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Kohti tasa-arvoista maanpuolustusvelvoitetta
Suomen Reserviupseeriliiton 
arvokyselyssä kolme neljäsosaa 
kannattaa maanpuolustuk-
seen liittyvän kansalaisvelvol-
lisuuden kehittämistä yhden-
vertaisempaan suuntaan. Jo 
reilu vuosi sitten Varusmieslii-
ton käynnistämä keskustelu sai 
ainakin osittain tukea puolus-
tusministeri Antti Kaikkoselta, 
joka selvästikin haluaa, että 
kutsuntajärjestelmän uudista-
misesta käydään yhteiskunnal-
linen keskustelu. Puolustus-
voimien komentaja on tuonut 
kantanaan esille, että nykyjär-
jestelmä on toimiva ja riittävä 
maanpuolustuksen tarpeet huo-
mioiden.

 Varusmiesliiton tavoiteohjel-
massa on ollut jo varsin pitkään 
laajentaa kutsunnat koskemaan 
koko ikäluokkaa miesten lisäksi 
myös naisia. Hyödyt koko ikä-
luokan kutsunnoista mm. ter-
veystarkastuksineen tulisivat 
koko yhteiskunnalle. Tällöin 
kustannuksillekin pitäisi toki 
löytyä useampia maksajia. 

Käytännössä koko ikäluo-
kan kutsunnat tarkoittaisivat 
sitä, että palvelukseen kutsut-
taisiin tarvittava määrä naisia 
ja miehiä motivoituneimmasta 
päästä. Porkkanana voisi olla 
varusmiespalveluksen suorit-
taville kompensoiminen opin-
noissa, verohelpotukset jne. 

Vankinta tasa-arvoisem-
man maanpuolustusvelvoitteen 
kannatus on yli 60-vuotiaiden 
parissa. Nuorten alle 31-vuoti-
aiden osalta mielipiteet jakaan-
tuvat voimakkaammin tässä 
Reserviupseeriliiton kyselyssä. 
Osa oli voimakkaasti yhden-
vertaisemman maanpuolustus-

velvoitteen takana ja osa vastusti 
sitä yhtä pontevasti. Joka tapa-
uksessa keskustelu näyttää kehit-
tyvän enemmän siihen suun-
taan, että maanpuolustusvelvoit-
teen tulee koskea kaikkia ei niin-
kään enää valikoivan asevelvolli-
suuden suuntaan.

Oman mausteensa tähän kes-
kusteluun toi 20-vuotias musli-
minainen Farowsa Mohamud. 
Hän nosti esiin sen, että ylei-
nen palvelusohjesääntö estää 
varusmiespalvelukseen halua-
via naisia käyttämästä Hijabia. 
Tämäkin keskustelunavaus on 
perusteiltaan hyvä. Yleensä län-
simaisissa armeijoissa tämä sal-
litaan. Miksi ei siis meilläkin. 
Onhan meillä ollut jo kohta 

100 vuotta voimassa hyvin edis-
tyksellinen uskonnonvapaus-
laki, joka säädettiin itsenäisyy-
temme alkutaipaleella ja tuli voi-
maan vuonna 1922. Sen mukaan 
uskontoa saa Suomessa julkisesti 
ja yksityisesti harjoittaa, mikäli 
lakia tai hyviä tapoja ei loukata.

Covid-19 edelleen haittana 
toiminnassa

Koronapandemian aiheutta-
mista rajoitteista ja peruuntu-
neista tapahtumista ei haluttaisi 
puhua. Kuitenkin tämä fakta 
näyttä yhä sanelevan sitä, mitä 
voimme järjestää ja mitä emme. 
Jouduimme jo toisen kerran siir-
tämään 50. Kalottitapaamisen 
juhlatapaamistayhdessä norja-
laisten, ruotsalaisten ja virolais-
ten maanpuolustajien kanssa 
ainakin vuodella eteenpäin ensi 
vuoden syksylle. Toivotaan, että 
rokotekattavuuden myötä tämä 
jo toteutuu.

Alun perin meillä piti olla 
tänä vuonna Sovelletun Reser-
viläisammunnan SM-kilpailut 
Rovajärven maastoissa. Ne siir-
tyivät, kun viime vuodelta nuo 
SM-kisat Niinisalossa jätettiin 
väliin ja Niinisalossa järjeste-
tään tämän vuoden mestaruus-
kilpailut. Tämä tulee olemaan 
suuri piirien yhteinen ponnistus, 
jotta kisat saadaan onnistumaan. 
Uskon, että näin myös tapahtuu.

Samalla, kun toivotan Lapin 
nuijan lukijoille hyvä kesää, 
haluan myös vielä kerran onni-
tella Puolustusvoimain lippu-
päivän juhlapäivänä palkittuja 
ja ylennettyjä. Olette tunnustuk-
senne ansainneet.

 Tero Hyttinen
Puheenjohtaja, 

Lapin Reserviupseeripiiri

Hyvät Maanpuolustuksen 
ystävät

Kevään myötä on piirien ja yhdistysten toiminta virinnyt 
hiljalleen eloon, on ollut erilaisia tapahtumia alueittain.

Maaottelumarssi 2021 on ohi tältä vuodelta, siinä herä-
teltiin henkiin vanhaa Suomi-Ruotsi maaottelun henkeä, 
tällä kertaa Suomen Reserviupseeriliitto haastoi Reservi-
läisliiton maaotteluhengessä mukaan. Myös paikallisesti 
Lapin Reserviupseeripiiri haastoi Lapin Reserviläispiirin 
mukaan. Itse maaottelumarssi oli kuitenkin suunnattu 
koko kansalle ja toivottavasti kaikki marssin suorittaneet 
kirjasivat suorituksensa jomman kumman liiton nettisi-
vujen kautta saaden itselleen maaottelutarran ja todistuk-
sen suorituksestaan.  

Lukiolaisille suunnattu Turpotietäjä-kilpailun finaali 
on pidetty ja voitto meni Helsinkiin ja voittaja kuittasi 
1000 €. Myös tänä vuonna järjestetään Turpotietäjä-kil-
pailu, alkukilpailun ajankohta on lokakuussa ja itse finaali 
marraskuussa. Toivottavasti Lapista saadaan nyt mukaan 
mahdollisimman moni lukio.

Korona-epidemia näyttäisi pikkuhiljaa hellittävän ja 
piirien erilaiset mestaruuskilpailut voitaneen toteuttaa 
suunnitellusti, joten ei muuta kuin harjoittelemaan.

Nyt kun on saatu määritettyä marssikunnon lähtötaso 
maaottelumarssilla, sitä on hyvä jatkaa Kesäyön marssilla 
12-13.6.2021 MPK:n kurssin muodossa, kaikille löytyy 
sopiva matka, matkat     6 - 42 km.

Kerätään taas kesä voimia syksyn ponnisteluita varten, 
akut täyteen.

Seppo Rautiainen, 
piirien tj

Kohti reipasta kesää
Lapin Reserviupseeripiiri ry 
haastoi Lapin Reserviläispiiri 
ry:n Maaottelumarssin muisto-
marssiin. Tämä haaste otettiin 
ilolla vastaan ja haaste välitettiin 
kaikille Lapin reserviläisyhdis-
tyksille. 80 vuotta sitten Ruotsi 
haastoi Suomen maaottelumars-
siin ja silloin Suomessa suori-
tuksia kirjattiin n. 1,5 miljoonaa 
suoritusta. 

Reserviläisliiton jäsenistöstä 
lähes kaksi tuhatta jäsentä otti 
myös haasteen vastaan ja suoritti 
marssin. Mukava oli huomata, 
että jäsenistö ”postasi” sosiaali-
sessa mediassa iloisia tiedotteita 
omista suorituksistaan. Tämä 
ryhmäliikuntamuoto on saanut 
jäsenistöä jatkamaan yhteisiä lii-
kuntatapahtumia.

Kiitos Lapin Reserviupseeri-
piiri ry:lle tästä haasteesta.

Reserviläisliitossa on vuoden 
alusta otettu käyttöön uusi 
tapahtumien seurantajärjes-

telmä. Piirin ja yhdistysten 
tapahtumat tulee nyt syöttää 
uusien yhdistyssivujen tapah-
tumakalenteriin. Tämän tapah-
tumaraportoinnin ansiosta 
liitto pystyy reaaliaikaisesti seu-
raamaan, mitä paikallistasolla 
tapahtuu ja hyödyntämään tätä 
tietoa mm. tiedottamisessa. 
Enää ei yhdistysten pitäisi tar-
vita vuoden lopussa täyttää ja 
lähettää perinteisiä toimintalo-
makkeita.

Sovellettu reserviläisam-

munta (SRA) kursseille on edel-
leen enemmän kysyntää kuin on 
kurssipaikkoja tarjolla. Näillä 
kursseilla on pääpaino ase- ja 
ampumaturvallisuudessa. Näitä 
opittuja toimintatapoja on miel-
lyttävää seurata kentällä, kuinka 
ampujat ovat ne omaksunet. 

Suurena huolenaiheena on 
tuo esillä oleva mahdollinen lyi-
jyluotikielto. Jos se tulee voi-
maan, niin koko lajin olemassa-
olo on silloin uhattuna. Reservi-
läisliitto, Suomen Reserviupsee-
riliitto, Maanpuolustuskiltojen 
liitto sekä Reserviläisurheilu-
liitto vastustavat EU:n lyijyam-
muskieltoa.    

Onnitteluni: Sotilasarvossa 
ylennetyille, huomionosoituksia 
saanneille, uusille ylioppilaille ja 
ammattiin valmistuneille.

Aurinkoista kesää!
Terveisin 

Simo Rousu
puheenjohtaja
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• Lapin aluetoimisto •

Kohti uutta normaalia
Vuoden 2020 talvella alka-
neen COVID19 pan-
demian eli Koronan 
aikana olemme kohdan-
neet ylämäkiä ja alamä-
kiä, tilannetta on vuoro-
tellen kuvattu toiveikkaan 
hyväksi, välillä taas on 
ilmaistu voimakasta huo-
lestuneisuutta. Yhteiskun-
nan ja sen yksilöiden elämä 
on ollut normaalista poik-
keavaa, asioita ei ole voinut 
tehdä kuten on aiemmin 
tehty. Toimintaa on jou-
duttu tarkastelemaan orga-
nisaatioiden ja instituuti-
oiden, mutta myös yksi-
löiden tasolla. Tilanne on 
pakottanut, jos ei lopet-
tamaan niin ainakin lait-
tamaan jäähylle monia 
tapahtumia ja samalla 
perinteisiä toimintamal-
leja on jouduttu tarkaste-
lemaan kriittisesti ja opet-
telemaan uutta sekä uusia 
toimintamalleja. 

Tätä kirjoittaessani puo-
lustusvoimat on juuri aloit-
tamassa aiemmin kansain-
väliseksi harjoitukseksi 
suunniteltua pääsotahar-
joitusta. COVID19 pan-
demia muutti harjoituk-
sen lähes kansalliseksi 
harjoitukseksi ja suunni-
teltu mittava ulkomaalais-
ten joukkojen osallistu-
minen typistyi ruotsalai-
sen osaston osallistumi-
seen. Harjoitusta on val-

misteltu haastavassa tilan-
teessa. Päätös harjoituk-
sen lopullisesta toteutus-
tavasta venyi harjoituk-
sen mittakaava huomioi-
den lähes kalkkiviivoille ja 
esimerkiksi ruotsalaisten 
osallistuminen Korona-
turvallisesti vaatii valmis-
telijoilta paljon työtä, sekä 
yhteistyötä eri viranomais-
ten kesken. Samoin harjoi-
tuksen sijainti Sodankylän 
pohjoispuolella Pokka - 
Pomokaira alueella edellyt-
tää eri toimijoiden kanssa 
tehtävää yhteistyötä esi-
merkiksi tiestön käytön 
ja porohoidollisten asioi-
den huomioimisen suh-
teen. Vaikka harjoitus on 
osa valtakunnallista harjoi-
tusta ja tästä syystä Maaso-
takoulun johtama, Jääkä-
riprikaati on alueen tun-
tevana sitoutunut voimak-
kaasti harjoituksen val-
misteluun ja myös toteu-
tukseen. Jo tässä vaiheessa 
on syytä lausua kiitokset 
Jääkäriprikaatin puolesta 
hyvästä yhteistyöstä kai-
kille eri tahoille harjoituk-
sen mahdollistamisesta. 
Samalla on kuitenkin syytä 
tarkastella kriittisesti sitä 
mikä on mennyt hyvin ja 
mikä taas ei. On siis syytä 
oppia tekemästään ja hyö-
dyntää tätä jatkossa.

