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NATO juna on täydessä vauhdissa

Kun tammikuun lopulla kir-
joitin edellistä Lapin nuija 
-lehden pääkirjoitusta, jossa 
kerroin muuttuneesta hen-
kilökohtaisesta NATO kan-
nastani, ei pienessä mieles-
säni käynyt se kuinka nope-
asti NATO jäsenyys lähti vauh-
tiin maassamme. Syynähän 
tähän oli Venäjän 24.2.2022 
käynnistämä raaka ja brutaali 
hyökkäys Ukrainaan. Sotahan 
ei käynnistynyt tuolloin vaan 
se käynnistyi jo vuonna 2014 
Venäjän pienten vihreiden 
miesten vallattua lähes verettö-
mästi Krimin niemimaan. 

Krimin niemimaan valta-
uksen jälkeen sekä Dontes-
kin ja Luhanskin alueilla käyn-
nissä olleen ”separistialuei-
den” sodan myötä meillä Suo-
messa on tehty paljon asioita 
kuluneen kahdeksan vuoden 
aikana. Valmiutta on koho-
tettu sekä kykyä vastata äkilli-
siin tunnuksettomien joukko-
jen operaatioihin myös meihin 
kohdistuen. Valmius on 
hyvällä tasolla ja voimme luot-
tavaisin mielin luottaa Suomen 
Puolustusvoimien kykyyn vas-
tata meihin koskevaan uhkaan. 
Eikä vuoden vaihteen tienoilla 
tehty päätös korvata Hornet 
hävittäjät F35 hävittäjillä hei-
kentänyt yhtään tuota luotta-
musta, päinvastoin.

NATO jäsenyyshakemus 
tehtiin yhtäaikaisesti Ruotsin 
kanssa. Molemmissa maissa 
kansalaisten mielipide muuttui 
yhdessä yössä Venäjän rauk-
kamaisen hyökkäyksen myötä. 
Tämä toi maan valtiojohdolle 
tilanteen vähän yllättäenkin, 
kun vielä loppuvuodesta pre-

sidentti Niinistökin puhui vielä 
tarpeesta järjestää NATO kan-
sanäänestys, jos jäsenhakemusta 
NATOon harkittaisiin. Tässä 
kansalaismielipide laittoi jäse-
nyyshakemuksen tekemiseen 
vauhtia ja Suomen ratkaisu oli 
sitten puolestaan se ratkaiseva 
niitti myös Ruotsin päätökselle 
hakea jäsenyyttä.

Pako reservistä 
siviilipalvelukseen

Hivenen yllättäen on siirtymi-
nen reservistä siviilipalveluk-
seen kasvanut ennätykselliseksi 
alkuvuoden aikana. Syynä tähän 
on varmastikin se, että entistä 
useampi on Venäjän hyökkäyk-
sen myötä joutunut punnitse-
maan omaa kykyään ja valmi-
utta joutua sotaan, missä voisi 
joutua tappamaan vihollisen. 
Määrä ei kuitenkaan ole valta-
van suuri noin 2 000 reserviin 
kuuluvaa, kun kuitenkin meillä 
reservissä on noin 880 000 suo-
malaista asevelvollista.

Itse pidän edelleen parempana 
vaihtoehtona sodan ajan johtajia 
sekä palvelustovereita silmällä 

pitäen sitä, että aines, joka ei ole 
joko riittävästi motivoitunut tai 
kykenevä tehtävään, ymmär-
tää jäädä pois. Tuskin kukaan 
haluaisi normaaleissa työtehtä-
vissäkään tiimiinsä henkilöitä, 
jotka eivät ole motivoituneita 
eivätkä kokemansa arvoristirii-
dan vuoksi halua toimia työteh-
tävien edellyttämällä tavalla. Ja 
toisaalta heille kyllä riittää teh-
täviä yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen turvaamisessa.

Ilmiönä tämä on toki mie-
lenkiintoinen ja mieleen tulee 
myös se, onko varusmiespal-
veluksen aikana osattu riittä-
västi avata sitä, että Puolustus-
voimien tehtävänä on koulut-
taa sodanajan joukkoja ja huo-
lehtia riittävän hyvällä valmiu-
della maan koskemattomuuden 
suojaamisesta 24/7/365 periaat-
teen mukaisesti. 

Toinen ilmiö, jota pidän 
maamme puolustuksen näkö-
kulmasta paljon tervetulleem-
pana ilmiönä, on räjähdysmäi-
sesti tapahtunut Maanpuolus-
tuskoulutuksen sekä Reser-
viläisjärjestöjen koulutuksen 
kysynnän moninkertaistumi-
nen. Kansalaisten maanpuolus-
tustahto näkyy tässäkin ja vie-
läpä erinomaisen hyvällä tavalla. 
Samalla myös maanpuolustus-
järjestöjen jäsenmäärän kasvu 
on hyvässä kasvussa.

Vapaaehtoisen 
maanpuolustuslain 

valuviat korjaukseen
Lakia vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta muutettiin edel-
lisen Juha Sipilän johtaman hal-
lituksen aikana. Tuolloin lakiin 
valitettavasti jäi valuvikoja, jotka 

Hyvät Maanpuolustuksen 
ystävät

Kesän aktiviteetit lähestyy ja tarjolla on niin ammun-
taa kuin maastojotoksia kaikille halukkaille eli joukolla 
kuntoa kohottamaan ja ylläpitämään, sillä niitä edelli-
sessä lehden numerossa povaamiani tummia pilviä itäi-
sellä taivaalla on näkyvissä. Seuratkaa yhdistysten verk-
kosivuja ja eri sosiaalisen median tiedotusvälineitä em 
tapahtumien suhteen.

Joillekin tahoille mörkönä ollut MPK ja sen asehan-
kinta sekä ampumatoiminta näyttää nyt saavan uuden 
suunnan, koska nyt kaavaillaan että ammuntoja voitaisiin 
suorittaa jopa pv:n aseilla. Ilmeisesti siellä jossain on ”toi-
sinajattelijat” heränneet ruususen unesta.

Parhaimmat onnittelut lippujuhlapäivänämme ylen-
nyksen ja kunniamerkkien saaneille.

Turpo-työryhmä on tänäkin vuonna lupautunut hoi-
tamaan lukiolaisille suunnatun Turpo-kilpailun jo totut-
tuun tapaan ja toivottavasti saadaan vielä uusia lukioita 
mukaan kisaan yhä runsaammilla opiskelijoilla. 

SRA SM-kilpailut Rovajärven ampumakenttä-alueella 
4-7.8.2022 lähestyvät ja vapaaehtoisia tarvitaan erilaisiin 
tehtäviin, ei muuta kuin rohkeasti ilmoittautumaan. Elo-
kuun lopulla 26-28.8.2022 on Kalottitapaaminen 50-vuo-
tistapahtumana Toramon maastoissa tukeutuen Toramon 
reserviläistalon lähimaastoon, siihenkin tapahtumaan 
tarvitaan käsipareja aputehtäviin.

Ukrainan jouduttua hyökkäyksen kohteeksi ja heidän 
menestyksensä puolustustaistelussa tuo mieliin vastaavat 
tapahtumat täällä meillä talvisodassa. Meidänkin molem-
mat piirit ovat antaneet pienen toiminta-avustuksen krii-
sialueelle. Taistelukentällä on otettu käyttöön erilaiset len-
nokit tilannekuvan ja erilaisten pommien kuljetukseen 
ja näyttääpäs meidänkin ”pojat” ottavan vaarin hyväksi 
koetusta taktiikasta hankintoja tehdessään. Meidänkin 
valtiovalta on herännyt, että nyt tarvitsee jotain tehdä ja 
onkin tehty lähes yksissä tuumin hakemus Natoon ja tiet-
tyjä asehankintoja on lisätty/nopeutettu. Jäämme mielen-
kiinnolla seuraamaan lähikuukausien tapahtumia.
 
 Seppo Rautiainen

  piirien tj

Jäsenkasvua
Kuluva vuosi on alkanut koko 
valtakunnassa huomattavana 
jäsenkasvuna. Koko valtakun-
nassa kasvua on ollut toista-
kymmentä prosenttia. Jäse-
nistö on aktivoitunut monella 
tapaa. Ammunnan kiinnostus 
erityisesti on ollut nähtävää. 
Reserviläiset haluavat veres-
tää ampumakokemuksia sekä 
alkaa harrastamaan eri reservi-
läisammuntalajeja. Tulta-tou-
kokuussa, kampanja on ollut 
myös hyvä aktivoija. Kohon-
neet patruunan hinnat ja saata-
vuudet huolestuttavat harrasta-
jiamme. 

Toivottavasti voimme saada 
näihin jatkossa kompensointia 
Reserviläisliitolta.  Odotamme 
tulevalta lakimuutokselta, että 
se tuo omaa helpotusta var-
sinkin vapaaehtoiseen maa-
puolustuskoulutukseen, kun 
saadaan jälleen käyttöön Pv:n 
aseita ja patruunoita.

Varautuminen

Jokaisen kodin varautuminen 
poikkeustilanteiden varalle on 
nyt nostettu taas vakavasti esille. 
72 tuntia pitäisi meidän kaikkien 
tulla toimeen ilman ulkoisia pal-
veluja. Maaseudulla tämä on huo-
mattavasti helpompaa kuin kau-
pungeissa. Tätä on syytä meidän 
jokaisen tutkiskella läheisten 
kanssa. Tärkeintä kuitenkin on 
ylläpitää ihan normaalia arkielä-
mää ja luottaa siihen, että kyllä 
meidän viranomaisemme tie-
dottavat, jos tulee jotakin mihin 
meidän on reagoitava.

Sotilastaitojen 
ylläpitäminen

Mukava on huomata, että maa-
ilmalla korostetaan erityi-
sesti Suomen maanpuolustusta. 
Olkaamme ylpeitä maamme 
sotilaskoulutuksesta ja ylläpide-
tään sekä kehitetään reservissä 
taitojamme iästä ja kunnosta 

huolimatta, kaikilla meillä on 
jotakin annettavaa ja opittavaa 
tälläkin sektorilla. Meidän pitää 
muistaa, että maanpuolustusvel-
vollisuus on kaikilla, ei vain ase-
velvollisilla.

Kesä on nyt kauneimmillaan, 
nauttikaamme tästä ja pitä-
käämme huolta toisistamme.

Onnitteluni: Sotilasarvossa 
ylennetyille, huomionosoituk-
sia saanneille, uusille ylioppi-
laille sekä ammattiin valmistu-
neille.

Terveisin 
Simo Rousu
puheenjohtaja



2     2 • 2022  2 • 2022    3Lapin nuijaLapin nuija

• Lapin aluetoimisto •

Uusi normaali vai 
täysin uuden edessä
Olen Lapin Nuijan aiem-
missa kirjoituksissani käsi-
tellyt Covid19 virusta ja 
sen vaikutuksia puolustus-
voimien toimintaan. Viime 
syksynä pinnalla olivat 
HX-hanke ja tehty päätös 
hankkia F35 hävittäjä 
sekä tietysti ”selonteko-
jen syksy” eli ulko- ja tur-
vallisuuspoliittisen selon-
teon, sisäisen turvallisuu-
den selonteon ja meitä kos-
keva puolustuspoliittisen 
selonteon julkaisut. Lisänä 
tähän tuli vielä asevelvolli-
suuden kehittämistä poh-
tineen parlamentaarisen 
komitean mietintö. Puhut-
tiin yleisesti, että olemme 
matkalla kohden ”uutta 
normaalia”, jossa kuitenkin 
tutut ja turvalliset periaat-
teet säilyvät ja joihin teh-
dään vain pieniä tilanteen 
edellyttämiä muutoksia. 

Sitten kaikki muuttui. 
Venäjän hyökkäys Ukrai-
naan 24.2.2022 ja sitä edel-
tänyt hyökkäyksen uhan 
aika, Venäjän koventunut 
retoriikka myös meitä koh-
taan ja sotilaallisen voiman 
käyttö muutti kaiken. 
Kukaan ei enää edes muis-
tanut COVID19 virusta 
kaikkien huomion ollessa 
Ukrainan traagisissa tapah-
tumissa. Lähes yhtäaikai-
sesti rinnalle tuli Suomen 
mahdollinen sotilaallinen 
liittoutuminen eli puolus-
tusliitto NATOn jäsenyys. 

Tapahtumien ja tilanteen 
kehittymisen nopeus sekä 
tilanne, jossa Suomi haki 
yksimielisen tahdon ilmai-
sun perusteella 18.5.2022 
Naton jäsenyyttä häm-
mästytti varmasti monet 
ihmiset. Tutun muuttumi-
nen joksikin täysin muuksi 
saattoi jopa aiheuttaa epä-
varmuutta ja pelkoa tule-
vasta. Tämän muuta-
man kuukauden ”myl-
läkän” pohjalta voi var-
maan todeta, että enää ei 
ehkä olla menossa kohden 
”uutta normaalia” vaan 
kohden täysin uutta.

Isot muutokset ja niiden 
ymmärtäminen on aina 
haastava tilanne. Tilan-
teesta ei oikein tunnu 
saavan mistään kiinni, 
koska tuntuu että kaikki on 
muuttunut. Näin on toki 
osittain käynyt. Euroopassa 
aivan lähialueellamme on 
käynnissä sota, jossa itse-
näinen valtio taistelee ole-
massaolostaan ja tästä sekä 
täysin muuttuneesta tur-
vallisuustilanteesta joh-
tuen olemme hakeneet 
puolustusliitto Naton jäse-
neksi. Tilanteessa on kui-
tenkin asioita jotka eivät 
ole muuttuneet. Asiaa kan-
nattakin ehkä lähteä tar-
kastelemaan näiden muut-
tumattomien perusperi-
aatteiden kautta. On myös 
huomattava se, että vaikka 
olemme matkalla tilan-

teeseen, jossa emme ole 
enää sotilaallisesti liittou-
tumaton, emme kuiten-
kaan ole olleet puolueeton 
Euroopan Unioniin liitty-
misen myötä moniin vuo-
siin. Tämä lienee tullut sel-
väksi kaikille esimerkiksi 
Venäjään kohdistuneiden 
Euroopan Unionin talo-
udellisten ja poliittisten 
pakotteiden myötä. 

