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Ilmestymis- ja materiaalipäivät 2021:
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 Reservipiirien, 
Lapin Aluetoimiston 
ja maanpuolustusväen lehtiLapinnuija

Hyvät Maanpuolustuksen 
ystävät
Valtameren takana on käyty sirkusmaiset vaalit ja vallan-
pitäjä vaihtunut ilman isompia verenvuodatuksia, onhan 
kyseessä ”sivistysvaltio”.

Koronavirus vastaan on aloitettu rokotukset sairaan-
hoitohenkilöstölle ja riskiryhmille ja toivottavasti roko-
tetta riittää kaikille halukkaille, vaikka tuntuu että tietyt 
valtiot vetävät välistä rahan voimalla. Toivottavasti pää-
semme pikkuhiljaa lähemmäksi normaaliolojen toimin-
toja eri tapahtumien, kokousten ja ennen kaikkea MPK:n 
kurssitoiminnan pyörittämiseen. Puolustusvoimat on sel-
vinnyt tähän asti varsin mallikelpoisesti suuresta ”vastus-
tajasta” ja rajoitustoimet on varmaan vielä tarpeen hyvän 
aikaa.

Kevätkokousten aika lähestyy, on tilinteon aika men-
neeltä kaudelta. Tässä lehdessä on yhdistysten kevätko-
kousilmoitukset julkaistu ja joiden ilmoitus ei kerinnyt 
lehteen laittavat ilmoituksensa paikallislehtiin. Kevät-
kokoukset piireissä tullaan hoitamaan hybridikokouk-
sina, eli osa istuu Toramon reserviläistalolla ja loput itse 
kukin kotonaan tai työpaikalla etäyhteyden välityksellä. 
Etäyhteyden välityksellä pidetyt kokoukset ovat onnistu-
neet hyvin ja olemme mielestäni saaneet pitkien matko-
jen takana olevat mukaan kokouksiin varsin hyvin, mutta 
eihän se ole tietenkään sama asia kuin tavata nokatusten.

Lukiolaisille suunnattu Turpo-kilpailun finaali pide-
tään 11.5.2021 Helsingissä. Tästä kilpailusta tulee joka-
vuotinen tapahtuma lukiolaisille.

Seppo Rautiainen, 
piirien tj

Reserviupseeriliitto 90 vuotta

Reserviupseeriliitto täyttää tänä 
vuonna 90-vuotta. Liiton perus-
tava kokous pidettiin 17.5.1931 
Katajanokan Kasinolla. Järjes-
täytynyt reserviupseeritoiminta 
sai toki alkunsa jo joulukuussa 
1925, kun Helsinkiin perustet-
tiin maan ensimmäinen reservi-
läisyhdistys – Valtakunnallinen 
Reserviupseerikerho. 

Taustana reserviupseereiden 
järjestäytymiselle oli se, että itse-
näinen Suomi oli alkanut kou-
luttaa reserviarmeijansa tarvit-
semia reserviläisjohtajia. Ensim-
mäinen reserviupseerikurssi 
aloitettiin joulukuussa 1917 
Vimpelissä. Reserviupseerikou-
lutus vakiintui moninaisten vai-
heiden jälkeen sen siirryttyä 
Haminaan vuonna 1920. 

Edelleen Reserviupseerikoulu 
on useimmille meistä reserviup-
seereista tutussa ympyräkau-
punki Haminassa. Reserviup-
seereita koulutetaan myös kuu-
della muulla paikkakunnalla eli 
Merisotakoulussa Suomenlin-
nassa, Ilmasotakoulussa Tikka-
koskella, Panssarikoulussa Paro-
lassa, Laskuvarjojääkärikoulussa 
Utissa, Logistiikkakoulussa Rii-
himäellä ja Urheilukoulussa 
Santahaminassa.

Kuluva vuosi 2021 tulee ole-
maan liiton 90-vuotisjuhlavuosi 
monine eri tapahtumineen. 
Samalla tänä vuonna juhliste-
taan reserviupseerikoulutuk-
sen 100-vuotisjuhlaa kesäkuussa 
Haminassa. Toivottavasti Covid-
19 virus ei sotke näiden juhlien 
järjestämistä kovin pahoin.

Isänmaallisuus – Vastuuntun-
toisuus – Vapaaehtoisuus, jotka 

ovat liiton toiminnan arvoja, 
ovat entistäkin ajankohtaisem-
pia tässä ajassa.

Covid-19 haastaa meitä 
edelleen

Tämä vuosi on lähtenyt liik-
keelle edelleen pahenevassa 
Covid-19 tilanteessa. Muun-
tovirus, joka leviää nopeam-
min ja tarttuu tehokkaammin, 
on saanut valtiovallan tarkis-
tamaan yhteiskunnan varautu-
mista. Mahdollista on, joskin 
ei kenenkään meidän toivo-
maa, että keväällä tiukan paikan 
tullen turvaudutaan uudelleen 
poikkeuslakiin, mikäli tervey-
denhuollon kapasiteetti uhkaa 

loppua kesken.
Tämä edellyttää meiltä kai-

kilta resilienssiä ja toimimista 
tilanteen mukaan. Siihenhän me 
sodanajan johtajiksi koulutetut 
olemme oppimme saaneet. Soti-
laina tiedämme, että se joukko, 
joka kykenee luomaan kaaok-
seen eniten järkevää toimintaa, 
selviää parhaiten. 

Tänä vuonna järjestämme 
viime vuodelta siirtyneen Kalot-
titapaamisen elokuun 20. – 22. 
päivinä edellyttäen, että Covid-
19 on saatu aisoihin. Toivotaan, 
että näin myös käy. Mutta varau-
dutaan myös siihen, että yllätyk-
siä voi edelleen tulla.

Haasteellinen aika vaatii 
meiltä liiton tunnuslauseen 
hengessä – johtajuutta kaikissa 
oloissa – toimimista.

Kevät aurinko nousee
Kevään koittaessa aurinko 
nousee yhä korkeammalle hori-
sontista valaisten Lapin hohta-
van valkoiseen juhlapukuunsa. 
Kevät on eittämättä hienoa aikaa 
meille lappilaisille. Nautitaan 
keväästä, ulkoillaan, liikutaan 
ja pidetään huolta jaksamises-
tamme.

Tero Hyttinen
Lapin Reserviupseeri-

piirin ja Lapin reservipiirien 
tuen puheenjohtaja

Laaja maakunta
Lapin reserviläispiirillä on pai-
kallisyhdistyksiä 14 kpl, pohjoi-
sin Inarissa, eteläisin Simossa, 
läntisin Ylitorniolla ja itäisin Sal-
lassa. Jäseniä meillä on yhteensä 
n.1300 henkilöä. Välimat-
kat ovat pitkiä, mutta sehän on 
meille lappilaisille hyvin tuttua. 
Kaikilla yhdistyksillä on tiet-
tyjä painopistealueita, joista eri 
ammuntalajit näyttelevät suurta 
osuutta. Lisäksi on myös monia 
eri maanpuolustuksellisia teh-
täviä, joista haluan erityisesti 
nostaa esille kasvatustyön.

Maanpuolustustahto 
Joulukuussa valtakunnallisesti 
tiedotettiin, että maanpuolus-
tustahto on kansalaisten keskuu-
dessa jonkin verran laskenut, 
kun kysyttiin: Jos Suomeen hyö-
kätään, niin olisiko suomalais-
ten mielestänne puolustaudut-
tava aseellisesti kaikissa tilan-
teissa, vaikka tulos näyttäisi epä-

varmalta? Varusmiehille osoite-
tuissa kyselyissä maanpuolustus-
tahto on ollut kiitettävällä tasolla. 
Reserviläisillä on maanpuolus-
tustahto myös hyvä. Kertaushar-
joituskutsuihin myöntävästi vas-
tanneiden osuus on myös selvästi 
kohonnut. 

Me voimme omissa paikallis-
yhdytyksissä ylläpitää ja jakaa 
positiivista imagoa omista toimi-
noistamme monella eri tavalla, 
somessa varsinkin. Toimin-
tamme julkisuus ja avoimuus on 
tärkeää. Hyvin useasti maini-
taan, että pitää saada enemmän 

nuoria mukaan tähän toimin-
tamme. Niin, miten se tehdään? 
Lukeeko nuoret näitä lehtiä? 
Pitäisikö meidän lähestyä nuo-
risoa? Näihin kysymyksiin 
meidän täytyy vielä paneutua.

Palkitseminen
Kannustamme yhdistyksiä esit-
tämään huomionosoituksia 
aktiivisille jäsenilleen. Piirien 
kotisivuilta löytyy ohjeistuksia 
sekä lomakkeita näihin tarkoi-
tuksiin. Piirihallituksen jäse-
niin sekä allekirjoittaneeseen 
voi myös ottaa yhteyttä näissä-
kin asioissa. 

Uusia Reserviläisliiton jäse-
niä on valtakunnassamme 
eniten viime vuonna hankkinut 
Rovaniemen Reserviläiset ry:n 
puheenjohtaja Pasi Ruokanen. 
Onnitteluni hänelle tästä mah-
tavasta suorituksesta. 

Aurinkoista kevättä!

Terveisin 
Simo Rousu
puheenjohtaja
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lisimman monta reipas 
nuorta naista paikanpäälle. 

Miehestä ja naisesta 
mittaa

Toistan tietyllä tapaa 
itseäni, kun mainostan 
Jukolan viestiä ja Olter-
mannin hiihtoa. Vuodella 
siirtyneet, hienot perinteet 
omaavat, tapahtumat on 
tarkoitus "välivuoden" jäl-
keen järjestää. Oltermanni 
hiihto on toteutusta vaille 
valmiina. Oltermanni, ken-
raalimajuri Markku Mylly-
kangas, on allekirjoittanut 
käskyn. Toivottavasti tieto 
on tavoittanut reserviläiset.

Koronasta johtuen 
tilanne on kuitenkin se, että 
lopullinen päätös toimeen-
panosta tehdään viikolla 
8. Uskon, että voimme kil-
pailun järjestää. Me kaikki 
voimme osaltamme vai-
kuttaa siihen noudatta-

malla viranomaisten mää-
räyksiä ja ohjeita! 

Sen verran paljon olen 
mainostanut tapahtumaa, 
notta saattaapi olla, että 
saamme jopa kaksi jouk-
kuetta Lapin reserviläi-
sistä. Son kyllä rohki hyä! 
Mikäli olet kiinnostunut 
Oltermannin hiihdosta, 
niin lähetä meille aluetoi-
mistoon sähköpostia otsi-
kolla "Oltermannin hiihto 
2021". Pyydän myös niitä 
ilmoittautumaan uudel-
leen, jotka jo vuosi sitten 
ilmoittautuivat. Tarvit-
semme myös muuta-
mia erämiestaitoja omaa-
via reserviläisiä koulutta-
jatehtäviin. Ilmoittaudu 
samalla tavalla sähköpos-
tilla, mikäli olet käytettä-
vissä. Kirjaa viestiin "kou-
luttaja" niin menee "roolit" 
kohdilleen;)

Napapiirin Jukola jäi 

viime vuonna koronan alle. 
Nyt järjestelytoimikunta 
on varmaan tehnyt kaiken 
mahdollisen ja samaan 
aikaa laatinut myös erilai-
sia vaihtoehtoja terveys-
turvallisen Jukolan järjes-
tämiseen. Meillä oli muka-
vasti ilmoittautuneita jo 
viime vuoden kilpailuun, 
siis Lapin reserviläisten 
joukkueeseen. Myös tämän 
osalta pyydän varmista-
maan halukkuuden uudes-
taan. Lähettäkää sähkö-
postia aluetoimistoon otsi-
kolla "Jukola 2021". Toivon 
mukaan saamme ainakin 
kymmenkunta halukasta. 
Suunnistusjoukkueessa 
pitää aina olla varamiehiä 
ja huoltajia. 

Näyttää siltä, että jouk-
kueen "luottopakit" ovat 
jaksaneet treenata. Par-
haimmat ovat uurastaneet 
hiihtoladuillakin merkit-

• Lapin aluetoimisto •

Suunnitelmat on laadittu - miten toteutus?
Hyvin perinteisellä 

tavalla olemme 
suunnitelleet 

vuoden 2021. Toki 
uusi normaali on 

otettava huomioon.