Sama koskee myös 
tämän lehden lukijoi-

den ja heidän edustami-
sensa tahojen toimintaa. 
Olemme joutuneet enna-
koimaan, varautumaan 
ja tarvittaessa tekemään 
nopeita päätöksiä. Onneksi 
kuitenkin osa tärkeistä ja 
perinteisistä tapahtumista 
on kuitenkin kyetty toteut-
tamaan viranomaisten 
Koronaa koskevat määrä-
ykset huomioiden. Näistä 
esimerkkeinä nostan esille 
maaliskuun lopussa järjes-
tetyn Oltermanni-hiihdon 
Sodankylässä, veteraani-
päivän tilaisuuden Kilpis-
järvellä sekä muissa Lapin 
kunnissa sekä kaatuneitten 
muistopäivän tilaisuudet. 
Näistä kaikista kiitos reser-
viläisjärjestöille ja Lapin 
aluetoimistolle. Toimintaa 
on kyetty sopeuttamaan ja 
perinteisiä maanpuolus-
tustapahtumia on kyetty 
toimeenpanemaan. Sama 
koskee tietysti vapaaehtoi-
sen maanpuolustuskou-
lutuksen, MPK:n toimin-
taa. Vuoden 2020 piti olla 
ns. nolla-vuosi jolloin laki-
muutoksen jälkeen haetaan 
kokemukset ja jatketaan 
toimintaa uudistuneena. 
Näin ei ole voitu tehdä ja 
MPK on joutunut sopeut-
tamaan toimintaansa. Toi-
minta on kuitenkin ollut 
aktiivista ja kokemuk-
sia on kerätty. Tästä onkin 
hyvä lähteä toimeenpane-

maan uudessa normaa-
lissa uuden lainsäädännön 
mukaista vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta 
Lapin alueella.

Jos edelleen jatkuvasta 
ja erittäin valitettavasta 
COVID19-pandemiasta 
on ollut jotain hyötyä, niin 
se on edelleen vahvistanut 
eri viranomaisten ja kol-
mannen sektorin toimi-
joiden yhteistä ymmär-
rystä varautumisen ja val-
miuden tärkeydestä - olipa 
sitten syötteenä pandemia 
tai sotilaallinen uhka. Pai-
kallispuolustusharjoituk-
sia (PAPU) on toimeen-
pantu nykymuotoisena 
vuodesta 2017 ja ne ovat 
lisänneet merkittävästi eri 
viranomaisten yhteistoi-
mintakykyä alueellisesti 
ja paikallisesti. Harjoituk-
set ovat olleet myös erin-
omaisia benchmarking 
-tapahtumia, jonka oppeja 
kukin viranomainen ja eri 
toimijat ovat voineet hyö-
dyntää omassa toimin-
nassaan. Toimintaympä-
ristön ja uhkien muutok-
set asettavat meidät kaikki 
uusien haasteiden eteen. 
Muutoksilla tai muutoste-
kijöillä on aina ollut yksi 
yhteinen nimittäjä ja vai-
kutuksen kohde - johta-
minen. Tilannekuva ja sen 
tukemana muodostuva 
ymmärrys on johtamisen 

keskiössä. Tämä on tullut 
viimeistään nyt selväksi. 
Ilman käsitystä vastuulla 
ja intressin piirissä ole-
vasta alueesta ja sen tapah-
tumista, johtajan tehtävä 
vaikeutuu. Tässä meillä 
kaikilla on vielä hiottavaa, 
niin toisten toimintatapo-
jen paremmassa ymmärtä-
misessä kuin tilannekuvan 
kattavassa kokoamisessa 
koko Lapin alueelta. 

Hieman kirjoittajan 
vapaudella voi todeta koko-
naisturvallisuuden olevan 
tilan, jossa yhteiskunnan 
elintärkeisiin toimintoihin 
kohdistuvat uhkat ja riskit 
ovat hallittavissa. Vastuul-
lani olevat paikallispuolus-
tusharjoitukset ovat erin-
omaisia mahdollisuuk-
sia kaikille viranomaisille 
ja ehkä myös tulevaisuu-
dessa kolmannen sektorin 
toimijoille testata ja kehit-
tää yhteistä osaamistamme 
uhkien ja riskien hallin-
nassa ja erityisesti ennal-
taehkäistä niitä ympäröi-
vään yhteiskuntaan näky-
vällä harjoitustoiminnalla. 
Tämän toteuttaminen 
vaatii vuoropuhelua ja aja-
tusten vaihtoa paitsi viran-
omaisten kesken, mutta 
myös puolustusvoimien ja 
reservin välillä. Hieman 
kärjistäen voisi todeta, 
reserviläisten on ymmär-
rettävä puolustusvoimia, 

mutta puolustusvoimien 
on myös tunnettava ja 
ymmärrettävä reserviään. 
Tässä yhteydessä ollaan 
puhuttu osallistuttavasta 
reserviläistoiminnasta, 
jossa MPK:n antamalla 
koulutuksella on oma roo-
linsa, vapaaehtoisilla kerta-
usharjoituksilla oma roo-
linsa ja puolustusvoimien 
kertausharjoituksilla oma 
roolinsa. Kysymys on siitä, 
miten reservimme poten-
tiaali saadaan hyödynnet-
tyä parhaalla mahdollisella 
tavalla. Maanpuolustus on 
kaikkien yhteinen asia.

Lopuksi haluan toivottaa 
kaikille hyvää lippujuhlan 
päivää ja onnitella kaikkia 
4.6. ylennettyjä ja kunnia-
merkeillä palkittuja.

Jääkäriprikaati 
Apulaiskomentaja 

Eversti 
Jukka Kotilehto

Reserviupseerit kannattavat tasa-arvoisempaa 
maanpuolustusvelvoitetta
Suomen Reserviupseeriliiton arvokyselyssä 
kolme neljästä vastaajasta on joko täysin tai jok-
seenkin samaa mieltä siitä, että maanpuolustuk-
seen liittyvää kansalaisten velvoitetta on kehitet-
tävä tasa-arvoisempaan ja yhdenvertaisempaan 
suuntaan.

Suomen Reserviupseeriliitto toteutti jäsenistöl-
leen arvokyselyn, jonka tulokset julkaistiin 20.5. 
järjestetyssä arvoseminaarissa. Kysely on osa 
90-vuotiaan Reserviupseeriliiton juhlavuotta. 
Kadettikunta ja Sotilaskotiliitto toteuttivat jäse-
nistölleen samaan aikaan vastaavat kyselyt.

Tasa-arvoinen maanpuolustusvelvoite 
erityisesti iäkkäiden suosiossa

Vankinta tasa-arvoisemman maanpuolustusvel-
voitteen kannatus oli yli 60-vuotiaiden parissa. 
Nuorten (alle 31-vuotiaat) parissa taas oli ikäryh-
mistä eniten sekä voimakkaasti tukevia, että voi-
makkaasti vastustavia.

Pohjoismainen yhteistyö ja Nato-
jäsenyys upseerien suosiossa

Kadetti- ja reserviupseerien näkemykset Poh-
joismaisesta yhteistyöstä, sekä Nato-jäsenyydestä 
olivat oletetusti hyvin samankaltaisia.

 Kriisinhallinnalle vankka tuki

Suomen osallistuminen kansainväliseen 
kriisinhallintaan saa myös tukea. Yhdek-
sän kymmenestä vastaajasta on joko 

täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, 
että Suomen tulee osallistua kansainväli-
siin kriisinhallintaoperaatioihin.

Tutkimus toteutettiin Surveypal-
kyselynä 26.4–9.5. välisenä aikana ja 

vastauksia saatiin 4 275.

Juttu on julkaistu Suomen Reserviup-
seeriliiton kotisivuilla.
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Ilmapuolustuspiiri kouluttaa Pohjois-Suomessa 
ilmavoimien vapaaehtoisia reserviläisiä
Ilmapuolustuspiirin 

toiminta 
I l m a p u o l u s t u s p i i r i 
(ILMAPP) on Maanpuo-
lustuskoulutuksen (MPK) 
valtakunnallinen puolus-
tushaarapiiri. Koulutuspai-
kat ovat ilmavoimien len-
nostojen kanssa samoilla 
paikkakunnilla: Rissalassa, 
Pirkkalassa, Luonetjär-
vellä sekä Rovaniemellä, 
joka hallinnollisesti kuuluu 
Pohjois-Suomen maapiirin 
alaisuuteen vuoden 2020 
alusta lukien. Koulutus-
päällikkönä Rovaniemellä 
toimii Jouko Talviaho. 
Ilmapuolustuspiirin piiri-
päällikkö ja toimisto ovat 
Tikkakoskella.  

Nousujohteista 
koulutusta

Toiminnan yhteinen yli-
vuotinen suunnittelu aloi-
tettiin Ilmapuolustuspiirin 
ja Ilmavoimien kanssa syk-
syllä 2018. Yhteistyön ede-
tessä otettiin tavoitteeksi 
tehdä piirille oma koulu-
tusohjelma koulutuskorei-
neen ja kursseineen. Tähän 
työhön antoivat vauhtia 
vapaaehtoisen maanpuo-
lustuskoulutuksen ja ase-
lain muutokset 2019. Ilma-
puolustuspiirin ensimmäi-
nen valtakunnallinen kou-
lutusohjelma kursseineen 

Koulutusta Olkka 21 -harjoituksessa.

Pistooliammuntaa Olkka 21 -harjoituksessa.

otettiin käyttöön vuoden 
2020 alusta. Ilmapuolus-
tuspiirin toiminta laajeni 
viime vuonna koskemaan 
uusia kyber- ja ampuma-
koulutuksen kursseja.

Avainroolissa 
sitoumuksen 

tehneet reserviläiset 
ja motivoituneet 

kurssilaiset
Ilmapuolustuspiirin toi-
minnan keskiössä ovat 
ammattitaitoiset ja moti-
voituneet reserviläiset. 
Harjoitusviikonloppujen 

ja kurssien johtajat, kou-
luttajat sekä tukitoimissa 
mukana olevat henkilöt 
ovat sitoumuksen tehneitä 
vapaaehtoisia reserviläisiä. 
Tavoitteena on, että sitou-
tunut kehittyy toimimaan 
kurssien kouluttajana ja 
harjoituksien johtajana. 
Lisäksi heillä on valmiuk-
sia toimia omassa sodan 
ajan tehtävässä sekä ilma-
voimien vapaaehtoisissa 
harjoituksissa tai kertaus-
harjoituksissa.

Kurssitoiminnan paino-
piste on reserviläisen soti-

laallista valmiutta tuke-
vassa toiminnassa. Ilma-
voimat kohdentaa vuosit-
tain tukikohtien eri ase-
lajien reserviläisille näitä 
PVSOTVA - kursseja, joita 
on 70 % piirin kurssitar-
jonnasta. Näin lennostot ja 
Ilmasotakoulu täydentävät 
tukikohtien reservin kehit-
tämisohjelmia ja joukko-
tuotantoa. Puolustusvoi-
mat lähettää PVSOTVA 
- kurssien reserviläisille 
erillisen suosituskirjeen. 
Nämä kurssit ovat reser-
viläisille maksuttomia ja 

niistä on mahdollista saada 
korvaavat kertausharjoi-
tusvuorokaudet.

Ilmapuolustuspiiri jär-
jestää myös kaikille avoi-
mia maksullisia SOTVA - 
kursseja, joissa harjoitel-
laan esimerkiksi ammun-
taa MPK:n omilla kivää-
reillä ja pistooleilla. Lisäksi 
on erilaisia kursseja ilma-
puolustuksesta kiinnostu-
neille nuorille ja naisille.

