Lapinnuija
LAPIN RESERVIPIIRIEN, LAPIN ALUETOIMISTON JA MAANPUOLUSTUSVÄEN LEHTI

3 •20

60.VSK

Koulutuksen
käynnistelyä.

Lapin sodan
synkkä perintö.

Oikeudellisesta
sodankäynnistä.

ROVA20
-harjoitus.

Menestystä
Reservin
ampumamestaruuskisoista.

Sivu 2

Sivu 4

Sivu 7

Sivut 8–9

Sivu 14

2

Lapin nuija

3 • 2020

Pääkirjoitus

Hyvät Maanpuolustuksen
ystävät
pailut, joissa Lapin reserviläiset pärjäsivät mainiosti pistoolilajeissa saavuttaen mestaruuksia niin
yksilö- joukkuekisassa,
tästä onnittelut kilpailijoillemme, tulokset kisoista
tämän lehden sivuilla.
Lukiolaisille
suunnattu
Turpo-kilpailu
lähestyy
lokakuussa.
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.
Itsenäisyyspäivän aattoillan tapahtumaa suunnitellaan pidettäväksi
Toramon reserviläistalolla, senkin suhteen odottelemme kokoontumisrajoituksia, todennäköisesti joudumme rajoittamaan osallistujamäärää 50
henkilöön, mutta siitä tiedotamme myöhemmin
ohjeiden tarkentuessa.
Ylös, ulos ja lenkille.

Lapin Reserviupseeripiiri ry

Elämme yhä koronaviruksen ikeessä ja näyttää,
että kokoontumisrajoitukset jatkuvat ja jopa tiukkenevat ja se asettaa tuleville
reserviläisjärjestöjen syyskokouksille omat haasteet
järjestää niin kiinteä kokouspaikka kuin myös etäosallistuminen. Haasteena
on myös järjestää syyskokouksissa henkilövalinnat
mahdollisine äänestyksineen, mutta jäämme odottamaan kuukausi kerrallaan annettavia valtiovallan
ohjeita kokoontumisista.
Nyt korostuu reserviläisten omaehtoinen ja pienryhmissä tapahtuva kuntoliikunta ja oman kunnon
ylläpitäminen. Ampumakilpailuja ja harjoituksia
olemme järjestäneet turvavälejä noudattaen.
Kuten aiemmissa Lapin
Nuija-lehdissä on todettu,
olemme joutuneet siirtämään tälle vuodelle suunniteltua Pohjoismaista
Kalottitapaamista ensi
vuodelle, joka on samalla
5 0 - v u ot i s t ap a am i n e n .
Samoin olemme peruneet
Sotahistoriallisen matkan
Pelkosenniemen suunnalle. Monet valtakunnalliset ResUl:n kilpailut ja jotokset on peruttu,
poikkeuksena Reservin
ampumamestaruus-kil-
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Ilmestymis- ja materiaalipäivät 2020:
1-2020
7.2.
ilmoitukset ja materiaali to 23.1.
2-2020 12.6.
ilmoitukset ja materiaali to 28.5.
3-2020 11.9.
ilmoitukset ja materiaali to 27.8.
4-2020 18.12.
ilmoitukset ja materiaali to 3.12.

Lapin Reserviläispiiri ry

Lapin Reservipiirien,
Lapin Aluetoimiston
ja maanpuolustusväen lehti

suus lausua tervetulleeksi Lappiin Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja Everstiluutnantti
Jukka Kotilehto, joka on lupautunut pitämään syyskokoustemme asiantuntijaluennon.

ResUl 50 vuotta

minnan osalta nopeastikin vaihtuviin koronarajoituksiin. Kun
valmiuslaki ei ole enää voimassa,
niin nyt Valtioneuvoston sijasta
tahtipuikkoa heiluttavat Aluehallintovirastot, jotka antavat
mm. kokoontumisrajoituksiin
liittyviä määräyksiä kuukausi
kerrallaan muuttuvan koronavirustilanteen pohjalta tartuntalain valtuuttamana toimivaltaisena viranomaisena.
Tässä tilanteessa emme tiedä
varmasti esimerkiksi piirien
syyskokousjärjestelyistä. Alustavasti päädyimme piirien
puheenjohtajistojen yhteiskokouksessa (PYT) siihen, että Toramolle syyskokoukseen otetaan
paikanpäälle enintään 50 osallistujaa (25 piiriä kohden enintään), ellei lokakuun osalta
AVIen rajoitukset muutu olennaisesti nyt syyskuussa voimassa
olevista rajoituksista. Varaudumme piireinä myös siihen,
että osa syyskokousedustajista
osallistuu nyt kokouksiin myös
etäyhteydellä.
Tässä yhteydessä on oiva tilai-

Reserviläisurheiluliitto täyttää
tänä vuonna 50 vuotta. Tarkoitus oli, että ResUl on the road
-kiertue olisi käynyt Lapissa
toukokuulla Meri-Lapin jotoksen yhteydessä. Valitettavasti
tämä ei koronan vuoksi toteutunut. Haemme tähän uutta
päivää ensi syksylle.
Reserviläisurheiluliiton juhlavuoteen liittyvät luonnollisesti palkitsemisetkin. Esitykset ResUl:n ansiomitaleista
käsitellään sen hallituksessa
8.10.2020. Sen vuoksi yhdistysten tulee toimittaa esitykset piirin toiminnanjohtajalle
27.9.2020 mennessä. Piirit toimittavat esitykset Reserviläisurheiluliitolle lausuntonsa kera
30.9.2020 mennessä.
Nyt jos koskaan on tärkeää,
että jokainen meistä pitää
huolta toimintakyvystään liikkumalla aktiivisesti. Syksy on
hyvää aikaa tehdä sitä luonnossa, kuka metsästäen kuka
vaeltaen ja kuka muutoin vain
metsälenkillä.
Hyvää koronavapaata syksyä
toivottaen, pysykää terveinä.

Tero Hyttinen

Lapin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja,
Lapin nuija -lehden
päätoimittaja

Syksyä kohti, koronaa vältellen

piirien tj

Lapinnuija

Kulunut kevät on ollut hyvin
poikkeuksellinen ajanjakso
16.3.2020 lähtien, jolloin
Covid-19 tartuntatautitilanne
– tuttavallisemmin koronatilanne - pakotti valtiovaltaa ottamaan käyttöön historiallisesti valmiuslain pykäliä tämän vaarallisen tartuntataudin hillitsemiseksi sekä
tukahduttamiseksi Suomessa.
Kesäkuusta alkaen on avattu
yhteiskuntaa tavoitteena paluu
uuteen normaaliin.
Monet reserviläistoiminnat ovat toimineet säästöliekillä. Toki ampumatoimintaa on päästy vireyttämään
hyvin yhdistyksissä. Reserviläisurheilussa koronavirustilanne peruutti lähes kaikki kilpailut. Nyt ainoastaan Reservin ampumamestaruuskilpailut olivat elokuun lopulla ainoa
suurempi valtakunnallinen
ampumamestaruuskilpailu
tänä vuonna.
Valitettavasti tältä vuodelta
jouduimme itsekin siirtämään
Kalottitapaamisen 50 vuotisjuhlatapaamisen ensi vuodelle. Kun Sovelletun Reserviläisammunnan (SRA) SM-kilpailut jäivät tänä vuonna pitämättä, niin Reserviläisurheiluliitto päätti, että Niinisalo järjestää 2021 SM-kisan ja Heinuvaarassa Lapin reservipiirit ovat järjestelyvuorossa puolestaan kesällä 2022. Vahvistus
tälle saadaan lokakuulla pääesikunnasta, kun sieltä vahvistetaan Puolustusvoimien tuki
näille mestaruuskilpailuille.
Syksyn osalta edessä on edelleen sopeutumista sekä vaaditaan herkkyyttä reagoida toi-

Olemme nyt opetelleet toimintojamme uusilla toimintatavoilla, tuleeko näistä pysyviä
vai ei? Aika näyttää. Monella
toimialalla on nyt kehitetty
uusia menetelmiä selvitäksemme arjen haasteista, näistäkin löytyy paljon uutta hyödynnettävää. Peruuntuneet
tilaisuudet on harmittanut
monia. Tämänhän me kaikki
kuitenkin ymmärrämme ja
hyväksymme.
Onneksi puolustusvoimat
on voinut jälleen järjestää kertausharjoituksia. Reserviläisille on tärkeää päästä jatkamaan maanpuolustustaitojensa kehittämistä ja ylläpitämistä näissä harjoituksissa, ja
ennen kaikkea päästä tapaamaan niitä hyviä ystäviä mitä
vuosien saatossa näissä harjoituksissa on karttunut. Toivottavasti tämä suuntaus jatkuu.

Luonto kukoistaa

Mennyt kesä on ollut antoisa,
kalaa on tullut pyytäjille, suot ja
metsät ovat antaneet marjaa runsaslukuisesti poimijoille ja sienisadosta povataan hyvää. Metsäkanalintuja ja jäniksiä näyttää
myös olevan runsaasti. Hirvikannasta ei vielä ole varmuutta,
mitä viime talven runsas lumimäärä aiheutti. Lapin reserviläisistä aika moni kuluttaa paljon
aikaa eri metsästyslajien piirissä.

Tämäkin on tärkeää varautumis- ja selviytymistaitoa. On
kiva nähdä, että myös nuoret
ovat innokkaita suorittamaan
metsästystutkinnon ja harjoittelevat turvallista aseenkäsittelyä eri muodoissa.
Syksyn kokoukset ja muut
tilaisuudet
Vielä emme voi sanoa,
missä muodossa syyskokouksia ja eri tilaisuuksia voidaan
järjestää. Olemme varautuneet järjestämään kokouksia
perinteiseen tapaan, rajoitetulla fyysisellä läsnäololla tai
sitten kokonaan etäkokouksina. Myös eri järjestelyihin
varaudutaan tulevien juhlien
järjestelyissä.
Hyvää ja turvallista syksyä.

Simo Rousu
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• Lapin aluetoimisto •

Koulutuksen käynnistelyä
Kirjoitin aiemmin tänä
vuonna Lapin Nuijaan, että
tästä vuodesta tulee väistämättä erilainen vuosi
reservin koulutuksen
osalta. Kukaan ei osannut
kuvitella mitä vaikutuksia koronaviruksen aiheuttamalla pandemialla on
myös meidän toimintaan.
Harjoituksien, kilpailuiden ja koulutustapahtumien peruutukset muovasivat kalenterit uusiksi.
Nyt olemme kuitenkin
käynnistelemässä syksyn
koulutusta. Syksyn kalenteri näyttää reservin koulutuksen osalta oikein
hyvältä. Erilaisia tapahtumia on lukuisia käskettynä taikka kutsuttuna.
Meidän uuden ”muotoinen” ROVA20-harjoitus oli
oikein onnistunut tapahtuma ja osallistuvia reserviläisiä hyvin. ROVA20
-harjoituksesta on toisaalla
tässä lehdessä kaksi artikkelia.

