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Hyvät Maanpuolustuksen 
ystävät

Vuosi on vaihtunut ja yhdistyksissä on tilinpäätöskoko-
usten aika ja samalla kerrata menneen vuoden tapahtu-
mat toimintakertomusten muotoon. Toivottavasti yhdis-
tykset ovat täyttäneet liittojen toimintalomakkeet, jotta 
olisi mahdollisuus liittojen projektitukien hakemiseen eri 
hankkeissa.

Tänä vuonna meillä on järjestettävänä pohjoismai-
nen Kalottiottelu, johon perinteisesti ovat osallistuneet 
Ruotsin ja Norjan Hemvärnetien väki sekä Viron Kait-
seliitin väki yhdessä meidän omien reserviläisottelijoi-
den kanssa. Toivottavasti saamme riittävästi eri maiden 
edustajia mukaan jotta kisa järjestetään. Kilpailupaikkana 
tulisi olemaan Hautainmaan- Heinuvaaran maastot 25.–
27.9.2020. Kalottitapaaminen tullaan järjestämään joka 
tapauksessa, jos päädytään pelkkään kalottitapaamiseen, 
silloin kisamaastona voisi olla Toramon maastot, majoitus 
ja varuskuntaesittely voisi hoitua varuskunnassa.

Reserviläisliitto on kouluttanut ja kouluttaa piireihin ja 
yhdistyksiin nettisivuvastaavia, jotka taas perehdyttävät 
piireissä ja yhdistyksissä liiton hankkimien uusien netti-
sivujen tekemiseen vastuuhenkilöt. Tällä hetkellä piirien 
ja yhdistysten nettisivut ovat osin jääneet päivittämättä tai 
ovat tekemättä kokonaan. Tämä nettisivuhanke on yksi 
tärkeä kohde alkaneella kaudella ja se on piireissä yksi 
liiton määrittämä toimintapalkkion osa-alue.

Olemme lähettämässä Lapin reservipiirien joukkueen 
puolustusvoimain partiohiihto-kilpailuihin Kainuun pri-
kaatiin Kajaaniin, tästä kiitos Tammelan veljessarjalle.

Tänä keväänä on myös Oltermanni-hiihto, johon toivo-
taan myös joukkuetta Lapin reservipiirien alueelta, järjes-
telyvastuussa on tänä vuonna Jääkäriprikaati.

Jukolan viesti järjestetään 13-14.6.2020 Rovaniemellä 
Mäntyvaaran maastoissa, sinne kaivataan myös suunnis-
tusjoukkueita ja tietenkin myös talkooväkeä. Näyttäisi 
tulevan varsin liikunnallisia aktiviteettien mahdollisuuk-
sia tarjoava vuosi.

Keväthankia odotellessa.
Seppo Rautiainen, 

piirien tj

Kutsuntajärjestelmän uudistus puhuttaa edelleen

Kutsuntajärjestelmän uudistus-
ehdotus puhuttaa edelleen julki-
suudessa. Varusmiesliiton käyn-
nistämä keskustelu sai ainakin 
osittain tukea puolustusminis-
teri Antti Kaikkoselta, joka sel-
västikin haluaa, että asiasta käy-
dään yhteiskunnallinen keskus-
telu. Puolustusvoimien komen-
taja on tuonut kantanaan esille, 
että nykyjärjestelmä on toimiva 
ja riittävä maanpuolustuksen 
tarpeet huomioiden.

 Varusmiesliiton tavoiteohjel-
massa on ollut jo varsin pitkään 
laajentaa kutsunnat koskemaan 
koko ikäluokkaa miesten lisäksi 
myös naisia. Hyödyt koko ikä-
luokan kutsunnoista mm. ter-
veystarkastuksineen tulisivat 
koko yhteiskunnalle. Tällöin 
kustannuksillekin pitäisi toki 
löytyä useampia maksajia. 

Käytännössä koko ikäluokan 
kutsunnat tarkoittaisivat sitä, 
että palvelukseen kutsuttaisiin 
tarvittava määrä naisia ja miehiä 
motivoituneimmasta päästä. 
Porkkanana voisi olla varus-
miespalveluksen suorittaville 
kompensoiminen opinnoissa, 
verohelpotukset jne. Sen sijaan 
palvelukseen osallistumatto-
mille en laittaisi maapuolustus-
veroa vaan nimenomaan helpo-
tus palveluksen suorittaneille.

Sodanajan johtajana halu-
aisi joukkonsa olevan mahdol-
lisimman motivoitunutta. Kun 
joukon pitää voida luottaa johta-
jaansa tulee johtajan voida luot-
taa joukkoonsa. Väheksyä ei voi 
myöskään sitä, että joukkoon 
kuuluvien on voitava luottaa toi-
siinsa. Keskustelua asiasta tulee 
jatkaa – asialinjalla. Haetaan 
paras mahdollinen ratkaisu, ei 
tyrmätä mitään ideaa alkuunsa 

tässä vaiheessa. 
Maailma muuttuu ja tasa-

arvonäkökulma on entistä mer-
kityksellisempi tässäkin asiassa. 
Miksei myös otettaisi hyötynä-
kökohtaa mukaan keskusteluun. 
Puolustusvoimat hyötyisi selke-
ästi siitä, että käytössä olisi sel-
keästi määrällistä tarvetta vas-
taava laadullisesti hyvä ja moti-
voitunut joukko.

Oman mausteensa toi mukaan 
NHL jääkiekkoilija Eric Haulan 
isä Tom Haula, joka ainakin ilta-
päivälehtien mukaan olisi valmis 
ostamaan poikansa vapaaksi 
varusmiespalveluksesta 50  000 
euron hintaan. Rahalla voisi 
kuulemma ostaa uusia rynnäk-
kökivääreitä. Ehdotus on nai-
viudessaankin suorastaan typerä 
eikä meillä ole tarvetta järjestel-
mälle, missä isänmaan etu olisi 
myytävänä eniten tarjoavalle. 
Isänmaan puolustaminen on 
paitsi velvollisuus myös vapaan 
Suomen kansalaisen oikeus 
muuttuvassakin maailmassa.

50. Kalottitapaaminen vuo-
rossa syyskuun lopulla

Syyskuun lopulla Heinuvaa-
rassa on tarkoitus viettää 50. 
Kalottitapaamisen juhlavuotta 
yhdessä norjalaisten, ruotsa-
laisten ja virolaisten maanpuo-
lustajien kanssa. Ainakin vielä 
olemme myös toiveikkaita, että 
saamme jalostettua tätä hienoa 
ja perinteistä tapahtumaa niin, 
että samalla käydään Kalottiot-
telu, missä ampuma- ja perusso-
tilastaidoissa sijoitettuun reser-
viin kuuluvat suomalaiset mit-
taavat Norjan, Ruotsin ja Viron 
kodinturvajoukkojen sotureiden 
kanssa paremmuudesta kunni-
ankentällä.

Tämä yhteistyö täydentää 
oivalla tavalla harjoitusyhteis-
työtä, jota jo luontevasti teh-
dään etenkin Ruotsin kanssa. 
Norjan kanssa meillä on myös 
yhteistä rajaa Venäjän suuntaan 
eikä yhteistyöllekään pitäisi olla 
esteitä. Ilahduttavaa on ollut, että 
näihin tapaamisiin olemme saa-
neet virolaiset veljemme ja sisa-
remme, jotka vuosikymme-
niä elivät Neuvostoliiton ikeessä 
miehitetyssä maassaan.

Tervetuloa mukaan ikimuistoi-
seen juhlatapahtumaan. 

Hyvää alkanutta uutta vuosi-
kymmentä ja vuotta 2020 toivot-
taen 

Tero Hyttinen
Puheenjohtaja, 

Lapin Reserviupseeripiiri
 

Hyvää alkanutta vuotta!
Kahdeksan kymmentä vuotta 

sitten elettiin kansakuntamme 
ratkaisevia aikoja, kun soti-
laamme olivat itärajalla puo-
lustamassa maatamme viholli-
sen hyökkäykseltä. Nämä histo-
rian tosiasiat ovat meille todella 
tärkeitä asioita tuoda esille ja 
siirtää niitä tuleville jälkipol-
ville. Nämä tasavuosikymmenet 
tuovat nämä asiat aina erityisesti 
esille. Kansa, joka ei tunne histo-
riaansa, ei voi rakentaa tulevai-
suuttaan. Näin viisaasti lausui 
jalkaväen kenraali Adolf Ehrn-
rooth.

Koen, että meillä vanhem-
milla on vastuumme siirtää 
itsenäisyytemme perinnetietoa 
nuoremmille sukupolville. Tätä 
kautta kasvatamme ja ylläpi-
dämme samalla maanpuolustus-
tahtoa heihin. 

Meille reservipiireille on nyt jo 
perinteeksi muodostunut sota-
historiallisten matkojen teke-

minen. Tämä vuoden retken 
kohde on vielä osittain avoin, 
mutta jo suunnittelussa kyllä-
kin. Osallisuus näille matkoille 
on ollut kiitettävä.

Tänä vuonna tulee viisikym-
mentä vuotta siitä, kun Ruotsin, 
Norjan ja Suomen kesken aloi-
tettiin ns. kalottiottelu ja kalot-
titapaaminen. Viron Kaitseliitin 
yhteistyöosapuolet ovat aktii-
visesti mukana jo useamman 
vuoden. Nyt olisi jälleen meillä 
suomalaisilla vuoro järjestää 

tämä juhlavuositapahtuma.
Uusi Aselaki
Tänä vuonna voimaan astunut 

uusi aselaki ei mahdollista enää 
Mpk:n koulutuksissa ampua 
Puolustusvoimien aseilla. Tämä 
asia on huolestuttavaa, koska ei 
edes paukkupatruunoita voida 
harjoituksissa enää käyttää. 
Aseita saadaan kylläkin käsitellä, 
mutta niillä ei voida ampua. Toi-
vottavasti koulutettavilla reservi-
läisillä riittää motivaatiota käydä 
taisteluharjoituksia kuvitteelli-
silla laukauksilla, vaikka enää ei 
”pyssyt pauku eikä ruuti haise”. 

Aurinkoista alkavaa kevättal-
vea  

Simo Rousu
puheenjohtaja
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• Lapin aluetoimisto •

Vuosi 2020 - uusi vuosi uudet tuulet
Kuva Juhani Valli.

Vuosi 2020 on hyvässä 
vauhdissa. Reservin kou-
lutuksen saralla, tästä vuo-
desta tulee väistämättä osit-
tain kokeilu- tai ylimeno-
vuosi. Tällä en todellakaan 
tarkoita, että emme koulut-
taisi reserviä. Taikka, että 
koulutus ei olisi yhtä laa-
dukasta kuin aiemmin. 

Laki vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta muu-
tettiin vuonna 2019. Muu-
toksen jalkauttaminen on 
osin vielä kesken. Meillä 
tilanne on sellainen, että 
emme ihan ole ehtineet 
kaikkia muutoksia suun-
nitella ja toimeenpanna. 
Meillä on työn alla esimer-
kiksi eri koulutuspolut alu-
eemme reservin koulu-
tukseen. Tilanne selkiytyy 
kuluvan vuoden aikana ja 
tavoitteena on, että syksyllä 
meillä on selkeät suunni-
telmat reservin koulutta-
miseen vuodelle 2021. 

Meillä on korkeat odo-
tukset uudelle vapaaeh-
toisen maanpuolustuk-
sen upseerille. Tervetuloa 
joukkoon kapteeni Aku 
Saarelainen! Akun paikka 

on asemoitunut asevelvol-
lisuussektorille ja hänen 
keskeisimmät työkave-
rit ovat alueupseeri majuri 
Reijo Hiltunen ja MPK:n 
valmiuspäällikkö Antti 
Tölli. 

Lakimuutoksen myötä 
puolustusvoimien vapaa-
ehtoiset harjoitukset ovat 
jatkossa vain puolustusvoi-
mien johtamia.  Vapaaeh-
toiset harjoitukset toteute-
taan edelleen pääosin vii-
konloppuina. Tarvitsemme 
jatkossakin osaavia reser-
viläisiä kouluttaja- ja joh-
totehtäviin. Lakimuutos ei 
siis vaikuta muutoin kuin, 
että Puolustusvoimat ovat 
johtovastuussa. Jääkärip-
rikaatilla on 16 puolustus-
voimien vapaaehtoisesta 
harjoitusta johdettavana. 
Lapin aluetoimiston joh-
tovastuulla on yhdeksän 
vapaaehtoista harjoitusta. 
Harjoituksien pääasialli-
nen kohderyhmä on pai-
kallispuolustuksen joukot.

Meidän ”lippulaiva”, 
ROVA- harjoitus, järjes-
tetään tänäkin vuonna, 
mutta nyt me johdamme 

ja suunnitelmamme sen. 
Harjoitus on meidän tär-
kein vapaaehtoinen har-
joitus tänä vuonna. Suun-
nittelu on hyvässä vauh-
dissa! Tällä hetkellä sel-
vitämme mitä kursseja 
joukkojemme suoritusky-
vyn kehittäminen edellyt-
tää. Jotta saamme kaikki 
tavoitteet saavutettua, tässä 
hyvin tiiviissä harjoituk-
sessa, tarvitsemme osaa-
vien reserviläisiä koulut-
taja - ja johtotehtäviin. 
Senkin osalta ollaan jo toi-
meenpanon asteella. 

Eli jatkossa pyrimme 
vapaaehtoisissa harjoituk-
sissa siihen, että ammat-
tisotilas johtaa ja hänen 
apuna on reserviläisisiä 
niin suunnittelun, mutta 
ennen kaikkea toteutuk-
sessa. Tavoitetilassa tilanne 
voisi olla kenties sen kal-
tainen, että apuna on koke-
nut pitkälle kouluttautu-
nut reserviläinen ja hänen 
rinnalla oppimassa muita 
reserviläisiä. ”Oppipojasta 
kisälliksi” on ehkä kuvaava 
lausahdus tulevasta toi-
minnasta. Samalla saamme 

paikallisjoukkojen reservi-
läisten osaamista syvennet-
tyä ja laajennettua. 

Tätä kirjoittaessa ajatuk-
sissa pyörii latvalinnustus 
Sompion kairassa. Huurre-
metson saaminen edellyt-
tää melkoisesti sissi- ja erä-
taitoja. Sotilaan perustaito-
jen osalta se on myös erin-
omainen mittari. Tammi-
kuun loppu Lapissa edel-
lyttää erämieheltä hyviä 
varusteita ja hiihtotai-
toa. Umpihankihiihto ei 
varmaankaan ole kaikille 
tuttua, mutta voi vakuut-
taa, että se on fyysisesti 
erittäin kehittävä liikun-
tamuoto. Mikäli metson 
sitten löytää puunlatvaan, 
ollaan sotilaan perus-
taitojen äärellä. Etäisyy-
den arviointi, mahdolli-
nen ryömiminen aseen 
kanssa, tähystykseltä suo-
jassa, parempaan ”tuliase-
maan”. Sitten tarkka lau-
kaus, yleensä jopa hieman 
ylipitkälle matkalle. 