Komentajien linjaukset/
tehtävät on jalostettu erilai-
siin suunnitelmiin. Reser-
vin koulutukseen on omat 
vuosittaiset suunnitel-
mat, joiden toimeenpano 
suunnitellaan eri tulos-
yksiköissä. Harjoituksien 
toteutukseen tulee perus-
teet pääosin joko kansain-
välisten-, kansallisten tai 
alueellisten harjoituksien 
tavoitteista. Tälle vuodelle 
meidän alueelle oli suun-
niteltu iso kansainvälinen 
harjoitus, joka jouduttiin 
peruuttamaan Koronan 
johdosta. Vaikka päätös 
peruutuksesta tuli koh-
tuullisen ajoissa, on har-
joituksen kaikki perusteet 
tarkistettava. Tällä hetkellä 
suunnitelmia vielä viimeis-
tellään, jotta harjoituksesta 
saadaan toimiva kokonai-
suus. Se mitä meidän osalle 
tulee, on vielä suunnitte-
lussa. Mutta uskon, että 
Northern Forest 2021 har-
joitus tule olemaan haas-
tava ja kehittävä harjoitus. 
Jo pelkästään harjoitusalue 
keväällä saa monen koke-
neen prikaatilaisen "var-
pailleen". Lappi - harva 
metsäautotieverkosto - 
sulamisvedet, värittävät 
varmasti harjoitusta.  

Kutsunnat ja 
valintatilaisuus

Kutsuntakierros 2020 
toteutettiin käytännössä 
perinteisellä tavalla. Seu-
rasimme alueellista koro-
natilannetta erityisellä 
tarkkuudella. Varotoimet 
olivat kohtuullisen mitta-
vat. Kaiken kaikkiaan ter-
veysturvallisesti toteutetut 
kutsunnat saivat kuitenkin 
paljon kiitosta maakun-
nassa.  

Naisten valintatilaisuus 
ollaan tämän hetken oheis-
tuksen mukaisesti toteut-
tamassa varuskunnassa. 
Koronan edellyttämät toi-
menpiteet tulevat muovaa-
maan tilaisuutta. Toivon 
mukaan saamme mahdol-

täviä kilometrejä. Toivot-
tavasti viime vuonna kehi-
tetty "Omatoimirastit" ovat 
heti keväällä käytettävissä 
eri puolilla Lappia. 

Jääkärimarssi on 
tullut jäädäkseen

Lukuisten yhteydenotto-
jen myötä käskin järjes-
tää ensimmäisen Jääkä-
rimarssin reserviläisille. 
Saarelaisen Akun joh-
dolla marssi järjestettiin 
marraskuussa samalla rei-
tillä, millä varusmiehet 
sen tekevät. Kävin hirven-
pyynnin lomassa morjes-
tamassa marssijoita. Oli 
kovia tyyppejä. Useampi 

mies marssi maagisen 100 
kilometrin rajan. Respect!- 
kaikille marssijoille. 

Tänä vuonna meillä 
on kaksi marssia. Huhti-
kuussa pääsemme hiihtä-
mään ja elokuussa mars-
simaan. Uskon, että tänä 
vuonna ennätykset pauk-
kuvat. Onko sinusta otta-
maan mittaa omasta kun-
nostasi? 

Toivotan liikunnallista 
alkuvuotta Lapin Nuijan 
lukijoille!

Lapin aluetoimiston 
päällikkö

everstiluutnantti 
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RUL Plus on jäsenryhmä 
ammuntaa harrastaville

Reserviläisliiton 
uusi jäsenryhmä 
ampumaharrastajille

Finanssivalvonnan uusien 
määräysten takia Reservi-
läisten ampumaturva päät-
tyy nykyisen vakuutuskau-
den päättyessä 31.1.2021. 
Tieto tästä tavoitti liitot 
vasta vuoden loppupuolella 
ja pakotti ne kehittämään 
uusia ratkaisuja turvatak-
seen ammuntaa harrasta-
vien jäsentensä vakuutus-
turvan. Reserviupseerilii-
tossa asia ratkaistiin uudella 
jäsenryhmällä. 

RUL Plus -jäsenryh-
män jäsenyys antaa jat-
kossa osallistumisoikeu-
den Suomen Reserviupsee-
riliiton, Reserviläisurhei-
luliiton ja Reserviläisliiton 
niihin liittotason kilpailu- 
ja muihin tapahtumiin, 
joissa ammunta on keskei-
sessä roolissa. 

Jäsenyyteen sisältyy 

Reserviläisen ampumatur-
vaa vastaavat ampumatoi-
minnan vakuutukset, eli 
tapaturma- ja vastuuva-
kuutus. 

RUL Plus -jäsenmaksu 
on 25 euroa. Vuonna 2020 
ampumaturvan maksaneet 
RUL:n jäsenet siirretään 
au-tomaattisesti RUL Plus 
-jäsenryhmään 1.1.2021 
alkaen. Vuoden 2021 
jäsenmaksulomakkeet on 
lähetetty liiton jäsenille 
tammikuussa ja jäsenmak-
sun eräpäivä on 15.2.2021. 
Näiden ampumaturvan 
aikaisemmin hankkinei-
den RUL Plus -jäsenyys 
jatkuu 15.2.2021 jälkeen, 
mikäli he maksavat jäsen-
maksun yhteydessä 25 
euron maksun normaalin 
jäsenmaksun lisäksi. 

Ne, jotka eivät maksa 

jäsenmaksun yhteydessä 
vakuutusturvan sisältävää 
maksua putoavat RUL Plus 
-jäsenryhmästä pois, mutta 
pysyvät yhdistyksen, piirin 
ja liiton jäseninä normaa-
listi. 

Liittyminen RUL Plus 
-jäsenryhmään on vapaa-
ehtoista, mutta sitä suosi-
tellaan erityisesti aktiivi-
sesti ampumista harrasta-
ville jäsenille. 

RUL Plus -jäsenryh-
mään voi liittyä missä vai-
heessa vuotta tahansa suo-
rittamalla 25 euron maksun 
liiton jäsenmaksutilille. 
Jäsenmaksutilien numerot 
löytyvät jäsenmaksulomak-
keesta. Varsinainen jäsen-
maksu tulee olla suoritet-
tuna. RUL Plussaan sisäl-
tyvä vakuutusturva tulee 
ryhmän uusilla jäsenillä voi-

Vuoden 2021 alusta lähtien 
Reserviläisliiton jäsenillä 
on mahdollisuus liittyä 
uuteen ampumaharrasta-
jien jäsenryhmään. Uuteen 
jäsenryhmään voi liittyä 
niin, että jäsenmaksulas-
kun yhteydessä maksaa 
vapaaehtoisen toiminta-
turvamaksun, joka on tänä 
vuonna 35 €. 

Jäsenyys uudessa jäsen-
ryhmässä antaa osallistu-
misoikeuden Reserviläis-
liiton, Reserviläisurheilu-
liiton ja Suomen Reser-
viupseeriliiton liitto-, piiri- 
ja yhdistystason kilpailu- ja 
muihin tapahtumiin, joissa 
ammunta on keskeisessä 
roolissa, sekä Puolustus-
voimien tai muiden taho-
jen yhteisiin tapahtumiin, 
joissa vaaditaan vakuutus-
turvaa.

Tähän jäsenryhmään 
kuuluvat saavat myös 
ampumaharrastukseen liit-
tyviä merkittäviä erikoisjä-
senetuja. Yksi jäsenetuja 
tarjoava yritys on Brow-
nells, jolla on erittäin laaja 
valikoima asealan eri tuo-
teryhmiä. Brownells toimii 
Suomessa verkkokaupan 

maan jäsenryhmän maksun 
maksamisen jälkeen. 

Jäsenryhmän jäsenet 
saavat normaalin jäsen-

kortin lisäksi erillisen RUL 
Plus -kortin, jolla he voivat 
osoittaa kuuluvansa vakuu-
tettuun jäsenryhmään.

välityksellä ja sillä on isot 
varastot Yhdysvalloissa ja 
Saksassa. Toinen uudelle 
jäsenryhmälle erikoisetuja 
tarjoava yritys on Oulun 
Ase. Yritys tarjoaa reservi-

läisille tarkoin valikoituja 
aseita, asetarvikkeita ja pat-
ruunoita. Oulun Ase toimii 
tällä hetkellä verkossa sekä 
Kempeleen kivijalkamyy-
mälässä osoitteessa Pla-

neettatie 5. Reserviläisliitto 
julkistaa talven ja kevään 
aikana uusia, rahanarvoisia 
erikoisjäsenetuja uudelle 
jäsenryhmälle.

Lapin Reserviupseerikerhojen 
ja Reserviläisyhdistysten 

jäsenmaksun määräytyminen

Reserviupseerikerhojen ja Reserviläisyhdistysten 
syyskokouksissa päätetään kunkin kerhon ja yhdis-
tyksen jäsenmaksun suuruudesta. Maksun tulee 
kattaa kerhon tai yhdistyksen oman osuuden lisäksi 
liittomaksu, Reserviläinen -lehden maksu, piiri-
maksu ja Lapin nuijan -lehtimaksu. Kun nuo yhtei-
set maksut Reserviupseeripuolella ovat 39,50 euroa 
ja Reserviläisten puolella 35,00 euroa, jää yhdistyk-
sille monesti hyvin marginaalinen osuus, käytän-
nössä yhdestä muutamaan euroon Lapissa. Muualla 
maassa jäsenmaksut ovat monesti jopa 10 euroa lap-
pilaista tasoa korkeammat. 

Reserviupseerikerhoissa on lisäksi nuorisojäsen-
maksu 18,50 euroa sen vuoden loppuun asti, kunnes 
jäsen täyttää 28 vuotta. Maksu sisältää lehti-, liitto-, 
piiri- ja yhdistysmaksun. Käytännössä Lapin Reser-
viupseeripiiri maksaa piirin kerhojen nuorisojäsen-
ten Lapin nuija -lehtimaksun 8,00 euroa, koska sitä 
tuo liiton nuorijäsenmaksu ei kata.

Jäsenmaksu ilman lehtimaksuja on mahdollinen, 
jos samaan talouteen tulee jo Reserviläinen ja Lapin 
nuija -lehti. Tämä voi toteutua esim. puolison jäse-
nyyden myötä tai jos on molempien yhdistysten – 
Reserviupseereiden ja Reserviläisten – jäsen.

     RUL RES
Reserviläinen -lehden maksu 8,50 € 8,50 €
Liittomaksu   16,00 € 14,50 €
Piirimaksu   7,00 € 4,00 €
Lapin nuijan lehtimaksu  8,00 € 8,00 €
Kerhon/Yhdistyksen osuus X € X €

Jäsenmaksu yhteensä  39,50 € 35,00 €
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Lapin sotilassoittokunnan kuulumisia 
– katse tulevaisuuteen
Vaikka vuosi 2021 on vasta alkanut ja tuo mukanaan 
muutoksia ja epävarmuustekijöitä soittokunnan toi-
mintaan, tulevaisuuteen katsotaan luottavaisin mielin. 
Vuotta 2022 suunnitellaan parhaillaan, ja tämän 
vuoden osalta toimintaa muokataan tilanteen vaati-
malla tavalla, myös uusia toimintatapoja etsien.

Olen musiikkikapteeni Ville Paakkunainen ja aloi-
tin Lapin sotilassoittokunnan päällikkökapellimestarina 
1.1.2021. Olen viimeiset vuodet työskennellyt Puolustus-
voimien varusmiessoittokunnan päällikkökapellimesta-
rina Panssariprikaatissa Hattulassa. Tätä ennen työsken-
telin Kaartin soittokunnan kapellimestarina Helsingissä, 
ja Puolustusvoimien varusmiessoittokunnassa ja Sotilas-
musiikkikoululla Lahdessa. Alkujaan olen kotoisin ete-
lärannikolta Kotkasta, ja opiskellut Tampereella ja Hel-
singissä. Tämä tausta huomioiden, muutto Rovanie-
melle ja Lappiin on hyppääminen kokonaan uudelle toi-
minta-alueelle ja toimintaympäristöön. Odotan innolla 
työskentelyä uuden sotilassoittokunnan kanssa ja uusiin 
ihmisiin ja paikkoihin tutustumista. 

Vuosi 2021 on soittotoiminnan kannalta tällä hetkellä 
hieman hankalasti ennakoitavissa. Vaikka vuoden toi-
minta ja esiintymiset onkin suunniteltu hyvissä ajoin, 
tulee siihen väkisin muutoksia. COVID-19 epidemian 
mukanaan tuomat rajoitukset muuttavat soittokunnan 
toimintaa radikaalistikin. Yleisötilaisuuksien järjestä-
minen on haastavaa, ja niiden järjestämisestä saadaan 
varmuus vasta kovin myöhäisessä vaiheessa. Näistä 
epävarmuustekijöistä huolimatta Lapin sotilassoitto-
kunta pyrkii palvelemaan yleisöään ja yhteistyökump-
paneitaan mahdollisimman hyvin. Konsertteja ja esiin-
tymistilaisuuksia toteutetaan silloin kun se on mahdol-
lista – turvallisesti ja rajoituksia noudattaen. Kun esiin-
tymistilaisuudet eivät ole mahdollisia, pyritään sisältöä 
tuottamaan verkkoon.

