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Hyvät Maanpuolustuksen 
ystävät

Loppukesän aktiviteeteista on nyt saatu päätökseen SRA 
SM 2022 4-7.8.2022 kilpailut Rovajärven ampumakenttä-
alueella. Kisat onnistuivat ilmeisen hyvin ja talouskurikin 
säilyi. Kisoissa oli lähes 250 ampujaa. 

Toisen isona tapahtumana vietettiin reipashenkinen 
viikonloppu Kalottitapaamisen 50-vuotistapahtumana 
Toramolla 26.–28.8.2022 reserviläistalon maastoissa, 
johon oli kokoontunut vieraita Virosta, Ruotsista, Nor-
jasta ja Suomesta hieman vajaat 50 henkeä. Perjantai-iltaa 
vietettiin Get together-tapahtumana ulkona maittavaa 
iltapalaa nauttien ja seurustellen. Lauantai aamuna lippu-
jen noston jälkeen jalkauduttiin herrasmieskilpailun vie-
täväksi, välillä syötiin maastolounas ja itse ottelu päättyi 
iltapäivällä klo 14.00 aikoihin. Ottelun jälkeen oli Suomen 
Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton johdon esittelyt ja 
liittojen ”maakuntakierros” piirien johtohenkilöille. Lau-
antai-iltaa vietettiin 50-vuotista taivalta juhlien juhlaillal-
lisella ja taisi siinä jokunen aperitiivikin mennä huiviin. 
Sunnuntaille jäi JPR:n aluetoimiston pitämä luento suo-
malaisen sotilaan ja reserviläisen urapolusta. Herrasmies-
kilpailun palkintojen jako ja lähtölounas päättivät tapah-
tuman.

Yhdistysten syyskokoukset lähestyvät ja on aika valita 
toimihenkilöt, laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio 
ensi vuodelle. Sähkölämmitteisten toimitilojen omistajat 
joiden sähköntoimitussopimus on päättymässä tulevana 
syksynä tai talvena, varautukaa talousarvioissa huomatta-
vasti kohonneisiin sähkön energiahintoihin.

Jälleen lähestyy jo vuosittaiseksi tapahtumaksi tullut 
lukiolaisille suunnattu Turpotietäjä-kilpailu totut-
tuun tapaan ja toivottavasti saadaan vielä uusia lukioita 
mukaan kisaan yhä runsaammilla opiskelijoilla. 

Seppo Rautiainen
piirien tj

Kaksi vuoden suurinta tapahtumaa 

Kauden suurimpina tapahtumina 
olivat sovelletun reserviläisam-
munnan (SRA) SM-kisat sekä 
Kalottitapaamisen 50- vuotisjuh-
latapahtuma. Nämä on nyt saatu 
järjestettyä. Tällaisia tapahtumia 
ei voida järjestää ilman vapaaeh-
toisten jäsenten mittavaa talkoo-
ponnistusta. Näistä suuret kiitok-
set heille kaikille. Näistä tapah-
tumista tämän lehden sivuilla 
enemmän. 

Vilkasta jäsenkasvua
Kuluvan vuoden aikana Lapin 
reserviläispiirin yhdistyksiin 
on liittynyt yli kolmesataa uutta 
jäsentä. Sama trendi on ollut koko 
maassa. Ampumataidon kehittä-
minen on ollut hyvin suosittua. 
Patruunoiden hintakehitys huo-
lestuttaa siinä määrin, että liit-
tojen taholta on odotettavissa 
jonkin muotoista kompensaatiota 
yhdistyksille.

Energia puhututtaa

Nyt piirien hallituksilla on vuo-
rossa ensi vuoden toimintasuun-
nitelman ja talousarvion esityk-
sien laatiminen syyskokouksille. 
Edessä on isoja haasteita tulevan 
kauden energian hinnannousu-
jen kanssa. Lapin reservipiirien 
yhteisesti omistettavan Tora-
mon reserviläistalon kiinteis-
tön lämmityskulujen kattami-
seen ei vielä ole tehty ratkaisu-
esitystä. Kiinteistöä lämmitetään 

sähköllä. Emmeköhän me kui-
tenkin tällekin ongelmalle saada 
yhdessä ratkaisut tehtyä. 

Taitaapa muualla Euroopassa 
olla toisenlaisia oikeita ongelmia 
selvitä päivittäisessä elämässä 
eteenpäin.

 Hyvää alkanutta syksyä.
Terveisin 

Simo Rousu
puheenjohtaja

NATO juna puksuttaa vauhdilla 
kohti täysjäsenyyttä

Kun tammikuun lopulla kirjoi-
tin Lapin nuija -lehden pääkirjoi-
tusta, jossa kerroin muuttuneesta 
henkilökohtaisesta NATO kannas-
tani, ei pienessä mielessäni käynyt 
se kuinka nopeasti NATO jäsenyys 
lähti vauhtiin maassamme. Syynä-
hän 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 vallat-
tua lähes verettömästi Krimin nie-
mimaan. 

Nyt tätä kirjoittaessani on jo val-
taosa NATOn jäsenmaista ratifi-
oinut Suomen ja Ruotsin NATO 
jäsenyyden. Jäljellä on vielä seitse-
män maata, joista haastavimpana 
lienee Turkki, joka viivyttää jäse-
nyyttä mm. ensi vuoden vaaliensa 
vuoksi sisäpoliittista syistä. Tämä 
voi lykätä NATOn täysjäsenyyt-
tämme ensi vuoden puolelle, mutta 
tuskin se tulee sitä estämään.

Tuleva NATO jäsenyys ei ole 
myöskään ainoa satsaus valtioval-
lalta turvallisuutemme takaami-
seksi. Puolustusvoimat on saanut 
lupauksen kaikilta puolueilta lupa-
uksen määrärahojen lisäämisestä, 
mikä näkyy paitsi meidän reservi-
läisten kasvaneina harjoitusmää-
rinä, myös erilaisina monenvä-
lisenä harjoitustoimintana mm. 
Rovajärven alueella. Nyt elokuun 
lopulla Rovajärvellä harjoittele-
vat suomalaisten joukkojen lisäksi 
ruotsalaiset ja britit.

Toiminnantäyteinen kesä 
takana

Takana on toiminnantäyteinen 
kesä. Olemme viimeisen vuoden 
ajan valmistelleet elokuun alussa 

Heinuvaarassa Rovajärven har-
joitualueella toteutettua SRA SM 
kilpailuja, jotka järjestettiin 1. – 
7.8.2022. Näiden valmisteluiden 
ohella kesän ohjelmaa täyttivät 
myös Kalottitapaamisen 50. vuo-
tisjuhlatapaamisen valmistelut. 
Itse Kalottitapaaminen toteutui 
26. – 28.8.2022 Toramon reservi-
läistalolla. Nämä järjestelyt ovat 
olleet suuri ponnistus meille pii-
reille, mistä vielä kerran suurkii-
tokset kaikille mukana olleille 
jäsenillemme, tukijoillemme 
sekä tietysti MPK:lle sekä Jääkä-
riprikaatille.

Kevään ja kesän aikana on 
yhdistyksiin virrannut myös 
runsaasti uusia jäseniä. Näin on 
tapahtunut etenkin Reserviläis-
piirin puolella, mutta uusia jäse-
niä on tullut myös Reserviupsee-
ripiirin jäsenyhdistyksiin. Taus-
talla uusien jäsenten määrän kas-
vulle on ollut vallitsevassa tur-
vallisuuspoliittisessa tilanteessa 
tapahtunut maanpuolustuksen 
arvostuksen kasvu ja tarpeelli-
seksi näkeminen.

Toinen ilmiö, jota pidän 

maamme puolustuksen näkö-
kulmasta paljon tervetulleem-
pana ilmiönä, on räjähdysmäi-
sesti tapahtunut Maanpuolus-
tuskoulutuksen sekä Reserviläis-
järjestöjen koulutuksen kysyn-
nän moninkertaistuminen. Kan-
salaisten maanpuolustustahto 
näkyy tässäkin ja vieläpä erin-
omaisen hyvällä tavalla.

Tärkeää on myös se, että yhdis-
tyksissä otamme uudet jäsenet 
vastaan esim. niin, että puheen-
johtaja soittaa jäsenelle ja toivot-
taa hänet tervetulleeksi mukaan 
toimintaan. Toiminnasta on tär-
keää kertoa paitsi uusille myös 
olemassa oleville jäsenille, jotta 
jäsenet kokevat toiminnan tär-
keäksi ja mielekkääksi.

Energian hinnan 
kallistuminen haastaa 

myös erityisesti Toramon 
reserviläistalon taloutta

Ukrainan sota on aiheuttanut 
energian hinnan kallistumi-
sen, mikä näkyy meillä jokai-
sella omassa henkilökohtaisessa 
taloudessa mm. polttoaineiden 
sekä sähkön hinnan kallistumi-
sessa. Sähkön hinnan kallistumi-
nen haastaa erityisesti myös pii-
rien yhdessä omistaman Tora-
mon reserviläistalon taloutta 
ensi vuonna, kun nykyinen säh-
kösopimus umpeutuu vuoden 
vaihteen tienoilla.

Viime vuonna käytettiin Tora-
mon reserviläistalon sähköener-
giaan noin 3 500 euroa siirto-
maksujen lisäksi. Tällä hetkellä 
näyttää vahvasti siltä, että sähkö-
energian hinnan osuus tulee ole-
maan moninkertainen. Monessa 
tapauksessa nyt loppukesän 
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aikana hinnannousu on 
ollut 4–5 kertainen aiem-
paan verrattuna. Jokainen 
meistä ymmärtää varmas-
tikin tilanteen vakavuu-
den. 

Joudumme miettimään 
mahdollisia säästökohteita 
Toramon sähkönkulutuk-
sen osalta. Säästötoimilla 
ei hinnankorotusta kui-
tenkaan pystytä paikkaa-
maan kuin ehkä pieneltä 
osalta ainakaan akuutisti. 
Piirit joutuvat panosta-
maan osaltaan lisääntyviin 
kustannuksiin enemmän 
rahaa. Myös muita mah-
dollisia rahoituslähteitä 
kartoitetaan yhteistyössä 
liittojen kanssa. Väistä-
mättä jouduttaneen myös 
Toramon edelleen vuokra-
usten hintaa korottamaan.

Kaikista haasteista huo-
limatta toivotan teille kai-
kille lehden lukijoille 
oikein hyvää syksyä ja tule-
van talven odotusta.

Tero Hyttinen
Lapin nuija -lehden 

päätoimittaja
Lapin Reserviupseeri-

piirin puheenjohtaja

• Lapin aluetoimisto •

Hyvät Lapin Nuijan lukijat
Aloitin Lapin aluetoimis-
ton päällikkönä 1.6.2022. 
Siirryin Mikkelistä Maa-
voimien esikunnasta 
koulu-tusosaston apulais-
osastopäällikön tehtävästä. 
Palasin mielelläni takai-
sin asuinpaikkakunnalleni 
kahden vuoden työmatkai-
lun jälkeen.

Esittelen lyhyesti itseni. 
Olen syntynyt Oulussa 
5.5.1975. Aiemmat pal-
veluspaikkakuntani Suo-
messa ovat olleet Oulu, 
Tuusula, Tikkakoski, Kou-
vola, Helsinki, Rova-
niemi ja Mikkeli kahteen-
kin otteeseen. Kansainvä-
lisissä tehtävissä olen ollut 
Afganistanissa vuonna 
2015. Harrastuksista voi-
daan mainita laitesukellus, 
toiminnallinen ammunta 
sekä painonnosto. Rova-
niemellä olen asunut vuo-
desta 2017 alkaen.

Ensimmäiset kuukaudet 
Lapin aluetoimiston pääl-
likkönä ovat takana. Heti 
kesälomien jälkeen pääsin 
osallistumaan aluetoimis-
ton tämän syksyn pääta-
pahtumiin. Reserviläisur-
heiluliiton SRA SM 2022 
-kilpailu ammuttiin Rova-

järvellä 1.–7.8. Kilpai-
lun järjestelyistä vastasivat 
Lapin Reserviupseeripiiri 
ja Lapin Reserviläispiiri. 
Lapin aluetoimisto tuki 
kisaorganisaatiota varo- 
ja maalilaitejärjestelyissä. 
Kil-pailuissa ampui 236 
ampujaa ympäri Suomen 
monipuolisilla rasteilla 
Hautainmaan pakan, Hir-
vasselän ja Tulkaselän alu-
eilla. Ammuin itse kilpai-
lun Puolustusvoimien kut-
sujoukkueessa. Reserviläis-
ten ky-kyä järjestää mittava 
ja turvallinen ampumata-
pahtuma täytyy ihailla.

Seuraavana viikonlop-
puna järjestettiin yhteis-
työssä MPK:n kanssa SYK-
SYROVA-harjoitus Heinu-
vaaran alueella. Samassa 
harjoituksessa oli Puolus-
tusvoimien vapaaehtoisia 
harjoituksia sekä MPK:n 
kursseja. Viikonlopun 
aikana saatiin parannet-
tua noin 200 sotilaan osaa-
mista esimerkiksi taisteli-
jan perustaidoissa, tiedus-
telussa, taisteluensiavussa 
ja tulenjohtamisessa. 
Yhdessä viikonlopussakin 
voi-daan taitoja parantaa 
merkittävästi.

Lapin maakunnan kut-
sunnat alkoivat elokuun 
16. päivä Utsjoelta. Tähän 
mennessä olemme vie-
railleet seitsemässä Ylä- 
ja Länsi-Lapin kunnassa. 
Itselleni nämä kutsun-
nat ovat olleet ensimmäi-
set laatuaan. Pääsen tutus-
tumaan vastuualueeseen 
laajasti ja keskustelemaan 
kuntien johdon kanssa 
ajankohtaisista asioista. 
Kokemus on ollut positii-
vinen. Havaintoni on, että 
Lapin asevelvolliset nuoret 
miehet ovat edelleen reip-
paita ja avoimia.