Odotan innolla tule-
via tapaamisia reserviläis-
ten kanssa. Voidaan siinä 

asian lomassa keskustella 
vähän myös metsästyk-
sestä. Suunnitelmat Olter-
mannin ja Jukolan osalta 
ovat hyvässä vaiheessa. 
Lupaan Oltermannin hiih-
täjille ikimuistoisen kilpai-
lun! Jukolaan palaan seu-
raavassa numerossa.

Kiitokset vielä men-
neestä vuodesta, teimme 
jälleen hienoa tuloksellista 
työtä Lapin reservin koulu-
tuksen saralla! Ja ei muuta 
kuin kohti uusia haasteita! 
Kannustan kaikkia hiihtä-
mään! 

Lapin aluetoimiston 
päällikkö everstiluutnantti 

Arto vaarala
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MAANPUOLUSTUSTAPAHTUMIA VUONNA 2020 
Kuluvaan vuoteen mahtuu jälleen merkittävä 
määrä erilaisia maanpuolustustapahtumia. 
Seuraavassa taulukossa on luetteloitu keskeiset 
Jääkäriprikaatin järjestämät tai tukemat tapah-

tumat sekä näihin liittyviä päivämääriä, jotka 
on hyvä huomioida vuoden kuluessa. 

Taulukkoon merkittyjen tapahtumien lisäksi 
esimerkiksi Lapin sotilassoittokunnalla on 

useita konsertteja ja esiintymisiä Lapin, Poh-
jois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla. 

Tervetuloa mukaan!

MAANPUOLUSTUSTAPAHTUMAKALENTERI 2020 
Aika  Paikka  Tapahtuma       Yhteyshenkilö

27.–31.1. Levi   Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi    majuri Arto Lilja
14.2.  Rovaniemi  JPR valatilaisuus       sotilasmestari Jouko Kaihua
15.2.  Sodankylä  JPR valatilaisuus       sotilasmestari Jouko Kaihua
29.2.  Korundi, Rovaniemi Maavoimien ja aluetoimistojen vuosipäivän konsertti  majuri Arto Lilja

5.–8.3.  Sodankylä  JPR Killan Talvitapaaminen ja vuosikokous    sotilasmestari Jouko Kaihua
6.3.  Sodankylä  LAPJP:n perinnepäivä      kapteeni Janne Miettinen
11.3.  Rovaniemi  Lapin ilmatorjuntakillan kevätkokous ja ilmapuolustusseminaari sotilasmestari Jouko Kaihua
13.3.  Rykmenttisali,   Talvisodan päättymisen muistojuhla     majuri Reijo Hiltunen
  Someroharju (tai 
  Seurakuntakoti), 
  Rovaniemi  
13.3.  Sodankylä  Talvisodan päättymisen muistotilaisuus    sotilasmestari Jouko Kaihua
17.3.  Sodankylä ja Rovaniemi  2/19 255 vrk palvelleiden kotiutusjuhla    kapteeni Samuli Pietiläinen
17.–19.3.  Rovaniemi  Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi nro 233 internaattivaiheen
     tukeminen; JPR ja LAPLSTO      JPRE ja ROVVRSK komendantti, 
             kapteeni Petri Keihäskoski 

25.–28.4. Kilpisjärvi  Kansallinen Veteraanipäivä     majuri Arto Lilja
27.4.  Rovaniemi  Kansallisen Veteraanipäivän tapahtumat     majuri Reijo Hiltunen
27.4.  Sodankylä  Kansallisen Veteraanipäivän tapahtumat     sotilasmestari Jouko Kaihua
toukokuu Lapin yliopisto,  Maanpuolustusseminaari      everstiluutnantti Arto Vaarala
  Rovaniemi        
29.4.  Sodankylän varuskunta  Intti tutuksi -tapahtuma      kapteeni Jarmo Sverloff

17.5.  Sodankylä  Kaatuneitten muistopäivä      sotilasmestari Jouko Kaihua
17.5.  Rovaniemi  Kaatuneitten muistopäivä      ROVVRSK komendantti, 
             kapteeni Petri Keihäskoski 
28.5.  Ylitornio     Ylitornion reserviläisten 60 v. juhla     everstiluutnantti Arto Vaarala

3.6.  Rovaniemi,   Reserviläisten ylentämistilaisuus     majuri Arto Lilja
  Lapin yliopisto 
4.6.  Sodankylä  Puolustusvoimain lippujuhlapäivä      sotilasmestari Jouko Kaihua
17.6.  Sodankylä ja Rovaniemi Kotiutusjuhla       kapteeni Samuli Pietiläinen
18.6.  Sodankylä  Kokelaiden ylentämistilaisuus     JPRE KOULOS
25.–28.6. Sodankylä  JPR Killan kesäpäivät ja valtuuskunnan kokous   sotilasmestari Jouko Kaihua
7.8.  Someroharju  Ilmatorjunta Someroharjulla 50 V     majuri Juhani Lehtinen,
             kapteeni Timo Tuunila
14.8.  Ylitornio   JPR valatilaisuus       sotilasmestari Jouko Kaihua
27.8.  Rovaniemen   Sotilasilmailusta ammatti - ja Intti tutuksi -tapahtuma  ROVVRSK komendantti
  varuskunta          kapteeni Petri Keihäskoski, 
             JPRE KOULOS, 
             kapteeni Timo Tuunila,  LAPJP (VYKS)

15.9.  Sodankylä ja Rovaniemi 1/20 255vrk Kotiutusjuhla      kapteeni Samuli Pietiläinen

2.10.  Sodankylä ja Rovaniemi JPR:n vuosipäivän tilaisuudet     sotilasmestari Jouko Kaihua
20.10.  Someroharju  Lapin ilmatorjuntakillan syyskokous    sotilasmestari Jouko Kaihua

27.11.  Rovaniemi  ROVITPSTO:n perinnepäivän tilaisuudet    kapteeni Timo Tuunila

4.12.  Rovaniemi,  Reserviläisten ylentämistilaisuus     majuri Arto Lilja
  Korundi   Itsenäisyyspäivän aaton konsertti 
6.12.  Sodankylä  Itsenäisyyspäivän tilaisuudet     sotilasmestari Jouko Kaihua
6.12.  Rovaniemen varuskunta Itsenäisyyspäivän tilaisuudet     ROVVRSK komendantti 
             kapteeni Petri Keihäskoski
16.12.  Sodankylä ja Rovaniemi Kotiutusjuhla       kapteeni Samuli Pietiläinen
17.12.  Rovaniemi  Kokelaiden ylentämistilaisuus     JPRE KOULOS
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Pohjois-Suomen
maanpuolustuspiiri
Valmiuspäällikkö
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/

Valmiuspäällikkö
Antti Tölli

Koulutuspäällikkö
Jarkko Junni

Koulutuspäällikkö
Jouko Talviaho

Tiedottaja 
Pilvi Vihanta

Tiedottaja 
Taina Ylikangas

MPK:n Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin 
Rovaniemen koulutuspaikan yhteystiedot

Tiedottaja 
Jarkko Jaakola

• Maanpuolustuskoulutus •

MPK on aloittanut uudessa organisaatiossa
MPK:n uudistettuina julkisina hallinto-
tehtävinä on vuoden 2020 alusta järjestää 
sotilaallisia valmiuksia palvelevaa kou-
lutusta, tutustumistoimintaa nuorille ja 
naisille, kansainvälistä koulutustoimintaa 
sekä vapaaehtoista maanpuolustusta kos-
kevaa tiedotusta ja valistusta. Varautumis- 
ja turvallisuuskoulutusta jatketaan niin 
kuin ennenkin.

MPK:n organisaatiomuutoksen yksi 
tarkoitus on lisätä vaikuttavuutta julkisiin 
hallintotehtäviin. Uudistuksessa nykyi-
set maanpuolustuspiirit säilytettiin. Poh-
jois-Suomen maanpuolustuspiirin alu-
eella Ilmapuolustuspiirin Someronharjun 
koulutuspaikka lakkautettiin. Ilmapuo-
lustuspiirin koulutus toteutetaan Pohjois-
Suomen maanpuolustuspiirin toimenpi-
tein. Valtakunnallinen Ilmapuolustuspiiri 
vastaa koulutustarpeen kartoittamisesta 
Ilmavoimien Esikunnan kanssa ja alueel-
lisesti käymme neuvotteluja Lapin lennos-
ton kanssa.

Aluetoimistoihin valittiin MPK:n val-
miuspäälliköt 1.1.2020 alkaen. Lapin alue-
toimistossa valmiuspäällikkönä aloitti 
Antti Tölli. Valmiuspäällikön työtehtäviin 

kuluu muun muassa yhteistyö puolustus-
voimien aluetoimistojen kanssa, reservi-
läisten kouluttautumismahdollisuuksien 
kehittäminen etenkin paikallisjoukoissa. 
Keskeisimpiä tehtäviä ovat sekä vapaaeh-
toisten rekrytointi, valmius- ja turvalli-
suussuunnittelu että koulutustehtävät.

Koulutuspäälliköt Jarkko Junni ja Jouko 
Talviaho jatkavat tehtävissään. Minun siir-
tyessäni valmiuspäälliköksi, koulutuspääl-
liköt ottavat huomattavasti enemmän vas-
tuuta kurssien suunnitteluun ja toteutuk-
seen yhdessä koko reserviläiskentän, kou-
luttajien ja toimijoiden kanssa.

Vuodet 2020 ja 2021 ovat uuden organi-
saation, monessa kohdin uuden toiminta-
tavan sisäänajon aikaa MPK:n osalta kuin 
myös Puolustusvoimien osalta.

Kokonaisuusturvallisuutta 
kehitetään edelleen strategian 

mukaisesti
MPK:n julkisten hallintotehtävien lisäksi 
MPK kouluttaa kokonaisturvallisuuteen 
liittyvää varautumis- ja turvallisuuskou-
lutusta (VARTU). Tämän laatuisia koulu-
tuksia ovat muun muassa erilaiset maas-

totaitoihin, kansalaisten kybertaitoihin tai 
maatilojen varautumiseen liittyvät koulu-
tukset.

Lakiuudistusten myötä VARTU-kou-
lutus on huomioitu myös MPK:n strate-
giassa, jossa on määritelty nousujohteisia 
tavoitteita kokonaisturvallisuus koulutuk-
selle.

Tavoitteena on siis se, että uudistukset 
tulevat lisäämään MPK:n toiminnan vai-
kuttavuutta kaikilla sektoreilla.

Asetettujen tavoitteiden saavuttamista 
seurataan ja varmasti korjausliikkeitä teh-
dään puoleen- jos toiseenkin. Sen tähden 
pyydänkin teitä kaikkia huomioimaan, 
miten uudistus toimii käytännössä ja 
antamaan palautetta. Näin voimme esit-
tää tarvittavia muutoksia toimintatapoi-
hin. Ministeriö on myös pyytänyt palau-
tetta siitä, kuinka uusi laki toimii.

MPK:n uusi puheenjohtaja
Puheenjohtajaksi valittiin professori, tek-
niikan tohtori Mika Hannula.

Hannulalla on pitkä ja monipuolinen 
kokemus koulutusalalta. Hän on toiminut 
Tampereen teknillisen yliopiston rehto-

rina vuosina 2016-2018 ja sitä ennen kou-
lutuksesta vastaavana päätoimisena vara-
rehtorina vuosina 2014-2016. Hannula 
siirtyi Tampereelta Turkuun vuonna 2018 
Teknologiakampus Turun johtajaksi ja on 
vastannut mm. Turun yliopiston diplomi-
insinöörikoulutuksen laajentamisesta. 
Vuoden 2020 alussa hän aloittaa Turun 
yliopiston vararehtorina.

Maanpuolustuksellista kokoemusta 
Hannulalle on kerryttänyt mm. Maan-
puolustuskorkeakoulun neuvottelukun-
nan puheenjohtaja sekä MPK:n hallituk-
sessa ja Reserviupseeriliitto ry:n puheen-
johtajana vuosien 2008-2013 aikana. Han-
nula on myös Maanpuolustuskorkea-
koulun dosentti. Sotilasarvoltaan hän on 
majuri (res).

Toivotamme Mika Hannulalle menes-
tystä puheenjohtajan tehtävässä!

Aurinkoista kevättä ja hyviä ulkoiluke-
lejä!

Antti Tölli
Valmiuspäällikkö

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri

Antti Tölli aloitti Maanpuolustuskoulutuksen valmiuspäällikkönä 1.1.2020
MPK:n valmiuspäälli-
köt työskentelevät aluetoi-
mistojen kanssa ja suun-
nittelevat reserviläis-
ten täydennyskouluttau-
tumista MPK:n sotilaal-
lisia valmiuksia palvele-
vassa (SOTVA) koulutuk-
sessa ja reserviläiskou-
luttajien kiertoa tiiviissä 
yhteistyössä puolustusvoi-
mien kanssa. Aluetoimis-
toimiston organisaatiossa 
oleva vmp-upseeri on tär-
kein yhteistoimintahenkilö 
MPK:n suuntaan. 

MPK:n valmiuspäällikön 
ydintehtäviä ovat aktiivis-
ten reserviläisten koulut-
tautumismahdollisuuk-
sien kehittäminen etenkin 
paikallisjoukoissa. Keskei-
simpiä tehtäviä ovat myös 
vapaaehtoisten rekrytointi, 
valmius- ja turvallisuus-
suunnittelu sekä koulutus-
tehtävät.

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

Antti Tölli on palvellut 
puolustusvoimissa monia-
laisissa tehtävissä maa-
voimissa ja ilmavoimissa. 
Virkauran pisin jakso 14 
vuotta oli Kainuun Prikaa-
tissa Kajaanissa. Viimei-

simpiä tehtäviä olivat Ilma-
voimien esikunnassa ope-
ratiivisella suunnittelusek-
torilla ja Lapin lennoston 
esikunnassa samoissa teh-
tävissä. Antti Tölli aloitti 

työt MPK:n organisaati-
ossa 1.8.2014.

Tölli on perehtynyt 
vapaaehtoiseen maanpuo-
lustukseen muun muassa 
Ilmavoimien esikunnassa, 

jossa hänen työtehtäviin 
kuului muun muassa Ilma-
voimien kertausharjoitus-
ten ja vapaaehtoisen maan-
puolustuksen suunnittelu.

Kokonaisturvallisuus 

on hänelle tuttua muun 
muassa alueellisilta maan-
puolustuskursseilta sekä 
yhteistoiminta Lapin alue-
hallintoviraston toimeen-
paneman sisäisen turval-

lisuuden toimeenpano-
ohjelman laadinnassa ja 
toteutuksessa.
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Soturin tie modernisoituu
Varusmiespalveluksen keskeisiä tavoitteita ovat 
taistelijan jatkuva kehittyminen taidoissaan ja teh-
tävissään. Puolustusvoimat uudistaa varusmiesten 
koulutusta vaiheittain, mutta miten se tapahtuu ja 
näkyy käytännössä? 