Naton jäsenyys ei muuta 
asevelvollisuuden merki-
tystä tai statusta millään 
lailla. Jäsenyyden myötä 
suomalaisia asevelvollisia 
eli reserviläisiä tai varus-
miehiä ei lähetetä vas-
toin tahtoamme minne-
kään. Suomen puolus-
tuksen periaatteet säily-
vät ennallaan, lisänä tähän 
on tullut se, että emme tee 
sitä enää yksin. Tämä ei 
muuta sitä, että voisimme 
luopua maanpuolustuk-
sellisesti jostain vaan puo-
lustuksemme pitää olla 
jatkossakin yhtä hyvässä 
iskussa kuin se on aikai-
semminkin ollut. Se, että 
muut tulevat tilanteen sitä 
vaatiessa tukemaan meitä 
tarkoittaa myös sitä, että 
meidän tulee valmistautua 
tekemään sama toisinpäin. 
Tässäkään muutos ei ole 
ehkä niin suuri kuin aluksi 
voisi ajatella. Euroopan 
Unionin jäsenenä olemme 
sitoutuneet avustamaan 
muita jäsenmaita Lissabo-

nin sopimukseen sisälty-
vän solidaarisuuslausek-
keen myötä. Naton tapa-
uksessa tuo apu on ehkä 
kirjattu konkreettisem-
min sotilaallisena apuna 
ja joukkoina solidaari-
suuslausekkeen kirjauksen 
ollessa yleisempi.   

Menikö puolustuspo-
liittinen selonteko sitten 
uusiksi tai muuttuuko suo-
malainen asevelvollisuus 
jollain tavoin? Selonteon 
osalta voi sanoa sotilaal-
lista liittoutumattomuutta 
koskevan osuuden olevan 
historiaa, mutta puolus-
tuksemme kehittämisen 
periaatteet ja selontekoon 
kirjatut asiat paikallispuo-
lustuksesta, reservin kou-
lutuksesta tai vapaaehtoi-
sesta maanpuolustuskou-
lutuksesta ovat edelleen 
täysin paikkaansa pitäviä ja 
joiden pohjalta toimintaa 
koko ajan kehitetään. Muu-
tosta näissäkin asioissa toki 
on, mutta muutos koskee 
lähinnä volyymiä ja toi-
minnan intensiteettiä. 

Ker t aushar j oi tus ten 
määrää esimerkiksi Jääkä-
riprikaatin kohdalla lisät-
tiin 100%:a ja myös vapaa-
ehtoisen maanpuolustuk-
sen toimintaedellytyksiä 
ja roolia pyritään kasvatta-
maan. Tiivistynyt yhteistyö 
muiden valtioiden kanssa 
aikaansaa myös sen, että 
reservin harjoitukset eivät 

ovat aiheuttaneet mm. 
Maanpuolustuskoulutuk-
sen sotilaallisen valmiuden 
kehittämisen koulutuk-
sissa koomisiinkin tilantei-
siin, kun harjoituksissa ei 
ole saanut ampua puolus-
tusvoimien ampumatar-
vikkeilla, ei edes paukku-
patruunoita käyttäen.

Nyt nämä lapsukset on 
luvattu korjata kesään 
mennessä. Samoin pikai-
sesti laadittuun lakimuu-
tospakettiin näyttäisi 
olevan tulossa myös se, 
että reservissä oloaika voisi 
jatkua entisen 60 ikävuo-
den jälkeen 65 ikävuoteen 
tilanteissa, missä henkilön 
toimintakyky sen mahdol-
listaa ja hänelle on käyttöä 
Puolustusvoimien tehtä-
vissä. Aika näyttää, miten 
ja millaista määrää reser-
viläisiä tämä tulee koske-
maan. Osaavaa sekä moti-
voitunutta reserviä ei täs-
säkään ole syytä olla käyt-
tämättä hyödyksi.

Vaikka elämme haasta-
vaa aikaa Venäjän sodan-
käynnin, joka ei onneksi 
ole sujunut heiltä kuin 
Strömsöössä, vuoksi sekä 
vireille laitetun NATO 
jäsenyysprosessin vuoksi, 
ei nyt ole syytä olla huo-
lissaan. Turvallisuutta suu-
rempana haasteena näkisin 
kuitenkin talouden haas-
teet. Jokainen meistä on 
havainnut sen mm. rajuun 
vauhtiin kiihtyneen inflaa-
tion myötä. Tästäkin haas-
teesta varmasti selviämme 
yhtenäisenä kansana.

Lopuksi haluan vielä 
onnitella kaikkia reservissä 
ylennettyjä sekä palkit-
tuja. Olette ylennyksenne 
sekä huomionosoitukset 
ansainneet ja niiden mer-
kitys erityisesti tässä ajassa 
on tavallistakin merkittä-
vämpi.

Hyvää kesää toivottaen.

Tero Hyttinen
Lapin nuija -lehden 

päätoimittaja
Lapin Reserviupseeri-

piirin puheenjohtaja

enää aina ole puhtaasti 
kansallisia vaan maakunta-
komppania voi harjoitella 
rinta rinnan norjalaisen tai 
yhdysvaltalaisen joukon 
kanssa kuten esimerkiksi 
juuri päättyneessä Niini-
salossa toimeenpannussa 
ARROW 22 harjoituksessa 
tehtiin. 

Muutoksia on siis käyn-
nissä ja vielä edessä. 
Tämä vaatii meiltä kai-
kilta uudenlaista ajatte-
lua ja myös toimintamal-
leja. Kuten alussa kirjoi-
tin, olemme uuden edessä. 
Tämä on samalla mahdol-
lisuus. Voimme yhdessä 
tehdä tästä hyvän ja meille 
parhaan ratkaisun joka 
perustuu vanhaan, mutta 
jota on muokattu muut-
tuneet perusteet huomioi-
den. 

Hyvää kesää kaikille 
Lapin Nuijan lukijoille.  

Jääkäriprikaatin apulais-
komentaja eversti 

Jukka Kotilehto 
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Olkka 22 harjoituksen valmistelut ja 
toteuttaminen Satakunnan lennostossa 
Pirkkalassa 22–24.4.2022
Vuoden 2021 Olkka har-
joitus vahvisti, että myös 
vuonna 2022 toteutetaan 
Olkka 22 Pirkkalassa Sata-
kunnan lennostossa. Ilma-
puolustuspiirin seminaa-
rissa Tikkakoskella syk-
syllä 2021 luotiin perustaa 
super- viikonlopun harjoi-
tukselle, sillä Olkan kanssa 
samaan aikaan tultaisiin 
järjestämään Kevät- Sääksi 
harjoitus. Ajankohdaksi 
valikoitui 22.-24.4.2022 
viikonloppu. 

Ajankohdan vahvistut-
tua alkoi valmistelutyö 
harjoituksen toteuttami-
seksi. Olkka 21 harjoituk-
seen hyvin tehty pohja-
työ toimi hyvänä alustana 
suunnitella super-viikon-
loppua. Harjoituksen kou-
lutushenkilöstön rungon 
muodosti Olkka 21 har-
joituksen henkilöstö joh-
tajansa reservin kapteeni 
Juhani Suhosen johdolla. 
Suhonen rakensi ympäril-
leen toimivan ja osaavan 
organisaation harjoituksen 
kouluttajista. Harjoituksen 
pääpaino oli ICCS koulu-
tuksessa sekä kivääri- ja 
pistooliammunnoissa.

Kutsuttavat kurssilaiset 
muodostuivat Lapin len-
noston reserviläisistä sekä 
vapaasti avoimelle kurssille 
ilmoittautuneista. 

Valmistelutyöt aloitet-
tiin heti ilmapuolustusse-
minaarin jälkeen ottamalla 

yhteyttä Satakunnan len-
noston ja ilmapuolustus-
piirin henkilöstöön. Sata-
kunnan lennoston vasta-
peluriksi saatiin kapteeni 
Arto Sillanpää ja ilmapuo-
lustuspiiristä ”vanha len-
nostolainen” koulutus-
päällikkö Markku Siuko. 
Näiden ”herrojen” kanssa 
suunnittelimme toteutusta 
niin ICCS kuin ammun-
tojen osalta. Ison työn teki 
Olkka 22 harjoituksen joh-
taja Suhonen sovittamalla 
lyhyeen aikaan paljon kou-
lutusta. Haastetta toi lisää, 
kun Kevät-Sääksen ICCS 

kurssilaiset haluttiin saada 
mukaan Olkan koulutus-
osioon ammuntojen osalta. 
Jälleen huomattiin kuinka 
yhteistyöllä ja ammattitai-
dolla saatiin asiat loksah-
tamaan kohdalleen ja kai-
kille mahdollisuus osallis-
tua ammuntoihin.

Kun ohjelma aikataului-
neen oli muotoutunut, aloi-
tettiin valmistelut varastoi-
den, autohallin sekä Lei-
jona Cateringin kanssa 
niin jaettavan varustuksen, 
ajoneuvojen ja muonituk-
sen osalta. Monien sähkö-
postien ja puheluiden jäl-

keen saimme todeta, että 
meillä oli valmis sapluuna 
vain toteutus puuttuisi. 

Toteuttamista päästiin 
sitten testaamaan ensin 
kouluttajien saapumisella 
ja sen jälkeen koulutetta-
vien ilmoittautumisella. 
Suunnitelmat toimivat 
juuri niin kuin ne oli har-
joituksen johdossa suun-
niteltu ja johtajan laatimaa 
suunnitelmaa toteutti niin 
varustamisen ja purkami-
sen osalta ansiokkaasti joh-
tajan oikeana kätenä toimi-
nut harjoituksen vääpeli, 
reservin vääpeli Markus 

Lehmussaari. Kurssin läpi-
vienti onnistui yli odotuk-
sen, tästä lisää harjoituk-
sen johtajana omassa osi-
ossa tuonnempana.  Kurs-
sin purkaminen ja päättä-
minen sujuivat suunnitel-
lussa aikataulussa hieman 
jopa etuajassa, joka on aina 
luettava plussaksi varsin-
kin, kun kurssilaiset pää-
sivät aikaisemmin lähte-
mään kohti koti kontuja.  

Kurssille osallistui kurs-
silaisia 71 ja kouluttajia 16. 
Lisäksi harjoitusta ”valvoi” 
Lapin lennoston edusta-
jana kapteeni Veli-Pekka 

Satokangas lennoston ope-
ratiiviselta osalta.

Lopuksi Rovaniemen 
koulutuspaikan puolesta 
haluan osoittaa isot kii-
tokset niin Lapin lennos-
tolle, Satakunnan lennos-
tolle, Pirkkalan ilmapuo-
lustuspiirille, Leijona Cate-
ringille sekä Olkka 22 kou-
luttajille hyvin hoidetuista 
järjestelyistä Olkka 22 har-
joituksen osalta. Toivotta-
vasti saamme vuonna 2023 
jälleen järjestää ja kokea 
yhteistyössä super-viikon-
lopun kaikkien toimijoi-
den kanssa.

Koulutuspäällikkö      
Jouko Talviaho 

Kuvat: 
Juha Happonen

Lisätietoja Ilmapuolustus-
piirin koulutus- ja kurs-
sitoiminnasta Pohjois-
Suomen alueella löydät 
MPK.fi Pohjois-Suomen 
maanpuolustuspiirin alta. 
Lisäksi valmiuspäällikkö 
Antti Tölli antti.tolli@mpk.
fi ja koulutuspäällikkö 
Jouko Talviaho jouko.talvi-
aho@mpk.fi vastaavat mie-
lellään Ilmapuolustuspiirin 
toimintaan liittyviin kyse-
lyihin ja tiedusteluihin.

Tervetuloa mukaan 
ilmapuolustuspiirin toi-
mintaan!

www.mpk.fi
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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 
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

Olkka 22 on nyt takana-
päin ja nyt on hyvä hetki 
pohtia harjoitusta – mikä 
meni hyvin, miten voidaan 
jatkossa vielä parantaa, ja 
miten koulutukselle asete-
tut tavoitteet toteutuivat. 
Kurssin toteutunut koko-
naisvahvuus, 87 henkilöä, 
osoittaa mielestäni se, että 
niin kouluttajat kuin kou-
lutettavat omaavat vahvan 
maanpuolustustahdon. 

Haluan kiittää niin kou-
luttajia, kuin koulutetta-
viakin siitä, että valitsitte 
vapaa-ajallanne tulla kurs-
sille. Palaute koulutetta-
vilta oli vahvasti positiivi-
nen ja koulutusten sisältö 
koettiin merkitykselli-
seksi ja omia taitoja vah-
vistavaksi. Kouluttajatii-
min ammattitaito, asenne 
ja yhdessä tekemisen mei-
ninki on sellaisella tasolla, 
että tämä porukka olisi 
valmis, vaikka millaisiin 

koetuksiin – ja on kunnia 
saada olla mukananne. 

Edellä mainitun perus-
teella näkemykseni on, 
että Lapin Lennosto saa-
vutti tälle kurssille asetetut 
koulutustavoitteet ja lisäksi 
sijoitettujen reserviläisten 
ja kouluttajien kyky toimia 
yhdessä kehittyi entises-
tään. MPK toteutti siis 
kurssin, jolla kurssilaisten 
vahva maanpuolustustahto 
kehittyi harjoitusten ja 
yhdessä tekemisen kautta 
konkreettiseksi maanpuo-
lustuskyvyksi.

Tänä vuonna Olkka jär-
jesti myös kaikkien Sääksi 
harjoituksen kurssien 
ammunnat. Tulevina vuo-
sina kurssien välistä yhteis-
työtä voisi lisätä esimer-
kiksi perustamisen, peliti-
lanteen tai soveltavien har-
joitteiden osalta. Mikäli 
kurssien koko entises-
tään kasvaa, lisää se myös 

tarvetta (ja mahdollisuu-
den) yhteiselle esikunta-
työlle. Nyt lausuntokier-
roksella oleva hallituksen 
esitys vapaaehtoisen maan-
puolustuskoulutuksen sää-
dösmuutoksista voi myös 
tuoda hyvin positiivi-
sia mahdollisuuksia MPK 
koulutukseen ja koulutus-
kapasiteettiin.

Itselleni kaikki MPK 
kurssit antavat oppia ja 
kokemusta. Kurssien ja 
harjoitusten johtami-
sessa pääsen hyödyntä-
mään omaa siviiliosaa-
mista ja samalla harjoitta-
maan omia sodanajan tai-
toja. Lisäksi hyvän poru-
kan kanssa merkitykselli-
nen tekeminen auttaa jak-
samaan ja pitämään hymyn 
herkässä silloinkin, kun 
harjoituksessa ”joskus” 
yöunet jäävät vähiin. 

reskapt 
Juhani Suhonen

Vahva maanpuolustustahto ja 
yhteishenki koulutuksen ytimessä

Työtä ilmavoimien hyväksi 
MPK Ilmapuolustuspiiri 
on ilmavoimien operatiivi-
nen kumppani. Piirin kurs-
seista henkilön sotilaallisia 
valmiuksia palveleva kou-
lutus on suunnattu pääosin 
lennostojen reserviläisille. 
Tavoite on yhteinen: Ilma-
voimien valmiuden tuke-
minen. 