Turvallisuustilanteessa 
tapahtuneiden muutos-
ten vuoksi kertaushar-
joituksissa koulutetta-
vien reservi-läisten määrä 
kasvaa tuntuvasti. Kertaus-
harjoituksiin käskettävien 
määrä nousi tänä vuonna 
valtakun-nallisesti noin 
28000 reserviläiseen ja ensi 
vuonna määrä nousee vielä 
tästäkin. Syksyn suurim-
mat harjoitukset järjeste-
tään Lapissa marras-jou-
lukuun aikana. Toivotta-
vasti moni lukija on käskyn 
saanut ja odottaa innolla 
tulevia harjoituksia.

Ensi vuoden tapahtu-
mien suunnittelu on jo 
hyvässä vauhdissa. Kalen-
teriin on tulossa pieniä 
muutok-sia esimerkiksi 
ROVA-harjoitusten ajan-
kohtiin. Harjoitukset pyri-
tään suunnittelemaan tii-
viimmin MPK:n kanssa. 
Lakimuutosten vuoksi 
sotilaallisia valmiuksia pal-
velevan koulutuksen ja 

vapaaehtois-ten harjoitus-
ten kohderyhmiä voidaan 
tarkastella uusiksi. Myös 
reserviläisurheilutapahtu-
mia pyritään järjestämään 
ja tukemaan laajemmin. 

Syysterveisin 

Lapin aluetoimiston 
päällikkö 

Everstiluutnantti 
Petri Sipilä 

Naisten Valmiusliiton 25 v juhlat Ritarihuoneella
Naisten Valmiusliiton 
25-vuotisjuhlaa vietet-
tiin 16.8. juhlaseminaarin 
muodossa Ritarihuoneella 
Helsingissä. Tilaisuudessa 
kuultiin Rouva Jenni Hau-
kion kirjallinen terveh-
dys, puheita, musiikkia ja 
asiantuntijoiden alustuk-
sia.

Juhlaseminaariin osal-
listui jäsenjärjestöjen, 
a lueneuvottelukuntien 
ja yhteistyökumppanien 
edustajia. Paikalla oli myös 
Naisten Valmiusliiton kun-
niapuheenjohtaja Elisabeth 
Rehn, liiton nykyistä ja 
aiempaa johtoa sekä muita 
aktiivisia toimijoita vuo-
sien varrelta.

Liiton 1. puheenjohtaja 
Eva Lindblad vei avaus-
sanoissaan kuulijat liiton 
alkuaikojen tapahtumiin. 
Työelämäprofessori, Sota-
tieteiden tohtori Jarno 
Limnell puhui kyber-
turvallisuudesta osana 
Suomen kokonaisturvalli-
suutta. Tekniikan tohtori, 
erikoistutkija Sari Uusipaa-
valniemi käsitteli puheen-

vuorossaan hybridiuhkia ja 
yhteiskunnan kriisinkestä-
vyyttä. UUDJP komentaja 
yleisesikuntaeverstiluut-
nantti, YTK Annukka Yli-
vaaran esitys antoi näkö-
kulmia tulevaisuuden arvi-
ointiin sekä varautumi-
seen ja valmiuteen. Liiton 
puheenjohtaja Risikko 
kuvasi päätössanoissaan 
25 vuoden aikana tapah-
tunutta Naisten Valmius-
liiton toiminnan kehitty-
mistä.

Tilaisuuden musii-
kista vastasi Petrus Scho-
derus säestäjänään Markus 
Vaara. Juhlaseminaarin 
luento-osuus päätettiin 
yhteiseen Maamme-lau-
luun. 

 Tilaisuudessa julkaistiin 
myös Heli Teittisen kir-
joittama liiton historiikki 
Kaiken varalta – Naisten 
Valmiusliitto 25 vuotta. 

 NVL: kotisivuille tilai-
suudesta kirjoittamani 
teksti täällä https://nais-
tenvalmiusliitto.fi/ajan-
kohtaista/naisten-valmius-
liitto-25-vuotta/

 
Suvi Aksela

Viestintä- ja
järjestösihteeri

Naisten Valmiusliitto ry

Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Pia Lindell (vas.), 
puheenjohtaja Paula Risikko ja pääsihteeri v. 2016-2021 
Kaarina Suhonen

Naisten Valmiusliiton Lapin alueneuvottelukunnan 
edustajat pj. Leena Ruosteinen (vas.) ja Marja Teppo
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Kalottitapaamisen 50. juhlatapaaminen 
järjestettiin Toramolla

Ecoaims pistooliammunnassa majuri Seppo Rautiaisen valvonnassa kapteeni evp 
Markku Ylävaara, joka on Sodankylän Reserviupseereiden puheenjohtaja.

Jääkäriprikaatin Aluetoimistosta VMP-upseeri, kapteeni Aku Saarelainen kertoi Suo-
men asevelvollisuusjärjestelmästä sekä suomalaissotilaiden urapoluista asevelvolli-
suusaikana reserviläisarmeijassa.
 

Juhlaillallisella osallistujat saivat muistolahjana termospullon. Kuvassa oikealla Reserviläisliiton edustajia 3. varapuheenjohtaja Juha Parkko-
nen, RES toiminnanjohtaja Minna Nenonen ja 1. varapuheenjohtaja Kari Salminen.

Lapin Reserviupseeripiiri 
ja Reserviläispiiri isännöi-
vät 50. Kalottitapaamisen 
juhlatapaamista Toramolla 
26. – 28.8.2022. Perjantai-
iltana kokoontui Toramolle 
40 henkeä Kalottitapaami-
sen 50. vuotisjuhlatapaa-
miseen. Osallistujista kuusi 
oli Norjasta, kuusi Virosta, 
yksi Ruotsista ja 27 Suo-
mesta. Mukana olivat myös 
sekä Reserviläisliiton että 
Reserviupseeriliiton edus-
tajat. Avaustapahtumana 
oli rentoa yhdessä oloa Get 
to gether- hengessä, väelle 
tarjottiin Toramon pihalla 
samalla maittava tulopäi-
vällinen. 

Lauantai meni perin-
teisen herrasmieskilpai-
lun merkeissä. Kisassa 
oli yhdeksän rastia, jotka 
oli suunniteltu Juhamatti 
Konttaniemen johdolla. 
Mukana oli leikkimieli-
siä tehtäviä mm. Mosin-
Nagant kolmen linjan 
kiväärin m1891 lukon 
kasaaminen, joka hieman 
yllättäenkin onnistui kai-
kilta kilpailuryhmiltä. 
Lisäksi oli perinteisiä soti-
laallistakin osaamista vaa-
tivia tehtäviä mm. suunta- 
ja etäisyysrastia, käsi-
kranaatin heittoa, jousi-
ammuntaa. Varsinainen 
ammunta hoidettiin tällä 
kertaa Ecoaims pistoo-
liammuntana Toramon 
reserviläistalon sisätiloissa. 
Parhaiten kisasta suoriu-
tui virolainen Juri Pääsuke, 
toiseksi tuli Juhani Mai-
jala sekä kolmanneksi Veli 

Sarajärvi. Lauantai-iltana 
nautittiin erinomaista 
poronkäristystä peruna-
muussin kera juhlaillalli-
sella. 

Tapahtuman tarkoi-
tus on myös antaa tietoa 
kunkin maan maanpuo-
lustuksesta ja myös har-
joittaa sotilastaitoja sekä 
yhteistyötaitoja yhteispoh-
joismaisissa työryhmissä. 
Kalottitapaamisia on jär-

jestetty vuodesta 1971 
ja siten tämänvuotinen 
kokoontuminen on järjes-
tyksessä jo 50. Tapahtumaa 
on sen historian aikana jär-
jestetty vuorovuosina Suo-
messa, Norjassa ja Ruot-
sissa. Ensimmäinen tapaa-
minen käytiin Suomen ja 
Ruotsin välillä Kalixissa 
lokakuussa 1971. Norja 
oli mukana ensimmäisen 
kerran vuonna 1978 Mo i 

Ranan tapahtumassa. Viro-
laiset Kaitseliiton Harju 
Malevin edustajat ovat 
olleet mukana 2010 -luvun 
alkupuolelta asti. 

 Suomen asevelvollisuus-
järjestelmästä kertoi sun-
nuntaiaamuna osallistu-
jille Jääkäriprikaatin Alue-
toimistosta VMP-upseeri 
kapteeni Aku Saarelainen. 
Lähtölounaana oli viikon-
lopun ruuista tehty lämmi-

tys, jonka nautittua isän-
nät pääsivät tekemään 
paikkojen loppusiivousta 
ja osallistujat kotimatkal-
leen. Tapahtuman tulevai-
suus on tällä hetkellä arvoi-
tus. Voi olla, että nykyinen 
tapaaminen oli tällä erää 
laatuaan viimeinen. Syynä 
tähän on ollut etenkin 
Ruotsissa tehty asevelvol-
lisuuden lakkautus, jonka 
seurauksena mm heidän 

reserviupseereja ei poh-
joisessa ole juuri enää jäl-
jellä. Nyt varusmiespalve-
lus ja reserviupseereiden 
koulutus on laitettu uudel-
leen jalkeille, mutta menee 
ainakin 10 vuotta ennen 
kuin se järjestelmä alkaa 
tuottaa uusia osallistujia 
tämän tapaiseen tapahtu-
maan.

 
Tero Hyttinen
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Pohjois-Suomen
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Valmiuspäällikkö
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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

Kesäyönmarssi 11.6.2022
Maanpuolustuskou lu-
tusyhdistyksen Rovanie-
men koulutuspaikan jär-
jestämä kesäyön marssi 
-tapahtuma järjestet-
tiin lauantaina11.6. Tällä 
kertaa yhteensä 60 käveli-
jää starttasi matkaan kesä-
kuun illassa. Lähes kaikki 
tapahtumaan ilmoittautu-
neet pääsivät matkaan ja 
vain muutama kävelijä oli 
joutunut perumaan osal-
listumisensa. Marssireit-
tejä oli eri pituisia, joille 
osallistujat olivat etukäteen 
ilmoittautuneet. Klo 16.00 
lähtivät liikkeelle 42 km ja 
30 km marssijat ja klo 18 
aikaan lähtivät liikkeelle 
loput lyhyempien matko-
jen kävelijät (6 km, 10 km 
ja 15 km).

 Kesäyön marssi järjes-
tettiin nyt viidettä kertaa 
Ounasvaaran kauniissa 
maisemissa. Ensimmäinen 
kesäyön marssi järjestettiin 
vuonna 2017. Vuonna 2020 
tilaisuus jouduttiin peru-
maan, johtuen koronapan-
demiasta. Kesäyön marssi 
on liikuntatapahtuma, 
jonne voi osallistua oman 
kunnon ja matkavauh-
din mukaiselle kävelymat-
kalle kuka tahansa. Osal-
listua voi yksittäisenä osal-
listujana tai erilaisina ryh-

minä. Opastettujen reittien 
varsilla on useampia huol-
topisteitä. Huoltopisteet 
sijaitsivat urheiluopistolla, 
Toramontien sekä Ranu-
antien varrella. Huoltopis-
teellä oli saatavilla juota-
vaa, syötävää sekä ensiapu-
välineet mm. rakkolaas-
tareita. Lisäksi Urheilu-
opiston huoltopisteellä oli 
myös grilli kuumana ja tar-
jolla perinteistä ”kärkkä-
riä” marssijoille.

Marssin lähtö ja maali 
olivat molemmat Ounas-
vaaran hiihtokeskuksen 
huoltorakennuksessa. Tänä 
vuonna osallistuminen 
jakautui kohtalaisen tasai-
sesti eri matkoille. Eniten 
osallistujia oli 30 kilo-
metrin matkalle, yhteensä 
15 marssijaa. 13 henki-
löä suoritti 42 kilomet-
rin matkan. 15 kilometrin 
matkalle osallistui 10 hen-
kilöä. 10 kilometrin mat-
kalla oli 14 ja 6 kilomet-
rin matkalla oli 8 henki-
löä. Kauimmaiset osanot-
tajat olivat tulleet Kotkasta 
asti. Lähdössä paikalla oli 
perinteisesti sotilaskoti-
auto, josta oli mahdollista 
ostaa kahvia, munkkia ja 
pientä purtavaa. Kävelyn 
jälkeen osallistujille jaet-
tiin kunniakirja, kangas-

merkki ja mitali suorituk-
sesta. Maalissa odotti myös 
keittoruoka ja peseytymis-
mahdollisuus. Keli oli täl-
läkin kertaa kohtalaisen 
hyvä kävelemiseen. Jonkin 
verran saimme vesikuuroja 
illan aikana mutta ei kui-
tenkaan onneksi saavista 
kaataen.

Marssi sujui näin mars-
sinjohtajan näkökulmasta 
hyvin. Mitään vakavampia 
loukkaantumisia ei pieniä 
hiertymiä lukuun otta-
matta tapahtunut. Huolto 
pelasi hyvin ja siitä kuuluu 
iso kiitos meidän perintei-
sille huoltomiehillemme, 
joita ilman ei lopputulos 
olisi ollut tällainen. Haluan 
kiittää myös kaikkia mars-
sille osallistuneita. Hienoa 
kun kävitte.

Kunniakas tavoitteemme 
oli rikkoa 100 osallistu-
jan määrää. Tähän emme 
kuitenkaan päässeet, joten 
jätän sen tavoitteen sitten 
seuraavalle kesäyön mars-
sille. 

