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Tasa-arvoinen maanpuolustusvelvoite etenee
Suomen Reserviupseeriliiton 
arvokyselyssä lähes vuosi sitten 
kolme neljäsosaa kannatti maan-
puolustukseen liittyvän kansa-
laisvelvollisuuden kehittämistä 
yhdenvertaisempaan suuntaan. 
Jo parisen vuotta sitten Varus-
miesliiton käynnistämä keskus-
telu sai ainakin osittain tukea 
puolustusministeri Antti Kaik-
koselta, joka selvästikin haluaa, 
että kutsuntajärjestelmän uudis-
tamisesta käydään yhteiskunnal-
linen keskustelu. Puolustusvoi-
mien komentaja on tuonut kan-
tanaan esille, että nykyjärjestelmä 
olisi toimiva ja riittävä maanpuo-
lustuksen tarpeet huomioiden.

Varusmiesliiton tavoiteohjel-
massa on ollut jo varsin pitkään 
laajentaa kutsunnat koskemaan 
koko ikäluokkaa miesten lisäksi 
myös naisia. Hyödyt koko ikä-
luokan kutsunnoista mm. ter-
veystarkastuksineen tulisivat 
koko yhteiskunnalle. Tällöin kus-
tannuksillekin pitäisi toki löytyä 
useampia maksajia. Käytännössä 
koko ikäluokan kutsunnat tar-
koittaisivat sitä, että palvelukseen 
kutsuttaisiin tarvittava määrä 
naisia ja miehiä motivoituneim-
masta päästä. 

Kun saapumiserä 1/22 astui 
palvelukseen tammikuun alussa, 
julkaistiin Yhteisvoimat-kansa-
laisaloite. Siinä tavoitteeksi on 
asetettu asevelvollisuuden muut-
taminen koskemaan koko ikä-
luokkaa pelkästään miesten 
sijaan. Aloitteessa lähdetään siitä, 
että sukupuoli ei olisi enää mää-
räävä kriteeri sille, kuka aloittaa 
asepalveluksen. Sen sijaan aloit-
teessa tuodaan esiin mahdol-
lisuus asettaa muita asevelvol-
liseksi valintaan muita kritee-
reitä. Näitä voisivat olla motivaa-
tion kartoitus, fyysisen kunnon 

testaus, kognitiivisten kykyjen 
ja sosiaalisten taitojen mittaus. 
Aloitteen takana ovat varus-
miesliiton lisäksi useamman 
puolueen nuorisojärjestöt.

En erehtyne, jos ennustan, 
että tästä tulee jossain vaiheessa 
totta. Yleensä poliittisista nuo-
risojärjestöistä on kasvettu täy-
siverisiksi politiikan tekijöiksi 
ja vaikuttajiksi vuosikymme-
nen kuluessa. Näin ollen tämä 
uudistus edennee viimeistään 
2030-luvulla.

Vielä tähän ei ollut valmi-
utta parlamentaarisella puolus-
tuskomitealla, joka selvitti ylei-
sen asevelvollisuuden kehittä-
mistä ja maanpuolustusvelvol-
lisuuden täyttämistä. Komitea-
han tuli ulos mietintönsä kera 
viime marraskuussa. Nyt poli-
tiikan raskaskerholaiset kan-
sanedustaja, majuri (res) Ilkka 
Kanervan johdolla uskaltautui-
vat ottamaan vain pieniä aske-
leita oikeaan suuntaan. Tavoit-
teena on, että entistä useampi 
nainen suorittaisi vapaaehtoi-
sen asepalveluksen. Sukupuo-
lineutraali asevelvollisuus olisi 
vielä liian rohkea harppaus otet-
tavaksi. Sen sijaan varovaisena 

puolittaisena askeleena voidaan 
pitää koko ikäluokan kutsunto-
jen toteuttamista.

Puolustusvoimat itsessään 
toteuttaa omia uudistuksiaan, 
joiden tavoitteena lienee asepal-
veluksen tasa-arvoisempi suo-
rittamismahdollisuus sukupuo-
lesta riippumatta. Vuonna 2020 
aloitettu yhteistupakokeilu laa-
jeni vuoden vaihteessa koske-
maan kaikkia varuskuntia. Em. 
parlamentaarisen komiteamietin-
nön pohjalta on alettu suunnitella 
koko ikäluokkaa koskevien kut-
suntojen valmistelu sekä alettu 
markkinoida naisten vapaaehtoi-
suuteen perustuvaa asepalvelusta.

Olen aiemminkin todennut 
sen, että reserviupseerina sodan-
aikana ottaisin joukkooni mie-
luummin motivoituneita taiste-
lijoita, joiden tekemiseen ja tah-
toon voisin luottaa. Mielestäni 
se toteutuisi parhaiten koko ikä-
luokan asevelvollisuuden kautta. 
Palvelukseen valinta voitaisiin 
tehdä edellä mainitun testauk-
sen sekä motivaation mittauk-
sen kautta. Tämä lisäisi akuutisti 
kustannuksia kutsuntavaiheessa, 
mutta toisi hyvin todennäköisesti 
säästöjä palvelusvaiheessa.

Mitä tehdä sitten sille osalle 
ikäluokasta, jota ei kelpuutettaisi 
palvelukseen? Siviilipalvelu olisi 
heille oiva vaihtoehto. Vaikkapa 
nyt koronapandemian aikana 
Sosiaali- ja terveysministeriön 
virka-apupyynnön mukaan tar-
tuntojen jäljitystehtäviin, roko-
tukseen jne. tarvittaisiin puolus-
tusvoimilta 5 000 henkilön use-
amman kuukauden työpanos.

Nato-optio vai 
jäsenhakemus?

Alkuvuodesta Venäjän Ukrai-
naan kohdistuneen painostuk-

Hyvät Maanpuolustuksen 
ystävät

Kohti kevättä mennään ja valoa alkaa näkyä pajupuskien 
takaa, on yhdistysten kevätkokousten aika tilinpäätöksi-
neen. Toivottavasti kaikki yhdistykset muistivat täyttää 
liittoon toimintailmoitus sillä tämä on ehtona projektitu-
kien ja avustusten saantiin liitosta.

Tänä vuonna meillä on pari isompaa tapahtumaa suun-
niteltu eli kansainvälinen kalottitapaaminen 50-vuo-
tisjuhlana ja SRA-SM mestaruuskilpailut elokuussa. 
Molempiin tapahtumiin tullaan tarvitsemaan eri alojen 
osaajia niin itse kilpailurasteille kuin huollon eri tehtä-
viin. Näistä tapahtumista päävastuulliset kutsuvat avain-
henkilöt suunnittelupalavereihin kevään aikana.        SRA 
SM-kilpailut on tarkoitus järjestää Rovajärven ampuma-
kenttä-alueella 4-7.8.2022 ja kalottitapaaminen 50-vuo-
tistapahtumana Toramon maastoissa tukeutuen Toramon 
reserviläistalon lähimaastoon.

Tänä vuonna jatketaan myös lukiolaisille suunnattu 
Turpo-kilpailua jo totuttuun tapaan ja toivottavasti saa-
daan vielä uusia lukioita mukaan kisaan yhä runsaam-
milla opiskelijoilla.

Lapin Reserviupseeripiirin jäsenmäärä pieneni viime 
vuonna 24 henkilöllä ja Lapin Reserviläispiirin jäsen-
määrä kasvoi 63 hengellä. Yhdistysten puheenjohtajien 
olisi syytä lähestyä jäsenmaksunsa maksamatta jättä-
neitä jäseniä henkilökohtaisesti tilanteen selvittämiseksi. 
Uusille jäsenille olisi hyvä järjestää tutustumistilaisuuksia 
yhdistysten toimintaan esimerkiksi ampumatoimintaan 
ja mahdollisuuteen harrastaa ammuntaa.

Ei muuta kuin kevättä kohden akkuja lataillen ja muis-
takaa pitää reserviläiskuntoa yllä niin liikunnan kuin 
ampumataidon suhteen sillä tummia pilviä on itäisellä 
taivaalla.    

Seppo Rautiainen
piirien tj

Aurinko nousee

Tämäkin toimintavuosi on 
saatu alulle etäkokouksia pitä-
mällä. Asiat käsitellään tehok-
kaasti jokainen oman näyt-
töruudun takana. Moni asia 
kaipaisi jo kuitenkin yhteisiä 
”live”-tilaisuuksia, jossa voisi 
porukalla vapaata luovuutta 
harjoittaa. Nyt olemme aloit-
taneet etätyönä myös SRA 
SM-kilpailujen järjestelytoi-
minnat. Rakennelmien val-
mistukset hajautamme eri 
puolelle maakuntaa. Kisat jär-
jestämme elokuun ensim-
mäisellä viikolla Rovajärven 
ampumakenttäalueella. 

Lapin reservipiirin yhdis-
tyksillä on viimevuoden koko-
naisjäsenmäärä hieman kasva-
nut, mikä on hyvä asia. Piirin- 
ja yhdistysten kotisivuilla on 
nähtävissä toimintakalente-
rit. Kesän kynnyksellä jär-
jestetään turvallisen ampu-

jan (SRA) kurssit ainakin Rova-
niemellä ja Ylitorniolla.

Tulemme tiedottamaan myös 
piirikirjeiden muodossa säh-
köpostin välityksellä jäsenis-
töille. Sähköpostiosoitteet tule-
vat liiton jäsenrekisteristä, 
tämän vuoksi PYYDÄN JÄSE-
NIÄ TARKISTAMAAN OMAN 
SÄHKÖPOSTIOSOITTEEN 

jäsenrekisteristä, jotta vies-
timme saavuttaa kaikki haluk-
kaat henkilöt. 

Toivorikkaana paluusta 
normaaliin aikaan haluan toi-
vottaa kaikille terveyttä sekä 
aurinkoista alkavaa kevättä.

Simo Rousu 
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• Lapin aluetoimisto •

Uuden päällikön terveiset
Hyvät Lapin Nuijan luki-
jat, tätä kirjoittaessani olen 
hoitanut aluetoimiston 
päällikön tehtävää reilun 
viikon ja pohdin, mitä 
haluaisin teille kirjoittaa?  
Kovin syvällisiä asioita ei 
tällä kokemuksella tule, 
mutta alla muutamia asi-
oita. 

Aluksi käytän tilai-
suutta hyväkseni ja kerron 
hieman itsestäni ja siitä, 
miten päädyin tähän teh-
tävään. Olen majuri Juhani 
Lehtinen ja sotilasurani 
”ehtoopuolella”. Erinäi-
sistä syistä johtuen pääsin 
Lapin aluetoimiston pääl-
likön tehtävään vuoden 
2022 alusta. Olen syntynyt 
heinäkuussa 1967 ja varus-
miespalveluksen suori-
tin 1987 Jääkäriprikaatissa 
panssarintorjuntakomppa-
niassa ohjuspuolella. Val-
mistuin 1991 kadettikou-
lusta ja olen aselajiltani 
ilmatorjuntamies. 

Olen palvellut koko soti-
lasurani Someroharjulla 
erilaisissa tehtävissä. Aloi-
tin perusyksikössä koulut-
tajana, josta etenin päälli-
köksi vuonna 1996, jonka 
jälkeen suoritin esiupsee-
rikurssin vuonna 1999 
ja tämän jälkeen siirryin 
Rovaniemen ilmatorjun-
tapatteriston esikunnan 
kautta Lapin ilmatorjunta-
rykmentin esikuntaan. Esi-
kunnassa toimin henkilös-

tötoimistossa mm. koulu-
tusalan johtajana, henki-
löstöpäällikkönä ja viimei-
set kaksi kuukautta esikun-
tapäällikkönä. Henkilöstö-
päällikön tehtävässä toteu-
tettiin myös puolustus-
voimauudistuksen myötä 
Lapin ilmatorjuntaryk-
mentin lakkauttaminen 
itsenäisenä joukko-osas-
tona ja se yhdistettiin Jää-
käriprikaatiin 1.1.2015. 