Vaikka toimintavuosi 2021 on vasta alussa, tulevaa 
vuotta suunnitellaan parhaillaan. Vuoden 2022 suun-
nittelu on vilkkaasti käynnissä, ja tähän liittyvät soitto-
tilaukset tuleekin olla Lapin aluetoimistossa helmikuun 
aikana. Näin pystymme suunnittelemaan toiminnan ja 
resurssit vuodelle 2022 mahdollisimman tehokkaasti, 
jotta pystymme tavoittamaan yleisömme mahdollisim-
man hyvin. Toivottavasti viimeistään tuossa vaiheessa 
pystytään toimimaan mahdollisimman normaalisti, ja 
konserteista sekä muista esiintymisistä pystyy nautti-
maan livenä paikan päällä.

Musiikki on voimavara, josta voi nauttia monella eri 
tavalla monissa muodoissa. Musiikki liittyy monesti 
erilaisiin seremonioihin ja tuo juhlallisuutta tilaisuuk-
siin. Musiikki voi myös viihdyttää, lohduttaa ja herät-
tää voimakkaita tunteita. Myös poikkeuksellisina 
aikoina musiikki voi omalta osaltaan tuoda viihdykettä 
ja uskoa tulevaan. Musiikin yhteisöllinen ja yhdistävä 
vaikutus on myös merkittävä.  Lapin sotilassoittokunta 
on monipuolinen orkesteri, joka taipuu monenlaiseen 
musiikkiin ja monenlaisiin tilanteisiin. Poikkeukselli-
sina aikoina pyrimme löytämään uusia toimintamuo-
toja. Yksi niistä on verkossa tapahtuvat esiintymiset. 
Olipa kysymys suoratoistosta tai nauhoitetusta esityk-
sestä tämä on yksi tapa tuoda musiikki suoraan kuuli-
joiden luo. Tämä ei missään tapauksessa täysin korvaa 
live-esiintymisiä, mutta on varmasti myös tilanteen 
normalisoituessa hyvä lisä. Lapin sotilassoittokunnan 
toiminta-alue on laaja, ja verkossa tapahtuvat esiinty-
miset ovat yksi tapa palvella kuulijakuntaa ilman väli-
matkoista syntyvää haastetta.

Kaikesta epävarmuudesta huolimatta odotan innolla 
ja luottavaisin mielin tulevaa – ihmisiin ja alueeseen 
tutustumista, uusia haasteita ja kokemuksia. 

Maanpuolustus ja sotilasmusiikkiterveisin – sotilas-
musiikki kuuluu kaikille!

Musiikkikapteeni 
Ville Paakkunainen

Lapin sotilassoittokunnan päällikkökapellimestari Lapin Sotilassoittokunta, Kilpisjärvi 2019.

Lapin sotilassoittokunnan päällikkökapellimestari musiikkikapteeni Ville Paakkunainen
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• Maanpuolustuskoulutus •

Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin ja Lapin aluetoimiston neuvottelu vuoden 2021 harjoituksista.

Maanpuolustuskoulutus toimii myös 
paikallisjoukkojen kouluttajana
Maanpuolustuskoulutus MPK 
kouluttaa yhteistyössä Puolus-
tusvoimien kanssa paikallisjouk-
koja. Paikallisjoukkojen yksi-
köitä ovat muun muassa maa-
kuntakomppaniat, taistelukoulu-
tusyksiköt, suojaus- ja sotilaspo-
liisiyksiköt sekä perustamiskes-
kukset. MPK kouluttaa näihin 
sijoitettujen reserviläisten yksi-
lötaitoja sotilaallisia valmiuk-
sia palvelevan koulutuksen kurs-
seilla.

Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen kehittämistä on selvitetty 
viimevuosien ajan eri työryh-
missä. Heinäkuussa 2018 työ-
ryhmä lähetti mietinnön silloi-
selle puolustusministerille. Puo-
lustusministeriö lähetti mietin-
nön lausuntokierrokselle ajalle 
3.7.- 20.8.2018.Tuossa suunnitel-
massa oli myös muutamia pilotti-
hankkeita, jotka liittyvät MPK:n 
ja Puolustusvoimien yhteistyö-
hön. Näistä yksi oli valmiuspääl-
likön tehtävä, jota olikin jo pilo-
toitu muutamilla alueilla.

Valmiuspäällikkö-
järjestelmä otettiin 
käyttöön 1.1.2020

Valmiuspäällikkö tekee yhteis-
työtä erityisesti puolustusvoi-
mien aluetoimistojen ja joukko-
osastojen VPM-upseerien ja - 
aliupseerien kanssa, joiden teh-
tävät ovat myös uusia osana 

MPK:n koulutus 1.1.2021 alkaen

Sotilaallisia valmiuksia 
palveleva koulutus 

• Avointa reserviläisille ja 18 vuotta 
täyttäneille Suomen kansalaisille 

• Sotilaan perustaidot 
• Aselajikohtaiset taidot 
• Puolustusvoimien tarpeista lähtevää 
• Reserviläisellä mahdollisuus saada 

rinnasteisia kertausharjoituspäiviä

Avoin 
maanpuolustuskoulutus 

• Kaikille kansalaisille avoin, MPK:n 
lakisääteisiä tehtäviä toteuttava koulutus 

• Tutustumistoiminta 
• Tiedotus ja valistus 
• Jäsenjärjestöjen 

maanpuolustuskoulutuksen tukeminen 
• Kouluttaja- ja toimijakoulutus 
• Soittotoiminta

Varautumis- ja 
turvallisuuskoulutus 

• Avointa kaikille Suomen kansalaisille 
• Jokaisen kansalaisen tarvitsemat 

turvallisuustiedot ja -taidot; 
kokonaisturvallisuus 

• Viranomaisia, kuntia ja yhteisöjä tukeva 
turvallisuuskoulutus 

• Arjen turvallisuus

vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen kehittämistä.

MPK tärkeimpänä tehtävänä 
on järjestää sotilaallisia val-
miuksia palvelevaa koulutusta 
(SOTVA), joka palvelee pääsään-
töisesti puolustusvoimien paikal-
lisjoukkojen koulutusta. Tähän 
tehtävään on Pohjois-Suomen 
maanpuolustuspiirin (PSMPP) 
alueella palkattu kolme valmi-
uspäällikköä. Puolustusvoimilla 
on Pohjois-Suomen alueella 5 

upseeria, joiden tehtävänä on 
suunnitella reserviläisten har-
joitustoimintaa, johon kuulu-
vat puolustusvoimien vapaaeh-
toisten harjoitusten ja puolus-
tusvoimien kertausharjoitusten 
sekä MPK:n SOTVA-harjoitus-
ten suunnittelu ja yhteensovitta-
minen.

Valmiuspäällikön 
keskeisimmät tehtävät
• Valmiuspäällikkö osallistuu 

paikallispataljoonan ja muiden 
paikallispuolustuksen joukko-
jen sotilaallisia valmiuksia palve-
levan koulutuksen sekä reservi-
läiskouluttajien tehtävien suun-
nitteluun yhdessä VMP-upsee-
rin kanssa.

• Suunnittelee ja toteuttaa 
reserviläiskouluttajien rekrytoin-
tia sekä heidän täydennyskoulu-
tustaan.

• Ohjaa ja tukee sitoutuneita 
kouluttajia koulutuksen ja har-

joitusten suunnittelussa, valmis-
telussa ja toteutuksessa.

• Osallistuu MPK:n valmius- ja 
turvallisuussuunnitelman teke-
miseen, ylläpitoon ja kehittämi-
seen.

MPK:n Pohjois-Suomen maan-
puolustuspiirin valmiuspäällik-
köinä toimivat seuraavat henki-
löt:

– Rovaniemen koulutuspaikalla 
Antti Tölli, joka aloitti vuoden 
2020 alusta valmiuspäällikön teh-
tävässä. Kokemusta hänellä on 
MPK:n eri tehtävissä vuodesta 
2014 alkaen.

– Oulun koulutuspaikalla Juha 
Vihavainen, joka aloitti vuoden 
2020 alusta valmiuspäällikön 
tehtävässä. Sitä ennen hän toimi 
koulutuspäällikkönä vuodesta 
2013 alkaen.

– Kajaanin koulutuspaikalla 
Jari Ruskela, joka aloitti tämän 
vuoden alusta. Sitä ennen hän 
ehti toimia kaksi vuotta koulutus-
päällikkönä.

SOTVA-koulutus on 
Puolustusvoimien 

hyväksymää
SOTVA-koulutuksessa osallistu-
jien tulee olla vähintään 18-vuo-
tiaita. Puolustusvoimat hyväk-
syy koulutukseen osallistujat. 
Reserviläisten lisäksi koulutuk-



6     1 • 2021  1 • 2021    7Lapin nuijaLapin nuija

Ajan hermolla

HX-hanke ja PUTU-direktiivi 

Hornettien korvaajat on tarkoitus valita tämän vuoden aikana viiden eri 
ehdokkaan joukosta. Voiko tarjouskilpailun hävinnyt yritys valittaa pää-
töksestä ja tätä kautta viivästyttää tai jopa kokonaan kaataa hankinnan? 
Entä mitä tarkoittaa se, että hankkeessa ”teollisen yhteistyön” minimi-
osuudeksi on asetettu 30 % hankinnan kokonaisarvosta? 

HX-hanke, eli Hornet-hävittäjät korvaavan monitoimihävittäjän hankinta on 
etenemässä kohti viimeistä vaihetta. Toinen neuvottelukierros tarjouskilpai-
luun osallistuvien yritysten kanssa käytiin vuonna 2020. Hankintapäätös on 
tarkoitus tehdä vuoden 2021 aikana. 

Vuosien saatossa HX-hanke on nostattanut paljon keskustelua mediassa. Kes-
kustelu on pääasiassa liittynyt siihen, kuinka paljon hävittäjät saavat maksaa ja 
tuleeko niitä hankkia ylipäätään. Lisäksi itse hankintaprosessi, esimerkiksi elä-
köityneiden kenraalien toiminta lobbareina ja konsultteina, on ollut otsikoissa. 
Poliitikot ovat myös tavan takaa syytelleet toisiaan hävittäjähankinnan politi-
soinnista, eli siitä, että hävittäjähankinnan toteutusta arvioitaessa otetaan huo-
mioon myös muita kuin puolustuskykyyn liittyviä poliittisia päämääriä. 

Hankintaprosessin oikeudelliset reunaehdot ovat puolestaan jääneet vähem-
mälle huomiolle mediassa. Puolustus- ja turvallisuushankintoja koskee varsin 
seikkaperäinen Euroopan unionin lainsäädäntö. Tähän viittaa kolumnin otsi-
kossa oleva termi PUTU-direktiivi. 

Euroopan unioni on ensisijaisesti jäsenvaltioiden välinen taloudellisen 
yhteistyön järjestö. Sen keskeinen päämäärä on toimivien yhteismarkkinoi-
den aikaansaaminen, minkä uskotaan lisäävän hyvinvointia. Toimivien mark-
kinoiden takaamiseksi Euroopan unionin oikeudelliset säännöt kieltävät muun 
muassa yritysten muodostamat kartellit sekä kilpailun kannalta haitalliset yri-
tystuet. 

Toimivien markkinoiden aikaansaaminen edellyttää myös sitä, että julkis-
yhteisöt toteuttavat omat tavara- ja palveluhankintansa siten, että ne eivät vää-
ristä markkinoita vaan pikemminkin lisäävät kilpailua markkinoilla. Kilpailu-
olosuhteiden hyödyntämisen uskotaan myös säästävän julkisia menoja. Tämän 
vuoksi esimerkiksi kunnat eivät voi vain suoraan tilata tavaroita ja palveluita 
hyväksi todetuilta paikallisilta yrityksiltä, vaan hankinnat täytyy kilpailuttaa. 

Sama ajatusmalli on saatettu osaksi myös puolustus- ja turvallisuushan-
kintoja vuonna 2009 säädetyllä PUTU-direktiivillä (2009/81/EY). Direktii-
vin tavoitteena on luoda Euroopan laajuiset puolustustarvikkeiden markkinat 
ja täten kehittää sekä eurooppalaista puolustustarviketeollisuutta että luoda 
pohjaa yhteiselle eurooppalaiselle puolustuspolitiikalle. Direktiivi velvoittaa 
jäsenvaltiot kilpailuttamaan puolustushankintansa samaan tapaan kuin kaikki 
muutkin hankinnat. Jos hankintaa ei kilpailuta direktiivin mukaisesti, seurauk-
sena voi olla hankintasopimuksen pätemättömyys tai sakko. Puolustustarvi-
kemarkkinat, jotka ovat olleet pitkälti kansallisia, on ollut näin tarkoitus avata 
Euroopan laajuiselle kilpailulle. 