Jarkko Junni
Koulutuspäällikkö

Pohjois-Suomen 
maanpuolustuspiiri

Rovaniemen 
koulutuspaikka

94vuotta
 3.11.  Sotilasmestari  Tirri Pentti

91 vuotta 
 28.12.  Ylikersantti  Marttala

85 vuotta
 17.10.  Alikersantti  Roivainen Toivo
 13.12.  Kapteeni   Nikula Matti

75 vuotta
 6.10.  Sotamies   Loponen Vesa
 13.10.  Kersantti   Inberg Veijo
 21.11.  Ylikersantti  Karvinen Erkki

 29.11.  Alikersantti  Hoppula Tauno
 1.12.  Ylikersantti  Karjalainen Ykä
 3.12.  Yliluutnantti  Tuomivaara Pekka
 25.12.  Alikersantti  Lohi Pentti

70 vuotta 
 16.10.  Kersantti   Pajari Olli
 29.10.  Alikersantti  Kulmala Reijo
 11.12. Jääkäri   Rautio Juhani

60 vuotta
 7.10.  Kersantti   Mustonen Keijo
 13.10.  Alikersantti  Pernu Sakari
 19.10.  Alikersantti  Keskimaunu Jari

 2.11.  Ylikersantti  Rantala Risto
 23.11. Korpraali  Harjuniemi Kari

50 vuotta 
 19.10.  Ylikersantti  Ollila Henry
 31.10.  Sotamies   Sammela Arto
 8.11.  Kersantti   Estola Jari
 21.11.  Ylikersantti Norvapalo Jani
 21.12.  Kersantti   Posti Veli-Pekka
 24.12.  Alikersantti  Koivunen Jani
 29.12.  Alikersantti  Putaansuu Jan

lähde: Reserviläisliiton osoiterekisteri 27.08.2022

Lapin Reserviläispiiri ry onnittelee jäseniään 
merkkipäivien johdosta ajalta 1.10.2022– 31.12.2022
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Paluu Rovalle

SYKSYROVA22-harjoitukseen poimittiin 
taistelijoita Lapin vapaasta reservistä
Sijoitus purkautunut. Se 
rivi sai vastaamaan kyllä 
kesäkuussa saapuneeseen 
vapaaehtoiseen kertaus-
harjoituskutsuun. Luvassa 
oli vieläpä leireilyä klassi-
koiden klassikolla, Rova-
järvellä.

Elokuun 12.–14. järjes-
tetty SYKSYROVA22 oli 
Lapin aluetoimiston joh-
tama vapaaehtoinen har-
joitus Rovajärven ampu-
makenttäalueella, Heinu-
vaaran tukeutumisalueella. 
Harjoitukseen oli kutsuttu 
lappilaisia reserviläisiä ja 
sen tarkoitus oli rekry-
toida henkilöstöä mukaan 
paikallisjoukkojen toimin-
taan sekä kehittää reservin 
osaamista.

Allekirjoittanut on etelän 
varis ja muuttanut Itä-Lap-
piin lehtihommiin puo-
lisentoista vuotta sitten, 
joten Parolan Panssaripri-
kaatin hommat olivat mitä 
ilmeisimmin ohi ja luvassa 
Lapin joukkoihin siirtymi-
nen. Onhan tuosta palve-
luksestakin jo 12 vuotta ja 
edellisestä kertauksesta 7 
vuotta. Kiinnostus heräsi.

Harjoitus oli tosiaankin 
varsinainen maanpuolus-
tustoiminnan sisäänheit-
totuote. Koulutusaiheina 
olivat simulaattoriavustei-
nen taisteluharjoitus ja toi-
minnalliset ammunnat. 

Perjantaina Rovaniemen 
Someroharjun kasarmilla 
kertaajille jaettiin varus-
teet ja ase. Siitä matka 
vei Rovajärvelle 50 kilo-
metrin päähän. Edellisen 
kerran saavuin maineik-
kaalle Rovalle junakyydillä 
toukokuussa 2010. Matkat 
kerroslavereilla varuste-
tuissa vaunuissa ja kaksi-
viikkoinen helteinen kesä-
Rova jäivät voimakkaasti 
mieleen.

Tällä kertaa bussi toi 

joukot Rovajärven Kie-
lijuppoon ja Heinuvaa-
ran maastoon. Taistelijat 
jaettiin maastossa ripeästi 
Alfa- ja Bravo-joukku-
eisiin. Kersantin nappu-
loilla tämä vaunugona lai-
tettiin “johtamaan” muun 
muassa Ivalon rajajääkä-
reitä ja Sodankylän pans-
sarintorjujia. Yhteispelillä 
hyvien tyyppien kanssa 
ryhmän toiminta sujui 
kuin rasvattu kipinävuo-
rojen jakamista myöten. 
Omasta ryhmästä sattui 
löytymään samaan kon-
serniin kuuluvan Inarilai-
nen-lehden toimittaja Vaa-
rala Ivalosta, joten homma 
alkoi jo muistuttaa tyky-
päivää. Meidät toimitta-
jat napattiinkin harjoi-
tuksen lopuksi tiedotus-
komppanian tehtäviin, eli 
kirjoittamaan näitä raa-
pustuksia.

Varsinkin vapaasta 
reservistä “käsin poimi-
tut” taistelijat olivat sel-
laisia, joiden palveluk-
sesta oli aikaa, eikä kerta-
usharjoituksiakaan ollut 
välttämättä osunut koh-
dalle. Monet vuosia sitten 
harjoitellut taidot palau-
tuivat yllättävän nopeasti 
mieleen. Puolijoukkue-
teltta oli sissiteltassa asus-
taneelle äkkiseltään outo, 
mutta joukkoälyllä majoi-
tus saatiin pystyyn. Ryn-
näkkökiväärin purkamista 
piti hetki miettiä ennen 
kuin osien järjestys nousi 
jostain selkäytimestä. Jos 
jokin ei ottanut sujuakseen 
niin aina joku porukasta 
muisti tai hoksasi, miten 
asia hoidettiin. Ryhmässä 
on voimaa. 

Lauantaina oli toiminta-
päivä. Joukot harjoittelivat 
ryhmän toimintaa metsä-
maastossa ja rakennetussa 
ympäristössä. Toiminnal-

lisissa ammunnoissa pääs-
tiin rynnäkkökiväärin 
käsittelyn ja ampumisen 
makuun. Osumatarkkuus 
oli hätkähdyttävä!

Lauantaille ehdittiin 
ottaa myös parit otte-
lut simulaatiovälineiden 
kanssa. Ryhmät huomasi-
vat, että puolustava osasto 
on useimmiten niskan 
päällä. Liikettä ja ääntä 
taistelutilanteessa pitäisi 
selkeästi treenata.

Lisäksi harjoitusjou-
kolle järjestettiin lauan-
taina Heinuvaarassa leiri-
ilta, jossa oli esiintymässä 
omaa poikkeusolojen teh-
täväänsä harjoitteleva soit-
tokunnan reserviläisko-
koonpano. Suomirockin ja 
-popin klassikoiden oheen 
kuultiin ihan oikeasti-
kin hauskoja välispiikkejä! 
Sotilaskodin auto palveli 
joukkoja. Kahvi ja munkki 
olivat edelleen erittäin 
suunmukaisia. Konsertin 
jälkeen osa porukasta ehti 
saunaankin ja kaikki aina-
kin pesulle.

Tiivis aikataulu rullasi, 
eikä varusmiespalveluk-
sesta tuttua kiirettä jonot-
tamaan tai odottamaan 
ollut kuin juuri sopivasti 
mausteeksi.

Sunnuntaina olikin 
sitten harjoituksen grande 
finale joukkueen – toi-
mintaa taistelutilanteessa. 
Joukkueenjohtajaksi pys-
tymetsästä valittu, mutta 
erittäin nohevasti hom-
mansa hoitanut, kertaaja 
Simola käskytti tässä rytä-
kässä kers. Keskisen kouk-
kaamaan kolmen taisteli-
jan kera sivustasta häirit-
semään vihollista. Sissi-
joukko hupeni hyvin suo-
jautuneen vastustajan tuli-
tuksessa kolmella tais-
telijalla, mutta saimme 
tuhottua vihollisen “kevy-

Vänrikki Jari Marjala toimi Rova22 -har-
joituksessa Alfa-joukkueen johtajana. 
Marjala on kokenut kertaaja, joka tietää 
miten reserviläisjoukkuetta johdetaan. 
– On tärkeää, että jokaiselle jää kertaus-
harjoituksesta hyvä maku suuhun. Mie-
lestäni turhalla räyhäämisellä ja simput-
tamisella ei ole tilaa tämän hetken maa-
ilmassa.  

Toni Sieppi saapui kertausharjoitukseen 
Vuotsosta. – Tämä on minun ensimmäi-
nen kertausharjoitukseni. Olisin minä 
varmasti aiemminkin käynyt muistoja 
verestämässä, mutta eipäs ole Puolus-
tusvoimilta tullut kirjepostia ennen tätä 
päivää. Kyllä minä olen sitä mieltä, että 
kertaamassa kannattaa käydä, jos siihen 
saa mahdollisuuden. Vallitsevan maa-
ilmantilanteen vuoksi on todella hyvä 
hetki käydä verestämässä yli kymmenen 
vuotta sitten opittuja taitoja. Ja sanotaan 
vielä tähän loppuun, että ei täällä aina-
kaan nälässä tarvitse sotia, Sieppi veiste-
lee.  

esti panssaroidun ajoneu-
von” ja hyökkäyksen pää-
joukko pääsi yllättämään 
ja vyöryttämään vihollisen 
asemat. Simulaatio auttaa 
hahmottamaan tositilan-
netta, vaikkakin leikin var-
jolla. Hiki ja adrenaliini 
virtasivat joka tapauksessa.

Sota Ukrainassa ja Nato-
jäsenyyden hakeminen 
mainittiin maastossa vain 

muutamia kertoja, mutta 
muuttunut maailmanti-
lanne antoi selkeän pohja-
vireen harjoitukselle. Kes-
kustelu oli suorempaa ja 
vakavampaa: näitä taitoja 
on hyvä harjoitella.

Lapin aluetoimiston joh-
taman vapaaehtoisen har-
joituksen vahvuus oli noin 
100 henkilöä, minkä lisäksi 
MPK:n johtamilla kurs-

seilla viikonloppuna har-
joitteli noin 80 reservi-
läistä. Lapin aluetoimisto 
järjestää joukoilleen vas-
taavia vapaaehtoisia harjoi-
tuksia 3-4 vuodessa, joten 
ei muuta kuin kutsua odot-
tamaan.

Teksti: Esa Keskinen
Kuvat: Ville Vaarala

Intohimo löytyi vasta reservissä
ROVA22-har joituksen 
Alfa-joukkueen johtaja 
vänrikki Jari Marjalan tun-
nistaa oitis kokeneeksi ker-
taajaksi varustuksen ja 
särmän olemuksen ansi-
osta. 

– Olen tällainen van-
hempi villoittaja, joka 
on käynyt niin sanotun 
aikuisrukin. Palvelin aika-
naan Lapin Rajassa. Siihen 
aikaan 11 kuukautta oli 
pisin setti ja kessuna kotiu-
duin.

Marjala on aloittanut 

aktiivisen maanpuolus-
tusharrastuksen vuonna 
2016 ja valmistunut RUK:n 
kurssilta vuonna 2020. 
Varusmiespalveluksen jäl-
keen maanpuolustusasiat 
jäivät kuitenkin vuosikau-
siksi taka-alalle.

– Yhdet pitkät treenit oli 
heti tuoreeltaan 1996 ja sen 
jälkeen olikin vähän hiljai-
sempaa.

Marjala kertoo suhtautu-
neensa epäilevästi vapaa-
ehtoiseen maanpuolustuk-
seen.

– Ehkä minä näin liian 
raflaavia henkilöitä ja se 
esti lähtemästä mukaan. 
Minulla oli ikäväkseni vir-
heellinen kuva siitä tou-
husta.

Hän oli kuitenkin ollut 
aina kiinnostunut maan-
puolustuksellisista asioista.

– Se on ollut hyvin tär-
keää, mutta sellaiset muu-
tamat ihmiskontaktit pys-
tyvät tekemään sen, että 
joku ei sitten katsokaan, 
että on turvallista lähtee. Se 
homma vaikutti aikanaaan 

rumasti sanottuna kotitar-
venatseilulta. Ihan pitäjän-
mestaruustason touhulta.

Vuonna 2016 Marjala sai 
kertauskutsun, sillä hänen 
sijoituksensa kaukopartio-
miehenä oli purkautunut.

– Silloin oli ensimmäi-
set pitkät treenit ja näin 
miten tämä toiminta oli 
muuttunut. Aivan täydelli-
sen suuri ero! Että reservi-
läinenkin on kultakimpale, 
äärettömän tärkeä.

Harjoituksessa Marjala 
tapasi tärkeän hahmon. 

Marjala oli laitettu vääpe-
lin tehtävään, josta hän ei 
“tiennyt mitään”.  

– Minua auttoi toisen 
komppanian päällikkö, 
Pikkarainen. Hän oli juuri 
sellainen vastakohta aikai-
semmille. Pikkarainen oli 
silloin kapteeni ja nykyään, 
yllätys yllätys, majuri.

Pikkarainen oli henkilö, 
joka sai Marjalan uskaltau-
tumaan  MPK:n kurssille.

– Nuori sukupolvi kou-
luttajakaartia on tuonut 
mukaan sen kulttuu-

rin muutoksen. Jos ajatel-
laan, että kantahenkilö-
kuntaa on sellainen 14 000 
ja meitä reserviläisiä on 
yhteensä 900 000 (sijoitet-
tuja hieman alle 300 000). 
Keitä me silloin olemme? 
Meitä tavallisia kavereita.

Asenne, viestintä ja 
käytös ovat Marjalan mie-
lestä ensisijaisen tärkeitä 
puheenaiheita alalla edel-
leen.  

– Meidän pitää käyttäy-
tyä sillä lailla, että me vies-
timme tästä sen, mitä tämä 
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Ajan hermolla

oikeasti on: tähdellistä teke-
mistä. Päätehtävä näissä 
harjoitteluissa on puolus-
tuskyvyn lisääminen ja 
ylläpito. Se on olennaista 
ja siksi meidän pitää saada 
mahdollisimman monta 
sielua näihin hommiin.