Vuoden 2015 alusta 
lähtien olen pääsääntöi-
sesti toiminut Rovanie-
men ilmatorjuntapatteris-
ton patteristoupseerin teh-
tävässä.  Vuosien 2019 ja 
2021 aikana olen toiminut 
kahteen otteeseen Rovanie-
men ilmatorjuntapatteris-
ton komentajana yhteensä 
seitsemän kuukautta. Nyt 
ikään kuin loppuhuipen-
nuksena sain mahdollisuu-
den päästä viideksi kuu-
kaudeksi Lapin aluetoi-
miston päälliköksi.  Ei siis 
aivan tyypillinen esiupsee-
rin urapolku.

No kaikki hyvä loppuu 
aikanaan ja minun osal-
tani tämä tehtävä päättyy 
toukokuun lopussa, jol-
loin palaan takaisin omaan 
tehtävääni Rovaniemen 
ilmatorjuntapatteristoon. 
Reserviin jään viimeistään 
1.10.2023, eroamisikä tulee 
täyteen. 

Siviilissä aika kuluu kesäi-
sin pääosin moottoripyö-

räilyn, juoksun ja koirien 
parissa. Talvella moottori-
pyöräily vaihtuu hiihtoon.   

Lapin aluetoimis-
ton päällikkönä aloittaa 
1.6.2022 alkaen eversti-
luutnantti Petri Sipilä. Hän 
siirtyy tehtävään Maavoi-
mien esikunnasta. 

Lyhyt katsaus 
vuoteen 2021

Koronan vaikutus leimasi 
koko vuotta, mutta sen 
kanssa oli jo totuttu elä-
mään. Käytännössä pääosa 
suunnitelluista toimin-
noista kyettiin toteutta-
maan koronan vaikutuspii-
rissä ja suurempia sairastu-
misia ei tullut.

Vuoden 2021 kutsunnat 
toteutettiin suunnitellusti 
ja koronaturvallisesti. Kut-
sunnoista kirjoittaa leh-
dessä jäljempänä majuri 
Arto Lilja.

Oltermanni päästiin vih-
doin ja viimein toteutta-
maan ja sehän onnistui 
vähintäänkin hyvin, olihan 
sen järjestelyt jo harjoiteltu 
edellisenä vuonna. 

Vuoden 2021 lopulla 
alettiin koronan suhteen 
pikkuhiljaa palata jo nor-
maaliin elämään ja tulevai-
suus näytti jo hetkellisesti 
valoisammalta. Loppu-
vuotta kohden omikron-
variantti alkoi kuiten-
kin nostamaan päätään ja 
vuoden vaihtuessa voitiin 

todeta, että paluuta nor-
maalien ei tullutkaan, vaan 
palattiin rajoitustoimiin. 

Näkymät 
alkuvuoteen 2022

Alkuvuosi 2022 aloitetaan 
aluetoimistossa muutaman 
henkilön vajeella. Vuoden 
vaihteessa on henkilöitä 
siirtynyt eläkkeelle ja osa 
kursseille. Tämä tulee var-
maankin näkymään myös 
ensimmäisen puolen 
vuoden aikana meidän tar-
joaman tuen osalta. Kaik-
keen pyydettyyn ei voida 
vastata myöntävästi. No, 
tulevaisuus näyttää kuiten-
kin hyvältä ja syksyllä 2022 
aluetoimisto tulee olemaan 
määrävahvuudessa hen-
kilöstön osalta ja toivotta-
vasti myös koronan vaiku-
tus on hiipunut. 

Tätä kirjoittaessani ele-
tään aikaa, jolloin korona 
alkaa vaikuttaa uudel-
leen merkittävästi toi-
mintaamme. Se, miten 
se näkyy vuoden 2022 
tapahtumien toteuttami-
sessa, selvinnee ihan lähi-
viikkoina tai jopa päivinä. 
Merkittävimmät aluetoi-
miston tapahtumat ensim-
mäisen puolen vuoden 
aikana ovat ROVA-harjoi-
tus ja paikallispuolustus-
harjoitukseen liittyvät ker-
tausharjoitukset sekä tie-
tenkin 24.2. Lapin aluetoi-
miston vuosipäivän juhla-

konsertti. 
Haastavaa tässä tilan-

teessa on se, että mitään 
valmisteluja ei voida jättää 
tekemättä ja olettaa, että 
tapahtumat peruuntuvat. 
Kaikki valmistelut ja järjes-
telyt tehdään olettamalla, 
että tapahtumat toteutu-
vat jollakin tavalla, korona 
huomioiden.  En lähde 
tässä ennustamaan mitä 
toteutetaan ja mitä ei, tule-
vaisuus näyttää sen.

Kaikesta huolimatta 
tämäkin vuosi tulee ole-
maan hyvä ja onnistunut, 
tosin varmaan erilainen 
kuin edellinen. 

Toivotan teille kaikille 
hyvää alkanutta vuotta, 
katsotaan positiivisesti 
tulevaisuuteen.

Kevätterveisin 
Lapin aluetoimiston 

päällikkö 
Majuri

 Juhani Lehtinen 

sen ja sodanuhan lisään-
tyessä on meillä Suo-
messa käynnistynyt vilkas 
keskustelu siitä pitäisikö 
Suomen jättää jäsenhake-
mus NATOon kansallisen 
turvallisuutemme takaa-
miseksi.

Helsingin Sanomat jul-
kisti 17.1.2022 tammi-
kuun kahden ensimmäi-
sen viikon aikana tehdyn 
NATO Gallupin tulok-
set. Niiden mukaan 
NATO jäsenyyden vastus-
tus putosi ennätyksellisen 
alas. Toki kannattajia on 
vielä vasta 28 % kansasta ja 
42 % vastustaa jäsenyyttä. 
Merkille pantavaa on kui-
tenkin, että epävarmo-
jen osuus on jo lähes kol-
mannes vastaajista ja että 
jäsenyyden kannattajien 
määrä on noussut peräti 
kahdeksan prosenttiyksik-
köä edellisen mittauksen 
vuoden 2019 lopusta.

Samassa yhteydessä voin 
todeta sen, että olen tähän 
asti henkilökohtaisesti 
suhtautunut NATO jäse-
nyyteen kielteisesti. Nyt 
olen kallistunut tuon kah-
deksan prosentin joukon 
myötä jäsenyyden hake-
misen kannalle. Turvalli-
suutemme tarvitsee tuek-
seen leveämpiä hartioita ja 
NATO perusartikla 5 antaa 
siihen riittävän takuun, 
mutta vain jäsenmaalle. 
Optiota ei ole eikä krii-
sin jo puhjettu ole avoinna 
jäsenyyden hakuovea.

Hyvää alkanutta vuotta 
maanpuolustajat, muista-
kaa liikkua. Kevään myötä 
päivä pitenee ja kelit Lapin 
hangilla ovat kohdillaan.

 
Tero Hyttinen

Puheenjohtaja, 
Lapin 

Reserviupseeripiiri
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Maavoimien komentaja vaihtui Mikkelissä – uusi komentaja: 

Hävittäjähankinnat parantavat myös 
Maavoimien suorituskykyä
Kenraaliluutnantit Petri 
Hulkko ja Pasi Välimäki 
vaihtoivat lippuja, kun 
Maavoimien komentaja 
vaihtui. Tuleva komentaja 
haluaa jatkaa Maavoimien 
kehittämistä ja varautua 
Euroopan turvallisuusti-
lanteen muutokseen.

Maavoimien komenta-
jan juhlallinen vaihtoti-
laisuus pidettiin Mikke-
lin varuskunnassa Karkia-
lammella 30. joulukuuta. 
Tilaisuudessa Maavoimien 
komentaja, kenraaliluut-
nantti Petri Hulkko luo-
vutti komentajan paikan 
kenraaliluutnantti Pasi 
Välimäelle.

 Välimäki on aiemmin 
toiminut Puolustusvoi-
mien operaatiopäällik-
könä. 

 – Saan ottaa vastaan 
Maavoimat, jotka ovat 
kehittyneet sekä valmiuden 
että suorituskyvyn osalta 
merkittävästi. Maavoi-
mien kykyä vastata nope-
asti kehittyviin sotilaalli-
siin uhkiin ja normaaliolo-
jen poikkeustilanteisiin on 

parannettu merkittävästi, 
Välimäki kertoi puhees-
saan Mikkelin varuskun-
nan paraatikentällä.

 Paraatijoukkoja oli pai-
kalla kaikista Maavoimien 
kahdeksasta joukko-osas-
tosta. Komentajanvaihdos 
tapahtui juhlallisen soti-
laallisesti Rakuunasoitto-
kunnan musiikin tahtiin. 
Suomen lippu saapui ja 
joukot tarkastettiin paraa-
tikentällä.

 Myös puolustusvoi-
main komentaja, kenraali 
Timo Kivinen oli tarkas-
tamassa joukkoja yhdessä 
Välimäen, Hulkon ja maa-
voimien esikuntapäällikkö, 
kenraalimajuri Kim Matts-
sonin kanssa.

Maavoimat 
seuraa Euroopan 

turvallisuus-
tilannetta

Välimäki ei vielä linjaa 
tärkeimpiä painopisteitä, 
joihin hän haluaa tulevan 
komentajakautensa aikana 
keskittyä, mutta hän mai-
nitsee muutamia tärkeitä 

asioita ensi vuodelta. Ensi 
vuonna keskiössä ovat 
hänen mukaansa kriisin-
hallinta, parlamentaarisen 
asevelvollisuuskomitean 
mietintöjen huomioimi-
nen ja puolustusselonteon 
toimeenpano. 

– Ei Maavoimat vielä 
valmis ole. Tekemistä 
ja parannettavaa löytyy 
matkan varrelta, Välimäki 
sanoi.

 Välimäki peräänkuu-
lutti, että Maavoimat seuraa 
tarkasti Keski-Euroopan 
turvallisuustilanteen kehit-
tymistä. Suoraa sotilaallista 
uhkaa Suomeen ei kuiten-
kaan kohdistu.

 – Meidän on varaudut-
tava kohtaamaan mahdol-
liset heijastevaikutukset, 
mitä ikinä ne sitten ovat-
kaan, Välimäki sanoi.

 Välimäki muistutti, 
että vaikka päätös hävittä-
jien hankkimisesta osui-
kin komentajanvaihdoksen 
aikoihin, niin uusien hävit-
täjien suorituskyky tulee 
vasta vuosikymmenen lop-
pupuolella.

Kenraaliluutnantti Pasi Välimäki vastaanotti Maavoimien komentajuuden kenraali-
luutnantti Petri Hulkolta. Kuva Ruotuväki -lehti

 Välimäki jatkoi totea-
malla, että hankinnoissa 
otettiin myös Maavoimien 
intressit huomioon. Uudet 
hävittäjät parantavat koko-
naiskuvassa merkittävästi 
myös Maavoimien suori-
tuskykyä. 

 Torstaina kerrot-

tiin myös Ilmavoimien 
komentajan vaihtumi-
sesta ensi kesänä. Kenraa-
limajuri Pasi Jokinen siir-
tyy reserviin ja tasaval-
lan presidentti on määrän-
nyt uudeksi ilmavoimien 
komentajaksi prikaatiken-
raali Juha-Pekka Keräsen 

1. kesäkuuta 2022 alkaen. 
Keränen toimii nyt ilma-
voimien esikuntapäällik-
könä.

Artikkelin on kirjoitta-
nut alun perin Ruotuväki 
-lehteen Jere Tuononen.

Täysin uusi ja räätälöity kiväärijärjestelmä kehittää ja yhdistää
Maavoimat vahvistaa vai-
kuttamiskykyään uudella 
k i v ä ä r i j ä r j e s t e l m ä l l ä 
(M23). Hankinta on myös 
iso askel Suomen ja Ruot-
sin yhteisasehankintojen 
saralla.

Jalkaväelle hankittiin 
täysin uusi kiväärijär-
jestelmä M23, joka lisää 
tarkka-ampujien ja tuki-
ampujien käyttömahdolli-
suuksia ja parantaa jalka-
väen tulen tarkkuutta sekä 
ulottuvuutta.

Maavoimien tiedotteen 
mukaan puolustusminis-
teri Antti Kaikkonen on 
valtuuttanut Puolustus-
voimien logistiikkalaitok-
sen tekemään hankintaso-
pimuksen uudesta kivää-
rijärjestelmästä Sako Oy:n 
kanssa.

