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Asevelvollisuutta päivitetään
Suomalaisen asevelvollisuuden 
tulevaisuutta suunnitellut parla-
mentaarinen komitea jätti per-
jantaina 19.11.2021 mietintönsä. 
Puheenjohtajana komiteassa oli 
kansanedustana, majuri Ilkka 
Kanerva. Mietinnössä ollaan edel-
leen säilyttämässä yleinen asevel-
vollisuus, joka jatkossakin koskee 
valitettavasti vain miehiä. Tämä 
siitäkin huolimatta, että poliitti-
set nuorisojärjestöt ovat liputta-
neet tasavertaisen asevelvollisuu-
den puolesta eli velvollisuus kos-
kisi tulevaisuudessa myös naisia.

Toki komitea ehdottaa kaikille 
pakollisia kutsuntoja sekä myös 
siviilipalveluksen avaamista nai-
sille. Pakko kuitenkin valita varus-
miespalveluksen, siviilipalveluk-
sen ja totaalikieltäytymisen välillä 
koskisi edelleenkin vain miehiä.

Uudistan tässä yhteydessä jo 
aiemmin esiin tuomani ajatuksen. 
Miksi emme hyödyntäisi sitä, että 
palvelukseen kutsuttaisiin tarvit-
tava määrä naisia ja miehiä moti-
voituneimmasta päästä. Pork-
kanana voisi olla varusmiespalve-
luksen suorittaville kompensoimi-
nen opinnoissa, verohelpotukset 
jne. Sen sijaan palvelukseen osal-
listumattomille en laittaisi maa-
puolustusveroa vaan nimenomaan 
helpotuksen palveluksen suoritta-
neille. Näin järjestelmä olisi kustan-
nusneutraali ja takaisin hyvin kou-
lutetun sekä motivoituneen reser-
viläisarmeijan vastaamaan tulevai-
suuden uhkakuviin sotilaallisesti.

Sodanajan johtajahan haluaisi 
joukkonsa olevan mahdollisim-
man motivoitunutta. Kun joukon 
pitää voida luottaa johtajaansa 
tulee johtajan voida luottaa vas-
tavuoroisesti joukkoonsa. Vähek-
syä ei voi myöskään sitä, että jouk-
koon kuuluvien on voitava luottaa 
toisiinsa. Keskustelua asiasta tulee 

jatkaa – asialinjalla. Haetaan 
paras mahdollinen ratkaisu, ei 
tyrmätä mitään ideaa alkuunsa 
tässä suhteessa. Maailma muut-
tuu ja tasa-arvonäkökulma on 
entistä merkityksellisempi täs-
säkin asiassa.

Tasa-arvo on kuitenkin vain 
yksi osa yhdenvertaisuutta

Yhdenvertaisuuden malli-
maahan – Israeliin - maanpuo-
lustuksen saralla on kuitenkin 
matkaa vielä lähes valovuoden 
verran, vaikka meillä toteutet-
taisiin esittämäni tasa-arvoinen 
asevelvollisuusmalli. Israelissa 
miesten ja naisten lisäksi ter-
vetulleita puolustamaan maa-
taan ovat sekä muun suku-
puoliset kuin transseksuaalit-
kin. Mainittakoon, että Israe-
lin armeijan lääkintähuolto on 
kustantanut erään varushenki-
lönsä sukupuolen vaihdosleik-
kauksen naisesta mieheksi. Hän 
on edelleenkin aktiivispalveluk-
sessa IDF:ssä (Israel Defence 
Force – Israelin puolustusvoi-
mat) kapteenin arvoisena soti-
laana. En usko, että me yhteis-
kuntana olisimme valmiita yhtä 
pitkälle. Israelissa maanpuolus-
tus on yhdenvertaisesti kaikkien 
asia. Ketään syrjimättä.

Meillä suomalainen Fardowsa 

Mohamud ei kelvannut naisena 
vapaaehtoiseen asepalvelukseen, 
koska olisi halunnut käyttää pal-
veluksessa uskontonsa edellyt-
tämää huivia – Hijabia – palve-
luksessa. Puolustusvoimat vetosi 
huivikiellossa yleiseen palvelus-
ohjesääntöön. Tämä siitäkin huo-
limatta, että YlPalvO on uudis-
tettu aina määräajoin. Miksi ei 
tämänkin osalta. 

Kun yleinen asevelvollisuuslaki 
luotin satavuotta sitten heti itse-
näistymisen jälkeen, oli se lakina 
yksi aikansa edistyksellisim-
piä maailmassa. Upseerikoulu-
tukseen pääsi periaatteessa kuka 
tahansa kykyjensä mukaan, eikä 
reserviupseerin tarvinnut olla 
aatelinen tai ostaa upseerivalta-
kirjaansa rahalla. Suuressa osassa 
Euroopan maita tämä oli aika-
naan ennenkuulumatonta. 

Asevelvollisuuden uudista-
misessa on kysymys puolustuk-
semme uskottavuuden säilyttä-
misestä myös tulevaisuudessa. 
Tärkeää ei ole se kenen on pakko 
puolustaa maataan. Olennai-
sempaa on edelleen se, että tur-
vaamme maanpuolustustahdon 
toteutumisen. Kysymys ei ole vain 
naisista tai miehistä vaan meistä 
kaikista suomalaisista, jotka edel-
leen olemme valmiit tarvittaessa 
uhraamaan henkemme maamme 
itsenäisyyden turvaamiseksi, 
vaikka tilanne vaikuttaisi kuinka 
epätoivoiselta tahansa ennakolta. 

Samalla, kun onnittelen kaikkia 
teitä Itsenäisyyspäivänämme pal-
kittuja sekä ylennettyjä, toivotan 
teille kaikille Lapin nuijan luki-
joille oikein Hyvää ja Rauhaisaa 
Joulua sekä Onnellista Uutta 
Vuotta 2022.

 Tero Hyttinen
Puheenjohtaja, 

Lapin Reserviupseeripiiri

Jäsentilastoa
Lapin Reserviläispiiri ry:n 
jäsenyhdistyksillä on 1.12.2021 
kirjoilla yhteensä 1422 jäsentä. 
Naisia on 122, joista aliupsee-
ria on 38, miehistöä 5 ja ei soti-
lasarvoa 79 henkilöä. Miehiä on 
1300, joista upseereita on 84, ali-
upseereita 717, miehistöä 442 ja 
ei sotilasarvoa 57 henkilöä. 

Piirille ja sitä kautta yhdis-
tyksille on erittäin tärkeää, että 
huomioimme kaikki jäsenet ja 
tavoitteenani on, että voimme 
järjestää anonyymin, sähköisen 
jäsenkyselyn, jolla voisimme 
kartoittaa jäsenkunnan toiveita 
yhdistystoiminnan kehittämi-
seksi alkavana toimintavuotena. 

Piirihallituksen jäsenten puo-
leen voi myös kääntyä, kun halu-
taan tuoda terveisiä ja mielipi-
teitä piirille. 1.2022 lehdessä jul-
kaisemme hallituksen kokoon-
panon ja tammikuussa pidettä-
vän järjestäytymiskokouksen eri 
tehtäviin valitut henkilöt.

Vuosi 2022
Ensi vuoden toimintakalenteri 
on julkaistu. Kalenteri on laa-
dittu normaaliajan näkövink-
kelistä. Toimintoja tulemme 
toteuttamaan aina vallitsevien 
tilanteiden mukaisesti. Alku-
vuoden ensimmäinen tapah-
tuma on piiriseminaari helmi-
kuun ensimmäisenä viikon-
loppuna. Se pidetään Toramon 
reserviläistalolla. 

Pääasiallisena teemana tulee 
olemaan elokuussa pidettä-

vät SRA:n SM-kisojen järjeste-
lyt. Toinen merkittävä tavoite 
on saada vihdoin järjestettyä 50 
-vuotis kalottitapaaminen. 

En ala analysoimaan vallitse-
vaa pandemiatilannetta tai soti-
lasstrategisia asioita. Näitä asi-
oita osaavat parhaiten kommen-
toida näiden alojen viranhaltijat.

Haluan onnitella kaikkia huo-
mionosoituksen saaneita henki-
löitä ja sotilasarvossa ylennettyjä 
asevelvollisia.

Rauhaisaa Joulua ja Hyvää 
Uutta Vuotta kaikille.

Simo Rousu

Hyvät Maanpuolustuksen 
ystävät

Taas kerran on juhlittu Suomen Itsenäisyyspäivää, tosin 
tällä kertaa hillitymmin videoiden ja etäyhteyksien väli-
tyksellä. Puolustusvoimat on ylentänyt ansioituneita 
reserviläisiä perinteisesti, parhaimmat onnittelut koh-
teeksi joutuneille. Erilaisin kunniamerkein on muistettu 
kansalaisia ritarikuntien ja eri liittojen ansiomerkeillä.

Piirien syyskokoukset on pidetty lähes normaalisti 
ilman henkilövalintaäänestyksiä, onnittelut ja voimia 
valituille piirihallituksille tehtävissään. 

Lukiolaisille suunnattu Turpo-kilpailun alkukisa on 
käyty ja Lapin alueelta Enontekiön erälukiosta pääsi 
finaaliin Jan-Krister Wahlberg, onnittelut kilpailuun 
osallistuneille ja erityisesti Enontekiön erälukion hienolle 
saavutukselle.

Itsenäisyyspäivän aattoillan tapahtuma Toramon reser-
viläistalolla pidettiin välivuoden jälkeen. Tänä vuonna 
vieraanamme oli 14 virolaista aktiivista maanpuolustus-
henkistä henkilöä saamassa johtamisen oppia parina päi-
vänä ennen varsinaista aattoillan juhlaa. Aattoillan juh-
liin osallistui noin 60 henkeä ja tilaisuudessa palkittiin 
vuoden aikana ansioituneita isänmaallisia ihmisiä eri 
tavoin.  

Seppo Rautiainen
piirien tj
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• Lapin aluetoimisto •

Puolustushallinnon hektinen loppuvuosi
Jääkäriprikaatissa ja puo-
lustusvoimissa on pian 
takanaan erilainen ja hek-
tinen loppuvuosi. Alku-
vuonna olimme kaikki var-
paillamme uudestaan kiih-
tyneen COVID 19 pande-
mian kanssa. Samalla kui-
tenkin rokotuksia annet-
tiin kiihtyvällä tahdilla ja 
toivo paluusta normaaliin 
nousi kasvaneen rokotus-
prosentin myötä. Talven ja 
alkukevään jälkeen yhteis-
kuntaa ja samalla myös 
puolustusvoimien toimin-
taa ruvettiin avaamaan ja 
toimeenpanimme monia 
isoja harjoituksia ja yhteis-
toiminta myös vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen 
toimijoiden sekä MPK:n 
kanssa alkoi palata lähes 
normaalille tasolle.