Kutsunnat 2020
Kutsuntakierros on tarkoitus toteuttaa perinteisellä
tavalla. Aloitimme perinteisesti Ylä-Lapin kierroksella. Tätä kirjoittelen
tilanteessa, jossa Utsjoen,
Inarin ja Sodankylän kutsunnat olemme saaneet
pitää käytännössä normaalilla tavalla.
Puolustusvoimat on suhtautunut pandemiaan erityisellä huolellisuudella.
Kutsunnoissa mittasimme
kaikilta tilaisuuteen osallistuvilta kehon lämpötilan. Kuumeiset henkilöt eivät olisi päässeet edes
sisälle kutsuntatiloihin.
Määräys koskee siis kaikkia tilaisuuteen osallistuvia, myös minua ja Maavoimien esikunnan esikuntapäällikköä kenraalimajuri Markku Myllykangasta. Sisällä käytimme
kasvomaskeja ja suojapleksejä sekä pyrimme pitämään riittävät pitkät etäisyydet.
Saimme pidettyä tilaisuudet erityisjärjestelyistä
huolimatta ilman merkittäviä viivästyksiä. Poikkeuksena edellisiin vuosiin tein päätöksen, että
emme kutsu kunniakansalaisiamme Sotiemme
Veteraaneja kutsuntoihin.
Arviot Koronan toisesta
aallosta olivat sen kaltaisia,
että päädyin varotoimenpiteenä muutokseen. Jotta
saimme veteraanien tervei-

set kutsuntoihin nuorille
miehille, kävimme haastattelemassa viittä Lapin veteraania ja näytämme heidän
haastattelut eri tilaisuuksissa.
Upeita ja virkeitä veteraaneja, joilla on valtava
määrä elämänkokemusta.
He ovat eläneet Suomessa,
jossa on ollut vakavammat
poikkeusolot. Videon ovat
kuvanneet ja editoineet
meidän Lapin sotilassoittokunnan mediavarusmie-

het. Ainakin minun mielestä ne ovat aivan erityisen
hienoja ja niiden arvo vain
kasvaa tulevaisuudessa.
Puolustusvoimallisesti
olemme mielestäni selvinneet erittäin hyvin koronasta. Lapin varusmieskoulutusta antavissa yksiköissä ei ole ollut yhtään
korona tartuntaa. Kaiken
kaikkiaan puolustusvoimissa on ollut vain muutama kymmen tartuntaa.
Kenraalimajuri Markku

Myllykangas
tarkasti
meidän kutsunnat kolmella paikkakunnalla.
Hienoa, että hänellä oli
mahdollisuus kutsuntojen
yhteydessä tutustua myös
meidän laajaan alueeseen
ja aktiivisiin reserviläisiin
Ivalossa. Kiitos vielä Jyrki
Kivelle järjestelyistä Ivalossa.

Miehestä ja naisesta
mittaa
Jukolan viesti ja Olterman-

nin hiihto peruuntuivat
tältä vuodelta. Mutta ensi
vuonna olemme valmiit
järjestämään Oltermannin
hiihdon ja osallistumaan
Jukolan viestiin. Muutama
innokas ollaan saatu taas
mukaan reserviläisjoukkueeseen. Hyvä näin!
On ollut mukava seurata innokkaiden herrojen edesottamuksia iltarasteilla. Koronan myötä
on suunnistuksen harrastajille tullut uusi mahdollisuus. Omatoimirastit ovat
vetäneet innokkaita suunnistajia suunnistusradoille.
Tämä uusi tuote mahdollistaa suunnistuksen harrastamiseen muinakin päivinä kuin itse iltarastiiltana. Tämä on erityisesti
ruuhkavuosissa painiskelevien perheiden kannalta
hyvä.
Mikäli vain on mahdollista, niin me järjestämme
reserviläisille Jääkärimarssia vastaava tapahtuman
Rovaniemellä. Siinä siis 24
tunnin aikana, joko jalan
tai hiihtäen, pyritään etenemään mahdollisimman
pitkä matka. 100 kilometriä on muodostunut maagiseksi rajaksi varusmies-

ten keskuudessa. Onko
sinusta ottamaan mittaa
omasta kunnostasi?

Virkeyttä luonnon
helmasta
Syksy tulee ja marjastajien
lisäksi metsästäjät pääsevät
harrastuksien pariin. Metsästys, tavalla taikka toisella, on mitä parhain tapa
ladata henkistä ja fyysistä
kestävyyttä! Eikä siellä tarvitse pelätä koronan tarttumista.
Toivotan mitä parhainta
syksyä Lapin Nuijan lukijoille!
Lapin aluetoimiston
päällikkö,
everstiluutnantti

Arto Vaarala
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Lapin sodan synkkä perintö
Puolustusvoimien kantahenkilökunnasta
koostuva ryhmä raivaa tänäkin päivänä räjähteitä, joita saksalaiset jättivät jälkeensä Lapin
sodassa. Raivaamista tehtiin muun muassa
Jääkäriprikaatissa Rovaniemen varuskunnan
Takakappaleen alueella heinäkuussa.
Räjähteiden raivaaminen
juontaa juurensa toiseen
maailmansotaan ja saksalaisten alueella olemiseen.
Lapissa oli sijoittuneena
Saksan armeijan 20. vuoristoarmeijakunta. Armeijakunnan vahvuus oli yli
200 000 miestä.
Saksalaisten lähtiessä
heillä oli niin paljon ampumamateriaaleja ja niin
vähän kuljetuskalustoa jäljellä, ja tiet olivat hyvin
huonossa kunnossa, että he
joutuivat jättämään suuren
määrän ampumamateriaalia maastoon.
Rovaniemellä räjähti tai
räjäytettiin perääntymisvaiheen aikana ammusjuna, jonka seurauksena
räjähteitä joudutaan raivaamaan myös Rovaniemen kaupunkialueelta.
– Lähtiessään saksalaiset hävittivät materiaaleja,
mutta hävittäminen saattoi olla sitä, että heillä oli
vaikkapa 1500 kranaattia, joiden päälle laitettiin yksi telamiina ja sitten
koko kasa räjäytettiin
ilmaan. Räjähdyksen voimasta kranaatteja sinkoili
ympäriinsä, jolloin osa
niistä hävisi tietysti atomeiksi, mutta suurin osa
kranaateista jäi kuitenkin
räjähtämättä ja jäi lojumaan maastoon, Jääkäriprikaatin pioneeripäällikkö, majuri Harri Pelkonen kertoo.
Vuosina 1945–1952
toimi Lapin raivaajaorganisaatio, joka koostui
sodan käyneistä miehistä
ja silloisista varusmiehistä.
He raivasivat yhteensä
noin 850 000 ampumatarviketta ja miinaa. Silloin
raivaamiseen hyväksyttyihin tapoihin kuului räjähteiden maahan kaivaminen
tai niiden vesistöihin upottaminen.
– Nyt kun aika on
mennyt eteenpäin ja standardit ovat muuttuneet,
törmäämme yhä vanhoihin kaivantoihin ja hävityspaikkoihin. Nyt pitää saada
alueita puhtaaksi räjähteistä. Kaikki mitä löydetään, hävitetään räjähtämällä. Mitään ei enää jätetä
maastoon lojumaan, Pelkonen painottaa.

Virka-apupyyntöinä
telamiinoja
Puolustusvoimilla on Pelkosen mukaan kahdenlaisia raivaamistehtäviä vuosittain. Rovaniemen Takakappaleessa tehdään alueraivaamista, eli raivaajilla
on tietyt alueet, jossa on
ollut varastot ja joihin on
vanhat hävityskuopat tehty.
Toinen mahdollinen raivaamistyyppi on virkaapuraivaaminen, jossa
tavallinen kansalainen on
löytänyt maastosta sodanaikaisen räjähteen, ja hän
on ilmoittanut siitä poliisille. Poliisi tekee Puolustusvoimille virka-apupyynnön räjähteen tunnistamisesta ja raivaamisesta.
Tällaisia tehtäviä on Puolustusvoimilla vuosittain
noin 400 ympäri Suomea.
Takakappaleen alueella
on sijainnut saksalaisten
ammusvarasto, joka räjäytettiin perääntymisvaiheen aikana syksyllä 1944.
Räjähteitä alkoi löytyä,
kun Jääkäriprikaatin alokkaat harjoittelivat alueella.
Suurin alueelta löytynyt
räjähde on ollut 50-kiloinen lentopommi.
– Ehkä noin 700 000
räjähdettä on vielä raivaamatta, mutta ne ovat järvissä, lammissa, soissa ja
maastossa. Niitä tulee vastaan, kun asutus laajenee ja
ihmiset muuttavat, Pelkonen arvioi.
On aina olemassa riski,
että räjähde voi räjähtää.
Lapin alueella on esiintynyt tapauksia, joissa telamiinaa on kaivettu maasta
ja siinä on räjähteen sytytin
ollut vielä täysin kunnossa
kaikkien näiden vuosien
jälkeen. Sytytin on ollut
hyvin paksussa varastorasvassa, joten siihen ei ole
ruoste pystynyt.
– Olemme löytäneet esimerkiksi sellaisia ampumatarvikkeita, joista erottuu
selvästi saksalaisten kotkaleima ja muut merkinnät,
Pelkonen avaa.
– Löytyvien räjähteiden
tyyppi on hirvittävän laaja.
Esimerkiksi tänä vuonna
on virka-apupyyntöinä
ollut raivattavana telamiina, käsikranaatti ja kra-

Raivaaja Pelkonen Pioneeripäällikkö Harri Pelkonen kertoi yleisimmän alueelta löytyvän räjähteen olevan lentokoneen konekiväärin ammus, sillä alueen läheisyydessä on sijainnut lentokenttä. Kuva Ruotuväki.

Räjähteitä raivataan: Räjähteitä raivatessa käytetään asianmukaisia suojavarusteita ja varotoimenpiteitä. Ilmaisimen piipatessa, kaivetaan varovasti ilmaisun antanut esine esiin. Kuva Ruotuväki.
naatinheittimen ammus.
Mahdolliset löytyvät kiväärinpatruunat poliisi hoitaa
omalla järjestelmällään ja
hävittää ne pois, Pelkonen
kertoo.
Lapista löytyvät räjähteet
ovat pääasiallisesti saksalaisten jättämiä, mutta
pieniä määriä suomalaisia,
ruotsalaisia ja neuvostoliittolaisia räjähteitä löytyy
myös.

Roskametalli haittaa
raivausta

– Raivaamispartiot toimivat joko taistelijaparina tai
kolmen hengen partioissa.
Se toimiiko parina vai partiona, riippuu saadusta raivaamiskoulutuksesta, Pelkonen opastaa. Vanhemmat raivaajat toimivat pääsääntöisesti taistelijapareittain.
Räjähteitä etsitään pää-

asiallisesti syväetsimillä ja
miinaharavalla. Etsimen
tai haravan alkaessa piipittämään tarkistetaan kohde
poistamalla maakerroksia varovasti puutarhatyökaluilla, kunnes ilmaisun
antanut kohde paljastuu.
Alueen historia varusmiesten harjoittelualueena
vaikeuttaa osaltaan räjähteiden raivausta Takakappaleen alueella. Harjoitte-

lun seurauksena alueelta
löytyy paljon niin sanottua
”roskametallia”, mikä voi
olla esimerkiksi piikkilankaa, auton pölykapseleita
tai rynnäkkökiväärin hylsyjä.
Artikkelin on kirjoittanut Viljami Kuusisto alun
perin Ruotuväki lehteen.
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• Maanpuolustuskoulutus •

MPK:n koulutuksissa palattiin uuteen
normaaliin 1.8. lukien
Valtioneuvosto on väljentänyt kokoontumisrajoituksia niin, että yli 500 henkilön kokoontumiset ovat elokuun alusta alkaen olleet mahdollisia. Uusi linjaus mahdollisti viranomaisohjeiden puolesta sen, että MPK aloitti suurienkin koulutustapahtumien järjestämisen.
Myös kertausharjoitukset ja Puolustusvoimien
vapaaehtoiset harjoitukset järjestetään suunnitellusti 1. elokuuta alkaen.
Puolustusvoimat kertoo
tiedotteessaan, että reserviläiset käsketään harjoituksiin asevelvollisuuslain mukaisesti siten, että
kolmen kuukauden määräaika täyttyy.
MPK:n koulutustoiminnassa pitää edelleen noudattaa erityistä varovaisuutta ja ohjeita. Kaikilla
kursseilla tulee huomioida
se, että koronatilanne on
edelleen aktiivinen. MPK
tekee tarvittavia muutoksia koulutusten aikatauluihin valtioneuvoston ja
viranomaisten suositusten mukaisesti. Ajantasainen tieto tilanteesta löytyy
MPK:n uutisista: www.

mpk.fi/ajankohtaista.
Koulutuksessa otetaan
huomioon paikalliset olosuhteet ja varuskuntien linjaukset koulutuksen käytännön toteuttamisesta. Koulutus pyritään järjestämään
etupäässä ulkotiloissa esim.
ampumaradoilla.