Reserviläiset 
vapaaehtoisia 

Tarkistettu laki vapaaehtoi-
sesta maanpuolustuskou-
lutuksesta astui voimaan 
2020 alusta. Puoli vuotta 
aikaisemmin muuttui ase-
laki. Samalla Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksestä 
(MPK) tuli puolustusvoi-
mien strateginen ja opera-
tiivinen kumppani. Tämä 
tarkoittaa sitä, että puolus-
tusvoimat ohjaa sotilaal-
lisia valmiuksia (SOTVA) 
palvelevaa koulutusta. 
Puolustushaarat hyväksy-
vät pidettävien kurssien 
tavoitteet ja sisällön sekä 
ampumaohjelmistot. 

Ilmapuolustuspiirissä 
(ILMAPP) valmisteltiin 
muutosta tekemällä ilma-
voimien kanssa ensimmäi-
nen yhteinen ”Ilmapuolus-
tuspiirin koulutusohjelma 
2020”.  Koulutusohjelmassa 
määritettiin tukikohtien 

reserviläisten kurssitavoit-
teet. Reserviläisten kurssit 
ovat viikonlopun kestäviä 
erikois- ja jatkokoulutus-
kursseja. Kursseille osallis-
tuminen on vapaaehtoista. 
Koulutuksen painopiste-
alueet ovat lentokonetek-
niikka ja ilmapuolustuksen 
taisteluvälineet, johtamis-
järjestelmät, ICCS eli tuki-
kohtien taistelijoiden eri-
koistaidot ja logistiikka.

 Koulutuksesta 
valmiuteen 

ILMAPP on koulutusorga-
nisaatio, joka tukee puo-
lustushaaran valmiutta 
kouluttamalla ilmavoi-
miin sijoitettuja reservi-
läisiä. Ilmapuolustuspiirin 
toimisto on Tikkakoskella 
ja koulutuspaikat jokaisen 
lennoston sekä ILMASK:n 
alueella Luonetjärvellä, 
Pirkkalassa, Rissalassa ja 
Rovaniemellä. Piiriä johtaa 
piiripäällikkö apunaan val-
miuspäällikkö ja kurssisih-
teeri. Jokaisella koulutus-
paikalla on palkattu kou-
lutuspäällikkö, joka vastaa 
yhteistoiminnasta lennos-
toon ja reserviläisiin sekä 
eri koulutustapahtumien 
järjestämisestä. Koulutus-
päälliköiden taistelijapa-
rina on Ilmavoimien esi-

kunnassa ja lennostoissa 
vapaaehtoista reserviläis-
koulutusta ohjaava päätoi-
minen vmp -upseeri/-ali-
upseeri.  

Koulutuksen käytän-
nön toteuttamisesta vas-
taavat kouluttajasitou-
muksen tehneet reservi-
läiset. Reserviläisen kirjal-
linen kouluttajasitoumus 
on yhdestä viiteen vuotta. 
Ilmavoimat tekee sitoutu-
neista kouluttajista turval-
lisuusselvityksen. 

Yhteinen tahtotila 
Ilmavoimien reserviläisille 
suunnatut kurssit liitetään 
osaksi joukkotuotantoa 
ja kertausharjoitussuun-
nittelua ilmapuolustuspii-
rin ja ilmavoimien yhtei-
sissä suunnittelukokouk-
sissa. Ilmavoimien komen-
taja hyväksyy reserviläisille 
suunnatun vapaaehtoisen 
koulutuksen painopiste-
alueet, jotka ilmavoimien 
esikuntaa muokkaa tehtä-
viksi lennostoille. Samalla 
ilmavoimat käskee keski-
tetyn kouluttajakoulutuk-
sen aiheet ja kohdentami-
sen. Keskitetty kouluttaja-
koulutus annetaan reservi-
läisille ILMASK:lla lennos-
tojen esitysten perusteella. 
Koulutusta ohjaa Ilmavoi-

mien esikunta.  
Lennostot ja Ilmasota-

koulu valitsevat tukikoh-
tien reserviläisistä ne, joille 
kohdennetaan sotilaallisia 
valmiuksia palveleva eri-
koiskoulutus (PVSOTVA). 
Valituille reserviläisille 
lähtee lennostoista suosi-
tuskirjeet osallistua kysei-
selle kurssille. Kirjeessä 
annetaan ilmoittautu-
misohjeet sekä kerrotaan 
miten kurssi tukee henki-
lön sotilaallisia valmiuk-
sia ja tulevaa kertaushar-
joitusta. Kurssi on reservi-
läiselle maksuton. Tavoit-
teena on lähettää suosi-
tuskirje vähintään kaksi 
kuukautta ennen kurssia. 
Reserviläinen ilmoittautuu 
kurssille viimeistään kaksi 
viikkoa ennen järjestet-
tyä koulutusta. PVSOTVA-
kurssin suorittamisesta 
reserviläinen saa hyväksy-
tyt korvaavat kertaushar-
joitus vuorokaudet. 

Reserviläis- 
kouluttajat 
keskiössä 

Ilmapuolustuspiiri tukee 
ilmavoimien valmiutta. 
Ilmapuolustuspiirin sitou-
tuneet kouluttajat lisää-
vät ja ylläpitävät omia soti-
laallisia ja kouluttajaval-
miuksia suunnittelemalla 
ILMAPP:n kursseja ja ole-

malla niissä kurssinjohta-
jina, vääpeleinä ja koulut-
tajina. Tämä lisää henki-
löiden valmiuksia aloittaa 
ja toimia nopeasti muut-
tuvissa tilanteissa omissa 
sodan ajan tehtävissä. Vii-
konlopun kurssille osallis-
tuva reserviläinen kehit-
tää omia ja joukkonsa val-
miuksiaan osallistumalla 
hänelle suunnattuun kou-
lutukseen. 

Merkille pantavaa on 
reserviläisten kiinnostuk-
sen kasvu vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta 
kohtaan. Kursseille ilmoit-
tautuneiden osuus on alku-
vuonna lisääntynyt ja kou-
luttajasitoumuksia tehdään 

kiihtyvällä tahdilla. Vii-
meisten kuukausien aikana 
uusista kouluttajasitou-
muksista pääosa on tehty 
alle 30-vuotiaille henki-
löille. 

MPK ilmapuolustus-
piirin kurssikalenterissa 
on myös yleisiä kursseja, 
joissa kansalaiset voivat 
kehittää omia kriisiajan 
valmiuksia. Suosituimpia 
ovat Ilmapuolustus ja intti 
tutuksi sekä kunnossa int-
tiin -kurssit sekä arjen tur-
vallisuuteen ja kybertur-
vallisuuteen liittyvät kurs-
sit. 

Hyvässä Ilmapiirissä! 
Jukka Valkeajärvi,

 piiripäällikkö
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Rajavartiolaitoksen lentotoiminta – 
raja- ja meriturvallisuutta ilmasta käsin

Rajavartiolaitos toimii 
niin maalla, merellä kuin 
ilmassakin. Monipuolista 
lentokalustoa käytetään 
ympäri Suomea hyvin-
kin vaihtelevissa olosuh-
teissa. Rajavartiolaitok-
sen heli-kopterit ja len-
tokoneet ovat olleet var-
sin tuttu näky myös Poh-
jois-Suomen taivaalla jo 
1950-luvulta saakka. 

Rajavartiolaitoksen 
lentotoiminnan 

historiaa

Rajavartiolaitoksen lento-
toiminta alkoi 1930. Tuol-
loin tullilaitos luovutti 
salakuljettajien etsimiseen 
hankitun lentokoneen sil-
loiselle merivartiolaitok-
selle. Hyvin pian lentotoi-
min-nan alkamisen jäl-
keen todettiin olevan tar-
vetta käyttää ilma-aluk-
sia myös ”ambulanssi-len-
toihin” saaristossa. Sama 
tarve ilmeni myös Pohjois-
Suomessa pitkien etäisyyk-
sien vuoksi. Rahoitusta 
lentotoiminnan laajenta-
miseen ei kuitenkaan saatu 
järjestymään en-nen sotia.

Sotien aikana Rajavar-
tiolaitoksen lentäjät evaku-
oivat haavoittuneita rinta-
malta ja osallis-tuivat kau-
kopartiotoimintaa tukeviin 
lentoihin. Lapin miinan-
raivausoperaation aikana 
Ra-javartiolaitoksen Jun-
kers-lentokoneet päivys-
tivät Olkkajärvellä Rova-
niemellä. Vasta 1950-luvun 
puolivälistä alkaen on 
Rajavartiolaitoksella ollut 
pysyvästi Lappiin sijoitettu 
ilma-alus. Tuolloin saa-
tiin hankittua Rajavartio-
laitokselle kolmas Beaver-
lentokone, joka sijoitet-

tiin pohjoiseen. Helikop-
terikalusto otettiin käyt-
töön Rajavartiolaitoksessa 
vuonna 1961. Rajavartio-
laitoksen käytössä olleista 
kolmesta kopterista kaksi 
sijoitettiin silloin pysyvästi 
Pohjois-Suomeen (Ivalo 
ja Kajaani). Helikopterien 
yhtenä tärkeänä tarkoi-
tuk-sena oli rajavartioin-
nin tukemisen lisäksi myös 
pohjoisten syrjäalueiden 
kiireellisten sai-raankulje-
tusten järjestäminen.

Rajavartiolaitoksen 
lentotoiminta 

ja -kalusto tänä 
päivänä

Lentotoiminta on kiin-
teä osa Rajavartiolaitok-
sen lakisääteisten tehtä-
vien hoitoa. Raja-alueella, 
niin maalla kuin merellä, 
käytetään lentokalustoa 
aktiivisesti. Merialueella 
teh-täväkenttä muodostuu 
vaativista meripelastusteh-
tävistä ja ympäristönsuo-
jeluun liittyvästä valvon-
nasta. Suurissa öljyvahin-
goissa ja -onnettomuuk-

sissa pinta-alusten öljyn-
keräystä ohjataan ilmasta 
käsin. Omien lakisääteis-
ten tehtävien lisäksi Raja-
vartiolaitoksen lento-
kalustolla tuetaan muiden 
viranomaisten toimintaa, 
esimerkiksi osallistutaan 
poliisin joh-tamiin etsin-
töihin maa-alueella, kulje-
tetaan terveystoimen tar-
peiden mukaisesti louk-
kaantuneita ja sammute-
taan pelastusviranomais-
ten apuna maastopaloja.

 Rajavartiolaitoksen len-
totoiminnan toteuttami-
sesta vastaa Vartiolento-
laivue. Sen esikun-ta sijait-
see Helsinki-Vantaan len-
tokentän kupeessa Hel-
singin tukikohdan yhte-
ydessä. Muut tukikohdat 
sijaitsevat Turussa ja Rova-
niemellä. 

Vartiolentolaivueen pää-
kaluston muodostavat viisi 
Airbus H215 Super Puma 
-helikopteria. Nämä kop-
terit on sijoitettu Helsin-
gin ja Turun tukikohtiin, 
mutta ne toimivat tarvitta-
essa koko Suomen alueella. 

Super Puma -helikopte-
reita käytetään ennen kaik-
kea meripelastustehtävissä 
eteläisellä merialueella. 
Näissä helikoptereissa on 
Suomen olo-suhteissa erit-
täin tarpeellinen jäänpois-
tojärjestelmä, mikä mah-
dollistaa operoinnin jää-
tävissä olosuhteissa niin 
meri- kuin tunturialueilla-
kin.

Rovaniemen tukikoh-
taan on sijoitettuna kolme 
Agusta Bell AB/B412 -heli-
kopteria. Myös tähän kone-
tyyppiin tehdään modi-
fikaatio siten, että niiden 
käyttöikää voidaan jatkaa 
edelleen. Tässä helikopte-
rityypissä ei ole jäänpoisto-
järjestelmää, mikä asettaa 
rajoitteita operoinnille vaa-
tivissa olosuhteissa. Agusta 
Bell -helikoptereilla hoi-
detaan myös Perä-meren 
meripelastustehtävät.

Rajavartiolaitoksella on 
käytössä myös neljä yksi-
moottorista AgustaWest-
land A119 Koa-la -heli-
kopteria. Ne on sijoitettu 
Rovaniemen ja Helsingin 

Lentotoimintaa on harjoiteltava koko ajan ja eri olosuhteissa. Esimerkiksi talvella olosuhteet voivat olla Pohjois-Suomessa hyvinkin vaativat.

Helikoptereilla kyetään siirtämään partioita tarvittaessa nopeastikin Lapin alu-
eella. Rajavalvontakoirat koulutetaan toimimaan helikoptereiden kyydissä. 

tukikohtiin. Tätä helikop-
teri-tyyppiä käytetään pää-
asiassa rajojen valvontaan 
maa-alueella itärajalla.

Helikoptereiden lisäksi 
Rajavartiolaitoksella on 
kaksi Dornier DO228 -val-
vontalentokonetta. Näillä 
kaksimoottorisilla lento-
koneilla valvotaan meri- 
ja maarajaa sekä ympä-
ristön tilaa merialueella 
niihin sijoitettujen erilais-
ten tutka- ja kamerasenso-
rien avulla.

Huomio yleensä kiin-
nittyy pitkälti helikopte-
reihin ja lentokoneisiin, 
mutta Rajavartiolai-toksen 
lentotoiminta vaatii myös 
ammattitaitoisen henkilös-
tön operoimaan ja huolta-
maan kalustoa. Helikop-
tereita ja lentokoneita on 
kyettävä turvallisesti käyt-
tämään eri tehtävissä ja 
vaihtelevissa olosuhteissa. 
Esimerkiksi Pohjois-Suo-
messa kesä- ja talviolosuh-
teissa laskeutuminen sekä 
itärajalla lentäminen vaatii 
Vartiolentolaivueen henki-
löstöltä paljon harjoittelua. 
Vartiolentolaivue huol-
taa ja korjaa oman kalus-
tonsa, mikä lisää toiminta-
varmuutta poikkeustilan-
teissa. Huoltohenkilös-
tön osaamisesta huolehti-
minen on myös tärkeä osa 
Vartiolentolaivueen suori-
tuskyvyn ylläpitoa.

Rajavartiolaitoksen 
lentotoiminnan 
kehitysnäkymät

Helikopterikaluston modi-
fikaatioiden myötä nykyi-
sen kaluston käyttö-
ikää on saatu jatket-tua 
2030-luvulle. Vuoden 2021 
lopussa saatiin päätök-
seen Super Puma -heli-
koptereiden modifikaatio, 
jossa kolme vanhinta yksi-
löä saatiin modernisoinnin 
avulla vastaamaan käytän-

nössä kahta uusinta lait-
teistoltaan ja varusteiltaan. 
Myös Agusta Bell -heli-
koptereihin tehdään modi-
fikaatiot niiden elinkaaren 
jatkamiseksi.

