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Covid-19 palautti rajavalvonnan
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Pääkirjoitus

Hyvät Maanpuolustuksen
ystävät

Koronarajoitteista vapaata toimintaa odotellessa.

Seppo Rautiainen

piirien tj

Kulunut kevät on ollut hyvin
poikkeuksellinen ajanjakso
16.3.2020 lähtien, jolloin Covid19 tartuntatautitilanne – tuttavallisemmin koronatilanne pakotti valtiovaltaa ottamaan
käyttöön historiallisesti valmiuslain pykäliä käyttöön tämän
vaarallisen tartuntataudin hillitsemiseksi sekä tukahduttamiseksi Suomessa. Jo tuo, että valmiuslaki otettiin osittain käyttöön, on hyvin poikkeuksellista.
Se tapahtui nyt ensikerran sitten
viime sotien.

Lapin Reserviupseeripiiri ry

Olemme eläneet ja elämme vielä historiallisesti merkittäviä aikoja kun koko yhteiskunta on talvihorroksessa, niin
myös meidän maanpuolustusaktiivien yhteiset tapaamiset, erilaiset kurssit ja ampumatapahtumat ovat olleet
joukkokokomaisuuksina seis, vain yksilöiden harrastustoiminta on jatkunut. Valoa on kuitenkin näkyvissä, sillä
kesäkuun alussa voidaan kokoontua pienimuotoisesti
pitämään omat suunnitellut ja keväällä pitämättä jääneet
tapahtumat. Ikääntyneitä yli 70-kymppisiä rajoitteet koskevat vielä, ties kuinka kauan.
Tälle vuodelle suunniteltu pohjoismainen Kalottiottelu on jouduttu perumaan naapurivaltioiden kiinnostuksen puutteen vuoksi. Niin kävi myös itse Kalottitapaamisen, koska koronaviruskaren-teenin vapautusta pohjoismaiden välillä joudutaan vielä odottelemaan ja päätöksiä tapahtuman järjestämiseksi pitäisi tehdä hyvissä
ajoin kutsujen lähettämiseksi sekä suuri osa osallistujista
on yli 70-vuotiaita reserviläisiä, joten tapaaminen siirretään ensi vuoteen. Samoin on käynyt myös valtakunnallisille suurille tapahtumille ja kilpailuille.
Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto ovat
yhdessä kadettikunnan sekä Historian ja yhteiskuntaopin
opettajien liiton kanssa käynnistäneet lukioissa turvallisuuspolitiikkaa ja kokonaisturvallisuutta käsittelevän kilpailun. Piirimme on myös nimennyt työryhmän kilpailun
toteuttamiseksi myös lapin alueella. Turpo-kilpailupäällikkönä toimii Annukka Kurvinen ja hänellä on ympärillään työryhmä, joka koordinoi kilpailun toteuttamista.
Alkukilpailu toteutetaan lukioissa 8.10.2020 ja valtakunnallinen loppukilpailu 30.11.2020 Helsingissä. Tästä kilpailusta kaavaillaan jokavuotista tapahtumaa.

Poikkeuskevät takana – uusi normaali edessä?

Kevään aikana suositukset,
ohjeet ja määräykset ovat tahtoneet mennä sekaisin välillä itse
kullakin puhumattakaan myös
virallisista toimijoista. Aina
viestiä ei ole kyetty saamaan
perille eikä oikealla tavalla
lävitse julkisuuteen. Itse kukin
meistä on myös hämmentyneenä seurannut muutamien
oikeusoppineiden asiantuntijoiden halua haastaa tässä tilanteessa sitä, onko tietyt perusoikeuksien rajoitukset nyt varmasti syntyneet pilkulleen. Erityisesti tämä on koskenut matkustusrajoituksia.
Millähän
asiantuntemuksella nämä oikeustieteilijät ovat
korottaneet arvoon arvaamattomuuteen esim. perustuslain 9
§:n mukaisen liikkumisvapauden suhteessa 7 §:n mukaiseen
oikeuteen elämään ja turvallisuuteen? Kysymys on eettinen
ja tätä on varmasti itse kunkin
hyvä pohtia tykönään. Kaikki
me kuitenkin allekirjoitamme
sen, että perusoikeuksien rajoitusten tulee olla oikeassa suhteessa varjeltavaan hyvään,

syyteen nyt edellytetystä metrin
kahden etäisyydestä.

tässä tapauksessa oikeuteen elämään ja turvallisuuteen. Kriisin
päällä ollessa ei kuitenkaan pidä
kenenkään pidä lähteä keikuttamaan venettä eikä besserwisseröimään vakavilla asioilla.
Asioista on myös opiksi otettavaa ja sen aika tulee, että katsotaan sitä, mitä olisi pitänyt tehdä
toisin. Nämä opit on käytettävä
myös valmiuslainsäädännön
kehittämiseksi. Nyt on myös
hyvä aika pohtia sitä, olisiko
tulevaisuuden poikkeustilanteiden ja kriisien hallinnassa hyödynnettävissä mm. reservijärjestöjen esitystä erillisen varausrekisteriä turvattaessa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja
kriisi- ja poikkeusoloissa.
Kevään aikana olemme oppineet eristäytymään karanteenin omaisiin olosuhteisiin, pitämään sosiaalista etäisyyttä, etätyöskentelemään ja -kokoustamaan. Enää emme kättele
emmekä halaile harkitsemattomasti. On sanottu, että meille
jäykille suomalaisille on helpotus palata neljän metrin etäi-

Lisääntynyt etätyöskentely on
tuonut monille ihmisille myös
lisääntynyttä vapaa-aikaa, mitä
on käytetty mm. lisääntyvästi
omasta fyysisestä kunnosta huolehtimiseen. Tämän soisi jatkuvan myös nyt kun alamme pikkuhiljaa palata normaaliin. Myös
yhdistystoiminnoissa etäkokoukset ovat tulleet jäädäkseen.
Itseasiassa vapaaehtoiskentällä
tämä tulee olemaan dramaattinen muutos, missä pelkästä kasvokkain kokoustamisesta siirrytään suurelta osin etäyhteyksillä tapahtuviin kokoontumiseen. Tässäkin on hyvä varmastikin hakea etä- ja lähitapaamisten osalta hyvää toimivaa kombinaatiota.
Nyt kun valtioneuvoston suositukset sekä Aluehallintovirastojen päätökset sen uudelleen mahdollistavat on meidän reserviläisyhdistysten hyvä avata myös
omaa harrastetoimintaamme
sekä aktiivisesti järjestää taas
tauon jälkeen mm. ampuma- ja
muuta toimintaa, joille selvästikin on entisestään vahvistunut
sosiaalinen tilaus. Sitähän osoittaa mm. hiljattain julkistetun
maanpuolustuskyselyn tulokset
– korona-aika näyttäisi jopa vahvistaneen suomalaisten maanpuolustustahtoa. Nyt on hyvä
takoa, kun rauta on kuumaa.
Onnittelut vielä Puolustusvoimien lippupäivänä ylennyksen
saaneille reserviläisille. Olette
sen ansainneet. Ylennykset tulevat aina ansioista ja ne palvelevat sodan ajan reserviläisarmei-
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Lapin Reserviläispiiri ry

Kesän kynnyksellä
Poikkeuksellinen kevät alkaa
olla ohi. Korona yllätti meidät
kaikki, toimintoja on peruttu
ja siirretty. Nyt kun tilanne
on rauhoittumaan päin, niin
voimme pikkuhiljaa alkaa
herättelemään aktiviteettejämme sallituissa puitteissa.
Toivottavasti sitä ns. toista
aaltoa ei enää tule. Saamme
olla iloisia ja ylpeitä lapin
varuskuntien toiminnalle,
kun ovat niin hyvin hoitaneet
koulutuksensa minimoimalla
koronatartuntamahdollisuudet. Yhtään virustartuntaa ei
ole Jääkäriprikaatissa esiintynyt. Varusmiehille nämä järjestelyt ovat myös antaneet
omat haasteensa.
Heinäkuussa palvelukseen
astuville varusmiehille ja puolustusvoimien henkilökunnalle uuden ikäluokan saapuminen varuskuntiin eri puolilta Suomea luo myös omat

haasteensa tässä tilanteessa.

”Tästäkin me selviämme”

Kokouksia olemme pitäneet
etänä. Me amatööritkin olemme
oppineet nykyaikaisia applikaatioita käyttämään. Tästä jää varmankin hyödyllisiä käytäntöjä
tulevaisuuteenkin. Aina ei tarvitse ajaa satoja kilometrejä
jokaisen kokouksen vuoksi.
Reserviläiset ovat vaalineet
maanpuolustustahtoa kynttilöin ja seppeleiden laskuin
talven ja kevään aikana huomi-

oimalla historiallisia merkkipäiviä, kuten Talvisodan päättymispäivää, Kansallista veteraanipäivää sekä Kaatuneiden
muistopäivää. Tilaisuuksia on
striimattu sosiaaliseen maailmaan ja tätä kautta jaettu
hyvin laajalle.
Jäsenet ovat pitäneet kiitettävästi yhteyttä ja auttamisen ilmapiiri on ollut selvästi
havaittavissa. Suomalaiset
ovat tottuneet ottamaan vastaan selviä ohjeita ja käskyjä.
Tämä asenne on ollut etuna
sääntöjen noudattamisessa ja
tautitilastojen paranemisessa.
Huoltovarmuudessa
saimme ”kynsillemme”, kun
saimme havaita, että eihän
kaikki ollutkaan niin hyvin
kuin niiden luultiin olevan.
Nyt onneksi kotimaisia toimintoja on käynnistetty ja
olemme saaneet todeta, että
jos emme itse huolehdi tur-
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jan tarpeita sekä esimiesjärjestelmää. Onnea myös
muille muutoin palkituille.
Hyvää koronavapaata
kesää toivottaen, pysykää
terveinä.

