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ystävät

Seppo Rautiainen
piirien tj

Ilmastonmuutos uhkaa turvallisuuttamme

Lapin Reserviupseeripiiri ry

Hyvin lämpimän ja levätyn kesän jälkeen on akut täynnä
virtaa syksyn rientoja varten.
Kesäaika meni yhdistyksissä erilaisten ammuntojen ja
kokousten parissa, yhdistysten vuosipäiviä ei juuri ole
vietetty, nähtäväksi jää siirtyvätkö ne vielä kerran vai
peruuntuvat.
Lukiolaisille suunnattu Turpotietäjä-kilpailu lähestyy ja
liitoista odotetaan lisäinfoa kisan käynnistämiseksi, Lapin
piirien osalta viimevuotinen kisan tuomariraati jatkaa
Annukka Kurvisen johdolla. Toivottavasti tänä vuonna
saadaan lisää lukioita lähtemään mukaan.
Yhdistysten syyskokoukset lähestyvät ja tämän lehden
loppupuolella on syyskokousilmoitukset.
Syyskokouksissa valitaan taas yhdistyksiin uudet toimijat, toimintasuunnitelmat ja talousarvio seuraavaksi kaudeksi, jäsenet olkaa aktiivisia ja tulkaa kokouksiin vaikuttamaan.
Tänäkin vuonna pyrimme järjestämään Toramon reserviläistalolla Itsenäisyyspäivän aattoillan juhlan, tämäkin
olisi oiva mahdollisuus tavata reserviläiskentän aktiiveja
kasvotusten, kun kohta kahteen vuoteen ei ole tavattu
pandemian vuoksi, mutta toivottavasti kohta olemme
voiton puolella ja toiminta normalisoituisi vakiintuneisiin uomiinsa.
Alkukesästä pidettiin maaottelumarssitapahtumia
ympäri maakuntaa ja viimeistään nyt on hyvä tilaisuus
kasvattaa reserviläiskuntoa hirvimetsällä samoillen, kaatolupia tuli hieman vähemmän kuin vuosi sitten. Ei muutako saalisorret notkumaan.
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Tuoreessa Valtioneuvoston
tilaamassa raportissa todetaan,
että ilmastonmuutoksen vaikutuksia turvallisuuteen pitäisi
ennakoida nykyistä paremmin.
Yksi uhka syntyy, jos ilmastotoimia päädytään tekemään
epätasa-arvoisin keinoin. Myös
ilmastonmuutokseen liittyvät
pakolais- ja muuttovirrat voivat
aiheuttaa huomattavaa epävakautta mm. Suomelle. Tämän
totesi jokin vuosi sitten Rovaniemellä turvallisuusseminaarissa vieraillut Kenraaliluutnantti Esa Pulkkinen.
Turvallisuuttamme eivät
uhkaa niinkään hirmumyrskyt
tai tuhotulvat, joista niistä tänä
kesänä Keski-Euroopassa saatiin ennakkomakua. Kun vaikutukset jaetaan kolmeen tasoon:
suoriin, ketjuuntuviin ja siirtymävaikutuksiin. Näin meidän
voidaan enneminkin ketjuuntuvien ja siirtymävaikutusten
piirissä esim. maahanmuuttopaineiden kasvun, yhteiskunnan polarisaation, taloudellisen
ja alueellisen eriarvoistumisen
kautta.
Merkkejä polarisaatiosta
meillä on jo ollut mm. turpeenkäytön nopean lopettamisen aiheuttaman keskustelun
tai polttoaineen hintojen korotuskeskusteluiden osalta. Äkkinäiset ilmastopäätökset voivat
tehdä asumisen kotimaakunnassamme huomattavasti haasteellisemmaksi kuin suurimmissa kaupungeissa, joissa vaikkapa sähköautoihin siirtyminen on maaseutumaista pitkien etäisyyksien Lappia helpompaa. Oma lukunsa on vielä
mitä tuo autokannan sähköisty-

misen kiihdyttäminen vaikuttaa
puolustusvalmiuteemme. Taistelukentällä latauspisteet voivat olla
kortilla ja vaikka niitä löytyisikin
niin toimivatko ne ja onko aikaa
odottaa tunnin toista ajan akun
latautumista?
Geopoliittisesti meillä Venäjän
naapurina on tähän vielä erityinen näkökulma. Venäjän talous
perustuu suurelta osin fossiilisten polttoaineiden vientiin.
Kun maailma sähköistyy autojen
osalta eivät fossiiliset polttoaineet
käy kaupaksi. Tämä voi aiheuttaa
monenlaisia heijastusvaikutuksia turvallisuuteemme. Enkä tarkoita, että olisimme sotilaallisten
manöövereiden kohteena naapurimme taholta.

Ensi vuosi on jo
toiminnan vuosi
Koronapandemian aiheuttamista
rajoitteista ja peruuntuneista
tapahtumista ei haluttaisi puhua.
Kuitenkin tämä fakta saneli puolentoista vuoden ajan, mitä saatoimme järjestää ja mitä emme

myös maanpuolustuksen tapahtumarintamalla. 50. Kalottitapaamisen juhlatapaamista jouduimme siirtämään jo toisen
kerran tältä vuodelta ensi vuodelle yhdessä norjalaisten, ruotsalaisten ja virolaisten maanpuolustajien kanssa.
Alun perin meillä piti olla
tänä vuonna Sovelletun Reserviläisammunnan SM-kilpailut
Rovajärven maastoissa. Ne siirtyivät, kun viime vuodelta nuo
SM-kisat Niinisalossa jätettiin
väliin ja Niinisalossa järjestettiin tämän vuoden mestaruuskilpailut. Tämä tulee olemaan
suuri piirien yhteinen ponnistus, jotta kisat saadaan onnistumaan. Uskon, että näin myös
tapahtuu.
Tekijöitä tarvitaan myös
Lapista eri tehtäviin. Tähän
varaudumme eri tavoin. Viikon
päästä Toramolla on SRA tuomarikurssi, josta hyppäys SRA
SM-kisoihin toimitsijatehtäviin
on jo matalampi. Myös huolto,
ensiapu jne. kaipaavat tekijöitä.
Ottakaa yhteyttä ja olkaa kuulolla. Tervetuloa mukaan kisaorganisaatioon.
Toivotan Lapin nuijan lukijoille hyvä alkavaa syksyä. Ladataan akkuja vielä ruskan kultaamassa luonnossa kukin tavallamme. Muistetaan kuitenkin
turvallisuus. Metsästäjä – Varmista maalisi, tarkista tausta
ennen kuin liipaiset. Jos et ole
varma, jätä ampumatta. Ampumatonta laukausta ei koskaan
tarvitse katua.
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Kohti ”normaalia”
Lapin Reserviläispiirin hallitus
kokoontui pitkästä aikaa pääosin livenä elokuun lopussa.
Lukuisten etäkokousten jälkeen
oli todella mukava myös tavata
niin monia jäseniä naamatusten.
Toiveena olisi jo päästä pikkuhiljaa siirtymään kohti normaaliajan yhdistystoimintaa. Perinteisiä sotahistoriallisia ryhmämatkojakin jo odotellaan.
Syksy on suunnittelun aikaa,
hallitukset kokoontuvat ja tulevan kauden toimintasuunnitelmia aletaan tekemään. Toivomme saavamme jäsenistöltä
hyviä esityksiä ja uusia ideoita
tulevalle kaudelle, joita voimme
sitten esittää syyskokouksissa,
joissa tehdään päätökset talousarvioista ja toimintasuunnitelmista.
Tulevana vuonna meitä lappilaisia reserviläisiä tulee työllistämään reilusti SRA-SM kisat,
jotka pidetään heinä- elokuun

vaihteessa Rovajärven ampumakenttäalueella. Sinne tulemme
tarvitsemaan paljon yhteistä
ponnistusta.

Perinnetyö
Sotien 1939–1945 Lapin Perinneyhdistys ry:n perustava
kokous pidettiin 25.8.2021
Rovaniemellä. Tämä perinneyhdistyksen toiminta on tarkoituksena aloittaa ensi vuoden
aikana.

31.8.2021 Naulattiin ja vihittiin Ylitornion kirkossa Lapin
Lottaperinneyhdistyksen Ylitornion lippu. Lippua olivat naulaamassa kolme Lottaa ja yksi
rintamaveteraani sekä lukuisa
joukko arvovaltaisia kutsuvieraita. Lapin aluetoimiston päällikkö evl. Arto Vaarala esittäessään puolustusvoimien tervehdystä siteerasi niin osuvasti jalkaväen kenraali Adolf Ehrnroothia:
”Kansa, joka ei tunne historiaansa, ei voi rakentaa tulevaisuuttaan”
Hyvää alkanutta syksyä
Terveisin

Simo Rousu
puheenjohtaja
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• Lapin aluetoimisto •

Kunto ja sen mittaaminen
Kesällä Wäylällä lohta
soudellessani mietin, että
mistä tällä kertaa kirjoittaisin Lapin Nuijaan. Sattumalta näin iltapäivälehden, jossa oli pääministeri
Sanna Marinin haastattelu.
Hän harjoittelee tavoitteenaan Cooperin testissä 3000 metriä. Pyörittelin pääministerin itse itselleen asettamaa tavoitetta
monelta kantilta. Jo lähtökohta, että Sanna Marin on
nainen, vaimo, äiti, pääministeri ja vielä puolueensa
puheenjohtaja, niin pidän
tavoitetta näistä lähtökohdista tarkasteltuna erityisen korkeana. Hän on
ilmeisesti kuitenkin harrastanut kestävyysjuoksua
nuoruudessaan. Joka tapauksessa "kolomen tonnin
Coopperi" on nykyään
harvinaista, jopa miehillä,
mutta vielä harvinaisempaa naisilla.
Meillä itse kullakin
tuntuu aika ajoin, että
arki on ruuhkavuosina
yhtä "rumpaa". Silloin on
helppo jättää omat harrastukset taka-alalle ilman
pahaa omaa tuntoa. Luulen
kuitenkin, että meidän
pääministerin kalenteriin
on paljon vaikeampi sovittaa juoksulenkit. Kyllä siinä
pääministerin kabinetti saa
sovitella aikatauluja, jotta
Sanna juoksulenkille ehtii.
Toisaalta Sanna Marinilla ei kuvien perusteella

ole juurikaan ylimääräistä
"taakkaa" kannettavanaan.
Kaikilla meillä se on kuitenkin ihan asennekysymys. Syö sen verran kuin
kulutat, niin pysyt normaalissa painossa. Toki,
jos harrastat voimailulajeja
ei meidän BMI-mittari ole
oikea tapa mitata pituus paino indeksiä.

