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Lapin Reserviupseeripiiri ry

Taas kerran on juhlittu Suomen Itsenäisyyspäivää, tosin
tällä kertaa hillitymmin videoiden ja etäyhteyksien välityksellä. Puolustusvoimat on ylentänyt ansioituneita
reserviläisiä perinteisesti, parhaimmat onnittelut kohteeksi joutuneille. Erilaisin kunniamerkein on muistettu
kansalaisia ritarikuntien ja eri liittojen ansiomerkeillä,
toivottavasti he voivat käyttää niitä varsin pian eri tilaisuuksissa.
Koronavirus vaikeutta yhä toimintaamme joukkokokoonpanoissa, yksilö- ja pienryhmätoiminta on voinut
jatkua ohjeita noudattaen. Kokoukset on pidetty lähinnä
etäyhteyksillä ja olemme havainneet, että ne toimivat etäisyyksistä huolimatta ja ovat tuoneet ajansäästöä ja kokoukset ovat olleet runsaslukuisempia. Piirien syyskokouksetkin saatiin vietyä lävitse ilman henkilövalintaäänestyksiä, jotka olisivatkin tulleet mielenkiintoisiksi etäyhteyksillä toteutettuna. Onnittelut valituille puheenjohtajistoille ja hallituksille.
Lukiolaisille suunnattu Turpo-kilpailukin saatiin lukioissa pidettyä, siitä kiitos Turpo-kilpailupäällikkönä toimineelle Annukka Kurviselle ja hänen työryhmälleen,
joka koordinoi kilpailun toteuttamista. Alkukilpailu
toteutettiin lukioissa 8.10.2020 ja valtakunnallinen loppukilpailu 8.2.2021 Helsingissä. Tästä kilpailusta kaavaillaan jokavuotista tapahtumaa.
Itsenäisyyspäivän aattoillan tapahtumakin Toramon
reserviläistalolla päätettiin peruuttaa, koska kokoontumisrajoituksia alettiin rajoittaa alle 50 henkeen ja näyttäisi ympäri valtakuntaa olevan epidemian kiihtymisvaihe
menossa, joten emme halunnet ottaa riskiä.

Reserviläisen polku
Reserviläinen voi kehittää omaa
sotilasosaamistaan tänä päivänä
montaa polkua pitkin vaikka
omaa sodanajan sijoitusta ei
juuri nyt olisikaan tai oman
sijoituksen mukaiselle joukolle
ei kaivattua ”valkoista käskykirjettä” aluetoimistosta postilaatikkoon kolahtaisikaan.
Motivoituneille reserviläisille puolustusvoimat tarjoaa
tähän hyviä reittejä, joista osaa
on mahdollistamassa reserviläisjärjestöjenkin oma koulutusjärjestö – Maanpuolustuskoulutus. Näin on ollut omallakin kohdalla. Kun lähdin aktiivisesti mukaan MPK:n toimintaan ensin koulutettavaksi ja
sitten kouluttajaksi, kurssin johtajaksi ja viimein harjoituksen
johtajaksi, on tuo matka ollut
paitsi haastava myös erinomaisen antoisa.
Matkan varrella se on tuonut
monta hyvää uutta tuttavuutta,
kaveruutta sekä ystävyyssuhteita. Auttoi se katkaisemaan
omalla kohdalla myös VAPvarauksen aiheuttaman ”kuivan
kauden” tornilogopostien suhteen. MPK:n kurssitarjonta on
mahdollistanut myös ampumaharrastustoiminnan osaamisen lisäämisen mm. tarkkaammunnan osalta. Kannattaa
siis katsoa aktiivisesti MPK:n
kurssitarjontaa netistä – www.
mpk.fi.
Nykyinen paikallispataljoonajärjestelmä nojaa aktiivisiin
reserviläisiin. Maakuntakomppaniaan voi reservistä hakeutua
ja aktiivisille vapaehtoisille on
käyttöä myös muissa sijoituksissa. Paitsi omaa aselajiosaamista harjoituksissa, voi kehit-

tää myös johtamisosaamista
omia polkuja pitkin. Reservissä
on mahdollista kouluttautua
miehistöstä aliupseeriksi sekä
aliupseerista upseeriksi.
Reserviläisen polkua kehitetään myös reservijärjestöjen –
RUL ja RES – sekä Reserviläisurheiluliiton toimesta. MarsMars -sovellus ja Kymppi ampumapäiväkirja mahdollistavat
tulevaisuudessa myös reserviläisen kenttäkelpoisuuteen liittyvien tietojen välittämisen
puolustusvoimille, mikä edelleen vahvistaa reserviläispolun
monipuolisuutta jatkossa.

Erityinen vuosi alkaa
olla päätöksessä
Tänä vuonna olemme eläneet erityistä vuotta vaarallisen
Covid-19 pandemian varjossa.
Tämä on aiheuttanut monta
mutkaa kevään ja alkukesän
Lockdownin muodossa, kun
meillä oli voimassa valmiuslain
osia. Ensimmäistä kertaa sitten
II maailmansodan. Moni asia
on keväästä alkaen ollut toisin.

Olemme oppineet pitämään
hyvää huolta käsihygieniasta,
yskimään oikein ja huolehtimaan turvaetäisyyksistä. Myös
kasvomaskien käyttöä olemme
harjoitelleet syksystä alkaen.
Ja nyt sitä suositellaan pidettäväksi myös kunniavartioissa.
Samalla tulee huomata se,
että kaiken kaikkiaan me suomalaiset olemme päässeet
vähällä näiden Covid-19 rajoitusten kanssa. Monessa muussa
maassa Keski- ja Etelä-Euroopassa tilanne on ollut huomattavasti pahempi. Puhumattakaan naapurimaastamme Ruotsista.
Toivon mukaan nykyiset
tiukat joulun alusajan rajoitukset tepsivät eikä mm. terveydenhuollon suorituskyky
ja kapasiteetti vaarannu. Myös
viime aikojen uutiset tulossa
olevasta Covid-19 rokotuksesta
antavat toivoa paremmasta ensi
vuodesta.

Rauhallista Joulun aikaa
Haluan toivottaa teille kaikille
lukijoillemme sekä Lapin reservipiirien yhteistyökumppaneille oikein hyvää ja rauhallista
Joulua sekä hyvää Uutta Vuotta
2021.
Onnittelen samalla valtiollisilla ja reserviläisjärjestöjen
ansiomerkeillä palkittuja sekä
reservissä ylennettyjä. Tämä
kunnia tuli myös omalle kohdalleni. Siitä olen hyvin otettu
ja kiitollinen.

Tero Hyttinen

Lapin Reserviupseeripiirin ja
Lapin reservipiirien
tuen puheenjohtaja
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044 309 2263
Tero Hyttinen, päätoimittaja, Seppo
Rautiainen, Simo Rousu, Antti Tölli,
Arto Vaarala
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Tornionlaakson Kustannus Oy
Suomalainen lehtipaino Oy

Ilmestymis- ja materiaalipäivät 2021:
1-2021 12.2.
ilmoitukset ja materiaali to 25.1.
2-2021 11.6.
ilmoitukset ja materiaali to 27.5.
3-2021 17.9.
ilmoitukset ja materiaali to 2.9.
4-2021 17.12.
ilmoitukset ja materiaali to 2.12.

Lapin Reserviläispiiri ry

Poikkeuksellinen vuosi
Emme osanneet vielä keväällä
arvata, että tästä vuodesta
tulisi näin poikkeuksellinen. No, tästäkin olemme
selvinneet. Nämä rajoittuneet toimintatavat ovat olleet
todella koettelevia meille kaikille. Myös monien yrityksien talous on koetuksella.
On tämä aika varmaan sitten
kuitenkin opettanut meille
monia korvaavia toimintoja.
Ensi vuoden toimintaa suunnitellaan kuitenkin niillä ajatuksilla, että päästäisiin jo
tulevan suven kynnyksellä
pikkuhiljaa palaamaan normaalimpaan toimintaan. Jotta
tähän päästäisiin, niin se edellyttää meiltä kaikilta malttia
ja kärsivällisyyttä noudattaa
annettuja turvallisuusohjeita.
Reservipiirien toimintakalenteria yhteen sovitellaan puolustusvoimien har-

joitusten ja Mpk:n sekä muiden
yhteistyötahojen kanssa. Kalenteri jaetaan jäsenistölle sähköpostin välityksellä.
Piirien syyskokoukset pidettiin 25. lokakuuta, osittain
”livenä” ja osallistujia oli myös
etänä. Talous on ollut vakaa ja
jäsenmaksujen korotuksiin ei
ole ollut tarvetta viime vuosina.
Nyt koittaa Joulutulien aika,

toivottavasti voimme kuitenkin järjestää näitä ulkoilmatilaisuuksia.
Haluan onnitella kaikkia
huomionosoituksen saaneita
henkilöitä ja sotilasarvossa
ylennettyjä asevelvollisia.
Hyvää ja rauhaisaa joulua
kaikille.

Simo Rousu
puheenjohtaja
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• Lapin aluetoimisto •

Takaisin Lappiin ja uuteen tehtävään
Tervehdys Lapin Nuijan
lukijoille. Olen 1.8.2020
Jääkäriprikaatin apulaiskomentajana aloittanut Jukka
Kotilehto. Hienoa olla
takaisin Jääkäriprikaatissa
ja Lapissa taas kerran.
Sotilasurani aloitin
Kadettikoulun jälkeen
vuonna 1992 Porin Prikaatissa. Erilaisten vaiheiden
ja työtehtävien jälkeen palveluspaikka vaihtui yleisesikuntaupseerikurssin jälkeen Lappiin ja Jääkäriprikaatiin vuonna 2011 silloisen operatiivisen toimiston päällikön tehtävään.
Tuota jaksoa kesti vajaat
kolme vuotta ja jo silloin
huomasin kuinka hieno ja
positiivisella tavalla erilainen joukko on kyseessä.
Vajaassa kolmessa vuodessa sain eräänlaisen
sisäänajon Lappiin ja pohjoiseen toimintaympäristöön. Tuon tehtävän jälkeen matka suuntautui
muihin joukkoihin ja ulkomaille, mutta kesällä 2012
sain jälleen palata tänne.
Silloin Pohjan Jääkäripataljoonan komentajan tehtävään. Sanotaan, että pataljoonan komentajan tehtävä
on yksi parhaista mitä puolustusvoimat voi upseerille
tarjota ja voin täysin alle-

kirjoittaa tämän. Toiminnanvapaus on iso ja saa olla
vielä ns. kentällä. Tuosta
tehtävästä suunta oli Helsinkiin Puolustusministeriöön ja sieltä edelleen taas
kerran ulkomaille.
Sodankylään ja apulaiskomentajan tehtävään
palasin Naton komentorakenteen (ACO, Allied
Command Operations)
kansallisen sotilasedustajan tehtävästä Belgian
Mons:sta ja SHAPE:sta.
Toki olimme perheenä
asuneet Sodankylässä jo
kesästä 2012, mutta tavallaan paluu Helsingissä ja
Belgiassa vietettyjen vuosien jälkeen oli paluu kotiin
ja ”lottovoitto”. Tunnetta
vahvisti vielä Belgiassa
keväällä ja alkukesästä
koettu vaikea COVID 19
tilanne ja maan totaalinen
”Lockdown”.
Paluu Jääkäriprikaatiin
ja Sodankylään oli eräällä
tavalla paluu takaisin puolustusvoimiin viiden muualla vietetyn vuoden jälkeen. Puolustusministeriön tehtävässä olin Valtioneuvoston virkamiehenä,
toki puolustusvoimien tehtävään määränneenä. Tehtäviini puolustusministeriössä kuuluivat valmius