Euroopan unionin säätämiä lakeja kritisoidaan usein. Kritiikki kumpuaa 
välillä siitä, että lait ovat liian yksityiskohtaisia, ja välillä siitä, että lait tuntu-
vat todellisuudesta vieraantuneilta. Vaikka PUTU-direktiivin olemassaolo voi 
tuntua oudolta, niin käytännössä sen merkitys on jäänyt vähäiseksi. Euroo-
pan unionin toimintaa koskevan sopimuksen 346 artikla nimittäin mahdollis-
taa sen, että jäsenvaltion ei tarvitse noudattaa PUTU-direktiiviä, jos se katsoo 
direktiivin noudattamisen keskeisten turvallisuusetujensa vastaiseksi. HX-
hankkeen kohdalla päädyttiin tähän. Näin ollen hankintaa ei ole kilpailutettu 
PUTU-direktiivin mukaan. 

Hävittäjäkauppojen tyylisiin puolustushankintoihin on tavanmukaisesti liit-
tynyt niin sanottuja vastakauppoja: me ostamme teiltä 10 miljardilla hävittäjiä, 
jos te sitoudutte ostamaan meiltä 3 miljardilla panssariautoja. Nykyään ei enää 
puhuta vastakaupoista, vaan ”teollisesta yhteistyöstä”. Kun vastakauppojen tar-
koitus oli puhtaasti taloudellinen, teollisella yhteistyöllä pyritään siihen, että 
Suomessa olisi puolustusteollisuuden kannalta keskeistä osaamista myös krii-
sien aikana. Käytännössä tällä tarkoitetaan HX-hankkeen kohdalla sitä, että 
Suomessa on uusien hävittäjien huoltamiseen ja ylläpitoon liittyvää osaamista, 
jotta emme ole tältä osin riippuvaisia hävittäjät myyneestä yrityksestä. 

Euroopan unionin säännöt kieltävät lähtökohtaisesti tällaiset sopimukset, 
koska ne vääristävät markkinoita. Samainen perussopimuksen 346 artikla 
mahdollistaa kuitenkin myös sen, että teollista yhteistyötä saa tehdä, jos se on 
perusteltua sotilaallisesta syystä. Niinpä Suomi on päättänyt sisällyttää HX-
hankkeeseen teollisen yhteistyön velvoitteen, jonka suu-
ruus on vähintään 30 % hävittäjien hinnasta. Tältäkin 
osin unionin hankintasäädöksiin tehty poikkeus tuntuu 
järkevältä. 

  
Tomi Tuominen 

Kirjoittaja on reservin luutnantti
ja oikeustieteen tohtori 

Pohjois-Suomen
maanpuolustuspiiri
Valmiuspäällikkö
Antti Tölli,
puh. 040 522 7952,
antti.tolli@mpk.fi

Koulutuspäällikkö
Jarkko Junni,
puh. 040 481 2199,
jarkko.junni@mpk.fi

Koulutuspäällikkö
Jouko Talviaho
puh. 040 522 7058,
jouko.talviaho@mpk.fi

Tiedottaja
Taina Ylikangas,
puh. 040 580 6866

Tiedottaja 
Jarkko Jaakola 
puh. 040 573 4556

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

Valmiuspäällikkö
Antti Tölli

Koulutuspäällikkö
Jarkko Junni

Koulutuspäällikkö
Jouko Talviaho

Tiedottaja 
Taina Ylikangas

MPK:n Pohjois-Suomen  
maanpuolustuspiirin Rovaniemen  
koulutuspaikan yhteystiedot

Tiedottaja 
Jarkko Jaakola

seen voivat osallistua myös 
täysi-ikäiset asepalvelusta 
suorittamattomat henkilöt 
ja muut ei-asevelvolliset. 
He voivat osallistua ensisi-
jaisesti peruskursseille.

SOT VA-koulutuksen 
painopisteenä ovat alu-
eella toimivien joukko-
osastojen paikallisjoukot. 
Tähän liittyen jatketaan 
aktiivista molemminpuo-
lista koulutuksen kehittä-
mistä yhteistoiminnassa 
alueen joukko-osastojen 
kanssa. Koulutuksen pää-
paino on yksilötaitojen 
opettamisessa. SOTVA-
koulutuksen tavoitteena 
on reserviläiskouluttajien 
määrän ja osaamisen lisää-
minen siten, että heitä voi-
daan myös sijoittaa puo-
lustusvoimien edellyttä-
miin sodan ajan tehtäviin. 
Toisaalta SOTVA-koulutus 
tukee erinomaisesti reser-
viläisen osaamista tule-
vissa puolustusvoimien 
vapaaehtoisissa harjoituk-
sissa ja kertausharjoituk-
sissa. Tämän lisäksi koke-
neimmat MPK:n toimin-
taan sitoutuneet koulut-
tajat voivat toimia myös 
edellä mainittujen harjoi-
tusten koulutustehtävissä. 

Vuosi 2020 suunnitel-
tiin uuden lain sisäänajo-
vuodeksi koskien vapaa-
ehtoisen maanpuolustuk-
sen täsmentämistä ja eri-

tyisesti valmiuspäällikkö-
järjestelmän käyttöönot-
toa. Nyt voimme todeta, 
että edellinen vuosi oli eri-
koinen Covid-pandemian 
vuoksi. Näyttää myös siltä, 
että ainakin alkuvuosi 2021 
menee edelleen pande-
mian asettaminen rajoitus-
ten määrittämänä. Tämä 
aiheuttaa jo suunniteltujen 
kurssien lykkäämistä syk-
sylle ja useiden kurssien 
toteutustavan muuttamista 
pandemiarajoitusten vaati-
musten mukaisesti. Mah-
dollisesti jotkut kurssit 
joudutaan jopa perumaan 
ja siirtämään tulevaisuu-
teen. Pandemiatilanteessa 
seurataan viranomaisten 
ohjeistusta ja paikallisesti 
puolustusvoimien antamia 
ohjeita kurssien toteutus-
mahdollisuuksista.

Tarkennuksia 
vuodelle 2021

Vuoden 2021 painopis-
teenä säilyy MPK:n toi-
minnan kehittäminen 
uudistetun lain mukaisesti. 
Vapaaehtoisen maanpuo-
lustuskoulutuksen kehit-
täminen perustuu valtio-
neuvoston puolustusselon-
tekoon. Selonteon lähtö-
kohtana on, että vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen 
mahdollisuuksia suoritus-
kyvyn tuottajana voidaan 
tehostaa ja sen vaikutta-

vuutta kansallisessa puo-
lustuksessa ja virka-avun 
tukemisessa lisätä. MPK:n 
koulutuskoreihin tehtiin 
myös tarkennuksia vuo-
delle 2021.

Kevättä kohti luottaen 
tulevaisuuteen

Korona koettelee meidän 
kaikkien hyvinvointia 
ja jaksamista. Töitä teh-
dään edelleen koronan 
ehdoilla. Luottamme kui-
tenkin siihen, että tapah-
tui mitä tahansa me selvi-
ämme tästäkin. Ehkä tar-
vitsemme nyt vahvasti 
tukea toisiltamme, voimme 
muun muassa kannustus-
taa lähtemään harrastuk-
siin, siinä määrin kuin se 
on mahdollista. Myös lii-
kunnalla on monia biolo-
gisia, sosiaalisia ja psyyk-
kisiä vaikutuksia. Psyykki-
sistä vaikutuksista keskei-
nen lienee liikunnan mie-
lihyvää aikaansaava vai-
kutus. Jaksamista ja stres-
sinhallintaa varmasti hel-
pottaa sekin, kun keskit-
tää omat voimat niihin asi-
oihin, joihin pystyy vaikut-
tamaan.

Hyvää alkavaa kevättä!

Antti Tölli
Valmiuspäällikkö

Maanpuolustuskoulutus
Pohjois-Suomen maan-

puolustuspiiri
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Inarin reservinupseerit ja reserviläiset –
yhteistyötä inarilaisittain
Inarin reservinupseerit ry perustettiin vuonna 1949 
ja Inarin reserviläiset ry kymmenisen vuotta myö-
hemmin. Jo toiminnan alkuvuosina luotiin kiinteät 
suhteet Lapin Rajavartioston Ivalon Rajavartioalu-
eeseen ja Ivalon Rajajääkärikomppaniaan. Tuolloin 
alkunsa saanut yhteistyö paikallisen varuskunnan 
kanssa on kantanut läpi vuosikymmenien muoto-
aan muuttaen, mutta vahvistuen.

MPK
90-luvun lopulla alkoi voi-
makkaan toiminnan aika. 
Alueellemme perustet-
tiin Maanpuolustuskou-
lutus ry:n Ylä-Lapin Pai-
kallisosasto. Inarin reser-
vinupseerien puheenjoh-
taja Risto Turunen toimi 
aktiivisesti osaston pääl-
likkönä. Hänen vaikutuk-
sestaan alueellamme jär-
jestettiin nykymittapuun-
kin mukaan laajoja harjoi-
tuksia. Näistä voisi mainita 
seuraavia:

Terveyskeskuksen ja 
Rajavartioalueen kanssa 
toteutettu varasairaalan 
perustamisharjoitus. Har-
joituksessa Paikallisosas-
ton tehtävänä oli suoja-
usosaston perustaminen. 
Osasto tuki varasairaalan 
perustamista syrjäiselle 
metsätyökämpälle sekä 
suojasi sairaalan toimin-
taa. Harjoituksen johdossa 
ja suojausosastossa toimi 
yhdistystemme jäseniä.

Haavoittuneen evaku-
ointiharjoitus (sissitoi-
minnassa). Harjoituksessa 
kolme ryhmää (2 mön-
kijäryhmää, 1 jokivene-
ryhmä) kokeilivat käytän-
nössä haavoittuneen eva-
kuoimista Hammastun-
turin erämaahan perus-
tettuun piilosairaalaan. 
Ryhmät koottiin eri puo-
lilta Lappia, ja niissä oli 
mukana Ivalon Rajajääkä-
rikomppanian varusmie-
hiä. Yhden ryhmän muo-
dostivat yhdistystemme 
jäsenet.

Puolustusvoimien sota-
harjoitus Kaamos 2002 
toteutettiin Inarin kunnan 
alueel la .  Harjoituk-
sen yhteydessä Paikallis-
osasto yhteistyössä Inarin 
kunnan terveystoimen, 
pelastustoimen ja johto-
ryhmän sekä poliisin, seu-
rakunnan ja SPR:n kanssa 
toteutti Inari 2002 kotiseu-
tuharjoituksen. Harjoituk-
sen aiheena oli väestön-
suojelun tilapäisen suuren 
väestönsuojan perustami-
nen ja väestön evakuointi 
siihen liittyvine muoni-

tus-, lääkintä-, ym. toi-
mintoineen, kohteensuo-
jaussuunnitelman laatimi-
nen Ivalon lentokentälle 
ja kohteen suojaaminen 
sotaharjoitusjoukkojen 
saapumiseen saakka. Koh-
teensuojausosasto koostui 
yhdistystemme jäsenistä.

Lukiolaisten turvakurs-
sit käynnistyivät 2000-
luvun alussa. Joka toinen 
vuosi järjestetyille kurs-
seille opiskelijat kerät-
tiin Ivalon lukion 1.- ja 
2. luokkien opiskelijoista. 
Kurssien sisällöistä vasta-
sivat eri alojen asiantun-
tijat, joista monet olivat 
yhdistystemme jäseniä. 
Kurssien vetovastuu ja 
osin koulutusvastuu oli 
Inarin reservinupseereilla.

Ivalojokimelonta oli 
yhdistystemme järjestä-
mänä MPK:n kurssiva-
likoimassa kymmenisen 
vuotta. Tuona aikana joki-
osuuden Kutturan kylästä 
Tolosen kylään meloi 
toista sataa kurssilaista. 
Viikonlopun kestävällä 
melontamatkalla koettiin 
niin vähävetisyyttä kuin 
rankkasateen aiheuttama 
tulvakin. Aika harva säilyi 
näillä retkillä kastumatta!

