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Pääkirjoitus

Hyvät Maanpuolustuksen
ystävät

Talvisodan uhri ei ollut turha

Toiminnallinen syksy on takana ja on juhlan aika. Yhdistykset ovat pitäneet syyskokouksensa ja valinneet uudet
toimihenkilöt ja toimintasuunnitelmat alkavalle kaudelle.
Vielä täytyy hoitaa loppuvuoden tapahtumat ja yhdistysten tulee täyttää toimintailmoitukset liittoon, jotta mahdollistamme 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 toimintatarmoa Aarolle vaativissa tehtävässä, jota me kaikki
tuemme tahoillamme.
Reserviläisliiton hallitukseen valittiin Helvi Hamari
Simon Reserviläisistä, paljon Onnea myös Helville tehtävän hoitamiseksi. Helvi on toiminut useiden vuosien ajan
liiton eri tehtävissä.
Parhaimmat Onnittelut ylennyksien ja ansiomitalien
saajille Itsenäisyyspäivänä. Itsenäisyyspäivän aattoiltaa vietimme perinteisin menoin eli juhlimme Toramon
reserviläistalolla kansainvälisten vieraidemme kanssa
yhdessä. Itsenäisyyspäivänä suoritimme seppeleiden
laskut Talvi- ja jatkosodan sekä vapaussodan muistomerkeille. Päiväjuhlaa vietimme Lappia-talolla yhdessä isänmaallisten ihmisten kanssa.
Toramolla on syksyn aikana saatettu loppuun reserviläistalon keittiön kunnostus suorittamalla keittiötiloissa remonttia, joka mahdollistaa tilojen paremman
käytön. Olemme asentaneet keittiöön pika-astiapesukoneen, suurtalouslieden ja suurtalousuunin joka mahdollistaa ruoan valmistuksen GD-vuoissa 5 vuokaa kerrallaan. Toramon tiloja vuokrataan yhdistyksille kokouksiin
ja juhliin. Toramon reserviläistalon nettisivut varausohjeineen löytyy osoitteesta; https://www.rul.fi/lappi/toramon-reservilaistalo/
Joulun odotusta Toramolta.

Kirjoitan tätä puheenjohtajan
palstaani Mainilan laukausten
vuosipäivänä. Mainilan laukaukset olivat aikansa valheuutinen,
jonka varjolla Suomen rajalle kootuille divisioonille annettiin käsky
aloittaa paraatimarssi Suomeen.
Valmista piti olla talvipäivän seisaukseen 21.12. mennessä, koska
se oli Neuvostodiktaattorin syntymäpäivä.
Juhlaparaatiin oli valmistauduttu hyvin, olihan divisioonilla mukanaan orkesterin soittopelit sekä soittokunta soittimineen. Puna-armeijan sotilaiden hyvinvoinnista huolehdittiin
myös mukana olleen kondomilastin turvin. Moni muu asia ei Punaarmeijalla ollutkaan hyvin.
Joukot purettiin junakuljetuksesta, kuten 44. divisioonan
tapauksessa, väärässä järjestyksessä, jolloin tiedusteluosat saattoivat olla divisioonan häntäpäässä ja tukevat osat keulilla.
No, väliäkö sillä, koska luottamus
oli luja 30-luvun neuvostoliittolaisen probakandalaulun sanoihin Suomi kaunotar – …Syksyn
apea aurinko sytyttää tulen pistimiin olleet veljiä voittojen kanssa,
ja taas kerrankannamme taistelun kautta isoisien kulkemia
teitä pitkin punatähtistä mainettamme… myöhemmin laulussa
kehotetaan – avaahan nyt meille
luottavaisena leveän portin kumpikin puoli.
Suomen armeija ja sen reserviläisistä koostuva armeijamme
ei kuitenkaan porttejaan onneksemme avannut. Ei edes raolleen.
Puutteistaan huolimatta tahto oli
luja ja yhtenäinen. Sitä voidaan
pitää jopa ihmeenä, kun muistetaan, että reilu kaksikymmentä

Seppo Rautiainen,
piirien tj

vuotta sitten maa oli ollut jakautuneena punaisiin ja valkoisiin
verisessä sisällissodassa. Talvisodan 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 kiitollisin mielen kunnioittaa sotaveteraaneja, lottia ja kotirintaman
väkeä siitä, että olemme saaneet
kasvaa vapaassa ja demokraattisessa Suomessa rakentaen tämän
päivän hyvinvointiamme.

Lyijykielto tuli,
kun aselaki ja laki
vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta
saatiin maaliin
Kun EU:n ampuma-asedirektiivin antamiseen ja kotimaiseen
ampuma-aselain sekä lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
liittyneestä edunvalvontatyöstä
on selvitty, niin EU:ssa viritellään
jo uutta direktiiviä riesaksemme.

Nyt vuorossa on EU:n kemikaaliviraston valmistelema lyijyammuskielto, joka uhkaa paitsi
metsästystä myös maanpuolustukseen liittyvää ampumatoimintaa sekä tietenkin perinteistä ampumaurheilutoimintaa. Keskiössä tässä asiassa on
ns. RAMSAR-kosteikkomääritelmä, 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 reserviläisistä, joiden ampumataidon
ylläpito on nyt mitä suurimmassa määrin uhattuna. Lyijylle
korvaavia kohtuuhintaisia vaihtoehtoja 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 Rauhaisaa Joulua sekä Hyvää Uutta
Vuotta 2020 haluan samalla vielä
lämpimästi onnitella kaikki Itsenäisyyspäivänä reservissä ylennettyjä ja ansio- sekä kunniamerkein palkittuja. Olette huomionne ansainneet Isänmaan
hyväksi tekemästänne tärkeästä
työstä.
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Ilmestymis- ja materiaalipäivät 2019:
1-2019
8.2.
ilmoitukset ja materiaali to 24.1.
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Lapin Reserviläispiiri ry

Toimelias vuosi päätöksessä
Näin vuoden lopulla on aika peilata kulunutta vuotta ja alkaa
suunnitella jo tulevaa kautta.
Lapin Reserviläispiiri on jatkanut toimintaa jalkautumalla ja
pitämällä myös kokouksia jäsenyhdistyksien vieraana. Lapissa
Reserviläispiirillä ei ole ollut
ongelmia saada kokouksia päätösvaltaisiksi, valitut hallituksen edustajat ovat pääsääntöisesti olleet hyvin kokouksissa
edustettuina. Tällaisen hallituksen kanssa on ollut helppo työskennellä.
Lokakuussa Reserviläisliitto
piti ensimmäisen yhteisen suunnittelu-/koulutuspäivän toiminnanjohtajille ja puheenjohtajille.
Tilaisuuden yhtenä isona asiana
oli tiedon kulkeminen liitosta
piireihin ja piireistä yhdistyksiin. Lapin toimintatavat todettiin hyvin toimiviksi ja vastaavasti toimivat muutamat muut-

kin piirit. Tällaiset koulutuspäivät nähtiin tarpeellisiksi ja toivottiin niiden pitämistä jatkossakin.
Viestintä tullaan alkavana
vuonna painottamaan paljon liitosta piireihin. Liitto on ottanut
käyttöön uudet kotisivut ja piirien täytyy myös päivittää kotisivunsa tähän uuteen formaattiin ja tästä jatkumona yhdistysten kotisivut pitää saada linkitettyä mukaan. Liitto tulee järjestämään kevättalvella koulu-

tusta piirien kautta näihin toimintoihin.
Nyt kannattaa tallentaa
kaikki tarvittavat omat päiväkirjat Resul:in kuntokortilta
ennen kuin ne sieltä poistuvat. Ensi vuonna tulee käyttöön
uudet järjestelmät.
Toramon reserviläistaloa on
korjattu ja ehostettu talkoovoimin monella eri tavalla ja nyt se
palvelee toimintaamme entistä
paremmin. Reserviläistalon
etäkokous- ja koulutusjärjestelmiin tulemme myös panostamaan. Isot kiitokset kaikille talkoolaisille suuresta työpanoksesta.
Lapin Reserviläispiiri oli
isossa roolissa syyskuussa järjestetyssä Reserviläisliiton
Huippu-tapahtumassa. Sodankylän Reserviläiset antoivat
osaltaan osallistujille ikimuistoisen, ainutlaatuisen ja lii-
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• Lapin aluetoimisto •
Hyvä Lapin Nuijan lukija - Pohjoisen Puolustaja
Komentajakauteni on lähtenyt käyntiin erityisen
hyvin reippaassa lappilaisessa hengessä. Ehkä yksi
vaikuttava tekijä tähän on
se, että olen nyt kolmesti
Lapin nuijalla päähän lyötynä sopeutunut hyvin
joukkoon. Olen muuttanut ensimmäisen kerran
Rovaniemelle ollessani
kuusivuotias ja käynyt keskustan ala-asteella peruskoulun 1. luokan. Toisen
kerran muutin Rovaniemelle valmistuessa kadettikoulusta Lapin Ilmatorjuntarykmenttiin vuonna
1991. Toiminta varuskunnassa oli monella tapaa erilaista 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 erämökillämme, niin ei Lappi
ole minulle missään muodossa vieras, päinvastoin
on mukava palata takaisin.
Kuinka kuvailisin toiminta-aluettani, Lappia.
Pohjoisen alueen merkitys on korostunut - se on
fakta. Ja siksi Jääkäriprikaatin rooli Pohjoisen
Suomen puolustajana on
korostunut. Ruotsi kehittää
puolustustaan ja on ottamassa palvelukseen enemmän asevelvollisia. Norja
on perustanut pohjoiseen
uuden joukko-osaston ja
Venäjällä on Kuolan niemimaalla strategisesti tärkeitä
kohteita, joiden puolustusta se on määrätietoisesti
kehittänyt. Näiden lisäksi

kuttavan ohjelmasisällön.
Kiitos kaikille järjestelyihin osallistuneille jäsenillemme.
Onnittelut kaikille huomionosoituksen saaneille
henkilöille ja sotilasarvossa
ylennetyille.
Hyvää valkoisen joulun
odotusta kaikille.

Simo Rousu
puheenjohtaja

viimeaikaiset tapahtumat,
joissa suvereenien valtioiden maarajoja ei ole kunnioitettu, ovat erittäin huolestuttava ilmiö. SuomiRuotsi-Norja -yhteistyö on
kitkatonta. Tänä vuonna
harjoittelimme Northern Wind -harjoituksessa
Ruotsissa, ensi vuonna
käymme Cold Response
-harjoituksessa Norjassa ja
vuonna 2021 Arctic Lock
-harjoitus pidetään Suomessa. Yhdessä olemme
enemmän ja tässä suhteessa kaikki ovat voittajia.
Kyllä muiden toiminnasta
kannattaa ottaa oppia.
Kansainvälinen yhteisö
on ollut näiden sotien ja
konfliktien edessä voimaton. Meidän onneksi edellinen hallitus toimi ripeästi
ja sääti monta hyvää lakia,
joilla tähän kehittyneeseen
toimintatapaan voidaan
vastata nopeasti. Näistä
tärkeimpänä on paljon
keskustelua herättänyt tiedustelulaki. Muita lakeja
ovat esimerkiksi asevelvollisuuslaki, jossa muutettiin
kertausharjoituksia koskevia säännöksiä ja aluevalvontalaki, johon lisättiin
tunnuksettomien sotilaiden määritelmä.
Jääkäriprikaatissa, niin
kuin muissa joukko-osastoissa, valmius on konkretisoitunut toiminnaksi.
Se ohjaa kaikkea toimintaamme. Se on myös muokannut rutiinejamme ja
muokannut ja muuttanut hieman harjoitusjärjestelmäämme. Paikallispuolustusharjoitukset ovat

tästä yksi esimerkki. Paikallispuolustusharjoituksissa ovat tiiviisti mukana
muut viranomaiset ja toimijat. Kertausharjoitusten määrää 18 000 reserviläisestä nostetaan noin
22 000:een hallituskauden
loppuun mennessä. Valmiuden kasvattamista tuokin.
Jääkäriprikaatin vahvuus
on toiminta arktisissa olosuhteissa, niin kesällä kuin
talvella. Tämä koskee prikaatin osia niin Sodankylässä kuin Rovaniemellä.
Prikaatin järjestämille erilaisille ”selviytymiskursseille” on paljon enemmän
halukkaita, kuin voimme

vastaanottaa. Kuvastaa
mainettamme tässä ”genressä”. Olin seuraamassa
Ranskassa Valloiressa, 27.
Vuoristoprikaatin ampumaharjoitusta Alpeilla,
jossa pystyi osaltaan vertaamaan meidän asevelvollisuusarmeijan ja palkkaarmeijan suorituskyvyn
eroja. Lyhyt johtopäätös
on, että meillä ei ole mitään
hävettävää - päinvastoin.
Asevelvolliset ovat suomalaisen puolustuksen
kivijalka. Jääkäriprikaatilla
on merkittävä rooli maanpuolustustahdon ylläpitäjänä. Varsinkin kansalaisvelvollisuuttaan suoritta-

jesti Lappi 19 harjoituksen
Lapin kunnille teemana
kuntien valmiussuunnitelmat ja evakuointi. Puolustusvoimista harjoitukseen
osallistui Jääkäriprikaatin
lisäksi Kainuun prikaati ja
Lapin lennosto. Jatkossa
Jääkäriprikaati johtaa paikallispuolustusharjoitukset Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella.
Vuoteen on kuulunut suuri määrä yhteistoimintatapaamisia eri
viranomaisten, reserviläis -ja maanpuolustusjärjestöjen sekä muiden
yhteistyökumppaneiden
kanssa. Syyskuussa Reser-

viläisliitto järjesti Huippu
19 tapahtuman Lapissa.
Päivän aikana osallistujat
tutustuivat Jääkäriprikaatiin ja saadun palautteen
perusteella tulevaisuudessa
vastaava tapahtuma tultaneen järjestämään jälleen
Lapissa. Yhteistyö reserviläis - ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa tulee jatkumaan hyvässä yhteishengessä.
Lapin aluehallintovirasto
järjesti maanpuolustuskurssin jatkokurssin Rovaniemellä marraskuussa.
Kurssille osallistui noin 50
aikaisemmin maanpuolustuskurssin suorittanutta
henkilöä. Lapin aluetoi-

vien varusmiesten osalta
jokapäiväisellä tekemisellä
pitää varmistaa, että koulutus on rehtiä ja paikoin
kovaakin, mutta aina asiallista ja ulkopuolisen tarkastelun kestävää. Ulkomaalaiset korkeilla paikoilla olevat sotilashenkilöt, jotka tutustuvat koulutukseemme, eivät ihastele meidän asejärjestelmiämme, vaan suomalaista
asevelvollista. Olipa tuo
asevelvollinen sitten reserviläinen tai varusmiespalvelustaan suorittava henkilö. Jääkäriprikaatissa kaikista pidetään huolta ja
kaikki pidetään mukana
kelkassa.
Ensi vuosi ei juurikaan
eroa edellisestä. Paperilla
se voi näyttää rauhallisemmalta kuin kuluva vuosi,
mutta toimintaa riittää,
valmius edellä. Reserviläisten suuntaan on heitetty
haaste. Oltermanni-kisa ja
Napapiiri Jukola suunnistuskisa antavat hyviä mahdollisuuksia kasata joukkue ja kisata joko hampaat irvessä tai vähän rauhallisemmin, molempi
parempi! Jos kiinnostuit,
niin ota yhteyttä Lapin
aluetoimistoon lisätietojen
saamiseksi.
Hyvää Joulun odotusta ja
menestystä vuodelle 2020!