ja tähän nykytilanteessa
entistä enemmän liittyvä
vapaaehtoinen maanpuolustus. Kokemusta vapaaehtoiskentän kanssa toimimisesta minulla siis on, nyt
tuo osaaminen pitää vain
kyetä jalkauttamaan tänne
kentälle.
Tämän syksyn voikin
hieman leikillisesti sanoa
olleen eräänlainen TETjakso apulaiskomentajan
tehtävään. Viidessä vuodessa on Jääkäriprikaatissa
ja puolustusvoimissa sekä
reserviläis- ja maanpuolustuskentässä on tapahtunut paljon. Vapaaehtoista maanpuolustusta
koskevaa lainsäädäntöä on
uudistettu ja tämän myötä
eri toimijoiden roolit ovat
muuttuneet.
Alku tehtävässä on ollut
vauhdikas ja jokainen
päivä on ollut henkilökohtainen oppimiskokemus.
Olen pyrkinyt tapaamaan
syksyn aikana mahdollisimman monia työtehtäviini kuuluvia sidosryhmiä ja viranomaisia. Vallitseva COVID 19 tilanne
on tuonut tähän lisähaasteensa, mutta innovatiivisella asenteella tässäkin
on edistytty ja yhteistyö
on lähtenyt hyvin käyn-

tiin. Asenne Jääkäriprikaatissa ja ympäröivässä
sidosryhmä sekä viranomaiskentässä on Lappilaiseen tapaan hyvä ja odotankin innolla jatkoa. Toiminnassa on haastavasta
tilanteesta huolimatta hyvä
tekemisen meininki.
Tätä
kir joittaessa
COVID 19 pandemia on
päällä koko Suomessa ehkä
pahempana kuin keväällä
tai kesällä. Yksilönä, perheenä ja virkamiehenä
vielä astetta vakavammat
ja rajoitetummat olosuhteet Belgiassa kokeneena
tilanteeseen osaa suhtautua tietyllä kokemuksella.
Tilanne vaatii toimimista
oikein ja kurinalaisesti
niin yksilöltä kuin myös
organisaatiolta. Tämä taas
väistämättä vaikuttaa toimintaan. Asioita joudutaan tekemään eri tavalla.
Tämä näkyy myös ulospäin sidosryhmillemme
ja eri yhteistyökumppaneille. Tästäkin kuitenkin selvitään, kunhan jaksetaan olla kestäviä. Paluu
normaaliin tai todennäköisemmin paljon puhuttuun
uuteen normaaliin odottaa
lähitulevaisuudessa. Selvää
kuitenkin on, että vielä ensi
vuoden alkupuolisko tulta-

neen menemään rajoitetummalla mallilla. Samalla
tulee kuitenkin miettiä
mitä tästä voidaan oppia
ja mitä opittuja kokemuksia voidaan hyödyntää jatkossa.
Toivotan Lapin Nuijan
lukijoille turvallista ja
rauhallista edessä olevaa
joulun aikaa ja menestyk-

sekästä vuotta 2021.
JPR, apulkom, Ev

Jukka Kotilehto
Kirjoittaja Eversti Jukka
Kotilehto ylennettiin everstin arvoon 6.12.2020. Lapin
nuijan toimitus onnittelee
Ev Kotilehtoa ylennyksen
johdosta.

Liiton puheenjohtajistossa ei
muutoksia vuodelle 2021
Suomen Reserviupseeriliiton liittovaltuusto kokoontui lauantaina
28.11.2020 pääosin etäyhteyksillä.
Liittovaltuuston kokoukseen osallistui poikkeuksellisesti 43 edustajaa Teamsin avulla ja oli täten läsnä
kokouksessa täysilukuisena.
Liittovaltuuston puheenjohtajisto
jatkaa samana kuin kuluvana vuonna.
Majuri (res) Markus Lassheikki Kirkkonummelta jatkaa liittovaltuuston
puheenjohtajana vuodelle 2021 ja
varapuheenjohtajana majuri (res) Jyri
Vilamo Helsingistä. Myöskään liittohallituksen johtoon ei tullut henkilömuutoksia. Liittohallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa
kapteeni (res) Veli-Matti Kesälahti
Imatralta ja toisena varapuheenjohtajana luutnantti (res) Tuomas Kuusivaara Valkeakoskelta. Liiton puheenjohtajana toimii yliluutnantti (res)
Aaro Mäkelä, joka valittiin kolmivuotiskaudelleen Turun liittokokouksessa marraskuussa 2019.
Lapin Reserviupseeripiiristä liiton
hallituksessa jatkaa piirin puheen-

johtaja Kapteeni Tero Hyttinen Ylitorniolta. Liittovaltuuston jäsenenä
jatkaa luutnantti Tomi Tuominen
Rovaniemeltä ja varajäsenenä luutnantti Matti Pinola Muoniosta. Liittovaltuuston jäsenet valittiin vuoden
2019 liittokokouksessa kolmivuotiskaudeksi 2020 – 2022.

Liittomaksun korotus herätti
keskustelua
Toimintasuunnitelma ja talousarvio
tulevalle vuodelle hyväksyttiin liittohallituksen esittämässä muodossa.
Keskustelua herätti liittohalloituksen tekemä ehdotus liittomaksun
korotuksesta vuodelle 2021. Hallitus
esitti, että liittomaksua korotettaisiin
vuodelle 2021 varsinaisten jäsenten
osalta 2 eurolla, ja nuoriso- ja ORUPjäsenten (Opiskelijain Reserviupseeripiiri) osalta 1 eurolla. Liittovaltuustossa esitettiin liittomaksun korotuksia kyseenalaistavia näkemyksiä, joita
perusteltiin mm. koronan aiheuttamilla taloudellisilla haasteilla. Liittomaksun korotusta ei kuitenkaan ase-

tuttu vastustamaan ja liittohallituksen tekemä korotus hyväksyttiin esitetyn muotoisena.
RUL:n toiminnan painopisteet
vuonna 2021 ovat liiton 90-vuotisjuhlavuoden tapahtumat sekä kuluvalta vuodelta ensi vuodelle siirtyneet RUK 100 vuotta juhlallisuudet,
liiton kolmivuotissuunnitelman jalkauttaminen, vapaaehtoisen maanpuolustus- ja varautumistoiminnan edistäminen ja edunvalvonta
(mm. vapaaehtoisen maanpuolustuksen laki, ampuma-aselaki), sekä
liiton koulutus- ja tiedotustoiminnan
kehittäminen.

Rauhallista
joulunaikaa!
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Mahdollisuudet reserviläisten
ampumaharjoitteluun parantuneet
Ma a npu o lu s t u s k ou lu tusyhdistys on hankkinut
MPK-kivääreitä ammunnan harjoitteluun. Rovaniemen koulutuspaikalle
on saatu myös useampia
MPK-kivääreitä käyttöön.
Tulevaisuuden suunnitelmissa on järjestää koulutuspäiviä, joissa reserviläiset pääsevät ampumaan
kivääreillä ampumakoulutuksen koulutusohjelman mukaisia ammuntoja.
Myös muissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
järjestämissä koulutuksissa
on mahdollista sisällyttää ammunta yhtenä osaalueena koulutuksen sisältöön.
AK-sukuisen Finfire
MPK-kiväärin kaliiperi on
reserviläisille tuttu 7.62
x 39. Kiväärien toimintatapa on kaasumäntätoiminen itselataava kertatuli.
Kiväärit ovat teleskooppitaittoperällä varustettuja
ja painoa yhdellä kiväärillä on päälle 3kg. Kiväärien valmistaja on Dasan
Machineries (Etelä-Korea).
Marraskuussa joukko
sitoutuneita toimijoita
tutustui MPK-kiväärin toimintaan Toramon 150 m
ampumaradalla. He laittoivat kiväärit valmiiksi
ampumakuntoon ja suorittivat kohdistusammunnat.
MPK-kiväärien ominaisuudet ovat hyvin pitkälti
samankaltaiset kuin mitä
on Puolustusvoimilla käytössä olevassa rynnäkkökiväärissä. Myös tähtäimet
ovat hyvin saman tyyp-

MPK-kivääri.
Takatähtäimen
säätäminen on
tehty helpoksi.

Kohdistusammuntojen osumia tarkastelemassa.
piset. Kohdistusammunnoissa tähtäimet säädettiin
kohdilleen. Tähtäinten säätäminen on tehty helpoksi.
Sivu- sekä korkeussäätö on
mahdollista tehdä takatäh-

täimestä. Tähtäinten säätäminen suositellaankin tehtäväksi ainoastaan takatähtäimestä ja säätäminen
onnistuu vaikka 5 sentin
kolikolla. Etutähtäimen

Osumakeskipiste hieman alhaalla.
säätöön on oma työkalu.
Säädettävän teleskooppiperän johdosta kivääri on
helppo muokata omien
mittojen mukaisesti itselle
sopivaksi. Ammuttaessa

makuulta pystytään hyödyntämään perinteisesti
lipastukea. Enää vaaditaan
hyvä pito ja puristava laukaisu, jotta osumakeskipiste olisi keskellä taulua.

Simon
reserviläiset ry
60 vuotta
Simon Reserviläiset ry vietti tavallista juhlavamman syyskokouksensa perustamispäivänään
18.10., koska suurempaa juhlaa ei voitu suunnitellakaan pidettäväksi vallitsevan koronatilanteen vuoksi.
Kokous pidettiin historiallisella Simon Pirtillä, jonka pihasta lähtivät simolaiset miehet
puolustamaan maamme itsenäisyyttä ja vapautta
16.6.1941.
Kokouksen aluksi laskettiin havuseppele sinivalkoisin nauhoin muistokivelle. Virallisen
kokouksen jälkeen saimme kuunnella mielenkiintoisia ja hieman hiuksiakin nostattavia sotaajan tarinoita Osmo Korkalan, Eero Vuolevin ja
Raimo Huttulan omakohtaisina kertomuksina.
Simon Reserviläiset ry
sihteeri

Helvi Hamari Seppelettä laskemassa yhdistyksen pj Janne Järnfors ja Tero Korpikoski.

Teksti ja kuvat

Taina Ylikangas

Tiedottaja
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri
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• Maanpuolustuskoulutus •

Vierailu Hosion maantietukikohtaan 8.9.2020

Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjesti
yhteistyössä Lapin Lennoston killan ja
Oulun Ilmatorjuntakillan kanssa tutustumismatkan Lapin lennoston järjestämään
Baana 2020 harjoitukseen Hosion maantietukikohtaan.
Matkalle osallistui 48 henkeä, joista
suurin osa lähti matkaan Rovaniemeltä,
osa saapui Oulusta MPK:n kyydillä sekä
muutamat osallistujat omilla autoilla, kaukaisimmat Keski-Suomesta saakka.
Matkaan lähdettiin Someroharjulta
Rovaniemen varuskunnasta Niemelän

Valmiuspäällikkö
Antti Tölli

linja-autolla ohjelman mukaisesti kello
10.00. Linja-auto ohjasti varmin ottein
Remsun Petri. Linja-autossa tunnelma oli
leppoisa vaikkakin Covid 19 pandemian
takia jouduimme käyttämään maskeja
koko linja-automatkan.
Viimetingassa tulleiden aikataulu muutosten takia meillä oli runsaasti aikaa siirtymiseen Hosiolle. Jotta matka ei olisi ollut
vain linja-autossa istumista pysähdyimme
tutustumaan Lapin Sodan muistimerkille
Palovaaran tien risteyksessä. Valmiuspäällikkö Antti Tölli valmistellut ansiokkaasti

Koulutuspäällikkö
Jarkko Junni

lyhyellä varoitusajalla mielenkiintoisen
esitelmän liittyen alueella käytyyn Lapin
sodan taisteluun. Otimme siinä samalla
muutamia kuvia muistoksi vierailusta.
Esitelmän jälkeen matka jatkui kohti
Lapin lennoston turvallisuuspäällikön
kanssa sovittua tapaamispaikkaa, johon
myös saapuivat omilla autoilla saapuvat.
Turvallisuuspäällikön ilmoituksen
mukaisesti meillä oli ”luppoaikaa” tukikohta-alueelle siirtymiseen riittävästi.
Tuon ajan käytimme syöden Lapin lennoston komentajan tarjoamia lounas-

