoi-
mien ja paikallisjoukkojen 
kanssa. 

Uusien valmiuspäälli-
köiden tehtävien perusta-
minen on osa prosessia, 
jossa MPK:n organisaati-
ota kehitetään vastaamaan 
uudistettua lakia vapaaeh-
toisesta maanpuolustuk-
sesta. Uuden lainsäädän-
nön myötä myös MPK:n 
organisaatiomuutos astuu 
voimaan 1.1.2020.

Uusien tehtävien lisäksi 
MPK:n organisaatiossa 
tehdään muutamia uudel-
leen järjestelyjä toiminnan 
tehostamiseksi. Ilmapuo-
lustuspiirin Someronhar-
jun koulutuspaikka lakkau-
tetaan. Ilmapuolustuspiirin 
koulutus toteutetaan Poh-
jois-Suomen maanpuo-

lustuspiirin toimenpitein. 
Ilmapuolustuspiiri vastaa 
koulutustarpeen kartoitta-
misesta valtakunnallisesti 
Ilmavoimien Esikunnan 
kanssa. Alueellisesti toi-
mimme yhteistyössä Lapin 
lennoston kanssa.

Kokonaisturval-
lisuus koulutusta 

kehitetään edelleen 
MPK:n toimintana

Julkisten hallintotehtä-
vien lisäksi MPK koulut-
taa kokonaisturvallisuu-
teen liittyvää varautumis- 
ja turvallisuuskoulutusta 
(VARTU). Kokonaisturval-
lisuuskoulutuksen tavoite 
on yhteisöjen ja henkilö-
kohtaisen turvallisuuden 
tunteen ylläpito ja kehittä-
minen koulutuksen avulla.

VARTU-koulutuksen 
tärkeänä tavoitteena on 
kouluttaa muun muassa 
yksilön arjen selviytymis-
taitoja ja -tietoja joilla voi-
daan vähentää osallistu-
jien omaa sekä heidän lähi-
yhteisöjensä epävarmuu-
den tunnetta. Koulutuk-
sella voidaan edistää toi-
mintakykyä ja osallisuutta, 
toimintakykyä arjessa, toi-
mintakykyä arjen häiriöti-
lanteissa ja toimintakykyä 

vakavissa tai pitkittyneissä 
arjen häiriötilanteissa. Täl-
laista koulutusta ovat muun 
muassa erilaiset maastotai-
toihin, kansalaisten kyber-
taitoihin, kotitalouden 
varautumiseen, ensiaputai-
toihin tai maatilojen varau-
tumiseen liittyvät koulu-
tukset. Uudistukset tulevat 
lisäämään MPK:n toimin-
nan vaikuttavuutta kaikilla 
sektoreilla.

Kouluttaja- ja 
vapaaehtoiskysely 

sitoutuneille 
vapaaehtoisille

MPK toteutti syyskesän 
aikana kouluttaja- ja vapaa-
ehtoiskyselyn sitoutuneille 
vapaaehtoisille.  Kyselyn 
tuloksista ilmenee, että 
kouluttajat ja vapaaehtois-
toimijat ovat keskimäärin 
varsin tyytyväisiä MPK:lta 
sekä Puolustusvoimilta 
saamaansa tukeen ja johta-
miseen. 

Kouluttajakysely on 
toteutettu kahden vuoden 
välein, ja se on tärkeä 
osa MPK:n koulutuksen 
laadun ja toimintamahdol-
lisuuksien kehittämistä.

Vuonna 2019 toteutet-
tiin lisäksi toista kertaa 
muille kuin kouluttajateh-

tävissä toimiville suun-
nattu vapaaehtoistoimijoi-
den kysely. Vapaaehtoisky-
selyn kohderyhmänä ovat 
muun muassa huolto- ja 
viestintätehtävissä toimi-
vat vapaaehtoiset. Noin 2 
600 sitoutuneelle jaettuihin 
kyselyihin vastasi yhteensä 
vajaat 700 henkilöä.

MPK:n toiminta koe-
taan hyödylliseksi. Vasta-
uksista kuitenkin ilmeni, 
että toimintaan mukaan 
pääsemistä tulee helpottaa. 
Yli neljä viidesosaa vastaa-
jista kokee, että MPK:n toi-
minta on kehittänyt heidän 
valmiuksiaan niin poikke-
usolojen tehtäviä kuin nor-
maaliolojen työ- ja muita 
tehtäviä varten.  Selkeä 
enemmistö vastaajista 
pitää MPK:n toimintaa 
hyödyllisenä myös maan-
puolustuskyvyn ja -tahdon 
sekä kokonaisturvallisuu-
den kannalta. 

Keskeisiä parannuseh-
dotuksia on muun muassa 
mukana olevien toimijoi-
den jaksamisesta huoleh-
timinen erityisesti uudiste-
tun lainsäädännön tullessa 
voimaan 1.1.2020. Uusien 
toimijoiden mukaan saa-
minen on tärkeää paitsi 
toiminnan jatkuvuuden 

takaamiseksi, myös jo 
mukana olevien jaksami-
sen varmistamiseksi. Toi-
sena huomiona oli sisäi-
sen ja ulkoisen viestinnän 
kehittäminen.

Kyselyyn vastanneista 
hiukan yli 700 henkilöstä 
MPK:n toimintaan osal-
listuttiin 2—4 kertaa vuo-
dessa. Yli kaksi viidesosaa 
MPK:n sitoutuneista vapaa-
ehtoisista on osallistunut 
kouluttaja- ja muihin teh-
täviin 2–4 kertaa viimeis-
ten 12 kuukauden aikana. 
Lisäksi vajaa viidesosa on 
osallistunut 5–6 kertaa.

MPK:n organisaa-
tiomuutos ja uuden lain 
vaikutukset tarkoittavat jos-
sain määrin toimintatapo-
jen uudistamista organisaa-
tiolta. Se on samalla oppi-
misprosessi, jossa opitaan 
pois nykyisestä kohti jota-
kin uutta. Vuosi 2020 on 
muutoksen sisäänajo aikaa. 
Muutoksen toteuttamisessa 
keskeistä on  muun muassa 
vuorovaikutteinen viestintä 
MPK:n henkilöstön, kou-
luttajien ja toimijoiden sekä 
MPK:n jäsenjärjestöjen 
kesken. Erityisesti korostuu 
yhteistoiminta Puolustus-
voimien kanssa.

Vuoden 2019 
juhlatapahtuma

Pohjois-Suomen maan-
puolustuspiirin (PSMPP) 
Rovaniemen koulutus-
paikan juhlatilaisuu-
dessa Artikumissa Rova-
niemellä 30.11.2019 pal-
kittiin Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen hyväksi 
tehdystä työstä hopeisella 
ansiomitalilla Seppo Rau-
tiainen. Rautaisella ansio-
mitalilla palkittiin vapaa-
ehtoiset kouluttajat Venla 
Kanniala, Pekka Mart-
tala, Jarmo Rauhala, Ilkka 
Suhonen ja Marko Tervo-
nen. Vuoden kouluttajana 
palkittiin Matti Henttunen 
ja vuoden toimijana palkit-
tiin Heikki Mäntyniemi. 
Hyvästä yhteistyöstä pal-
kitsimme majuri Arto 
Liljan ja ravintolapäällikkö 
Antti Aallon. Muistimme 
myös vuoden aikana täysiä 
kymmeniä täyttäneitä hen-
kilöitä MPK:n plaketilla.

Hyvää joulunaikaa ja hyviä 
ulkoilukelejä!

Antti Tölli
Apulaispiiripäällikkö

Maanpuolustus-
koulutusyhdistys
Pohjois-Suomen 

maanpuolustuspiiri
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Maakuntakomppania harjoittelee – 
taistelu rakennetulla alueella 2
Maakuntakomppaniat ovat 
Puolustusvoimien kriisin-
ajan paikallispuolustuk-
seen koulutettuja jouk-
koja. Joukot koostuvat alu-
eella asuvista aktiivisista 
reserviläisistä. Tarvitta-
essa joukot voivat toimia 
myös virka-apu tehtävissä 
muiden viranomaisten 
tukena. Maakuntakomppa-
niaan sitoutuneilta henki-
löiltä vaaditaan mm. hyvää 
fyysistä kuntoa ja kenttä-
kelpoisuutta sekä paikallis-
tuntemusta. Näitä ominai-
suuksia mitataan vuosit-
tain järjestettävillä kunto- 
ja kenttäkelpoisuustes-
teillä. Joukkoja koulu-
tetaan myös aktiivisesti. 
Joukot harjoittelevat mm. 
kohteen suojaamista ja 
alueiden valvontaa. Myös 
ampumataidon kehittämi-
nen kuuluu olennaisena 
osana joukkojen koulu-
tukseen. Puolustusvoimat 
vastaa yhteistyössä Maan-
puolustuskoulutusyhdis-
tyksen kanssa joukkojen 
koulutuksesta maakunta-
komppanian omalla toi-
minta-alueella.

Sodankylässä 25.–27.10. 
järjestettiin Lapin aluei-
den maakuntakomppani-
oiden reserviläisille koh-
dennettu taistelu rakenne-
tulla alueella jatkokurssi. 
Kurssi oli Puolustusvoi-
mien Maanpuolustuskou-
lutusyhdistykseltä tilaama. 
Harjoituksessa keskityt-

TIEVA suorittamassa tehtävää ulkona.

Toimintaryhma siirtymässä rakennukseen sisälle.

tiin taistelukoulutukseen 
rakennetulla alueella sekä 
suoritettiin kurssin teeman 
mukaista erikoisammun-
taa. Kurssi oli jatkoa aikai-
semmin syyskuussa (20. 
– 22.9.) pidetylle maa-
kuntakomppanian tais-
telu rakennetulla alueella
peruskurssille.

Kurssin johtajana toimi 
Reservin vääpeli Joni 
Huuhtanen. Hän vas-
tasi koulutuksen suunnit-
telusta ja toteutuksesta. 
Lisäksi hänellä oli apuna 
kuusi reserviläiskoulut-
tajaa. Kurssille osallistui 
yhteensä 16 Lapin alueen 
maakuntakomppanioi-
hin sitoutunutta reservi-
läistä. Kurssi alkoi asu-
tuskeskustaisteluteknii-
koiden teorian kertaami-
sella sekä varusteiden tar-
kastamisella. On tärkeää, 
että taisteluliivit varustei-

neen istuvat hyvin päällä, 
koska nopeissa taisteluti-
lanteissa parinkymmenen 
kilon irtonainen lisäpaino 
on hankala hallita ja oikein 
säädetyt varusteet ovat 
edellytys taistelijan tehok-
kaalle toiminnalle.

Käytännönharjoitteet 
olivat nousujohteisia ja 
lyhyt kestoisia, nopeita har-

joitteita. Käytännön tais-
telu rakennetulla alueella 
sijoittui Sodankylän kou-
lukeskuksen ympäristöön. 
Aluksi harjoiteltiin ulkoti-
loissa TIEVAN (tiedustelu- 
ja valmisteluosaston) toi-
mintaa pienemmissä ryh-
missä. Osa reserviläiskou-
luttajista toimi alueella maa-
liosastona, jolloin he omilla 

Toimintaryhma suorittamassa tehtävää sisällä.

toimillaan pyrkivät vai-
kuttamaan tilannekuvaan 
ja tapahtumien kulkuun. 
TIEVAN tehtäviin kuuluu 
reitin tiedustelu valittuun 
kohteeseen. He selvittä-
vät toimintaryhmälle jal-
kautumispaikan ja opasta-
vat heidät lähtöasemaan, 
josta se siirtyy valittuun 
kohteeseen. TIEVA muo-
dostaa tähystyspisteet koh-
teen tarkkailuun sekä eris-
tää kohteen ulkopuolelta 
tulevilta vaikutteilta sekä 
estää kohteelta pakenemi-
sen. Toimintaryhmä hoitaa 
itse kohteen, esimerkiksi 
ottaa rakennuksen haltuun. 
Jokaisen erillisen harjoit-
teen jälkeen kokoonnuttiin 
purkutilaisuuteen keskus-
telemaan missä onnistut-
tiin ja mihin on syytä kiin-
nittää huomiota seuraavan 
harjoitteen aikana. Päivään 
mahtui useampia eri har-
joitteita. Harjoitteisiin tuo-
tiin aina jotain lisähaastetta 

ja lopussa päivä huipentui 
kohteen täydelliseen hal-
tuunottoon, sekä vaarallis-
ten henkilöiden kiinniot-
toon.

Harjoituksen tavoitteena 
oli kehittää asutuskeskus-
taistelutekniikoiden lisäksi 
reserviläisten ampumatai-
toa sekä yksittäisen taisteli-
jan turvallista ja tehokasta 
aseenkäsittelyä. Näitä har-
joiteltiin sekä paukkupat-
ruunoilla simulaattorissa 
että ampumaradalla kurs-
sin aihetta tukevalla toi-
minnallisella ammunnalla; 
kaupunkijääkärin TRA-
tasoammunta-kokeella. 
Tasokoe antoi kurssilaisille 
realistisen kuvan omista 
aseenkäsittely- ja ampu-
mataidoista.

Taina Ylikangas
Tiedottaja

Pohjois-Suomen 
maanpuolustuspiiri

Norjan puolustuspolitiikka turbulenssissa
Puolustusvoimien komen-
taja Amiraali Haakon 
Bruun-Hanssen tahtoo 
Norjan varustautuvan 
merkittävästi paremmin.

Norjan puolustuspo-
litiikka on ollut viime 
vuoden aikana kovan kes-
kustelun kohteena. Poh-
joisessa on erityisesti 
Andenesin lentotukikoh-
dan päätetty lakkautta-
minen saanut pohjoisen 
väen kapinahengen nouse-
maan. Asian päätti vastoin 
Puolustusvoimien tahtoa ” 
säästösyistä” Norjan edus-
kunnan puolustusvalio-
kunta. Andenesin toi-
minnot on tarkoitus siir-
tää Evenesin lentokentälle 
ja uudelleen avattavaan 
varuskuntaan. Asian val-
mistelun tiimoilta on pal-
jastunut monenlaista vää-
risteltyä tietoa ja se on 
osaltaan lisännyt paikal-
listen raivoa. Päätös sinäl-
lään aiheuttaa Andöyan 

kuntaan liki 600 työpai-
kan suoran menetyksen ja 
merkittävän kiinteistöjen 
arvonalennuksen Andene-
sin kaupungissa.

Evenesin kenttähän on 
myös Narvikin ja Harsta-
din yhteinen liikennelen-
tokenttä ja se ei sellaise-
naan sovi ilman mittavia 
lisärakenteita Andöyasta 
siirtyvään merivalvontako-
nekantaan. Kaiken lisäksi 
Nykyinen Orion-meri-
valvontakone korvataan 
lähivuosina suuremmilla 
uusilla koneilla. Evenes 
toimii myös kriisi-aikana 
uusien F-35 hävittäkonei-
den varatukikohtana, mitä 
monet sotilas-strategit ovat 
voimakkaasti arvostelleet. 
Keskittämispäätökset pis-
tävät kaikki munat samaan 
koriin ja kriisin aikana 
ne olisi helppo tuhota ja 
vaikea puolustaa.

Heimevärn - Kodintur-
vajoukot koki suuren muu-

toksen
Toissa vuonna Norja 

päätti lakkauttaa erinomai-
sesti toimineet Kodintur-
vajoukkojen meriosas-
tot. Päätöksellä lakkautet-
tiin kymmeniä tukikoh-
tia ja liki 250 alusta poistui 
mm. meripelastustyöstä.
Päätös aiheutti myös mit-
tavia henkilömenetyksiä
vapaaehtoiseen maanpuo-
lustukseen – moni veti ns.
purut nenään ja löi hanskat 
tiskiin lopullisesti.

Puolustusvoimia ei 
ole kuunneltu 

Amiraali Bruun-Hans-
sen tuli julkisuuteen loka-
kuun alussa ja luki varsi-
naiset madonluvut Norjan 
hallitukselle ja sitä kautta 
Oslossa istuvalle Eduskun-
nalle. Hän haluaa Norjan 
kasvattavan puolustus-
budjettiaan 25 miljardilla 
Norjan Kruunulla (n. 3 
miljardia €) vuoteen 2028 

mennessä. Tämän hetki-
nen budjetti on 61 miljar-
dia (n. 6 miljardia) vuo-
dessa. 

Bruun-Hanssen teki har-
vinaisen selväsanaisen esi-
tyksen, jossa hän sanoo 
suoraan, ettei Puolustus-
voimat pysty suorittamaan 
tehtäviään 1. maanpuolus-
tuksessa, 2. ottamaan vas-
taan Naton apua, 3. hoi-
tamaan ja osallistumaan 
Nato-johtoisiin kansainvä-
lisiin kriisinhallintatehtä-
viin nykyresurssein. Nato-
maan sen puolustusbud-
jetin pitäisi olla 2 % maan 
kansallisesta budjetista. 

Mittavat puutteet 
esityksen 

perusteena
Suunnitelma A sisältää 
maavoimien ja laivaston 
mittavaa kalustolisäystä 
sekä henkilöstön ja reser-
vin merkittävää kasvua. 