Eversti
Sami-Antti
Takamaa
Komentaja
Jääkäriprikaati

Kohti uutta vuotta
Kiivas vuosi on loppusuoralla. Vuoteen on kuulunut Jääkäriprikaatille normaalista poikkeavia, merkittäviä tapahtumia. Kaksi
suurta kansainvälistä harjoitusta ja testaustapahtumaa keväällä, Northern
Wind Ruotsissa ja Bold
Quest 19.1. Sodankylässä,
Rovaniemellä ja Rovajärvellä laittoivat prikaatin
resurssit äärirajoille. Normaalin koulutusgrafiikan
mukaisten tapahtumien
ohessa mittavista velvoitteista selvittiin hienosti.
Syyskuussa järjestettiin paikallispuolustusharjoitus Rovaniemellä ja
Kemijärvellä. Harjoitus oli

moniviranomaisharjoitus,
jossa harjoiteltiin toimintaa normaaliolojen häiriötilanteissa. Harjoituksen
johti Jääkäriprikaati ja harjoituksen rinnalla Lapin
aluehallintovirasto jär-

misto tuki kurssin järjestelyissä.
Ensi vuotta leimaa Jääkäriprikaatin esikunnan pääosien siirto Rovaniemelle.
Suunnittelu on käynnissä
ja siirto tehdään 1.1.2021
mennessä.
Joulu ja uusi vuosi ovat
jo ovella. Toivotan kaikille
Lapin Nuijan lukijoille rauhaisaa Joulun aikaa ja toivorikasta Uutta Vuotta
2020.
Eversti

Jari Osmonen

Apulaiskomentaja
Jääkäriprikaati

4

Lapin nuija

4 • 2019

Esikunta - Komentajan
johtamistoiminnan mahdollistaja

Viranomaisyhteistyö on esikunnalle keskeistä.
Lapin aluetoimisto johti ja
toimeenpani 9.–13.9.2019
paikallispataljoonan esikunnan kertausharjoituksen Rovajärvellä. Harjoitus
liittyi JPR:n apulaiskomentajan johtamaan paikallispuolustus Pohjoinen 19
harjoitukseen joka näkyi
aina Kainuusta Lappiin
saakka. Harjoitukseen kytkeytyi Lapin alueella myös
AVI:n johtama LAPPI19
harjoitus, johon osallistui mm. 5 Lapin kuntaa ja
muita viranomaisia. Kuntien aktiivivaihe ajoittui 10.
- 11.9. välille.
Kertausharjoituksen valmistelut alkoivat jo vuoden
2019 toiminnan suunnitteluvaiheessa vuoden 2018
puolella, mutta varsinaisesti tarkempi suunnittelu
alkoi reserviläisten käskytyksen yhteydessä maaliskuussa, eli puoli vuotta
ennen harjoitusta. Kertausharjoituskäskyn yhteydessähän tulee olla tiedote
harjoituksesta, jotta reserviläiset voivat orientoitua
siihen mitä harjoituksessa
pääpiirtein tapahtuu. Harjoitusta varten luotiin myös
internettiin PVMOODLEtyötila, jossa reserviläisillä oli oman aktiivisuuden mukaan mahdollista
valmistautua harjoitukseen. Aktiivisuus jäi tässä

kohdin kuitenkin toivottua pienemmäksi. Tämä
ei kuitenkaan heijastunut
millään tapaa itse harjoituksen aikaiseen aktiivisuuteen, päinvastoin, se
paremminkin vasta purkautui sen aikana.
Kuten todettua, kertausharjoituksen viitekehys
kytkeytyi luonnollisesti
paikallispuolustusharjoitukseen. Paikallispuolustus ei ole mikään uusi asia,
mutta se kehittyy koko
ajan. Asiaa ja paikallisjoukkoja on pohdittu ja kehitetty jo vuosikymmeniä ja
osana alueellista puolustusjärjestelmää tarkemmin 1960 luvulta alkaen.
Puolustusvoimauudistuksen (2015) aikaan paikallispuolustus ja niiden joukkojen merkitys paikallisena ja alueellisena toimijana kasvoi entuudestaan ja suunta jatkuu edelleen. Paikallispuolustusopasta on tarkennettu viimeksi kuluneen vuoden
aikana, kokoonpanoja on
kehitetty ja voidaan sanoa,
että vastuu kasvaa ja tehtäväkenttäkin näyttää laajenevan.
Myös nyt kertausharjoitetun paikallispataljoonan
esikunnan kokoonpanossa
on tapahtunut muutoksia
kuluneen vuoden aikana.

Tilanne hallussa.
Kokonaisvahvuus
on
hiukan kasvanut ja etenkin
tiedusteluosaa on kehitetty
vastaamaan paremmin tarvetta ja uutena elementtinä on myös tiedotusryhmä. Osaltamme tämä
oli ensimmäinen kerta,
kun esikunta toimi nykyisessä kokoonpanossaan.
Kertausharjoitukseen oli
käsketty esikunnan keskeiset osat, hiukan yli 50
reserviläistä. Osallistumisprosentti oli todella hyvä ja
vain muutama käsketyistä
ei ollut mukana lähinnä
sairastumistapauksista johtuen. Tässä kohdin onkin
hyvä korostaa, että hyvissä
ajoin lähetetyt kertausharjoituskäskyt antavat reserviläisille mahdollisuudet järjestää etenkin työasiansa siten, että niistä ei
muodostu esteitä harjoitukseen osallistumiselle,
sairastumisia sen sijaan ei
voi ennakoida.
Harjoituksen ytimen
muodostivat kokeneet
reserviläiset, jotka saivat
itse tehdä suunnitelmat annettujen perusteiden pohjalta. Harjoituksen valmisteluorganisaatio varasi tilat ja materiaalin sekä kaluston. Kokonaisuudessaan, näin toisesta
joukosta itse tulleena, oli
hienoa todeta, kuinka kor-

kean suorituskyvyn avainreserviläisemme myös
täällä pohjoisessa omaavat.
Annoimme reservin johtajien suunnitella, käskeä ja
johtaa. Itse asiassa havaitsimme harjoituksen aikana
jo heti pian alun jälkeen,
että eivätpä he tukea ja
ohjausta hirveästi tarvinneet. Olenkin vakuuttunut,
että he kykenevät suorittamaan oman tehtävänsä milloin tahansa.
Harjoituksen rakenne
noudatti tällaiselle esikunnan harjoitukselle ominaista rytmiä ja rakennetta.
Alkuun kouluttauduttiin uusiin tai uudistuneisiin välineisiin, tarkennettuihin keskusten ja esikunnan osien tehtäviin sekä tietenkin ammuttiin henkilökohtaiset aseet kohdalleen.
Yhteysupseerien ja tiedottajien osalta alku painottui
koulutukseen ja työsuunnitelman laadintaan Ammunnat toteutettiin vasta harjoituksen päättymistä edeltävän päivänä. Tällä järjestelyllä mahdollistettiin se, että
niin tiedottajat kuin yhteysupseerit pääsivät nopeasti kentälle oikeisiin töihin
ja yhteysupseerien osalta
kuntien aktiivivaihe haluttiin myös hyödyntää täysimääräisesti. Yhteysupseerit pääsivätkin ensimmäistä

kertaa konkreettisesti työskentelemään oikeiden ”vastinkappaleidensa” kanssa.
Palaute niin kunnista kuin
itse yhteysupseereiltakin oli
positiivista.
Esikunnalle oli harjoitukseen räätälöity myös
konkreettisia johdettavia, mikä oli hyvä ratkaisu. Yhteydenpito, tilanteen kehittyminen tai
mikään muukaan vuoropuhelu 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 miettimään ja ratkaisemaan ihan
eri asioita. Tehtävien suunnittelu, niiden käskeminen,
tilanteen seuraaminen ja
tilanteenmukainen johtaminen, tilanneilmoitukset
ja niiden kokoaminen sekä
analysoiminen, kiperät
pikatilanteet ja niihin ratkaisujen löytäminen käskyineen yms. Listaa voisi
jatkaa loputtomiin, mutta
kiteyttäen asian lyhyesti on
muistettava, että komentaja johtaa alaisiaan ja esikunnan tehtävä on komentajan johtamistoiminnan
tukeminen.
Harjoitus oli antoisa,
mutta myös haastava niin
henkilökunnalle kuin

myös reserviläisille. Kuluneen sanonnan mukaan
”harjoitus alkaa ja se päättyy, siinä välissä tapahtuu jotain”. Mutta se jotain
vaatii aina riittävän, mutta
ei liian yksityiskohtaisen
suunnittelun. Pitää jättää
myös pelivaraa ja vapaus
toimia. Mielestäni kertausharjoituksiin on panostettava, sillä muutaman
päivän harjoitus voi olla
kokemuksena jopa ainutkertainen, sen sijaan varusmieskoulutuksessa on
aikaa rutkasti enemmän.
Kuva, jonka harjoituksesta
ja itsestämme reserviläisille annamme, pitää siis
olla kerralla kohdillaan.
Harjoitus kehitti myös
henkilökunnan osaamista merkittävästi. Henkilökunnasta vain osalla
oli kokemusta aiemmista
vastaavanlaisista harjoituksista ja kuten todettua niin kokeneemmatkin olivat ensimmäistä
kertaa uuden kokoonpanon mukaisessa esikunnassa. Esikunnan työskentely ja rutiinit kehittyivät,
keskukset löysivät toisensa
ja sisäinen toiminta yhdistyi uomaansa.
Tästä on hyvä jatkaa.

Mika Kinnarinen

Kertausharjoituksen
projektiupseeri

Lapin nuija

4 • 2019

5

• Maanpuolustuskoulutus •

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta voimaan 1.1.2020
Vuoden 2020 alusta voimaantuleva lakipäivitys
täsmentää MPK:n julkiset hallintotehtävät, joita
ovat sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus,
tutustumistoiminta nuorille ja naisille, kansainvälinen koulutustoiminta
sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koskeva tiedotus ja valistus. Lisäksi MPK
kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen sekä ohjaa, tukee ja
sovittaa yhteen 14 jäsenjärjestöjensä maanpuolustuskoulutusta. Voidaan edelleen todeta, että MPK on
maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja.
Organisaatiomuutoksella tavoitellaan lisää vaikuttavuutta julkisiin hallintotehtäviin
Vuoden 2020 alusta 14
uutta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK)
valmiuspäällikköä aloittaa työnsä ympäri Suomea.
Heidän ydintehtäviään
tulee olemaan yhteistyö
puolustusvoimien aluetoimistojen kanssa ja aktiivisten reserviläisten kouluttautumismahdollisuuksien
kehittäminen etenkin paikallisjoukoissa. Keskeisimpiä tehtäviä ovat vapaaehtoisten rekrytointi, valmiusja turvallisuussuunnittelu
sekä koulutustehtävät.
Valmiuspäälliköt työskentelevät aluetoimistojen
kanssa ja suunnittelevat
reserviläisten täydennyskouluttautumista MPK:n
sotilaallisia valmiuksia palvelevassa (SOTVA) koulutuksessa ja reserviläiskouluttajien kiertoa tiiviissä
yhteistyössä puolustusvoimien ja paikallisjoukkojen
kanssa.
Uusien valmiuspäälliköiden tehtävien perustaminen on osa prosessia,
jossa MPK:n organisaatiota kehitetään vastaamaan
uudistettua lakia vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Uuden lainsäädännön myötä myös MPK:n
organisaatiomuutos astuu
voimaan 1.1.2020.
Uusien tehtävien lisäksi
MPK:n organisaatiossa
tehdään muutamia uudelleen järjestelyjä toiminnan
tehostamiseksi. Ilmapuolustuspiirin Someronharjun koulutuspaikka lakkautetaan. Ilmapuolustuspiirin
koulutus toteutetaan Pohjois-Suomen maanpuo-

lustuspiirin toimenpitein.
Ilmapuolustuspiiri vastaa
koulutustarpeen kartoittamisesta valtakunnallisesti
Ilmavoimien Esikunnan
kanssa. Alueellisesti toimimme yhteistyössä Lapin
lennoston kanssa.

Kokonaisturvallisuus koulutusta
kehitetään edelleen
MPK:n toimintana
Julkisten hallintotehtävien lisäksi MPK kouluttaa kokonaisturvallisuuteen liittyvää varautumisja turvallisuuskoulutusta
(VARTU). Kokonaisturvallisuuskoulutuksen tavoite
on yhteisöjen ja henkilökohtaisen turvallisuuden
tunteen ylläpito ja kehittäminen koulutuksen avulla.
VARTU-koulutuksen
tärkeänä tavoitteena on
kouluttaa muun muassa
yksilön arjen selviytymistaitoja ja -tietoja joilla voidaan vähentää osallistujien omaa sekä heidän lähiyhteisöjensä epävarmuuden tunnetta. Koulutuksella voidaan edistää toimintakykyä ja osallisuutta,
toimintakykyä arjessa, toimintakykyä arjen häiriötilanteissa ja toimintakykyä

vakavissa tai pitkittyneissä
arjen häiriötilanteissa. Tällaista koulutusta ovat muun
muassa erilaiset maastotaitoihin, kansalaisten kybertaitoihin, kotitalouden
varautumiseen, ensiaputaitoihin tai maatilojen varautumiseen liittyvät koulutukset. Uudistukset tulevat
lisäämään MPK:n toiminnan vaikuttavuutta kaikilla
sektoreilla.

Kouluttaja- ja
vapaaehtoiskysely
sitoutuneille
vapaaehtoisille
MPK toteutti syyskesän
aikana kouluttaja- ja vapaaehtoiskyselyn sitoutuneille
vapaaehtoisille. Kyselyn
tuloksista ilmenee, että
kouluttajat ja vapaaehtoistoimijat ovat keskimäärin
varsin tyytyväisiä MPK:lta
sekä Puolustusvoimilta
saamaansa tukeen ja johtamiseen.
Kouluttajakysely on
toteutettu kahden vuoden
välein, ja se on tärkeä
osa MPK:n koulutuksen
laadun ja toimintamahdollisuuksien kehittämistä.
Vuonna 2019 toteutettiin lisäksi toista kertaa
muille kuin kouluttajateh-

Apulaispiiripäällikkö
Antti Tölli

tävissä toimiville suunnattu vapaaehtoistoimijoiden kysely. Vapaaehtoiskyselyn kohderyhmänä ovat
muun muassa huolto- ja
viestintätehtävissä toimivat vapaaehtoiset. Noin 2
600 sitoutuneelle jaettuihin
kyselyihin vastasi yhteensä
vajaat 700 henkilöä.
MPK:n toiminta koetaan hyödylliseksi. Vastauksista kuitenkin ilmeni,
että toimintaan mukaan
pääsemistä tulee helpottaa.
Yli neljä viidesosaa vastaajista kokee, että MPK:n toiminta on kehittänyt heidän
valmiuksiaan niin poikkeusolojen tehtäviä kuin normaaliolojen työ- ja muita
tehtäviä varten. Selkeä
enemmistö vastaajista
pitää MPK:n toimintaa
hyödyllisenä myös maanpuolustuskyvyn ja -tahdon
sekä kokonaisturvallisuuden kannalta.
Keskeisiä parannusehdotuksia on muun muassa
mukana olevien toimijoiden jaksamisesta huolehtiminen erityisesti uudistetun lainsäädännön tullessa
voimaan 1.1.2020. Uusien
toimijoiden mukaan saaminen on tärkeää paitsi
toiminnan jatkuvuuden

Koulutuspäällikkö
Jarkko Junni

takaamiseksi, myös jo
mukana olevien jaksamisen varmistamiseksi. Toisena huomiona oli sisäisen ja ulkoisen viestinnän
kehittäminen.
Kyselyyn vastanneista
hiukan yli 700 henkilöstä
MPK:n toimintaan osallistuttiin 2—4 kertaa vuodessa. Yli kaksi viidesosaa
MPK:n sitoutuneista vapaaehtoisista on osallistunut
kouluttaja- ja muihin tehtäviin 2–4 kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana.
Lisäksi vajaa viidesosa on
osallistunut 5–6 kertaa.
MPK:n
organisaatiomuutos ja uuden lain
vaikutukset tarkoittavat jossain määrin toimintatapojen uudistamista organisaatiolta. Se on samalla oppimisprosessi, jossa opitaan
pois nykyisestä kohti jotakin uutta. Vuosi 2020 on
muutoksen sisäänajo aikaa.
Muutoksen toteuttamisessa
keskeistä on muun muassa
vuorovaikutteinen viestintä
MPK:n henkilöstön, kouluttajien ja toimijoiden sekä
MPK:n jäsenjärjestöjen
kesken. Erityisesti korostuu
yhteistoiminta Puolustusvoimien kanssa.

