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Hyvät Maanpuolustuksen 
ystävät

Olemme eläneet ja elämme vielä historiallisesti merkittä-
viä aikoja kun koko yhteiskunta on talvihorroksessa, niin 
myös meidän maanpuolustusaktiivien yhteiset tapaami-
set, erilaiset kurssit ja ampumatapahtumat ovat olleet 
joukkokokomaisuuksina seis, vain yksilöiden harrastus-
toiminta 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 kos-
kevat vielä, ties kuinka kauan. 

Tälle vuodelle suunniteltu pohjoismainen Kalottiot-
telu on jouduttu perumaan naapurivaltioiden kiinnos-
tuksen puutteen vuoksi. Niin kävi myös itse Kalottitapaa-
misen, koska koronaviruskaren-teenin vapautusta poh-
joismaiden välillä joudutaan vielä odottelemaan ja pää-
töksiä tapahtuman järjestämiseksi pitäisi tehdä hyvissä 
ajoin kutsujen lähettämiseksi sekä suuri osa osallistujista 
on yli 70-vuotiaita reserviläisiä, joten tapaaminen siirre-
tään ensi vuoteen. Samoin on käynyt myös valtakunnalli-
sille suurille tapahtumille ja kilpailuille.

Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto ovat 
yhdessä kadettikunnan sekä Historian ja yhteiskuntaopin 
opettajien liiton kanssa käynnistäneet lukioissa turvalli-
suuspolitiikkaa ja kokonaisturvallisuutta käsittelevän kil-
pailun. Piirimme on myös nimennyt työryhmän kilpailun 
toteuttamiseksi myös lapin alueella. Turpo-kilpailupääl-
likkönä toimii Annukka Kurvinen ja hänellä on ympä-
rillään työryhmä, joka koordinoi kilpailun toteuttamista. 
Alkukilpailu toteutetaan lukioissa 8.10.2020 ja valtakun-
nallinen loppukilpailu 30.11.2020 Helsingissä. Tästä kil-
pailusta kaavaillaan jokavuotista tapahtumaa.

Koronarajoitteista vapaata toimintaa odotellessa.

Seppo Rautiainen
piirien tj

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 aktiviteette-
jämme 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 
koronatartuntamahdollisuu-
det. Yhtään virustartuntaa ei 
ole Jääkäriprikaatissa esiinty-
nyt. Varusmiehille nämä jär-
jestelyt ovat myös antaneet 
omat haasteensa.

Heinäkuussa palvelukseen 
astuville varusmiehille ja puo-
lustusvoimien henkilökun-
nalle uuden ikäluokan saapu-
minen varuskuntiin eri puo-
lilta Suomea luo myös omat 

haasteensa tässä tilanteessa. 
”Tästäkin me selviämme”
Kokouksia olemme pitäneet 
etänä. Me amatööritkin olemme 
oppineet nykyaikaisia applikaa-
tioita käyttämään. Tästä jää var-
mankin hyödyllisiä käytäntöjä 
tulevaisuuteenkin. Aina ei tar-
vitse ajaa satoja kilometrejä 
jokaisen kokouksen vuoksi. 

Reserviläiset ovat vaalineet 
maanpuolustustahtoa kynt-
tilöin ja seppeleiden laskuin 
talven ja kevään aikana huomi-

oimalla historiallisia merkki-
päiviä, kuten Talvisodan päät-
tymispäivää, Kansallista vete-
raanipäivää sekä Kaatuneiden 
muistopäivää. Tilaisuuksia on 
striimattu sosiaaliseen maa-
ilmaan ja tätä kautta jaettu 
hyvin laajalle.

Jäsenet ovat pitäneet kii-
tettävästi yhteyttä ja auttami-
sen ilmapiiri on ollut selvästi 
havaittavissa. Suomalaiset 
ovat tottuneet ottamaan vas-
taan selviä ohjeita ja käskyjä. 
Tämä asenne on ollut etuna 
sääntöjen noudattamisessa ja 
tautitilastojen paranemisessa.

H u o l t o v a r m u u d e s s a 
saimme ”kynsillemme”, kun 
saimme havaita, että eihän 
kaikki ollutkaan niin hyvin 
kuin niiden luultiin olevan. 
Nyt onneksi kotimaisia toi-
mintoja on käynnistetty ja 
olemme saaneet todeta, että 
jos emme itse huolehdi tur-

Poikkeuskevät takana – uusi normaali edessä?

Kulunut kevät on ollut hyvin 
poikkeuksellinen ajanjakso 
16.3.2020 lähtien, jolloin Covid-
19 tartuntatautitilanne – tut-
tavallisemmin koronatilanne - 
pakotti valtiovaltaa ottamaan 
käyttöön historiallisesti valmi-
uslain pykäliä käyttöön tämän 
vaarallisen tartuntataudin hil-
litsemiseksi sekä tukahduttami-
seksi Suomessa. Jo tuo, että val-
miuslaki otettiin osittain käyt-
töön, on hyvin poikkeuksellista. 
Se tapahtui nyt ensikerran sitten 
viime sotien.

Kevään aikana suositukset, 
ohjeet ja määräykset ovat tahto-
neet 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 hämmenty-
neenä seurannut muutamien 
oikeusoppineiden asiantunti-
joiden halua haastaa tässä tilan-
teessa sitä, onko tietyt perus-
oikeuksien rajoitukset nyt var-
masti syntyneet pilkulleen. Eri-
tyisesti tämä on koskenut mat-
kustusrajoituksia. 

Millähän asiantuntemuk-
sella nämä oikeustieteilijät ovat 
korottaneet arvoon arvaamat-
tomuuteen esim. perustuslain 9 
§:n mukaisen liikkumisvapau-
den suhteessa 7 §:n mukaiseen 
oikeuteen elämään ja turvalli-
suuteen? Kysymys on eettinen 
ja tätä on varmasti itse kunkin 
hyvä pohtia tykönään. Kaikki 
me kuitenkin allekirjoitamme 
sen, että perusoikeuksien rajoi-
tusten tulee olla oikeassa suh-
teessa varjeltavaan hyvään, 

tässä tapauksessa oikeuteen elä-
mään ja turvallisuuteen. Kriisin 
päällä ollessa ei kuitenkaan pidä 
kenenkään pidä lähteä keikutta-
maan venettä eikä besserwisse-
röimään vakavilla asioilla. 

Asioista on myös opiksi otetta-
vaa ja sen aika tulee, että katso-
taan sitä, mitä olisi pitänyt tehdä 
toisin. Nämä opit on käytettävä 
myös valmiuslainsäädännön 
kehittämiseksi. Nyt on myös 
hyvä aika pohtia sitä, olisiko 
tulevaisuuden poikkeustilantei-
den ja kriisien hallinnassa hyö-
dynnettävissä mm. reservijär-
jestöjen esitystä erillisen vara-
usrekisteriä turvattaessa yhteis-
kunnan elintärkeitä toimintoja 
kriisi- ja poikkeusoloissa. 

Kevään aikana olemme oppi-
neet eristäytymään karantee-
nin omaisiin olosuhteisiin, pitä-
mään sosiaalista etäisyyttä, etä-
työskentelemään ja -kokous-
tamaan. Enää emme kättele 
emmekä halaile harkitsematto-
masti. On sanottu, että meille 
jäykille suomalaisille on helpo-
tus palata neljän metrin etäi-

syyteen nyt edellytetystä metrin 
kahden etäisyydestä.

Lisääntynyt etätyöskentely on 
tuonut monille ihmisille myös 
lisääntynyttä vapaa-aikaa, mitä 
on käytetty mm. lisääntyvästi 
omasta fyysisestä kunnosta huo-
lehtimiseen. Tämän soisi jatku-
van myös nyt kun alamme pik-
kuhiljaa palata normaaliin. Myös 
yhdistystoiminnoissa etäkoko-
ukset ovat tulleet jäädäkseen. 
Itseasiassa vapaaehtoiskentällä 
tämä tulee olemaan dramaatti-
nen muutos, missä pelkästä kas-
vokkain kokoustamisesta siir-
rytään suurelta osin etäyhteyk-
sillä tapahtuviin kokoontumi-
seen. Tässäkin on hyvä varmas-
tikin hakea etä- ja lähitapaamis-
ten osalta hyvää toimivaa kombi-
naatiota.

Nyt kun valtioneuvoston suosi-
tukset sekä Aluehallintovirasto-
jen päätökset sen uudelleen mah-
dollistavat on meidän reservi-
läisyhdistysten hyvä avata myös 
omaa harrastetoimintaamme 
sekä aktiivisesti järjestää taas 
tauon jälkeen mm. ampuma- ja 
muuta toimintaa, joille selvästi-
kin on entisestään vahvistunut 
sosiaalinen tilaus. Sitähän osoit-
taa mm. hiljattain julkistetun 
maanpuolustuskyselyn tulokset 
– korona-aika näyttäisi jopa vah-
vistaneen suomalaisten maan-
puolustustahtoa. Nyt on hyvä 
takoa, kun rauta on kuumaa.