Intti tutuksi kehitysvam-
maisille- kurssit Ivalossa 
aloitettiin 2010. Kursseja 
järjestettiin vuorovuo-
sin Rovaniemellä, Sodan-
kylässä ja Ivalossa. Ivalon 
kursseille saapui osallistu-
jia ympäri Suomen. Kurs-
sien johtajina ja koulut-
tajina toimivat yhdistys-
temme jäsenet. Ivalon 
Rajajääkärikomppanian 
tuki käsitti kurssilaisten 
henkilökohtaisen varusta-
misen, muonituksen, telt-
taleirissä tarvittavan mate-
riaalin sekä kalustoesitte-
lyt ja maastoajoneuvokul-
jetukset. Kovasti kurssilai-
sia armeijaelämä telttalei-
rissä kiinnosti. Ampumi-
nen ja sulkeiset sekä tah-
timarssi olivat suosituim-
pia osioita kurssin aikana 
– telttayöt taisivat jopa 
hieman pelottaa!

Kansainvälinen 
toiminta

2000-luvun alkupuolella 
olimme useana vuonna 
isännöimässä MPK ry:n 
Army Cadets Exchance 
- nuorisovaihtoohjelman 
vaelluksia Inarin kunnan 
alueella. Vieraaksemme 
saapui lukioikäisiä nuoria 
Englannista, Saksasta, 
Ruotsista, Isosta Britanni-
asta, Kanadasta, USA:sta, 
Australiasta ja Tanskasta. 
Ivalojoen Kultalaan suun-
nattujen vaellusten lisäksi 
yksi mieleenpainuvim-
mista retkistä oli viikonlo-
pun kestänyt kirkkovene-
retki Inarijärvellä. Nuoret 
matkasivat kirkkoveneellä 
pitkin peilityyntä järveä. 
Turvallisuudesta vastasi 
Inarin järvipelastusyhdis-
tys. 

Vuonna 2007 pidet-
tiin Pohjoiskalotin reser-
vinupseerien perinteinen 
Kalottitapaaminen Sodan-
kylässä. Yhdistyksemme 
suunnittelivat ja toteutti-
vat tapaamiseen kuuluvan 
Herrasmieskilpailun tehtä-
värastit.

Sodankylässä järjestet-

tiin kansainvälinen Arctic 
Mil- sotilastaitokilpailu 
vuonna 2013. Osallistujia 
oli 120, jakaantuneena 30 
partioon. Yhdistyksemme 
valmistelivat kolme tehtä-
värastia kilpailuun ja vas-
tasivat niiden toteutuksesta 
kilpailun aikana.

Ajat muuttuvat ja toi-
mintatavat niiden myötä.

MPK:n toimintaan osal-
listutaan nykyään enem-
mänkin kurssilaisina kuin 
kurssien vetäjinä. Rova-
harjoitukset, kuntotestit 
ja kuntomarssit kuuluvat 
SA-sijoitettujen elämään. 
Yhdessä niihin osallistu-
taan ja yhteisillä kyydeillä 
kuljetaan.

Yhdistyksillämme on 
useita perinteisiä tapahtu-
mia. Viime vuosiin saakka 
organisoimme yhdessä 
Ivalon Rajajääkärikomp-
panian kanssa Veteraani-
keräyksen. Yhdistys-
temme jäsenet toimivat 
ajoneuvonkuljettajina siir-
täen keräyksen suorittavia 
varusmiehiä keräysalueille 
ja takaisin varuskuntaan.

Kesäinen Toiminta-
päivä / Reserviläiskisa 
on liikuntaupseeri Olavi 

Akkasen organisoimana 
ollut toimintakalenteris-
samme vuosia. Rajajääkä-
rikomppanian ampumara-
dan maastossa on päivän 
aikana suunnistettu, 
ammuttu, heitetty harjoi-
tuskäsikranaatteja, arvi-
oitu etäisyyksiä ja ratkottu 
kirjallisia tehtäviä. Aina 
on kisan voittaja löytynyt 
ja kiertopalkinto päässyt 
uuteen kotiin.

Sulan maan aikana järjes-
tämme useita ammuntoja 
Rajajääkärikomppanian 
ampumaradoilla. Huhti-
kuussa lumien jo vähetessä 
ammutaan kevätammunta. 
Se on perinteisesti pienois-
pistooliammunta. Tou-
kokuinen kasa-ammunta 
sopii useille eri kaliiberin 
aseille, eikä tähtäintenkään 
tarvitse olla aivan kohdil-
laan – kunhan ampuma-
tekniikka on kunnossa ja 
kasa pieni.  Kesäkuussa 
olemme harjoitelleet toi-
minnallisempaa ammun-
taa jäsentemme reservi-
läiskivääreillä. Hieno hetki 
oli, kun Inarin reserviläiset 
luovutti hallussaan olleen 
reserviläiskiväärin upseeri-
yhdistykselle. Ase on ollut 

siitä asti yhteisessä käy-
tössä ammunnoissamme. 
Elokuinen syysammunta 
antaa hirvenpyytäjille 
mahdollisuuden koh-
distaa metsästysaseensa 
vaikka 150 metrin mat-
kalle. Ampumakautemme 
päättyy syyskuiseen pistoo-
liammuntaan. Sitten onkin 
aika pitää kerhoilta aseiden 
puhdistuksen merkeissä.

1970-luvulta saakka 
olemme kisanneet Inarin 
reserviläisten lahjoitta-
masta kiertopalkinnosta. 
Marraskuussa järjestet-
tävä Pimeyden kisa – Kaa-
moskisa - käsittää n. 6 eri-
laista sotilaallisiin tietoihin 
ja taitoihin liittyvää tehtä-
vää. Kisa soveltuu kaiken-
ikäisille reserviläisille, sillä 
sääntöjen mukaan kisassa 
liikuttavat matkat tulee 
rajata n. kilometriin, eikä 
kisan fyysisiä rasituksia ei 
saa asettaa henkisiä rasi-
tuksia suuremmiksi! Kisan 
päättyessä voittaja saa 
nauttia palkintopokaalista 
huumaavan voitonmaljan, 
jonka jälkeen kanssakilpai-
lijat nauttivat loput opiksi 
ja ojennukseksi!

Toimintamme perintei-

Ilmakivääriammuntakoulutusta Intti tutuksi - leirillä.
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sintä osaa edustavat sep-
peleenlaskut Sankarivaina-
jien muistomerkillä Ivalon 
hautausmaalla Kaatunei-
den muistopäivänä ja Itse-
näisyyspäivänä. Jouluaa-
ton kunniavartiot hautaus-
maalla ovat myös jokavuo-
tinen perinne. Vasta var-
tiossa ollessa tuntuu joulu 
alkavan! Varusteet kun-
niavartioihin olemme aina 
saaneet Rajajääkärikomp-
panian varusvarastolta. 

Toimintamme kannalta 
erityisen arvokasta on ollut 
aik. Ivalon Rajavartioalu-
een sekä Ivalon Rajajää-
kärikomppanian tuki niin 
toimipaikkojen (ampuma-
radat, kokoustilat) kuin eri 
harjoituksissa käyttöömme 
saamamme materiaalin 
ja henkilökunnan osalta. 
Tunnemme olevamme etu-
oikeutetussa asemassa saa-
dessamme toimia näin 
positiivisesti vapaaehtoi-
seen maanpuolustukseen 
suhtautuvan joukko-osas-
ton kanssa.

Omalta osaltamme 
olemme myös koettaneet 
olla hyviä yhteistyökump-
paneita. Reserviin siirty-
ville kokelaille on järjes-

Ivalojokimelonta - Saarnaköngäs.

tetty kokelasinfoja, vala-
juhliin olemme saaneet 
osallistua ja kotiuttamis-
juhlissa olemme luovutta-
neet palkintoja ansioitu-
neille tuleville reserviläi-
sille. 

Teksti ja kuvat 
Jyrki Kivi

 
 

Kaamoskisa - Tikanheit-
toa periskoopin läpi täh-
däten.
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Lapin aluetoimiston kutsunnat vuonna 2020
Suomen asevelvollisuusjärjestelmä on 
maailmanlaajuisesti uniikki. Se on paras 
mahdollinen meille suomalaisille. Kaikki 
aloittavat samalta viivalta ja omaavat 
samat edellytykset jatkokoulutuksiin. 
Vapaaehtoista asepalvelusta suorittavat 
naiset ovat teidän kanssanne samassa 
rivissä.  

Sodankylän kutsuntatilaisuudessa viranomaisyhteistyökumppaneita jotka toivat kutsuntatervehdyksen kutsun-
tatilaisuuteen.

Yllä olevilla sanoilla Lapin 
aluetoimiston päällikkö, 
everstiluutnantti Arto Vaa-
rala, kannusti kutsunto-jen 
avauspuheessaan lappilai-
sia nuoria miehiä. On ollut 
jälleen hienoa kiertää pitä-
mässä Lapin maakunnan 
kutsuntoja. Pääsimme koh-
taamaan kaikkien Lapin 
kuntien nuoret kutsunnan-
alaiset sekä tapaamaan kun-
tien vastuuhenkilöitä. Vuosi 
2020 oli olosuhteiltaan 
poikkeava edellisiin vuo-
siin. Koronapandemia ja 
siihen liittyvät turvallisuus-
toimenpiteet (lämmön mit-
taus, kasvomaskit, käsien 
pesu ja desifiointi, joukko-
jen hajauttaminen mahdol-
lisuuksien mukaan) huomi-
oitiin kaikissa tilaisuuksissa. 
Pandemiasta huolimatta 
kutsunnat kyettiin toteutta-
maan turvallisesti suunni-
telman mukaan.

Kunniakansalaisiamme 
sotaveteraaneja emme 
Koronasta johtuen kutsu-
neet lainkaan tilaisuuk-
siin. Kävimme kuitenkin 
kesän aikana haastattele-
massa viittä eri veteraania 
eri puolilla Lappia ja jokai-
sessa kutsuntatilaisuu-
dessa esitettiin yksi oman 
alueen veteraanin terveh-
dys. Lisäksi jokaisessa tilai-
suudessa esitettiin Vete-
raanien Perintö -video. 
Veteraanien muistaminen 
ja perinnön siirtäminen 
eteenpäin ovat tärkeässä 
roolissa myös kutsuntati-
laisuuksissa.

Tänäkin vuonna kutsun-
tatilaisuuksiin on osallis-
tunut useita eri alojen toi-
mijoita, joilla kaikilla on 
yh-teiset tavoitteet maan-
puolustustyön ja nuor-
ten miesten hyvinvoin-
nin alueilla.  Kaikissa kut-
sunnoissa mukana olleet 
yhteistoimintaviranomai-
set, kotikunnan ja seura-
kunnan edustajat, poliisi-
viranomaiset sekä kunnan 
sosiaalityöntekijät ovat 
yhdessä kutsuntaviran-
omaisten kanssa tukemassa 
nuoria miehiä elämässään 
eteenpäin. Kunnan edus-
tajat muistelevat avauspu-
heissaan omia kutsunto-
jaan ja varusmiespalvelus-
aikaa; sosiaalialan ammat-
tilaiset taas pyrkivät tuke-
maan Etsivän nuorisotyön 
ja Aikalisä -ohjauksen kei-

noin niitä nuoria, jotka 
elämässään tukea tarvitse-
vat. On mieltä lämmittävää 
kokea, kuinka konkreetti-
sesti pyritään nuorille mie-
hille löytämään mahdol-
lisimman hyvä ja heidän 
omien vahvuuksiensa 
mukainen tulevaisuus.

Avoimuutta ja 
rohkeutta

Kutsuntatilaisuus on nuo-
rille miehille mahdolli-
suus hankkia asiallista ja 
oikeaa tietoa sekä tuoda 
esille omat toiveensa ja 
tavoitteensa. Aluetoimis-
ton päällikkö kehotti-
kin kutsunnanalaisia otta-
maan kutsuntapäivästä 
mukaansa kaiken mahdol-
lisen tiedon sekä rohkeasti 
kertomaan kutsuntalauta-
kunnalle omasta osaami-
sestaan. Kutsuntojen tar-
koituksena on nimen-
omaan pyrkiä yhdessä 
nuoren kutsunnanalai-
sen ja kutsuntalautakun-
nan keskustelun kautta 
löytämään paras mah-
dollinen koulutuspaikka 
sekä nuoren itsensä että 
Puolustusvoimien kan-
nalta. Joukko-osastoissa on 
useita erilaisia palvelusteh-
täviä, joihin voi myös pal-
veluksen aikana hakeutua 
ja sitä kautta löytää mielek-
kään koulutusalan. Mah-
dollisuuksia on tarjolla, 
kun vain uskaltaa kysyä.