Koulutuspäällikkö
Jouko Talviaho

Vuoden 2019
juhlatapahtuma
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin (PSMPP)
Rovaniemen koulutuspaikan
juhlatilaisuudessa Artikumissa Rovaniemellä 30.11.2019 palkittiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hyväksi
tehdystä työstä hopeisella
ansiomitalilla Seppo Rautiainen. Rautaisella ansiomitalilla palkittiin vapaaehtoiset kouluttajat Venla
Kanniala, Pekka Marttala, Jarmo Rauhala, Ilkka
Suhonen ja Marko Tervonen. Vuoden kouluttajana
palkittiin Matti Henttunen
ja vuoden toimijana palkittiin Heikki Mäntyniemi.
Hyvästä yhteistyöstä palkitsimme majuri Arto
Liljan ja ravintolapäällikkö
Antti Aallon. Muistimme
myös vuoden aikana täysiä
kymmeniä täyttäneitä henkilöitä MPK:n plaketilla.
Hyvää joulunaikaa ja hyviä
ulkoilukelejä!
Antti Tölli
Apulaispiiripäällikkö
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Pohjois-Suomen
maanpuolustuspiiri

Tiedottaja
Taina Ylikangas

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

Tiedottaja
Taina Ylikangas,
puh. 040 580 6866
Tiedottaja
Jarkko Jaakola
puh. 040 573 4556
Tiedottaja
Pilvi Vihanta,
puh. 050 505 4066

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

Tiedottaja
Jarkko Jaakola

Tiedottaja
Pilvi Vihanta
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Maakuntakomppania harjoittelee –
taistelu rakennetulla alueella 2
Maakuntakomppaniat ovat
Puolustusvoimien kriisinajan paikallispuolustukseen koulutettuja joukkoja. Joukot koostuvat alueella asuvista aktiivisista
reserviläisistä. Tarvittaessa joukot voivat toimia
myös virka-apu tehtävissä
muiden viranomaisten
tukena. Maakuntakomppaniaan sitoutuneilta henkilöiltä vaaditaan mm. hyvää
fyysistä kuntoa ja kenttäkelpoisuutta sekä paikallistuntemusta. Näitä ominaisuuksia mitataan vuosittain järjestettävillä kuntoja kenttäkelpoisuustesteillä. Joukkoja koulutetaan myös aktiivisesti.
Joukot harjoittelevat mm.
kohteen suojaamista ja
alueiden valvontaa. Myös
ampumataidon kehittäminen kuuluu olennaisena
osana joukkojen koulutukseen. Puolustusvoimat
vastaa yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa joukkojen
koulutuksesta maakuntakomppanian omalla toiminta-alueella.
Sodankylässä 25.–27.10.
järjestettiin Lapin alueiden maakuntakomppanioiden reserviläisille kohdennettu taistelu rakennetulla alueella jatkokurssi.
Kurssi oli Puolustusvoimien Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilaama.
Harjoituksessa keskityt-

Toimintaryhma suorittamassa tehtävää sisällä.
TIEVA suorittamassa tehtävää ulkona.
tiin taistelukoulutukseen
rakennetulla alueella sekä
suoritettiin kurssin teeman
mukaista erikoisammuntaa. Kurssi oli jatkoa aikaisemmin syyskuussa (20.
– 22.9.) pidetylle maakuntakomppanian taistelu rakennetulla alueella
peruskurssille.
Kurssin johtajana toimi
Reservin vääpeli Joni
Huuhtanen. Hän vastasi koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.
Lisäksi hänellä oli apuna
kuusi reserviläiskouluttajaa. Kurssille osallistui
yhteensä 16 Lapin alueen
maakuntakomppanioihin sitoutunutta reserviläistä. Kurssi alkoi asutuskeskustaistelutekniikoiden teorian kertaamisella sekä varusteiden tarkastamisella. On tärkeää,
että taisteluliivit varustei-

Toimintaryhma siirtymässä rakennukseen sisälle.
neen istuvat hyvin päällä,
koska nopeissa taistelutilanteissa parinkymmenen
kilon irtonainen lisäpaino
on hankala hallita ja oikein
säädetyt varusteet ovat
edellytys taistelijan tehokkaalle toiminnalle.
Käytännönharjoitteet
olivat nousujohteisia ja
lyhyt kestoisia, nopeita har-

joitteita. Käytännön taistelu rakennetulla alueella
sijoittui Sodankylän koulukeskuksen ympäristöön.
Aluksi harjoiteltiin ulkotiloissa TIEVAN (tiedusteluja valmisteluosaston) toimintaa pienemmissä ryhmissä. Osa reserviläiskouluttajista toimi alueella maaliosastona, jolloin he omilla

toimillaan pyrkivät vaikuttamaan tilannekuvaan
ja tapahtumien kulkuun.
TIEVAN tehtäviin kuuluu
reitin tiedustelu valittuun
kohteeseen. He selvittävät toimintaryhmälle jalkautumispaikan ja opastavat heidät lähtöasemaan,
josta se siirtyy valittuun
kohteeseen. TIEVA muodostaa tähystyspisteet kohteen tarkkailuun sekä eristää kohteen ulkopuolelta
tulevilta vaikutteilta sekä
estää kohteelta pakenemisen. Toimintaryhmä hoitaa
itse kohteen, esimerkiksi
ottaa rakennuksen haltuun.
Jokaisen erillisen harjoitteen jälkeen kokoonnuttiin
purkutilaisuuteen keskustelemaan missä onnistuttiin ja mihin on syytä kiinnittää huomiota seuraavan
harjoitteen aikana. Päivään
mahtui useampia eri harjoitteita. Harjoitteisiin tuotiin aina jotain lisähaastetta

ja lopussa päivä huipentui
kohteen täydelliseen haltuunottoon, sekä vaarallisten henkilöiden kiinniottoon.
Harjoituksen tavoitteena
oli kehittää asutuskeskustaistelutekniikoiden lisäksi
reserviläisten ampumataitoa sekä yksittäisen taistelijan turvallista ja tehokasta
aseenkäsittelyä. Näitä harjoiteltiin sekä paukkupatruunoilla simulaattorissa
että ampumaradalla kurssin aihetta tukevalla toiminnallisella ammunnalla;
kaupunkijääkärin TRAtasoammunta-kokeella.
Tasokoe antoi kurssilaisille
realistisen kuvan omista
aseenkäsittely- ja ampumataidoista.

Taina Ylikangas

Tiedottaja
Pohjois-Suomen
maanpuolustuspiiri

Norjan puolustuspolitiikka turbulenssissa
Puolustusvoimien komentaja Amiraali Haakon
Bruun-Hanssen tahtoo
Norjan varustautuvan
merkittävästi paremmin.
Norjan puolustuspolitiikka on ollut viime
vuoden aikana kovan keskustelun kohteena. Pohjoisessa on erityisesti
Andenesin lentotukikohdan päätetty lakkauttaminen saanut pohjoisen
väen kapinahengen nousemaan. Asian päätti vastoin
Puolustusvoimien tahtoa ”
säästösyistä” Norjan eduskunnan puolustusvaliokunta. Andenesin toiminnot on tarkoitus siirtää Evenesin lentokentälle
ja uudelleen avattavaan
varuskuntaan. Asian valmistelun tiimoilta on paljastunut monenlaista vääristeltyä tietoa ja se on
osaltaan lisännyt paikallisten raivoa. Päätös sinällään aiheuttaa Andöyan

kuntaan liki 600 työpaikan suoran menetyksen ja
merkittävän kiinteistöjen
arvonalennuksen Andenesin kaupungissa.
Evenesin kenttähän on
myös Narvikin ja Harstadin yhteinen liikennelentokenttä ja se ei sellaisenaan sovi ilman mittavia
lisärakenteita Andöyasta
siirtyvään merivalvontakonekantaan. Kaiken lisäksi
Nykyinen Orion-merivalvontakone korvataan
lähivuosina suuremmilla
uusilla koneilla. Evenes
toimii myös kriisi-aikana
uusien F-35 hävittäkoneiden varatukikohtana, mitä
monet sotilas-strategit ovat
voimakkaasti arvostelleet.
Keskittämispäätökset pistävät kaikki munat samaan
koriin ja kriisin aikana
ne olisi helppo tuhota ja
vaikea puolustaa.
Heimevärn - Kodinturvajoukot koki suuren muu-

toksen
Toissa vuonna Norja
päätti lakkauttaa erinomaisesti toimineet Kodinturvajoukkojen meriosastot. Päätöksellä lakkautettiin kymmeniä tukikohtia ja liki 250 alusta poistui
mm. meripelastustyöstä.
Päätös aiheutti myös mittavia henkilömenetyksiä
vapaaehtoiseen maanpuolustukseen – moni veti ns.
purut nenään ja löi hanskat
tiskiin lopullisesti.

Puolustusvoimia ei
ole kuunneltu
Amiraali Bruun-Hanssen tuli julkisuuteen lokakuun alussa ja luki varsinaiset madonluvut Norjan
hallitukselle ja sitä kautta
Oslossa istuvalle Eduskunnalle. Hän haluaa Norjan
kasvattavan puolustusbudjettiaan 25 miljardilla
Norjan Kruunulla (n. 3
miljardia €) vuoteen 2028

mennessä. Tämän hetkinen budjetti on 61 miljardia (n. 6 miljardia) vuodessa.
Bruun-Hanssen teki harvinaisen selväsanaisen esityksen, jossa hän sanoo
suoraan, ettei Puolustusvoimat pysty suorittamaan
tehtäviään 1. maanpuolustuksessa, 2. ottamaan vastaan Naton apua, 3. hoitamaan ja osallistumaan
Nato-johtoisiin kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin nykyresurssein. Natomaan sen puolustusbudjetin pitäisi olla 2 % maan
kansallisesta budjetista.

Mittavat puutteet
esityksen
perusteena
Suunnitelma A sisältää
maavoimien ja laivaston
mittavaa kalustolisäystä
sekä henkilöstön ja reservin merkittävää kasvua.

Hän esittää enemmän sotilaita, helikoptereita, enemmän fregatteja, sukellusveneitä ja valvontalentokoneita. 11 taistelupataljoonaa ja 16 paikallistukipataljoonaa, 34 taktista taisteluhelikopteria jotta Puolustusvoimilla olisi sellaiset maavoimat Norjan alueella, joilla olisi todellinen kyky estää ja hidastaa
vihollista ottamasta Norjan
aluetta valvontaansa siihen
asti kunnes Naton avustusjoukot ovat paikalla.
Ja tämä kaikki erittäin
nopealla aikataululla

Jännitteet kasvaneet
pohjoisilla alueilla
merkittävästi
Tur vallisuuspoliittinen
tilanne on muuttunut merkittävästi sen jälkeen kun
Norjan Stortinget (Eduskunta) viimeksi käsitteli ja
päätti nykyiset suunnitelmat. Nyt tilanne muistut-

taa jo Kylmän sodan aikaa.
Itäinen naapuri kasvattaa iskuvoimaansa alueella
ja harjoitustoimintaansa
lähialueilla. Kansainvälisesti 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 miljardia Norjan Kruunua on
varmaan monien poliittisten puolueiden varmasti
vaikea niellä näin mittavia lisäyksiä – paineet valtiontaloudessa ovat suuret
myös Norjassa vaikka se
onkin Euroopan rikkain
maa - toteaa Bakke-Jensen. KL
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Kemijärven Reservinupseereiden kuulumisia
Kemijärven reservinupseerit ry piti vuosikokouksensa 26.11.2019. Kokouksessa valittiin tulevan vuoden toimihenkilöt. Puheenjohtajana jatkaa
Juha Narkilahti ja varapuheenjohtajana Antti Latvakoski. Vuoden reserviupseeriksi valittiin Pertti
Kallio hänen ansioistaan
yhdistyksen, maanpuolustuksen ja veteraanien
hyväksi tehdystä tunnollisesta ja ahkerasta työstä.
Vuoden 2020 suunniteltu
toiminta on pääosin perinteistä, mutta sitä täydentää muutama erityisempi
tapahtuma. Perinteinen
kuutamohiihto järjestetään
8.2. Peurakankaan laduilla.
Maaliskuun viimeisen
viikon lopulla järjestetään
Ruotsalaisten vapaaehtoisten muistohiihto Kemijärveltä Sallaan MPKn kurssina. Hiihtoon osallistuu
mm. ruotsalaisten veteraanien jälkipolvea. Huhtikuussa kansallisen veteraanipäivän tienoilla järjestetään yhdistyksen ja

veteraaniyhdistysten yhteinen ohjelmallinen juhlapäivällinen, jossa kunnioitetaan veteraanien muistoa
sekä juhlistetaan yhdistysten juhlavuosia. Kemijärven reservinupseerit ry on
perustettu vuonna 1935 ja
täyttää siten 85 vuotta.
Ennen
yhdistyksen
kokousta oli Kemijärven
kansalaisopiston järjestämä ”Talvisota 80 vuotta”
–luento, jonka piti Erkki
Hautala. Mielenkiintoinen esitelmä käsitteli ItäLapin alueen valmistautumista Talvisotaan, evakkoon lähtöä, taisteluja,
tapahtumia ja kohtaloita.
Erkki Hautala kertoi monipuolisesti ja elävästi kuvin,
lehtileikkein ja aikalaisten
muistelmin koskettavaa ja
merkittävää paikallista historiaa. Sallan, Pelkosenniemen ja Mäntyvaaran taistelut ovat olleet merkitykseltään lähes Raatteen tien
taistelun veroisia, mutta
liian vähän tunnettuja. Pelkosenniemen, Savukosken
ja Sodankylän reserviläi-

set yhdessä Pelkosenniemen kunnan kanssa järjestävät 15.12.2019 Pelkosenniemen talvisodan taistelun 80-vuotisen historian
muistoksi hiihtotapahtuman. Lisäksi samana päivänä klo 17 pidetään kun-

nanvirastolla esitelmä Pelkosenniemen taistelusta ja
tilanteen muuttumisesta
kolmen päivän aikana.
Lisätietoa löytyy kunnan
nettisivuilta.
Kemijärven kaupungin itsenäisyysjuhlan tee-

mana on myös Talvisota
80 vuotta ja samalla kunnioitetaan Mäntyvaarassa
20.12.1939 käydyn taistelun muistoa. Jouluaattona
yhdistys järjestää lumitalkoot sankarihaudalla, joulukahvit sekä kunniavar-

tion aattoillan hartauden
ajaksi.

Juha Narkilahti

Inarin reservinupseerit ry 70 vuotta
Inarin reservinupseerit ry vietti 70-vuotisjuhlaa lauantaina 12.10.2019.
Juhlapäivä alkoi seppeleenlaskulla Sankarivainajien
muistomerkille Ivalon hautausmaalla.
Tämän jälkeen siirryttiin Saariselälle, jossa Pyhän Paavalin kappelissa vietetyn kenttähartauden jälkeen jatkettiin juhlapaikkaan, Hotelli Riekonlinnan Asehuoneeseen.
Yhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Kivi toivotti tervetuliaispuheessaan läsnäolijat lämpimästi tervetulleiksi. Juhlapuheen piti Lapin rajavartioston rajatoimiston päällikkö
majuri Heikki Ojala. Yhdistyksen alkuaikojen historiasta
kertoili persoonalliseen tyyliinsä Hannu Paananen.
Juhlassa yhdistyksen aktiivisille jäsenille luovutettiin huomionosoituksia, ja yhdistystä muistettiin monin
tavoin.

Teksti Jyrki Kivi
Kuvat Janne Matilainen Seppo Rautiainen ja Antti Tölli toivat juhlaan Lapin reserviupseeripiirin ja MPK:n tervehdykset.

Majuri Heikki Ojala toi
juhlaan Lapin rajavartioston tervehdyksen.

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

mapaikka oli Sodankylä.
Tapahtumaan osallistui
toimijoita tietoverkon välityksellä Suomen rajojen
ulkopuolelta.

Myös Rovaniemi
mukana

Talvisodankäynnin peruskurssilla harjoitellaan muun muassa selviytymistaitoja ja toimintakyvyn ylläpitoa. Kuva vuoden 2016 kurssilta. Kuva
puolustusvoimat
Harva joukko-osasto on
muutamassa vuodessa nostanut profiiliaan yhtä vahvasti kuin Jääkäriprikaati.
Suurin ansio tästä ulkopuolisen silmin lankeaa
arktisen sodankäynnin
erikoisosaamiselle. Talvisissa 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 kokonaisia ulkopuolisia yksiköitä, Kaisanlahti selventää
kysymystä ulkomaalaisista
kävijöistä.
Everstin mukaan muutos
korkean profiilin tunnustetuksi osaajaksi ei ole tullut
itsestään yhdessä yössä.
– Se on useiden vuosien työ. Meillä on sertifioitu kurssitarjonta, joka
on suunniteltu Suomen
olosuhteisiin, mutta palvelee myös ulkomaalaisia.
He pitävät tätä järjestelmää
täällä erinomaisena ja tätä

Jääkäriprikaati on Suomen pohjoisin joukko-osasto. Sen merkitys on uudelleen kasvussa Arktisten alueiden strategisen merkityksen kasvaessa. Kuva puolustusvoimat
kautta sana kurssien laadukkuudesta on lähtenyt
kiertämään laajemminkin.
Selviytymis- eli SEREkurssit eivät ole mitään
helppoja kursseja. Kaisanlahden mukaan kurssilaisista otetaan henkisesti
sekä fyysisesti kaikki irti.
Tyypillisesti ensimmäinen
viikko harjoitellaan maastossa taitoja ja toisella viikolla on oikeiden koettelemusten aika.
– Kursseja on useita. Tyypillisesti niissä on selviytymistä ja toimintaa lumiolosuhteissa, pitkiä siirtymiä,

tilapäismajoituksen rakentamista, avannosta selviytymistä täydessä varustuksessa ja ruoan valmistusta
alusta alkaen esimerkiksi
porosta. Erilaista selviytymiskoulutusta pidetään
myös kesäolosuhteissa.
Lapin jääkäripataljoonaan Sodankylään töihin
saapuvat upseerit ja aliupseerit suorittavat kaikki
SERE-kurssin. Puolustusvoimien muun henkilökunnan lisäksi Sodankylässä järjestetään samalla
teemalla myös siviilikursseja.