Varusmiesten koulu-
tusta uudistetaan ran-
kalla kädellä laajamittai-
sella Koulutus 2020 -ohjel-
malla. Pääesikunnan kou-
lutuspäällikkö, prikaati-
kenraali Jukka Sonnisen 
mukaan uudistus tulee 
näkymään kurssimuotoi-
suuden korostumisena.

– Olemme rakentamassa 
opetusmallia, jossa on sekä 
kursseja että harjoituk-
sia. Harjoituksilla tarkoite-
taan isompaa ja laajempaa 
kokonaisuutta, esimerkiksi 
tietyn teeman omaavaa 
taisteluharjoitusta. Kaikki 
muu koulutus on enem-
män tai vähemmän kurs-
seja.

Sonninen kertoo, että 
uudessa mallissa yhdiste-
tään oppituntityöskente-
lyä ja käytännön tekemistä 
sekaisin.

– Alkuvaiheessa on 
yhdistelty eri opetusmeto-
deja, joiden perusajatuk-
sena on käänteinen luokka 
eli ”flipped classroom”.

K o u l u m a a i l m a s t a 
tutussa Flipped classroom 
-mallissa opiskelija tutus-
tuu aiheeseen ensin itse-
näisesti, jonka jälkeen 
teeman käsittelyä jatketaan 
yhdessä.

– Kun käsitteet ovat sel-
vinneet, voidaan alkaa 
jutella aiheesta koulutta-
jan kanssa. Tämän jälkeen 
alkaa käytännön harjoit-
telu, Sonninen kuvailee.

Taistelijalle yritetään 
myös antaa enemmän 
palautetta kuin aikaisem-
min.

– Kurssiviikon ensim-
mäisenä päivänä käydään 
enemmän läpi tavoiteaset-
telua ja viimeisenä päivänä 
käsitellään opittuja ja kehi-
tettäviä asioita.  Palautetta 
annetaan ja arvioidaan jak-
sottain, joita ovat alokas-, 
koulutushaara-, erikois- 
ja joukkokoulutusjaksot. 
Kurssien suorittaminen 
auttaa myös taistelijaa itse-
ään ymmärtämään, miten 
hyvä hän on eri tehtävissä.

Ruotuväki kävi seuraa-
massa Karjalan prikaatissa 
Vekaranjärvellä erikois-
koulutuskauden yhteistoi-
mintaharjoitusta, jonka 
kokonaisvahvuus oli kuusi 
joukkoyksikköä, 1800 tais-
telijaa, 400 ajoneuvoa ja 
200 henkilöstön edusta-

jaa. Tavallista vaikuttavam-
man harjoituksesta teki se, 
että valmiusyksikön soturit 
taistelivat vihollisen roo-
lissa koko muuta prikaatia 
vastaan.

Etenimme metsään kes-
kelle tilannetta, jossa tulen-
johtomies ja viestimies 
olivat suojautuneet ison 
kiven juurelle vihollisen 
tankkien lämpökameroilta. 
Pioneerit olivat miinoitta-
neet läheisen tien. Kiven 
suojissa valmistauduttiin 
antamaan tykistölle ampu-
makäskyjä. Kouluttaja seu-
rasi sotureita tyytyväisenä.

– Tässäkin harjoituk-
sessa eniten tappioita aihe-
uttaa epäsuora tuli, muis-
tuttaa ensimmäisen pans-
sarijääkärikomppanian 
tulenjohtolinjan johtaja, 
yliluutnantti Janne Pönkä.

– Harjoittelemme yhteis-
toimintaa pioneerien, 
panssari- ja jalkaväkilin-

jan kanssa. Kaikki toiminta 
liittyy aikaisempaan kou-
lutukseen ja tämän päivän 
taistelussa kulminoituu, 
miten tässä ollaan onnis-
tuttu.

Pönkä toteaa kehityksen 
olevan hidasta, kun varus-
teita ja käsiteltäviä väli-
neitä lisääntyy koko ajan ja 
oppilaat vaihtavat tehtäviä 
ryhmänsä sisällä.

– Kaikkien pitäisi hallita 
viestivälineet, omat aseet, 
naapurin ase ja myös tässä 
harjoituksessa rinnak-
kaista aseistusta.

Panssarijääkäri- ja pio-
neerilinjalle on tämän har-
joituksen aikana koulutettu 
tulenjohdon perusteita, 
mutta ajallisesti sitä tarvit-
taisiin vielä lisää.

– Kurssin kolmannella 
viikolla oli aliupseerikurs-
sin taistelu- ja ampuma-
harjoitus, jossa keskityttiin 
ryhmätason taisteluam-

muntoihin maastossa käs-
kyjen ja komentojen osalta. 
Tämän jälkeen valmistau-
duttiin lähtemään ensim-
mäiseen kovapanosam-
muntaan tykistöllä, kevy-
ellä heittimistöllä ja valmi-
usyksikön raskaalla tulija-
oksella. Se myös valmisti 
meitä käyttämään viestijär-
jestelmää tähän harjoituk-
seen, jossa olemme tulen-
käyttöyhteydessä kaikkiin 
tuliyksiköihin.

Pönkä toteaa harjoituk-
sen olevan hänen 21-vuo-
tisella urallaan ensimmäi-
nen kerta, kun sotahar-
joituksessa ollaan hyö-
dynnetty Virtual Battle 
Space -simulaattoria (VBS) 
maastossa olevaan ryh-
mittelyyn, harjoitteluun ja 
taisteluun.

Kokelaan mielestä tulen-
johtohommat ovat hyviä ja 
haastavia.

– Omasta aliupseeri-
koulusta muistan silloisen 
yhteistoimintaharjoituk-
sen, jossa toimin viestimie-
hen tehtävässä. Nyt olen 
varusmiesjohtaja ja taval-
laan tehtäväkuvan vaihtu-
essa on saanut kehitettyä 
itseään.

– Me oltiin VBS:ssa 
kaksi päivää harjoittele-
massa luokassa samoja jut-
tuja, joita tehdään täällä. 
Ohjelmassa oikeasti näkee, 
mihin epäsuora tuli osuu 
ja miten se vaikuttaa jouk-
koihin. Esimerkiksi kun 
tapoin kerran kokonaisen 
ryhmän omia, niin nyt ei 
tässä kovassa vedossa ehkä 
sinne samaan pisteeseen 
ammutakaan, kokelas tuu-
mailee ja jatkaa kartan tut-
kiskelua.

Harjoituksen johta-
jan, everstiluutnantti Riku 
Mattilan mielestä taisteli-
joilla on ollut hyvä asenne. 

Kesän saapumiserässä on 
ollut vähemmän keskeyttä-
misiä kuin edellisinä vuo-
sina.

Vekaranjärvellä odote-
taan innostuneina jo tam-
mikuun saapumiserää, 
jonka kanssa aloitetaan 
Koulutus 2020:n mukaiset 
toiminnot. Uuden saapu-
miserän tuloksia verrataan 
nykyisen ryhmän tulok-
siin, jolloin pystytään teke-
mään myös johtopäätök-
siä koulutuksen vaikutta-
vuudesta. Porin prikaatissa 
Koulutus 2020 -ohjelman 
menetelmiä on testattu jo 
vuoden 2018 toisesta saa-
pumiserästä alkaen. Tulok-
set ovat olleet tyydyttäviä, 
mutta myös kehitettävää 
on löytynyt.

Artikkelin on kirjoitta-
nut alun perin Reserviläis-
lehteen Tuure Äikäs, kuvat 
Antti Virtanen.

Tulenjohtue valmistautuu 
antamaan tykistölle tuli-
komentoa.

Varusmies voi seurata 
omaa kehitystään kurs-
sipohjaisessa koulutuk-
sessa helpommin.
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Kuutamohiihtotapahtuma Kemijärven Peurakankaalla
Perinteinen kuutamohiihto järjestetään Peurakankaalla lauantaina 8.2.20. 
Kuu nousee silloin horisontin yläpuolelle klo 13.37 ja aurinko laskee neljän 
aikaan. Kuu kiertää korkean kaaren ja valaisee selkeän sään vallitessa yllät-
tävän kirkkaasti. Liikkeelle voi lähteä omaan tahtiin klo 18-19 välisenä 
aikana Peurakankaan parkkipaikalta. Hiihtomatkan voi valita oman valinnan 
mukaan joko perinteisellä tai luistelutyylillä.

Reitin varrella on laavu ja huoltopisteet 5 km ja 15 km lenkillä. Molemmille 
laavuille viritetään tulet ja tarjolla on lämmintä juomaa ja pientä purtavaa. 
Laavulla voi myös paistaa omat makkarat.

Tämän vuoden hiihdossa on yksi erityispiirre, kun Oulun hiippakunnan 
piispa Jukka Keskitalo on käymässä tuolloin Kemijärvellä ja haluaa jalkau-
tua myös kemijärveläisten keskuuteen. Tässä tapauksessa hän ”hiihtoutuu” 
tapahtumaan mukaan. Hän on lupautunut tulemaan mukaan hiihtämään, 
tapaamaan kuntalaisia ja pitämään ”monohartauden” 5. km:n laavulla n. klo 
19.

Parhaimmillaan selkeän sään vallitessa täysikuu riittää valaisemaan hiih-
tomatkaa ja kokemus on ainutlaatuinen. Kuutamon valaisema talvinen met-
sämaisema on mieleenpainuva elämys. Jokaista suositellaan kuitenkin varus-
tautumaan myös otsalampulla, jotta hiihto olisi turvallisempaa erityisesti ala-
mäkeä laskettaessa. Hiihdon järjestäjät eivät ota vakuutusta tapahtuman osal-
listujille. Tapahtumapaikalla on ensiaputaitoista väkeä ja ensiapuvälineet.

Tapahtumassa ei ole osallistumismaksua. Kovan tuiskun tai muuten mah-
dottoman sään sattuessa hiihtoa ei järjestetä.

Kemijärven Reservinupseeriyhdistys toivottaa kaikki mukaan kokemaan 
hiihdon, ulkoilun ja yhdessäolon iloa kuutamon ja otsalamppujen loisteessa.

Juha Narkilahti

Tekniset tiedot 8.6 TKIV 2000
• Lippaallinen kertatuli
• Kaliiperi, 8.6 x 70 (.338 Lapua Magnum) 
• Paino: Ilman lipasta 5,3 kg
• Lipas: 5 patruunaa
• Tulinopeus: 8–10 tähdättyä laukausta minuutissa
• Säädettävät poskituki ja perälevy
• Tehokas ampumaetäisyys 1300 m
• Valmistusmaa Suomi

Tarkkuuskivääri 8.6 TKIV 2000 
tarkka-ampujan työkaluna

Tarkkuuskivääri 8.6 TKIV 
2000 on puolustusvoi-
mien käytössä oleva versio 
SAKO TRG 42 tarkkuus-
kivääristä. Se on nykyai-
kaisin puolustusvoimien 
käyttämistä tarkkuuski-
vääreistä. Kiväärin päällä 
on tähtäyskaukoputken 
Zeiss Diavar V 3-12x56 T, 
joka on moderni ja nimen-
omaan puolustusvoimien 

tälle aseelle ja käytössä 
olevalle patruunalle mit-
tatilaustyönä valmistettu 
tähystyskaukoputki. Edel-
leen toisena tarkkuuski-
väärinä on jaossa osalle 
joukoista 7.62 TKIV 85 
kaliiberissa 7,62x53R.

Tarkka-ampujalta edel-
lytetään tarkan näön lisäksi 
kärsivällisyyttä, sillä tuli-
asemassa saatetaan viet-

tää pitkiä aikoja aivan liik-
kumatta. Lisäksi tarkka-
ampujalta edellytetään 
kykyä itsenäiseen toimin-
taan sekä psyyken hal-
lintaa. Tarkka-ampuja ei 
toimi koskaan yksin vaan 
vähintään parina, jolloin 
toisena on tähystäjä. Tänä 
päivänä tarkka-ampujatoi-
minnassa mennään entistä 
enemmän kolmihenkisen 

partion käyttöön, jolloin 
kolmantena sotilaan teh-
tävänä on suojata tarkka-
ampujaparin työskente-
lyä. Tähystäjällä on tyypil-
lisesti varustuksena optii-
kalla varustettu RK62 ryn-
näkkökivääri.

Tarkka-ampuja on mää-
ritelmän mukaisesti tark-
kuuskiväärillä ampuva, 
erikoisvarustettu ja -kou-

lutettu taistelija, jonka teh-
tävänä on tuhota vihol-
lisen avainhenkilöstöä ja 
materiaalia sekä kerätä 
tiedustelutietoa. Vastaa-
vasti ryhmän tukiampu-
jana toimiva taistelija on 
varustettu rynnäkkökivää-
rillä tai tarkkuuskiväärillä, 
missä on käytössä suuren-
tava optiikka. 

Suomen puolustusvoi-

missa on viimeisen kahden 
kymmenen vuoden aikana 
kehitetty tarkka-ammun-
tatoimintaa voimakkaasti 
ja tarkka-ampujia hyödyn-
netään erilaisissa organi-
saatioissa mm. Sotilaspo-
liisikomppanioissa, kivää-
rikomppanioissa jne. 
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Kotirintama puolusti maata kirvein ja keräyksin 

Wanhan Veteraanin vaihtuva talvinäyttely nostaa esille kotirintaman yhteisöllisyyden sotavuosina. Kuva: Wanha 
Veteraani / Terho Ahonen.

Julisteet olivat sota-ajan tiedotusvälineitä. Isänmaan 
laina -juliste liittyy Suomen valtion vuonna 1942 kansa-
laisille liikkeelle laskemaan velkakirjalainaan. Kuva: J-P 
Alander.

Jussi-Pekka Alander on 
kerännyt laajan aineiston 
kotirintaman moniulottei-
sesta vapaaehtoistoimin-
nasta viime sotien ajalta. 
Häneltä ilmestyy aiheesta 
kirja alkuvuonna. Kuva: 
Atte Alander.

Kansa sodassa näyttelyn yksittäisiä helmiä ovat esimerkiksi kuntien välisten keräyskil-
pailujen palkintoreliefit. Näyttelypäällikkö Ismo Flink ihastelee kotirintaman panosta 
maanpuolustuksen tukena sodan vuosina. Kuva: Wanha Veteraani / Terho Ahonen.

Kansa sodassa -näyttely Haminassa kertoo 
sotavuosien 1939-45 talkootoiminnasta 
sekä maanpuolustuksen ja isänmaan 
hyväksi tehdystä varainkeräystyöstä 
Suomessa.

Motti- ja linnoitustalkoot 
ovat raskaan ruumiillisen 
työn esimerkkejä viime 
sotien aikaisesta Suomen 
kotirintaman moniulot-
teisesta yhteisvastuusta. 
Vapaaehtoistoiminta alkoi 
Kannaksen linnoitus-
talkoilla jo ennen sotaa 
kesällä 1939 ja ulottui kerä-
yksin vielä jälleenraken-
nuksen vuosiin.