– Sanotaan nyt vaikka, 
että tuolla on noin 10 000 
esimerkiksi minun kaltai-
siani, vielä aivan hyvässä 
vedossa olevia, ihan hyviä 
poikia, jotka tuntevat, että 
he eivät kuulu mihinkään. 
Se on valtava resurssi. He 

ovat koulutettuja fiksuja 
ihmisiä, jotka pitävät itses-
tään huolta, jotta ovat toi-
mintakykyisiä.

Nykyään Marjala viet-
tää oman arvionsa mukaan 
noin 70 päivää vuodesta 
“erilaisissa askareissa” 
maanpuolustustoimin-
nassa.

Rova-22 harjoitus oli 
Marjalan mielestä onnis-
tunut. 

– Tämä vaikutti siltä, että 
maailmantilanne on vaka-
voittanut ihmisiä. He, jotka 

lähtivät omaa aikaansa 
viettämään tänne, vaikut-
taa siltä, että nämä ihmiset 
ovat tositarkoituksella liik-
keellä. 

Marjala toteaa, että 
vapaaehtoisen kertaus-
kutsun tai kertauskäskyn 
kolahtaminen postilaatik-
koon on “valtavan kiitolli-
nen asia”.

– Ehkä se on meidän 
jossain kulttuurimuis-
tissa. Inttikokemus on niin 
tärkeä osa meidän elämää.

Rynnäkkökiväärin käsittelyn 
kertauskurssi oli vähintäänkin 
paikallaan 
Kesäkuussa postilaatik-
kooni tärähti kirjekuori, 
jossa oli Puolustusvoi-
mien logo. Kirjekuoren 
sisältä löytyi vapaaehtoi-
nen kertauskutsu. Men-
näänpä pikakelauksella 
pari kuukautta eteen-
päin  *WHUM* Ja tässä-
hän sitä ollaan jo Rova-
niemellä kantamassa täyttä 
”morttisäkkiä” varusva-
rastolta. Kappas kummaa, 
vieressäni hikoilee Vuot-
son kovin korpisoturi, Toni 
Sieppi, joka on minulle 
tuttu kaveri armeija-ajoilta. 
Mehän olimme Siepin 
kanssa samassa sissiparti-
ossa, ja nyt heti 11 vuotta 
myöhemmin samaan 
aikaan kertaamassa. 
Meidän sodanajan sijoitus 
oli purkautunut, ja tästä 
syystä, meidät, Lapissa 
asuvat ex-sissit, oli ”käsin 
poimittu” vapaasta reser-
vistä osaksi Rovajärvellä 
pidettävää harjoitusta.  

Hyvin nopeasti tiemme 
kuitenkin erkanivat, sillä 
harjoitusalueelle saapu-
essamme meidät jaettiin 
Alfa- ja Bravo-joukkueisiin. 
Sieppi meni Alfaan, minä 
Bravoon. Pitkäksi aikaa en 
kohtaloamme kuitenkaan 
jäänyt surkuttelemaan, sillä 
tekemistä riitti, ja tämän 
lisäksi Rovajärvellä ilma-
piiri oli jopa rennon remp-
seä. Jakauduimme ryhmiin, 
haimme majoitusvarus-
teemme, ja lähdimme tel-
tanpystytykseen.  

Siinä telttaa pystytel-
lessämme ryhmänjohtaja 
mulkaisi minua ja kysyi, 
että oletkos sinä lehtimie-
hiä? Minä vastasin, että tot-
tahan toki, ja samaan hen-
genvetoon kysäisin kersan-
tilta, että onkos hän Kemi-
järven partaukko, Koti-
Lappi lehden päätoimit-
taja Esa Keskinen? Olimme 
nähneet toisemme joskus 
lehtiyhtiön, Hilla Grou-
pin yhteisissä Teams-pala-
vereissa, mutta naamatus-

ten tapasimme nyt ensim-
mäistä kertaa.  

Mutta itse harjoituk-
seen... Lapin aluetoimiston 
johtaman vapaaehtoisen 
harjoituksen vahvuus oli 
noin 100 henkilöä. Kaikille 
kertaajille jaettiin laser-
valolla toimivat simulaa-
tiovälineet, joiden avulla 
pääsimme harjoittelemaan 
sotimista. Tämän lisäksi 
kävimme pyörähtämässä 
myös ampumaradalla 
verestämässä rynnäkkö-
kiväärin käsittelyä. Hyvää 
sumppua tuli ammuttua...  

Aseen putsaus oli ehkä 
se koko viikonlopun kestä-
neen harjoituksen kivuli-
ain koettelemus. Eihän sitä 
aseriepua kylmilthän osan-
nut edes purkaa osiin. Ja 
kun tykki oli siinä edessä 
purettuna, niin mitenhän se 
oikein putsattiin tai taiottiin 
takaisin ampumakuntoon... 
Siinä kun vähän aikaa värk-
käsi, niin kohta sitä olikin 
taas autopilotti päällä, aseen 
piippu putsattuna ja ase 
kasattuna. Kipinävuorosta-
kin osasi jopa nauttia näin 
varttuneemmalla iällä.  

Summa summarum, 
jos sinut kutsutaan vapaa-
ehtoiseen kertausharjoi-
tukseen, niin osallistu 
ihmeessä.  

 No listataan vielä plussat 
ja miinukset 

+ Pöperöt olivat viimei-
sen päälle hyvät, ja ruokaa 
oli tarjolla vähintäänkin 
riittävästi.  

+ Turhaa luppoaikaa ja 
odottelua ei ollut. Harjoi-
tus oli tehokas paketti.  

+ Kertausharjoitus oli 
vapaaehtoinen, ja se vapaa-
ehtoisuus huokui myös 
meissä sotilaissa. Tun-
nelma ja maanpuolustus-
tahto olivat korkealla.  

- Harjoituksien jälkeen 
palautteenannolle ei oikein 
ollut aikaa. Olisi ollut 
mukava nähdä ja kuulla 
tarkemmin, että miten 
kukin ryhmä toimi simu-
laatioharjoituksissa.  

- Aikatauluongelmien 
vuoksi kaikki ryhmät eivät 
ehtineet toteuttaa jokaista 
harjoitusta.  

 *** 
En tiedä oliko tämä sattu-
maa, mutta kesän alussa 
Ivalon rajajääkärikomp-
panian kotiutusjuhlassa 
satuin ääneen ihmettele-
mään sitä, kuinka minulle 
ei ollut vielä tähän ikään 
mennessä tullut kertaus-
kutsua.  

Ville Vaarala 

Venäjän hyökkäyssodan 
oikeuttamisesta

Itä-Ukrainan jäätynyt konflikti eskaloitui suursodaksi 24. helmikuuta 2022, 
kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan usealla rintamalla. Hyökkäyksen alettua sosi-
aalisessa mediassa ja lehtien yleisönosastoilla esitettiin lukuisia puheenvuo-
roja, joissa tunnuttiin löytävän hyökkäyksen syy Ukrainasta, Euroopan unio-
nista tai USA:sta. Vaikkei kannanotoissa olisi sanottu näin suoraan, ainakin 
rivien välissä ne tuntuivat pyrkivän oikeuttamaan Venäjän hyökkäystä. Kan-
nanottoja on vaikea ymmärtää, joten analysoin niitä tässä kolumnissa.

”NATO:n ja Euroopan unionin ei olisi tullut laajentua Venäjän rajalle.” ”Länsivalto-
jen ei olisi pitänyt tuoda asejärjestelmiä Venäjän rajalle.” ”Ukrainan länsimielinen 
johto on noussut valtaan USA:n tuella.” 

Venäjän hyökkäyssotaa on pyritty selittämään ja jossain määrin ehkä myös oikeut-
tamaan tällaisilla kannanotoilla. Kannanottoja voi lähestyä ainakin kahdesta näkö-
kulmasta. Ensimmäinen ovat kansainvälisten suhteiden tutkimuksen teoriat, siis 
yliopistoihmisten kehittämät näkemykset siitä, kuinka valtiot toimivat. Toinen on 
puolestaan argumenttien loogisuus. 

Jos yksinkertaistamme hieman, voimme eritelle kolme tapaa, joilla kansainväli-
sen politiikan tutkimuksessa hahmotetaan maailmaa. Ensimmäinen on liberalismi, 
jossa ihmiset nähdään pohjimmiltaan rauhaa haluavina yksilöinä. Liberalismi päät-
telee tästä, että tukemalla kansallisia demokraattisia järjestelmiä tuemme myös libe-
raalin maailmanjärjestyksen syntyä, jonka myötä myös sodat vähenevät tai loppu-
vat kokonaan. Toinen on realismi, jossa maailma ja ihmiset oletetaan pohjimmil-
taan pahoiksi ja väkivaltaisiksi. Tällöin valtiot nähdään omaa etuaan tavoittelevina 
yksikköinä ja maailmanjärjestys valtioiden välisenä kilpailukenttänä. Kolmas on 
rationalismi, jossa valtioiden nähdään toimivan tavoitehakuisesti, sovittaen keinot 
ja päämäärät yhteen jonkinlaisen panos-tuotossuhde laskennan keinoin. 

Liberalismi, realismi ja rationalismi ovat keskenään kilpailevia teorioita ja koulu-
kuntia. Ne ovat teorioita siinä mielessä, että ne pyrkivät selittämään valtioiden toi-
mintaa; ne ovat koulukuntia siinä mielessä, että kukin väittää oman selityksensä 
olevan oikea tai ainakin paikkansapitävämpi kuin muiden koulukuntien esittämät 
teoriat. 

Vaikka teorioiden pohjalta voi pyrkiä ennustamaan valtioiden toimia, tai jopa jäl-
kiviisaasti sanomaan, että jokin tapahtuma oli odotettua teorian valossa, teorioista 
ei kuitenkaan voi johtaa oikeutusta valtioiden toimille. Monet varsinkin realismia 
ja rationalismia edustavat tutkijat ovat esittäneet, että ottaen huomioon länsivalto-
jen toimet kylmän sodan päättymisen jälkeen, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ollut 
yllätys. Näissä analyyseissä tai kommenteissa on tuntunut olevan mukana ripaus 
ironiaa: ”Minähän varoitin, että hullu koira kyllä puree, kunhan sitä ärsyttää tar-
peeksi.” 

Sama ongelmallisuus toistuu yksittäisissä argumenteissa, joita sotaa kommentoi-
neet ovat esittäneet. Ukrainan nykyinen johto on varmasti hyötynyt Euroopan uni-
onin ja USA:n tuesta. Tuki on voinut olla jopa edellytys sille, että he ovat nous-
seet valtaan. Vaikka näin olisi, niin tästä ei voi kuitenkaan päätellä, että Venäjän 
tekemä ”sotilaallinen interventio” Ukrainan johdon vaihtamiseksi olisi oikeutettu. 
Jos Ukrainan nykyinen johto ei ole legitiimi, ongelma tulee korjata muuten kuin 
aloittamalla sota. 

Olemme lukeneet lehdistä Venäjän sotarikoksista. Myös Ukrainan on väitetty 
käyttäneen kyseenalaisia sotataktiikoita. Sotilaita on esimerkiksi sijoitettu sairaaloi-
hin tai muihin siviilikohteisiin, mikä on lisännyt Venäjän pommitusten siviiliuhrien 
määrää. Vaikka Ukraina olisi toiminut näin, tästä ei voi päätellä, että Venäjän olisi 
tämän vuoksi ”pitänyt” pommittaa siviilejä ja että uhrit ovat näin ollen Ukrainan 
kontolla. Venäjän ei ole pakko tulittaa siviilikohteita, kuten sen ei ole pakko tulittaa 
mitään tai ketään Ukrainan maaperällä. 

Kolmas useasti toistuva argumentti on se, että NATO:n ja Euroopan unionin län-
silaajentuminen Venäjän rajalle ovat luoneet turvallisuusuhan johon Venäjä nyt 
reagoi. Venäjä voi toki aidosti kokea Ukrainan länsimaistumisen turvallisuusuhaksi, 
mutta tästä ei voi päätellä, että Venäjällä olisi oikeus hyökätä Ukrainaan. Kyseinen 
argumentti jatkaa kylmän sodan aikaista etupiiriajattelua. Argumentin esittäjät ovat 
usein kotoisin muualta kuin Venäjän rajavaltiosta. Heillä ei siis ole pelissä mitään 
henkilökohtaista. Jos taas puolestaan argumentin esittää esim. suomalainen, tällöin 
herää kysymys siitä, haluaisiko hän Suomen liitettävän osaksi Venäjää. 

Sotien välttäminen on tietenkin hyvä tavoite ja tapahtumien syitä on suotavaa 
pohtia. Historian tutkimuksen tarkoitushan on oppia, jotta voisimme näin välttää 
menneisyyden virheet. Toivoisin kuitenkin, että julkiseen 
keskusteluun osallistuvat tahot tuovat omat lähtökohtansa 
ja tarkoitusperänsä selkeästi esiin. Näin vältytään tarpeelta 
lukea rivien välistä, sekä samalla mahdollisilta väärinym-
märryksiltä. 

 Tomi Tuominen  
Kirjoittaja on reservin luutnantti 

ja oikeustieteen tohtori
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Mitä SRA on?
Sovellettu Reserviläisammunta (SRA) on vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen 
jäsenille tarkoitettu toiminnallista ja tuvallista aseenkäsittely- ja ampumataitoa sekä 
aseiden käyttöä kehittävää ja mittaavaa urheiluammuntaa. Lajin juuret ovat Eversti 
Cooperin USA:ssa 1950-luvulla perustamassa IPSC/Practical-ammunnassa, mitä 
ammutaan myös Suomessa Suomen Ampujainliiton alaisena lajina. SRA kehittyi 
omaksi lajikseen vastaamaan paremmin Suomalaisen reservin ampumataidon yllä-
pitämiseen ja parantamiseen.