Valmiuspuoli vetää
Kaisanlahden mukaan valmiusyksikkökoulutus on
lähtenyt hyvin käyntiin
Jääkäriprikaatissa. Tulijoita
on riittänyt pohjoisen syrjäisestä sijainnista huolimatta hyvin.
– Halukkuutta on ollut
sen verran, että on päästy
valitsemaan. Olen erittäin
tyytyväinen varusmiehiin
ja henkilöstöön, koulutuksen tasoa on saatu nostettua. Esimerkiksi normaalisti 24 tunnin taistelumarssin vaatimus on edetä

30 kilometriä, mutta meillä
diplomitavoite on ollut
100 kilometriä vuorokaudessa. Yhdestä erästä noin
40 taistelijaa hiihti tuon
määrän taisteluvarustuksessa, se on kova luku, Kaisanlahti taustoittaa.
Kuten muuallakin Maavoimissa, myös Jääkäriprikaatissa kansainvälinen
harjoitustoiminta on ollut
kasvamaan päin. Maaliskuussa Suomesta osallistui
Ruotsissa järjestettävään
Northern Wind -harjoitukseen noin 1 500 henkilöä ja
Suomen osaston johtovastuun kantoi harjoituksessa
nimenomaan Jääkäriprikaati. Vielä isompi ponnistus oli kevään Bold Quest
-harjoitus, jonka Suomi
johti yhdessä Yhdysvaltojen asevoimien yleisesikunnan kanssa.
20 maan tulenkäytön
testaus- ja todentamistapahtuman päätapahtu-

Jääkäriprikaatin toiminta
ei kuitenkaan rajoitu yksin
Sodankylään. Prikaatiin
kuuluu myös Rovaniemen
ilmatorjuntapatteristo,
joka puolestaan tekee tiivistä yhteistyötä Ilmavoimiin kuuluvan Lapin lennoston kanssa.
Kaisanlahden mukaan
yhteistyö Rovaniemen ja
Sodankylän välillä toimii
välimatkasta huolimatta.
– Onhan siinä välissä 120
kilometriä, mutta asiat hoituvat hyvin. Luonnollisesti
se vaatii joitain erikoisjärjestelyitä. Meillä on kaksi
huoltokeskusta ja palvelut
kahdelle paikkakunnalle.
Lisäksi annamme lennostolle huollollista tukea.
Ilmahuolto heillä on tietysti omasta takaa, mutta
perinteisempi huolto on
yhteinen meidän kanssa,
Kaisanlahti kertoo.
Ilmatorjuntajoukkojen
lisäksi prikaatiin kuuluu
myös Lapin sotilassoittokunta ja aluetoimisto.
– Soittokunta palvelee myös Kainuun prikaatin vastuualueella Lapin
alueen lisäksi. Haitari on
noin karkeasti muotoiltuna
siis Utsjoelta Joensuuhun,
eversti naurahtaa.
Jääkäriprikaatin komentaja vaihtui syyskuun
alussa. Kaisanlahti siirtyi Maavoimien esikunnan suunnitteluosastolle
osastopäälliköksi. Hänen
tilalleen Jääkäriprikaatin
komentajaksi tuli eversti
Sami-Antti Takamaa, joka
on aiemmin toiminut ilmatorjunnan tarkastaja.
Tuomas Kaarkosken
artikkeli on alun perin julkaistu Reserviläinen-lehdessä.

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

Lapin nuija

Jääkäriprikaati kouluttaa taasen
pioneereja
Pioneerikoulutus laajeni
tänä syksynä Puolustusvoimien pohjoisimpaan
joukko-osastoon Sodankylään. Jääkäriprikaatissa
aloitettiin yli 20 vuoden
tauon jälkeen pioneerikoulutus syyskuun alussa.
Edellisen kerran pioneerikoulutusta on annettu
Jääkäriprikaatissa vuonna
1996.
Tavoitteena on kehittää
Maavoimien pioneerijoukkojen suorituskykyä arktisessa toimintaympäristössä ja kouluttaa pioneereja Lapin tarpeisiin.
– Pioneerikoulutuksen
aloittaminen on keskeinen osa joukkojemme suoristuskyvyn kehittämistä
pohjoisessa. Käynnistimme koulutuksen sekä
koulutuksellisista että valmiudellisista syistä. Koulutuksella tuotamme taistelukykyisiä jalkaväen taistelijoita, jotka ovat samalla
pioneeri- ja suojeluasioiden erikoisosaajia. Vuosittain pioneerikoulutuksen Jääkäriprikaatissa saa
60–80 varusmiestä, pioneeritarkastaja, eversti
Matti Lampinen sanoo

Pioneerit
• Pioneerit hidastavat ja ohjaavat vastustajan liikettä 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 kenttäoloihin soveltuvia siltoja ja teitä. Vesistöjen ylitykseen
voidaan käyttää myös ponttoni- ja siltakalustoa.
• Suojelukoulutuksen päämääränä on antaa taistelijoille valmiudet selviytyä kemiallisten-, biologisten- ja
ydinaseiden sekä polttoaseiden vaikutuspiirissä.
• Pioneeriaselajin varusmiehiä koulutetaan Maa- ja
Merivoimien joukko-osastoissa, joissa he saavat korkeatasoisen taistelijan koulutuksen sekä monipuolisen
pioneeriaselajin koulutuksen.
Lähde: Maavoimat

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

Maavoimien tiedottessa.
Kainuun prikaatissa
sijaitsevan Pohjan pioneeripataljoonan henkilöstö
tukee Lapin jääkäripataljoonan pioneerikoulutusta.
– Meillä on tarve harjoitella mahdollisimman
autenttisissa olosuhteissa.
Tästä syystä pyrimme

kehittämään koulutusympäristöä niin, että se mahdollistaisi kestopäällysteisen tien suluttamisen ja
sillan panostamisen harjoittelun, Lampinen jatkaa.
Jutun on alun perin kirjoittanut Paavo Airo Reserviläinen lehteen

Oltermannista Jukolaan Tervehdys liikkuva reservi!
Olen havainnut, että alueemme reserviläiset ovat
monessa mukana. Aktiivit
liikkuvat lähes joka viikonloppu jossain päin Pohjois-Suomea. Kovin usein
esimerkiksi oliivin vihreä
Vito ylittää Napapiirinkin.
Olen haastanut eri kirjoituksissa, harjoituksissa
ja tapaamisissa reserviläisiä niin Oltermanniin
kuin myös Jukolaan ensi
vuonna! Olen nähnyt omin
silmin, havainnut somesta
ja kuullut eri puolilta, että
osa on tarttunut haasteeseen ja aloittanut pontevasti valmistautumisen
tapahtumiin. Hyvä!

Tuemme yhdessä MPK:n
kanssa valmistautumista.
MPK järjestää SOTA-kursseja ja Jääkäriprikaati tukee
meidän alueen reserviläisjoukkueiden osalta osallistumismaksun ja majoituksen osalta. Ja jos mitään
uutta ei käsketä niin kilpailijoille kisa on VEH.
Tämän lisäksi joukkueille
hankitaan yhtenäiset kilpailuasut (ei tartte palauttaa). MPK johdolla järjestetään kaksi ”valmennusleiriä” Someroharjulla lauantaina 25.4. ja 16.5.
Olen saanut ilmoittautumisviestejä muutamalta henkilöltä. Teidän

on rekisteröity ja tulemme
lähestymään teitä sähköpostilla. Mikäli sinä et ole
vielä ilmoittautunut, niin
ei muuta kuin operatiivinen päätöksenteko prosessi 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
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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 homoseksuaalina. Moni maanpuolustushenkinen pahoitti tästä mielensä, sillä eihän
sotasankari voi olla homo. Vai voiko?
Simo Häyhä oli kuin tosielämän Antti Rokka. Häyhän saavutuksia talvisodan tarkkaampujana käsiteltiin ensimmäisen kerran Erkki Palolammen vuonna 1940 julkaistussa 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 tappolistoissa Häyhä komeilee usein ylimpänä. Järin groteski saavutus, mutta kaiketi sotilaalle 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 talvisodan kylminä öinä. Bontemps Hemenway pohjaa tarinan Häyhästä kirjoitettuun
(Tapio Saarelainen: The White Sniper: Simo Häyhä, 2016) ja Häyhän vanhoihin haastatteluihin. Viimeisinä vuosinaan Häyhä mainitsi haastattelussa, että hänellä oli talvisodassa 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, sotatieteen 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 miehisyydelle, 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 voimassa lakeja, jotka käytännössä kielsivät seksuaalivähemmistöihin kuuluvia palvelemasta armeijassa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin piti käytäntöjä ihmisoikeussopimuksen 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 henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuslain 8 § täsmentää, että seksuaalinen 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, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, 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 paljastuisi homoksi osoittaisi, että homous ei mitenkään kyseenalaista kenenkään miehisyyttä? Jos talvisodan tehokkain tappaja on homo, niin eikö se ole osoitus siitä, että
seksuaalinen suuntautuminen ei vaikuta mitenkään henkilön sotilaalliseen kyvykkyyteen? 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 jäsenmäärä ovat molemmat olleet laskusuhdanteessa. Maanpuolustusjärjestöillä ei yksinkertaisesti ole varaa syrjiä homoja
– eikä ketään muutakaan, joka voisi olla kiinnostunut osallistumaan toimintaamme. Maanpuolustusjärjestöjen pitäisi
päinvastoin toivottaa tervetulleeksi mukaan toimintaansa
kaikki Suomen kansalaiset, joilla on korkea maanpuolustustahto. Loppuen lopuksi vain maanpuolustustahdolla ja
maanpuolustuskyvyllä on merkitystä. Maanpuolustuskykyä
jokainen reserviläinen voi mitata reserviläisen kenttäkelpoisuustesteillä. Maanpuolustustahdosta puolestaan kertovat
enemmän teot kuin sanat.

Tomi Tuominen

Kirjoittaja on reservin luutnantti ja oikeustieteen tohtori
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Talvisodan Pelkosenniemen taistelusta
joulukuussa 80 vuotta
Yksi talvisodan ratkaisutaistelu käytiin pari viikkoa sodan alkamisesta Pelkosenniemen kirkonkylän lähellä. Neuvostoliiton puna-armeija oli ylittänyt rajan 30.11.1939 myös
Sallassa kuten monessa
muussakin paikkaa. Taistelu Pelkosenniemestä
alkoi 16.12.1939 ja kesti
kolme vuorokautta. Suomalaiset saivat perustettua
lisää joukkoja ja siirrettyä
ne ajoissa juna ja autokyydeillä Pelkosenniemelle.
Taistelun voiton Suomen
hyväksi ratkaisi Jalkaväkirykmentti JR40 kolmas
pataljoona, joka koukkasi
Kilpiaavan kautta ylittäen
jäätyneen Kitisen Luirojokisuun alapuolelta. III P
iski pohjoisesta Kohamaan
ja Vasaniemen maastossa
olleisiin vihollisjoukkojen
huolto- tykistö- ja komentopaikkoihin.
Pelkosenniemen, Savukosken ja Sodankylän
reserviläiset yhdessä Pelkosenniemen kunnan kanssa
järjestävät sunnuntaina
15.12.2019 tämän talvisodan taistelun 80-vuotisen
historian muistoksi tapahtuman. Päivällä hiihdetään
koukkaavan pataljoonan

Kuvat Pelkosenniemen muistomerkiltä ja toinen sankarihaudalta. Kuvat Matti Hulkko.
käyttämää reittiä mukaillen
koulunmäeltä Kilpiaavan
reunaa sähkölinjaa seuraten Mullakkoaavalle. Sieltä
palataan Kitisen rantaa
Savukoskentielle ja Kitisen
silta ylittäen sahan maastoon. Sitten kierretään hiihtäen Koha-aavan reunoja
Kohamaan kautta Vasaniemeen vanhalle Kitisen lossipaikalle. Vasaniemestä siirrytään autoilla sukset peräkärryyn laitettuna Lapin-

niemen puolelle Pelkosenniemen taistelun muistomerkille. Tämän jälkeen on
siirtyminen takaisin kylälle,
jossa on mahdollisuus saunomiseen paloasemalla.
Hiihdettävä latu pohjustetaan moottorikelkalla ja
latuhöylällä. Hiihtomatkan
pituus on kaikkiaan noin
12 km. Vaihtoehtona on
myös lyhyempi reitti, jos
ei halua käydä pohjoisessa
Mullakkoaavalla, vaan

hiihtää suoraan Savukoskentien risteykseen. Lyhyempi hiihtomatka on 5 km.
Latuhöylän veto mahdollistaa hiihtämisen myös
pikkusuksilla. Osallistumiseen ei ole ennakkoilmoittautumista eikä osallistumismaksua. Mukaan hiihtämään saavat tulla kaikki
halukkaat. Reserviläiset
ovat sopineet laittavansa
päälle lumipuvun tai valkoisen vaatetuksen.

Muistohiihtoa varten
on kokoontuminen Pelkosenniemen koulun mäelle
15.12.2019 klo 9 aikaan.
Pidemmän matkan hiihtämiseen ja tutustumisiin on
varattu aikaa viisi tuntia.
Tarkempi aikataulutus
tapahtumaan ilmoitetaan
myöhemmin Pelkosenniemen kunnan nettisivuilla.
Päivän tapahtuman
toinen erillinen osa on klo
17 kunnanvirastolla pidet-

tävä Pelkosenniemen taistelun esitelmä. Siinä kerrotaan taistelun tapahtumat ja tilanteen muuttumiset kolmen päivän aikana.
Esitelmän pituus on noin
tunti. Pelkosenniemen
taistelun voitto antoi uskoa
Suomen kansalle ja sotaväelle, että se voi säilyttää
itsenäisyytensä.

Lapin reservipiirien syyskokouksista
Tero Hyttinen Ylitornion
Reserviupseereista valittiin
jatkamaan Lapin Reserviupseeripiirin puheenjohtajana vuodelle 2020
27.10.2019 Rovaniemellä
pidetyssä Lapin Reserviupseeripiirin syyskokouksessa. Hän on myös piirin
ehdokas Suomen Reserviupseeriliiton hallituksen jäseneksi. Piirin I varapuheenjohtajaksi valittiin
Rovaniemen Reserviupseerikerhon Tomi Tuominen ja II varapuheenjohtajaksi Muonion Reservinupseereiden Matti Pinola.
Tuominen on piirin ehdokas Reserviupseeriliiton
liittovaltuustoon seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi
ja Pinola hänen varajäsenekseen. Valinnat tehdään
Suomen Reserviupseeriliiton syyskokouksessa
16.11.2019 Turussa.
Piirihallituksen jäseniksi
valittiin Tuomas Saarenpää
Keminmaan Reserviupsee-

reista, Niko Tohu Tornion
Reserviupseereista, Juhamatti Konttaniemi Ylitornion Reserviupseereista,
Saana Heikkinen Rovaniemen Reserviupseerikerhosta, Jarno Pietilä Kemin
Reserviupseereista, Jari Pietilä Veitsiluodon Reserviupseereista, Juha Narkilahti Kemijärven Reserviupseereista, Taisto Ruokanen Posion Reserviupseereista ja Kosti Hietala Muonion Reserviupseereista.
Piirin toiminnanjohtajana jatkaa Seppo Rautiainen Rovaniemeltä. Hän on
myös Lapin Reserviläispiirin toiminnanjohtaja.

Kalottiottelu
ja -tapaaminen
merkittävin ensi
vuoden tapahtuma
Ensi vuoden merkittävin tapahtuma on 50.
kerran järjestettävä Kalottitapaaminen, missä Pohjois-Kalotin Reserviupsee-

rit Norjasta ja Ruotsista
kohtaavat Pohjoismaisen yhteistyön merkeissä.
Tapahtumaan osallistuu
väkeä myös Virosta HarjuMalevin Kaitseliitosta.
Lapista myös Reserviläiset osallistuvat tapahtumaan. Perinteisen Kalottitapahtuman lisäksi tavoitteena on järjestää Kalottiottelu, missä viisihenkiset sotilaspartiot mittaavat
keskinäistä paremmuuttaan ampuma- ja sotilastaidoissa. Tapahtuma järjestetään Rovajärven ampumakenttäalueella yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen PohjoisSuomen maanpuolustuspiirin sekä Jääkäriprikaatin
Aluetoimiston kanssa. Juhlatapahtumaan odotetaan
noin 120 osallistujaa ja sen
budjetti on 11 000 euroa.
Pohjoismaisella yhteistyöllä on kasvava merkitys myös reserviläiskentässä mm. Suomen Ruot-

sin lisääntyvän puolustusyhteistyön näkökulmasta.
Toramon reserviläistalo ja Lapin nuija -lehti
vakaalla pohjalla
Piirin syyskokouksen
yhteydessä saatiin myös
tilannekatsaus Toramon
reserviläistalon ja Lapin
nuija -lehden taloudesta
sekä kehittämissuunnitelmista. Nämä toiminnot on
keskitetty nyt Lapin reservipiirien tuki ry:n, jonka
muodostavat Lapin reservipiirit yhdessä piirien
johdon kanssa, hoidettavaksi. Tuen taloudellinen
tilanne on kohtuullinen
ja Toramon reserviläistalon kehittäminen alkaa olla
loppusuoralla, kun tiloihin
on saatu remontoitua suurtalouskeittiö, joka palvelee
entistä paremmin talolla
järjestettäviä tapahtumia.
Reserviläistaloa vuokrataan myös ulkopuolisten
käyttöön.
Lapin nuija -lehti, joka

ilmestyy Lapin maanpuolustusväelle reservipiirien,
maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sekä Jääkäriprikaatin yhteisenä tiedotuslehtenä neljä kertaa
vuodessa edelleen printtimediana noin 2 500 kappaleen painoksena, jatkaa
edelleen Tero Hyttisen
päätoimittajuudessa.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksesta annetun
lain ja ampuma-aselain
vaikutukset reserviläistoimintaan jäänevät lopulta
vähäisiksi
Lapin reservipiirien
syyskokouksen yhteydessä
pidetyn asiantuntijaluennon aiheena oli vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
annetun lain ja ampumaaselain muutosten vaikutus reserviläistoimintaan.
Luennon piti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin piiripäällikkö Pasi Virta Oulusta.