Hän esittää enemmän soti-
laita, helikoptereita, enem-
män fregatteja, sukellusve-
neitä ja valvontalentoko-
neita. 11 taistelupataljoo-
naa ja 16 paikallistukipa-
taljoonaa, 34 taktista tais-
teluhelikopteria jotta Puo-
lustusvoimilla olisi sellai-
set maavoimat Norjan alu-
eella, joilla olisi todelli-
nen kyky estää ja hidastaa 
vihollista ottamasta Norjan 
aluetta valvontaansa siihen 
asti kunnes Naton avus-
tusjoukot ovat paikalla. 
Ja tämä kaikki erittäin 
nopealla aikataululla

Jännitteet kasvaneet 
pohjoisilla alueilla 

merkittävästi
Turvallisuuspoliittinen 
tilanne on muuttunut mer-
kittävästi sen jälkeen kun 
Norjan Stortinget (Edus-
kunta) viimeksi käsitteli ja 
päätti nykyiset suunnitel-
mat. Nyt tilanne muistut-

taa jo Kylmän sodan aikaa. 
Itäinen naapuri kasvat-
taa iskuvoimaansa alueella 
ja harjoitustoimintaansa 
lähialueilla. Kansainväli-
sesti alueella on käynnissä 
voimainmittely USA:n, 
Kiinan ja Venäjän välillä. 
Tämä lisää merkittävästi 
epävarmuutta ja jännitystä 
alueella.

Puolustusministeri 
Frank Bakke-Jensen 

ei hermostunut 
esityksestä

Kun puolustusbudjetti 
alkaa lähestyä 100 miljar-
dia Norjan Kruunua on 
varmaan monien poliittis-
ten puolueiden varmasti 
vaikea niellä näin mitta-
via lisäyksiä – paineet val-
tiontaloudessa ovat suuret 
myös Norjassa vaikka se 
onkin Euroopan rikkain 
maa - toteaa Bakke-Jen-
sen. KL
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Kemijärven Reservinupseereiden kuulumisia
Kemijärven reservinup-
seerit ry piti vuosikoko-
uksensa 26.11.2019. Koko-
uksessa valittiin tule-
van vuoden toimihenki-
löt. Puheenjohtajana jatkaa 
Juha Narkilahti ja varapu-
heenjohtajana Antti Lat-
vakoski. Vuoden reser-
viupseeriksi valittiin Pertti 
Kallio hänen ansioistaan 
yhdistyksen, maanpuo-
lustuksen ja veteraanien 
hyväksi tehdystä tunnol-
lisesta ja ahkerasta työstä. 
Vuoden 2020 suunniteltu 
toiminta on pääosin perin-
teistä, mutta sitä täyden-
tää muutama erityisempi 
tapahtuma. Perinteinen 
kuutamohiihto järjestetään 
8.2. Peurakankaan laduilla. 
Maaliskuun viimeisen 
viikon lopulla järjestetään 
Ruotsalaisten vapaaehtois-
ten muistohiihto Kemijär-
veltä Sallaan MPKn kurs-
sina. Hiihtoon osallistuu 
mm. ruotsalaisten vete-
raanien jälkipolvea. Huh-
tikuussa kansallisen vete-
raanipäivän tienoilla jär-
jestetään yhdistyksen ja

veteraaniyhdistysten yhtei-
nen ohjelmallinen juhla-
päivällinen, jossa kunnioi-
tetaan veteraanien muistoa 
sekä juhlistetaan yhdistys-
ten juhlavuosia. Kemijär-
ven reservinupseerit ry on 
perustettu vuonna 1935 ja 
täyttää siten 85 vuotta.

Ennen yhdistyksen 
kokousta oli Kemijärven 
kansalaisopiston järjes-
tämä ”Talvisota 80 vuotta” 
–luento, jonka piti Erkki
Hautala. Mielenkiintoi-
nen esitelmä käsitteli Itä-
Lapin alueen valmistautu-
mista Talvisotaan, evak-
koon lähtöä, taisteluja,
tapahtumia ja kohtaloita.
Erkki Hautala kertoi moni-
puolisesti ja elävästi kuvin,
lehtileikkein ja aikalaisten
muistelmin koskettavaa ja
merkittävää paikallista his-
toriaa. Sallan, Pelkosennie-
men ja Mäntyvaaran tais-
telut ovat olleet merkityk-
seltään lähes Raatteen tien
taistelun veroisia, mutta
liian vähän tunnettuja. Pel-
kosenniemen, Savukosken
ja Sodankylän reserviläi-

set yhdessä Pelkosennie-
men kunnan kanssa järjes-
tävät 15.12.2019 Pelkosen-
niemen talvisodan taiste-
lun 80-vuotisen historian 
muistoksi hiihtotapahtu-
man. Lisäksi samana päi-
vänä klo 17 pidetään kun-

nanvirastolla esitelmä Pel-
kosenniemen taistelusta ja 
tilanteen muuttumisesta 
kolmen päivän aikana. 
Lisätietoa löytyy kunnan 
nettisivuilta.

Kemijärven kaupun-
gin itsenäisyysjuhlan tee-

mana on myös Talvisota 
80 vuotta ja samalla kun-
nioitetaan Mäntyvaarassa 
20.12.1939 käydyn taiste-
lun muistoa. Jouluaattona 
yhdistys järjestää lumital-
koot sankarihaudalla, jou-
lukahvit sekä kunniavar-

tion aattoillan hartauden 
ajaksi.

 Juha Narkilahti

Inarin reservinupseerit ry 70 vuotta
Inarin reservinupseerit ry vietti 70-vuotisjuhlaa lauan-
taina 12.10.2019.

Juhlapäivä alkoi seppeleenlaskulla Sankarivainajien 
muistomerkille Ivalon hautausmaalla.

Tämän jälkeen siirryttiin Saariselälle, jossa Pyhän Paa-
valin kappelissa vietetyn kenttähartauden jälkeen jatket-
tiin juhlapaikkaan, Hotelli Riekonlinnan Asehuoneeseen.

Yhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Kivi toivotti tervetuli-
aispuheessaan läsnäolijat lämpimästi tervetulleiksi. Juhla-
puheen piti Lapin rajavartioston rajatoimiston päällikkö 
majuri Heikki Ojala. Yhdistyksen alkuaikojen historiasta 
kertoili persoonalliseen tyyliinsä Hannu Paananen.

Juhlassa yhdistyksen aktiivisille jäsenille luovutet-
tiin huomionosoituksia, ja yhdistystä muistettiin monin 
tavoin.

Teksti Jyrki Kivi
Kuvat Janne Matilainen

Majuri Heikki Ojala toi 
juhlaan Lapin rajavartios-
ton tervehdyksen.

Seppo Rautiainen ja Antti Tölli toivat juhlaan Lapin reserviupseeripiirin ja MPK:n ter-
vehdykset.

Tervetuliaispuheen piti 
yhdistyksen puheenjoh-
taja Jyrki Kivi.
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Jääkäriprikaatin erikoisosaamisena talvi 
”Kysyntää kursseille on moninkertainen määrä siihen verrattuna, 
jonka pystymme ottamaan”.

Harva joukko-osasto on 
muutamassa vuodessa nos-
tanut profiiliaan yhtä vah-
vasti kuin Jääkäriprikaati. 
Suurin ansio tästä ulko-
puolisen silmin lankeaa 
arktisen sodankäynnin 
erikoisosaamiselle. Talvi-
sissa olosuhteissa operointi 
kiinnostaa tällä hetkellä 
vahvasti myös ulkomailla 
ja prikaatin komentajana 
elokuuhun 2019 asti olleen 
eversti Jyrki Kaisanlahden 
mukaan kysyntä päästä 
oppiin Sodankylään on yhä 
vahvalla kasvu-uralla.

– Kysyntää kursseille on
moninkertainen määrä 
siihen verrattuna, jonka 
pystymme ottamaan. 
Pyrimme kouluttamaan 
kärkiosaajia, jotka vievät 
tietoa eteenpäin omiin 
joukko-osastoihinsa. Tällä 
hetkellä rahkeemme eivät 
riitä kouluttamaan koko-
naisia ulkopuolisia yksi-
köitä, Kaisanlahti selventää 
kysymystä ulkomaalaisista 
kävijöistä.

Everstin mukaan muutos 
korkean profiilin tunnuste-
tuksi osaajaksi ei ole tullut 
itsestään yhdessä yössä.

– Se on useiden vuo-
sien työ. Meillä on serti-
fioitu kurssitarjonta, joka 
on suunniteltu Suomen 
olosuhteisiin, mutta pal-
velee myös ulkomaalaisia. 
He pitävät tätä järjestelmää 
täällä erinomaisena ja tätä 

Jääkäriprikaati
• Sodankylässä ja Rovaniemellä sijaitseva Maavoimien
pohjoisin joukko-osasto, johon kuuluu Lapin jääkäri-
pataljoona, Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo, Lapin
sotilassoittokunta sekä Lapin aluetoimisto.
• Erikoistunut kouluttamaan joukkoja arktisiin olo-
suhteisiin.
• Palkattua henkilöstöä 400, varusmiehiä 2 200 vuo-
sittain
• Komentaja eversti Sami-Antti Takamaa

Jääkäriprikaati on Suomen pohjoisin joukko-osasto. Sen merkitys on uudelleen kas-
vussa Arktisten alueiden strategisen merkityksen kasvaessa. Kuva puolustusvoimat

Talvisodankäynnin peruskurssilla harjoitellaan muun muassa selviytymistaitoja ja toimintakyvyn ylläpitoa. Kuva vuoden 2016 kurssilta. Kuva 
puolustusvoimat

kautta sana kurssien laa-
dukkuudesta on lähtenyt 
kiertämään laajemminkin.

Selviytymis- eli SERE-
kurssit eivät ole mitään 
helppoja kursseja. Kaisan-
lahden mukaan kurssi-
laisista otetaan henkisesti 
sekä fyysisesti kaikki irti. 
Tyypillisesti ensimmäinen 
viikko harjoitellaan maas-
tossa taitoja ja toisella vii-
kolla on oikeiden koettele-
musten aika.

– Kursseja on useita. Tyy-
pillisesti niissä on selviyty-
mistä ja toimintaa lumiolo-
suhteissa, pitkiä siirtymiä, 

tilapäismajoituksen raken-
tamista, avannosta selviy-
tymistä täydessä varustuk-
sessa ja ruoan valmistusta 
alusta alkaen esimerkiksi 
porosta. Erilaista selviy-
tymiskoulutusta pidetään 
myös kesäolosuhteissa.

Lapin jääkäripataljoo-
naan Sodankylään töihin 
saapuvat upseerit ja ali-
upseerit suorittavat kaikki 
SERE-kurssin. Puolustus-
voimien muun henkilö-
kunnan lisäksi Sodanky-
lässä järjestetään samalla 
teemalla myös siviilikurs-
seja.

 Valmiuspuoli vetää

Kaisanlahden mukaan val-
miusyksikkökoulutus on 
lähtenyt hyvin käyntiin 
Jääkäriprikaatissa. Tulijoita 
on riittänyt pohjoisen syr-
jäisestä sijainnista huoli-
matta hyvin.

– Halukkuutta on ollut
sen verran, että on päästy 
valitsemaan. Olen erittäin 
tyytyväinen varusmiehiin 
ja henkilöstöön, koulutuk-
sen tasoa on saatu nostet-
tua. Esimerkiksi normaa-
listi 24 tunnin taistelu-
marssin vaatimus on edetä 

30 kilometriä, mutta meillä 
diplomitavoite on ollut 
100 kilometriä vuorokau-
dessa. Yhdestä erästä noin 
40 taistelijaa hiihti tuon 
määrän taisteluvarustuk-
sessa, se on kova luku, Kai-
sanlahti taustoittaa.

Kuten muuallakin Maa-
voimissa, myös Jääkärip-
rikaatissa kansainvälinen 
harjoitustoiminta on ollut 
kasvamaan päin. Maalis-
kuussa Suomesta osallistui 
Ruotsissa järjestettävään 
Northern Wind -harjoituk-
seen noin 1 500 henkilöä ja 
Suomen osaston johtovas-
tuun kantoi harjoituksessa 
nimenomaan Jääkäripri-
kaati. Vielä isompi ponnis-
tus oli kevään Bold Quest 
-harjoitus, jonka Suomi
johti yhdessä Yhdysval-
tojen asevoimien yleisesi-
kunnan kanssa.

20 maan tulenkäytön 
testaus- ja todentamista-
pahtuman päätapahtu-

mapaikka oli Sodankylä. 
Tapahtumaan osallistui 
toimijoita tietoverkon väli-
tyksellä Suomen rajojen 
ulkopuolelta. 

Myös Rovaniemi 
mukana

Jääkäriprikaatin toiminta 
ei kuitenkaan rajoitu yksin 
Sodankylään. Prikaatiin 
kuuluu myös Rovaniemen 
i lmatorjuntapatteristo, 
joka puolestaan tekee tii-
vistä yhteistyötä Ilmavoi-
miin kuuluvan Lapin len-
noston kanssa.

Kaisanlahden mukaan 
yhteistyö Rovaniemen ja 
Sodankylän välillä toimii 
välimatkasta huolimatta.

– Onhan siinä välissä 120 
kilometriä, mutta asiat hoi-
tuvat hyvin. Luonnollisesti 
se vaatii joitain erikoisjär-
jestelyitä. Meillä on kaksi 
huoltokeskusta ja palvelut 
kahdelle paikkakunnalle. 
Lisäksi annamme lennos-
tolle huollollista tukea. 
Ilmahuolto heillä on tie-
tysti omasta takaa, mutta 
perinteisempi huolto on 
yhteinen meidän kanssa, 
Kaisanlahti kertoo.

Ilmatorjuntajoukkojen 
lisäksi prikaatiin kuuluu 
myös Lapin sotilassoitto-
kunta ja aluetoimisto.

– Soittokunta palve-
lee myös Kainuun prikaa-
tin vastuualueella Lapin 
alueen lisäksi. Haitari on 
noin karkeasti muotoiltuna 
siis Utsjoelta Joensuuhun, 
eversti naurahtaa.

Jääkäriprikaatin komen-
taja vaihtui syyskuun 
alussa. Kaisanlahti siir-
tyi Maavoimien esikun-
nan suunnitteluosastolle 
osastopäälliköksi. Hänen 
tilalleen Jääkäriprikaatin 
komentajaksi tuli eversti 
Sami-Antti Takamaa, joka 
on aiemmin toiminut ilma-
torjunnan tarkastaja.

Tuomas Kaarkosken 
artikkeli on alun perin jul-
kaistu Reserviläinen-leh-
dessä.
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Ajan hermolla

Oliko Simo Häyhä homo?
Helsingin sanomat kohautti syksyllä uutisoidessaan amerikkalaisen kirjailijan 
esseestä, jossa talvisodan tarkka-ampujasankari Simo Häyhä kuvattiin homo-
seksuaalina. Moni maanpuolustushenkinen pahoitti tästä mielensä, sillä eihän 
sotasankari voi olla homo. Vai voiko?

Simo Häyhä oli kuin tosielämän Antti Rokka. Häyhän saavutuksia talvisodan tarkka-
ampujana käsiteltiin ensimmäisen kerran Erkki Palolammen vuonna 1940 julkais-
tussa kirjassa Kollaa kestää. Sen jälkeen Häyhän legenda on vain kasvanut. Vuonna 
2018 julki tulleen päiväkirjan mukaan Häyhä ampui vain kolme kuukautta kestäneen 
sotilasuransa aikana yli viisisataa neuvostosotilasta. Internetissä pyörivissä tappolis-
toissa Häyhä komeilee usein ylimpänä. Järin groteski saavutus, mutta kaiketi soti-
laalle varsinainen miehisyyden osoitus.

Helsingin Sanomat uutisoi syksyllä (HS 4.9.2019) amerikkalaisen kirjailijan Arna 
Bontemps Hemenwayn fiktiivisestä esseestä Wolves of Karelia (The Atlantic, 4/2019), 
jossa kuvataan Häyhän ja hänen taistelijaparinsa M:n homoeroottisia hetkiä talvi-
sodan kylminä öinä. Bontemps Hemenway pohjaa tarinan Häyhästä kirjoitettuun 
(Tapio Saarelainen: The White Sniper: Simo Häyhä, 2016) ja Häyhän vanhoihin haas-
tatteluihin. Viimeisinä vuosinaan Häyhä mainitsi haastattelussa, että hänellä oli tal-
visodassa hetken aikaa taistelijapari. Häyhä viittasi häneen vain nimikirjaimella M. 
Bontemps Hemenwayn essee päättyy Häyhän kaipuun kuvaukseen: ”I’m a coward, in 
the end.  – – I can’t even say how it felt, M’s solid warmth beside me in the forest as 
we waited for the light to begin. I can’t even say his name.”

Helsingin Sanomien haastattelussa Suomen johtava Häyhä-asiantuntija, sotatie-
teen tohtori Tapio Saarelainen ei ota kantaa Häyhän seksuaaliseen suuntautumiseen. 
Onko vaikeneminen myöntymisen merkki? Vastaavia spekulaatioita on esitetty jo 
aiemmin.

Helsingin Sanomien jutun herättämässä keskustelussa ei ole kyse siitä, oliko Häyhä 
homo vai ei. Keskustelussa on kyse siitä, kuinka homous koetaan uhkaksi miehisyy-
delle, jonka ilmentymä tappolistojen kärkisijaa pitävä Häyhä on. Sotilaat nähdään 
vahvoina ja aikaansaavina, kun taas homot heikkoina vätyksinä. Sotasankari ja homo 
ovat toistensa vastakohtia.

Joissain länsieurooppalaisissa valtioissa oli vielä viime vuosituhannen lopussa voi-
massa lakeja, jotka käytännössä kielsivät seksuaalivähemmistöihin kuuluvia palvele-
masta armeijassa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin piti käytäntöjä ihmisoikeusso-
pimuksen vastaisina (Smith and Grady v United Kingdom, 27.9.1999). Esimerkiksi 
Yhdistynyt kuningaskunta muutti lainsäädäntöään tämän seurauksena.