Näistä erityisen suosit-
tuja ovat Kunnossa Inttiin 
ja Ilmapuolustus tutuksi 
kurssit sekä Suomen Len-

topelastusseuran kanssa 
naisille järjestettävät Len-
toetsijän perusteet -kurs-
sit. Sellainen järjestetään 
3.-5.9.2021 Kajaanissa, 
Kotiseutuharjoitus SAR-
harjoituksen yhteydessä.

Rovaniemen 
koulutuspaikan 

koulutus- ja 
kurssitoiminta 

Maanpuolustuskou lu-
tusyhdistys MPK:n koulu-
tus ja kurssit on toteutettu 
poikkeusoloissa kuluneen 
kevään aikana koronan 



4     2 • 2021  2 • 2021    5Lapin nuijaLapin nuija
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Valmiuspäällikkö
Antti Tölli,
puh. 040 522 7952,
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Koulutuspäällikkö
Jarkko Junni,
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jarkko.junni@mpk.fi

Koulutuspäällikkö
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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

Reservin koulutus on turvattava
Koronatilanteella on 
ollut heikentävä vaiku-
tus monille yhteiskunnan 
aloille. Maanpuolustuk-
sen kohdalla tällä hetkellä 
huoli kohdistuu reser-
vin- ja kokonaisturvalli-
suuskoulutuksen vaje, pai-
notti Suomen Reserviup-
seeriliiton puheenjohtaja 
Aaro Mäkelä puhuessaan 
liiton hallituksen koko-
uksessa 22.5.2021. Myös 
Reserviläisliitto on ollut 
hyvin huolissaan Maan-
puolustuskoulutuksen val-
tionavustuksen maksatuk-
sen keskeytykseen. Tämän 
huolen myös Reserviläis-
liiton puheenjohtaja Ilpo 
Pohjola on tuonut voimak-
kaasti esiin.

Toukokuun alussa medi-
assa nousi esille puolustus-
ministeriön Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistykseen 
(MPK) kohdistama lailli-
suusvalvonta, jonka seu-
rauksena MPK:n koulu-
tustoimikunta saattaa kes-
keytyä tai jopa loppua 
kokonaan. Syynä tähän on 
ministeriön päätös kes-
keyttää MPK:n valtionapu. 
Reserviläisliitto ja Suomen 
Reserviupseeriliitto pitä-
vät ministeriön päätöstä 
yllättävinä, koska liitto-
jen saaman tiedon mukaan 

laillisuusvalvonnassa ei ole 
ilmennyt väärinkäytök-
siä, vaan kyse on lähinnä 
kirjaustapoihin liittyvistä 
kysymyksistä.

MPK:n järjestämä kou-
lutus on tärkeää vapaaeh-
toiselle maanpuolustuk-
selle, reservin koulutuk-
selle ja koko suomalaisen 
yhteiskunnan kokonais-
turvallisuudelle. Reservi-
läisliiton (RES) ja Suomen 
Reserviupseeriliiton (RUL) 
jäsenet muodostavat valta-
osan vapaaehtoisen maan-
puolustuksen kouluttajista.

Liittojen puheenjohtajat 
Mäkelä ja Pohjola ilmaisi-
vat syvän huolensa reser-
vin koulutusmahdolli-
suuksien puolesta.

1.1.2020 muuttunut laki 
vapaaehtoisesta maanpuo-
lustuksesta on korosta-
nut MPK:n roolia, rahoi-
tusta ja resursseja sotilaal-
lisia valmiuksia palvele-
van koulutuksen (SOTVA) 
sekä vapaaehtoista maan-
puolustusta tukevan kou-
lutuksen järjestäjänä. Soti-
laallinen koulutus on laki-
muutoksen myötä siirtynyt 
kokonaan Puolustusvoi-
mien tehtäväksi.

– Vapaaehtoista maan-
puolustuskoulutusta on 
kehitetty viimeksi kulunei-

den lähes 30 vuoden ajan 
Suomessa hyvässä yhteis-
työssä maanpuolustusjär-
jestöjen, MPK:n ja Puolus-
tusvoimien kanssa. Nyt pel-
kona on yhdessä rakenne-
tun, toimivan ja kokonais-
turvallisuuden kannalta 
tärkeän koulutusjärjestel-
män rapautuminen.

– Reserviläisjärjestöjen 
omaehtoisella toiminnalla 
pystytään korvaamaan 
pieni osa MPK:n koulu-
tuksesta, kuten esimerkiksi 
reserviläisten ampumatai-
toon ja toimintakykyyn liit-
tyvää koulutusta. Suurelta 
osin koulutusta ei kuiten-
kaan pystytä järjestämään 
muiden vapaaehtoistoimi-
joiden toteuttamana.

S O T VA - k o u l u t u k -
sen lisäksi MPK järjestää 
varautumis- ja turvalli-
suuskoulutusta (VARTU), 
jonka tarkoituksena on 
kansalaisten yleisten tur-
vallisuustietojen ja -taito-
jen kartuttaminen ja kehit-
täminen. Kurssit ovat avoi-
mia kaikille 16 vuotta täyt-
täneille, ja kursseja on jär-
jestetty vuosittain noin 
500.

MPK:n järjestämä kou-
lutus on erittäin tärkeää 
suomalaiselle kokonais-
turvallisuudelle, sekä eri-

MPK:n järjestämä koulutus on erittäin tärkeää suomalaiselle kokonaisturvallisuu-
delle, sekä eritoten reserviläisten koulutuksen kautta koko suomalaiselle puolustus-
järjestelmälle. Kuva Suomen Reserviupseeriliitto.

toten reserviläisten koulu-
tuksen kautta koko suoma-
laiselle puolustusjärjestel-
mälle. MPK Puolustusvoi-
mien strategisena kump-
panina tukee mm. yhteis-
ten kouluttajien ja kertaus-
harjoituksiin valmistavan 
koulutuksen kautta oleel-
lisesti myös Puolustusvoi-
mien vastuulla olevia ker-
tausharjoituksia.

Mikäli MPK:n valtion-

avun keskeytys pitkittyy ja 
MPK:n toiminta keskeytyy 
pienten kirjausepäselvyyk-
sien takia, sillä on merkit-
tävä negatiivinen vaiku-
tus koko kansalliseen tur-
val l isuuskoulutukseen 
ja -järjestelmään. Mikäli 
näin käy, puuttuvaa kou-
lutusta on välttämättä jär-
jestettävä vaihtoehtoisella 
tavalla. Suomen Reser-
viupseeriliitto MPK:n kes-

keisenä jäsen- ja perusta-
jajärjestönä edellyttää, että 
mahdolliset epäselvyydet 
ja yhteiskunnan kannalta 
keskeisen koulutusorgani-
saation rahoitusnäkymät 
varmistetaan viipymättä.

Tero HYttinen
 Kirjoituksen lähteenä 
ovat Suomen Reservi-

upseeriliiton ja Reservi-
läisliiton kotisivut.

johdosta. Tämä on tuonut 
omat tarkennukset kurs-
silaisten tulo- ja lähtöjär-
jestelyihin, koulutuksen ja 
ruokailujen suunnitteluun. 
Kaikki edellä mainitut jär-
jestelyt on tehty ”kohor-
teittain” – koulutusryhmit-
täin huomioiden alueelliset 
kokoontumisrajoitukset 
koulutuskokoonpanoissa.  
MPK:n linjauksen mukai-
sesti koulutusta on järjes-
tetty sotilaallisia valmiuk-
sia kehittävässä toimin-
nassa ja pääasiassa ulkoti-
loissa.

Yllä olevaa ohjeistusta 
noudattaen Ilmapuolus-
tuspiirin Rovaniemen kou-
lutuspaikka järjesti yhteis-
työssä Lapin – ja Sata-
kunnan lennoston kanssa 
OLKKA-21 harjoituksen 
ilmavoimien Lapin lennos-
ton reserviläisille Pirkka-
lassa Satakunnan lennos-
tossa 9.-11.4.2021.

Lapin lennoston reservi-
läisillä on useimmilla pitkä 
matka MPK:n harjoituk-
siin. Olkka-21 harjoituk-
sen suunnittelun yhtey-
dessä päätettiin pilotoida 
harjoitus ”etelämpänä” ja 
tämän takia päätimme 
pitopaikaksi Satakun-
nan lennoston tukikohdan 
Pirkkalassa.

Harjoituksen johtajana 
Pirkkalassa toimi reser-
vin kapteeni Juhani Suho-
nen apunaan osaava kou-
luttajakaarti eripuolilta 
Suomea. Harjoituksen ” 
tilaajan” Lapin lennoston 
edustajana harjoitukseen 
osallistui kapteeni Veli-
Pekka Satokangas. 

Sotilaan perustaidot 
ICCS - harjoituksessa har-
joiteltiin mm. taisteluen-
siapua, iskun jälkeistä tie-
dustelua, suojelutoimin-
taa, voimankäyttöä sekä 
ammuttiin pistoolilla ja 
kiväärillä. Saadut koke-
mukset harjoituksen siir-
rosta toisen lennoston alu-
eelle olivat hyvät. Saadun 
positiivisen palautteen joh-
dosta myös vuoden 2022 
Olkka harjoituksen pito-
paikaksi on suunniteltu 
Pirkkalaa.

Ilmapuolustuspiirin pii-
ripäällikkö Jukka Valke-
ajärvi tarkasti harjoituk-
sen lauantaina 10.4.2021 
yhdessä Ilmavoimien esi-
kunnan yhteyshenki-
lön majuri J-P Karpoffin 
kanssa.

Molemmat olivat tyyty-
väisiä näkemäänsä koko-
naisuuteen ja koulutuksen 
laatuun.

Seuraava isompi toteu-

tettava harjoitus on Puo-
lustusvoimien VEH -har-
joituksena 3.-5.9.2021 jär-
jestettävä Rollo-21, joka 
toteutetaan Rovaniemellä 
Lapin lennoston alueella 
lennoston johtamana. Har-
joitukseen liittyvä suun-
nittelutilaisuus järjestettiin 
etänä Ilmapuolustuspii-
rin kouluttajille 24.4.2021 
teamspalaverina, jonka 
johti kapteeni Veli-Pekka 
Satokangas Lapin lennos-
tosta. 

Lisätietoja Ilmapuolus-
tuspiirin koulutus- ja kurs-
sitoiminnasta Pohjois-
Suomen alueella löydät 
MPK.fi Pohjois-Suomen 
maanpuolustuspiirin alta. 
Lisäksi valmiuspäällikkö 
Antti Tölli antti.tolli@mpk.
fi ja koulutuspäällikkö 
Jouko Talviaho jouko.talvi-
aho@mpk.fi vastaavat mie-
lellään IPP:n toimintaan 
liittyviin kyselyihin ja tie-
dusteluihin.

Tervetuloa mukaan 
ilmapuolustuspiirin toi-
mintaan!
www.mpk.fi

Kuvat: Juha Happonen
Tekstit: Ilmapuolustus-

piirin toimisto ja 
Rovaniemen 

koulutuspaikka
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Euroopan unionin pohjoisin rajanylityspaikka -
Raja-Joosepin kansainvälinen rajanylityspaikka uudistuu
Raja-Joosepin uusi raja-
asema avataan loppuvuo-
desta 2021 vajaan kilo-
metrin päähän nykyiseltä 
rajanylityspaikalta.

Urho Kekkosen kansallis-
puiston pohjoispuolen kyl-
jessä itärajalla Inarin kun-
nassa, tuntureiden Suor-
sapään ja Kiertämäpään 
välissä, sijaitsee Raja-Joo-
sepin kansainvälinen raja-
nylityspaikka. Rajanyli-
tyspaikalta noin seitse-
män kilometriä sisämaa-
han päin puolestaan sijait-
see Raja-Joosepin rajavar-
tioasema. Pienen matkan 
päässä raja-asemalta Lut-
tojoen rannalta löytyy 
Raja-Joosepin kenttä, jossa 
Joosef Juhonpoika Sallila, 
eli Raja-Jooseppi, asui vuo-
desta 1910 kuolemaansa 
asti. Rajanylityspaikka 
ja rajavartioasema ovat 
saaneet nimensä hänen 
mukaan.