Jalkaväen tarkastaja, 
eversti Rainer Peltoniemi 
kertoo, että Maavoimat on 
kehittänyt kauan käsiase-
järjestelmäänsä. Keskei-
senä kehityskohteena on 
ollut muun muassa tarkka-
ampujien suorituskyky.

Peltoniemen mukaan 
uusilla hankinnoilla päivi-
tetään vanhentuneita tark-
kuuskiväärejä, kuten Dra-

gunov- sekä kotimaisia 
Sako 85 -kiväärejä.

Vanhojen kiväärien vält-
tämättömän uusimisen 
lisäksi uudet hankinnat 
parantavat merkittävästi 
jalkaväen suora-ammun-
tatulivoimaa nykyaikai-
sella suojavarustuksella 
varustettuja kohteita vas-
taan sekä kevyesti panssa-
roituja ajoneuvoja vastaan 
aina 800 metrin etäisyy-
delle saakka.

– Kiväärijärjestelmä on 
kehitetty ja räätälöity juuri 
meidän nykyisiä sekä tule-

vaisuuden tarpeitamme 
varten. Kyseessä ei ole hyl-
lystä hankittuperustuote. 
Se on optimoitu ja kehi-
tetty juuri meidän olo-
suhteisiimme sekä käyt-
töömme, Peltoniemi pai-
nottaa.

Maavoimat tiedottaa 
hankintasopimuksen sisäl-
tävän tarkkuuskiväärin ja 
jalkaväkiryhmän tukiam-
pujan käyttöön tarkoite-
tun kiväärin lisäksi varus-
teita, varaosia, huoltotyö-
kaluja ja valmistajan anta-
maa koulutusta. Hankin-

noilla varustetaan opera-
tiivisten ja paikallisjoukko-
jen tarkka-ampujaryhmiä 
sekä jalkaväki- ja jääkäri-
ryhmiä.

– Varusmiesten ja reser-
viläisten koulutus uudella 
kiväärijärjestelmällä alkaa 
jo vuonna 2023, Pelto-
niemi kommentoi.

Hankintayhteistyötä 
Ruotsin kanssa

Peltoniemen sanoin han-
kinnat ovat Ruotsi-yhteis-
työn kannalta hyvin mer-
kittävä päänavaus – suo-

rastaan läpimurto. Ruot-
sin kanssa nimittäin alle-
kirjoitettiin samassa yhte-
ydessä käsiaseita koskeva 
toimeenpanoasiakirja sekä 
ampumatarvikkeita kos-
keva järjestelyasiakirja, 
jotka mahdollistavat laaja-
alaisen yhteistyön Suomen 
ja Ruotsin yhteisissä han-
kinnoissa. Uudet kiväärit 
ovatkin ensimmäiset käsi-
aseet, jotka maat hankkivat 
yhdessä. Peltoniemi avaa, 
että Ruotsi pystyy nyt alle-
kirjoitettujen sopimusten 
avulla hankkimaan saman 
tuotteen suoraan Sako 
Oy:lta omalla aikataulul-
laan.

– Sopimukset mahdol-
listaa kiväärien hankkimi-
sen lisäksi muidenkin asei-
den, kuten panssarivaunu-
jen sekä tykistön ampu-
matarvikkeiden, yhteis-
hankinnat. Sopimusjärjes-
telyt on laadittu ja ensim-
mäinen hankinta valmis-
teltu, joten laajentuminen 
on luontevaa.

Ruotsin kanssa tehtä-
villä yhteishankinnoilla 
on suuri merkitys, koska 
ne parantavat molempien 
maiden yhteistoimintaky-

kyä, kehittävät huoltovar-
muutta sekä tuovat kus-
tannussäästöjä. Nyt teh-
tävät hankinnat ovat Pel-
toniemen mukaan erit-
täin tärkeä teknisen tason 
vaihe, joka mahdollistaa 
laajemmin maiden väli-
sen yhteistoimintakyvyn 
ja maavoiminen yhteen-
sopivuuden kehittämisen 
huomioiden yhteensopi-
vat aseet ja ampumatarvik-
keet.

– Mitä pidemmälle yhtei-
siä puolustusmateriaali-
hankintoja voidaan viedä, 
kuten yhteiset käsiaseet ja 
niihin liittyvät ampuma-
tarvikkeet, sitä yksinker-
taisempaa on jalkaväen toi-
minnan ja logistiikan jär-
jestelyiden kaltaisten toi-
mintojen yhteensovittami-
nen, Peltoniemi kuvaa.

Suomen kiväärihan-
kinnan arvonlisäverolli-
nen kokonaisarvo on noin 
kymmenen miljoonaa 
euroa. Ruotsin hankinnan 
arvo tarkentuu myöhem-
min.

Artikkelin on kirjoitta-
nut alun perin Ruotuväki 
lehteen Kosma Rönkä.

Uusi kiväärijärjestelmä on räätälöity Suomen tarpeiden mukaan. Kuva Ruotuväki 
-lehti



4     1 • 2022   1 • 2022    5Lapin nuijaLapin nuija

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 
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

MPK:n Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin Rovaniemen  
koulutuspaikan yhteystiedot

Tiedottaja 
Jarkko Jaakola

Puolustusselonteko muuttaa 
joukkorakennetta

AJANKOHTAISTA MPK:STA 1/2022

Valtioneuvoston puolus-
tusselonteko eduskunnalle 
hyväksyttiin valtioneuvos-
ton yleisistunnossa tors-
taina 9.9.2021.

Puolustusselonteossa 
mainitaan muun muassa 
seuraavasti:

Puolustusvoimien jouk-
kojen jako uudistetaan 
selontekokaudella siten, 
että aiemmin käytössä 
olleesta alueellisten jouk-
kojen käsitteestä luovu-
taan paikallispuolustuksen 
uudistamisen myötä. Puo-
lustusvoimien sodan ajan 
joukot jaetaan jatkossa 
käyttöperiaatteen mukaan 
operatiivisiin joukkoi-
hin ja paikallisjoukkoi-
hin. Paikallisjoukoilla luo-
daan maanpuolustuksen 
valtakunnallinen katta-
vuus, mahdollistetaan ope-
ratiivisten joukkojen teho-
kas käyttö sekä turvataan 
puolustuksen ja yhteiskun-
nan kannalta elintärkeät 
toiminnot. Uudistuksessa 
lisätään paikallisjoukko-
jen valmiutta ja suoritus-
kykyä. Operatiivisia jouk-
koja käytetään puolustuk-
sen painopisteen muodos-
tamiseen sekä nopeatem-
poisimpiin ja vaativimpiin 
taistelutoimiin.

Julkistettu puolustus-
selonteko muuttaa jouk-
korakennetta ja kasvattaa 
paikallisjoukkojen merki-
tystä. Sodan ajan joukko-
rakenne muuttuu alueellis-
ten joukkojen poistuessa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että 
paikallisjoukkoihin panos-
tetaan enemmän ja hen-
kilö- ja materiaaliyksikkö-
tyypit muuttuvat.

Paikallisjoukkojen teh-
täväkenttä monipuolis-
tuu ja vaatimustaso kasvaa. 
MPK:n osalta tämä mer-
kitsee, että tulevaisuudessa 
entistä enemmän voimme 
hyödyntää uusia koulutus-
ohjelmia, joita yhdessä on 
Puolustusvoimien kanssa 
valmisteltu. Näin ollen 
MPK:n koulutuskenttä on 
entistäkin mielenkiintoi-
sempi ja vaativampi sekä 
myös monipuolisempi.

MPK:n sitoutuneet 
vapaaehtoiset 

tyytyväisiä, 
parannettavaakin on

MPK toteutti syksyllä kou-
luttaja- ja toimijakyse-
lyn sitoutuneille vapaaeh-

Tekniikkaa ja manuaalia – 
molempia tarvitaan.

toisilleen. Kyselyn tulos-
ten perusteella vapaaeh-
toiset ovat edelleen tyyty-
väisiä MPK:n toimintaan 
ja toimintaedellytyksiinsä 
vapaaehtoisina, vaikka tyy-
tyväisyys onkin hieman 
laskenut kaikilla osa-alu-
eilla. Laskun keskeisiksi 
syiksi arvioidaan sitä, että 
lakiuudistuksen jalkautta-
minen on vielä kesken ja 
koronavirus on aiheutta-
nut paljon toimintarajoit-
teita piireissä.

Erityisen tyytyväisiä 
vapaaehtoiset ovat kyse-
lyn perusteella siihen, että 
MPK:n henkilökunnan 
tavoittaminen ja Puolus-
tusvoimien henkilökun-
nan kanssa asioiminen 
on helppoa ja luontevaa. 
Lisäksi MPK:n kehittymi-
sen suunta koetaan pää-
osin oikeaksi.

Kyselyyn vastanneet 
vapaaehtoiset kaipaa-
vat edelleen täsmällisem-
pää ja konkreettisempaa 
tietoa siitä, miten vuoden 
2020 alusta voimassa ollut, 
uudistunut laki vapaaeh-
toisesta maanpuolustuk-
sesta vaikuttaa erilaisiin 
koulutuksiin ja toimintaan.

Kouluttaja- ja toimijaky-
sely on toteutettu kahden 
vuoden välein. Kysely on 
tärkeä osa MPK:n koulu-
tuksen laadun ja toimin-
tatapojen kehittämistä, 
sillä sen kautta vapaaeh-
toisilta saadaan runsaasti 
palautetta eri asioista ja 
näkökulmista. Palautteen 
perusteella on mahdollista 
tunnistaa toiminnan vah-
vuuksia ja kehittämistar-
peita.

Kysely on tarkoitus 
uudistaa vuonna 2022 
siten, että erilliset kyselyt 
yhdistetään ja kysely toteu-
tetaan joka vuosi. Tavoit-
teena on myös, että vastaa-
minen kyselyyn on aiem-
paa helpompaa.

Kyselyn tuloksissa on 
alueellisia eroja. Eripuolilla 
valtakuntaa yhteistyö Puo-
lustusvoimien ja muiden 
yhteistoimintakumppanei-
den kanssa ei ole saman-
laatuista. Pohjoisessa 
olemme tottuneet siihen, 
että yhteistyökumppanei-
den kanssa asiat sujuvat ja 
tiedottaminen on avointa. 
Näistä hyvistä käytän-
teistä pidämme kiinni ja 
pyrimme kehittämään toi-
mintaa edelleen. 

ja Reijolle edelleen hyvää 
alkanutta vuotta ja sopivan 
kiireisiä eläkepäiviä.

Koska tavallinen arki 
koittaa taas?

Koronavirusepidemia ja 
sen torjuntatoimet vaikut-
tavat yhteiskuntaan monin 
tavoin sekä välittömästi 
että viiveellä. Juuri nyt 
tätä kirjoittaessani tilanne 
näyttä huolestuttavasti 
huononevan. Tämä vaikut-
taa tietysti myös MPK:n 
toimintaan. Valitettavasti 
näyttää siltä, että alkuvuo-
den kursseja joudutaan 
siirtämään tai jopa peru-
maan.

Virologit uskovat, että 
tavallinen arki ei koita 
ennen kuin iso osa väes-
töstä on rokotettu myös te-

hosterokotuksilla. Roko-
tusstrategiaa ja tutki-
musta tekee kansainväli-
nen laaja-alainen asian-
tuntijaryhmä myös Suo-
messa. Heidän asiantunte-
mukseen voimme luottaa. 
Kriisitietoisuus on Suo-
messa kasvanut, tartun-
tatautien ehkäisy kehitty-
nyt ja etäteknologiat tulleet 
jäädäkseen. Pandemia on 
kestänyt paljon odotettua 
pidempään ja monien on 
vaikea löytää ilonlähteitä 
ja jaksamiskeinoja arjessa, 
jota varjostavat rajoituk-
set, sosiaalisten kontaktien 
puute ja etätyöt.