Esitelmässään Virta
kävi lävitse merkittävimmät muutokset nykytilanteeseen verrattuna. Sotilaallinen koulutus siirtyy
Puolustusvoimien hoidettavaksi kertausharjoituksina, mutta samalla puolustusvoimat hyödyntää
harjoitusten toteuttamisessa aktiivisten ja osaavien reserviläisten koulutusosaamista. Maanpuolustuskoulutusyhdistys
tarjoaa jatkossa Sotilaallisia valmiuksia kehittävää
koulutusta, Varautumisja turvallisuuskoulutusta
sekä tutustumistoimintaa
erityisesti nuorille ja naisille mm. varusmiespalveluksen osalta sekä erityisesti arjen turvallisuuteen
paneutuvien koulutusaiheiden kautta.

Tero Hyttinen
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Ylitornion sankarihautausmaa on
kunnostettu yhteisvoimin

Talvisodan uhrien puolelle istutettu puu kuvaa toivoa ja elämän jatkumista.

Kirkkomme tapulin lähellä on
viime kuukausina näkynyt lippusiimoja. Ne ovat rajoittaneet tuttujen reittien käyttämistä. Työkoneitakin siellä on liikkunut. Ja
ihmisiä työnsä ääressä. Syynä on
se, että Ylitornion sankarihautausmaa vaati kunnostamista ja
siihen laadittu suunnitelma piti
toteuttaa turvallisesti.

Ensimmäiset hautaukset
Ylitornion nykyinen kirkko oli
vielä keskeneräinen kun talvisota syttyi. Kunnan asevelvollisista perustettiin yksi komppania
ns. Kemin rykmenttiin (JR 27).
Suomussalmen taisteluissa joulukuussa 1939 se menetti muutamassa päivässä kaatuneina toistakymmentä miestä. Heidät tuotiin
Ylitorniolle ja päästiin hautaamaan tammikuun alkupuolella.
Talvisodan sankarivainajat
lepäävät kirkon eteläpuolella neljässä rivissä. Yhteensä heitä on
61. Viimeinen laatta on omistettu
Matti Rahdun muistolle. Hän
katosi Viipurin Uuraalla käydyissä taisteluissa 3.3.1940.

Sankaripoikiemme
muistolle

Jatkosodan uhrit
Jatkosota kesti pitkään. Sen
uhrien kunniapaadet löytyvät kahtena osastona kellotapulin itäpuolelta. Suurempi niistä
käsittää kuusi ja pienempi neljä
riviä. Kaikkiaan jatkosodan sankarivainajia on Ylitorniolle haudattu 159.
Sankarivainajan siunaaminen
on täytynyt toimittaa toistakymmentä kertaa raskain sydämin
ilman tietoa siitä, missä ruumis
lepää. Sen jälkeen kun itärajan taakse kentälle jääneitä sotavainajia on voitu etsiä, ylitorniolaisia on tiettävästi onnistuttu
löytämään viisi. Heistä viimeisin, Antti Koivuniemi, saatettiin lepoon sankaripaatensa alle
kesällä 2018.
Neljä kentälle jäänyttä löydettiin jo vuonna 1997 Kiestingin
Pirttijärveltä ja heidät haudattiin
Kajaanin kirkon viereen muiden
kohtalotoveriensa seuraan. Sain
kunnian olla mukana heitä siunaamassa.

Jatkosodan sankarivainajien rivistö ulottuu hautausmaalle johtavan pääkäytävän molemmille puolille.

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?

Toimet sankaripatsaan
saamiseksi
Jo jatkosodan kuluessa syntyi
eri puolilla Suomea ajatus siitä,
että sotiemme uhrit ansaitsevat
vastaavia muistomerkkejä kuin
vuonna 1918 kaatuneille oli pystytetty. Niitä valmistelemaan
perustettiin patsastoimikuntia ja
rahoituksen kokoamiseksi sankaripatsasrahastoja. Toimia tuettiin
ja ohjattiin valtakunnan tasolla.
Ylitornion sankaripatsasrahasto lienee perustettu jo 1940luvun lopulla. Hanke vei aikaa.
Ennen kuin muistomerkki oli

Aikalaisten luovasta ajattelusta
patsashankkeen toteuttamisessa
on säilynyt kaunis esimerkki.
Nuotiorannan kansakoulussa
pidettiin sunnuntaina 21.10.1956
sankarivainajien muistotaulun paljastustilaisuus. Opettaja
Fanny Pukema, joka oli toiminut
lottanakin, esitti juhlaan kirjoittamansa runon.
Juhlaruno oli omistettu koulussa oppilaina olleiden talvi- ja
jatkosodassa kaatuneiden Sankaripoikien muistolle. Se käsitti 24
säkeistöä. Runo painettiin ja sitä
alettiin myydä Ylitornion sankaripatsasrahaston hyväksi.
Runo on kestänyt aikaa. Se
puhuttelee yhä meitä ja etenkin
kansan nousevaa polvea muun
muassa näin:

Vapaussoturin hautamerkki sankarivainajan muistokivessä rakentaa sillan kansamme kohtalonvuosien välille.

Isänmaansako muurilla valvoo
mies, nainenkin paikallaan?
Vapauttako alttiisti palvoo
kodin, uskon ja syntymämaan?"

Himmetä ei muistot saa
saatu rahoitetuksi, monille kansakoululle oli ehditty saada vastaavaa tarkoitusta palveleva
muistotaulu.
Hanke oli vaativa, koska sankaripatsas tilattiin Kalervo Kalliolta. Hän oli kansainvälisesti tun-

nettu kuvanveistäjä ja presidentti
Kyösti Kallion poika. Teoksen
nimi on Rukoileva äiti. Kellotapulin lähelle pystytetty patsas on
paljastettu kaatuneitten muistopäivänä 18.5.1958.

Veteraanien iltahuudon koskettava kertosäe on kuin kehotus
huolehtia siitä, että muistot kansamme historian käännekohdista
säilyvät pysyvästi. Vuodet ehtivät
kuluttaa myös Ylitornion sankarihautausmaata, joten sen havait-

tiin kaipaavan kunnostusta.
Vuoden 2017 lopulla paikallisten reserviläisten keskuudessa heräsi ajatus, että sankarivainajien muistolaattojen nimet
voisi vahventaa ennalleen. Aloite
eteni. Reserviläisjärjestöjen
lisäksi hankkeeseen päättivät jo
seuraavana vuonna tulla mukaan
niin kunta kuin seurakunta.
Seurakunnassa ymmärrettiin, että sankarihauta-alue vaatii
perusteellista kunnostamista.
Pintavesien kulkua oli tarpeen
parantaa, alueen kaapelointia
kehittää ja muistolaattojen painuminen sekä niiden asennon muutokset piti pysäyttää. Myös käytävät sekä muistomerkki ympäristöineen kaipasivat huoltoa.
Tarvittava suunnittelu ja toteutus käynnistettiin. Tavoitteeksi
asetettiin, että koko hanke saataisiin valmiiksi kirkon 80-vuotisjuhlaan mennessä heinäkuussa
2020. Aikataulu on pitänyt. Ensi
keväänä on edessä enää nurmikon viimeistely ja kukkien istutus.
Hankkeen kokonaishinta on
noin 50.000 euroa. Siitä miltei
viidenneksen, 9.000 euroa, maksavat kunnostamisajatuksen
herättäneet paikalliset ja valtakunnalliset reservin järjestöt.
Ylitornion Reserviläiset, Reserviläisliitto, Ylitornion Reserviupseerit ja Suomen Reserviupseeriliitto ovat mukana tasaosuuksin.

Työtä riittää yhä
Kun yksi hanke valmistuu, esiin
ehtii jo uusia. Seurakuntakodilla oleva ylitorniolaisten sankarivainajien suuri muistotaulu
on kunnossa ja arvoisessaan paikassa. Niin tulisi olla muutenkin.
Nimittäin sitä mukaa kun kyläkouluja on lakkautettu, jotkut
niihin hankitut sankarilaatat ovat
päätynet tiloihin, joista suuri
yleisö ei niitä tavoita. Esillä on
tiettävästi vain kolme: Etelä-Portimojärven ja Kantomaanpään
entisille kouluille jätetty laatta
sekä lakkautetulta kyläkoululta
Meltosjärven kappelille siirretty
laatta.
Tilanteen parantaminen on
syytä ottaa valmisteluun.

Jouni Parviainen
Kuvat Tero Hyttinen
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Lapin sotilassoittokunta on toiminut Rovaniemellä 50 vuotta. Toiminta alkoi 1.9.1969.
Tällä päivämäärällä toimintansa aloittanut,
silloinen Rovaniemen
varuskuntasoittokunta
(RovSk), ilmoitettiin
sotilaspiirin päällikölle
lähellä nykyistä Rovaniemen kaupungintaloa. Seremonia uusittiin samalla paikalla 50
vuotta myöhemmin.
Eversti Sami-Antti Takamaa vastaanotti soittokunnan ensimmäisenä
virkatehtävänään Jääkäriprikaatin uutena
komentajana.
Lapin sotilassoittokunnan
alkuvuosikymmenen pääasialliset palvelustehtävät
liittyivät usein puolustusvoimien järjestämiin tilaisuuksiin. Muiden sotilassoittokuntien tapaan joukkoosastojen ja puolustuslaitosten tapahtumat, kirkolliseen
työhön liittyneet hengelliset tilaisuudet ja maanpuolustusjärjestöjen tilaisuudet
tarvitsivat sotilasmusiikkia
tapahtumiinsa.
Sotiemme veteraanit
olivat tuolloin vielä vetreässä kunnossa, ja heidän
järjestötoimintansa oli
aktiivista. Voidaan sanoa,
että veteraanijärjestöjen tilaisuudet muodostivat merkittävän osan kaikkien sotilassoittokuntien
tehtävistä vielä 90-luvulle
asti. Nykypäivään verrattuna puhutaan vain murtoosasta tälle kohderyhmälle
suunnatuista esiintymismääristä. Tapahtumien
luonne on myös muuttunut perinteiden vaalimisen
suuntaan.
S ot i l a ss oittoku nt i e n
perustehtävä on kuitenkin pysynyt samana. Työn
sisällöt yhdessä ihmisten
musiikillisten odotusten
kanssa ovat jo tässä ajassa
kiinni. Sotilasmusiikki kytkeytyy osaksi puolustusvoimien henkilöstöalaa –
ennen oltiin osa viestintäalaa. Esiintymiset ovat osa
maineenhallintaa, soiva ja
näkyvä puolustusvoimien
käyntikortti ja sotilasseremonioiden kruunu. Sotilaallisesta näkökulmasta
katsottuna univormu
kantaa aina mukanaan
maanpuolustustyöhön liittyvää arvomaailmaa ja tehtäväkuvaa.
Musiikin ammattilaisille
tapahtumatuotannon sisällöt ja esiintymisten laadulliset sekä taiteelliset päämäärät ovat tärkeitä. Lapin
sotilassoittokunnassa tälle
päämäärälle on rakennettu
orkesterin kehittymisen ja
toimintakulttuurin uudistaminen. Tapahtumatuo-

Lapin Sotilassoittokunta 50 vuotta
tanto on monipuolista ja
kohderyhmät huomioivaa.
Myös aivan perinteiselle
sotilasmusiikille – marssimusiikille ja seremonioille – on edelleen kysyntää
enemmän kuin pystymme
sitä tuottamaan.
Oli kunniatehtävä olla
osa historiallista hetkeä,
kun sain ilmoittaa Lapin
sotilassoittokunnan sen
50-vuotispäivänä Jääkäriprikaatin uudelle komentajalle. Tapaus on sikäli merkittävä, että oma kasvuni
musiikin ammattilaiseksi
kytkeytyy vahvasti juuri
Lapin sotilassoittokunnan historiaan ja olemassaoloon.
Minulla on lukuisia hienoja muistoja sotilassoittokunnan alkuaikojen esiintymisistä. Tunnen entistä
henkilökuntaa lapsuudestani 1970-luvun alusta aina
varusmiespalvelukseen
astumiseen asti.
– Huomaan, että elämääni ovat vaikuttaneet
monet sotilas- ja musiikkiihmiset. Isäni oli sotilas,
ei kuitenkaan sotilassoittaja. Hän oli monipuolinen musiikin puoliammattilainen ja kuoromies.
Tämän harrastuneisuuden myötä sotilassoittajat
olivat myös kotona suuresti
arvostettuja – ja tuo kunnioitus, isän ja soittajien
välillä oli myös heidän työkuvioissa molemminpuolista. Tunsin soittokunnan
miehet nimeltä ja mitä soitinta he soittivat. Pikkupoikana olin oikea ”kyläluuta”,
joka lampsi rohkeasti naapureiden kotiin juttelemaan. Tuohon aikaan
armeijan henkilöstöä, soittajat mukaan lukien, asui
usein samoilla asuinalueilla
työsuhdeasuinnoissa. Niin
myös Rovaniemellä, Evakkotie 75:ssä.
Tuolla Evakkotien asuinalueella oli myös soitto-

kunnan ensimmäinen
harjoitustila. Harjoitushuone ei ollut paljoa tavallista olohuonetta isompi.
Erityisesti tilan mataluus teki yhteisharjoittelusta raskasta. Soittokunnan kehnot työskentelyolosuhteet saivat helpotuksen,
kun kasarmien rakennustyöt Someroharjulla saatiin päätökseen 70-luvun
alussa. Someroharjun yläkasarmin soittokuntaosassa orkesteri toimikin
neljä vuosikymmentä, aina
vuoteen 2015 asti, kunnes
Ilmatorjuntar ykmentti
itsenäisenä joukko-osastona siirtyi osaksi Jääkäriprikaatia. Esikuntarakennuksesta ja Rykmenttisalista saneerattiin nykyiset
toimitilat.
Vuonna 1969 Lapin
Kansa kirjoitti, että varuskuntasoitto-kunta mahdollistaa opettajiston tulevaa musiikkiopistoa varten
ja puhallinmuusikot maakuntaorkesterin toiminnan. Yhteistoiminta olikin
varsin aktiivista seuraavat
pari vuosikymmentä. Koululaisena tuntui, että musiikin tekijät toimivat kaikki
somasti yhdessä.
– Muistan soittokunnan
konsertin 80-luvun alusta.
Lappia-talo oli ”piippuhyllyä” myöten täynnä. Tässä
lisäkatsomossa toimii nykyään teatterin pieni näyttämö. Tuolta kaukaa minäkin isän ja äidin kanssa
kuuntelin
konserttia.
Parasta antia olivat oikeat
marssit. Näitä kunnon kappaleita sai vain odottaa
turhan kauan. Niitä ennen
esiintyi monesti varsin ”tällätty” kiiltävämekkoinen ja
näyttävä laulajatar. Hän
lauloi kuuluvalla äänellä
“Itke, en lemmen tähden…”
Valtaisien aplodien jälkeen
hän kumarsi syvään uurretussa mekossaan. Kuulin
edessä istuvan musiikinopettajani harmittelevan vierus-