Kansa sodassa – kotirin-
tama kerää, uhraa ja taiste-
lee -näyttely avataan Wan-
hassa Veteraanissa Hami-
nassa talvisodan sytty-
misen 80-vuotismuisto-
päivänä lauantaina 30.11. 
Näyttelyaineiston kerännyt 
sotahistorian harrastaja ja 
tietokirjailija Jussi-Pekka 
Alander luennoi aiheesta 
RUK:n Maneesissa klo 12.

Näyttely lähestyy aihe-
piiriä keräilyn keinoin 
esittelemällä alkuperäisiä 
merkkejä, julisteita, esi-
neitä ja pienpainatteita. 
Vastaavaa materiaalia ei 
ole ennen nähty Suomessa 
julkisesti yhteen koottuna 
tässä laajuudessa.

- Huoli Suomen koh-
talosta ei jäänyt vain rin-
tamasotilaiden varaan. 
Yhteisöllisyys, siitä kum-
munnut talkoohenki ja 
huolenpito olivat kotirin-
taman ase, jolla se oman 
maanpuolustusosuutensa 
teki, Wanhan Veteraanin 

näyttelypäällikkö Ismo 
Flink ihastelee.

Suomessa elää vielä 
paljon lapsina ja nuorina 
sota-ajan nähneitä ja koke-
neita ihmisiä. Flink kan-
nustaa heidän lapsiaan tai 
lapsenlapsiaan tuomaan 
isovanhemmat tai aikalais-
tuttavat Haminaan näytte-
lyyn muistelemaan men-
neitä. 

- Näyttelyn runsas tar-
jonta voi laukaista mielen-
kiintoisia muistoja ja elä-
mänohjeita nykypäivään-
kin.

Jätemateriaalit kiertoon
Sota-aika oli pula-aikaa. 

Erityinen tarve oli raaka-
aineista, työvoimasta ja 
rahasta.

- Puute raaka-aineista loi 
tarpeen turvautua aiem-
min jätteenä pidetyn mate-
riaalin kuten kumin, lasin 
ja romun keräykseen teol-
lisuuden käyttöön. Nyky-
ään puhutaan kierrätyk-
sestä, Jussi-Pekka Alander 
kertoo. Häneltä ilmestyy 
näyttelyaiheesta kirja alku-
vuonna.

Suomen Huolto ry:n 
keräyselimeksi vuonna 
1942 perustettu Kansanapu 
toteutti suurkeräyksiä vuo-
teen 1949 saakka. Se lak-
kautettiin ja jäljellä ollutta 
avustustarvetta varten 
perustettiin yhteisvastuu-
keräys. Sen ensimmäinen 

keräys oli vuonna 1950 ja 
toiminta jatkuu edelleen.

Kansa sodassa -näyt-
tely on esillä Rauhantur-
vaamisen ja veteraanityön 
perinnekeskus Wanhassa 
Veteraanissa viikonloppui-
sin talvisodan keston ajan 
la-su klo 10-16. Näytte-
lyn avausluennolle RUK:n 
Maneesissa on vapaa pääsy. 
Haminan kaupunki tarjoaa 
200 ensimmäiselle kahvit. 
Itse näyttelyssä Wanhassa 
Veteraanissa samalla pää-
sylipulla näkee myös rau-
hanturvaamisen perus-
näyttelyn.
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Ajan hermolla

Mitä kuuluu totaalikieltäytyjille?

Helsingin hovioikeus jätti totaalikieltäytyjän vankeusrangaistukseen tuomitse-
matta sillä perusteella, että rangaistus olisi ollut syrjivä suhteessa Jehovan todista-
jille myönnettyyn vapautukseen. Tuomio kyseenalaisti nykyisen asevelvollisuusjär-
jestelmän, koska sen seurauksena asevelvollisuuden pystyi välttämään ilman seura-
uksia. Mistä tuomiossa oli kyse ja mitä totaalikieltäytyjille kuuluu nykyään?

Suomen perustuslain 127 §:n mukaan jokainen Suomen kansalainen on velvol-
linen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin 
laissa säädetään. Maanpuolustusvelvollisuuden sisältö konkretisoidaan asevelvol-
lisuuslain 2 §:ssä, jonka mukaan asevelvollisuuden suorittamiseen kuuluu varus-
miespalvelus, kertausharjoitus, ylimääräinen palvelus ja liikekannallepanon aikai-
nen palvelus sekä osallistuminen kutsuntaan ja palveluskelpoisuuden tarkastuk-
seen.

Poikkeuksen tälle pääsäännölle tarjoaa siviilipalveluslaki, jonka 1 §:n mukaan 
asevelvollinen, jonka vakaumukseen perustuvat syyt estävät häntä suorittamasta 
varusmiespalvelusta, vapautetaan varusmiespalveluksen suorittamisesta ja määrä-
tään suorittamaan siviilipalvelusta. Jos siviilipalvelukseen määrätty henkilö kieltäy-
tyy palvelukseen osallistumisesta, hänet tuomitaan siviilipalveluslain 74 §:n nojalla 
siviilipalveluksesta kieltäytymisestä vankeuteen ajaksi, joka vastaa puolta hänen 
jäljellä olevasta palvelusajastaan. Tällaista henkilöä on puhekielessä kutsuttu totaa-
likieltäytyjäksi.

Keväällä 2018 Helsingin hovioikeus (HelHO:2018:4) jätti totaalikieltäytyjän tuo-
mitsematta vankeusrangaistukseen perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen ja 
syrjintäkiellon nojalla. Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain 
edessä ja ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan esimer-
kiksi vakaumuksen perusteella. Hovioikeuden mukaan totaalikieltäytyjän tuomit-
seminen olisi vastoin perustuslain 6 §:ä koska Jehovan todistajia ei tuomita vastaa-
vaan rangaistukseen.

Hovioikeuden tuomio oli looginen nykyisen perusoikeusjärjestelmän valossa, 
mutta tuomion lopputulos kyseenalaisti voimakkaasti suomalaisen yhteiskunnan 
perusrakenteeseen kuuluvan yleisen asevelvollisuuden. Hovioikeuden tuomion 
jälkeen käräjäoikeudet ryhtyivät soveltamaan samaa tulkintalinjaa. Näin maan-
puolustusvelvollisuus muuttui käytännössä vapaaehtoiseksi.

Maan hallitus ryhtyikin pikaisesti toimeen tilanteen korjaamiseksi. Syksyllä 
2018 annettiin lakiehdotus Jehovan todistajien vapautuslain kumoamisesta (HE 
139/2018 vp). Kumoamisen myötä kaikkia uskonnollisia ja muita vakaumuksia 
kohdeltaisiin asevelvollisuuden suhteen yhdenvertaisesti, eli hovioikeuden tunnis-
tama ongelma poistuisi.

Lakiesitys päätyi eduskunnan perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi (PeVL 
59/2018 vp). Perustuslakivaliokunnassa oli kyse siitä, salliiko perustuslaki Jeho-
van todistajien pakottamisen maanpuolustusvelvollisuuden suorittamiseen, siis 
joko varusmiespalvelukseen tai siviilipalvelukseen. Valiokunnan mielestä perus-
tuslain 127 § oikeuttaa tämän ja mahdollisuus osallistua siviilipalvelukseen turvaa 
uskonnonvapauden riittävällä tavalla. Kenelläkään ei siis tarvitse olla vakaumuk-
seen perustuvaa oikeutta vapautua maanpuolustusvelvollisuudesta.

Valiokunnan kuultavana oli viisi oikeustieteen professoria. Professoreitten 
enemmistö oli sitä mieltä, että vapautuslain kumoaminen ei ole perustuslain vas-
taista. Yksi kumoamista kannattaneista professoreista esitti lisäksi, että siviilipalve-
luksen suhdetta asevelvollisuuteen pitäisi muuttaa siten, että siviilipalvelus ei näyt-
täytyisi asevelvollisuudelle alisteisena vaan tasavertaisena vaihtoehtona suorittaa 
maanpuolustusvelvollisuus. Tämä tekisi siviilipalveluksen suorittamisen houkut-
televammaksi niille, jotka kieltäytyvät varusmiespalveluksesta pasifistisista syistä.

Yksi professoreista puolestaan esitti, että hovioikeuden tuomion esiin nostama 
ongelma tulisi ratkaista siten, että Jehovan todistajille suotu vapautusmahdollisuus 
laajennettaisiin koskemaan kaikkia vakaumuksia. Aseistakieltäytyjäliitto olikin 
ylistänyt hovioikeuden tuomiota ”käänteentekeväksi”. Aseistakieltäytyjäliitto var-
maan oletti, että tuomion seurauksena totaalikieltäytyjien vapausrangaistukset 
lopetettaisiin ja vakaumuksellinen kieltäytyminen ilman seurauksia tulisi mahdol-
liseksi.

Asian yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi on kuitenkin perusteltua, että 
maanpuolustusvelvollisuuden laajuudesta ja suorittamistavoista päättää demo-
kraattisesti valittu eduskunta eikä tuomioistuin yksittäisen tapauksen pohjalta. 
Tuomioistuimilla on toki keskeinen rooli oikeusvalti-
ossa, mutta lainsäätäjällä on viimesijainen mahdolli-
suus muuttaa lain sisältöä, jos tuomioistuimien tulkin-
nan kautta luoma normi ei vastaa lainsäätäjän tahtoa. 
Tässä tapauksessa kävi juuri näin.

Hovioikeuden tuomion johdosta asevelvollisuu-
den suorittamiselta pystyi välttymään noin vuoden 
ajan, kunnes Jehovan todistajien vapautuslaki kumot-
tiin vuonna 2019. Viime syksystä lähtien käräjäoikeu-
det ovat taas langettaneet totaalikieltäytyjille tuomioita 
siviilipalveluslain 74 §:n perusteella.

Tomi Tuominen
Kirjoittaja on reservin luutnantti

 ja oikeustieteen tohtori

Mahtava juhlamatka Viroon 
15.–19.4.2020

Lapin Reserviläispiiri ry

20 vuotta Kaitseliit Harju Malev yhteistyötä
Lapin Reserviläispiiri järjestää vierailun Viroon, Tallinnaan ja Narvaan 15-19.4.2020. 

Matka tehdään linja-autolla ja majoitus Tallinnassa on ilmainen Harju Malevan esi-
kunnan upouusissa ryhmämajoitustiloissa. Narvassa yövytään yksi yö kylpylähotellissa.

Matkan hintataso tulee olemaan n. 250–300 €,  hinta tarkentuu myöhemmin osallis-
tujamäärän mukaan. 

Matkan aikataulu on suurin piirtein seuraavanlainen:
Keskiviikkoiltana 15.4. klo 22.00 on lähtö bussilla Rovaniemeltä Toramolta
Ajetaan Keminmaa Tupasvilla - Tupos - Jyväskylä – Länsisatama.

To 16.4. lautalla yli Tallinnaan, majoittuminen Malevaan, (tai hotel Dzingel, omakustan-
teinen) iltapäivällä vierailu Lennusadaman museo.

Pe 17.4. klo 09.00 lähtö Narvaan, opastetut vierailut Sinimäen taistelupaikoilla ja Muse-
ossa. Kiertoajelu ja majoittuminen paikalliseen kylpylähotelliin.

La 18.4. paluu Tallinnaan majoittuminen ja ruokailut, vapaata ostosmatkailua.
Illalla 20-vuotisen yhteistoiminnan juhla esikunnan juhlatiloissa, buffet-ruokailu, juh-
lapuku, suuret kunniamerkit.

Su 19.4. noin klo 10 siirtyminen Lauttasatamaan ja paluu Helsinkiin.

Maanantaina aamuyöstä 20.4. klo 01–02 linja-auto on takaisin Rovaniemellä.

Autoon voi myös nousta reitinvarrelta erikseen sovittaessa tai liittyä mukaan lauttasata-
missa. Matkan hinta on kaikille sama lähtöpaikasta riippumatta. 

Ennakkoilmoittautumisia saa tehdä heti, autoon mahtuu n. 50 henkilöä.
Markku Peltoniemi +358 40 5133 556 markku.peltoniemi@pp.inet.fi 

Lisätietoja myös Kai Leinonen +358 40 721 6614

Lähde mukaan hienon porukan kanssa – muistorikas reissu tiedossa! 
Tervetuloa!
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         Kunniavartiot ja muistamiset ovat    Itsenäisyyspäivään ja 
                Jouluun liittyvää perinnetyötä    reserviläisjärjestöiltä

Nuoret reserviupseerit Antti Latvakoski ja Simo Lautamo kunniavartiossa Kemijärven sankaripatsaalla.

Vartiossa Sakari Lepojärvi ja Tapani Rönkkö.
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         Kunniavartiot ja muistamiset ovat    Itsenäisyyspäivään ja 
                Jouluun liittyvää perinnetyötä    reserviläisjärjestöiltä

Ylitornion kunniavartio Jouluna oli Tal-
visodan hengessä lumipuvussa ja Jal-
kaväenkivääri m/28-30 varustuksessa. 
Kuva Pekka Pukema

Seppeleenlaskussa Maanpuolustusnaisten Marja-Liisa Rönkkö ja Keminmaan Reser-
viläisten Ilkka Suhonen.
Kunniavartiossa Keminmaan Reserviläiset Ari Plym ja Jari Turpeinen.

Alatornion muistokivi.
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Huoltokomppania 
ilmapuolustusharjoituksessa

23ITK61 ”sergei” on edelleen tuttu vieras 
Lohtajan dyyneillä. Tykkiajoneuvo on 
maastoutettu kolmella kaksipuoleisella 
lämpönaamioverkolla. Taistelutoimin-
nan jälkeen verkko tulee kääntää, koska 
lumi on sulanut ympäriltä.

Jääkäriprikaatin Rovaniemen Ilmatorjuntapatteristo tuot-
taa ilmatorjuntayksiköiden lisäksi myös huollon ammat-
tilaisia. 

Puolustusvoimauudistuksen seurauksena Tukikohta-
komppania - yksi kolmesta ROVITPSTO:n perusyksi-
köstä - on jo puolen vuosikymmenen ajan kouluttanut 
varusmiehistä huollon osaajia Ilmavoimien taistelutuki-
kohtien tarpeisiin. Taistelutukikohdan huollon toteuttaa 
huoltokomppania ja toiminnan päämäärä liittyy Ilmavoi-
mien hävittäjätoiminnan tukemiseen. Komppania ylläpi-
tää tukikohdan taistelijoiden taistelukuntoa toteuttamalla 

muun muassa materiaalitäydennyksiä, kuljetuksia, kun-
nossapitoa, lääkintähuoltoa sekä huoltopalveluita. 

Näiden niin sanottujen tukitehtävien lisäksi huolto-
komppanian on kyettävä myös taistelutehtäviin. Nyky-
päivän taistelukenttä edellyttää, että kaikkien joukkojen 
on hallittava oman toiminnan suojaaminen, erityisesti 
ilmauhka huomioiden. Edellä mainittujen tuki- ja tais-
telutehtävien kouluttaminen joukkotuotettavalle huolto-
komppanialle onnistuu parhaiten koulutustapahtumassa, 
jossa komppanian jokainen joukkue saa harjoitella omaa 
päätehtäväänsä riittävän monta kertaa ja jossa toimin-

taympäristön uhka ja erityispiirteet olisi huomioitu. Täl-
laisen koulutusympäristön tarjoaa Ilmapuolustusharjoi-
tus.