Tero Hyttinen

Lapin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja,
Lapin nuija -lehden
päätoimittaja
Ps. Suomen Postin nostettua voimakkaasti vuodenvaihteessa jakelukustannuksia olimme pakotettuja hieman heikentämään
tästä numerosta alkaen
lehden painopaperia 70
grammaisesta 54 grammaiseen. Toivottavasti tämä ei
olennaisesti heikennä tärkeän maanpuolustuslehtemme informaatioarvoa
ja luettavuutta.

Kemijärven sankarihautausmaalle sytytettiin muiden sankarihautausmaiden tapaan 105 kynttilää muistuttamaan Talvisodan kunnian päivistä
30.11.1939–13.3.1940.

Kevään kunniakäynnit
sankarihautausmailla
COVID-19 poikkeustilanne muokkasi myös kunniakäyntejä sankarihautausmailla Talviso-

dan päättymisen 80-vuotismuistopäivänä
13.3.2020, Kansallisena Veteraanipäivänä
27.4.2020 ja Kaatuneiden muistopäivänä
17.5.2020. Tässäkään poikkeustilanteessa
muistimme menneiden veteraanipolvien
uhrauksia Isänmaamme vapauden ja itsenäisyyden puolesta.

Alatornion sankaripatsaalle laskettiin seppelettä Kaatuneiden muistopäivänä
17.5.2020.

vallisuudestamme, niin
ei siitä huolehdi kukaan
muukaan.
Puolustusvä linehankintoja ei tosiaankaan ole
vara lykätä tuonnemmaksi.
Mahdollisena kriisiaikana
niitä ei ole enää saatavissa.
Onnitteluni ammattiin
valmistuneille, uusille ylioppilaille, sotilasarvossa
ylennetyille, huomionosoituksia saaneille ja reserviin
siirtyville varusmiehille.
Hyvää ja turvallista kesää.

Simo Rousu

Tervolan ja Ylitornion sankaripatsaille laskettiin seppele niin Valtakunnallisena Veteraanipäivänä 27.4.2020 kuin 17.5.2020 Kaatuneiden muistopäivänä.
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VAPEPA koulutti vapaaehtoisia
taajamaetsintään Ylitorniolla
Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun koulutettiin Ylitorniolla 15.2.2020 uusia vapaaehtoisia sekä myös jo ennestään toiminnassa mukana olevia taajamaetsintään.
Ylitornion koulutukseen osallistui noin 40
henkilöä valtaosin Ylitorniolta, mutta oli
myös muutamia koulutettavia lähipaikkakunnilta. Koulutuksesta vastasivat Jari Seppälä ja Jukka-Pekka Uppa Lapin Poliisista
sekä Annikki von Pandy Suomen punaisenristin (SPR) Lapin Piiristä.
Aamupäivällä
MSO
(Managing Search Operation) etsintää käytiin
lävitse ensin teoriassa noin
kolmen tunnin ajan Ylitornion kunnanvirastolla,
minkä jälkeen kokoonnuttiin Lapin Pelastuslaitoksen Ylitornion paloasemalle, minne perustettiin VAPEPAn johtokeskus, kuten oikeassakin
etsintätilanteessa ja VAPEPAn kolmihenkisille etsintäpartioille jaettiin kullekin oma etsintälohkonsa
ja heidät lähetettiin ”maastoon” Kopanmäen alueelle.
Reilun tunnin etsinnän
jälkeen kadonneena ollut
Janne nukke oli löydetty
hyvävoimaisena alueelta.
Myös kadonneen pyörä
ym. varusteet löytyivät
etsinnän aikana. Mukana
ollut koirakko Rovaniemeltä löysi myös oman
”maalihenkilönsä” ladun
varrelta kuusen alta hyvävoimaisena.

Kadonneen
etsintä on aina
viranomaisjohtoista
Kadonneen
henkilön
etsintä on aina viranomaisjohtoista toimintaa. Poliisi
johtaa kadonneen henkilön etsintää maalla ja sisävesillä sekä rajavartiolaitos
merialueella. Kun kadonneesta on tehty ilmoitus
yleiseen hätänumeroon
112 aloittaa Poliisi toiminnan suorittamalla lähietsintää rakennuksissa, mahdollisilla reiteillä, kohteissa
jne.
Toki kadonneen läheiset
voivat tehdä omatoimista
etsintää tapahtumapaikalla
jo ennen kuin viranomaiset
pääsevät kohteeseen. Tämä
voi olla esim. pihan ja naapuripihojen tarkastamista
kävellen, rakennusten tarkastusta, läheisten kohteiden tiedustelua. Tiedustelut naapureilta ja kavereilta ovat tärkeitä alkutoi-

mia kadonneen etsinnässä.
Omatoimisessa etsinnässä
on tärkeää huomioida tehtyjen toimien kirjaaminen
– esim. koiratoiminnan
kannalta.
Kun viranomaiset –
poliisi tai rajavartiolaitos –
ottavat vastuun etsinnästä
harkitsevat he sen, missä
vaiheessa etsinnän avuksi
hälytetään Vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Vaarallisen henkilön etsintään
viranomaiset eivät käytä
vapaaehtoisvoimia.
Kun Poliisilta tulee etsintäpyyntö VAPEPAn valmiuspäivystäjälle suorittaa tämä hälytyksen ns.
OHTO-jär jestelmäss ä,
johon kirjautuneet vapaaehtoiset etsintäalueella
saavat hälytyksen tekstiviestinä kännykkäänsä.
VAPEPA perustaa etsintäpaikalle oman VAPEPA
-keskuksen, joka toimii
yhteistyössä Poliisin perustaman tilannekeskuksen
kanssa ja Poliisin johtamana. Kaikki etsintöihin
mukaan tulevat VAPEPA
vapaaehtoiset sekä muut
vapaaehtoisetsijät kirjataan
etsintään mukaan, jaetaan
partioihin, joille annetaan
etsintä tms. tehtävä.
Mukaan tulevat vapaaehtoiset toimivat oman siviilitilanteensa mahdollistamissa rajoissa, joten mitään
pakkoa ei ole olla mukana,
jos ei ehdi. VAPEPA keskuksessa varmistetaan
myös se, että vapaaehtoinen on kykenevä etsintään fyysisesti. Etsinnästä
poistuminen tapahtuu
myös VAPEPA-keskuksen kautta. Tämä mahdollistaa myös sen, että etsijöille korvataan VAPEPAn toimesta mm. heidän
matkakulunsa. Vapaaehtoiset ovat myös vakuutettuja etsinnän aikaisessa
toiminnassaan tapaturman
varalta.
Vapaaehtoiset etsijät

Ylitorniolla harjoiteltiin myös VAPEPA johtokeskuksen toimintaa. Kuvassa keskuksesta vastannut Sari Koivuniemi
ja VAPEPAn päällikkönä toiminut Matti Häggman. Kuva Tero Hyttinen.

Voit ilmoittautua
mukaan VAPEPA
-toimintaan

Rovaniemellä touko-kesäkuun vaihteessa kirjattiin sisään vapaaehtoisen pelastuspalvelun väkeä tulvatehtäviin Kulpintörmälle perustetussa VAPEPA johtokeskuksessa. Kuva Sippo Nevalainen.
saavat tehtävään VAPEPAn
huomioliivin sekä repunsuojuksen. Etsijällä tulee
olla maastokelpoiset vaatteet ja kengät sekä repussa
mm. juotavaa ja pientä
evästä niin, että pärjää
etsinnöissä noin kuusi
tuntia. VAPEPA järjestää aina etsijöiden huollon
etsinnän aikana. Vapaaehtoiset toimijat sitoutuvat vaitiolovelvollisuuteen
etsintätehtävässään saamista tiedoista. Etsintäoperaation aikana VAPEPA-

keskuksessa syntynyt
dokumentaatio luovutetaan viranomaisille.

Meidän jokaisen apua
voidaan tarvita
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on usein korvaamaton apu kadonneen etsinnöissä. Hätä ja
huoli läheisen kadotessa
on suuri. Silloin vapaaehtoisten etsijöiden merkitys
viranomaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä on valtavan tärkeä.

Lapin maakunnassakin on oltu useita kertoja
mukana etsinnöissä niin
maalla kuin vesistöissäkin. Vapaaehtoisten tarjoama apu on ollut merkittävä. Inhimillinen hätä
kadonneen tilanteesta kosketta usein laajaa piiriä
ihmisiä. Vuosittain etsintöjä tehdään koko maan
tasolla noin 26 000 kappaletta. Kun viranomaisten resurssit ovat rajalliset,
niin vapaaehtoisten merkitys etsinnöissä kasvaa ja

Tunturilapin alueella:
Suvi Ikonen
p. 045 676 6532,
supa.ikonen@gmail.com
Inarin alueella:
Paavo Nevalainen
p. 0400 159 232,
pnevalainen58@gmail.com
Rovaseudulla:
Helena Hanni
p. 040 577 0119, ropeko.
pelastuskoirat@gmail.com
Kemijärvellä:
Anna-Liisa Stenroos
p. 040 5357 904,
anna-liisa.stenroos@
maanmittauslaitos.fi
Merilapin alueella:
Markku Hotti
p. 0400 221 157,
markku.hotti@pp.inet.fi

voi osaltaan ratkaista sen
löytyy etsittävä elossa.
Tämän vuoksi olisi tärkeää saada mukaan lisää
lappilaisia reserviläisiäkin mukaan Vapepan toimintaan. Ilmoittautumalla
mukaan toimintaan, et
sitoudu lähtemään jokaiseen etsintään, ainoastaan silloin, kun sinulla on
siihen mahdollisuus.