Suomessa ei tietääkseni ole käsitelty homojen syrjintää armeijassa. Perustuslain 
6 §:stä löytyvän yhdenvertaisuussäännön lähtökohta on selvä: ketään ei saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, 
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun hen-
kilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuslain 8 § täsmentää, että seksuaali-
nen suuntautuminen on yksi syrjintäkiellon kattamista perusteista (muu henkilöön 
liittyvä syy). Sama todetaan myös yleisen palvelusohjesäännön 77. määräyksessä: 
henkilöiden eriarvoiseen asemaan asettaminen ja syrjintä sukupuolen, iän, alkupe-
rän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toi-
minnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuu-
den, seksuaalisen suuntautumisen ja muun henkilöön liittyvän syyn perusteella on 
kiellettyä.

Lain perusteella on siis selvää, että homoja ei saa syrjiä armeijassa. Mutta laki ei 
vastaa kysymykseen siitä, mitä meidän tulisi ajatella sotasankarin mahdollisesta 
homoudesta.

Seuraavaksi tulee tämän kolumnin ensimmäinen opetus. Todettakoon tämä näin 
suoraan, jotta se ei mene ohi niiltä lukijoilta, jotka pahoittivat mielensä jo kolumnin 
otsikosta.

Mitä merkitystä seksuaalisella suuntautumisella oikeastaan on miehisyyden tai 
sotilaana olemisen kannalta? Eikö juuri se, että talvisodan suurin sotasankari paljas-
tuisi homoksi osoittaisi, että homous ei mitenkään kyseenalaista kenenkään miehi-
syyttä? Jos talvisodan tehokkain tappaja on homo, niin eikö se ole osoitus siitä, että 
seksuaalinen suuntautuminen ei vaikuta mitenkään henkilön sotilaalliseen kyvyk-
kyyteen? Ehkä Häyhän homoudella spekulointi on joillekin kiperää juuri siksi, että 
se osoittaa, että kuka tahansa saattaa olla homo. Tästä ajatuksesta pitäisi kuitenkin 
päästä yli ja ymmärtää, että homot ovat aivan tavallisia ihmisiä siinä missä kaikki 
muutkin.

Ja seuraavaksi tulee kolumnin toinen opetus.
Maanpuolustustahto ja maanpuolustusjärjestöjen jäsen-

määrä ovat molemmat olleet laskusuhdanteessa. Maanpuo-
lustusjärjestöillä ei yksinkertaisesti ole varaa syrjiä homoja 
– eikä ketään muutakaan, joka voisi olla kiinnostunut osal-
listumaan toimintaamme. Maanpuolustusjärjestöjen pitäisi
päinvastoin toivottaa tervetulleeksi mukaan toimintaansa
kaikki Suomen kansalaiset, joilla on korkea maanpuolus-
tustahto. Loppuen lopuksi vain maanpuolustustahdolla ja
maanpuolustuskyvyllä on merkitystä. Maanpuolustuskykyä
jokainen reserviläinen voi mitata reserviläisen kenttäkelpoi-
suustesteillä. Maanpuolustustahdosta puolestaan kertovat
enemmän teot kuin sanat.

Tomi Tuominen
Kirjoittaja on reservin luutnantti ja oikeustieteen tohtori

Jääkäriprikaati kouluttaa taasen 
pioneereja
Pioneerikoulutus laajeni 
tänä syksynä Puolustus-
voimien pohjoisimpaan 
joukko-osastoon Sodan-
kylään. Jääkäriprikaatissa 
aloitettiin yli 20 vuoden 
tauon jälkeen pioneeri-
koulutus syyskuun alussa. 
Edellisen kerran pionee-
rikoulutusta on annettu 
Jääkäriprikaatissa vuonna 
1996.

Tavoitteena on kehittää 
Maavoimien pioneerijouk-
kojen suorituskykyä ark-
tisessa toimintaympäris-
tössä ja kouluttaa pionee-
reja Lapin tarpeisiin.

– Pioneerikoulutuksen
aloittaminen on keskei-
nen osa joukkojemme suo-
ristuskyvyn kehittämistä 
pohjoisessa. Käynnis-
timme koulutuksen sekä 
koulutuksellisista että val-
miudellisista syistä. Kou-
lutuksella tuotamme tais-
telukykyisiä jalkaväen tais-
telijoita, jotka ovat samalla 
pioneeri- ja suojeluasioi-
den erikoisosaajia. Vuo-
sittain pioneerikoulutuk-
sen Jääkäriprikaatissa saa 
60–80 varusmiestä, pio-
neeritarkastaja, eversti 
Matti Lampinen sanoo 

Pioneerit
• Pioneerit hidastavat ja ohjaavat vastustajan lii-

kettä ja tuottavat vastustajalle tappioita rakentamalla 
sulutteita, jotka muodostuvat miinoitteista ja estetöistä 
(silta- ja tiehävitteet, murrosteet ja kaivannot). 

• Omien joukkojen liikettä edistetään taistelujen
välittömässä vaikutuspiirissä raivaamalla, pitämällä 
tiestöä kunnossa ja tarvittaessa rakentamalla kenttä-
oloihin soveltuvia siltoja ja teitä. Vesistöjen ylitykseen 
voidaan käyttää myös ponttoni- ja siltakalustoa. 

• Suojelukoulutuksen päämääränä on antaa taisteli-
joille valmiudet selviytyä kemiallisten-, biologisten- ja 
ydinaseiden sekä polttoaseiden vaikutuspiirissä. 

• Pioneeriaselajin varusmiehiä koulutetaan Maa- ja
Merivoimien joukko-osastoissa, joissa he saavat kor-
keatasoisen taistelijan koulutuksen sekä monipuolisen 
pioneeriaselajin koulutuksen.

Lähde: Maavoimat

Telamiinat 
Jääkäriprikaatissa tullaan kouluttamaan vuosittain 
60–80 varusmiestä pioneeriaselajin taitajiksi.

Maavoimien tiedottessa.
Kainuun prikaatissa 

sijaitsevan Pohjan pionee-
ripataljoonan henkilöstö 
tukee Lapin jääkäripatal-
joonan pioneerikoulutusta. 

– Meillä on tarve har-
joitella mahdollisimman 
autenttisissa olosuhteissa. 
Tästä syystä pyrimme 

kehittämään koulutusym-
päristöä niin, että se mah-
dollistaisi kestopäällystei-
sen tien suluttamisen ja 
sillan panostamisen har-
joittelun, Lampinen jatkaa.

Jutun on alun perin kir-
joittanut Paavo Airo Reser-
viläinen lehteen 

Oltermannista Jukolaan - 
Tervehdys liikkuva reservi!
Olen havainnut, että alu-
eemme reserviläiset ovat 
monessa mukana. Aktiivit 
liikkuvat lähes joka viikon-
loppu jossain päin Poh-
jois-Suomea. Kovin usein 
esimerkiksi oliivin vihreä 
Vito ylittää Napapiirinkin. 

Olen haastanut eri kir-
joituksissa, harjoituksissa 
ja tapaamisissa reservi-
läisiä niin Oltermanniin 
kuin myös Jukolaan ensi 
vuonna! Olen nähnyt omin 
silmin, havainnut somesta 
ja kuullut eri puolilta, että 
osa on tarttunut haastee-
seen ja aloittanut ponte-
vasti valmistautumisen 
tapahtumiin. Hyvä!

Tuemme yhdessä MPK:n 
kanssa valmistautumista. 
MPK järjestää SOTA-kurs-
seja ja Jääkäriprikaati tukee 
meidän alueen reserviläis-
joukkueiden osalta osal-
listumismaksun ja majoi-
tuksen osalta. Ja jos mitään 
uutta ei käsketä niin kil-
pailijoille kisa on VEH. 
Tämän lisäksi joukkueille 
hankitaan yhtenäiset kil-
pailuasut (ei tartte palaut-
taa).  MPK johdolla järjes-
tetään kaksi ”valmennus-
leiriä” Someroharjulla lau-
antaina 25.4. ja 16.5.

Olen saanut ilmoit-
tautumisviestejä muuta-
malta henkilöltä. Teidän 

on rekisteröity ja tulemme 
lähestymään teitä sähkö-
postilla. Mikäli sinä et ole 
vielä ilmoittautunut, niin 
ei muuta kuin operatiivi-
nen päätöksenteko pro-
sessi käyntiin ja - PÄÄTÖS 
- ja sen jälkeen ilmoitus
minulle tai aluetoimistoon.
Mukaan mahtuu vielä
hyvin.

Kun panostaa omaan 
hyvinvointiin - kunnon 
kohotukseen - ei voi tehdä 
vääriä päätöksiä!

Antti Tölli
Apulaispiiripäällikkö

Pohjois-Suomen
 maanpuolustuspiiri

Lapin nuija 2020 ilmestymisaikataulut

N:o 1 ilmestyy   07.02.2020 ilmoitusaineisto   23.01.   mennessä
N:o 2 ilmestyy 12.06.2020      ilmoitusaineisto   28.05.   mennessä
N:o 3 ilmestyy  11.09.2020     ilmoitusaineisto   27.08.   mennessä
N:o 4 ilmestyy 18.12.2020  ilmoitusaineisto  03.12.   mennessä

Ilmoitusaineisto toimitetaan toimitus@tornionlaakso.net 

Jutut ja kuvat toimitetaan lapinnuija@outlook.com 

Lapinnuija
LAPIN RESERVIPIIRIEN,  LAPIN ALUETOIMISTON  JA MAANPUOLUSTUSVÄEN LEHTI  1•20  60.VSK
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Kuvat Pelkosenniemen muistomerkiltä ja toinen sankarihaudalta. Kuvat Matti Hulkko.

Talvisodan Pelkosenniemen taistelusta 
joulukuussa 80 vuotta
Yksi talvisodan ratkaisu-
taistelu käytiin pari viik-
koa sodan alkamisesta Pel-
kosenniemen kirkonky-
län lähellä. Neuvostolii-
ton puna-armeija oli ylittä-
nyt rajan 30.11.1939 myös 
Sallassa kuten monessa 
muussakin paikkaa. Tais-
telu Pelkosenniemestä 
alkoi 16.12.1939 ja kesti 
kolme vuorokautta. Suo-
malaiset saivat perustettua 
lisää joukkoja ja siirrettyä 
ne ajoissa juna ja autokyy-
deillä Pelkosenniemelle. 
Taistelun voiton Suomen 
hyväksi ratkaisi Jalkavä-
kirykmentti JR40 kolmas 
pataljoona, joka koukkasi 
Kilpiaavan kautta ylittäen 
jäätyneen Kitisen Luiro-
jokisuun alapuolelta. III P 
iski pohjoisesta Kohamaan 
ja Vasaniemen maastossa 
olleisiin vihollisjoukkojen 
huolto- tykistö- ja komen-
topaikkoihin.

Pelkosenniemen, Savu-
kosken ja Sodankylän 
reserviläiset yhdessä Pelko-
senniemen kunnan kanssa 
järjestävät sunnuntaina 
15.12.2019 tämän talviso-
dan taistelun 80-vuotisen 
historian muistoksi tapah-
tuman. Päivällä hiihdetään 
koukkaavan pataljoonan 

käyttämää reittiä mukaillen 
koulunmäeltä Kilpiaavan 
reunaa sähkölinjaa seura-
ten Mullakkoaavalle. Sieltä 
palataan Kitisen rantaa 
Savukoskentielle ja Kitisen 
silta ylittäen sahan maas-
toon. Sitten kierretään hiih-
täen Koha-aavan reunoja 
Kohamaan  kautta Vasanie-
meen vanhalle Kitisen lossi-
paikalle. Vasaniemestä siir-
rytään autoilla sukset perä-
kärryyn laitettuna Lapin-

niemen puolelle Pelkosen-
niemen taistelun muisto-
merkille. Tämän jälkeen on 
siirtyminen takaisin kylälle, 
jossa on mahdollisuus sau-
nomiseen paloasemalla.

Hiihdettävä latu pohjus-
tetaan moottorikelkalla ja 
latuhöylällä. Hiihtomatkan 
pituus on kaikkiaan noin 
12 km. Vaihtoehtona on 
myös lyhyempi reitti, jos 
ei halua käydä pohjoisessa 
Mullakkoaavalla, vaan 

hiihtää suoraan Savukos-
kentien risteykseen. Lyhy-
empi hiihtomatka on 5 km. 
Latuhöylän veto mahdol-
listaa hiihtämisen myös 
pikkusuksilla. Osallistumi-
seen ei ole ennakkoilmoit-
tautumista eikä osallistu-
mismaksua. Mukaan hiih-
tämään saavat tulla kaikki 
halukkaat. Reserviläiset 
ovat sopineet laittavansa 
päälle lumipuvun tai val-
koisen vaatetuksen.

Muistohiihtoa varten 
on kokoontuminen Pelko-
senniemen koulun mäelle 
15.12.2019 klo 9 aikaan. 
Pidemmän matkan hiihtä-
miseen ja tutustumisiin on 
varattu aikaa viisi tuntia. 
Tarkempi aikataulutus 
tapahtumaan ilmoitetaan 
myöhemmin Pelkosennie-
men kunnan nettisivuilla.

Päivän tapahtuman 
toinen erillinen osa on klo 
17 kunnanvirastolla pidet-

tävä Pelkosenniemen tais-
telun esitelmä. Siinä ker-
rotaan taistelun tapahtu-
mat ja tilanteen muuttumi-
set kolmen päivän aikana. 
Esitelmän pituus on noin 
tunti. Pelkosenniemen 
taistelun voitto antoi uskoa 
Suomen kansalle ja sota-
väelle, että se voi säilyttää 
itsenäisyytensä.

Lapin reservipiirien syyskokouksista
Tero Hyttinen Ylitornion 
Reserviupseereista valittiin 
jatkamaan Lapin Reser-
viupseeripiirin puheen-
johtajana vuodelle 2020 
27.10.2019 Rovaniemellä 
pidetyssä Lapin Reserviup-
seeripiirin syyskokouk-
sessa. Hän on myös piirin 
ehdokas Suomen Reser-
viupseeriliiton hallituk-
sen jäseneksi. Piirin I vara-
puheenjohtajaksi valittiin 
Rovaniemen Reserviup-
seerikerhon Tomi Tuomi-
nen ja II varapuheenjoh-
tajaksi Muonion Reservi-
nupseereiden Matti Pinola. 
Tuominen on piirin ehdo-
kas Reserviupseeriliiton 
liittovaltuustoon seuraa-
vaksi kolmivuotiskaudeksi 
ja Pinola hänen varajäse-
nekseen. Valinnat tehdään 
Suomen Reserviupsee-
riliiton syyskokouksessa 
16.11.2019 Turussa.

Piirihallituksen jäseniksi 
valittiin Tuomas Saarenpää 
Keminmaan Reserviupsee-

reista, Niko Tohu Tornion 
Reserviupseereista, Juha-
matti Konttaniemi Ylitor-
nion Reserviupseereista, 
Saana Heikkinen Rovanie-
men Reserviupseeriker-
hosta, Jarno Pietilä Kemin 
Reserviupseereista, Jari Pie-
tilä Veitsiluodon Reser-
viupseereista, Juha Narki-
lahti Kemijärven Reser-
viupseereista, Taisto Ruoka-
nen Posion Reserviupsee-
reista ja Kosti Hietala Muo-
nion Reserviupseereista. 

Piirin toiminnanjohta-
jana jatkaa Seppo Rautiai-
nen Rovaniemeltä. Hän on 
myös Lapin Reserviläispii-
rin toiminnanjohtaja.

Kalottiottelu 
ja -tapaaminen 

merkittävin ensi 
vuoden tapahtuma

Ensi vuoden merkittä-
vin tapahtuma on 50. 
kerran järjestettävä Kalot-
titapaaminen, missä Poh-
jois-Kalotin Reserviupsee-

rit Norjasta ja Ruotsista 
kohtaavat Pohjoismai-
sen yhteistyön merkeissä. 
Tapahtumaan osallistuu 
väkeä myös Virosta Harju-
Malevin Kaitseliitosta. 
Lapista myös Reserviläi-
set osallistuvat tapahtu-
maan. Perinteisen Kalotti-
tapahtuman lisäksi tavoit-
teena on järjestää Kalot-
tiottelu, missä viisihenki-
set sotilaspartiot mittaavat 
keskinäistä paremmuut-
taan ampuma- ja sotilastai-
doissa. Tapahtuma järjes-
tetään Rovajärven ampu-
makenttäalueella yhteis-
työssä Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen Pohjois-
Suomen maanpuolustus-
piirin sekä Jääkäriprikaatin 
Aluetoimiston kanssa. Juh-
latapahtumaan odotetaan 
noin 120 osallistujaa ja sen 
budjetti on 11 000 euroa.

Pohjoismaisella yhteis-
työllä on kasvava merki-
tys myös reserviläisken-
tässä mm. Suomen Ruot-

sin lisääntyvän puolustus-
yhteistyön näkökulmasta.

Toramon reserviläis-
talo ja Lapin nuija -lehti 
vakaalla pohjalla

Piirin syyskokouksen 
yhteydessä saatiin myös 
tilannekatsaus Toramon 
reserviläistalon ja Lapin 
nuija -lehden taloudesta 
sekä kehittämissuunnitel-
mista. Nämä toiminnot on 
keskitetty nyt Lapin reser-
vipiirien tuki ry:n, jonka 
muodostavat Lapin reser-
vipiirit yhdessä piirien 
johdon kanssa, hoidetta-
vaksi. Tuen taloudellinen 
tilanne on kohtuullinen 
ja Toramon reserviläista-
lon kehittäminen alkaa olla 
loppusuoralla, kun tiloihin 
on saatu remontoitua suur-
talouskeittiö, joka palvelee 
entistä paremmin talolla 
järjestettäviä tapahtumia. 
Reserviläistaloa vuokra-
taan myös ulkopuolisten 
käyttöön.