Tätä kirjoittaessani Jää-
käriprikaati on päättä-
mässä saapumiserän 2/21 
loppuharjoituksia ja val-
mistautuu kotiuttamaan 
hyvin palvelleen saapumi-
serän sekä ottamaan vas-
taan saapumiserän 1/22. 
Tämä tapahtuu tilan-
teessa, jossa puolustus-
voimat toteuttaa COVID 
19 pandemiaan liittyvää 
exit-strategiaansa paluusta 
uuteen normaaliin. Tämä 
paluu normaaliin on suun-
niteltu tapahtuvan asteit-

tain tavoitteena toteuttaa 
tammikuussa 2022 palve-
luksensa aloittavan saa-
pumiserän koulutus nor-
maalisti pääosin ilman 
vuonna 2021 voimassa-
olleita rajoitteita. Saman-
aikaisesti Korona on kui-
tenkin taas kerran nosta-
nut päätään ja tuossa exit-
strategiassa mahdollisuu-
tena oleva ”pakin käyttö” 
on myös mahdollinen. Jos 
näin tapahtuu, on se tie-
tysti takaisku, mutta toi-
saalta rajoituksista huo-
limatta Jääkäriprikaati 
kykeni vuonna 2021 toteut-
tamaan kaikki sille käske-
tyt tehtävät ja ylläpiti käs-
kettyä valmiutta. Olemme 
siis tilanteessa, jossa tuleva 
vuosi ja sen toteutustapa 
on vielä hieman epäsel-
vää. On kuitenkin selvä, 
että valmiutta ylläpidetään 
ja asevelvollisia koulute-
taan kuten aiemminkin. 
Sama koskee myös yhteis-
toimintaa vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen toimi-
joiden kanssa. Olemme 
toivottavasti oppineet ja 
pystymme sopeuttamaan 
sekä muuttamaan toimin-
taamme niin, että toiminta 
jatkuu ja sitä kyetään myös 
kehittämään.

Loppuvuosi 2021 on 
ollut puolustushallinnon 

kannalta merkittävä. Syys-
kuussa julkaistiin Valtio-
neuvoston puolustusselon-
teko, marraskuun lopussa 
ulos tuli parlamentaari-
sen asevelvollisuuden tule-
vaisuutta pohtineen komi-
tean mietintö ja tätä kir-
joittaessa luvassa on vielä 
Hornetin seuraajaehdok-
kaan julkistus. Puolustus-
voimat ja maanpuolustus 
ovat otsikoissa ja pysyvät 
vielä pitkään. 

Selonteon voi todeta 
olevan jo aiemmissa selon-
teoissa määritettyä linjaa 
ja valittua kehittämisen 
suuntaa vahvistava. Meille 
pohjoisessa merkittävää 
on arktisen alueen merki-
tyksen esille nosto entistä 
selvemmin. Tulevaisuu-
temme täällä on siis tur-
vattu ja voisipa jopa sanoa, 
että merkityksen kasvu on 
myös varmaa. Toinen eri-
tyisesti reserviä ja vapaa-
ehtoista maanpuolustusta 
koskeva asia selonteossa 
on paikallispuolustuksen 
roolin korostuminen. Puo-
lustusselonteon paikallis-
puolustuksen kehittämi-
seen liittyvät kirjaukset 
tulevat näkymään konk-
reettisina toimina paitsi 
kaksi kertaa vuodessa 
toteutettavissa Paikallis-
puolustusharjoituksissa, 

mutta myös laajan vapaa-
ehtoisen maanpuolustuk-
sen kentän piirissä ja tiivis-
tyvässä viranomaisyhteis-
työssä. Haastankin reser-
vin kentän ja vapaaehtoi-
set toimijat pohtimaan, 
miten selonteon kirjauk-
set jalkautetaan kentälle 
konkreettisiksi toimiksi. 
Asia ei tule valmiiksi het-
kessä, mutta nyt tahtotila 
on selvä, meille jää vastuu 
miettiä mitä se täällä 
Lapissa tarkoittaa. 

Myös asevelvollisuuden 
tulevaisuutta pohtineen 
komitean mietinnössä nos-
tettiin reservi esiin. Asevel-
vollisuusjärjestelmä säilyy 
jatkossakin Suomen puo-
lustusratkaisun perustana. 
Toimivuuden vuoksi on 
tärkeää, että se on järjes-
telmänä ja toimintatavoil-
taan yhteiskunnassa laa-
jasti hyväksytty. Nykyi-
sessä uhka- ja toimintaym-
päristössä Suomi tarvitsee 
nykyisen kokoiset 280 000 
sotilasta käsittävät sodan 
ajan joukot tehtäviensä 
toteuttamiseen. Näistä 
sodan ajan joukkoista yli 
95 % on reserviläisiä. 

Reserviaikaa osana ase-
velvollisuutta halutaan 
vahvistaa. Kuten aiemmin 
totesin, valtioneuvoston 
puolustusselonteko koros-

taa paikallispuolustuksen 
kehittämistä. Tulevaisuu-
dessa paikallisjoukot muo-
dostavat valtakunnallisen 
verkoston, joka kykenee 
monipuoliseen ja vaativaan 
viranomaisyhteistyöhön. 
Yhteydenpitoa reserviläi-
siin parannetaan ja reservi-
läisten osaamista hyödyn-
netään uudistuvassa pai-
kallispuolustuksessa. Mie-
tinnössään komitea katsoo 
tämän vaativan sitä, että 
reservin ikärajaa on syytä 
tarkastella, ja tavoitteena 
tulee olla reservin ikärajan 
nostaminen.

Komitean mietintö ottaa 
kantaa myös asevelvolli-
suuden alkuun ja aikaan jo 
ennen sitä. On selvää sekä 
koulujärjestelmän että kut-
suntajärjestelmän vahvis-
tavan nuorten maanpuo-
lustustietämystä ja sitä 
kautta maanpuolustustah-
toa. Uutena ja jo osin jul-
kisuudessa esille tullut asia 
on mietinnössä mainittu 
tavoite järjestää naisille ja 
miehille yhteinen velvoit-
tava kutsuntapäivä. Yhtei-
senä kutsuntapäivänä on 
mahdollisuus tarjota tietoa 
maanpuolustus- ja asevel-
vollisuudesta (ml. siviili-
palvelus) sekä mahdolli-
suudesta naisten vapaaeh-
toiseen asepalvelukseen. 

Tämä tulee vaikuttamaan 
Lapin aluetoimiston toi-
mintaan ja myös kutsunto-
jen toteutukseen Lapin alu-
eella. 

Takana on siis kiivas ja 
hektinen vuosi ja syksy. 
Ensi vuosi näyttää olevan 
myös sellainen. Tästäkin 
selvitään yhdessä teke-
mällä.

Toivotan kaikille Lapin 
Nuijan lukijoille hyvää ja 
rauhallista Joulun aikaa 
sekä menestyksellistä 
vuotta 2022. Työtä riittää 
tehtäväksi myös tulevana 
vuonna. Samalla onnitte-
len kaikkia 6.12. ylennyk-
sen ja kunniamerkin saa-
neita.

Jääkäriprikaatin 
apulaiskomentaja eversti 

Jukka Kotilehto 

Lapista edustus Turpotietäjä-
kilpailun finaaliin
Valtakunnallinen Turpo-
tietäjä-kilpailu järjestettiin 
lukioissa ympäri Suomen 
nyt toisen kerran. Loka-
kuussa pidettyyn alku-
kilpailuun osallistui-
vat Lapista Lyseonpuis-
ton lukio Rovaniemellä, 
Enontekiön erälukio sekä 
Sodankylän lukio. Koko 
Suomesta Turpotietäjä-
kilpailuun ilmoittautui 44 
lukiota 15 eri reserviläis-
piiristä.

Turpotietäjä on lukio-
laisille suunnattu kil-
pailu, jonka tarkoituksena 
on innostaa nuoria poh-
timaan turvallisuuspoli-
tiikkaa ja kokonaisturval-
lisuutta. Kilpailulla pyri-
tään myös osaltaan vahvis-
tamaan nuorten maanpuo-
lustustahtoa. Turpotietäjä-

kilpailun järjestävät Reser-
viläisliitto, Suomen Reser-
viupseeriliitto, Historian ja 
yhteiskuntaopin opettajien 
liitto HYOL ry sekä Kadet-
tikunta.

Alkukilpailussa par-
haiten Lapissa menes-
tyivät Jan-Krister Wahl-
berg Enontekiön erälu-
kiosta, Jani Ollila Enon-
tekiön erälukiosta, sekä 
Joonas Suanto Lyseonpuis-
ton lukiosta.

Parhaiten menestyneet 
on palkittu omilla kouluil-
laan, ja Lappia loppukilpai-
luun edustamaan lähti Jan-
Krister Wahlberg. Tämä 
korkeatasoinen loppukil-
pailu järjestettiin talviso-
dan alkamisen muistopäi-
vänä 30.11.2021 Helsin-
gin Ostrobotnialla, jossa 

valittiin valtakunnan paras 
Turpotietäjä. Finaalin 
kolme parasta olivat Eelis 
Ojala Helsingin normaa-
lilyseosta, Lauri Hietanen 
Eteleä-Tapiolan lukiosta 
ja Tiia Salminen Elisen-
vaaran lukiosta, ja heidät  
palkittiin 1000, 500 ja 250 
euron stipendeillä

Ennen loppukilpai-
lua Wahlberg kommen-
toi osallistumistaan seu-
raavasti: “Silloin kun tein 
Turpotietäjä-ki lpai lun 
ensimmäistä osiota eli niin 
sanottua karsintaa, en edes 
osannut ajatella pääseväni 
sen avulla niinkin pitkälle 
kuin Helsinkiin asti loppu-
kilpailuun. Yritin parhaani 
ja näköjään se kannatti. 
On minulle suuri kunnia 
päästä edustamaan itseäni 

ja Enontekiötä finaaliin. 
En usko voittavani finaa-
lissa mitään palkintosi-
jaa, mutta koko tapahtuma 
on sen verran iso ja hyvä 
kokemus, että pelkästään 
se riittää minulle palkin-
noksi.”