Koulutuspäällikkö
Jouko Talviaho

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
Jarkko Jaakola

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

Tiedottaja
Taina Ylikangas

muonapussieväitä kahvin ja teen kera.
Eväiden syömisen jälkeen pääsimme
lähtemään kohti tukikohtaa turvallisuuspäällikön johtoauton perässä.
Tukikohdassa meidät vastaanotti Lapin
lennoston esikuntapäällikkö evl Jussi Ylimartimo. Evl Ylimartimo toivotti meidät
tervetulleeksi tutustumaan Hosion maantietukikohtaan. Ylimartimon alustuksen jälkeen pääsimme siirtymään Ranuan
pään silmukkaan, josta matka jatkui
metsän reunaa pitkin kohti kiitotien
reunaa. Kiitotien reunasta saimme seurata
lähestyvien Hornettien läpilaskuja useamman koneen verran.
Läpilaskujen jälkeen siirryimme takaisin
silmukkaan, jossa saimme seurata käynnissä olevan koneen kuumatankkauksen
sekä toisen koneen aseistamisen ohjuksilla.
Tämän jälkeen Lennoston komentaja
tervehti meitä kertomalla vielä lisää harjoituksen kulusta ja tavoitteista. Lisäksi
vierailijat saivat esittää kysymyksiä niin
komentajalle kuin paikalla olleelle HN
ohjaajalle.
Aika kului nopeasti ja huomasimme,
että oli aika ruveta suunnittelemaan kotia
päin lähtöä. Siirryimme hyvässä järjestyksessä linja-auton luokse, jossa vielä evl Ylimartimo lausui lähtösanat ja kiittelemme
puolin ja toisin hienosti järjestetystä vierailu tapahtumasta.
Sää oli myös suosiollinen vierailullemme, pientä tuulta ja jokunen pisara
vettä muutoin hyvä ”lentosää”.
Palasimme Remsun Petrin turvallisissa käsissä turvallisuuspäällikön johdolla kokoontumispaikkaan, josta omalla
autolla tulleet matkasivat kohti omaa kotipaikkaa ja me linja-autolla kohti Someroharjua vierailun päätepistettä.
Lopuksi isot kiitokset Oulun ilmatorjuntakillalle tuesta, joka mahdollisti kyydin järjestymisen linja-autolla, unohtamatta Lapin
lennoston komentajan sponsoroimaa lounaspussia.
Koulutuspäällikkö

Jouko Talviaho

Kuva Anne Torvinen,
Ilmavoimat
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Pääesikunnan päällikkö kenraaliluutnantti Eero Pyötsiä vieraili Baanassa ja tapasi muun muassa mukana olleita varusmiehiä.

Suomen vilkkain lentokenttä sijaitsi
syyskuussa Ranualla
Lapin lennoston Baana 20
-maantietukikohtaharjoitus toi Ilmavoimien Hornetit ja Hawkit sekä kuljetus- ja yhteyskoneet syyskuun alussa Ranualle.
Hosion maantietukikohdassa tehtiin yli 700 läpilaskua, fullstop-laskeutumista
ja lentoonlähtöä. Koronatilanteen hiljennettyä maan
lentokentät Helsinki-Vantaata myöten, Hosiolla
sijaitsi harjoituksen aikana
Suomen ylivoimaisesti
vilkkain lentokenttä!
Lentotoimintaa oli kolmena päivänä keskiyöhön
saakka, ja parhaimmillaan
Hornetit tekivät läpilaskuja muutaman minuutin
välein niin sateessa, auringonpaisteessa kuin syysyön
pimeydessäkin.
– Hyvin valmisteltu ja
sään suosima lentotoiminta toteutui suunnitelman mukaan. Harjoituksen varapäivää ei tarvinnut käyttää, vaan tavoitteet
saavutettiin suunniteltujen harjoituspäivien puitteissa, sotilaslennonjohtaja
kapteeni Antti Kuusama
kertoo.

Monen toimijan
yhteistyötä
Valmius hajautetun tuki-

kohtaverkoston käyttöön
on osa Ilmavoimien liikkuvaa taistelutapaa, joten
toiminta maantietukikohdissa kuuluu kaikkien
hävittäjälentäjien koulutukseen. Koulutusta maantietukikohdassa toimimisesta sai myös monikymmenpäinen joukko maatoimijoita, joita ilman yksikään kone ei lentäisi.
– Lentotoiminnan mahdollistajina tukikohdassa
työskenteli henkilöstöä
vartioinnin, johtamisjärjestelmien, pelastustoimen, kentän kunnossapidon, viestinnän, lääkintätoimen, lennonjohdon,
materiaalin ja henkilöstön
kuljetusten, lentotekniikan
sekä yleishuollon parissa.
Tukikohdassa toimi myös
sääryhmä, joka tuotti harjoituksen ajan reaaliaikaista säätietoa Hosion
varalaskupaikalta. Ilman
tätä ammattitaitoista ja
motivoitunutta maahenkilöstöä maantietukikohdan
käyttö ei olisi mahdollista,
Hosion tukikohdan päällikkö, kapteeni Niina Seppänen kiittelee.
Mukana harjoituksessa
oli myös varusmiehiä.
Heitä toimi esimerkiksi
liikenteenohjauksessa ja

Lennonjohtotorni oli pieni, mutta tehokas: neljän päivän aikana se hoiti yli 700 lento-operaatiota.
porovahteina sekä ruokahuollossa ja tietysti Hornetien tarkastuksissa, tankkauksissa ja aseistamisissa.
Harjoitukseen
kävi
tutustumassa Pääesikunnan päällikkö kenraaliluutnantti Eero Pyötsiä
sekä mediapäivänä joukko
toimittajia ja MPK:n ilma-

puolustuspiirin kurssilaisia.

"Tulee turvallinen
olo"
Harjoituksen takia Simojokivartta seuraileva Nuupaksen ja Simon välinen
seututie suljettiin liikenteeltä viikoksi. Paikalliset

asukkaat ja mökkiläiset,
joille jaettiin tiedotteet asiasta hyvissä ajoin, suhtautuivat harjoitukseen myönteisesti.
– Lentäkää veikkoset
niin paljon kuin tarvitsee!
Tulee turvallinen olo, kun
kuulee Hornetin äänen,
eräs mökkiläinen totesi

saatuaan tiedotteen suoraan kouransilmään.
Ensi vuonna Baana-harjoitus järjestetään EteläSuomessa.
Teksti ja kuvat:

Anne Torvinen
Ilmavoimat
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nen hyöty oli kielitaidon
kehittyminen. Monikansallisissa tiimeissä Englannin kieltä oppi käyttämään sujuvasti niin virallisissa kuin epävirallisissakin yhteyksissä, haluamattaan ja pakollakin, koska
en itse kuulu puhelianpiin
ihmisiin. Rohkaisuna kielitaitoa kynnyksenä pitäville haluan sanoa, että
suomalaisella kouluenglannilla pärjää jo paremmin kuin kiitettävästi,
jopa irlantilaisten ja australialaisten kanssa. Leikkisästi tapasimme sanoa, että
Yhdistyneiden kansakuntien ainoa virallinen kieli
on ”Bad English”.
Sotilaallisesta näkökulmasta reissu opetti jälleen sen, että suomalaisella
puolustusjärjestelmällä
ja yksittäisellä sotilaalla
ei ole mitään hävettävää
kansainväliselläkään kentällä. Oli kuitenkin mielenkiintoista nähdä erittäin
läheltä, miten huippunykyainainen armeija kuten
Israel, käyttää voimavarojaan pinta-alallisesti varsin
pienen valtionsa puolustamiseen. Syyriassa näki
läheltä myös läheltä kuinka
valtiollinen armeija suuntasi voimavarojaan taistelussa ISIS:iä vastaan.
Rotaationi
lopussa
COVID19-kriisi iski voimakkaasti myös Lähiidän valtioihin. Henkilökohtaisesti olin maaliskuussa kriisin puhjettua
Israelissa, jolloin jouduin
todistamaan valtion lähes
täydellistä sulkemista.
Päivät ja viikot kuluivat
siis joko tarkkailuasemalla,
ja vapaapäivä suomalaisten vuokratalolla Tiberiaksessa, josta ei saanut poistua kuin omalle pihalle
ulkoilemaan.
Lomasuunnitelmat peruuntui-

55

33o

Canal

esimerkiksi ilmatorjuntaohjuslavetin, tuominen
AOL:lle (Area Of Limitation). Jokainen havainto ja
raportointi täytyi olla kahdesta eri maasta olevan
tarkkailijan varmentama
puolueettoman raportin
aikaansaamiseksi.
Syyrian vuodesta 2012
asti jatkunut sisällissota
on aiheuttanut operaatioalueella suuria muutoksia.
Aiemmin suhteellisen rauhallisena pysynyt Golanin
ylängön alue joutui vuosikausiksi kovaksi taistelutantereeksi ja usean ulkopuolisen valtion mielenkiinnon kohteeksi. Syyrian valtiollisten joukkojen kukistettua kapinallisjoukot Golanin alueella vuoden 2018 aikana
sotilastarkkailijat palasivat Syyrian puolelle oltuaan sieltä evakossa useamman vuoden ajan. Vielä
tämän vuoden puolella
alue oli täynnä sodan jälkeisiä raunioita, räjähtämättömiä ampumatarvikkeita sekä miinoja. Vasta
riehuneen sodan merkit
näkyivät kaikkialla, mutta
päällimmäisenä mieleen
jäi silti se, että ihmiset pyrkivät takaisin normaaliin
elämään ja arkeen kaikesta
huolimatta. Alueella esimerkiksi kaupat olivat normaalisti auki, ihmiset kulkivat töissä ja lapset koulussa säännöllisesti joka
päivä. Israelin suurin mielenkiinto kohdistuu tällä
hetkellä Iranin ja Hezbollahin läsnäoloon Golanin alueella. Israelin ilmavoimat teki operaatiossa
oloaikanani useita ilmaiskuja Syyrian pääkaupunki
Damaskokseen sekä pienempiä iskuja Golanin
sotilastukikohtiin.
Operaatiosta suurin
saamani henkilökohtai-

500000m E

Suez

Yhdistyneiden Kansakuntien vanhin operaatio United Nations Truce
Supervision Organisation,
eli UNTSO perustettiin
vuonna 1948, heti Israelin
valtion perustamisen aiheuttaneiden levottomuuksien jälkeen. Operaation
tehtävänä on valvoa Israelin ja sitä ympäröivien arabivaltioiden kesken solmittuja aseleposopimuksia
ja pyrkiä estämään yksittäisten tapausten eskaloituminen isommaksi kriisiksi. YK:n turvallisuusneuvosto on asettanut operaation, kunnes rauha Israelin ja sen naapurivaltioiden kesken on solmittu.
Tällä hetkellä Israelilla ei
ole rauhansopimusta Syyrian ja Libanonin kanssa,
ja suhteet myös Egyptin ja
Jordanian kanssa ovat jännitteiset.
UNTSO:n tarkkailijat
toimivat Libanonissa, Syyriassa, Israelissa ja Egyptissä. Operaation kokonaisvahvuus on n. 150 sotilastarkkailijaa. Suomi on
osallistunut operaatioon
vuodesta 1967, ja asettaa
tällä hetkellä operaatioon
15 sotilastarkkailijaa ollen
suurin tarkkailijoita asettava valtio. UNTSO:lla on
kaksi ulkoasemaa, Observation Group Golan Israelin miehittämän Golanin
ylängön alueella ja Observation Group Lebanon eteläisen Libanonin alueella,
sekä pienempiä yhteysupseeritoimistoja Egyptissä ja
Jordaniassa.
Toimin sotilastarkkailijana Observation Group
Golanissa sekä Israelin että
Syyrian valtioiden puolella vuosina 2019-2020.
OGG:n ulkoasemilla tarkkailijat oli jaettu viiteen
noin 10 hengen monikansallisiin tiimeihin, joilla
kaikilla oli omat vastuualueensa. Vastuualueella
sotilastarkkailijoiden tehtävänä oli alueen tarkkailu
sotilaallisesta näkökulmasta, alueella partiointi,
säännöllisten tarkastusten
tekeminen osapuolten sotilastukikohtiin sekä kaikkien saatujen havaintojen
raportointi. Tärkeimpänä
raportoitavana asiana oli
mahdolliset vuoden 1974
Israelin ja Syyrian välillä
solmitun hyökkäämättömyyssopimuksen rikkomukset. Tällaisia olivat
esimerkiksi sotilaallisten joukkojen asettaminen
valtioiden välillä olevalle
AOS:lle (Area Of Separation) tai kielletyn kaluston,
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vat ja vapaa-ajan käyttämisen kanssa muodostui isoja ongelmia. Huhtikuun loppuun mennessä
päätin erinäisten henkilökohtaisten sekä myös
operaatikohtaisten syiden
vuoksi palata takaisin Suomeen, joka oli helpommin
sanottu kuin tehty. Onnistuin kuitenkin saamaan Tel
Avivista lennon Lontoon
kautta Helsinkiin ja edelleen Rovaniemelle, joka oli
ensimmäinen evakuointilento Israelista Eurooppaan kriisin puhkeamisen jälkeen. Heathrowin
ja Helsinki-Vantaan lentokenttien lähes täydellistä kolkkoa tyhjyyttä ja
hiljaisuutta todistaessa
tulin miettineeksi, olenko
mahdollisesti todista-
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massa jotakin ainutkertaista historiallista tapahtumaa. Nähdessäni Rovaniemen keskustan lentokoneen ikkunasta, kymmenen kuukauden rotaation
ja neljän kuukauden yhtäjaksoisen Lähi-idässä olon
jälkeen, tuntui se elämäni
juhlallisimmalta hetkeltä.
Tiesin jo aiemman rauhantur vaamiskokemukseni
perusteella osaavani taas
arvostaa normaalielämän
pieniä asioita aivan toisella
tavalla.
Sotilastarkkailijan tehtävä on opettavainen ja
näkemystä laajentava kokemus ammattisotilaalle virkaikään katsomatta. Suosittelen silti nuoremmille
sotilaille yhteen tavalliseen kriisinhallintaoperaa-