Kaiken aikaa osaaminen 
uudessa tilanteessa menee 
eteenpäin eri elämän 
aloilla. Muuttuvassa ajassa 
on opittu myös sellaisia 

uusia asioita ja vaikkapa 
työntekemisen tapoja, 
jotka ovat mahdollistaneet 
esimerkiksi paluumuutta-
jien saapumisen Lappiin. 
Etäältä tehty työ mahdol-
listaa uusia asumisen paik-
koja monille. Tavallisen 
arjen muodot ovat muut-
tuneet ja opettaneet meille 
uudenlaista toimintatapaa. 
Toivoa syntyä siitä, että 
moni asia jatkuu edelleen 
ja on pysyvää.

Hohtavia hankia, ulkoi-
luilmoja ja Lapin luon-
nossa liikkumisen iloa! 

Antti Tölli
Valmiuspäällikkö

Pohjois-Suomen maan-
puolustuspiiri

Vuoden 2021 
juhlatapahtuma

Pohjois-Suomen maan-
puolustuspiirin Rova-
niemen koulutuspaikan 
juhlatilaisuudessa Läh-
teentien pirtillä Rova-
niemellä 10.12.2021 pal-
kittiin Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen hyväksi 
tehdystä työstä hopeisella 
ansiomitalilla Tero Hytti-
nen. Rautaisella ansiomi-
talilla palkittiin vapaaeh-
toiset kouluttajat Juho Vää-
nänen, Esa Kadenius, Juuli 
Rautasiipi, Laura Pirinen, 
Jaakko Tölli, Juho Hintikka 
ja Juha Alaniemi. Vuoden 
kouluttajana palkittiin 
Tommi Ylinen ja vuoden 
toimijana palkittiin Niina 
Korkiasaari.

MPK:n yhteistoiminta 
varuskunnan sisällä kuin 
myös varuskunnan ulko-
puolisiin kumppaneihin on 
avainasemassa, jotta toi-
minta sujuu suunnitellusti. 
Hyvästä yhteistoiminnasta 
palkitsimme Virpi Ala-
peterin Rovaniemen soti-
laskodista, Jaana Korjo-
sen Leijona Cateringista, 
Pasi Härkösen Huolto-
keskus 2:sta, Vesa Kylmä-
ojan Huoltokeskus 2:sta ja 
Marrent Oy:n. Muistimme 
myös vuoden aikana täysiä 
kymmeniä täyttäneitä hen-
kilöitä MPK:n plaketilla.

Virkauraa seuraa reser-
viin siirtyminen täysin pal-
velleena. Lapin aluetoi-
miston päällikkö eversti-
luutnantti Arto Vaarala ja 
alueupseeri majuri Reijo 
Hiltunen siirtyivät reser-
viin 1.1.2022 alkaen.

Juhlatilaisuudessa muis-
timme heitä vuosia kes-
täneestä hyvästä yhteis-
työstä. Toivotan Artolle 
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Lapin aluetoimiston kutsunnat 
vuonna 2021
Suomen asevelvollisuusjär-
jestelmä on maailmanlaa-
juisesti uniikki. Se on paras 
mahdollinen meille suo-
malaisille. Kaikki aloittavat 
samalta viivalta ja omaa-
vat samat edellytykset jat-
kokoulutuksiin. Vapaaeh-
toista asepalvelusta suo-
rittavat naiset ovat teidän 
kanssanne samassa rivissä.  

Yllä olevilla sanoilla 
Lapin aluetoimiston pääl-
likkö tai hänen sijai-
nen kannusti kutsunto-
jen avauspuheessa lappilai-
sia nuoria miehiä. Vuoden 
2021 Lapin maakunnan 
kutsunnat ovat toteutettu. 
Pääsimme kohtaamaan 
kaikkien Lapin kuntien 
nuoret kutsunnanalaiset 
sekä tapaamaan kuntien 
vastuuhenkilöitä. Vuosi 
2021 jatkui olosuhteiltaan 
poikkeavana vuoden 2020 
tapaan. Koronapandemia 
ja siihen liittyvät turvalli-
suustoimenpiteet (kasvo-
maskit, käsien pesu ja desi-
fiointi, joukkojen hajaut-
taminen mahdollisuuk-
sien mukaan) huomioi-
tiin kaikissa tilaisuuksissa. 
Kutsunnat kyettiin jälleen 
toteuttamaan turvallisesti 
suunnitelman mukaan.

Kunniakansalaisiamme 
sotaveteraaneja emme 
Koronasta johtuen kutsu-
neet tänäkään vuonna tilai-
suuksiin. Jokaisessa kut-
suntatilaisuudessa esitet-
tiin yksi oman alueen vete-
raanin tervehdys, joita käy-
tiin tekemässä kesällä 2020. 
Lisäksi jokaisessa tilaisuu-
dessa esitettiin Veteraa-
nien Perintö -video. Vete-
raanien muistaminen ja 
perinnön siirtäminen 
eteenpäin ovat tärkeässä 
roolissa myös kutsunta-
tilaisuuksissa. Sodanky-
län kutsuntatilaisuudessa 
saimme kunnian vastaan-
ottaa sotaveteraani Kaarlo 
Sukuvaaralta veteraanien 
muistoesineen, jota Kalle 
velvoitti pitämään kutsun-
noissa mukana muistutta-
massa veteraaneista. 

Tänäkin vuonna kutsun-
tatilaisuuksiin on osallis-
tunut useita eri alojen toi-
mijoita, joilla kaikilla on 
yh-teiset tavoitteet maan-
puolustustyön ja nuor-
ten miesten hyvinvoin-
nin alueilla.  Kaikissa kut-
sunnoissa mukana olleet 
yhteistoimintaviranomai-
set, kotikunnan ja seura-
kunnan edustajat, poliisi-
viranomaiset sekä kunnan 
sosiaalityöntekijät ovat 
yhdessä kutsuntaviran-

Kuvassa Sodankylässä veteraani Kalle Sukuvaara luovuttaa muistomerkin Lapin alue-
toimiston kutsuntojen käyttöön.

omaisten kanssa tukemassa 
nuoria miehiä elämässään 
eteenpäin. Kunnan edus-
tajat muistelevat avauspu-
heissaan omia kutsunto-
jaan ja varusmiespalvelus-
aikaa; sosiaalialan ammat-
tilaiset taas pyrkivät tuke-
maan Etsivän nuorisotyön 
ja Aikalisä -ohjauksen kei-
noin niitä nuoria, jotka 
elämässään tukea tarvitse-
vat. On mieltä lämmittävää 
kokea, kuinka konkreetti-
sesti pyritään nuorille mie-
hille löytämään mahdol-
lisimman hyvä ja heidän 
omien vahvuuksiensa 
mukainen tulevaisuus.

Avoimuutta ja 
rohkeutta

Kutsuntatilaisuus on nuo-
rille miehille mahdolli-
suus hankkia asiallista ja 
oikeaa tietoa sekä tuoda 
esille omat toiveensa ja 
tavoitteensa. Aluetoimis-
ton päällikkö kehotti-
kin kutsunnanalaisia otta-
maan kutsuntapäivästä 
mukaansa kaiken mahdol-
lisen tiedon sekä rohkeasti 
kertomaan kutsuntalauta-
kunnalle omasta osaami-
sestaan. Kutsuntojen tar-

koituksena on nimen-
omaan pyrkiä yhdessä 
nuoren kutsunnanalai-
sen ja kutsuntalautakun-
nan keskustelun kautta 
löytämään paras mah-
dollinen koulutuspaikka 
sekä nuoren itsensä että 
Puolustusvoimien kan-
nalta. Joukko-osastoissa on 
useita erilaisia palvelusteh-
täviä, joihin voi myös pal-
veluksen aikana hakeutua 
ja sitä kautta löytää mielek-
kään koulutusalan. Mah-
dollisuuksia on tarjolla, 
kun vain uskaltaa kysyä.

Pääsääntöisesti Lapin 
kuntien miehet määrätään 
palvelukseen Lapin alueen 
omiin joukko-osastoihin: 
Jääkäriprikaatiin Sodanky-
lään ja Rovaniemelle, sekä 
Lapin rajavartioston Raja-
jääkärikomppaniaan Iva-
lossa. Lapin lennostoon ei 
kutsunnoissa ketään mää-
rätä suoraan palvelukseen; 
lennostoon on toki mah-
dollista hakeutua Ilmavoi-
mien erikoisjoukkohaun 
kautta esimerkiksi apume-
kaanikoksi, sotilaskuljet-
tajaksi tai vaikkapa taiste-
lunjohtajaksi. Kutsunto-
jen jälkeen ja jopa ennen 

kutsuntoja miehillä – sekä 
toki myös vapaaehtoisilla 
naisilla – on mahdolli-
suus halutessaan hakeutua 
palvelukseen erikoisjouk-
koihin ympäri valtakun-
taa. Erikoisjoukkoihin on 
hakeuduttava henkilökoh-
taisesti ja niihin järjeste-
tään erilliset valintakokeet. 
Nykyään on jo käytössä 
sähköinen erikoisjoukko-
haku, mikä mahdollistaa 
hakulomakkeen täyttämi-
sen suoraan verkossa. Par-
haiten ajantasaista tietoa 
löytyy Puolustusvoimien 
internet -sivujen kautta esi-
merkiksi osoitteesta varus-
mies.fi.

Erityisenä toiveena moni 
nuori haluaa edelleenkin 
päästä varusmiespalveluk-
seen Lapin rajavartioston 
Rajajääkärikomppaniaan. 
Ivalon komppanialla on 
edelleenkin maine vaati-
vana, mutta antoisana kou-
lutuspaikkana, joka antaa 
hyväkuntoiselle ja erähen-
kiselle nuorelle miehelle 
haasteellista, mutta var-
masti palkitsevaa koulu-
tusta. Rajajääkärikomp-
paniahan ei ole erikois-
joukko, vaan sinne määrä-

tään ihan normaalisti kut-
suntojen yhteydessä. Toki 
kutsuntalautakunta määrä-
ystä tehdessään haluaa var-
mistaa, että nuorella mie-
hellä on fyysiset edelly-
tykset suoriutua vaativasta 
koulutuksesta. Viime vuo-
sina sopivien (oma haluk-
kuus ja fyysiset edellytyk-
set) henkilöiden määrä 
Lapista on vähentynyt ja 
tuonut haastetta saada 
Lapin aluetoimiston kiin-
tiö Ivaloon täytettyä. Toi-
votaan, että Lapistakin 
edelleen löytyy hyväkun-
toisia nuoria miehiä kokei-
lemaan itseään Rajajääkä-
rikomppanian vaativassa 
mutta antoisassa koulutuk-
sessa. 

Miltä näyttää 
tulevaisuus

Kutsuntojen tulevaisuus 
on onneksi turvattu. Suo-
malaiset kutsunnat ovat 
maailman mittakaavassa 
ainutlaatuinen tilaisuus 
kohdata koko miespuo-
linen ikäluokka ja antaa 
nuorille tilaisuus itse vai-
kuttaa omaan tulevaisuu-
teensa. Tulevaisuudessa 
kutsuntoja ollaan laajenta-
massa myös naisiin. Tule-
vina vuosina selviää, miten 
käytännön toteutus tullaan 
järjestämään. Niin kauan 
kuin kansakuntamme 
enemmistö ja päättäjät ovat 
yleisen asevelvollisuuden 
kannalla, on meillä käy-
tössä nykyinen tai ainakin 
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Ajan hermolla

Kutsunnat aloitettiin Utsjoelta.

nykyisen kaltainen kutsuntajär-
jestelmä. Sähköinen asiointi var-
maankin lisääntyy vähän kerralla 
mutta jatkossakin kutsunnoissa 
viranomaiset kohtaavat pääosan 
asiakkaista ihan ”livenä”.

Lapissa nuorten lukumää-
rän vähenee vuosi vuodelta. 
Vuonna 2003 syntynyt ikäluokka 
oli hieman reilu 1000 miestä, 
vuonna 2004 syntyneiden mies-
ten lukumäärä on samaa tasoa 
mutta sen jälkeiset vuodet näyt-
tävät jäävän jopa lähemmäs 900 
kuin 1000. Tämä tarkoittaa, että 
entistä useampi Lapin joukko-
osastoissa varusmiespalvelustaan 
suorittava mies ja vapaaehtoinen 
nainen on jostain muualta kuin 
Lapista – pääosin Oulusta ja sen 
lähikunnista. Onneksi kuiten-
kin lappilaisten ”laatu” on erit-
täin kilpailukykyistä, ja lappilai-
set nuoret pärjäävät hyvin varus-
miespalveluksessa. 