Tero Hyttinen
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• Maanpuolustuskoulutus •

MPK:n koulutus keskeytettynä pääosin
heinäkuun loppuun asti
Valtioneuvosto on väljentänyt kokoontumisrajoituksia niin, että 50 henkilön kokoontumiset ovat
kesäkuun alusta (1.6.2020)
lähtien mahdollisia. Uusi
linjaus mahdollistaa viranomaisohjeiden puolesta
sen, että MPK voi aloittaa pienimuotoisten koulutustapahtumien järjestämisen.
Tällä hetkellä isompien
harjoitusten järjestäminen ei vielä ole mahdollista varuskuntaympäristössä. Koulutus on siis keskeytyksissä 31. heinäkuuta
saakka isojen harjoitusten
osalta.
Koulutuksessa otetaan
huomioon paikalliset olosuhteet ja varuskuntien
linjaukset koulutuksen
käytännön toteuttamisesta.
Koulutustilaisuudet järjestetään siten, että kurssilaiset eivät ole kosketuksissa varusmiehiin eivätkä
Puolustusvoimien henkilökuntaan, eivätkä he käytä
samoja sisätiloja. Koulutus
pyritään järjestämään etupäässä ulkotiloissa esimer-

Valmiuspäällikkö
Antti Tölli

kiksi ampumaradoilla.
MPK
valmistautuu
käynnistämään muun koulutuksen jälleen 1. elokuuta
alkaen, mikäli koronaepidemian tilanne sen mahdollistaa.

MPK:n
verkkokursseja
kehitetään

MPK:ssa tehdään parhaillaan töitä koulutuksen laajentamiseksi verkkokursseiksi tai monimuotoopinnoiksi. Poikkeustilanne on saanut reserviläiset kouluttautumaan verkkokursseille.
Ve r k k o k o u l u t u k s e n
kehittäminen on ollut
vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa, mutta
nyt olemme nopeuttaneet tahtia parhaamme
mukaan. Pitkäntähtäimen
tavoitteena on, että koulutukseen liittyy aina etukäteen opiskeltava etäopiskelujakso niin, että viikonlopun harjoituksissa päästään suoraan harjoitteluun,
kertoo MPK:n verkkokoulutuksesta vastaava erikoissuunnittelija Olli Parkki-

Koulutuspäällikkö
Jarkko Junni

nen.
Opiskelijoita verkkokursseilla on ollut yli 1 800,
ja määrän odotetaan kasvavan päivittäin. Osa kursseista on sellaisia, joille voi
koko ajan tulla mukaan ja
osa etenee tietyn aikataulun mukaan. Suurin osa
käynnissä olevista kursseista on PVMoodlessa.
Tavoitteena on, että verkkokoulutukseen voi osallistua matalammalla kynnyksellä.
Osa verkkokoulutuksista on suunniteltu siten,
että niiden suorittamisesta saa rinnasteisen kertausharjoituspäivän. Kaikki
uudet verkkokoulutusavaukset tähtäävät siihen, että
reserviläiset ja muut turvallisuuskoulutuksesta kiinnostuneet voivat pitää valmiuksiaan yllä nytkin, kun
koulutusta ei pystytä järjestämään lähiopetuksen
keinoin. Verkkokoulutus
ei kuitenkaan tule korvaaman tulevaisuudessa lähikoulutusta, joka on tärkein
ja luontevin koulutuksen
tapa.

Koulutuspäällikkö
Jouko Talviaho

Ve r k k o k o u l u t u k s e n
kehittäminen palvelee
kaikkia MPK:n toimintaan osallistuvia nykyisessä poikkeustilanteessa,
mutta nyt tehtävä kehitystyö kantaa myös epidemian jälkeiseen aikaan.
Verkkokoulutuksen kehityksessä mukana ovat niin
henkilökunta kuin vapaaehtoisetkin.
Moni meistä miettii,
milloin tämä korona-aika
loppuu, koska arki taas
jatkuu? Milloin saamme
taas tavallisesti liikkua ja
tavata ihmisiä? Suomalaiset joutuvat sietämään
epätietoisuutta useiden
rajoitusten kestosta ja voimassaolosta vielä jonkin
aikaa.
MPK tekee tarvittavia muutoksia koulutusten aikatauluihin valtioneuvoston ja viranomaisten suositusten mukaisesti.
Ajantasainen tieto tilanteesta löytyy MPK:n uutisista: www.mpk.fi/ajankohtaista.
Kaikesta epätietoisuudesta huolimatta toivotan
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Antti Tölli,
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sp: antti.tolli@mpk.fi
Koulutuspäällikkö
Jarkko Junni,
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sp: jarkko.junni@mpk.fi
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Jouko Talviaho
puh. 040 522 7058,
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Taina Ylikangas,
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Tiedottaja
Jarkko Jaakola
puh. 040 573 4556
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Pilvi Vihanta,
puh. 050 505 4066

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

Tiedottaja
Jarkko Jaakola

Tiedottaja
Pilvi Vihanta

teille oikein hyvää kesää!
Lapin luonto ympärillämme tarjoaa juuri nyt
parastaan, nautitaan siitä!

Antti Tölli

Valmiuspäällikkö
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Pohjois-Suomen
maanpuolustuspiiri

MPK aloitti koulutustoiminnan pienissä alle 50 henkilön
ryhmissä 1.6.2020 alkaen. Piirien omilta kotisivuilta ja
koulutuskalentereista löytyy lisätietoa kunkin piirin koulutuksista www.mpk.fi/koulutuspaikat
Koulutuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen (THL) suosituksia turvaväleistä ja hygieniasta.
THL:n viimeisimmät ohjeet löytyvät aina THL:n verkkosivuilta.
MPK:n kaikki koulutustilaisuudet järjestetään niin,
että kurssilaiset eivät ole kosketuksissa varusmiehiin
tai Puolustusvoimien henkilökuntaan, eivätkä he käytä
samoja sisätiloja. Myös muualla kuin Puolustusvoimien
alueilla noudatetaan samoja periaatteita.
Ohjeita tartunnan torjuntaan.
• Pidä kädet puhtaana. Pese kädet lämpimällä vedellä ja
nestesaippualla ja muista kuivata hyvin.
• Jos pesu vedellä ja nestesaippualla ei ole mahdollista,
käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta. Kun käytät alkoholipitoista käsihuuhdetta, ota kerralla määrä, jolla pystyt
hieromaan kätesi kauttaaltaan.
• Jos yskittää, yski nenäliinaan, heitä nenäliina sekajätteeseen. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski hihasi yläosaan.
Älä yski kämmeneesi.
Ennen kurssia
• Henkilöt, jotka ovat käyneet ulkomailla 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua, eivät voi osallistua koulutukseen.
• Jokainen osallistuu koulutuksiin omalla
vastuullaan. MPK:n vakuutus korvaa vain
tapaturmiin liittyviä kuluja.
• Kurssille ei voi osallistua ja se tulee perua
matalalla kynnyksellä, mikäli kärsii kuumeesta
tai muista hengitystieinfektion oireista
• syistä osallistumisensa peruneilta ei peritä
kurssimaksua ja perumisen voi tehdä ilman
lääkärintodistusta. Peruuntumisesta tulee
ilmoittaa koulutuksen järjestävän piirin toimistoon
Kurssin aikana
• Kurssinjohtaja voi poistaa kurssilta henkilön, joka kärsii kuumeesta, hengitystieinfektiosta tai muista COVID19-viruksen tunnetuista oireista.
• Sairastunut eristetään välittömästi muista
ja sairastunutta ohjeistetaan ottamaan välittömästi oman kotikuntansa terveydenhuoltoon
puhelimitse jatko-ohjeiden saamiseksi.
• Käsihygienian järjestämistä ja käyttöä valvotaan kurssin aikana.
• Kasvosuojuksen käyttöä ei vaadita, mutta
sen käyttö on sallittua, mikäli kurssilainen itse
haluaa.
Kurssin jälkeen
• Kurssille osallistuneita tulee muistuttaa
siitä, että jos saavat oireita kahden viikon jälkeen kurssin päättymisestä, asiasta olisi hyvä
informoida myös kurssin järjestänyttä piiriä.
Ketään ei voida velvoittaa kertomaan terveystietojaan, mutta näin meillä on parhaat mahdolilsuudet yhdessä estää viruksen mahdollinen leviäminen.
• Mikäli joku sairastuu kurssilla, terveysviranomainen huolehtii tiedottamisesta mahdollisesti altistuneille ja MPK tukee tarpeen
mukaan.

6

Lapin nuija

2 • 2020

Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen
valintatilaisuus 2020
Lapin aluetoimisto järjesti naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuuden
Rovaniemellä puhelinhaastatteluna 21. ja
22.4.2020.
Vuonna 2020 määräaikaan
1.3. mennessä hakemuksen
jätti 41 lappilaista naista.
Lisäk-si yksi Keski-Suomen aluetoimiston hakija
osallistui opiskeluiden
vuoksi haastatteluun Rovaniemellä. Lapista hakeutuneiden määrä kasvoi
mukavasti edellisvuodesta,
jolloin lappilaisia hakijoita
oli 27. Myös valtakunnallisesti hakijoiden määrä
kasvoi; vuonna 2020 hakijoita oli 1428, kun vuonna
2019 heitä oli 1265.
Korona-pandemia aiheutti muutoksia myös naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valin-tatilaisuuden järjestelyihin. Vielä
maaliskuun lopussa tavoitteena oli pitää valintatilaisuus normaalisti Someroharjulla
21.4.2020.
Korona-epidemian vuoksi
määräykset tiukentuivat ja
seuraavaksi valmisteltiin
valintatilaisuuden pitämistä usean päivän aikana
päivittäin kahdessa osastossa siten, että yhdessä
osastossa olisi ollut korkeintaan noin 10 hakijaa.
Lopulta Maavoimien esikunta kielsi valintatilaisuuden järjestämisen siten,
että hakijat tulevat paikan-

päälle. Lapissa valintatilaisuus toteutettiin puhelinhaastatteluina 21. ja
22.4.2020.
Muuttuneista tilanteista
johtuen hakijoita lähestyttiin useita kertoja sähköpostitse ja puhe-limitse.
Ensin hakijoille lähettiin
kutsu koottuun ”perinteiseen” valintatilaisuuteen.
Seuraavana hakijajoukosta
muodostettiin neljä osastoa ja jokainen sai uuden
kutsun johonkin neljästä
osastosta. Lopulta tehtiin
päätös puhelinhaastatteluista ja hakijoille lähettiin
sähköpostilla siitä ilmoitus
sekä infopaketti. Lisäksi
soitettiin jokaiselle ja varmistettiin, että hakija oli
saanut tiedon puhelinhaastatteluajankohdasta sekä
infopaketin.
Hakijoille lähetetyssä
infopaketissa oli sama
materiaali mitä heille olisi
kerrottu oppitun-neilla.
Maavoimien esikunnan
valmistelemassa ja aluetoimiston täydentämässä esitysaineistossa oli keskeisiä asioita liittyen asepalvelukseen ja sen aloittamiseen sekä naisten oikeuksia
ja velvollisuuksia asepalveluksessa. Lisäksi pake-

HEI ME
PORATAAN
• Maalämpökaivot
• Vesikaivot
• Vesikaivojen
puhdistukset
• Teräsputkipaalutukset
Maalämpö on
luontoystävällistä
uusiutuvaa energiaa.
Ota yhteyttä ja säästä.
Pyydä tarjous!