Valtakunnallinen Ilmapuolustusharjoitus järjestetään 
kaksi kertaa vuodessa Lohtajan ampuma- ja harjoitus-
alueella. Ilmapuolustusharjoitus on ilmatorjunta-asela-
jin tärkein harjoitus, johon jo muutaman vuoden ajan on 
osallistunut valtakunnan ilmatorjuntataistelijoiden lisäksi 
myös joukkoja Ilma- ja Merivoimista, muodostaen siitä 
kaikkien puolustushaarojen yhteisharjoituksen. 

Vanhemmat reserviläiset muistavat ”Lohtajan ampu-

ITO90M ”crotale” maastoutettuna tais-
teluvalmiina tuliasemassa. Vaunun 
tornissa löytyy ainakin kaksi ohjuska-
settia, kaksi tutkaa sekä optroniikkaa.
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A-tarvikkeet ovat päätyneet tuliaseman taisteluvälinepaikalle, jossa 
ammusmies vyöttää ”sergein” kraanatit vöihin.

maleirin” erityisesti massiivisista tykkiammunnoista. 
Tänä päivänä noin kaksi viikkoa kestävä harjoitus jakaan-
tuu ampuma- ja taisteluvaiheeseen. Ampumavaiheessa 
harjoitusjoukot ampuvat yksikkötyyppinsä mukaiset tais-
teluammunnat sisältäen ohjus- ja tykkiammunnat maalta 
ja mereltä, Ilmavoimien ilmasta ilmaan -ammunnat sekä 
jalkaväkiammunnat. Taisteluvaiheessa harjoitusjoukot 
aloittavat ilmatorjuntatehtävien toteuttamisen taktisten 
johtosuhteiden mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että taisteluasemissa olevat tuliyksiköt (ohjusryhmä/
tykkijaos) saavat ennakkovaroituksen ilmavihollisesta ja 
aloittavat taistelutoimet. Näihin Ilmavoimien suoritta-
miin maalilentoihin ilmatorjuntayksiköt tuottavat tap-
pioita. Palauteen tulen osuvuudesta joukko saa käytössä 
olevista simulaattoreista.

Ilmapuolustusharjoituksen huoltoa johtaa harjoituk-
seen nimetty huoltopäällikkö. Hän vastaa huollon koko-
naiskoordinoinnista ja varmistaa sen, että harjoitukseen 
on resursoitu oikea määrä huollon toimijoita ja että kriit-
tiset tilaukset ja valmistelut on tehty. Esimerkiksi, ilma-
torjuntaohjuksien on syytä olla harjoitusalueella, kun 
ammunnat alkavat. Harjoituksen aikainen huolto on pää-
sääntöisesti toimivien joukkojen vastuulla ja siinä suurin 
rooli on huoltokomppanialla. Harjoituksen alkaessa huol-
tokomppania ryhmittyy alueelle ensimmäisenä ja saavut-
taa huoltovalmiuden. Tällöin komentojoukkue on perus-
tanut komentopaikan ja on valmiina keräämään ja jaka-
maan huollon tilannekuvaa. Lisäksi komppanian muut 
joukkueet; täydennys- ja kuljetusjoukkue, huoltopalvelu-
joukkue ja ensihoitojoukkue, ovat perustaneet toimipaik-
kansa. Sitä mukaa kun muut harjoitusyksiköt saapuvat 
harjoitusalueelle, yksikön vääpeli käy ilmoittautumassa 
huoltokomppanian komentopaikalla. Tällöin komento-
paikalle saadaan kerättyä tarvittava huollon tilannekuva 
(vahvuudet, allergiat, asenumeroluettelo jne.) ja yksikkö 
saa perusteet huollosta.

Sekä ampuma- että taisteluvaiheessa kaikki huollolliset 

tukipyynnöt osoitetaan huoltokomppanian komentopai-
kalle. Komentopaikalla tilaus kirjataan ylös ja käsketään 
se toimialajoukkueelle, joka toteuttaa tehtävän. Jos tode-
taan, että huoltokomppanian suorituskyky ei tähän riitä, 
välittää komentopaikan tilannealiupseeri tukipyynnön 
logistiikkapataljoonaan esikuntaan, josta pyyntö välittyy 
kunnossapitokomppaniaan. Käytännössä kunnossapito-
komppania ja logistiikkapataljoonan esikunta ovat har-
joituksen tukiorganisaation henkilöstöä esimerkiksi kul-
jetusupseeri, taisteluvälineupseeri, MILLOG OY:n asen-
tajat. Edellä kuvattu tilaus-toimitusketju menee siis taktis-
ten johtosuhteiden mukaan ja toimiville joukoille toimin-
tatapa näyttäytyy oikeanlaisena; yhden luukun periaate.

Huoltokomppanian näkökulmasta toiminta on siis 
samanlaista harjoituksen vaiheesta riippumatta. Harjoi-
tuksen aikana huoltokomppania toteuttaa useita satoja 
huollon tehtäviä. Huoltopalvelujoukkueen isotöisin teh-
tävä on muonittaa johto- ja tukiorganisaation lisäksi kaikki 
ne perusyksiköt, joilla ei omaa orgaanista huoltojaosta ole. 
Muonitusvahvuus on tyypillisesti useita satoja, jopa tuhat. 
Taisteluvaiheessa, kun ilmahyökkäyksissä kuvataan kaatu-
neita, pääsee joukkue harjoittelemaan kaatuneiden huol-
toa. Harjoituksen pappi tukee yksikön koulutusta tämän 
alan ammattilaisena. Täydennys- ja kuljetusjoukkue toteut-
taa linnoittamista, henkilöstö- ja a-tarvikekuljetuksia, polt-
toaineen jakoa sekä kuljetusvälineiden kunnossapitoa. 
Myös tuliasema-alueiden raivaamista on toteutettu jouk-
kueen toimesta leirialueen hoitajan johtamana. 

Huoltokomppanian ensihoitojoukkueen perustama 
ensihoitoasema yhdistettynä perusyksiköiden ensihoito-
paikkoihin mahdollistaa koko lääkinnän ketjun harjoitta-
misen. Taisteluvaiheen ilmaiskuihin liittyen haavoittuneet 
taistelijat maskeerataan kenttäsairaanhoitajien toimesta ja 
ryhmän taistelupelastaja antaa hätäensiavun. Potilas eva-
kuoidaan yksikön ensihoitopaikan kautta huoltokom-
ppanian ensihoitoasemalle, jossa esimerkiksi kokelaslää-
käri yhdessä lääkintämiesten kanssa suorittavat hoitotoi-

menpiteet. Tarvittaessa potilas evakuoidaan jatkohoito-
paikkaan evakuointiryhmän toimesta. Muutaman tunnin 
koulutustapahtuma kehittää merkittävästi lääkinnän suo-
rituskykyä kaikilla tasoilla. Kenttäsairaanhoitajien yhteis-
työ yli joukko-osastorajojen mahdollistaa tämän.

Huollon toimialakoulutuksen lisäksi Ilmapuolustus-
harjoituksessa varusmiehet harjaantuvat toimimaan 
paitsi ilmauhan myös elektronisen vaikuttamisen piirissä. 
Panssariprikaatin elektronisen sodankäynnin keskus tar-
joaa huoltokomppanian taistelijoille viestitaajuusalueen 
elektronisen suojautumisen koulutusta, jossa taistelijat 
oppivat tunnistamaan ja väistämään häirintää. Häirintä-
lähettimen avulla on myöhemmin helppo tarkastaa opin 
perille meno. Yleensä harjoituksen loppupuolella yksikön 
käyttämät radioverkot ovat sen verran tukossa, ettei hyö-
tylähete mene läpi. Tällöin parikaapeliyhteyksien raken-
tamisen tärkeys viimeistään tulee ymmärretyksi.

Poissa ovat ne ajat, jolloin huoltomiehet olivat huol-
tomiehiä ja jalkaväki taisteli. Koulutussuunnitelmat ja 
-tapahtumat suunnitellaan vallitsevan uhkan näkökul-
masta ja Ilmapuolustusharjoitus on erinomainen koulu-
tusympäristö harjoitella joukon päätehtävää, oli kyseessä 
sitten ilmatorjuntaohjuspatteri tai huoltokomppania. 
Kotiutumisen kynnyksellä olevan varusmiehen kanssa 
keskustellessa mieleenpainuvimmista kokemuksista 
armeijan aikana, juuri Lohtajan Ilmapuolustusharjoi-
tus nousee positiivisessa mielessä esille. Työn tekemisen 
ja uusien asioiden oppimisen rinnalle heidän puheissa 
nousee esille myös yhteistoiminta muiden joukko-osas-
tojen varusmiesten kanssa. Uskon, että samanlaisilla fii-
liksillä ovat myös eteläiset varusmiehet… varsinkin 
se kaveri, joka kolmatta kertaa asioituaan huoltokom-
ppanian kunnossapitopaikalla sai ”pojilta” käyntikortin.

Teksti: Tukikohtakomppanian päällikkö 
Kapteeni 

Samuli Regina

Maskeeraamalla potilaista saadaan aidon näköisiä. Sirpalevam-
man käteensä saaneelle potilaalle on tehty hätäensiapu ja hänet 
on evakuoitu ensihoitoasemalle. Korpraali  Elmeri Lehtinen 
oikealla ja tykkimies Tuomas Kortesalmi vasemmalla ovat hoito-
toimissa.  Ensihoitoasemalla lääkärit ”stabiloivat” potilaan tilan, 
jotta hän selviää jatkohoitopaikkaan.

Täydennysmies lastaamassa 23ITK61 A-tarvikekuormaa.
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Piiri   Jäsen   Yhdistys

100 vuotta
Lapin Reserviläispiiri Ry Salkomaa Martti  Sodankylän Reserviläiset Ry

90 vuotta   
Lapin Reserviläispiiri Ry Kylmälä Heino  Simon Reserviläiset Ry

85 vuotta  
Lapin Reserviläispiiri Ry Kiviniemi Heikki Antero Inarin Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Yliaska Pauli  Sodankylän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Rundgren David  Pellon Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Rajanen Lauri  Simon Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Vuolevi Eero  Simon Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Alatorvinen Reijo  Sodankylän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Aula Risto Johannes Tervolan Reserviläiset Ry

80 vuotta    
Lapin Reserviläispiiri Ry Jestilä Pauli Sakari  Tervolan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Martin Esko Tuomas Sodankylän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Toivanen Anneli  Kemin Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Lukkari Oiva Ilmari  Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Olli Lauri   Inarin Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Onnela Aimo  Sodankylän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Maikkula Sulo Aarre Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Kuukasjärvi Eemeli  Ranuan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Vuopio Matti Juhani Pellon Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Laitila Pekka Fredrik Rovaniemen Reserviläiset Ry

75 vuotta   
Lapin Reserviläispiiri Ry Alajeesiö Veli Veikko Sodankylän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Pitkänen Paavo Kalevi Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Mäkinen Veikko  Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Neitola Seppo Allan Sodankylän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Saraspää Veli-Heikki Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Virpikari Mauri Antero Sodankylän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Pöyliö Erkki Veli  Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Oinas Pekka  Sallan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Hekkanen Pentti  Simon Reserviläiset Ry

70 vuotta  
Lapin Reserviläispiiri Ry Rytisalo Pentti  Sodankylän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Ranua Pekka Sulevi  Ranuan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Paalanen Kari Eljas  Inarin Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Torvinen Pentti Antero Ranuan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Aallonkoski Erkki Kullervo  Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Pääkkölä Kauko Onni Sodankylän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Peltola Jorma Olavi  Sodankylän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Kaarlela Esa Kaarlo  Tornion Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Kananen Atte Aarre  Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Harjumaa Seppo  Ranuan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Kantola Tuomo  Sallan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Sandgren Eero Ilkka Olavi Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Impiö Reino Johannes Ranuan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Kaaretkoski Seppo Jouko Sodankylän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Kiiskinen Ahti  Sodankylän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Huhta Lauri  Tornion Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Pasma Raimo Albin  Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Pajari Juhani Antero Sodankylän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Aarrevaara Jouni Antti Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Lakso Elina  Sodankylän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Rajaniemi Pekka Juhani Ylitornion Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Martin Reijo Aulis  Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Keltanen Hilkka Hellin Sodankylän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Hautajärvi Heimo Aulis Sallan Reserviläiset Ry

60 vuotta    
Lapin Reserviläispiiri Ry Lappalainen Teuvo  Keminmaan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Sojakka Harri Ensio Kittilän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Varonen Anne  Keminmaan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Hautajärvi Reijo  Sallan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Kallatsa Erkki Juhani Sodankylän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Sarajärvi Veli Henrik Posion Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Palsi Jouni Paavo Tapio Tornion Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Mykkänen Juhani  Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Kalliainen Markku Antti Sallan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Höyhtyä Jouko Olavi Ranuan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Sainio Juha Pekka  Inarin Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Laine Markus Lauri Tapani Ranuan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Vaarama Vesa Jukka Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Hautaniemi Markku Sallan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Simonen Jyrki  Sodankylän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Rantavuoti Erkki  Tornion Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Mellajärvi Matti Juhani Ylitornion Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Ylönen Uuno Juhani Inarin Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Hämeenaho Pasi Tapio Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Björkbacka Kalervo Paavo Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Uusitalo Pia Lea Maarit Sodankylän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Satokangas Jari Asseri Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Matikainen Vesa Martti Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Rantanen Juha  Sallan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Ruokanen Pasi Rikhard Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Tervola Raimo  Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Uusitalo Sirpa Marjatta Keminmaan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Perttamo Keijo Kullervo Sodankylän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Remes Eeva Kaarina Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Uusimäki Jorma  Ylitornion Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Huhta Aulis  Ylitornion Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Venäläinen Timo Olavi Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Lahti Timo Uolevi  Pellon Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Salmijärvi Leila Tuulikki Pellon Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Vitikka Pentti Paavali Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Aska Pertti H  Sallan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Lakkala Pekka  Ylitornion Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Puotiniemi Anne Kristiina Keminmaan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Harju Jukka  Pellon Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Romakkaniemi Aki  Inarin Reserviläiset Ry

50 vuotta  
Lapin Reserviläispiiri Ry Friman Kalle Ilmari  Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Tuisku Seppo  Tornion Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Korja Eija Maria  Ylitornion Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Hirsivaara Hannu Sakari Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Sipola Mika  Sallan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Harju Jyrki  Sallan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Pärnänen Harri Juhana Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Viiri Vesa Tapani  Rovaniemen Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Uusitalo Arto Sakari Pellon Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Jänkälä Pia  Sodankylän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Tervonen Marko  Sodankylän Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Ollila Ari Niilo  Kemin Reserviläiset Ry.
Lapin Reserviläispiiri Ry Koivuniemi Petri Timo Juhani Ylitornion Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Luusua Markku Tapani Sallan Reserviläiset Ry
Lapin Reserviläispiiri Ry Jokela Mauri  Sallan Reserviläiset Ry
   
Lähde: 
Reserviläisliiton Jäsenrekisteri 

Lapin Reserviläispiiri Ry:n hallitus onnittelee vuonna 2019 tasavuosia täyttäneitä  

Merkkipäiväluettelo vuonna 2020 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 60 tai 50 vuotta täyttäneistä Lapin
Reserviupseeripiirin ja Lapin Reserviläispiirin jäsenistä julkaistaan Lapin nuija lehdessä 4 2020.
Niitä, jotka eivät halua syntymäpäivätietojaan julkaistavan, pyydetään siitä ilmoittamaan Lapin
nuijan toimitukseen 15.11.2020 mennessä. Sähköposti: lapinnuija@outlook.com, postiosoite:
Lapin nuija -lehti, C/O Tero Hyttinen, Alkkulanraitti 72 as 2, 95600 YLITORNIO. Puhelin
+358 44 309 2263.