Rajavartiolaitos on 
saanut keväällä 2022 rahoi-
tuspäätöksen Dornier-val-
vontalentokoneiden uusi-
miseksi. Kyseisen lento-
konekaluston elinkaari on 
päättymäs-sä ja kalusto 
on uusittava. Lentokalus-
ton uudistamishankkeen 
(MVX-hanke) tavoitteena 
on, että uudet valvonta-
lentokoneet ovat operatii-
visessa käytössä vuonna 
2027.

Ilmailutekniikassa ja 
-toiminnassa on viime 
vuosikymmenen aikana 
merkittävin trendi ollut 
miehittämättömän ilmai-
lun kehittyminen. Myös 
Rajavartiolaitos on seu-
rannut näitä kehitysnäky-
miä ja arvioinut eri teknii-
koiden hyödyntämismah-
dollisuuksia omissa tehtä-
vissään. Tekniikan kehit-
tymisestä huolimatta lähi-
tulevaisuudessa ei ole näh-
tävissä, että miehittämät-
tömät ilma-alukset kyke-
nisivät korvaamaan esim. 
etsintä- ja pelastustehtä-
vis-sä miehitettyjä lento-
aluksia. Valvontatehtävien 
tukena pienempiä miehit-
tämättömiä aluk-sia Raja-
vartiolaitoksella on jo käy-
tössä.

Teksti / Kirjoittajat:

Vartiolentolaivueen 
apulaiskomentaja 
everstiluutnantti 

Pasi Marttinen 
ja Lapin rajavartioston 

apulaiskomentaja 
everstiluutnantti 

Janne Kurvinen

Kuvat: Rajavartiolaitos
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Ajan hermolla

Nato-jäsenyyden eduskuntakäsittelystä

Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa, suomalaisten Nato-kanta 
muuttui nopeasti myönteiseksi. Sitten muuttuivat myös kansanedusta-
jien näkemykset. Eduskunta päätti äänin 188–8 jättää jäsenhakemuksen 
puolustusliittoon. Jos kaikki Naton jäsenvaltiot hyväksyvät Suomen hake-
muksen, tämän jälkeen eduskunnan tulee vielä hyväksyä asia. Tässä yhte-
ydessä perustuslakivaliokunta joutuu arvioimaan sitä, voiko eduskunta 
hyväksyä Nato-jäsenyyden yksinkertaisella enemmistöllä vai tuleeko asi-
asta päättää kahden kolmasosan enemmistöllä.

Suomi on täysivaltainen tasavalta. Näin todetaan Suomen perustuslain ensimmäi-
sessä pykälässä. Kun valtio liittyy kansainväliseen järjestöön, valtio käytännössä 
rajoittaa omaa täysvaltaisuuttaan siirtämällä toimivaltaa tälle järjestölle. Koska 
Suomi on täysivaltainen tasavalta, perustuslaissa säädetään siitä, miten toimival-
lan siirto eduskunnalta kansainväliselle järjestölle tapahtuu. Perustuslain 94 ja 95 
pykälien mukaan vähämerkitykselliset siirrot voidaan toteuttaa eduskunnan yksin-
kertaisella enemmistöllä, mutta jos kyseessä on täysvaltaisuuden kannalta ”merkit-
tävästä” toimivallan siirrosta, eduskunnan tulee hyväksyä asia kahden kolmasosan 
enemmistöllä.

Päätettäessä Suomen Nato-jäsenyydestä, eduskunnan perustuslakivaliokunta 
tulee ensin ottamaan kantaa siihen, voidaanko jäsenyys hyväksyä yksinkertaisella 
enemmistöllä vai edellytetäänkö kahden kolmasosan määräenemmistöä. Perus-
tuslakivaliokunnassa puolestaan päätetään asiasta yksinkertaisella enemmistöllä. 
Valiokunta pyrkii yksimielisiin päätöksiin, mutta se voi myös äänestää.  Voi siis 
käydä niin, että perustuslakivaliokunta päättää äänin 9–8 edellyttääkö Nato-jäse-
nyyden hyväksyminen määräenemmistön saavuttamista.

Mitkä aiemmat toimivallan siirtämistä koskevat asiat ovat olleet niin ”merkittä-
viä”, että kahden kolmasosan määräenemmistöä on edellytetty? Liittyminen Euroo-
pan unioniin vuonna 1994 oli tällainen tilanne, samoin kuin osa sittemmin toteu-
tetuista unionin perussopimuksiin tehdyistä muutoksista. On ymmärrettävää, että 
merkittävyyskynnys ylittyy EU-jäsenyyden kohdalla, sillä unionin lainsäädän-
töprosessissa käytetään lähtökohtaisesti määräenemmistömenettelyä. Unioni voi 
säätää asetuksen tai direktiivin joka sitoo Suomea vaikka Suomi olisi äänestänyt 
tätä vastaan, kunhan määräenemmistö jäsenvaltioista on kannattanut esitystä.

Edellisen kerran merkittävyyskynnys ylittyi huhtikuussa 2021, kun eduskunta 
käsitteli koronakriisin johdosta syntynyttä unionin elpymispakettia. Asia oli poliit-
tisesti latautunut, mikä näkyi myös valiokunnan äänestysratkaisussa 9–8. Valiokun-
nan enemmistö perusti näkemyksensä siihen, että elpymispaketin kautta Suomi voi 
mahdollisesti joutua tulevaisuudessa maksumieheksi, jos toiset jäsenvaltiot eivät 
maksa omaa osuuttaan unionin nimissä otetusta yhteisestä velasta. Koska näin 
syntyvien mahdollisten taloudellisten vastuiden tarkka määrä ei ole ennakolta tie-
dossa, oli kyseessä eduskunnan talouspoliittisen päätäntävallan merkittävä rajoitus.

Olisiko Nato-jäsenyydessä kyse ”merkittävästä” toimivallan siirrosta kansain-
väliselle järjestölle? Naton peruskirjan kuuluisa 5 artikla, joka sisältää niin sano-
tut ”turvatakuut”, kuuluu seuraavasti: ”Sopimuspuolet sopivat siitä, että aseellista 
hyökkäystä yhtä tai useampaa sopimuspuolta vastaan Euroopassa tai Pohjois-Ame-
rikassa on pidettävä hyökkäyksenä niitä kaikkia vastaan, ja tämän seurauksena ne 
sopivat, että jos tällainen aseellinen hyökkäys tapahtuu, kukin niistä harjoittamalla 
omaa tai yhteistä Yhdistyneitten Kansakuntien peruskirjan 51 artiklan tunnusta-
maa itsepuolustusoikeuttaan auttaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta sopimus-
puolta tai sopimuspuolia ryhtymällä välittömästi, yksin tai yhdessä toisten sopi-
muspuolten kanssa, sellaiseen toimintaan, jonka se arvioi tarpeelliseksi, mukaan 
lukien aseellisen voiman käytön, tarkoituksenaan palauttaa PohjoisAtlantin alueen 
turvallisuus ja ylläpitää sitä.”

Olennaista on se, että turvatakuissa on kyse kansainvälisen oikeuden nojalla 
kaikille valtioille kuuluvan (”Yhdistyneitten Kansakuntien peruskirjan 51 artik-
lan tunnustamaa itsepuolustusoikeuttaan”) itsepuolustusoikeuden kollektiivisesta 
käytöstä. Lisäksi 5 artiklassa jätetään avoimeksi (”toimintaan, jonka se arvioi tar-
peelliseksi”), mihin konkreettisiin toimiin se velvoittaa jäsenvaltioita. Käsitykseni 
on, että turvatakuiden toimivuus tositilanteessa ei perustu niinkään 5 artiklaan 
itseensä, vaan pikemminkin aiemmin osoitettuun puolustusliiton jäsenten väliseen 
solidaarisuuteen. Juuri tästä syystä Baltian maat ovat olleet halukkaita osallistu-
maan USA:n johtamiin operaatioihin, koska he uskovat näin lunastavansa USA:n 
sotilaallisen tuen.

Naton jäsenenä Suomi siis päättäisi aina edelleen itse siitä, osallistummeko me 
muiden Nato-valtioiden puolustukseen 5 artiklan nojalla ja minkälaista tukea 
antaisimme tässä tilanteessa. Tuki ei olisi välttämättä soti-
laiden lähettämistä. Nato-jäsenyys ei siis sisältäisi päätös-
vallan luovutusta pois eduskunnalta, koska jäsenyys ei suo-
raan velvoita mihinkään konkreettiseen toimeen. Näillä 
perusteilla katson, että Nato-jäsenyydessä ei ole kyse sellai-
sesta ”merkittävästä” toimivallan siirrosta, josta tulisi päät-
tää eduskunnan kahden kolmasosan enemmistöllä.

Tomi Tuominen 
Kirjoittaja on reservin luutnantti

ja oikeustieteen tohtori

Lapin Reserviläispiiri ry 
onnittelee jäseniään 
merkkipäivien johdosta 
ajalta 1.7.2022–30.09.2022
95 vuotta 

 18.9. Alikersantti Alatalo Niilo

90 vuotta 
 15.7. Vääpeli Martimo Antero

85 vuotta
 3.7. Kersantti Mattila Kauko

 18.7. Ylikersantti Sandström Jaakko
 14.8. Ylikersantti Anttila Erkki
 14.8. Sotamies Neitola Ahti

80 vuotta 
 15.7. Sotilasmestari Arjatsalo Altti

 2.9. Alikersantti Parkkonen Seppo
 7.9. Kersantti Korvanen Esa

75 vuotta 
 20.7. Ylikersantti Niska Kaarlo
 31.8. Korpraali Suopajärvi Pekka
 3.9. Ylikersantti Arffman Veikko
 21.9. Tykkimies Kumpula Heikki
 23.9. Ylikersantti Kokkonen Veikko

70 vuotta 
 17.7. Ylimatruusi Esko Risto

 19.7. Alikersantti Salmijärvi Unto
 20.7. Alikersantti Lepojärvi Antero
 27.7. Vääpeli Tapio Raimo
 29.7. Sotilasmestari Peltoniemi Markku
 6.8. Kersantti Turkka Pekka
 26.8. Alikersantti Piuva Martti

60 vuotta 
 20.7. Alikersantti Kumpula Jarkko
 22.7. Kapteeni Oinas Hannu
 4.9. Ylivääpeli Mehtomaa Kai
 9.9. Alikersantti Ryhänen Ari
 20.9. Kokkoniemi Teija
 26.9. Ylikersantti Uusimäki Markku

50 vuotta 
 26.7. Ylivääpeli Aitta Mika

 26.7. Vänrikki Ylikulppi Juha
 28.7. Tykkimies Viitanen Sami
 29.7. Jääkäri Rautio Vesa
 21.8. Rajajääkäri Turpeinen Jari-Veikko
 23.8. Jääkäri Korpi Lasse
 27.8. Jääkäri Ollila Mano
 30.8. Jääkäri Angeria Kimmo
 30.8. Sarajärvi Kati
 20.9. Ylivääpeli Hihnala Janne
 22.9. Lentosotamies Kärenlampi Jori

Lähde: Reserviläisliiton osoiterekisteri 23.05.2022
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ROVA122VEH 
Tosikertomus 
vapaaehtoisista 
harjoituksista
Ihmiselle hyvin tavan-
omaiseksi muodostunut, 
päivittäinen postilaati-
kon tarkastus, sekä tilan-
teen vaatima toimenpide, 
postin noukkiminen laa-
tikosta tuotti iloisen yllä-
tyksen joulunalusviikoilla. 
Väittäisin, ettei ainakaan 
allekirjoittaneella joka 
viikkoinen Aku-Ankan 
ilmestyminen tuota samaa 
tunnetta, kuin kirjeen, 
jossa tuo tuttu Puolus-
tusvoimien tornimerkki. 
Sekunneissa kykenen teke-
mään ratkaisun, avaan kir-
jeen heti, enkä sisälle pääs-
tyäni. Tämäkin em. toi-
menpide puoltaa sen asian 
puolesta, että merkitys oli 
Aku-Ankka lehteä suu-
rempi, koska tuon Ank-
kalinnassa asustavan koh-
talotoverin kohelluksia 
joutaa lukemaan kahviku-
pin äärellä tai käymälän 
puolella. Pahoittelut Aku-
Ankan käyttämisestä ver-
tauskuvana, mutta pidän 
enemmän vanhoista Akka-
reista.

Puolustusvoimien lähes-
tyminen kirjeitse ei ole 
ainakaan minun reserviläi-
sarjessa ollut se tavanomai-
sin kirje, joten suuri määrä 
ajatuksia vilisi noiden 
sadasosasekuntien aikana; 
mitä kirje sisältää? En ole 
pessimisti, vaan realisti ja 
todennäköisyyksien las-
keskelija, joten ensimmäi-
nen ajatus näiden sadas-
osasekuntien aikana oli, 
että minulle ilmoitetaan 
kirjeitse sijoituksen ja teh-
tävän muutoksesta. Noh, 
mietinnät sikseen ja toi-
minta käyntiin. Lukemat-
tomien kirjeiden avaa-
misien kokemuksella, pieni 
suikale kirjeen taitetusta 
osasta irti, sormeen noin 
viiden asteen koukistus, 
sormi kuoreen ja repäisy. 
Meni yhtä hyvin kuin 
muulloinkin kirjeitä ava-
tessa, kirjekuori ei sovel-
tuisi enää jatkokäytettä-
väksi ilman rullallista teip-
piä.

Kirje vastasi tiedon 
janooni, mitä, missä ja 
milloin. Onnekseni sadas-

Kirjoittaja lauantai-iltapäivänä ampumaradalta takai-
sin tukikohtaan.

Heinuvaara

osasekunneissa luomani 
skenaario osoittautui vää-
räksi. Kunniakas tiedusteli-
jan urani jatkuu, nimittäin 
kyseessä oli kutsu vapaa-
ehtoiseen harjoitukseen. 
Harjoituksen alkamispäi-
vämääräksi 11.2, harjoi-
tus on tiivis kolmipäiväi-
nen, harjoituksen sijainti, 
harjoituksen suunniteltu 
koulutus ja, että harjoitus 
on vapaaehtoinen. Harjoi-
tuksen vapaaehtoisuudella 
ei ole väliä, osallistun var-
masti.

Ja niin nousi aurinko tuo-
nakin päivänä, jolloin pon-
nistin pohjoiseen mene-
vään junaan. Hetken juna-
paikkoja etsiessäni löysin 
kavereita palvelusajoiltani 
ja juttu jatkui siitä, mihin 
se oli päättynyt palveluk-

sen päätyttyä. Luontevaa. 
Palvelusaika hitsaa taisteli-
jat luokkahitsaajan ammat-
titaidolla yhteen ja tuntui, 
ettei sauma siitä ole milliä-
kään murtunut. 