Puhdasta lämpöä luonnosta.
Säästä lämmityskuluissa

JOPA 70 %.

Muista
kotitalousvähennys.
040 555 3141 / Juho
050 592 1909 / Kai
+46 76 838 1153 / Ilkka
info@juvatec.com

www.juvatec.com
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tissa oli mm. ohjeet miten
ennakkoterveystarkastuskustannuksista haetaan
korvauksia sekä hyödyllisiä linkkejä tiedonhakuun
asepalvelukseen liittyen.
Varsinaisen puhelinhaastattelun suorittivat majuri
Reijo Hiltunen ja kapteeni
Aku Saarelainen soittamalla kaikille hakijoille 21.
ja 22.4.2020 aikana. Hakijoilla oli tiedossa suunnilleen, milloin heille soitetaan, jotta he tiesivät varata
rauhallisen hetken haastattelua varten. Haastattelussa
keskeisiä selvitettäviä asioita olivat hakijan terveystilanne, fyysinen kunto ja
motivaatio. Kaikki edellä
mainitut asiat vaikuttivat
siihen yhteen päätökseen,
joka haastattelun aikana
tehtiin eli päätös palveluskelpoisuudesta. Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen valinnan yhteydessä päätetään, että hakija
joko on palveluskelpoinen
(palveluskelpoisuusluokka
A tai B) tai ei ole palveluskelpoinen, mikä aiheuttaa
hakemuksen hylkäämisen.
Muita palveluskelpoisuusluokkia kuin A tai B ei pääsääntöisesti käytetä. Haastattelussa tärkeässä osassa
olivat ennakkoterveystarkastuksen tulokset. Lisäksi
saatiin muutamista hakijoista aluetoimiston tarkastuslääkäriltä kommentit. Tosin nekin perustuivat ennakkotarkastustu-

loksiin. Puhelinhaastattelu
aiheutti haastetta, koska
henkilöitä ei nähty eikä
heitä voitu käyttää valintatilaisuuden lääkärillä.
Pääosa hakijoista oli täysin
terveitä ja selkeästi palveluskelpoisia. Muutamia
hakijoita olisi mielel-lään
nähty lautakunnassa sekä
lääkärin juttusilla, mutta
lähes kaikki todettiin kuitenkin palveluskelpoisiksi.
Yhden hakijan osalta päätettiin yhteistuumin, ettei
terveydentila mahdollista
tällä hetkellä palvelukseen
määräämistä ja hän hakeutuu uudelleen, kunhan terveydentila on kohentunut.
Poikkeuksellisesta valintatilaisuudesta johtuen
olisi ollut mahdollista
myös kutsua hakijoita syksyksi aluetoimiston kuukausittain järjestämiin tarkastustilaisuuksiin, mikäli
olisi haluttu varmistaa
henkilön palveluskelpoisuus paikan päällä. Haastattelulautakunta ei nähnyt
tähän tarvetta kenenkään
osalta.
Puhelinhaastattelujen
ajaksi myös sosiaalikuraattori Sirkka Vaarala oli valmistautunut vastaamaan
mahdollisiin hänelle tuleviin kysymyksiin. Haastattelijat ilmoittivat sosiaalikuraattorin olevan valmis
vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin ja antoivat hakijoille hänen yhteystiedot. Yksikään hakija ei

ollut yhteydessä sosiaalikuraattoriin.
Haastattelujen ja ennakkotietojen perusteella palveluskelpoisiksi todetuille
hakijoille kyettiin tekemään palvelukseen aloittamismääräykset haastatteluja seuranneella viikolla. Yli puolet hakijoista
pääsi ykkösvaihtoehtoon
aloitusajan ja -paikan suhteen. Kaikki loput pääsivät
kakkos- tai kolmosvaihtoehdon mukaiseen palveluspaikkaan tai aloitusajankohtaan. Suurin osa
hakijoista aloittaa palveluksen Sodankylässä saapumiserissä 2/20, 1/21
tai 2/21. Muita palveluspaikkoja ovat Rovaniemi
ja Kajaani sekä yksittäiset
paikat Veka-ranjärvellä ja
Upinniemessä.
Puhelinhaastattelujen
perusteella pääosa päätöksistä onnistui varsin helposti, koska pääosin hakijat ovat terveitä ja motivoituneita. Puhelimitse jää
kuitenkin muutama oleellinen asia toteutumatta:
hakijan henkilökohtainen
kontakti lautakunnan ja
tarkastuslääkä-rin kanssa
sekä asepalvelusta suorittaneiden henkilöiden kanssa.
”Perinteisissä” valintatilaisuuksissa eniten keskustelua on syntynyt asepalvelusta suorittavien tai suorittaneiden naisten kertoessa kokemuksiaan sekä
esitellessä kasarmeja. Nyt

nämä keskustelut ja tutustumiset jäivät toteutumatta. Todennäköisesti
niillä ei olisi ollut lopputulokseen eli päätökseen palveluksesta juurikaan vaikutusta, mutta ne olisivat
olleet arvokasta pohjatietoa palvelukseen valmistautumiseen liittyen niin
fyysisesti kuin henkisesti.
Lappilaiset nuoret naiset
ovat olleet reippaita ja
hyvällä mielellä, niin valintatilaisuuksis-sa kuin palveluksessakin - oli palveluspaikka sitten kotimaakunnassa tai etelässä.
Tänäkin vuonna, vaikkakin puhelinhaastatteluissa,
pystyi aistimaan hakijoiden innon ja halun tulla
suorittamaan naisten asepalvelusta. Jokaisella hakijalla on toki omat henkilökohtaiset syynsä, mutta
kaikilla on taustalla edelleen maanpuolustustahto
ja isänmaallisuuden kipinä.
Tulevat saapumiserät näyttävät, että nämäkin palvelukseen valitut naiset tulevat kulkemaan edeltäjiensä jälkiä, ja suoriutumaan tehtävistään kunnialla. Ylpeänä voimme
lähettää taas yhden valitun
joukon naisia palvelukseen
joukko-osastojen hyviin
tehtäviin.
Kirjoittaja majuri

Arto Lilja

KOIVUKLAPEJA
LÄNSIRAJALLA

P. 0400 830 031
Simo Rousu
Ylitornio
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Uudistettua
koulutusta jatketaan
Jääkäriprikaatissa
Noin 1100 nuorta aloittaa varusmiespalveluksensa Jääkäriprikaatissa 6.
heinäkuuta 2020. Sodankylään astuu palvelukseen
arviolta 660 ja Rovaniemelle 400 alokasta. Naisia
palveluksen aloittavista on
lähes 50. Uusi saapumiserä
tuo mukanaan tuoreiden
varusmiesten lisäksi myös
uudenlaista koulutusta,
kun Puolustusvoimien
Koulutus 2020 -ohjelman
laaja kokeilu jatkuu kaikissa Maavoimien joukkoosastoissa.
Jääkäriprikaati
on
mukana laajassa kokeilussa, jossa kehitetään asevelvollisten koulutuksen rakennetta, sisältöjä ja
menetelmiä. Kokeilu on
osa Koulutus 2020 -ohjelmaa, joka on Puolustusvoimien koulutusalan tämän
vuosikymmenen merkittävin uudistushanke. Koulutusta kehittämällä pyritään hyödyntämään yhä
paremmin varusmiesten
osaamista ja monipuolisia
oppimisvalmiuksia.
Koulutuksessa hyödynnetään aiempaa paremmin
teknologiaa, kuten simulaattoreita ja verkko-oppimismenetelmiä. Niiden
avulla opiskeltaviin asioihin pystytään tutustumaan
etukäteen ennen maastoharjoitusta. Näin saadaan
enemmän aikaa harjoitteluun maastossa.
Korona-epidemian aiheuttamat muutokset Puolustusvoimissa koulutuksen
toteutuksessa estivät laajan
kokeilun täysimääräisen
läpiviennin saapumiserän
1/20 osalta. Kokeilu tullaan uusimaan saapumiserällä tämän vuoksi uusimaan saapumiserällä 2/20.

Palvelus muodostuu
koulutusjaksoista

Jokainen alokas aloittaa palveluksensa kuuden
viikon pituisella alokasjaksolla sekä tätä seuraavalla kuuden viikon koulutushaarajaksolla. 12 palvelusviikon jälkeen koulutus eriytyy johtajakoulutukseen tai miehistön erikoiskoulutukseen. Palvelusajan pituus myös määrätään tässä yhteydessä.
Erikoiskoulutusjaksolla
miehistö koulutetaan henkilökohtaisen sodan ajan
tehtäväänsä kuuden viikon
aikana. Palveluksen loppupuolella sekä johtajat että miehistö harjoittelevat yhdessä sodan ajan
kokoonpanossaan jouk-

kokoulutusjaksolla, joka
kestää kuusi viikkoa.
Johtajakoulutukseen valitut aloittavat koulutushaarajakson jälkeen kuusi viikkoa
kestävällä aliupseerikurssin ensimmäisellä jaksolla
(AUK I). Aliupseerikurssin
ensimmäisen vaiheen jälkeen osa siirtyy Haminan
Reserviupseerikouluun. Aliupseerikurssin toinen jakso
(AUK II) on myös kestoltaan kuusi viikkoa.
Varusmieskoulutuksen
jaksot muodostuvat jatkossa kursseista, joille on
määritelty yhteiset tavoitteet ja sisällöt. Kursseilla
koulutettavat asiat muodostavat kokonaisuuksia,
joita käsitellään kurssiviikon aikana erilaisia opetusja oppimismenetelmiä
hyödyntäen. Tärkeimmät
kokonaisuudet on määritetty kriittiseksi osaamiseksi, mikä täytyy suorittaa
kurssin läpäisemiseksi.