Lapin reservipiirien tuki tiedottaa

Uusi vuosi ja uudet kujeet!
Nyt on jo viimeistään 
aika tehdä uudenvuoden 
lupauksia. Reserviläinen! 
Otappa vakavaan harkin-
taan Oltermanni tai Jukola! 

Nämä loistavat tapah-

tumat ovat mahtavia tilai-
suuksia tavata samanhen-
kisiä ihmisiä. Eipä tämän 
kaltaista urheiluvuotta ole 
ihan heti tiedossa Lappiin!

Oltermanniin pääsee 

mukaan, vaikka ottamalla 
yhteyttä majuri Reijo Hil-
tuseen. Jukolan osalta yhte-
yshenkilö on Reijon lisäksi 
Junnin Jarkko MPK:sta. 

Olen nähnyt omin 

silmin, että osa on tart-
tunut haasteeseen siinä 
määrin tosissaan, että pel-
kään jopa ylikuntoa! ;) Hie-
nosti on lähtenyt elopaino 
tippumaan ja lenkit piden-
tyvät koko ajan. Hienoa! 
Maltti on kuitenkin valttia! 
Muistakaapa myös levätä, 
levossa kunto nousee.

Muistutan, että tuemme 
yhdessä MPK:n kanssa 
valmistautumista. MPK 
järjestää SOTA-kursseja 
ja Jääkäriprikaati tukee 
meidän alueen reserviläis-

joukkueiden osalta osal-
listumismaksun ja majoi-
tuksen osalta. Ja jos mitään 
uutta ei käsketä, niin kil-
pailijoille kisa on VEH. 
Tämän lisäksi joukkueille 
hankitaan yhtenäiset kil-
pailuasut (Huom. ei tartte 
palauttaa).  MPK johdolla 
järjestetään kaksi ”valmen-
nusleiriä” Someroharjulla 
lauantaina 25.4. ja 23.5. 
SOTVA:na.

25.4. meille tulee Jukola-
veteraani kertomaan mitä 
Jukolan yössä tapahtuu ja 

miten siellä pitää toimia! 
Kokeneen Jukolaveteraa-
nin sanoja lainatakseni 
”Jukola on helpompi kuin 
iltarastit!”

Mukaan mahtuu vielä 
hyvin.

Kunnon treenijakso 
ennen kesän rantalomia 
sopii kaikille!

Arto Vaarala
Lapin aluetoimiston 

päällikkö, EVL
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Sodan oikeussäännöt eivät suojaa lapsia

Majuri Juha Hollanti väitteli sotatieteiden tohtoriksi joulukuussa 2019 alivoimaisen taktiikasta. 
Vasemmalla vastaväittäjä evl evp Jari Rantapelkonen, keskellä väittelijä ja oikealla kustos ev evp 
Pasi Kesseli.

Miten käy Syyrian sodassa al-
Holin leirillä olevien suomalais-
lasten? Tätä ”Isis-äitien” lasten 
kysymystä palloteltiin Suomessa 
lähes koko vuosi 2019. Suomi 
oli palauttanut tätä kirjoittaessa 
kaksi orpolasta Suomeen noin 
kolmestakymmenestä lapsesta. 

Al-Holin leirillä on lähes 70 
000 asukasta. Al-Holin leiri on 
ensimmäisen kerran perustettu 
jo vuonna 1991. Leiriä ylläpitää 
kurdien johtama Koillis-Syyrian 
itsehallinto.

Syyrian sodassa on rikottu 
sodan oikeusääntöjä jo vuosia 
ja tuhansia kertoja, esimerkiksi 
käyttämällä kemiallisia aseita 
ja rypälepommeja sekä pakot-
tamalla lapsia sotajoukkoihin. 
Geneven sopimukset ja sen lisä-
pöytäkirjat kieltävät sodankäyn-
titavat, jotka aiheuttavat vahin-
koja muille kuin sotilaskohteille. 

Syyriassa on 30-40 suoma-
laista lasta, lähes 30 000 ulko-
maalaista lasta ja kuinka paljon 
syyrialaisia lapsia onkaan 
sodan jaloissa. Satoja tuhansia 
lapsia on päässyt Syyrian sodan 
jaloista naapurimaihin ja muu-
alle. Yli miljoona lasta on sodan 
seurauksena luokiteltu pako-
laisiksi. Vaarana on, että lasten 
henkinen minä järkkyy, myös 
se, että he kasvavat väkivallan 
kulttuuriin ja radikalisoituvat. 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
raportin (UNHCR) mukaan 
lapsia on tapettu ja haavoitettu 
monin keinoin snaippereista 
ohjusiskuihin. Lapset ovat koh-
danneet sodan kauheimmillaan. 
Fyysiset, psykologiset ja sosi-
aaliset vaikutukset ovat ikui-
sia puhumattakaan länsimaissa 
olevista oikeuksista saada ter-
veydenhoitoa tai käydä koulua. 
Al-Holin leirillä kuoli viime 
vuonna yli 500 ihmistä, joista 
371 oli lapsia. Kuolemat liittyi-
vät aliravitsemukseen, tervey-
denhuollon heikkoon tasoon ja 
kylmän aiheuttamaan hypoter-
miaan. Seitsemän sotavuotta ei 
voi olla jättämättä jälkeään Syy-
riassa ja al-Holin leirillä hen-
gissä oleviin lapsiin. 

Suomalaiset poliittiset puolu-
eet miekkailivat Syyrian sodan 
kentillä omista valta-asemis-
taan. Tuodaanko näitä leirillä 

Revontulia Ounasjoella Enontekiön ja Kittilän rajojen läheisyydessä. Kuvassa myös kirjoittaja.

olevia lapsia Suomeen vai ei, 
tuodaanko lapset äitien kanssa 
vai ei, nousi eduskunnassa mer-
kittäväksi poliittiseksi kysy-
mykseksi. Mediaspektaakke-
liksi nousseeseen kysymykseen 
vastaaminen näyttäytyi vai-
keaksi. Äidit ovat suojelupo-
liisin mukaan lähtökohtaisesti 
turvallisuusuhka. Median kan-

nalta tarkasteltuna aihe on ollut 
myyvä; herkullisen kiistanalai-
nen ja kimurantti aihe, johon 
kuka tahansa voi ottaa kantaa. 

Suomalaisessa politiikassa 
lasten oikeuksien näkökulma 
on kuitenkin jätetty vähäisem-
mälle huomiolle. Poliittista vas-
tuuta välteltiin. Sekava keskus-
telu ja selittely näkyi poliittisessa 

puheessa. Keskustelu oli ajoit-
tain kuumaa ja populismi val-
tasi keskustelua. Poliittisia irto-
pisteitä haettiin vaikka samalla 
päättämättömyys näkyi suoma-
laislasten arjessa al-Holin lei-
rillä. Tämä ”näytelmä” näyt-
täytyi eduskunnassa käytävänä 
”sotana”, jossa tavoiteltiin omaa 
etua ja painettiin ”vastapuolta” 

ja sen toimintaa alas aina kun se 
on mahdollista. Jatkuvan poliit-
tisen huomion ja vastakkain-
asettelun hakemisen seurauk-
sena unohdettiin koko Syyrian 
sota ja sodan oikeussäännöt. 
Seurauksena – eikä vain al-Hol 
tapauksesta vaan koko poliitti-
sen keskustelukulttuurin muu-
toksesta – uskottavuus politiik-
kaan joutui suomalaisten kes-
kuudessa koetukselle. Presi-
dentti Sauli Niinistön perään-
kuuluttama huoli tiedon merki-
tyksestä poliittisessa päätöksen-
teossa ja yhteiskunnallisen kes-
kustelukulttuurin laadusta osuu 
myös al-Holin lasten tilanteesta 
käytyyn keskusteluun. 

Loppuvuodesta 2019 heräsi 
sellainenkin peruskysymys kuin 
onko lapsi vastuussa sotarikok-
sista tai vanhempiensa tekemistä 
mahdollisista rikoksista. Seitse-
män sotavuoden ja kuukausien 
al-Hol leiristä käydyn pallotte-
lun jälkeen hallitus halusi kotiut-
taa lapset al-Holin leiriltä mah-
dollisimman pian. Lasten oikeu-
det asetettiin lopulta etusijalle. 

Yksi räikeimmistä sodan 
oikeussääntöjen rikkomuksista 
on lapsiin kohdistuvat sotatoi-
met. Lapsia on kunnioitettava ja 
he ovat erityisen suojelun koh-
teena. Lapset eivät ole eivätkä saa 
olla sodan kohteena. Lasten arki 
on yksityiskohtaisista määräyk-
sistä huolimatta erittäin haas-
teellista. Lapsista on tullut sodan 
uhreja, sodan ”oheisvahinkoja”. 

Tapaus ”Al-Holin leirin suo-
malaiset lapset” osoittaa, että 
sodan oikeussäännöt ovat riit-
täviä ja toimivia. Samalla tapaus 
osoittaa kuinka vaikeaa on 
sodan oikeusääntöjen toimeen-
pano käytännössä myös Suo-
messa. Suomi on sitoutunut 
kansainvälisiin sodan oikeus-
sääntöihin ja humanitaarisen 
oikeuden täytäntöönpanoon. 
Al-Holin leirin suomalaislasten 
kohtalo kertoo tarpeesta käydä 
keskustelua kuinka käytännössä 
suojella lapsia riittävästi ja riit-
tävän nopeasti – sillä sodalle ei 
ole kyetty asettamaan niitä rajoja 
joista on kansainvälisesti sovittu. 

Jari Rantapelkonen
Sotilasprofessori (emer.)

Evl evp.

Kapteeni Aku Saarelainen aloitti Lapin 
aluetoimiston VMP-upseerina 1.1.2020 

Jääkäriprikaatissa tehtä-
vänimikkeenä on VAPEL-
upseeri, mutta tehtävä 
vastaa sisällöltään muiden 
joukko-osastojen VMP-
upseerin tehtävää. VAPEL-
upseeri työskentelee 
MPK:n valmiuspäällikön 
kanssa yhteistoiminnassa 
ja toimii yhteysupseerina 

Puolustusvoimien ja Jääkä-
riprikaatin suuntaan.

VAPEL-upseeri vastaa 
Puolustusvoimien osuu-
desta reserviläiskoulutta-
jien koulutukseen mukaan 
lukien oikeuksiin johta-
van koulutuksen toteut-
taminen. VAPEL-upseeri 
seuraa Maakuntakomppa-

nian sitoumusten ja kun-
tosuoritusten tilannetta ja 
toimii Puolustusvoimien 
yhteysupseerina myös 
Maakuntakomppanian asi-
oihin liittyen.

Saarelainen on aiemmin 
toiminut Jääkäriprikaatissa 
jalkaväen eri kouluttajateh-
tävissä sekä perusyksikön 

varapäällikkönä ja päällik-
könä. Saarelainen harras-
taa itsekin reserviläistoi-
mintaa ampumaurheilun 
kautta ja kilpailee muiden 
muassa sovelletussa reser-
viläisammunnassa ja soti-
lastarkka-ammunnassa.
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Puolustusvoimat

Hakeutuminen naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen

➤ Vapaaehtoiseen asepalvelukseen voidaan hakemuksesta ottaa nainen, joka on 
Suomen kansalainen, täyttänyt 18 vuotta mutta ei 30 vuotta ja on terveydeltään sekä 
muilta henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan asepalvelukseen sopiva. Hakeutua voi 
aikaisintaan sinä vuonna, jolloin täyttää 18 vuotta.
➤ Lapin maakunnassa asuvien naisten, jotka pyrkivät asepalvelukseen, tulee toimit-
taa hakemus asianmukaisesti täytettynä Lapin aluetoimistoon 1.3.2020 mennessä. 
Valintatilaisuuteen kutsutaan kirjeitse hakemusten perusteella valitut henkilöt. 
Valintatilaisuus pidetään Rovaniemellä torstaina 21.4.2020 missä on oltava henkilö-
kohtaisesti läsnä.
➤ Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa aluetoimistoista sekä puolustusvoimien inter-
net-sivuilta www.intti.fi. Naisille on Lapissa koulutuspaikkoja tarjolla Jääkäri-prikaa-
tissa Sodankylässä sekä Rovaniemellä. Myös muihin joukko-osastoihin on mahdollista 
hakeutua. Hakeutua voi hakuvuotta seuraavien kolmen vuoden saapumiseriin ja 
hakuvuoden heinäkuun erään. Lisätietoja hakeutumisesta ja asepalveluksesta voi 
kysyä aluetoimistoista sekä puolustusvoimien aluetoimisto facebook -sivuilta.