toverilleen, että lähempänä
lavan reunaa olisi parempi.
Minulta meni vielä vuosia,
että ymmärsin näitä herroja.Tuo laulajatar oli
muuten Tamara Lund.
Kouluvuosinani myös
minä sain opetusta sotilassoittajilta, ja heitä näki
usein musiikkiopiston käytävillä. Harrastajia riitti
niin kuoroihin, orkestereihin kuin musiikkiopistoon. Musiikkiluokillekin
oli tunkua. Turkka Mettälä
(musiikkikomentajakapteeni evp) toimi klarinetinsoiton opettajana ja puhallinorkesterin johtajana.
– Halusin soittaa saksofonia, mutta Turkka neuvoi,
että ensin opetellaan klarinetti ja saksofonin oppii siinä
samalla. Isä osti muovisen
Recentin klarinetin. Soittotunnit pidettiin musiikkiopiston kanslistin työhuoneessa. Huoneessa tuoksui
piipulle. Turkka istui usein
tuuletusikkunan vieressä,
kun tulin tunnille, ja poltteli piippuaan. Soiteltua tuli
paljon, mutta harjoiteltua
vähän. Tuota kaulaa sain
sitten kuroa myöhemmin
kiinni saksofonilla - milläpä
muulla kuin kovalla harjoittelulla.
– Musiikin teoria ja säveltapailu (eli sävelhapuilu) oli
minusta käsittämätön aine.
Opettaja hakkasi epävireisellä Fazerin pianolla intervalleja, joista olisi pitänyt
päätellä olivatko ne suuria
vai pieniä, puhtaita vai
likaisia, yli- vai alinousevia
vai oliko se laskevia. Duurivai molliterssi? Minusta
intervallissa oli aina yksi
ääni liian vähän - koska
kolmella äänellä sai soinnun, joka muutti karaktäärin. Taisin olla hankala
oppilas. Kerran opettaja
heitti minut tunnilta, kun
leikkasin kynsiäni äänekkäästi pienellä kynsileikkurilla. Pyrkiessäni vuosia

myöhemmin yliopiston
musiikkikasvatukseen kirjoitin onnistuneen esseen
aiheesta ”praksimaalinen
musiikkikasvatusfilosofia”,
kokemuksistani viisastuneena.
Esko Alariesto, soittokunnan käyrätorvisti,
opetti teoriaa ja säveltapailua. Trumpettia opetti
Esko Laitila, pasuunaa
Markku Kulmala ja Olli
Kannisto johti VPK:n soittokuntaa – sotilassoittokunnasta hänkin. Rovaniemellä toimi parikin
puhallinorkesteria ja mainetta niittänyt big band.
On aivan varmaa, että sotilassoittokunnan toiminta
myötävaikutti musiikin
harrastustoimintaan ja oli
näiden orkestereiden taustavoimana. Oma tieni vei
lukion jälkeen varusmieheksi Lapin sotilassoittokuntaan, ja sillä matkalla
huomaan olevani edelleen.
– Yhdeksänkymmentäluvun alussa uudet työntekijät tulivat vielä useimmiten soitto-oppilaskoulun kautta. Minulla tuota
taustaa ei ollut. Aloitin vakersanttina heti seuraavana varusmiespalveluksesta kotiuduttuani. Tehtävä vastaa nykyistä määräaikaista aliupseerin
vakanssia. Kainuun sotilassoittokunnassakin vaikuttanut sotilasmestari Unto
Rissanen siirtyi parahilleen
saksofoneineen reserviin
ja pääsin ”kesäkessuksi”.
Kesätyö venähti lähes kahdeksi vuodeksi, jonka
aikana saatoin musiikkiopintoja eteenpäin Päällystöopistoon vaadittavalle tasolle. Käytännössä
puhuttiin siis soitto-oppilaskoulun tai musiikkiopiston päättötodistuksesta
muutamin lisäainein. Soittokunnan ja joukko-osaston ilmapiiri oli opiskeluun
kannustavaa. Kävin soitto-

tunneilla Lahdessa asti, ja
vauhtia haettiin myös kesän
musiikkileireiltä.
Soittokunnat olivat tuolloin varsin pieniä: 14 soittajaa ja kapellimestari.
Lapissa tämäkin joukko
jaettiin kahteen osastoon.
Soittajan sairastuminen
tai muu poissaolo kirpaisi
kokoonpanoa raskaalla
kädellä. Kokoonpano vaikutti väistämättä myös
ohjelmistovalintoihin.
Stemmoja lojui telineellä
useampia, soitin saattoi
vaihtua tarpeen mukaan,
pikkunuotteja kirjoiteltiin ja transponointi tuli
tutuksi.
– Kersanttina ollessa jouduin soittamaan puolisen
vuotta klarinettia. Kelloniemen veljekset (klarinetti ja
lyömäsoittimet) ja Simosen
Kauko (baritoni) lähtivät
vääpelikurssille Tikkakoskelle. Orkesteri oli pienentynyt yhteentoista soittajaan.
Rummut ja baritoni on
melkeinpä pakko olla soittokunnassa. Tilanne ratkaistiin niin, että ensin sain
rouhia tenorisaksofonilla
baritonin stemmoja, mutta
sitten Rauno Haahti kyllästyi ja totesi: ”ota sinä Jaska
klarnöö ja Ilkka (Keränen)
hyppää (klarinetista) rumpuihin. Enska (Jääskeläinen) ottaa baryionin (siirtyi siis pasuunasta)”. Tällä
järjestelyllä oli tärkeimmät
soittimet taas edustettuina.
Puupuhaltimissa oli kokonaista kaksi henkilöä; Petri
Sinda huilussa ja minä klarinetissa. Voin sanoa, että
tasoiselleni klarinetistille
tehtävä oli vaativa, sillä
marssilaukussa ja ohjelmamapeissa oli ainakin 200
kappaletta, joiden odotettiin sujuvan. Harjoituksia oli harvoin – keikoilla
sitten soitettiin mapeista
ja marssilaukusta tilanteen
mukaan.
90-luvun lamaa seuran-
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neessa tilanteessa neljäsosa
soittokunnan opistoupseerin tehtävistä muuttui siviilisoittajien tehtäviksi. Kelpoisuusvaatimukset täyttävä vanha soittooppilaspääoma oli rekrytoitu nopeasti soittokuntiin. Pian koko opistoupseerikoulutus teki loppuaan. Uusista tehtävämääräyksistä tuli määräaikaisia,
kunnes päädyttiin nykyiseen soittaja-aliupseeristoon rakentuvaan henkilöstöjärjestelmään, joka
mahdollisti jälleen tehtävien vakinaistamisia sekä
selkeytti toimialle hakeutumista.
Lama ja sen jälkimainingit jättivät kuitenkin jälkensä. Sotilassoittokuntien harventunut joukko
vaikutti puhallinsoittajien
harrastajamääriin, sillä
juuri sotilassoittajat olivat
olleet monen musiikkioppilaitoksen monipuolisen puhallin- ja lyömäsoitinopetuksen mahdollistajia. Nykyään musiikkiharrastuksen valitsee entistä
harvempi lapsi tai nuori.
Ammattiin asti opiskelevia
ei ole sitten sitäkään vähää.
Tilanne on se, että kelpoisuusvaatimukset täyttäviä
osaajia – naisia ja miehiä
– on varsin yksinkertaisesti vähän. Tietoisuutta
sotilassoittokunnista tuleekin lisätä. Lapissa alkunsa
saanut Lyyra 1 -sotilasmusiikkileiri oli yksi esimerkki tästä pyrkimyksestä. (Tästä tapahtumasta
on kerrottu Puhallinorkesteri-lehden numerossa
1/2019, toim.huom.)
Toinen ”sotilasmusiikkikasteen” kotona saanut on
soittokunnan apulaiskapellimestari Henri Haahti.
Sotilasmusiikkiura alkoi
Lapin sotilassoittokunnassa varusmiessoittokunnassa suoritetun palveluksen jälkeen työllisyysvaroilla, ensin määräaikaisena. Tämän jälkeen avautui mahdollisuus hakeutua soitto-oppilaskurssille,
joka olikin viimeinen laatuaan. Tälle kurssille saattoi hakeutua varusmies-
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Lapin sotilassoittokunnan päällikkökapellimestari
musiikkimajuri Jaakko Nurila.
palveluksen suoritettuaan.
Henri Haahti (trumpetti)
on toiminut soittokunnan eri tehtävissä vuodesta
1994. Hän kertoo kokemuksistaan seuraavasti:
– Ennen oli paljon ns.
pikkukeikkoja, pienempiä
ja suurempia varuskunnallisia esiintymisiä tai järjestöjen juhlia. Näitä oli tehtävistä suuri osa. Uskoisin,
että kilometrejä kertyi silloinkin mutta työn luonne
on kyllä oleellisesti muuttunut. Työkulttuurin muutos
vuosituhannen vaihteeseen tultaessa oli merkittävä. Pienyhtyetoimintakin
aktivoitui, ja konserttiyhteistyötä tehtiin erityisesti
Oulussa toimineen Pohjan
sotilassoittokunnan kanssa.
– Aluekonsertit olivat
kai jonkinlainen alkusoitto
soittokuntien yhdistymiselle. Hienojen konserttien
myötä ammatti-identiteetti
voimistui ja työn arvostus kasvoi. Voidaan sanoa,
että toiminta kehittyi fiksumpaan suuntaan kyllä
monella tapaa. Kun yhteistyö tiivistyi kolmen soittokunnan välillä, sen tuloksena tehtiin useampiakin
ulkomaanreissu vuosituhannen vaihteen tattoohuumassa.
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 Haikala 2017–2020 Jaakko
Nurila ja Jarkko Aaltonen
2020–
Tänään Lapin musiikkiopiston toiminta on Rovaniemellä vakiintunutta,
ja Kamariorkesteri edustaa kansainvälistä huipputasoa. Lapin sotilassoittokunnassa palvelee kolmisenkymmentä muusikkoa
– tuplasti se määrä millä
aloitettiin. Toimijat saavat
toisistaan edelleen voimaa,
vaikka ovat toimintakykyisiä ilman toisiaan. Lapin
sotilassoittokunta toimii
kolmen maakunnan alueella. Odotuksia ja toiveita
tulee Kainuusta ja PohjoisPohjanmaalta asti.

Juhlavuosi
sotilassoittokunnan
tapahtumatuotannossa
Lapin sotilassoittokunnan viisikymppisiä ja sotilasmusiikin perinnepäivää
vietetään marraskuussa
2019 kolmella paikkakunnalla ja kolmella juhlakonsertilla. Toimintaalueen maakuntien pääkaupungit Kajaani, Oulu
ja Rovaniemi saavat 21.–
23.11.2019 solistivieraakseen tenori Pentti Hietasen. Juhlavuosi on näkynyt
ja kuulunut sotilassoittokunnan tapahtumatuotannossa monin tavoin.
Juhlavuoden tilausteoksen on säveltänyt Ilari Hylkilä. Lappiaiheisen sävelrunon innoituksena ovat
olleet pohjoisen tuntu-

rit, erämaa ja luonnon
ilmiöt. Osien nimet ovat
Pimeän ja valon maa, Tuntureiden maa, Joulun maa,
Revontulet talvella sekä
Lapin kevät. Nämä kuvaavat hyvin sotilassoittokunnan ainutlaatuista toimintaympäristöä. Musiikki saa
rinnalleen myös videon,
jonka kuvaukset alkoivat
jo vuonna 2018. Kuvauksia on tehty Kilpisjärveä
myöten. Kantaesitys kuullaan ja nähdään perinnepäivän juhlakonserteissa
marraskuussa. Teos on
myöhemmin katsottavissa
myös Youtubesta.
Korundi on Lapissa,
usein kullankaivuun yhteydessä esiintyvä laadukas mineraali eli korukivi.
Korundi on myös Rovaniemellä toimiva kulttuuritalo, jossa sotilassoittokunta
esiintyy säännöllisesti.
Korundi on siksi oiva nimi
konserttisarjalle, jonka juhlakonserttimme nyt aloittaa. Ohjelmat rakennetaan
jatkossa erilaisten musiikillisten teemojen ympärille.
Haluamme antaa arvokkaita muistoja yleisöllemme
ja olla laadukas orkesteri
esikuviemme tapaan täällä
pohjoisessa. Kanssamme
esiintyy myös vierailevia
solisteja ja kapellimestareita.

Sotilassoittajan
ammattia tutuksi tekijöitä tarvitaan
Tammikuussa 2019 järjestetty sotilasmusiikkileiri
Lyyra 1 oli osa rekrytointikampanjaamme. Pyrimme

vaikuttamaan soittoharrastuksen valinneisiin, antaa
tavoitetta harrastukselle ja
herättää kiinnostus sotilassoittajan ammattia kohtaan. Toivomme, että leiriläisistä mahdollisimman moni pyrkisi Varusmiessoittokuntaan ja veisi
musiikin opintojaan eteenpäin. Toivomme, että
myönteiset leirikokemukset jatkavat elämäänsä vielä
pitkään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Työn
markkinointi ja työnantajakuvan kehittäminen
vaativat pitkäjänteisyyttä,
mutta se työ kannattaa.
Lapin sotilassoittokunta
on jo saanut uusia soittajia
riveihinsä aktiivisen rekrytointinsa tuloksena. Positiivisen muutoksen eteen
tehdään töitä tästä eteenkinpäin.
Aloitimme pari vuotta
sitten tiiviimmän yhteistyön myös varusmiessoittokunnan kanssa. Aliupseerikurssi on vieraillut konserttiproduktioissamme mukana. Kurssilaiset ovat saaneet esimerkiksi äänenjohtajalinjalla
johdettavakseen soitinryhmiä ja hyvin käytännöllistä
ja arvokastakin kokemusta
ammattilaisten kanssa toimimisesta. 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:
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” Täyttäessämme
50
vuotta, toivoisin Rovaniemen kaupungilta sellaista
tekoja, joissa taideaineiden
merkitys osana lapsen ja
nuoren oppimisympäristöjä
on hyvin ymmärretty. Luovuudesta on monia totuuksia ja teorioita. Yksi on kuitenkin varmaa, se, että lapsena me olimme kaikki
luovia. Taidetta ja kulttuuria pidetään usein yksin
luovuuden ilmentymänä,
mutta luovuutta on kaikkien innovaatioiden taustalla. Toiveeni on kaukana
konkretiasta – toteuttakaa
siis tätä toivetta luovasti ja
rohkeasti. Taustalla on huolemme musiikkiharrastuksen hiipumisesta ja sen vaikutuksista omaan toimintaamme.
Puolustusvoimille ja Jääkäriprikaatille esitän toiveen, että luottakaa toimintaamme kuin hyvään sijoitukseen. Hyvä sijoitus on
usein turvallinen, sen rahallinen arvo ei välttämättä
ole suuri, mutta tuotto on
varmaa. Sotilasmusiikki on
neutraali ja hyväksytty vaikuttamisen väline valtavien
ihmismäärien sydämiin.
Toimintamme hyväksytään
yleisesti. Tiedämme myös,
että vaaran uhatessa keskinäisen viestinnän tarve
on suurimmillaan. Sotilassoittokunnilla on paikkansa myös tavallisuudesta poikkeavissa olosuhteissa. Maanpuolustustahto
on monisyinen ilmiö, jonka
syntymekanismeja nopeasti
muuttuvassa yhteiskunnassa tutkitaan koko ajan.
Sotilasmusiikki yksin historiallisena suomalaisuuden
ilmentymänä ja musiikki
sen symbolina ansaitsevat
paikkansa osana Puolustusvoimien toimintaa.”