Tavoitteen
asettelusta
Olen seurannut hämmentyneenä ja osittain huvittuneena keskustelua puolustusvoimien uusista fyysisen kunnon testeistä. Testien vaatimukset ja tavoitetasot ovat pitkällisen
suunnittelut ja kokeiluiden
tuloksia. Minun mielestä
ne ovat ihan hyvät. Mutta
eri tasojen määrittäminen
näyttää olevan erityisen
vaikeaa.
Jotenkin tuntuu, että
tässä suorituskykyjen
kehittämisessä "punainen lanka" katoaa ihan
loppumetreillä. Me kehitämme sodan ajanjoukkoja
ja -suorituskykyjä entistä
haastavammalle taistelukentälle. Operatiivinen
käyttäjä hyväksyy tavoitteet. Joukkojen tavoitteet edellyttävät materiaalia, kalustoa ja järjestelmiä, jota osaava henkilöstö
käyttää. Henkilöstön osaaminen muodostuu koulu-

tuksen ja harjoittelun jälkeen. Karkeasti yksinkertaistaen kasarmilla koulutetaan ja metsässä harjaannutaan mahdollisimman
todellisissa olosuhteissa.
Hyvän, siis haastavan ja
tehokkaan, harjoituksen
jälkeen on kaikilla "takki
tyhjä", vaikka ei olla pari
viikkoa harjoittelemassa.
Näyttää siltä, että ammattisotilaan suorituskykyvaatimuksien tasoja määritettäessä on unohdettu nämä
"prinsiipit". Lähtökohdaksi
halutaan määrittää rauhan
ajan normaalin työskentelyn rasittavuus. No toivottavasti tämä soutaminen
ja huopaaminen joskus
loppuu ja otetaan järki
käteen. Me olemme töissä
vain ja ainoastaan poikkeusoloja varten. Toivottavasti tämä kirkastuu myös
itse kullekin ammattisotilaalle jossakin vaiheessa.
No mitäpä sitten, kun
pääministeri pääsee tavoitteeseensa? Tähän johtopäätökseen tulin, kun näin
kuvan Sannasta juoksemassa ja turvamies ajoi
"skuutilla" perässä. Oliko
Sannan vauhti jo nyt
liian kova turvamiehelle?
Mikäli testijuoksu suoritetaan yleisurheilukentällä,
niin keskivertovarusmies
tai -nainen olisi noin puolitoista kierrosta Sanna jäljessä. Siis yli kuusisataa
metriä. Sanna on heitä kes-

kimäärin viisitoista vuotta
vanhempi. Jotain täytyisi
kyllä tehdä.
No, mutta jos Sanna
juoksisi sotilaiden kanssa
testin alimman tason vaatimusten mukaisesti, niin
ammattisotilas jäisi kilometrin. Sanna siis ohittaisi
kaksi kertaa ammattisotilaan ja jättäisi vielä puoli
kierrosta.
Viisiportaisen asteikon mukaan Sanna saavuttaa siis kevyesti kaikkein kovimman ammattisotilaalle määritetyn
tason juoksussa, eli tason
neljä. Taso viisi määritetään sitten erikseen, toivottavasti poikkeusolojen, erityisten vaatimusten
mukaisesti. Muistaakseni
Jääkäriprikaatin ammattisotilaista yli kolme tonnia
juoksi viime vuonna vain
kourallinen ammattisotilasta. Meidän täytyy tehdä
jotakin.
Olen tarkastellut vain
kykyä juosta, osin tarkoitushakuisesti. Ammattisotilaiden testissä on paljon
muitakin fyysisiä ominaisuuksia mittaavia lajeja.
Mutta pidän Cooperin
testiä kuitenkin kansallisesti tunnettuna ja helposti
mitattavana ja siten myös
verrattavana testinä.
Kovin usein reserviläisten kanssa keskustellessa
muistellaan varusmiespalveluksen aikaisia tuloksia.

Vaikka aika kultaa muistoja, on ero nykyiseen karu
ja se ei muutu vain puolustusvoimien toimenpiteillä. Pojat ja tytöt, vaikka
ovat parhaassa iässä, ovat
meidän
"valmennuksessa" vain kuudesta 12
kuukautta. Tässä ajassa ei
tuloksia koko ikäluokan
osalta saada merkittävästi
kohotettua. Jotain täytyisi
ihan oikeasti tehdä!

Reservi liikkuu
Sain kerättyä Lapin reserviläisistä joukkueen Napapiirin Jukolaan. Tavoitteena
oli saada joukkue molempiin viesteihin. Meidän
joukkue oli pääosin ensikertalaisia, joten siinä mielessä tulos oli erittäin hyvä.
Kävin itsekin juoksemassa
Jääkäriprikaatin joukkueessa 4. osuuden. Tapahtuma oli kaikkien haasteiden jälkeen erinomaisesti
järjestetty. Valitettavasti
puolustusvoimien joukkueita oli kovin vähän. Ensi
vuonna Lapin reserviläisten saavat joukkueen Venloja ja Jukolan Jusseja. Jos
olet kiinnostunut osallistumaan, niin seuraa Lapin
reserviläisten FB-sivuja.
Jääkärimarssilla tuli,
Tuomisen Kallen innoittamana, huikean kovia
tuloksia. Kärki teki "rataennätykset" 127 km.
Kolme naista käveli 100
km ja lähes puolet taipa-

leelle uskaltautuneista saavutti Jääkärimestarin tittelin! Aivan uskomattomia
suorituksia kaikilta. Marssi
alkaa pikkuhiljaa saavuttaa asemansa reserviläisten keskuudessa. Minun
tavoitteena on, että marssilla itse kukin voisi testata
omia niin henkisiä kuin
fyysisiä rajojaan, jalan tai
hiihtäen.
LAPJP:n
kehittämä
perinnemarssi on yksinkertaisuudessaan raju,
mutta tasapuolinen. Koska
sinä - Lapin Nuijan lukija
- käyt marssimassa? Voit
aloittaa vaikka kympin
marssista pikkurepun
kanssa ihan kotiovelta
ennen lauantaisaunaa.
Toivotan liikunnallista
syksyä Lapin lumoavassa
luonnossa Lapin Nuijan
lukijoille!
Lapin aluetoimiston
päällikkö everstiluutnantti

Arto Vaarala
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Ilmatorjuntaohjusjaos 05M osana Jääkäriprikaatin valmiusyksikköä 					

Valmiusyksiköt – nimensä mukaista toimintaa
Maavoimat ovat kouluttaneet muutaman vuoden
varusmiehistä ja henkilökunnasta muodostettuja
valmiusyksiköitä sotilaallisiin maanpuolustuksen
taistelu-, suojaus- ja tukitehtäviin sekä erilaisiin
virka-aputehtäviin. Valmiusyksikkökoulutusta annetaan kaikissa Maavoimien
joukko-osastossa (pl. Utin
Jääkärirykmentti) parantamaan valmiutta vastata nopeisiin turvallisuusympäristössä tapahtuviin
muutoksiin kotimaassa.
Lapin alueella koulutuksesta vastaa Jääkäriprikaati.
Jääkäriprikaati on tarjonnut
Sodankylässä
varusmiespalvelustaan
suorittavalle mahdollisuuden kouluttautua entistä
monipuolisemmin ja vaativampiin tehtäviin valmiusyksikössä. Valmiusyksikkö antaa varusmiesjoukolle kyvyn toimia vaativissa taistelutehtävissä
uusimmalla kalustolla ja
varustuksella. Erityispiirteenä koulutuksessa painottuu Lapin arktiset olosuhteet. Lappilainen toimintaympäristö ja toimintatapojen erityispiirteet asettavat korkeat vaatimukset valmiusyksiköiden taistelijoiden toimintakyvylle vuoden ajasta
riippumatta. Taistelijoiden
palvelusajaksi on määrätty
347 vuorokautta.
Viime vuonna Jääkäriprikaatin valmiusyksikön toimintaa kehitettiin
siten, että yksiköön liitettiin varusmiehistä ja henkilökunnasta koottu ilmatorjuntaohjusjaos. Näin
ollen valmiusyksikön pääosat koulutetaan edelleen Sodankylässä ja ilmatorjuntaosat Rovaniemen
ilmatorjuntapatteristossa
Rovaniemellä.

Alku on aina
haastavin
Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston 1.ITPTRI sai
tehtäväksi kouluttaa jokaisesta saapumiserästä noin
kolmenkymmenen varusmiehen vahvuisen joukon
liitettäväksi osaksi valmiusyksikköä. Koulutuskalustona käytetään ilmatorjuntaohjus 05M (vast.
ruotsalainen RBS70) järjestelmää, mikä kulkee
telakuorma-autolla ja sotilaan kantamana paikkaan
kuin paikkaan. Koulutustavoitteet asetettiin korkealle niin kouluttajien kuin
varusmiesten valintojen

Valmiusjakso
– koulutusta ja
harjoittelua

osalta.
Resurssien hankinta,
kouluttajien ammattitaidon kehittäminen ja toiminnansuunnittelu käynnistettiin hyvissä ajoin
ennen koulutuksen aloittamista. Omat haasteensa
valmiusjaoksen koulutuksen käynnistämiseen toivat
myös korona-ajan koulutusrytmi (2 viikkoa maastossa, 2 viikkoa kasarmilla
ja 2 viikkoa vapaalla), koulutus 2020- koulutusuudistus sekä toiminnan yhteen-

sovittaminen. Vauhtiin
kuitenkin päästiin ongelmitta.
Syksyn 2020 aikana
ilmatorjuntaohjusjaoksen koulutuksen painopiste oli selkeästi taistelijan
perustaitojen opettelussa,
sekä ohjusryhmän ja jaoksen taistelussa. Ilmatorjuntakonekiväärillä ampuminen, eri viestilaitteet ja
simulaattorit tulivat varsin
tutuiksi. Valmiusvaiheen
toteutus suunniteltiin
yhdessä Sodankylän val-

miusyksikön kanssa -periaatteella ”jokaisella neljän
viikon jaksolla Sodankylän ja Rovaniemen valmiusosat harjoittelevat
yhdessä”. Lisäksi yhtenäistimme varusmiesten fyysisen koulutuksen suunnitelmaa kahden eri paikkakunnan välillä sekä eri
koulutuskurssien sisältöjä.
Joulukuussa jaos oli valmiina valmiusvaiheeseen
yhdessä Sodankylän valmiusyksikön (2JK) kanssa.

Valmiusjakso aloitetiin valmiusyksikön RYSKE2021harjoituksella Kyläjärvellä. Varusmiesten arktista osaamista koeteltiin
koko viikon kestäneessä
kolmenkymmenen asteen
pakkasessa. Seuraavina
viikkoina koulutus keskittyi taisteluun rakennetulla
alueella (TRA), taisteluensiapuun ja ampumaharjoitukseen. Varusmiesten
kokemuksen perusteella
koettiin hyväksi se, että
tiettyjä harjoitteita kokeillaan ensin simulaattorilla
sisätiloissa (virtuaalikoulutusympäristö VKY), missä
käydään läpi esimerkiksi
ammuntojen tai rakennetun alueen taisteluharjoitteen liikeradat, taisteluajatus ja käskyt ennen maastoon siirtymistä. Jokaisella on näin ollen selvää,
kun maastoon mennään:
mitä harjoitellaan, miten
koulutus toteutetaan, mitä
minä teen ja mitä joukkoni tekee? Totean kuitenkin, että yhdelläkään simulaattorilla ei korvata maastoharjoitteita, vaan paremminkin monipuolistetaan
niitä.
Seuraavien viikkojen
koulutuksen aikana painopiste oli selkeästi sotilaan erä- ja selviytymistaidoissa sekä marssikoulutuksessa. Taistelijoiden kykyä selviytyä erilaisista tilanteista testattiin
muun muassa talvikoulutusharjoituksessa Rovajärvellä ja tiedustelukurssilla

Sodankylässä. Koulutuksessa on yhdistetty satoja
vuosia vanhaa perinnetietoa pohjoisen olosuhteista
sekä nykyaikaista tietämystä ihmiskehosta, vaatetuksesta ja ravinnosta. Talvikoulutusharjoituksessa
muun muassa pelastauduttiin jäistä, kerrattiin erilaisia erämiestaitoja, valmistettiin ruokaa luonnonmateriaaleista ja marssittiin takaa-ajettuna. Uskon,
että koulutus fyysisenä ja
henkisenä rasituksena jää
mieleen loppuelämäksi.
Kuitenkin mieleenpainuvimmaksi kokemukseksi
varusmiesten mielestä
nousi valmiusyksikön suorittama Kaukopartiomarssi
Savukosken Noususta Sorsatunturille ja Kuskoivaan.
Noin 120 kilometrin vaativan hiihtomarssin tarkoituksena oli fyysisen suorituksen lisäksi kunnioittaa
veteraanien perintöä tutustumalla jatkosodan taistelupaikkoihin, mukailla
Erillisosasto Savukosken
(ErOsSau) Mikkelitunturin
taistelun takaa-ajon tapahtumia ja reittiä. Perinteiseen tapaan varusmiehet
yöpyivät kaukopartiomiesten tavoin tilapäismajoitteessa; kiepissä, louteessa
ja rakotulilla.
Toukokuussa alkanut viimeinen 4 viikon koulutusjakso täyttyi harjoituksista.
Varusmiehet majoittuivat
koko kuukauden teltassa,
osallistuivat ampumaharjoitukseen Rovajärvellä,
Ilmapuolustusharjoitukseen Lohtajalla (IPH121)
ja Northern Forest 2021harjoitukseen Kittilässä.
Uskallan todeta, että valmiusyksikkö on erittäin
suorituskykyinen ja sen
ilmatorjuntaosien osaaminen on hyvällä tasolla.
On ollut mahtava seurata, kuinka tiivis ja hyvähenkinen joukko kotiutui reserviin kesäkuussa
2021. Valitettavan usein
monet ryhtyvät aliarvioimaan nykyvarusmiesten
osaamista, sotilaan perustaitoja ja henkistä kanttia.
En olisi huolissaan, väite
ei pidä paikkaansa. Pohjoinen pitää!