Reservin
koulutusjärjestelmä
Jonkin verran on tullut
kysymyksiä reservin koulutusjärjestelmästä. Alla
tiivistelmä koulutusjärjestelmästä.
Reservin koulutustapahtumien tarkoituksena on
joukkojen suorituskyvyn
rakentaminen sekä asevelvollisten osaamisen ja
kokonaisvaltaisen toimintakyvyn kehittäminen sekä
arviointi. Reservin kertausharjoituksia voidaan

käyttää sotilaallisen valmiuden joustavaan kohottamiseen.
Kertausharjoitus (KH)
on Puolustusvoimien järjestämä osallistujalle
pakollinen harjoitus, jonne
reserviläinen saa Puolustusvoimilta käskyn saapua
kertausharjoitukseen. Kertausharjoituksista maksetaan reserviläispalkkaa ja
myönnetään kertausharjoituspäiviä. MPK ei järjestä kertausharjoituksia.
Puolustusvoimien
vapaaehtoisiin harjoituksiin (PVVEH) aluetoimisto valitsee osallistujat
ja lähettää heille keltaiselle
paperille painetun kutsun.
Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta ilmoittautumisen jälkeen on osallistujalla kuitenkin velvollisuus tulla paikalle. Estymisestä tulee ilmoittaa harjoituksen johdolle. Koulutus,
majoitus, matkat, muonitus ja terveydenhuolto ovat
maksuttomia. Vapaaehtoisista harjoituksista maksetaan päivärahaa, ei kuitenkaan reserviläispalkkaa.

Harjoituksesta myönnetyt kertausharjoituspäivät
lasketaan täysimääräisinä
mukaan esimerkiksi ylennyksiä harkittaessa. MPK
ei järjestä vapaaehtoisia
harjoituksia.

MPK:n järjestämä
sotilaallisia
valmiuksia palveleva
koulutus
Sotilaallisia valmiuksia palveleva harjoitus on vapaaehtoinen. Puolustusvoimat
ei lähetetä erillistä kutsua,
vaan MPK järjestää koulutuksen ja kurssille ilmoittaudutaan MPK:n järjestelmän kautta. MPK:n kursseja esitteleviä suosituskirjeitä voidaan lähettää Puolustusvoimien tukemana.
SOTVA-harjoituksista
saa useimmiten rinnasteisia kertausharjoituspäiviä, vaikka niistä ei makseta palkkaa, päivärahaa tai
matkakorvauksia. SOTVAharjoitus on pääsääntöisesti osallistujalle ilmainen, jotkut kurssit voivat
olla osallistujalle maksullisia, jolloin osallistumis-

maksulla katetaan muona-,
yöpymis-, materiaali- ja
vakuutuskuluja.
Osallistumalla MPK:n
S O T VA- k o u l u t u k s e e n
voi kerrata varusmiesaikana saatuja taitoja, hankkia uutta osaamista, ylläpitää kenttäkelpoisuutta
sekä kehittää kouluttajaja johtamistaitoja. Reserviläisille tarjotaan nousujohteisia koulutus- ja tehtäväpolkuja, jotka tähtäävät ensisijaisesti yksilötaitojen kehittämiseen. Koulutuksella ylläpidetään ja
parannetaan toimintakykyä ja sijoituskelpoisuutta.
MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ohjaa ja koulutukset
hyväksyy Puolustusvoimat.
Sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen osallistuvien tulee
olla vähintään 18-vuotiaita kurssin alkamishetkellä. Reserviläisten
lisäksi SOTVA-koulutukseen voivat osallistua myös
täysi-ikäiset asepalvelusta
suorittamattomat henkilöt
ja muut ei-asevelvolliset.

Tarkennuksia
vuodelle 2021
Vuoden 2021 painopisteenä säilyy MPK:n toiminnan kehittäminen
uudistetun lain mukaisesti.
Vapaaehtoisen maanpu olustuskou lutu k s e n
kehittäminen perustuu valtioneuvoston puolustusselontekoon. Selonteon lähtökohtana on, että vapaaehtoisen maanpuolustuksen mahdollisuuksia suorituskyvyn tuottajana voidaan tehostaa ja sen vaikuttavuutta kansallisessa
puolustuksessa ja virkaavun tukemisessa lisätä.
MPK:n koulutuskori ja
koulutusohjelmiin tulee
tarkennuksia vuodelle
2021. Palataan näihin tarkennuksiin loppuvuodesta.
Hyvää syksyä!

Antti Tölli

Valmiuspäällikkö
Maanpuolustuskoulutus
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri

MPK:n tehtävät
MPK:n tarkoituksena on maanpuolustuksen edistäminen koulutuksen, tiedotuksen
ja valistuksen keinoin.
MPK:n julkisena hallintotehtävänä on:

Valmiuspäällikkö
Antti Tölli

Koulutuspäällikkö
Jarkko Junni

Koulutuspäällikkö
Jouko Talviaho

Tiedottaja
Taina Ylikangas

MPK:n Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin
Rovaniemen koulutuspaikan yhteystiedot
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/

Tiedottaja
Jarkko Jaakola

Tiedottaja
Pilvi Vihanta

Järjestää:
– sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutusta
– tutustumistoimintaa
– kansainvälistä koulutustoimintaa
– vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa
tiedotusta ja valistusta
Kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen
ja järjestää siihen liittyvää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ja tutustumistoimintaa
Ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta
Edellä säädettyjen tehtäviensä lisäksi
yhdistys voi järjestää varautumis-, turvallisuus- sekä johtamis- ja kouluttajakoulutusta
sekä tehdä aloitteita ja toimia muutoinkin
maanpuolustuksen hyväksi siten kuin sen
säännöissä määrätään.
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Toimintakykyinen reservi 2020
Puolustusvoimat on uudistanut toimintaansa vuoden
2014 jälkeen muuttuen pitkälti koulutusorganisaatiosta nykyiseen enemmän valmiusosia sisältävään muotoonsa. Samanaikaisesti on tutkittu tulevaisuuden taistelukentän vaatimuksia ja kehitetty uusia
keinoja parantaa joukkojen suorituskykyä. Tämä
kehitystyö konkretisoituu, kun koulutus 2020hanke lähtee jalkautumaan
joukko-osastoihin tulevien
vuosien aikana.
Simulaattoreiden hyödyntämisen yms. teknologian käytön lisäksi myös
tärkeimmän resurssin,
taistelijan, kuntoon tullaan kiinnittämään aikaisempaa enemmän huomioita. Takavuosien lähinnä
”kuka juoksee yli 3000 m
C ooperissa”-tyyppisen
jaottelun sijaan tulevaisuudessa ihmisen voimavarat
huomioidaan aikaisempaa

kokonaisvaltaisemmin.
Puolustusvoimien sivuilla
olevan esittelyn mukaan
uudistus näkyi kokeilujoukoissa seuraavasti:
• Varusmiesten kokonaisvaltainen toimintakyky: psyykkisen, sosiaalisen ja eettisen toimintakyvyn koulutus yhdistetään osaksi muuta koulutusta ja harjoittelua (taistelijan mieli).
• Fyysisessä koulutuksessa painotetaan sotilaalta
vaadittavien ominaisuuksien, kuten lihasvoiman,
kestävyyden sekä maastossa liikkumisen taitojen, nousujohteista kehittämistä (taistelijan keho).
Vaikka koulutusuudistus
kohdistuu ymmärrettävästi
ensisijaisesti varusmiehiin,
tulisi edellä kuvattu toiminta-ajatus saada myös
osaksi reserviläistoimintaa. Varusmiespalvelus
kun kestää maksimissaan
noin vuoden, mutta reser-

vissä ollaan jopa neljä vuosikymmentä.
Taistelijan mieli- kokonaisuus on tulevaisuuden
aiempaa epäselvemmissä
taisteluoloissa tärkeässä
roolissa. Jopa yksittäinen
taistelija saattaa joutua
tekemään haastavia päätöksiä esimerkiksi asutuskeskuksissa siviileiden keskellä. Miten me otamme
tästä koppia reserviläisjärjestöissä? Pelkkä etiikan
luentojen pitäminen tuskin
riittää. Ehkäpä esimerkiksi
tulevaisuudessa MPK:n
kohteen suojaamisen kurssilla keskitytään ulkokehän
ja sisäkehän lisäksi myös
enemmän tilanteisiin,
joissa kohdetta suojataan
keskellä elävää kaupunkia.
Taistelijan keho- kokonaisuus lienee tutumpi
itse kullekin, aikaisemmin
tästä käytettiin nimeä kenttäkelpoisuus. Uudistuksia
on tosin tulossa myös fyysisiin vaatimuksiin. Suu-

rimpana isona asiana tulevat olemaan tehtäväkohtaiset kuntovaatimukset.
”Ikälisäjärjestelmä” poistuu ja jatkossa tietyssä
tehtävässä tulee olemaan
samat vaatimukset kaikille
henkilöille. Tehtävissä toki
on suuria eroja; toimistossa kun kahvinkeittimen
ja työpisteen välillä fyysistä
voimaa ja kestokykyä tarvitaan hieman vähemmän
kuin tiedustelujoukoilla tai
tuliasemassa.
Miten siten valmistautua
tulevaan ja pitää itsensä
”päivitettynä taistelijana
m/20?” Itse olen ajatellut
asiaa niin, että monipuolisuus on yksi avain tuleviin
haasteisiin. Tulevaisuudessakaan ei riittäne se, että
osaa ampua huipputarkasti
maaliin. Tai se, että juoksee
12 minuutin aikana pidemmälle kuin muut. Myöskään pelkkä raaka voima
ei yleensä ratkaise mitään,
etenkään, jos voiman käy-

tössä ei ole järkeä takana.
Jokaisen reserviläisen olisikin syytä tunnistaa omat
vahvuutensa ja pitää huoli
siitä, että ne ovat vahvoja
myös tulevaisuudessa. Vieläkin tärkeäpää olisi kuitenkin tunnistaa ja tunnustaa heikkoutensa ja pyrkiä
niitä hieman kehittämään.
Siten se hyvä ampuja jaksaa
juosta sen muutaman korttelinvälin sopivaan suojaisaan asemaan. Ja suorittamaan hätäilemättä tarvittavan tulenkäytön kokonaisuus huomioiden.
Toimintakyvyn parantaminen tulee olemaan pääosin jokaisen reserviläisen
omalla kontolla, kertausharjoituksissa sitä ei voida
tehdä. Oman kunnon
parantaminen on pitkäjänteistä, nousujohteista työtä,
jota olisi jaksettava tehdä
myös arjen kiireiden ja ristipaineiden välissä. Helpoimmin tämä onnistuu,
jos liikunnan voi yhdistää

johonkin muuhun toimintaan. Itselläni koirien lenkittäminen toimii hyvänä
tekosyynä lähteä lokakuiseen sateeseen puoleksi
tunniksi reippailemaan.
Liikunnallisuus voisi myös
olla paremmin osana normaaleja reserviläistoimintojamme. Miksipä emme
joskus pyöräilisi ampumaradalle? tai järjestäisi
radalla ”ampumajuoksua”,
jossa tulisi hieman hiki ja
samalla tutut rutiinit rikkoontuisivat sopivasti?
Toimintakykyisistä yksilöistä on tarkoitus rakentaa tulevaisuuden haasteet
huomioiva, entistä suorituskykykyisempi sotajoukko. Siinäpä tehtävää
itse kullekin: mitä osaa
olisi syytä parantaa? Ja
kun tähän on vastauksen
saanut, on homma kuin
savolainen projekti: aloittamista vaille valmis?