Onnittelut vielä Puolustusvoi-
mien lippupäivänä ylennyksen 
saaneille reserviläisille. Olette 
sen ansainneet. Ylennykset tule-
vat aina ansioista ja ne palvele-
vat sodan ajan reserviläisarmei-
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vallisuudestamme, niin 
ei siitä huolehdi kukaan 
muukaan. 

Puolustusväl inehan-
kintoja ei tosiaankaan ole 
vara lykätä tuonnemmaksi. 
Mahdollisena kriisiaikana 
niitä ei ole enää saatavissa.

Onnitteluni ammattiin 
valmistuneille, uusille yli-
oppilaille, sotilasarvossa 
ylennetyille, huomionosoi-
tuksia saaneille ja reserviin 
siirtyville varusmiehille.

Hyvää ja turvallista kesää.
Simo Rousu

jan tarpeita sekä esimies-
järjestelmää. Onnea myös 
muille muutoin palkituille.

Hyvää koronavapaata 
kesää toivottaen, pysykää 
terveinä.

Tero Hyttinen
Lapin Reserviupseeri-
piirin puheenjohtaja, 

Lapin nuija -lehden 
päätoimittaja

Ps. Suomen Postin nostet-
tua voimakkaasti vuoden-
vaihteessa jakelukustan-
nuksia olimme pakotet-
tuja hieman heikentämään 
tästä numerosta alkaen 
lehden painopaperia 70 
grammaisesta 54 grammai-
seen. Toivottavasti tämä ei 
olennaisesti heikennä tär-
keän maanpuolustusleh-
temme 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 kunnia-
käyntejä 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 itse-
näisyyden puolesta.

Alatornion sankaripatsaalle laskettiin seppelettä Kaatuneiden muistopäivänä 
17.5.2020.

Tervolan ja Ylitornion sankaripatsaille laskettiin seppele niin Valtakunnallisena Veteraanipäivänä 27.4.2020 kuin 17.5.2020 Kaatuneiden muis-
topäivänä.
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VAPEPA koulutti vapaaehtoisia 
taajamaetsintään Ylitorniolla
Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun koulu-
tettiin Ylitorniolla 15.2.2020 uusia vapaa-
ehtoisia sekä myös jo ennestään toimin-
nassa mukana olevia taajamaetsintään. 
Ylitornion koulutukseen osallistui noin 40 
henkilöä valtaosin Ylitorniolta, mutta oli 
myös muutamia koulutettavia lähipaikka-
kunnilta. Koulutuksesta vastasivat Jari Sep-
pälä ja Jukka-Pekka Uppa Lapin Poliisista 
sekä Annikki von Pandy Suomen punaisen-
ristin (SPR) Lapin Piiristä.

Aamupäiväl lä  MSO 
(Managing Search Ope-
ration) etsintää käytiin 
lävitse ensin teoriassa noin 
kolmen tunnin ajan Yli-
tornion kunnanvirastolla, 
minkä jälkeen kokoon-
nuttiin Lapin Pelastuslai-
toksen Ylitornion palo-
asemalle, minne perus-
tettiin VAPEPAn johto-
keskus, kuten oikeassakin 
etsintätilanteessa ja VAPE-
PAn kolmihenkisille etsin-
täpartioille jaettiin kulle-
kin oma etsintälohkonsa 
ja heidät lähetettiin ”maas-
toon” 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 Rovanie-
meltä löysi myös oman 
”maalihenkilönsä” ladun 
varrelta kuusen alta hyvä-
voimaisena.

Kadonneen 
etsintä on aina 

viranomaisjohtoista

Kadonneen henkilön 
etsintä on aina viranomais-
johtoista toimintaa. Poliisi 
johtaa kadonneen henki-
lön etsintää maalla ja sisä-
vesillä sekä rajavartiolaitos 
merialueella. Kun kadon-
neesta on tehty ilmoitus 
yleiseen hätänumeroon 
112 aloittaa Poliisi toimin-
nan suorittamalla lähiet-
sintää rakennuksissa, mah-
dollisilla reiteillä, kohteissa 
jne. 

Toki kadonneen läheiset 
voivat tehdä omatoimista 
etsintää tapahtumapaikalla 
jo ennen kuin viranomaiset 
pääsevät kohteeseen. Tämä 
voi olla esim. pihan ja naa-
puripihojen tarkastamista 
kävellen, rakennusten tar-
kastusta, läheisten kohtei-
den tiedustelua. Tiedus-
telut naapureilta ja kave-
reilta ovat tärkeitä alkutoi-

mia kadonneen etsinnässä. 
Omatoimisessa etsinnässä 
on tärkeää huomioida teh-
tyjen toimien kirjaaminen 
– esim. koiratoiminnan 
kannalta.

Kun viranomaiset – 
poliisi tai rajavartiolaitos – 
ottavat vastuun etsinnästä 
harkitsevat he sen, missä 
vaiheessa etsinnän avuksi 
hälytetään Vapaaehtoi-
nen pelastuspalvelu. Vaa-
rallisen henkilön etsintään 
viranomaiset eivät käytä 
vapaaehtoisvoimia. 

Kun Poliisilta tulee etsin-
täpyyntö VAPEPAn val-
miuspäivystäjälle suorit-
taa tämä hälytyksen ns. 
OHTO-jär jestelmässä, 
johon kirjautuneet vapaa-
ehtoiset etsintäalueella 
saavat hälytyksen teksti-
viestinä kännykkäänsä.

VAPEPA perustaa etsin-
täpaikalle oman VAPEPA 
-keskuksen, joka toimii 
yhteistyössä Poliisin perus-
taman tilannekeskuksen 
kanssa ja Poliisin johta-
mana. Kaikki etsintöihin 
mukaan tulevat VAPEPA 
vapaaehtoiset sekä muut 
vapaaehtoisetsijät kirjataan 
etsintään mukaan, jaetaan 
partioihin, joille annetaan 
etsintä tms. tehtävä. 

Mukaan tulevat vapaaeh-
toiset toimivat oman sivii-
litilanteensa mahdollista-
missa rajoissa, joten mitään 
pakkoa ei ole olla mukana, 
jos ei ehdi. VAPEPA kes-
kuksessa varmistetaan 
myös se, että vapaaehtoi-
nen on kykenevä etsin-
tään fyysisesti. Etsinnästä 
poistuminen tapahtuu 
myös VAPEPA-keskuk-
sen kautta. Tämä mahdol-
listaa myös sen, että etsi-
jöille korvataan VAPE-
PAn toimesta mm. heidän 
matkakulunsa. Vapaaeh-
toiset ovat myös vakuu-
tettuja etsinnän aikaisessa 
toiminnassaan tapaturman 
varalta.

Vapaaehtoiset etsijät 

saavat tehtävään VAPEPAn 
huomioliivin sekä repun-
suojuksen. Etsijällä tulee 
olla maastokelpoiset vaat-
teet ja kengät sekä repussa 
mm. juotavaa ja pientä 
evästä niin, että pärjää 
etsinnöissä noin kuusi 
tuntia. VAPEPA järjes-
tää aina etsijöiden huollon 
etsinnän aikana. Vapaa-
ehtoiset toimijat sitoutu-
vat vaitiolovelvollisuuteen 
etsintätehtävässään saa-
mista tiedoista. Etsintäope-
raation aikana VAPEPA-

keskuksessa syntynyt 
dokumentaatio luovute-
taan viranomaisille.
Meidän jokaisen apua 

voidaan tarvita

Vapaaehtoinen pelas-
tuspalvelu on usein kor-
vaamaton apu kadon-
neen etsinnöissä. Hätä ja 
huoli läheisen kadotessa 
on suuri. Silloin vapaaeh-
toisten etsijöiden merkitys 
viranomaisten kanssa teh-
tävässä yhteistyössä on val-
tavan tärkeä.

Lapin maakunnassa-
kin on oltu useita kertoja 
mukana etsinnöissä niin 
maalla kuin vesistöissä-
kin.  Vapaaehtoisten tar-
joama apu on ollut mer-
kittävä. Inhimillinen hätä 
kadonneen tilanteesta kos-
ketta usein laajaa piiriä 
ihmisiä. Vuosittain etsin-
töjä tehdään koko maan 
tasolla noin 26 000 kap-
paletta. Kun viranomais-
ten resurssit ovat rajalliset, 
niin vapaaehtoisten mer-
kitys etsinnöissä kasvaa ja 

voi osaltaan ratkaista sen 
löytyy etsittävä elossa. 

Tämän vuoksi olisi tär-
keää saada mukaan lisää 
lappilaisia reserviläisiä-
kin mukaan Vapepan toi-
mintaan. Ilmoittautumalla 
mukaan toimintaan, et 
sitoudu lähtemään jokai-
seen etsintään, ainoas-
taan silloin, kun sinulla on 
siihen mahdollisuus. 

Tero Hyttinen

Voit ilmoittautua 
mukaan VAPEPA 

-toimintaan

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 Rovaniemellä touko-kesäkuun vaihteessa kirjattiin sisään vapaaehtoisen pelastus-

palvelun väkeä tulvatehtäviin Kulpintörmälle perustetussa VAPEPA johtokeskuk-
sessa. Kuva Sippo Nevalainen.