Teksti:
Jaakko Nurila
Kuvat: Erik RotolaPukkila ja
Eric Telkkälä/
LAPSSK. Lapland
Imagery
Musiikkivideon kuvat:
Alexander Guznetsov

14

Lapin nuija

4 • 2019

Lapin aluetoimiston kutsunnat vuonna 2019
Suomen asevelvollisuusjärjestelmä on maailmanlaajuisesti uniikki. Se on paras mahdollinen meille suomalaisille. Asevelvollisuus on demokratian
ja tasa-arvon suomalainen timantti. Kaikki aloittavat samalta viivalta ja omaavat samat edellytykset jatkokoulutuksiin. Vapaaehtoista asepalvelusta
suorittavat naiset ovat teidän kanssanne samassa
rivissä.
Yllä olevilla sanoilla Lapin
aluetoimiston päällikkö,
everstiluutnantti Arto Vaarala, kannusti kutsuntojen avauspuheessaan lappilaisia nuoria miehiä.
On ollut jälleen juhlavaa
kiertää pitämässä Lapin
maa-kunnan
kutsuntoja vuonna 2019. Pääsimme kohtaamaan kaikkien Lapin kuntien nuoret
kutsunnanalai-set, tapaamaan kuntien vastuuhenkilöitä ja olipa avaustilaisuuksissa mukana vielä
muutama sotiemme veteraanikin. Jäljellä on enää
vuoden viimeinen kutsuntapäivä 13.12., jolloin
kaikki aluetoimistot käsittelevät kuluvan kutsuntavuoden viimeiset päätökset. Kutsuntapäätöksen
Lapissa on syksyn ja alkutal-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 nuorille miehille mahdollisuus hankkia asiallista ja
oikeaa tietoa sekä tuoda
esille omat toiveensa ja
tavoitteensa. Aluetoimiston päällikkö kehottikin kutsunnanalaisia ottamaan kutsun-tapäivästä
mukaansa kaiken mahdollisen tiedon sekä rohkeasti
kertomaan kutsuntalautakunnalle omas-ta osaamisestaan. Kutsuntojen
tarkoituksena on nimenomaan pyrkiä yhdessä
nuoren kutsunnanalaisen ja kutsuntalautakunnan keskustelun kautta
löytämään paras mahdollinen koulutuspaikka sekä
nuoren itsensä että Puolustusvoimien kannalta. Pääsääntöisestihän Lapin kuntien miehet määrätään palveluk-seen Lapin alueen
omiin joukko-osastoihin:
Jääkäriprikaatiin, Sodankylään ja Rovaniemelle,
sekä La-pin rajavartioston Rajajääkärikomppaniaan Ivalossa. On kuitenkin aina kaikkien etu, kun
yhteiset in-tressit kohtaa-

vat - keskustelun tuloksena
löydetään palvelupaikka,
ja jopa toivottu koulutustehtävä, johon nuorelta
löytyy koulutus ja halukkuus ja josta osaamisesta
myös Puolustusvoimat jatkossa hyö-tyy. Hyvinä esimerkkeinä voikin mainita
kuljettajakoulutukseen,
sotilaspoliisikoulutukseen
sekä johta-jakoulutukseen halukkaat, joille kaikille pystyy hyvillä mielin
löytämään palveluspaikan,
jossa toive todennäköisesti
toteutuu. Joukko-osastoissa on useita erilaisia
palvelustehtäviä, joihin voi
myös palve-luksen aikana
hakeutua ja sitä kautta
löytää mielekkään koulutusalan. Mahdollisuuksia
on tarjolla, kun vain uskaltaa kysyä.
Lapin lennostoonhan ei
enää kutsunnoissa ketään
määrätä palvelukseen; lennostoon on toki mahdollista hakeutua Ilmavoimien
erikoisjoukkohaun kautta
esimerkiksi apumekaanikoksi, sotilaskuljettajaksi
tai vaikkapa taistelunjohtajaksi. Kutsuntojen jälkeen
ja jopa ennen kutsuntoja
miehillä - sekä toki myös
vapaaehtoisilla naisilla on mahdollisuus halutessaan hakeutua palvelukseen erikoisjoukkoihin
ympäri valtakuntaa. Erikoisjoukkoihin on hakeuduttava henkilökohtaisesti
ja niihin järjestetään erilliset valin-takokeet. Nykyään on jo käytössä sähköinen erikoisjoukkohaku,
mikä mahdollistaa hakulomakkeen täyttämisen suoraan verkossa. Parhaiten
ajantasaista tietoa löytyy
Puolustusvoimien internet
-sivujen kautta osoitteesta
varusmies.fi.
Erityisenä toiveena moni
nuori haluaa edelleenkin
päästä varusmiespalvelukseen Lapin rajavartioston Rajajääkärikomppaniaan. Ivalon komppanialla on edelleenkin maine
vaativana, mutta antoisana koulu-tuspaikkana,
joka antaa hyväkuntoiselle ja erähenkiselle nuorelle miehelle haasteellista,
mutta varmasti palkitsevaa
koulutusta. Lapin rajavartiosto onkin käynyt pitämässä kutsuntojen yhteydessä hyviä info-tilai-

Kutsunnoissa mukana
olevat saavat ensikosketuksen sotilaallisiin tapoihin ja käyttäytymiseen.

Utsjoen
kutsunnat
alkamassa.

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

Miltä näyttää
tulevaisuus
Kutsuntojen tulevaisuus
on onneksi turvattu. Yleinen asevelvollisuus on olemassa enää nykyään vain
harvassa maassa. Suomalaiset kutsunnat ovat maa-

ilman mittakaavassa ainutlaatuinen tilaisuus kohdata koko miespuolinen
ikäluokka ja antaa nuorille tilaisuus itse vaikuttaa
omaan tulevaisuuteensa.
Niin kauan kuin kansakuntamme enemmistö ja päättäjät ovat yleisen asevelvollisuuden kannalla, on
meillä käytössä nykyinen
tai ainakin nykyisen kaltainen kutsuntajärjestelmä,
jossa viranomaiset kohtaavat asiakkaat ihan ”livenä”.
Lapissa meillä on yksi
suuri huoli nuorten lukumäärän vähetessä vuosi
vuodelta. Tänä vuonna
2001 -syntynyt ikäluokka
on hieman reilu 1000
miestä, mutta ensi vuonna
2002 -syntyneiden miesten luku-määrä putoaa
todennäköisesti alle tuhannen, ja seuraavana vuonna
mahdollisesti jo alle 900
miehen. Ja tämä lukumäärä ei edes kerro vielä
koko totuutta, koska se

ei ota huomioon muuttoliikettä. Tämä tar-koittaa sitä, että yhä useampi
Lapin joukko-osastoissa
varusmiespalvelustaan
suorittava mies ja vapaaehtoinen nainen on jostain muualta kuin Lapista
- pääosin Oulusta ja sen
lähikunnista. Onneksi kuitenkin lappilaisten ”laatu”
verrattuna valtakunnalliseen tilastoon on erittäin
kilpailukykyistä, ja lappilai-set nuoret pärjäävät
hyvin varusmiespalveluksessa.

Yhdessä tekemällä ja
veteraanien perintöä
jatkamassa
Tänäkin vuonna kutsuntatilaisuuteen on osallistunut useita eri alojen toimijoita, joilla kaikilla on
yhtei-set tavoitteet maanpuolustustyön ja nuorten miesten hyvinvoinnin alueilla. Kaikissa kutsunnoissa mukana olleet

yhteistoimintaviranomaiset, kotikunnan ja seurakunnan edustajat, poliisiviranomaiset sekä kunnan
sosiaalityöntekijät ovat
yhdessä kutsuntaviranomaisten kanssa tukemassa
nuoria miehiä elämässään
eteenpäin. Kunnan edustajat muistelevat avauspuheissaan omia kutsuntojaan ja varus-miespalvelusaikaa; sosiaalialan ammattilaiset taas pyrkivät tukemaan Etsivän nuorisotyön
ja Aikalisä -ohjauksen keinoin niitä nuoria, jotka
elämässään tukea tarvitsevat. On mieltä lämmittävää
kokea, kuin-ka konkreettisesti pyritään nuorille miehille löytämään mahdollisimman hyvä ja heidän
omien vah-vuuksiensa
mukainen tulevaisuus.
Valitettavasti useimmissa kunnissa ei enää
ilmielävää veteraania paikalle saada, mutta onneksi
on vete-raanien terveh-
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Hienoja hetkiä kutsunnoissa
Kutsunnat ovat viimeistä
päivää lukuun ottamatta
saatu päätökseen. Majuri
Lilja Arton artikkelista;
Kutsunnat 2019, on luettavissa myös lisää Lapin
Nuija lehden tämänkertaisessa numerossa.
Otan tässä hieman eri
t arkastelunä köku lman
kutsuntoihin. Kutsunnat
ovat vakiintuneet hienoiksi
maanpuolustusjuhliksi

lähes perinteisellä kaavalla. Tänä vuonna halusin avauksen alkuun herättelyksi esitettävän Varusmiesvideon ”trailerin”,
voin todeta, että Puolustusvoimille tuotettu video
on erinomainen. Combat
Camera Team tuottaa laadukasta materiaalia. Trailerin jälkeen Lapin aluetoimiston päällikön tehtävänä on tilaisuuden

avaus tervehdyspuheella.
Puheen lyhyt ja täsmällinen sanoma ohjaa kuulijat
kutsuntapäivän kulkuun ja
asevelvollisuuden suorittamisen mahdollisuuksiin
sekä hyötyihin.
Aluetoimiston päällikön
puheen jälkeen on kunnan
tervehdyksen vuoro. Tervehdykselle ei ole olemassa
mitään virallista formaattia. Kunnan tervehdyksen

pitää yleensä kunnan luottamushenkilö. Tervehdykset tuovat tilaisuuteen seurakunta ja lopuksi tervehdykset päättää poliisi.
Tänä vuonna on vain
muutamassa tilaisuudessa
ollut kunnia saada vieraaksemme Sotiemme veteraani. Aika alkaa olla jo sellainen, että he eivät pääse
osallistumaan tilaisuuksiin. Perinteisesti viral-

lisen tilaisuuden päättää
Veteraanien Perintö-video.
Video on puhutteleva ja
saa kaikkien kutsunnanalaisten huomion.
Olemme saaneet kuulla
kuntien tuomia tervehdyksiä kutsuntakierroksillamme ja ne ovat olleet
mielenkiintoisia kuntanäkemyksiä, hyvine ohjeineen ja kannustuksineen.
Erityisen mieleenpainuva

tervehdys oli tänä vuonna
Muoniossa, hallintosuunnittelija Matti Pinolan
tuoma tervehdys. Pyysin
lupaa tervehdyksen julkistamiseen ja sen saatua on
meillä kaikilla Lapin Nuija
lehden lukijoilla mahdollisuus nyt lukea tervehdys.
Kutsuntaterveisin Lapin
aluetoimiston päällikkö,
everstiluutnantti Arto Vaarala

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 kutsuntatilaisuuteen. Teillä nuorilla on tänään suuri päivä, sillä
kutsunnat ovat ensimmäinen askel nuorelle asevelvollisuuden polulla. Tuntemuksenne saattavat tällä hetkellä vaihdella laidasta laitaan. Joku odottaa varusmiespalvelusta innolla, joku toinen taas saattaa tuntea
siitä hieman ahdistusta. Teillä on tänään saatavissa
tässä kutsuntatilaisuudessa hyvin tietoa asevelvollisuudesta ja varusmiespalveluksesta, joten olkaa avoimin 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 päätökseen. Täysin normaali elämä siis jatkuu, eikä teillä ole
syytä olla huolissanne edessänne odottavasta palveluksesta. 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 merkittäviä asioita, joita emme osaa arkipäiväisessä elämässämme aina tulla ajatelleeksi. Muoniolla oli merkittävä
rooli Lapin sodan viimeisimmissä taisteluissa. Muun
muassa Kangosjärvi, Olostunturi ja Muonion kirkon-

dys saatu tuotua kutsuntatilaisuuksiin. Pidämme
suuressa arvossa veteraanien perinnön siirtämistä
jälkipolville, ja tämänkin vuoden kutsunnoissa
näytimme jokaisen kutsuntapäivän avausti-laisuudessa Veteraanien
Perintö -videon. Videolla
sotiemme veteraanit kertovat omin sanoin tarinaansa ja terveisensä nykyiselle
sukupolvelle. Videon kuvituksena on käytetty sodanaikaista kuva- ja fil-mimateriaalia. Videon on tehnyt
Puolustusvoimien Combat
Camera -tiimi, jonka muodostavat pääosin varusmiespalvelustaan suorittavat varusmiehet. Videon
tekemisessä ovat olleet
aktiivisesti mukana myös
kaikki veteraanijärjestöt.
Kaikissa kutsuntatilaisuudessa tilanne oli erittäin
juhlallinen, kun nuor-ten
miesten joukko katsoi ja
kuunteli hiiskumatta vete-

raanien kertomaa. Arvokkaaksi ovat tilaisuuden tehneet myös usean kunnan
johtajat, jotka ovat kiireiltään henkilökohtaisesti
halunneet tulla paikalle
osallistumaan oman kuntansa nuorten miesten tärkeään 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. Jokaisessa kutsuntatilaisuudessa
oli paikalla myös varusmies, yleensä kotipaikkakunnallaan, joka pystyi
iltapäivän odotusaikana
kertomaan omia kokemuksiaan varusmiespalveluksesta ja esittelemään
jouk-ko-osastoja ja erikoisjoukkoja esittelyvideoiden

kylä ovat sotahistoriallisesti merkittäviä paikkoja.
Tornion ja Rovaniemen alueiden raskaiden taisteluiden jälkeen alkoi suomalaisten ja saksalaisten siirtyminen kohti Muoniota ja Käsivarren Lappia. Saksalaiset ennättivät Muonioon ensin, minkä jälkeen alueella käytiin raskaat taistelut, joiden lopuksi noin 70 %
Muoniosta oli tuhoutunut. Näiden sanojen ei ole tarkoitus pelotella teitä vaan kertoa siitä karusta todellisuudesta, jonka nämä alueet ja suvut ovat joutuneet 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”. Tällaiset toteamukset on järkevintä jättää täysin omaan
arvoonsa. Maailma on muuttunut nopeasti viimeisten vuosikymmenten aikana ja tulee jatkossa muuttumaan yhä nopeammin. On selvää, että myös Puolustusvoimat ja varusmiespalvelus elävät tuossa muutoksessa tiiviisti matkassa. Maanpuolustuksen ja asevelvollisuuden keskeinen tavoite, itsenäisyyden puolustaminen, on säilynyt tehtävänä yhä edelleen. Koulutustavat ja koulutuksessa käytettävät välineet ovat nykyaikaistuneet, ja niillä vastataan hyvin tämän päivän turvallisuusuhkiin. 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 asevelvollisuus ei pääty varusmiespalveluksen suorittamiseen
vaan sen jälkeen siirrytään reserviin. Reserviläiset voidaan määrätä kertausharjoituksiin ja tarvittaessa puolustamaan kotimaata sotilaallisesti. Kertausharjoitukset 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 tulevaisuuteen, yrittäkää vaalia sitä elämässänne. Olkaa avoimin mielin, pitäkää huolta toisistanne, pitäkää toisiinne yhteyttä. Olkaa valmiita tarjoamaan apua toisillenne, ja tarpeen tullen valmiit myös ottamaan sitä
itse vastaan. Yksin meistä ei kukaan pärjää, mutta
yhdessä olemme enemmän kuin pelkkien yksilöidemme summa.
Toivotan teille hyvää kutsuntapäivää ja menestystä
tulevaisuudessa niin asevelvollisena kuin siviilielämässänne.

avulla. Olemme pyrkineetkin lyhentämään kutsuntapäivän kestoa ja erityisesti
odotusaikaa käsittelemällä
kutsunta-asiat entistä useammalla kutsuntalautakunnalla kutsuntapäivää
kohden. Kutsuntalautakunnassahan tarkastetaan
kutsunnanalaisen tiedot
tar-kasti, ja hänen toiveensa kuullaan ja pyritään
toteuttamaan mahdollisimman hyvin sekä miehen
itsensä että Puolustusvoimien kannalta. Tarkoitus
ja tavoite toteutuvat jälleen
tänäkin vuonna; ja voimme
var-masti todeta vuoden
lopulla onnistuneemme
rekrytoimaan hyvää lappilaista ainesta lappilaisten
jouk-ko-osastojen koulutettavaksi!
Alkuperäinen teksti majuri
evp Harri Laiho
Päivittänyt asevelvollisuussektorin johtaja majuri
Arto Lilja

Muoniossa mukana oli myös sotaveteraani. Muonion kunnan halllintosuunnittelija
Matti Pinola (2. vas) piti ylläolevan puheen kutsuntoihin tulleille muoniolaisille nuorille.
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Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat
reservin upseerit 6.12.2019
Sotilasarvo KAPTEENI
Savukoski Jouni Juhani, Savukoski
Sotilasarvo YLILUUTNANTTI
Havo Matti Viljami, Rovaniemi		
Heinonen Aku Tapani, Kemi		
Hepola Antti Tapani, Simo		
Hiltunen Marko Ilmari, Ylitornio		
Konttaniemi Juhamatti, Tornio		
Kurvinen Annukka Eveliina, Rovaniemi

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO

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

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO

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
LAPALTSTO
Nurmela Sara Iida Elina, Kemijärvi
Sotilasarvo KERSANTTI
Pikkupirtti Mikael Kare Tapani, Rovaniemi LAPALTSTO
LAPALTSTO
Sieppi Juha Henrik, Sodankylä 		
Tuohino Tuukka Arvo Johannes, Rovaniemi LAPALTSTO
LAPALTSTO
Vasunta Tatu-Einari, Kemi
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
LAPALTSTO
Siponmaa Juha Veli Tapio, Kemi
Tikkala Janne Petteri, Tornio
LAPALTSTO
Vartiainen Janne Antti Eemeli, Rovaniemi LAPALTSTO
LAPALTSTO
Vänskä Janne Tapani, Rovaniemi 		
Sotilasarvo YLIRAJAJÄÄKÄRI
LAPALTSTO
Poutanen Irena, Rovaniemi 		

Harju Malevan vuosipäiväjuhla 2019
Tallinnan Harju Malevan
päällikkö evl. Eero Kinnunen oli kutsunut 8 lappilaista yhteistyökumppaniaan paikalle juhlaan, joka
juhlisti osaston 101 vuosipäivää. Paikalle pääsi 3 jo
työuran jättänyttä emeritus-jäsentä. Pekka Laitila,
Markku Peltoniemi ja Kai
Leinonen edustivat kutsuttuja juhlassa. Työelämä esti
muiden paikalle tulon.
Juhla oli järjestetty
Hotelli Tallinkin ravintolaan ja se toimikin juhlapaikkana erittäin hyvin.
Aiemmin päivällä oli jo
tapaaminen evl Kinnusen kanssa Malevan esikunnassa. Hyvä tapaaminen selvittikin yhteistyö-

kuvioita tulevaksi vuodeksi ja puhelimella yhteys
tj. Seppo Rautiaiseen ja
niin saatiin myös pari aikatauluepäselvyyttä kuntoon.
Pääsimme tutustumaan
myös Malevan uusiin toimitiloihin ja varastoihin.
Tyytyväinen ja ylpeä isäntä
evl. Kinnunen kierrätti
meidät alueella.