SAUDI ARABIA

36o
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tioon osallistumista ennen
hakeutumista sotilastarkkailijaksi, koska näkemys
kriisialueesta ja Lähi-idän
valtioiden elämänmenosta
osana isompaa kontingenttia on turvallisempi ja
miellyttävämpi tapa tutustua rauhanturvaamiseen.
Sotilastarkkailija on normaaliin rauhanturvaajaan
verrattuna huomattavasti
enemmän vastuussa itsestään, menemisistään, tekemisistään, töistään ja jopa
ruuan valmistamisesta ja
ostoksista, ilman jatkuvaa ohjausta ja tukea, ja se
saattaa muodostua kokemattomammalle ihmiselle varsin stressaavaksi.
Suomalaisella sotilaalla
on maailmalla kuitenkin
hyvä maine, ja sen ylläpitämiseen tarvitaan jatkuvasti uusia ammattitaitoisia ja innokkaita sotilaita
myös YK:n turvallisuusneuvoston silmiksi ja korviksi Lähi-itään. Jos kotiasiat ovat siis kunnossa ja
elämä kotimaassa muutenkin vakaalla pohjalla, ei
ole länsimaalaiselle ihmiselle pahitteeksi käydä katsomassa miltä elämä ja
maailma näyttävät Välimeren itärannikon tuolla
puolen…
Kapteeni

Janne Määttä

Team Citadel /
Team Hermon
Observation Group
Golan
Damascus / Tiberias
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Valmiusyksikön jääkärimarssin voittaja alikersantti Halonen tuo varusmiesten tervehdyksen reserviläismarssijoille.

Maantie on kova kävellä ja kivääri
on raskas kantaa
Marssiminen on yksi sotilaan perustaidoista. Tähän asti tämän perustaidon
harjoittelua ei ole tarjottu Lapin aluetoimiston vapaaehtoisissa harjoituksissa, mutta nyt tilanne on muuttunut.
Syksyn 2020 reservin jääkärimarssilla
testattiin Lapin reserviläisten kykyä
suoriutua pitkästä jalkamarssista.

Jääkäriprikaatin jalkaväkikoulutuksessa on jo pitkään painotettu marssikoulutuksen tärkeyttä
osana sotilaan kokonaistoimintakyvyn rakentamista.
Polkupyöräpataljoonan
perinteitä mukaillen marssikoulutuksessa on keskitytty pitkäkestoisiin polkupyörillä ja suksin tehtäviin siirtymisiin. Vähäisempään asemaan jäänyttä
jalkamarssia on kuitenkin viime vuosina lisätty ja
nykyään merkittävimmät
marssitapahtumat suoritetaan jalan.
Jääkäriprikaatin valmiusyksikkö on joukko,
jonka erikoisvalitut varusmiehet palvelevat aina
täyden 347 vuorokauden

palvelusajan. Pitkään palvelusaikaan on saatu upotettua paljon fyysistä koulutusta, ja syytä onkin, sillä
valmiusjääkärin tehtävät
vaativat rautaista kuntoa.
Valmiusyksikölle on muodostunut tavaksi kaksi suurempaa saapumiserästä
toiseen toistuvaa marssitapahtumaa: kaukopartiomarssi ja jääkärimarssi.
Kaukopartiomarssi on
usean vuorokauden mittainen harjoitus, jossa valmiusyksikön sotilaat joko
marssivat tai hiihtävät ItäLapissa seuraillen samoja
reittejä kuin yksikön perinnejoukko-osasto, Erillisosasto Savukoski. Tapahtuma on fyysisesti haastava, sillä päivämatkat ovat

Marssin aikana syntyneitä rakkoja ja hiertymiä hoidettiin huoltotauoilla reserviläiskouluttajien toimesta.
useita kymmeniä kilometrejä ja harjoitus kestää
useita päiviä. Harjoitusmaasto ei myöskään ole
helpoimmasta päästä, vaan
reitille sattuu niin suota,
korkeuskäyrää kuin tiheikköäkin.
Jääkärimarssi on Sodankylän varuskunnassa toteutettava 24 tunnin marssikilpailu, jonka tarkoituksena

on marssia annetun ajan
puitteissa niin monta kilometriä kuin mahdollista.
Marssi suoritetaan lumitilannetta seuraten alkutalvella suksin ja kesällä jalan.
Vuonna 2020 molemmat
marssit olivat jalkamarsseja, tapahtumien aikataulutuksesta ja lumitilanteesta johtuen. Jääkäriprikaati on ollut aktiivinen

markkinoimaan marssiharjoituksia sosiaalisessa
mediassa, joten tapahtumat ovat herättäneet myös
reserviläisten kiinnostuksen. Tähän kiinnostukseen
Lapin aluetoimisto vastasi
tänä vuonna järjestämällä
reserviläisille suunnatun
jääkärimarssin.
Lapin aluetoimiston jääkärimarssi toimeenpan-

tiin vapaaehtoisena harjoituksena 20.-22.11. Kutsut
harjoitukseen lähetettiin
Lapin ja Ylä-Lapin maakuntakomppanioiden
aktiiveille ja harjoitukseen
saapui lopulta 12 marssille osallistujaa ja 2 reserviläiskouluttajaa. Osa joukosta perustettiin Rovaniemellä, osa saapui suoraan Sodankylään. Joukot
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Reserviläisten
jääkärimarssi

Pitkää kierrosta marssiva partio saapuu tarkastuspisteelle.

On helppo hymyillä kun 100 kilometrin marssi on takana.
koottiin perjantaina 20.11. klo
19 alkaen Sodankylän varuskuntaan marssin huoltoalueena
toimineelle Siilashallille.
Marssi toteutettiin pääosin
samoilla säännöillä kuin valmiusyksikön varusmiesten marssikilpailu. Varsinainen marssiminen suoritettiin Siilashallilta lähtevällä 16 kilometrin
mittaisella latupohjalla. Lenkkien välissä marssijat kävivät
ilmoittautumassa Siilashallilla
ja samassa yhteydessä oli mahdollisuus suorittaa akuutteja
huoltotoimenpiteitä valaistuissa
tiloissa. Marssijoiden oli kuljetettava tarvitsemansa muona
mukanaan läpi suorituksen ja
repun painon tuli olla vähintään
10 kg. Varusmiesten marssitapahtumassa tulee käyttää kumisaappaita ensimmäisen kahden
kierroksen ajan, mutta reserviläisiltä tätä ei vaadittu, sillä
heillä ei ole ollut todellista mahdollisuutta varmistaa marssin
aloituspäivänä varastolta jaettavien saappaiden sopivuutta.
Tällä kertaa myöskään aseita ei

jaettu marssijoille, mikä kompensoitiin lisäpainoilla.
Marssireitti oli kelin johdosta
haastava. Kostean syksyn jäljiltä reitillä oli muutamia kohtia,
joissa vesi oli noussut tielle.
Näistä saatiin ilmoituksia ensimmäisen kierroksen yhteydessä ja
puutteita pyrittiin korjaamaan
rakentamalla ylityksiä ja kiertotien opasteita. Kiertolenkin puolivälissä oli miehitetty tarkastuspiste, jossa marssijoilla oli mahdollisuus levähtää hetki nuotion
äärellä. Lauantaina klo 16 jälkeen marssijoita ei enää päästetty
pitkälle lenkille, vaan Siilashallin lähistölle avattiin lyhyempi 4
kilometrin mittainen lenkki viimeisten kilometrien keräämistä
varten.
Marssin päätyttyä joukko siirrettiin Kyläjärven harjoitusalueelle huoltamaan. Huolto koostui vahvasta iltapalasta, saunasta
ja venyttelystä. Sunnuntai oli
varattu harjoituksen purkuun.
Sodankylässä harjoitukseen
ilmoittautuneet kotiutettiin
Sodankylässä ja Rovaniemellä

ilmoittautunut osasto siirrettiin Rovaniemelle kotiutusta
varten. Harjoitusjoukon antaman palautteen yleisarvosana
oli 4,8. Osallistujille oli annettu
tavoitteeksi 50 kilometrin marssisuoritus. Kahta lukuun ottamatta kaikki osallistujat ylsivät
tähän. Kokeneet marssijat saivat
haastaa itseään 100 kilometrin
tavoitteella. Sadan kilometrin
ylittäjiä oli yhteensä viisi.
Vuonna 2021 Aluetoimisto
järjestää kaksi jääkärimarssia.
Tavoitteena on järjestää ensimmäinen marssi hiihtomarssina
16.-18.4. ja seuraava jalkamarssina 27.-29.8. Marssista kiinnostuneita maakuntakomppanioiden reserviläisiä kehotetaan
jo tässä vaiheessa aloittamaan
pitkäkestoisen marssisuorituksen harjoittelu, unohtamatta
lajikohtaista hiihtoharjoittelua.
Reservin jääkärimarssin suhteen tie on nyt avattu.