Erkki Saarijärvi

RESUL, puheenjohtaja
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Turpotietäjä 2020-kilpailu
ensimmäistä kertaa Suomen
lukioissa
Tänä vuonna ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti järjestettävän TUPRO-tietäjä kilpailun tarkoitus on innostaa lukiolaisia pohtimaan turvallisuuspolitiikkaa ja kokonaisturvallisuutta. Kilpailun järjestävät Reserviläisliitto ry ja Suomen Reserviupseeriliitto ry yhteistyössä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL ry)
ja Kadettikunta ry:n kanssa. Kokeiden käytännön toteutuksesta vastaavat mukaan
ilmoittautuneiden koulujen vastuuopettajat, mutta koevastaukset arvostellaan järjestöjen maakunnallisten kilpailuorganisaatioiden toimesta.
Kilpailun ensimmäinen vaihe toteutetaan koko valtakunnassa 8.10.2020, näin
myös Lapissa. Tunnetusti maakunnassamme maanpuolustustahto on vahvaa, joten
odotukset osallistujamäärien suhteen ovat korkealla.
Alkukilpailun jälkeen palkitaan lukioiden parhaat, maakunnan parhaat, sekä maakunnan paras lukio. Lapin kilpailuorganisaatio on kokoustanut etänä jo toukokuussa,
jolloin on pohdittu muun muassa, miten maakunnan parhaiten menestyneet palkitaan. Yksi varteenotettavimmista vaihtoehdoista on vierailun järjestäminen Rajavartiolaitokselle, mutta koronatilanteen takia tämä asia on vielä avoin. Valtakunnallinen finaali järjestetään Helsingissä 30.11.2020, missä kolme parasta tietäjää palkitaan
1000, 500 ja 250 euron stipendeillä.
Kilpailuun ilmoittautuminen päättyy 27.9.2020. Kilpailun viralliset verkkosivut
löytyvät osoitteesta www.turpotietaja.fi. Sivuilta löytyy kilpailukutsu ja ilmoittautumisohjeet.
Annukka Kurvinen
Lapin Turpotietäjä 2020 kilpailupäällikkö
puh: 045-6314635
s.posti: kurvinen.annukka@gmail.com

Yhtenäinen visiiri laajentaa näkökenttää. Molemmilla puolilla olevat suodattimet
tekevät suojanaamarista vanhaa tasapainoisemman. Kuva Reserviläinen lehden toimitukselta.

Suomen ja Norjan uusi
suojanaamari valittu
Suomen ja Norjan puolustusvoimat hankkivat uusia suojanaamareita. Yhteisessä kilpailutuksessa valituksi tuli brittiläisen AVON Polymer
Productsin valmistama
CBRN-suojanaamari, Puolustusvoimat kertoo tiedotteessaan.
Suomen puolustusvoimat hankkii naamareita ja

kauppaan kuuluvaa taistelijan suojelumateriaalia noin 40 miljoonalla
eurolla. Naamarit otetaan
koulutuskäyttöön vaiheittain saapumiserästä 2/23
alkaen. Ne korvaavat käytöstä poistuvia M95-naamareita.
Puolustusvoimien
mukaan uusi suojanaamari
tarjoaa aiempaa parempaa

suojaa taisteluaineita vastaan. Molemmin puolin
sijoitettujen suodattimien
ansiosta rakenne on tasapainoisempi. Naamarissa
on myös yhtenäinen visiiri,
joka laajentaa näkökenttää.
Uutinen on julkaistu
Paavo Airon kirjoittamana
Reserviläinen lehdessä.
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Ajan hermolla
Oikeudellisesta sodankäynnistä
Mitä yhteistä on talvisodalla ja Krimin miehityksellä? Venäjä hyödynsi molemmissa
oikeudellista sodankäyntiä tavanomaisten sodankäynnin keinojen rinnalla. Kaikki
ovat kuulleet hybridi-vaikuttamisesta, mutta mitä onkaan oikeudellinen sodankäynti?
Oikeusvaltiossa olemme tottuneet siihen, että oikeuden rooli on ohjata ihmisten
ja valtion toimintaa, sekä osaltaan määrittää mikä on oikein ja väärin. Oikeus nähdään siis oikeudenmukaisuuden turvana ja takuuna. Usein oikeutta kuitenkin käytetään strategisesti hyväksi poliittisia päämääriä tavoiteltaessa. Clausewitzin kuuluisan sanonnan – sota on vain politiikan jatkamista toisin keinoin – voikin mukailla
siten, että oikeus on vain politiikan jatkamista toisin keinoin.
Yksi jo pitkään käytetty, mutta yleisessä keskustelussa vähemmälle huomiolle
jäänyt sodankäynnin väline on oikeus. Puhutaan oikeudellisesta sodankäynnistä.
Englanninkielinen termi lawfare on kuvaava. Termi on sulautuma sanoista law ja
warfare. Termin lanseeraaneen Yhdysvaltojen ilmavoimien kenraalimajuri Charles
J. Dunlap Juniorin mukaan kyse on siitä, että oikeutta käytetään sodankäynnissä
nimenomaan aseena.
Oikeudellinen sodankäynti tarkoittaa siis oikeuden hyväksikäyttöä omien sotilaallisten intressien ajamiseksi. Tämä voi tapahtua koko oikeusjärjestelmää, yksittäistä lakia tai jotakin oikeusperiaatetta hyödyntämällä. Vaikka oikeutta käytettäisiin sen kirjaimen mukaisesti, käyttötarkoitus on kuitenkin ilkeämielinen. Oleellista
on se, että oikeutta käytetään nimenomaan vihollista vastaan (kotimaassa ja omiin
kansalaisiin suuntautuva toiminta on lähinnä propagandaa). Toiminnan tavoitteena
on esimerkiksi vihollisen vahingoittaminen, vihollisen toimien hyväksyttävyyden
vähentäminen sen omien kansalaisten silmissä, vihollisen sitominen oikeudellisiin
prosesseihin, tai vihollisen julkisuuskuvan mustamaalaaminen joko sen omien kansalaisten tai kansainvälisen yhteisön silmissä.
Usein oikeudellinen sodankäynti yhdistetään jonkin sortin hybridivaikuttamiseen, eli oikeudellisia keinoja käytetään yhdessä muiden, tavanomaisesta sodankäynnistä poikkeavien keinojen kanssa. Kuten kapteeniluutnantti Antti-Pekka Kiiski
on kuvannut Maanpuolustuskorkeakoululle tehdyssä diplomityössään, oikeudellisen hybridivaikuttamisen kohteena voivat olla esimerkiksi merenalaiset tietoliikennekaapelit. Valittu tulkinta kansainvälisen oikeuden sisällöstä vaikuttaa siihen, määritelläänkö merenpohjassa kulkeva tietoliikennekaapeli sotilas- vai siviilikohteeksi.
Tämä puolestaan vaikuttaa siihen, milloin kaapeleihin saa kohdistaa vaikuttamista.
Siis, milloin kaapelit saa kansainvälisen oikeuden mukaan katkaista.
Venäjä on harjoittanut oikeudellista sodankäyntiä jo pitkään ja sillä on keskeinen
asema Venäjän vaikuttamispyrkimyksissä. Tämä on täysin luonnollista, sillä kukapa
ei haluaisi lisätä vaikutusvaltaansa, varsinkin jos kyse on niinkin yksinkertaisesta
asiasta kuin oikeudellisesta tulkinnasta. Pari hyvää oikeusupseeria on varmasti halvempi sijoitus kuin prikaati kiväärimiehiä.
Historiallisista esimerkeistä on syytä mainita se, kuinka Venäjä on pyrkinyt määrittelemään laittoman hyökkäysteon (aggression) sisältöä sille sopivaksi. Yksi tähän
toimintamalliin keskeisesti liittyvä tapahtuma on Mainilan laukaukset 26. marraskuuta 1939. Välikohtauksen seurauksena Neuvostoliitto irtisanoi Suomen kanssa
vuonna 1932 solmitun hyökkäämättömyyssopimuksen ja aloitti talvisodan hyökkäämällä Suomeen 30. marraskuuta 1939.
Oikeudellisessa sodankäynnissä voidaan hyödyntää myös valtion omaa oikeutta
kansainvälisen oikeuden lisäksi. Venäjä on muun muassa muuttanut määräyksiä
siitä, kuinka entisten neuvostotasavaltojen asukkaat voivat saada Venäjän kansalaisuuden. Vuoden 2008 Georgian sodan aikana Venäjä myönsi kansalaisuuksia Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa asuville henkilöille. Kun tarpeeksi moni heistä oli saanut
Venäjän kansalaisuuden, Venäjä pystyi väittämään, että alueiden liittäminen osaksi
Venäjää oli oikeutettua omien kansalaisten puolustamista.
Helmikuussa 2014, päivää ennen kuin tunnuksettomat vihreät miehet ilmestyivät Ukrainaan, Venäjän Duumalle tehtiin esitys laista, joka mahdollisti naapurivaltioiden alueiden liittymisen Venäjään, jos alueet vaaleissa näin päättävät. Maaliskuussa 96 prosenttia Krimin asukkaista äänesti Venäjään liittymisen puolesta.
Lisäksi Venäjä uhkasi nostaa Ukrainalaisia poliitikkoja vastaan syytteet kansanmurhasta Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa, mikä olisi yhtäältä lokakampanja mutta toisaalta sitoisi Ukrainalaiset pitkään oikeusprosessiin.
Venäjän hybridioperaation vuoksi Ukrainan kriisin kohdalla ei edes tiedetty, oliko
kyseessä kansainvälinen aseellinen selkkaus, kansallinen aseellinen selkkaus, vai pelkästään siivilien aiheuttama, lähinnä mellakaksi luonnehdittava tilanne. Oleellista
on, että näihin kaikkiin soveltuvat eri lait.
Tämän vuoden huhtikuussa Venäläinen tutkintakomitea aloitti tutkimukset siitä, syyllistyikö Suomi kansanmurhaan toisen maailmansodan aikana. Lehdissä olleiden tietojen mukaan Suomalaisten väitetään kaasuttaneen tai haudanneen elävältä tuhansia Venäläisiä sotilaita Itä-Karjalassa. Historioitsija Antti Kujalan mukaan syytökset ovat perättömiä ja
kyseessä on Venäjän valtion poliittinen kampanja Suomea vastaan. Mielenkiintoista onkin se, kuka on tämän mielikuvavaikuttamisen kohde: venäläiset, suomalaiset vai kansainvälinen
yhteisö?

Tomi Tuominen

Kirjoittaja on reservin luutnantti ja oikeustieteen tohtori
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ROVA20

Vapaaehtoisen
maanpuolustuksen
muutoksia

Lapin aluetoimiston vapaaehtoisen maanpuolustuksen kesän suurin harjoitus kantoi
tänä vuonna nimeä ROVA20. Koronapandemia aiheutti jonkun verran muutoksia
harjoituksen järjestelyihin, mutta muutoksista huolimatta harjoitus saatiin toteutettua turvallisesti ja koulutuksesta tinkimättä. Edellisiin vuosiin nähden erilaista
oli myös vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muutoksen aiheuttama
vetovastuun siirtyminen Puolustusvoimille.

Kuluneen vuoden harjoitustoiminnassa koronaturvallisuus on huomioitu muun muassa käyttämällä suojavälineitä.