Rupeaman päätteeksi
Vuoden 2021 kutsuntatulos oli 
kohtuullinen. Kutsuntapäätök-
sen Lapissa on syksyn ja alku-
talven kutsunnoissa saanut 1006 
kutsunnanalaista vuonna 2003 
syntynyttä nuorta miestä. Heistä 
palvelukseen määrättiin noin 

70% (vuonna 2020 72,8%). Se jää 
hieman valtakunnallisesta keski-
arvosta (73,15%). Lapissa tulosta 
pudottaa ulkomailla asuvien 
(monikansalaiset) osuus, joka on 
noin 6% ikäluokasta, kun se val-
takunnallisesti on noin 3%. Vali-
tettavasti palveluksesta vapau-
tettujen (rauhan aikana vapau-
tettu tai uudelleen tarkastetta-
vaksi käsketty) määrä on koh-
tuullisen suuri 20,3% (vuonna 
2020 19,3%) (valtakunnallinen 
19,4%). Ero valtakunnan keski-
arvoon ei ole suuri mutta suunta 
on hieman huolestuttava, koska 
vielä vuonna 2018 vapautettu-
jen osuus Lapissa oli 15,8%, joka 
tuolloin oli selvästi alle keskiar-
von. Näyttää siltä, että lappilaiset 
nuoret miehet eivät enää ole ter-
veempiä kuin muualla valtakun-
nassa. Tästä huolimatta tarkoitus 
ja tavoite toteutuvat jälleen tänä-
kin vuonna ja voimme varmasti 
todeta onnistuneemme rekrytoi-
maan hyvää lappilaista ainesta 
lappilaisten joukko-osastojen 
koulutettavaksi!

Vuonna 2021Asevelvollisuus-
sektorin johtaja, tällä hetkellä 
operatiivisen sektorin johtaja 
majuri Arto Lilja

Taloustieteen emeritusprofessorin laaja-
alaisia pohdintoja maanpuolustuksesta
Kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen on eläköidyttyään ollut aktii-
vinen toimija kotimaisen sotatieteellisen tutkimuksen ja keskustelun alalla. Hän on jul-
kaissut lukuisia tieteellisiä artikkeleita, väitellyt alalta tohtoriksi, sekä laatinut kaksi 
vaikutusvaltaista raporttia. Mitä sanottavaa taloustieteilijällä voi olla puolustusvoi-
mista ja puolustuspolitiikasta? Onko maanpuolustuskin asia, joka on syytä järjestää 
taloustieteellisten laskelmien tehokkaimmaksi osoittamalla tavalla?

Vesa Kanniainen syntyi Rovaniemellä vuonna 1948 ja kuuluu siten sotienjälkeisiin suuriin ikä-
luokkiin. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Rovaniemen yhteislyseosta vuonna 1967 ja lähti sen jäl-
keen Helsinkiin opiskelemaan luonnontiedettä ja valtiotiedettä. Kanniainen väitteli ensimmäi-
sen kerran vuonna 1976, tuolloin valtiotieteen tohtoriksi. Kanniainen toimi kansantaloustieteen 
professorina Helsingin yliopistossa vuodesta 1994 vuoteen 2016. Eläköitymisensä jälkeen hän on 
ehtinyt väitellä myös sotatieteen tohtoriksi vuonna 2018 ja kauppatieteen tohtoriksi vuonna 2019. 
Sotilasarvoltaan Kanniainen on reservin luutnantti.

Kanniaisen sotatieteellinen harrastuneisuus on johtanut useampaan tieteelliseen artikkeliin, 
väitöskirjaan, sekä merkittäviin puolustusministeriölle ja Maanpuolustuskorkeakoululle laa-
dittuihin raportteihin. Viime vuonna Kanniainen julkaisi näiden pohjalta tiivistelmänomaisen 
raportin, tai pikemminkin lyhyen yleistajuisen kirjan: Polttopisteessä Suomen turvallisuus. Ase-
palvelus, EU-jäsenyys, NATO-optio, kyberuhka. Kirja on julkaistu Maanpuolustuskorkeakoulun 
julkaisusarjassa ja on vapaasti saatavilla internetistä. Sen löytää helposti googlettamalla.

Kirjan otsikosta käy jo ilmi sen keskeiset teemat. Kirja on sisällöltään varsin laaja ja eri luku-
jen lähestymistavat poikkeavat toisistaan suuresti. Osa luvuista pohjaa suoraan taloustieteelliseen 
analyysiin, kun taas toiset luvut ovat perinteisempää puolustuspoliittista analyysiä, toki yhdis-
tettynä akateemiseen käsitteistöön ja arviointimalleihin. Käsittelen tässä kolumnissa kirjan tee-
moista niitä kolmea, jotka koin erityisen mielenkiintoisiksi.

Kanniainen arvioi kirjassa asevelvollisuusjärjestelmää nimenomaan sen kustannustehokkuu-
den näkökulmasta. Hänen lopputulema on, että ammattiarmeijan taloudellinen kannattavuus 
riippuu siitä, kuinka suuri henkilövahvuus tarvitaan. Jos tarvitaan paljon sotilaita riviin, niin ase-
velvollisuusarmeija on kustannustehokkaampi vaihtoehto; jos taas puolestaan tarvittavien sotilai-
den määrä on pieni, ammattiarmeija tulee halvemmaksi. Miten ”kustannustehokkuus” on mää-
ritelty tässä yhtälössä?

Asevelvollisuusarmeijan kansantaloudellinen kustannus koostuu asevelvollisuusajan myötä 
menetetystä tuotannosta. Kun nuoret ovat suorittamassa asevelvollisuuttaan, he eivät osallistu 
tuottavaan taloudelliseen toimintaan esimerkiksi työn ja opiskelun muodossa. Ammattiarmeijan 
kustannus muodostuu puolestaan niistä veroista, joita täytyy kerätä sotilaiden palkkojen maksa-
miseksi.

Armeijan koon vaikutus sen kustannukseen perustuu seuraavaan ajatusmalliin. Mitä enemmän 
vapaaehtoiseen ammattiarmeijaan tarvitaan sotilaita, sitä korkeammaksi palveluksesta makset-
tava korvaus tulee nostaa. Näin siksi, että vapaaehtoinen ammattiarmeija kilpailee työvoimasta 
siviilipuolen työmarkkinoiden kanssa. Pientä korvausta vastaan saadaan ammattiarmeijaan rek-
rytoitua vain ”matalan siviilituottavuuden henkilöitä”. Asevelvollisuusarmeijan kansantaloudel-
lista vaihtoehtokustannusta nostaa puolestaan se, että tällöin palvelukseen tulee myös ”korkean 
siviilituottavuuden henkilöitä”, siis ihmisiä, jotka saisivat työmarkkinoilla keskivertoa korkeam-
paa palkkaa.

Toinen mielenkiintoinen teema on Suomen armeijan optimaalinen koko. Kanniainen aloittaa 
aiheen käsittelyn siitä havainnosta, että usein pienempi puolustaja on onnistunut päihittämään 
huomattavastikin suurempilukuisen hyökkääjän, kuten kävi esimerkiksi Suomen ja Neuvostolii-
ton välillä talvisodassa ja Tali-Ihantalan taistelussa. Kanniainen selittää tätä evoluutiobiologialla 
ja laskennallisella mallilla. Suomalaisten motivaatio turvata läheistensä elämä oli suhteessa suu-
rempi, minkä vuoksi miesvahvuudeltaan ylivoimainen vihollinen voitettiin. Puolustajan riskinot-
tokykyä ohjaa ajatus hänen omasta ja hänen jälkeläistensä kohtalosta, kun taas hyökkääjä ajattelee 
vain omaa kohtaloaan. Tämä nostaa puolustajan riskinottohalukkuutta ja taistelumotivaatiota.

Seuraavaksi armeijan optimaalista kokoa lähestytään peliteorian kautta. Jotta puolustavan 
armeijan pelotevaikutus olisi mahdollisimman suuri, tulisi hyökkääjän olla tietoinen puolusta-
jien riskinottokyvystä eli käytännössä maanpuolustustahdosta. Tämän vuoksi Suomen on jär-
kevää pitää yllä korkeaa maanpuolustustahtoa ja myös viestiä siitä avoimesti itänaapurin suun-
taan. Mutta mitä jos hyökkäävä valtio ei tiedä puolustavan valtion sotilaiden riskinottokykyä? 
Puolustavan valtion kannattaa varmuuden vuoksi varustaa ylisuuret joukot todelliseen riskinot-
tokykyyn nähden, jotta pelotevaikutus olisi tarpeeksi suuri myös silloin kun hyökkääjä aliarvioi 
todellisen riskinottokyvyn.

Kolmas kysymys liittyy Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Kanniainen on tunnetusti 
suhtautunut kriittisesti yhteisvaluutta euroon. Koronakriisin lomassa sovittu unionin elvytys-
paketti – joka on siis käytännössä tulonsiirtoa rikkailta jäsenvaltioilta köyhemmille jäsenvalti-
oille – saa kuitenkin Kanniaisen hyväksynnän, sillä hän näkee sen järkevänä hintana sille tur-
vallisuuspoliittiselle hyödylle, jonka Suomi saa jäsenyydestään Euroopan unionissa. Tässä yhtey-
dessä Kanniainen argumentoi myös, että Suomen tulisi sietää Unkarin ja 
Puolan oikeusvaltioperiaatteen vastaisia toimia, sillä niiden mukanaolo 
unionissa on Suomen turvallisuuspoliittisten intressien mukaista. Näitä 
näkemyksiä emeritusprofessori ei tosin perustele taloustieteellisillä mal-
leilla.

Vaikken jaa kaikkia kirjan johtopäätöksiä tai poliittisia kannanottoja, 
voin silti suositella sen lukemista maanpuolustuksesta kiinnostuneille. 
Kirja tarjoaa aiheeseen uudenlaisen näkökulman.

Tomi Tuominen 
Kirjoittaja on reservin luutnantti ja oikeustieteen tohtori
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Lapin sotilassoittokunta –  
Musiikin voimalla eteenpäin
Aloitin Lapin sotilassoit-
tokunnan päällikkökapel-
limestarina vuosi sitten. 
Tuolloin elettiin toista 
koronavuotta ja oli paljon 
epätietoisuutta siitä, mitä 
tuleva vuosi toisi soit-
totoiminnan osalta tul-
leessaan. Monella tapaa 
nyt vuotta myöhemmin 
ollaan samassa tilanteessa. 
Kysymysmerkkejä koro-
nan vaikutuksista yleisö-
tilaisuuksiin ja konsert-
teihin on ilmassa paljon. 
Kovin pitkälle tilannetta ei 
voi ennustaa, mutta haas-
tavasta tilanteesta huoli-
matta lähitulevaisuudessa 
on merkkejä paremmasta. 
Usko siihen, että tilaisuuk-
sia voidaan jo keväällä jär-
jestää, on kova. 

Vaikka viime vuosi 
olikin monelta osin rajoi-
tusten sävyttämä, paljon 

pystyttiin myös toteutta-
maan. Pystyimme järjes-
tämään useita monipuoli-
sia konsertteja eri puolilla 
toiminta-aluetta. Samoin 
saimme olla mukana hie-
noissa ja arvokkaissa 
maanpuolustustilaisuuk-
sissa. Näiden tilaisuuksien 
tunnelma ja yhteisöllisyys 
ovat asioita, joilla on han-
kalina ja haastavina aikoina 
suuri merkitys. Kohtaami-
set – silloin kun ne ovat 
turvallisesti mahdollisia – 
ovat tärkeitä. Poikkeavat 
olot pakottivat Lapin soti-
lassoittokunnan myös mel-
koiseen digiloikkaan. Kun 
kohtaamiset yleisön kanssa 
eivät olleet mahdollisia, 
niitä piti toteuttaa digi-
taalisesti verkossa. Viime 
vuoden aikana Lapin soti-
lassoittokunta toteutti 
useita suoratoistettuja kon-

sertteja. Niiden kuuntelija-
määrät nousivat mukavan 
korkealle, ja niillä tavoi-
tettiin myös ihmisiä, joita 
muuten ei oltaisi maantie-
teellisistä syistä tavoitettu. 
Samoin verkkoon tuote-
tut musiikkivideot toivat 
yhdyssiteen soittokunnan 
ja yleisön välille. Useita 
niistä on vieläkin katsot-
tavana mm. Lapin sotilas-
soittokunnan Facebook-
sivun kautta.