Teksti:
Aku Saarelainen

Tänä vuonna reserviläisille tarjoutui ensimmäistä kertaa mahdollisuus osallistua jääkärimarssille. Mukavana tasainen marssi reitti
oli sama kuin varusmiehillä, ensin marssittiin 15 km lenkkiä ja 20h
kohdalla siirryttiin evakuoimisen helpottamiseksi 4 km lenkille.
Nousuja ja laskuja ei reitillä ollut juuri lainkaan. 15 km lenkeillä
käveltiin jäätynyttä telakuorma-auton jälkeä pitkin. Uralla jokainen
askel piti varoa ja ottaa tarkasti, mutta vastaavasti epätasaisuus antoi
jalkapohjille myös koko ajan pientä erilaista liikettä. Lyhyet lenkit
käveltiin tasaisella tieuralla, joka tuntui helpotukselle marssin loppupäässä.
Omaan suoritukseen lähdin pienen jännityksen kanssa, pari edellistä yötä meni huonoilla unilla suoritusta miettien. Treenikilometrejä en ehtinyt keräämään kuin vähän yli 300. Ilmoittautuminen
Rovaniemellä kello 1600, osalle porukasta pikainen varustaminen,
varo-oppitunti kaikille ja autojen keulat kohti Sodankylää missä
porukkaan liittyi lisää marssijoita. Sodankylässä ehdi pikaisesti teippaamaan jalat, taaraamaan repun kymmenen kilon painoon, valitsemaan kuivamuonat ja täyttämään vesipullot ennen marssin alkua.
Ensimmäiset kolme kierrosta olivat ihan perus marssimista. Kierroksella oli pari hankalaa kosteikkoa ylitettäväksi, mutta niihin
löytyi aika nopeasti kiertoreitit. Yhdessä ylityksessä yksi ryhmästämme venäytti polvensa ja joutui keskeyttämään suorituksen. Kolmannella kierroksella oli oma keskeytys lähellä, yhden varomattoman askeleen takia vasen nilkka kävi vähän normaalien liikeratojensa ulkopuolella. Pieni venähdys ei onneksi sattunut kuin jalkaa
taittaessa, joten ei muuta kuin töppöstä toisen eteen.
Neljännellä kierroksella metsässä oli todella kylmä. Nenänpäätä
palelsi, kuten talvella pitääkin ja varpaita palelsi jopa kävellessä. Varmaan kylmyyden takia kierros mentiin ennätysvauhtia, mieltä lämmitti myös tieto marssin puolivälin ohittamisesta. Viidennellä kierroksella saimme ensimmäisen valonkajastuksen ja näimme marssireitin maisemiakin jo vähän. Kuudennella kierroksella törmäsin
henkiseen ja fyysiseen seinään. Kierroksen alkuun olo alkoi heikkenemään ja tuntui ettei vetoa ole. Korvissa humisi, jalka painoi,
juttu ei luistanut ja askeleiden välissä ehti ottamaan mikrotorkut,
joiden aikana ehti jopa näkemään unta. Onneksi marssikaveri huomasi vedon olevan lopussa ja alkoi pitämään juttua yllä. Huonoja
vitsejä kuunnellen päästin lenkin puolivälin huoltopisteelle, jossa
pikahuoltona kourallinen kuivalihaa, muutama kourallinen pähkinöitä ja pari energiageeliä palauttivat marssikunnon.
Lyhyille kierroksille lähdimme ilman taukoa. Edellisen kierroksen heikon suorituksen takia en halunnut pysähtyä lämpimään Siilashalliin. Uusi reitti, helpompi alusta ja talvinen lumisade saivat
ensimmäisen lyhyen kierroksen tuntumaan todella lyhyelle. Toiselle
lyhyelle kierrokselle tankkasimme vain vesipullot lyhyellä tauolla,
lumisade alkoi sakenemaan ja vauhti hiipumaan. Oma tavoite reissulle oli 100 km, tai niin pitkälle kuin 24 tunnissa pääsee. Tällä kierroksella tuli maaginen 100 km täyteen ja kävelin maaliin takki aika
tyhjänä ajassa 22h 30 min.
Marssille lähti 14 reserviläistä, joiden marssitun matkan keskiarvoksi tuli 83 km. Yksi keskeytys 25 km kohdalla ja viisi marssijaa
ylitti 100 km rajan ansaiten itselleen jääkärimestarin arvonimen.
Pisin marssittu matka oli kahden marssijan 108 km.
Urheilukellon mukaan hikoilin marssilla 13 litraa ja energiaa
kului 8636 kcal. Energiankulutus vastaa 2,4 pakettia voita tai 17
BigMac -hampurilaista. Haastavinta marssilla olikin riittävän energian ja nesteen tasainen saaminen unen puutteen lisäksi.
Palautuminen marssista on ollut aika nopea. Fysiikka olisi kestänyt kävelyä jo heti seuraavana aamuna. Univaje painoi vielä pitkälle arkiviikkoon, mutta ei kipuja nivelissä tai lihaksissa eikä edes
pahaa jäykkyyttä.
Mikä saa ihmisen marssimaan? Ensinnäkin itsensä haastaminen
ja ehdottomasti marssiporukoissa oleva hyvä henki. Marssi vaatii
treeniä ja pitkien kilometrien aikana tutustuu uusiin ihmisiin ja
vanhoihin tuttuihin entistä paremmin. Marssiminen pakottaa pitämään oman kunnon hyvänä, marssilla voi oikeasti nauttiakin kävelystä. Turha lähteä reissuun huonolla kunnolla valmistautumatta,
koska silloin koko reissu on varmasti yhtä tuskaa. Hyvässä porukassa kaikki tietävät, että kaverillakin sattuu, mutta kukaan ei valita
ja purnaa. Yhdessä näihin lähdetään ja yhdessä nämä painetaan
läpi, vaikka jokainen joutuu oman itsepäisen sisunsa jatkamista
varten jostain kaivamaan.

Nuutti Holopainen
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Syksyn
toimintaa...

Kuvia jääkärimuistomerkistä Alatornion kirkkomaalla
sankaripatsaiden läheisyydessä kirkon sakastin nurkalla.
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Konttorilta ampumaradalle – Sivistystoimen
virkistyspäivä Ylitorniolla
Ylitornion kunnan sivistystoimen
väki vietti lokakuun lopussa hieman
erilaisen virkistys- ja kehittämispäivän. Ylitornion reserviläiset ry tarjosi päivän aikana mahdollisuuden
tutustua ammunnan saloihin niin
pienoiskivääreillä kuin –pistooleillakin. Muutama osallistuja oli päässyt joskus testaamaan pitkiä aseita,
mutta pistooliammunta oli suurimmalle osalle täysin uusi kokemus,
joka ehkä hieman jopa pelotti etukäteen. Turvallisuusohjeistuksen ja
aseiden esittelyn jälkeen pelot näyttivät haihtuneen ja metalliset maalitaulut kilahtelivat tasaiseen tahtiin.
Ammuntojen lomassa kahvisteltiin nuotiolla ja keskusteltiin, mitä
reserviläistoiminta on nykyään ja
mitä se harrastuksena voisi tarjota. Muista, etusormi!
Joku osallistuja epäili, ettei reserviläistoiminta ole varmaankaan
hänelle mahdollista, koska hän on
nainen ja armeijakin käymättä.
Tämä virheellinen käsitys korjattiin pikimmiten. Yhdistyksen toiminta on aina jäsentensä näköistä
ja heidän kiinnostuksilleen rakentuvaa, muistutti Simo Rousu.
Vaikka ampumaradalla on perinteisesti aina kylmä ja syksyn iltapäivät hämäriä, iltapäivä oli onnistunut. Virkistyspäivään osallistujat
saivat hyvän irtioton arkirutiineista,
saivat uusia elämyksiä ja jotkut ehkä
voittivat pelkojaan. Kuulosti siltä,
että ehkäpä kipinä ammunnan harrastukseenkin syttyi. Sivistystoimen
virkistyspäivä tarjosi myös Ylitornion reserviläiset ry:lle erinomaisen
mahdollisuuden kertoa omasta toiKaatuva ja kilahtava maali motivoi.
minnastaan.

Tukea harrastuksen alkuun.

Jouni Vuontisjärvi

Kaamoskisa Inarissa

Inarissa järjestettiin marraskuun lopulla reserviupseerien ja reserviläisten perinteinen pimeyden kisa "Kaamoskisa". Kisalajeina mm. ilmapistooliammunta, keihäänheitto sekä ritsa-ammunta. Kuvat Jyrki Kivi

Lapin nuija

maamaan. Työmarkkinat ja työnantajat arvostavat hyvin suoritettua sotilaskoulutusta . Esimerkkinä tästä voin kertoa
Teille kokemukseni ensimmäisestä työpaikkahaastattelustani Rovaniemellä.
Rovaniemen Kauppa Oy
oli aikoinaan iso tukkuliike, joka haki kenttäosastolle työntekijöitä. Työhaastattelussa toimitusjohtaja haastatteli nuorta
20- kymppistä kaveria, se
kaveri olin minä.
Se haastattelu on jäänyt
minulle erityisesti mieleeni,
sillä siinä toimitusjohtaja
kertoi omasta RUK:n kurssistaan ja minä omasta
RUK:n kurssistani nro
170. Ne "sotakokemukset"
puolin ja toisin vaihdettuamme, paiskasimme kättä
ja toimitusjohtaja sanoi,
että tervetuloa töihin huomenna kello 8.
35-vuoden
aikana
olemme Roipparin ja Oluthuoneen yrittäjinä työllistäneet lukuisia nuoria ja
antaneet heille näin ensikosketuksen työelämään.
Mieleeni on erityisesti jääneet ne nuoret naiset, jotka
olivat suorittaneet varusmiespalveluksen ja olivat
kouluttautuneet reservin
kersanteiksi. He olivat työelämässäänkin niitä kersantteja, joihin saattoi luottaa ja antaa haastavankin
tehtävän hoidettavaksi.
Eveliina -niminen nuori
nainen, on hyvä esimerkki,
kuinka ihmissuhteet voivat
kehittyä työsuhteessakin.
Hänestä on tullut meille
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Ajan hermolla

Puheeni kutsuntatilanteessa
Someroharjulla 28.10.2020
"Olen Matti Henttunen
Rovaniemeltä reservin
kapteeni ja tuon Teille nuorille Rovaniemen kaupungin ja kaupungin hallituksen tervehdyksen.
Kerron Teille myös näkemyksiäni ja kokemuksiani
omasta varusmiesajastani
80-luvulta. Haluan omien
kokemusteni kautta, rohkaista Teitä nuoria, kun
Te nyt olette aloittamassa
oman varusmies palveluksenne jonkin ajan kuluttua.
Varusmiespalvelus on
Teille jokaiselle ainutlaatuinen tilaisuus, suuri
mahdollisuus ja kokemuksena ikimuistoinen. Palveluskauden aikana Te tulette
oppimaan mm. sosiaalisia taitoja sekä arkisia
kädentaitoja, joita Te jokainen tulette tarvitsemaan
omassa elämässänne. Palveluksenne aikana Te
tulette saamaan ystäviä
ja nämä ystävyyssuhteet
saattavat kestää läpi koko
Teidän elämänne.
Puolustusvoimain tarjoama koulutus ja etenkin sen johtajakoulutus
Suomessa on erittäin korkealaatuista ja arvostettua. Mielestäni se on Teille
nuorille mahdollisuus,
joka Teidän kannattaa hyödyntää, sillä se on ehkä
niitä parhaimpia opinahjoja, jossa nuori saa valmiudet tulevaan elämäänsä.
Haluaisin ohjeistaa Teitä
nuoria. Ottakaa tuleva
varusmieskoulutus tosissanne, sillä se kannattaa,
kuten myöhemmin elämässänne tulette huo-
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Rasistinen solvaus mukessa

hyvä perhetuttava ja sen
lisäksi hän on yhden poikamme kummi.
Jos olisi enemmän aikaa,
niin voisin kertoa Teille
useita tarinoita isästäni,
tuosta sodan käyneestä
luutnantista. Miten hänen
komppaniansa tuhosi
hyökkäävän venäläisen
pataljoonan ja n. 2000
vihollissotilasta. Kyseisessä
taistelussa Isäni vangitsi
venäläisen kapteenin.
Tästä Hän sai mm.
4-luokan vapaudenristin
leväin kera. Tai kertoa taistelustaan venäläisen kapteenin ja luutnantin kanssa...
Mutta ne tarinat jätettäköön toiseen kertaan.
Haluan vielä Teille nuorille korostaa, että varusmiespalvelus on Teille
ainutlaatuinen tilaisuus,
suuri mahdollisuus ja ikimuistoinen kokemus jonka
te tulette kokemaan vain
kerran. Ja muistakaa myös
sekin tosiasia, että meistä
kaikista ei tule johtajia eikä
tarvitse tullakaan, joten
Teidän on pidettävä huoli
myös toisistanne.
Eli Kaveria ei jätetä..!
Lopuksi haluan Rovaniemen kaupungin sekä itseni
puolesta Toivotan Teille
kaikkea hyvää ja menestystä alkavaan varusmiespalvelukseenne ja ennen
kaikkea elämäänne, sillä
Teillä on elämä edessänne
kaikkine mahdollisuuksineen, joten tarttukaa
niihin, ja tuleva armeijaaikanne on yksi niistä..".

Matti Henttunen,
kapteeni res.

Veitsiluodon Reserviupseerit ry muisti vuoden vaiheessa menehtynyttä pitkäaikaista
hallituksen jäsentään kapt Juhani Tolvasta 4.6.2020.
Yhdistys hankki puolison luvalla Juhanille RUL:n hautakivitunnuksen. Aikaisemmin
vastaava merkki on hankittu myös Reijo Vuontisjärvelle. Kuvassa vasemmalta Jari Pietilä, Ahti Alanärä ja Mauri Koitila.