Vuoden 2020 alusta voimaan tullut muutos
lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on muuttanut tehtävien jakoa Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen välillä. Vastuut ovat nyt
selkeät ja molemmilla organisaatioilla on
tarkkaan määritelty rooli vapaaehtoisen
maanpuolustuksen kentässä.
Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus jaetaan lainsäädännöllä Puolustusvoimien toteuttamaan vapaaehtoiseen sotilaalliseen
koulutukseen ja MPK:n
toteuttamaan sotilaallisia valmiuksia palvelevaan
koulutukseen. Vapaaehtoiseen sotilaalliseen koulutukseen voidaan ottaa koulutettavaksi kuka tahansa
18¬–60-vuotias mies tai
nainen riippumatta siitä
onko hän asevelvollinen vai
ei. Puolustusvoimien johtamissa vapaaehtoisissa harjoituksissa harjoitukseen
osallistuville maksetaan
päiväraha ja matkakustannukset.
MPK:n järjestämä sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus (myöhemmin SOTVA) on suunnattu yli 18-vuotiaille,
mutta yläikärajaa laki ei
aseta. SOTVA-koulutuksessa on muutamia muita
rajoitteita, joista merkittävin estää Puolustusvoimien ampumatarvikkeiden ja räjähteiden käytön
koulutuksessa. MPK:n järjestämässä koulutuksessa

voidaan siis esimerkiksi
harjoitella rynnäkkökiväärin käsittelyä, mutta ei
voida ampua edes paukkupatruunoita.
SOT VA-koulutuks en
lisäksi MPK järjestää yli
16-vuotiaille suunnattua tutustumistoimintaa,
jonka tarkoitus on tutustuttaa nuoria ja naisia asepalvelukseen. Tutustumistoiminta ei ole luonteeltaan sotilaallista, mutta
siinä voidaan silti käyttää
Puolustusvoimien maastopukuja, mikäli harjoitellaan vaikkapa maastossa majoittumista. Muita
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen muotoja on MPK:n yhdistyslain mukainen toiminta
sekä asevelvollisen omaehtoinen kouluttautuminen.

MPK:n
ampumakoulutusohjelma
Osana SOTVA-koulutusta MPK järjestää erillisen ampumaohjelmiston mukaisia perusammuntoja. Ohjelmistossa
on ammuntoja kiväärille,

pistoolille ja haulikolle.
Ammunnoissa voidaan
käyttää ampujien omia tai
MPK:n aseita. MPK on
hankkinut kuluvan vuoden
aikana reserviläiskivääreitä
S O T VA- am mu n n oi s s a
käytettäviksi. SOTVAammuntoihin osallistuminen on peruste oman aseluvan hakemiseen, joten
kyseessä on erinomainen
tapa päästä sisään ampumaharrastukseen. Tietoa
Ma a npu o lu s t u s k ou lu tusyhdistyksen järjestämistä ammunnoista sekä
muusta koulutuksesta on
saatavilla osoitteesta www.
mpk.fi

Reservin
koulutuspolut
Uudistettuun vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestelmään
on luotu malli reserviläisen osaamisen päivittämiseen uutta tehtävää varten.
Mallia kutsutaan koulutuspoluksi ja siinä yhdistetään kaikkia vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen muotoja. Mallin tavoitteena on tuottaa reservissä
tapahtuvan jatkokoulutuksen kanssa sopivuus uuteen
tehtävään sijoittamiseen.
Hyvä esimerkki koulutuspolusta on tarkkaampujakoulutusjär jestelmä: Tarkka-ammunnasta kiinnostunut paikallisjoukkoihin sijoitettu
reserviläinen aloittaa koulutuspolkunsa tutustumalla aiheeseen Puolus-

tusvoimien koulutusportaalissa, PVmoodlessa.
Tämän jälkeen reserviläinen osallistuu MPK:n järjestämille tarkka-ammuntakursseille, joista osa voi
olla SOTVA-perusteisia ja
osa muita kursseja. Kun
omaehtoisessa kouluttautumisessa ja SOTVA-kursseilla on kertynyt riittävästi osaamista, kutsutaan
reserviläinen harjoittelemaan tarkka-ammuntaa
Puolustusvoimien vapaaehtoisessa harjoituksessa.
Vapaaehtoisessa harjoituksessa annettujen näyttöjen
perusteella voidaan tehdä
sijoitusmuutos tarkkaampujan tehtävään, jolloin
tehtävässä pääsee mahdollisesti myöhemmin harjoittelemaan ”kovassa” kertausharjoituksessa.
Koulutuspolut ovat yksilöllisiä ja tarvittavien kurssien määrä vaihtelee reserviläisen osaamisen ja tavoitellun koulutuksen vaativuuden mukaisesti. Koulutuspolun laatii aluetoimiston VMP-upseeri apunaan
MPK:n valmiuspäällikkö.
Mikäli oman osaamisen
päivittäminen kiinnostaa, tutustu MPK:n kurssitarjontaan ja ole yhteydessä aluetoimistosi VMPupseeriin. Lapin aluetoimiston VMP-upseerin tehtävissä toimii ainakin vielä
tämän syksyn allekirjoittanut.
Kapteeni, Osastoupseeri
VMP

ROVA20 on Lapin aluetoimiston johtama vapaaehtoinen harjoitus, joka
toteutettiin 14.–16.8.2020
Rovajärven ampumakenttäalueella pääosin Heinuvaaran ja Hautainmaan
alueella. Koulutus tapahtui
osastoittain, mutta tiukan
kurssimuotoisuuden sijaan
tänä vuonna pyrittiin tilanteenmukaiseen toimintaan.
Reserviläisten miehittämä
operaatiokeskus johti jääkärijoukkueen, sotilaspoliisijoukkueen ja huoltojoukkueen muodostamaa
komppaniaa. Lisäksi aselajiosaamista koulutettiin
kranaatinheitin-, tulenjohto-, tarkka-ampuja- ja
ilmatorjuntakonekivääri-

kursseilla.
Harjoitus alkoi kurssilaisten osalta perjantaina
iltapäivällä palvelukseen
saapumisella. Reserviläiskouluttajat olivat saapuneet jo aiemmin aamupäivällä valmistelemaan
viikonlopun koulutustapahtumia. Varusteiden ja
aseiden kuittaamisen jälkeen joukko nautti päivällisen maastoruokailuna.
Harjoituksen varopuhuttelu toteutettiin osastoittain, minkä jälkeen harjoitusjoukko siirrettiin linjaautokuljetuksilla Heinuvaaraan. Heinuvaarassa
ryhmäydyttiin osastoihin
ja siirryttiin omille ryhmitysalueilleen. Jääkärijouk-

Aku Saarelainen Tulenjohtoryhmä toiminnassa Rovajärven maastossa.
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kue suoritti siirtymän jalkaväen tapaan jalkaisin.
Lauantaina operaatiokeskus johti toimintaa muiden harjoitellessa
oman koulutushaaransa
mukaisia aiheita. Sotilaspoliisit ja jääkärit ampuivat vaativia lähiammuntoja
ja harjoittelivat joukkueen taistelua simulaattoriavusteisesti. Käytössä ollut
KASI-järjestelmä mahdollistaa tappioiden kuvaamisen käyttämällä aseeseen kiinnitettyä lähetintä,
jonka lähettämä lasersäde merkitsee tähtäimissä
olevan taistelijan käyttämän simulaattoriliivin
tuhotuksi. Taistelun jälkeen joukkojen liikkeitä ja
toimintaa voidaan tarkastella palautetilanteessa järjestelmän tuottaman tilannekuvan perusteella.
Kranaatinheitinkurssilla
harjoiteltiin tuliasematoimintaa ja kurssin kruunasi ampumaharjoittelu
latausharjoitusammuksilla. Muutamia kymmeniä metrejä kantava latausharjoitusammus mahdollistaa realistisen tuliasematoiminnan ilman mittavia
varojärjestelyitä. Tulenjohtokurssilla saatiin aikaan
uuden oppimisen elämyksiä kaikille kurssilaisille.
Nuorempi väki oli ensimmäistä kertaa tekemisissä
sanomalaitteen kanssa,
vanhemman saapumiserän

taistelijoille taas esittelyssä
ollut maalinpaikannuslaite
oli uusi tuttavuus.
Ilmatorjuntakonekiväärikurssilaisille tuli tutuksi
aseen käsittely, ampumaasennot sekä tuliasemien
perustaminen niin metsämaastoon kuin ajoneuvoihin. Tarkka-ampujat harjoittelivat viikonlopun ajan Sodankylässä eri
ampuma-asentoja vaihtelevilla ampumaetäisyyksillä. Uutuutena tarkkaampujakurssilla oli tarkkaammunnan harjoitteluase,
eli tarkkuuskivääriä ulkoisesti muistuttava pienoiskivääri. Miedompi rekyyli
ja matalat patruunakustannukset mahdollistavat suuremman laukausmäärän, ja
suurella varmuudella tämä
oli ensimmäinen ROVAharjoituksen yhteydessä
järjestetty tarkka-ampujakurssi, jossa päästiin
ampujakohtaisesti useisiin
satoihin laukauksiin.
Sunnuntai alkoi sotilaspoliisijoukkueen ja jääkärijoukkueen välisellä KASItaistelulla. Muut kurssit käyttivät aamupäivän
ampumaradalla. Aamun
koulutusten jälkeen harjoitusjoukko siirtyi varuskuntaan, jossa tehtiin huoltotoimenpiteet, palautettiin
varusteet ja juotiin lähtökahvit. Harjoitusta pidettiin palautteen perusteella
pääosin onnistuneena