SRA-ammunta aloitetaan aina ampujankurssilla, minkä lopussa on teoriakoe ja 
viiden rastin käytännönkoe, millä mitataan ampujan turvallista aseenkäsittelyä. 
Käytännönkokeessa yksikin turvallisuusrike estää kokeen läpäisyn.

SRA:ssa käytetään pääasiassa itselataavaa reserviläiskivääriä tai karbiinia, pis-
toolia ja haulikkoa sekä tarkkuuskivääriä. SRA SM-kilpailuissa on 12 rastia, joissa 
ampujien keskinäinen paremmuus ratkaistaan ns.osumakertoimen kautta. Osuma-
kerroin lasketaan kustakin ampumatehtävästä saadut taulupisteet jakamalla ampu-
miseen käytetyllä ajalla. Tarkkuuden lisäksi myös ampumisen nopeudella on suuri 
merkitys.

Laji on kehitetty 1990-luvun alussa omaksi lajikseen, mutta se muistuttaa Prac-
ticalia, joka Suomessa on Suomen Ampujainliiton alainen laji. Monet SRA ampu-
jat harrastavatkin SRA:n lisäksi mm. Practicalia.Lappiin laji rantautui vuonna 1995. 

SRA ampujia on Reserviläisurheiluliiton rekisterissä nykyisellään reilut 11 000 
ampujaa. Uusia harrastajia lajiin tulee vuosittain 1000 ampujan vauhtia. Ukrainan 
sota on vaikuttanut tänä vuonna selvästi siihen, että myös SRA ampujankoulutuk-
siin tulijoita on enemmän kuin voidaan ottaa.

Lajin kattojärjestönä Suomessa on Reserviläisurheiluliitto, joka on Suomen Olym-
piakomitean jäsenjärjestö. Maanpuolustusjärjestöjen (RUL, RES, MPKL) jäsenet 
ovat automaattisesti jäsenjärjestöjensä kautta mukana ResUl:n kilpailutoiminnassa. 

• SRA-ampujia on Suomessa noin 11500
• SRA-tuomareita on noin 1400
• SRA-kouluttajia on noin 170
• SRA-Ylituomareita on noin 40
• Naisia SRA harrastajista on vajaa 300
• Uusia ampujia runsaat tuhat vuodessa

SRA SM-kilpailut 2022 
ammuttiin Rovajärvellä
Sovelletun Reserviläisammun-
nan Suomen mestaruuskilpailut 
ammuttiin tänä vuonna Lapissa 
Rovajärven ampumakenttäalu-
eella 6. – 7.8.2022. Kilpailujen 
järjestelyistä vastaavat Reservi-
läisurheiluliitto, Lapin Reser-
viupseeripiiri ja Lapin Reservi-
läispiiri yhteistyössä Jääkäripri-
kaatin sekä Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen kanssa. 

Reserviläisurheiluliitto on 
Suomen Olympiakomitean 
jäsenjärjestö. Kilpailuihin osal-
listui tänä vuonna kaikkiaan 235 
ampujaa ympäri Suomea. Kil-
pailun toimitsijat ampuvat jo 
4.–5.8.2022 ns. toimitsijoiden 
esikilpailun ja itse pääkilpailu, 
mihin ampujat on karsittu maan-
puolustusjärjestöjen piirikilpai-
luissa lauantaina 6.8. ja sunnun-
taina 7.8.2022.

Jarkko Laukia otti 
omansa

Viime vuoden voittaja Keski-
Suomen Reserviläispiiriä edus-
tava Jarkko Laukia, joka on myös 
vuoden 2018 IPSC (kansainväli-
nen practical ampumaliitto) hau-
likon ja 2019 IPSC kiväärin maa-
ilman mestari, otti myös tämän 
vuoden kisassa avoimen luokan 
sekä yli 50-vuotiaiden mestaruu-
den.  Samalla hän oli kaiken kaik-
kiaan kilpailujen paras ampuja. 

Avoimessa luokassa hopealle sijoit-
tui Pirkanmaan Reserviupseerei-
den Anssi Vääriskoski ja pronssille 
niin ikään Pirkanmaan Reserviup-
seereita edustanut Kim Leppänen.

Etelä-Pohjanmaan Reserviläis-
piirin Sami Hautamäki, joka on 
IPSC:n maailmanmestari vuo-
delta 2019, hopeamitalisti vuo-
delta 2017 ja Euroopanmestari 
vuodelta 2015, voitti vakioluo-
kan Suomen mestaruuden. 

Kilpailusta löytyi myös muita 
Practicalissa menestyneitä urhei-
lijoita, kuten IPSC:n maailman-
mestari vuodelta 2015 haulikosta 
Pirkanmaan Reserviupseereiden 
Kim Leppänen, joka avoimen 
luokan pronssin lisäksi voitti 
TST-sarjan mestaruuden. 

Hieno mahdollisuus 
lappilaisille reserviläisille
SRA SM-kisat olivat hieno tilai-
suus lappilaisille SRA harras-
tajille. Lähtökohtaisesti Lapista 
pääsee vuosittain kilpailukiintiön 
puitteissa mukaan neljä Reservi-
läispiirin ampujaa ja kaksi Reser-
viupseeripiiristä. Nyt kohdennet-
tiin varsinaisen ilmoittautumis-
ajan jälkeen otettuja lisäpaikkoja 
lappilaisille ampujille yhteensä 
kolme paikkaa. Kun huomi-
oidaan myös toimitsijakisassa 
ampuneet järjestelyihin osallis-
tuneet lappilaiset sekä Puolustus-

voimien joukkueessa ampuneet 
lappilaiset alan harrastajat, niin 
SM-kisakokemusta pääsi hank-
kimaan reilut 30 harrastajaa.

Paras lappilainen oli 28. par-
haaksi ampujaksi kaiken kaikki-
aan yltänyt Rovaniemen Reservi-
läisten Ville Maununiemi, sijalla 
81 oli RoiRes Henri Sankala ja 
sijalla 109 Tornion Reserviläisten 
Jari Emas.

Yhteisöllinen talkoohenki 
on SRA SM-kisojen 

elinehto
Kilpailuorganisaatiossa oli kaik-
kiaan 93 toimitsijaa, joiden 
lisäksi Maanpuolustuskoulu-
tuksen muonituskurssilla oli 
mukana kuusi henkilöä. Ilman 
tämän joukon viikon mittaista 
aherrusta ei kilpailuja olisi saatu 
järjestettyä. Kilpailun keskei-
senä henkilönä oli ratamestarina 
hyvin onnistunut ja kehuja suun-
nittelemistaan rasteista saanut 
Sampo Mattila Oulusta. 

Yhtään vähemmälle huomi-
olle ei voida jättää Jääkäriprikaa-
tin asettamaa varoupseeria kap-
teeni Aku Saarelaista, jota tehtä-
vässä auttoi varmasti sekin, että 
hän SRA ampujana ja tuomarina 
tiesi enemmän kuin hyvin, mistä 
lajissa on kysymys. Rastipaikko-
jen sijoittelu hänen toimestaan 
mahdollisti sen, että ammun-

KILPAILUOHJELMA
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nat voitiin turvallisesti järjestää 
varomääräysten mukaisesti poik-
keuksellisen leveillä ampumasek-
toreilla. Toki tämä edellytti ras-
tien sijoittamista laajalle alueelle.

Valtaosaan kisan 12 rastista 
saapuivat rastitoimitsijat ympäri 
maata. Kauimmaiset Vantaan 
Reserviläisistä. Varsinkin nykyi-
sillä polttoaineen hinnoilla 
tämän kunnioitettava uhraus 
niin ajankäytöllisesti kuin talou-
dellisestikin. Ilman tätä yhteisöl-

listä talkoohenkeä ei kisoja saa-
taisi järjestettyä. 

Kiitän vielä kerran kaikki kil-
pailijoita, toimitsijoita sekä tapah-
tumaa tukeneita yrityksiä, Reser-
viläisurheiluliittoa, Jääkäriprikaa-
tia ja Maanpuolutuskoulutusta.

Rovajärvi vaikenee ja luovuttaa 
järjestelyvastuun Pohjois-Karja-
laan, missä ensi vuoden kisat jär-
jestetään Sotinpuron ampuma-
alueella.

Tero Hyttinen

Tulokset:
Avoin luokka
1. Jarkko Laukia Keski-Suomen Reserviläiset  100,00 %
2. Anssi Vääriskoski Pirkanmaan Reserviupseerit    95,01 %
3. Kim Leppänen Pirkanmaan Reserviupseerit    92,33 %

Vakio luokka
1. Sami Hautamäki Etelä-Pohjanmaan Reserviläiset     90,60 %
2. Heikki Tikkanen Uudenmaan Reserviläiset    85,92 %
3. Veli Rantanen Pohjois-Savon Reserviläiset  85,76 %

Naisten sarja
1. Reetta Paavola Pohjois-Pohjanmaan Reserviläiset   67,68 %
2. Lilian Telanne Etelä-Hämeen Reserviläiset  66,77 %
3. Anne Hautamäki Etelä-Pohjanmaan Reserviläiset   64,09 %

Yli 50-vuotiaiden sarja
1. Jarkko Laukia Keski-Suomen Reserviläiset  100,00 %
2. Antti Seppänen Pohjois-Savon Reserviupseerit    82,04 %
3. Ari Woivalin Pirkanmaan Reserviläiset     75,70 %

7.62 sarja
1. Ville Broman Etelä-Karjalan Reserviläiset  75,41 %
2. Mikko Vähäkainu Uudenmaan Reserviläiset     73,13 %
3. Jesse Kallio Pohjois-Karjalan Reserviläiset   69,99 %

TST sarja
1. Kim Leppänen Pirkanmaan Reserviupseerit  92,33 %
2. Eero Kaaja Pirkanmaan Reserviupseerit  88,50 %
3. Sami Saarinen Aawee Oy      86,10 %

Joukkuekilpailu
1. Pirkanmaan Reserviupseerit   3131,0817 p
2. Etelä-Hämeen Reserviläispiiri   2960,8032 p
3. Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri   2953,6933 p
- -
29. Lapin Reserviläispiiri 1    2107.3021 p
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Kesäloman ensimmäisenä 
päivänä Lauri sai puhe-
lun kapteeni Aku Saarelai-
selta Lapin aluetoimistosta, 
jossa Aku tarjosi kahdelle 
kadetille mahdollisuutta 
osallistua kutsuvieraina 
SRA:n SM kilpailuihin 
toimitsijasarjassa. Pikai-
sen rekrytointikierrok-
sen jälkeen kävi ilmi, että 
Lauri oli ainut SRA-statuk-
sen omaava kadetti, jolle 
kyseinen ajankohta sopi, 
joten hän valikoitui luon-
tevasti toiseksi lähtijöistä. 
Onneksi kutsuvieraana oli 
mahdollista päästä ampu-
maan myös IPSC turval-
lisen ampujan statuksella, 
joka mahdollisti Riinan 
osallistumisen, eikä Lauri 
joutunut lähtemään yksin 
matkaan.

Kilpailumatkan vaati-
mat järjestelyt hoituivat 
kivuttomasti Maanpuo-
lustuskorkeakoulun hen-
kilökunnan kanssa. Kurs-
simme johtaja oli lomansa-
kin aikana tavoitettavissa ja 
oli välittömästi myöntyväi-
nen Laurin tiedustellessa 
mahdollisuutta osallis-
tua kilpailuun muutaman 
opetuspäivän kustannuk-
sella. Kadettikoulun johta-
jan, eversti Teemu Nurme-
lan kanssa aiemmin käyty-
jen keskusteluiden perus-
teella tämä edustaa kadet-
tikoulun yleistä linjaa: 
tulevien upseerien ammat-
titaidon kannalta aktiivi-
sesta ampuharrastuksesta 
on vain hyötyä. Kadet-
tien koulutusohjelma on 
hyvinkin tiivis, jolloin pal-
veluksen puitteissa ampu-
makoulutukseen käytet-
tävä aika on valitettavan 
vähäinen. Santahaminassa 
ampumaradat ovat onneksi 
lähellä, eikä omatoimiselle 
harjoittelulle ole käytän-
nössä muita esteitä kuin 
muut vapaa-ajasta kilpaile-
vat aktiviteetit.

Pitkän junamatkan jäl-
keen saavuimme Rovanie-
men juna-asemalle. Park-
kipaikalta bongasimme 
tutun näköisen mattavih-
reän Toyota Hiluxin, jonka 

kyytiin hyppäsimme. Mat-
kalla Rovajärven ampuma-
alueelle Aku esitteli meille 
Rovaniemeä, mainos-
taen samalla Jääkäripri-
kaatin erinomaisuutta pal-
veluspaikkana. Ampuma-
alueen maasto puhui 
myös pohjoisen puolesta: 
keväällä Syndalenin ampu-
maharjoituksessa tutuksi 
tullut varusteiden sisään 
hivuttautuva hiekka ei olisi 
täällä ongelma. Toisaalta 
Vuosangan talviharjoituk-
sessa suksien pohjiin tart-
tunut nuoskalumi oli myös 
hyvin muistissa. Puolensa 
ja puolensa.

Päästyämme alueelle 
veimme varusteet majoi-
tukseen, vaihdoimme vaat-
teet maastokelpoisempiin 
ja lähdimme kohdista-
maan Akun meille järjestä-
miä Aimpointin punapis-
tetähtäimillä varustettuja 
RK62 M1 rynnäkkökivää-
reitä. Majoituksen ollessa 
ampuma-alueella, ei Hei-
nuvaaran ampumaradalle 
ollut pitkä matka ja pian 
olimmekin jo saaneet aseet 
kohdilleen. Aku järjesti 
käyttöömme myös hauli-
kon, josta meistä kadeteista 
kummallakaan ei ollut juu-
rikaan kokemusta. Koh-
distuksien jälkeen pääsim-
mekin ampumaan laati-
kollisen totuttautumispat-
ruunoita ja Akun ohjauk-
sella saimme aseenkäsitte-
lyn kilpailukuntoon. Illan 
päätteeksi lipastimme pat-
ruunat valmiiksi majoituk-
sessa sekä kävimme läpi 
etukäteen annettuja rasti-
kuvauksia.