Pääsääntöisesti Lapin 
kuntien miehet määrätään 
palvelukseen Lapin alueen 
omiin joukko-osastoihin: 
Jääkäriprikaatiin Sodanky-
lään ja Rovaniemelle, sekä 
Lapin rajavartioston Raja-
jääkärikomppaniaan Iva-
lossa. Lapin lennostoon ei 
enää kutsunnoissa ketään 
määrätä palvelukseen; len-
nostoon on toki mahdol-
lista hakeutua Ilmavoimien 
erikoisjoukkohaun kautta 
esimerkiksi apumekaani-
koksi, sotilaskuljettajaksi 
tai vaikkapa taistelunjohta-
jaksi. Kutsuntojen jälkeen 
ja jopa ennen kutsuntoja 
miehillä - sekä toki myös 
vapaaehtoisilla naisilla - 
on mahdollisuus halutes-
saan hakeutua palveluk-
seen erikoisjouk-koihin 
ympäri valtakuntaa. Eri-
koisjoukkoihin on hakeu-
duttava henkilökohtaisesti 
ja niihin järjestetään eril-

liset valintakokeet. Nyky-
ään on jo käytössä sähköi-
nen erikoisjoukkohaku, 
mikä mahdollistaa hakulo-
makkeen täyttämisen suo-
raan verkossa. Parhaiten 
ajantasaista tietoa löytyy 
Puolustusvoimien internet 
-sivujen kautta esimerkiksi 
osoitteesta varusmies.fi.

Erityisenä toiveena moni 
nuori haluaa edelleenkin 
päästä varusmiespalve-
lukseen Lapin rajavartios-
ton Rajajääkärikomppa-
niaan. Ivalon komppani-
alla on edelleenkin maine 
vaativana, mutta antoi-
sana koulu-tuspaikkana, 
joka antaa hyväkuntoi-
selle ja erähenkiselle nuo-
relle miehelle haasteellista, 
mutta varmasti palkitse-
vaa koulutusta. Rajajää-
kärikomppaniahan ei ole 
erikoisjoukko, vaan sinne 
määrätään ihan normaa-
listi kutsuntojen yhtey-
dessä. Toki kutsuntalauta-
kunta määräystä tehdes-
sään haluaa varmistaa, että 
nuorella miehellä on fyysi-
set edellytykset suoriutua 
vaativasta koulutuksesta. 

Viime vuosina sopivien 
(oma halukkuus ja fyysiset 
edellytykset) henkilöiden 
määrä Lapista on vähen-
tynyt ja tuonut haas-tetta 
saada Lapin aluetoimiston 
kiintiö Ivaloon täytettyä. 
Toivotaan, että Lapistakin 
edelleen löytyy hyväkun-
toisia nuoria miehiä kokei-
lemaan itseään Rajajääkä-
rikomppanian vaativassa 
mutta antoisassa koulutuk-
sessa. 

Miltä näyttää 
tulevaisuus

Kutsuntojen tulevaisuus 
on onneksi turvattu. Ylei-
nen asevelvollisuus on ole-
massa enää nykyään vain 
harvassa maassa. Suoma-
laiset kutsunnat ovat maa-
ilman mittakaavassa ainut-
laatuinen tilaisuus koh-
data koko miespuolinen 
ikäluokka ja antaa nuo-
rille tilaisuus itse vaikuttaa 
omaan tulevaisuuteensa. 
Niin kauan kuin kansakun-
tamme enemmistö ja päät-
täjät ovat yleisen asevel-
vollisuuden kannalla, on 
meillä käytössä nykyinen 

tai ainakin nykyisen kal-
tainen kutsuntajärjestelmä. 
Sähköinen asiointi var-
maankin lisääntyy vähän 
kerralla mutta jatkossakin 
kutsunnoissa viranomaiset 
kohtaavat pääosan asiak-
kaista ihan ”livenä”.

Lapissa nuorten luku-
määrän vähenee vuosi vuo-
delta. Vuonna 2002 -syn-
tynyt ikäluokka oli melko 
tarkalleen 1000 miestä, 
vuonna 2003 syntynei-
den miesten lukumäärä on 
lähes samaa tasoa mutta 
2004 syntyneiden määrä 
on mahdollisesti jo lähem-
pänä 900 miestä. Ja tämä 
lukumäärä ei edes kerro 
vielä koko totuutta, koska 
se ei ota huomioon muut-
toliikettä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että entistä useampi 
Lapin joukko-osastoissa 
varusmiespalvelustaan 
suorittava mies ja vapaa-
ehtoinen nainen on jos-
tain muualta kuin Lapista 
- pääosin Oulusta ja sen 
lähikunnista. Onneksi kui-
tenkin lappilaisten ”laatu” 
on erittäin kilpailuky-
kyistä, ja lappilaiset nuoret 

Kutsuntojen avaustilaisuus Rovaniemellä.

pärjäävät hyvin varusmies-
palveluksessa. 

Rupeaman 
päätteeksi

Vuoden 2020 kutsuntatu-
los oli kohtuullisen hyvä. 
Kutsuntapäätöksen Lapissa 
on syksyn ja alkutalven 
kutsunnoissa saanut 1000 
kutsunnanalaista vuonna 
2002 syntynyttä nuorta 
miestä. Heistä palveluk-
seen määrättiin 72,8%. Se 
jää hieman valtakunnalli-
sesta keskiarvosta (74,3%). 
Lapissa tulosta pudottaa 
ulkomailla asuvien (moni-
kansalaiset) osuus, joka on 
noin 6% ikäluokasta, kun 
se valtakunnallisesti on 
noin 3%. Valitettavasti pal-
veluksesta vapautettujen 
(rauhan aikana vapautettu 
tai uudelleen tarkastetta-
vaksi käsketty) määrä on 
kohtuullisen suuri 19,3% 
(valtakunnallinen 18,5%). 
Ero valtakunnan keski-
arvoon ei ole suuri mutta 
suunta on hieman huoles-
tuttava, koska vielä vuonna 
2018 vapautettujen osuus 
Lapissa oli 15,8%, joka 
tuolloin oli selvästi alle kes-
kiarvon. Näyttää siltä, että 
lappilaiset nuoret miehet 
eivät enää ole terveempiä 
kuin muualla valtakun-
nassa. Tästä huolimatta 
tarkoitus ja tavoite toteutu-
vat jälleen tänäkin vuonna 
ja voimme varmasti todeta 
onnistuneemme rekry-
toimaan hyvää lappi-
laista ainesta lappilaisten 
joukko-osastojen koulutet-
tavaksi!

Asevelvollisuussektorin 
johtaja 

majuri Arto Lilja
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Koko ikäluokan kutsunnat pohdinnassa
Asevelvollisuuden kehit-
tämistä käsittelevän par-
lamentaarisen komitean 
jäsenet pohtivat muun 
muassa kutsuntojen laajen-
tamista kokonaisille ikä-
luokille ja siviilipalveluk-
sen kehittämistä.

Kaikkien eduskuntapuo-
lueiden kansanedustajista 
koostuvan komitean teh-
tävä on yleisen asevelvolli-
suuden kehittäminen hal-
litusohjelmassa määrättyjä 
reunaehtoja noudattaen. 
Komiteassa pyritään muun 
muassa vahvistamaan 
maanpuolustustahtoa ja 
yhdenvertaisuutta. Valtio-
neuvosto asetti komitean 
5.3.2020 ja sen toimikausi 
päättyy 31. lokakuuta tänä 
vuonna.

Parlamentaarisen komi-
tean puheenjohtaja Ilkka 
Kanerva (kok.) muistut-
taa, että yleisestä asevel-
vollisuudesta ei olla luopu-
massa.

– Suomen puolustusrat-
kaisun perustana on ylei-
nen asevelvollisuus. Komi-
teatyössä ei ole tarkoitus 
avata keskustelua asevel-
vollisuusjärjestelmän tar-
peellisuudesta vaan tarkas-
tella järjestelmää asetta-
mispäätöksen reunaehto-
jen kautta.

Komitean varapuheen-
johtaja Joonas Könttä 
(kesk.) näkee kansalaispal-
veluksen siviilipalveluksen 
tulevaisuutena.

– Kehittäisin siviilipal-
velusta kohti kansalaispal-
velusta, joka olisi nykyistä 
huomattavasti tarkoituk-
senmukaisempi. Se kou-
luttaisi yhteiskunnalle tär-
keitä siviiliturvallisuuden 
tehtäviä, esimerkiksi ensi-
hoito- ja pelastustehtäviä 
tai logistiikkaa. Lähitu-
levaisuudessa sekä naiset 
että miehet suorittaisivat 
asevelvollisuuden tai kan-
salaispalveluksen.

Väestörakenteellinen 
muutos huolestuttaa Tuula 
Väätäistä (sd.).

– Suomen maanpuo-
lustuksen kannalta ongel-
maksi on muodostumassa 
riittävän suuren reser-
vin ylläpitäminen, kun 
maamme syntyvyysluvut 
osoittavat alaspäin. Tule-
vaisuudessa puolustusvoi-
mien käytössä oleva ase-
velvollisten määrä on yhä 
pienempi.

Nuorten maanpuolus-
tustahdon tilannetta puo-
lestaan mietityttää Jari 
Myllykoskea (vas.).

– Maailma on muuttu-
nut ja näyttää siltä, että 

maanpuolustuksen merki-
tys on osin karannut ylä-
tasolle. Yksilön suoritta-
essa maanpuolustusvel-
vollisuuttaan ase- tai sivii-
lipalveluksessa tulisi isän-
maan myös antaa yksilölle 
enemmän. Näin molem-
mat voittavat. Maanpuo-
lustusvelvol l isuutensa 
suorittaville tulisi pal-
velusajasta olla nykyistä 
enemmän hyötyä siviilissä 
ja päinvastoin.

Kutsunnat 
syrjäytymisen 
estämiseen ja 
rekrytointiin

Jari Ronkainen (ps.) ajatte-
lee, että kutsuntojen ulot-
tamisella myös naisille voi-
taisiin puuttua nuorten 
syrjäytymiseen paremmin.

– Tänä päivänä syrjäyty-
misriski ei ole pelkästään 
nuoria miehiä koskeva, 
vaan se saattaa olla myös 
naisia koskeva. Sen takia 
olisi hyvää, että se olisi sel-
lainen yhteiskunnan järjes-
tämä viimeinen checking-
piste nuorille ennen aikuis-
elämää.

Järjestämällä kutsunnat 
koko ikäluokalle vapaaeh-
toisesta palveluksesta kiin-
nostuneet naiset saisivat 
kätevämmin tietoja siitä, 

Ronkainen pohtii.
Siviilipalveluksen pitäisi 

hänen mielestään keskit-
tyä enemmän valmiuden 
kehittämiseen potentiaali-
siin kriisitilanteisiin.

– Siviilipalveluksen 
kehittäminen pitää kään-
tää siihen suuntaan, että 
se palvelee niitä yhteiskun-
nan oletettuja kriisipesäk-
keitä enemmän siinä vai-
heessa, kun on kriisi päällä.

Yhdenvertaisuutta 
vahvistettava, 

maanpuolustusta 
turvattava

Eri velvollisuuksien jaka-
minen sukupuolesta riip-
puen ei ole yhdenvertainen 
menetelmä, Hanna Holo-
painen (vihr.) toteaa.

– Eihän se ole yhdenver-
tainen, jos se velvollisuus 
poikkeaa. Kyllähän pitkällä 
tähtäimellä pitää löytää 
ratkaisu siihen.

Hän korostaa kuitenkin, 
että sotilaallinen maan-
puolustus pitää turvata 
ja että nykyjärjestelmän 
hyvät puolet tulisi säilyt-
tää.

Holopainen toivoo, että 
myös ne nuoret, joilla on 
joitakin rajoitteita, jotka 
estävät heitä suorittamasta 
perinteisen asepalveluk-

sen, voisivat osallistua 
maamme puolustukseen.

– Tätä järjestelmää 
pitäisi ajatella myös mah-
dollistavana. Useasti puhu-
taan nimenomaan siitä vel-
vollisuudesta, mutta siinä 
on kysymys myös siitä, 
että suomalaisilla nuorilla 
olisi mahdollisuutta päästä 
osaksi sitä järjestelmää ja 
saada sitä koulutusta.

Häirinnän 
puuttumiseen 

tarvitaan 
asiantuntevaa 

johtajuutta
Eva Biaudet (r.) näkee, että 
asepalvelus tulisi pystyä 
suorittamaan monella eri 
tavalla.

– Pitäisi ehkä keskittyä 
sellaisten vaihtoehtojen 
löytämiseen, jotka tekevät 
siitä enemmän henkilöön 
sopeutetun. Tämä koskee 
sekä naisia, miehiä ja kaik-
kia, jotka haluavat suorit-
taa asepalveluksen, vaikka 
joitakin esimerkiksi fyysi-
siä rajoituksia olisikin.