Vuodelle 2022 on suun-
niteltu monipuolinen ja 
alueellisesti kattava soit-
totoimintasuunnitelma. 
Suunnitelmassa on moni-
puolisia konsertteja – 
varuskunnallisia tilaisuuk-
sia ja maanpuolustusti-
laisuuksia unohtamatta. 
Alkuvuoden osalta valitet-
tavasti tilaisuuksia ja kon-
sertteja on jouduttu peru-

maan tai siirtämään verk-
koon. Toivottavasti kevään 
myötä voidaan siirtyä alku-
peräiseen suunnitelmaan 
yleisötilaisuuksien osalta. 
Tilanteesta riippumatta on 
tarkoitus, että Lapin soti-
lassoittokunta näkyy ja 
kuuluu koko Pohjois-Suo-
men alueella. Jos emme 
pysty matkustamaan alu-
eella yleisön luokse, tilai-
suuksia järjestetään ja koh-
taamisia mahdollistetaan 
verkossa. 

Yksi Lapin sotilassoit-
tokunnan tuotteista on 
Korundi-sarja. Nimensä 
mukaisesti konserttisarja 
toteutetaan Rovaniemellä 
Kulttuuritalo Korundissa. 
Vuoden 2022 konsertti-
päivät ovat 31.1., 6.5., 10.9. 
ja 18.11.. Toukokuussa 
konsertissa kapellimesta-
rina vierailee puolustus-

voimien ylikapellimestari 
musiikkieverstiluutnantti 
Pasi-Heikki Mikkola, syys-
kuun konsertin johtaa soit-
tokunnan oma päällik-
kökapellimestari, ja mar-
raskuussa kapellimesta-
rina toimii Lapin sotilas-
soittokunnan kapellimes-
tari musiikkimajuri Jarkko 
Aaltonen. Näistä ja muista 
konserteista tarkempia tie-
toja löytyy sotilasmusiikki-
alan konserttikalenterista 
osoitteesta konserttikalen-
teri.puolustusvoimat.fi tai 
Lapin sotilassoittokunnan 
Facebookin kautta. Kon-
serttitoiminnassa saattaa 
olla tänä aikana nopeitakin 
muutoksia, joten verkon 
kautta on saatavissa par-
haiten ajan tasalla olevat 
tiedot.   

Konserttien lisäksi myös 
maanpuolustusjärjestö-

jen tilaisuuksien järjestä-
minen on ollut hankalaa. 
Toivottavasti myös näiltä 
osin tilanne normalisoi-
tuu mahdollisimman pian. 
Vuoden 2022 osalta suun-
nitelmat on tehty jo hyvissä 
ajoin viime vuonna. Toi-
vottavasti mahdollisim-
man suuri osa niistä pysty-
tään toteuttamaan. Samalla 
myös suunnitellaan jo 
vauhdilla vuoden 2023 toi-
mintaa. Tässä yhteydessä 
muistuttaisinkin, että soit-
totilaukset vuoden 2023 
osalta tulee olla Lapin 
aluetoimistossa helmikuun 
2022 aikana. Näin pys-
tymme palvelemaan kuu-
lijakuntaamme mahdolli-
simman laajasti ja moni-
puolisesti myös tulevaisuu-
dessa.  
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Lapin sotilassoittokunta
Päällikkökapellimestari, musiikkimajuri Ville Paakkunainen

Natoselvitys käynnistettävä
Venäjän presidentti Puti-
nin puhe (1.12.2021) etu-
piireistä ja Naton laajen-
tumisen rajoittamisesta on 
saanut Suomessa Nato kes-
kustelun käymään kuu-
mempana kuin ehkä kos-
kaan. Useampikin poliit-
tinen päättäjä eri puolu-
eista on ilmaissut muutta-
neensa käsitystään Suomen 
Nato jäsenyydestä positii-
visempaan suuntaan. Toki 
vielä on paljon myös kan-
sanedustajia, jotka näke-
vät asian toisin. Suomen 
presidentin ja hallituksen 
virallinen linja on ollut ns. 
Nato-optio, jossa Suomi 
itsenäisesti päättää mah-
dollisen hakemuksen jättä-
misestä.

Todellisuudessa optio-
sana on sen varsinaisesta 
merkityksestä pahasti har-
haanjohtava. Median ja 
poliitikkojen tulisi lopet-
taa sen käyttö. Ennem-
min pitäisi puhua Naton 
avoimien ovien politiikan 
mahdollisesta hyödyntä-
misestä.

Yleisesti on puhuttu 
siitä, kauanko mahdolliset 
neuvottelut voisivat kestää 
(yleinen arvio 6-24 kk) 
ja olisiko hakuprosessin 
ajaksi mahdollista saada 
Natolta tai USA:lta turva-
takuita. Ei liene epäselvää 
kenellekään, että Venäjä 

käynnistäisi tässä tilan-
teessa erilaisia vastatoimia 
Suomea vastaan. Paljon 
on myös puhuttu siitä, että 
päätös jäsenhakemuksesta 
olisi hyvä tehdä yhdessä 
Ruotsin kanssa samanai-
kaisesti. Vähäistä keskuste-
lua on ollut siitä, minkälai-
sella prosessilla itse päätös 
ja mahdollinen hakemus 
lähtisivät eteenpäin. Avoi-
mia kysymyksiä ovat aina-
kin; tarvittaisiinko neuvoa 
antavaa kansanäänestystä 
ja riittääkö eduskunnassa 
määräenemmistö vai vaa-
ditaanko 2/3 enemmistö? 
Kokonaan keskustelun 
ulkopuolelle on jäänyt 
myös mitä mahdollisia 
laki- ja säädösmuutoksia 
vaadittaisiin?

Oletetaan tilanne, että 
Suomi on Naton jäsen ja 
jonkun jäsenmaan epä-
vakaa tilanne laukaisee 
artikla 5:n mukaisen avun-
pyynnön. Millä perusteilla 
Suomi lähettäisi mahdol-
lisia joukkoja tässä tilan-
teessa? Koostuisivatko ne 
ammattisotilaista, vai täy-
dennettynä reserviläi-
sillä tai jopa varusmie-
hillä? Meri- ja ilmavoi-
mien osalta pääosa henki-
löstöstä koostuu vakinai-
sesta väestä. Maavoimissa 
tilanne on täysin toinen, 
joukkojen pääosa on reser-
viläisiä. Minkälaisia jouk-
koja meidän pitäisi yllä-
pitää tällaista tilannetta 
varten? Olisivatko joukot 
vapaaehtoisia vai jo ennak-

koon sitoumuksensa anta-
neita. Mikäli määrä ei olisi 
riittävä, pitäisikö käyn-
nistää liikekannallepano? 
Entä jos Suomeen koh-
distuu samaan aikaan 
sodanuhka, miten rea-
goimme silloin?

Mainitsemani lista on ei 
ole kaiken kattava mutta 
esimerkki asioista, joihin 
mielestäni pitäisi olla val-
miita ratkaisumalleja ja 
päätöksiä, ennen kuin edes 
haemme mahdollista jäse-
nyyttä.

Siksi peräänkuulutan-
kin Suomen valtiojohtoa, 
presidenttiä ja hallitusta 
käynnistämään selvitys-
työn, jossa jo nyt, hyvissä 
ajoin selvitetään näitä 
ja muita tarpeellisia asi-

oita. Korona aikana pää-
töksiä ja lakimuutoksia on 
tehty tarvittaessa ripeästi, 
mutta hyvin poukkoile-
vasti ja ilman kunnon val-
mistelua. Seurauksena on 
ollut sitten peruuttami-
sia, viestintäepäselvyyk-
siä, sekä eri viranomaisten 
toimivaltuuksien selvittä-
misiä, joiden perässä eivät 
ministeriöt ole aina pysy-
neet. Tämä ei ole itse krii-
sin hoitoa ainakaan suju-
voittanut. 

Väittäisinpä, että tilanne 
tulisi olemaan täysin sama, 
jos päätös Nato-jäsenyy-
den hakemisesta jouduttai-
siin tekemään vastaavassa 
tilanteessa. Emme ole val-
mistautuneet, eikä poliit-
tisella johdolla ole kovin 
yhtenäistä näkemystä edes 
siitä tilanteesta, joka haku-
prosessin käynnistäisi! 
Tähän pitäisi myös saada 
jonkunlainen selvyys. 
Osan mielestä raja on jo 
ylitetty. Joidenkin edusta-
jien, jopa ministerien mie-
lestä hakemuksen paikka 
olisi vasta tilanteessa, jossa 
se ei enää Naton-sääntöjen 
mukaan olisi edes mahdol-
lista!

Ennakoiva työ ei mene 
hukkaan, vaikka itse hake-
musta ei sitten jätettäi-
sikään. Se toimisi hyvänä 
pohjana niin poliittiselle- 

Nato-maat
Kuvat Wikipedia

kuin myös kansalaiskes-
kustelulle. Reserviläisiä 
koskevissa kysymyksissä 
Suomen Reserviupseeri-
liitto tarjoaa mielellään 
asiantuntemustaan selvi-
tystyöhön. Edellä kuvatun 
kaltaisen selvityksen vas-
tustaminen on mielestäni 
selkeä ilmaus sille, ettei ole 
valtiojohdon nykyisen tur-
vallisuuspoliittisen linjauk-
sen takana. Se tarkoittaisi 
käytännössä sitä, että sitä 
kuuluisaa ”Nato-optiota” 
ei edes ole.

Kirjoittaja 
Jyri Vilamo 

on reservin majuri ja 
RUL:n liittovaltuuston 

varapuheenjohtaja. Artik-
keli on kirjoittu RUL:n 

kotisivuille blogiksi.
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MPK:n Rovaniemen kou-
lutuspaikan vuosipäi-
vän juhlaa vietettiin Rova-
niemellä Lähteentien Pir-
tillä 10.12.2021. Tilai-
suus oli lämminhenkinen 
ja siellä kerrattiin ja muis-
teltiin kulunutta vuotta. 
Tilaisuudessa palkittiin eri 
tavoin ansioituneita henki-
löitä. Kaikki palkitut eivät 
olleet tilaisuudessa läsnä.

Lapin Aluetoimis-
tosta vuoden alusta elä-

köityvät ja reserviin siir-
tyvät evl. Arto Vaarala 
sekä maj. Reijo Hiltunen 
saivat Mpk:n standaarin ja 
puukon (kuvassa). Vaarala 
piti kiitospuheen palkittu-
jen puolesta.

Myös varareserviin 
vuoden alusta siirty-
vät Markku Keto-Tokoi 
ja Ilkka Suhonen saivat 
perinteisen plakaatin. 
Reserviläiselle siirtyminen 
tänne varareservin puolelle 

on sinänsä hyvin merkit-
tävä asia. Kokonaan ei kui-
tenkaan tarvitse erkaantua 
tästä vuosien saatossa ker-
tyneestä arvokkaasta ver-
kostosta. Mpk:n puitteessa 
voi ja kannattaa pysyä 
mukana ja antaa omaa 
osaamista siten, kuin se on 
mahdollista.

Onnittelut palkituille ja 
huomionosoituksen saa-
neille.