20 vuotta
yhteistyötä
Erkki Kallion ja Vello Siidarin aloittama yhteistyö
on kantanut hyvää käytännön hedelmää ja siksi
virolaiset isännät esittivät että keväällä tehtäisiin kiertokäynti suomalaisella joukolla Narvan

Sinimäen alueella viikolla
16 ja saman viikon lauantaina 18.4. 2020 pidettäisiin 20 vuotisjuhlat yhteistyön kunniaksi. Markku
Peltoniemi ja Kai Leinonen lupasivat ottaa aloitteen, jotta Lapin reserviläiset tekevät ystävyysmatkan
Viroon ja samalla juhlitaan
tehtyä mittavaa yhteistyötä.
Itsenäisyyspäivänä tulee
Rovaniemelle evl. Eero
Kinnunen, Vello Siidar,
Indrek Jurgensson ja Erki
Tikan.

Iltajuhlassa
palkittiin
Iltajuhlan avasi evl. Kinnunen lyhyellä puheella

ja samaan syssyyn alkoi
ansiomitalien jako ja suomalaiset juhlavieraat kutsuttiin myös paikalle.
Heille luovutettiin pitkäaikaisesta yhteistyöstä kiitoksena hyvin harvinaiset Harju Malevan joukkoosastoristit. Ko. risti on
vanhin Kaitseliitin risteistä
ja se on perustettu jo 1935
joten perinteikäs merkki
oli kyseessä.
Suomalaiset lapin Reserviupseeri- ja Reserviläispiirin edustajat luovuttivat
juhlivalle Harju Malevalle
Suomen valtion kielekkeisen sotalipun kunnioituksen osoitukseksi ja kannustukseksi heidän epäitsekkäässä työssään Viron val-

Kaitseliitin Harju-Malevan 102 vuotisjuhlassa oli myös
lappilaisia. Kuvassa vasemmalta oikealle Markku Peltoniemi, Kai Leinonen, Ltn Vello Siidar, Evl Eero Kinnunen
ja Pekka Laitila. Pitkäaikainen yhteistyökumppanimme
Vello Siidar sai Viron Reserviupseeriliiton kunniamiekan
juhlassa.
tion itsenäisyyden puolustamisessa.
Hyvä pitopöytä, hienot
viinit ja hyvä seura teki-

vät juhlasta hyvin onnistuneen. Meillä on todella
hyviä ystäviä Virossa. KL
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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 pikaastiapesukone, 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.

Lapin aluetoimisto 1.1.2020
Aluetoimiston päällikkö
EVL Arto Vaarala

OPERATIIVINEN SEKTORI
Sektorijohtaja
MAJ Mika Kinnarinen

Osastoesiupseeri
KAPT Kalle Tuominen (KRIHA)
OP, LKP, valmius

ASEVELVOLLISUUSSEKTORI
Sektorijohtaja
MAJ Arto Lilja

Osastoesiupseeri
MAJ Reijo Hiltunen
Alueupseeri

Osastoupseeri
KAPT Mika Elkki
ASEV, kutsunta, valvonta

Osastoupseeri
YLIL Jarno Mustonen
Henkilösijoittaja, KH-upseeri

Osastoesiupseeri (uusi tehtävä)
MAJ/KAPT XX
Vap.eht. maanpuolustus

Osastosihteeri
Ritva Enberg
ASEV, kortisto

Osastoupseeri
YLIL Mikko Nevala
Perustaja

Osastosihteeri
Soile Paasilinna
RES, viestintä

Osastosihteeri
Päivi Kinnunen
ASEV, asiakaspalvelu

Aluetoimiston
asiakaspalvelu
Puh 0299 455 118
Fax 0299 455 119
lapinaluetoimisto@mil.fi

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.
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Valintoja Aurajoen varrelta
Maanpuolustusjärjestöjen liittokokouksista
Merkittävimmät maanpuolustusjärjestöt Suomen
Res er viups e er i liitto,
Suomen Reserviläisliitto,
Reserviläisurheiluliitto,
Maanpuolustuskiltojen
liitto ja Maanpuolustusnaisten liitto kokoontuivat
Turkuun ”Aurajoen varrelle” liittokokoustapahtumaan 15. – 17.11.2019.

Mäkelästä RUL:n
puheenjohtaja
Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajaksi valittiin Aaro Mäkelä. Reservin yliluutnantti Mäkelä
aloittaa tehtävässä vuodenvaihteessa, kun nykyisen puheenjohtajan Mikko
Halkilahden pestin päättyessä. Koulutukseltaan
Mäkelä, 36, on kauppatieteiden maisteri sekä luonnontieteiden kandidaatti.
Hän työskentelee toimitusjohtajana ja osakasyrittäjänä ALM Partners
oy:ssä. Mäkelä on ollut
liiton 1. varapuheenjohtaja vuodesta 2014 alkaen
sekä MPK:n hallituksen
jäsen ja talousvaliokunnan
puheenjohtaja vuodesta
2016
Toiseksi puheenjohtajaäänestyksessä sijoittui Leila
Kaleva. Mäkelä sai toisen

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 äänienemmistöä ensimmäisellä kierroksella. Mäkelän
ja Kalevan lisäksi ehdolla
olivat myös Veli-Matti
Kesälahti, Tuomas Kuusivaara sekä Petri Ranta.
– Arvostan tätä valintaa
todella paljon. Koen saa-

neeni vahvan tuen valinnalle. Olemme vaalin
aikana muiden ehdokkaiden kanssa käyneet loistavia keskusteluja siitä, miten
liiton toimintaa kehitetään. Siitäkin saan loistavaa tukea pestiin, jota alan
vuodenvaihteesta alkaen
hoitaa, Mäkelä sanoi
Reserviupseeriliiton liittokokouksen jälkeen.
R es er v iups e er i liiton

puheenjohtajan ja liittovaltuuston toimikausi kestää
vuodet 2020–2022. Lapin
Reserviupseeripiiristä liittovaltuustoon 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 liittohallitukseen. Liittohallitus
valitaan vuosittain liittovaltuuston toimesta. Hyttinen valittiin myös Reserviläisurheiluliiton hallitukseen vuosiksi 2020 – 2021.
RUL:n kahdesta paikasta
ResUl:n hallituksessa käytiin äänestys, jossa kolmesta RUL taustaisesta
ehdokkaasta Hyttinen sai
eniten ääniä.

36 vuotias yliluutnantti
Aaro Mäkelä valittiin Suomen Reserviupseeriliiton
puheenjohtajaksi 2020 –
2022. Kuva Paavo Airo.

Hamari
Reserviläisliiton
hallitukseen
Lapin Reserviläispiirin sihteeri Helvi Hamari valittiin
Reserviläisliiton liittohallituksen jäseneksi vuosiksi
2020 – 2021. Reserviläisliiton puheenjohtajana jatkaa
Ilpo Pohjola, joka ei tänä
vuonna ollut erovuorossa.

Uudet luotisuojaliivit jalkaväelle parantamaan joukkojen
taistelukestävyyttä ja liikkuvuutta
Puolustusvoimat kertoo
jalkaväen taistelijoille jaettavan uudet, paremman
liikkuvuuden mahdolliset suojaliivit. Kotimaiset M17-luotisuojaliivit
otetaan käyttöön syksyn
aikana kaikissa puolustushaaroissa. Liivit on tarkoitettu henkilökohtaiseksi
suojavarustukseksi.
Liivissä on ballistinen
suoja kranaattien sirpaleita vastaan. Erilliset lisä-

levyt suojaavat myös kiväärikaliiperisia luoteja vastaan. Liiviin voidaan kiinnittää tehtävän mukaisesti
varustetaskuja ja reppupaneeli. Pakattavia varusteita voivat olla esimerkiksi lippaat, lähiradiojärjestelmä, suojanaamari ja
juomapullo. Luotisuojaliivit ovat säädettävissä käyttäjän koon mukaisesti.
– Uusi M17-luotisuojaliivi yhdessä taistelijan

muun uuden varustuksen
kanssa parantaa entisestään
joukkojemme taistelukestävyyttä. Lisäksi uusi kevytrakenteinen suojaliivi parantaa huomattavasti taistelijoidemme liikkuvuutta, jalkaväen tarkastaja eversti
Rainer Peltoniemi toteaa
Maavoimien tiedotteessa.
Liivit hankitaan forssalaiselta C.P.E. Production
oy:ltä. Sopimuksen arvonlisäveroton 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 ilmestyneessä Lapin nuija -lehdessä 3 2019.
Artikkeli on muokattu
alun perin Reserviläinen lehden verkkosivuilla
Paavo Airion kirjoittamana

Lapin reservipiirien tuki tiedottaa

Lokomat-terapia
kävelykuntoutusta
robotiikalla

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.

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

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

Tornion
kaupunki
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Etutukka

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

Turvallisuusalan koulutukset Lappiassa
•
•
•

Omistaja-asiakkaana saat
•
•
•

Järjestyksenvalvojan koulutus
Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus
Vartijan koulutukset

•

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

•

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.

www.lappia.fi/koulutuskalenteri

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

Simon Sotaveteraanien Asuntosäätiö
tarjoaa edullista asumista kunnan keskustassa.
Tiedustelut tj Lauri Karjalainen puh. 0400 700 544.

SIMON SOTAVETERAANIEN
ASUNTOSÄÄTIÖ

Tsaarin ajan ammunta
Rautiainen Seppo
Makuuammunta		
Pystyammunta		
Ruokanen Pasi
Makuuammunta		
Pystyammunta		
Ruokanen Erkki
Makuuammunta		
Pystyammunta		
Syväjärvi Eeva
Makuuammunta		
Pystyammunta		
Taavettila Jyrki
Makuuammunta		
Pystyammunta		
Hanni Jarmo
Makuuammunta		
Pystyammunta		
Koivisto Tuomo
Makuuammunta		
Pystyammunta		
Sankala Henri
Makuuammunta		
Pystyammunta		
Hiltunen Kari
Makuuammunta		
Pystyammunta		

246
588

347
815

299
407

545
995

1540

226
868

206
917

453
788

432
1656

2088

776
813

790
908

619

1566
1432

2998

1142
1399

1559
-

887
-

2029
-

EI LOPPUTULOSTA

1097

783
840

1020

1860

EI LOPPUTULOSTA

-

1533
-

240
-

1773
-

EI LOPPUTULOSTA

251

698

134
-

949

EI LOPPUTULOSTA

711
-

1048

-

-

EI LOPPUTULOSTA

-

-

1404
-

-

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 "miinuspisteistä".
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Lapin maanpuolustus esittäytyi liiton Huipputapahtumassa
Reserviläisliiton perinteinen Huipputapahtuma
järjestettiin tänä vuonna
Sodankylän
alueella
Lapissa 20.–22. syyskuuta.
Viikonlopun aikana kolmisenkymmentä reserviläisjärjestöjen aktiivia pääsi
näkemään Lapin maanpuolustusta lukuisista
toinen toistaan kiinnostavimmista näkökulmista.
Järjestelyiden päävastuussa
olivat Lapin Reserviläispiiri, Sodankylän Reserviläiset ja Reserviläisliitto.
Perjantai vei osallistujat Napapiirille ja Toramon reserviläiskeskukseen, jossa päästiin kokeilemaan ammuntaa reserviläisaseilla. Toramon laaja
reserviläiskeskus tarjosi
ammunnan lisäksi paljon
nähtävää ja onhan Toramon reserviläistalo nähtävyys jo itsessään. Reserviläistalolla päästiin kuulemaan Lapin Reserviläispiirin puheenjohtaja Simo
Rousun esitelmää reserviläistoiminnasta Lapissa.
Selväksi kävi, että piirienvälinen yhteistyö on vahvassa roolissa eivätkä
etelässä ehkä pitkäksikin koetut etäisyydet ole
Lapissa erityisen pitkiä.
Reser viläiskeskuksessa
päästiin myös juhlistamaan
vuosikymmeniä erittäin

Anssi Kiiskinen Poropuisto Koparasta kertoi porotalouden merkityksestä Lapissa.
Huipputapahtuma huipentui nuotiohetkeen Tajukankaalla Kultakeron kupeessa.
ansiokkaasti maanpuolustuksen hyväksi toimineen
Pekka Laitilan 80-vuotissyntymäpäivää. Ikä ei painanut maanpuolustustyön
tervaskantoa ja päivänsankarin huumori kukki kaikkia matkalaisia piristävästi.
Lauantaina tutustuttiin
Puolustusvoimiin
Osallistujat majoittuivat
Jääkäriprikaatiin Sodankylään, jossa vieraiden isäntänä toimi Jääkäriprikaatin
apulaiskomentaja, eversti
Jari Osmonen. Lauantaiaamun aluksi apulaiskomentaja tarjosi informatiivisen esityksen Jääkäriprikaatin toiminnasta ja arktisen sodankäynnin erityispiirteistä, jotka eivät vas-

toin ensivaikutelmia liity
pelkästään talveen ja pakkaseen. Prikaatin arktinen
osaaminen kiinnostaakin
monella suunnalla, kansainvälisesti ja kaikkialla
Suomessa. Moni ei välttämättä tiennyt, että Sodankylään hakeudutaan varusmiespalvelukseen EteläSuomesta asti. Osmosen jälkeen Lapin rajavartioston toiminnasta kertoi
apulaiskomentaja, everstiluutnantti Jyrki Ojala.
Esitelmien jälkeen ohjelmassa oli tutustuminen
Jääkäriprikaatin kalustoon ja varusmiehet saivatkin vastattavakseen, mitä
moninaisimpia kysymyksiä kaluston suoritusky-

Lapin reservipiirien tuki ry

vyistä. Bandvagn 206 telakuorma-auton kyyti mäkisessä maastossa taisi olla
kalustoesittelyn vauhdikkain anti.

Perinteitä,
porotaloutta
ja muistoja
talvisodasta
Kalustonäyttelyn jälkeen
Huipputapahtuman osallistujat pääsivät tutustumaan Jääkäriprikaatin
perinnehuoneeseen, jossa
oli nähtävillä peräti neljä
Mannerheim-ristiä ja mm.
sotamarsalkka Mannerheimin prikaatin perinnejoukko-osasto Jääkäriprikaati 1:lle lahjoittama
Suomi-konepistooli.

Prikaatista suunnattiin Poropuisto Koparaan,
jossa poromies Anssi Kiiskinen kertoi lappilaisen
päivällisen päälle porotalouden ajankohtaisesta tilanteesta, minkä jälkeen koko
matkaseurue pääsi tutustumaan tilan poroihin.
Huipputapahtuman lauantai huipentui maanpuolustushenkisesti Sodankylässä
Kommatin majalla sotaveteraani Kalle Sukuvaaran
kertomuksiin talvi- ja jatkosodan vaiheista.
Päätöspäivä alkoi seppeleenlaskulla talvisodassa käydyn Pelkosenniemen taistelun muistomerkille. Muistomerkillä
käynnin yhteydessä saatiin nauttia reservin sotilasmestari Markku KetoTokoin tiiviistä ja informa-

tiivisestä esitelmästä taistelun kulusta. Päätöspäivän koskettavin kertomus
kuultiin Suvannon kylässä,
kun neuvostopartisaanien
hyökkäyksen Lokkaan
kokenut Martta Vitikka
kertoi 14.7.1944 tapahtuneesta partisaani-iskusta.
Hu i p p u t a p a h t u m a n
päätös vietettiin Kultakeron tunturin kupeessa
Tajukankaalla, joka on
saamelaisten vanha seitapaikka. Nuotiolaulut upeassa syksyisessä tunturimaastossa tarjosivat sympaattisen ja luonnonläheisen päätöksen onnistuneelle tapahtumalle.
Ensi vuonna Huipputapahtuma laskeutuu eteläisempään Suomeen, kun se
järjestetään Porin prikaatissa Niinisalossa.

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

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

Toramolta löytyvät hyvät tilat, kalusteet,
astiastot ja ajanmukainen suurkeittiö
noin 100 henkilön juhlatilaisuuksiin.
Saunatilat käytettävissä erillisestä
sopimuksesta.