Kilpailun kaksikieliset 
verkkosivut löytyvät osoit-
teesta turpotietaja.fi.

Annukka Kurvinen
Lapin Turpotietäjä
-kilpailupäällikkö

Jan-Krister Wahlberg
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Lapin Aluetoimiston järjestämät Jääkärimarssit 2021
Lapin Aluetoimisto on jär-
jestänyt Lapin Jääkäripa-
taljoonan esimerkkiä seu-
raten nyt kolme kertaa Jää-
kärimarssin, 24 tuntia kes-
tävän marssikilpailun, jossa 
tavoitteena on edetä mak-
simimatka vuorokaudessa. 
Ensimmäinen Lapin Alue-
toimiston Jääkärimarssi 
järjestettiin jalkamarssina 
varsin äärimmäisissä olo-
suhteissa marraskuussa 
2020. Tämän jälkeen Jääkä-
rimarssit on järjestetty niin 
huhtikuussa 2021(hiihtäen) 
kuin elokuussa 2021 (kävel-
len). Tapahtumat ovat olleet 
vapaaehtoisia harjoituksia, 
joihin on kutsuttu varsin 
laajalla jakelulla marssi-
joita ympäri valtakuntaa. 
Sosiaalista mediaa ja Lapin 
Reserviläispiirin tukea on 
hyödynnetty rekrytointi-
vaiheessa, joten kisaan on 
kyetty osittain myös ilmoit-
tautumaan alueellisten 
joukkojemme rajauksen 
ulkopuolelta.

Reserviläisille on jaettu 
tähän mennessä yhteensä 
26 Jääkärimestarin titteliä, 
joka ansaitaan marssimalla 
vähintään 100 kilometriä. 
Osallistujien lukumäärä 
on tähän mennessä ollut 
yhteensä noin 50kpl, jokai-
sen tapahtuman ollessa 
edeltäjäänsä suositumpi. 
Reserviläisten vapaaeh-
toisuus ja harrastuneisuus 
näkyy tässä Jääkärimes-
tareiden kokonaisluvussa 
varsin hyvin. Juuri päät-
tyneessä Jääkärimarssissa 
alikersantti (RES) Aarni 
Laakkonen käveli tuloksen 
127,72 kilometriä. Usko-
akseni kyseessä on pisin 
ikinä (ainakin tarkkuusmi-
tattu) Jääkärimestarin titte-

liin johtanut matka. Melko 
monen torpan oveen saa 
koputtaa, ennen kuin joku 
muu samanlaiseen suori-
tukseen yltää.

Marssin säännöt ja 
toteutus

Marssin aikana suoritta-
jan tulee kantaa järjestä-
jän jakamaa SA-selkärep-
pua, jonka painon tulee 
olla koko suorituksen ajan 
minimissään 10kg. Repussa 
tarvittavaa lisäpainoma-
teriaalia on varattu huol-
toalueelle. Reppuun voi 
kiinnittää omia pehmik-
keitä tai lisätukea antavia 
remmejä. Marssi suorite-
taan M05-maastopuvussa 
ja SA-päähineessä. Jalki-
neina voit käyttää omia 
mustia sotilasmallisia var-
sikenkiä (lenkkarimalli ei 
käy). Talvella hiihdetään 
SA-INT lumipuvussa sekä 
pakkassaappailla, SA-suk-
sia ja sauvoja käyttäen, kan-
tamus kuten aiemmin mai-
nittu. Harjoitusorganisaa-
tio valvoo lääkintähuol-
lon toteutumisen marssin 
aikana, erityisenä painopis-
teenä jalkojen huolto. Nyt 
tehtyjen havaintojen perus-
teella marssijat ovat varsin 
tyytyväisiä, kunhan tauko-
alueella on ruokaa ja rak-
koihin erikoistunut varo-
henkilö. Taukoalueella voi 
säilyttää koko marssin ajan 
henkilökohtaista huoltolaa-
tikkoa ja/tai reppua sekä 
omia marssieväitä. Järjes-
täjien toimesta tärkeintä 
on antaa kilpailijoiden rau-
hassa keskittyä marssisuo-
ritukseen ja keskittyä itse 
vain huoltamiseen ja tuke-
miseen.

Marssireitti on noin 

14-15 kilometrin (riip-
puu vuodenajasta) mittai-
nen lenkki, joka alkaa ja 
päättyy Siilashallin maas-
toon Sodankylän varus-
kunnan alueella. Lenkillä 
kierretään Mellankangasta, 
varuskunnan lähiharjoi-
tusaluetta. Marssireitti 
pidetään mahdollisimman 
samankaltaisena Lapin Jää-
käripataljoonan johtaman 
marssin kanssa.

Lapin Aluetoimiston jär-
jestämissä Jääkärimars-
seissa kisaajille jaetaan 
suunnistuskisoista tuttu 
GPS-paikannin, jonka 
kautta kilpailijan/mars-
sijan henkilökohtainen 
tulos kirjataan. Tulos kir-
jataan kahden desimaa-
lin tarkkuudella, esimer-
kiksi 90,34 kilometriä. Sys-
teemi on osoittautunut 
erinomaiseksi vaihtoeh-
doksi, ja vapauttaa resurs-
seja reserviläisten huolta-
miseen, kun tulospalve-
lua voi pyörittää yhdellä 
henkilöllä. Lisäksi tulos-
palvelu on avoin julkaisu, 
joten nettiseurannasta voi 
linkin takaa seurata kisan 
kulkua. Tämä onkin hyvä 
tapa saada perheenjäse-
net tai kaverit seuraamaan 
omaa suoritustaan.

Lapin Jääkäripataljoo-
nan järjestämissä, hen-
kilökunnalle sekä varus-
miehille pidetyissä Jääkä-
rimarsseissa ensimmäiset 
30 kilometriä tulee mars-
sia kumisaappaissa, jonka 
jälkeen jalkinetta saa vaih-
taa niin halutessaan var-
sikenkään. Varustuksena 
LAPJP:n kisoissa on ryn-
näkkökivääri sekä sel-
käreppu ja/tai TST-liivi. 
Meidän aluetoimistomme 

Jääkärimarsseilla kompen-
soidaan aseen puuttumista 
painavammalla ja yhden-
mukaisella kantamuksella. 
Kumpi näistä varustuksista 
on raskaampi, en kykene 

sanomaan, mutta eiköhän 
vielä joku Jääkärimars-
sin varusmiehenä suorit-
tanut tule vielä reservissä-
kin kokeilemaan suoritus-
ten välisiä eroja, ainakin 
toivon näin.

Harjoituksen 
johtajan 

näkökulmasta
Jääkärimarssin perusy-
din kiteytyy tässä jutussa 
oleviin kuviin: kipua vas-
taan taisteleminen, fyysi-
nen kärsimys ja yhdessä 
tekemisen kautta syn-
tyvä itsensä voittamisen 
tunne. Jääkärimarssi tar-
joaa oivan keinon turval-
lisesti kokeilla henkilökoh-
taisia rajojaan sinne aivan 
äärikantamaan asti. Tes-
tata, miten pitkälle oman 
kehonsa voi viedä ultra-
suorituksessa, ja ymmärtää 
samalla omien voimavaro-
jensa riittävyyden. Joskus 
taistelijat yllättyvät itsekin, 
mihin oma kroppa pystyy 
kun sitä työnnetään eteen-
päin lähestulkoon pelkäs-
tään henkisillä voimava-

roilla. En voi olla muuta 
kuin äärimmäisen ylpeä 
jokaisesta reserviläisestä, 
joka vapaaehtoisesti näihin 
harjoituksiin osallistuu. 

Lopuksi
Jääkärimarssit pysyvät 
Lapin aluetoimiston jär-
jestämisvastuulla aina-
kin vielä vuoden 2022. 
Ajankohdat tulevat luul-
tavasti olemaan hutikuu 
sekä elokuu, kuten tänäkin 
vuonna. Erilaisten polku-
juoksutapahtumien ja ult-
rajuoksukilpailujen jatku-
vasti kasvattaessa suosio-
taan, voin lämpimästi suo-
sitella myös Jääkärimarssia 
kaikille itsensä maksimaa-
lisesta haastamisesta kiin-
nostuneille. 

”Eihän se ole kuin suo-
rittaa”

Marssiterveisin,
kapteeni 

Kalle Tuominen
Lapin aluetoimisto 

Kaikki artikkelin kuvat 
ylikersantti Eveliina 

Huuhtanen / kapteeni 
Kalle Tuominen
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Pohjois-Suomen
maanpuolustuspiiri
Valmiuspäällikkö
Antti Tölli,
puh. 040 522 7952,
antti.tolli@mpk.fi

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

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

Tiedottaja
Taina Ylikangas,
puh. 040 580 6866

Tiedottaja 
Jarkko Jaakola 
puh. 040 573 4556

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

Valmiuspäällikkö
Antti Tölli

Koulutuspäällikkö
Jarkko Junni

Koulutuspäällikkö
Jouko Talviaho

Tiedottaja 
Taina Ylikangas

MPK:n Pohjois-Suomen  
maanpuolustuspiirin Rovaniemen  
koulutuspaikan yhteystiedot

Tiedottaja 
Jarkko Jaakola

Tähtäimet linjassa Ivalossa

Reserviläiskiväärin oikea, keskitetty tähtäinten linjaus
Kuvalähde: Pasi Oikarinen 2021. MPK:n 7.62x39 reservi-
läiskivääri:  ohje aseen käsittelyyn ja kenttähuoltopur-
kuun.

Mateuz Moilanen Utsjoelta ja Justus Repo Inarista ovat 
ampuneet jo pidemmän aikaa ja osallistuivat laatuaan 
ensimmäiselle tällaiselle kurssille Ylä-Lapissa. Kuva: Pasi 
Oikarinen

MPK:n ampumaohjelmiston mukainen pistooliammunta 1 menossa Rajan radalla. 
Kuva Jarkko Junni

Myös luonnon puolesta erinomaiset puitteet ampumapäivälle. Kuva Antti Tölli

Ylä-Lapin reserviläiset ja maanpuolustustyöstä kiinnos-
tuneet pääsivät tutustumaan MPK:n koulutustoimintaan 
ja MPK:n kivääreihin ja pistooleihin Ivalon Rajavartios-
ton ampumaradalla 25.–26.9.2021. 