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

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

MPK:n koulutus keskeytettynä pääosin 
heinäkuun loppuun asti
Valtioneuvosto on väljen-
tänyt kokoontumisrajoi-
tuksia niin, että 50 henki-
lön kokoontumiset ovat 
kesäkuun alusta (1.6.2020) 
lähtien mahdollisia. Uusi 
linjaus mahdollistaa viran-
omaisohjeiden puolesta 
sen, että MPK voi aloit-
taa pienimuotoisten kou-
lutustapahtumien järjestä-
misen.

Tällä hetkellä isompien 
harjoitusten järjestämi-
nen ei vielä ole mahdol-
lista varuskuntaympäris-
tössä. Koulutus on siis kes-
keytyksissä 31. heinäkuuta 
saakka isojen harjoitusten 
osalta.

Koulutuksessa otetaan 
huomioon paikalliset olo-
suhteet ja varuskuntien 
linjaukset koulutuksen 
käytännön toteuttamisesta. 
Koulutustilaisuudet jär-
jestetään siten, että kurs-
silaiset eivät ole kosketuk-
sissa varusmiehiin eivätkä 
Puolustusvoimien henki-
lökuntaan, eivätkä he käytä 
samoja sisätiloja. Koulutus 
pyritään järjestämään etu-
päässä ulkotiloissa esimer-

kiksi ampumaradoilla.
MPK valmistautuu 

käynnistämään muun kou-
lutuksen jälleen 1. elokuuta 
alkaen, mikäli koronaepi-
demian tilanne sen mah-
dollistaa.

MPK:n 
verkkokursseja 

kehitetään
MPK:ssa tehdään parhail-
laan töitä koulutuksen laa-
jentamiseksi verkkokurs-
seiksi tai monimuoto-
opinnoiksi. Poikkeusti-
lanne on saanut reserviläi-
set kouluttautumaan verk-
kokursseille.

Ve r k k o k o u l u t u k s e n 
kehittäminen on ollut 
vuoden 2020 toiminta-
suunnitelmassa, mutta 
nyt olemme nopeutta-
neet tahtia parhaamme 
mukaan. Pitkäntähtäimen 
tavoitteena on, että koulu-
tukseen liittyy aina etukä-
teen opiskeltava etäopis-
kelujakso niin, että viikon-
lopun harjoituksissa pääs-
tään suoraan harjoitteluun, 
kertoo MPK:n verkkokou-
lutuksesta vastaava erikois-
suunnittelija  Olli Parkki-

nen.
Opiskelijoita verkko-

kursseilla on ollut yli 1 800, 
ja määrän odotetaan kas-
vavan päivittäin. Osa kurs-
seista on sellaisia, joille voi 
koko ajan tulla mukaan ja 
osa etenee tietyn aikatau-
lun mukaan. Suurin osa 
käynnissä olevista kurs-
seista on PVMoodlessa. 
Tavoitteena on, että verk-
kokoulutukseen voi osal-
listua matalammalla kyn-
nyksellä.

Osa verkkokoulutuk-
sista on suunniteltu siten, 
että niiden suorittami-
sesta saa rinnasteisen ker-
tausharjoituspäivän. Kaikki 
uudet verkkokoulutusava-
ukset tähtäävät siihen, että 
reserviläiset ja muut turval-
lisuuskoulutuksesta kiin-
nostuneet voivat pitää val-
miuksiaan yllä nytkin, kun 
koulutusta ei pystytä jär-
jestämään lähiopetuksen 
keinoin.  Verkkokoulutus 
ei kuitenkaan tule korvaa-
man tulevaisuudessa lähi-
koulutusta, joka on tärkein 
ja luontevin koulutuksen 
tapa.

Ve r k ko kou lutu k s e n 
kehittäminen  palvelee 
kaikkia MPK:n toimin-
taan osallistuvia nykyi-
sessä poikkeustilanteessa, 
mutta nyt tehtävä kehi-
tystyö kantaa myös epi-
demian jälkeiseen aikaan. 
Verkkokoulutuksen kehi-
tyksessä mukana ovat niin 
henkilökunta kuin vapaa-
ehtoisetkin.

Moni meistä miettii, 
milloin tämä korona-aika 
loppuu, koska arki taas 
jatkuu? Milloin saamme 
taas tavallisesti liikkua ja 
tavata ihmisiä? Suoma-
laiset joutuvat sietämään 
epätietoisuutta useiden 
rajoitusten kestosta ja voi-
massaolosta vielä jonkin 
aikaa.

MPK tekee tarvitta-
via muutoksia koulutus-
ten aikatauluihin valtio-
neuvoston ja viranomais-
ten suositusten mukaisesti. 
Ajantasainen tieto tilan-
teesta löytyy MPK:n uuti-
sista: www.mpk.fi/ajan-
kohtaista.

Kaikesta epätietoisuu-
desta huolimatta toivotan 

teille oikein hyvää kesää! 
Lapin luonto ympäril-
lämme tarjoaa juuri nyt 
parastaan, nautitaan siitä!

Antti Tölli

Valmiuspäällikkö
Maanpuolustus-

koulutusyhdistys
Pohjois-Suomen

 maanpuolustuspiiri

MPK aloitti koulutustoiminnan pienissä alle 50 henkilön 
ryhmissä 1.6.2020 alkaen. Piirien omilta kotisivuilta ja 
koulutuskalentereista löytyy lisätietoa kunkin piirin kou-
lutuksista www.mpk.fi/koulutuspaikat

Koulutuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL) suosituksia turvaväleistä ja hygieniasta. 
THL:n viimeisimmät ohjeet löytyvät aina THL:n verkko-
sivuilta.

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 alkoho-
lipitoista käsihuuhdetta, ota kerralla määrä, jolla pystyt 
hieromaan kätesi kauttaaltaan.

• Jos yskittää, yski nenäliinaan, heitä nenäliina sekajät-
teeseen. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski hihasi yläosaan. 
Älä yski kämmeneesi.
Ennen kurssia

• Henkilöt, jotka ovat käyneet ulkomailla 14 vuoro-
kautta ennen koulutuksen alkua, eivät voi osallistua kou-
lutukseen.

• 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 toi-
mistoon
Kurssin aikana

• Kurssinjohtaja voi poistaa kurssilta henki-
lön, joka kärsii kuumeesta, hengitystieinfek-
tiosta tai muista COVID19-viruksen tunne-
tuista oireista.

• Sairastunut eristetään välittömästi muista 
ja sairastunutta ohjeistetaan ottamaan välittö-
mästi oman kotikuntansa terveydenhuoltoon 
puhelimitse jatko-ohjeiden saamiseksi.

• Käsihygienian järjestämistä ja käyttöä val-
votaan 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 jäl-
keen kurssin päättymisestä, asiasta olisi hyvä 
informoida myös kurssin järjestänyttä piiriä. 
Ketään ei voida velvoittaa kertomaan terveys-
tietojaan, mutta näin meillä on parhaat mah-
dolilsuudet yhdessä estää viruksen mahdolli-
nen leviäminen.

• Mikäli joku sairastuu kurssilla, terveysvi-
ranomainen huolehtii tiedottamisesta mah-
dollisesti altistuneille ja MPK tukee tarpeen 
mukaan.
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Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen 
valintatilaisuus 2020
Lapin aluetoimisto järjesti naisten vapaa-
ehtoisen asepalveluksen valintatilaisuuden 
Rovaniemellä puhelinhaastatteluna 21. ja 
22.4.2020. 

Vuonna 2020 määräaikaan 
1.3. mennessä hakemuksen 
jätti 41 lappilaista naista. 
Lisäk-si yksi Keski-Suo-
men aluetoimiston hakija 
osallistui opiskeluiden 
vuoksi haastatteluun Rova-
niemellä. Lapista hakeu-
tuneiden määrä kasvoi 
mukavasti edellisvuodesta, 
jolloin lappilaisia hakijoita 
oli 27. Myös valtakunnal-
lisesti hakijoiden määrä 
kasvoi; vuonna 2020 haki-
joita oli 1428, kun vuonna 
2019 heitä oli 1265.

Korona-pandemia aihe-
utti muutoksia myös nais-
ten vapaaehtoisen asepal-
veluksen valin-tatilaisuu-
den järjestelyihin. Vielä 
maaliskuun lopussa tavoit-
teena oli pitää valintatilai-
suus normaalisti Some-
roharjulla 21.4.2020. 
Korona-epidemian vuoksi 
määräykset tiukentuivat ja 
seuraavaksi valmisteltiin 
valintatilaisuuden pitä-
mistä usean päivän aikana 
päivittäin kahdessa osas-
tossa siten, että yhdessä 
osastossa olisi ollut kor-
keintaan noin 10 hakijaa. 
Lopulta Maavoimien esi-
kunta kielsi valintatilai-
suuden järjestämisen siten, 
että hakijat tulevat paikan-

päälle. Lapissa valintati-
laisuus toteutettiin puhe-
linhaastatteluina 21. ja 
22.4.2020.