Rovaniemen asemalle 
päästessä kulkuneuvon 
vaihto raiteilta kumipyö-
rille ja kohti Someroharjua. 
Muodollisuuksien jälkeen 
varusvaraston linjastolle 
varusteita pakkaamaan. 
Ensimmäinen Deja vu 
-ilmiö tuli tässä vaiheessa 
ja ajatus lähti kiihdyttä-
mään kohti aikaa, jolloin 
tätä toimenpidettä suoritti 
ensimmäisen kerran palve-
lusajan alettua. Olin täysin 
muistoissani, tilanteessa, 
joka oli edennyt jo mort-
tisäkin kannosta palvelus-
ajan puoleen väliin. Siinä 

palveluspuku repaleisena, 
lihakset öljystä kiiltäen ja 
rambohuivi päässä tuli-
tin kahdella aseella, sissi-
puukko hampaiden välissä 
samalla kun kannoin pal-
velustoveriani harteillani 
kohti paikkaa, jossa voisin 
tilapäisvälinein sitoa palve-
lustoverini haavat. Ajatus 
katkesi, kun varusvaras-
ton työntekijä puhkaisi aja-
tuskuplan kysymyksellä; 
Minkä kokoiset housut? 

Naurahdin ajatuksilleni. 
Tilapäisvälineet... Tiedon 
puutteesta muihin koulu-
tushaaroihin en osaa sanoa 
kuinka tutuksi muille tuli 
etuliite ”tilapäis-”, koska 
tiedustelijan palvelusar-
jessa oli monia asioita, 
joihin käytettiin sanaa 
”tilapäisvälinein”. Hyvä 
niin, koska tilapäistilanne 
vaatii vain ja ainoastaan 
tilapäisvälineet ja osaami-
sen tehdä sellaisia.

Harjoituksen toiminnal-
linen osio käynnistyi, kun 
puskatemppuilijat oli saatu 
toimitettua Rovajärven 
Heinuvaara-nimiselle alu-
eelle. Ryhmien jako, jossa 
koko joukkio jaettiin ensin 
kahteen joukkueeseen ja 
kahden joukkueen sisälle 
jaettiin partiot/ryhmät. 
Muistaakseni molempiin 
joukkueisiin tuli lopulta 
3-4 ryhmää. Meidän jouk-
kueelle määrättiin koulut-
tajaksi kersantti V. Ja toi-
selle, eli Partiotiedustelu 2 
-nimiselle, määrättiin kou-
luttajaksi Ylikersantti S. 
Molemmat nuoria, verrat-
tuna reserviläisiin, mutta 
se ei johtamisessa näkynyt, 
vaan hyvin ottivat meidät 
komentoonsa. Koulutta-
jan itsevarmuus laskeutuu 
koulutettavien ylle luot-
tamusta herättävänä hun-
tuna, ikään katsomatta. 
Ryhmäjakojen lisäksi suk-
sien ja ryhmäkohtaisten 
varusteiden jako ja siirty-
minen ennalta määrätylle 
majoitusalueelle.

Tässä vaiheessa päätimme 
nimittää ryhmänjohta-
jan ja varajohtajat. Kaikki 
olivat yhtä mieltä johta-
jien valinnasta. Ensimmäi-
senä toimintona ryhmänä 

aloimme tekemään majoi-
tusta, eli vanhakunnon sis-
siteltta pystyyn. Hyvin tot-
tuneesti kaikki osallistui-
vat, koska uskallan väit-
tää, että kaikilla houkutti 
Hotelli korpikuusen havu-
vuoteelle kallistuminen. 
Muutamien hyvin valikoi-
tujen voimasanojen ja pään 
raaputtelujen jälkeen alkoi 
majoitus etäisesti näyttä-
mään tutulta. Teltan lop-
putulemaa hieman päätä 
kallistellen kummastel-
tiin, mutta yhteistuumin 
se lopulta asumiskelpoi-
seksi hyväksyttiin. Kipi-
nävuorolaisten lista, ryh-
mänjohtajan toteuttamana 
sai hyväksyvää nyökkäi-
lyä ja lopuksi kamiinapui-
den haku ja majoitus läm-
pimäksi. Niin tuohon tut-
tuun kamiinasta kuuluvaan 
vedon huminaan nukahti 
korpihiipparit yksi toisensa 
jälkeen, kipinävuorolaisen 
pitäessä lämpöä yllä.

Ruokailuja oli ollut tähän 
mennessä jo kolme, eli 
kyllä asevoimamme soti-
laistaan hyvä huolen piti, 
edelleen. Ruoka oli ravit-
sevaa ja maukasta ja sitä oli 
riittävästi. Iso kiitos huol-
lolle kokonaisuudessaan.

Lauantainen kirpeä pak-
kasilma tuntui vasten kas-
voja, kun teltasta pienien 
porsaiden tavoin kömmit-
tiin ulos. Muutama mieli-
pide harjoituksen ensim-
mäisen yön jälkeisistä tun-
nelmista aiheutti kummas-
tusta. Jokainen väitti, ettei 
nukkunut silmäystäkään, 
mutta jokainen silti väitti 
kuulleensa vierustoverien 
kuorsaamisen ja uniset 
tuhinat. Tämä mysteerio jäi 
taka-alalle, kun tieto aami-

”Palvelusaika 
hitsaa taistelijat 

luokkahitsaa-
jan ammattitaidolla 

yhteen ja tuntui, ettei 
sauma siitä ole mil-
liäkään murtunut.”
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aisen saapumisesta sai tais-
telijat liikkeelle.

”Tehtävä!” Kertoi ryh-
mämme johtaja ja näytti 
vasta liipatun sissipuu-
kon terällä kartalta kohtaa, 
johon meidän oli siirryt-
tävä. Kahteen jaetun jouk-
kueen toiminta oli alku-
päivän osalta suunniteltu 
niin, että Partiotiedustelu 
2 -niminen kollektiivi siir-
tyy ampumaradalle ja Par-
tiotiedustelu 1, eli me, siir-
rymme kartalta näytettyyn 
suuntaan ja harhautamme 
mahdollisen takaa-ajajan, 
ennen kuin perustamme 
tukikohdan. Siirrytty-
ämme kartan osoittamalle 
alueelle kävimme koulut-
tajavetoisesti eri harhau-
tuksia läpi. Taistelija ker-
rallaan saattoi huomata 
lampun syttyvän sissipipon 
päälaelle, kun alkoi muis-
tumaan palvelusajan aikai-
set opetukset. Harhautuk-
set tehty ja henkivakuutus 
näin ollen hankittu, perus-
timme tukikohdan, mikä 
majoituksen osalta kävi 
jo huomattavasti nokke-
lammin. Seuraavana lähi-
puolustustasan tsekkaus, 
mitä allekirjoittanut ei heti 
edes muistanut tukikohdan 
perustamistoimiin kuulu-
vaksi, mutta sanan kuultua 
jälleen syttyi Airam pak-
kasriitteisen pipon laelle.

Ampumaradalle. Puolen-
päivän aikaan oli tavoite 
vaihtaa ampumaradalla 
operoiva joukkue, joten 
lähdimme hyvissä ajoin 
liikkeelle. Matka ampura-
dalle meni jokaisella kivut-
tomasti, lumisia vaaramai-
semia ihastellessa.

Ampumaradalla ruokai-
limme herkullista makka-
rakeittoa ja ruokailun jäl-
keen olimme ampuma-
vuorossa. Aiheena oli tie-
dustelijan tasoammunta. 

Ensimmäisen yön majoitus, Hotelli korpikuusi.     Toisen yön majoitus, hotelli ei ole vaihtanut nimeä.

Lähtö ampumaradalle.

Jolle ei ammunta nimenä 
kerro mitään, sanottakoon 
lyhyesti, ettei ammunta ole 
passiivinen vaan aktiivinen 
monitasoinen suoritus. 
Perusteellisen kuivahar-
joittelun kautta ammun-
nan kovapanosvaiheeseen. 
Ammuimme kolme kier-
rosta, periaatteella ”pat-
ruunoita on”. Hyvä näin, 
koska osa ei ollut ampu-
nut sitten palvelusvuo-
siensa. Usealla kierrok-
sella saatiin varmistettua, 
että uinunut ampumataito 
saatiin rekyylin ja ruudin 
katkun vaikutuksella herä-
teltyä horroksesta. Hyviä 
suorituksia nähtiin kaikilta 
ja kouluttajat, harjoituksen 
projektiupseeria myöten, 
hieroivat Gilletellä siistit-
tyjä leukaperiään tyytyväi-
sinä myhäillen.

Ammuntojen päätyt-
tyä, otettiin useampi kier-
ros tienylitysharjoituk-
sia ampumaradan maas-
tossa, mikä tuli kyllä tar-
peeseen. Muistin osan toi-
menpiteistä, mutta ne tär-
keimmät nyanssit olivat 

tani, että Puolustusvoi-
mien tapa palkita harjoi-
tuksien jälkeen tuntui aina 
yhtä hyvältä. En tarkoita, 
aina pitää palkita mita-
lein ja kunnianosoituksin, 
vaan yksinkertaisesti kyl-
missä oloissa muutaman 
päivän vietettyä sauna on 
hygieniatason palautuk-
sen lisäksi täysin riittävä ja 
tuntuu hyvältä.

Saunassa keskustelu kävi 
kiukaan lailla kuumana ja 
yhteisymmärryksessä tote-
simme harjoituksen olleen 
tarpeellinen ja saavutta-
neen tavoitteensa; palaut-
taa mieleen opittuja taitoja 
ja päivittää aiempaa osaa-
mista.

Harjoituksen päätöspu-
heet ruokailun lomassa, 
linja-autoa odotellessa, 
sujui leppoisan verk-
kaisesti, sekä tieto, että 
yöllä tiedustellun koh-
teen joukko, joka paljastui 
MPK:n joukoiksi, ei ollut 
tietoinen yöllisestä vierai-
lusta. Jälleen korpihiipparit 
onnistuivat tehtävässään, 
kerätä arvokasta tietoa pal-
jastumatta.

Suosittelen harjoituksia 
moneltakin kantilta kat-
sottuna, joista muuta-
mia on; tiedon päivittä-
minen, opittujen taitojen 
mieleen palauttaminen, 
luottamuksen kasvamisen 
maansa puolustuskykyyn 
näinä epävakaina aikoina, 
sekä tärkeimpänä -taisteli-
jan henkilökohtaisen itse-
varmuuden kasvattami-

sen. Urheilullisena tyyp-
pinä, rasituksen poikkeuk-
sellisuus, verraten harras-
tamiini lajeihin, toi muka-
vaa jälkipoltetta lihaksiin ja 
niveliin, joten sekin tavoite 
täyttyi mutkitta.

Toiveita tulevaisuuteen. 
Harjoituksia saa olla enem-
män ja näin ollen pitää 
yhteys reserviläisiin harjoi-
tuksien kautta. Vapaaehtoi-
set harjoitukset ovat tiettä-
västi hyvä keino pitää bud-
jettihuokeita harjoituksia 
ja varmistaa, että reservi-
läiset ovat koulutukselli-
sesti tilanteen tasalla. Kou-
lutushaarassani viestin-
tävälineet vaativat sään-
nöllistä hypistelyä, jottei 
taito unohdu ja tämä 
vain yhtenä esimerkkinä 
monista. Tiedän, että muil-
lakin aselajeilla on paljon 
asioita, joita on hyvä pitää 
mielessä. Hyvänä vaihto-
ehtona näkisin esimerkiksi 
koulutusjaksot. Pituudel-
taan maltillisia 3 päiväisiä 
ja vaikka kahden vuoden 
sisällä 2-3 harjoitusta ja 
sitten tauko jne. Sitä en 
tiedä kuinka mahdollisia 
nämä olisi ja toteutetaanko 
jo jotain tällaista runkoa. 
Tähän on hyvä päättää 
tämä tosi kertomus, jota 
hieman on vilkkaalla mie-
likuvituksella paikoin väri-
tetty. Lukijan tulkintaan 
jää, että miltä osin.

Kevätterveisin:

Kempeleessä 30.3.2022
Tiedustelija-Korpraali
Toni Paakkonen

”Saunassa keskustelu kävi kiukaan lailla 
kuumana ja yhteisymmärryksessä totesimme 
harjoituksen olleen tarpeellinen ja saavutta-
neen tavoitteensa; palauttaa mieleen opittuja 

taitoja ja päivittää aiempaa osaamista.”

päässeet unohtumaan. 
Korkea penkka toi oman 
haasteensa nopealle toi-
minnalle, mutta ihmisen 
viisas ominaisuus ”vir-
heistä oppiminen” auttoi 
kovasti seuraavissa yrityk-
sissä. Onnistuneen koko-
naissuorituksen päätteeksi 
ohjeistus oli siirtyä tuki-
kohtaan, joka aamupäivällä 
perustettiin. Paluumat-
kalla nimitys ”nopean toi-
minnan joukot” sai uuden 
merkityksen, kun taisteli-
jat laskivat suksin Heinu-
vaaran rinnettä alas. Tiet-
tävästi henkilövahingoilta 
vältyttiin.

Tukikohdan välittömässä 
läheisyydessä hypiste-
limme kouluttajavetoisesti 
pimeänäkölaitteita. Tällä 
oli oma tarkoituksensa, 
koska jokainen ryhmä sai 

tulevalle yölle kohteentie-
dustelutehtävän ja pimeä-
näkölaitteet avuksi. Vapaa-
ehtoiset ilmoittautuu- peri-
aatteella ryhmästä etsit-
tiin tehtävään osallistu-
jat, mutta se on partiotoi-
minnassa selvä, ettei kaikki 
halukkaat pääse, koska 
tukikohta ei voi jäädä mie-
hittämättömäksi. Kauaa 
ei vapaaehtoisia tarvinnut 
kysellä, kun yöllisen hiip-
pailun suorittajat oli ryh-
myrin vihkoon merkat-
tuna.

Sunnuntaiaamu ja samalla 
harjoituksen päätöspäivä 
valkeni kirpeässä pakkas-
ilmassa. Aamiaiselle siir-
tyminen ja ohjeet tukikoh-
dan purkamisesta saimme 
kouluttajilta saatesanoin; 
Sauna on lämmitetty. 
Muistan jo palvelusajoil-

”Usealla kierroksella saatiin varmistettua, 
että uinunut ampumataito saatiin rekyylin ja 

ruudin katkun vaikutuksella heräteltyä 
horroksesta.”
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Paikallispuolustusharjoitus 1/2022
Talvinen paikallispuolustusharjoitus PAPU122 vie-
tiin läpi onnistuneesti kevätaurinkoisessa Peräpoh-
jolassa ja Lapissa. Puolustusvoimien osalta har-
joitukseen osallistui kaikkiaan noin 500 henkilön 
joukko, minkä lisäksi eri viranomaisia oli harjoituk-
sessa mukana yhteensä suunnilleen 600 – 700 hen-
kilöä. 