Lapin aluetoimisto
PL 23
96101 ROVANIEMI
Puh 0299 455 118
lapinaluetoimisto@mil.fi

Lapin reserviläispiiri ry Piirihallitus 2020                   
Rousu Simo, puheenjohtaja  Ylitornion Reserviläiset ry   0400 830 031  simo.rousu@gmail.com
Leppäjärvi Ilkka, I varapuheenjohtaja Sodankylän Reserviläiset ry  0400 417 345  ilkka@leppajarvi.fi
Hamari Helvi,  II varapuheenjohtaja, Simon Reserviläiset ry   040 9135 172  helvi.hamari@pp.inet.fi
piirisihteeri, liittohallituksen jäsen
 
Holopainen Nuutti   Rovaniemen Reserviläiset ry  040 5438 004  nuutti.holopainen@gmail.com
Jääskeläinen Erkki   Rovaniemen Reserviläiset ry  040 5852 013  erkki.jaas@pp.inet.fi
Korpi Lasse    Ylitornion Reserviläiset ry   050 4116 737  lasse.korpi@gmail.com
Kulmala Matti    Alakemijoen Reserviläiset ry  0400 686 254  jmatti.kulmala@gmail.com
Luoma-Aho Heli     Ranuan Reserviläiset ry   040 5768 469  heli.luoma-aho@pp.inet.fi
Onkamo Mika    Sallan Reserviläiset ry   040 5439 999  mika.onkamo@gmail.com
Peltoniemi Markku   Tornion Reserviläiset ry   040 5133 556  markku.peltoniemi@pp.inet.fi
Peurasaari Hannu    Kemin Reserviläiset ry   040 514 8839  hannu.peurasaari@pp1.inet.fi
Puttonen Petri    Inarin Reserviläiset ry   040 5221 532  petri.puttonen@mbnet.fi
Ojala Jorma    Kittilän Reserviläiset ry   0400 393 519 jorma.ojala@lapinpelastuslaitos.fi
Ruokanen Pasi    Rovaniemen Reserviläiset ry  0400 488 827  ruokanen.pasi@gmail.com
Rönkkö Tapani    Keminmaan Reserviläiset ry   040 723 0847   ronkkott@hotmail.com
Salmijärvi Unto    Pellon Reserviläiset ry   040 9355 225  unto.salmijarvi@gmail.com
Rautiainen Seppo, toiminnanjohtaja Rovaniemen Reserviläiset ry  040 5492 393  seppo.rautiainen@pp2.inet.fi
Eeva Syväjärvi, tiedottaja   Alakemijoen Reserviläiset ry  0400 545 736  eeva.syvajarvi@lshp.fi 

 Lapin Maanpuolustuksen Tuki ry:n 
jäsenet maanpuolustuksen tukena 

vuonna 2019

Alaräisänen Timo
Brunfeldt Oula
Heikkilä Sauli
Hietala Kosti
Hyttinen Tero
Hänninen Tapio
Iivari Jouni
Karttunen Unto
Kiiskinen Ahti
Kivi Jyrki
Kraatari Pekka
Laine Markus Lauri
Leinonen Kai
Markkanen Esa
Marttala Pekka
Massa Ahti
Mikkola Veli-Matti

Mikkonen Juha
Pernu Heikki
Peurasaari Hannu
Pukema Pekka
Puttonen Petri
Ranta Kristian
Rautiainen Seppo
Riipi Esa
Rousu Simo
Ruokanen Pasi
Rönkkö Tapani
Sandgren Eero
Sarajärvi Juha
Syväniemi Hannu
Torvinen Pentti
Tuomi Kari
Tölli Antti

Lapin Maanpuolustuksen Tuki ry
Häkinrinne 1, 96900  SAARENKYLÄ

NORDEA, FI77 1134 3000 1431 65

Jäsenmaksu 50 €/henkilöjäsen, 
Yhteisöjäsenet 300 € tai 150 €
Puheenjohtaja, talousjohtaja 
Jouni Iivari, jouni.iivari@neve.�

Puoli vuosisataa 
reserviläisurheilutoimintaa
Reserviläisurheiluliitto 
perustettiin 12.12.1970 
ja sen perustajina olivat 
Suomen Reserviupsee-
riliitto ja Reservin Ali-
upseerien liitto (nykyi-
nen Reserviläisliitto) sekä 
niiden piirit. Nykyisin 
Reserviläisurheiluliittoon 
kuuluu perustajajäsenien 
lisäksi Maanpuolustuskil-
tojen liitto (MPKL). Tänä 
vuonna RESUL juhlii 50. 
toimintavuottaan.

Viimeinen vuosikym-
men eli 2010-luku oli lii-
tolle hyvän kehityksen 
vuosikymmen. Reserviläis-
urheiluliitto pääsi Suomen 
Olympiakomitean jäse-
neksi, talous vakiintui ja 
liitto teki aktiivisesti yhteis-
työtä mm. Puolustusvoi-
mien ja Maanpuolustus-
koulutusyhdistys MPK:n 
kanssa. Näiden edellä mai-
nittujen tahojen kanssa 
käynnistettiin Lisää lii-
kettä -hanke, jonka tarkoi-
tuksena on saada mahdol-
lisimman moni reserviläi-
nen ja kansalainen liikku-
maan. Nyt keväällä julkais-
taan Lisää liikettä -doku-
mentti, jossa seurataan 12 
reserviläisen kuntoharjoit-
telua MarsMars-sovellusta 
hyödyntäen. Varsinaista 
Lisää liikettä -päivää viete-
tään tänä vuonna 13.6. 

50. juhlavuoteen kuuluu 
maakuntiin jalkautuva On 
the road -kiertue, missä 
esitellään Reserviläisurhei-
luliiton eri toimintamuo-
toja ammunnasta lähtien 
aina fyysisen toimintaky-
vyn arviointeihin. Kiertue 
järjestetään jo olemassa 
olevien tapahtumien yhte-
yteen. Lapissa On the road 
-kiertue rantautuu Maas-
tojotokselle, joka järjeste-
tään Keminmaalla 16.5. 
Tulehan käymään pisteel-
lämme!

Juhlavuosi huipentuu 
seminaariin ja pääjuh-
laan 12.12.2020 Helsin-
gin Ostrobotnialla. Reser-
viläisurheiluliitolle tehtiin 
kymmenen vuotta sitten 
40-vuotishistoriikki, mitä 
on nyt tarkoitus täydentää 
10 vuodella saman kirjoit-
tajan Pekka Majurin toi-
mesta. Historiikki julkais-
taan joulukuussa pääjuh-
lan yhteydessä.

Tänä vuonna myös 
uudistamme sähköisiä 
palveluitamme. Vanhan 
sähköisen kuntokortin 
käyttö päättyy ja sinne ei 
enää suositella kirjattavan 
mitään. Nyt kannattaakin 
napata haluamansa tiedot 
ulos vanhasta korttijärjes-
telmästä. Suosittelemme 
siirtymistä MarsMars -pal-
veluun. Lisätietoa löytyy 
sivulta https://marsmars.
fi/.

Tästä on tulossa todella 
monipuolinen reserviläis-
urheiluvuosi. Meillä on 
juhlavuodelle slogan ”His-
toria tukee tulevaisuutta”. 
Tervetuloa osallistumaan 
tuleviin tapahtumiimme ja 

kilpailuihin!
Risto Tarkiainen

Reserviläisurheiluliiton 
toiminnanjohtaja
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Lapin SRA toiminnasta
Sovellettu Reserviläisam-
munta (SRA) on vallannut 
alaa myös Lapissa enene-
vissä määrin. Tänä vuonna 
valtakunnallisesti ylitettä-
neen 10 000 ampujan raja-
pyyki. SRA ammunnasta 
on siten tullut jo melkoi-
sen merkittävä laji suoma-
laisessa urheilulajien ken-
tässä. 

SRA on Reserviläisur-
heiluliiton kilpaurheilulaji, 
joka on tarkoitettu suoma-
laisten reserviläisten tilan-
teenmukaisen ampuma-
taidon vertailuun ja kehit-
tämiseen. SRA:ssa käyte-
tään pääasiassa itselataa-
vaa reserviläiskivääriä tai 
karbiinia eli nykyaikaisen 
sotilasaseistuksen kaltai-
sia aseita, mutta myös pis-
toolia, haulikkoa sekä tark-
kuuskivääriä. 

Jokaista yhtäjaksoista 
ampumasuoritusta vas-
taavaa rastia varten laadi-
taan kuvitteellisen taistelu-
tilanteen mukainen ampu-
matehtävä, jonka ampuja 
suorittaa ennalta annetun 
tilannekuvauksen edel-
lyttämällä tavalla. Rastei-
hin kuuluu usein nopea-
tempoista liikkumista, lip-
paanvaihtoja, ovien avaa-
mista yms. ampumasuori-
tusta monipuolistavaa toi-

mintoa. Rastilla on usein 
liikkumista ja ampumista 
rajoittavia ja ohjaavia 
rakenteita, kuten seiniä, 
rikelinjoja ja tunneleita.

SRA 
piirinmestaruuksista 

ammutaan 3.5. 
Rovaniemellä

Lapin reservipiirien pii-
rinmestaruudet SRA:ssa 
ratkotaan tänä vuonna 
Rovaniemellä sunnun-
taina 3.5.2020. Järjeste-
lyvuorossa on Rovanie-
men Reserviläiset. Kilpai-
lussa karsitaan SRA:n SM-
kilpailuihin lähtijät. Tänä 
vuonna SM-kisat ammu-
taan Niinisalossa 6. - 
9.8.2020.

SM-kisoihin lähtee tällä 
kertaa ampuvan joukku-
een lisäksi piirien delegaa-
tio, joka vastaa ensi vuoden 
SRA SM-kilpailuiden jär-
jestelyistä Heinuvaarassa. 
Järjestelyvastuussa ovat 
Lapin reservipiirit ja kil-
pailun johtajana on Tero 
Hyttinen.

SRA 
ampujakoulutusta 
on tulossa kevään 

aikana
Tulevan kevään aikana 
Lapissa on tulossa useita 

SRA ampujakoulutuksia. 
Kemissä Tomi Hämäläi-
nen järjestää kurssin mah-
dollisesti jo maaliskuussa 
ja se on tulossa haetta-
vaksi Maanpuolustukou-
lutus-yhdistyksen (MPK) 
kurssikalenteriin (www.
mpk.fi/kurssikalenteri). 
Ylitorniolla Tero Hytti-
nen ja Simo Rousu järjes-
tävät kurssin huhtikuulla ja 
se on myös tulossa hakuun 
MPK:n kurssikalenteriin.

Rovaniemellä kurssi on 
tulossa toukokuulla ja vetä-
jänä siinä on Nuutti Holo-
painen. Myös Torniossa 
järjestettäneen kurssi myö-
hemmn kesän aikana Antti 
Kaarlelan toimesta. Kurs-
seille kannattaa ilmoittau-
tua heti, kun ne ilmesty-
vät esim. MPK:n kalente-
riin. Näin uusi harrastaja 
varmistaa pääsynsä koulu-
tukseen.

Viime vuosien aselakien 
kiristyttyä on SRA ampu-
jan status osoittautunut 
erittäin keskeiseksi doku-
mentiksi harrastuneisuu-
desta haettaessa poliisilta 
hallussapitolupaa mm. 
reserviläiskiväärille ja 9 
mm pistoolille.

SRA kisoja 
Rovaniemellä on parhail-

SRA ammunnoissa painottuu tilannekuvan mukainen toiminnallisuus turvallisuu-
desta tinkimättä.

Ampumatehtävien ohella 
SRA rastilla voi olla myös 
tehtäviä. Kuvassa ”stres-
sitesti” tarkka-ammunta-
rastilla.

laan menossa talvikisa ja 
keväämmällä alkaa perin-
teinen CUP kisojen sarja, 
joka jatkuu pitkälti ensi 
syksyyn. Kiinnostuneet 
löytävät CUP kalenterin 
Rovaniemen Reserviläis-
ten kotisivuilta. Ylitornion 
SRA CUP 2020 kilpailu-
sarja käynnistyy touko-
kuulla ja siitä löydät lisätie-
toa esim. Ylitornion Reser-
viupseereiden kotisivulta. 

SRA tuomarikurssi 
loppu kesällä

SRA tuomarikurssi jär-
jestetään loppukesällä 
Toramolla. Tästä tiedotta-
vat Lapin reservipiirit koti-
sivuillaan sekä Faceboo-
kissa jne. Tuomarikurssin 
kouluttajana toimii SRA 
Ylituomari Matti Kari-
niemi. Tavoitteena on 
löytää uusia toimijoita SRA 
toimintaan yleensä, mutta 

ennen kaikkea myös ensi 
vuoden SRA SM-kisoja sil-
mällä pitäen.

Tervetuloa mukaan toi-
minalliseen ammuntaan, 
joka on paitsi haasteellista, 
mutta kehittävää ja hauska 
tapa ylläpitää reserviläisen 
keskeisintä sotilasammatti-
taitoa - ampumistaitoa.

Tero Hyttinen
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MeriLapin Jotos 2020 
Järjestetään 16.5.2020 Keminmaassa Hietakaula -Sivakkavaara alueella 

Jotos on MPK :n alainen ja se on tarkoitettu varusmiespalveluksen suorittaneille reserviläisille.  
Sen jokainen rastipiste pisteytetään kukin erikseen. Lisäksi Jotoksella partioiden käyttämä kokonaisaika 
pisteytetään. Eniten pisteitä kerännyt partio voittaa.  Järjestelyistä vastaavat Kemi – Tornio alueen 
reserviläiskerhot yhteistyössä. 

 

ILMOITTAUTUMINEN 
Jotokselle voidaan ottaa mukaan 20 partiota ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen suoritetaan seuraavasti: 

• jokainen käy ensin henkilökohtaisesti ilmoittautumassa MPK järjestelmään osoitteessa 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/100309                tai            
• jokaisen partion johtaja ilmoittaa lisäksi seuraavat tiedot Jotoksen johtajan sähköpostiin: Partion nimi, kaikkien 

jäsenten nimet + puhelinnumerot, sotilasarvot, partion johtajan nimen sekä partion yhteyshenkilön nimi + osoite 
+ sähköposti  

LÄHTÖ / MAALI JA REITTI 
Lähtö / maali sijaitsevat Jotoksen tapahtumakeskuksessa Keminsuun Metsästysseuran majalla, Kivalontie 645, 
Keminmaa (N=7301286.119, E=394863.020, ETRS-TM35Fin), opastus Kivalontieltä itse majalle. 
Kaikki rastipisteet (5 kpl) ovat mielenkiintoisia toimintarasteja. Reitti kierretään 3 hengen partioina, joka partiossa johtaja 
ja kaksi jäsentä. 
Reitti kulkee pääsääntöisesti maastossa jo olevia polkuja sekä uria pitkin, vältetään kaikenlaisten uusien urien 
syntyminen maastoon. Reitin kokonaispituus n. 15 km. 
Partiot lähtevät 15min lähtövälein, lähtöajat julkaistaan 4.5.2020 ja lähetetään partioiden johtajille. 
 
OSALLISTUMISMAKSU 
30 € / partio, maksu tulee suorittaa partiokohtaisesti 30.4.2020 mennessä partion yhteyshenkilölle sähköpostilla 
lähetettyä laskua vastaan. Hintaan sisältyy tapahtumakeskuksessa Jotoksen jälkeinen päivällinen sekä sauna 
pesumahdollisuuksineen. 
 

VASTUU 
MPK vakuutus kattaa itse Jotos- tapahtuman lähdöstä maaliin, muttei mm. matkoja tapahtumaan. 

VARUSTEET 
Tarkemmat henkilökohtaiset- sekä partiokohtaiset varusteet sekä muut yleisohjeet käsketään ennakko ohjeella, joka 
lähetetään partioiden yhteyshenkilöille sähköpostitse kuukautta ennen Jotosta.  
Kaikki varusteet tarkastetaan ennen partioiden starttia. Varustetarkastuksessa on kunkin partion oltava 1 h ennen partion 
ilmoitettua lähtöaikaa. 

 
Lisätietoja: 

Jotoksen johtaja Aarne Suojärvi, 040 550 0227, aarne.suojarvi@hsugroup.fi 

Jotoksen varajohtaja Juha Nylund, 040 417 6409, jnylund07@gmail.com  

Jotoksen rastipäällikkö Esa Kadenius, 050 411 1098, esa.kadenius@raktor.fi   

 
 

 
 

 
 
 

R ESE RVIL ÄIS UR HEI LU LI IT T O  
R es e rv i l ä i s l i i k u n na n  y k s i  k es k e i n en   
t eh täv ä  on  y l l äp i t ää  j a  k eh i t t ä ä  j äs e n i s t ö ns ä  
m aa n pu o l us t us t a i t o j a .  