Nykyaikaiset
koulutus- ja
oppimismenetelmät

Varusmiehet
käyttävät Puolustusvoimien
Moodle-oppimisympäristöä oppimisen tukena. PV
Moodlen kautta varusmiehet saavat käyttöönsä koulutusmateriaalia omatoimiseen opiskeluun, asioiden kertaamiseen ja osaamisensa testaamiseen.
Kurssiviikkoihin ja harjoitteisiin orientoidutaan
joko itsenäisesti tai ryhmissä. tämä voi olla lyhyiden opetusvideoiden katsomista, aiheeseen perehtymistä sotilaan käsikirjan
avulla tai johdettua ryhmäkeskustelua aamuisin järjestettävissä tietoiskuissa.
Asioihin ennalta perehtyminen tehostaa koulutusta. Kouluttajan johdolla
päästään asioihin aiempaa
syvemmälle ja niitä ehditään harjoittelemaan sekä
toistaa entistä enemmän.
Vuoden 2020 alusta
jokaisessa varusmiestuvassa on käytössä tablettitietokoneet, joilla varusmiehet voivat opiskella
verkko-oppimisympäristöissä. Simulaattoriavusteiset harjoitukset ja oppimisympäristöt mahdollistavat yksittäisen taistelijan
ja sotilasjoukon monipuolisen koulutuksen erilaisiin
taitoihin ja tilanteisiin.
Jo hetken aikaa käytössä
olleiden virtuaalikoulutusympäristöluokkien käyttöä
pyritään edelleen tehostamaan. Harjoitteet luo-
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Ajan hermolla

daan koulutuskausittain
tukemaan taistelijan kaksipuoleisilla simulaattoreilla
maastossa tehtäviä harjoitteita. Oppiminen huipentuu saman suorituksen
toteutukseen taisteluammunnoissa. Ohjelmistopäivitysten myötä ympäristöisä päästään harjoittelemaan suuremmissa kokonaisuuksina verkottuneesti
eri varuskuntien luokista.
Jääkäriprikaati saa käyttöönsä ensimmäiset sisäampumasimulaattorit kesän alussa sopivasti
ennen uutta saapumiserää.
Simulaattoreilla harjoitellaan perusampumataitoja ja taisteluammuntoja.
Simulaattorissa ammutaan replika-aseilla, joissa
on samanlaiset toiminnat ja rekyyli kuin oikeassa
aseessa. Ampumakokemus on muutenkin lähellä
oikeaa asetta, sillä äänet ja
valkokankaalle heijastettavat näkyvät ovat realistisia.
Simulaattorin tämän hetkinen asevalikoima kattaa
rynnäkkökiväärin eri versiot, Glock 17-pistoolin ja
66 KES 12-singon.

Toimintakykykoulutus

Sotilaan toimintakyvyn
kokonaisvaltainen kehittäminen aloitetaan alokasjakson ensimmäisellä viikolla, ja se jatkuu koko
palveluksen ajan. Koulutuksen tavoitteena on, että
asevelvollinen ylläpitää ja
kehittää omaa toimintakykyään palveluksen jälkeen
koko reservissä olon ajan.
Koulutus jakautuu taistelijan mieli ja taistelijan keho
-ohjelmiin.
Taistelijan mieli -koulutus auttaa varusmiestä
oman
motivaationsa
ymmärtämisessä ja vahvistamisessa, itseluottamuksen kehittämisessä sekä
opettaa työkaluja stressaavista tilanteista selviämiseksi ja toimintakyvyn
palauttamiseksi. Taistelijan
keho -ohjelmassa kehitetään varusmiesten fyysistä
kuntoa nousujohteisesti
sekä koulutetaan varusmiehille keinoja fyysisen
toimintakyvyn ylläpitämiseksi (esim. lepo, ravinto,
palautuminen, peruskunto,
kestävyysvoima).
Everstiluutnantti

Petri Sipilä

Jääkäriprikaatin
koulutuspäällikkö

Poikkeustila, valmiustila,
puolustustila vai sotatila?
Koronapandemian myötä Suomi asetettiin poikkeustilaan ja valmiuslain toimivaltuudet otettiin käyttöön. Tämä poikkeuksellinen toimi on vaikuttanut meidän
kaikkien elämään ja herättänyt paljon keskustelua. Uutisista päätellen asia on kuitenkin ollut varsin vähämerkityksinen maanpuolustuksen kannalta. Miten poikkeustila eroaa puolustustilasta ja onko sellaista kuin ”sotatila” edes olemassa?
Puhekielessä käytetään toisinaan ilmaisua sotatila, kun viitataan sodan aikaisiin
toimenpiteisiin. Erityisesti aseelliseen voimankäyttöön tunnutaan liittävän oletus,
että se on mahdollista vasta ”sotatilan” julistamisen jälkeen. Valtioiden uskotaan
myös antavan toisilleen ”sodanjulistuksia” ennen hyökkäystoimien aloittamista
(sillä aseellinen voimankäyttö muutoin olisi raukkamaista).
Todellisuudessa Suomen laki tai kansainvälinen oikeus eivät sisällä sääntöjä
sotatilasta tai sodanjulistuksesta. Valtuudet aseelliseen voimankäyttöön ovat voimassa jatkuvasti. Toisen maailmansodan jälkeen kansainvälinen oikeus on kehittynyt siten, että valtiot eivät enää anna sodanjulistuksia, koska ”voimankäyttö”
(kätevä kiertoilmaus sodalle) on lähtökohtaisesti sallittua vain itsepuolustukseksi
tai YK:n turvallisuusneuvoston päätöksellä.
Suomen laissa olevat viranomaisten toimivaltuuksia koskevat säännöt voidaan
jakaa viiteen kategoriaan. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat valtuudet, jotka ovat
jatkuvasti voimassa. Voidaan siis puhua normaaliolojen valtuuksista. Esimerkiksi
poliisilain (2011/872) 19 §:n mukaan poliisilla on oikeus käyttää ampuma-asetta,
jos kyseessä on välitöntä ja vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle aiheuttavan henkilön toiminnan pysäyttäminen eikä lievempää keinoa pysäyttämiseksi
ole käytettävissä.
Toiseen ryhmään lukeutuvat toimivaltuudet, jotka tulevat viranomaisten käyttöön tiettyjen olosuhteiden vallitessa, mutta ilman erillistä hallituksen tai eduskunnan päätöstä. Esimerkiksi tartuntatautilain (2016/1227) 58 §:n nojalla aluehallintovirasto voi päättää sulkea koulut, jos laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava
yleisvaarallinen tartuntatauti on todettu.
Kolmanteen ryhmään kuuluvat valtuudet, jotka voidaan poikkeusoloissa ottaa
käyttöön valmiuslain (2011/1552) nojalla. Valmiuslakia voidaan käyttää viidessä
eri tilanteessa, joihin lukeutuu vaarallisen tartuntataudin lisäksi myös Suomeen
kohdistuva aseellinen hyökkäys. Uudenmaan rajasulku säädettiin valmiuslain
118 §:n nojalla, jonka mukaan poikkeusoloissa voidaan tilapäisesti kieltää oikeus
oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella, jos se on välttämätöntä
ihmisten henkeä tai terveyttä uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi. Valmiuslain 110–115 §:ien nojalla on myös mahdollista määrätä sotilaallisen puolustusvalmiuden kohottamiseksi välttämättömistä toimista, kuten tavaroiden, palveluiden ja ajoneuvojen luovuttamisesta puolustusvoimien hallintaan.
Neljänneksi kategoriaksi voidaan hahmotella perustuslain (1999/731) 23 §:ään
sisältyvä mahdollisuus säätää perusoikeuksiin tilapäisiä poikkeuksia, jos tämä
on välttämätöntä Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen tai valmiuslain
mukaisten poikkeusolojen vuoksi. Omaisuudensuojaa loukkaava ravintoloiden
sulkeminen koronapandemian vuoksi toteutettiin näin (laki 153/2020).
Viidennen tilanteen muodostaa puolustustilalaki (1991/1083), joka voidaan
ottaa käyttöön valtiollisen itsenäisyyden turvaamiseksi ja oikeusjärjestyksen ylläpitämiseksi Suomeen kohdistuvan sodan tai siihen rinnastettavissa olevan vakavan yleiseen järjestykseen vaikuttavan tilanteen yhteydessä. Puolustustilalain 9
§:n nojalla voidaan esimerkiksi vangita henkilöitä, joiden epäillä todennäköisesti
syyllistyvän valtiopetokseen tai maanpetokseen taikka muuhun sellaiseen rikokseen, joka on omiaan vahingoittamaan tai vaarantamaan valtakunnan puolustusta tai sen turvallisuutta.
Kaikista edellä mainituista poiketen, aluevalvontalain (2000/755) mukaiset toimivaltuudet ovat voimassa jatkuvasti ja ilman erillistä päätöstä. Aluevalvonnalla
tarkoitetaan Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista.
Aluevalvontalain 31 §:n nojalla viranomaisella on aluevalvontatehtävää suorittaessaan oikeus käyttää tilanteen edellyttämiä voimakeinoja. Lain 33 § mahdollistaa myös henkilökohtaista asetta voimakkaamman, ”sotavarustein” tapahtuvan
voimankäytön. Aluevalvontalaki – joka on koko ajan voimassa eikä edellytä erillisen ”sotatilan” julistamista – mahdollistaa siis esimerkiksi sotilaan henkilökohtaisen rynnäkkökiväärin tai ilmavoimien Hornet-hävittäjän käyttämisen, jos tilanne
sitä vaatii.
Valmiuslain mukaiset poikkeusolot tai puolustustilalain
mukainen puolustustila mahdollistavat sen, että viranomaiset voivat ryhtyä yhteiskunnan toimintaa turvaaviin toimenpiteisiin. Sotilaalliseen voimankäyttöön ne eivät kuitenkaan vaikuta. Toisin kuin taistelu koronapandemiaa vastaan, sotilaallinen voimankäyttö ei siis edellytä virkamiesten, erinäisten asiantuntijoiden ja poliitikkojen keskinäistä
jahkailua, vaan tilanteen edellyttämät toimenpiteet voidaan
toteuttaa heti yksinkertaisella sotilaskäskyllä.