Muuttuneista tilanteista 
johtuen hakijoita lähestyt-
tiin useita kertoja sähkö-
postitse ja puhe-limitse. 
Ensin hakijoille lähettiin 
kutsu koottuun ”perintei-
seen” valintatilaisuuteen. 
Seuraavana hakijajoukosta 
muodostettiin neljä osas-
toa ja jokainen sai uuden 
kutsun johonkin neljästä 
osastosta. Lopulta tehtiin 
päätös puhelinhaastatte-
luista ja hakijoille lähettiin 
sähköpostilla siitä ilmoitus 
sekä infopaketti. Lisäksi 
soitettiin jokaiselle ja var-
mistettiin, että hakija oli 
saanut tiedon puhelinhaas-
tatteluajankohdasta sekä 
infopaketin. 

Hakijoille lähetetyssä 
infopaketissa oli sama 
materiaali mitä heille olisi 
kerrottu oppitun-neilla. 
Maavoimien esikunnan 
valmistelemassa ja aluetoi-
miston täydentämässä esi-
tysaineistossa oli keskei-
siä asioita liittyen asepal-
velukseen ja sen aloittami-
seen sekä naisten oikeuksia 
ja velvollisuuksia asepal-
veluksessa. Lisäksi pake-

tissa oli mm. ohjeet miten 
ennakkoterveystarkastus-
kustannuksista haetaan 
korvauksia sekä hyödylli-
siä linkkejä tiedonhakuun 
asepalvelukseen liittyen.

Varsinaisen puhelinhaas-
tattelun suorittivat majuri 
Reijo Hiltunen ja kapteeni 
Aku Saarelainen soitta-
malla kaikille hakijoille 21. 
ja 22.4.2020 aikana. Haki-
joilla oli tiedossa suunnil-
leen, milloin heille soite-
taan, jotta he tiesivät varata 
rauhallisen hetken haastat-
telua varten. Haastattelussa 
keskeisiä selvitettäviä asi-
oita olivat hakijan terveys-
tilanne, fyysinen kunto ja 
motivaatio. Kaikki edellä 
mainitut asiat vaikuttivat 
siihen yhteen päätökseen, 
joka haastattelun aikana 
tehtiin eli päätös palve-
luskelpoisuudesta. Nais-
ten vapaaehtoiseen asepal-
velukseen valinnan yhtey-
dessä päätetään, että hakija 
joko on palveluskelpoinen 
(palveluskelpoisuusluokka 
A tai B) tai ei ole palvelus-
kelpoinen, mikä aiheuttaa 
hakemuksen hylkäämisen. 
Muita palveluskelpoisuus-
luokkia kuin A tai B ei pää-
sääntöisesti käytetä. Haas-
tattelussa tärkeässä osassa 
olivat ennakkoterveystar-
kastuksen tulokset. Lisäksi 
saatiin muutamista haki-
joista aluetoimiston tar-
kastuslääkäriltä kommen-
tit. Tosin nekin perustui-
vat ennakkotarkastustu-

loksiin. Puhelinhaastattelu 
aiheutti haastetta, koska 
henkilöitä ei nähty eikä 
heitä voitu käyttää valin-
tatilaisuuden lääkärillä. 
Pääosa hakijoista oli täysin 
terveitä ja selkeästi pal-
veluskelpoisia. Muutamia 
hakijoita olisi mielel-lään 
nähty lautakunnassa sekä 
lääkärin juttusilla, mutta 
lähes kaikki todettiin kui-
tenkin palveluskelpoisiksi. 
Yhden hakijan osalta pää-
tettiin yhteistuumin, ettei 
terveydentila mahdollista 
tällä hetkellä palvelukseen 
määräämistä ja hän hakeu-
tuu uudelleen, kunhan ter-
veydentila on kohentunut.

Poikkeuksellisesta valin-
tatilaisuudesta johtuen 
olisi ollut mahdollista 
myös kutsua hakijoita syk-
syksi aluetoimiston kuu-
kausittain järjestämiin tar-
kastustilaisuuksiin, mikäli 
olisi haluttu varmistaa 
henkilön palveluskelpoi-
suus paikan päällä. Haas-
tattelulautakunta ei nähnyt 
tähän tarvetta kenenkään 
osalta.

Puhelinhaastattelujen 
ajaksi myös sosiaalikuraat-
tori Sirkka Vaarala oli val-
mistautunut vastaamaan 
mahdollisiin hänelle tule-
viin kysymyksiin. Haastat-
telijat ilmoittivat sosiaali-
kuraattorin olevan valmis 
vastaamaan mahdolli-
siin kysymyksiin ja antoi-
vat hakijoille hänen yhte-
ystiedot. Yksikään hakija ei 

ollut yhteydessä sosiaaliku-
raattoriin.

Haastattelujen ja ennak-
kotietojen perusteella pal-
veluskelpoisiksi todetuille 
hakijoille kyettiin teke-
mään palvelukseen aloit-
tamismääräykset haas-
tatteluja seuranneella vii-
kolla. Yli puolet hakijoista 
pääsi ykkösvaihtoehtoon 
aloitusajan ja -paikan suh-
teen. Kaikki loput pääsivät 
kakkos- tai kolmosvaih-
toehdon mukaiseen pal-
veluspaikkaan tai aloitus-
ajankohtaan. Suurin osa 
hakijoista aloittaa palve-
luksen Sodankylässä saa-
pumiserissä 2/20, 1/21 
tai 2/21. Muita palvelus-
paikkoja ovat Rovaniemi 
ja Kajaani sekä yksittäiset 
paikat Veka-ranjärvellä ja 
Upinniemessä. 

Puhelinhaastattelujen 
perusteella pääosa päätök-
sistä onnistui varsin hel-
posti, koska pääosin haki-
jat ovat terveitä ja moti-
voituneita. Puhelimitse jää 
kuitenkin muutama oleel-
linen asia toteutumatta: 
hakijan henkilökohtainen 
kontakti lautakunnan ja 
tarkastuslääkä-rin kanssa 
sekä asepalvelusta suoritta-
neiden henkilöiden kanssa. 
”Perinteisissä” valintatilai-
suuksissa eniten keskuste-
lua on syntynyt asepalve-
lusta suorittavien tai suo-
rittaneiden naisten kerto-
essa kokemuksiaan sekä 
esitellessä kasarmeja. Nyt 

nämä keskustelut ja tutus-
tumiset jäivät toteutu-
matta. Todennäköisesti 
niillä ei olisi ollut lopputu-
lokseen eli päätökseen pal-
veluksesta juurikaan vai-
kutusta, mutta ne olisivat 
olleet arvokasta pohjatie-
toa palvelukseen valmis-
tautumiseen liittyen niin 
fyysisesti kuin henkisesti.  

Lappilaiset nuoret naiset 
ovat olleet reippaita ja 
hyvällä mielellä, niin valin-
tatilaisuuksis-sa kuin pal-
veluksessakin - oli pal-
veluspaikka sitten koti-
maakunnassa tai etelässä. 
Tänäkin vuonna, vaikka-
kin puhelinhaastatteluissa, 
pystyi aistimaan hakijoi-
den innon ja halun tulla 
suorittamaan naisten ase-
palvelusta. Jokaisella haki-
jalla on toki omat henki-
lökohtaiset syynsä, mutta 
kaikilla on taustalla edel-
leen maanpuolustustahto 
ja isänmaallisuuden kipinä. 
Tulevat saapumiserät näyt-
tävät, että nämäkin palve-
lukseen valitut naiset tule-
vat kulkemaan edeltäji-
ensä jälkiä, ja suoriutu-
maan tehtävistään kun-
nialla. Ylpeänä voimme 
lähettää taas yhden valitun 
joukon naisia palvelukseen 
joukko-osastojen hyviin 
tehtäviin.

Kirjoittaja majuri 
Arto Lilja

Teollisuustie 16, YLITORNIO

• Maalämpökaivot
• Vesikaivot
• Vesikaivojen

puhdistukset
• Teräsputki-

paalutukset

Maalämpö on 
luontoystävällistä
uusiutuvaa energiaa.
Ota yhteyttä ja säästä.

HEI ME 
PORATAAN
HEI ME 
PORATAAN

Puhdasta lämpöä luonnosta.
Säästä lämmityskuluissa

JOPA 70 %.

Puhdasta lämpöä luonnosta.
Säästä lämmityskuluissa

JOPA 70 %.
Muista 
kotitalousvähennys.

Pyydä tarjous!

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

KOIVUKLAPEJA
LÄNSIRAJALLA 
P. 0400 830 031 

Simo Rousu     
Ylitornio 
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Ajan hermolla

Poikkeustila, valmiustila, 
puolustustila vai sotatila?
Koronapandemian myötä Suomi asetettiin poikkeustilaan ja valmiuslain toimi-
valtuudet otettiin käyttöön. Tämä poikkeuksellinen toimi on vaikuttanut meidän 
kaikkien elämään ja herättänyt paljon keskustelua. Uutisista päätellen asia on kui-
tenkin ollut varsin vähämerkityksinen maanpuolustuksen kannalta. Miten poik-
keustila 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 voi-
massa jatkuvasti. Toisen maailmansodan jälkeen kansainvälinen oikeus on kehit-
tynyt 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 aiheut-
tavan henkilön toiminnan pysäyttäminen eikä lievempää keinoa pysäyttämiseksi 
ole käytettävissä.