Kurssille osallistujille esiteltiin aluksi MPK:n toimin-
taa Rajan kerhotiloissa. Esittelijänä toimi valmiuspääl-
likkö Antti Tölli Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiristä. 
Tämän jälkeen opetusluokassa kylmäharjoiteltiin reser-
viläiskiväärin ja pistoolin turvallista käsittelyä. Kurssilai-
sista osa oli aiheesta kiinnostuneita aloittelijoita ja osaa 
voisi luonnehtia ammattilaisiksi. Seikkaperäinen ohjeis-
tus ja harjoittelu ”kädestä pitäen” ennen radalle menoa oli 
ohjelmassa ensimmäisenä kurssipäivänä. Pääkouluttajana 
toimi kurssinjohtaja Pasi Oikarinen.

Ensimmäisen päivän rauhallisemmin edenneissä koh-
distusammunnoissa oli mukana myös koulutuksellisia 
elementtejä. Tavoitteena oli ohjeistaa alusta alkaen toimi-
via, turvallisia tapoja ampua. Ammunnanjohtajana toimi 
Kari Knuutila.

Toiseen koulutuspäivään tuotiin mukaan toiminnallisia 
elementtejä ja käytössä oli luotiliivi m17 lipastaskuineen 
ja dumppipusseineen, sekä pistoolissa kotelo ja lipastas-
kut. Koulutuspäivä alkoi varusteiden säätämisellä oikein 
ampujan mukaan. MPK:n puolesta kurssijärjestelyistä 
vastannut Jarkko Junni oli järjestänyt reserviläisille paitsi 
uutta koulutusmateriaalia, myös maistuvaa kenttäruokaa 
Rajavartioston keittiöltä. Tukipyynnöt niin Puolustusvoi-
mien kuin Rajavartiostonkin suuntaan tuottivat ”napa-
kymppiosumia” järjestelyihin.

Nousujohteisella kurssilla havaittiin jo kahden päivän 
aikana kurssilaisten ampumatuloksissa ja asekäsittelyssä 
huomattavaa kehitystä. Kirjurina toiminut Petri Putto-
nen Inarin Reserviläisistä toimi apukouluttajana ammun-
noissa Knuutilan ja Oikarisen mukana. Alun toista kym-
mentä kurssille osallistunutta saivatkin kannustusta ja 

ohjeistusta aina tarvitta-
essa. Osallistujien innos-
tuksesta aisti kurssin pää-
tyttyä, että ammunnanhar-
joittelu ei jää heidän osal-
taan tähän.

Pohjois-Suomen maan-
puolustuspiirin MPK:n 
Rovaniemen koulutus-
paikka järjesti Lapin Raja-

vartioston tuella Ivalossa 
kurssin: ”MPK:n toimin-
nan esittely ja rekrytointi 
sekä ampumakoulutus 
Ylä-Lapin alueella”. Kurs-
sin ammunnat suoritet-
tiin SOTVA-ammuntoina 
MPK:n ampumaohjelmis-
ton mukaisesti.
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Maanpuolustustahto korkealla Oulunsalossa
Ilmavoimien varusmiesten päättöharjoitus järjestettiin haastavissa talviolosuhteissa

Ilmavoimien varusmiesten ”loppusodan” järjestäminen Jämsän Hallin sijasta tarjosi harjoitusjoukolle uusia haasteita, eikä vähiten varsin talvisten olosuhteiden ansiosta.

Ilmavoimien joukkokou-
lutuskauden päättöharjoi-
tus JPH 2/21 järjestettiin 
marras-joulukuun vaih-
teessa ensimmäistä kertaa 
kokonaan Lapin lennoston 
Oulunsalon tukikohdassa. 
Viime vuosina Ilmavoi-
mien varusmiesten "lop-
pusodat" on käyty eteläi-
sessä Suomessa, Jämsän 
Hallissa, joten luvassa oli 
uusia haasteita, eikä vähi-
ten varsin talvisten olosuh-
teiden ansiosta.

 Tuhatpäinen 
harjoitusjoukko

Viikon mittaisen JPH 
2/21 -harjoituksen järjesti 
Lapin lennosto. Mukana 
oli tuhatpäinen harjoitus-
joukko, josta noin 700 oli 
varusmiehiä kaikista Ilma-
voimien joukko-osastoista 
eli Lapin, Karjalan ja Sata-
kunnan lennostoista sekä 
Ilmasotakoulusta. Lisäksi 
harjoitukseen osallistui 
joukkoja Jääkäriprikaatista 
ja Porin prikaatista.

Kahdesti vuodessa järjes-
tettävien JPH-harjoitusten 
päätavoitteena on todentaa 
reserviin siirtyvien varus-
miesten osaaminen sekä 
kouluttaa Ilmavoimien 
varusmiehiä, reserviläisiä 
ja henkilökuntaa poikkeus-
olojen tehtäviin. 

– Varusmiesten koulu-
tustavoitteiden todentami-
sen kannalta harjoitus oli 
erittäin onnistunut. Maan-
puolustustahto ja -henki 
huokui kaikessa tekemi-

Ilmataisteluasemiesten tehtävä on aseistaa Hornet-monitoimihävittäjät.

Ilmataisteluasemiesten kehitys koulutuksen alusta päättöharjoitukseen on ollut kou-
luttajan mukaan ”suorastaan jäätävä”.

sessä, vaikka sääolosuh-
teet olivat ajoittain varsin 
haasteelliset, harjoituksen 
johtaja, Lapin lennoston 

komentaja eversti Tuukka 
Karjalainen sanoi JPH 
2/21:n päätöspäivänä.

– Harjoituksen perus-

teella ei ole epäilystäkään, 
etteikö suorituskyky olisi 
sillä tasolla, millä pitää, 
Karjalainen kiitteli.

 "Kehitys jäätävää"

Harjoituksessa oli mukana 
neljä F/A-18 Hornet 
-monitoimihävittäjää . 
Niiden operointikyvyn 
takeena Oulunsalon tuki-
kohdassa omia tehtäviään 
suorittivat niin lento- ja 
viestitekniikan kuin suoja-
uksen ja huollon joukot.

- Platalla on vuoden pal-
velevia apumekaanikkoja 
ja puolenvuoden ilmatais-
teluasemiehiä. Jos ajattelee, 
mistä on lähdetty ja mihin 
on tultu, ero koulutuksen 
alusta tähän hetkeen on 
suorastaan jäätävä, ilma-
taisteluvälinekouluttaja 
Mikkal Halminen Lapin 
lennostosta kertoi harjoi-
tuksen aikana.

- Silloin joskus, kun aloi-
teltiin, AMRAAM-ohjus 
laskettiin renkaalle kah-
deksan kertaa ennen kuin 
se meni laukaisulaittee-
seen, nyt se menee kerta-
laakista, Halminen kuvaili 
i lmataisteluasemiesten 
kehityskaarta.

Ap u m e k a a n i k k o j e n 
tehtäviin kuuluu muun 
muassa Hornetien lento-
kunnon tarkastaminen.

- Yritys on kova ja 
homma luonnistuu, vaikka 
ollaan kaikki hieman 
tutusta poikkeavassa 
ympäristössä täällä Oulun-
salossa. Vaikka silloin täl-
löin tulee pieniä vastoin-
käymisiä, niin todella 
hyvin varusmiehet ratkai-
sevat ongelmat, soveltavat 

opittua ja toimivat kuten 
heidät on koulutettu, Hal-
minen sanoi.

Myös varusmiesten oma 
myönteinen ja innostu-
nut asenne kävi ilmi usein 
harjoituksen aikana. Kovat 
pakkaset, pimeys, nope-
assakin tahdissa tulevat 
käskyt tai pitkäkestoiset 
tehtävät eivät näyttäneet 
lannistavan nuoria miehiä 
ja naisia.

- Viimeinen rähinä 
päällä ja täysillä painetaan! 
Takana on mahtava puoli 
vuotta ja fiilis on hyvä. 
Kylmä ei ole ongelma, sillä 
kipinä toimii ja lappilai-
sena näihin keleihin on 
tottunut, kertoi eräs ilma-
taisteluasemies Oulunsa-
lon tukikohdan viimassa.

Mukana myös 
reserviläisiä

Vaikka JPH:t ovat ennen 
muuta varusmiesten har-
joituksia, oli Oulunsalossa 
mukana myös reserviläisiä.

Vimpeliläinen reservin 
ylikersantti Mikko Sänki-
aho oli kertaamassa osana 
pelastusyksikköä. Yksik-
köön kuului sekä reservi-
läisiä ja varusmiehiä että 
henkilökuntaa.

– Tämän jälkeen minulla 
on kasassa 75 kertaus-
harjoituspäivää. Olen 
silti ensimmäistä kertaa 
mukana harjoituksessa, 
jossa on näin rajut talvi-
olosuhteet, Sänkiaho totesi 
onnistuneen lentokonepa-
loharjoituksen jälkeen.
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Lapin Lennoston muistojuhla
Sarkakankaalla

10.10.1944 putosi saksalaisen lentokoneen vaurioittama 
suomalainen pommikone Simon Arppeen kairaan. Kolme 
koneessa ollutta lentäjää paloi hylyn vankeina kuoliaaksi. 
Tähystäjä, vänrikki Aarne Keko pääsi irti ja jäi eloon. Hän 
taivalsi kolme vuorokautta pahoin palaneena ja haavoit-
tuneena läpi soisen erämaan osuen asutukseen Pömiöön.

Turmapaikalla sijaitsee Ensio Seppäsen suunnitte-
lema, talkoilla tehty lentäjän patsas ”Lentäjäveljet – maa 
on vapaa”. Patsaan neljä teräsristiä muistuttaa henkensä 
menettäneistä urheista lentäjistä.

Paikalla  vietetään vuosittain perinteinen Lapin Len-
noston virallinen muistojuhla, joka on ainoa muotoaan 
Suomessa. Tänä vuonna kyseinen muistojuhla vietettiin 
15.10. sumuisessa tihkusateessa. Välittömästi Lapin Len-
noston muistoseppeleen laskun jälkeen tehdystä ylilen-
nosta kuului vain jykevä ääni. 

Simon Sotaveteraanit ry:n pj Osmo Korkala, Simon kunnan edustaja Maria Vaittinen ja Simon Reserviläiset ry:n 
Helvi Hamari laskivat muistoseppeleen patsaalle.

JPH 2/21 -harjoituksessa 
pelastustoimi kertasi ja 
harjoitteli monipuolisesti 
Ilmavoimien tukikohdan 
pelastustehtäviä.