Tomi Tuominen

Kirjoittaja on reservin luutnantti ja oikeustieteen tohtori
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Rajavalvonnan paluu

Valtioneuvosto palautti väliaikaisen sisärajavalvonnan 19.3.2020 alkaen Ruotsin ja Norjan vastaisille rajoille.

Viime vuoden lopulla pandemiaksi levinneen koronaviruksen (COVID19) hallitsemiksi on maailmalla tehty erilaisia toimenpiteitä. Suomessa
Valtioneuvosto, osana kansallista koronaepidemian hallintaa, päätti tiistaina 17.3.2020 palauttaa väliaikaisesti sisärajavalvonnan Ruotsin ja
Norjan vastaisille rajaosuuksille. Päätöksen perusteella Rajavartiolaitos
aloitti sisärajavalvonnan torstaina 19.3.2020 klo 0000. Lapin rajavartioston vastuulle tuli yhdessä yössä uutta valvottavaa rajaosuutta 1224
km ja 11 rajanylityspaikkaa.
Valvonta käyntiin
pikavauhtia täysin
uudessa laajuudessa
Rajavartiolaitokselle ei
jäänyt paljoa aikaa Valtioneuvoston 17.3. tehdystä
päätöksestä toimeenpanna
sisärajavalvonta: kaksi vuorokautta. Toki suunnittelua
ja valmistelutyötä oli Rajavartiolaitoksen sisällä tehty
jo hieman pidempään,
mutta vasta hallituksen
päätökset ja niiden sisältö
ratkaisivat kuinka valvonta
käytännössä tulisi toteuttaa. Toimeenpanoa suunniteltiin ja valmisteltiin
osittain siis vielä tietämättä
tarkkaan kaikkia linjauksia

ja toteutukseen vaikuttavia
yksityiskohtia.
Väliaikaisesti palautetun sisärajavalvonnan käytännön rajavalvontatoiminnasta ovat vastanneet
pääasiassa kaksi vartiostoa: Lapin rajavartiosto
(LR) ja Länsi-Suomen
merivartiosto (LSMV).
Suomenlahden merivartiosto (SLMV) on vastannut Helsingin satamien ja
Helsinki-Vantaa lentoasemalla tapahtuvan valvonnan järjestelyistä. Rajavartiolaitoksen esikunta, joka
samalla toimii sisäministeriön rajavartio-osastona,
on vastannut valtionjohdon, ministeriötason ja

kansainvälisen toiminnan
(EU) vaatimista valmistelu- sekä koordinaatiotehtävistä.
Ihan tyhjästä ei kuitenkaan ole tarvinnut lähteä
liikkeelle. Sisärajavalvonnan palauttaminen ei
ole Rajavartiolaitokselle
ja Lapin rajavartiostolle
mikään uusi operaatio.
Toimeenpanoa on suunniteltu osana normaalia toimintaa ja myös toteutettukin käytännössä jo useamman kerran. Rajavalvonta
sisärajoille on palautettu
väliaikaisesti aikaisemmin
mm. EU-puheenjohtajakauden suurien kokousten
ajaksi. Tähän saakka raja-

valvonnan palauttamista
sisärajoille ei ole kuitenkaan toimeenpantu tässä
laajuudessa koskaan aikaisemmin.

Lisätukea
Lappiin muista
hallintoyksiköistä

Lapin rajavartioston vastuulle tuli yhdessä yössä
uutta valvottavaa rajaosuutta 1224 km ja 11
rajanylityspaikkaa. Näistä
Ruotsin vastaisella rajalla
sijaitsee viisi (5) ja Norjan
vastaisella rajalla kuusi (6)
rajanylityspaikkaa. Tämän
lisäksi itärajan valvonta
säilyi kahdella rajanylityspaikalla ja 380 km:n Venäjän vastaisella maastorajalla. Länsi-Suomen merivartiosto sai vastattavakseen Tornion rajanylityspaikan ja sen ympäröivän
rajaosuuden.
Heti alusta saakka oli
selvää, että Lapin rajavartiostolla ei tulisi riittämään omat resurssit näin
laajan operaation toimeen-

panoon. Tukea oli saatava
muualta, jotta olisi mahdollista tehdä ympärivuorokautisesti rajatarkastuksia ja -valvontaa. Rajavartiolaitoksen muista vartiostoista onkin ollut komennettuna lisätukea (henkilöstöä ja materiaalia) Lapin
rajavartioston tueksi merkittäviä määriä. Helpotusta
tilanteeseen toi samaan
aikaan kansainvälisen lentoliikenteen loppuminen
pohjoisilta lentokentiltä, ja
itärajan rajanylitysliikenteen käytännössä supistuminen lähes nollaan.
Sisärajavalvonnan väliaikaisen palauttamisoperaation toimeenpanoon on
lisämaustetta tuonut itse
koronavirus ja sen leviämisen hallinta. Tämä on
näkynyt erityisesti oman
toiminnan turvaamisessa
ja joukkojen käytön suunnittelussa. Lapin rajavartiostossa muodostui
varsin nopeasti toiminnan perusajatukseksi se,

että muodostetaan Ruotsin
ja Norjan vastaisille rajaosuuksille kaksi osastoa,
jotka vastaavat rajanylityspaikkojen ja niiden välisten alueiden valvonnasta.
Tukeville vartiostoille osoitettiin näiden osastojen
sisältä omat rajanylityspaikat, joiden miehittämisestä ne vastaavat kyseisten
osastojen johdon alaisuudessa. Tällä menettelyllä
on kyetty pitämään eri vartiostoista tuleva henkilöstö
omina kokonaisuuksina
vähentäen turhat ihmiskontaktimäärät minimiin toimivien joukkojen välillä. Jakoa on pyritty
noudattamaan myös mm.
ajoneuvojen käytössä ja
majoitusjärjestelyissä niin
pitkälle kuin vain on ollut
mahdollista. Tähän saakka
tehdyt ratkaisut ja henkilöstön tekemät omat toimenpiteet ovat tuottaneet
erinomaista tulosta.

Huolto myös
merkittävässä roolissa
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länsi- ja pohjoisrajoille

Rajanylityspaikat ja jäätiet länsi- ja pohjoisrajoilla poikkeusolojen aikana keväällä
2020.
Lähes kaikilta sisärajojen
rajanylityspaikoilta puuttui
operaation aloitusvaiheesta
tukeutumisinfrastruktuuri.
Joillakin paikoilla kyettiin
hyödyntämään yhteistyöviranomaisten tai muiden
toimijoiden tiloja, mutta
pääsääntöisesti sisärajavalvonta aloitettiin pelkästään
partioajoneuvoihin tukeutuen. Lapin rajavartioston esikunta ja Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillisen osaston alueelliset
yksiköt ovat tehneet koko
operaation ajan hartiavoimin töitä, jotta rajanylityspaikoille on saatu järjestettyä asianmukaiset työskentelyolosuhteet ja liikenteenohjausjärjestelyt. Rajanylityspaikoille on toimitettu mm. kontti- ja muita
tilaratkaisuja mahdollistamaan työskentely Lapin
oikukkaissa ja vaativissa
kevätolosuhteissa.

Lapin Raja
valmiina toiminnan
jatkumiseen

Artikkelin kirjoitusvaiheessa Valtioneuvosto on
jatkanut sisärajavalvontaa jo kaksi kertaa erillisillä päätöksillä. Sisärajavalvonta jatkuu viimeisimmän 7.5. tehdyn päätök-

sen mukaisesti Ruotsin ja
Norjan vastaisilla rajoilla
14.6.2020 saakka. Koronatilanteen kehittymistä Suomessa ja lähialueilla on
vaikea ennustaa. Samoin
on vaikeaa arvioida mitkä
ovat kansallisesti tarpeelliset ja riittävät hallintatoimet koronaepidemian
aikana. Talven väistyessä
Rajavartiolaitoksen tarve
käyttää resurssejaan itärajalla ja merialueilla kasvaa
merkittävästi, mikä omalta
osaltaan luo haasteita sisärajavalvonnan jatkamiselle.
Rajavartiolaitos ja Lapin
rajavartiosto ovat kuitenkin jatkossakin valmiina
tekemään oman osuutensa
yhteisissä ponnisteluissa
koronan voittamiseksi kaikissa olosuhteissa.

Teksti:
evl Janne Kurvinen,
Lapin rajavartioston
apulaiskomentaja
Kuvat:
Lapin rajavartiosto

Rajanylityspaikkojen järjestelyt”: Monelta rajanylityspaikalta puuttui toiminnan aloitusvaiheessa infrastruktuuri, johon tukeutua. Rajanylityspaikoille on toimitettu mm.
konttiratkaisuja mahdollistamaan työskentely Lapin vaativissa olosuhteissa.