Toiseen ryhmään lukeutuvat toimivaltuudet, jotka tulevat viranomaisten käyt-
töön tiettyjen olosuhteiden vallitessa, mutta ilman erillistä hallituksen tai edus-
kunnan päätöstä. Esimerkiksi tartuntatautilain (2016/1227) 58 §:n nojalla alue-
hallintovirasto 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. Valmius-
lain 110–115 §:ien nojalla on myös mahdollista määrätä sotilaallisen puolustus-
valmiuden kohottamiseksi välttämättömistä toimista, kuten tavaroiden, palvelui-
den 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 yllä-
pitämiseksi Suomeen kohdistuvan sodan tai siihen rinnastettavissa olevan vaka-
van yleiseen järjestykseen vaikuttavan tilanteen yhteydessä. Puolustustilalain 9 
§:n nojalla voidaan esimerkiksi vangita henkilöitä, joiden epäillä todennäköisesti 
syyllistyvän valtiopetokseen tai maanpetokseen taikka muuhun sellaiseen rikok-
seen, joka on omiaan vahingoittamaan tai vaarantamaan valtakunnan puolus-
tusta tai sen turvallisuutta.

Kaikista edellä mainituista poiketen, aluevalvontalain (2000/755) mukaiset toi-
mivaltuudet ovat voimassa jatkuvasti ja ilman erillistä päätöstä. Aluevalvonnalla 
tarkoitetaan Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista. 
Aluevalvontalain 31 §:n nojalla viranomaisella on aluevalvontatehtävää suorit-
taessaan oikeus käyttää tilanteen edellyttämiä voimakeinoja. Lain 33 § mahdol-
listaa myös henkilökohtaista asetta voimakkaamman, ”sotavarustein” tapahtuvan 
voimankäytön. Aluevalvontalaki – joka on koko ajan voimassa eikä edellytä erilli-
sen ”sotatilan” julistamista – mahdollistaa siis esimerkiksi sotilaan henkilökohtai-
sen rynnäkkökiväärin tai ilmavoimien Hornet-hävittäjän käyttämisen, jos tilanne 
sitä vaatii. 

Valmiuslain mukaiset poikkeusolot tai puolustustilalain 
mukainen puolustustila mahdollistavat sen, että viranomai-
set voivat ryhtyä yhteiskunnan toimintaa turvaaviin toi-
menpiteisiin. Sotilaalliseen voimankäyttöön ne eivät kui-
tenkaan vaikuta. Toisin kuin taistelu koronapandemiaa vas-
taan, sotilaallinen voimankäyttö ei siis edellytä virkamies-
ten, erinäisten asiantuntijoiden ja poliitikkojen keskinäistä 
jahkailua, vaan tilanteen edellyttämät toimenpiteet voidaan 
toteuttaa heti yksinkertaisella sotilaskäskyllä.

Tomi Tuominen
Kirjoittaja on reservin luutnantti ja oikeustieteen tohtori

Uudistettua 
koulutusta jatketaan 
Jääkäriprikaatissa
 Noin 1100 nuorta aloit-
taa varusmiespalveluk-
sensa Jääkäriprikaatissa 6. 
heinäkuuta 2020. Sodan-
kylään astuu palvelukseen 
arviolta 660 ja Rovanie-
melle 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 kai-
kissa Maavoimien joukko-
osastoissa.

Jääkäriprikaati  on 
mukana laajassa kokei-
lussa, jossa kehitetään ase-
velvollisten koulutuk-
sen rakennetta, sisältöjä ja 
menetelmiä. Kokeilu on 
osa Koulutus 2020 -ohjel-
maa, joka on Puolustusvoi-
mien koulutusalan tämän 
vuosikymmenen merkit-
tävin uudistushanke. Kou-
lutusta kehittämällä pyri-
tään hyödyntämään yhä 
paremmin varusmiesten 
osaamista ja monipuolisia 
oppimisvalmiuksia.

Koulutuksessa hyödyn-
netään aiempaa paremmin 
teknologiaa, kuten simu-
laattoreita ja verkko-oppi-
mismenetelmiä. Niiden 
avulla opiskeltaviin asioi-
hin pystytään tutustumaan 
etukäteen ennen maasto-
harjoitusta. Näin saadaan 
enemmän aikaa harjoitte-
luun maastossa.

Korona-epidemian aihe-
uttamat muutokset Puolus-
tusvoimissa koulutuksen 
toteutuksessa estivät laajan 
kokeilun täysimääräisen 
läpiviennin saapumiserän 
1/20 osalta. Kokeilu tul-
laan uusimaan saapumi-
serällä tämän vuoksi uusi-
maan saapumiserällä 2/20. 

Palvelus muodostuu 
koulutusjaksoista

Jokainen alokas aloit-
taa palveluksensa kuuden 
viikon pituisella alokas-
jaksolla sekä tätä seuraa-
valla kuuden viikon kou-
lutushaarajaksolla. 12 pal-
velusviikon jälkeen kou-
lutus eriytyy johtajakoulu-
tukseen tai miehistön eri-
koiskoulutukseen. Palve-
lusajan pituus myös mää-
rätään tässä yhteydessä.

Erikoiskoulutusjaksolla 
miehistö koulutetaan hen-
kilökohtaisen sodan ajan 
tehtäväänsä kuuden viikon 
aikana. Palveluksen lop-
pupuolella sekä johta-
jat että miehistö harjoitte-
levat yhdessä sodan ajan 
kokoonpanossaan jouk-

kokoulutusjaksolla, joka 
kestää kuusi viikkoa.

Johtajakoulutukseen vali-
tut aloittavat koulutushaara-
jakson jälkeen kuusi viikkoa 
kestävällä aliupseerikurs-
sin ensimmäisellä jaksolla 
(AUK I). Aliupseerikurssin 
ensimmäisen vaiheen jäl-
keen osa siirtyy Haminan 
Reserviupseerikouluun. Ali-
upseerikurssin toinen jakso 
(AUK II) on myös kestol-
taan kuusi viikkoa.

Varusmieskoulutuksen 
jaksot muodostuvat jat-
kossa kursseista, joille on 
määritelty yhteiset tavoit-
teet ja sisällöt. Kursseilla 
koulutettavat asiat muo-
dostavat kokonaisuuksia, 
joita käsitellään kurssivii-
kon aikana erilaisia opetus- 
ja oppimismenetelmiä 
hyödyntäen. Tärkeimmät 
kokonaisuudet on määri-
tetty kriittiseksi osaami-
seksi, mikä täytyy suorittaa 
kurssin läpäisemiseksi.

Nykyaikaiset 
koulutus- ja 

oppimismenetelmät
Varusmiehet käyttä-
vät Puolustusvoimien 
Moodle-oppimisympäris-
töä oppimisen tukena. PV 
Moodlen kautta varusmie-
het saavat käyttöönsä kou-
lutusmateriaalia omatoi-
miseen opiskeluun, asioi-
den kertaamiseen ja osaa-
misensa testaamiseen.

Kurssiviikkoihin ja har-
joitteisiin orientoidutaan 
joko itsenäisesti tai ryh-
missä. tämä voi olla lyhyi-
den opetusvideoiden kat-
somista, aiheeseen pereh-
tymistä sotilaan käsikirjan 
avulla tai johdettua ryhmä-
keskustelua aamuisin jär-
jestettävissä tietoiskuissa. 
Asioihin ennalta pereh-
tyminen tehostaa koulu-
tusta. Kouluttajan johdolla 
päästään asioihin aiempaa 
syvemmälle ja niitä ehdi-
tään harjoittelemaan sekä 
toistaa entistä enemmän.

Vuoden 2020 alusta 
jokaisessa varusmiestu-
vassa on käytössä tablet-
titietokoneet, joilla varus-
miehet voivat opiskella 
verkko-oppimisympäris-
töissä. Simulaattoriavus-
teiset harjoitukset ja oppi-
misympäristöt mahdollis-
tavat yksittäisen taistelijan 
ja sotilasjoukon monipuo-
lisen koulutuksen erilaisiin 
taitoihin ja tilanteisiin.

Jo hetken aikaa käytössä 
olleiden virtuaalikoulutus-
ympäristöluokkien käyttöä 
pyritään edelleen tehos-
tamaan. Harjoitteet luo-

daan koulutuskausittain 
tukemaan taistelijan kaksi-
puoleisilla simulaattoreilla 
maastossa tehtäviä har-
joitteita. Oppiminen hui-
pentuu saman suorituksen 
toteutukseen taisteluam-
munnoissa. Ohjelmisto-
päivitysten myötä ympäris-
töisä päästään harjoittele-
maan suuremmissa koko-
naisuuksina verkottuneesti 
eri varuskuntien luokista.

Jääkäriprikaati saa käyt-
töönsä ensimmäiset sisä-
a m p u m a s i m u l a a t t o -
rit kesän alussa sopivasti 
ennen uutta saapumiserää. 
Simulaattoreilla harjoi-
tellaan perusampumatai-
toja ja taisteluammuntoja. 
Simulaattorissa ammu-
taan replika-aseilla, joissa 
on samanlaiset toimin-
nat ja rekyyli kuin oikeassa 
aseessa. Ampumakoke-
mus on muutenkin lähellä 
oikeaa asetta, sillä äänet ja 
valkokankaalle heijastetta-
vat näkyvät ovat realistisia. 
Simulaattorin tämän het-
kinen asevalikoima kattaa 
rynnäkkökiväärin eri ver-
siot, Glock 17-pistoolin ja 
66 KES 12-singon.