Olimme kuulleet majoit-
tuvamme Esiupseerita-
loon, jonka nimi herätti 
nuorten kadettien mie-
lissä mielikuvia sotilaspal-
velijoiden petaamista sän-
gyistä ja itsestään täytty-
västä jääkaapista. Vaikka 
totuus ei aivan yltänyt 
tähän, kauas ei jääty. Vaik-
kei jääkaappi pursunnut 
virvokkeita, sellainen oli 
käytettävissä ja sauna oli 
vain kivenheiton päässä 
majapaikasta. Illat kuluivat 

Kutsuvieraina kisoihin

tuvan pöydän ääressä lipas-
tamisen ohella muiden 
rakennuksessa majoittu-
vien kollegoiden kanssa 
enemmän tai vähemmän 
henkeviä puhuessa, ja len-
nokkaat keskustelut venyt-
tivätkin nukkumaanme-
noa iltana jos toisenakin.

Ensimmäinen kilpailu-
aamu alkoi tutulla ja tur-
vallisella puuroaamiai-
sella, joka vietettiin hentoi-
sen jännityksen ilmapiirin 
vallitessa. Olimme molem-
mat ensimmäistä kertaa 
SRA-kilpailuissa, vieläpä 
SM-kilpailuissa, edustaen 
samalla kadetteja aktiivis-
ten reserviläisten ja van-
hempien upseerien edessä. 
Kilpailun rasteja kierret-
tiin partioittain. Riina liit-
tyi tuttujen reserviläisten 
matkaan ja Lauri päätyi 
Puolustusvoimien parti-
oon. Hänen lisäkseen par-
tioon kuuluivat kenraali-
majuri (evp.) Jukka Sonni-
nen, Lapin aluetoimiston 
päällikkö everstiluutnantti 
Petri Sipilä, sekä Sodanky-
lässä kouluttajana työsken-
televä ylikersantti T. Lauri 
oli tavannut Sonnisen pari 
kuukautta aiemmin Upsee-
rien ampumayhdistyksen 
kesämestaruuskilpailuissa, 
joten hän tiesi jo entuu-
destaan Sonnisen olevan 
rentoa kilpailuseuraa ja 
uskalsi jättää tapahtuman 
luonteeseen sopimattomat 
turhat muodollisuudet heti 
esittelyiden jälkeen.

Ensimmäisenä kilpailu-
päivänä ammuttiin kah-
deksan rastia. Rastit olivat 
kivääri-, pistooli- tai hau-
likkorasteja ja joukkoon 
mahtui myös yksi tarkka-
ammuntarasti. Vaikka etu-

käteen mietitty tavoite 
ei ollut niinkään kilpai-
lussa menestyminen vaan 
ampujana kehittyminen, 
oli suorituspaine koh-
talainen Laurin siirty-
essä ensimmäisellä rastilla 
ampumavuoroon. Viimei-
sen laukauksen kajahdet-
tua jännityksen oli jo kor-
vannut ampumisen riemu, 
eikä suoritustakaan tar-
vinnut hävetä tulevien kol-
legoiden edessä. Ensim-
mäisten rastien jälkeen 
Hiluxissa vallitsi vapautu-
neempi ilmapiiri ja keskus-
telunaiheet soljuivat suju-
vasti edeltäneen rastin suo-
ritusten puimisesta, Puo-
lustusvoimien koulutus-
järjestelmän kehittämi-
seen. Itse ampumisen jäl-
keen tulevien kollegoiden 
kanssa sotakoulun ulko-
puolella vietetty aika olikin 
matkan parasta antia.

Riina taas ampui reser-
viläisten partiossa. Tun-
nelma autossa oli varsin 
rento alusta asti, koska 
kyseessä oli kokenut 
porukka. Rento tunnelma 
helpotti myös nuoren ensi-
kertalaisen kilpailujänni-
tystä, joka iski vasta ”lataa 
ja varmista” -komennon 
jälkeen, mutta helpotti aina 
rastin ensimmäisten lauka-
usten jälkeen. Kokeneiden 
reserviläisten suorituksista 
oli hyvä ottaa mallia erityi-
sesti liikeratojen suunnitte-
lussa ja heiltä tulikin paljon 
hyvää oppia.

Rasteilla tuli onnistu-
misia, pettymyksiä sekä 
paljon uusia kokemuk-
sia ja uutta oppia. Tarkka-
ammuntarasti oli Riinalle 
uusi ja opettavainen koke-
mus. Hän ei ollut koskaan 

aiemmin kokeillut tarkka-
ammuntaa, joten uutta 
oppia tuli esimerkiksi täh-
täinkaukoputken käytöstä 
sekä tuulen vaikutuksesta 
luodin lentorataan pidem-
mällä etäisyydellä. Onnek-
semme rastilla oli käytettä-
vissä lainakivääri, emmekä 
joutuneet koettelemaan 
rynnäkkökiväärin suori-
tuskykyä 500m matkalla.

Myös pumppuhauli-
kolla ampuminen oli Rii-
nalle uutta. Onneksi 
saimme kokeilla haulik-
koa keskiviikkoiltana, jotta 
aseen hallintalaitteet olivat 
kisassa tutummat. Riina 
oli aiemmin ampunut vain 
puoliautomaattihaulikolla, 
joten alkuun hän unohti 
muutaman kerran pum-
pata haulikkoa laukaus-
ten välillä. Toisella haulik-
korastilla homma sujui jo 
huomattavasti paremmin, 
kun ase alkoi tulla tutuksi. 

Pistoolirasteista kiin-
nostavin oli liikkuvia maa-
leja sisältänyt rasti. Rasti 
oli haastava, mutta Riina 
saavutti itselleen asetta-
mat tavoitteet siinä, joten 
onnistumisiakin mahtui 
joukkoon. Toisen pistoo-
lirastin viehätys piili mah-
dollisten toteutustapo-
jen monipuolisuudessa. 
Kyseinen rasti, kuten moni 
muukin rasteista, haastoi 
miettimään toteutustapaa, 
jotta maalit tulisi ammut-
tua mahdollisimman järke-
vässä järjestyksessä. Välillä 
ennen ampumista suunni-
teltu ampumisjärjestys tai 
liikesuunnitelma unohtui 
ampumisen aikana, joten 
silloin tällöin pääsi sovelta-
maan kesken rastin.

Kiväärirastit olivat hyvin 

monipuolisia. Välillä piti 
ampua täysin uusista 
ampuma-asennoista ja 
ampumaetäisyydet vaihte-
livat muutamasta metristä 
jopa kolmeensataan met-
riin saakka. Juuri moni-
puolisuus ja vaihtelevuus 
teki kilpailusta mielenkiin-
toisen ja haastavan. Vas-
taavia yksilön ampumatai-
toa haastavia harjoitteita 
ei ole mahdollista toteut-
taa palvelusammuntoina, 
sillä vaativa koulutusaika-
taulua ei yksinkertaisesti 
mahdollista ammuntojen 
rakentamista ja ammutta-
mista. Tässä kohtaa onkin 
hyvä kiittää kilpailut järjes-
tänyttä harrastajista koos-
tunutta talkooväkeä, jotka 
olivat korvauksetta käyt-
täneet aikaansa ja asian-
tuntemustaan erinomaisen 
ampumatapahtuman jär-
jestämiseen.

Kilpailut olivat erittäin 
antoisa kokemus ja innos-
tivat yhä enemmän oma-
toimiseen ammunnan har-
joitteluun. Kilpailijoiden 
kova taso lujitti luottoa 
aktiivisten reserviläisten 
suorituskykyyn ja pyytee-
tön yhteisen hyvän eteen 
tehty työ nostatti varmasti 
jokaisen osallistujan maan-
puolustustahdon uusiin 
korkeuksiin. Monipuoliset 
rastit haastoivat aseenkä-
sittely- ja ampumataitoja, 
sekä herättivät ajatuksia 
oman ampumaharjoittelun 
kehittämisestä. Reissusta 
jäi paljon kotiin vietävää ja 
on varmaa, etteivät nämä 
kilpailut jää kummankaan 
kadetin viimeisiksi.

kadetit 
Lauri ja Riina
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Tarkasti, mutta nopeasti kohti 
sotavalmista joukkoa
Kranaat inheit inkomp-
panian kertausharjoituk-
seen on valmistauduttu tii-
viisti vuoden alusta alkaen. 
Käsky saapua elokuun 
lopulla järjestettävään har-
joitukseen saavutti reser-
viläiset helmikuun aikana. 
Komppanian rungon muo-
dostavat vuosina 2018-2021 
varusmiespalveluksesta 
kotiutuneet reserviläiset.

Kertausharjoitus on 
kyseiselle joukolle ensim-
mäinen. Harjoitus tulisi 
olemaan myös ensimmäi-
nen kerta, kun joukko 
pääsee toimimaan koko-
naisena yksikkönä puo-
likkaan tai erillisen jouk-
kueen sijaan. Kranaatin-
heitinkomppania muo-
dostaa kevyen patteriston 
sekä jääkärikomppanioi-
den kevytheitinjoukkuei-
den kanssa taisteluosaston 
epäsuorantulen orgaanisen 
voiman. Näin ollen koko 
yksikön toiminnan harjoit-
telu on taisteluosaston suo-
rituskyvyn kannalta erit-
täin tärkeä asia. 

Taival alkuvuodesta ker-
tausharjoituksen päätösti-
laisuuteen on ollut vaihe-
rikas. Johtoajatuksena on 
koko ajan säilynyt kuiten-
kin kranaatinheitinkomp-
panian saattaminen sota-
valmiiksi joukoksi. Jou-
koksi, joka kykenee toimi-
maan itsenäisesti kokonai-
sena yksikkönä.

Kuten reserviläisille aloi-
tusoppitunnilla korostet-
tiin; tarkkuus ja oikeat suo-
ritteet ensin, vasta sitten 
nopeus.

Vapaaehtoinen 
valmistava harjoitus, 
ensimmäinen etappi 

matkalla sinne
Kuukausi ennen varsi-
naista kertausharjoitusta 
järjestettiin vapaaehtoisuu-
teen perustuvat harjoitus, 
johon kutsuttiin yksikön 
avainhenkilöstöön kuulu-
via johtajia. Kutsuttuja oli 
yhteensä reilu 70, joista 
19 saapui riviin. Ymmär-
rettävästi kesälomakau-
den viikonloppuna jär-
jestettyyn harjoitukseen 
ei saatu kaikkia paikalle, 
mutta jokaisesta joukku-
eesta oli edustusta. Paikalle 
saapuvien reserviläisten 
kasvoilta oli havaittavissa 
jännitystä, mutta myös 
innostusta. Nopeasti jou-
kosta löytyikin entisiä pal-
velustovereita ja yhteinen 
sävel alkoi löytyä. Varustei-
den noudon jälkeen ryh-
dyttiin heti pureutumaan 
komppanian henkilöstöön 

ja materiaaliin. Kerrat-
tiin myös nopeasti joukon 
taktiikkaa ja käyttöperi-
aatteita. Päällikkö pääsi 
puhuttamaan omaa jouk-
koaan ensimmäistä kertaa.

Vapaaehtoisen har-
joituksen tärkeimmäksi 
tavoitteeksi asetettiin 
komppanian materiaalin 
valmistelu. Lisäksi tarkas-
tettiin paikalla olevien hen-
kilöiden sodanajan sijoi-
tukset ja muokattiin tais-
telujaotusta. Listoja pera-
tessa huomattiin monen 
sijoituksen muuttuneen 
jonkin verran varusmies-
palveluksen jälkeen. Pääl-
likön johdolla kokoonpa-
nosta muokattiin mahdol-
lisimman toimiva. Sellai-
nen, jolla kyettäisiin suo-
rittamaan ensimmäinen 

tehtävä mahdollisimman 
hyvin. Samalla järjesteltiin 
tehtäviä siten, että joukon 
ajoneuvot ja kalusto saatai-
siin liikkumaan tilanteessa 
kuin tilanteessa. Osa hen-
kilöstöstä pääsi myös ker-
taamaan oman tehtävänsä 
taitoja kertauskoulutuk-
sessa. 

Joukkuemateriaalin 
valmistelu, kaluston 

määrä realisoituu
Joukkueen kalustolistaa 
katsoessa ei vielä hahmot-
tanut miten paljon eri-
laista materiaalia kullekin 
kuuluu. Määrä realisoitui 
varastolla, kun aloitettiin 
materiaalin laskeminen 
ja tarkistaminen. Paljon 
tuttua materiaalia, mutta 
myös täysin tuntemat-

tomia välineitä ja varus-
teita. Viesti-, ase-, lää-
kintä-, kenttämuonitus-, 
kenttämajoitus- ja pionee-
rimateriaalia tarkastel-
lessa monella heräsi muis-
toja varusmiespalveluk-
sen ajalta. Niin hyviä, kuin 
huonojakin. 

Kouluttajien ohjauk-
sessa kaikkien joukkuei-
den materiaali saatiin kui-
tenkin tutuksi ja valmiiksi 
kontteihin varsinaista ker-
tausharjoitusta varten. 
Päätyön valmistelussa teki-
vät joukkueiden johtajat 
sekä varajohtajat. Kuten 
henkilöstön, myös mate-
riaalin osalta työtä tehtiin 
itselle, jotta joukkue olisi 
mahdollisimman valmis 
ensimmäiseen tehtävään. 
Pienellä porukalla kaluston 

valmisteluun meni koko 
päivä, vaikka huoltokes-
kuksen henkilökunta oli 
jo jaotellut materiaalin val-
miiksi. Kova, mutta myö-
hemmin tarkastellen erit-
täin tärkeä työ varsinaisen 
kertausharjoituksen onnis-
tumisen kannalta. 