Lapin nuija -lehti, joka 

ilmestyy Lapin maanpuo-
lustusväelle reservipiirien, 
maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen sekä Jääkä-
riprikaatin yhteisenä tie-
dotuslehtenä neljä kertaa 
vuodessa edelleen printti-
mediana noin 2 500 kap-
paleen painoksena, jatkaa 
edelleen Tero Hyttisen 
päätoimittajuudessa.

Vapaaehtoisen maan-
puolustuksesta annetun 
lain ja ampuma-aselain 
vaikutukset reserviläistoi-
mintaan jäänevät lopulta 
vähäisiksi

Lapin reservipiirien 
syyskokouksen yhteydessä 
pidetyn asiantuntijaluen-
non aiheena oli vapaaehtoi-
sesta maanpuolustuksesta 
annetun lain ja ampuma-
aselain muutosten vaiku-
tus reserviläistoimintaan. 
Luennon piti Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen 
Pohjois-Suomen maan-
puolustuspiirin piiripääl-
likkö Pasi Virta Oulusta. 

Esitelmässään Virta 
kävi lävitse merkittävim-
mät muutokset nykytilan-
teeseen verrattuna. Soti-
laallinen koulutus siirtyy 
Puolustusvoimien hoidet-
tavaksi kertausharjoituk-
sina, mutta samalla puo-
lustusvoimat hyödyntää 
harjoitusten toteuttami-
sessa aktiivisten ja osaa-
vien reserviläisten koulu-
tusosaamista. Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistys 
tarjoaa jatkossa Sotilaalli-
sia valmiuksia kehittävää 
koulutusta, Varautumis- 
ja turvallisuuskoulutusta 
sekä tutustumistoimintaa 
erityisesti nuorille ja nai-
sille mm. varusmiespalve-
luksen osalta sekä erityi-
sesti arjen turvallisuuteen 
paneutuvien koulutusai-
heiden kautta.

Tero Hyttinen
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Ylitornion sankarihautausmaa on 
kunnostettu yhteisvoimin
Kirkkomme tapulin lähellä on 
viime kuukausina näkynyt lippu-
siimoja. Ne ovat rajoittaneet tut-
tujen reittien käyttämistä. Työ-
koneitakin siellä on liikkunut. Ja 
ihmisiä työnsä ääressä. Syynä on 
se, että Ylitornion sankarihauta-
usmaa vaati kunnostamista ja 
siihen laadittu suunnitelma piti 
toteuttaa turvallisesti.

Ensimmäiset hautaukset
Ylitornion nykyinen kirkko oli 
vielä keskeneräinen kun talvi-
sota syttyi. Kunnan asevelvolli-
sista perustettiin yksi komppania 
ns. Kemin rykmenttiin (JR 27). 
Suomussalmen taisteluissa jou-
lukuussa 1939 se menetti muuta-
massa päivässä kaatuneina toista-
kymmentä miestä. Heidät tuotiin 
Ylitorniolle ja päästiin hautaa-
maan tammikuun alkupuolella.

Talvisodan sankarivainajat 
lepäävät kirkon eteläpuolella nel-
jässä rivissä. Yhteensä heitä on 
61. Viimeinen laatta on omistettu 
Matti Rahdun muistolle. Hän 
katosi Viipurin Uuraalla käy-
dyissä taisteluissa 3.3.1940.

Jatkosodan uhrit
Jatkosota kesti pitkään. Sen 
uhrien kunniapaadet löyty-
vät kahtena osastona kellotapu-
lin itäpuolelta. Suurempi niistä 
käsittää kuusi ja pienempi neljä 
riviä. Kaikkiaan jatkosodan san-
karivainajia on Ylitorniolle hau-
dattu 159.

Sankarivainajan siunaaminen 
on täytynyt toimittaa toistakym-
mentä kertaa raskain sydämin 
ilman tietoa siitä, missä ruumis 
lepää. Sen jälkeen kun itära-
jan taakse kentälle jääneitä sota-
vainajia on voitu etsiä, ylitorni-
olaisia on tiettävästi onnistuttu 
löytämään viisi. Heistä viimei-
sin, Antti Koivuniemi, saatet-
tiin lepoon sankaripaatensa alle 
kesällä 2018. 

Neljä kentälle jäänyttä löydet-
tiin jo vuonna 1997 Kiestingin 
Pirttijärveltä ja heidät haudattiin 
Kajaanin kirkon viereen muiden 
kohtalotoveriensa seuraan. Sain 
kunnian olla mukana heitä siu-
naamassa.

Toimet sankaripatsaan 
saamiseksi

Jo jatkosodan kuluessa syntyi 
eri puolilla Suomea ajatus siitä, 
että sotiemme uhrit ansaitsevat 
vastaavia muistomerkkejä kuin 
vuonna 1918 kaatuneille oli pys-
tytetty. Niitä valmistelemaan 
perustettiin patsastoimikuntia ja 
rahoituksen kokoamiseksi sanka-
ripatsasrahastoja. Toimia tuettiin 
ja ohjattiin valtakunnan tasolla.

Ylitornion sankaripatsasra-
hasto lienee perustettu jo 1940-
luvun lopulla. Hanke vei aikaa. 
Ennen kuin muistomerkki oli 

Talvisodan uhrien puolelle istu-
tettu puu kuvaa toivoa ja elä-
män jatkumista.

saatu rahoitetuksi, monille kan-
sakoululle oli ehditty saada vas-
taavaa tarkoitusta palveleva 
muistotaulu.

Hanke oli vaativa, koska san-
karipatsas tilattiin Kalervo Kalli-
olta. Hän oli kansainvälisesti tun-

nettu kuvanveistäjä ja presidentti 
Kyösti Kallion poika. Teoksen 
nimi on Rukoileva äiti. Kellota-
pulin lähelle pystytetty patsas on 
paljastettu kaatuneitten muisto-
päivänä 18.5.1958.

Jatkosodan sankarivainajien rivistö ulottuu hautausmaalle johta-
van pääkäytävän molemmille puolille.

 Sankaripoikiemme 
muistolle

Aikalaisten luovasta ajattelusta 
patsashankkeen toteuttamisessa 
on säilynyt kaunis esimerkki. 

 Nuotiorannan kansakoulussa 
pidettiin sunnuntaina 21.10.1956 
sankarivainajien muistotau-
lun paljastustilaisuus. Opettaja 
Fanny Pukema, joka oli toiminut 
lottanakin, esitti juhlaan kirjoit-
tamansa runon.

 Juhlaruno oli omistettu kou-
lussa oppilaina olleiden talvi- ja 
jatkosodassa kaatuneiden Sanka-
ripoikien muistolle. Se käsitti 24 
säkeistöä. Runo painettiin ja sitä 
alettiin myydä Ylitornion sanka-
ripatsasrahaston hyväksi.

 Runo on kestänyt aikaa. Se 
puhuttelee yhä meitä ja etenkin 
kansan nousevaa polvea muun 
muassa näin:

 
Sinä lapsonen koulussa tässä, 
käy laillani taulun luo!
Elonaamussa herkimmässä
voit kuulla kuin haastavat nuo.
 
He, sankarit haastavat hiljaa:
"Vapaa sulla on, kaunis maa!
Yhtä kallista vieläkö viljaa
kuin ennen se kasvattaa?
 
Isänmaansako muurilla valvoo
mies, nainenkin paikallaan?
Vapauttako alttiisti palvoo
kodin, uskon ja syntymämaan?"

Himmetä ei muistot saa
Veteraanien iltahuudon kosket-
tava kertosäe on kuin kehotus 
huolehtia siitä, että muistot kan-
samme historian käännekohdista 
säilyvät pysyvästi. Vuodet ehtivät 
kuluttaa myös Ylitornion sanka-
rihautausmaata, joten sen havait-

tiin kaipaavan kunnostusta.
Vuoden 2017 lopulla paikal-

listen reserviläisten keskuu-
dessa heräsi ajatus, että sankari-
vainajien muistolaattojen nimet 
voisi vahventaa ennalleen. Aloite 
eteni. Reserviläisjärjestöjen 
lisäksi hankkeeseen päättivät jo 
seuraavana vuonna tulla mukaan 
niin kunta kuin seurakunta.

Seurakunnassa ymmärret-
tiin, että sankarihauta-alue vaatii 
perusteellista kunnostamista. 
Pintavesien kulkua oli tarpeen 
parantaa, alueen kaapelointia 
kehittää ja muistolaattojen painu-
minen sekä niiden asennon muu-
tokset piti pysäyttää. Myös käytä-
vät sekä muistomerkki ympäris-
töineen kaipasivat huoltoa.

Tarvittava suunnittelu ja toteu-
tus käynnistettiin. Tavoitteeksi 
asetettiin, että koko hanke saa-
taisiin valmiiksi kirkon 80-vuo-
tisjuhlaan mennessä heinäkuussa 
2020. Aikataulu on pitänyt. Ensi 
keväänä on edessä enää nurmi-
kon viimeistely ja kukkien istutus.

Hankkeen kokonaishinta on 
noin 50.000 euroa. Siitä miltei 
viidenneksen, 9.000 euroa, mak-
savat kunnostamisajatuksen 
herättäneet paikalliset ja valta-
kunnalliset reservin järjestöt. 
Ylitornion Reserviläiset, Reser-
viläisliitto, Ylitornion Reserviup-
seerit ja Suomen Reserviupseeri-
liitto ovat mukana tasaosuuksin.

 Työtä riittää yhä
Kun yksi hanke valmistuu, esiin 
ehtii jo uusia. Seurakuntako-
dilla oleva ylitorniolaisten san-
karivainajien suuri muistotaulu 
on kunnossa ja arvoisessaan pai-
kassa. Niin tulisi olla muutenkin.

Nimittäin sitä mukaa kun kylä-
kouluja on lakkautettu, jotkut 
niihin hankitut sankarilaatat ovat 
päätynet tiloihin, joista suuri 
yleisö ei niitä tavoita. Esillä on 
tiettävästi vain kolme: Etelä-Por-
timojärven ja Kantomaanpään 
entisille kouluille jätetty laatta 
sekä lakkautetulta kyläkoululta 
Meltosjärven kappelille siirretty 
laatta.

Tilanteen parantaminen on 
syytä ottaa valmisteluun.

 Jouni Parviainen
Kuvat Tero Hyttinen

Vapaussoturin hautamerkki sankarivainajan muistokivessä raken-
taa sillan kansamme kohtalonvuosien välille.
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Lapin  Sotilassoittokunta 50 vuotta

Lapin sotilassoitto-
kunta on toiminut Rova-
niemellä 50 vuotta. Toi-
minta alkoi 1.9.1969. 
Tällä päivämäärällä toi-
mintansa aloittanut, 
silloinen Rovaniemen 
varuskuntasoittokunta 
(RovSk), ilmoitettiin 
sotilaspiirin päällikölle 
lähellä nykyistä Rova-
niemen kaupunginta-
loa. Seremonia uusit-
tiin samalla paikalla 50 
vuotta myöhemmin. 
Eversti Sami-Antti Taka-
maa vastaanotti soitto-
kunnan ensimmäisenä 
virkatehtävänään Jää-
käriprikaatin uutena 
komentajana.

Lapin sotilassoittokunnan 
alkuvuosikymmenen pää-
asialliset palvelustehtävät 
liittyivät usein puolustusvoi-
mien järjestämiin tilaisuuk-
siin. Muiden sotilassoit-
tokuntien tapaan joukko-
osastojen ja puolustuslaitos-
ten tapahtumat, kirkolliseen 
työhön liittyneet hengelli-
set tilaisuudet ja maanpuo-
lustusjärjestöjen tilaisuudet 
tarvitsivat sotilasmusiikkia 
tapahtumiinsa. 

Sotiemme veteraanit 
olivat tuolloin vielä vetre-
ässä kunnossa, ja heidän 
järjestötoimintansa oli 
aktiivista. Voidaan sanoa, 
että veteraanijärjestö-
jen tilaisuudet muodosti-
vat merkittävän osan kaik-
kien sotilassoittokuntien 
tehtävistä vielä 90-luvulle 
asti. Nykypäivään verrat-
tuna puhutaan vain murto-
osasta tälle kohderyhmälle 
suunnatuista esiintymis-
määristä. Tapahtumien 
luonne on myös muuttu-
nut perinteiden vaalimisen 
suuntaan.

S ot i lassoittokunt ien 
perustehtävä on kuiten-
kin pysynyt samana. Työn 
sisällöt yhdessä ihmisten 
musiikillisten odotusten 
kanssa ovat jo tässä ajassa 
kiinni. Sotilasmusiikki kyt-
keytyy osaksi puolustus-
voimien henkilöstöalaa – 
ennen oltiin osa viestintä-
alaa. Esiintymiset ovat osa 
maineenhallintaa, soiva ja 
näkyvä puolustusvoimien 
käyntikortti ja sotilassere-
monioiden kruunu. Soti-
laallisesta näkökulmasta 
katsottuna univormu 
kantaa aina mukanaan 
maanpuolustustyöhön liit-
tyvää arvomaailmaa ja teh-
täväkuvaa. 

Musiikin ammattilaisille 
tapahtumatuotannon sisäl-
löt ja esiintymisten laadul-
liset sekä taiteelliset pää-
määrät ovat tärkeitä. Lapin 
sotilassoittokunnassa tälle 
päämäärälle on rakennettu 
orkesterin kehittymisen ja 
toimintakulttuurin uudis-
taminen. Tapahtumatuo-

tanto on monipuolista ja 
kohderyhmät huomioivaa. 
Myös aivan perinteiselle 
sotilasmusiikille – mars-
simusiikille ja seremoni-
oille – on edelleen kysyntää 
enemmän kuin pystymme 
sitä tuottamaan.

Oli kunniatehtävä olla 
osa historiallista hetkeä, 
kun sain ilmoittaa Lapin 
sotilassoittokunnan sen 
50-vuotispäivänä Jääkärip-
rikaatin uudelle komenta-
jalle. Tapaus on sikäli mer-
kittävä, että oma kasvuni
musiikin ammattilaiseksi
kytkeytyy vahvasti juuri
Lapin sotilassoittokun-
nan historiaan ja olemas-
saoloon.

Minulla on lukuisia hie-
noja muistoja sotilassoitto-
kunnan alkuaikojen esiin-
tymisistä. Tunnen entistä 
henkilökuntaa lapsuudes-
tani 1970-luvun alusta aina 
varusmiespalvelukseen 
astumiseen asti. 

– Huomaan, että elä-
määni ovat vaikuttaneet 
monet sotilas- ja musiikki-
ihmiset. Isäni oli sotilas, 
ei kuitenkaan sotilassoit-
taja. Hän oli monipuo-
linen musiikin puoliam-
mattilainen ja kuoromies. 
Tämän harrastuneisuu-
den myötä sotilassoittajat 
olivat myös kotona suuresti 
arvostettuja – ja tuo kun-
nioitus, isän ja soittajien 
välillä oli myös heidän työ-
kuvioissa molemminpuo-
lista. Tunsin soittokunnan 
miehet nimeltä ja mitä soi-
tinta he soittivat. Pikkupoi-
kana olin oikea ”kyläluuta”, 
joka lampsi rohkeasti naa-
pureiden kotiin juttele-
maan. Tuohon aikaan 
armeijan henkilöstöä, soit-
tajat mukaan lukien, asui 
usein samoilla asuinalueilla 
työsuhdeasuinnoissa. Niin 
myös Rovaniemellä, Evak-
kotie 75:ssä.

Tuolla Evakkotien asuin-
alueella oli myös soitto-

kunnan ensimmäinen 
harjoitustila. Harjoitus-
huone ei ollut paljoa taval-
lista olohuonetta isompi. 
Erityisesti tilan mata-
luus teki yhteisharjoitte-
lusta raskasta. Soittokun-
nan kehnot työskentelyolo-
suhteet saivat helpotuksen, 
kun kasarmien rakennus-
työt Someroharjulla saa-
tiin päätökseen 70-luvun 
alussa. Someroharjun ylä-
kasarmin soittokunta-
osassa orkesteri toimikin 
neljä vuosikymmentä, aina 
vuoteen 2015 asti, kunnes 
Ilmatorjuntar ykmentti 
itsenäisenä joukko-osas-
tona siirtyi osaksi Jääkä-
riprikaatia. Esikuntaraken-
nuksesta ja Rykmenttisa-
lista saneerattiin nykyiset 
toimitilat.

Vuonna 1969 Lapin 
Kansa kirjoitti, että varus-
kuntasoitto-kunta mah-
dollistaa opettajiston tule-
vaa musiikkiopistoa varten 
ja puhallinmuusikot maa-
kuntaorkesterin toimin-
nan. Yhteistoiminta olikin 
varsin aktiivista seuraavat 
pari vuosikymmentä. Kou-
lulaisena tuntui, että musii-
kin tekijät toimivat kaikki 
somasti yhdessä. 

– Muistan soittokunnan
konsertin 80-luvun alusta. 
Lappia-talo oli ”piippuhyl-
lyä” myöten täynnä. Tässä 
lisäkatsomossa toimii nyky-
ään teatterin pieni näyt-
tämö. Tuolta kaukaa minä-
kin isän ja äidin kanssa 
kuuntelin konserttia. 
Parasta antia olivat oikeat 
marssit. Näitä kunnon kap-
paleita sai vain odottaa 
turhan kauan. Niitä ennen 
esiintyi monesti varsin ”täl-
lätty” kiiltävämekkoinen ja 
näyttävä laulajatar. Hän 
lauloi kuuluvalla äänellä 
“Itke, en lemmen tähden…” 
Valtaisien aplodien jälkeen 
hän kumarsi  syvään uur-
retussa mekossaan. Kuulin 
edessä istuvan musiikinopet-
tajani harmittelevan vierus-

toverilleen, että lähempänä 
lavan reunaa olisi parempi. 
Minulta meni vielä vuosia, 
että ymmärsin näitä her-
roja.Tuo laulajatar oli 
muuten Tamara Lund.