Toimintakyky-
koulutus 

Sotilaan toimintakyvyn 
kokonaisvaltainen kehit-
täminen aloitetaan alokas-
jakson ensimmäisellä vii-
kolla, ja se jatkuu koko 
palveluksen ajan. Koulu-
tuksen tavoitteena on, että 
asevelvollinen ylläpitää ja 
kehittää omaa toimintaky-
kyään palveluksen jälkeen 
koko reservissä olon ajan. 
Koulutus jakautuu taisteli-
jan mieli ja taistelijan keho 
-ohjelmiin.

Taistelijan mieli -kou-
lutus auttaa varusmiestä 
oman motivaationsa 
ymmärtämisessä ja vahvis-
tamisessa, itseluottamuk-
sen kehittämisessä sekä 
opettaa työkaluja stres-
saavista tilanteista selviä-
miseksi ja toimintakyvyn 
palauttamiseksi. Taistelijan 
keho -ohjelmassa kehite-
tään varusmiesten fyysistä 
kuntoa nousujohteisesti 
sekä koulutetaan varus-
miehille keinoja fyysisen 
toimintakyvyn ylläpitämi-
seksi (esim. lepo, ravinto, 
palautuminen, peruskunto, 
kestävyysvoima). 

Everstiluutnantti 
Petri Sipilä

Jääkäriprikaatin
koulutuspäällikkö 
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          Rajavalvonnan paluu länsi- ja pohjoisrajoille 

Viime vuoden lopulla pandemiaksi levinneen koronaviruksen (COVID-
19) hallitsemiksi on maailmalla tehty erilaisia toimenpiteitä. Suomessa 
Valtioneuvosto, osana kansallista koronaepidemian hallintaa, päätti tiis-
taina 17.3.2020 palauttaa väliaikaisesti sisärajavalvonnan Ruotsin ja 
Norjan vastaisille rajaosuuksille. Päätöksen perusteella Rajavartiolaitos 
aloitti sisärajavalvonnan torstaina 19.3.2020 klo 0000. Lapin rajavar-
tioston vastuulle tuli yhdessä yössä uutta valvottavaa rajaosuutta 1224 
km ja 11 rajanylityspaikkaa.

valvonnan palauttamista 
sisärajoille ei ole kuiten-
kaan toimeenpantu tässä 
laajuudessa koskaan aikai-
semmin.

Lisätukea 
Lappiin muista 

hallintoyksiköistä
Lapin rajavartioston vas-
tuulle tuli yhdessä yössä 
uutta valvottavaa raja-
osuutta 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 rajanylitys-
paikalla ja 380 km:n Venä-
jän vastaisella maastora-
jalla.  Länsi-Suomen meri-
vartiosto sai vastattavak-
seen Tornion rajanylitys-
paikan ja sen ympäröivän 
rajaosuuden.

Heti alusta saakka oli 
selvää, että Lapin raja-
vartiostolla ei tulisi riittä-
mään omat resurssit näin 
laajan operaation toimeen-

panoon. Tukea oli saatava 
muualta, jotta olisi mah-
dollista tehdä ympärivuo-
rokautisesti rajatarkastuk-
sia ja -valvontaa. Rajavar-
tiolaitoksen muista vartio-
stoista onkin ollut komen-
nettuna lisätukea (henki-
löstöä ja materiaalia) Lapin 
rajavartioston tueksi mer-
kittäviä määriä. Helpotusta 
tilanteeseen toi samaan 
aikaan kansainvälisen len-
toliikenteen loppuminen 
pohjoisilta lentokentiltä, ja 
itärajan rajanylitysliiken-
teen käytännössä supistu-
minen lähes nollaan. 

Sisärajavalvonnan väli-
aikaisen palauttamisope-
raation toimeenpanoon on 
lisämaustetta tuonut itse 
koronavirus ja sen leviä-
misen hallinta. Tämä on 
näkynyt erityisesti oman 
toiminnan turvaamisessa 
ja joukkojen käytön suun-
nittelussa. Lapin raja-
vartiostossa muodostui 
varsin nopeasti toimin-
nan perusajatukseksi se, 

että muodostetaan Ruotsin 
ja Norjan vastaisille raja-
osuuksille kaksi osastoa, 
jotka vastaavat rajanylitys-
paikkojen ja niiden välis-
ten alueiden valvonnasta. 
Tukeville vartiostoille osoi-
tettiin näiden osastojen 
sisältä omat rajanylitys-
paikat, joiden miehittämi-
sestä ne vastaavat kyseisten 
osastojen johdon alaisuu-
dessa. Tällä menettelyllä 
on kyetty pitämään eri var-
tiostoista tuleva henkilöstö 
omina kokonaisuuksina 
vähentäen turhat ihmis-
kontaktimäärät mini-
miin toimivien joukko-
jen välillä. Jakoa on pyritty 
noudattamaan myös mm. 
ajoneuvojen käytössä ja 
majoitusjärjestelyissä niin 
pitkälle kuin vain on ollut 
mahdollista. Tähän saakka 
tehdyt ratkaisut ja henki-
löstön tekemät omat toi-
menpiteet ovat tuottaneet 
erinomaista tulosta.

Huolto myös 
merkittävässä roolissa

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

Valvonta käyntiin 
pikavauhtia täysin 

uudessa laajuudessa

Rajavartiolaitokselle ei 
jäänyt paljoa aikaa Valtio-
neuvoston 17.3. tehdystä 
päätöksestä toimeenpanna 
sisärajavalvonta: kaksi vuo-
rokautta. Toki suunnittelua 
ja valmistelutyötä oli Raja-
vartiolaitoksen sisällä tehty 
jo hieman pidempään, 
mutta vasta hallituksen 
päätökset ja niiden sisältö 
ratkaisivat kuinka valvonta 
käytännössä tulisi toteut-
taa. Toimeenpanoa suun-
niteltiin ja valmisteltiin 
osittain siis vielä tietämättä 
tarkkaan kaikkia linjauksia 

ja toteutukseen vaikuttavia 
yksityiskohtia.

Väliaikaisesti palaute-
tun sisärajavalvonnan käy-
tännön rajavalvontatoi-
minnasta ovat vastanneet 
pääasiassa kaksi vartio-
stoa: Lapin rajavartiosto 
(LR) ja Länsi-Suomen 
merivartiosto (LSMV). 
Suomenlahden merivar-
tiosto (SLMV) on vastan-
nut Helsingin satamien ja 
Helsinki-Vantaa lentoase-
malla tapahtuvan valvon-
nan järjestelyistä. Rajavar-
tiolaitoksen esikunta, joka 
samalla toimii sisäminis-
teriön rajavartio-osastona, 
on vastannut valtionjoh-
don, ministeriötason ja 

kansainvälisen toiminnan 
(EU) vaatimista valmis-
telu- sekä koordinaatioteh-
tävistä.

Ihan tyhjästä ei kuiten-
kaan ole tarvinnut lähteä 
liikkeelle. Sisärajaval-
vonnan palauttaminen ei 
ole Rajavartiolaitokselle 
ja Lapin rajavartiostolle 
mikään uusi operaatio. 
Toimeenpanoa on suunni-
teltu osana normaalia toi-
mintaa ja myös toteutettu-
kin käytännössä jo useam-
man kerran. Rajavalvonta 
sisärajoille on palautettu 
väliaikaisesti aikaisemmin 
mm. EU-puheenjohtaja-
kauden suurien kokousten 
ajaksi. Tähän saakka raja-
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          Rajavalvonnan paluu länsi- ja pohjoisrajoille 

Lähes kaikilta sisärajojen 
rajanylityspaikoilta puuttui 
operaation aloitusvaiheesta 
tukeutumisinfrastruktuuri. 
Joillakin paikoilla kyettiin 
hyödyntämään yhteistyö-
viranomaisten tai muiden 
toimijoiden tiloja, mutta 
pääsääntöisesti sisärajaval-
vonta aloitettiin pelkästään 
partioajoneuvoihin tukeu-
tuen. Lapin rajavartios-
ton esikunta ja Rajavartio-
laitoksen esikunnan tek-
nillisen osaston alueelliset 
yksiköt ovat tehneet koko 
operaation ajan hartiavoi-
min töitä, jotta rajanylitys-
paikoille on saatu järjes-
tettyä asianmukaiset työs-
kentelyolosuhteet ja liiken-
teenohjausjärjestelyt. Raja-
nylityspaikoille on toimi-
tettu mm. kontti- ja muita 
tilaratkaisuja mahdollis-
tamaan työskentely Lapin 
oikukkaissa ja vaativissa 
kevätolosuhteissa.