yleisarvosanan ollessa
4,5. Palautteessa koettiin
Rovajärven alue soveltuvaksi paikaksi järjestää
tämän tyyppisiä harjoituksia. Eniten jäi kaivelemaan
pienet puutteet materiaalissa (kuten kuuluisa valopetrooli ja aseenpuhdistustarvikkeet), myös tiivistä
aikataulua harmiteltiin.
Kiitosta tuli mielekkäistä
ammunnoista ja taistelukoulutuksista.
Harjoituksessa havaittuja
kehityskohteita tullaan viilaamaan seuraaviin harjoituksiin ja osa hyvistä käytänteistä otetaan käyttöön
jo muissa syksyn vapaaehtoisissa harjoituksissa.
Kiitos onnistuneesta harjoituksesta kuuluu aktiivisille osallistujille, suuren
työn tehneille reserviläiskouluttajille sekä harjoitukseen osallistuneelle
Puolustusvoimien
ja
MPK:n palkatulle henkilökunnalle. Vuonna 2021 on
suunniteltu järjestettävän
kaksi pienempää ROVAharjoitusta, toinen keväällä
ja toinen syksyllä. Etenkin Kevätrovan valmistelu
pyörähtää käyntiin jo loppuvuodesta, joten ilmoittautumisia reserviläiskouluttajaksi otetaan vastaan!
Kapteeni, Osastoupseeri
VMP
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ROVA2020 –
vapaaehtoinen
kertausharjoitus
Varsin poikkeuksellisen alkuvuoden seurauksena perinteistä ROVA-harjoitusta jouduttiin siirtämään tänä vuonna parilla kuukaudella eteenpäin. Harjoitukseen oli tästä
huolimatta ilmoittautunut ilahduttavan suuri joukko innokkaita reserviläisiä. Uudistuneen vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan lainsäädännön johdosta harjoitus
toteutettiin pääasiallisesti Puolustusvoimien palkatun henkilökunnan johtamana.
Mutta kuten aina, reserviläiskouluttajat suorittivat omissa rooleissaan vähintään yhtä
mittavan urakan koulutusosastojensa parissa.
ROVA2020 -harjoitus jakaantui kahteen erilliseen kehysharjoitukseen: toisessa
ydinjoukkona oli Lapin Maakuntakomppanian kontekstissa erillinen reserviläisistä
ja palkatusta henkilöstöstä muodostuneen operaatiokeskuksen alaisena toimineet
jääkäri-, sotilaspoliisi- ja huoltojoukkueet, toisessa kehyksessä puolestaan erillisinä
kursseina epäsuoran tulen kurssit (niin tuliasema- kuin tulenjohtotoiminta), tarkkaampujakurssi, sekä ilmatorjuntakonekiväärikurssi. Kaikkia kursseja tuki vielä erillinen huoltokurssi, joka vastasi niin harjoitusjoukkojen muonittamisesta kuin muistakin tukitarpeista. Tarkka-ampujien koulutus tapahtui Sodankylässä, muiden kurssien
sijaitessa Heinuvaaran pääpiirteisellä alueella.
14.8.2020 harjoitusjoukot ilmoittautuivat kello 17:00 mennessä Someronharjun varuskuntaan. Käytössä oli edelleen Puolustusvoimien viimeisin ohjeistus
COVID19-ehkäisemiseksi, mikä ilmeni pienryhminä varustamisena sekä aloitusoppituntien osastointina pienemmille kohderyhmille. Kuten yleensäkin ns. ”virka-ajan”
jälkeen perustettavissa harjoituksissa, reserviläisten varustaminen sujui innokkaalle
joukolle piinallisen hitaasti. Kuitenkin lopussa koko joukko oli saatu väkivaltavaatteisiin, pakattua linja-autoihin ja kuljetettua Rovajärven ampumakenttäalueelle. ROVAharjoitus palasi siis juurilleen nimensä mukaisesti.
Toiminta saatiin käynnistettyä ja joukot omille tonteilleen ja toiminta-alueilleen.
Muut saivat kuljetuksen, jääkärijoukkue käveli. Osa kursseista aloitti välittömän toiminnan, varsinkin jääkärijoukkue siirtyi tiedustelemaan jo ensimmäistä taistelutehtäväänsä tukikohdan vielä rakentuessa tukeutumisalueelle. Suo osoittautui jalkaväkitaistelijan toimintaympäristöksi alusta lähtien. Kouluttajana käyttämäni ilmaus
”yksien kalsareiden treeneistä” osoittautui todeksi.
Harjoituksen lauantaipäivä oli varattu perussuoritusten mieliin palauttamiselle,
simulaattorikoulutukselle ja Heinuvaaran kohdistusradalla toteutetuille ammunnoille. Harjoitusta tuki simulaattoriryhmä, joka jakoi sotilaspoliiseille ja jääkäreille
KASI-taistelijan simulaattorit. Tällä mahdollistettiin kaksipuolinen simulaattoriavusteinen taisteluharjoitusvaihe palautteenantomahdollisuuksineen. Pääsääntöisesti laitteisto toimi moitteettomasti, ja antoi hyvää dataa yksittäisten taistelijoiden
suoriutumisesta niin puolustuksessa kuin hyökkäyksessäkin. Lauantai kului todella
nopeasti kunkin harjoitusjoukon harjoitellessa tehtäviään. Koulutusaiheissa pyrittiin pitäytymään perusasioissa, eli haettiin asekäsittelylle ja ryhmän taistelutekniikalle toimivat rutiinit sunnuntain sovellettua vaihetta varten. Materiaalin pakkaaminen aikaisin sunnuntaiaamuna luonnollisesti piti huolen siitä, että joukon lepoaika
jäi sotilaalliseen lyhyeen makuupussissa vierailuun ennen kuvitteellisen kellokortin
leimaamista ja kaikkien aseiden lataamista. Sitten olikin jo aika synnyttää happivelkaa murtokohdassa.
Sunnuntaina sotilaspoliisit puolustivat omaa kohdettaan jääkärijoukkueen hyökkäystä vastaan. Vapaassa taistelussa saatiin paljon onnistuneita suorituksia ja kallisarvoisia oppeja. Kokonaisuudessaan harjoitusjoukoista näkyi erittäin kova motivaatio ja halu kehittyä omissa tehtävissään. Vajaa kahden vuorokauden miltei yhtäjaksoinen toiminta on fyysisesti rasittavaa, siirtymiset jalan haastavissa maastoissa sekä
taistelutehtävien edellyttämä räjähtävä suorituskyky todella alleviivaavat aerobista ja
henkistä suorituskykyä. Loppupalautteissa simulaattoriryhmä kykeni näyttämään ja
havainnollistamaan harjoitusjoukoille dataa käydyistä taisteluista, jolloin yksittäisellekin taistelijalle kävi selväksi hänen merkityksestään kokonaistoiminnalle, niin
hyvine kuin huonoine ratkaisuineen.
Harjoituksen purku- ja palautevaiheeseen siirryttiin sunnuntaina 16.8.2020 lounasaikaan, simulaattorit luovutettiin sekä henkilöstö ja kalusto siirrettiin Rovaniemelle. perillä odottikin sitten taisteluvälinemateriaalin ja henkilökohtaisen jakomateriaalin palautus, joka tuntui tapahtuvan yhtä piinaavaan hitaasti kuin harjoituksen
alussakin. Lopussa joukko saatiin kuitenkin kotiutettua kokemusta rikkaampana (ja
huomattavan väsyneenä) kohti uutta alkavaa arkiviikkoa. Loppupalaute toteutettiin
osastoittain koronarajoitteiden johdosta.
ROVA2020- harjoitukseen osallistui noin komppanian verran vapaaehtoisia reserviläisiä. Tämä on osoitus maanpuolustustahdosta ja halusta kehittää itseään omassa
sodan ajan tehtävässään. Kouluttajalle tällainen motivoitunut, hyväkuntoinen ja oppimaan innokas kohdejoukko on todellinen päävoitto ja positiivinen haaste. Ammattimiesten ja -naisten kanssa työskentely on todellakin suuri voimavara suomalaisessa
sotilas- ja reserviyhteisössä yli ikä- ja koulutusrajojen. Lapin aluetoimisto kiittää
harjoitukseen osallistunutta henkilöstöä, ja muistuttaa vuonna 2021 häämöttävästä
mahdollisuudesta osallistua kahteen eri ROVA-nimellä kuuluvaan harjoitukseen!
Nähdään loppusyksyn harjoituksissa.
kapteeni

Kalle Tuominen
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Kesäajan toimintaa...

SRA on vauhdikas ampumalaji – Kesäkuussa kisattiin Ylitorniolla SRA CUPin merkeissä. Kuva Mikko Risku.

Telttatalkoot – Keminmaan Reserviläiset talkoilivat Kemin Golfkerholle teltan pystytyksineen ja purkuineen. Kuva Antti Malmberg
Partio Puttonen Kivi – Pohjois-Lapin kuntomarssi jäi
koronatilanteen vuoksi
pitämättä tänä vuonna.
Inarilaiset Pasi Puttonen
ja Jyrki Kivi pitivät kuitenkin huolen, että perinne ei
kokonaan päässyt katkeamaan. Kuva Jyrki Kivi

Lapin reservipiirien piirinmestaruuskilpailut 11.7.
Pienoiskivääri, asentokilpailu
YH90 2x30
1. Pentti Tirri sotmest 423
H80 2x30
1. Oiva Lukkari alik 301
H75 2x30
1. Erkki Pöyliö stm 523
2. Veikko Alajeesiö ylik 483
H70 2x30
1. Atte Kananen kapt 487
H60 3x20
1. Kari Nevala sotmest 526
2. Pasi Ruokanen yliv 414
H50 3x20
1. Mika Tikkanen ylil 544
2. Rauno Simula jääk 510

Pienoiskivääri 60 laukausta
makuu
H50
1. Ylil Mika Tikkanen 613.5
2. Jääk Rauno Simula 589.0
H60
1. Sotmest Kari Nevala 603.0
2. Yliv Pasi Ruokanen 516,9
H75
1. Jääk Erkki Pöyliö 576.2
2. Ylik Veikko Alajeesiö 534.6
H80
1. Alik Oiva Lukkari 394.1
H90
1. Sotmest Pentti Tirri 375.6
Kilpailun ulkopuolella
N Johanna Uusitalo 610.0

Vasemmalta Rauno Simula, Mika Tikkanen,Pasi Ruokanen, Kari Nevala, Pentti Tirri,
Erkki Pöyliö, Veikko Ala-Jeesiö ja Oiva Lukkari.
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Reserviläisammunnan piirinmestaruudet ratkottiin
Ylitorniolla 14.6. helteisessä kelissä
R e s e r v i l äis am mu n nan
Lapin piirinmestaruudet ratkottiin Ylitorniolla
14.6. helteisessä parhaimmillaan +28 C° lämpötilassa. Reipas kesätuuli
puhalteli etelän suunnasta
noin 4–5 m/s nopeudella,
mikä sinänsä ei vaikuttanut
ampumatuloksiin kivääriradallakaan.
Reserviläisammunnassa
ammutaan kaksi reserviläiskiväärilajia – RA1 10
kilpalaukausta puolustusvoimien tauluun nro
03 ja RA2 18 laukausta
kääntyviin tauluihin. Pistooliammuntoja on niin
ikään kaksi eli RA3, missä
ammutaan pistoolitauluun 04 10 kilpalaukauksen sarja sekä RA4, missä
ammutaan 10 kilpalaukausta kääntyviin tauluihin
(7 sekunnin kääntöön tuplalaukaus).
Lajin taso on kohtuullinen. Lapissa harrastuneisuutta on lähinnä Ylitorniolla ja Keminmaassa,
missä molemmilla paikkakunnilla harjoitellaan ko.
lajeja viikoittain yhdistysten viikkokisoissa. Kevään
koronatauon jälkeen tulostasoa voidaan pitää jopa

Reservilaisammunnan pm-kilpailut 2020 ammuttiin Ylitorniolla, kuva Janne Viitala.
yllättävän hyvänäkin.
Kilpailussa noudatettiin turvaetäisyyttä sekä
muita suositeltuja hygienia ym. sääntöjä. Ammuttaessa joka toinen ampumapaikka oli tyhjänä. Hetkellisesti tästä poikettiin
pistooliampumapaikalla
kuvan oton ajaksi.

Tero Hyttinen

Reser vilaisammunnan
pm-kisan pistooliampujat rivissä, kuva Tero Hyttinen.
Sija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sot.arv
Kers
Jääk
Vääp
Jääk
Jääk
Kapt
Kers
Kapt
Yliv
Alik

Nimi
Simo Rousu
Rauno Simula
Mika Laukkanen
Oskari Mehtomaa
Pasi Jäntti
Tero Hyttinen
Pasi Huhtalo
Mauri Koitila
Kai Mehtomaa
Janne Viitala

Yhdistys			
Ylitornion Reserviläiset		
Keminmaan Reserviläiset
Ylitornion Reserviläiset		
Keminmaan Reserviläiset
Keminmaan Reserviläiset
Ylitornion Reserviupseerit
Rovaniemen Reserviläiset
Veitsiluoden Reserviupseerit
Keminmaan Reserviläiset
Keminmaan Reserviläiset

RA 1
91
94
84
92
80
64
87
89
96
60

RA 2
78
67
81
60
40
50
29
13
65
35

RA 3
89
94
95
80
85
87
82
90
80
42

RA 4
157
151
130
98
122
113
113
89
0
43

Lapin reservipiirien mestaruuskilpailut kenttäammunnassa pidettiin
Toramon ampumaradalla, matka 150 m
Kenttäammunta pulttilukkoinen

Kenttäammunta itselataavakertatuli

H 50 1. Jääk. Rauno Simula Keminmaan Res, makuu 88, pysty 62, yht 150 pist.
2. Ylil. Mika Tikkanen Roi Res, m 69, p 69, yht. 138 pist.
H 60 1. Sotmest. Kari Nevala Roi Res , m 65, p 52, yht.117 pist.
2. Yliv. Pasi Ruokanen Roi Res, m 51 , p 27, yht. 78 pist.
3. Maj. Seppo Rautiainen Roi Upskerho m 45, p 26, yht 71
H 70 1. Kapt. Atte Kananen Roi Res m 62, p 47, yht.109 pist.

H 1. Ylik. Esa Kunnari Roi Res, m 83, p 83, yht 166 pist.
H 50 1. Jääk. Rauno Simula Keminmaan Res, m 93, p 65, yht 158 pist.
H 60 1. Yliv. Pasi Ruokanen Roi Res, m 92, p 47, yht.139 pist.
2. Mikael Laukkanen Ylit.Res m 92, p 33, yht 125 pist
3. Maj. Seppo Rautiainen Roi Upskerho m 13, p 31 yht. 44 pist.
H 70 1. Kapt. Atte Kananen Roi Res, m 82, p 73, yht. 155 pist.