Simo Rousu

Palkitsemiset ja muistamiset MPK
Standaarit/ muu muistaminen   Antti, Jarkko, Jouko
 Vaarala/puukko
 Hiltunen/puukko
 Alapeteri/kuplika

Vuoden kouluttaja    Antti, Jarkko, Jouko
 Tommi Ylinen

Vuoden toimija    Antti, Jarkko, Jouko
 Niina Korkiasaari

Vuoden yhteistoimintahenkilö
 Pasi Härkönen (saanut 9.12.2021)

MPK:n hallitus on esityksestä myöntänyt seuraavat MPK:n mitalit

MPK:n mitali/hopeinen/MPP
 Tero Hyttinen
MPK:n mitalit/Rautainen/MPP   Antti, Jarkko, Jouko
 Juho Väänänen
 Laura Pirinen
 Ville Karppinen
 Esa Kadinius
 Juha Alaniemi
 Ville Vanha
 Marko Tervonen

MPK:n mitalit/Rautainen/IPP   Antti, Jarkko, Jouko
 Juuli Rautasiipi
 Jaakko Tölli
 Juho Hintikka
 Kari Koivuniemi
 
MPK:n plaketti puualustalla   Antti, Jarkko, Jouko
 Jaana Korjonen
 Marrent Oy/ Marko ja Maria Pekkala (saanut 9.12.2021)
 Vesa Kylmäoja (saanut 9.12.2021)

Päivänsankarit/plaketti puualustalla  Antti, Jarkko, Jouko
 Maarit Timonen 50 vuotta   12.05.2021
 Markku Keto-Tokoi 60 vuotta  06.07.2021
 Ilkka Suhonen 60 vuotta   04.01.2021
 Hannu Peurasaari 60 vuotta  11.08.2021
 Timo Kivelä 60 vuotta   24.02.2021
 Reijo Jolanki 50 vuotta   07.06.2021
 Antti Kaarela 50 vuotta   01.05.2021

Muu muistaminen; Jukola suunnistuspaita Antti, Jarkko, Jouko
 Rovaniemen Sotilaskotiyhdistys/Virpi Alapeteri
 Marrent Oy/ Marko ja Maria Pekkala

Palkittujen puolesta puhe   Vaarala

Lapin Aluetoimistosta vuoden alusta eläköityvät ja reserviin siirtyvät evl. Arto Vaarala 
sekä maj. Reijo Hiltunen saivat Mpk:n standaarin ja puukon.

MPK:n vuosipäiväjuhlassa 
palkittiin ansioituneita
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Aine Veli
Heikkinen Aarno
Herajärvi Tapio
Hulkko Tuomas
Hyttinen Tero
Hyttinen Tero
Hänninen Tapio
Iivari Jouni
Jumisko Mika
Karjalainen Markku
Kiiskinen Ahti
Kivi Jyrki
Kiviniemi Olli Pekka
Koittola Mikael
Kumpunen Matti
Lainas Antero
Laivamaa Matti
Larikka Martti
Lepojärvi Antero
Markkanen Esa
Massa Ahti
Mikkonen Juha
Mäkitalo Anna
Määttä Esko
Pantchev Nikola
Pekkala Juha

Penders Teijo
Pernu Heikki
Petäjäjärvi Tatu Jaakko
Poutiainen Tuomo
Purhonen Pasi
Puttonen Petri
Rautiainen Seppo
Riipi Esa
Rousu Simo
Ruokanen pasi
Ruuskanen Samuel
Salin Juha
Salmela Kari
Sandgren Eero
Sarajärvi Juha
Saukkoriipi Tuomo
Suopajärvi Pekka
Tilintarkastus Enbuske
Torvinen Pentti
Tuomi Kari
Tähtinen Leo
Tölli Antti
Vanhatapio Ilkka
Vilmilä Merja
Vuokniemi Aleksi
Väänänen Juho

Lapin Maanpuolustuksen tuki 
ry:n jäsenet 2021Puolustusvoimat

Hakeutuminen naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen

➤ Vapaaehtoiseen asepalvelukseen voidaan hakemuksesta ottaa nainen, joka on 
Suomen kansalainen, täyttänyt 18 vuotta mutta ei 30 vuotta ja on terveydeltään sekä 
muilta henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan asepalvelukseen sopiva. Hakeutua voi 
aikaisintaan sinä vuonna, jolloin täyttää 18 vuotta.
➤ Lapin maakunnassa asuvien naisten, jotka pyrkivät asepalvelukseen, tulee toimit-
taa hakemus asianmukaisesti täytettynä Lapin aluetoimistoon 1.3.2022 mennessä. 
Valintatilaisuuteen kutsutaan kirjeitse hakemusten perusteella valitut henkilöt.
➤ Valintatilaisuus pidetään Rovaniemellä keskiviikkona 6.4.2022 missä on oltava 
henkilökohtaisesti läsnä. Tilaisuudessa käytämme turva välejä, sekä pidämme maske-
ja päällä. Kuume mitataan ulko-ovella.
➤ ÄLÄ TULE KIPEÄNÄ valintatilaisuuteen, vaan soita aluetoimistoon ja sinut voidaan 
haastatella puhelimessa.
➤ Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa aluetoimistoista sekä puolustusvoimien inter-
netsivuilta www.intti.fi. Naisille on Lapissa koulutuspaikkoja tarjolla Jääkäriprikaatis-
sa Sodankylässä sekä Rovaniemellä. Myös muihin joukko-osastoihin on mahdollista 
hakeutua. Hakeutua voi hakuvuotta seuraavien kolmen vuoden saapumiseriin ja 
hakuvuoden heinäkuun erään. Lisätietoja hakeutumisesta ja asepalveluksesta voi 
kysyä aluetoimistoista sekä puolustusvoimien aluetoimisto Facebook -sivuilta.

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

94  23.5.  Kersantti Mitikka Erkki

91 26.5.  Kersantti Kaarninen Arvo

90 27.3.  Kersantti Koivisto Jorma
 14.5.  Vääpeli Turtinen Pentti

85 28.3.  Vääpeli Niskala Seppo

80 3.3.  Kersantti Sandqvist Paavo
 17.3.  Lämsä Vilho
 26.3.  Neitola Ritva
 28.3.  Ylikersantti Markkanen Kari
 5.6.  Kersantti Kelloniemi Veikko
 6.6.  Kersantti Huttula Raimo
 20.6.  Yliluutnantti Laurila Timo
 21.6.  Vääpeli Lainas Antero
 21.6.  Kersantti Laivamaa Arvo
 22.6.  Knihtilä Seppo

75 5.3.  Vääpeli Frant Esa
 20.3.  Kersantti Petäjäjärvi Oiva
 2.4.  Ylikersantti Holster Paavo
 7.5.  Sotilasmestari Laine Veijo
 21.6.  Ylikersantti Tikkala Jorma
 27.6.  Kersantti Rantamaula Erkki

70 2.3.  Ylikersantti Eironen Jouko
 1.4.  Ylivääpeli Särkipaju Markku
 2.4.  Korpraali Tolppanen Veijo
 14.4.  Ylikersantti Idström Reijo
 6.5.  Sotamies Karjalainen Lauri
 15.5.  Luutnantti Sivonen Jorma
 22.5.  Vääpeli Palokangas Raimo
 15.6.  Ylikersantti Niva Jouko

60 18.3.  Jääkäri Lakkapää Timo
 30.3.  Korpraali Sadinmaa Hannu
 4.5. Pioneeri Pohjanen Raimo
 14.6.  Lentosotamies Poikela Ari
 15.6.  Kersantti Koivisto Juhani
 22.6.  Vääpeli Koivuniemi Arto

50 8.3. Korpraali Tiuraniemi Pasi
 14.3.  Alikersantti Oikarinen Pasi
 16.4.  Alikersantti Raittimo Jussi
 24.4.  Korpraali Tennilä Jaakko
 2.5.  Haapaniemi Mika
 16.5.  Korpraali Juvani Kimmo
 20.5.  Alikersantti Räty Panu
 20.6.  Alikersantti Männistö Petri
 26.6.  Viestimies Oinas Juha

 
    Lähde: Reserviläisliiton osoiterekisteri 23.01.2022

Lapin Reserviläispiiri ry onnittelee jäseniään 
merkkipäivien johdosta ajalta 1.3.2022 – 30.06.2022
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SRA SM-kisat Lapissa Rovajärven 
ampumakenttäalueella elokuun alussa
Reserviläisurheiluliiton 
(ResUl) Sovelletun reser-
viläisammunnan (SRA) 
Suomen mestaruudet rat-
kotaan 4.–7.8.2022 Rova-
järven ampumakenttäalu-
eella Heinuvaaran toimi-
essa kilpailun tukikohtana. 
Varsinaiset ampumarastit 
ovat kolmessa lohkossa – 
Hautainmaan pakalla sekä 
Naarman tien varressa 
Hirvasselässä ja Tulkase-
lässä. Kussakin lohkossa 
ammutan neljä rastia. Lii-
kennöinti rastilohkojen 
välillä hoidetaan alueen 
tiestöön nojautus Kenttä-
tietä ja Naarmantietä käyt-
täen liikkumatta Kantatie 
80:llä eli Kemijärven tiellä.

Kisaan odotetaan noin 
150–160 kilpailijaa sekä 
lähes 100 toimitsijaa. Käy-
tännössä kisojen rakenta-
minen tehdään elokuun 
ensimmäisellä viikolla 
maanantain ja keskiviikon 
välisenä aikana. Torstaina 
4.8. ja perjantaina 5.8. ovat 
toimitsija-ammunnat ja 
kilpailijat pääsevät mittele-
mään Suomen mestaruuk-
sista lauantaina 6.8. ja sun-
nuntaina 7.8. Kilpailijat 
jaetaan kolmeen ryhmään, 
joista kukin ampuu lauan-

Huoltovastaava Simo 
Rousu Tulkaselän rasti-
lohkolla maastontiedus-
telussa.

Maastontiedustelussa 
viime syksynä pohdittiin 
rastien turvallista sijoit-
telua. Oikealta Matti Kari-
niemi, Aku Saarelainen, 
Sampo Mattila, Tero Hyt-
tinen ja Seppo Rautiai-
nen. Taustavahvistuksen 
poroparttio, joka kisati-
lanteessa aiheuttaa SEIS-
komennon.

tain aikana kaksi lohkoa 
eli kahdeksan rastia ja sun-
nuntaina yhden lohkon eli 
neljä rastia kierto periaat-
teella.

Kilpailunjohtajana on 
Tero Hyttinen, Ratames-
tarina Sampo Mattila 
Oulusta ja teknisenä asian-
tuntijana Matti Kariniemi 
niin ikään Oulusta. Huol-

losta vastaa Simo Rousu, 
lisäksi järjestelytoimikun-
nassa ovat mukana Seppo 
Rautiainen, Nuutti Holo-
painen, Ville Maununiemi 
ja Henri Sankala sekä Aku 
Saarelaien (JPR) ja Jouko 
Talviaho (MPK).

Toimitsijaruokailut hoi-
detaan MPK:n muonitus-
kurssina. Vuoden 2021 

alusta voimaan tulleen laki 
Vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta vuoksi, jat-
kossa ResUl:n SM-kisoissa 
ei voida valmistaa Puolus-
tusvoimien tiloissa eikä 
MPK:n kurssin kautta 
ruokaa, jota myytäisiin kil-
pailun osallistujille. Näin 
ollen jokainen kilpailija 
hoitaa muonituksensa itse.

SM-kisaorganisaatioon 
tarvitaan vielä tekijöitä, 
osaajia kaivataan tulostoi-
mistoon, ensiapuun, huol-
toon sekä muihin yleis-
järjestelyihin. Myös ras-
tien tuomarikokoonpanoi-
hin kaivataan kirjureita 
ja paikkareita mukaan. 
Mukaan pääsee ilmoittau-
tumalla kilpailunjohtajalle 

tero-hyttinen@hotmail.
com tai huolloin vastaa-
valle simo.rousu@gmail.
com. Tiedossa on mielen-
kiintoinen kilpailuviikon-
loppu Lapin hienoissa vaa-
ramaisemissa.

Logo-kilpailu
SRA SM-kisat 2022 kaipaa 
vielä logoa. Tämän vuoksi 
julistamme logokilpai-
lun. Kilpailuehdotukset 
tulee toimittaa tero-hytti-
nen@hotmail.com viimeis-
tään 27.2.2022 mennessä. 
Voittajaehdotus palkitaan 
raha/lahjakorttipalkin-
nolla esim. Varustelekaan.