Kapteeni

Sampo Keränen,

1ITPTRI:n päällikkö
Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo, Jääkäriprikaati

5

Lapin nuija

3 • 2021

3 • 2021

5

Kesäyönmarssi 12.6.2021
Ma a npu o lu s t u s k ou lu tusyhdistyksen järjestämä
kesäyönmarssi -tapahtuma käveltiin lauantaiiltana 12.6. Yhteensä 66
kävelijää starttasi matkaan
pohjoisen yöttömän yön
valaistessa kesäkuista iltaa.
Lähes kaikki tapahtumaan
ilmoittautuneet pääsivät
matkaan ja vain muutama
kävelijä oli joutunut perumaan osallistumisensa.
Marssireittejä oli eri pituisia, joille osallistujat olivat
etukäteen ilmoittautuneet.
Ensimmäisenä lähtivät
matkaan klo 16 aikaan pitkien matkojen kävelijät (42
km ja 30 km) sekä yritysosallistujat työhyvinvoinnin merkeissä. Noin klo
18 aikaan lähtivät liikkeelle
loput lyhyempien matkojen kävelijät (6 km, 10 km
ja 15 km). Kävelijät pääsivät heti matkaan ilmoittautumisen ja turvallisuuspuhuttelun jälkeen. Yhteislähtöä ei tänä vuonna järjestetty.
Kesäyötä marssittiin nyt
neljännettä kertaa Ounasvaaralla ja Ounasvaaran
lähialueella. Ensimmäinen

kesäyönmarssi järjestettiin vuonna 2017. Vuonna
2020 tilaisuus jouduttiin
perumaan, kuten kaikki
muutkin kesäajan tilaisuudet pandemiasta johtuen.
Kesäyönmarssi on liikuntatapahtuma, jonne voi
osallistua oman kunnon
mukaiselle kävelymatkalle kuka tahansa. Osallistua voi yksittäisenä osallistujana tai erilaisina ryhminä. Myös yritysryhmät
ovat tervetulleita osallistumaan. Mukana olikin neljästä eri yrityksestä edustus
(Wetteri Oy, Pörhö, Autokorjaamo J. Koivuranta Oy
sekä Lapin tilisektori Oy).
Opastettujen reittien varsilla on useampia huoltopisteitä. Huoltopisteet
sijaitsivat urheiluopistolla,
Toramontien sekä Ranuantien varrella. Huoltopisteellä oli saatavilla juotavaa, syötävää sekä ensiapuvälineet mm. rakkolaastareita. Lyhyempien matkojen kävelijöillä oli mahdollisuus myös makkaran
paistoon urheiluopiston
huoltopisteellä.
Lähtö ja maali olivat

molemmat Ounasvaaran hiihtokeskuksella,
missä myös marssitoimisto
sijaitsi. Osallistuminen
jakautui tasaisesti eri matkoille. Ainoastaan 30 kilometrin matkalle osallistui
selkeästi vähemmän kävelijöitä. Viisi henkilöä suo-

ritti 30 kilometrin matkan.
Suosituin matka oli 10
kilometriä, jolle osallistui
17 henkilöä. Seuraavaksi
eniten osallistujia oli pisimmällä matkalla. 42 kilometriä marssi 16 henkilöä.
15 kilometrin matkan suoritti 15 henkilöä ja kuuden
kilometrin 13 henkilöä.
Lähdössä paikalla oli Sotilaskotiauto, josta oli mahdolta ostaa perinteisesti
kahvia, munkkia ja pientä
purtavaa. Paikalla oli myös

Valmiuspäällikkö
Antti Tölli

Reserviläisurheiluliiton
Ecoaims -ammuntasimulaattori. Osallistujilla oli
mahdollisuus kokeilla ekologista pistooli -ammuntaa. Ecoaims perustuu
kameratekniikkaan, jolloin
ammunta on melutonta ja
siinä ei lähde luotia liikkeelle. Kävelyn jälkeen
osallistujille jaettiin kunniakirja ja mitali suorituksesta. Maalissa odotti myös
keittoruoka ja peseytymismahdollisuus. Harmilli-

Koulutuspäällikkö
Jarkko Junni

sesti pitkän helleviikon jälkeen koko lauantai-ilta tuli
erittäin kovia kuurosateita.
Kelistä huolimatta osallistujat tulivat hymyilleen
maaliin. Osa oli mukana
harjoittelemassa vaeltamista varten, osa muuten
vain nauttimassa liikunnasta sekä kaveriporukan
seurasta.

Taina Ylikangas

Tiedottaja
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri

Koulutuspäällikkö Tiedottaja
Jouko Talviaho
Taina Ylikangas

MPK:n Pohjois-Suomen
maanpuolustuspiirin Rovaniemen
koulutuspaikan yhteystiedot
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/pohjoissuomi/

Tiedottaja
Jarkko Jaakola
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Alakemijoen
reserviläiset
Raatteentiellä
Pienessä yhdistyksessämme päätettiin lähteä
tutustumaan talvisodan
henkeen. Melkein puolet
yhdistyksemme jäsenistä,
eli kahdeksan hengen
seurue sulloutui pikkubussiin perjantaina ja niin
matka alkoi. Viikonloppu
kylpylähotellissa hyvän
ruuan ja juominkien kera.
Osa oli jo Raatteentiellä
käynyt, mutta osa oli ekakertaa. Minäkin olin jo
siellä aikaisemmin käynyt,
mutta jälleen se oli uskomaton matka menneeseen. Vanhemmat kertoivat hyviä tarinoita matkan
varrella. Eniten mua kiinnosti se tarina, joka koski
omaa kylää. Ja kun minäkin pikku läppinä jotenkin

muistin kyseisen henkilön.
Eli meidän kylälle oli piiloutunut entinen neuvostoliittolainen sotilas. Piilotteli monta vuotta, kunnes
meidän silloinen kylän
oma nimismies otti ja haki
hänelle suomen kansalaisuuden. Entinen suutari
mestari pitikin sen jälkeen
koko kylän kengistä huolta
ja elätti näin itsensä kotikylässäni.
Kyllä Suomen pojat ovat
olleet kekseliäitä. Tuhosivat jopa omat kylänsä,
jotta vihollinen ei ole päässyt lämmittelemään talven
kylmimpänä aikana ja mitä
propagandaa ukrainalaisille on syötetty suomalaisista. Koko mielettömän
sodan yksi mieletön tarina

on tietenkin ukrainalaisten palauttaminen takaisin venäjälle, jossa heidät
ammuttiin sotilaspettureina.
Tämä oli samalla yhdistyksemme tutustumismatka menneeseen ja
samalla rentoutumismatka,
eli tutustumisen yhteydessä kävimme saunassa
ja uimassa sekä kylän baarissa. Sunnuntaina kotimatkalla kävimme Jalavan kaupalla ja tietenkin
Ranuan karkkikaupassa.
Kiva matka mukavassa
seurassa ja mikä parasta
ilmat helli auringonpaisteella koko matkan ajan.
Kiitos mukavalle matkaseuralle.

Eeva Syväjärvi

Raatteen tien taistelu
Raatteentiellä käytiin yksi
Talvisodan ratkaisutaisteluista. Suomussalmelle hyökänneiden neuvostoliittolaisten joukkojen tehtävänä
oli katkaista Suomi kapeimmalta kohdaltaan ja tukkia
maayhteydet Ruotsiin. Suomussalmen taisteluissa sekä
Raatteentiellä että aiemmin kirkonkylässä ja pohjoisempana Juntusrannan
suunnassa suomalaiset sotilaat saavuttivat merkittävän
torjuntavoiton ja saivat valtavan määrän erilaista sotasaalista. Kuvat ja tiedot jäiseksi helvetiksi kuvatuista
taisteluista levisivät ulkomaan kirjeenvaihtajien välityksellä ympäri maailmaa.
Raatteentien varrella
on muistomerkkejä, jotka
kunnioittavat sekä tuhotun
ukrainalaisen 44. divisioonan että suomalaisten sankarivainajien ja soturien
muistoa. Raatteentien varrella ja sitä ympäröivissä
erämaissa lepää eri arvioiden mukaan n. 5000 venäläisen kalmot muistuttamassa meitä sodan kauhuista, mutta myös pienen
kansan tinkimättömästä
puolustustahdosta. Raatteentien pituus on noin 18
km, päättyen rajapuomiin.
Raatteentiellä tiivistyi
talvisodan henki. Hyytävässä pakkasessa, kapealla
ja lumen peittämällä hiekkatiellä ratkaisun toi mottitaktiikka sekä metsätais-

teluun tottunut, suomalainen taistelija.
9. divisioonan esikunnalle oli jo joulukuun
lopulla selvinnyt, että
Raatteen tien suunnassa
eteni kokonainen neuvostodivisioona (puna-armeijan 44. divisioona). Suomalaisten toistuvat iskut
neuvostojoukkojen selustaan olivat vahingoittaneet
puna-armeijalaisten taistelumoraalia ja aiheuttaneet
suoranaista ”suomalaiskauhua”. Neuvostolähteissä
kerrotaan muun muassa,
että kokonainen neuvostopataljoona olisi jättänyt asemansa ampumatta
laukaustakaan kuultuaan
hiihtämisen ääniä läheisyydestään. Jälkikäteen
suoritetussa tutkimuksessa
asemien läheltä (= puoli
kilometriä) ei ollut löytynyt suomalaisten tekemiä
latuja.
Raatteen tien taistelut ovat asiantuntijoiden
mukaan erinomainen esimerkki suomalaisten käyttämän saarrostustaktiikan toimivuudesta. Tärkeintä oli huoltoyhteyden
katkaiseminen. Sen jälkeen
vihollinen sidottiin pieniin
taisteluihin ja pilkottiin
palasiksi keveiden joukkojen hyökkäyksillä. Suomalaiset löivät vahvasti panssarein ja tykein varustetun
44. divisioonan lähes ilman
omaa tykistöä. Neuvosto-

joukot luottivat omiin ajoneuvoihinsa, jotka loppujen lopuksi osoittautuivat kelvottomiksi kapeilla
teillä lumipukuisia hiihtäjiä vastaan.
Suomalaisten kyky liikkua tiettömässä maastossa,
paksussa lumessa, yöllä ja
päivällä ja tarvittaessa vuorokausikaupalla sekä kokemus pakkasesta olivat ratkaisevat syyt siihen, että
miesluvultaan ja erityisesti
raskaalta aseistukseltaan
täysin ylivoimainen vihollinen hävisi. Puna-armeijan Raatteeseen tuomat
kevyehköt T-26-panssarivaunut pystyivät hyvin heikosti tunkeutumaan järeäpuustoiseen lumiseen metsään. Ne olivat sidottuja
tiehen ja jalkaväen kaatuessa ympäriltä lopulta
avuttomina tien kalustoruuhkassa. Sekin selittää
osaltaan suomalaisten silmiinpistävän pienet miestappiot (noin 500 kaatunutta) verrattuna 44. divisioonan kahden rykmentin miehistön melkein täydelliseen tuhoon.
Neuvostoliittolaisten
tappioon vaikutti myös
huono varustautuminen
pakkassäähän. Osa punaarmeijan sotilaista kuoli
Raatteen tiellä kylmyyteen.
Lisäksi puna-armeijan
elintarvike- ja rehutilanne
oli varsin huono taisteluiden loppuvaiheessa. Päivit-