– On erittäin hyvä, että 
pääsemme harjoittelemaan 
näissä olosuhteissa, sillä 
talvellakin pitää pystyä ja 
osata toimia, siviilissä yli-
palomiehenä työskentelevä 
Sänkiaho sanoi.

Seuraavan Ilmavoimien 
joukkokoulutuskauden 
päättöharjoituksen jär-
jestää Karjalan lennosto 
puolen vuoden kuluttua. 
Siellä näyttönsä antavat 
tänä kesänä palveluksensa 
aloittaneet.

 Teksti ja kuvat: 
Anne Torvinen

Lapin lennosto

KASI-järjestelmä taistelukoulutuksen tukena
JPH 2/21 -harjoituksessa Oulunsa-
lon tukikohdan suojauskomppanioiden 
varusmiehet pääsivät harjoittelemaan 
taistelutaitojaan kaksipuoleista taistelu-
simulaattorijärjestelmää (KASI) hyödyn-
täen.

KASI-järjestelmässä joukot varuste-
taan simulaattorilaitteilla, jotka antavat 
reaaliajassa indikaation taistelukentältä, 
ja sillä pystytään tuottamaan palautteen 

tueksi erittäin yksityiskohtainen kuva 
tapahtumista.

Sotilaan simulaattorivarustukseen 
kuuluu kypärään ja taisteluliiviin kiin-
nitettävät sensoreilla varustetut valjaat, 
aseen laserlähetin sekä aktiivikuulosuo-
jaimet, joiden kautta hän saa välittömän 
palautteen esimerkiksi haavoittumises-
taan.

Useimmiten palautteen antaminen 

onnistuu maastossa joukkojen luona, sillä simulaatto-
ritila on rakennettu pakettiautoon. Palautteenannossa 
kouluttaja kertoo joukoille miten taistelutilanteessa on 
onnistuttu – miten johtaminen sujui, oliko taktiikka 
onnistunut, mitä olisi voitu tehdä toisin?

- On todella mielenkiintoista ja opettavaista nähdä, 
miten on itse toiminut taisteluissa. Aika rankkaa on 
painaa tuolla pakkasessa täydessä varustuksessa, mutta 
toisaalta tästä jää kyllä mahtavat muistot, harjoitustais-
telusta juuri selviytynyt varusmies sanoi.

KASI-järjestelmässä joukot varustetaan simulaattorilaitteilla, jotka antavat reaali-
ajassa indikaation taistelukentältä.

Maanpuolustustahto ja -henki huokui kaikessa tekemisessä, vaikka sääolosuhteet 
olivat ajoittain varsin haasteelliset, harjoituksen johtaja, Lapin lennoston komentaja 
eversti Tuukka Karjalainen sanoi JPH 2/21:n päätöspäivänä.

Apumekaanikkojen tehtäviin kuu-
luu muun muassa Hornetien lento-
kunnon tarkastaminen.

Palautteenannossa kouluttaja ker-
too joukoille miten taistelutilan-
teessa on onnistuttu – miten johta-
minen sujui, oliko taktiikka onnistu-
nut, mitä olisi voitu tehdä toisin?



8     4 • 2021  4 • 2021    9Lapin nuijaLapin nuija

Rovaniemen kutsuntatilaisuuden J-P Mikkolan puhe 
Olen J-P Mikkola, Rovaniemen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja ja minulla 
on ilo ja kunnia tuoda teille kaupungin terveiset . 24 vuotta sitten, vuonna 1997, olin 
tässä samassa tilaisuudessa kutsuttuna.

Olin 18-vuotias ja kävin kutsunnat aikana, jolloin NL oli romahtanut ja olimme 
juuri liittyneet EU:n.

Mitään varsinaista uhkakuvaa ei ollut olemassa.
 Olin kuitenkin aina tuntenut maanpuolustuksen tärkeäksi asiaksi ja halusin 

mennä itsekin armeijaan kokemuksia hakemaan.
Tuolloin sotiemme veteraaneja, oli elossa tuhansittain ja koin tärkeäksi antaa 

oman panokseni yhteiskunnalle, joka oli minulle kaiken antanut ilmaiseksi.
 Tuli Kesä 1999 Lukio oli jäänyt kesken ja rokkitähden elämä kiinnosti kovasti. 

Silloin astui palvelukseen nuori huntalo varusmiespalvelukseen Ivalon Rajajääkäri-
komppaniaan.

Koulutus oli kovaa ja fyysinen, sekä psyykkinen kuormitus oli ennen kokematonta 
ja monin paikoin myös ainutlaatuista (onneksi).

Väsymys, toverit, aseveljeys, auttaminen, ystävyys ja kunnioitus ovat hienoja 
sanoja. ne ovat sanoja joiden merkityksen ja syvyyden ymmärrän kokemusten jäl-
keen, joita sain siellä.

Toki kuntokoulusta se vuosi myöskin kävi.
 Vaikka minulla oli silloin ja on edelleen vaikea sopeutua kuriin, hierakiaan yms. 

hain ja pääsin Aliupseerikurssille.
 Vuosi meni lopulta nopeasti, kaikkinen lomineen, gineksineen ja armeijan jälkeen 

muutin Helsinkiin töiden perässä.
Mutta jo vuoden päästä olin kouluttamassa Mpk:n sissikurssilla reserviläisiä ja 

siitä on lähtenyt minun aktiivinen reserviläisen ura, joka jatkuu edelleen.
Kertausharjoituspäiviä on 20 vuoden aikana kertynyt yli 200 vrk.
 Olen saanut ystäviä, tutustunut ihmisiin ja olen päässyt myös ulkomaille reservi-

läistehtävien merkeissä, edustamaan Suomea. Hienoja ja ainutlaatuisa hetkiä nekin.
Vuosi 2019 olikin eräänlainen ”Grande finaali”, kun kävin 40 vuotiaana Ruk:n 

Haminassa, yhdessä varusmiesten kanssa. Jonne osa tästä joukosta myöskin pääsee 
tai ehkä tässä vaiheessa omasta mielestä joutuu.

 Ruk:ssa huomasin sen, ettei maanpuolustushenki, kaverin ja aseveljen auttami-
nen tai yhteisöllisyys ole kadonnut mihinkään, päinvastoin se on vahvistunut ja olen 
ylpeä nähdessäni, miten hieno sukupolvi tässäkin salissa on tänään koolla.

JA tämmöinen boomeri, tai ehkä ennemminkin Milleniaali voi hyvillä mielin 
jättää hommat teidän käsiin ja tietää että te hoidatte sen himaan.

Monesta armeijan koulutuksesta ja kokemuksesta on ollut apua etenkin siviilissä 
ja ainakin minun kohdallani, se vasta antoi minulle uskon itseeni ja omiin kykyihini, 
sekä sietämään haasteita ihan eri tavalla.

Esimerkkinä miten sitä oppii suhteuttamaan asioita. kun kerran yöll räntäsateessa 
Lahden moottoritiellä, vaatteet läpimärkinä vaihdoin puhjennutta rengasta tien lai-
dassa. tuli mieleen kerta Ivalossa kun marssittiin räntäsateessa koko yö, ihan läpi-
märkinä ja vrk valvoneena kohti seuraavaa tavoitetta, jossa ehkä saataisiin teltta lait-
taa pystyyn tai edes syödä.

Nyt minulla oli lämmin auto, vaihtovaateet autossa ja 5km päässä Renkomäen 
ABC, josta saisi kuumaa kahvia.. Alkoi kummasti hymyilyttään, eihän tämän nyt ole 
mitään.

Nyt on siis teidän vuoronne saavuttaa jotain ainutkertaista ja kuten muutenkin elä-
mässä jos asiat tekee täysillä, mutta pilke silmäkulmassa, niin pärjää aina.

Arvon kutsuntavieraat Kiitos teille, kun sain tulla tänne tänään Toivotan teille kaik-
kea hyvää elämässänne.

Ja ennen kaikkea nauttikaa matkastanne.

Lapin Reserviupseeripiiri ry Lapin Reserviläispiiri ry 
Lapin Reserviupseeripiiri ry on 
Suomen Reserviupseeriliitto ry:n 
alainen piirijärjestö, jonka toimial-
ueena on Lapin maakunta.  

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

 Tukimaksut ja jäsenedut 

Yhteisöt  300 € tai 150 €
Henkilöjäsenet 50 €

300 € tukimaksulla saa yhteisöjäsen 
Lapin nuija -lehteen 90 x 40 mm 
mustavalkoisen ilmoituksen jokaiseen 
numeroon (4kpl/vuosi) ja 150 € maksulla 
45 x 40 mm ilmoituksen. Henkilöjäsenten 
nimet painetaan jäsenlehteen. Jokainen 
tukimaksun maksaja saa myös yhdistyk-
sen mustan Army -lippiksen. Yhdistys 
myöntää vuosittain ”Pohjantähtiristi” 
-ansioristiä, jota luovutetaan 4. kesäkuu-
ta järjestettävissä tilaisuuksissa maan-
puolustustyössä erityisesti kunnostautu-
neille henkilöille. 

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

Piirin alueella toimii 15 reserviläisyhdistystä, joissa on noin 
1350 jäsentä.  Reserviläisyhdistyksissä on useita niin sanot-
tuja avoimia yhdistyksiä, joihin voidaan ottaa jäseneksi 
muitakin kuin aliupseereita. Yhdistysten tarkoitus on sama 
kuin upseeriyhdistyksilllä: omalla sarallaan toimia puolus-
tusvoimien ja yhteiskunnan apuna järjestämällä  maan-
puolustustahtoa, -taitoja sekä yleistä kansalaiskuntoa 
kohottavaa toimintaa. 

Lapin Maanpuolustuksen 
Tuki ry. 

Liity jäseneksi – tue maanpuolustusta!

Yhdistys on perustettu 11.1.1985 tuke- 
maan Lapin alueella toimivia reservi-
piirejä  aatteellisesti ja taloudellisesti.  
Maanpuolustuksen tukiyhdistyksen jä- 
senistö koostuu vuotuista tukimaksua 
maksavista yrityksistä, yhteisöistä ja 
henkilöjäsenistä. Reserviläisjärjestöjen 
Tuelta saama tuki muodostuu kulloi- 
senkin tarpeen mukaisesti erilaisista 
toiminta-avustuksista, laitehankinnoista, 
piirien toimistotiloista sekä piiri-lehden 
avustamisesta. 