Lapin Raja 
valmiina toiminnan 

jatkumiseen
Artikkelin kirjoitusvai-
heessa Valtioneuvosto on 
jatkanut sisärajavalvon-
taa jo kaksi kertaa erilli-
sillä päätöksillä. Sisäraja-
valvonta jatkuu viimeisim-
män 7.5. tehdyn päätök-

sen mukaisesti Ruotsin ja 
Norjan vastaisilla rajoilla 
14.6.2020 saakka. Korona-
tilanteen kehittymistä Suo-
messa ja lähialueilla on 
vaikea ennustaa. Samoin 
on vaikeaa arvioida mitkä 
ovat kansallisesti tarpeel-
liset ja riittävät hallinta-
toimet koronaepidemian 
aikana. Talven väistyessä 
Rajavartiolaitoksen tarve 
käyttää resurssejaan itära-
jalla ja merialueilla kasvaa 
merkittävästi, mikä omalta 
osaltaan luo haasteita sisä-
rajavalvonnan jatkamiselle. 
Rajavartiolaitos ja Lapin 
rajavartiosto ovat kuiten-
kin jatkossakin valmiina 
tekemään oman osuutensa 
yhteisissä ponnisteluissa 
koronan voittamiseksi - 
kaikissa olosuhteissa. 

Teksti: 
evl Janne Kurvinen, 
Lapin rajavartioston 

apulaiskomentaja 
Kuvat: 

Lapin rajavartiosto

Rajanylityspaikat ja jäätiet länsi- ja pohjoisrajoilla poikkeusolojen aikana keväällä 
2020. 

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

Lapin rajavartiosto val-
voo sisärajoja partioiden, 
lennokkien ja teknisen 
valvonnan avulla.
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Sotilasarvoon: MAJURI
Niska Marko Samuli  Rovaniemi   LAPALTSTO

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

Tasavallan presidentti on ylentänyt 
seuraavat reservin upseerit 04.06.2020

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat 
henkilöt reservissä 04.06.2020

Suuripää Matti Oskari Inari  LAPALTSTO
Virta Jarkko Eemeli 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 Rovaniemi  LAPALTSTO
Mikkola Juha-Pekka Rovaniemi  LAPALTSTO

Sotilasarvoon: SOTILASMESTARI
Mäntyvaara Tommi Matias  Rovaniemi  LAPALTSTO

Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Karonen Jyrki Petteri Rovaniemi  LAPALTSTO

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

Rapa Jukka Matias Rovaniemi  LAPALTSTO
Saari Matti Mikael Tornio  LAPALTSTO
Vierelä Sami Eerik Kemi  LAPALTSTO

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Alaniemi Juha Matti Tornio  LAPALTSTO
Aninko Akseli Markunpoika Rovaniemi  LAPALTSTO
Grundström Erkki Kaleva  Tornio  LAPALTSTO
Häkämies Antti Juhani Posio  LAPALTSTO
Kaarlejärvi Olli-Pekka Ranua  LAPALTSTO
Kiviniemi Matias Aleksanteri  Kolari  LAPALTSTO
Lantto Anu Mirjami Kolari  LAPALTSTO
Lento Mirka Maaria Rovaniemi  LAPALTSTO
Leskisenoja Sami Juhani Savukoski  LAPALTSTO
Linna Heikki Sakari Rovaniemi  LAPALTSTO
Mutanen Arthur Leevi Rovaniemi  LAPALTSTO
Piittisjärvi Martti Sakari Kittilä  LAPALTSTO
Roivainen Arttu Markus Ilari  Kolari  LAPALTSTO
Ruokanen Olli Reino Santeri  Rovaniemi  LAPALTSTO
Siltala Tapio Timo Antero Rovaniemi  LAPALTSTO
Tulilehto Juuso Topias Rovaniemi  LAPALTSTO
Virkkula Kari-Antti Kemijärvi  LAPALTSTO

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

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

Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI
Hulbekkmo Eirik Andre Rovaniemi  LAPALTSTO
Hurtig Kuisma Martin Rovaniemi  LAPALTSTO
Kitti Juho-Oula Niilas Rovaniemi  LAPALTSTO
Kokko Otso Ukko Rovaniemi  LAPALTSTO
Kärkkäinen Svante Kasper  Rovaniemi  LAPALTSTO
Mommo Jouni Tapio Tervola  LAPALTSTO
Peltoniemi Riku Einari Savukoski  LAPALTSTO
Puisto Ville Joonas Tornio  LAPALTSTO
Riipi Matti Yrjö Aleksi Sodankylä  LAPALTSTO
Risku Mikko Antti Tapani  Pello  LAPALTSTO
Tervo Veli-Matti Sodankylä  LAPALTSTO
Värriö Tuomas Erkki Savukoski  LAPALTSTO
Ylitalo Jussi-Pekka Samuli  Rovaniemi  LAPALTSTO
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Hyödynnä ruotsin heikko kruunu!
Ostamalla jokivarren suurimmasta eräliikkeestä säästät selvää rahaa.

Hinnat laske�u kurssilla 
10,60. Hinnat voimassa 31.7. asti

Chiruca Nevada plus  
Laadukas ja kevyt eränkävijöille 
tehty vaelluskenkä  
Nyt vain

188€ 

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

Heti varastosta

Laaja valikoima
Luoteja ja panoksia 

706 € 

Säästä rahaa ja osta 
Ultracom koiratutkasi 
meiltä!  
Ultracom R10

www.RMJakt.se • Hemvägen 9C , 957 31 Övertorneå

Miekojärven alueella.

Antennit asennettuina
Häiriömittaukset alk. 0 €

KYSY TARJOUS

Nyt teräväpiirtolähetykset... kysy lisää!

www.log45.� – Klikkaa sisään!

Jouko Kauvosaari 0400 692 592

Alkkulanraitti 75, 95600 Ylitornio. Puh. 016 571 261. 

Palvelemme ma 10–19, ti–pe 10–17

• www.lakkapaa.com •

Varikonkatu 3 • 95420 Tornio
Teollisuustie 13 • 96320 Rovaniemi

Kotiapu 
Rajatonta Hoivaa

tvPal eluse elituottaja!

040 706 8910
riitta.irva@hotmail.com

www.ybt.�

Aavasaksan Taksiasema
Puh. 0100 5134
24 h päivystys

myynti: merja.aavasaksantaksiasema@gmail.com

+358 100 5134
www.aavasaksantaksiasema.fi

LAPIN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY
Häkinrinne 1, 96900 Saarenkylä
 
NORDEA FI77 1134 3000 1431 65

Tue maanpuolustusta ja liity jäseneksi
 
Henkilöjäsen  50,00 €
Yhteisöjäsen  300,00 tai 150,00 €
 

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

300 € tukimaksulla saa yhteisöjäsen Lapin Nuija -lehteen 90 
x 40 mm mustavalkoisen ilmoituksen jokaiseen numeroon 
(4kpl/vuosi) ja 150 € maksulla 45 x 40 mm ilmoituksen.
 
Henkilöjäsenten nimet painetaan jäsenlehteen.
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Lohijärven Ainola Oy
Lohijärven Ainola Oy
Ainolantie 370
95670 Pessalompolo
www.ainola.net

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

l
l

lll

Kairatie 2, 96100 Rovaniemi

Alkkulanraitti 52, 95600 YLITORNIO
Puh. (016) 571 021
ylitornionapteekki.fi

 Ma-Pe 9.00–17.00 • La 9.00–14.00

Aavasaksa
Puh. +358 16 578 301
Avoinna: ma-pe 7–20, la 8–20, su 10–20

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

PUUKAUPPAA JA
METSÄPALVELUITA

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

 www.metsaforest.com

Tmi Tomi Rautio
040 720 2314

Hautakivien lisänimi-
kaiverrukset 

Hautakivien entisöinnit

Länsipuolentie 91a, 95780 Sirkkakoski
info@hautakivikaiverrus.�.

Uuden kiväärijärjestelmän   kehitystyö alkaa

Puolustusvoimien logis-
tiikkalaitos solmi yhdessä 
Sako Oy:n kanssa aiesopi-
muksen kotimaisten kivää-
rien tuotekehityksestä. 
Yhteistyön tavoitteena on 
kehittää Puolustusvoimille 
uusi kiväärituoteperhe 
parantamaan nykyistä suo-
rituskykyä.

Aiesopimuksen mukai-
sesti Puolustusvoimat 

antoi tarkat suorituskyky-
vaatimukset siitä, millai-
nen uuden kiväärituote-
perheen tulee olla. Han-
kinnan valmistelun koh-
teena oleva kiväärijärjes-
telmä K22 sisältää kaksi 
asekonfiguraatiota: itse-
lataava tarkkuuskivääri 
tarkka-ampujien käyttöön 
sekä tukiampujan kivääri 
ryhmän tukiampujan käyt-

töön.
– On hieno mahdolli-

suus, että koko aseen tuo-
tanto voitaisiin toteut-
taa kotimaassa. Positiivis-
ten työllistämisvaikutusten 
lisäksi toteutuessaan hanke 
parantaisi kansallista huol-
tovarmuutta, jolloin kriit-
tisen puolustusmateriaalin 
osalta osaaminen ja tekno-
logia sekä asejärjestelmän 

valmistus- ja korjauskyky 
säilyisivät Suomessa, täs-
mentää jalkaväen tarkas-
taja, eversti Rainer Pelto-
niemi nyt syntyneen aieso-
pimuksen taustoja.