täinen ruoka-annos saattoi
olla ainoastaan kaksi korppua miestä kohden.
Raatteen tien taistelut päättyivät suomalaisten saavuttamaan merkittävään voittoon. Suomalaisten kannalta uhka valtakunnan katkaisemisesta
kahtia oli vältetty. Suomalaiset saivat sotasaaliikseen
muun muassa
• 4 822 kivääriä
• 190 pikakivääriä
• 106 konekivääriä
• 29 panssarintorjuntatykkiä
• 71 kenttä- ja ilmatorjuntatykkiä
• 43 hyökkäysvaunua
• 10 panssariautoa
• 16 ilmatorjuntakonekivääriä
• 1 170 hevosta
• 260 kuorma-autoa
• 20 traktoria
• 15 moottoripyörää
• 47 kenttäkeittiötä
• 2 henkilöautoa
Tämän lisäksi suomalaiset ottivat taistelualueelta noin 1 200 sotavankia. Neuvostolähteiden
mukaan puna-armeijan 44.
divisioonan tuho ei ollut
niin täydellinen kuin suomalaislähteissä on mainittu. Divisioonan miehistötappiot olivat neuvostolähteiden mukaan 1 001
kaatunutta, 1 430 haavoittunutta ja 2 243 kadonnutta.
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Ajan hermolla
Lähtikö Suomi Kabulin lentokentälle
sotimaan?
Yhdysvaltojen vedettyä joukkonsa Afganistanista, ääriliike Taliban valtasi nopeasti koko maan ja myös pääkaupunki Kabulin. Tämän johdosta Suomi päätti
tuoda Afganistanista Suomeen Suomelle työskennelleitä afgaaneja, jotka saattaisivat joutua Talibanin kostotoimien kohteeksi. Kabulissa vallinneen kaoottisen tilanteen vuoksi Suomi päätti lähettää sotilasjoukon avustamaan evakuointioperaatiossa. Koska kyseessä ei ollut kansainväliseen rauhanturvaoperaatioon
osallistuminen, lähtikö Suomi siis Kabuliin sotimaan?

Maastoskootterit ovat löytäneet paikkansa Puolustusvoimissa joukko-osastoon ja aselajiin katsomatta. Ajoneuvon käyttö
vaatii kuitenkin erityislupakurssin suorittamisen
sekä huolellisen käyttäjän.
Puolustusvoimilla on
laajasti käytössään maastoskoottereita, kansankielisesti sanottuna mönkijöitä.
Virallinen nimitys maastoskootterille on kevyt
nelipyöräinen maastoajoneuvo, sillä tieliikennelaki
ei tunne maastoskootterinimitystä. Kyseisiä ajoneuvoja käyttävät niin Maa-,
Meri- kuin Ilmavoimatkin.
– Maastoskoottereita
käytetään hyvin monenlaisissa tarkoituksissa –
niitä hyödynnetään muun
muassa tavaran kuljetuksessa, tiedustelutehtävissä,
huoltokuljetuksissa, potilaiden evakuoimisessa pois
maastosta ja viestikaapeleiden levittämiseen, insinööriyliluutnantti Pasi Ahola
luettelee.
Myös logistiikkakoulun kurssinjohtaja, yliluutnantti Markus Koponen
toteaa, että maastoskoottereiden hyöty on nähty
hyvin laajasti.
– Ne ovat löytäneet paikkansa aselajiin ja joukkoon
katsomatta. Ne ovat todellakin työkaluja, joita voidaan hyödyntää mittavasti. Varusmiehellä maastoskootterin käyttö hänen
palvelusaikanaan liittyy
sotilaallisen tehtävän harjoitteluun, Koponen valottaa.
Ennen maastoskootterin erityislupakurssia
on oltava hallussa Puolustusvoimien B-ajolupa.
Erityislupakurssi kestää
34 tuntia. Jos Puolustusvoimien B-ajolupaa ei
ole ennestään, on käytävä 46-tuntinen koulutus, joka koostuu ajolupakoulutuksesta ja erikoiskoulutuksesta. Ajokoulutuksen lopuksi suoritetaan
ajonäyte sekä käsittelykoe.

Käytössä Polaris ja
Can-Am
Puolustusvoimat käyttää
Polaris ja Can-Am -merkkien maastoskoottereita.
Ne kaikki ovat kolmiakselisia ja kuusipyörävetoisia.
– Maastoskootterielämä
lähti käyntiin 2000-luvun
alussa kenttätesteillä – eri
maahantuojille lähetettiin avoimet kirjeet, joissa
heille annettiin mahdollisuus tarjota omaa tuotettaan. Heti ensimmäisistä
ajoista lähtien päädyttiin
siihen ratkaisuun, että kolmiakselinen malli soveltuu
käyttöömme parhaiten,
koska sillä on kyky kuljettaa materiaalia paremmin
ja se on palvelusturvallisempi, Koponen toteaa.
Maastoskoottereilla ajettaessa nopeusrajoitus on
40 km/h, ja ajoneuvon toimintasäde maastoajossa on
alle 100 kilometriä suuren
polttoaineen kulutuksen ja
pienen tankin takia. Ahola
sanoo, että maastoskootterin moottorin koko vaihtelee yleisesti 500 kuutiosta 800 kuutioon. Maastoskootterilla on suuri kantokyky, ja Aholan mukaan
ajoneuvoon voidaan myös
kytkeä siihen kuuluva
peräkärry.
– Maastoskootterin kyytiin voidaan ottaa noin 200
kiloa painoa ja kuljettajan
lisäksi yksi henkilö. Perävaunun kantokyky on noin
300 kiloa, tai sillä voidaan
kuljettaa kolmea henkilöä.
Potilasevakuointiin liittyen kaksi potilasta saadaan pituussuunnassa evakuoitua kerralla. Kun suoritetaan potilasevakuointia, Puolustusvoimien henkilönkuljetusmääräyksiä ei
sovelleta, Koponen alleviivaa.
Aholan sanoin maastoskootterit helpottavat
ryhmän liikettä ja helpottavat kuorman kuljetusta.
Ajokokemukset ovat olleet
positiivisia, ja ajoneuvot
ovat kestäneet Puolustus-

voimien käytössä jo vuosia.
– Mitä pidemmälle niitä
on käytetty, sitä enemmän
kyseisen ajoneuvon käyttö
monipuolistuu – kun saadaan kokemuksia, huomataan taas uusi käyttötarkoitus, Ahola iloitsee.

Pinta puhtaaksi ja
mutterit kireäksi
Sekä ennen ajoon lähtöä
että ajon jälkeen on maastoskootterille suoritettava tietyt huoltotoimenpiteet. Aholan mukaan käyttäjä itse tekee pienempää
huoltoa, jotta ajoneuvoa
on turvallista käyttää. Vaikeammat korjaukset tekee
joukko-osastossa käyttöhuolto, Millog Oy tai Millogin alihankkijat.
Ennen ajoon lähtöä suoritetaan ajoonlähtötarkastus, ja ajon jälkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat ajoneuvon peseminen, tankkaaminen sekä yleiskiristely.
– Liikenneturvallisuusmääräysten mukaan on
tehtävä ajoonlähtötarkastus. Ajon jälkeen tarkastetaan alusta, katsotaan,
että kaikki ajoneuvossa on
edelleen ehjänä ja kiristetään esimerkiksi vanteiden
lukitusmutterit. Sähköjohtojen läpiviennit ja jarruletkut on myös tarkastettava. Tarvitaan siis huolellista silmää, Koponen painottaa.
Koponen sanoo ajon jälkeisen pesun vievän aikaa.
– Kunnon harjoituksen
jälkeen, kun on ajettu huonommissa olosuhteissa,
sanoisin ajoneuvon pesemisen kestävän minimissään kaksi tuntia. Jos alusta
jää rapaiseksi ja likaiseksi,
seuraavan käyttäjän on
vaikea todeta, onko esimerkiksi jokin mutteri löysällä tai runko revennyt,
Koponen kiteyttää
Artikkelin on kirjoittanut Janina Fors alun perin
Ruotuväki -lehteen

Suomella ei ole aiempaa kokemusta Kabulin lentokentän evakuoinnin kaltaisesta
tilanteesta. Evakuointioperaatio oli itseasiassa ensimmäinen kerta, kun vuonna
2017 säädettyä lakia kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta (418/2017, kv. apulaki) sovellettiin. Mediahuomio keskittyi pääasiassa
siihen, keitä Kabulista tulisi evakuoida. Vähemmälle huomiolle jäi kysymys siitä,
voiko Suomi lähettää sotilasosaston Kabuliin ja jos, niin kuka asiasta päättää ja mikä
on osaston toimivalta Kabulissa.
Kabulin evakuointioperaatiossa oli oikeudellisesti katsottuna kaksi eri puolta.
Ensinnäkin kysymys siitä, minkä lain nojalla ulkomaalaisia voidaan hakea Suomeen. Toiseksi kysymys siitä, minkä lain nojalla Suomi voi lähettää evakuointioperaation tueksi sotilaita.
Ulkomaalaislain (301/2004) kuudennessa luvussa säädetään kansainvälisestä suojelusta eli turvapaikan hakemisesta kansainvälisten ihmisoikeussopimusten edellyttämällä tavalla. Luvun lopussa olevassa 93 §:ssä on säädetty eräänlainen varaventtiili tai poikkeus, jonka nojalla valtioneuvosto voi päättää ”ulkomaalaisten ottamisesta Suomeen erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi”. Evakuointipäätös perustui tähän pykälään.
Ottamatta kantaa valtioneuvoston tekemään päätökseen, voidaan todeta, että
ulkomaalaislain 93 § tuntuu soveltuvan hyvin juuri tämän tyyppisiin tilanteisiin.
Laki antaa valtioneuvostolle mahdollisuuden käyttää tilannekohtaista harkintaa
siinä, mikä luokitellaan ”erityiseksi” humanitaariseksi perusteeksi. Päätöksestä ei
voi valittaa mihinkään vaan valtioneuvosto kantaa päätöksestä poliittisen vastuun.
Valmisteltaessa sotilasosaston lähettämistä evakuointioperaation tueksi valtioneuvoston virkamiehille ei kuulemma heti ollut selvää, mihin lakiin päätöksen voisi
perustaa. Lopulta ratkaisuksi valikoitui yllä mainittu, vuonna 2017 säädetty kv. apulaki. Lain 1 §:n mukaan lain tarkoitus on mahdollistaa kansainvälisen avun antaminen toiselle valtiolle, Euroopan unionille tai kansainväliselle järjestölle sekä myös
kansainvälisen avun pyytämisen niiltä.
Pykälän muotoilusta huomataan heti, että sotilaiden lähettäminen Kabulin lentokentälle ei ollut lain hengen mukaista. Suomihan lähti Kabuliin nimenomaan toteuttamaan omaa evakuointioperaatiotaan. Euroopan unioni ja NATO olivat toki pyytäneet Suomelta kansainvälistä apua tilanteessa, mutta Suomi ei lähettänyt Kabuliin
sotilaita auttamaan Euroopan unionin tai NATO:n lähetystöjä.
Koska sotilasosaston lähettäminen katsottiin ulko- ja turvallisuuspoliittisesti
merkittäväksi, valtioneuvosto ei voinut päättää asiasta itse, vaan presidentti päätti
asiasta valtioneuvoston esityksen pohjalta. Tämä menettely on kirjattu kv. apulain 2
§:ään. Tämän jälkeen asiassa tuli vielä kuulla eduskuntaa, jossa asiaa käsiteltiin sekä
ulkoasiainvaliokunnassa että täysistunnossa. Valiokunta hyväksyi asian yksimielisesti ja täysistunnossakin lähinnä kiiteltiin eri osapuolia siitä, että asia saatiin päätettyä niinkin rivakasti.
Lehtitietojen perusteella suomalaiset sotilaat eivät käyttäneet sotilaallisia voimakeinoja operaation aikana. Kysymys siitä, miten voimakeinojen mahdollista käyttöä säännellään on kuitenkin mielenkiintoinen. Kv. apulaissa säädetään ainoastaan
siitä, että eduskunnan tulee osallistua päätöksentekoon, jos operaatioon voi sisältyä sotilaallisten voimakeinojen käyttöä. Operaation oikeusperustan muodostikin
laki puolustusvoimista (551/2007), jonka 12 a §:ssä säädetään voimakeinojen käytöstä kansainvälisessä toiminnassa. Pykälän mukaan avun antamiseen osallistuvalla henkilöstöllä on tehtävää suorittaessaan kansainväliseen oikeuteen perustuva
oikeus käyttää tehtävän kannalta välttämättömiä voimakeinoja. Voimakeinoja voidaan käyttää vain siinä määrin ja siihen saakka, kun ne ovat tehtävän kannalta tarpeen, hyväksyttävässä suhteessa tehtävän tavoitteeseen nähden ja tehtävälle vahvistettujen voimankäyttösääntöjen mukaisia.
Kyseinen pykälä sisältää siis viittauksen niin sanottuihin sodan oikeussääntöihin.
Mikä on tällaisen evakuointioperaation asema niissä? Sodan oikeussäännöt käsittelevät lähtökohtaisesti valtioiden välisiä sotia. Valtioneuvosto painotti kuitenkin jatkuvasti, että Afganistanissa ei ole valtiovaltaa, joka voisi pyytää Suomelta kansainvälistä apua. Talibania ei myöskään ole tunnustettu valtioksi.
Tilanne tuo esiin sen, että Suomen nykyistä lainsäädäntöä olisi syytä täsmentää tältä osin. Vaikka sotilasosaston
lähettämisestä vallitsi laaja poliittinen yhteisymmärrys, ja
operaatio onnistui hyvin eikä sotilaalliseen voimankäyttöön ollut tarvetta, oikeusvaltiossa täytyy olla selkeät pelisäännöt sille, miten ja milloin sotilaita voidaan lähettää valtion rajojen ulkopuolelle ja mitä he voivat tehdä siellä.