Suunnitelmat 
muuttuvat, 

komppanian 
kertaus-

harjoituksesta 
suureksi 

kansainväliseksi 
MaavoimienVigilant 

Knife -taistelu-
harjoitukseksi

K e r t a u s h a r j o i t u k s e n 
rakenne muuttui vielä 
samalla viikolla, kun 
pääosa yksiköstä astui pal-

velukseen. Harjoitus liitet-
tiin osaksi yllätyksellistä 
kansainvälistä taistelu-
harjoitusta, joka järjestet-
tiin Lapin alueella. Yhtäk-
kiä Rovajärvelle oli suun-
taamassa oman komp-
panian lisäksi yli 2000 soti-
lasta, joista puolet olivat 
kansainvälisiä joukkoja. 
Alun perin ampumahar-
joitukseksi tarkoitettu ker-
tausharjoitus muuttuikin 
isoksi taistelu- ja ampu-
maharjoitukseksi. Ampu-
mapäivät vähenivät, mutta 
uusia elementtejä tuli roi-
masti lisää. Harjoitus tulisi 
sisältämään varusmiehiä, 
reserviläisiä, valmiusjouk-
koja ja kansainvälisiä jouk-
koja. Yksikön tulisi kyetä 
tukemaan taisteluharjoi-
tusta ja toteuttamaan kovat 
kranaatinheitinammunnat 
saman aikaisesti.

Perustaminen 
alkaa, valmistelujen 

merkitys korostuu
Kun viikonloppuna varus-
kunnan porteista astui 
sisään yksikön avainhen-
kilöstö, johtajat, viestimie-
het sekä kuljettajat, alkoi 
yksikkö valmistautumaan 
ruotsalaisen prikaatin 
hyökkäyksen tukemiseen. 
Valmisteluja tehtiin siten, 
että osastoittain toiminta 
onnistuu ja kyetään vas-
taanottamaan tulikomen-
toja ulkomaiselta joukolta. 

Koulutussuunnitelmaa 
katsoessa ei aikaa olisi tuh-
lattavana ennen kuin mie-
histö saapuu riviin. Vapaa-
ehtoisessa harjoituk-
sessa tehty työ osoittau-
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tui arvokkaaksi, kun mate-
riaalikontit saatiin kasar-
min pihalle joukkueittain, 
valmiina pakattavaksi ajo-
neuvoihin. Aikaa perusta-
miselle ei välttämättä olisi 
kovassa tilanteessa yhtään 
enempää, joten valmiste-
lujen merkitys korostuu. 
Johtajien tuli myös kyetä 
ottamaan oma joukkonsa 
johtoon ja tarttumaan toi-
meen heti alusta alkaen.

Suurimmat haasteet 
perustamisen alussa muo-
dostuivat ajoneuvoista. 
Täysvahvan kranaatinhei-
tinkomppanian ajoneuvo-
kalusto on runsas ja moni-
puolinen. Osan ajoneu-
voista puuttuessa, tai rik-
koontuessa jouduttiin tais-
telujaotusta muokkaa-
maan taas uudestaan. Ajo-
neuvojen vaihtaminen ja 
korjaaminen veivät oman 
aikansa, mikä aiheutti yli-
määräistä odottelua. Pitkän 
illan päätteeksi kuitenkin 
joka joukkueella saavutet-
tiin kyky siirtyä ensimmäi-
seen tehtävään.

Johtajat ja kuljettajat 
siirtyivät toiminta-alueelle 
sunnuntai-iltana ja aloit-
tivat tehtävän valmistelun 
sekä harjoittelun. Miehistö 
otettiin vastaan maanantai-

aamuna huoltojoukkueen 
ja henkilökunnan toimin. 
Aloitusoppituntien, varus-
tamisen ja rynnäkköki-
väärien kohdistamisen jäl-
keen joukko suuntasikin 
jo kohti Rovajärveä. Jotta 
perustaminen kaikkine 
toimenpiteineen onnistui, 
vaadittiin johtajilta aktiivi-
suutta ja toimeenpanoky-
kyä. Samaa tultaisiin tar-
vitsemaan myös ensim-
mäisessä tehtävässä.

Siirtyminen 
toiminta-alueelle, 
tehtävä sisään ja 

töihin
Kranaat inheit inkomp-
panian aloittaessa ensim-
mäisen tehtävänsä nousi 
heti esille osastoittain toi-
mimisen haasteet. Erityi-
sesti johtaminen ja huolto 
vaikeutuvat huomatta-
vasti, kun yksikkö toimii 
kahdella erillisellä alueella 
saman aikaisesti. Aiem-
min mainittu aktiivisuus ja 
oma-aloitteisuus korostui-
sivat kaikilla tasoilla.

Nopeasti eri saapu-
miseristä yhteen koottu 
yksikkö alkoi kuitenkin toi-
mimaan yhtenäisenä jouk-
kona. Kuten epäsuorantu-
len yksikössä aina, jokai-

sen panos ratkaisee, kyke-
neekö komppania suoritta-
maan sille annetun tehtä-
vän. Ilman yksittäisen tie-
dustelu- ja valmisteluosien 
taistelijan tarkkaa työtä ei 
komppania ammu minne 
tilataan. Ilman yksittäisen 
huoltojoukkueen traktori-
kuskin yömyöhään lastaa-
mia kranaatteja ei komp-
panialla ole ampumatarvi-
ketta. Sama pätee aina vies-
timiehistä keittäjiin ja lää-
kintämiehistä ja yksittäi-
siin ammusmiehiin. Listaa 
voisi jatkaa loputtomiin. 
Konkreettisina esimerk-
keinä harjoituksessa näh-
tiin miten virhe yksittäi-
sessä ajoneuvojen opas-
tuksessa voi viivästyttää 
koko yksikön toimintaa, 
tai miten yksittäisen taiste-
lulähetin aktiivisuus pika-
tilanteessa voi nopeuttaa 
yksikön toimintaa.

KRH- ammunnat, 
heitinmies oppii 

ampumalla
24 h miehistön saapumi-
sesta Sodankylän varus-
kuntaan kranaatinheitin-
komppania ampui ensim-
mäiset kranaatit. Tuliase-
matoiminnan harjoittelulle 
ei ollut paljon aikaa, mutta 

asiat tulivat joukolta selkä-
rangasta. Ampumavalmiu-
den saavuttaminen onnis-
tui joukolta itsenäisesti ja 
tuli oli alusta alkaen tark-
kaa. Alussa sai taas muis-
tella, että kuka tekee mitä 
ja miten paljon asiat vievät 
aikaa. Toiminta nopeutui 
kuitenkin huomattavasti 
ensimmäisten suoritusten 
jälkeen ja tekemiseen tuli 
roima annos varmuutta. 

Ennen ensimmäistä 
laukausta oli jännitystä 
ilmassa, mutta heitinryh-
mien leveät hymyt pölyn 
laskeuduttua kertoivat hel-
potuksesta; kyllä me tämä 
osataan!

Perustamisen jälkeiset 
ammunnat osoittivat yksi-
kön kaluston toimivan ja 
henkilöstön osaavan teh-
tävänsä. Joukkueiden toi-
mintaa ja tulen käyttäyty-
mistä testattiin myös rei-
lummilla tulimuodoilla. 
Tulenjohtamisesta vastasi-
vat reserviläiset, jotka suo-
riutuivat tehtävästään niin 
ikään erinomaisesti.

Harjoituksen 
purku, tuliasemasta 
palautuslinjastolle

Heti tilanteen päätyttyä 
siirryttiin harjoituksen 

purkuvaiheeseen. Komp-
pania koottiin hajaute-
tusta tuliasemaryhmityk-
sestä ampumakenttäalueen 
laidalta toiselle, jossa aloi-
tettiin joukkuemateriaalin 
palautukset. Hyvin organi-
soidusti, reippain suorituk-
sin materiaali saatiin las-
kettua, huollettua ja pakat-
tua varastoimista varten. 
Perustamisen toimenpi-
teistä oli selvästi otettu 
oppia ja materiaali saatiin 
valmisteltua nopeasti.

Illalla taistelujen uuvut-
tamaan joukkoa odotti 
paljon odotetut sauna sekä 
sotilaskotiauto. Pulahdus 
viileään Sarriojärveen oli 
omiaan puhdistamaan har-
joituksen pölyt harteilta. 
Ohessa arvioitiin johtajien 
sekä miehistön suorituksia 
harjoituksessa sekä käytiin 
palautekeskusteluja. Taiste-
lukyvyn palauttamisen jäl-
keen oltaisiin valmiita siir-
tymään varuskuntaan hen-
kilökohtaisen materiaalin 
palautusta ja harjoituksen 
päättämistä varten.

Loppusanat, 
yhtenäisenä 

yksikkönä kotiin
Kuten todettua, harjoi-
tuksen rakenne muuttui 

suunnitellusta viime met-
reillä. Se ei ollut kuiten-
kaan huono asia. Tarkkaan 
käsikirjoitetusta yksikön 
omasta ampumaharjoi-
tuksesta tuli vaihtelevia ja 
osin yllättäviäkin tilanteita 
sisältävä taistelu- ja ampu-
maharjoitus. Myös osas-
toittain toimimista pääs-
tiin todella testaamaan. 
Haastavat tehtävät testasi-
vat johtajien ongelmanrat-
kaisukykyä ja koko joukon 
kykyä mukautua vallitse-
vaan tilanteeseen. Saatiin 
paljon havaintoja yksikön 
suorituskyvystä, vahvuuk-
sista sekä puutteista. 

Päällimmäinen havainto 
niin yksikön päälliköltä 
kuin harjoituksen henki-
löstöltä oli se, että joukko 
osaa omat tehtävänsä. 
Tarkka, sekä oikeaoppinen 
toiminta alkoivat onnistua 
ja loppuvaiheessa suoritta-
miseen löytyi myös nope-
utta. Monta askelta kohti 
sotavalmista saatiin otettua 
ja mikä tärkeintä joukko 
poistui harjoituksesta yhte-
näisenä yksikkönä, ei erilli-
sinä joukkueina.

Arvoisat upseerit, vänrikit
Onnittelut erinomaisesti 
suoritetusta varusmiespal-
veluksestanne. Ikäluokas-
tanne ylennetään reser-
vin upseereiksi vain pieni 
joukko – tuo joukko on 
kuitenkin Suomen puo-
lustamisen kannalta ensi-
arvoisen tärkeä kerrot-
tuna vuosikymmenten ikä-
luokilla – teitä on kaikki-
aan tarvittava määrä johta-
maan tarvittaessa Suomen 
puolustusta. Reservin 
upseerit ovat kautta aikain 
olleet kenttäarmeijamme 
selkäranka – lähtien Vim-
pelin sotakoulun ajoilta. 
Haminassa osalle teistä on 
tuttu Tulipatterin audito-
rio, joka on nimetty Vim-
peliksi. Monia upseeriop-
pilaita sali lienee nähnyt? 
Enimmäkseen siellä on 
koulutettu tuliasemaup-
seereita ja tulenjohtajia 
– molemmat ovat asela-
jin tehokkuuden kannalta 
ensiarvoisen tärkeitä. 

Euroopassa on käyn-
nissä sota – julma sellai-
nen. Tuossa sodassa asela-
jeista on viimeisten viikko-
jen aikana noussut keski-
öön epäsuora tuli. Venäjä 
käy kulutussotaa, johon 
kuuluu kohteen täydel-
linen tuhoaminen sivii-
lejä myöten. Sodan julmat 

kasvot aukeavat teille 
medioiden kautta. Sodan 
julmuutta ja raakuutta 
on teille koulutuksenne 
aikana kuvattu – todelli-
suus on kuitenkin raaem-
paa, jonka voitte nähdä 
eri uutislähteiden välittä-
mänä. Venäjän joukkojen 
suorittamien raakuuksien 
mittaluokka voi olla teille 
käsittämätöntä, mutta sel-
laista sota oikeasti on, itäi-
sen naapurimme toimesta. 

Omaatte koulutuksenne 
kautta puolustusvoimi-
emme tuoreimpaan tie-
toon perustuvat sotaopit 
– käytännön taidot ja teo-
rian. Todellisessa tilan-
teessa teoria on osattava 
muuttaa käytännöksi. Tais-
telukentän tilanne muut-
tuu koko ajan ja silmänrä-
päyksessä. On pystyttävä 
reagoimaan ja nopeasti. 
Siihen teitä on myös val-
mennettu. 

Siirrytte nyt reserviin 
ja teidän reservin upsee-
riaikanne jatkuu aina 
60 ikävuoteen asti – ole 
valmis! Reservin aikanne 
on oikeasti pitkä. Siihen 
kuuluu lukuisia kertaus-
harjoituksia ja mahdolli-
sesti myös vapaaehtoisia 
sotilaskunnon ylläpitoon 
liittyviä harjoituksia. 

Tänään on kuitenkin 
juhlan aika. Lähes vuoden 
kestänyt palvelusaikanne 
on tuonut teille sotilastai-
tojen lisäksi ystävyyssuh-
teita ja ikimuistoisia ”intti-
kokemuksia”. 

Teidät on sijoitettu 
sodanajan kokoonpanoon. 
Nyt palvelleet palvelusto-
verinne kohtaatte seuraa-
vassa harjoituksessa. Pitä-
kää yhteyttä ”taistelijapa-
riinne”. Tositilanteessa on 

aina helpompaa ja tehok-
kaampaa toimia tutun hen-
kilön kanssa.

Suomen kesä on juuri 
alkamassa – nauttikaa siitä 
ja tehkää tulevaisuudes-
tanne komia. Kaikki ovet 
ovat teille periaatteessa 
juuri nyt avoinna. Tehkää, 
toimikaa ja tavoitelkaa! 
Sitä elämä on!