Lapin Maanpuolustuksen Tuen yhteis- 
työkumppaneina ovat puolustusvoi- 
mat,  rajavartiolaitos ja läänin alueella 
toimivat muut vapaaehtoisen maan-
puolustuksen sekä veteraanien järjes- 
töt. Jäsenistölle tarjoamme mahdolli-
suuden osallistua korkeatasoisiin esitel- 
miin ja puolustusvoimien sekä rajavarti-
olaitoksen harjoituksien seuraamiseen. 

Lapin Reserviupseeripiiri ry ja 
Lapin Reserviläispiiri ry 

ovat Lapin alueen aktiivisia vapaaehtoisen maanpuolustus- 
työn toimijoita. Piirien tehtäviä on aktiivinen reserviläistaito-
jen ylläpito järjestämällä harjoituksia  ja kilpailutoimintaa. 
Piirien jäsenmäärä on yhteensä n. 2200 jäsentä.  

Lapin Maanpuolustuksen Tuki ry on tukenut Toramon ampu-
maradan huoltorakennusta hankintaa reserviläisjärjestöille 
koulutuskeskukseksi. Rakennus on ollut jo usean vuoden 
ajan järjestöjen toimintakeskuksena. Ampumaradat, ympä- 
röivä maasto ja hyvät riittävän isot koulutustilat mahdol- 
listavat säännöllisen koulutustoiminnan sijoitetuille  ja  sijoit- 
tamattomillekin reserviläisille. 

Molempien reserviläisjärjestöjen yhteisinä toimintoina ovat 
erilaiset liikunnalliset- ja ampumakilpailut sekä maanpuo-
lustukseen ja yhteiskuntaan liittyvät luentotilaisuudet.  
Piirien yhteinen puheenjohtajien yhteistyöelin PYT koordi-
noi yhteistoimintaa järjestöjen välillä. 

Maanpuolustuskoulutus (MPK) järjestää vuosittain useita 
sotilaallisten taitojen, varautumis- ja turvallisuuden sekä 
nuorten ja naisten kursseja Lapin maakunnan alueella.

Reserviläisten omaehtoisen koulutuksen merkitys on kasva-
nut voimakkaasti Puolustusvoimien siirtyessä enenevässä 
määrin paikallisjoukkojen kehittämiseen.

Paikallisjoukkoja voidaan käyttää erilaisissa yhteiskunnan 
häiriötilanteissa, kuten erilaisten suuronnettomuuksien 
pelastustyössä viranomaisten apuna. 

Reserviläisjärjestöt toimivat yhteistoiminnassa myös tiedot-
tamisen saralla. Jo vuosia tärkein tiedotusväline on ollut 
yhteinen piirilehti ”Lapin nuija”, jonka toimittamiseen 
molemmat järjestöt osallistuvat. Internetistä löytyvät Reser-
viläisliiton kotisivut www.reservilaisliitto.�,  joista saa tietoa 
piirin yhdistysten toiminnasta. Yleistietoa reservinupseerien 
toiminnasta löytyy osoitteesta www.rul.�. 

Lapin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja  
on ylitorniolainen kapteeni Tero Hyttinen. 
Hän on myös Reserviupseeriliiton hallituksen 
jäsen ja Reserviläisurheiluliiton hallituksen jäsen.  
www.rul.�/lappi

Reserviläispiirin puheenjohtajana toimii 
ylitorniolainen kersantti Simo Rousu, 
joka on myös Reserviläisliiton hallituksen jäsen. 
Reserviläispiirin kotisivu löytyy osoitteesta 
www.reservilaisliitto.�/lappi 

LAPIN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY 
Häkinrinne 1, 96900 Saarenkylä 
NORDEA FI77 1134 3000 1431 65 
Puheenjohtaja, talousjohtaja Jouni Iivari, 
jouni.iivari@neve.�

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

Raaseporin tasoristeysturman 
varusmieskuljettaja sijaiskärsijänä?
Kolmen varusmiehen hengen vaatinut tasoristeysturma sai osakseen suu-
ren mediahuomion. Kuolonuhrien määrällä mitattuna onnettomuus oli 
merkittävä, mutta mediahuomiota lisäsi erityisesti se, että apulaisvalta-
kunnansyyttäjä nosti kuljettajaa vastaan syytteen, vaikka aluesyyttäjä oli 
aluksi jättänyt syytteen nostamatta. Lisää keskustelua herätti se, että apu-
laisvaltakunnansyyttäjä valitti käräjäoikeuden vapauttavasta tuomiosta 
aina korkeimpaan oikeuteen asti. Kuljettajana toiminut varusmies näytti 
joutuneen kohtuuttomaan asemaan, mutta oliko apulaisvaltakunnansyyt-
täjän toimissa joku perä?

Lokakuussa 2017 tapahtui yksi Suomen historian tuhoisimmista tasoristeysonnet-
tomuuksista, kun juna törmäsi puolustusvoimien Sisu A2045 -malliseen maasto-
kuorma-autoon Skogbyn tasoristeyksessä Raaseporissa, lounais-Suomessa lähellä 
Tammisaarta. Maastokuorma-auton kyydissä oli kahdeksan varusmiestä, kolme 
ohjaamossa ja viisi lavalla. Juna törmäsi maastokuorma-autoon takaviistosta oike-
alta eli suunnasta, johon kuljettajalla ei ollut lainkaan näkyvyyttä. Kolme kyydissä 
olleista varusmiehistä menehtyi ja loput viisi loukkaantui.

Paikallissyyttäjä teki asiassa ensin syyttämättäjättämispäätöksen. Lain mukaan 
syyttäjä voi tehdä syyttämättäjättämispäätöksen kahdella eri perusteella. Ensim-
mäinen on niin sanottu prosessuaalinen syyttämättäjättäminen, johon päädytään 
silloin, kun ei ole syytä epäillä rikosta tai silloin, jos rikoksen selvittämiseksi ei ole 
todisteita. Toinen tilanne on niin sanottu harkinnanvarainen syyttämättäjättämi-
nen. Tähän voidaan päätyä esimerkiksi siksi, että tehty rikos on ”vähäinen” tai teki-
jän rankaiseminen olisi ”kohtuutonta”. Kohtuusperuste soveltuu esimerkiksi silloin, 
jos epäilty on loukkaantunut itse vakavasti teon yhteydessä. Harkinnanvarainen 
syyttämättäjättäminen edellyttää lisäksi sitä, että ”tärkeä yleinen tai yksityinen etu” 
ei vaadi syytteen nostamista. Yleinen etu saattaa vaatia syytteen nostamista esimer-
kiksi tilanteissa, joissa syyttämättä jättäminen olisi epäillyn rikoksen vakavuuden 
vuoksi ristiriidassa yleisen oikeustajun kanssa.

Aluesyyttäjän syyttämättäjättämispäätös perustui siihen, että hänen mukaansa 
asiassa ei ollut tapahtunut rikosta. Kyseessä oli siis puhdas vahinko. Ylempänä vir-
kahierarkiassa oleva apulaisvaltakunnansyyttäjä oli puolestaan sitä mieltä, että 
kolmen ihmisen hengen vaatinut onnettomuus on niin vakava asia, että se tulee 
ehdottomasti käsitellä oikeudessa. Apulaisvaltakunnansyyttäjä nosti syytteet kul-
jettajaa vastaan kuolemantuottamuksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 
ja palvelusrikoksesta.

Syytteitä käsiteltiin ensin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa ja sitten Helsin-
gin hovioikeudessa. Molemmat tuomioistuimet päätyivät siihen, että asiassa ei ollut 
tapahtunut rikosta. Apulaisvaltakunnansyyttäjä haki vielä tämän jälkeen valitus-
lupaa korkeimmasta oikeudesta, sillä hän oli sitä mieltä, että asian yleisen merki-
tyksen vuoksi tapaukseen pitäisi saada korkeimman oikeuden kannanotto. Kor-
kein oikeus ei kuitenkaan myöntänyt valituslupaa, joten hovioikeuden vapauttava 
tuomio jäi voimaan.

Pitkän prosessin aikana mediassa ja etenkin sosiaalisessa mediassa keskustelua 
herätti se, että apulaisvaltakunnansyyttäjä päätti nostaa syytteen ja ajaa sitä kol-
messa oikeusasteessa, vaikka kolarissa menehtyneiden varusmiesten omaiset eivät 
vaatineet kuljettajalle rangaistusta. Yleinen näkemys tuntui olevan, että kuljettaja 
joutui onnettomuuteen itsekin eikä hän aiheuttanut sitä tahallaan.

Aluesyyttäjän syyttämättäjättämispäätös perustui siihen, että hänen mukaan ei 
ollut tapahtunut rikosta. Apulaisvaltakunnansyyttäjä puolestaan oli sitä mieltä, että 
on olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi, ja näin 
ollen syyte tulee nostaa. Tapauksessa oli apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan kyse 
siitä, mitä ajoneuvon kuljettajalta voidaan edellyttää vaarallista tasoristeystä ylitet-
täessä. Olisiko kuljettajan tullut poistua ajoneuvosta tähystämään junarataa ennen 
sen ylittämistä? Tai olisiko hänen tullut käskeä jotain toista ohjaamossa istuneista 
poistumaan autosta ja tähystämään? Syyttäjät siis hahmottivat asian prosessuaali-
sen syyttämättäjättämisen näkökulmasta. Kansalaiset puolestaan hahmottivat asian 
kohtuuttomuuden näkökulmasta, jonka voi rinnastaa harkinnanvaraiseen syyttä-
mättäjättämiseen.

Oikeus ja oikeudelliset prosessit näyttävät usein erikoisilta maalikoiden näkö-
kulmasta. On sinänsä ymmärrettävää, että apulaisvaltakunnansyyttäjän toimia 
ihmetellään. Oikeus kuitenkin kehittyy käytännön kautta, ja etenkin korkeimman 
oikeuden tuomioilla on tärkeä oikeuden kehitystä ohjaava tehtävä. Jos korkeim-
paan oikeuteen ei etene tapauksia, tärkeä ohjausfunktio jää toteutumatta. Voidaan 
toki ajatella, että on kohtuutonta, että yksittäinen varusmies joutuu kärsijäksi, jos 
apulaisvaltakunnansyyttäjä haluaa selvyyden siihen, min-
kälainen toiminta auton ratissa luokitellaan tuottamuksel-
liseksi ja sitä myötä rikolliseksi. Asian voi toisaalta nähdä 
myös niin, että tapauksessa sijaiskärsijäksi joutunut varus-
mies teki palveluksen niille, jotka saattavat jatkossa joutua 
vastaavaan tilanteeseen. Nyt on korkeinta oikeutta myöten 
selvitetty, että tällaisessa tilanteessa on kyse vahingosta eikä 
tuottamuksellisesta rikoksesta. Jatkossa samasta asiasta ei 
siis enää tarvitse käydä oikeutta.