Helsingin hovioikeus tuomitsi varusmiehen palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta tämän tokaistua ”vitun neekerit” tummaihoisen varusmiehen kävellessä hänen ohi varuskunnan muonituskeskuksessa. Tapaus havainnollistaa sallitun ja kielletyn puheen rajoja. Tapauksen opetus liittyy kuitenkin perusteettomiin ennakkoluuloihin.
Tammikuussa 2018 Porin prikaatin Niinisalon varuskunnan muonituskeskuksessa eli mukessa tapahtui seuraava välikohtaus. Alikersantti C, tummaihoinen
nainen, oli palauttamassa astioita alikersantti D:n kanssa, kun hän kuuli ilmaisun ”vitun neekerit”. C laski tarjottimen linjastolle ja kysyi D:ltä, oliko tämä kuullut saman. D oli kuullut saman. C käveli viereisessä pöydässä istuneiden alokkaiden luokse ja kysyi, kumpi heistä oli sanonut kyseiset sanat. Alokas A myönsi sanoneensa näin ja pyysi anteeksi. Tämän jälkeen A ja hänen seurassa ollut alokas B nauroivat.
Rikoslain (1889/39) 45 luvun 1 §:n mukaan sotilas, joka rikkoo sotilaallista järjestystä koskevalla ohjesäännöllä annetun määräyksen, on tuomittava palvelusrikoksesta kurinpitorangaistukseen tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Yleisen palvelusohjesäännön rikkominen voidaan luokitella palvelusrikokseksi. Yleisen
palvelusohjesäännön (2017) 80. kohdassa määrätään, että henkilön tai henkilöstöryhmän tarkoituksellinen loukkaaminen tai vihamielisen ja loukkaavan ilmapiirin
luominen on kiellettyä. Epäasiallinen ja halventava kielenkäyttö on myös kiellettyä.
Syyttäjä nosti A:ta vastaan syytteen palvelusrikoksesta. C vaati lisäksi, että A tuomitaan maksamaan 2.000 euroa vahingonkorvausta aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä. A tuomittiin käräjäoikeudessa palvelusrikoksesta 10 päiväsakkoon, mutta
vahingonkorvausvaatimus hylättiin. C valitti hovioikeuteen ja vaati, että A tuomitaan myös kunnianloukkauksesta, koska A oli ilmauksellaan tarkoituksellisesti loukannut ja halventanut C:tä. Lisäksi C toisti vahingonkorvausvaatimuksensa.
Rikoslain 24 luvun 9 §:n mukaan, joka esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle
taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka muulla tavalla halventaa toista, on
tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon. Kunnianloukkaukseen voi syyllistyä
väittämällä henkilön tehneen jotain, mikä ei pidä paikkansa, tai käyttämällä henkilöstä halventavaa ilmaisua. Valheellinen tieto pitää saattaa julkisuuteen, mutta halventamisen kohdalla riittää, että se tulee loukatun tietoon.
Palvelusrikokseen syyllistyy siis jo pelkästään esittämällä halventavan ilmaisun,
kun taas kunnianloukkaukseen syyllistyminen edellyttää sitä, että ilmaisu esitetään
julkisesti tai että se tulee sen kohteen tietoon. Rasististen vitsien kertominen palvelustovereille sotilaskodin pöydässä on siis vain palvelusrikos, mutta kyseisestä
ilmaisusta tulee kunnianloukkaus, jos sen esittää julkisesta tai tiettyyn henkilöön
kohdistuen ja tämän kuulleen.
Maaliskuussa 2020 hovioikeus päätyi 3–2 äänestysratkaisussaan siihen, että A
syyllistyi rasistisella ilmauksellaan myös kunnianloukkaukseen. Rangaistuksena
palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta A tuomittiin maksamaan 20 päiväsakkoa. Tämän lisäksi hovioikeus velvoitti A:n maksamaan C:lle kärsimyskorvauksena
800 euroa.
Hovioikeudessa oli kyse siitä, oliko A käyttänyt rasistista ilmaisua kahdenkeskeisessä keskustelussa vai oliko ilmaisu osoitettu nimenomaan ohi kävelleelle C:lle.
Syytettynä ollut A ja todistajana kuultu B kertoivat, että he olivat katsoneet kännykällä videoita ”joissa neekerit ajoivat kovaa autoilla joissakin lämpimissä maissa” ja
tämän lomassa A tokaisi mainitun ilmaisun. A kiisti edes tienneensä, että C oli juuri
kävelemässä heidän ohi.
Hovioikeuden enemmistö pitivät epätodennäköisenä, että A olisi käyttänyt
kyseistä ilmaisua vain sattumanvaraisesti juuri sillä hetkellä, kun tummaihoinen
C oli ollut kuuloetäisyydellä. A:n ja B:n kertomukset tapahtumien kulusta olivat
epäuskottavat. Asiassa ei jäänyt varteenotettavaa epäilyä siitä, että A:n sanat ovat
koskeneet C:tä. Vaikka A:n tarkoituksena ei olisikaan ollut kohdistaa sanoja suoraan C:hen loukkaustarkoituksessa, hänen on joka tapauksessa täytynyt pitää varsin
todennäköisenä, että C kuulee sanat ja käsittää niiden liittyvän hänen läsnäoloonsa.
Hovioikeuden vähemmistö oli puolestaan sitä mieltä, että A:n esittämä vaihtoehtoinen tapahtumankulku on mahdollinen sillä ”jopa hämmästystä herättäviä yhteensattumia kuitenkin esiintyy”. Varusmiesten keskinäinen kielenkäyttö huomioiden,
A:n ilmaisu ja sen väitetty asiayhteys eivät olleet täysin epäuskottavia.
Tapauksen yleisempi opetus liittyy kuitenkin arkipäiväiseen rasismiin ja perusteettomiin ennakkoluuloihin. Rasistisen solvauksen kohteeksi joutunut C oli nainen
ja alikersantti. Hän oli siis suorittamassa varusmiespalvelusta vapaaehtoisesti ja pärjännyt siinä keskivertoa paremmin. C:llä oli osoitetusti korkea maanpuolustustahto
ja -kyky. Miten C:n rasistinen solvaaminen edesauttaa maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan? Entä miten rasistinen
solvaus vaikutti C:n palvelusmotivaatioon ja maanpuolustustahtoon? Koska C oli suorittamassa varusmiespalvelusta,
hänen täytyy olla Suomen kansalainen. C:n ihonväristä ei
voi päätellä sitä, onko hän maahanmuuttaja vai syntyperäinen suomalainen. Ja mitä merkitystä tällä edes on, sillä eikö
ihmisiä pitäisi arvioida heidän omien tekojensa perusteella,
eikä heidän mahdollisen ryhmäidentiteettinsä perusteella?

Tomi Tuominen

Kirjoittaja on reservin luutnantti ja oikeustieteen tohtori
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Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat
reservin upseerit 06.12.2020
Sotilasarvoon: MAJURI
Hyttinen Tero Juhani, Ylitornio		
Sotilasarvoon: KAPTEENI
Jaatinen Petri Kalervo, Rovaniemi		
Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Linna Antti Olavi, Rovaniemi		
Vilhunen Simo Joona Samuli, Rovaniemi		
Ylivaara Mikko Ilmari, Sodankylä		

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Blanco Sequeiros José Alberto, Rovaniemi		
Heikkinen Saana Anniina, Rovaniemi		
Lassila Antti Johannes, Rovaniemi		
Latvakoski Mika Sakari, Rovaniemi		

LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO
LAPALTSTO

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat
henkilöt reservissä 06.12.2020
Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Hissa Heikki Juhani, Simo			
LAPALTSTO
Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Kraatari Jukka Johannes, Tervola			
LAPALTSTO
Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Ekonoja Hannu Ilmari, Rovaniemi		
LAPALTSTO
HaajanenJussi Santeri, Kuopio			
LAPALTSTO
Herajärvi Ari Antti Tapani, Rovaniemi		
LAPALTSTO
Hintikka Tero Antero, Rovaniemi			
LAPALTSTO
Juntikka Tommi Kalevi, Tervola			
LAPALTSTO
Juntti Jussi Arvid, Tornio			
LAPALTSTO
Mikkola Jari-Pekka Mikael, Rovaniemi		
LAPALTSTO
Mikkola Seppo Juhani				LAPALTSTO
PerunkaVesa Tapani, Rovaniemi			
LAPALTSTO
Turpeinen Teijo Matti Johannes, Rovaniemi
LAPALTSTO
Viertola Jani Johannes, Rovaniemi		
LAPALTSTO
Väänänen Veli-Matti, Sodankylä			
LAPALTSTO
Sotilasarvoon: KERSANTTI
Alakärppä Risto Aarre, Sodankylä		
LAPALTSTO
Haraholma Essi Karoliina, Kittilä			
LAPALTSTO
Ilonen Ville Petteri, Kemi			
LAPALTSTO
Jyvälä Pasi Tapani, Rovaniemi			
LAPALTSTO
Keränen Veli-Pekka, Sodankylä			
LAPALTSTO
Kraft Timo Tapani, Sodankylä			
LAPALTSTO
Kulmala Antti Sakari, Rovaniemi			
LAPALTSTO
Kuusisto Jone Eerik, Rovaniemi			
LAPALTSTO
Lappalainen Heikki Samuli, Rovaniemi		
LAPALTSTO
Loukusa Reeta-Mari, Rovaniemi			
LAPALTSTO
Majava Vili Kalevi, Rovaniemi			
LAPALTSTO
Määttä Janne Petteri				LAPALTSTO
Määttä Tommi Eetu Juhani, Rovaniemi		
LAPALTSTO

Nousiainen Jussi Matti Sakari, Rovaniemi		
Oja Ilkka Mikko Petteri, Tornio			
Rantaniemi Teemu Kristian, Rovaniemi		
Rojola Ville Petteri, Kemi			
Sankala Anette Susanna, Kemi			
Sarja Kimmo Mikael, Tornio			
Tienvieri Joonas Mikael, Kemijärvi		
Väärälä Juho Joakim, Tornio			
Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Björk Jaakko Matti Ilmari, Pelkosenniemi		
Kehus Niilo Santeri, Kemi			
Sotilasarvoon: KORPRAALI
Haapanen Miika Samuel, Rovaniemi 		
Heikkinen Juho Santeri, Rovaniemi		
Heinikoski Oskari Matias, Oulu			
Majava Juuso Antti Matias, Rovaniemi		
Suonnansalo Joni Tapani, Inari			
Vanhatalo Aki-Arttu Iisakki, Kittilä		
Varanka Jaakko Juhani, Rovaniemi		
Viippola Niko Aarno Antero, Tervola		
Värriö Olli Aleksi, Rovaniemi			
Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI
Hänninen Juha Sakari, Salla			
Ikäheimo Erkki Valtteri, Sodankylä		
Jokiaro Jaakko Petter, Rovaniemi			
Karjalainen Henri Jaakko, Suomussalmi		
Keskiniva Joonas Pekka, Rovaniemi		
Särkelä Jari Ilmari, Sodankylä			
Torvinen Ville Tapio, Rovaniemi			
Viitala Lasse Antero, Ranua			