”Paikallispuolustuskonseptin mukaisesti PAPU-
harjoituksia järjestetään keväisin ja syksyisin kaksi 
kertaa vuodessa joka puolella Suomea. Harjoituk-
sissa tehdään oikeita asioita oikeissa kehyksissä”, 
kertoo PAPU pohjoinen 122 harjoitusta johtanut 
Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja eversti Jukka 
Kotilehto.

Talviharjoituksessa oli kysymys normaaliolojen 
häiriötilanteesta, jossa viranomaisten varautumista 
ja valmiutta toimia yllättävissä olosuhteissa vahvis-
tettiin.  Viranomaisyhteistyötä kehittävän harjoituk-
sen tarkoitus on toimia eräänlaisena alustana, johon 
viranomaiset ja muut toimijat voivat tulla mukaan 
omista ja kaikille yhteisistä lähtökohdista.

Moniviranomaisyhteistyön tilanneharjoitus jär-
jestettiin tällä kertaa Röyttän satamassa Outokumpu 
Oy:n terästehtaan alueella Torniossa.

”Outokumpu on iso ja näkyvä toimija Kemi-Tor-
nio alueella Länsipohjassa. Harjoituksen lähtötilan-
teessa Röyttän satamaan oli kohdistunut tarkoitus-
periltään tuntematon aseellinen hyökkäys, johon 
yksityisen toimijan on mahdotonta varautua. Oman 
harjoitukseen osallistuneen henkilöstön ohella häi-
riötilanteesta tiedotimme myös alueella toimiville 
muille yrityksille ja satamassa olleiden laivojen hen-
kilöstölle. Totta puhuen harjoitus on ollut hyvä ja 
kaikkiaan erittäin mielenkiintoinen”, toteaa Outo-
kummun terästehtaan laadusta ja turvallisuudesta 
vastaava johtaja Petri Mure. 

”Nämä ovat mahtavia harjoituksia, joissa opimme 
tuntemaan toisiamme henkilökohtaisella tasolla. 
Kovassa tilanteessa juuri näitä kykyjä tarvitaan”, 
pohtii harjoitukseen reserviläisenä osallistunut 
yhteysupseeri Ville Kolehmainen.

PAPU122 pohjoinen osana ollutta Puolustusvoi-
mien kertausharjoitusta johtanut majuri Juhani Leh-
tinen kertoo, että ”tähän kertausharjoitukseen osal-
listunut esikunta- ja viestikomppania on harjoitellut 
paikallispataljoonan esikunnan johtamispaikkojen 
perustamista ja ylläpitoa. Esikunnan johtamistoi-
mintaa on puolestaan vahvistettu pelillisesti erilai-
silla rakennetuilla caseilla. Harjoituksessa mukana 
ollut maakuntakomppania on vienyt läpi erilaisia 
simuloituja puolustusharjoituksia.”

Puolustusharjoitusmaastoon on valmisteltu muun 
muassa yli 1500 kilometriä moottorikelkkauria ja 
aurattu vähintään 15 kilometriä metsäteitä ajoneuv-
opistoineen osana varusmiesten moottorikelkka- ja 
ajoneuvokoulutusta.

”Vaikka koronapandemia on hieman rajoitta-
nut osallistujamäärää, on harjoitus sujunut erittäin 
hyvin. On hienoa katsoa, kun miehet ja naiset toimi-
vat harjoitustilanteissa innostuneesti - kyllä Suomen 
reserviläisjärjestelmään voi luottaa. Se, mikä kalus-
tomäärässä hävitään, motivaatiossa taatusti voite-
taan”, Lehtinen kehuu.

”Harjoitus on ollut erittäin mielenkiintoinen ajan-
kohtaisen Ukrainan sodan takia ja jokainen kerta-
usharjoitukseen osallistunut on varmasti tehnyt 
parhaansa, jotta omat taidot kehittyisivät mahdol-
lista kriisitilannetta ajatellen. Reserviläisinä olemme 
kiinnittäneet toki huomiota, ovatko käytössä olevat 
suojavarusteet riittäviä, mikäli niitä nopeasti tar-
vittaisiin”, kertoo kertausharjoitukseen osallistu-
nut lappeenrantalainen reservin kapteeni Mikko 
Lumme.

Kirjoittanut harjoituksessa kertausharjoituksessa 
olleet: 

Sauli Herva, 
Liisa Karvonen ja 

Anssi Jokiranta

Maakuntakomppanian 
taistelijat tositoimissa.

Simuloituun puolustustaisteluun osallistuneet reserviläiset ovat kokoontuneet saamaan palautetta harjoituksesta kasi-
autolle.

PAPU122 pohjoinen har-
joituksen johtaja majuri 
Juhani Lehtinen ja simu-
loidun puolustusharjoi-
tuksen erotuomari majuri 
Stenka Schroderus seu-
raavat reaaliaikaisesti tais-
telutilanteen etenemistä 
näytöltä.
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Valmiusosaston sotilaat etsivät varastorakennuksista 
ja parakeista Röyttän sataman alueelle tunkeutuneita 
tunnistamattomia asemiehiä.

PAPU122 pohjoinen harjoitusta johtanut eversti Jukka Koti-
lehto ja tilanneharjoitusta johtanut ylikonstaapeli Petteri Vää-
nänen vaihtavat ajatuksia tilanneharjoituksen kulusta Röyttän 
satamassa.

Reserviläinen yhteysupseeri Ville Kolehmainen, PAPU122 pohjoinen johtaja eversti Jukka Kotilehto ja Outo-
kumpu Oy:n Tornion terästehtaan laadusta ja turvallisuudesta vastaava johtaja Petri Mure seuraavat tilan-
neharjoituksen purkua Röyttässä.

Tilanneharjoituksen toimijat ovat kokoontuneen yhteen harjoituksen palautetta ja purkamista varten.
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Valintatilaisuus osana naisten 
vapaaehtoiseen asepalvelukseen astumista 
Yhä useampi nainen 
hakeutuu suorittamaan 
naisten vapaaehtoisen ase-
palveluksen. Vuonna 2022 
hakijoita oli 1588, mikä on 
kaikkien aikojen toiseksi 
suurin hakijamäärä. Palve-
luksen suorittamisen aloi-
tusta ennen hakemuksen 
jättäneille naisille järjeste-
tään valintatilaisuus, jossa 
hakijoille kerrotaan palve-
luksen suorittamisesta, vel-
vollisuuksista ja oikeuk-
sista sekä erilaisista mah-
dollisuuksista. 

Naisten 
vapaaehtoiseen 
asepalvelukseen 

hakeminen
Jokainen mies on asevel-
vollisuuslain määrittä-
män kansalaisvelvollisuu-
den alainen sen vuoden 
alusta, jolloin hän täyttää 
18 vuotta. Tämä käytän-
nössä tarkoittaa sitä, että 
jokainen kyseisenä vuonna 
18 vuotta täyttävä miehen 
tulee osallistua määrättynä 
ajankohtana kutsuntoihin. 
Näin ei kuitenkaan ole nai-
silla, vaan reitti kutsuntoi-
hin on hieman erilainen. 

Jokaisen vapaaehtoiseen 
asepalvelukseen haluavan 
naisen tulee tehdä erillinen 
hakemus ja käydä ennak-
kotarkastuksessa tervey-
dentilan selvittämiseksi. 
Tämän jälkeen saapuu 
kutsu valintatilaisuuteen 
huhtikuun aikana – aivan 
kuten minullekin. 

Jätin hakemukseni 
vapaaehtoiseen asepalve-
lukseen tammikuun lop-
pupuolella. Tämän jäl-
keen alkoi odottaminen 
– nimittäin en ollut lain-
kaan varma, pidettäi-
siinko valintatilaisuutta 
perinteisesti vai jouduttai-
siinko se perumaan vallit-
sevan koronavirustilanteen 
vuoksi. Muutama vapaa-
ehtoiseen asepalvelukseen 
hakenut kaverini kertoi, 
ettei heidän kohdallaan 
tilaisuuden järjestäminen 
onnistunut, vaan tilaisuu-
den korvasi puhelinsoitto. 
Minulla ei siis ollut lain-
kaan käsitystä siitä, mitä 
tilaisuudessa todella tapah-
tuu.

Valintatilaisuutta 
odotellessa

Odotin postiluukun kolah-
dusta, mutta kutsu valinta-
tilaisuuteen tulikin sähkö-
postiini kesken työpäivän! 

Olin yllättynyt, sillä ajatte-
lin kutsun tulevan kirjeitse. 
Ilmoitin valintatilaisuuden 
ajankohdasta esimiehelleni 
ja järjestimme vapaapäivät 
niin, että pääsisin vaivatto-
masti tilaisuuteen. 

Suuri osa vapaaehtoiseen 
palvelukseen hakeneista 
kavereista jättivät hake-
muksensa jo viime vuonna. 
Tämä tarkoitti siis sitä, että 
menisin tilaisuuteen täysin 
yksin. Pelonsekaisin tun-
tein odotin valintatilai-
suuden lähenemistä, sillä 
en lainkaan tiennyt minne 
mennä tai miten tilaisuu-
teen olisi pitänyt varautua. 

Valintatilaisuus 
koittaa

Valintatilaisuuden aamuna 
lähdin iloisella ja reippaalla 
mielellä kohti Rovaniemen 
varuskuntaa. Parkkipai-
kalla seurasin hetken muita 
tilaisuuteen saapuvia ja 
menin heidän mukanaan. 
Paikalla oli selkeä opastus, 
joten jännitys tilanteesta 
hälveni hieman. Törmä-
sin heti ulkona mukavan 
näköiseen tyttöön, Pihla 
Luosujärveen. Lähdimme 
yhdessä kohti luokkaa, 
jossa tilaisuus pidettiin. 
Samalla vaihdoimme aja-
tuksia liittyen päivään ja 
asepalvelukseen. 

Luokkaan saapuessa 
kohtasin lukiokaverini 
Riikka Ihalempiän, joka 
oli osallisena järjestämään 
tilaisuutta. Hän on itse suo-
rittanut ja suorittaa edel-

leen palvelustaan Rova-
niemellä. Ovelta meidät 
ohjattiin istumaan ja odot-
tamaan tilaisuuden alkua. 
Tilaisuuteen saapui noin 
45 nuorta naista innok-
kaana ja odottavana kuule-
maan lisää siitä, mitä tule-
man pitää.

Tilaisuuden alussa kap-
teeni Aku Saarelainen 
kertoi päivän kulusta ja 
hän luki Lapin aluetoi-
miston päällikön puheen 
hänen ollessa estynyt pää-
semään paikalle. Tätä seu-
rasi kattava ja yksityis-
kohtainen luento naisten 
vapaaehtoisen asepalve-
luksen edellytyksistä, sisäl-
löstä sekä mahdollisuuk-
sista. Lähtökohtana pide-
tään sitä, että naiset suorit-
tavat palveluksensa mah-
dollisimman vähillä eri-
tyisjärjestelyillä. 

Luennon välissä nau-
timme kahvit perinteis-
ten Sotilaskodin munk-
kien kera. Luennon jälkeen 
kävimme myös syömässä 
varuskuntaravintolassa – 
matkalla ruokailemaan 
näimme varusmiespalve-
lusta suorittavia henkilöitä. 
Nämä tilanteet ja kohtaa-
miset konkretisoivat kuvaa 
arjesta palveluksessa. 

Luennon jälkeen alkoi-
vat terveystarkastukset 
sekä haastattelut. Omaa 
vuoroa odottaessa saimme 
kysellä kysymyksiä Iha-
lempiältä asepalveluk-
sen suorittamista koskien. 
Samalla jokaiselle jaet-

tiin Varusmies 2022 -kir-
janen sekä Maanpuolustus 
kuuluu kaikille – lehtinen. 
Näiden avulla pystyn tällä-
kin hetkellä saamaan vas-
tauksen mieleen juolahta-
neisiin kysymyksiin kos-
kien palvelusta. 

Seuraavana oli vuorossa 
haastattelu. Minulta kysyt-
tiin, miksi haluan suorittaa 
vapaaehtoisen palveluk-
sen, millä paikkakunnalla 
ja milloin haluaisin aloit-
taa palveluksen. Kävimme 
myös läpi terveydentilalo-
maketta ja siihen liittyviä 
seikkoja. Tilanne oli selkeä 
ja ytimekäs, mutta avoin. 
Sain kertoa toiveistani ja 
esittää mahdollisia kysy-
myksiä liittyen palveluksen 
aloittamista, paikkakun-
taa tai palveluksessa suo-
ritettavia tehtäviä. Tilai-
suus päättyi haastattelun 
jälkeen. 

Tilaisuudessa ei vielä sel-
vinnyt palveluksen aloitus-
ajankohtaa tai -paikkaa. 
Tieto palveluksen aloit-
tamismääräyksestä tulisi 
kahden viikon kuluessa. 
Näiden kahden viikon 
aikana huomasin, miten 
pitkä aika se onkaan odot-
taa! Kirje kuitenkin saapui 
ajallaan pitäen sisällään 
suuren määrän tietoa.

Palveluksen 
aloittaminen 

Pääsen aloittamaan palve-
lukseni 4.7.2022 Rovanie-
men varuskunnassa, juuri 
siellä minne hain ja mihin 

saapumiserään halu-
sin. Tällä hetkellä odot-
tavan aika on edelleen 
hyvin pitkä, sillä en malt-
taisi odottaa heinäkuuta. 
Valmistautuminen tulevaa 
koitosta varten on täydessä 
vauhdissa.

Miettiessäni miksi halu-
sin suorittaa vapaaehtoisen 
asepalveluksen, en oikein 
saanut selkeää ajatusta 
päästäni. ”Se on aina tuntu-
nut omalta jutulta”, sanoin 
haastattelussakin. Suomi 
kotimaana on minulle 
hyvin tärkeä kaikkine jär-

vineen ja metsineen, mutta 
erityisesti tämänhetkinen 
maailmantilanne edelleen 
vahvistaa haluani puolus-
taa ja kunnioittaa Isänmaa-
tani ja auttaa kantamaan 
korteni kekoon tilanteessa 
kuin tilanteessa parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Pienestä pitäen olen ollut 
innolla lähdössä armeijaan 
ja vihdoin haaveeni toteu-
tuu.