Tällä hetkellä Raja-Joo-
sepin kansainvälisellä raja-
nylityspaikalla työsken-
nellään vielä väistötiloissa. 
Väistötilat on rakennettu 
viipaleparakeista nykyisen, 
sisäilmaongelmien vuoksi 
käyttökiellossa olevan 
vanhan raja-asemaraken-
nuksen viereen. Raja-Joo-
seppiin on pyritty saamaan 
uusi raja-asemakiinteistö 
jo vuodesta 2011, ja tänä 
syksynä tämä tavoite toteu-
tuu. Raja-Joosepin uusi 
raja-asema otetaan käyt-
töön loppuvuodesta 2021. 

Uusi raja-asema 
pohjoisen 

olosuhteisiin rajat 
ylittävän ohjelman 
rahoituksen avulla

Rakenteilla oleva uusi raja-
asema sijaitsee noin 800 
metriä länteen nykyiseltä 
asemapaikalta. Asema-
rakennus tulee olemaan 
kaksikerroksinen. Raken-
nuksen molemmille puo-
lille tulee kaistatarkas-
tuskatokset tarkastustoi-
mintaa varten. Rajanyli-
tyspaikan alueelle raken-
netaan myös uudet ajo-
kaistat ja liikenteenohja-
usjärjestelyt. Uusien tar-
kastusjärjestelyjen tavoit-
teena onkin tehostaa raja-
tarkastusten turvallisuutta 
ja sujuvuutta. Raja-aseman 
suunnittelussa on pyritty 
myös vastaamaan muuttu-
viin tilanteisiin vuosikym-
meniksi eteenpäin. Lisäksi 
on pyritty huomioimaan 
pohjoisen alueelliset eri-
tyispiirteet, kuten esimer-

Havainnekuva tulevasta Raja-Joosepin rajatarkastusasemasta.
Kuva: Senaatti-kiinteistöt.

kiksi poronhoidossa tarvit-
tavat rakenteet alueen aita-
uksissa ja poroestesilloissa 
sisämaan puolella.

Raja-asemahanke rahoi-
tetaan pääosin Kolartic 
CBC 2014-2020 -ohjel-
masta (Cross Border 

Cooperation). Ohjel-
man yhtenä tavoitteena 
on parantaa liikenteen ja 
logistiikan sujuvuutta, toi-

Tällä hetkellä Raja-Joosepin rajanylityspaikalla toimitaan väistötilojen väistötiloissa.
Kuva: Lapin rajavartiosto

mivuutta, tehokkuutta ja 
turvallisuutta sekä hel-
pottaa ihmisten, tavaroi-
den ja tiedon sujuvaa liik-
kumista rajojen yli. Kehit-
tämishankkeen budjetti 
on 11,45 miljoonaa euroa, 
johon on saatu Kolarctic 
CBC 2014-2020 -ohjel-
man tukea 10,31 miljoonaa 
euroa. Hankkeen toteut-
tamiseen osallistuvat Väy-
lävirasto, Rajavartiolaitos, 
Tulli, Senaatti-kiinteistöt ja 
ITMF Oy. 

Itäraja ja 
rajanylityspaikka 

kiinnostavat 
matkailijoita

Raja-Joosepin raja-aseman 
lähialueella sijaitseva Urho 
Kekkosen Kansallispuisto 
(UKK-puisto) ja myös itse 
itäraja vetävät matkaili-
joita puoleensa. Erityisesti 
sijaintinsa vuoksi matkus-
tajat ovat usein kysymässä 
neuvoja ja ohjeita viran-
omaisilta liikkumisesta itä-
rajan yli tai yleisemmin 
lähialueella. Raja-asemalla 
työskentelevien rajavarti-
joiden ehkä kuulluin kysy-
mys kesäaikana eri kielillä 
onkin ”Voiko vain ihan 
vähän käväistä Venäjän 
puolella?". 

Ennen Raja-Joosepin 
rajanylityspaikan virallista 
avaamista rajanylityslii-
kenteelle, kävi suomalaisia 
rakentajia vuosina 1960-
1965 silloisen Neuvostolii-
ton puolella. Tuolloin suo-
malaisia työskenteli Tuu-
loman tieyhteyden ja Ylä-
Tuuloman voimalaitoksen 
rakennustyömailla. Raja-
nylitys tapahtui silloin raja-
valtuutettujen myöntämillä 
luvilla ja rajavartijat vasta-
sivat ylityslupien tarkas-
tuksesta ja liikenteen val-
vomisesta.

Viralliseksi rajanylitys-
paikaksi Raja-Jooseppi 
avattiin 25.1.1967 klo 
10.00. Avaamispäivänä oli 
paikalla kymmeniä mat-
kustajia odottamassa rajan 

Raja-Joosepin rajanylityspaikka
 

Raja-Joosepin rajavartioaseman vastuulla on Inarin 
kunnassa sijaitseva Raja-Joosepin kansainvälinen 
rajanylityspaikka, joka sijaitsee 50 kilometrin päässä 
Ivalon kylästä ja 7 kilometrin päässä rajavartioase-
masta. Valvontavastuulla olevaa valtakunnan rajaa on 
Raja-Joosepin toiminta-alueella 57 kilometriä. Raja-
osuus jakautuu maa- ja vesirajaan. Maarajaa on val-
vottavana 56,5 kilometriä ja vesirajaa 0,5 kilometriä. 
Vuonna 2019 rajanylityksiä Raja-Joosepin rajanylitys-
paikalla rekisteröitiin 80 800. 

avautumista. Ensimmäi-
senä virallisena vuotena 
matkustajaliikenteeksi kir-
jattiin 1 190 ylittäjää. Kan-
sainvälisen rajanylityspai-
kan statuksen Raja-Joo-
seppi sai 4.9.1989. 

Värikkäitä 
tapahtumia vuosien 

varrella
Raja-Joosepin kansainvä-
lisen rajanylityspaikan lii-
kennemäärän huippuvuosi 
on tähän mennessä ollut 
vuosi 2013. Tuolloin rajan 
yli matkusti yhteensä noin 
136 000 henkilöä.  Isom-
mat muutokset rajanylitys-
paikan kiinteistöissä alkoi-
vat syyskuussa 2014. Toi-
minnot siirrettiin silloin 
ensimmäisen kerran väis-
tötilaan sisäilmaongelmien 
vuoksi. Väistötila raken-
nettiin vanhan rakennuk-
sen länsipäähän. Samaan 
aikaan itärajan rajanylitys-
liikenne hiljeni muualla 
maailmalla tapahtuneiden 
kriisien seurauksena.

Vuonna 2015 syksyllä 
tulivat ensimmäiset merkit 
siirtolaiskriisin alkami-
sesta. Turvapaikan haki-
joita saapui rajan yli myös 
Raja-Joosepissa Suomeen 
vuoden pimeimpään ja 
kylmimpään aikaan mitä 
erilaisimmin keinoin. 
Vuodenajan lisäksi haas-
tetta toivat tuolloin myös 
Raja-Joosepissa käytössä 
olleet väistötilan tilat, joita 
ei ollut suunniteltu suurelle 
henkilömäärälle. Heinä-
kuussa 2018 Venäjällä rie-
hunut laaja metsäpalo ylitti 
alueella valtakunnan rajan 
ja poikkeuksellisesti Raja-
Joosepin rajanylityspaikka 
jouduttiin sulkemaan tuli-
palon katkaistaessa tien 
Venäjän puolella.

Erilaiset yhteiskunnalli-
set ja kansainväliset tapah-
tumat heijastuvat nopeasti 
myös pohjoiseen rajanyli-
tysliikenteeseen. Viimei-
simpänä Covid19-pande-
mia, jonka seurauksena 
henkilöliikenne itärajalla 
on hiljentynyt lähes koko-
naan. Kriiseillä on kui-
tenkin tapana jossain vai-
heessa päättyä ja Raja-Joo-
sepissakin tullaan vielä 
näkemään lähivuosien 
aikana matkustusliiken-
teen elpyminen. Ainakaan 
uuden raja-aseman tiloista 
ja järjestelyistä paluu nor-
maaliin rajanylitysliiken-
teeseen ei jää kiinni.

Teksti: Lapin 
rajavartiosto

Uuden raja-aseman rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Kuva: Lapin rajavartiosto / 
Tiina Kauhanen
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Ajan hermolla

Rova 1/2021 ja arktinen koulutus
Pioneerijoukkue tauolla.

Rova -harjoitus on Puo-
lustusvoimien vapaaehtoi-
nen harjoitus, jota johtaa 
Lapin aluetoimisto. Har-
joituksessa on Puolustus-
voimien henkilökunnan 
lisäksi reserviläiskouluttajia 
Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksestä. Harjoituksen 
huollosta vastaa Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen 
muonituskurssi.

Tänä vuonna Rova -har-
joituksia on kaksi. Ensim-
mäinen Rova 1 / 2021 -har-
joitus toteutettiin talvihar-
joituksena 12.–14.2. vii-
konloppuna Rovamänni-
kön maastossa. Rova 2/ 
2021 toteutetaan elokuussa 
13.–15.8. viikonloppuna 
sekin Heinuvaarassa ja sen 
lähialueilla. 

Harjoittelua omissa 
ryhmissä

Helmikuussa Pioneeri-, 
jääkäri- ja sotilaspoliisi-
joukkueet harjoittelivat 
talvitoimintaa omissa ryh-
missään. Reserviläisistä 
koostuva operaatiokes-
kus johti ryhmien toimin-
taa. Harjoituksen huol-
losta vastasi Maanpuolus-
tuskoulutuksen järjestämä 
muonituskurssi. Harjoi-
tuksessa oli mukana myös 
Maanpuolustuskou lu-
tusyhdistyksen järjestämä 
arktisen toiminnan kurssi.

Jokainen joukkue ja 
kurssi harjoittelivat talvi-
toimintaa omissa ryhmis-
sään niin ettei mikään jouk-
kue tai kurssi ollut tekemi-
sissä keskenään. Yhteisiä 
kokoontumisia ei ollut ja 
ruokailut järjestettiin por-
rastetusti. Majoittuminen 
tapahtui joukkueiden ja 
arktisen koulutuksen osalta 
maastossa. Harjoitukseen 
osallistui kokonaisuudes-
saan 130 henkilöä.

Arktinen koulutus
Maanpuolustuskou lu-
tusyhdistys järjesti toista 
kertaa arktisen toiminnan 
kurssin, jolla harjoitellaan 
arktisissa olosuhteissa sel-

Pioneerit raivaamassa sirotemiinoja räjäyttämällä.

Arktinen kurssi valmistautumassa hiihtohinaukseen.

viytymis- ja sodankäyn-
nin taitoja. Kyseinen kou-
lutus sisältää kaksi eril-
listä viikonlopun mittaista 
koulutus kokonaisuutta. 
Ensimmäisellä viikonlo-
pulla opetellaan ja harjoi-
tellaan arktisen toiminnan 
taitoja ja toisella viikonlo-
pulla harjoitellaan taitoja 
käytännössä. Näistä toinen 
osa järjestettiin Rova 1 / 
2021 -harjoituksen yhte-
ydessä. Kaikki toiminta 
ruoan valmistuksesta 
varustehuoltoon tapahtui 
ulkona. Kurssille osallis-
tuneet reserviläiset pääsi-
vät toteuttamaan arktisessa 

ympäristössä tärkeää taitoa 
eli hiihtämistä niin hiih-
toevakuoinnin ja -suun-
nistuksen kuin -hinauk-
sen muodossa. Yöpyminen 
tapahtui maastossa tila-
päismajoitteita kuten lumi-
majaa hyödyntäen. Heikko 
kohta jäissä saattaa joskus 
yllättää hiihtäjän. Kurssi-
laiset pääsivät kokemaan 
tämän käytännössä har-
joittelemalla pelastautu-
mista avannosta.

Teksti ja kuvat
Taina Ylikangas

Tiedottaja
Pohjois-Suomen maan-

puolustuspiiri

Arktinen kurssi huoltotauolla.

Kuuluuko maanpuolustus kaikille? 
Keväällä keskustelua herätti niin sanotun translain uudis-
tus, jonka myötä henkilö voisi vaihtaa juridisen sukupuolensa 
ilmoitusluonteisesti. Tämän on pelätty johtavan siihen, että 
varusmiespalveluksen suorittamisen voi välttää ilmoittamalla 
olevansa nainen. Mistä tässä keskustelussa oikein on kyse ja 
mitä tämä keskustelu kertoo meille siitä, ketkä ovat tervetul-
leita varusmiespalvelukseen ja onko maanpuolustus kaikkien 
asia? 

Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelman mukaan tulee säätää laki, joka mahdol-
listaa juridisen sukupuolen vaihtamisen ilmoituksenvaraisesti. Nykyisen lain 
mukaan sukupuolen vaihtaminen edellyttää lisääntymiskyvyttömyyttä eli käy-
tännössä sterilisaatiota ja lisäksi psykiatrin lausuntoa siitä, että henkilö kokee 
pysyvästi kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen. Oikeusoppineet ovat pitä-
neet vaatimuksia selvästi kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vastaisina. 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti maaliskuussa työryhmän selvittämään 
translain uudistusta tavoitteena säätää ”itsemääräämisoikeutta kunnioittava 
laki sukupuolen vahvistamisesta”.

Lainvalmisteluhankkeen aloittaminen herätti jälleen henkiin keskustelun 
siitä, miten sukupuolen ilmoituksenvarainen vaihtaminen vaikuttaisi varus-
miespalvelukseen. Varusmiespalvelushan on pakollinen vain miehille, joten 
varusmiespalveluksen suorittamisesta voisi vapautua vaihtamalla juridisen 
sukupuolensa miehestä naiseksi.

Suomen Kuvalehti otsikoikin näyttävästi, että translain muutos voi haas-
taa asevelvollisuuden (SK 3.5.2021). Jutussa lainattiin Turun yliopiston pro-
fessori Johanna Niemeä, jonka mukaan juridisen sukupuolen ilmoituksenva-
rainen vaihtaminen voi johtaa myös strategiseen käyttäytymiseen. Professori 
mainitsi esimerkkinä nimenomaan asevelvollisuuden välttämisen.

Onko translain uudistuksen mahdollistamasta strategisesta käyttäytymi-
sestä tarpeen olla huolissaan? Uusimpien tilastojen mukaan vain 73 prosent-
tia miehistä määrätään kutsunnoissa varusmiespalvelukseen. Osa päättää 
mennä sivariin, kun taas osa saa vapautuksen lääketieteellisistä syistä. Vähek-
symättä ollenkaan heitä, joilla on todellisia lääketieteellisiä syitä olla suorit-
tamatta varusmiespalvelusta, voidaan kuitenkin todeta, että on myös heitä, 
jotka saavat puhuttua itselleen vapautuksen mitä eriskummallisimmilla syillä. 
Kuten tilastoista voi päätellä, varusmiespalveluksen välttäminen ei nytkään 
näytä kovin vaikealta. Näin ollen tuntuu kaukaa haetulta väittää, että suuri 
joukko nuoria miehiä vaihtaisi juridisen sukupuolensa naiseksi vain siksi, että 
ei halua suorittaa varusmiespalvelusta. Vaikka asia onnistuisikin vain ilmoit-
tamalla siitä maistraattiin, aiheutuisi asiasta kuitenkin monenmoista käytän-
nön vaivaa.

Kymmenen vuotta sitten laaditussa niin sanotussa Siilasmaan raportissa 
todettiin, että puolustusvoimat ei aktiivisesti rekrytoi naisia varusmiespalve-
lukseen. Siilasmaan työryhmä ehdottikin, että kantaa tulisi muuttaa ja pal-
velukseen tulisi saada paras aines joka ikäluokasta sukupuoleen katsomatta. 
Nykyään puolustusvoimat mainostaa monipuolisesti sekä varusmiespalvelusta 
että uraa puolustusvoimissa. Mainoksissa on jo pitkään esiintynyt muitakin 
kuin vain valkoihoisia miehiä. Kampanjoinnissa hyödynnetään jopa sosiaali-
sen median julkkiksia, niin sanottuja tubettajia. Puolustusvoimat tuntuu siis 
viestivän, että maanpuolustus on tarkoitettu kaikille.

Tilastoista ja mediassa olleista yksittäistapauksista saa kuitenkin toisenlai-
sen käsityksen. Muut kuin valkoihoiset heteromiehet kokevat armeijassa syr-
jintää. Naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta haaveillut maahanmuuttaja-
taustainen helsinkiläisnuori jätti menemättä, koska puolustusvoimien mukaan 
asevelvollisuuslaki ja yleinen palvelusohjesääntö eivät salli huivin käyttöä.

Meidän tulisikin olla huolestuneempia siitä, onko varusmiespalvelus ja 
maanpuolustus aidosti kaikkia varten, kuin siitä, mitä translain uudistus mah-
dollisesti tarkoittaisi varusmiespalvelukselle. Tästä pääsemmekin kolumnin 
kahteen sanomaan.

Ensinnäkin on täysin kestämätöntä ajatella, että emme voi tehdä yhteiskun-
nallista uudistusta, jos joku voi mahdollisesti käyttää sitä väärin. Näin ajat-
telemalla emme voisi esimerkiksi kehittää sosiaaliturvaa tai mitään muita-
kaan hyvinvointivaltion palveluita. Toiseksi meillä ei ole enää varaa ajatella, 
että varusmiespalvelus tai maanpuolustus olisi vain tiettyyn muottiin mahtu-
vien juttu. Tämän osoittaa varusmiespalvelusta ja maanpuolustustahtoa koh-
taan ilmaistun kiinnostuksen lasku. Meidän tulisikin ottaa tosissaan perus-
tuslain 127 pykälä, jonka mukaan maanpuolustusvelvol-
lisuus ulottuu kaikkiin Suomen kansalaisiin: ”Jokainen 
Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isän-
maan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan 
kuin laissa säädetään.” Maanpuolustuksen tulee siis olla 
kaikkien asia. Puolustusvoimien sekä reserviläisjärjestö-
jen tulee osoittaa tämä omalla toiminnallaan.

Tomi Tuominen 
Kirjoittaja on reservin luutnantti 

ja oikeustieteen tohtori 
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Lapin alueneuvottelukunnan kuulumisia keväällä 2021
Naisten Valmiusliiton 
Lapin alueneuvottelukun-
taan kuuluvat tällä hetkellä 
seuraavat järjestöt, joissa 
on yhteensä noin 3700 
naista. Ilmavoimien Vies-
tikilta, Lapin läänin Pelas-
tusliitto, Lapin Martat, 
Maanpuolustusnaisten 
Liitto, Lapin piiri, Rajasoti-
laskotiyhdistys ry, Pelasta-
kaa lapset ry, Lapin Reser-
viläispiiri. 

Lapin alueneuvottelu-
kunta on aloittanut vuoden 
2021 toimintansa koronan 
merkeissä, niin kuin moni 
muukin yhdistys. Olemme 
opetelleet vilkkaasti etäyh-
teyspalvelu Zoomin käyt-
töä ja onnistuneet siinä kii-
tettävästi.

Moni asia on muuttunut 
ja muuttuu vielä. Meidän 
on pakko ottaa muutok-
set vastaan ja yrittää toimia 
niiden mukaisesti.

Naisten Valmiusliitto 
järjestää naisille varau-
tumis- ja turvallisuus-
koulutusta. Koulutusta 
toteutetaan pääasiassa 
yhden viikonlopun mit-
taisten NASTA ja Pikku-
NASTA harjoitusten muo-
dossa. Tänä vuonna jär-
jestetään valtakunnallinen 
NASTA FRISKI 2021 -har-
joitus syyskuussa Kauha-
valla, PikkuNASTA Savo-

tar 2021 elokuussa Mikke-
lissä ja PikkuNASTA Aava 
2021 lokakuussa Kirkko-
nummella. Kaikista harjoi-
tuksista tarkemmat tiedot 
liiton kotisivuilta ja MPK:n 
koulutuskalenterista. 

Lapin alueneuvottelu-
kunta on koronatilanteen 
johdosta pystynyt kevään 
aikana järjestämään vain 
yhden koulutustilaisuu-
den ja neuvottelukunnan 
perehdytyskoulutus toteu-
tettiin etäyhteyksin. 

Ennakoimme jo viime 
vuonna toimintasuun-
nitelmaa tehdessämme 
koronatilanteen jatkuvan, 
joten alueneuvottelukun-
nan oman koulutustoimin-
nan aloitus on suunniteltu 
ensi syksylle. Tällä hetkellä 
Tukeudumme kurssitar-
jonnassa Maanpuolustus-
koulutusyhdistykseen pai-
kallisella tasolla. NASTA 
harjoitus Lapissa järjes-
tetään seuraavan kerran 
vuonna 2024. NASTA-har-
joitukset järjestetään vuo-
rotellen eri alueneuvottelu-
kunnan alueella.

Liisa Eloranta, Lapin 
Martat, päätti pitkän 
jakson Lapin alueneuvotte-
lukunnan puheenjohtajana 
ja uudeksi puheenjohta-
jaksi valittiin vuoden 2021 
alusta Leena Ruosteinen, 

Rajasotilaskotiyhdistys ry. 
Pidimme kevätkokouk-

semme Toramolla, reservi-
läistalolla hybridikokouk-
sena, paikalla oli yhteensä 
15 edustajaa, osa etäyhtey-
den välityksellä.  Kokous 
sujui asialistan mukai-
sesti ja vilkasta keskustelua 
syntyi koulutuksista ja tie-
dottamisesta. 

Kevätkokouksessa esit-
täytyi Naisten Valmius-
liiton uusi Puheenjohtaja 

Paula Risikko. Puheen-
vuorossaan hän kertoi 
näkemyksiään Naisten 
Valmiusliiton toiminnasta. 
Yksi hänen ajatuksistaan 
on, että tarvitaan turval-
lisuuskoulutettujen nais-
ten rekisteri. jotta naisten 
osaamisresurssit saadaan 
näkyväksi ja tehokkaaseen 
käyttöön. Naisten Valmi-
usliitto edistää aktiivisesti 
myös kokonaisturvalli-
suuskoulutuksen saamista 

Entinen ja uusi puheenjohtaja.

Toivon uutena puheenjohtajana, että yhteistyömme 
sujuu hyvin muiden yhteistyökumppaneiden sekä jär-
jestöjen kanssa Lapissa ja koko Suomessa.

Lapin Marttojen edustaja, Pirjo Mylläri esitteli marttojen toimintaa Lapissa. Lapin 
Marttoihin kuuluu 34 yhdistystä, jossa on 1505 jäsentä tällä hetkellä. Toimisto sijait-
see Rovaniemellä. 

valtion avun piiriin.
Lapin alueneuvottelu-

kunta täyttää 25 vuotta. 
Koronatilanteen vuoksi 
emme järjestä mitään tilai-
suutta tänä vuonna, vaan 
vuonna 2022 alkuvuodesta 
pidämme kokonaisturval-
lisuusseminaarin Rova-
niemellä. Seminaarissa 
pitää juhlapuheen Naisten 
Valmiusliiton uusi puheen-
johtaja Paula Risikko.

Toivotamme Paula Risi-
kon sekä Pia Lindellin ter-
vetulleeksi toimintaan 

mukaan. 

Hyvää Kesän odotusta!

Leena Ruosteinen, 
puheenjohtaja

Lapin 
alueneuvottelukunta

Naisten Valmiusliitto ry
leena.ruosteinen@

gmail.com

Lisätietoa NASTA ja 
PikkuNASTA 

harjoituksista www.
naistenvalmiusliitto.fi

Väistyvä pääsihteeri Kaarina Suhonen piti meille vielä 
3.5.2021 perehdytystilaisuuden etäyhteyksin.Halusimme 
kiittää Kaarina lämpimästi näistä vuosista ja annoimme 
hänelle Kaarina-villasukat muistoksi.     
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Naisten vapaaehtoisen 
asepalveluksen valintatilaisuus 2021

Majuri Arto Lilja ja toimistosihteeri Ritva Enberg tekevät haastattelut puhelinkeskus-
telussa valintatilaisuuteen hakeneiden kanssa Korona-ohjeistuksien mukaisesti.

Pia Lindell aloitti 
uutena pääsihteerinä

Paula Risikosta Naisten 
Valmiusliiton uusi puheenjohtaja  
Naisten Valmiusliitto ry:n uudeksi puheen-
johtajaksi on valittu kansanedustaja Paula 
Risikko, joka aloitti kaksivuotisen puheen-
johtajakautensa tammikuussa 2021. 