Kouluvuosinani myös 
minä sain opetusta soti-
lassoittajilta, ja heitä näki 
usein musiikkiopiston käy-
tävillä. Harrastajia riitti 
niin kuoroihin, orkeste-
reihin kuin musiikkiopis-
toon. Musiikkiluokillekin 
oli tunkua. Turkka Mettälä 
(musiikkikomentajakap-
teeni evp) toimi klarinetin-
soiton opettajana ja puhal-
linorkesterin johtajana.

– Halusin soittaa saksofo-
nia, mutta Turkka neuvoi, 
että ensin opetellaan klarin-
etti ja saksofonin oppii siinä 
samalla. Isä osti muovisen 
Recentin klarinetin. Soitto-
tunnit pidettiin musiikki-
opiston kanslistin työhuo-
neessa. Huoneessa tuoksui 
piipulle. Turkka istui usein 
tuuletusikkunan vieressä, 
kun tulin tunnille, ja polt-
teli piippuaan. Soiteltua tuli 
paljon, mutta harjoiteltua 
vähän. Tuota kaulaa sain 
sitten kuroa myöhemmin 
kiinni saksofonilla - milläpä 
muulla kuin kovalla har-
joittelulla.

– Musiikin teoria ja sävel-
tapailu (eli sävelhapuilu) oli 
minusta käsittämätön aine. 
Opettaja hakkasi epävirei-
sellä Fazerin pianolla inter-
valleja, joista olisi pitänyt 
päätellä olivatko ne suuria 
vai pieniä, puhtaita vai 
likaisia, yli- vai alinousevia 
vai oliko se laskevia. Duuri- 
vai molliterssi? Minusta 
intervallissa oli aina yksi 
ääni liian vähän - koska 
kolmella äänellä sai soin-
nun, joka muutti karak-
täärin. Taisin olla hankala 
oppilas. Kerran opettaja 
heitti minut tunnilta, kun 
leikkasin kynsiäni äänek-
käästi pienellä kynsileik-
kurilla. Pyrkiessäni vuosia 

myöhemmin yliopiston 
musiikkikasvatukseen kir-
joitin onnistuneen esseen 
aiheesta ”praksimaalinen 
musiikkikasvatusfilosofia”, 
kokemuksistani viisastu-
neena.

Esko Alariesto, soit-
tokunnan käyrätorvisti, 
opetti teoriaa ja sävelta-
pailua. Trumpettia opetti 
Esko Laitila, pasuunaa 
Markku Kulmala ja Olli 
Kannisto johti VPK:n soit-
tokuntaa –  sotilassoitto-
kunnasta hänkin. Rova-
niemellä toimi parikin 
puhallinorkesteria ja mai-
netta niittänyt big band. 
On aivan varmaa, että soti-
lassoittokunnan toiminta 
myötävaikutti musiikin 
harrastustoimintaan ja oli 
näiden orkestereiden taus-
tavoimana. Oma tieni vei 
lukion jälkeen varusmie-
heksi Lapin sotilassoitto-
kuntaan, ja sillä matkalla 
huomaan olevani edelleen. 

– Yhdeksänkymmentä-
luvun alussa uudet työn-
tekijät tulivat vielä useim-
miten soitto-oppilaskou-
lun kautta. Minulla tuota 
taustaa ei ollut. Aloitin va-
kersanttina heti seuraa-
vana varusmiespalveluk-
sesta kotiuduttuani. Teh-
tävä vastaa nykyistä mää-
räaikaista aliupseerin 
vakanssia. Kainuun sotilas-
soittokunnassakin vaikut-
tanut sotilasmestari Unto 
Rissanen siirtyi parahilleen 
saksofoneineen reserviin 
ja pääsin ”kesäkessuksi”. 
Kesätyö venähti lähes kah-
deksi vuodeksi, jonka 
aikana saatoin musiikki-
opintoja eteenpäin Pääl-
lystöopistoon vaaditta-
valle tasolle. Käytännössä 
puhuttiin siis soitto-oppi-
laskoulun tai musiikkiopis-
ton päättötodistuksesta 
muutamin lisäainein. Soit-
tokunnan ja joukko-osas-
ton ilmapiiri oli opiskeluun 
kannustavaa. Kävin soitto-

tunneilla Lahdessa asti, ja 
vauhtia haettiin myös kesän 
musiikkileireiltä. 

Soittokunnat olivat tuol-
loin varsin pieniä: 14 soit-
tajaa ja kapellimestari. 
Lapissa tämäkin joukko 
jaettiin kahteen osastoon. 
Soittajan sairastuminen 
tai muu poissaolo kirpaisi 
kokoonpanoa raskaalla 
kädellä. Kokoonpano vai-
kutti väistämättä myös 
ohjelmistoval intoihin. 
Stemmoja lojui telineellä 
useampia, soitin saattoi 
vaihtua tarpeen mukaan, 
pikkunuotteja kirjoitel-
tiin ja transponointi tuli 
tutuksi.

– Kersanttina ollessa jou-
duin soittamaan puolisen 
vuotta klarinettia. Kellonie-
men veljekset (klarinetti ja 
lyömäsoittimet) ja Simosen 
Kauko (baritoni) lähtivät 
vääpelikurssille Tikkakos-
kelle. Orkesteri oli pienenty-
nyt yhteentoista soittajaan. 
Rummut ja baritoni on 
melkeinpä pakko olla soit-
tokunnassa. Tilanne rat-
kaistiin niin, että ensin sain 
rouhia tenorisaksofonilla 
baritonin stemmoja, mutta 
sitten Rauno Haahti kylläs-
tyi ja totesi: ”ota sinä Jaska 
klarnöö ja Ilkka (Keränen) 
hyppää (klarinetista) rum-
puihin. Enska (Jääskeläi-
nen) ottaa baryionin (siir-
tyi siis pasuunasta)”. Tällä 
järjestelyllä oli tärkeimmät 
soittimet taas edustettuina. 
Puupuhaltimissa oli koko-
naista kaksi henkilöä; Petri 
Sinda huilussa ja minä kla-
rinetissa. Voin sanoa, että 
tasoiselleni klarinetistille 
tehtävä oli vaativa, sillä 
marssilaukussa ja ohjelma-
mapeissa oli ainakin 200 
kappaletta, joiden odotet-
tiin sujuvan. Harjoituk-
sia oli harvoin – keikoilla 
sitten soitettiin mapeista 
ja marssilaukusta tilanteen 
mukaan.

90-luvun lamaa seuran-
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neessa tilanteessa neljäsosa 
soittokunnan opistoup-
seerin tehtävistä muut-
tui siviilisoittajien tehtä-
viksi. Kelpoisuusvaatimuk-
set täyttävä vanha soitto-
oppilaspääoma oli rekry-
toitu nopeasti soittokun-
tiin. Pian koko opistoup-
seerikoulutus teki loppu-
aan. Uusista tehtävämäärä-
yksistä tuli määräaikaisia, 
kunnes päädyttiin nykyi-
seen soittaja-aliupseeris-
toon rakentuvaan henki-
löstöjärjestelmään, joka 
mahdollisti jälleen tehtä-
vien vakinaistamisia sekä 
selkeytti toimialle hakeu-
tumista.

Lama ja sen jälkimainin-
git jättivät kuitenkin jäl-
kensä. Sotilassoittokun-
tien harventunut joukko 
vaikutti puhallinsoittajien 
harrastajamääriin, sillä 
juuri sotilassoittajat olivat 
olleet monen musiikki-
oppilaitoksen monipuoli-
sen puhallin- ja lyömäsoi-
tinopetuksen mahdollista-
jia. Nykyään musiikkihar-
rastuksen valitsee entistä 
harvempi lapsi tai nuori. 
Ammattiin asti opiskelevia 
ei ole sitten sitäkään vähää. 
Tilanne on se, että kelpoi-
suusvaatimukset täyttäviä 
osaajia – naisia ja miehiä 
– on varsin yksinkertai-
sesti vähän. Tietoisuutta
sotilassoittokunnista tulee-
kin lisätä. Lapissa alkunsa
saanut Lyyra 1 -sotilas-
musiikkileiri oli yksi esi-
merkki tästä pyrkimyk-
sestä. (Tästä tapahtumasta
on kerrottu Puhallinor-
kesteri-lehden numerossa
1/2019, toim.huom.)

Toinen ”sotilasmusiikki-
kasteen” kotona saanut on 
soittokunnan apulaiska-
pellimestari Henri Haahti. 
Sotilasmusiikkiura alkoi 
Lapin sotilassoittokun-
nassa varusmiessoittokun-
nassa suoritetun palveluk-
sen jälkeen työllisyysva-
roilla, ensin määräaikai-
sena. Tämän jälkeen avau-
tui mahdollisuus hakeu-
tua soitto-oppilaskurssille, 
joka olikin viimeinen laa-
tuaan. Tälle kurssille saat-
toi hakeutua varusmies-

palveluksen suoritettuaan. 
Henri Haahti (trumpetti) 
on toiminut soittokun-
nan eri tehtävissä vuodesta 
1994. Hän kertoo koke-
muksistaan seuraavasti:

– Ennen oli paljon ns.
pikkukeikkoja, pienempiä 
ja suurempia varuskunnal-
lisia esiintymisiä tai järjes-
töjen juhlia. Näitä oli teh-
tävistä suuri osa. Uskoisin, 
että kilometrejä kertyi sil-
loinkin mutta työn luonne 
on kyllä oleellisesti muuttu-
nut. Työkulttuurin muutos 
vuosituhannen vaihtee-
seen tultaessa oli merkit-
tävä. Pienyhtyetoimintakin 
aktivoitui, ja konserttiyh-
teistyötä tehtiin erityisesti 
Oulussa toimineen Pohjan 
sotilassoittokunnan kanssa.

– Aluekonsertit olivat
kai jonkinlainen alkusoitto 
soittokuntien yhdistymi-
selle. Hienojen konserttien 
myötä ammatti-identiteetti 
voimistui ja työn arvos-
tus kasvoi. Voidaan sanoa, 
että toiminta kehittyi fik-
sumpaan suuntaan kyllä 
monella tapaa. Kun yhteis-
työ tiivistyi kolmen soitto-
kunnan välillä, sen tulok-
sena tehtiin useampiakin 
ulkomaanreissu vuositu-
hannen vaihteen tattoohuu-
massa.

Kapellimestarit:
Rauno Haahti 1969–1990
Kari Somppi 1991–2002
Tomi Väisänen 2002–2006
Juha Tiensuu 2006–2014
Kapellimestarit uudessa 
kokoonpanossa: Juha 
Tiensuu ja Jaakko Nurila 
2014–2015 Juha Ketola ja 

Jaakko Nurila 2016–2017 
Jaakko Nurila ja Tero Hai-
kala 2017–2020 Jaakko 
Nurila ja Jarkko Aaltonen 
2020–

Tänään Lapin musiikki-
opiston toiminta on Rova-
niemellä vakiintunutta, 
ja Kamariorkesteri edus-
taa kansainvälistä huippu-
tasoa. Lapin sotilassoitto-
kunnassa palvelee kolmi-
senkymmentä muusikkoa 
– tuplasti se määrä millä
aloitettiin. Toimijat saavat
toisistaan edelleen voimaa,
vaikka ovat toimintakykyi-
siä ilman toisiaan. Lapin
sotilassoittokunta toimii
kolmen maakunnan alu-
eella. Odotuksia ja toiveita
tulee Kainuusta ja Pohjois-
Pohjanmaalta asti.

Juhlavuosi 
sotilassoittokunnan 

tapahtuma- 
tuotannossa

Lapin sotilassoittokun-
nan viisikymppisiä ja soti-
lasmusiikin perinnepäivää 
vietetään marraskuussa 
2019 kolmella paikka-
kunnalla ja kolmella juh-
lakonsertilla. Toiminta-
alueen maakuntien pää-
kaupungit Kajaani, Oulu 
ja Rovaniemi saavat 21.–
23.11.2019 solistivieraak-
seen tenori Pentti Hieta-
sen. Juhlavuosi on näkynyt 
ja kuulunut sotilassoitto-
kunnan tapahtumatuotan-
nossa monin tavoin.

Juhlavuoden tilausteok-
sen on säveltänyt Ilari Hyl-
kilä. Lappiaiheisen sävel-
runon innoituksena ovat 
olleet pohjoisen tuntu-

rit, erämaa ja luonnon 
ilmiöt. Osien nimet ovat 
Pimeän ja valon maa, Tun-
tureiden maa, Joulun maa, 
Revontulet talvella sekä 
Lapin kevät. Nämä kuvaa-
vat hyvin sotilassoittokun-
nan ainutlaatuista toimin-
taympäristöä. Musiikki saa 
rinnalleen myös videon, 
jonka kuvaukset alkoivat 
jo vuonna 2018. Kuvauk-
sia on tehty Kilpisjärveä 
myöten. Kantaesitys kuul-
laan ja nähdään perinne-
päivän juhlakonserteissa 
marraskuussa. Teos on 
myöhemmin katsottavissa 
myös Youtubesta.

Korundi on Lapissa, 
usein kullankaivuun yhte-
ydessä esiintyvä laadu-
kas mineraali eli korukivi. 
Korundi on myös Rova-
niemellä toimiva kulttuuri-
talo, jossa sotilassoittokunta 
esiintyy säännöllisesti. 
Korundi on siksi oiva nimi 
konserttisarjalle, jonka juh-
lakonserttimme nyt aloit-
taa. Ohjelmat rakennetaan 
jatkossa erilaisten musiikil-
listen teemojen ympärille. 
Haluamme antaa arvok-
kaita muistoja yleisöllemme 
ja olla laadukas orkesteri 
esikuviemme tapaan täällä 
pohjoisessa. Kanssamme 
esiintyy myös vierailevia 
solisteja ja kapellimesta-
reita.

Sotilassoittajan 
ammattia tutuksi - 
tekijöitä tarvitaan

Tammikuussa 2019 järjes-
tetty sotilasmusiikkileiri 
Lyyra 1 oli osa rekrytointi-
kampanjaamme. Pyrimme 

vaikuttamaan soittoharras-
tuksen valinneisiin, antaa 
tavoitetta harrastukselle ja 
herättää kiinnostus soti-
lassoittajan ammattia koh-
taan. Toivomme, että lei-
riläisistä mahdollisim-
man moni pyrkisi Varus-
miessoittokuntaan ja veisi 
musiikin opintojaan eteen-
päin. Toivomme, että 
myönteiset leirikokemuk-
set jatkavat elämäänsä vielä 
pitkään esimerkiksi sosi-
aalisessa mediassa. Työn 
markkinointi ja työnan-
tajakuvan kehittäminen 
vaativat pitkäjänteisyyttä, 
mutta se työ kannattaa. 
Lapin sotilassoittokunta 
on jo saanut uusia soittajia 
riveihinsä aktiivisen rekry-
tointinsa tuloksena. Posi-
tiivisen muutoksen eteen 
tehdään töitä tästä eteen-
kinpäin.

Aloitimme pari vuotta 
sitten tiiviimmän yhteis-
työn myös varusmies-
soittokunnan kanssa. Ali-
upseerikurssi on vierail-
lut konserttiproduktiois-
samme mukana. Kurssi-
laiset ovat saaneet esimer-
kiksi äänenjohtajalinjalla 
johdettavakseen soitinryh-
miä ja hyvin käytännöllistä 
ja arvokastakin kokemusta 
ammattilaisten kanssa toi-
mimisesta. Palautetta on 
kerätty puolin ja toisin. 
Tuloksia on jo syntynyt – 
olemme saaneet jo kaksi 
uutta työntekijää tämän 
yhteistyön kautta. 

Ote Musiikkimajuri 
Jaakko Nurilan puheesta 
Lapin sotilassoittokunnan 
täyttäessä 50 vuotta:

”Täyttäessämme 50 
vuotta, toivoisin Rovanie-
men kaupungilta sellaista 
tekoja, joissa taideaineiden 
merkitys osana lapsen ja 
nuoren oppimisympäristöjä 
on hyvin ymmärretty. Luo-
vuudesta on monia totuuk-
sia ja teorioita. Yksi on kui-
tenkin varmaa, se, että lap-
sena me olimme kaikki 
luovia. Taidetta ja kulttuu-
ria pidetään usein yksin 
luovuuden ilmentymänä, 
mutta luovuutta on kaik-
kien innovaatioiden taus-
talla. Toiveeni on kaukana 
konkretiasta – toteuttakaa 
siis tätä toivetta luovasti ja 
rohkeasti. Taustalla on huo-
lemme musiikkiharrastuk-
sen hiipumisesta ja sen vai-
kutuksista omaan toimin-
taamme.

Puolustusvoimille ja Jää-
käriprikaatille esitän toi-
veen, että luottakaa toimin-
taamme kuin hyvään sijoi-
tukseen. Hyvä sijoitus on 
usein turvallinen, sen rahal-
linen arvo ei välttämättä 
ole suuri, mutta tuotto on 
varmaa. Sotilasmusiikki on 
neutraali ja hyväksytty vai-
kuttamisen väline valtavien 
ihmismäärien sydämiin. 
Toimintamme hyväksytään 
yleisesti. Tiedämme myös, 
että vaaran uhatessa kes-
kinäisen viestinnän tarve 
on suurimmillaan.  Soti-
lassoittokunnilla on paik-
kansa myös tavallisuu-
desta poikkeavissa olosuh-
teissa. Maanpuolustustahto 
on monisyinen ilmiö, jonka 
syntymekanismeja nopeasti 
muuttuvassa yhteiskun-
nassa tutkitaan koko ajan. 
Sotilasmusiikki yksin histo-
riallisena suomalaisuuden 
ilmentymänä ja musiikki 
sen symbolina ansaitsevat 
paikkansa osana Puolustus-
voimien toimintaa.”