Tomi Tuominen 
Kirjoittaja on reservin luutnantti ja oikeustieteen tohtori

Maastoskootterista 
on moneksi
Maastoskootterit ovat löy-
täneet paikkansa Puolus-
tusvoimissa joukko-osas-
toon ja aselajiin katso-
matta. Ajoneuvon käyttö 
vaatii kuitenkin erityislu-
pakurssin suorittamisen 
sekä huolellisen käyttäjän.

Puolustusvoimilla on 
laajasti käytössään maas-
toskoottereita, kansankieli-
sesti sanottuna mönkijöitä. 
Virallinen nimitys maas-
toskootterille on kevyt 
nelipyöräinen maastoajo-
neuvo, sillä tieliikennelaki 
ei tunne maastoskootteri-
nimitystä. Kyseisiä ajoneu-
voja käyttävät niin Maa-, 
Meri- kuin Ilmavoimatkin.

– Maastoskoottereita 
käytetään hyvin monen-
laisissa tarkoituksissa – 
niitä hyödynnetään muun 
muassa tavaran kuljetuk-
sessa, tiedustelutehtävissä, 
huoltokuljetuksissa, poti-
laiden evakuoimisessa pois 
maastosta ja viestikaapelei-
den levittämiseen, insinöö-
riyliluutnantti Pasi Ahola 
luettelee.

Myös logistiikkakou-
lun kurssinjohtaja, yliluut-
nantti Markus Koponen 
toteaa, että maastoskoot-
tereiden hyöty on nähty 
hyvin laajasti.

– Ne ovat löytäneet paik-
kansa aselajiin ja joukkoon 
katsomatta. Ne ovat todel-
lakin työkaluja, joita voi-
daan hyödyntää mitta-
vasti. Varusmiehellä maas-
toskootterin käyttö hänen 
palvelusaikanaan liittyy soti-
laallisen tehtävän harjoitte-
luun, Koponen valottaa.

Ennen maastoskootterin 
erityislupakurssia on oltava 
hallussa Puolustusvoimien 
B-ajolupa. Erityislupa-
kurssi kestää 34 tuntia. Jos 
Puolustusvoimien B-ajo-
lupaa ei ole ennestään, on 
käytävä 46-tuntinen kou-
lutus, joka koostuu ajolu-
pakoulutuksesta ja erikois-
koulutuksesta. Ajokoulu-
tuksen lopuksi suoritetaan 
ajonäyte sekä käsittelykoe.

Käytössä Polaris ja 
Can-Am

Puolustusvoimat käyttää 
Polaris ja Can-Am -merk-
kien maastoskoottereita. 
Ne kaikki ovat kolmiakse-
lisia ja kuusipyörävetoisia.

– Maastoskootterielämä 
lähti käyntiin 2000-luvun 
alussa kenttätesteillä – eri 
maahantuojille lähetet-
tiin avoimet kirjeet, joissa 
heille annettiin mahdolli-
suus tarjota omaa tuotet-
taan. Heti ensimmäisistä 
ajoista lähtien päädyttiin 
siihen ratkaisuun, että kol-
miakselinen malli soveltuu 
käyttöömme parhaiten, 
koska sillä on kyky kuljet-
taa materiaalia paremmin 
ja se on palvelusturvalli-
sempi, Koponen toteaa.

Maastoskoottereilla ajet-
taessa nopeusrajoitus on 
40 km/h, ja ajoneuvon toi-
mintasäde maastoajossa on 
alle 100 kilometriä suuren 
polttoaineen kulutuksen ja 
pienen tankin takia. Ahola 
sanoo, että maastoskootte-
rin moottorin koko vaih-
telee yleisesti 500 kuuti-
osta 800 kuutioon. Maas-
toskootterilla on suuri kan-
tokyky, ja Aholan mukaan 
ajoneuvoon voidaan myös 
kytkeä siihen kuuluva 
peräkärry. 

– Maastoskootterin kyy-
tiin voidaan ottaa noin 200 
kiloa painoa ja kuljettajan 
lisäksi yksi henkilö. Perä-
vaunun kantokyky on noin 
300 kiloa, tai sillä voidaan 
kuljettaa kolmea henki-
löä. Potilasevakuointiin liit-
tyen kaksi potilasta saadaan 
pituussuunnassa evakuoitua 
kerralla. Kun suoritetaan 
potilasevakuointia, Puolus-
tusvoimien henkilönkulje-
tusmääräyksiä ei sovelleta, 
Koponen alleviivaa.

Aholan sanoin maas-
toskootterit helpottavat 
ryhmän liikettä ja helpot-
tavat 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 saa-
daan kokemuksia, huoma-
taan taas uusi käyttötarkoi-
tus, Ahola iloitsee.

Pinta puhtaaksi ja 
mutterit kireäksi

Sekä ennen ajoon lähtöä 
että ajon jälkeen on maas-
toskootterille suoritet-
tava tietyt huoltotoimenpi-
teet. Aholan mukaan käyt-
täjä itse tekee pienempää 
huoltoa, jotta ajoneuvoa 
on turvallista käyttää. Vai-
keammat korjaukset tekee 
joukko-osastossa käyttö-
huolto, Millog Oy tai Mil-
login alihankkijat.

Ennen ajoon lähtöä suo-
ritetaan ajoonlähtötarkas-
tus, ja ajon jälkeen keskei-
siä toimenpiteitä ovat ajo-
neuvon peseminen, tank-
kaaminen sekä yleiskiris-
tely.

– Liikenneturvallisuus-
määräysten mukaan on 
tehtävä ajoonlähtötarkas-
tus. Ajon jälkeen tarkaste-
taan alusta, katsotaan, että 
kaikki ajoneuvossa on edel-
leen ehjänä ja kiristetään 
esimerkiksi vanteiden luki-
tusmutterit. Sähköjohtojen 
läpiviennit ja jarruletkut on 
myös tarkastettava. Tarvi-
taan siis huolellista silmää, 
Koponen painottaa.

Koponen sanoo ajon jäl-
keisen pesun vievän aikaa.

– Kunnon harjoituksen 
jälkeen, kun on ajettu huo-
nommissa olosuhteissa, 
sanoisin ajoneuvon pese-
misen kestävän minimis-
sään kaksi tuntia. Jos alusta 
jää rapaiseksi ja likaiseksi, 
seuraavan käyttäjän on 
vaikea todeta, onko esi-
merkiksi jokin mutteri löy-
sällä tai runko revennyt, 
Koponen kiteyttää

Artikkelin on kirjoitta-
nut Janina Fors alun perin 
Ruotuväki -lehteen
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Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt
seuraavat henkilöt reservissä 06.12.2021

Sotilasarvoon: SOTILASMESTARI
Aitta Mika Juhani, Rovaniemi   LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI 
Karvonen Mika Petri Kalervo, Tornio  LAPALTSTO
Savolainen Jyrki Sakari, Rovaniemi  LAPALTSTO

Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Rantala Sakke Kari Tapio, Rovaniemi  LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Fluuri Jarmo Antero, Kemi   LAPALTSTO
Hämäläinen Pekka Johannes, Rovaniemi  LAPALTSTO
Kanniala Venla Marianna, Kolari   LAPALTSTO
Laiho Juha Martti Tapani, Rovaniemi  LAPALTSTO
Leinonen Vertti Sakari, Salla   LAPALTSTO
Lustig Henry Jaakko Mikael   LAPALTSTO
Mäkitalo Lauri Matias, Kittilä   LAPALTSTO
Pikkukangas Siiri Johanna, Rovaniemi  LAPALTSTO
Sarajärvi Armi Amanda
Seuri Riku Petteri, Sodankylä   LAPALTSTO
Takkula Juha Kristian, Rovaniemi   LAPALTSTO
Tarujärvi Esko Antero, Rovaniemi  LAPALTSTO
Tervashonka Marko Antero, Rovaniemi  LAPALTSTO
Tiuraniemi Jaakko Reino Juhani, Rovaniemi LAPALTSTO

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Alatalo Kalle Iisakki, Salla   LAPALTSTO
Björninen Janne Aleksi, Rovaniemi  LAPALTSTO
Filppula Jussi Ilmari, Kemi   LAPALTSTO
Kirjarinta Sampo Mikko Kaleva, Inari  LAPALTSTO
Kirjarinta Tuomas Taneli Ensio, Inari  LAPALTSTO
Lehtola Paulus Joonatan, Rovaniemi  LAPALTSTO
Niku Arttu Tapani, Rovaniemi   LAPALTSTO
Paakkola Esa Juhani, Keminmaa   LAPALTSTO
Paso Suvi Tatjaana, Tornio   LAPALTSTO
Puttonen Petri Juhani, Inari   LAPALTSTO
Tiuraniemi Petri Arvid Kullervo, Rovaniemi LAPALTSTO
Ylitalo Jukka-Pekka Tapani, Simo   LAPALTSTO

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Mäkelä Antti Aatto Santeri, Rovaniemi  LAPALTSTO
Simonen Esa Antero, Tornio   LAPALTSTO
Tepsa Taneli Juhani, Sodankylä   LAPALTSTO
Ylinen Henri Anton, Enontekiö   LAPALTSTO

Sotilasarvoon: MAJURI
Harju Jani Sakari, Tornio  LAPALTSTO
Huhta Timo Mikael, Tornio  LAPALTSTO
Kämä Juha Henrik, Rovaniemi  LAPALTSTO
Manninen Jyrki Kalervo, Sodankylä  LAPALTSTO
Pyykönen Jyrki Antero, Rovaniemi  LAPALTSTO
  

Sotilasarvoon: KAPTEENI
Heikkinen Jaakko Tuomas Oskari, Tornio  LAPALTSTO
Mattila Jussi Mikael, Kemijärvi  LAPALTSTO
Rajaniemi Petri Kalervo, Rovaniemi  LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Ivanoff Mikko Markus, Muonio  LAPALTSTO
Jakku Kalle-Petteri Johannes, Kemi  LAPALTSTO
Kanerva Kari Rauno, Kittilä  LAPALTSTO
Kotikangas Seppo Heikki Antero, Inari  LAPALTSTO
Lehisto Janne Tapani, Rovaniemi  LAPALTSTO