Tuore puheenjohtaja otti tehtävän ilolla 
vastaan ja sanoi olevansa nöyrän kiitolli-
nen tullessaan valituksi arvostetun ja aktii-
visen järjestön puheenjohtajaksi.  Risikon 
mielestä Naisten Valmiusliiton toiminta on 
ammattitaitoista ja ajan hermolla olevaa, 
naisten osaamista upeasti esiin tuovaa ja 
kehittävää.  

Lapissa vuonna 2021 mää-
räaikaan 1.3. mennessä 
hakemuksen jätti 63 lap-
pilaista naista sekä yksi 
vasta Lappiin muutta-
nut, joka oli hakuhetkellä 
vielä Uudenmaan aluetoi-
miston kirjoilla. Haastat-
telujen yhteydessä kolme 
hakijaa perui hakemuk-
sen. Lapista hakeutunei-
den määrä kasvoi muka-
vasti edellisvuodesta, jol-
loin lappilaisia hakijoita oli 
41. Myös valtakunnallisesti 
hakijoiden määrä kasvoi; 
vuonna 2021 hakijoita oli 
1675, kun vuonna 2020 
heitä oli 1428.

Lapin aluetoimisto jär-
jesti naisten vapaaehtoi-
sen asepalveluksen valinta-
tilaisuuden Rovaniemellä 
puhelinhaastatteluna 14. 
ja 15.4.2021. Vielä edel-
lisenä päivänä valmistel-
tiin Someroharjulla paikan 
päällä tapahtuvaa tilai-
suutta. Varotoimenpiteenä 
henkilökunnan mahdol-
lisen Korona-altistuksen 
vuoksi päädyttiin kuiten-
kin toteuttamaan puhe-
linhaastattelu. Päätös teh-
tiin 13.4. illalla ja onneksi 
kaikille hakijoille saatiin 
tieto tilaisuuden muuttu-
misesta, eikä kukaan tullut 
Someroharjulle.

Samalla kun hakijoille 
ilmoitettiin tilaisuuden 
muuttumisesta, he saivat 
infopaketin, jossa oli sama 
materiaali mitä heille olisi 
kerrottu oppitunneilla. 
Maavoimien esikunnan 
valmistelemassa ja aluetoi-
miston täydentämässä esi-
tysaineistossa oli keskei-
siä asioita liittyen asepal-
velukseen ja sen aloittami-
seen sekä naisten oikeuksia 
ja velvollisuuksia asepal-
veluksessa. Lisäksi pake-
tissa oli mm. ohjeet miten 
ennakkoterveystarkastus-
kustannuksista haetaan 
korvauksia sekä hyödylli-
siä linkkejä tiedonhakuun 
asepalve-lukseen liittyen.

Puhelinhaastattelussa 
keskeisiä selvitettäviä asi-
oita olivat hakijan terveys-
tilanne, fyysinen kunto ja 
motivaatio. Kaikki edellä 
mainitut asiat vaikuttivat 
siihen yhteen päätökseen, 
joka haastattelun aikana 
tehtiin eli päätös palve-
luskelpoisuudesta. Nais-
ten vapaaehtoiseen asepal-
velukseen valinnan yhtey-
dessä päätetään, että hakija 
joko on palveluskelpoinen 
(palveluskelpoisuusluokka 
A tai B) tai ei ole palve-
luskelpoinen, mikä aihe-
uttaa hakemuksen hylkää-
misen. Muita palvelus-
kelpoisuusluokkia kuin A 
tai B ei käytetä. Haastat-
telussa tärkeässä osassa 
olivat ennakkoterveystar-
kastuksen tulokset. Lisäksi 
saatiin muutamista haki-
joista aluetoimiston tar-
kastuslääkäriltä kommen-
tit. Tosin nekin perustui-
vat ennakkotarkastuslau-
suntoihin. Muutamia haki-
joita olisi mielellään nähty 
lautakunnassa sekä lääkä-
rin juttusilla, mutta kaikki 
todettiin kuitenkin palve-
luskelpoisiksi.

Puhelinhaastattelujen 
perusteella pääosa päätök-
sistä onnistui varsin hel-
posti, koska pääosin haki-
jat ovat terveitä ja moti-
voituneita. Puhelimitse jää 
kuitenkin muutama oleel-
linen asia toteutumatta: 
hakijan henkilökohtainen 
kontakti lautakunnan ja 
tarkastuslääkärin kanssa 
sekä asepalvelusta suoritta-
neiden henkilöiden kanssa. 
”Perinteisissä” valintatilai-
suuksissa eniten keskuste-
lua on syntynyt asepalve-
lusta suorittavien tai suo-
rittaneiden naisten kerto-
essa kokemuksiaan sekä 
esitellessä kasarmeja. Nyt 
nämä keskustelut ja tutus-
tumiset jäivät toteutu-
matta. Todennäköisesti 
niillä ei olisi ollut lopputu-
lokseen eli päätökseen pal-

veluksesta juurikaan vai-
kutusta, mutta ne olisivat 
olleet arvokasta pohjatie-
toa palvelukseen valmis-
tautumiseen liittyen niin 
fyysisesti kuin henkisesti.  

Haastattelujen ja ennak-
kotietojen perusteella pal-
veluskelpoisiksi todetuille 
hakijoille kyettiin teke-
mään palvelukseen aloit-
tamismääräykset haas-
tatteluja seuranneella vii-
kolla. Yli puolet hakijoista 
pääsi ykkösvaihtoehtoon 
aloitusajan ja -paikan suh-
teen. Kaikki loput pääsivät 
kakkos- tai kolmosvaihto-
ehdon mukaiseen palvelus-
paikkaan tai aloitusajan-
kohtaan. Suurin osa haki-
joista aloittaa palveluksen 
Sodankylässä saapumi-
serissä 2/21, 1/22 tai 2/22. 
Muita palveluspaikkoja 
ovat Rovaniemi ja Kajaani 
sekä yksittäiset paikat Ont-
tolassa, Dragsvikissä ja 
Upinniemessä.

Lappilaiset nuoret naiset 
ovat olleet reippaita ja 
hyvällä mielellä, niin valin-
tatilaisuuksissa kuin pal-
veluksessakin – oli pal-
veluspaikka sitten koti-
maakunnassa tai etelässä. 
Tänäkin vuonna, vaikka-
kin puhelinhaastatteluissa, 
pystyi aistimaan hakijoi-
den innon ja halun tulla 
suorittamaan naisten ase-
palvelusta. Jokaisella haki-
jalla on omat henkilökoh-
taiset syynsä, mutta kai-
killa on taustalla maan-
puolustustahto ja isän-
maallisuuden kipinä. Tule-
vat saapumiserät näyttä-
vät, että nämäkin palve-
lukseen valitut naiset tule-
vat kulkemaan edeltäji-
ensä jälkiä, ja suoriutu-
maan tehtävistään kun-
nialla. Ylpeänä voimme 
lähettää taas yhden valitun 
joukon naisia palvelukseen 
joukko-osastojen hyviin 
tehtäviin.

Kirjoittaja majuri 
Arto Lilja

Naisten Valmiusliiton uutena pääsihteerinä aloitti 
Pia Lindell viiden vuoden määräaikaisessa tehtävässä 
1.5.2021 alkaen. Hänellä on monipuolista kokemusta 
järjestöjohtamisesta, vapaaehtoisesta maanpuolus-
tustyöstä ja liiton toiminnasta. Hän siirtyy pääsihtee-
rin tehtävään Asianajotoimisto Lindell Oy:n palve-
luksesta. Lindell on sotilasarvoltaan kapteeni.

Aavacon Ky

Lohijärven Ainola Oy
Lohijärven Ainola Oy
Ainolantie 370
95670 Pessalompolo
www.ainola.net
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Sotilasarvoon: EVERSTILUUTNANTTI
Soini Jukka Rikhard Rovaniemi   LAPALTSTO

Sotilasarvoon: KAPTEENI
Hallikainen Tommi Mikael Rovaniemi  LAPALTSTO
Harju Jyrki Tapio Salla  LAPALTSTO

Sotilasarvoon: KAPTEENILUUTNANTTI
Paavilainen Juho Lauri Rovaniemi  LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Ahola Vesa Markus Kemijärvi  LAPALTSTO
Honkala Matti Kalevi  Rovaniemi LAPALTSTO
Ihanus Jaakko Matias  Keminmaa LAPALTSTO
Kasurinen Jaana Hannele Sodankylä LAPALTSTO
Korva Lauri Markus  Rovaniemi LAPALTSTO
Kuivila Juho Jaakko Ilkka Tornio  LAPALTSTO
Lehtola Tomi Mikko Henrik Inari  LAPALTSTO
Luukkonen Mika Juhani  Kittilä  LAPALTSTO

Tasavallan presidentti on ylentänyt 
seuraavat reservin upseerit 04.06.2021

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat 
henkilöt reservissä 04.06.2021

Ravantti Tuomas Kalle Juhani Rovaniemi LAPALTSTO
Turunen Antti Olavi  Kemi  LAPALTSTO
Walkeajärvi Jyri Juhana  Rovaniemi LAPALTSTO
Koivistoinen Juha Samuli Sodankylä LAPALTSTO

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Bergman Aki Samuli Rovaniemi LAPALTSTO
Herrala Jonne Valtteri Tornio LAPALTSTO
Hirvelä Harri Tapani Rovaniemi LAPALTSTO
Hurtig Maunu Tapani Rovaniemi LAPALTSTO
Kaave Kari Juhani Inari LAPALTSTO
Korhonen Antti Kristian Rovaniemi LAPALTSTO
Leväinen Roosa Maria Rovaniemi LAPALTSTO
Mustonen Marko Juhani Kittilä LAPALTSTO
Mämmi Matti Tapio Rovaniemi LAPALTSTO
Nenola Seppo Juhani Rovaniemi LAPALTSTO
Nuuttila Eemil Otto Oliver Rovaniemi LAPALTSTO
Westerlund Toni Antero Rovaniemi LAPALTSTO 

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Puhakka Jari Petteri  

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Ehrukainen Ossi Tapio Sodankylä  LAPALTSTO
Kontio Markku Tapani Rovaniemi  LAPALTSTO
Kuusela Toni Petteri Rovaniemi  LAPALTSTO
Marjeta Jaska Kalervi Keminmaa  LAPALTSTO
Poikonen Petri Juhani Rovaniemi  LAPALTSTO
Rainio Olli Aulis Tornio  LAPALTSTO
Rissanen Tommi Tapio Rovaniemi  LAPALTSTO
Tuovinen Joni Santeri Sodankylä  LAPALTSTO

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Autio Erkki Sameli Ossian Inari  LAPALTSTO
Chassany Eric Pierre Baptiste Muonio  LAPALTSTO
Hakkarainen Tuomas Artturi Rovaniemi  LAPALTSTO
Halttunen Teemu Antero Kemi  LAPALTSTO
Kassinen Esa Salomo Pello  LAPALTSTO
Leppiaho Tiina Liisa Maria Rovaniemi  LAPALTSTO
Mäki Harri Mikael Rovaniemi  LAPALTSTO
Niinikoski Hannes Viljami Rovaniemi  LAPALTSTO
Rantanen Oskari Johannes Rovaniemi  LAPALTSTO
Roslöf Kari Pekka Rovaniemi  LAPALTSTO
Virtanen Mikael Viljam Rovaniemi  LAPALTSTO

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Ikäläinen Joni Juhani Rovaniemi  LAPALTSTO
Tepsa Taneli Juhani Sodankylä  LAPALTSTO
Ylinen Henri Anton Enontekiö  LAPALTSTO

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Arvola Antti Hannes Rovaniemi  LAPALTSTO
Aula Tomi Markus Keminmaa  LAPALTSTO