Teksti: 
Jaakko Nurila 

Kuvat: Erik Rotola-
Pukkila ja 

Eric Telkkälä/
LAPSSK. Lapland 

Imagery 
Musiikkivideon kuvat: 
Alexander Guznetsov

Lapin sotilassoittokunnan päällikkökapellimestari 
musiikkimajuri Jaakko Nurila.
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Lapin aluetoimiston kutsunnat vuonna 2019
Suomen asevelvollisuusjärjestelmä on maailman-
laajuisesti uniikki. Se on paras mahdollinen meil-
le suomalaisille. Asevelvollisuus on demokratian 
ja tasa-arvon suomalainen timantti. Kaikki aloit-
tavat samalta viivalta ja omaavat samat edellytyk-
set jatkokoulutuksiin. Vapaaehtoista asepalvelusta 
suorittavat naiset ovat teidän kanssanne samassa 
rivissä.  

Yllä olevilla sanoilla Lapin 
aluetoimiston päällikkö, 
everstiluutnantti Arto Vaa-
rala, kannusti kutsunto-
jen avauspuheessaan lap-
pilaisia nuoria miehiä. 
On ollut jälleen juhlavaa 
kiertää pitämässä Lapin 
maa-kunnan kutsun-
toja vuonna 2019. Pää-
simme kohtaamaan kaik-
kien Lapin kuntien nuoret 
kutsunnanalai-set, tapaa-
maan kuntien vastuuhen-
kilöitä ja olipa avaustilai-
suuksissa mukana vielä 
muutama sotiemme vete-
raanikin. Jäljellä on enää 
vuoden viimeinen kut-
suntapäivä 13.12., jolloin 
kaikki aluetoimistot käsit-
televät kuluvan kutsunta-
vuoden viimeiset päätök-
set. Kutsuntapäätöksen 
Lapissa on syksyn ja alku-
tal-ven 2019 kutsunnoissa 
saanut hieman yli 1000 
kutsunnanalaista vuonna 
2001 -syntynyttä nuorta 
miestä. Palvelukseen Lapin 
joukko-osastoihin on saatu 
kuitenkin määrättyä viime 
vuosien mukaisesti riittävä 
määrä hyviä koulutettavia 
nuoria miehiä. 

Avoimuutta ja 
rohkeutta

Kutsuntatilaisuus on nuo-
rille miehille mahdolli-
suus hankkia asiallista ja 
oikeaa tietoa sekä tuoda 
esille omat toiveensa ja 
tavoitteensa. Aluetoimis-
ton päällikkö kehotti-
kin kutsunnanalaisia otta-
maan kutsun-tapäivästä 
mukaansa kaiken mahdol-
lisen tiedon sekä rohkeasti 
kertomaan kutsuntalau-
takunnalle omas-ta osaa-
misestaan. Kutsuntojen 
tarkoituksena on nimen-
omaan pyrkiä yhdessä 
nuoren kutsunnanalai-
sen ja kutsuntalautakun-
nan keskustelun kautta 
löytämään paras mahdol-
linen koulutuspaikka sekä 
nuoren itsensä että Puolus-
tusvoimien kannalta. Pää-
sääntöisestihän Lapin kun-
tien miehet määrätään pal-
veluk-seen Lapin alueen 
omiin joukko-osastoihin: 
Jääkäriprikaatiin, Sodan-
kylään ja Rovaniemelle, 
sekä La-pin rajavartios-
ton Rajajääkärikomppani-
aan Ivalossa. On kuiten-
kin aina kaikkien etu, kun 
yhteiset in-tressit kohtaa-

vat - keskustelun tuloksena 
löydetään palvelupaikka, 
ja jopa toivottu koulutus-
tehtävä, johon nuorelta 
löytyy koulutus ja haluk-
kuus ja josta osaamisesta 
myös Puolustusvoimat jat-
kossa hyö-tyy. Hyvinä esi-
merkkeinä voikin mainita 
kuljettajakoulutukseen, 
sotilaspoliisikoulutukseen 
sekä johta-jakoulutuk-
seen halukkaat, joille kai-
kille pystyy hyvillä mielin 
löytämään palveluspaikan, 
jossa toive todennäköisesti 
toteutuu. Joukko-osas-
toissa on useita erilaisia 
palvelustehtäviä, joihin voi 
myös palve-luksen aikana 
hakeutua ja sitä kautta 
löytää mielekkään koulu-
tusalan. Mahdollisuuksia 
on tarjolla, kun vain uskal-
taa kysyä.

Lapin lennostoonhan ei 
enää kutsunnoissa ketään 
määrätä palvelukseen; len-
nostoon on toki mahdollis-
ta hakeutua Ilmavoimien 
erikoisjoukkohaun kautta 
esimerkiksi apumekaani-
koksi, sotilaskuljettajaksi 
tai vaikkapa taistelunjohta-
jaksi. Kutsuntojen jälkeen 
ja jopa ennen kutsuntoja 
miehillä - sekä toki myös 
vapaaehtoisilla naisilla - 
on mahdollisuus halutes-
saan hakeutua palveluk-
seen erikoisjoukkoihin 
ympäri valtakuntaa. Eri-
koisjoukkoihin on hakeu-
duttava henkilökohtaisesti 
ja niihin järjestetään eril-
liset valin-takokeet. Nyky-
ään on jo käytössä sähköi-
nen erikoisjoukkohaku, 
mikä mahdollistaa hakulo-
makkeen täyttämisen suo-
raan verkossa. Parhaiten 
ajantasaista tietoa löytyy 
Puolustusvoimien internet 
-sivujen kautta osoitteesta
varusmies.fi.

Erityisenä toiveena moni 
nuori haluaa edelleenkin 
päästä varusmiespalve-
lukseen Lapin rajavartios-
ton Rajajääkärikomppa-
niaan. Ivalon komppani-
alla on edelleenkin maine 
vaativana, mutta antoi-
sana koulu-tuspaikkana, 
joka antaa hyväkuntoi-
selle ja erähenkiselle nuo-
relle miehelle haasteellista, 
mutta varmasti palkitsevaa 
koulutusta. Lapin rajavar-
tiosto onkin käynyt pitä-
mässä kutsuntojen yhte-
ydessä hyviä info-tilai-

suuksia, joissa on tuotu 
esille oikeaa tietoa kou-
lutuksen sisällöstä ja olo-
suhteista sekä kannustettu 
hakemaan varusmiespal-
velukseen rajajoukkoihin. 
Rajajääkärikomppaniahan 
ei ole erikoisjoukko, vaan 
sinne määrätään ihan nor-
maalisti kutsuntojen yhte-
ydessä. Toki kutsuntalau-
takunta määräystä tehdes-
sään haluaa varmistaa, että 
nuorella miehellä on fyy-
siset edellytykset suoriu-
tua vaativasta koulutukses-
ta. Oma halu ja kova tahto 
ovat useinkin ne tärkeim-
mät välineet, joilla vaati-
vasta koulutuksesta selviää 
kunnialla.

Miltä näyttää 
tulevaisuus

Kutsuntojen tulevaisuus 
on onneksi turvattu. Ylei-
nen asevelvollisuus on ole-
massa enää nykyään vain 
harvassa maassa. Suoma-
laiset kutsunnat ovat maa-

ilman mittakaavassa ainut-
laatuinen tilaisuus koh-
data koko miespuolinen 
ikäluokka ja antaa nuo-
rille tilaisuus itse vaikuttaa 
omaan tulevaisuuteensa. 
Niin kauan kuin kansakun-
tamme enemmistö ja päät-
täjät ovat yleisen asevel-
vollisuuden kannalla, on 
meillä käytössä nykyinen 
tai ainakin nykyisen kal-
tainen kutsuntajärjestelmä, 
jossa viranomaiset kohtaa-
vat asiakkaat ihan ”livenä”. 

Lapissa meillä on yksi 
suuri huoli nuorten luku-
määrän vähetessä vuosi 
vuodelta. Tänä vuonna 
2001 -syntynyt ikäluokka 
on hieman reilu 1000 
miestä, mutta ensi vuonna 
2002 -syntyneiden mies-
ten luku-määrä putoaa 
todennäköisesti alle tuhan-
nen, ja seuraavana vuonna 
mahdollisesti jo alle 900 
miehen. Ja tämä luku-
määrä ei edes kerro vielä 
koko totuutta, koska se 

ei ota huomioon muut-
toliikettä. Tämä tar-koit-
taa sitä, että yhä useampi 
Lapin joukko-osastoissa 
varusmiespalvelustaan 
suorittava mies ja vapaa-
ehtoinen nainen on jos-
tain muualta kuin Lapista 
- pääosin Oulusta ja sen
lähikunnista. Onneksi kui-
tenkin lappilaisten ”laatu”
verrattuna valtakunnalli-
seen tilastoon on erittäin
kilpailukykyistä, ja lap-
pilai-set nuoret pärjäävät
hyvin varusmiespalveluk-
sessa.

Yhdessä tekemällä ja 
veteraanien perintöä 

jatkamassa
Tänäkin vuonna kutsun-
tatilaisuuteen on osallis-
tunut useita eri alojen toi-
mijoita, joilla kaikilla on 
yhtei-set tavoitteet maan-
puolustustyön ja nuor-
ten miesten hyvinvoin-
nin alueilla.  Kaikissa kut-
sunnoissa mukana olleet 

yhteistoimintaviranomai-
set, kotikunnan ja seura-
kunnan edustajat, poliisi-
viranomaiset sekä kunnan 
sosiaalityöntekijät ovat 
yhdessä kutsuntaviran-
omaisten kanssa tukemassa 
nuoria miehiä elämässään 
eteenpäin. Kunnan edus-
tajat muistelevat avauspu-
heissaan omia kutsunto-
jaan ja varus-miespalvelus-
aikaa; sosiaalialan ammat-
tilaiset taas pyrkivät tuke-
maan Etsivän nuorisotyön 
ja Aikalisä -ohjauksen kei-
noin niitä nuoria, jotka 
elämässään tukea tarvitse-
vat. On mieltä lämmittävää 
kokea, kuin-ka konkreetti-
sesti pyritään nuorille mie-
hille löytämään mahdol-
lisimman hyvä ja heidän 
omien vah-vuuksiensa 
mukainen tulevaisuus. 

Valitettavasti useim-
missa kunnissa ei enää 
ilmielävää veteraania pai-
kalle saada, mutta onneksi 
on vete-raanien terveh-

Kutsunnoissa mukana 
olevat saavat ensikoske-
tuksen sotilaallisiin tapoi-
hin ja käyttäytymiseen.

Utsjoen 
kutsunnat 
alkamassa.
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Hienoja hetkiä kutsunnoissa
Kutsunnat ovat viimeistä 
päivää lukuun ottamatta 
saatu päätökseen. Majuri 
Lilja Arton artikkelista; 
Kutsunnat 2019, on luet-
tavissa myös lisää Lapin 
Nuija lehden tämänkertai-
sessa numerossa. 

Otan tässä hieman eri 
tarkastelunäkökulman 
kutsuntoihin. Kutsunnat 
ovat vakiintuneet hienoiksi 
maanpuolustusjuhliksi 

lähes perinteisellä kaa-
valla. Tänä vuonna halu-
sin avauksen alkuun herät-
telyksi esitettävän Varus-
miesvideon ”trailerin”, 
voin todeta, että Puolus-
tusvoimille tuotettu video 
on erinomainen. Combat 
Camera Team tuottaa laa-
dukasta materiaalia. Trai-
lerin jälkeen Lapin alue-
toimiston päällikön teh-
tävänä on tilaisuuden 

avaus tervehdyspuheella. 
Puheen lyhyt ja täsmälli-
nen sanoma ohjaa kuulijat 
kutsuntapäivän kulkuun ja 
asevelvollisuuden suorit-
tamisen mahdollisuuksiin 
sekä hyötyihin. 

Aluetoimiston päällikön 
puheen jälkeen on kunnan 
tervehdyksen vuoro. Ter-
vehdykselle ei ole olemassa 
mitään virallista formaat-
tia. Kunnan tervehdyksen 

pitää yleensä kunnan luot-
tamushenkilö.  Tervehdyk-
set tuovat tilaisuuteen seu-
rakunta ja lopuksi terveh-
dykset päättää poliisi. 

Tänä vuonna on vain 
muutamassa tilaisuudessa 
ollut kunnia saada vieraak-
semme Sotiemme vete-
raani. Aika alkaa olla jo sel-
lainen, että he eivät pääse 
osallistumaan tilaisuuk-
siin. Perinteisesti viral-

lisen tilaisuuden päättää 
Veteraanien Perintö-video. 
Video on puhutteleva ja 
saa kaikkien kutsunnan-
alaisten huomion.

Olemme saaneet kuulla 
kuntien tuomia terveh-
dyksiä kutsuntakierrok-
sillamme ja ne ovat olleet 
mielenkiintoisia kuntanä-
kemyksiä, hyvine ohjei-
neen ja kannustuksineen. 
Erityisen mieleenpainuva 

tervehdys oli tänä vuonna 
Muoniossa, hallintosuun-
nittelija Matti Pinolan 
tuoma tervehdys. Pyysin 
lupaa tervehdyksen julkis-
tamiseen ja sen saatua on 
meillä kaikilla Lapin Nuija 
lehden lukijoilla mahdolli-
suus nyt lukea tervehdys.  

Kutsuntaterveisin Lapin 
aluetoimiston päällikkö, 
everstiluutnantti Arto Vaa-
rala

dys saatu tuotua kutsun-
tatilaisuuksiin. Pidämme 
suuressa arvossa veteraa-
nien perinnön siirtämistä 
jälkipolville, ja tämän-
kin vuoden kutsunnoissa 
näytimme jokaisen kut-
suntapäivän avausti-lai-
suudessa Veteraanien 
Perintö -videon. Videolla 
sotiemme veteraanit kerto-
vat omin sanoin tarinaan-
sa ja terveisensä nykyiselle 
sukupolvelle. Videon kuvi-
tuksena on käytetty sodan-
aikaista kuva- ja fil-mima-
teriaalia. Videon on tehnyt 
Puolustusvoimien Combat 
Camera -tiimi, jonka muo-
dostavat pääosin varus-
miespalvelustaan suoritta-
vat varusmiehet. Videon 
tekemisessä ovat olleet 
aktiivisesti mukana myös 
kaikki veteraanijärjestöt. 
Kaikissa kutsuntatilaisuu-
dessa tilanne oli erittäin 
juhlallinen, kun nuor-ten 
miesten joukko katsoi ja 
kuunteli hiiskumatta vete-

raanien kertomaa. Arvok-
kaaksi ovat tilaisuuden teh-
neet myös usean kunnan 
johtajat, jotka ovat kiireil-
tään henkilökohtaisesti 
halunneet tulla paikalle 
osallistumaan oman kun-
tansa nuorten miesten tär-
keään tilaisuuteen.

Rupeaman 
päätteeksi

Kutsuntapäiväthän ovat 
täynnä asiaa ja osin ehkä 
pitkiäkin, mutta varmasti 
antoisia, ja lopulta päivän 
viimeisetkin nuoret miehet 
ovat saaneet mukaansa 
hyvän kutsuntapäätöksen 
kotiin lähteissään. Jokai-
sessa kutsuntatilaisuudessa 
oli paikalla myös varus-
mies, yleensä kotipaikka-
kunnallaan, joka pystyi 
iltapäivän odotusaikana 
kertomaan omia koke-
muksiaan varusmiespal-
veluksesta ja esittelemään 
jouk-ko-osastoja ja erikois-
joukkoja esittelyvideoiden 

avulla. Olemme pyrkineet-
kin lyhentämään kutsunta-
päivän kestoa ja erityisesti 
odotusaikaa käsittelemällä 
kutsunta-asiat entistä use-
ammalla kutsuntalauta-
kunnalla kutsuntapäivää 
kohden. Kutsuntalauta-
kunnassahan tarkastetaan 
kutsunnanalaisen tiedot 
tar-kasti, ja hänen toi-
veensa kuullaan ja pyritään 
toteuttamaan mahdolli-
simman hyvin sekä miehen 
itsensä että Puolustusvoi-
mien kannalta. Tarkoitus 
ja tavoite toteutuvat jälleen 
tänäkin vuonna; ja voimme 
var-masti todeta vuoden 
lopulla onnistuneemme 
rekrytoimaan hyvää lappi-
laista ainesta lappilaisten 
jouk-ko-osastojen koulu-
tettavaksi!

Alkuperäinen teksti majuri 
evp Harri Laiho

Päivittänyt asevelvollisuus-
sektorin johtaja majuri 

Arto Lilja

Puhe kutsunnoissa, Muonio 28.8.2019

Arvoisa sotiemme veteraani, sotilaat, kutsunnanalaiset ja muut läsnäolijat

Olen Muonion kunnan hallintosuunnittelija Matti 
Pinola ja tuon kunnan tervehdyksen tähän kutsunta-
tilaisuuteen. Teillä nuorilla on tänään suuri päivä, sillä 
kutsunnat ovat ensimmäinen askel nuorelle asevelvol-
lisuuden polulla. Tuntemuksenne saattavat tällä het-
kellä vaihdella laidasta laitaan. Joku odottaa varus-
miespalvelusta innolla, joku toinen taas saattaa tuntea 
siitä hieman ahdistusta.  Teillä on tänään saatavissa 
tässä kutsuntatilaisuudessa hyvin tietoa asevelvolli-
suudesta ja varusmiespalveluksesta, joten olkaa avoi-
min mielin ja ottakaa teille annettavaa tietoa rohkeasti 
vastaan. Kun tieto lisääntyy, todennäköisesti myös 
useat jännittävät asiat ovat helpommin kohdattavissa.