Maikkula Tapio Johannes, Rovaniemi  LAPALTSTO
Onnela Arto Heikki, Rovaniemi  LAPALTSTO
Pennanen Timo Juhani, Kemi  LAPALTSTO
Postila Jukka Johannes, Rovaniemi  LAPALTSTO

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Hirvaskoski Janne Mikael, Kemi  LAPALTSTO
Kasala Markku Johannes, Tornio  LAPALTSTO
Kokko Jere Johannes, Rovaniemi  LAPALTSTO
Kotilainen Jarkko Sakari, Kemijärvi  LAPALTSTO
Kuosku Joona Samuli, Savukoski  LAPALTSTO
Metsola Sami Eerik, Rovaniemi  LAPALTSTO
Parviainen Tuomas-Antti Benjami, Kittilä  LAPALTSTO
Pelto Petteri Villiam, Sodankylä  LAPALTSTO
Smeds Valtteri Johannes, Oulu  LAPALTSTO
Terho Tatu Petteri, Inari  LAPALTSTO
Vornanen Iina Emmi Susanna, Rovaniemi  LAPALTSTO

Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat 
reservin upseerit 06.12.2021

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Ahokas Mikko Valtteri, Kemi   LAPALTSTO
Alaluusua Kimmo Tapani, Kemijärvi  LAPALTSTO
Autto Aleksi Kristian, Kittilä   LAPALTSTO
Eilola Tommi Marko Kalevi, Rovaniemi  LAPALTSTO
Hettula Arttu Sakari, Kittilä   LAPALTSTO
Juujärvi Rauno Sakari, Rovaniemi   LAPALTSTO
Kentala Joni Matias, Rovaniemi   LAPALTSTO
Kuusela Toni Markus, Salla   LAPALTSTO
Leskinen Niko Herman, Rovaniemi  LAPALTSTO
Lihtkivi Rauli Eemeli, Rovaniemi   LAPALTSTO
Liimatainen Toni Kristofer, Rovaniemi  LAPALTSTO 
Mäntyranta Juho Pekka, Tornio   LAPALTSTO
Niemelä Janne Matti Arviiti, Rovaniemi  LAPALTSTO
Palo Hannu Kalervo, Rovaniemi   LAPALTSTO
Pelkonen Tarmo Mikael, Sodankylä  LAPALTSTO
Ristola Roope Otto Petteri, Rovaniemi  LAPALTSTO
Sarajärvi Antti Heikki, Rovaniemi  LAPALTSTO
Sirviö Mikko Ville, Kemijärvi   LAPALTSTO
Tepsa Pauli Otto Albert, Rovaniemi  LAPALTSTO
Uusimaa Tommi Kristian, Kolari   LAPALTSTO
Uusitalo Soile Anna Kaarina, Tornio  LAPALTSTO
Vaattovaara Antti Matias, Tornio   LAPALTSTO
Väisänen Ossi Johannes, Kemi   LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI
Brännare Mitja Markku, Muonio   LAPALTSTO
Gaup-Juuso Ánde, Enontekiö   LAPALTSTO
Hourula Ari Benjami, Salla   LAPALTSTO
Juntti Kalle Akseli, Tornio   LAPALTSTO
Kaulanen Ville Ismo Ilmari, Tornio  LAPALTSTO
Kauppi Jani Pekka Mikael, Sodankylä  LAPALTSTO
Kauppi Matias Lassi Santeri, Keminmaa  LAPALTSTO
Leitilä Petri Sakari, Rovaniemi   LAPALTSTO
Pietilä Arto Aapo Antero, Rovaniemi  LAPALTSTO
Titola Teemu Tapio, Inari   LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI
Niskala Mikko Samuli, Rovaniemi  LAPALTSTO
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Simon kunta on viihtyisän elämisen ja 
vireän yrittämisen maaseutukunta. 

Ole sinäkin sisukas simolainen! 
Tonttipörssi infogis.�/simo 0400 691 616

Rauhallista joulua ja Jumalan 
siunaamaa vuotta 2022 

toivottaa Simon seurakunta†

Lapin reservipiirien pistooliampumajuoksujen mestaruuskilpailut  
käytiin Toramon maastoissa 19.9.2021

     juoksuaika  ammunta loppuaika
H  1. Pasi Jäntti Keminmaan Res   16.50min 76 pist.     24.50min
     2. Kari Hiltunen Roi Res             19.36 min  45 pist.     37.56min
 
H 50 
     1. Hannu Oinas Keminmaan Res 16.50min  84 pist.   22.10 min
     2. Rauno Simula Keminmaan Res 22.14min 88 pist.   26.14 min
 
H 80
     1. Oiva Lukkari Roi Res                 20.52min 33 pist.   43.12 min
 
Kaksi miehinen joukkue kilpailu
 
1. Keminmaan Res. Oinas Hannu, Pasi Jäntti        47,00 min
2. Roi Res Kari Hiltunen, Oiva Lukkari                    81,08 min

Pistooliammuntoja Toramolla kesällä 2021
Koronan hellitettyä otet-
taan kesällä 2021, Tora-
mon 25B pistooliradalla 
ammuttiin aktiivisesti 
sekä kisojen että harjoitus-
ten merkeissä. Perinteinen 
reserviläisammunta (RA) 
3&4 Cup järjestettiin totut-
tuun tapaan tiistaisin kesä 
— syyskuussa. Cupissa 
ammuttiin 17 osakilpailua 
ja cup tuloksen sai viidellä 
osallistumiskerralla. Kuten 
aiemminkin, cup tulokseen 
laskettiin viisi (5) parasta 
tulosta yhteen. Tähän cup-
piin osallistui runsaasti 
uusia ampujia edellisvuo-

siin verrattuna, yhteensä 
42 ampujaa, joista 15 saa-
vutti cup tuloksen. Lau-
kauksia ammuttiin kaiken 
kaikkiaan 8460. 

RA 3&4 cupin yhtey-
dessä ammuttiin niin ikään 
illan päätteeksi .22LR pis-
tooli cup. Tässä kilpailu 
koostui kahdesta 5 lauka-
uksen kilpasarjasta yhdellä 
kädellä ja tulos muodos-
tui näiden summasta. Cup 
tulokseen vaadittiin myös 
tässä vähintään viisi osal-
listumiskertaa. .22LR pis-
tooli cuppiin osallistui 
kaiken kaikkiaan 15 ampu-

jaa, joista viisi saavutti cup 
tuloksen. Laukauksia tässä 
ammuttiin yhteensä 870. 

Uutena toimintana 
Rovaniemen reserviup-
seeri kerho järjesti avoi-
met pistooli harjoituk-
set keskiviikkoisin kesä 
— elokuussa. Tässä oli 
mahdollista harjoitella 
ja saada harrastuskertoja 
sekä vinkkejä kokeneem-
milta matalalla kynnyk-
sellä ilman ”kilpailu” jän-
nitettä. Ideana oli tree-
nata lajin mukaista treeniä 
niin RES. kuin SAL:n pis-
tooli lajeissa, 25 m katok-

sesta ampuen. Tämä hou-
kuttelikin kiitettävästi 
uusia, ammuntaa aloittele-
via kasvoja radalle toimin-
taan mukaan. Keskiviikon 
pistooli harjoituksiin osal-
listui yhteensä 64 ampu-
jaa ja laukauksia ammut-
tiin 3200. 

Tämän muotoinen toi-
minta jatkunee myös 
kesällä 2022, kesäkuun 
alusta lukien, mikäli 
korona sen suo. Tervetuloa 
radalle!

Tuomo Koivisto
Roi.Res.Ups. 

ampuma-asekouluttaja

Roi.Res./Res.Ups. RA3&4 Cup 2021
Koivisto Tuomo Roi.Res.Ups.
Kenttälä Jussi Roi.Res.
Matikainen Topi Roi.Res.
Hämäläinen Jorma Roi.Res.
Blanco Sequeiros Alberto Roi.Res.Ups.
Soukka Petri Roi.Res.
Ylikangas Taina Roi.Res.
Karjalainen Markku Roi.Res.
Uusipaavalniemi Reijo Roi.Res.
Hynynen Henri Roi.Res.
Koivuperä Heidi Roi.Res.
Lonnakko Ville Roi.Res.
Hiltunen Kari Roi.Res.
Pantchev Nikola Roi.Res.
Jämsä Simo Roi.Res.

1. 896
2. 867
3. 821
4. 788
5. 781
6. 751
7. 735
8. 719
9. 630

10. 626
11. 555
12. 531
13. 515
14. 498
15. 441

Roi.Res./Res.Ups. .22LR Koulu Cup 2021
Roi.Res.
Roi.Res.Ups.
Roi.Res.
Roi.Res.

Karjalainen Markku 
Koivisto Tuomo 
Kenttälä Jussi 
Uusipaavalniemi Reijo 
Ruokanen Pasi Roi.Res.

1. 432
2. 412
3. 391
4. 343
5. 338

Sotilasarvo Jäsen    

85 vuotta
3.1. Korpraali  Laitinen Reijo
27.2. Korpraali  Suopanki Jouni

80 vuotta
17.1. Korpraali  Neitola Mikko
31.1. Alikersantti  Hietanen Paavo
2.2. Ylikersantti  Matinlassi Mikko

75 vuotta
11.1. Vääpeli  Pekkala Kari
21.1. Alikersantti  Kaltiokumpu Martti
28.2. Luutnantti  Kersilö Vilho

70 vuotta
2.1. Kersantti  Loisa Klaus
12.1. Kersantti  Ari Timo
12.1. Vääpeli  Kangas Jorma
16.1. Ylikersantti  Sipola Pauli
26.1. Korpraali Junttila Jouko
13.2. Ylikersantti  Saukkoriipi Seppo

60 vuotta
4.1. Vääpeli  Puranen Pasi
5.1. Jääkär  Simula Rauno
10.2. Alikersantti  Pihlainen Esko
25.2. Ylikersantti  Hyrkäs Teuvo

50 vuotta
3.1. Alikersantti  Vuontisjärvi Jouni
8.1. Vääpeli  Savolainen Pentti
20.1. Ylikersantti  Iivari Jouni
5.2. Korpraali  Rytkönen Marko
15.2. Yliluutnantti  Vaarala Jari
25.2. Korpraali  Björnström Perttu
25.2.  Pelimanni Tiina

Lähde:
Reserviläisliiton osoiterekisteri 29.11.2021

Lapin Reserviläispiiri ry onnittelee jäseniään 
merkkipäivien johdosta ajalta 1.1.–28.2.2022

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

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

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

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

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

Saunatilat käytettävissä erillisestä 
sopimuksesta.