Tomi Tuominen

Kirjoittaja on reservin luutnantti ja oikeustieteen tohtori
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ROVA 2/21 -harjoitus reserviläisen silmin
Koulut alkavat elokuun
puolessa välissä. Niin alkavat ja jatkuvat myös reserviläisten opinnot reservin
harjoitusten merkeissä.
Varsin monelle tämä
ROVA 2/21 vapaaehtoinen
harjoitus 13.–15.8.2021
on ensimmäinen reservin
harjoitus varusmiespalveluksen jälkeen. Tästä ajasta
on saattanut kulua aikaa jo
pitkäänkin. Näiden ensikertalaisten kohdalla tilannetta voi verrata ensimmäiseen koulupäivään.
Tunnelma on odottava ja
hieman jännittää. Tunnenko ketään? Mitä tulee
tapahtumaan? Minkälaisia
”opettajat” ovat? Tilanne
laukeaa pian ja kysymyksiin saadaan vastaukset.
Myös aikaisemmin kertaamaan päässeiden tunnelmat ovat korkealla. Joukosta voi maskien takaa
tunnistaa sekä tuttuja, että
uusia kasvoja. Toimet ovat
tuttuja ja niihin tartutaan
rivakasti, päättäväisesti ja
innolla. Mistään ei kuulu
poikkisanaa. Tunnelmaa
on positiivinen ja innokkuus suorastaan loistaa
ihmisten kasvoilla.
Tämä joukko on lähtenyt vapaaehtoisesti kertaamaan ja oppimaan uusia
tärkeitä taitoja, joilla taataan suuressa kuvassa isänmaan turvallisuus ja koskemattomuus. Motivaatio on
erittäin hyvä ja odotukset
ovat korkealla.

Harjoituksen alku meni
hyvin. Vuosien varrella
hiottu perustaminen sujui
poikkeuksellisen hyvin.
Oppitunnit ja varustaminen sujuvat ilman ongelmia. Toimintaa voisi verrata siihen kuuluisaan entiseen junanvessaan, vaikkakin harjoitusympäristö
onkin paljon viihtyisämpi.
Itse koulutus alkaa heti

kun kuljetukset ovat "laskeutuneet" Rovajärven alueelle. Kerrataan aikaisemmin opittua, kerrotaan harjoituksen tavoitteet ja siirrytään kohti uuden oppimista.
Kouluttajina toimivat alan ammattilaiset ja
joukko tehtävään koulutettuja reserviläisiä. Osaaminen on korkealla tasolla ja

tämä tietotaitoa alkaa siirtyä vauhdilla koulutettavalle joukolle.
Harjoitukseen osallistuva joukko on tällä kertaa
jakautunut harjoitusalueelle tulenjohto-, kranaatinheitin-, kohteensuojaus-,
partiotiedustelu-, ammunnanjohtaja-, huolto- sekä
tarkka-ampujakursseittain.
Ryhmät ovat eriytetty toi-

sistaan koronan vuoksi.
Tautiriski on tuttu asia puolustusvoimille ja sen eteen
on tehty paljon hyvää työtä.
Hyvät koronakäytännöt ja
ryhmien eriyttäminen ovat
osoittautuneet tehokkaaksi
tavaksi estää tartuntoja sekä
varusmiespalveluksessa,
että reservin harjoituksissa.
Perinteisten rynnäkkökivääriammuntojen ja
muiden taistelijan taitojen
lisäksi kurssilaisille on tarjolla poikkeuksellisia oppimismahdollisuuksia mm.
ampua kranaatinheitinammuntoja kovilla ampumatarvikkeilla, johtaa "oikeaa"
tulta, toteuttaa pitkien etäisyyksien tarkka-ammuntaa
ja ampua taisteluammuntoja sekä simulaattoreilla,
että livenä.
Tiivis koulutustahti ja
jatkuva tekemisen meininki sopivat mielestäni
hyvin tämän kaltaisiin
harjoituksiin. Tästä huolimatta jää aikaa tutustua samanhenkisiin ihmisiin. Nuotion ääressä on
tunnelma korkealla ja sen
äärellä käydyissä keskusteluissa ”hylsyt lentävät”.
Tulokset vaikuttavat loistavilta. Eniten on palannut
mieleen, uutta on opittu
ja toiminnan tulokset ovat
loistavia! Osalla oli mahdollisuus oppia kokonaan
uuden tehtävän perusteet.
Kranaatit osuivat kohdalleen ja simulaattorit antoivat lisämaustetta taistelutilanteen kuvaamisen. Mai-

nitaan vielä erikseen, että
tarkka-ampujat tekivät
jopa konkareita hämmästyttäneitä suorituksia.
Taistelijan perustaitoa mitattiin RK ammunnassa. Tarkka-ampujat
eivät osallistuneet kisaan,
joten perustaistelijoillakin oli hyvät mahdollisuudet palkintosijoille. Hyvien
ampujien määrä oli korkea
ja huipulla oli tungosta.
RK ammunnan tuloksissa
parhaimmaksi jäi tietoni
mukaan 99 pistettä, joten
parantamisen varaakin jäi
hieman.
Harjoitus sujui kokonaisuutena hyvässä hengessä,
turvallisesti ja koulutustulos on saavutettu odotetusti
ja joiltakin osin ne jopa ylitettiin. Järjestävä organisaatio voi olla syystäkin tyytyväinen harjoitukseen.
Myös harjoitukseen
osallistujat olivat tyytyväisiä. Tästä kertoo palautekyselyn tulos, jonka keskiarvo oli 4,6. Motivoituneet reserviläiset, osaavat
kouluttajat ja mahdollisuus
päästä harjoittelemaan
hyvässä porukassa, turvallisella alueella, oikeilla vehkeillä ja varusteilla on kantanut hedelmää.
Kiitos meidän kaikkien reserviläisten puolesta. Uskon, että tulemme
osallistumaan jatkossakin
vapaaehtoisiin harjoituksiin.
vääpeli (res)

Antti Kaarlela
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Maaottelumarssi keräsi täyden
potin veteraaneille
Krh-ammunta.

Tarkka-ampujien maalitoimintaa.

Puuro sotilaankin taistelussa pitää. Kuva Matti Henttunen.

Vuoden 1941 maaottelumarssin hengessä Suomen
Reserviupseeriliitto haastoi Reserviläisliiton leikkimieliseen marssikilpailuun. Tavoitteena oli saada
molempien liittojen piirit
ja yhdistykset mukaan
haastekampanjaan ja siten
mahdollisimman moni
reserviläinen marssimaan.
Muistomarssin ajankohdaksi valittiin maaottelumarssin mukaisesti
4.–25.5.2021, jonka aikana
vähintään kymmenen kilometrin yhtenäisen marssin suorittaneet ja siitä erillisellä verkkolomakkeella
ilmoittaneet henkilöt laskettiin mukaan marssihaasteeseen.
Reilun kolmen viikon
aikana yksittäisiä rajaehdot täyttäneitä marssisuorituksia kerättiin yhteensä
5021. Näistä 38 prosenttia oli Reserviläisliiton
jäsenjärjestöihin kuuluvia
marssijoita, 33 % Suomen
Reserviupseeriliiton jäseniä ja 24 % ilmoitti, ettei
kuulu mihinkään maanpuolustusjärjestöön. 5 %
vastaajista kuului johonkin muuhun maanpuolustusjärjestöön, joita oli
ilmoitusten mukaan mm.
Suomen Rauhanturvaajaliitto, Metsästäjäliitto,
Maanpuolustusnaisten
liitto, Upseeriliitto, Sotaveteraaniliitto, MPK, Naisten Valmiusliitto, Kadettikunta, Rajavartiolaitos,
MPKL ja Sotilasurheiluliitto. Lisäksi useampikin
marssija ilmoitti olevansa
palvelustaan suorittava
varusmies.
Suomen lisäksi marssisuorituksia kerättiin
yhteensä kuudestatoista
eri maasta, joihin lukeutui Ruotsi, Viro, Tanska,
Saksa, Norja, Belgia, Bulgaria, Iso-Britannia, Espanja,
Ranska, Itävalta, Austra-

lia, Singapore, Filippiinit,
Japani ja Yhdysvallat.
Reserviläisliiton jäsenet
olivat määrällisesti aktiivisempia kymmenessä piirissä ja saivat kaiken kaikkiaan eniten marssisuorituksia kasaan muistomarssihaasteen ajalla. Liittojen jäsenmääriin suhteutettuna Suomen Reserviupseeriliitto onnistui
yltämään aktiivisemmaksi
marssijaksi neljässätoista
piirissä. Reserviläisliitossa
Pirkanmaan piiri keräsi
eniten yksittäisiä marssisuorituksia (217), vastaavasti Suomen Reserviupseeriliitossa Helsingin piiri
sijoittui yksittäisissä marssisuorituksissa (216) aktiivisimman piirin paikalle.
Piirien väkimääriin suhteutettuna Reserviläisliiton
aktiivisin piiri oli PäijätHäme (9,6 % piirin jäsenmäärästä suoritti marssin)
ja Suomen Reserviupseeriliiton piireistä taasen EteläHäme ja Päijät-Häme ottivat ja (13,7 %) yhdessä piirikohtaisen voiton.
Kolmannella marssiviikolla tehdyssä väliaikatiedossa oli jäänyt huomioimatta yksi virherivi, joka
aiheutti kokonaiskilometrilukuun yli 44 000 kilometrin heiton. Näin ollen
kilometrejä kertyi muistomarssin aikana yhteensä
61 905 kilometriä, ei väliaikatiedoissa ilmoitettua 104
000 kilometriä. Tämä on
keskimäärin 12,3 km per
marssihaasteen suorittanut
marssija.
Muistomarssilla liitot
halusivat paitsi kannustaa
reserviläisiä liikkumaan
myös kunnioittaa veteraanisukupolvea. Niin Reserviläisliitto kuin Suomen
Reser viupseeriliittokin
sitoutuivat lahjoittamaan
Maaottelumarssin hengessä Veteraanikeräykselle