Roosa Piittisjärvi
Kuvat: Roosa Piittisjärvi 

(omakuva), Puolustusvoi-
mat (kuvat tilaisuudesta)
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Jorma Tikkala – Mies ja armeijan polkupyörä
Ylitornion kylällä on 
voinut nähdä usein erot-
tamattoman parivaljakon 
– Sotilaallisen näköisen 
miehen ja armeijan polku-
pyörän. Molemmat näyttä-
vät olevan moitteettomassa 
kunnossa, vaikka kilomet-
rejä on takana molemmilla 
melkoisia määriä. Pyöräi-
lijä on Jorma Tikkala. Rau-
tatienrakentaja, rajajää-
käri, rauhanturvaaja, van-
ginvartija ja reservin yli-
kersantti. Valtion palveluk-
sessa koko ikänsä. Koleana 
toukokuun iltana ajamme 
Simo Rousun kanssa jutut-
tamaan Jormaa. Hän asus-
telee Nuotiorannalla vai-
monsa Lean kanssa. Sää on 
kolea, mutta vastaanotto 
ja vasta lämmitetty leivin-
uuni hohtavat lämpöä.  

Armeijan polkupyörä
Ensimmäisen kosketuk-
sen polkupyöräilyyn Jorma 
muistelee saaneensa koto-
naan naisten polkupyörällä 
viiden vanhana. Jo silloin 
hän oli kuitenkin iskenyt 
silmänsä sedän polkupyö-
rään. Miesten polkupyö-
rään. Armeijan pyörään. 
Kohta hän jo kurvaili sillä-
kin. Tangon välistä tieten-
kin, koska ei muuten polki-
mille ylettynyt. Siitä syttyi 
intohimo, joka on kestänyt 
jo lähes 70 vuotta.  Puo-
lustusvoimien huutokau-
poista päätyi moni pyörä 
kunnostettavaksi Jorman 
taitaviin käsiin. Parhaim-
millaan, tai kuten Lea-
vaimo ilmaisi, pahimmil-
laan pyöriä on ollut varas-
tossa 52. Pelkkään keräi-
lyyn tai kunnostukseen 
harrastus ei todellakaan 
jää, vaan kilometrejä kertyy 
tasaiseen tahtiin. Tuhan-
sia kilometrejä ympäri 
vuoden. Autoa minulla ei 
ole, Jorma sanoo. Naurah-
taen hän toteaakin, että 
hiilijalanjälki löytyy aino-
astaan leivinuunin edestä.

Selailemme Jorman 
valokuva-albumeita. Kym-
menittäin kuvia pyöräreis-
suilta Suomesta, Ruotsista 
ja Norjasta. Erään kuvan 
takana on teksti. ”Reissussa 
rähjääntyy. 2500 kilometriä 
takana”. Matkaa on taitettu 
myös yhdessä Lea-vaimon 
kanssa. Lea on kotoisin 
Kittilän Sirkasta, ja hänen 
kotimaisemiinsa, hieman 
alle 250 kilometrin päähän 
on pyöräilty parhaimmil-
laan ”yhden pysähdyksen 
taktiikalla”.

Valtion 
palveluksessa

Jorma muistelee, että hän 

Takatalvi yllättää. 1.6.1989.

on ollut aina valtion pal-
veluksessa. Nuorena mie-
henä, ennen armeijaa, 
muutaman vuoden top-
paroikan mukana Valtion 
Rautateillä. Armeijan jäl-
keen tie vei Rajavartiolai-
toksen leipiin mm. Raja-
jooseppiin. Siellä nuorta 
miestä alkoi kiinnostaa 
rauhanturvaajan tehtä-
vät. Virkavapaus järjestyi 

ja Jorma sai komennuksen 
Kyprokselle. Komennuk-
seen jälkeen Jorma palasi 
Rajavartiostolle. Jonkin 
ajan kuluttua kutsu rau-
hanturvaustehtäviin kävi 
taas. Tällä kertaa virkava-
pautta ei myönnettykään. 
Jorma oli kuitenkin päättä-
nyt lähteä Suezille, ja aino-
aksi vaihtoehdoksi jäi irti-
sanoutuminen. Komennus 

ei ollut mikään lomareissu. 
Muistot taistelukentille jää-
neiden kaatuneiden hau-
taamisesta vetävät mielen 
vakavaksi. Läheltä piti 
-tilanteiltakaan ei vältytty. 
Jorma kertoi, että kerran 
hänen ollessaan vartiossa, 
luoteja tömähteli hänen 
edessään oleviin hiekka-
säkkeihin. Epäselväksi jäi, 
mistä luodit tulivat. 

Rauhanturvaajana

Vartija se on 
vartijallakin

Rauhanturvatehtävien jäl-
keen Jorman työura jatkui 
vankeinhoitolaitoksella. 
Ensin Helsingissä, sitten 
Pelsossa, Oulussa ja lopuksi 
Ylitorniolla. Pelson vangin-
vartijoita kävi silloin täl-
löin työtehtävissä Oulun 
vankilassa. Näin teki myös 
Jorma. Siellä hän tutus-
tui Lea-nimiseen varti-
jaan. Ensitapaamisesta ei 
kulunut kovinkaan pitkää 
aikaa, kun Jorma siirtyikin 
Ouluun ja työtoverit yllätet-
tiin uutisella nuoren parin 
kihlautumisesta. Lea muis-
telee, että he olivat Jorman 
kanssa ensimmäinen var-
tija-aviopari. Vartija se on 
vartijallakin, olivat työtove-
rit kiusoitelleet. Yhdessä he 
saivat siirron Oulun vanki-
lasta Ylitornion vankilalle, 
josta molemmat eläköityi-
vät. Hienoja muistoja on 
vartijan työstäkin, molem-
mat sanovat. 

Kurkistus työpajan 
puolelle

Mukavan rupattelutuoki-
omme lopuksi pääsemme 
tutustumaan Jorman työ-
pajaan ja tietysti polku-
pyöriin. Talon seinustalla 
on rivi pyöriä. ”Maanan-
tai, tiistai, keskiviikko…”, 
Jorma osoittaa pyöräri-
vistöä ja iskee hymyil-
len silmää.  Varastosta on 
tuotu näkösälle vaikut-
tava määrä huollettuja 
täysin läpikäytyjä armei-
jan pyöriä. Yhtään sivii-
liversiota ei satu silmään, 
vaikka kuinka etsii. Ei 
Jorma toki itse kaikilla 
pyörillään aja. Aina sil-
loin tällöin hän on jonkun 
pyörän saattanut myydäkin 
asiasta aidosti kiinnostu-
neelle. Työpajassa on laji-
teltuja varaosia ja työn alla 
olevia kulkupelejä. Jorma 
kertoo purkavansa ja tar-
kistavansa jokaisen hank-

kimansa pyörän. Kuluneet 
osat vaihdetaan uusiin, 
katkenneet pinnat vaihde-
taan ja vanteiden rihtaus-
kin onnistuu. Pitäisi oike-
astaan perustaa yhdistys 
armeijan polkupyöristä 
kiinnostuneille, jos Jorma 
naurahtaa. 

Jorman kädentaidot 
eivät rajoitu pelkästään 
polkupyörien kunnostami-
seen. Kesän aikana valmis-
tuu erinäinen määrä sau-
navihtoja. Nippusiteitä tai 
muita vastaavia viritelmiä 
ei niistä löydy, vaan vihta 
kootaan perinteisellä vit-
saksella. Ensi kesänä hän 
on mukana opettamassa 
näitä taitoja Ylitornion 
partiolaislippukunnalle, 
Mellan Kiipijöille, reser-
viläisten ja partiolaisten 
yhteisessä tapahtumassa. 
Myyntiin hän ei vihtoja 
kuitenkaan tee, vaikka 
kysyntää olisikin. Lahjoi-
tan niitä mieluummin, 
hän sanoo. Jorman käden-
taidot eivät rajoitu ainoas-
taan polkupyörien kunnos-
tamiseen. Armeijan mallin 
mukaisia vöitä ja vaik-
kapa polttokynällä tehtyjä 
koristeita Jorman taitavissa 
käsissä syntyy myös.

Aktiivinen 
reserviläinen

Jorma on Ylitornion Reser-
viläisten hallituksen jäsen. 
Toistaiseksi ei ole tullut 
vastaan sellaista säätä, että 
hän tulisi hallituksen koko-
uksiin muulla kyydillä, 
kuin tutulla ja luotettavalla 
polkupyörällään. Lippu-
vartiot ovat Jormalle eri-
tyisen tärkeitä tilaisuuksia, 
eikä häntä tarvitse kahdesti 
sellaisiin tehtäviin pyytää.  
Ja kuka tietää, ehkä Jorma 
on vielä mukana perusta-
massa sitä armeijan polku-
pyörille omistettua yhdis-
tystäkin. Mutta sitä odotel-
lessa, kampi pyörii ja ketju 
kulkee.

Jorma ja pyörät

Reservin ylikersantti Jorma Tikkala luovuttaa sotilaspol-
kupyörän everstiluutnantti Arto Vaaralalle.
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Kaatuneitten muistopäi-
vän viettoa Keminmaass.a 
Reserviläisten seppe-
leen laskussa Pasi Jäntti ja  
Marjaliisa Rönkkö.

Ylitornion sankaripatsaalle laskettiin seppeleet Kaatuneiden muistopäivänä.

Kaatuneiden muistopäivänä lähetettiin seppelepartio Simon kirkosta sankarihautausmaalle.
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• Kaluston ja perinteiden esittelyä •

• Valatilaisuus palveluksessa 
oleville ja sotilasvakuutus • 

• Paraatikatselmus ja valatilaisuus •

• Ohimarssi •

• Valalounas •

Jääkäriprikaatin 
valatilaisuus 13.8.2022

Ylitorniolla

Tervetuloa!

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

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

Chiruca Nevada plus  
Laadukas ja kevyt eränkävijöille 
tehty vaelluskenkä  
Nyt vain

188€ 

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

Heti varastosta

Laaja valikoima
Luoteja ja panoksia 

706 € 

Säästä rahaa ja osta 
Ultracom koiratutkasi 
meiltä!  
Ultracom R10

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

 Keminmaan Res-vartio Jari-Veikko Turpeinen ja Ari Plym.
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																												Puolustusvoimat                                                            1 ( 2)
  
                     Lapin aluetoimisto	
	
	
	

	Lapin aluetoimisto Puh. 0299 455 118 

PL 23, 96101 Rovaniemi  

Suomi 4 Finland lapinaluetoimisto@mil.fi 

Kutsuntakuulutus 
Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) 
nojalla toimitetaan vuonna 2004 syntyneiden sekä muiden alempana mainittujen asevelvollisten 
kutsunnat Lapin aluetoimiston alueella vuonna 2022 seuraavassa järjestyksessä: 
 

HUOM! Kutsuntapaikalla on oltava viimeistään 15 minuuttia ennen tilaisuuden merkittyä 
aloitusaikaa! 
 
Kutsunnanalainen on miespuolinen Suomen kansalainen, joka: 
– kutsuntavuonna täyttää 18 vuotta; 
– on jäänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta, jollei hänen palveluskelpoisuudestaan ole vielä 

erikseen tehty päätöstä eikä hän ole täyttänyt tai sinä vuonna täytä 30 vuotta; tai 
– on määrätty tämän vuoden kutsuntaan uudelleen tarkastettavaksi. 

KUNTA SUKUNIMEN AL-
KUKIRJAIMET 

AIKA TOIMITUSPAIKKA 
 Päivä Pvm Kuukausi Kello 

Utsjoki Aaa - Ööö TI 16. Elokuu 12.00 Kunnanvirasto, Luossatie 1, Utsjoki 
Inari  Aaa - Ööö KE 17. Elokuu 10.00 Kunnanvirasto, Piiskuntie 2, Ivalo 
Sodankylä Aaa - Ööö TO 18. Elokuu 10.00 Kunnanvirasto, Jäämerentie 1, Sodankylä 
Savukoski  ja 
Pelkosenniemi Aaa - Ööö PE 19. Elokuu 10.00 Kunnanvirasto, Kauppakuja 2 A 1, Savukoski 

       
Pello Aaa - Ööö KE 24. Elokuu 10.00 Seurakuntatalo, Lapintie 3, Pello 
Ranua Aaa - Ööö TO 25. Elokuu 10.00 Seurakuntatalo, Pappilantie 11, Ranua 
       
Enontekiö Aaa - Ööö TI 30. Elokuu 12.00 Kunnanvirasto, Ounastie 165, Enontekiö 
Muonio Aaa - Ööö KE 31. Elokuu 10.00 Ammattiopisto Lappia, Koulutie 8, Muonio 
Kittilä Aaa - Ööö TO 1. Syyskuu 10.00 Kunnanvirasto, Valtatie 15, Kittilä 
Kolari Aaa - Ööö PE 2. Syyskuu 10.00 Kunnanvirasto, Isopalontie 2, Kolari 
       
Posio Aaa - Ööö TI 11. Lokakuu 10.00 Seurakuntatalo, Sysitie 7, Posio 
Salla Aaa - Ööö KE 12. Lokakuu 10.00 Seurakuntatalo, Tennontie 7, Salla 
Kemijärvi Aaa - Ööö TO 13. Lokakuu 10.00 Kulttuurikeskus, Hietaniemenkatu 5, Kemijärvi 
       
Ylitornio Aaa - Ööö TI 25. Lokakuu 10.00 Kunnanvirasto, Alkkulanraitti 55, Ylitornio 
Tornio Aaa - Leh KE 26. Lokakuu 09.00 Peräpohjolan opisto, Joentalo, Kivirannantie 13-15 
Tornio Lei - Ööö TO 27. Lokakuu 09.00 Peräpohjolan opisto, Joentalo, Kivirannantie 13-15 
       
Rovaniemi Aaa - Kal KE 2. Marraskuu 09.00 Rovaniemen varuskunta, Someroharju 
Rovaniemi Kam - Lai TO 3. Marraskuu 09.00 Rovaniemen varuskunta, Someroharju 
Rovaniemi Laj - Ols PE 4. Marraskuu 09.00 Rovaniemen varuskunta, Someroharju 
Rovaniemi Olt - Sal MA 7. Marraskuu 09.00 Rovaniemen varuskunta, Someroharju 
Rovaniemi Sam - Ööö TI 8. Marraskuu 09.00 Rovaniemen varuskunta, Someroharju 
       
Tervola Aaa - Ööö TO 10. Marraskuu 10.00 Kunnanvirasto, Keskustie 81, Tervola 
       
Keminmaa Aaa - Oll TI 15. Marraskuu 10.00 Keminmaan kirjastonuorisotalo, Väylätie 6, Keminmaa 
Keminmaa Olm - Ööö TI 15. Marraskuu 13:00 Keminmaan kirjastonuorisotalo, Väylätie 6, Keminmaa 
Kemi Aaa - Lau KE 16. Marraskuu 09.00 Kemin seurakuntakeskus, Kirkkopuistokatu 11, Kemi 
Kemi Lav - Ööö TO 17. Marraskuu 09.00 Kemin seurakuntakeskus, Kirkkopuistokatu 11, Kemi 
Simo Aaa - Ööö PE 18. Marraskuu 09.00 Kunnanvirasto, Ratatie 6, Simo 
       
Rovaniemi Erikseen määrätyt TO 15. Joulukuu 10.00 Rovaniemen varuskunta, Someroharju 
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Lapin reservipiirien pistooliampumahiihdon mestaruuskilpailut 
Toramon maastossa

 
Lapin reservipiirien pistooliampumahiihdon mestaruuskilpailut

 
    hiihtoaika     ammunta     lopputulos

H  1. Esa Kunnari RoiRes    14.14 min,     94 pist,       16,14 min
 
H80 1. Oiva Lukkari RoiRes  17,19 min     17 pist        59.13 min
 

Tulokset Pasi Ruokanen 

Matalan kynnyksen 
ampumatapahtuma Torniossa
Su 27.2. Tornion reservi-
läiset ry järjesti matalan 
kynnyksen ampumatapah-
tuman Tornion Rhyn 100 
metrin ampumaradalla.