Biaudet pohtii, että myös 
asepalveluksen kautta voi 
vähentää häirintää ja lisätä 
ymmärrystä erilaisuudesta.

– Tässä on kyse siitä, 
että pitää olla johtajia, joka 
ymmärtävät nämä kysy-

mykset ja tietävät, miten 
niihin pitää vastata.

Asevelvollisten ääni 
kuulluksi

Päivi Räsänen (kd.) toivoo, 
että asevelvollisia itse 
kuunneltaisiin enemmän.

– Ylipäätään olisi hyvä, 
että asevelvollisuudesta ja 
maanpuolustuksesta käy-
täisiin laajempaa yhteis-
kunnallista keskustelua ja 
että erityisesti asevelvollis-
ten ääni kuuluisi enemmän 
palvelusta koskevassa kes-
kustelussa.

Räsänen on huolestu-
nut siitä, kuinka suuri osa 
asevelvollisista ei kykene 
suorittamaan asevelvolli-
suutta.

– Pidän huolestuttavana 
sitä, että kolmasosa miesi-
käluokasta ei suorita ase-
velvollisuutta. Valtaosa 
tästä määrästä johtuu ter-
veydellisistä syistä. Nuor-
ten mielenterveysongel-
mien lisääntyminen ja 
sosiaalisen toimintakyvyn 
haasteet heijastuvat voi-
makkaasti Puolustusvoi-
mien toimintaan.

Artikkelin on 
kirjoittanut

 John Nyholm
 Ruotuväki lehteen

Asevelvollisuutta käsittelevä parlamentaarinen komitea pohtii muun muassa, miten maanpuolustustahtoa ja yhdenvertaisuutta tulisi vahvistaa. Kuva Nuutti Liukko



12     1 • 2021  1 • 2021    13Lapin nuijaLapin nuija

Maanpuolustustapahtumia vuonna 2021 
Kuluvan vuoden erilaisten maanpuolustustapahtumien 
toteuttamiseen vaikuttaa merkittävästi Covid-19 epide-
mia. Seuraavassa taulukossa on luetteloitu keskeiset suun-
nitellut Jääkäriprikaatin järjestämät tai tukemat tapahtu-
mat sekä näihin liittyviä päivämääriä, jotka on hyvä huo-
mioida vuoden kuluessa. 

Taulukkoon merkittyjen tapahtumien lisäksi esimer-
kiksi Lapin sotilassoittokunnalla on mahdollisuuksien 
mukaan useita konsertteja ja esiintymisiä Lapin, Pohjois-
Pohjanmaan ja Kainuun alueilla. 

Tervetuloa mukaan!

www.rak tor . f i
INSINÖÖRITOIMISTO RAK-TOR OY

Maanpuolustustapahtumakalenteri 2021 

Aika  Paikka   Tapahtuma        Yhteyshenkilö
    
13.2.  Rovaniemi, Sodankylä JPR valatilaisuus        majuri Juha Aikkila
26.2.  Korundi, Rovaniemi Maavoimien ja aluetoimistojen vuosipäivän konsertti    majuri Arto Lilja

11.–14.3. Sodankylä  JPR Killan Talvitapaaminen ja vuosikokous     majuri Juha Aikkila
13.3.  Sodankylä  LAPJP:n perinnepäivä (100v)      kapteeni Janne Miettinen
17.3.  Rovaniemi  Lapin ilmatorjuntakillan kevätkokous ja ilmapuolustusseminaari  majuri Juha Aikkila
17.3.  Sodankylä ja Rovaniemi 2/20 255 vrk palvelleiden kotiutusjuhla     kapteeni Samuli Pietiläinen
23.–25.3.  Rovaniemi  Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi nro 237 internaattivaiheen   JPRE ja ROVVRSK
      tukeminen;  JPR ja LAPLSTO      komendantti Petri Keihäskoski
29.3.–1.4. Lappi   Oltermanni-hiihto       everstiluutnantti Arto Vaarala

25.–28.4. Kilpisjärvi  Kansallinen Veteraanipäivä      majuri Arto Lilja
26.4.  Kilpisjärvi  Pohjan Jääkärikillan illallinen       majuri Arto Lilja
27.4.  Rovaniemi  Kansallisen Veteraanipäivän tapahtumat      kapteeni Petri Keihäskoski ja majuri Arto Lilja
27.4.  Sodankylä  Kansallisen Veteraanipäivän tapahtumat      majuri Juha Aikkila
27.4.  Kilpisjärvi  Operaatio pohjanloimu / Pohjan jääkärikilta     majuri Arto Lilja

4.–5.5.  Rovajärvi  Lapin ilmatorjuntakillan vierailu ROVITPSTO:n ETAH:ssa   ROVITPSTO
17.5.  Sodankylä  Kaatuneitten muistopäivä       majuri Juha Aikkila
17.5.  Rovaniemi  Kaatuneitten muistopäivä       ROVVRSK komendantti

4.6.  Korundi   Reserviläisten ylentämistilaisuus      majuri Arto Lilja
4.6.  Sodanky lä  Puolustusvoimain lippujuhlapäivä       majuri Juha Aikkila
6. –10.6.  Saariselkä  Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi     majuri Arto Lilja
16.6.  Sodankylä ja Rovaniemi Kotiutusjuhla        kapteeni Samuli Pietiläinen
17.6.  Sodankylä  Kokelaiden ylentämistilaisuus      JPRE KOULOS
17.6.  Tornio   Kesäkiertue        majuri Reijo Hiltunen
18.6.  Rovaniemi  Kesäkiertue        majuri Reijo Hiltunen
18.–20.6. Rovaniemi  Jukolan viesti        KOULOS

1.–4.7.  Mikkeli   JPR Killan kesäpäivät ja valtuuskunnan kokous    majuri Juha Aikkila
30.7.–1.8. Pello   Maaseutunäyttely        majuri Juha Aikkila

14.8.  Ylitornio  JPR valatilaisuus        majuri Juha Aikkila
26.8.  Rovaniemen varuskunta Sotilasilmailusta ammatti - ja Intti tutuksi -tapahtuma    ROVVRSK komendantti, JPRE KOULOS, 
               ROVITPSTOE

14.9.  Sodankylä ja Rovaniemi 1/21 255vrk Kotiutusjuhla       kapteeni Samuli Pietiläinen

1.10.  Sodankylä ja Rovaniemi JPR:n vuosipäivän tilaisuudet      majuri Juha Aikkila
30.9.–3.10. Sodankylä  JPR Killan tapaaminen ja osallistuminen JPR:n vuosipäivän tilaisuuksiin majuri Juha Aikkila
20.10.  Someroharju  Lapin ilmatorjuntakillan syyskokous     majuri Juha Aikkila

26.11.  Rovaniemi  ROVITPSTO:n perinnepäivän tilaisuudet     kapteeni Timo Tuunila

4.12.  Rovaniemi, Korundi Reserviläisten ylentämistilaisuus      majuri Arto Lilja
      Itsenäisyyspäivän aaton konsertti 
6.12.  Sodankylä  Itsenäisyyspäivän tilaisuudet      majuri Juha Aikkila
6.12.  Rovaniemi  Itsenäisyyspäivän tilaisuudet      majuri Reijo Hiltunen
15.12.  Sodankylä ja Rovaniemi Kotiutusjuhla        kapteeni Samuli Pietiläinen
16.12.  Rovaniemi  Kokelaiden ylentämistilaisuus      JPRE KOULOS
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Puolustusvoimat

Hakeutuminen naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen

➤ Vapaaehtoiseen asepalvelukseen voidaan hakemuksesta ottaa nainen, joka on 
Suomen kansalainen, täyttänyt 18 vuotta mutta ei 30 vuotta ja on terveydeltään sekä 
muilta henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan asepalvelukseen sopiva. Hakeutua voi 
aikaisintaan sinä vuonna, jolloin täyttää 18 vuotta.
➤ Lapin maakunnassa asuvien naisten, jotka pyrkivät asepalvelukseen, tulee toimit-
taa hakemus asianmukaisesti täytettynä Lapin aluetoimistoon 1.3.2021 mennessä. 
Valintatilaisuuteen kutsutaan kirjeitse hakemusten perusteella valitut henkilöt.
➤ Valintatilaisuus pidetään Rovaniemellä tiistaina 14.4.2021 missä on oltava henkilö-
kohtaisesti läsnä. Tilaisuudessa käytämme turvavälejä, sekä pidämme maskeja päällä. 
Kuume mitataan ulko-ovella.
➤ ÄLÄ TULE KIPEÄNÄ valintatilaisuuteen, vaan soita aluetoimistoon ja sinut voidaan 
haastatella puhelimessa.
➤ Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa aluetoimistoista sekä puolustusvoimien inter-
net-sivuilta www.intti.fi. Naisille on Lapissa koulutuspaikkoja tarjolla Jääkäriprikaa-
tissa Sodankylässä sekä Rovaniemellä. Myös muihin joukko-osastoihin on mahdollista 
hakeutua. Hakeutua voi hakuvuotta seuraavien kolmen vuoden saapumiseriin ja 
hakuvuoden heinäkuun erään. Lisätietoja hakeutumisesta ja asepalveluksesta voi 
kysyä aluetoimistoista sekä puolustusvoimien aluetoimisto Facebook-sivuilta.

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

TULOKSET, LAPIN RESERVIPIIRIEN ILMA-ASE MESTARUUSKILPAILUT 23.1.2021

SIJA NIMI SARJA SEURA LAJI TULOS 1 2 3 4 5 6 X

Ilmakivääri H80

1 Alik. LUKKARI Oiva H80 Roi Res K 130 33,0 32,9 47,4 16,7

Ilmakivääri H75

1 Jääk. PÖYLIÖ Erkki H75 Roi Res K 298 69,8 79,5 73,3 75,4

Ilmakivääri H60

1 Sot.mest. NEVALA Kari H60 Roi Res K 380,3 94,5 94,6 94,3 96,9

2 Yliv. RUOKANEN Pasi H60 223,6 65,3 48,8 54,8 54,7

Ilmakivääri Jr D

1 HUUSKONEN Suzanne Jr D Alakemijoen 
Res

K 325,0 78,4 86,8 76,5 83,3 1

Ilmakivääri H

1 Sot.mest. NEVALA Kari H 567,4 94,8 97,1 96,1 92,5 92,5 94,4 18

2 Ylik. KUNNARI Esa H 523,2 84,3 89,1 94,1 83,0 88,7 84,0 7

ilmakivääri D

1 ARGILLANDER Heidi D Alakemijoen 
Res

K 384,5 95,1 95,0 102,7 91,7 10

2 YLIPASMA Helga D Alakemijoen 
Res

K 365,4 91,4 95,5 88,1 90,4 6

3 HUUSKONEN Hanna D Alakemijoen 
Res

K 353,0 86,6 88,3 87,1 91,0 6

Ilmapistooli H70

1 Ylil. HÄNNINEN Tapio H70 P 343 85 87 85 86 2

2 Kapt. SALMENKAITA Jaakko H70 Tornion Res 
Ups

P 303 77 72 81 73 0

Ilmapistooli H60

1 Sot.mest. METTÄNEN Markku H60 320 80 79 86 75 1

Ilmapistooli H50

1 Ltn. JAVARUS Jari H50 Roi Ups P 368 89 94 93 92 8

2 Vääpeli KUUSELA Pertti H50 Sod Res P 353 86 88 89 90 3

3 Vänr. KARJALAINEN Markku H50 Roi Res 343 84 82 88 89 3

Ilmapistooli H

1 Vänr. KARJALAINEN Markku H Roi Res P 529 90 89 87 86 89 88 3

2 Ylik. KUNNARI Esa H Roi Res P 527 85 88 89 89 90 86 6

3 Ylil. PYYKKÖ Pauli H Tornion Res P 481 78 85 79 69 81 89 2

1

Simo Rousu, puheenjohtaja
0400 830 031
simo.rousu@gmail.com

Ilkka Leppäjärvi, I vpj
0400 417 345
ilkkaslak@gmail.com

Helvi Hamari, II vpj / sihteeri
040 9135 172
helvi.hamari@pp.inet.fi

Nuutti Holopainen, jäsen / tiedottaja
040 543 8004
nuutti.holopainen@gmail.com

Erkki Jääskeläinen, jäsen
040 585 2013
erkki.jaas@pp.inet.fi

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

Lasse Korpi, jäsen
050 411 6737
lasse.korpi@gmail.com

Matti Kulmala, jäsen
0400 686 254
jmatti.kulmala@gmail.com

Heli Luoma-aho, jäsen
040 576 8469
heli.luoma-aho@pp.inet.fi

Jorma Ojala, jäsen
0400 393 519
jorma.ojala@lapinpelastuslaitos.fi

Hannu Peurasaari, jäsen
040 514 8839
hannu.peurasari@pp1.inet.fi

Petri Puttonen, jäsen
040 5221 532
petri.puttonen@mbnet.fi

Pasi Ruokanen, jäsen
0400 488 827
pasi.ruokanen@gmail.com

Tapani Rönkkö, jäsen
040 730 847
ronkott@hotmail.com

Unto Salmijärvi, jäsen
040 9355 255
unto.salmijarvi@gmail.com

Seppo Rautiainen
toiminnanjohtaja
040 549 2393
seppo.rautiainen@pp2.inet.fi

Eeva Syväjärvi
tiedottaja
0400 545 736
eeva.syvajarvi@lshp.fi

Lapin Reserviläispiiri ry:n 
hallitus 2021
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Jorma Savukoski In Memoriam

Lappilainen sotainvalidi Jorma Savukoski on kuollut maanantaina 25.1.2021. Sotaveteraanityön tunnettu puo-
lestapuhuja oli kuollessaan 95-vuotias.