500 euron lahjoituksen,
jonka lisäksi liitot maksavat jokaisesta 500 marssijaa ylittäneestä marssijasta
yhden euron aina 2000
marssijaan saakka. Maaottelumarssin marssijat keräsivät Veteraanikeräykselle
siis yhteensä 4000 euroa.
Kunniakirjat ja marssin
velcromerkit on lähetetty
marssijoille kesän aikana,
jonka lisäksi kaikkien
marssille osallistuneiden
kesken arvottiin tavarapalkintoja. Voitoista on ilmoitettu voittajille erikseen.
Teksti
Suomen
Reserviupseeriliitto

Lapin marssiaktiivisuudessa olisi ollut
toivomisen varaa
Lapin Reserviupseeripiiri
haastoi maaottelumarssiin
paitsi omat myös Lapin
Reserviläispiirin jäsenet.
Marssiaktiivisuudessa olisi
ollut toivomisen varaa.
Lappilaisia suoritti marssin
86 reserviläistä ja 53 reserviupseeria.
Lappi
RES 86
•
Inari 4
•
Keminmaa 5
•
Ranua 21
•
Rovaniemi 24
•
Salla 2
•
Sodankylä 7
•
Tervola 1
•
Tornio 5
•
Ylitornio 7
•
ei yhdistystä 10
RUL 53
•
Inari 4
•
Kemijärvi 4
•
Kemi 1
•
Muonio 5
•
Ranua 1
•
Rovaniemi 23
•
Tornio 4
•
Veitsiluoto 2
•
Ylitornio 3
•
ei yhdistystä 6
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Kunniaa kaatuneille reserviupseereille
Reserviupseerikoulutus
käynnistettiin Haminassa
1.4.1920. Suunnitellun
satavuotisjuhlan toteutus
siirtyi pandemian vuoksi
kuluvan vuoden kesäkuuhun. Silloinkin se piti järjestää etäosallistumista
hyödyntäen.
Juhlavuoden tapahtumiin liitettiin 12.6.2021
seppeleenlasku sankarihaudoille myös Ylitorniolla. Näin voitiin tehdä
laajasti kunniaa niille
reserviupseereille, joiden
osana oli kaatua taistelussa
maamme vapauden puolesta.
Ylitorniolle on haudattu
220 sankarivainajaa. Heistä
kolme oli suorittanut reserviupseeritutkinnon Haminassa. Ohessa on välähdyksiä heidän sotatiestään
sellaisena kuin se näkyy
kunkin kantakortista ja
muusta aikalaistiedosta.
1. Luutnantti Eero Pekka
Paavilainen syntyi Räisälässä 16.1.1899. Hän
kaatui Suomussalmella.
Eri lähteissä päivä vaihtelee: 13.12., 14.12. tai
15.12.1939. Hän oli perheellinen kolmen lapsen
isä, ammatiltaan aluepäällikkö.
Paavilainen oli oppilaana Reserviupseerikoulussa Haminassa ensimmäisellä kurssilla. Se pidettiin 1.4.–30.6.1920. Kurssin

ja astui palvelukseen
19.1.1940. Jatkosotaan
hän osallistui 2/JR12:n
joukoissa. Sotapäiväkirjasta löytyy 3.–4.7.1941
merkintä eräästä maasSeppeleen Ylitornion sankarimuistomerkille laskivat 12.6.2021 Kalervo Pääkkö, Ville tontiedustelutehtävästä:
Impiö ja Jaakko Mutka. Tapahtuma liittyi suomalaisen reserviupseerikoulutuksen sata- "...upseeri partio vahvuotisjuhlaan.
vuus 1+1+5 miestä...partion joht. vänrikki Karkiaisuorittaneita kaatui hänen
Talvisotaan luutnantti 20.12.1915. Hän kaatui nen. Klo 1-00 palasi partio
lisäkseen neljä.
Paavilainen komennet- Sallan rintamalla Kieris- takaisin eikä ollu joutunu
Ennen ru-kurssia Paa- tiin 4/JR27:n päälliköksi. telemävaarassa 10.7.1941. vihollisen kansa taistevilainen oli ehtinyt pal- Komppanian sotapäiväkir- Hän oli naimaton. Hän oli luun."
Karkiainen kaatui ns.
vella vapaussodassa jouk- jassa on 14.12.1939 mer- ehtinyt suorittaa teologian
kueenjohtajana. Ansiois- kintä: "Tänä päivänä sai alkututkinnon Helsingissä Polkuvaaran taistelun neljäntenä päivänä ja haudattaan hänelle oli myönnetty komppania kokea raskaim- 1937.
Karkiainen kävi Hami- tiin kenttähautaan.
1. luokan Vapaudenmitali. man iskun. Komppanian
Hän oli ollut mukana myös päälikkö kaatui. Kirkon nassa reserviupseerikursViron vapaaretkikunnassa kylää vastaan tehtyssä sin 49, joka pidettiin väli- 3. Vänrikki Onni Johanja Aunuksen vapautusar- hyökkäyksessä. Niskan rauhan aikana 19.9.1940– nes Jokela syntyi Yliselän aukeaman laidassa. 31.1.1941. Kurssin suorit- torniolla 9.9.1919. Hän
meijassa.
Paavilainen toimi sit- Näkötornista kohdistet- taneista kaatui lähes 200 haavoittui Nenäpalossa
temmin suojeluskuntateh- tuun Kone kiväri suih- henkeä, mikä on miltei vii- 17.7.1941 ja kuoli sotasaidennes valmistuneiden raalassa 18.7 1941. Hän
tävissä eri puolilla Suomea. kuun."
vahvuudesta.
oli naimaton, ammatiltaan
Hän siirtyi Pohjolan Skpiirin V alueen aluepäälli- 2. Vänrikki Matti KarkiKarkiainen oli saanut opiskelija. Jokela suoritti
köksi vuonna 1939.
ainen syntyi Ylitorniolla lykkäystä opintojen vuoksi Karkiaisen tavoin ru-kurs-

sin 49.
Jokela osallistui vapaaehtoisena talvisotaan. Hän
haavoittui Pitkärannassa
10.2.1940, minkä johdosta sai toipumislomaa
23.3.1940 asti. Tuon loman
aikana sota ehti päättyä.
Ansioistaan hänelle myönnettiin 2. luokan Vapaudenmitali.
Jatkosotaan vänrikki
Jokela komennettiin II/
JR54:ään. Pataljoonan
sotapäiväkirja paljastaa,
että hänelle kohtalokas
päivä – perjantai 18.7.1941
– Sallan suunnalla oli muutenkin raskas. Tappiomerkintä kuuluu näin: "Tappiot 3 kaa; 2+4+27 haav
Haav. ups. kapt. Karasmaa
ja vänr Jokela."
Teksti Jouni Parviainen,
kuva Kari Kauppinen

Keminmaan reserviläisiä Veteraanityön ansiomerkkien ja standaarien saajina
Ilkka Suhonen ja Markku
Särkipaju saivat standaarit. Kultaiset ansiomerkit
myönnettiin: Teuvo Junes,
Ilkka Suhonen, Pekka Suopajärvi ja Markku Särkipaju.
Tilaisuudesta estyneenä
oli Eila Turpeinen.
Kuvassa keskellä merkkien luovuttaja vs. kunnanjohtaja
Hannele
Matinlassi.
Hopeiset ansiomerkit
myönnettiin: Antti Malmberg, Ari Plym, Tuomas
Saarenpää ja Jari Turpeinen.
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Lapin Reserviläispiiri ry onnittelee jäseniään
merkkipäivien johdosta ajalta 1.10.2021– 31.12.2021
93 vuotta
92 vuotta
90 vuotta
85 vuotta

80 vuotta

3.11.

Sotilasmestari

Tirri Pentti

20.12.

Ylikersantti

Kylmälä Heino

28.12.

Ylikersantti

Marttala Eelis

15.12.
17.12.

Kersantti 		
Ylikersantti

Aikio Erkki
Kauppinen Reino

21.10.
16.11.
22.12.

Kersantti 		
Alikersantti
Ylikersantti

Jokela Jorma
Salmela Veijo
Kuoksa Risto

75 vuotta

70 vuotta

18.10.
30.10.
19.11.
1.12.
16.12.
20.12.

Vääpeli 		
Ylikersantti
Tykkimies
Ylikersantti
Kersantti 		
Alikersantti

Hedemäki Kalevi
Sassali Pentti
Isojärvi Markku
Erkkilä Markku
Saukkoriipi Tuomo
Haapakero Heikki

7.10.
19.11.
22.12.

Vääpeli 		
Ylikersantti
Kersantti 		

Uimari Aulis
Kellokumpu Jorma
Laurila Reino

60 vuotta

50 vuotta

5.10.
22.10.
31.10.
4.11.
14.11.
28.12.

Alikersantti
Vääpeli 		
Kersantti 		
Yliluutnantti
Kersantti 		
Alikersantti

Markko Ahti
Ojala Seppo
Plym Ari
Siivola Jouko
Kyrö Teppo
Torvinen Jouko

28.10.
20.11.
23.11.
13.12.

Korpraali
Lentosotamies
Alikersantti
Korpraali

Sarajärvi Pasi
Jäärni Tuomo
Katainen Harri
Simontaival Petri

Lähde: Reserviläisliiton osoiterekisteri

Inarin reserviläisiin uusi yhdistysjohto

Kemijärven reservinupseerit ry laski seppeleen sankarihaudalle 12.6. klo 9 RUKn 100-vuotisjuhlan merkeissä.
Laskijoina toimivat yhdistyksen kunniapuheenjohtaja
resmaj Eero Kanniainen (kuvassa) ja puheenjohtaja resmaj Juha Narkilahti.

Inarin reserviläiset ry:n kevätkokouksessa valittiin yhdistykselle uudet toimihenkilöt. Kuvassa vasemmalta alkaen
varapuheenjohtaja Arttu Rekonen, puheenjohtaja Eemeli Franssi ja sihteeri Matti Kumpunen.