Tämän päivän jälkeen teillä alkaa sitten sen oman 
palvelukseen astumisenne odottaminen, minkä aikana 
monet teistä suorittavat nykyiset opintonne päätök-
seen. Täysin normaali elämä siis jatkuu, eikä teillä ole 
syytä olla huolissanne edessänne odottavasta palve-
luksesta. Reippaalla asenteella tulette suoriutumaan 
siitä ja saatte useita upeita muistoja ja kokemuksia. 
Varmasti myös pitkäkestoisia ystävyyssuhteita.

Näissä ympärillämme kauniisti siintävissä paikoissa 
on tapahtunut Suomen itsenäisyyden kannalta merkit-
täviä asioita, joita emme osaa arkipäiväisessä elämäs-
sämme aina tulla ajatelleeksi. Muoniolla oli merkittävä 
rooli Lapin sodan viimeisimmissä taisteluissa. Muun 
muassa Kangosjärvi, Olostunturi ja Muonion kirkon-

kylä ovat sotahistoriallisesti merkittäviä paikkoja.
Tornion ja Rovaniemen alueiden raskaiden taiste-

luiden jälkeen alkoi suomalaisten ja saksalaisten siir-
tyminen kohti Muoniota ja Käsivarren Lappia. Saksa-
laiset ennättivät Muonioon ensin, minkä jälkeen alu-
eella käytiin raskaat taistelut, joiden lopuksi noin 70 % 
Muoniosta oli tuhoutunut. Näiden sanojen ei ole tar-
koitus pelotella teitä vaan kertoa siitä karusta todel-
lisuudesta, jonka nämä alueet ja suvut ovat joutu-
neet kokemaan noin 75 vuotta sitten. Tuolloin nuoret 
miehet puolustivat isänmaataan sellaisella tavalla, jota 
meidän nuorempien on syytä kiitoksella muistella.

Armeijasta kerrotaan monenlaisia tarinoita ja 
monesti sanotaan että ”eihän siellä enää mitään miehiä 
tehdä” ja ”toista se oli silloin minun aikanani”. Täl-
laiset toteamukset on järkevintä jättää täysin omaan 
arvoonsa. Maailma on muuttunut nopeasti viimeis-
ten vuosikymmenten aikana ja tulee jatkossa muuttu-
maan yhä nopeammin. On selvää, että myös Puolus-
tusvoimat ja varusmiespalvelus elävät tuossa muutok-
sessa tiiviisti matkassa. Maanpuolustuksen ja asevel-
vollisuuden keskeinen tavoite, itsenäisyyden puolusta-
minen, on säilynyt tehtävänä yhä edelleen. Koulutus-
tavat ja koulutuksessa käytettävät välineet ovat nykyai-
kaistuneet, ja niillä vastataan hyvin tämän päivän tur-
vallisuusuhkiin. Ne valmiudet, joita palveluksesta on 
saatavilla voivat kantaa pitkälle myös siviilielämässä. 

Maallamme on olemassa armeija siitä syystä, että 
sotaa ei koskaan tulisi. Ja myös siitä syystä, että olemme 
valmiina puolustamaan itseämme, jos sota joskus vielä 
maatamme uhkaisi. On syytä muistaa, että asevelvol-
lisuus ei pääty varusmiespalveluksen suorittamiseen 
vaan sen jälkeen siirrytään reserviin. Reserviläiset voi-
daan määrätä kertausharjoituksiin ja tarvittaessa puo-
lustamaan kotimaata sotilaallisesti. Kertausharjoituk-
set ovat aina mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan 
tämän maan vuoksi. Lisäksi ne antavat hyvän tauon 
arjen aiheuttamiin kiireisiin ja mahdollistavat uusien 
ihmisten sekä vanhojen tuttujen tapaamisen.

Muoniossa on olemassa ihmisten kesken sellaista 
yhteenkuuluvuutta ja toisista välittämistä, joita ei 
samassa mittakaavassa voi isommissa paikoissa aina 
havaita. Tämä on hyvä ominaisuus teille tulevaisuu-
teen, yrittäkää vaalia sitä elämässänne. Olkaa avoi-
min mielin, pitäkää huolta toisistanne, pitäkää toi-
siinne yhteyttä. Olkaa valmiita tarjoamaan apua toi-
sillenne, ja tarpeen tullen valmiit myös ottamaan sitä 
itse vastaan. Yksin meistä ei kukaan pärjää, mutta 
yhdessä olemme enemmän kuin pelkkien yksilöi-
demme summa. 

Toivotan teille hyvää kutsuntapäivää ja menestystä 
tulevaisuudessa niin asevelvollisena kuin siviilielä-
mässänne. 

Muoniossa mukana oli myös sotaveteraani. Muonion kunnan halllintosuunnittelija 
Matti Pinola (2. vas) piti ylläolevan puheen kutsuntoihin tulleille muoniolaisille nuorille.
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Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat henkilöt 
reservissä 06.12.2019 

Sotilasarvo SOTILASMESTARI
Tepsa Antti Akseli, Sodankylä LAPALTSTO
Tuomivaara Markku Juhani, Posio LAPALTSTO

Sotilasarvo YLIVÄÄPELI 
Keränen Sami Petteri, Kemi  LAPALTSTO
Salmikivi Kari Pekka, Rovaniemi LAPALTSTO

Sotilasarvo VÄÄPELI 
Hynynen Henry Ilmari, Rovaniemi LAPALTSTO
Luokkala Johan Petteri, Kemi  LAPALTSTO
Sandgren Mikko Matti Olavi, Rovaniemi LAPALTSTO
Ylimartimo Pilvi Sisko, Simo LAPALTSTO

Sotilasarvo YLIKERSANTTI
Alatalo Jukka Seppo Petteri, Kemijärvi LAPAL TSTO
Hänninen Eeva-Kaisa, Rovaniemi  LAPALTSTO
Karron Joel-Kristjan, Rovaniemi   LAPALTSTO
Nikunlassi Joonas Petteri, Rovaniemi  LAPALTSTO
Rossi Toni Tapani, Rovaniemi   LAPALTSTO
Väänänen Tomi Tapani, Rovaniemi  LAPALTSTO
Ylitalo Juha Reino Olavi, Rovaniemi LAPALTSTO
Sotilasarvo KERSANTTI
Heino Mikael Valtteri, Rovaniemi  LAPAL TSTO
Huhtala Pasi Tapio, Rovaniemi   LAPALTSTO
Hämeenniemi Jarkko Aslak, Rovaniemi LAPALTSTO
Ihalainen Lauri Tapani, Rovaniemi LAPALTSTO
Jaakola Silja Maria Matilda, Tornio LAPALTSTO
Laihinen Kalle Matti Johannes, Kemi LAPALTSTO
Lampinen Markus Tapani, Tornio LAPALTSTO
Matinlassi Marko Tapio, Tornio LAPALTSTO
Niskanen Janne Sakari, Tornio LAPALTSTO
Nurmela Sara Iida Elina, Kemijärvi LAPALTSTO

Sotilasarvo KERSANTTI  
Pikkupirtti Mikael Kare Tapani, Rovaniemi LAPALTSTO
Sieppi Juha Henrik, Sodankylä   LAPALTSTO
Tuohino Tuukka Arvo Johannes, Rovaniemi LAPALTSTO
Vasunta Tatu-Einari, Kemi LAPALTSTO
Vänttilä Tuomas Tapani, Rovaniemi LAPALTSTO
Väänänen Toni Petteri, Rovaniemi  LAPALTSTO

Sotilasarvo ALIKERSANTTI
Ahvenjärvi Toni Antero, Tornio   LAPAL TSTO
Kelloniemi Miro-Miikkael Rovaniemi LAPALTSTO
Koponen Teemu Topias, Salla   LAPALTSTO
Kyrö Antti Samuel, Muonio  LAPALTSTO
Nurmela Olli Pekka, Rovaniemi  LAPALTSTO
Rauhala Samu Aleksi, Rovaniemi   LAPALTSTO

Sotilasarvo KORPRAALI 
Alaluukas Jesse Henrik, Tornio   LAPALTSTO
Alaruikka Juha Petteri, Rovaniemi  LAPALTSTO
Hyväri Mika Joonas, Rovaniemi   LAPALTSTO
Javarus Jarkko Juhani, Kemijärvi   LAPALTSTO
Jokelainen Paavo Martti, Kittilä   LAPALTSTO
Juopperi Sakari-Artturi Kalevi, Kemi LAPALTSTO
Kelloniemi Antti Aleksi, Rovaniemi  LAPALTSTO
Kenttälä Mauri Tapani, Kittilä   LAPALTSTO
Keränen Sami Juhani, Rovaniemi   LAPALTSTO
Korjonen Tero Johannes, Kemi   LAPALTSTO
Koskinen Jouni Juhani, Rovaniemi LAPALTSTO
Lakela Jani Petri Tapani, Tornio   LAPALTSTO
Muraja Martti Elias, Rovaniemi   LAPALTSTO
Niskanen Jesse Jari Matias, Keminmaa LAPALTSTO
Niskanen Marko liro Tapani, Rovaniemi LAPALTSTO
Nurmela Juho Armas, Rovaniemi LAPALTSTO
Paavola Valtteri Ari Antero, Simo LAPALTSTO
Piipponen Antti Eemeli, Rovaniemi LAPALTSTO
Rieme Jukka Kalevi, Kittilä LAPALTSTO
Riestola Jaakko Erno Mikael, Inari LAPALTSTO
Sipola Johannes Henrik, Rovaniemi LAPALTSTO
Siponmaa Juha Veli Tapio, Kemi LAPALTSTO
Tikkala Janne Petteri, Tornio LAPALTSTO
Vartiainen Janne Antti Eemeli, Rovaniemi LAPALTSTO
Vänskä Janne Tapani, Rovaniemi   LAPALTSTO

Sotilasarvo YLIRAJAJÄÄKÄRI
Poutanen Irena, Rovaniemi   LAPALTSTO 

Sotilasarvo KAPTEENI 
Savukoski Jouni Juhani, Savukoski LAPALTSTO 

Sotilasarvo YLILUUTNANTTI 
Havo Matti Viljami, Rovaniemi  LAPALTSTO 
Heinonen Aku Tapani, Kemi LAPALTSTO
Hepola Antti Tapani, Simo LAPALTSTO
Hiltunen  Marko Ilmari, Ylitornio  LAPALTSTO
Konttaniemi Juhamatti, Tornio  LAPALTSTO
Kurvinen Annukka Eveliina, Rovaniemi LAPALTSTO

Sotilasarvo LUUTNANTTI 
Hasa Juho Hermanni, Rovaniemi  LAPALTSTO
Immonen Aapo Väinö, Rovaniemi LAPALTSTO
Lapinniemi Saku Petteri, Rovaniemi LAPALTSTO
Ruotsalainen, Heikki Pentti, Rovaniemi LAPALTSTO
Tulonen Suvi Johanna, Rovaniemi LAPALTSTO
Väisänen Jukka Petteri, Rovaniemi LAPALTSTO

Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat 
reservin upseerit 6.12.2019

Harju Malevan vuosipäiväjuhla 2019
Tallinnan Harju Malevan 
päällikkö evl. Eero Kinnu-
nen oli kutsunut 8 lappi-
laista yhteistyökumppani-
aan paikalle juhlaan, joka 
juhlisti osaston 101 vuosi-
päivää. Paikalle pääsi 3 jo 
työuran jättänyttä emeri-
tus-jäsentä. Pekka Laitila, 
Markku Peltoniemi ja Kai 
Leinonen edustivat kutsut-
tuja juhlassa. Työelämä esti 
muiden paikalle tulon.

Juhla oli järjestetty 
Hotelli Tallinkin ravinto-
laan ja se toimikin juhla-
paikkana erittäin hyvin. 
Aiemmin päivällä oli jo 
tapaaminen evl Kinnu-
sen kanssa Malevan esi-
kunnassa. Hyvä tapaami-
nen selvittikin yhteistyö-

kuvioita tulevaksi vuo-
deksi ja puhelimella yhteys 
tj. Seppo Rautiaiseen ja 
niin saatiin myös pari aika-
tauluepäselvyyttä kuntoon. 
Pääsimme tutustumaan 
myös Malevan uusiin toi-
mitiloihin ja varastoihin. 
Tyytyväinen ja ylpeä isäntä 
evl. Kinnunen kierrätti 
meidät alueella.

20 vuotta 
yhteistyötä

Erkki Kallion ja Vello Sii-
darin aloittama yhteistyö 
on kantanut hyvää käy-
tännön hedelmää ja siksi 
virolaiset isännät esitti-
vät että keväällä tehtäi-
siin kiertokäynti suoma-
laisella joukolla Narvan 

Sinimäen alueella viikolla 
16 ja saman viikon lauan-
taina 18.4. 2020 pidettäi-
siin 20 vuotisjuhlat yhteis-
työn kunniaksi. Markku 
Peltoniemi ja Kai Leino-
nen lupasivat ottaa aloit-
teen, jotta Lapin reserviläi-
set tekevät ystävyysmatkan 
Viroon ja samalla juhlitaan 
tehtyä mittavaa yhteis-
työtä.

Itsenäisyyspäivänä tulee 
Rovaniemelle evl. Eero 
Kinnunen, Vello Siidar, 
Indrek Jurgensson ja Erki 
Tikan.

Iltajuhlassa 
palkittiin

Iltajuhlan avasi evl. Kin-
nunen lyhyellä puheella 

ja samaan syssyyn alkoi 
ansiomitalien jako ja suo-
malaiset juhlavieraat kut-
suttiin myös paikalle. 
Heille luovutettiin pitkä-
aikaisesta yhteistyöstä kii-
toksena hyvin harvinai-
set Harju Malevan joukko-
osastoristit. Ko. risti on 
vanhin Kaitseliitin risteistä 
ja se on perustettu jo 1935 
joten perinteikäs merkki 
oli kyseessä.

Suomalaiset lapin Reser-
viupseeri- ja Reserviläis-
piirin edustajat luovuttivat 
juhlivalle Harju Malevalle 
Suomen valtion kielekkei-
sen sotalipun kunnioituk-
sen osoitukseksi ja kannus-
tukseksi heidän epäitsek-
käässä työssään Viron val-

Kaitseliitin Harju-Malevan 102 vuotisjuhlassa oli myös 
lappilaisia. Kuvassa vasemmalta oikealle Markku Pelto-
niemi, Kai Leinonen, Ltn Vello Siidar, Evl Eero Kinnunen 
ja Pekka Laitila. Pitkäaikainen yhteistyökumppanimme 
Vello Siidar sai Viron Reserviupseeriliiton kunniamiekan 
juhlassa.

tion itsenäisyyden puolus-
tamisessa.

Hyvä pitopöytä, hienot 
viinit ja hyvä seura teki-

vät juhlasta hyvin onnis-
tuneen. Meillä on todella 
hyviä ystäviä Virossa. KL
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Aluetoimiston päällikkö 
EVL Arto Vaarala

OPERATIIVINEN SEKTORI 
Sektorijohtaja 

MAJ Mika Kinnarinen

ASEVELVOLLISUUSSEKTORI 
Sektorijohtaja 
MAJ Arto Lilja

Osastoesiupseeri 
MAJ Reijo Hiltunen 

Alueupseeri

Osastoupseeri 
KAPT Mika Elkki 

ASEV, kutsunta, valvonta

Osastosihteeri 
Päivi Kinnunen 

ASEV, asiakaspalvelu

Osastosihteeri 
Ritva Enberg 

ASEV, kortisto

Osastosihteeri 
Soile Paasilinna 
RES, viestintä

Osastoesiupseeri 
KAPT Kalle Tuominen (KRIHA) 

OP, LKP, valmius

Osastoupseeri 
YLIL Mikko Nevala 

Perustaja

Osastoupseeri 
YLIL Jarno Mustonen 

Henkilösijoittaja, KH-upseeri

Lapin aluetoimisto 1.1.2020

Aluetoimiston  
asiakaspalvelu 

Puh 0299 455 118 
Fax 0299 455 119 

lapinaluetoimisto@mil.fi

Osastoesiupseeri (uusi tehtävä) 
MAJ/KAPT XX 

Vap.eht. maanpuolustus

Lapin aluetoimiston organisaatio muuttuu hieman vuodelle 2020. Organisaatioon tulee yksi tehtävä lisää. Asevelvollisuussektorille tulee osastoesiupseeri, jonka tehtävänä 
on vapaaehtoinen maanpuolustus. Tehtävä sisältää Puolustusvoimien vapaaehtoisten harjoitusten suunnittelua ja johtamista sekä runsaasti yhteistyötä MPK:n kanssa ja 
reserviläisten kouluttajakoulutusta.

Kuvassa vasemmalla suurtalousuuni, joka mahdollistaa ruoan valmistuksen gd-vuokissa. 
Uunin oikealla puolen suurtalousliesi, jossa isompikin soppakattila lämpiää joutuisasti. 

Lämpö ja höyry johdetaan pois höyryhuuvasta erillisellä huippuimurilla. 

Alakuvassa vasemmalla rst-kaappi, josta löytyy aterimet lajeittain ja oikealla pika-
astiapesukone, joka pesee koneellisen astioita 4:ssä minuutissa, tosin pesun jälkeen 
astiat joutuu kuivaamaan. 

Kuvista näkymättömissä oikealla olevissa kaapeissa löytyy ruokalautaset, kupit ja 
juomalasit n. 100 hengelle. Juomapikareita löytyy kymmenittäin eri laatuisia. 