Erola Aaro Elias  Rovaniemi LAPALTSTO
Haapanen Ville Hans Valtteri Sodankylä LAPALTSTO
Harpela Niko Sebastian  Rovaniemi LAPALTSTO
Hirvelä Juha-Matti Johannes Rovaniemi LAPALTSTO
Inkeröinen Mikko Tapani Rovaniemi LAPALTSTO
Kankaanpää Antti-Heikki Matias Rovaniemi LAPALTSTO
Keskiaho Jesse Tapio  Rovaniemi LAPALTSTO
Koskinen Leevi totti Matias Rovaniemi LAPALTSTO
Lakso Lauri Kalevi  Rovaniemi LAPALTSTO
Mursu Juhani   Posio  LAPALTSTO
Mämmilä Pekka Juhani  Rovaniemi LAPALTSTO
Ollila Matti Tapani  Rovaniemi LAPALTSTO
Ruonakoski Jyrki Mikael  Rovaniemi LAPALTSTO
Räinä Jussi Antero  Rovaniemi LAPALTSTO
Sinisalo Tuomas Artturi  Rovaniemi LAPALTSTO
Tumelius Sakari Matias  Rovaniemi LAPALTSTO
Töyräs Toni Verneri  Rovaniemi LAPALTSTO
Välitalo Ville Antti Tapani Rovaniemi LAPALTSTO
Ylikärppä Petteri Juho Tapio Simo  LAPALTSTO 

 
Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI

Huovinen Teemu Santeri Rovaniemi LAPALTSTO
Javarus Jyri Mikael Rovaniemi LAPALTSTO
Kangas Aleksi Matias Rovaniemi LAPALTSTO
Karvonen Antti Mikael Rovaniemi LAPALTSTO
Kiemunki Joni Kristian Sodankylä LAPALTSTO
Kreivi Fredrik Arthur Tornio LAPALTSTO
Näkkäläjärvi Janne Oula Enontekiö LAPALTSTO
Palokangas Heikki Tapani Rovaniemi LAPALTSTO
Pekkala Mikko Matias Rovaniemi LAPALTSTO
Pohtila Olli-Pekka Salla LAPALTSTO
Törmänen Jussi-Artturi Pelkosenniemi LAPALTSTO
Ylinenpää Markus Tapani Rovaniemi LAPALTSTO
 

KEMI Sauvosaarenkatu 5 puh. 016-221 814
TORNIO Satamakatu 8 puh. 016-481 242

www.kultaoptiikkakemppainen.fi

Kellot, korut, lahjaesineet, silmälasit, aurinkolasit

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

 Ma–Pe 9.00–17.00 • La 9.00–14.00

Aavasaksa
Puh. +358 16 578 301
Avoinna: ma-pe 8–20, la 8–20, su 10–20
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Oltermannin hiihto 2021
75. Oltermannin hiihto järjestettiin ensim-
mäistä kertaa Lapissa. Kilpailun pitkät ja 
kunniakkaat perinteet asettivat meidät, 
järjestelyorganisaation eri tehtävissä toi-
mineet, erityisen vaativaan tehtävään. Kil-
pailun Oltermannina toimi kenraalimajuri 
Markku Myllykangas. 

Lyhyesti sanottuna Olter-
mannin hiihdon tarkoi-
tuksena on tuoda hiihto-
suunnistusviestinä joukku-
een viesti lähdöstä maaliin 
Oltermannille. 

Kilpailussa kunnioitet-
tiin ErOsSau:n perinteitä. 
Kilpailun lähtö oli Sau-
nakankaan muistomerkiltä 
Savukoskelta. Maali oli 
Joutselän patsaalla Sodan-
kylässä. 

Kilpailun perinteiden 
mukaisesti lähdössä oli 
Maavoimien esikunnasta 
paikalle tuotu Olterman-
nin kanuuna.

Hiihto toteutettiin kaksi-
osaisena hiihtosuunnistus-
viestinä. Kokonaismatka 
oli noin 100 km. Se tietysti 
riippui joukkueen reittiva-
linnoista. Osuudetkin voi-
daan suunnitella kullekin 
parille sopiviksi. Ankku-
riosuuden hiihtää upseeri 
yksin. Ankkuriosuus hiih-
detään yön tulosten mukai-
sesti takaa-ajolähtönä 
siten, että ensimmäisenä 
maaliin tullut joukkue on 
voittaja. Aaltolähdöllä var-
mistutaan siitä, että kaikki 
joukkueet pääsevät maaliin 
kohtuullisessa ajassa. 

En ole itse osallistunut 
Oltermannin hiihtoon. 
Perehdyin kilpailuun 2019 
Savonlinnassa. Sain koh-
tuullisen hyvän näkemyk-
sen siitä, minkälaiset järjes-
telyt kilpailu vaatii. Samalla 
kertaa myös meidän aivan 
keskeiset toimijat, ratames-
tarit Antti Tepsa ja Pertti 
Itkonen saivat perehdytyk-
sen kilpailuun. 

Kilpailun osalta saimme 
käskyn järjestää kaikille 
samanlaiset hiihtoväli-
neet. Se oli kaiken kaikki-
aan onnistunut ratkaisu, 
jota toivottavasti jatketaan 
myös tulevissa kilpailuissa.  

Kilpailuun osallistui 
13 joukkuetta. Erityisesti 
A-sarjan joukkueita jäi 
pois kilpailusta koronati-
lanteesta johtuen. Reser-
viläisten asenne ja omis-
tautuminen kilpailuun oli 
ihailtavaa. 10 joukkuetta 
eri puolilta Suomea osallis-
tui kilpailuun koronatilan-
teesta huolimatta. 

Lapin kevään kelit
Kilpailun ajankohta 29.3.-
1.4.2021 oli juuri pääsäisen 

alla. Tiedostimme ajan-
kohdan mahdolliset vaih-
televat sää- ja keliolosuh-
teet. Keli todellakin oli 
haastava, niin järjestäjille 
kuin myös kilpailijoille.

Kilpailun edeltävinä päi-
vinä orastava hankikanto 
katosi vesi- ja räntäsatee-
seen. Keli on vanha "Som-
piolainen karhutappokeli". 
Jopa pitkillä metsäsuk-
silla varustettu kestävyys-
urheilija meni niin sano-
tusti "pohjia myöten". Kun 
osuuden pituus oli keski-
määrin 20 km ja se ensin 
tiedusteltiin ja hiihdet-
tiin päivällä ja sitten "hana 
pohjassa" illalla/yöllä niin 
oli varmasti riittävästi 
"kuormaa" viestinviejille.  

Onneksi sää yön kulu-
essa hieman viileni ja 
aamulla oli osin jopa len-
tokeli. Yön osuuden lop-
pupuolella reittivalinnat 
ja jopa karkeat suunnis-
tusvirheet muokkaisivat 
selkeät erot joukkueiden 
välille. Välimaalissa jouk-
kueiden välillä oli useampi 
tunti aikaeroa. Sellaisiksi 
erot muodostuvat ammat-
tilaisten ja harrastajien 
välille. Kilpailuun osallis-
tui useampi edellisenä vii-
konloppuna miesten hiih-
don 50 km Suomen mes-
taruuskilpailuun osallistu-
nutta hiihtäjää.  

Itse kilpailumaaston 
osalta halusin sen olevan 
erilainen kuin muutama 
aiempi kilpailu. Samalla 
oli tavoitteena antaa kuva 
Lapin erilaisista maastoista 
ja olosuhteista. Maasto 
valittiin ja rata suunni-
teltiin siten, että aurat-
tuja teitä oli vähän käytet-
tävissä. Saadun palautteen 
perusteella onnistuimme.

Kilpailusta tuli juuri niin 
jännittävä ja haastava kuin 
olimme halunneet. Kil-
pailussa johtopaikka vaih-
tui useita kertoja. Kuvaa-
vaa kilpailun haasteesta oli 
se, että voittanut joukkue 
Suur-Savon reserviläiset 
olivat 30 minuuttia kärkeä 
jäljessä, kun kilpailusta oli 
hiihdetty ensimmäinen 
neljännes.  

Kilpailun 
erityispiirteitä

Koronasta johtuen kilpai-
lussa ei ollut perinteistä 
maastomajoitusta eikä ylei-

Kisa valmiina lähtöön Saunakankaan 
muistomerkiltä Savukoskelta.

Oltermanni haastattelee 
viestinviejiä.

söä kutsuttu seuraamaan 
tapahtumaa. Kilpailujouk-
kueet saivat käyttää kolmea 
autoa perinteisen kahden 
sijasta. Peräkärryjen käyttö 
kiellettiin tiestöstä ja keli-
olosuhteista johtuen 

Kilpailun seurantaan 
käytettiin gps-seurantaa. 
Mikäli et ole vielä katso-
nut kilpailua "netistä", niin 
käyppä kattomassa osoit-
teesta https://www.gpsseu-
ranta.net. Kilpailun aikana 
johtopaikka vaihtui use-
ampaan otteeseen. 

Turvallisuustoiminta 
toteutettiin jämäkästi Mus-
tosen Jarnon johdolla. 
Auraamaton kaira edellytti 
hieman erilaisia ratkaisuita. 
GPS-seuranta antoi koh-
tuullisen tilannekuvan. Val-

mistauduimme evakuoi-
maan maastosta kelkoilla, 
mutta itse kilpailun aikana 
ei evakuointeja tarvittu.  

Valitettavasti emme voi-
neet kutsua Oltermannin 
hiihtoon perinteisesti kuu-
luvia kutsuvieraita, kilpai-
lun konkareita, normaa-
lilla tavalla. Heillä olisi var-
masti ollut monta Olter-
mannin hiihdon tarinaa 
menneiltä vuosilta ker-
rottavana. Toivottavasti 
ensi vuonna kilpailu voi-
daan toteuttaa perinteisellä 
tavalla.  

Oltermannin hiihdon 
henki

Reserviläisissä elää todel-
linen Oltermannin hiih-
don henki. Vastaavaa hui-

keaa perinpohjaista paneu-
tumista ja asennetta en 
ole viime aikoina kohdan-
nut. He ovat aivan huikeita 
sotilaita mihin tahansa 
tehtävään! Kilpailujouk-
kueissa oli lähes maajouk-
kuetason hiihtäjiä. Jos et 
itse ollut paikalla niin voi 
vain kuvitella, että min-
kälaista vauhtia lumi-
pukuinen sotilas hiihtää 
sotilassuksilla "wassu" ja 
"kuokka" olivat heti hiihto-
tyyli, kun maasto sen mah-
dollisti. "Kokkeileppa itte 
vetästä Kommatin hiihtos-
tadionilta mäki Kommatin 
majan suuntaan mettäsuk-
silla "wassulla" ylös." 

Viestin suunnittelu ja 
valmistelut ovat keskei-
nen osa kilpailua. Kilpai-

luhenkisyys oli lähes käsin 
kosketeltavaa. Se huokui 
kasarmilla niin tankkauk-
sen, varusteiden virityk-
sen, suksien voitelun kuin 
radan suunnittelun parissa. 

Kokemuksella, erilai-
silla analyyseillä ja arvi-
oilla luodaan edellytykset 
menestykselle. Toki suun-
nitelman toteuttaminen 
maastossa lopulta ratkaisee 
menestyksen. Maastontie-
dustelun merkitys koros-
tui aamuyön tunteina, kun 
johdossa ollut joukkue 
ajautui Kelujärven seutu-
villa aivan väärille urille ja 
samalla menivät mahdolli-
suudet ihan kilpailun kär-
kisijoille.   

"Lapin Oltermanni" 
Onnistuimme "ensikerta-
laisena" erinomaisesti vaa-
tivat perinteet omaavan 
Oltermannin hiihdon jär-
jestämisestä. Jääkäripri-
kaatissa on korkea osaa-
minen erilaisten kilpai-
lun järjestämiseen. Kiitos 
vielä kaikille järjestelyor-
ganisaatiossa toimineille, 
niin henkilökunnalle kuin 
myös reserviläisille. Jääkä-
riprikaatin tapaan pienellä 
tiimillä, kovalla työllä, teh-
tiin huipputulos! 

Saamamme palaute oli 
kiitettävää. Olosuhteet 
kilpailun järjestämiseen 
Lapissa olivat lopulta kui-
tenkin kaiken kaikkiaan 
hyvät. Kyllä siinä Helsingin 
miehet hieman ihmetteli-
vät Lapin kairoja ja kelejä. 

Alue tarjoaa myös jat-
kossakin erillä tapaa haas-
tavia maastoja kilpailun 
järjestämiseen.

Onnea ja menestystä 
vuoden 2022 Oltermannin 
Hiihdon järjestäjille!