Uusi laskintähtäin nopeuttaa tulenavausta
Puolustusvoimien logistiikkalaitos on tehnyt tulitukiaseiden laskintähtäimiä koskevan tilauksen
Senop Oy:ltä. Kyseessä on
Fire Control Thermal Sight
-tähtäin, joka on tulitukiaseeseen tarkoitettu laskintähtäin.
Tilaukset toimitetaan
Puolustusvoimille tämän ja
seuraavan vuoden aikana.
Ilman arvonlisäveroa hankinnan arvo on optioineen noin kolme miljoonaa euroa.
Fire Control Thermal
Sight -tähtäin (FCTS) on
käytössä esimerkiksi kra-

naattikonekiväärien ja raskaiden konekiväärien tähtäimenä. Siihen on integroitu muun muassa lämpökamera, laseretäisyysmittari sekä ballistinen
laskin. Järjestelmä koostuu
jäähdyttämättömästä lämpötähtäimestä, näytöstä,
käyttöpaneelista ja virtalähteestä.
– FCTS-laskintähtäin
nopeuttaa tulenavausta.
Mikä on erityisen tärkeää, FCTS parantaa tulen
osuvuutta merkittävästi.
Tämä johtuu siitä, että laskintähtäimen avulla saadaan tarkka etäisyystieto

maaliin ja ballistiikkalaskin laskee automaattisesti
ammuksen lentoradan,
toimitusjohtaja Aki Korhonen Senop Oy:stä tarkentaa.
Tähtäin on hyvin käyttäjäystävällinen. Lämpökameran ansiosta kohde
voidaan havaita ja tunnistaa yöllä sekä huonoissa
valaistusolosuhteissa. Laitteen laseretäisyysmittari
laskee etäisyyden maaliin, jolloin esimerkiksi itse
ampujan tai partion jäsenen ei tarvitse mitata etäisyyttä erikseen. Ballistiikkalaskimen avulla saadaan

laskettua valitun ammuksen lentorata, jolloin näytölle saadaan tähtäyspiste,
joka on sovellettu käytössä
olevalle ampumatarvikkeelle ja etäisyydelle.
– Automatisoidut toiminnot tukevat ampujan toimintaa stressaavissa
olosuhteissa. Tämä on erittäin tärkeää taistelukentällä, Korhonen painottaa.
FCTS-laskintähtäimen
avulla voidaan ohjelmoida
myös 40 millimetrin kranaattikonekiväärin ilmaräjähteitä räjähtämään juuri
halutulla etäisyydellä.
– Ilmaräjähteet ovat erit-

täin tehokkaita suojautunutta vihollista vastaan,
Korhonen arvioi.
Artikkelin on kirjoitta-

nut Jenny Myllynen alun
perin Ruotuväki-lehteen.
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Lapin reservipiirien pistoolimestaruukilpailut
25m Pienoispistooli 30+30ls

Sarja
H 1. Vänr Markku Karjalainen, Roi Res, 265+265,530
H 50 1. ylil evp Pauli Pyykkö, Ylitornion Res Ups,
274+281, 555
H 60 1. kapt evp Arto Jokelainen, Sod Res, 252+265, 517
2. ylik Hannu Kantola, Roi Res, 243+244, 487
3. ylil evp Jouko Siivola, Roi Res, 255+216, 471
H 70 1. stm Pekka Ranua, Ranuan Res, 277+233, 510
2. kapt Jaakko Salmenkaita, Tornion Res Ups, 253+239,
533
3. kapt evp Reijo Martin, Roi Res, 239+237, 476
H 80 1. lääk ylil evp Matti Kauko, Kemijärven Res,
256+244, 500

H 80 1. lääk ylil evp Matti Kauko, Kemijärven Res,
183+176+166, 525

25m Isopistooli 30+30ls

H 1. vänr Markku Karjalainen, Roi Res, 271+258, 529
H 50 1. ylil evp Pauli Pyykkö, Ylitornion Res Ups,
276+278, 554
H 60 1. kapt evp Arto Jokelainen, Sod Res, 275+246, 521
2. ylik Hannu Kantola, Roi Res, 252+252, 504

3. sotmest Markku Mettänen, Roi Res, 245+255, 500
H 70 1. stm Pekka Ranua, Ranuan Res, 264+278, 542
2. kapt evp Reijo Martin, Roi Res, 246+235, 481
3. ylil Tapio Hänninen, Rovaniemen Res Ups, 254+200,
454
H 80 1. lääk ylil evp Matti Kauko, Kemijärven Res,
253+254, 507
Ammunnanjohtaja/taulutuomari Hannu Kantola
Kirjuri/tulokset Jouko Siivola

25m Pistooli pika-ammunta 3x20ls

H 1. vänr Markku Karjalainen, Roi Res, 169+170+171,
510
H 50 1. ylil evp Pauli Pyykkö, Ylitornion Res Ups,
183+182+178, 543
H 60 1. kapt evp Arto Jokelainen, Sod Res, 176+178+163,
517
2. sotmest evp Markku Mettänen, Roi Res,
170+168+144, 482
3. ylik Hannu Kantola, Roi Res, 168+151+159, 478
4. ylil evp Jouko Siivola, Roi Res, 160+138+145, 443
H 70 1. kapt evp Reijo Martin, Roi Res, 174+172+158, 504
2. stm Pekka Ranua, Ranuan Res, 180+178+143, 501
3. kapt Jaakko Salmenkaita, Tornion Res Ups,
161+163+146, 470

SRA Lapin reservipiirien piirinmestaruuskilpailut 20.6.2021
Nimi
1. Henri Sankala
2. Ville Maununiemi
3. Teemu Iivari
4. Jaakko Karvo
5. Janne Korhonen
6. Aleksi Tiikkaja
7. Jari Emas
8. Jukka Långstedt
9. Ari Välimäki
10. Matti Pirttilä
11. Juha Sarajärvi
12. Jari Mukkala
13. Mikko Soikkeli
14. Reijo Huttunen
15. Jani Kunnari
16. Aki Karvonen
17. Markku Jumisko
18. Nuutti Holopainen
19. Arto Humalalampi
20. Esa Kunnari
21. Tomi Heikkilä
22. Tanja
23. Mikko Risku
24. Henri Moisio
25. Leevi Seinälä
26. Tomi Hämäläinen
27. Mika Tuisku
28. Joni Paadar

Yhdistys
Rovaniemen Reserviläiset ry
Rovaniemen Reserviläiset ry
Rovaniemen Reserviläiset ry
Rovaniemen Reserviläiset ry
Rovaniemen Reserviläiset ry
Rovaniemen Reserviläiset ry
Tornion Reserviläiset ry
Rovaniemen Reserviläiset ry
Keminmaan Reserviläiset ry
Rovaniemen Reserviläiset ry
Rovaniemen Reserviläiset ry
Rovaniemen Reserviläiset ry
Ylitornion Reserviläiset ry
Rovaniemen Reserviläiset ry
Tornion Reserviläiset ry
Rovaniemen Reserviläiset ry
Rovaniemen Reserviläiset ry
Rovaniemen Reserviläiset ry
Rovaniemen Reserviläiset ry
Rovaniemen Reserviläiset ry
Vammalan Reserviläiset ry
Rovaniemen Reserviläiset ry
Ylitornion Reserviläiset ry
Rovaniemen Reserviläiset ry
Rovaniemen Reserviläiset ry
Rovaniemen Reserviupseerikerho ry
Rovaniemen Reserviläiset ry
Sodankylän Reserviläiset ry

Kilpailu%		Pisteet		Luokka		Sarja
100,00 %		
586,2042		
Vakio		
MI
97,70 %		
572,7112		
Avoin		
MI
92,62 %		
542,9683		
Avoin		
85,24 %		
499,6963		
Avoin		
81,97 %		
480,5152		
Vakio		
81,12 %		
475,5548		
Avoin		
77,28 %		
453,0009		
Vakio		
76,59 %		
448,9817		
Avoin		
73,88 %		
433,0800		
Avoin		
73,29 %		
429,6517		
Vakio		
S
71,27 %		
417,7985		
Avoin		
S
67,80 %		
397,4654		
Avoin		
67,60 %		
396,2661		
Vakio		
7,62 MI
65,13 %		
381,7953		
Avoin		
S
63,44 %		
371,9113		
Vakio		
61,30 %		
359,3339		
Avoin		
7,62
60,20 %		
352,9106		
Avoin		
S
56,65 %		
332,0597		
Avoin		
S MI
56,13 %		
329,0204		
Avoin		
54,77 %		
321,0493		
Vakio		
54,11 %		
317,2160		
Avoin		
51,62 %		
302,6195		
Avoin		
L
51,19 %		
300,1067		
Avoin		
MI
50,41 %		
295,4968		
Avoin		
47,96 %		
281,1639		
Avoin		
47,47 %		
278,2708		
Vakio		
S 7,62 MI
46,55 %		
272,8492		
Avoin		
44,59 %		
261,3657		
Avoin		
-

Lapin reservipiirien pienoiskivääri lajien mestaruuskilpailujen 19.6.2021 tulokset
H 1. Juho Autio, Ulkop., 582
H50 1. Mika Tikkanen, Roi Res, 533
H60 1 .Kari Nevala, Roi Res, 523 2. Veikko Ala-Kahrakuusi, Inarin Res, 472 3. Pasi Ruokanen, Roi Res, 409
H70 1. Atte Kananen, Roi Res, 442
H75 1. Veikko Alajeesiö, Sod.Res, 449
H80 1. Oiva Lukkari, Roi Res, 297
H90 Pentti Tirri, Roi Res, DNF
2 X 30 laukausta H 50 - H 75

3 X 20 laukausta H 80 - H 90 Joukkuekilpailu
1. Roi Res Tikkanen Mika, Nevala Kari,Kananen Atte,
1505 pist.

60 Laukausta makuu
H 1. Juho Autio, Ulkop., 612,6
H50 1. Mika Tikkanen, Roi Res, 606,8
H60 1 .Kari Nevala, Roi Res, 599,7 2. Veikko Ala-Kahra-

kuusi, Inarin Res, 578,6 3. Pasi Ruokanen, Roi Res, 513,0
H70 1. Atte Kananen, Roi Res, 495,0
H75 1. Veikko Alajeesiö, Sod.Res, 547,5
H80 1. Oiva Lukkari, Roi Res, 351,4
H90 Pentti Tirri, Roi Res, 454,2
Joukkuekilpailu
1. Roi Res Tikkanen Mika, Nevala Kari, Ruokanen Pasi,
1719,5 pist.
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Reserviläisaseammunnan SM 2021 menestystä Lappiin

Menestyksekäs Lapin reserviläisammuntajoukkue hopeaa kiväärissä tuoneiden RA1
taulujen kanssa. Vasemmalta: Pasi Jäntti, Pasi Oikarinen ja Rauno Simula.
Kesäkuun tiukoista piirikarsinnoista Ylitorniolla Lappia pääsivät Suomen mestaruuskisoihin edustamaan Inarin reserviläisistä
Pasi Oikarinen ja Keminmaan reserviläisistä
Pasi Jäntti ja Rauno Simula. Karsinta tuotti
tulosta Suomen mestaruuskisoissa 3.7. Huovinrinteen ampumaradoilla, sillä joukkuekilpailussa Lapin rento joukkue saavutti kiväärillä hopean RA1:ssä yhteistuloksella 295/300
sekä pistoolilla pronssin RA3 yhteistuloksella
288/300.
Pasi Oikarinen voitti yleisen sarjan (H)
kultaa kokonaiskilpailun Suomen mestaruuden yhteistuloksella 451/480 (97,173, 97,
84). Hän oli voittaja myös kääntyviin tauluihin ammuttavassa RA2 ammunnassa uudella
Suomen ennätystuloksella SM-kisoissa
(173/180).
Rauno Simula ampui RA1 tuulisissa oloissa
hienosti SM pronssin tuloksella 100 (3
napaa). Sijat yksi ja kaksi tulivat neljällä napakympillä.
Kisat olivat hyvin järjestetyt ja Lapin joukkue sai nauttia ammunnasta etelän lämmössä. Heinäkuun alun helteet toivat oman
lisähaasteensa, samoin kuin kiväärissä puuskittainen tuuli. Ensi vuonna kisapaikka on
Oulun Hiukkavaara, joten lähes kotikisat siis
tiedossa. Tuumasimme yhdessä joukkueen
kanssa, että tavoitteet Lapin osalta laitetaan

Vasemmalta: Simula, Jäntti ja Oikarinen, jotka hallitsivat
myös pistooliammunnan RA3 tuoden pronssia.

korkealle. Toivottavasti ampumaratatilanne etenkin Ylä-Lapissa paranee piakkoin ja mahdollistaa innokkaan harjoittelun kokeneille ja aloittaville reserviläisaseampujille! Jälleen koko maasta 90
parasta pääsee kisaamaan vuonna 2022.