Toimita ehdotus pdf-
tiedostona, jonka nimeät 
nimimerkilläsi – SRASM-
LOGO_xxx – sähköposti-
viestissäsi kerrot nimesi ja 
yhteystietosi. Järjestelytoi-
mikunta valitsee voittajan 
tietämättä etukäteen teki-
jän nimeä.

Tero Hyttinen
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Kalotin reserviupseereiden Kalottitapaamisen 50-vuotisia perinteitä juhlistetaan Toramon tapaamisessa 26.–28.8.2022. Suomesta reserviupseerien lisäksi ovat olleet 2000 
-luvun alkupuolelta myös reserviläiset.

Kalottitapaamisen 50-vuotisjuhlatapaaminen 
toteutuu elokuun lopussa Toramolla
Kalottitapaamisen 50 vuotisjuhlatapaami-
nen oli tarkoitus toteuttaa jo syksyllä 2020. 
Tapahtumaa jouduttiin siirtämään ensin 
vuodelle 2021 ja sitten vielä tälle vuodelle 
Koronapandemian vuoksi. Tapahtuma on 
tarkoitus järjestää tämän vuoden elokuussa 
26.–28.8.2022 Toramolla Lapin reservipii-
rien reserviläistalon toimiessa tapahtuman 
keskipisteenä. Majoitukset hoidetaan yhteis-
työssä Santasportin kanssa Lapin Urheilu-
opistolla.

Tapahtuman suunnittelu on jo hyvässä 
vauhdissa. Suunnitteluryhmää vetää Juha-
matti Konttaniemi ja sen jäseninä ovat Simo 
Rousu, Helvi Hamari, Pasi Jäntti, Matti 
Pinola, Matilda Lammi, Janne Matilainen, 
Saana Heikkinen ja Miika Alajääskö.

Mukaan kutsutaan reserviupseereita Nor-
jasta ja Ruotista, liittojen delegaatiot sekä 
Harju Malevin edustajat. Tapahtuma aloite-
taan perjantaina Get to gether tapaamisella, 
lauantaina on herrasmieskilpailu ja sunnun-
taina palkintojen jaon oheen on tarkoitus jär-
jestää puolustusvoimien asiantuntijaluento.

Kutsu on tarkoitus saada lähtemään maa-
liskuun puoleenväliin mennessä. Tarkkailkaa 
sähköpostejanne. Mukaan voidaan hyväksyä 
rajoitettu määrä lappilaisia maanpuolustajia.
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Lapin Reserviläispiiri ry:n hallituksen 
kokouksen 9.1.2022 valintoja

I varapuheenjohtaja/piirisihteeri Helvi Hamari   Simo Reserviläiset ry 
II varapuheenjohtaja    Pasi Jäntti  Keminmaan Reserviläiset ry
Tiedottaja    Eeva Syväjärvi  Ala-Keminjoen Reserviläiset ry
Tiedottaja    Nuutti Holopainen Rovaniemen Reserviläiset ry
Ampumaupseeri   Tero Hyttinen  Ylitornion Reserviupseerit ry

Alla olevasta taulukosta ilmenee mistä koostuu jäsenistöltä perittävät jäsenmaksut. Paikallisyhdistys-
ten jäsenmaksun osuus vaihtelee eri yhdistyksissä, joka lisätään alla olevaan vuosimaksuun. 

Jos samassa taloudessa asuu useampi jäsen niin Reserviläinen- ja Lapin Nuija lehteä ei tarvitse tilata 
ja siten ei tarvitse myöskään maksaa niistä.

Vuotuisen jäsenmaksun koostumus  2021   2022

Reserviläisliiton jäsenmaksu    14,50   14,50

Reserviläinen lehden maksu    8,50   8,50

Lapin piirin jäsenmaksu     4,00   2,00

Lapin Nuija lehden maksu     8,00   6,00

        35,00   31,00

Paikallisyhdistyksen osuus     X   X

Lapin Reserviupseeripiirin piirihallituksen 
kokoonpano
Lapin Reserviupseeripiirin puheenjohtajana jatkaa Tero 
Hyttinen (Ylitornio), 1 varapuheenjohtajana Juhamatti 
Konttaniemi (Ylitornio) ja 2 varapuheenjohtajana Matti 
Pinola (Muonio). Piirien yhteisenä toiminnanjohtajana 
toimii Seppo Rautiainen.

Puheenjohtajistosta Tero Hyttinen on Suomen Reser-
viupseeriliiton hallituksen jäsen ja hänet on valittu RUL:n 
edustajana myös Reserviläisurheiluliiton hallitukseen. 
RUL:n liittovaltuuston jäsenenä vielä tämän vuoden ajan 
on Tomi Tuominen ja hänen varajäsenenä Matti Pinola. 

Piirihallitukseen kuuluu puheenjohtajiston lisäksi 
yhdeksän varsinaista jäsentä ja heillä varajäsenet:

Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet
Tuomas Saarenpää, Keminmaa Pekka Kraatari, Keminmaa
Janne Rahkonen, Tornio  Raimo Rousu, Tornio
Tomi Tuominen, Rovaniemi Ville Vanha, Ylitornio
Janne Matilainen, Rovaniemi Saana Heikkinen, Rovaniemi
Matilda Lammi, Kemi  Timo Helaniva, Kittilä
Heikki Aula, Veitsiluoto  Timo Miettunen, Veitsiluoto
Juha Narkilahti, Kemijärvi  Pasi Purhonen, Kemijärvi
Tarmo Tiihonen, Posio  Ari Riihimäki, Posio
Kosti Hietala, Muonio  Jyrki Kivi, Inari

Lapin Reserviupseerikerhojen jäsenmaksun määräytyminen

Reserviupseerikerhojen 
syyskokouksissa päätetään 
kunkin kerhon jäsenmak-
sun suuruudesta. Maksun 
tulee kattaa kerhon oman 
osuuden lisäksi liittomaksu, 
Reserviläinen -lehden 
maksu, piirimaksu ja Lapin 
nuijan -lehtimaksu. Nuo 
yhteiset maksut Reserviup-
seeripuolella ovat 39,50 
euroa, joten yhdistyksille 
monesti jää hyvin margi-
naalinen osuus, käytän-
nössä yhdestä muutamaan 
euroon Lapissa. Muualla 

maassa jäsenmaksut ovat 
monesti jopa 10 - 15 euroa 
lappilaista tasoa korkeam-
mat. 

R e s e r v i u p s e e r i k e r -
hoissa on lisäksi nuori-
sojäsenmaksu 18,50 euroa 
sen vuoden loppuun 
asti, kunnes jäsen täyt-
tää 28 vuotta. Maksu sisäl-
tää lehti-, liitto-, piiri- ja 
yhdistysmaksun. Käytän-
nössä Lapin Reserviupsee-
ripiiri maksaa piirin kerho-
jen nuorisojäsenten Lapin 
nuija -lehtimaksun 8,00 

euroa, koska sitä tuo liiton 
nuorijäsenmaksu ei kata.

Jäsenmaksu ilman leh-
timaksuja on mahdolli-
nen, jos samaan talouteen 
tulee jo Reserviläinen ja 
Lapin nuija -lehti. Tämä 
voi toteutua esim. puolison 
jäsenyyden myötä tai jos 
on molempien yhdistysten 
– Reserviupseereiden ja 
Reserviläisten – jäsen. Käy-
tännössä molempien reser-
vipiirien piirilehtimaksu 
on yhtä suuri.

Tero Hyttinen

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

Jäsenmaksu yhteensä  39,50 € + X €
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Kokous

Lapin reservipiirien    

Kevätkokoukset

 Teams -etäyhteydellä

Lauantaina 26.3.2022

Aikataulu

9.00–10.00 Lapin reservipiirien tuki ry:n 
vuosikokous etäkokouksena

10.30–12.00 Lapin Reserviläispiirin kevätkokous
12.30–14.00 Lapin Reserviupseeripiirin kevätkokous

Etäkokousten linkit toimitetaan piirien yhdistyksille 
erikseen kokouskutsun yhteydessä. 

Lapin reservipiirin tuki ry:n vuosikokoukseen osallistuvat 
piirien valtuuttamat edustajat.

Tervetuloa
  Lapin    Lapin
  Reserviupseeripiiri ry   Reserviläispiiri ry
  hallitus                                       hallitus

Keminmaan Reserviläiset ry
Kevätkokous pidetään 
pe 18.3.2022 klo 18.00 
Liedakkalan koululla.

Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!  

Keminmaan Reservinupseerit ry:n
Kevätkokous pidetään ke 2.3.2022 

klo 18.00 Liedakkalan koululla. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

Kivalon Reserviläismaja ry:n 
kevätkokous pidetään perjantaina 

29.04.2022 klo 18.00 Liedakkalan 
koululla, Rovaniementie 763 Keminmaa.  

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Hallitus

Veitsiluodon Reserviupseerit ry
Veitsiluodon Reserviupseerit pitävät 

kevätkokouksensa torstaina 17.3.2022
klo 17.00 alkaen Länsi-Pohjan 

Insinöörit ry:n toimitiloissa, 
Meripuistokatu 16.

 
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Hallitus

Tärkeimmät maanpuolustus-
tapahtumat 2022

26.2.–4.3. Paikallispuolustusharjoitus 1
11.–13.2. KEVÄTROVA22

8.–10.4.  Jääkärimarssi kevät
26.–28.4. Pohjanloimu

6.–10.6. Alueellinen maanpuolustuskurssi
17.6.  Kesäkiertue

1.–7.8.  SRA SM Rovajärvi
12.–14.8.  SYYSROVA22

23.–25.9.  Jääkärimarssi syksy

Lapin reservipiirien ilma-asemestaruuskilpailut
Ilmakivääri

H 1. Sotmest. Kari Nevala 562,1 Roi Res 60 lks
 2. Ylik.  Esa Kunnari 510,9 Roi Res

H60 1. Sotmest.  Kari Nevala  379,2 Roi Res 40 lks
 2. Yliv. Pasi Ruokanen 261,4 Roi Res

H75 1. Ylik. Veikko Ala-jeesiö 256,0 Sod.Res 

H80 1. Alik. Oiva Lukkari 364,2 Roi Res tuki

H90 1.Sotmest. Pentti Tirri 386,0 Roi Res tuki

Joukkue  1. Roi Res   Nevala Kari, Ruokanen Pasi, Tirri Pentti   1026,6

D 1. Suzanna Huuskonen  366,9 Alakemijoen Res  40 lks tuki
 2. Eeva Syväjärvi  353,9 Alakemijoen Res 
 3. Helga Ylipasma 352,0 Alakemijoen Res

Joukkue  1. Alakemijoen Res  Huuskonen Suzanna, 
 Syväjärvi Eeva,Ylipasma Helge        1072,8

Ilmapistooli

H 1. Kers. Jani Tuulaniemi 572 Roi Res 60 lks
 2. Ylik. Esa Kunnari 530 Roi Res

H50 1. Ltn. Jari Javarus 370 Roi Ups 40 lks

H60 1.Ylil. Petteri Peura 361 Roi Res

Pellon Reserviläiset ry  
Kevätkokous

pidetään 11.03.2022 klo 18.00 
Tuomo Saukkoriipin kiinteistössä.

Käsitellään Kevätkokoukseen kuuluvat asiat.
Tervetuloa.

     Ylitornion reservijärjestöjen    
Kevätkokoukset

Ainiovaaran yläaste, Parkkitie, Ylitornio
Keskiviikkona 23.3.2022 klo 18.00 alkaen.

Käsitellään sääntömääräiset asiat, 
Ylitornion Reserviupseerit ry:llä

 lisäksi sääntöjen muuttaminen vastaamaan 
Suomen Reserviupseeriliiton mallisääntöjä.

Tervetuloa
  Ylitornion    Ylitornion   
  Reserviupseerit ry    Reserviläiset ry
  hallitus                                       hallitusTornion

Reserviläiset ry:n

KEVÄTKOKOUS 
pidetään keskiviikkona 20.4.2022 klo 18.00

Tornion kaupungintalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat.

 Tervetuloa!  Hallitus
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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.