Lapin rajavartiosto valvoo sisärajoja partioiden,
lennokkien ja teknisen
valvonnan avulla.
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Tasavallan presidentti on ylentänyt
seuraavat reservin upseerit 04.06.2020
Sotilasarvoon: MAJURI
Niska Marko Samuli

Rovaniemi 		 LAPALTSTO

Sotilasarvoon: KAPTEENI
Ahonen Antti Jussi
Henttunen Matti Olavi
Lahtela Ahti Kalervo
Männistö Kari Juhani
Romu Mikko Juhani

Rovaniemi		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Kemijärvi		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO

Sotilasarvoon: TEKNIKKOKAPTEENI
Hannula Mika Tapani
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Heikkinen Mikko Sakari
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Honkuri Kari Markku
Ylitornio		 LAPALTSTO
Kallio Jarno Kalevi
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Koivisto Antti Tuomas
Tornio		 LAPALTSTO
Lauhamaa Antte Kalervo
Kolari		 LAPALTSTO
Myllymäki Samuli Taavetti
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Riekki Jukka Artturi
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Salo Hannu Veli Juhani
Kittilä		 LAPALTSTO

Suuripää Matti Oskari
Virta Jarkko Eemeli

Inari		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Aimola Jarno Heikki Johannes Rovaniemi		 LAPALTSTO
Erola Markku Olavi
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Haase Antti Werner
Tornio		 LAPALTSTO
Herva Sauli Hannu Antero
Keminmaa		 LAPALTSTO
Jurmu Joonatan Henrik
Kemi		 LAPALTSTO
Karhu Jukka Tapio
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Korhonen Jukka Matti
Muonio		 LAPALTSTO
Lantto Juel Jaakko
Kolari		 LAPALTSTO
Lasanen Ville Jaakko Kalevi
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Nurmikumpu Sami Uolevi
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Romakkaniemi Iivari Pasi-Pekka Tornio		 LAPALTSTO
Taikina-aho Juha Antero
Inari		 LAPALTSTO
Väänänen Juho Aleksi
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Sotilasarvoon: VÄNRIKKI
Marjala Jari Tapani
Mikkola Juha-Pekka

Rovaniemi		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat
henkilöt reservissä 04.06.2020
Sotilasarvoon: SOTILASMESTARI
Mäntyvaara Tommi Matias
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Karonen Jyrki Petteri

Rovaniemi		 LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Aho Krista Maria
Forssten Henri Valtteri
Harju Tuomas Ensio
Hoppula Sami Kristian
Kokkoniemi Tommi Mikael
Koskela Hannes Antero
Lehmus Juha-Petteri
Määttä Arto Tapani
Määttälä Miika Kristian
Nylund Juha Martti

Sodankylä		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Tornio		 LAPALTSTO

Rapa Jukka Matias
Saari Matti Mikael
Vierelä Sami Eerik
Sotilasarvoon: KERSANTTI
Alaniemi Juha Matti
Aninko Akseli Markunpoika
Grundström Erkki Kaleva
Häkämies Antti Juhani
Kaarlejärvi Olli-Pekka
Kiviniemi Matias Aleksanteri
Lantto Anu Mirjami
Lento Mirka Maaria
Leskisenoja Sami Juhani
Linna Heikki Sakari
Mutanen Arthur Leevi
Piittisjärvi Martti Sakari
Roivainen Arttu Markus Ilari
Ruokanen Olli Reino Santeri
Siltala Tapio Timo Antero
Tulilehto Juuso Topias
Virkkula Kari-Antti

Rovaniemi		 LAPALTSTO
Tornio		 LAPALTSTO
Kemi		 LAPALTSTO
Tornio		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Tornio		 LAPALTSTO
Posio		 LAPALTSTO
Ranua		 LAPALTSTO
Kolari		 LAPALTSTO
Kolari		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Savukoski		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Kittilä		 LAPALTSTO
Kolari		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Kemijärvi		 LAPALTSTO

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Ahola Juhani Matias
Leinonen Jukka Toivo Tapani
Luokkanen Jari Lauri Matias
Pöyliö Veli-Pekka
Savukoski Henry Erik Mikael
Säynäjäkangas Niko Markus
Tikkala Juuso-Antti Johannes

Kittilä		 LAPALTSTO
Enontekiö		 LAPALTSTO
Tornio		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Bergman Niko Sakari
Jänkälä Kari Juhani Edvard
Karvonen Olli Johannes Samuli
Koivupalo Rami Juhani
Lankila Tommi Juhani
Mursu Kimi Kristian
Mäkelä Marko Uolevi
Nisula Pauli Kalevi
Seurujärvi Urho Kalevi
Sillanpää Tapio Henrik
Ylimartimo Timo Juhani
Ylimaunu Sami Asko Antero

Nokia		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Tervola		 LAPALTSTO
Tornio		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Sodankylä		 LAPALTSTO
Kemi		 LAPALTSTO
Sodankylä		 LAPALTSTO
Tornio		 LAPALTSTO
Simo		 LAPALTSTO
Keminmaa		 LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI
Hulbekkmo Eirik Andre
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Hurtig Kuisma Martin
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Kitti Juho-Oula Niilas
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Kokko Otso Ukko
Rovaniemi		 LAPALTSTO
Kärkkäinen Svante Kasper
Tervola		 LAPALTSTO
Mommo Jouni Tapio
Savukoski		 LAPALTSTO
Peltoniemi Riku Einari
Tornio		 LAPALTSTO
Puisto Ville Joonas
Sodankylä		 LAPALTSTO
Riipi Matti Yrjö Aleksi
Pello		 LAPALTSTO
Risku Mikko Antti Tapani
Sodankylä		 LAPALTSTO
Tervo Veli-Matti
Savukoski		 LAPALTSTO
Värriö Tuomas Erkki
Ylitalo Jussi-Pekka Samuli
Rovaniemi		 LAPALTSTO
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LAPIN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY
Häkinrinne 1, 96900 Saarenkylä

2 • 2020

Lapin Reservipiirien tukija jo 34 vuoden ajan.
Liity mukaan isänmaalliseen tukijajoukkoon.

NORDEA FI77 1134 3000 1431 65
Tue maanpuolustusta ja liity jäseneksi

300 € tukimaksulla saa yhteisöjäsen Lapin Nuija -lehteen 90
x 40 mm mustavalkoisen ilmoituksen jokaiseen numeroon
(4kpl/vuosi) ja 150 € maksulla 45 x 40 mm ilmoituksen.

Henkilöjäsen
Yhteisöjäsen

Henkilöjäsenten nimet painetaan jäsenlehteen.

50,00 €
300,00 tai 150,00 €

Alkkulanraitti 75, 95600 Ylitornio. Puh. 016 571 261.
Palvelemme ma 10–19, ti–pe 10–17

Antennit asennettuina
Häiriömittaukset alk. 0 €
KYSY TARJOUS
Miekojärven alueella.

Nyt teräväpiirtolähetykset... kysy lisää!

www.log45.fi – Klikkaa sisään!

• www.lakkapaa.com •
Varikonkatu 3 • 95420 Tornio
Teollisuustie 13 • 96320 Rovaniemi

Jouko Kauvosaari 0400 692 592

www.ybt.fi

Kotiapu
Rajatonta Hoivaa

Aavasaksan Taksiasema
Palvelusetelituottaja!

Puh. 0100 5134
24 h päivystys
myynti: merja.aavasaksantaksiasema@gmail.com

040 706 8910

+358 100 5134

riitta.irva@hotmail.com

www.aavasaksantaksiasema.fi

Hyödynnä ruotsin heikko kruunu!
Ostamalla jokivarren suurimmasta eräliikkeestä säästät selvää rahaa.
Laaja valikoima
Luoteja ja panoksia

Heti varastosta
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Säästä rahaa ja osta
Ultracom koiratutkasi
meiltä!
Ultracom R10

Vihtavuoren ruudit
1 kg alk. 83,90€
3,5 kg alk. 234,90€

706 €

Chiruca Nevada plus
Laadukas ja kevyt eränkävijöille
tehty vaelluskenkä
Nyt vain

188€

Hinnat laskettu kurssilla
10,60. Hinnat voimassa 31.7. asti

www.RMJakt.se • Hemvägen 9C , 957 31 Övertorneå
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Uuden kiväärijärjestelmän
Alkkulanraitti 52, 95600 YLITORNIO
Puh. (016) 571 021
ylitornionapteekki.ﬁ
Ma-Pe 9.00–17.00 • La 9.00–14.00

Aavasaksa

Uuden kiväärijärjestelmän on tarkoitus korvata tällä hetkellä palveluskäytössä vanhenevaa tarkkuuskiväärikalustoa Dragunovin ja TKIV85:n osalta. Kuvassa oleva TKIV2000 säilyy edelleen palveluskäytössä.

Avoinna: ma-pe 7–20, la 8–20, su 10–20

Puh. +358 16 578 301

Puolustusvoimien logistiikkalaitos solmi yhdessä
Sako Oy:n kanssa aiesopimuksen kotimaisten kiväärien tuotekehityksestä.
Yhteistyön tavoitteena on
kehittää Puolustusvoimille
uusi kiväärituoteperhe
parantamaan nykyistä suorituskykyä.
Aiesopimuksen mukaisesti Puolustusvoimat

antoi tarkat suorituskykyvaatimukset siitä, millainen uuden kiväärituoteperheen tulee olla. Hankinnan valmistelun kohteena oleva kiväärijärjestelmä K22 sisältää kaksi
asekonfiguraatiota: itselataava tarkkuuskivääri
tarkka-ampujien käyttöön
sekä tukiampujan kivääri
ryhmän tukiampujan käyt-

töön.
– On hieno mahdollisuus, että koko aseen tuotanto voitaisiin toteuttaa kotimaassa. Positiivisten työllistämisvaikutusten
lisäksi toteutuessaan hanke
parantaisi kansallista huoltovarmuutta, jolloin kriittisen puolustusmateriaalin
osalta osaaminen ja teknologia sekä asejärjestelmän

valmistus- ja korjauskyky
säilyisivät Suomessa, täsmentää jalkaväen tarkastaja, eversti Rainer Peltoniemi nyt syntyneen aiesopimuksen taustoja.
Peltoniemi kertoo, että
yhteistyön taustalla on pitkäjänteinen tarkka-ampujien suorituskyvyn kehittäminen. Nyt päämääränä
on sekä rakentaa kokonaan

PUUKAUPPAA JA
METSÄPALVELUITA

Kairatie 2, 96100 Rovaniemi

Tarjoamme metsänomistajille puukaupan
lisäksi kattavat metsän- ja luonnonhoitopal
velut sekä parhaan tavan kartuttaa metsään
perustuvaa varallisuutta. Otathan yhteyttä,
niin sovitaan tapaaminen.