Mistä on kyse?
Reserviläisurheiluliiton reserviläisaseammunnat ammutaan puoliautomaat-

Turpotietäjä 2021-kilpailu toista
kertaa Suomen lukioissa
Tänä vuonna toisen kerran
valtakunnallisesti järjestettävän TUPRO-tietäjä kilpailun tarkoitus on innostaa lukiolaisia pohtimaan
turvallisuuspolitiikkaa ja
kokonaistur vallisuutta.
Kilpailun järjestävät Reserviläisliitto ry ja Suomen
Reserviupseeriliitto ry
yhteistyössä Historian ja
yhteiskuntaopin opettajien
liiton (HYOL ry) ja Kadettikunta ry:n kanssa. Kokeiden käytännön toteutuksesta vastaavat mukaan
ilmoittautuneiden koulujen vastuuopettajat, mutta
koevastaukset arvostellaan
järjestöjen maakunnallisten kilpailuorganisaatioiden toimesta.
Kilpailun ensimmäinen vaihe toteutetaan koko

Vasemmalta: Kokonaiskilpailun kultaa Pasi Oikarinen Lappi, hopeaa Jarkko Junttila
Pohjois-Pohjanmaa ja pronssia Mika Väisänen Pohjois-Pohjanmaa.

valtakunnassa perjantaina 8.10.2021, näin myös
Lapissa. Viime vuonna
mukaan
ilmoittautui
kolme lukiota Lapista, ja
lopulta kaksi lukiota osallistui. Toiveena on tänä
vuonna useamman lukion
osallistuminen, vaikkakin
kilpailun ajankohdan on
kommentoitu olevan haasteellinen.
Alkukilpailun jälkeen
palkitaan lukioiden parhaat, maakunnan parhaat, sekä maakunnan
paras lukio. Lapin kilpailuorganisaatio päätti
viime vuonna palkita parhaat vierailulla Rajavartiolaitokselle, mutta koronatilanteen takia vierailua
on pitänyt siirtää. Todennäköistä on, että viime

vuoden ja tämän vuoden
voittajien palkintovierailu
yhdistetään kun tilanne
sen sallii.
Valtakunnallinen finaali
järjestetään Helsingissä
marraskuun lopussa, missä
kolme parasta tietäjää palkitaan 1000, 500 ja 250
euron stipendeillä. Kilpailuun ilmoittautuminen
päättyy 30.9.2021.
Kilpailun viralliset verkkosivut löytyvät osoitteesta www.turpotietaja.
fi. Sivuilta löytyy kilpailukutsu ja ilmoittautumisohjeet.

Annukka Kurvinen

Lapin Turpotietäjä 2021
kilpailupäällikkö
puh: 045 631 4635
kurvinen.annukka@
gmail.com

Vasemmalta: kultaa Heikki Lukkari Pohjois-Karjala, hopeaa
Sami Aalto Etelä-Häme ja pronssia Rauno Simula Lappi.

tikivääreillä ja -pistooleilla. Kisoissa on
neljä lajia ja kuhunkin lajiin voi reserviläispiiri ilmoittaa myös kolmen hengen
joukkueen:
RA1 = kivääri 150m 10ls makuulta
tauluun 03, aikaa 5 min.
RA2 = kivääri 150m 18ls kääntyviin
tauluihin 3 kertaa 3x2ls/lipas lippaanvaihdoilla (1. yksittäin 5 sek., 2. yksit-

täin 3 sek. ja 3. parilaukaukset 5 sek.)
RA3 = pistooli 25m 10ls seisten tauluun 04, aikaa 5 min.
RA4 = pistooli 25m 10ls seisten kahdesta lippaasta kääntyvään tauluun 04
parilaukauksina 3 sek.
RA1-RA4 yhteistulos

Pasi Oikarinen

Inarin reserviläiset

Ota ResUl:n Kymppiampumapäiväkirja aktiivikäyttöön
Kymppi on ampumapäiväkirja, jonka avulla reserviläinen voi pitää kirjaa ampumaharjoittelustaan. Sovelluksen
käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja toimivaa sähköpostiosoitetta.
Sovelluksen voi ladata maksutta Google Play tai Apple
App Store -sovelluskaupasta, tai käyttää selaimella osoitteessa https://tikki.fi/app/kymppi/
Samat käyttäjätunnukset toimivat kaikilla alustoilla.
Tällä hetkellä ampumapäiväkirjaotteen tulostaminen
PDF-tiedostoksi onnistuu ainoastaan selaimella käytettävässä versiossa (mobiilitulostus lisätään tulevissa versioissa Apple ja Android -sovelluksiin).
Ampumaharjoitteen tallentaminen tapahtuu luomalla
uusi suorite, jonka sisälle voidaan kuvata yksi tai useampi ammuttu sarja. Jokaisella sarjalla voi olla erilaiset
tiedot (asetyyppi, toimintamekanismi, kaliiperi, laukausten lukumäärä, etäisyys).
Kymppi-ampumapäiväkirjaa kehitetään aktiivisesti.
Sen keskeinen tehtävä on mahdollistaa harrastuneisuuden luotettava todentaminen. Sen saavuttamiseksi kehitettävänä on seuraavaksi valvotun suorituksen vahvistaminen ammunnan johtajan toimesta.
Lisätietoja Kymppi ampumapäiväkirjasta löydät Reserviläisurheiluliiton kotisivuilta www.resul.fi.

Kirjoitus on julkaistu
Reserviläisurheiluliiton
kotisivuilla
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Kokous
Alakemijoen Reserviläiset ry
syyskokous
keskiviikkona 27.10.21 klo 18.00
Muurolassa SPR:n toimitiloissa.
Esillä sääntömääräiset asiat.
TERVETULOA!
Pellon Reserviläiset ry
syyskokous pidetään
perjantaina 24.9.2021 klo 18.00,
Tuomo Saukkoriipin kiinteistössä.
Tervetuloa! Johtokunta
Simon Reserviläiset ry
Sääntömääräinen syyskokous
ti 5.10.2021 klo 18
Simon kunnanvirastolla.
Tervetuloa!
Hallitus

Kivalon Reserviläismaja ry:n
syyskokous pidetään
perjantaina 12.11.2021 klo 18.00
Liedakkalan koululla,
Rovaniementie 763, Keminmaa.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Veitsiluodon
Reserviupseerit ry
Veitsiluodon Reserviupseerit pitävät syyskokouksensa torstaina 21.10.2021
klo 18.00 alkaen Länsi-Pohjan Insinöörit ry:n
toimitiloissa, Meripuistokatu 16.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Hallitus
Lapin reservipiirien
Syyskokoukset
Toramon reserviläistalo, Pälvitie 127, Rovaniemi
Sunnuntaina 24.10.2021
Kokousjärjestelyissä huomioidaan mahdolliset
koronaan liittyvät rajoitukset.
Kokoustarjoiluiden varaamiseksi piirikokous edustajien
tulee ilmoittaa tulostaan piirien toiminnanjohtaja
Seppo Rautiaiselle (s-posti seppo.rautiainen@pp2.inet.fi).
Aikataulu

Ylitornion reservijärjestöjen
Syyskokoukset
Ainiovaaran koulukeskuksessa,
Parkkitie, Ylitornio
Keskiviikkona 20.10.2021 klo 18.00 alkaen.
Käsitellään myös koronan vuoksi
pitämättömien kevätkokousten asiat.
Tulethan paikalle vain, jos olet terve eikä
sinulla ole hengitystieoireita.
Tervetuloa
Ylitornion
Ylitornion
Reserviupseerit ry
Reserviläiset ry
hallitus
hallitus

16:00–17:00 Ruokailu
17:00–18:00 Asiantuntijaluento
Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Minna Nenonen
18:00– Syyskokoukset
Lapin
Reserviupseeripiiri ry
hallitus

Tervetuloa

Lapin
Reserviläispiiri ry
hallitus

Pistooliammunnan
koulutuspäivät Laivakankaalla
Tornion Reserviläiset järjesti Maanpuolustuskoulutuksen SOTVA-kurssina
pistooliammunnan koulutuksen. Kurssi järjestettiin neljän iltapäivän mittaisena tapahtumana 6 ja
7.heinäkuuta sekä seuraavalla viikolla 13 ja 14 heinäkuuta. Koulutustapahtuma oli suunnattu täysiikäisille reserviläisille, ja
osallistujien ilmoittautuminen ja hyväksyminen kurssipäiville tapahtui
ennalta MPK:n järjestelmässä. Kurssin tavoitteena
oli turvallisen ammunnan suorittaminen pistoolilla, ampumataidon
harjaannuttaminen ja
MPK:n ampumaohjelmiston mukaiset ammunnat.
Kurssipaikkana oli Laivakankaan ampumaurheilukeskus Torniosta noin 10
kilometriä itään.
Kurssin kouluttaja Antti
Kaarlela on tyytyväinen
lopputulokseen. - Koulutustapahtuma oli kokonaisuudessaan onnistunut.
Kurssilaiset olivat motivoituneita ja koulutustavoite
saavutettiin turvallisesti ja

Keminmaan Reservinupseerit ry:n
syyskokous pidetään ke 6.10.2021
klo 18.00 Liedakkalan koululla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Kyber peruskurssi

Paikka: Rovaniemi, Someroharju
Aika: 27.11.2021 klo 09.00–16.00
Ilmoittautuminen 12.11.2021 klo 09.00 mennessä
Tavoite
Kurssin suoritettuaan osallistuja tuntee kansalaisen kyberturvallisuuden perusteet ja osaa tärkeimmät tekniset ja muut suojaustoimenpiteet eri toimintaympäristöissä.
Esitiedot
Tietokoneen ja mobiililaitteiden peruskäyttötaito
vaaditaan.
Kurssille hyväksytyille lähetetään tarkempi ohjeistus
sähköpostitse.

tuloksia saatiin aikaan. Pistooliammunta on laji, jota
oppii vain radalla harjoittelemalla, Kaarlela toteaa.
Sää oli tapahtumalle suosiollinen ja kurssipäivien
aikana lämpötila pysytteli
hellerajan tuntumassa. Pistooliammunnan koulutuspäivien sisältö ja ohjelma
oli suunniteltu huolella.
Alkutoimien ja turvallisuuspuhuttelun jälkeen
koulutus lähti liikkeelle
pistooliammunnan perus-

teista, aseenkäsittelystä ja
ampuma-asennosta sekä
kylmäharjoittelusta. Kurssiohjelma eteni ensimmäisen koulutuspäivän perusmuotoisesta ampumaharjoittelusta kohti seuraavien koulutuspäivien vaativampia ja monipuolisempia toiminnallisia ampumasuoritteita. Kurssipäiville osallistui noin kaksikymmentä reserviläistä
Tornion ja Kemin alueelta.
Osallistujien ampumasuo-

ritukset ja tulokset paranivat kurssin aikana ja osallistujat antoivatkin hyvin
myönteistä palautetta
kurssista ja sen ohjelmasta
ja toteutuksesta. Pistooliammunnan koulutuspäivien pääkouluttajana toimi
MPK:n kouluttaja Antti
Kaarlela Tornion Reserviläisistä ja apukouluttajan
Erkki Grundsröm samoin
Tornion Reserviläisistä.

Hannu Peurasaari
Kemin Reserviläiset

Sisältö
1. Mistä kyberturvallisuudessa on kysymys? Mikä
erottaa sen tietoturvasta?
2. Millaisia kyberturvariskejä liittyy normaalin
arkeen kodissa: tietojen kalastelu, virukset ja haittaohjelmat, kiristyshaittaohjelmat, palvelunestohyökkäykset, haavoittuvuudet ja päivitykset, esineiden
Internet.
3. Miten omaa tietoturvaa voi lisätä: verkon suojaaminen, oman tietokoneen suojaaminen, tunnusten
ja salasanojen hallinta, yksityisyyden suojaaminen,
mobiililaitteisiin liittyvät erityispiirteet, hyvät salasanat.
4. Sosiaalinen media, yksityisyys ja avointen lähteiden tiedustelu.
Hinta 10 €
Yhteystiedot: Koulutuspäällikkö Jouko Talviaho,
jouko.talviaho@mpk.fi 040 522 7058.
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/
Tutustu-tarkemmin/id/152994
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vuokraa edullisesti juhla-, koulutus- ja kokouskäyttöön
Toramon reserviläistaloa, os. Pälvitie 127, Rovaniemi.

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

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