Lapin Turpotietäjä 2020-kilpailun
voittaja Rovaniemeltä
Ensimmäistä kertaa järjestettyyn valtakunnalliseen lukiolaisten turvallisuuspolitiikan Turpotietäjä-kilpailuun osallistui Lapista yhteensä 18
opiskelijaa Rovaniemeltä ja Enontekiöltä. Alunperin ilmoittautujia oli
enemmänkin, mutta kilpailuajankohta osoittautuikin muutamalle
koululle haastavaksi. Koko Suomesta
kisaan osallistui 45 lukiota ja noin
400 kilpailijaa. Järjestäjät ovat olleet
osallistujien määrään enemmän kuin
tyytyväisiä, ja tulevina vuosina kilpailun suosion odotetaan kasvavan
entisestään.
Turpotietäjä on siis lukiolaisille
suunnattu uusi kilpailu, jonka tarkoituksena on innostaa nuoria pohtimaan turvallisuuspolitiikkaa ja
kokonaisturvallisuutta. Kilpailulla
pyritään myös osaltaan vahvistamaan nuorten maanpuolustustah-

toa. Turpotietäjä-kilpailun järjestävät Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto. Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana myös Historian
ja yhteiskuntaopin opettajien liitto
HYOL ry sekä Kadettikunta ry.
Lapin joukkuekilpailun voiton vei
Lyseonpuiston lukio Rovaniemeltä,
ja maakunnan parhaat pisteet kilpailusta sai Joona Tuomela Rovaniemeltä. Kilpailussa toiseksi selviytyi Jan-Krister Wahlberg Enontekiöltä, ja kolmanneksi parhaat pisteet sai Sárelle Porsanger Rovaniemeltä. Koronatilanteen takia yhteistä
palkintojenjakotilaisuutta ei järjestetty, vaan parhaiten menestyneet
palkittiin omilla kouluillaan kunniakirjoin ja palkintolaatoin. Voittajalle luovutettiin myös Turpotietäjäpokaali. Parhaimmat pisteet kisassa
saaneet pääsevät myös tutustumaan

Lapin rajavartiostoon, mutta vallitsevan tilanteen vuoksi, palkintokäynti
on siirretty tuonnemmaksi.
Alueellisesti parhaiten menestyneiden vastaukset lähetettiin valtakunnalliselle raadille arvioitavaksi ja parhaimmat kutsutaan Helsingissä järjestettävään loppukilpailuun, jossa
valitaan valtakunnan paras Turpotietäjä. Alunperin loppukilpailun
piti olla marraskuussa, mutta epidemiatilanteen vuoksi finaali on siirretty helmikuulle 2021. Finaalin
kolme parasta palkitaan 1000, 500 ja
250 euron stipendeillä. Jatkossa kilpailu järjestetään vuosittain. Kilpailun kaksikieliset verkkosivut löytyvät
osoitteesta turpotietaja.fi.
Annukka Kurvinen
Lapin Turpotietäjä 2020
- kilpailupäällikkö
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Näkymättömästä näkyvää
Puolustusvoimien uudet
valonvahvistimet muodostavat muiden pimeätaisteluvälineiden kanssa kokonaisuuden, joka paljastaa
vihollisen yön pimeydestä
ja mahdollistaa tilanteenmukaisen toiminnan kaikissa valaistusolosuhteissa.
Puolustusministeri Antti
Kaikkonen on lokakuussa
valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tekemään sopimuksen
kotimaisten pimeänäkö- ja
maalinpaikannuslaitteiden
hankkimisesta.
Sopimus kattaa valonvahvistinten ja lasertähtäimien sekä maalinpaikannuslaitteiden hankinnan suomalaiselta Senop
Oy:ltä. Hankinnan kokonaisarvo on noin 13 miljoonaa euroa ja siihen
sisältyy lisähankintavaraus
enimmäisarvoltaan noin
209 miljoonaa euroa.
Jalkaväen tarkastaja,
eversti Rainer Peltoniemi
Maavoimien esikunnasta
pitää hankintaa suurena
harppauksena, joka parantaa merkittävästi joukkojen
suorituskykyä.
– Pimeätaisteluvälineiden uudistushankkeessa
on kyetty rakentamaan järjestelmäkokonaisuus, joka
nostaa jalkaväkitaistelijoiden suorituskyvyn sellaiselle tasolle, jolla ei ole
koskaan aikaisemmin oltu,
Peltoniemi avaa.
– Nyt hankittavat laitteet ovat kokonaan uuden
sukupolven välineitä, jossa
korostuu keveys, hyvä
kuvanlaatu ja yhteensopivuus. Esimerkiksi uusi
valonvahvistin on komposiittirakenteinen – eli se on
kevyt – ja siinä on hyödynnetty uudenlaista asfääriteknologiaa.

Minä hänen
valossansa vaelsin
pimeyden halki
Valonvahvistin on laite,
joka nimensä mukaisesti
vahvistaa olemassa olevaa
valoa. Valonvahvistimen
toiminta perustuu muun
muassa valosähköilmiöön, jonka selittämisestä
Albert Einstein sai fysiikan
Nobel-palkinnon vuonna
1921.
Yleisellä tasolla – ja
yksinkertaistaen – laite
perustuu valosähköiseen
ilmiöön, jossa valoa eli
fotoneja muutetaan sähkövirraksi. Sähkövirtaa, eli
elektroneja, monistetaan ja
vahvistetaan mikrokanavalevyn ja jännitteen avulla.

VALONVAHVISTIN M20

Kevyt taistelijan Pimeänäkölaite
• Asfäärioptiikka
• Komposiittirunko
• Valkofosforiputki
• Vihreä keraamipinnoite
• Virtalähde:
AA/CR123 paristo

Valonvahvistimet tarjoavat yhdessä hankittavien taistelijan ja johtajan lasertähtäinten sekä maalinpaikannus-/ valvontasensorien kanssa kyvyn taistella pimeällä. (Kuva
Ruotuväkilehti)

Valonvahvistimet muuttavat normaalisti näkymättömän säteilyn ihmissilmälle näkyväksi valoksi. (Kuva:
Senop Oy)

Vahvistettu elektronivirta
törmäytetään fosfori-ikkunaan, johon muodostetaan
ihmissilmälle näkyvä kuva.
Fosforin tyypistä riippuen
näkyvä kuva on yleensä
joko viher- tai mustavalkoinen.
Maalinpaikannuslaite
taasen hyödyntää näkyvää aallonpituutta optisella
päiväkanavalla sekä IRaluetta lämpökameralla.
Valonvahvistin kiinnitetään taistelijan kypärään
sovittimella, ja yhdessä
nykyisten punapistetähtäimien sekä uusien lasertähtäimen kanssa se mahdollistaa täysimääräisen taistelutoiminnan, vaikka valo
olisikin vähissä.
Lasertähtäimiä on kahdenlaisia: taistelijan laser
on yksinkertainen, silmäturvallinen laite, jota voidaan käyttää silloin, kun
punapistetähtäin ei ole
soveltuvin tähtäin. Johtajan laser sisältää enemmän
ominaisuuksia, kuten sekä
näkyvän että ihmissilmälle
näkymättömän infrapunaalueen voimakkaan tähtäyslaserin. Laite soveltuu
sekä tähtäämiseen, valaisuun että maalinosoitukseen muille taistelijoille.
Näin uudet pimeätaisteluvälineet pelaavat yhteen.
– Valonvahvistin on toki
yksittäisenä laitteenakin
mielenkiintoinen, mutta
etupäässä se on osa suurempaa suorituskykykokonaisuutta, joka mahdollistaa tilanteenmukaisen toiminnan kaikissa valaistusolosuhteissa, Peltoniemi
painottaa.

tus: se on taktisella tasolla
varsinainen suorituskykyloikka.
– Lisäksi on merkillepantavaa, että laitteet
on kehitetty Suomessa ja
nimenomaan suomalaisiin
olosuhteisiin yhdessä Puolustusvoimien kanssa ja
yhtenä järjestelmäkokonai-

Yön uhka karkoitettu
on jo pois
Tosiaan: Peltoniemi haluaa
muistuttaa, että valonvahvistimet ovat vain yksi

palanen jalkaväen taisteluvälineiden uudistuksessa.
Hankkeeseen liittyy myös
esimerkiksi “Taistelijan
valot” -kokonaisuus, josta
puolustusministeriö kertoi
tiedotteessaan 9. marraskuuta.
Taistelijan valoihin
kuuluu asevaloja, kypärävaloja ja omatunnistevilkkuja. Asevalo tukee liikkumista sekä tulitoimintaa, ja kypärävalo mahdollistaa esimerkiksi kartan
lukemisen pimeässä; omatunnistevilkku kohentaa
palvelusturvallisuutta sekä
toimii esimerkiksi omien
joukkojen tunnistusvälineenä.
Myös nämä laitteet ovat
– muiden pimeätaisteluvälineiden ohella – avainasemassa paitsi sodanajan valmiuden myös koulutuksen
kehittämisessä.
– Pimeätaisteluvälineitä on toki aikaisemminkin ollut: yksittäisiä laitteita, joiden avulla on voitu
valvoa alueita tai käyttää
tiettyjä aseita. Nyt meillä
on kuitenkin mahdollisuus varustaa koko joukko
tilanteenmukaisilla välineillä, mikä eittämättä vaikuttaa siihen, millaisia tehtäviä esimerkiksi jääkärikomppania voi toteuttaa
pimeässä ja miten tulemme
kehittämään taistelutekniikkaa ja koulutusta, Peltoniemi korostaa.
Lähtökohta on, että eri
asevoimien kärkijoukot on
varustettu pimeätaisteluvälineillä.
– Tällaisilla laitteilla,
jotka käytännössä muuttavat yöolosuhteet normaaleiksi päiväolosuhteiksi,
tavoitellaan suhteellista
etua. Mikäli toisella puolella on tällaiset välineet ja
toisella ei, ei tarvitse kauaa

miettiä, miten taistelussa
käy. Kun operaatiot kyetään valmistelemaan vastapuolen näkymättömissä,
voidaan hyödyntää yllätyksellisyyttä ja kääntää
Suomen haastavat pimeäolosuhteet omaksi vahvuudeksi. Uuden sukupolven välineet ja hyvä koulu-

suutena. Kotimaisuus lisää
huoltovarmuutta ja parantaa laitteiden kunnossapitoa, kun laitteiden huoltokierto sekä tuotanto voidaan toteuttaa Suomessa.
Juho Lukkarin artikkeli on julkaistu alun perin
Ruotuväki -lehdessä.

Lapin Maanpuolustuksen Tuki ry:n
jäsenet maanpuolustuksen tukena
Henttunen Matti
Hyttinen Tero
Hänninen Tapio
Kivi Jyrki
Kraatari Pekka
Laitila Pentti
Laivamaa Matti
Leinonen Kai
Markkanen Esa
Mikkonen Juha
Naalisvaara Reijo
Pernu Heikki
Pulkkinen Matti
Rautiainen Seppo
Riipi Esa
Rousu Simo
Ruokanen Pasi
Rönkkö Tapani
Saukkoriipi Tuomo
Syväniemi Hannu
Torvinen Pentti
Tuomi Kari
Tölli Antti
Väänänen Juho
LAPIN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY
Häkinrinne 1, 96900 Saarenkylä
NORDEA FI77 1134 3000 1431 65
Tue maanpuolustusta ja liity
jäseneksi
Henkilöjäsen
Yhteisöjäsen
150,00 €

50,00 €
300,00 tai

Lapin Reservipiirien tukija
jo 35 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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Lapin Reserviläispiiri ry onnittelee vuoden 2020 aikana merkkipäiviä viettäneitä jäseniä
Sotilasarvo

Jäsen				Yhdistys

85 vuotta
Ylikersantti
Yliluutnantti
Ylikersantti
Kersantti
Sotamies
Vääpeli

Tilja Martti			
Miettunen Atso			
Vellonen Topi Toivo Kalevi		
Naukkarinen Paavo		
Kostamo Rauno Salomon		
Simonen Pentti			

Tornion Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Alakemijoen Reserviläiset Ry
Keminmaan Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry

80 vuotta
Ylikersantti
Kersantti
Korpraali
Ei Sotilasarvoa
Kersantti
Alikersantti
Kapteeni
Ylikersantti
Jääkäri
Vääpeli

Pernu Heikki			
Löppönen Pentti Kalevi		
Palosaari Pentti Aarne Herman
Aikio Maila Kyllikki		
Haverinen Reino			
Moberg Lauri			
Hietakangas Juhani Mikko		
Suokas Heikki			
Välijeesiö Mauno		
Karjalainen Teuvo Risto		

Rovaniemen Reserviläiset Ry
Ranuan Reserviläiset Ry
Sodankylän Reserviläiset Ry
Sodankylän Reserviläiset Ry
Simon Reserviläiset Ry
Sodankylän Reserviläiset Ry
Sodankylän Reserviläiset Ry
Sallan Reserviläiset Ry
Sodankylän Reserviläiset Ry
Sodankylän Reserviläiset Ry