Yht.
415
406
390
330
327
314
311
281
241
180

Lapin nuija

Lapin reservipiirien
pistoolikilpailut 11.7.
Toramon ampumarata, Rovaniemi
Lapin reservipiirien pistoolikilpailut

Tulokset

Toramon ampumarata
Rovaniemi

11.7.2020

25m Isopistooli 30+30ls
H
1 Pauli Pyykkö
2 Markku Karjalainen
3 Tuomo Koivisto

Ylitornion Res Ups
Rovaniemen Res
Rovaniemen Res Ups

276
266
207

282
278
234

558
544
441

H 50

1 Jari Javarus
2 Pertti Kuusela
3 Jouko Siivola

Rovaniemen Res Ups
Sodankylän Res
Rovaniemen Res

276
244
235

289
266
249

565
510
484

H 60

1 Hannu Kantola
2 Markku Mettänen

Rovaniemen Res
Rovaniemen Res

251
251

259
257

510
508

H 70

1 Pekka Ranua
2 Reijo Martin

Ranuan Res
Rovaniemen Res

281
215

251
210

532
425

Rovaniemen Res
Ylitornion Res Ups
Rovaniemen Res
Rovaniemen Res Ups

186
189
182
168

189
181
173
159

182
167
161
156

557
537
516
483

25m Pistooli pika-ammunta 3x20ls
H
1 Esa Kunnari
2 Pauli Pyykkö
3 Markku Karjalainen
4 Tuomo Koivisto
H 50

1 Jari Javarus
2 Pertti Kuusela
3 Jouko Siivola

Rovaniemen Res Ups
Sodankylän Res
Rovaniemen Res

193
174
166

187
177
162

176
148
160

556
499
488

H 60

1 Arto Jokelainen
2 Hannu Kantola
3 Markku Mettänen

Sodankylän Res
Rovaniemen Res
Rovaniemen Res

184
162
171

171
165
170

181
151
135

536
478
476

H70

1 Pekka Ranua
2 Reijo Martin
3 Jaakko Salmenkaita

Ranuan Res
Rovaniemen Res
Tornion Res Ups

187
180
175

162
164
155

171
175
124

520
519
454

Ylitornion Res Ups
Rovaniemen Res
Rovaniemen Res
Rovaniemen Res Ups

282
270
259
248

288
273
254
246

570
543
513
494

25m Pienoispistooli 30+30ls
H
1 Pauli Pyykkö
2 Esa Kunnari
3 Markku Karjalainen
4 Tuomo Koivisto
H 50

1 Jari Javarus
2 Pertti Kuusela
3 Jouko Siivola

Rovaniemen Res Ups
Sodankylän Res
Rovaniemen Res

274
261
244

286
256
240

560
517
484

H 60

1 Arto Jokelainen
2 Hannu Kantola

Sodankylän Res
Rovaniemen Res

271
270

274
251

545
521

H 70

1 Pekka Ranua
2 Jaakko Salmenkaita
3 Reijo Martin

Ranuan Res
Tornion Res Ups
Rovaniemen Res

270
243
257

265
271
246

535
514
503

Lapin reservipiirien pistooliampumajuoksun mestaruuskilpailut
30.8. Toramolla
Yhdistys

amp.tulos

juoksuaika

loppuaika

Roi Res
Roi Res

86 pist.
47		

14.20		
14.03		

19.00
31.43

Roi Res
Roi Res

81		
70		

8.39		
9.41		

14.59
19.41

H80 1. Erkki Jääskeläinen Roi Res
2. Oiva Lukkari
Roi Res

77		
26		

10.37		
10.51		

18.17
35.31
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Suoritusmerkit reserviläisten käyttöön
Liittohallituksen jäsen Tatu Häkkinen kehotti Reserviupseeriliiton julkaisemassa blogissaan muistamaan ansioituneita toimijoita. Omassani sivuan hieman tätä teemaa;
muistamista ja motivointia, mutta eri näkökulmasta.
Puhun suoritusmerkeistä. Suomalaisesta järjestelmästä puuttuu käytännön tasolla
reserviläisille jaettavat suoritusmerkit. Meillä on varusmiespalveluksen aikana jaettavat ampuma-, suunnistus-, juoksu- jne. merkkejä. Sen jälkeen näiden merkkien saaminen on käytännössä mahdotonta.
Reserviläisurheiluliitolla (RESUL) on aikoinaan ollut oma suoritusmerkkijärjestelmänsä, mutta ainakaan vuonna 1993 alkaneen reserviläistoimintani aikana en ole
nähnyt tai kuullut sitä käytettävän. Tutustuin eri urheilulajeille annettuihin suoritusrajoihin. Merkin saavuttaakseen tuloksen pitäisi olla sitä tasoa, että finaalipaikka
Kalevan kisoissa olisi selviö. Rajat eivät ole siis suunniteltu aktiivisesti liikuntaa harrastavalle reserviläiselle, vaan kilpaurheilijoille. Systeemi on aikansa elänyt ja siksi
varmaankin hiipunut.
Miksi näitä merkkejä pitäisi sitten ylipäätään jakaa? Minusta on sangen eriskummallista, että Puolustusvoimat (PV) on asettanut erilaisia liikunnallisia (Cooper,
lihaskunto) vaatimuksia kenttäkelpoisuuden osoittamiseksi, mutta ei varsinaisesti
järjestelmää, jossa yksittäinen taistelija voisi osoittaa ulkoisesti suoritteensa ja kelpoisuutensa. Toki tieto kirjataan PV:n tietojärjestelmään ja kuntotestitapahtumaan osallistumisesta voi saada kertausharjoituspäivän. Hyviä asioita, mutta motivoivatko ne
reserviläistä liikkumaan? Väitän että ei, ei ainakaan suuressa mittaluokassa riittävästi.
Kentältä saamani palauteen perusteella tällainen pieni suoritusmerkki toisi tavoitteelliseen liikuntaan selkeästi enemmän kiinnostusta. Mitään uutta järjestelmää ei
siis tarvittaisi, vaan joko PV:n tai RESUL:n merkkijärjestelmän kriteerit tulisi muuttaa vastaamaan kenttäkelpoisuudelle asetettuja vaatimuksia. Pieni metallinen rintamerkki suoritteesta ei ole varmaankaan kustannuskysymys. Esimerkiksi Saksassa se
maksetaan itse ja kustannus on noin 10–20 euron luokkaa.
Saksa on mielestäni muutoinkin hyvä esimerkki maasta, jossa tämä asia on hoidettu hyvin. Erilaisista taistelijan osaamista mittaavista kursseista (kestot vaihtelevat
päivistä viikkoihin ja jopa kuukausiin) on suoritettavissa reservissä ja hyväksytyistä
suoritteesta annettaan hiha- tai rintamerkki. Ampumataitotestin voi suorittaa vain
kerran vuodessa ja jos esim. kultaisen tason saavuttaa 5/10 kertaa, niin tästä tulee
lisämerkintä. Jokainen voi siis nähdä, että kyseinen henkilö on esim. saavuttanut parhaimman tason 10 vuoden ajanjaksolla. Meidän ampumataitomerkkimme kertoo,
että 20 vuoden ikäisenä on kerran osunut kohdilleen. Tai juossut silloin 3000 m Cooperissa. Mikähän mahtaa olla 35-vuotiaan taistelijan osumatarkkuus ja juoksukunto?
Vastaava järjestelmä löytyy Saksassa myös liikuntapuolella. Se on Olympiakomitean laatima ja mittaa voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja ketteryyttä. Viiden vuoden
ikäportain henkilöt 15–90 vuoden ikähaarukassa voivat suorittaa tämän liikuntamerkin (pronssi/hopea/kulta). Vaatimustaso muuttuu siten, että se ottaa huomioon niin
sukupuolen, kuin myös iän.
Esimerkki onnistuneesta tapahtumasta ja kannusteesta löytyy lähempääkin:
RESUL:n etäsotilasmarssi heinäkuulta. Tapahtuma oli menestys. Varustelekan huhtikuussa järjestämästä tapahtumasta oli kopioitu elementtejä esim. suorituksesta saatava batch. Kannusteeksi pidemmille matkoille osallistumiseen oli tehty fiksusti neliportainen järjestelmä, jossa batchin väri muuttuu tehdyn matkan myötä. Pieni asia,
mutta tärkeä! Jokainen näkee, oletko kävellyt 10, 40, 100 vai peräti 160 kilometriä!
Tiedän, että reserviläiskenttä ja PV ovat käyneet keskustelua työryhmässä aihepiiristä. Vastustajien perustelut ovat jääneet itselleni epäselväksi. Merkkijärjestelmä
olisi jo meillä olemassa, tarvittaisiin vain laji- ja raja-arvojen uudelleen määrittely.
Minusta on järkevää, mikäli voimme hyvinkin kustannustehokkaalla (jopa suorittajan itsensä kustantamalla) tavalla motivoida reserviläisiämme liikkumaan ja pitämään kenttäkelpoisuudestaan parempaa huolta.
Jyri Vilamo, majuri res, Reserviupseeriliiton liittovaltuuston varapuheenjohtaja,
on kirjoittanut kirjoituksen alun perin RUL:n kotisivuilla julkaistuun blogiinsa.

Pitkämatka
H 1. Esa Kunnari
2. Jarmo Tervola
Lyhyt matka
H 60 1. Erkki Ruokanen
2. Pasi Ruokanen

Joukkuekilpailu lyhyt matka
1.Erkki Ruokanen,
Roi Res					
Erkki Jääskeläinen ja
Pasi Ruokanen			

52.57

Varustelekan etäsotilasmarssin suorittaneet saivat
suoritusmerkin marssille
osallistumisestaan keväällä.
Kuva Pasi Parkkila.
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Lapin reserviläisille menestystä Reservin ampumamestaruuskilpailuissa
Lahden Hälvälässä 22.-23.8.2020. Pistoolilajeissa Jari Javarus nappasi mestaruudet H50 sarjassa iso- ja 25m pistoolissa (pienoispistoolissa) sekä hopeaa 25m 3x20ls pistooli
pika-ammunnassa. Sarjassa H70 Pekka Ranua otti myös
kultamitalin 25m pistoolissa, Raimo Luseniuksen sijoittuessa pronssille. 25m pistoolin H50 joukkueelle (Javarus,
Ranua, Lusenius) tuloksena mestaruus.
Pistoolipika-ammunnassa H70 sarjassa laukoi Pekka
Ranua hopeaa ja Raimo Lusenius pronssia. Pika-ammunnassa H50 joukkueelle (Javarus, Ranua, Lusenius), pronssia. Isopistoolissa H70 sarjassa lohkesi kolmoisvoitto Lappiin, kultaa pokkasi Raimo Lusenius, hopeaa Paavo Huoponen ja pronssia Pekka Ranua. Joukkueelle (Javarus,
Ranua, Lusenius) hopeaa.
Kiväärissä, itselataava kenttäammunta 10+10ls ja kenttäammunta 10+10ls, H70 sarjassa Atte Kananen otti
molemmissa lajeissa hopeaa.
Pienoiskiväärilajit ammuttiin Kouvolassa, Tyrrin
ampumaradalla. Lapista edustajina olivat Rauno Simula
ja Kari Nevala.
Lappilaisten sijoitukset:
25m pistooli 30+30ls: H50 1. Jari Javarus 571, 8. Markku
Karjalainen, 10. Jouko Siivola. H70 1. Pekka Ranua 551, 3.
Raimo Lusenius, 4. Paavo Huoponen.
Pistooli pika-ammunta 3x20ls: H50 2. Jari Javarus 563,
9. Markku Karjalainen, 11. Jouko Siivola. H70 2. Pekka
Ranua 529, 3. Raimo Lusenius, 5. Paavo Huoponen.
25m isopistooli 30+30ls: H50 1. Jari Javarus 570, 6.
Markku Karjalainen, 8. Jouko Siivola. H70 1. Raimo Lusenius 539, 2. Paavo Huoponen, 3. Pekka Ranua.
Itselataava kenttäammunta 10+10ls: H70 2. Atte Kananen.
Kenttäammunta 10+10ls: H50 10. Rauno Simula. H60
6. Kari Nevala. H70 2. Atte Kananen.
50m kiv makuu 60ls: H50 7. Rauno Simula, H60 6. Kari
Nevala.
50m kiv 3x20ls: H50 12. Rauno Simula. H60 11. Kari
Nevala.
Kaikki tulokset löytyvät https://resul.fi/ sivuilta.