Y HT EYST IEDOT  
DÖBELNINKATU 2, 00260  HELSINKI    
Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen , puh. 050 541 2007 
risto.tarkiainen@resul.fi 
 

L I IT ON J ÄSENET  
R es e rv i l ä i s l i i t t o  ( RES )  
S uo me n Res e rv i ups e er i l i i t t o  (R U L )  
M aa n pu o l us t us k i l t o j e n l i i t t o  (MPKL )  
 

16.11.2019 
 

KILPAILUKALENTERI 2020 
 
 
Kilpailu Piiri/Liitto Paikkakunta Tukeva j-os. MPK Ajankohta Vastuuhenkilö 
Ampumahiihto Uusimaa Tuusula   7.-8.3. Väinö Kurkaa 
Talvijotos ”Pirkka” Pirkanmaa Pirkkala SATLSTO, PSPR Kyllä 14.-15.3. Antti Laalahti 
Ilma-aseet Kymenlaakso Kuusankoski   14.-15.3. Sakari Ahola 
Reserviläispilkki Keski-Pohjanmaa Pyhäjärvi   21.3. Jyrki Paavola 
Pistooliampumahiihto Kainuu Kuhmo   22.3. Auvo Kärnä 
Ampumasuunnistus Satakunta Niinisalo   25.4. Arto Ahokas 
Perinneasekilpailu Päijät-Häme Hollola   16.-17.5. Marko Patrakka 
Pistooliampumajuoksu Etelä-Karjala Imatra   16.-17.5. Jari Lampinen 
Falling plates Suur-Savo Mikkeli   23.5. Pirkka Juntunen 
Reserviläisammunnat Pohjois-Pohjanmaa Hiukkavaara KAIPR  11.7. Timo Ronkainen 
Reserviläisgolf Uusimaa Raasepori/Nordcenter   18.7. Matti Niemi 
SRA:n SM-kilpailu Satakunta Niinisalo PORPR Kyllä 7.-9.8. Janne Ojala 
Vahvin reserviläinen Etelä-Pohjanmaa Ylihärmä   15.8. Jani Syvänen 
Frisbeegolf Etelä-Pohjanmaa Isokyrö   16.8. Antti IIvari 
Res.ampumamest.kilpailut Päijät-Häme Hollola PSPR  21.-23.8. Marko Patrakka 
Kivääri 300m Kymenlaakso Hollola   22.8. Sakari Ahola 
Tarkka-ammunnan SM Satakunta Niinisalo PORPR Kyllä 28.-30.08. Sami Anttonen 
Syysjotos ”Tyrsky” Kymenlaakso Kotka RANNPR Kyllä 25.-27.9. Sami Kahila 

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

RESERVILÄISTEN LAPIN PIIRIN ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILU 19.1.2020
ROVANIEMI, RAIDETIEN SISÄAMPUMARATA

ILMAPISTOOLI
Sarja M
1. Esa Kunnari 87 85 90 86 85 87 520 2
Sarja M50
1. Jari Javarus 96 91 91 91 369 6
2. Pertti Kuusela 78 84 87 89 338 4
3. Jouko Siivola 79 80 80 85 324 4
Sarja Y60
1. Petteri Peura 94 86 90 88 358 7
2. Erkki Leitilä 87 91 87 93 358 3
3. Keijo Perttamo 87 87 78 91 343 4
4. Hannu Kantola 82 64 86 86 318 2
Sarja Y70
1. Raimo Lusenius 89 85 89 90 353 6
2. Pekka Ranua 86 87 91 88 352 3
3. Tapio Hänninen 88 74 88 82 332 2
4. Jaakko Salmenkaita 78 84 84 81 327 1

ILMAKIVÄÄRI
Sarja Y60
1. Kari Nevala 94,2 85,8 88,7 96,6 365,3 4
2. Pasi Ruokanen 59,3 65,8 61,2 69,8 256,1 1
Sarja Y75
1. Erkki Pöyliö 77,3 78,6 84,3 77,1 317,3 2
Sarja Y80
1. Oiva Lukkari 44,9 16,6 21,4 33,7 116,6 0
Sarja M
1. Kari Nevala 95,5 94,7 93,7 96,8 89,8 98,9 569,4 13
2. Esa Kunnari 85,4 83,1 82,2 89,5 85,8 89,2 515,2 4

Taulukko1

1

Rovaniemen seurakuntakeskuksen salissa (Rauhankatu 70).
Kahvit alkaen klo 17.00, juhlallisuudet klo 18.00.

Ohjelmassa mm. musiikkia & runonlausuntaa.

Tumma puku ja kunniamerkit.
Kaikki tervetulleita!

Talvisodan päättymisen 
80-vuotismuistojuhla 13.3.2020
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Alakemijoen Reserviläiset ry
kevätkokous keskiviikkona 

4.3.2020 klo 18.00
Muurolassa SPR:n toimitiloissa.

Esillä sääntömääräiset asiat.
TERVETULOA!

Pellon Reserviläiset ry
syyskokous perjantaina 

13.03.2020  klo 18.00 
 Lahjapalkisen kokoustilassa.

Tervetuloa!  Johtokunta

Tornion
Reserviupseerit ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
pidetään kaupungintalolla, 9. kerros, esitelmän 

jälkeen keskiviikkona 11.3.2020 klo 20.00. 
Esillä sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat. 

KOKOUSESITELMÄ klo 19.00
MPK:n muutokset vuoden alusta; Antti Tölli MPK                                                                                               

Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Hallitus 

Tornion
Reserviläiset ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
pidetään kaupungintalolla, 7. kerros, esitelmän 

jälkeen keskiviikkona 11.3.2020 klo 20.00. 
Esillä sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat. 

KOKOUSESITELMÄ klo 19.00
MPK:n muutokset vuoden alusta; Antti Tölli MPK                                                                                               

Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Hallitus

Keminmaan Reserviläiset ry
Kevätkokous pidetään pe 13.3.2020

klo 18.00 yhdistyksen toimitilassa
Liedakkalan koululla. Käsitellään 

sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu
Tervetuloa!  
Johtokunta

Inarin reservinupseerit ry
Kevätkokous ti 10.3.2020 klo 18 

kunnanvirastolla Ivalossa.
Tervetuloa!

Kokous

Veitsiluodon Reserviupseerit ry
Veitsiluodon Reserviupseerit pitävät 

kevätkokouksensa torstaina 19.3.2020
klo 18.00 alkaen Länsi-Pohjan 

Insinöörit ry:n toimitiloissa, 
Meripuistokatu 16.

 
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Hallitus

Rovaniemen Reserviläiset ry
Kevätkokous pidetään 

torstaina 27.02.2020 Toramon 
Reserviläistalossa.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
15§:ssä määrätyt asiat.

Vuosikokousesitelmä alkaa klo 18.00.
Vuosikokous klo 19.00.

Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!

Lapin reservipiirien    

Kevätkokoukset

Hillatien koulu, Kemijärvi

Lauantaina 21.3.2020

Asiantuntijaluento tarkentuu myöhemmin.

Aikataulu

10:00 – 11:30 Piirihallitusten kokoukset
11:30 – 12:30 Lounas

12:30 – 13:30 Asiantuntijaluento
13:30 - Piirien kevätkokoukset

Tervetuloa
  Lapin    Lapin
  Reserviupseeripiiri ry   Reserviläispiiri ry
  hallitus                                       hallitus

     Ylitornion reservijärjestöjen    
Kevätkokoukset

Ainiovaaran yläaste, Parkkitie, Ylitornio
Keskiviikkona 1.4.2020 klo 18.00 alkaen.

Tervetuloa
  Ylitornion    Ylitornion   
  Reserviupseerit ry    Reserviläiset ry
  hallitus                                       hallitus

Kivalon Reserviläismaja ry:n 
kevätkokous pidetään perjantaina 
27.03.2020 klo 18.00 Lautiosaaren 

Kylätalolla, Takalantie 1-5, Keminmaa.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Reserviläisten talvijotos lähestyy

Reserviläisurheiluliiton 
valtakunnallinen talvijotos 
järjestetään maaliskuun 
puolivälissä. Vaikka kilpai-
luun on vielä aikaa, ilmoit-
tautumisen takaraja lähes-
tyy kovaa vauhtia. Vuoden 
alusta voimaan astuneen 
vapaaehtoista maanpuo-
lustusta koskevan laki-
muutoksen myötä jotok-
selle pitää nykyisin ilmoit-
tautua jo viimeistään kuu-
kautta ennen kilpailua. 

Kilpailun järjestäjät pai-
nottavat, että 10.2.2020 
jälkeen ilmoittautuminen 
ei ole enää mahdollista 
uuden lain vuoksi. Aiem-
pina vuosina jotokselle 
on voinut jälki-ilmoittau-
tua vielä viime metreillä, 
mutta nyt tarvitaan kuu-
kausi aikaa hyväksyä kurs-
silaiset tapahtumaan.

– Tilanne on todella se, 
että 10.2. jälkeen ei enää 
voi ilmoittautua mukaan 
lakiuudistuksen vuoksi. 

Kannustan siis kaikkia kil-
pailuun haluavia ilmoit-
tautumaan heti. Esimer-
kiksi viikkoa ennen kilpai-
lua ei enää voi ilmoittau-
tua, kuten ehkä aiempina 
vuosina on ollut mahdol-
lista tehdä, kilpailunjohtaja 
Antti Laalahti sanoo. 

Tällä talvijotoksella on 
pyritty satsaamaan erityi-
sesti ammuntarasteihin. 
Niitä onkin tiedossa muu-
tamia, vaikka uusi laki 
vapaaehtoisesta maanpuo-
lustuskoulutuksesta onkin 
sysännyt kysymysmerkkejä 
myös ammuntojen järjes-
tämiselle reserviläistapah-
tumissa. 

– Kun laki muuttui vuo-
denvaihteessa, niin kyllä 
tässä on aika paljon saanut 
kysellä asioista, mitä nyt 
saa tehdä ja mitä ei, lukui-
sille jotoksille kilpaili-
jana osallistunut Laalahti 
toteaa. 

Kokonaisuutena jotos 

tulee Laalahden mukaan 
tarjoamaan toiminnallisia 
rasteja, eikä niin sanottuja 
paperirasteja ole.

– Ammuntarasteihin on 
satsattu siten, että ne eivät 
olisi vain pönötystä 150 
metristä.

Lumesta on puutetta 
Tampereen seudulla

Lunta Tampereen seudulla 
ei ole tänä talvena juuri 
ollut. Niinpä järjestäjät 
päättivät jo hyvissä ajoin 
unohtaa jotoksella hiih-
tämisen, joka vastaavissa 
kilpailuissa on usein ollut 
liikkumismuotona.

– Suksia ei oteta ollen-
kaan, vaan jotoksella kul-
jetaan tällä kertaa jalkai-
sin. Matkaa kertyy noin 30 
kilometriä kahden päivän 
aikana, jos ei partio eksy 
metsään.

Kilpailukeskus on varus-
kunnan kupeessa sijait-
sevassa erillisessä ker-

Talvijotoksella on monipuolisia sotilaallista taitoa mittaavia rasteja. Kuva Paavo Airo.

rostalossa, joten Laalah-
den mukaan varusmiesten 
parkkipaikkakin on kil-
pailijoiden käytettävissä ja 
sijainti hyvä kilpailun jär-
jestämisen kannalta.
Talvijotos (Pirkkajotos)

Tampereen seudulla 14.–
15.3.2020 järjestettävä soti-
lastaitokilpailu. Reservi-
läisurheiluliiton valtakun-
nallinen talvijotos.

Jotoksella suoritetaan 
erilaisia tehtävärasteja, 
jotka voivat sisältää esim. 
ammuntaa, suunnistusta, 

ensiapua ja fyysisiä teh-
täviä. Partiot 3–4 henki-
lön kokoisia. Kilpailureitin 
pituus noin 30 km. Kilpai-
lusta myönnetään reser-
viläisille kaksi korvaavaa 
kertausharjoitusvuoro-
kautta. 

Kilpailuun voivat osallis-
tua niin reserviläiset kuin 
ammattisotilaatkin. Myös 
varusmiespalvelusta käy-
mätön, 18 vuotta täyttä-
nyt henkilö voi osallistua 
jotokselle. Kilpailukeskuk-
sena Satakunnan lennosto 

Pirkkalassa.
Järjestäjät Tampereen 

Korkeakoulujen Reser-
viupseerit, Pirkanmaan 
Reserviupseeripiiri ja Pir-
kanmaan Reserviläispiiri. 
Toteutetaan yhteistyössä 
Maanpuolustuskou lu-
tusyhdistyksen kanssa.

Lisätietoja: https://resul.
fi/kilpailukutsu/pirkkajo-
tos-2020/

Artikkelin on kirjoitta-
nut Paavo Airo alun perin 
Reserviläinen lehteen.

Rovaniemen Reserviupseerikerho ry
Sääntömääräinen kevätkokous

Toramon reserviläistalolla 
tiistaina 27.02.2020.

Esitelmä ja kahvitarjoilu alk. klo 18.00,
 kokous klo 19.00.

Tervetuloa!

Keminmaan Reservinupseerit ry:n
Kevätkokous pidetään ke 26.2.2020 

klo 18.00 Liedakkalan koululla, 
Rovaniementie 763, 95310 LIEDAKKALA. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Hallitus
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Varaukset: 
Toiminnanjohtaja Seppo Rautiainen, 
gsm. +358 40 549 2393, 
sposti seppo.rautiainen@pp2.inet.�
 
Lisätietoja löydät 
Lapin Reserviupseerit ry:n 
kotisivuilta www.rul.�/lappi
 
Arkipäivä ma–to klo 8–22                      
100 €/ ei sisällä saunaa

Viikonloppupäivä pe–su 8–22                 
150 €/ei sisällä saunaa

pe–su klo 16–16                                    
250 €/ ei sisällä saunaa
 
Kokous, sauna ym. 
vuokraukset erillisen hinnaston mukaan.

vuokraa edullisesti juhla-, koulutus- ja kokouskäyttöön 
Toramon reserviläistaloa, os. Pälvitie 127, Rovaniemi.Lapin reservipiirien tuki ry 

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

Saunatilat käytettävissä erillisestä 
sopimuksesta.

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

Puolustusvoimien tai muiden tahojen kanssa yhteisiin tilaisuuksiin, joissa 
vaaditaan turvan voimassaoloa. Ampumaturvan voimassaolon voi todistaa 
muovi- tai mobiilikortilla, jotka toimitetaan turvan maksun jälkeen.

Reserviläisten ampumaturva astuu voimaan maksupäivänä klo 24.00 
edellyttäen, että turvakausi on alkanut. Voimassaolon ehtona on, että jäsen-
maksu on maksettu.

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

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

Lisätietoja ampumaturvasta saa Reserviläisliitosta, puh (09) 4056 2040. Jos kiinnostuksesi heräsi, mene osoitteeseen www.reservilaisliitto.�/ampumaturva ja täytä tilauslomake. 
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