 Hän oli syntynyt Petsamossa 2.2.1925. Työuransa hän teki vanhempana konstaapelina Rovaniemellä. Savu-
koski loi mittavan uran yhdistysmaailmassa. Hänelle myönnettiin lukuisia tunnustuksia sotiemme veteraanien 
hyväksi tehdyssä työssä. Savukoski oli Rovaniemen sotainvalidien kunniapuheenjohtaja, Rovaniemen sotave-
teraanien kunniajäsen, Petsamo-seuran kunniapuheenjohtaja ja Rovaniemen rintamaveteraanien hallituksen 
jäsen.

 Taitavana runonlausujana Savukoski esiintyi lukuisissa tapahtumissa ja kuoroesiintyjänä hän oli Lapin lau-
luveikkojen vanhin kunniajäsen. Sotainvalidi Jorma Savukoski vastaanotti sotiemme veteraanien edustajana 
Puolustusvoimain valtakunnallisen paraatin ohimarssin Rovaniemellä 4.6.2019. Viimeisenä huomionosoituk-
senaan hän vastaanotti itsenäisyyspäivänä 6.12.2020 puolustusministeri Antti Kaikkosen myöntämän Rintama-
veteraaniliiton kunniaristin.

 Jorma Savukoski osallistui talvisotaan suojeluskuntapoikana Petsamon rintamalla ja Jatkosotaan Panssari-
divisioonan panssarijääkärinä. Hän haavoittui vakavasti Vuosalmella heinäkuussa 1944. Sotilasarvoltaan Savu-
koski oli kersantti.

 Petri Keihäskoski, 
Rovaniemen Rintamaveteraanien puheenjohtaja

93 vuotta
 23.5.  Kersantti   Mitikka Erkki 
90 vuotta
 26.5.  Kersantti   Kaarninen Arvo
80 vuotta
 27.2.  Kersantti   Postila Velu  
 12.4.  Alikersantti  Friman Jorma  
 20.6.  Kapteeni   Hintikka Veikko  
 29.6.    Tauriainen Eila  
75 vuotta
 7.1.  Alikersantti  Yliaska Timo  
 12.1.    Laitila Tellervo  
 25.1.  Yliluutnantti  Huoponen Paavo  
 28.1.  Sotamies   Mukkala Jorma  
 5.2.  Vääpeli   Hiukka Pentti  
 5.3.  Alikersantti  Mattila Ilkka  
 19.3.  Vääpeli   Junes Lauri  
 20.3.    Friman Helmi  
 14.4.  Vääpeli   Huusko Mauri  
 29.4.  Kapteeni   Halttu Pauli  
 2.5.  Kersantti   Olli Yrjö  
 7.5.  Kapteeni   Keinonen Kari  
 30.5.    Mankinen Lea Inkeri
70 vuotta
 10.1.  Ylivääpeli  Aikio Veikko  
 16.1.  Vääpeli   Karttunen Unto  
 11.2.  Vääpeli   Kylmälä Markku  
 22.2.  Ylikersantti  Melamies Erkki  
 16.3.  Kersantti   Aarrevaara Mauri  
 26.3.  Vääpeli   Vaajala Raimo  
 7.4.  Kersantti   Naalisvaara Reijo  
 14.4.  Sotilasmestari Holappa Eero  
 4.5.  Jääkäri   Pakisjärvi Seppo  
 22.5.  Jääkäri   Törmänen Timo 
65 vuotta
 2.1.  Ylikersantti  Arponen Jukka
 2.1.  Kersantti   Harjuniemi Osmo  
 3.1. Kersantti   Kuivila Yrjö  
 22.1.  Luutnantti  Tolonen Raimo  
 30.1.  Kersantti   Pulju Esko  
 25.2.  Alikersantti  Kotimäki Jari  
 3.3.  Kersantti   Neuvonen Hannu  
 30.3.  Ylikersantti  Sääskilahti Pertti  
 5.4.  Korpraali  Marttala Esa  
 14.4.  Lentosotamies  Perälä Matti  
 19.4. Ylikersantti  Kantola Ahti  

 20.4.  Sotilasmestari  Rautiainen Ismo  
 22.4.  Ylikersantti  Misikangas Yrjö  
 29.4.  Korpraali  Pahtaharju Markus  
 19.6.  Alikersantti  Jäntti Erkki  
 29.6.    Kämä Kyösti
60 vuotta 
 4.1.  Vääpeli   Suhonen Ilkka  
 25.1.    Hooli Pasi  
 30.1.  Jääkäri   Mykkälä Markku  
 7.2.  Alikersantti  Mertaniemi Pekka  
 7.2.  Korpraali  Varonen Ilpo  
 16.2.  Kersantti  Vikajärvi Jyrki  
 20.2.  Pioneeri   Jämsä Simo  
 28.2.  Kersantti   Luiro Raimo  
 1.3.  Alikersantti  Mattila Markku  
 5.3.    Iivari-Rantanen Riitta  
 10.3.  Alikersantti  Liimatta Veli-Matti  
 11.3.  Alikersantti  Korja Reijo  
 12.3. Vääpeli   Marttinen Timo  
 22.3.  Kersantti   Simonaho Jari  
 23.3.    Hamari Helvi  
 27.3.  Alikersantti  Penttinen Ari  
 22.4.  Kersantti   Pitkänen Mauri  
 25.4.  Alikersantti  Ikäläinen Leo  
 18.5.  Kersantti   Appelgren Arto  
 19.5.  Alikersantti  Nurmi Hannu  
 2.6.  Kersantti   Kämäräinen Hannu  
 16.6.  Korpraali  Illikainen Asko  
 21.6.  Alikersantti  Alatulkkila Esko  
50 vuotta 
 6.1.    Lakkala Jaana  
 28.1.  Kersantti   Siltakoski Petri  
 28.1.  Jääkäri   Torvinen Ville  
 9.2.  Jääkäri   Savolainen Pekka  
 25.2.  Ylikersantti  Kilpelä Marko  
 20.3.    Vilmilä Merja  
 5.4.  Alikersantti  Korkeaniemi Jarkko  
 1.5.  Vääpeli   Kaarlela Antti   
 8.5.  Sotilasmestari  Holopainen Nuutti  
 12.5. Vääpeli   Timonen Maarit  
 31.5.  Kersantti   Heikkilä Tommi  
 7.6.  Ylikersantti  Jolanki Reijo  
 15.6.  Tykkimies  Vattulainen Pasi  
 21.6.  Alikersantti  Ekman Janne 

Lähde: Reserviläisliiton osoiterekisteri

Lapin Reserviläispiiri ry onnittelee jäseniään 
merkkipäivien johdosta ajalta 1.1.2021–30.6.2021
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Kokous

Alakemijoen Reserviläiset ry
kevätkokous keskiviikkona 

3.3.2021 klo 18.00
Muurolassa SPR:n toimitiloissa.

Esillä sääntömääräiset asiat.
TERVETULOA!

Inarin reservinupseerit ry
Kevätkokous

Tiistaina 16.3.2021 klo 18.00
Kunnanvirastolla Ivalossa.

Tervetuloa!

Keminmaan Reservinupseerit ry:n
Kevätkokous pidetään ke 17.3.2021 

klo 18.00 Liedakkalan koululla, 
Rovaniementie 763, 95310 LIEDAKKALA. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Hallitus

Keminmaan Reserviläiset ry
Kevätkokous pidetään pe 12.3.2021

klo 18.00 yhdistyksen toimitiloissa
Liedakkalan koululla.

Käsitellään kevätkokous- ja muut
ajankohtaiset asiat. 

Tervetuloa!  

Kivalon Reserviläismaja ry:n 
kevätkokous pidetään perjantaina 

26.03.2021 klo 18.00 Liedakkalan 
koululla, Rovaniementie 763 Keminmaa.  

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Hallitus

 Rovaniemen Reserviupseerikerho ry:n 
kevätkokous järjestetään

to 25.2.2021 klo 19.00 Toramon 
reserviläistalolla.

Kevätkokousesitelmä ja kahvitarjoilu klo 18.00. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa!

Veitsiluodon Reserviupseerit ry
Veitsiluodon Reserviupseerit pitävät 

kevätkokouksensa torstaina 18.3.2021
klo 18.00 alkaen Länsi-Pohjan 

Insinöörit ry:n toimitiloissa, 
Meripuistokatu 16.

 
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Hallitus

Rovaniemen Reserviläiset ry
Kevätkokous  Toramon 

Reserviläistalolla 
torstaina 27.02.2020.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tilaisuus alkaa kahvittelulla klo 17.30, 

klo 18.00 esitelmä ja
 klo 19.00 yhdistyksen kevätkokous.

Tervetuloa!

Lapin reservipiirien    

Kevätkokoukset

Toramon reserviläistalo, Rovaniemi

Lauantaina 27.3.2021

Aikataulu
10.00–11.30 Lapin Reserviupseeripiirin

kevätkokous
11.30–12.30 Lounas

12.30–13.30 Asiantuntijaluento – Tomi Lampinen, 
Suojelupoliisi

13.30 – Lapin Reserviläispiirin kevätkokous

Kokousjärjestelyissä huomioidaan Aluehallintovirastojen 
antama määräys julkisten kokousten järjestämisestä. 

Tämän vuoksi paikanpäälle voi tulla vain terveenä 
enintään 50 henkilöä (24 osallistujaa per piiri). Kokouk-

seen järjestetään etäyhteys, mikä mahdollistaa osallistu-
misen etäyhteydellä. Emme myöskään suosittele 

paikanpäälle tuloa, jos kuulut riskiryhmiin.

Huomioiden koronarajoitukset ja käytännön järjestelyt 
kokouspaikalla on tulijoiden ehdottomasti ilmoitettava 
tulostaan piirien toiminnanjohtaja Seppo Rautiaiselle 
(s-posti seppo.rautiainen@pp2.inet.�). Etäosallistujan 

tulee lähettää valtakirja ennakkoon toiminnanjohtajalle 
sähköpostitse. 

Kokoukset varaudutaan järjestämään pelkästään 
etäkokouksina, jos kokoontumisrajoitukset niin vaativat.

Tervetuloa
  Lapin    Lapin
  Reserviupseeripiiri ry   Reserviläispiiri ry
  hallitus                                       hallitus

     Ylitornion reservijärjestöjen    
Kevätkokoukset

Ainiovaaran yläaste, Parkkitie, Ylitornio
Keskiviikkona 24.3.2021 klo 18.00 alkaen.

Tervetuloa
  Ylitornion    Ylitornion   
  Reserviupseerit ry    Reserviläiset ry
  hallitus                                       hallitus

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO

RUL:n 90 
vuotta 2021:  
Keskeiset  
tapahtumat

➢ 20.5. Juhlaseminaari yhdessä 100-vuotiaan  
Kadettikunnan kanssa, Helsinki 

➢ Juhlavuoden toimintapäivätapahtumat,  
yhdistykset ja piirit touko-kesäkuu 

➢ 12.6. RUK 100 pääjuhla, Hamina

➢ 6.8. Hamina Tattoon reserviupseeripäivä, Hamina

➢ Syyskuu RUL 90 marssitapahtuma, Hamina

➢ Reserviupseeripäivä Oulussa elo-syyskuussa 

➢ 3.– 4.12. Liittovaltuuston ja -hallituksen  
yhteistapaaminen, liittovaltuuston juhlakokous,  
maanpuolustusjuhla ja RUL 90 SM-liigan juhlaottelu,  
Mikkeli 

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

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

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

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

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

Saunatilat käytettävissä erillisestä 
sopimuksesta.