Jouko Siivola
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Kokous
Rovaniemen Reserviläiset ry
Syyskokous Toramon
Reserviläistalolla to 24.09.2019.

Ylitornion reservijärjestöjen
Syyskokoukset
Ainiovaaran koulukeskuksessa,
Parkkitie, Ylitornio
Keskiviikkona 7.10.2020 klo 18.00 alkaen.
Käsitellään myös koronan vuoksi
pitämättömien kevätkokousten asiat.
Tulethan paikalle vain, jos olet terve eikä
sinulla ole hengitystieoireita.
Tervetuloa
Ylitornion
Ylitornion
Reserviupseerit ry
Reserviläiset ry
hallitus
hallitus

Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat!
Esitelmä klo 18.00 ja kokous klo 19.00.
Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!

Alakemijoen Reserviläiset ry
syyskokous
maanantaina 5.10.20 klo 18.00
Muurolassa SPR:n toimitiloissa.
Esillä sääntömääräiset asia.
TERVETULOA!

Lapin reservipiirien
Syyskokoukset

Keminmaan Reserviläiset ry
Sääntömääräinen syyskokous
perjantaina 9.10.2020 klo 18.00
Liedakkalan koulun toimitiloissa.
Tervetuloa! Johtokunta

Toramon reserviläistalo, Pälvitie 127, Rovaniemi
Sunnuntaina 25.10.2020
Asiantuntijaluennoitsijana Jääkäriprikaatin
apulaiskomentaja Evl Jukka Kotilainen.
Kokousjärjestelyissä huomioidaan Aluehallintovirastojen
antama määräys julkisten kokousten järjestämisestä.
Tämän vuoksi paikanpäälle voi tulla vain terveenä
enintään 50 henkilöä (24 osallistujaa per piiri). Kokoukseen järjestetään etäyhteys, mikä mahdollistaa osallistumisen etäyhteydellä. Emme myöskään suosittele
paikanpäälle tuloa, jos kuulut riskiryhmiin.

Tornion
Reserviläiset ry:n
Syyskokous ja reservin hengellinen ilta
pidetään Antinsaaren leirikeskuksessa
torstaina 15.10.2020 klo 19.00.
Esillä sääntöjen 16 §:n mukaiset asiat
Ennen kokousta iltahartaus leirikeskuksen
kappelissa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Huomioiden koronarajoitukset ja käytännön järjestelyt
kokouspaikalla on tulijoiden ehdottomasti ilmoitettava
tulostaan piirien toiminnanjohtaja Seppo Rautiaiselle
(s-posti seppo.rautiainen@pp2.inet.fi). Etäosallistujan
tulee lähettää valtakirja ennakkoon toiminnanjohtajalle
sähköpostitse

Hallitus (kokoontuu klo 18.30)

Aikataulu
10:00–11:30 Piirihallitusten kokoukset
11:30–12:15 Lounas
12:15–13:15 Asiantuntijaluento
13.30–Syyskokoukset

Pellon Reserviläiset ry
syyskokous pidetään
perjantaina 16.10.2020 klo 18.00,
osoitteessa Jätkäntie 12.
Tervetuloa! Johtokunta

Lapin
Reserviupseeripiiri ry
hallitus

Roi.Res. RA 3&4 mestaruuskilpailut
25.8. Toramo
Maununiemi Ville
Iivari Teemu		
Pirttilä Matti		
Maununiemi Matti
Ahola Pasi		
Karjalainen Markku
Ylikangas Taina		
Hämäläinen Jorma
Taavettila Jyrki		
Lonnakko Ville		
Lohikoski Janne		

96+91
92+93
95+87
85+79
79+81
86+72
84+74
87+69
80+57
65+49
76+17

187
185
182
164
160
158
158
156
137
114
93

3x
2x

Syyskokousesitelmä ja
kahvitarjoilu klo 18.00. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kivalon Reserviläismaja ry:n
syyskokous pidetään
perjantaina 25.9.2020 klo 18.00
Lautiosaaren kylätalolla,
Takalantie 1-5, Keminmaa.
Esillä kevät- ja syyskokouksen
sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
Keminmaan Reservinupseerit ry:n
syyskokous pidetään ke 7.10.2020
klo 18.00 Liedakkalan koululla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Tornion
Reserviupseerit ry:n
Syyskokous ja reservin hengellinen ilta
pidetään Antinsaaren leirikeskuksessa
torstaina 15.10.2020 klo 19.00.
Esillä sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat.
Ennen kokousta iltahartaus leirikeskuksen
kappelissa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Hallitus (kokoontuu eri kutsusta klo 18.30)

Lapin
Reserviläispiiri ry
hallitus

Muonion Reserviupseerit ry
Syyskokous
pidetään Kyläpirtillä
sunnuntaina 8.11. 2020 klo 18.00
Hallitus

Simon Reserviläiset ry
Syyskokous su 18.10.2020 klo 14
Simon pirtillä.
Tervetuloa!
Hallitus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tervetuloa

Rovaniemen Reserviupseerikerho ry:n
syyskokous järjestetään
to 24.9.2020 klo 19.00
Toramon reserviläistalolla.

Veitsiluodon
Reserviupseerit ry
Veitsiluodon Reserviupseerit pitävät
syyskokouksensa torstaina 22.10.2020
klo 18.00 alkaen Länsi-Pohjan Insinöörit ry:n
toimitiloissa, Meripuistokatu 16.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Hallitus
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Liity jäseneksi – tue maanpuolustusta!
Lapin Maanpuolustuksen
Tuki ry.
Yhdistys on perustettu 11.1.1985 tukemaan Lapin alueella toimivia reservipiirejä aatteellisesti ja taloudellisesti.
Maanpuolustuksen tukiyhdistyksen jäsenistö koostuu vuotuista tukimaksua
maksavista yrityksistä, yhteisöistä ja
henkilöjäsenistä. Reserviläisjärjestöjen
Tuelta saama tuki muodostuu kulloisenkin tarpeen mukaisesti erilaisista
toiminta-avustuksista, laitehankinnoista,
piirien toimistotiloista sekä piiri-lehden
avustamisesta.
Lapin Maanpuolustuksen Tuen yhteistyökumppaneina ovat puolustusvoimat, rajavartiolaitos ja läänin alueella
toimivat muut vapaaehtoisen maanpuolustuksen sekä veteraanien järjestöt. Jäsenistölle tarjoamme mahdollisuuden osallistua korkeatasoisiin esitelmiin ja puolustusvoimien sekä rajavartiolaitoksen harjoituksien seuraamiseen.

Tukimaksut ja jäsenedut
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. Jokainen
tukimaksun maksaja saa myös yhdistyksen mustan Army -lippiksen. Yhdistys
myöntää vuosittain ”Pohjantähtiristi”
-ansioristiä, jota luovutetaan 4. kesäkuuta järjestettävissä tilaisuuksissa maanpuolustustyössä erityisesti kunnostautuneille henkilöille.

Yhteisöt
300 € tai 150 €
Henkilöjäsenet 50 €

Lapin Reserviupseeripiiri ry

Lapin Reserviläispiiri ry

Lapin Reserviupseeripiiri ry on
Suomen Reserviupseeriliitto ry:n
alainen piirijärjestö, jonka toimialueena on Lapin maakunta.

Lapin Reserviläispiiri ry on Reserviläisliitto – Reservin Aliupseerien Liitto ry:n
alainen piirijärjestö, jonka toimialueena
on Lapin maakunta.

Piirin alueella toimii 16 reserviupseeriyhdistystä, joissa on
noin 800 jäsentä. Yhdistykset kehittävät reserviupseerien
valmiuksia, fyysistä kuntoa sekä sotilastaitoja. Ne vaikuttavat myönteisesti lappilaisten maanpuolustustahtoon.

Lapin Reserviupseeripiiri ry ja
Lapin Reserviläispiiri ry
ovat Lapin alueen aktiivisia vapaaehtoisen maanpuolustustyön toimijoita. Piirien tehtäviä on aktiivinen reserviläistaitojen ylläpito järjestämällä harjoituksia ja kilpailutoimintaa.
Piirien jäsenmäärä on yhteensä n. 2200 jäsentä.
Lapin Maanpuolustuksen Tuki ry on tukenut Toramon ampumaradan huoltorakennusta hankintaa reserviläisjärjestöille
koulutuskeskukseksi. Rakennus on ollut jo usean vuoden
ajan järjestöjen toimintakeskuksena. Ampumaradat, ympäröivä maasto ja hyvät riittävän isot koulutustilat mahdollistavat säännöllisen koulutustoiminnan sijoitetuille ja sijoittamattomillekin reserviläisille.
Lapin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
on ylitorniolainen kapteeni Tero Hyttinen.
Hän on myös Reserviupseeriliiton hallituksen
jäsen ja Reserviläisurheiluliiton hallituksen jäsen.
www.rul.fi/lappi
Reserviläispiirin puheenjohtajana toimii
ylitorniolainen kersantti Simo Rousu,
joka on myös Reserviläisliiton hallituksen jäsen.
Reserviläispiirin kotisivu löytyy osoitteesta
www.reservilaisliitto.fi/lappi
LAPIN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY
Häkinrinne 1, 96900 Saarenkylä
NORDEA FI77 1134 3000 1431 65
Puheenjohtaja, talousjohtaja Jouni Iivari,
jouni.iivari@neve.fi

Lapin reservipiirien tuki ry

Piirin alueella toimii 15 reserviläisyhdistystä, joissa on noin
1350 jäsentä. Reserviläisyhdistyksissä on useita niin sanottuja avoimia yhdistyksiä, joihin voidaan ottaa jäseneksi
muitakin kuin aliupseereita. Yhdistysten tarkoitus on sama
kuin upseeriyhdistyksilllä: omalla sarallaan toimia puolustusvoimien ja yhteiskunnan apuna järjestämällä maanpuolustustahtoa, -taitoja sekä yleistä kansalaiskuntoa
kohottavaa toimintaa.
Molempien reserviläisjärjestöjen yhteisinä toimintoina ovat
erilaiset liikunnalliset- ja ampumakilpailut sekä maanpuolustukseen ja yhteiskuntaan liittyvät luentotilaisuudet.
Piirien yhteinen puheenjohtajien yhteistyöelin PYT koordinoi yhteistoimintaa järjestöjen välillä.
Maanpuolustuskoulutus (MPK) järjestää vuosittain useita
sotilaallisten taitojen, varautumis- ja turvallisuuden sekä
nuorten ja naisten kursseja Lapin maakunnan alueella.
Reserviläisten omaehtoisen koulutuksen merkitys on kasvanut voimakkaasti Puolustusvoimien siirtyessä enenevässä
määrin paikallisjoukkojen kehittämiseen.
Paikallisjoukkoja voidaan käyttää erilaisissa yhteiskunnan
häiriötilanteissa, kuten erilaisten suuronnettomuuksien
pelastustyössä viranomaisten apuna.
Reserviläisjärjestöt toimivat yhteistoiminnassa myös tiedottamisen saralla. Jo vuosia tärkein tiedotusväline on ollut
yhteinen piirilehti ”Lapin nuija”, jonka toimittamiseen
molemmat järjestöt osallistuvat. Internetistä löytyvät Reserviläisliiton kotisivut www.reservilaisliitto.fi, joista saa tietoa
piirin yhdistysten toiminnasta. Yleistietoa reservinupseerien
toiminnasta löytyy osoitteesta www.rul.fi.

Lapin reservipiirien tukija jo 35 vuoden ajan.
Liity mukaan isänmaalliseen tukijajoukkoon.

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

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

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