Peltoniemi kertoo, että 
yhteistyön taustalla on pit-
käjänteinen tarkka-ampu-
jien suorituskyvyn kehit-
täminen. Nyt päämääränä 
on sekä rakentaa kokonaan 

Vallan mainiot piirakat ja pullat 
saatavissa S-Marketista ja 

K-Supermarketista.

Uuden kiväärijärjestelmän on tarkoitus korvata tällä hetkellä palveluskäytössä vanhenevaa tarkkuuskiväärikalus-
toa Dragunovin ja TKIV85:n osalta. Kuvassa oleva TKIV2000 säilyy edelleen palveluskäytössä.
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Alkkulanraitti 38, YLITORNIO • Puh. 040 509 0030

Tähtikampaamo
Annu Niskala

Nähdään
!

Olen äitiyslomalla 6.9.2020 asti.
1.9.20 alkaen ajanvarauksella.: varaa.timma.�/tahtikampaamo

Olen äitiyslomalla 6.9.2020 asti.
1.9.20 alkaen ajanvarauksella.: varaa.timma.�/tahtikampaamo

@tahtikampaamo • fb.com/Tahtikampaamo

Aavacon Ky

rmsahko@outlook.com

RAJAN 
PUHALLUSVILLA  

Puh. 0400 297504

KULJETUS M. JANSSON
PUH. 040 418 0598

Uuden kiväärijärjestelmän   kehitystyö alkaa

 www.pirkonkenka.�

Avoinna: Ma–To 9.30–17, Pe 9.30-17.30, La 9.30–14
Puh. 571 082

Avoinna: Ma–To 9.30–17, Pe 9.30-17.30, La 9.30–14
Puh. 571 136 

uutta suorituskykyä, että 
korvata vanhaa kalustoa.

– Tavoitteena on luoda 
uusi kyky, jolla korvataan 
tällä hetkellä palveluskäy-
tössä olevat vanhat 7.62 
tarkkuuskivääri 85 pääosin 
sekä 7.62 tarkkuuskivääri 
Dragunov kokonaan, Pel-
toniemi kertoo.

Kehitteillä on kokonaan 
uusi asekonfiguraatio, joka 
tulee paremmin varus-
teltuna tarkka-ampujien 
käyttöön ja kevyemmin 
varusteltuna jääkäri- ja jal-
kaväkiryhmien tukiampu-
jien käyttöön.

– Tarkka-ampujille 
aseessa tulee olemaan 
monipuolisempaa varus-
tusta sekä optiikkaa, joka 
mahdollistaa pidem-
mät ampumasetäisyydet. 
Muuten sama ase tulee 
myös ryhmän tukiampu-
jien käyttöön, Peltoniemi 
selventää.

Uusi ase tulee Pelto-
niemen mukaan olemaan 
kehittyneempi erityisesti 
ergonomian ja käytettä-
vyyden sekä tulinopeuden, 
lisävarustelun että tähtäi-
noptiikan suhteen.

– Meidän vaatimus on, 
että uudella aseella tulee 
pystyä läpäisemään kevy-
esti panssaroituja ajoneu-
voja sekä nykyaikaisinta 
suojavarustusta. Aseen 
kaliiperi on 7.62x51mm 

NATO, joka mahdollis-
taa erittäin monipuolisen 
ampumatarvikevalikoi-
man sekä tarjoaa edelleen 
tulevaisuuden kehittämis-
potentiaalia, Peltoniemi 
avaa.

Myös aseen pimeätoi-
mintakyky on Peltoniemen 
mukaan tärkeä ominaisuus 
ja elementti, ja aseeseen 
tulee pystyä integroimaan 
tarvittava pimeätaisteluvä-
lineistö.

Hanke on Peltoniemen 
mukaan tarkoitus toteut-
taa varsin nopealla aika-
taululla.

– Selkeä tavoite on, että 
kiväärituoteperhe olisi 
toimitusvalmis vuonna 
2022. Varsin suoraviivai-
nen ja tehokas aikataulu, 
joka pitää sisällään tuo-
tekehitystyötä, kenttäko-
keet ja testaamisen. Tiivis 
ja työntäyteinen jakso on 
siis käynnistymässä, Pelto-
niemi kiteyttää.

Vaikka tällä hetkellä kyse 
on yksinomaan suomalais-
ten hankkeesta, on kivää-
rituoteperheen kehitys-
työhön mahdollista liittyä 
myös muita osallisia.

– Mikäli muilla mailla 

on saman tyyppisiä suo-
rituskykyvaatimuksia ja 
samankaltainen kehittä-
misohjelman mukainen 
aikataulu kuin meillä, niin 
myös niiden on mahdol-
lista liittyä mukaan hank-
keeseen, Peltoniemi toteaa.

Artikkelin on kirjoit-
tanut 

Leevi Larkivuo 
Ruotuväki -lehteen
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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 

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

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

Tule kokeilemaan kävelyrobottia Saarenvireeseen!

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

Ensimmäinen valtakunnallinen 
Turpotietäjä -kilpailu käydään 
syksyllä 
Turpotietäjäksi nimetty 
jokavuotinen kilpailu 
innostaa nuoria pohtimaan 
turvallisuuspolitiikkaa ja 
pyrkii vahvistamaan nuo-
rison maanpuolustustah-
toa. Turpotietäjä kilpailun 
järjestävät Reserviläisliitto 
ja Suomen Reserviupsee-
riliitto.

Hankkeen ohjausryh-
mässä ovat mukana myös 
Historian ja Yhteiskun-
taopin Opettajien Liitto 
ja Kadettikunta. Mukaan 
tavoitellaan alkuvaiheessa 
vähintään sataa lukiota ja 
tuhansia lukiolaisia. Tar-
koituksena on tarjota 
lukiolaisille turvallisuus-
painotteinen Oikeusguru 
ja Talousguru -tyyppinen 
kilpailu. 

Kilpailu on kaksivaihei-
nen. Ensimmäisessä vai-
heessa lukiot ja oppilaat 
kilpailevat alueellisella 
tasolla. Toiseen vaiheeseen, 
valtakunnalliseen finaa-
liin, selviytyy alkukilpai-
lussa parhaiten vastanneet. 
Finaali käydään talvisodan 
muistopäivänä 30.11. Hel-
singissä, jossa valitaan val-

takunnan paras Turpotie-
täjä.

Kilpailu sisältää moni-
valinta- ja esseekysymyk-
siä sekä käsitteiden mää-
rittämistehtäviä. Turpotie-
täjä toteutetaan lukioiden 
käytössä olevalla Abitti-
järjestelmällä. Reservipii-
rien tehtäviin kuuluu koe-
vastausten pisteytys essee- 
ja määrittelytyyppisten 
tehtävien osalta. Tässä on 
avuksi arvosteluohje, jonka 
keskustaso laatii. Valtakun-
nalliseen loppukilpailuun 
sisältyy lisäksi suullinen, 
esittävä osuus.

Kilpailu- 
organisaatiot 
koordinoivat 

paikallisella tasolla

Kilpailun toteuttamista 
varten reservipiireihin 
muodostetaan keväällä kil-
pailuorganisaatiot. Lisäksi 
nimetään kilpailupäälliköt, 
joiden tehtävänä on osallis-
tua koulutukseen ja vastata 
alueen Turpotietäjä kilpai-
lun läpiviennistä. Orga-
nisaation kokoonpanon 
tulisi olla kilpailupäällikkö 

+ 5 jäsentä, joista ainakin 
yhdellä tulisi olla koke-
musta opettajan työstä.

Reservipiirien tehtävänä 
on järjestää Turpotietäjä 
kilpailun ensimmäinen 
vaihe. Kilpailuorganisaa-
tion on oltava yhteydessä 
alueen historian ja yhteis-
kuntaopin aineopettajiin ja 
rehtoreihin, tiedottaa pai-
kallismedialle kilpailusta 
sekä olla yhteydessä alueen 
muihin maanpuolustus-
järjestöihin ja toimijoihin. 
Kilpailuorganisaatioiden 
tulisi myös sopia 1-3 tutus-
tumiskäyntiä per vuosi 
maanpuolustusjärjestöjen 
ja turvallisuusviranomais-
ten toimintaan.

Alkukilpailussa palki-
taan alueen paras lukio, 
alueen parhaat tietäjät ja 
lukioiden kolme parasta 
vastaajaa. Reservipiirien 
tehtävänä on suunnitella ja 
järjestää palkintojenjako-
tilaisuus ja tiedottaa siitä. 
Lisäksi olisi suunniteltava 
myös muuta tiedottamista 
kilpailun järjestelyistä ja 
tuloksista, tarjota juttuja 
paikallismediaan sekä kir-

joittaa omille verkkosivuil-
leen ja someen.

Turpotietäjä kilpailun 
taustalla ovat mm. Maan-
pu olus tus t i e d otu k s e n 
suunnittelukunnan vuo-
sittaiset mielipidemittauk-
set, joiden mukaan nuor-
ten maanpuolustustahto 
on muita ikäryhmiä alhai-
semmalla tasolla. MTS:n 
uusimman 29.1.2020 jul-
kaistun mielipidemitta-
uksen mukaan 56 % alle 
25-vuotiaista oli sotilaal-
lisen puolustamisen kan-
nalla, jos Suomeen hyö-
kättäisiin. 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

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
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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 