Pello (pohjoinen) ja Kolari
Antti Mäki, puh. 040 350 3898
antti.maki@metsagroup.com
Pello (eteläinen) ja Ylitornio
Ville Vanha, puh. 0500 295 101
ville.vanha@metsagroup.com

Lohijärven Ainola Oy

www.metsaforest.com
l

l

Lohijärven Ainola Oy
Ainolantie 370
95670 Pessalompolo
www.ainola.net

ll

Vallan mainiot piirakat ja pullat
saatavissa S-Marketista ja
K-Supermarketista.

Avoinna ma-pe 10–17, la 10–14
Ylitornio • Kari 044 510 4099

Hautakivien lisänimikaiverrukset
Hautakivien entisöinnit
Tmi Tomi Rautio
040 720 2314
Länsipuolentie 91a, 95780 Sirkkakoski
info@hautakivikaiverrus.fi.
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kehitystyö alkaa
uutta suorituskykyä, että
korvata vanhaa kalustoa.
– Tavoitteena on luoda
uusi kyky, jolla korvataan
tällä hetkellä palveluskäytössä olevat vanhat 7.62
tarkkuuskivääri 85 pääosin
sekä 7.62 tarkkuuskivääri
Dragunov kokonaan, Peltoniemi kertoo.
Kehitteillä on kokonaan
uusi asekonfiguraatio, joka
tulee paremmin varusteltuna tarkka-ampujien
käyttöön ja kevyemmin
varusteltuna jääkäri- ja jalkaväkiryhmien tukiampujien käyttöön.
– Tarkka-ampujille
aseessa tulee olemaan
monipuolisempaa varustusta sekä optiikkaa, joka
mahdollistaa
pidemmät ampumasetäisyydet.
Muuten sama ase tulee
myös ryhmän tukiampujien käyttöön, Peltoniemi
selventää.
Uusi ase tulee Peltoniemen mukaan olemaan
kehittyneempi erityisesti
ergonomian ja käytettävyyden sekä tulinopeuden,
lisävarustelun että tähtäinoptiikan suhteen.
– Meidän vaatimus on,
että uudella aseella tulee
pystyä läpäisemään kevyesti panssaroituja ajoneuvoja sekä nykyaikaisinta
suojavarustusta. Aseen
kaliiperi on 7.62x51mm

NATO, joka mahdollistaa erittäin monipuolisen
ampumatarvikevalikoiman sekä tarjoaa edelleen
tulevaisuuden kehittämispotentiaalia, Peltoniemi
avaa.
Myös aseen pimeätoimintakyky on Peltoniemen
mukaan tärkeä ominaisuus
ja elementti, ja aseeseen
tulee pystyä integroimaan
tarvittava pimeätaisteluvälineistö.
Hanke on Peltoniemen
mukaan tarkoitus toteuttaa varsin nopealla aikataululla.

– Selkeä tavoite on, että
kiväärituoteperhe olisi
toimitusvalmis vuonna
2022. Varsin suoraviivainen ja tehokas aikataulu,
joka pitää sisällään tuotekehitystyötä, kenttäkokeet ja testaamisen. Tiivis
ja työntäyteinen jakso on
siis käynnistymässä, Peltoniemi kiteyttää.
Vaikka tällä hetkellä kyse
on yksinomaan suomalaisten hankkeesta, on kiväärituoteperheen kehitystyöhön mahdollista liittyä
myös muita osallisia.
– Mikäli muilla mailla

on saman tyyppisiä suorituskykyvaatimuksia ja
samankaltainen kehittämisohjelman mukainen
aikataulu kuin meillä, niin
myös niiden on mahdollista liittyä mukaan hankkeeseen, Peltoniemi toteaa.
Artikkelin on kirjoittanut

Leevi Larkivuo

Ruotuväki -lehteen

Tähtikampaamo
Annu Niskala
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Olen äitiyslomalla 6.9.2020 asti.
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Ensimmäinen valtakunnallinen
Turpotietäjä -kilpailu käydään
syksyllä
Turpotietäjäksi nimetty
jokavuotinen kilpailu
innostaa nuoria pohtimaan
turvallisuuspolitiikkaa ja
pyrkii vahvistamaan nuorison maanpuolustustahtoa. Turpotietäjä kilpailun
järjestävät Reserviläisliitto
ja Suomen Reserviupseeriliitto.
Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana myös
Historian ja Yhteiskuntaopin Opettajien Liitto
ja Kadettikunta. Mukaan
tavoitellaan alkuvaiheessa
vähintään sataa lukiota ja
tuhansia lukiolaisia. Tarkoituksena on tarjota
lukiolaisille turvallisuuspainotteinen Oikeusguru
ja Talousguru -tyyppinen
kilpailu.
Kilpailu on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa lukiot ja oppilaat
kilpailevat alueellisella
tasolla. Toiseen vaiheeseen,
valtakunnalliseen finaaliin, selviytyy alkukilpailussa parhaiten vastanneet.
Finaali käydään talvisodan
muistopäivänä 30.11. Helsingissä, jossa valitaan val-

takunnan paras Turpotietäjä.
Kilpailu sisältää monivalinta- ja esseekysymyksiä sekä käsitteiden määrittämistehtäviä. Turpotietäjä toteutetaan lukioiden
käytössä olevalla Abittijärjestelmällä. Reservipiirien tehtäviin kuuluu koevastausten pisteytys esseeja määrittelytyyppisten
tehtävien osalta. Tässä on
avuksi arvosteluohje, jonka
keskustaso laatii. Valtakunnalliseen loppukilpailuun
sisältyy lisäksi suullinen,
esittävä osuus.

Kilpailuorganisaatiot
koordinoivat
paikallisella tasolla
Kilpailun toteuttamista
varten reservipiireihin
muodostetaan keväällä kilpailuorganisaatiot. Lisäksi
nimetään kilpailupäälliköt,
joiden tehtävänä on osallistua koulutukseen ja vastata
alueen Turpotietäjä kilpailun läpiviennistä. Organisaation kokoonpanon
tulisi olla kilpailupäällikkö

+ 5 jäsentä, joista ainakin
yhdellä tulisi olla kokemusta opettajan työstä.
Reservipiirien tehtävänä
on järjestää Turpotietäjä
kilpailun ensimmäinen
vaihe. Kilpailuorganisaation on oltava yhteydessä
alueen historian ja yhteiskuntaopin aineopettajiin ja
rehtoreihin, tiedottaa paikallismedialle kilpailusta
sekä olla yhteydessä alueen
muihin maanpuolustusjärjestöihin ja toimijoihin.
Kilpailuorganisaatioiden
tulisi myös sopia 1-3 tutustumiskäyntiä per vuosi
maanpuolustusjärjestöjen
ja turvallisuusviranomaisten toimintaan.
Alkukilpailussa palkitaan alueen paras lukio,
alueen parhaat tietäjät ja
lukioiden kolme parasta
vastaajaa. Reservipiirien
tehtävänä on suunnitella ja
järjestää palkintojenjakotilaisuus ja tiedottaa siitä.
Lisäksi olisi suunniteltava
myös muuta tiedottamista
kilpailun järjestelyistä ja
tuloksista, tarjota juttuja
paikallismediaan sekä kir-
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Lapin alueellinen TURPO-tietäjä toimikunta:
Kilpailupäällikönä toimii
ruotsin opettaja, ylil res Annukka Kurvinen
Rovaniemeltä kurvinen.annukka(@)gmail.com
opistoupseeri, kapt evp
Pasi Purhonen Rovaniemeltä
(pasi.purhonen(@)pp4.inet.fi ja
historian sekä yhteiskuntaopin opettaja
vääp res Kari Murtola Enontekiöltä (kari.murtola(@)enontekio.fi

joittaa omille verkkosivuilleen ja someen.
Turpotietäjä kilpailun
taustalla ovat mm. Maanpuolustustiedotuksen
suunnittelukunnan vuosittaiset mielipidemittaukset, joiden mukaan nuorten maanpuolustustahto
on muita ikäryhmiä alhaisemmalla tasolla. MTS:n
uusimman 29.1.2020 julkaistun mielipidemittauksen mukaan 56 % alle
25-vuotiaista oli sotilaallisen puolustamisen kannalla, jos Suomeen hyökättäisiin. Vastaavasti yli
50-vuotiaista tätä mieltä
oli 74 %.

Turpotietäjä kilpailun tärkeät
päivämäärät
12.3. Piirien kilpailupäälliköiden nimeäminen
18.4. Kilpailupäälliköiden koulutustilaisuus
Helsingissä
11.–15.5. Kilpailukutsu lähetetään lukioihin
8.10. Alkukilpailu, jolloin valitaan loppukilpailuun
pääsevät ja palkitaan maakuntien parhaat tietäjät
30.11. loppukilpailu, jolloin valitaan valtakunnan
paras Turpotietäjä

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

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

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

Soita ja sovi
tapaaminen,
me
tarjoamme
kahvit.

Attendo Katajahovi
Attendon Mummola-hoivakodit tarjoavat ikäihmisille ja muisti
sairaille monipuolista tukea, lyhytaikaista hoivaa, seuraa ja
virikkeellistä toimin-taa – sekä omaa rauhaa, kodinomaisessa
huoneessa.
ATTENDO KATAJAHOVI
Asematie 1, 95600 Ylitornio
Hoivakodin johtaja
Eija Lakkapää p. 044 494 3580

16

2 • 2020

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

Lapin nuija

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