Tapahtuman valmiste-
luihin osallistui reserviläis-
ten lisäksi Rhyn puheen-
johtaja Markku Kasala.

Tapahtumaan osallistui 
yhteensä 15 henkilöä. 

Osalla armeijan käyn-
nistä oli pidempi aika, 
osalla lyhyempi.

Osa vielä pohti vaihto-
ehtoja.

Ammunta sujui turval-
lisesti ja palaute tapahtu-
masta on ollut positiivinen.

 Aiomme vielä tänä 
vuonna pitää muutaman 
samanlaisen tapahtuman.

Kiitokset osallistujille 
hienosta päivästä.

 Juha Nylund
Kuvaaja Veli Ylläsjärvi

Perinnekivääri kentästä 
SM-hopeaa
Perinneaseiden SM kilpai-
lut järjestettiin 14.–15.5. 
Hälvälän ampumaurhei-
lukeskuksessa Hollolassa. 
Kahden vuoden kisatauon 
jälkeen, Rovaniemen 
reserviupseerikerhon jäsen 
ltn. Tuomo Koivisto osal-
listui H sarjassa jälleen kil-
pailuiden kivääri lajeihin. 

Olosuhteet olivat kisa-
päivinä perinteisesti mai-
niot, poutaa, mutta välillä 
puuskaista tuulta. Tuuli 
ja muutamat lyhyet sade-
kuurot eivät osuneet omiin 
suorituseriini. Kisa suorit-
teeni alkoi 3-asentoisella 
150 m kisalla, siinä makuu 
ja polvi kulki kohtuudella, 
mutta pystyasento epäon-
nistui pudottaen sijoitusta 
suhteellisen alas (26.). Seu-
raavaksi oli sitten 300 m 
30ls. kisa, joka ammut-
tiin elektronisiin taului-
hin ja jossa sitten sattui ja 
tapahtui. Kohdistuslau-
kausten jälkeen toimitsija 
tuli vaihtamaan taulunäy-
tön ensimmäiseen kisa-
tauluun, jolloin horjahti 
ja polkaisi patruuna teli-
neeni nurin, jossa oli val-
miina 30ls. kisapatruunat. 
Tässä yhteydessä kolme 
patruuna taittui niin että 
ruudit levisivät betonille. 
Ammunnan johtaja sattui 
olemaan kohdallani ja näki 
heti, että nyt taisi Koivis-
tolla kiehahtaa, kun rau-
hoittelevat sanat tuli hyvin 
nopeasti häneltä. Siinä 
sitten kerättiin patruunat 
takaisin telineeseen, beto-
nilla yksitellen pyöritellen, 
jotta epäkesko luodit pal-
jastuisivat. Kolmen tait-
tuneen tilalle piti sitten 

Tuomo Koivisto (vas.) sijoittui perinnekiväärin SM-
kisoissa hopealle tänä vuonna.

lähteä juoksemaan autolta 
korvaavat tilalle. Ammun-
nan johtajan tyyliin tuli 
lupa antaa ko. toimitsi-
jalle ”tunti turpiin” kisa-
suoritteen jälkeen. No 
tämän option jätin kuiten-
kin täyttämättä. Kisasarjan 
alussa tietenkin oli sykkeet 
hiukan korkealla, mutta 
normalisoitui kuiten-
kin suhteellisen nopeasti. 
Tuollainen episodi ei voi 
olla vaikuttamatta kisasuo-
ritukseen, mutta aina voi 
sattua ja tapahtua. Tulok-
sena kisasta oli kuitenkin 
5. sija. 

Sunnuntaina ammuttiin 
sitten perinnekivääri kent-

täammunta 150 m, jossa 
ei etukäteen ollut suuret-
kaan menestymisen odo-
tukset. Koskaan aikaisem-
min en ole ollut lähellä-
kään kärkisijoituksia tässä 
lajissa. Makuun 97 p ei 
vielä antanut suuria odo-
tuksia, aikaisemminkin 
on tuota tasoa makuulta 
tullut, pysty ratkaisee tässä 
sijoituksen. Pysty kulki 
kuitenkin yllättävän hyvin 
ja nousin oman eräni jäl-
keen kisan kärkisijalle. Vii-
meisessä erässä kuitenkin 
yksi ampuja ampui vielä 
paremmin ja sijoitukseni 
oli näin ollen 2. 

Teollisuustie 16, YLITORNIO

• Maalämpökaivot
• Vesikaivot
• Vesikaivojen

puhdistukset
• Teräsputki-

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

HEI ME 
PORATAAN
HEI ME 
PORATAAN

Puhdasta lämpöä luonnosta.
Säästä lämmityskuluissa

JOPA 70 %.

Puhdasta lämpöä luonnosta.
Säästä lämmityskuluissa

JOPA 70 %.
Muista 
kotitalousvähennys.

Pyydä tarjous!

FIN 050 592 1909  
FIN 050 577 1995     
www.juvatec.com

KOIVUKLAPEJA
LÄNSIRAJALLA 
P. 0400 830 031 

Simo Rousu     
Ylitornio 

040 178 3650

Tmi Tomi Rautio
040 720 2314

Hautakivien lisänimi-
kaiverrukset + alan työt
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Sotilasarvoon: KAPTEENI
Haverinen Matti Juhani Kittilä  LAPALTSTO
Huhta Rami Markus Keminmaa  LAPALTSTO
Kaarre Kai Aukusti Ylitornio  LAPALTSTO
Kumpula Jarmo Valtter Kristian Kittilä  LAPALTSTO
Lauri Hannu Olavi Rovaniemi  LAPALTSTO
Rautanen Jaakko Matti Sodankylä  LAPALTSTO
Räisänen Markku Ahti Juhani Simo  LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Aholainen Antti Johannes Rovaniemi LAPALTSTO
Huhtala Paulus Matti Mikael Rovaniemi LAPALTSTO
Kiviniemi Marko Antero  Rovaniemi LAPALTSTO
Korteniemi Tuomas Mikael Rovaniemi LAPALTSTO
Niininen Mikko Olavi  Rovaniemi LAPALTSTO
Ruokostenpohja Vesa Juhani  Tornio  LAPALTSTO
Tilja Mikko Matias  Sodankylä LAPALTSTO

Tasavallan presidentti on ylentänyt 
seuraavat reservin upseerit 04.06.2022

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat 
henkilöt reservissä 04.06.2022

Vääriskoski Kimmo Tapani Kemi  LAPALTSTO
Zerni Riku Sakari  Kemi  LAPALTSTO

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Karvonen Liisa Sohvi Pauliina Jyväskylä  LAPALTSTO
Köykkä Hannu Juhani Ranua  LAPALTSTO
Mikkola Veli-Matti Salla  LAPALTSTO
Pirnes Jari Heikki Antero Keminmaa  LAPALTSTO
Pohjalainen Antti Tuomas Juhani Tornio  LAPALTSTO
Wesslin Juho Kalevi Inari  LAPALTSTO

Sotilasarvoon: VÄNRIKKI
Korkiasaari Niina Marketta Rovaniemi  LAPALTSTO
Pakisjärvi Janne Antero Pello  LAPALTSTO  

 

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Lindqvist Lasse Juhani Rovaniemi  LAPALTSTO
Ylikärppä Jorma Juhani Kemi  LAPALTSTO 

Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Husa Olli Tapani Kemi  LAPALTSTO
Kempas Inka Camilla Nurmes  LAPALTSTO
Pallari Kari Pekka Antero Rovaniemi  LAPALTSTO 

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Henttunen Heikki Olavi Rovaniemi  LAPALTSTO
Isola Markus Eerikki  Rovaniemi LAPALTSTO
Karvonen Kimmo Petteri Tornio  LAPALTSTO
Kulju Joona Juhani Aleksanteri Inari  LAPALTSTO
Lara Matias Aleksanteri  Rovaniemi LAPALTSTO
Loijas Hannu Kalevi  Rovaniemi LAPALTSTO
Nurminen Heikki Sakari  Rovaniemi LAPALTSTO
Pikkupirtti Juho Isac Andreas Rovaniemi LAPALTSTO
Rantaniemi Ville Olavi Hermanni  Rovaniemi LAPALTSTO
Satta Jouni Niko Petteri  Rovaniemi LAPALTSTO
Sunnela Kari Antero  Sodankylä LAPALTSTO
Tuominen Taija Marjukka Kemijärvi LAPALTSTO
Tölli Jaakko Antti Sakari  Rovaniemi LAPALTSTO
Velakoski Arto Matti Johannes Rovaniemi LAPALTSTO
Vihriälä Janne Petteri  Kemijärvi LAPALTSTO

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Alaluusua Niko Ilari Tornio  LAPALTSTO
Helin Markus Sakari  Kittilä  LAPALTSTO
Lehtoniemi Iiro Olli Ilari Rovaniemi LAPALTSTO
Martin Mikko Henri Mikael Tornio  LAPALTSTO
Palomaa Stiina Eleonoora Kemi  LAPALTSTO

Palosaari Anna Heidi Kristiina Tornio  LAPALTSTO
Puolamäki Sonja Maria  Rovaniemi LAPALTSTO

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Holma Marko Juhani Rovaniemi  LAPALTSTO
Juhanoja Lassi Tuomas  Rovaniemi LAPALTSTO
Lappalainen Ante Samuli Kemi  LAPALTSTO
Mikkonen Ville Pekka  Kemi  LAPALTSTO
Rossi Teemu Mikael   Ylitornio LAPALTSTO
Rönkä Olli Seppo Juhani  Rovaniemi LAPALTSTO

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Hassi Heikki-Tapio Henrik Kittilä  LAPALTSTO
Hietala Miko Henrik Olavi Rovaniemi LAPALTSTO
Jaako Juhani Aapeli  Keminmaa LAPALTSTO
Jäntti Pasi Oskari  Keminmaa LAPALTSTO
Lassila Erkki Mikael  Rovaniemi LAPALTSTO
Maununen Joni Markus  Inari  LAPALTSTO
Saksio Mio Henrik Abram Rovaniemi LAPALTSTO
Salmela Erkki Veikko Johannes Tornio  LAPALTSTO
Sirviö Juho Antero  Kemijärvi LAPALTSTO
Toivola Toni Ilmari Samuel Kittilä  LAPALTSTO
Törmänen Miikka Juhani Rovaniemi LAPALTSTO 

 
Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI

Autto Juuso Sameli Kittilä  LAPALTSTO
Hasa Matias Uolevi Kolari  LAPALTSTO
Himanen Vertti Allan Asseri Rovaniemi  LAPALTSTO
Järveläinen Aleksi Mikael Sodankylä  LAPALTSTO
Kilponen Timo Sakari Keminmaa  LAPALTSTO
Salmela Mika Antero Rovaniemi  LAPALTSTO 

KTK-Tornio Oy
Puh. 0207 755 8290

Varikonkatu 3
95420 Tornio
••••••••••••••••
Teollisuustie 13

96320 Rovaniemi

Täyden palvelun rautakauppa!

24/7 • www.lakkapaa.com 

Suunnittelusta toteutukseen!
Mm. nopea kuljetuspalvelu
ja palveleva verkkokauppa!
Ota yhteyttä p. 010 7557 7630 ,

niin kerromme lisää!
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Aavasaksan Taksiasema
Puh. 0100 5134
24 h päivystys

myynti: merja.aavasaksantaksiasema@gmail.com

+358 100 5134
www.aavasaksantaksiasema.fi

Sotamiehentie 8, 95600 Ylitornio
0400 691 193

www.teboil.fi

Attendo
Katajahovi

Asematie 1, 95600 YLITORNIO 
p. 044 494 3580

Teollisuustie 9, 95600 YLITORNIO

Mari Niskala

jokivarrenhautausjakukka@gmail.com

Hautaus- ja Kukkapalvelu

log45.�

0400 296771Alkkulanraitti 50, 95600 YLITORNIO
Ylitornio • 016 571 127 • Kari 044 510 4099

Radiohuolto
Niemelä Oy

Jouko Kauvosaari 0400 692 592

Rakennus
Kajotek Oy

RM Sähkö OY RM Sähkö OY 
040 725 9213040 725 9213
rmsahko@outlook.comrmsahko@outlook.com

Matti ja Mika RousuMatti ja Mika Rousu

Ylitornio
P. 040 679 0750
Alkkulanraitti 80
Avoinna: Ark. 10–17, la 10–14

www.ybt.�

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

 Ma–Pe 9.00–17.00 • La 10.00–15.00

Teuvo Juuso 0400 392 368
Ville Juuso 040 722 5963
myynti@ylitornionsahko.�

Ylitornion Sähkö Oy

RAJAN 
PUHALLUSVILLA  

Puh. 0400 297504

Tarjoamme metsänomistajille 
puukaupan lisäksi kattavat 
metsän- ja luonnonhoitopalvelut 
sekä parhaan tavan kartuttaa 
metsään perustuvaa varalli-
suutta. Otathan yhteyttä, niin 
sovitaan tapaaminen. 

Puukauppaa ja metsäpalveluita

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

www.metsagroup.com/puunhankinta



20     2 • 2022  2 • 20122   PBLapin nuijaLapin nuija

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.

P. 016 572 251 • Alkkulanraitti 127, YLITORNIO
www.rautajakone.fi

•  R A U T A K A U P P A  •   P I E N K O N E M Y Y N T I  &  H U O L T O
• R A K E N N U S K O N E V U O K R A U S 

Avoinna: ma–pe 7–17, la 9–14

Lohijärven Ainola Oy
Lohijärven Ainola Oy
Ainolantie 370
95670 Pessalompolo
www.ainola.net

Kylmätekniikka ja LVI
Asennus, korjaus ja huolto
Nibe -lämpöpumppujen 
valtuutettu huoltoliike

0400 397 662
juho.kauvosaari@lpkt.�

• www.lakkapaa.com •

Varikonkatu 3 • 95420 Tornio
Teollisuustie 13 • 96320 Rovaniemi

Aavacon Ky