Kilpailun johtaja, 
Lapin aluetoimiston 

päällikkö
Everstiluutnantti 

Arto Vaarala 

ps. Seuraavaksi met 
osallistuhtan Jukolan 

viesthiin  Lapin reservi-
läisten joukkueella! 

Tulehan mukhan! 
Tai käyppä ainaki

 iltarasteilla. 

Maali Joutselän patsaalla Sodankylässä.
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Lapin Reserviläispiiri ry onnittelee jäseniään merkkipäivien 
johdosta ajalta 1.7.2021–30.9.2021
94 vuotta
 18.09.  Alikersantti  Alatalo Niilo
 
85 vuotta
 12.07.  Ylikersantti  Teppola Aarno 
 23.07.  Kersantti  Vierelä Toivo
 25.08.  Vääpeli  Laajala Esko
 30.09.  Kersantti  Lappalainen Jorma
 
80 vuotta
 12.08.  Korpraali  Miilumäki Jouni
 30.08.  Kersantti  Alakärppä Pentti
 07.09. Kersantti  Kaltiolumpu Olavi
 
75 vuotta
 16.07.  Kersantti  Uusitalo Pentti
 22.07.  Alikersantti  Pääkkönen Erkki
 20.08.  Korpraali Kähkönen Pauli
 28.08.  Alikersantti  Lusenius Raimo
 05.09.  Alikersantti  Vaarala Veikko
 
70 vuotta
 14.07. Luutnantti  Gammelin Pertti
 

60 vuotta
 06.07.  Sotilasmestari  Keto-Tokoi Markku
 07.07.    Pasanen Satu
 15.07.  Korpraali  Eskelinen Rolf
 20.07.  Ylikersantti  Janhonen Jukka
 23.07.  Alikersantti  Murtola Jukka
 24.07.  Kersantti  Poikela Heikki
 27.07.  Ylikersantti  Virkkula Jouni
 28.07.  Ylivääpeli  Salmikivi Kari-Pekka
 30.07.  Ylivääpeli  Koivula Hannu
 11.08.  Alikersantti  Peurasaari Hannu
 12.08.  Sotamies  Piuva Tauno
 19.08.  Vääpeli  Niska Matti
 20.09.  Ylivääpeli  Strand Kari
 30.09.  Alikersantti  Peuranen Pekka
 
50 vuotta
 04.08.  Alikersantti Särkisaari Petri
 12.08.  Kersantti  Karttunen Petri
 14.08.   Franzen  Peter
 23.08.  Kersantti  Lamminsivu Esko
 16.09.  Jääkäri  Kangasniemi Markku
 25.09. Korpraali  Laivamaa Mikko
 26.09.  Ylikersantti  Onkamo Mika

Lähde: Reserviläisliiton osoiterekisteri

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

Alkkulanraitti 38, YLITORNIO • Puh. 040 509 0030

Tähtikampaamo
Annu Niskala

Nähdään
!

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

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

@tahtikampaamo • fb.com/Tahtikampaamo

Kotiapu 
Rajatonta Hoivaa

tvPal eluse elituottaja!

040 706 8910
riitta.irva@hotmail.com

Jouko Kauvosaari 0400 692 592

Tmi Tomi Rautio
040 720 2314

Hautakivien lisänimi-
kaiverrukset 

Hautakivien entisöinnit

Länsipuolentie 91a, 95780 Sirkkakoski
info@hautakivikaiverrus.�.
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Tornion Sairaskotisäätiö
Pitkäkatu 7, 95400 Tornio
saarenvire@saarenvire.fi

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

Tule kokeilemaan kävelyrobottia Saarenvireeseen!

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

Soita ja sovi 
tapaaminen, 

me  
tarjoamme 

kahvit.

Attendo Katajahovi
Attendon Mummola-hoivakodit tarjoavat ikäihmisille ja muisti

-sairaille monipuolista tukea, lyhytaikaista hoivaa, seuraa ja 
virikkeellistä toimin-taa – sekä omaa rauhaa, kodinomaisessa 
huoneessa. 

ATTENDO KATAJAHOVI
Asematie 1, 95600 Ylitornio

Hoivakodin johtaja
Eija Lakkapää p. 044 494 3580 

rmsahko@outlook.com

www.ybt.�

Lapin reservipiirien vuoden toimijat ja 
tulevasta toiminnasta
Lapin Reserviupseeripiiri 
piti kevätkokouksensa pel-
kästään etäkokouksena 
ensimmäistä kertaa histo-
riassaan. Lapin Reserviläis-
piiri kokoontui ns. hybri-
dimallilla, missä muutama 
palkittava oli paikan päällä 
Toramolla muiden osallis-
tuessa kokoukseen etäyh-
teyksin. Yksi korona-ajan 
opetuksia on varmasti 
tulevaisuudessakin se, että 
kokoukset pidetään enene-
vässä määrin joko yksin-
omaan etäkokouksina tai 
vähintäänkin hybridimal-
lilla, missä osa väestä tulee 
paikalle osan osallistuessa 
etäyhteydellä. 

Annukka 
Kurvinen vuoden 
reserviupseeriksi

Vuoden reserviupseeriksi 
Lapissa valittiin Rova-
niemen Reserviupseeri-
kerhosta yliluutnantti res 
Annukka Kurvinen, joka 
veti Lapin Turpo-tietäjä 

kilpailun järjestelytoimi-
kuntaa. Vuoden ampujaksi 
valittiin Reservin ampu-
mamestaruuskilpailuissa 
pistoolilajeissa kolmeen 
Suomen mestaruuteen 
yltänyt luutnantti res Jari 
Javarus. Tänä vuonna ei 
voitu valita vuoden urheili-
jaa, koska enää ei ole saatu 
pisteitä kuntokorttisuori-
tuksista. Tästä puutteesta 
on viety sanaa Reserviläis-
urheiluliiton kautta liitto-
jen suuntaan.

Vuoden pieneksi yhdis-
tykseksi valittiin Ylitor-
nion Reserviupseerit ja 
vuoden suureksi yhdis-
tykseksi valittiin Rovanie-
men Reserviupseerikerho. 
Palkittavat kerhot saadaan 
liiton toimintakalenterin 
pisteytyksen perusteella.

Seppo Rautiainen 
vuoden 

reserviläiseksi
Piirien toiminnanjohtaja, 
majuri res Seppo Rautiai-

nen valittiin Lapin Reser-
viläispiirin vuoden reser-
viläiseksi. Vuoden urhei-
lijaksi valittiin sotilasmes-
tari res Nuutti Holopainen. 
Saman yhdistyksen soti-
lasmestari res Kari Neva-
lainen valittiin vuoden 
ampujaksi. Vuoden mal-
liyhdistykseksi valittiin 
Inarin Reserviläiset ja 
vuoden jäsenhankkijaksi 
ylivääpeli res, Rovaniemen 
Reserviläisten puheenjoh-
taja Pasi Ruokanen. Ruo-
kanen hankki vuonna 2020 
38 uutta jäsentä Reservi-
läisliittoon.

Koronarajoitukset 
peruuttavat edelleen 

toimintaa
Tältäkin vuodelta joudu-
taan peruuttamaan toi-
mintaa koronapandemian 
jatkumisen vuoksi. Touko-
kesäkuun vaihteeseen 
suunniteltu tutustumis- ja 
yhteistyömatka Kirkkonie-
meen Norjan Reserviup-

seeriliiton (NROF) edusta-
jien luo siirretään ensi vuo-
delle. Samoin Kalottitapaa-
misen 50 vuotisjuhlatapaa-
minen siirretään toistami-
seen ensi vuodelle. Tämän 
vuoden osalta Sotahistori-
allinen matka peruutetaan 
kokonaan.

Ensi vuodelle kasaantuu 
kaksi merkittävää tapah-
tumaa. Sovelletun Reser-
viläisammunnan Suomen 
mestaruuskilpailut ammu-
taan näillä näkymin heinä-
elokuun vaihteessa 2022 
Heinuvaaran maastossa 
Rovajärven ampumakent-
täalueella. Elo-syyskuulla 
2022 saadaan toivottavasti 
vihdoin kahden vuoden 
odottamisen jälkeen jär-
jestettyä Kalottitapaamisen 
50-vuotisjuhlatapaaminen 
Toramolla.

Tero Hyttinen

Aavasaksan Taksiasema
Puh. 0100 5134
24 h päivystys

myynti: merja.aavasaksantaksiasema@gmail.com

+358 100 5134
www.aavasaksantaksiasema.fi

Teollisuustie 16, YLITORNIO

• Maalämpökaivot
• Vesikaivot
• Vesikaivojen

puhdistukset
• Teräsputki-

paalutukset
Maalämpö on 
luontoystävällistä
uusiutuvaa energiaa.
Ota yhteyttä ja säästä.

HEI ME 
PORATAAN
HEI ME 
PORATAAN

Puhdasta lämpöä luonnosta.
Säästä lämmityskuluissa

JOPA 70 %.

Puhdasta lämpöä luonnosta.
Säästä lämmityskuluissa

JOPA 70 %.
Muista 
kotitalousvähennys.

Pyydä tarjous!

050 592 1909 / Kai  
info@juvatec.com    
www.juvatec.com

www.log45.� – Klikkaa sisään!
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Lapin Reservipiirien Pistooliampumahiihtojen  
mestaruuskilpailut Toramolla 10.04.2021

                                         Ammunta    Sakko     Hiihto        Loppuaika
H.
1. Pasi Jäntti Keminmaan Res.       85 pist.       5.00 min  18.58 min   24.58 min

H. 50
1. Hannu Oinas, Keminmaan Res.    81 pist.       6.20 min  15.37 min   21.57 min
2. Rauno Simula, Keminmaan Res.  50 pist.      16.40 min  19.00 min  35.40 min
3. Kari Hiltunen, Roi Res                   16 pist.      28.00 min  18.35 min   46.35 min

H. 60
1. Erkki Ruokanen, Roi Res              66 pist.      11.20min    16.26 min  27.46 min
2. Kari Nevala, Roi Res                      68 pist.     10.40 min    21.26 min  32.06 min
3. Pasi Ruokanen, Roi Res                65 pist.     11.40 min    33.30 min   45.10 min

H. 80
1. Oiva Lukkari, Roi Res                    24 pist.     25.20 min   19.54 min   45.14 min

Kolmimiehinen joukkuekilpailu
1. Keminmaan Reserviläiset
Pasi Jäntti, Hannu Oinas, Rauno Simula           82.35 min

2. Rovaniemen Reserviläiset
Erkki Ruokanen, Kari Nevala, Pasi Ruokanen       105,02 min

Hyödynnä ruotsin heikko kruunu!
Ostamalla jokivarren suurimmasta eräliikkeestä säästät selvää rahaa.

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

Chiruca Nevada plus  
Laadukas ja kevyt eränkävijöille 
tehty vaelluskenkä  
Nyt vain

188€ 

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

Heti varastosta

Laaja valikoima
Luoteja ja panoksia 

706 € 

Säästä rahaa ja osta 
Ultracom koiratutkasi 
meiltä!  
Ultracom R10

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

KOIVUKLAPEJA
LÄNSIRAJALLA 
P. 0400 830 031 

Simo Rousu     
Ylitornio 
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• www.lakkapaa.com •

Varikonkatu 3 • 95420 Tornio
Teollisuustie 13 • 96320 Rovaniemi
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Tarjoamme metsänomistajille puukaupan 
lisäksi kattavat metsän- ja luonnonhoitopal
velut sekä parhaan tavan kartuttaa metsään 
perustuvaa varallisuutta. Otathan yhteyttä, 
niin sovitaan tapaaminen. 

PUUKAUPPAA JA
METSÄPALVELUITA

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

 www.metsaforest.com

Miekojärven alueella.

Antennit asennettuina
Häiriömittaukset alk. 0 €

KYSY TARJOUS

Nyt teräväpiirtolähetykset... kysy lisää!

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.

Tarkista ja päivitä maanpuolustusrekisteriin sähköpostiosoitteesi, jotta voit vastaanottaa jäsentiedotteita
piiriltäsi sekä liitoltasi.
RUL: https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/Extranet/kirjaudu.aspx?ReturnUrl=%2fextranet
RES: https://www.reservilaisliitto.fi/kirjaudu