Toramon 
reserviläistalon 
uusittu keittiö 
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Tornion
kaupunkiTornion Sairaskotisäätiö

Pitkäkatu 7, 95400 Tornio
saarenvire@saarenvire.fi

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

Tule kokeilemaan kävelyrobottia Saarenvireeseen!

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

Uudet luotisuojaliivit jalkaväelle parantamaan joukkojen 
taistelukestävyyttä ja liikkuvuutta
Puolustusvoimat kertoo 
jalkaväen taistelijoille jaet-
tavan uudet, paremman 
liikkuvuuden mahdolli-
set suojaliivit. Kotimai-
set M17-luotisuojaliivit 
otetaan käyttöön syksyn 
aikana kaikissa puolustus-
haaroissa. Liivit on tarkoi-
tettu henkilökohtaiseksi 
suojavarustukseksi.

Liivissä on ballistinen 
suoja kranaattien sirpa-
leita vastaan. Erilliset lisä-

levyt suojaavat myös kivää-
rikaliiperisia luoteja vas-
taan. Liiviin voidaan kiin-
nittää tehtävän mukaisesti 
varustetaskuja ja reppu-
paneeli. Pakattavia varus-
teita voivat olla esimer-
kiksi lippaat, lähiradiojär-
jestelmä, suojanaamari ja 
juomapullo. Luotisuojalii-
vit ovat säädettävissä käyt-
täjän koon mukaisesti.

– Uusi M17-luotisuo-
jaliivi yhdessä taistelijan 

muun uuden varustuksen 
kanssa parantaa entisestään 
joukkojemme taistelukestä-
vyyttä. Lisäksi uusi kevytra-
kenteinen suojaliivi paran-
taa huomattavasti taisteli-
joidemme liikkuvuutta, jal-
kaväen tarkastaja eversti 
Rainer Peltoniemi toteaa 
Maavoimien tiedotteessa.

Liivit hankitaan forssa-
laiselta C.P.E. Production 
oy:ltä. Sopimuksen arvon-
lisäveroton arvo on enin-

tään 11,2 miljoonaa euroa. 
Jalkaväen taistelijoiden 
varusteita on uudistettu 
viime aikoina myös aseiden 
osalta. Modernisoidut RK 
62 M -rynnäkkökiväärin 
eri versioista kerroimme 
edellisessä 13.9.2019 ilmes-
tyneessä Lapin nuija -leh-
dessä 3 2019.

Artikkeli on muokattu 
alun perin Reserviläi-
nen lehden verkkosivuilla 
Paavo Airion kirjoittamana

Valintoja Aurajoen varrelta 
Maanpuolustusjärjestöjen liittokokouksista
Merkittävimmät maan-
puolustusjärjestöt Suomen 
R e s e r v i u p s e e r i l i i t t o , 
Suomen Reserviläisliitto, 
Reserviläisurheiluliitto, 
Maanpuolustuskiltojen 
liitto ja Maanpuolustus-
naisten liitto kokoontuivat 
Turkuun ”Aurajoen var-
relle” liittokokoustapahtu-
maan 15. – 17.11.2019. 

Mäkelästä RUL:n 
puheenjohtaja

Suomen Reserviupseerilii-
ton puheenjohtajaksi valit-
tiin Aaro Mäkelä. Reser-
vin yliluutnantti Mäkelä 
aloittaa tehtävässä vuo-
denvaihteessa, kun nykyi-
sen puheenjohtajan Mikko 
Halkilahden pestin päät-
tyessä. Koulutukseltaan 
Mäkelä, 36, on kauppatie-
teiden maisteri sekä luon-
nontieteiden kandidaatti. 
Hän työskentelee toimi-
tusjohtajana ja osakas-
yrittäjänä ALM Partners 
oy:ssä. Mäkelä on ollut 
liiton 1. varapuheenjoh-
taja vuodesta 2014 alkaen 
sekä MPK:n hallituksen 
jäsen ja talousvaliokunnan 
puheenjohtaja vuodesta 
2016

Toiseksi puheenjohtaja-
äänestyksessä sijoittui Leila 
Kaleva. Mäkelä sai toisen 

36 vuotias yliluutnantti 
Aaro Mäkelä valittiin Suo-
men Reserviupseeriliiton 
puheenjohtajaksi 2020 – 
2022. Kuva Paavo Airo.

Turun liittokokousten lippulinna valmiina lähtemään maanpuolustusjuhlaan. Lapin reserviläispiirin puheenjohtaja 
Simo Rousu edessä viides vasemmalta. Kuva Helvi Hamari.

kierroksen äänestyksessä 
13 857 ääntä ja Kaleva 7 
610. Äänestys eteni toiselle
kierrokselle, koska kukaan
ei saanut riittävää äänie-
nemmistöä ensimmäi-
sellä kierroksella. Mäkelän
ja Kalevan lisäksi ehdolla
olivat myös Veli-Matti
Kesälahti, Tuomas Kuusi-
vaara sekä Petri Ranta.

– Arvostan tätä valintaa
todella paljon. Koen saa-

neeni vahvan tuen valin-
nalle. Olemme vaalin 
aikana muiden ehdokkai-
den kanssa käyneet loista-
via keskusteluja siitä, miten 
liiton toimintaa kehite-
tään. Siitäkin saan loista-
vaa tukea pestiin, jota alan 
vuodenvaihteesta alkaen 
hoitaa, Mäkelä sanoi 
Reserviupseeriliiton liitto-
kokouksen jälkeen.

Reser viupseer i l i i ton 

puheenjohtajan ja liittoval-
tuuston toimikausi kestää 
vuodet 2020–2022. Lapin 
Reserviupseeripiiristä liit-
tovaltuustoon valittiin 
piirin I varapuheenjohtaja 
luutnantti Tomi Tuominen 
ja hänen varajäsenekseen 
piirin II varapuheenjohtaja 
vänrikki Matti Pinola.

Piirin puheenjohtaja 
kapt res. Tero Hyttinen on 
ehdolla piirin edustajana 

Reserviupseeriliiton liitto-
hallitukseen. Liittohallitus 
valitaan vuosittain liitto-
valtuuston toimesta. Hyt-
tinen valittiin myös Reser-
viläisurheiluliiton hallituk-
seen vuosiksi 2020 – 2021. 
RUL:n kahdesta paikasta 
ResUl:n hallituksessa käy-
tiin äänestys, jossa kol-
mesta RUL taustaisesta 
ehdokkaasta Hyttinen sai 
eniten ääniä.

Hamari 
Reserviläisliiton 

hallitukseen
Lapin Reserviläispiirin sih-
teeri Helvi Hamari valittiin 
Reserviläisliiton liittohalli-
tuksen jäseneksi vuosiksi 
2020 – 2021. Reserviläislii-
ton puheenjohtajana jatkaa 
Ilpo Pohjola, joka ei tänä 
vuonna ollut erovuorossa.

Merkkipäiväluettelo vuonna 2019 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 60 tai 50 vuotta täyttäneistä Lapin 
Reserviupseeripiirin ja Lapin Reserviläispiirin jäsenistä julkaistaan Lapin nuija lehdessä 1 2020. 
Niitä, jotka  eivät halua syntymäpäivätietojaan julkaistavan, pyydetään siitä ilmoittamaan Lapin 
nuijan toimitukseen 15.1.2020 mennessä. Sähköposti: lapinnuija@outlook.com, postiosoite: 
Lapin nuija -lehti, C/O Tero Hyttinen, Alkkulanraitti 72 as 2, 95600  YLITORNIO. Puhelin 
+358 44 309 2263.

Lapin reservipiirien tuki tiedottaa
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www.lappia.fi/koulutuskalenteri

• Järjestyksenvalvojan koulutus
• Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus
• Vartijan koulutukset

Lisätietoja: 
koulutuspäällikkö Jani Harju,  
puh. 050 362 2302, jani.harju@lappia.fi

Turvallisuusalan koulutukset Lappiassa

Tsaarin ajan ammunta

Rautiainen Seppo
Makuuammunta 246 347 299 545
Pystyammunta 588 815 407 995 1540
Ruokanen Pasi
Makuuammunta 226 206 453 432
Pystyammunta 868 917 788 1656 2088
Ruokanen Erkki
Makuuammunta 776 790 - 1566
Pystyammunta 813 908 619 1432 2998
Syväjärvi Eeva
Makuuammunta 1142 1559 887 2029
Pystyammunta 1399 - - - EI LOPPUTULOSTA
Taavettila Jyrki
Makuuammunta - 783 - -
Pystyammunta 1097 840 1020 1860 EI LOPPUTULOSTA
Hanni Jarmo
Makuuammunta  - 1533 240 1773 
Pystyammunta - - - - EI LOPPUTULOSTA
Koivisto Tuomo
Makuuammunta - - 134 - 
Pystyammunta 251 698 - 949 EI LOPPUTULOSTA
Sankala Henri
Makuuammunta 711 - - -
Pystyammunta - 1048 - - EI LOPPUTULOSTA
Hiltunen Kari
Makuuammunta - - 1404 -
Pystyammunta - - - - EI LOPPUTULOSTA

Makuuammunnat ( 3 kpl ) ammuttiin alkukesästä ja pystyammunnat ( 3 kpl ) syksyllä.
Ammunnoissa ammuttiin 10 ls sarja ilman kohdistusammuntaa.
Makuu- ja pystyammunnassa lopputuloksiin kirjattiin 2 parasta suoritusta.
Taulun keskellä numero 0, josta saa 0-pistettä, osuman numero korotetaan itsensä potenssiin,
eli osuma numeroon 10 antaa 100 pisteitä.
Pienimmän tuloksen saanut voittaa.

Kristillisessä armeijassa 
tsaarin aikaan Suomen 
suuriruhtinaskunnassakin 
ammuttiin tauluihin, joilla 
tulos muodostui "miinus-
pisteistä".

Omistaja-asiakkaana saat
• päivittäiset pankkipalvelut -45%
• tuntuvia alennuksia vakuutuksista ja muita etuja
• ostaa, myydä ja vaihtaa kuluitta lähes kaikkia

rahastojamme
• tuoteturvan OP-Visa tai OP-Mastercard Credit

-ostoille
• asioinnillasi OP-bonuksia, joita voit käyttää

pankki- ja vakuutusmaksuihin tai esimerkiksi
lakipalveluihimme

Jäseneksi voit liittyä soitteessa op.fi/omistaja-asiakas 
tai puhelimitse 0100 0500 (mpm/pvm) tai konttorissa. 
Asiakkuuden vaihdossa meille autamme osoitteessa 
op.fi/vaihda, puhelinpalvelussamme tai konttorissa.

OP Tornio - Meän pankki.

OP Tornio, Hallituskatu 14
ma-to 10-16:30, pe 10-15
Kassapalvelut ma-pe 10-13
Ajanvarauksella myös aamu- ja ilta-aikoja

Etutukka
ja muita odottamattomia etuja.
Semmoista se on, kun olet 
OP Tornion omistaja-asiakas.

SIMON SOTAVETERAANIEN 
ASUNTOSÄÄTIÖ

Simon Sotaveteraanien Asuntosäätiö 
tarjoaa edullista asumista kunnan keskustassa.

 Tiedustelut  tj Lauri Karjalainen puh. 0400 700 544.
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Varaukset: 
Toiminnanjohtaja Seppo Rautiainen, 
gsm. +358 40 549 2393, 
sposti seppo.rautiainen@pp2.inet.�

Lisätietoja löydät 
Lapin Reserviupseerit ry:n 
kotisivuilta www.rul.�/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.Lapin reservipiirien tuki ry 

Toramolta löytyvät hyvät tilat, kalusteet, 
astiastot ja ajanmukainen suurkeittiö 
noin 100 henkilön juhlatilaisuuksiin. 

Saunatilat käytettävissä erillisestä 
sopimuksesta.

Lapin maanpuolustus esittäytyi liiton Huipputapahtumassa
Reserviläisliiton perin-
teinen Huipputapahtuma 
järjestettiin tänä vuonna 
Sodankylän alueella 
Lapissa 20.–22. syyskuuta. 
Viikonlopun aikana kolmi-
senkymmentä reserviläis-
järjestöjen aktiivia pääsi 
näkemään Lapin maan-
puolustusta lukuisista 
toinen toistaan kiinnosta-
vimmista näkökulmista. 
Järjestelyiden päävastuussa 
olivat Lapin Reserviläis-
piiri, Sodankylän Reservi-
läiset ja Reserviläisliitto.

Perjantai vei osallistu-
jat Napapiirille ja Tora-
mon reserviläiskeskuk-
seen, jossa päästiin kokei-
lemaan ammuntaa reser-
viläisaseilla. Toramon laaja 
reserviläiskeskus tarjosi 
ammunnan lisäksi paljon 
nähtävää ja onhan Tora-
mon reserviläistalo näh-
tävyys jo itsessään. Reser-
viläistalolla päästiin kuu-
lemaan Lapin Reserviläis-
piirin puheenjohtaja Simo 
Rousun esitelmää reser-
viläistoiminnasta Lapissa. 
Selväksi kävi, että piirien-
välinen yhteistyö on vah-
vassa roolissa eivätkä 
etelässä ehkä pitkäksi-
kin koetut etäisyydet ole 
Lapissa erityisen pitkiä. 
Reserviläiskeskuksessa 
päästiin myös juhlistamaan 
vuosikymmeniä erittäin 

Huipputapahtuma huipentui nuotiohetkeen Tajukankaalla Kultakeron kupeessa.

Anssi Kiiskinen Poropuisto Koparasta kertoi porotalou-
den merkityksestä Lapissa.

ansiokkaasti maanpuolus-
tuksen hyväksi toimineen 
Pekka Laitilan 80-vuotis-
syntymäpäivää. Ikä ei pai-
nanut maanpuolustustyön 
tervaskantoa ja päivänsan-
karin huumori kukki kaik-
kia matkalaisia piristävästi. 

Lauantaina tutustuttiin 
Puolustusvoimiin

Osallistujat majoittuivat 
Jääkäriprikaatiin Sodanky-
lään, jossa vieraiden isän-
tänä toimi Jääkäriprikaatin 
apulaiskomentaja, eversti 
Jari Osmonen. Lauantai-
aamun aluksi apulaisko-
mentaja tarjosi informatii-
visen esityksen Jääkäripri-
kaatin toiminnasta ja arkti-
sen sodankäynnin erityis-
piirteistä, jotka eivät vas-

toin ensivaikutelmia liity 
pelkästään talveen ja pak-
kaseen. Prikaatin arktinen 
osaaminen kiinnostaakin 
monella suunnalla, kan-
sainvälisesti ja kaikkialla 
Suomessa. Moni ei välttä-
mättä tiennyt, että Sodan-
kylään hakeudutaan varus-
miespalvelukseen Etelä-
Suomesta asti. Osmo-
sen jälkeen Lapin rajavar-
tioston toiminnasta kertoi 
apulaiskomentaja, evers-
tiluutnantti Jyrki Ojala. 
Esitelmien jälkeen ohjel-
massa oli tutustuminen 
Jääkäriprikaatin kalus-
toon ja varusmiehet saivat-
kin vastattavakseen, mitä 
moninaisimpia kysymyk-
siä kaluston suoritusky-

vyistä. Bandvagn 206 tela-
kuorma-auton kyyti mäki-
sessä maastossa taisi olla 
kalustoesittelyn vauhdik-
kain anti.

Perinteitä, 
porotaloutta 

ja muistoja 
talvisodasta

Kalustonäyttelyn jälkeen 
Huipputapahtuman osal-
listujat pääsivät tutustu-
maan Jääkäriprikaatin 
perinnehuoneeseen, jossa 
oli nähtävillä peräti neljä 
Mannerheim-ristiä ja mm. 
sotamarsalkka Manner-
heimin prikaatin perin-
nejoukko-osasto Jääkä-
riprikaati 1:lle lahjoittama 
Suomi-konepistooli.

Prikaatista suunnat-
tiin Poropuisto Koparaan, 
jossa poromies Anssi Kiis-
kinen kertoi lappilaisen 
päivällisen päälle porotalo-
uden ajankohtaisesta tilan-
teesta, minkä jälkeen koko 
matkaseurue pääsi tutus-
tumaan tilan poroihin. 
Huipputapahtuman lauan-
tai huipentui maanpuolus-
tushenkisesti Sodankylässä 
Kommatin majalla sotave-
teraani Kalle Sukuvaaran 
kertomuksiin talvi- ja jat-
kosodan vaiheista. 

Päätöspäivä alkoi sep-
peleenlaskulla talviso-
dassa käydyn Pelkosen-
niemen taistelun muisto-
merkille. Muistomerkillä 
käynnin yhteydessä saa-
tiin nauttia reservin soti-
lasmestari Markku Keto-
Tokoin tiiviistä ja informa-

tiivisestä esitelmästä tais-
telun kulusta. Päätöspäi-
vän koskettavin kertomus 
kuultiin Suvannon kylässä, 
kun neuvostopartisaanien 
hyökkäyksen Lokkaan 
kokenut Martta Vitikka 
kertoi 14.7.1944 tapahtu-
neesta partisaani-iskusta. 

Hu i p p u t a p a h t u m a n 
päätös vietettiin Kulta-
keron tunturin kupeessa 
Tajukankaalla, joka on 
saamelaisten vanha seita-
paikka. Nuotiolaulut upe-
assa syksyisessä tunturi-
maastossa tarjosivat sym-
paattisen ja luonnonlähei-
sen päätöksen onnistu-
neelle tapahtumalle. 

Ensi vuonna Huipputa-
pahtuma laskeutuu eteläi-
sempään Suomeen, kun se 
järjestetään Porin prikaa-
tissa Niinisalossa. 