75 vuotta
Alikersantti
Ylikersantti
Sotilasmestari
Ylikersantti
Korpraali
Korpraali
Ylikersantti
Alikersantti
Sotamies
Vääpeli
Ylikersantti
Kapteeni

Mäkelä Veikko Matti		
Alaruikka Juhani Henrik		
Massa Ahti			
Heikkilä Sauli Johan Sigurd
Neitola Alpo Akseli		
Penders Teijo			
Lambacka Heikki		
Pesonen Vilho Kalle Anton		
Tammela Esko			
Lehtomäki Erkki			
Huhtamäki Jussi			
Riipi Esa Eino			

Kemin Reserviläiset Ry
Alakemijoen Reserviläiset Ry
Tornion Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Sodankylän Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Kittilän Reserviläiset Ry
Ylitornion Reserviläiset Ry
Sodankylän Reserviläiset Ry
Sallan Reserviläiset Ry
Ranuan Reserviläiset Ry
Sodankylän Reserviläiset Ry

70 vuotta
Ylikersantti
Viestimies
Ylikersantti
Kersantti
Alikersantti
Kersantti
Sotamies
Ylikersantti
Vääpeli
Sotilasmestari
Ei Sotilasarvoa
Vääpeli
Kapteeni
Ylikersantti
Kersantti
Ylikersantti
Sotilasmestari
Kersantti
Ylikersantti
Alikersantti
Alikersantti

Mäkinen Arvo Olavi		
Takkinen Seppo Vilho Eemil
Pietilä Yrjö Esa			
Helistö Vilho Juhani		
Huhtala Markus Ahti		
Karkkola Heikki			
Lahtela Jorma			
Korhonen Jorma			
Juusola Risto Yrjö		
Karonen Risto			
Ylipasma Helga Kaarina		
Käkilehto Timo Kullervo		
Sulasalmi Reijo Eemil		
Vaarala Eero			
Alaniva Ilpo Sakari		
Julkunen Tapio			
Keltanen Pekka Kalevi		
Harri Unto Rikhard		
Kallo Teppo			
Setälä Juhani Kari		
Rautio Sauli Pietari		

Kemin Reserviläiset Ry
Keminmaan Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Keminmaan Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Sallan Reserviläiset Ry
Sodankylän Reserviläiset Ry
Sallan Reserviläiset Ry
Ylitornion Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Alakemijoen Reserviläiset Ry
Sallan Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Sallan Reserviläiset Ry
Sodankylän Reserviläiset Ry
Sodankylän Reserviläiset Ry
Sodankylän Reserviläiset Ry
Pellon Reserviläiset Ry
Pellon Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Pellon Reserviläiset Ry

Fysioterapeutti

Satu Marin

• Fysikaaliset hoidot
• hieronta
• akupunktio
• jalkahoidot
Myös kotikäynnit!

Kyröntie 11, Tornio
040 542 1391 marin@elisanet.fi

Tmi Pentti
Torvinen
Puh. 040 0394 622 • Trukkilantie 18, 95460 TORNIO

60 vuotta
Korpraali
Kersantti
Kersantti
Alikersantti
Ylikersantti
Alikersantti
Ei Sotilasarvoa
Korpraali
Luutnantti
Vääpeli
Majuri
Korpraali
Kersantti
Tykkimies
Ylikersantti
Kapteeni
Sotilasmestari
Jääkäri
Kersantti
Majuri
Viestimies
Vääpeli
Ei Sotilasarvoa
Kersantti
Kersantti
Ylikersantti
Alikersantti
Kersantti
Vääpeli

Laakso Jouni Martti Johannes
Pohtila Kauko			
Syväjärvi Jouni			
Kuosmanen Taisto Mikael		
Wiik Timo			
Lintupuro Pertti Ilmari		
Kurttila Tuija Kaarina		
Puuronen Pentti Rafael		
Pyykönen Jouko			
Tirroniemi Onni Tapani		
Rautiainen Seppo Juhani		
Huuskonen Oiva Antero		
Setälä Raimo Matti		
Vuorela Pentti Ilmari		
Rajala Harri			
Karvo Matti Petteri		
Suominen Osmo Jalmari		
Saukko Jari Reima		
Laukkanen Antti Olavi		
Ahtinen Jarmo Ilpo Juhani		
Glader Pekka			
Laukkanen Lars Mikael		
Syväjärvi Eeva Orvokki		
Aikio Heikki			
Aatsinki Olli			
Kesälahti Juha			
Hynynen Mika			
Heikkilä Heikki			
Lintula Paavo Tapani		

Keminmaan Reserviläiset Ry
Sallan Reserviläiset Ry
Alakemijoen Reserviläiset Ry
Sodankylän Reserviläiset Ry
Inarin Reserviläiset Ry
Ylitornion Reserviläiset Ry
Sodankylän Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Kemin Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Keminmaan Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Tornion Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Simon Reserviläiset Ry
Ranuan Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Sodankylän Reserviläiset Ry
Sodankylän Reserviläiset Ry
Ylitornion Reserviläiset Ry
Alakemijoen Reserviläiset Ry
Sodankylän Reserviläiset Ry
Sallan Reserviläiset Ry
Sallan Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Tornion Reserviläiset Ry
Keminmaan Reserviläiset Ry

50 vuotta
Kersantti
Alikersantti
Jääkäri
Jääkäri
Kersantti
Alikersantti
Jääkäri (Jalkaväki)
Ylikersantti
Korpraali
Ylikersantti
Alikersantti
Korpraali
Korpraali
Rajajääkäri
Alikersantti
Alikersantti
Alikersantti
Alikersantti
Tykkimies
Alikersantti
Ei Sotilasarvoa
Alikersantti
Alikersantti

Pasanen Kari			
Peltola Rainer Johannes		
Vanha Tommi Rainer		
Nätynki Marko Tapani		
Holm Jarmo			
Vänttinen Pasi			
Kainto Timo			
Syväniemi Hannu Kaarlo Juhani
Miettinen Tero Juhani		
Ojala Pasi Petri			
Jänkälä Hannu Marko Oskari
Koivisto Marko			
Tennivaara Pekka Olavi		
Mikkola Ari Mikael		
Sarajärvi Juha Tapani Antero
Sarajärvi Juha Tapani Antero
Simula Jari-Pekka		
Kukkamaa Rauli			
Leppikangas Ilkka Olavi		
Puttonen Petri Juhani		
Rydningen Heli Irmeli		
Heikka Kimmo Aulis		
Järnfors Janne Markku Olavi

Rovaniemen Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Pellon Reserviläiset Ry
Pellon Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Inarin Reserviläiset Ry
Pellon Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Keminmaan Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Kemin Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Posion Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Sodankylän Reserviläiset Ry
Inarin Reserviläiset Ry
Tornion Reserviläiset Ry
Inarin Reserviläiset Ry
Rovaniemen Reserviläiset Ry
Tornion Reserviläiset Ry
Simon Reserviläiset Ry

Lähde:
Reserviläisliiton Jäsenrekisteri
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Toramolla paukkui
kesätiistaisin
Rovaniemen reserviläisten ja reservi upseereiden yhdessä
vetämät RA 3&4 sekä .22LR -Cup ammunnat paukkuivat
perinteisesti kesä tiistaisin Toramolla. Vielä toukokuussa
jännitettiin korona rajoituksia, voitaisiinko kesällä järjestää mitään ammuntoja. Kokoontumisrajoitukset onneksi
höllentyi ja perinteiset
”tiistai ammunnat” voitiin polkaista kesäkuun alusta
käyntiin. Cup -ammunnat koostuivat tänä kesänä 17 osakilpailusta ja Cup sijoituksen saavutti viidellä osallistumiskerralla. Tämä viisi osallistumiskertaa täyttää myös
lain minimivaateen aktiivisesta harrastamisesta. Cup
tulos koostuu yhteenlasketusta viisi parasta RA3 ja viisi
parasta RA4 tulosta osakilpailuista. RA 3&4 Cuppiin
osallistui yhteensä 44 ampujaa, heistä 19 ampujaa (43%)
saavutti Cup tuloksen. Vuosien tauon jälkeen koettiin
miltei osallistuja ryntäys, kun 1.9. tiistaina radalla ampui
22 ampujaa. RA cupissa ammuttiin kokonaisuudessa 892
kilpailusarjaa ja 8920 kilpalaukausta. Cup voittaja ratkesi
vasta viimeisessä osakilpailussa, kärkikaksikon ollessa
tasapisteissä tätä ennen.
RA ammuntojen perään on perinteisesti ammuttu
myös .22LR pistooli ”koulu” cup. Tässä ammutaan paikallaan olevaan normaali pistoolitauluun 2x 5ls. kilpasarjat yhdenkäden otteella. Cup tulokseen lasketaan viiden
osallistumiskerran (5+5 kilpalaukausta) parhaat yhteistulokset. Näihin ammuntoihin osallistui yhteensä 15
ampujaa ja saman viiden osakilpailun cup tuloksen saavutti heistä 10 ampujaa (59%). Kilpasarjoja ammuttiin
yhteensä 158 eli 790 kilpalaukausta.
Roi.Res./Roi.Res.Ups.
RA 3&4 Cup 2020
Cup tulokseen lasketaan viiden (5) parhaan suorituksen
summa, sekä RA3:sta että RA4:sta ja cup tulos on näiden
yhteenlaskettu summa. Sama .22LR koulu cup:ssa, 5x
10ls. parhaan suorituksen summa (yhden käden otteella).
Sija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tulos
947
943
915
913
909
886
840

Nimi			(3–4)
Iivari Teemu		
482–465
Maununiemi Ville
484–459
Pirttilä Matti		
479–436
Koivisto Tuomo		
479–434
Sotaniemi Janne		
469–440
Poikela Arto		
481–405
Karppinen Tuomas
481–359

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

837
827
819
814
770
756
727
638
630
616
605
410

Kenttälä Jussi		
Karjalainen Markku
Maununiemi Matti
Hämäläinen Jorma
Salmikivi Lauri		
Saarelainen Aku		
Taavettila Jyrki		
Hynynen Henry		
Korkiasaari Niina		
Lonnakko Ville		
Lohikoski Janne		
Ylinen Tommi		

.22LR Koulu Cup
Sija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tulos
431
426
403
400
390
389
365
334
229
181

Nimi
Karjalainen Markku
Hänninen Tapio
Koivisto Tuomo
Poikela Arto
Pirttilä Matti
Kenttälä Jussi
Hämäläinen Jorma
Ruokanen Pasi
Salmikivi Lauri
Lonnakko Ville

Rauhallista joulua ja Jumalan
siunaamaa vuotta 2021
toivottaa Simon seurakunta†

456–381
451–376
451–368
451–363
421–349
440–316
395–332
327–311
428–202
337–279
401–204
290–120

Simon kunta on viihtyisän elämisen ja
vireän yrittämisen maaseutukunta.
Ole sinäkin sisukas simolainen!
Tonttipörssi infogis.fi/simo 0400 691 616

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

SIMON SOTAVETERAANIEN
ASUNTOSÄÄTIÖ

Kausi 2020
RA 3&4
17 osakilpailua
44 ampujaa
892 kilpailusarjaa
8920 kilpalaukausta
19 ampujaa saavutti cup tuloksen (43%)
.22LR Cup
17 osakilpailua
15 ampujaa
79 kilpailusarjaa
790 kilpalaukausta
10 ampujaa saavutti cup tuloksen (59%)

KAIKKEA JOKA
PUKINKONTTIIN.

www.tornio.fi

Tsto p. 040-809 9980 • www.kiinteistohuoltorautio.fi
* kiinteistönhuolto
* kaivinkone
* saneerauspalvelu
* siivouspalvelu
* konepalvelu (myös kantojen jyrsintä)

* viemärin painehuuhtelut ja -kuvaukset,
-sulatukset, ja muut liikkuvan kaluston
painehuuhtelutyöt
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PRISMA TORNIO
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Lapin nuija

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

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

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

Turvallisuusalan koulutukset
Rovaniemi

Tornio

• Turvallisuusalan tutkinnot
• Järjestyksenvalvojan koulutus
• Vartijan koulutus

www.lappia.fi

Lapin reservipiirien tuki ry

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.