Rovaniemi 16.6.2022
Juho Mutka

Majuri, res. 
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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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Resul kehittää ampumalajeja, Falling Plates SM Mikkeli 2022

Heinäkuun helteissä 10.7. 
pidettiin Mikkelin Kyrön-
pellon ampumaradalla 
Falling Plates ammun-
nan Suomen mestaruuski-
sat. Osallistujat olivat suu-
relta osin tuttua keske-
nään, mutta Savon alueelta 
yhdistykset olivat saaneet 
harrastajien pariin ilahdut-
tavasti myös uusia nuoria 
urheilijoita. 

Kisan alkupuhuttelussa 
saatettiin viestiä kentälle 
siitä, että ehdotuksia lajien 
kehittämisestä ja uusien 
esittämistä kuunnellaan 
Resulissa, jotta myös maa-
ilmantilanteeseen vasta-
ten saadaan taistelijoiden 
ampumataitoa kehitettyä, 
ja samalla tarjottua mie-
lekkäitä tavoitteita harjoi-
tella ja kisailla.

Tiivistettynä lajissa juos-
taan noin 50m sekä kivää-
rissä, että pistoolissa, jonka 
jälkeen ammutaan kaatu-
vat peltimaalit mahdol-
lisimman nopeasti alas. 
Yksilölajit käydään kaksin-
taisteluperiaatteella. Kivää-
rissä on myös kolmehenki-
nen joukkuekisa pudotus-
periaatteella joukkue jouk-
kuetta vastaan. 

Osoitteesta https://resul.
fi löytyvät lajin nykyiset 
säännöt ja SM kisan 2022 
tulokset. Monipuolisesti 
eri ammuntalajeja harras-
tavat Kuopion reserviup-
seerien kilpailijat hallitsi-
vat H (yleistä) sarjaa. Avoi-
men luokan (optiikka sal-
littu) kiväärin ja pistoolin 
voitti Ilkka Holopainen, 
vakioluokan (rautatähtäi-
met) kiväärin voitti Janne 
Hyvärinen ja pistoolin 
Kuopion reserviläisten Ilpo 
Haatainen. Myös joukkue-
lajien kärkisijat menivät 
savolaisille. 

Mainittakoon kuiten-
kin, ettei voitto tullut kivää-

KRU joukkuekisaajat (Haatainen, Hyvärinen ja Holopainen) vauhdissa (Kuva: Janne Hyvärinen)

Pistooliampujat jännän edessä - kumpi ehtii ensin? (Kuva: Janne Hyvärinen)

Ampumapaikalle tulon nopeuden ratkaisee kivunsietokyky. (Kuva: Janne Hyvärinen)

rissä esimerkiksi Holopai-
selle kultalusikalla, sillä hän 

pääsi ensimmäiseltä karsin-
takierrokselta ”lucky luuse-

rina” jatkoon aikojen perus-
teella. Tämä kuvastaa hyvin 

lajin jännittävyyttä ja herk-
kyyttä. Erot kilpailijoiden 

välillä olivat todella pieniä.
H50 sarjaa hallitsi Joen-

suun reserviläisten koke-
nut Jorma Nuutinen, joka 
esimerkiksi kiväärissä 
juoksun jälkeen makuulle 
syöksyn jälkeen tarkasti 
rauhassa taistelijan tyyliin 
ensin sektorit vasemmalta 
ja oikealta. Tämän jälkeen 
hän paukutteli yhdellä lip-
paalla kaikki taulut alas.

Allekirjoittanut oli 
kauimpaa Lapista kisoi-
hin suunnannut ja pääsi 
H sarjan vakiokiväärissä 
pronssiotteluun. Pronssi 
ratkaistaan kerrasta poikki 
periaatteella. Ensimmäi-
nen veto Tampereen reser-
viläisten Arttu Niitty-
miehen kanssa päättyi 
yhtäaikaiseen viimeisen 
taulun pudotukseen. Rata-
tuomari ei kyennyt eroa 
välillemme saamaan, jol-
loin ottelu uusittiin. Niin-
hän siinä kävi, että jouduin 
kisojen jälkeen iffailemaan 
hieman ärsyttävää neljättä 
sijaa: ”Kyllä se muuten, 
mutta krampannut taka-
reisi hidasti..”. 

Alkujaan lajia on har-
rastettu sotilaiden välillä 
pelkästään joukkueki-
sana. Muun muassa Eng-
lannissa on vuosittain iso 
lajin kansainvälinen tapah-
tuma. Falling Plates on 
sikäli oiva laji ampua myös 
Lapissa, koska useimmilla 
radoilla ohjesääntö mah-
dollistaa päätyvallin välit-
tömässä läheisyydessä ole-
vien, kiväärikaliberit kestä-
vien peltimaalien ampumi-
sen. Pistooliradoilla tilanne 
on monesti sama. Resulista 
saa lisätietoa ratalaitteista 
lajiin. Niitä voi muuten 
myös siirtää radalta toi-
selle. Kaiken kaikkiaan 
mukava kilpailupäivä kesä-
lomareissun lomassa.

Tekstit: Pasi Oikarinen

Lapin reservipiirien mestaruuskilpailut kenttäammunta
Kenttäammunta 150 m kolmiasentoinen  makuu,  polvi,  pysty

Pulttilukko
H 50
1. Mika Tikkanen Roi Res   84,  70,  68        222
2. Rauno Simula Keminmaan Res  81,  84,  46 211

H 60
1. Kari Nevala Roi Res   84,  77,  53 214
2. Pasi Ruokanen Roi Res   79,  41,  27 147

H 65
1. Erkki Ruokanen Roi Res   30,    38,  30 98

H 70
1. Atte Kananen Roi Res   74,  20,  32 126

Itselataava kertatuli 
H
1. Henri Oinas   Keminmaan Res  71,  62,  40 173

H 50
1.  Rauno Simula Keminmaan Res  98,  78,  69 245
2. Markku Karjalainen   Roi Res  83,  80,  19 182

H 60
1. Hannu Oinas  Keminmaan Res  89,  68,  78 235
2. Pasi Ruokanen Roi Res   72,   38,  37 147

H 65
1. Erkki Ruokanen Roi Res   68,  72,  51 191

H 70
1. Atte Kananen Roi Res   91,  78,  64 233
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Lapin Reservipiirien pienoiskiväärilajien 
piirien mestaruuskilpailut Toramolla

Makuu 60 lks
H 50
1. Mika Tikkanen   Roi Res  614.9
H 60
1. Kari Nevala   Roi Res   608.7
2. Pasi Ruokanen   Roi Res   543.2
H 75
1. Erkki Pöyliö   Roi Res   582.0
2. Veikko Alajeesiö  Sod Res   545.3
H 80
1. Oiva Lukkari   Roi Res   510.4 Tuki
H 90
1. Pentti Tirri   Roi Res   562.6 Tuki

3 X 20 lks
H 50
1. Mika Tikkanen  Roi Res  533 10x
H 60
1. Kari Nevala   Roi Res   515 12x
2. Pasi Ruokanen  Roi Res  419 3x
H 70
1. Atte Kananen   Roi Res   443  6x

2 x 30 lks
H75
1. Erkki Pöyliö   Roi Res  522  7x
2.Veikko Alajeesiö  Sod Res   447  4x
H80
1. Oiva Lukkari   Roi Res   410  6x
H90
1. Pentti Tirri   Roi Res   475  4x

RoiRes 0622
INTERMEDIATE RESULTS
50m RIFLE PRONE MEN

Individual
Rovaniemi

WED 8 JUN 2022, START TIME 17:00

TotalFP Bib No Name Nation
Series

RemarksRank
1 2 3 4 5 6

614.9ROSRE
S

TIKKANEN Mika11141 101.8 103.4 102.7 102.9 102.3 101.8

608.7ROSRE
S

NEVALA Kari10662 100.5 101.0 104.1 98.5 102.4 102.2

582.0ROSRE
S

PÖYLIÖ Erkki10483 97.8 98.6 94.3 98.0 96.7 96.6

562.6ROSRE
S

TIRRI Pentti10124 93.5 94.7 89.1 97.2 91.5 96.6

545.3SODAALAJEESIÖ Veikko10395 90.8 90.1 89.5 89.6 92.0 93.3

543.2ROSRE
S

RUOKANEN Pasi10736 88.7 93.2 92.3 92.2 88.9 87.9

510.4ROSRE
S

LUKKARI Oiva102127 81.7 87.7 79.8 89.7 86.4 85.1

ROSRE
S

KANANEN Atte105108

10859

11079

109119

Protest Date / Time:
Summary
Number of athletes on this list: 11; Total number of athletes: 11

Legend C8C65A5E

Bib No Bib Number FP Firing Point

Version of 8 JUN 2022, 18:55 I10000AII0806221700.1.FR60PR_2021.0.001.pdf 17A9 1 Page 1 of 1

OFFICIAL ISSF RESULTS PROVIDER

Lapin Reservipiirit Reserviläisammuntojen piirinmestaruuskilpailut, Ylitornio
Yleismestaruus 12.6.2022

Sarja Yleinen (H)
Sotilasarvo Nimi Yhdistys RA 3 RA 4 RA 1 RA 2 Yht.

1 Jääkäri Rauno Simula Keminmaan Reserviläiset ry 95 157 94 74 420
2 Korpraali Pasi Jäntti Keminmaan Reserviläiset ry 98 160 91 70 419
3 Kapteeni Hannu Oinas Keminmaan Reserviläiset ry 96 141 89 84 410
4 Alikersantti Joonas Koivuniemi Keminmaan Reserviläiset ry 91 153 85 71 400
5 Vääpeli Mikael Laukkanen Ylitornion Reserviläiset ry 94 112 84 82 372
6 Kersantti Pasi Huhtalo Rovaniemen Reserviläiset ry 84 139 69 76 368
7 Ylirajajääkäri Mikko Risku Ylitornion Reserviläiset ry 89 118 87 68 362
8 Alikersantti Janne Viitala Keminmaan Reserviläiset ry 90 102 86 50 328
9 Kapteeni Mauri Koitila Veitsiluodon Reserviupseerit ry 79 95 45 219

I sija II sija III sija

Toramon ampumarata   Tulokset 

Rovaniemi    18.6.2022 

 

Lapin reservipiirien pistoolimestaruuskilpailut 

 

25m Pienoispistooli 30+30ls 

Sarja  
H 

1. vänr Markku Karjalainen Roi Res  263+267 530 
H 50 

1. ltn Jari Javarus   Roi Res Ups  276+290 566 
H 60 

1. ylik Hannu Kantola  Roi Res  261+235 496 
2. ylil evp Jouko Siivola  Roi Res  251+233 484 

H 70 
1. stm Pekka Ranua  Ranuan Res  270+276 546 
2. ylil Jaakko Salmenkaita  Tornion Res Ups 242+236  478 
3. kapt evp Reijo Martin  Roi Res  239+230 469 

Joukkue H  
1. Rovaniemen Reserviläiset    1510 

(Markku Karjalainen, Hannu Kantola, Jouko Siivola) 
Kilpailun ulkopuolella  

Ylil Ari Ukkola    271+272 543 
 

25m Pistooli pika-ammunta 3x20ls 

H 
1. vänr Markku Karjalainen Roi Res  185+185+167 537 

H 50 
1. ltn Jari Javarus  Roi Res Ups  194+194+186 574 

H 60 
1. ylik Hannu Kantola  Roi Res  164+152+160 476 
2. ylil evp Jouko Siivola  Roi Res  154+172+145 471 

H 70 
1. stm Pekka Ranua  Ranuan Res  181+174+174 529 
2. kapt evp Reijo Martin Roi  Res  183+160+166 509 
3. ylil Jaakko Salmenkaita Tornion Res Ups 174+142+139 455 

Joukkue H 
1. Rovaniemen Reserviläiset    1519 

(Markku Karjalainen, Hannu Kantola, Reijo Martin) 
Kilpailun ulkopuolella  

Ylil Ari Ukkola    191+184+176 551 
 
 

 

25m Isopistooli 30+30ls 

H 50 
1. ltn Jari Javarus  Roi Res Ups 278+290 568 

H 60 
1. ylik Hannu Kantola  Roi Res 249+245 494 
2. ylil evp Jouko Siivola  Roi Res 242+212 456 

H 70 
1. stm Pekka Ranua  Ranuan Res 274+262 536 
2. kapt evp Reijo Martin Roi Res 248+220 468 

Joukkue H  
3. Rovaniemen Reserviläiset    1418 

(Hannu Kantola, Joko Siivola, Reijo Martin) 
Kilpailun ulkopuolella  

Ylil Ari Ukkola   262+275 537 
 

 

 

Ammunnanjohtaja / taulutuomari Hannu Kantola 

Kirjuri/ tulokset  Jouko Siivola 

 

25m Isopistooli 30+30ls 

H 50 
1. ltn Jari Javarus  Roi Res Ups 278+290 568 

H 60 
1. ylik Hannu Kantola  Roi Res 249+245 494 
2. ylil evp Jouko Siivola  Roi Res 242+212 456 

H 70 
1. stm Pekka Ranua  Ranuan Res 274+262 536 
2. kapt evp Reijo Martin Roi Res 248+220 468 

Joukkue H  
3. Rovaniemen Reserviläiset    1418 

(Hannu Kantola, Joko Siivola, Reijo Martin) 
Kilpailun ulkopuolella  

Ylil Ari Ukkola   262+275 537 
 

 

 

Ammunnanjohtaja / taulutuomari Hannu Kantola 

Kirjuri/ tulokset  Jouko Siivola 
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Reserviläisammunnan piirinmestaruuskilpailut ammut-
tiin Ylitorniolla 12.6.2022. Parhaan yhteistuloksen 420 
pistettä ampui jääkäri Rauno Simula Keminmaan Reser-
viläisistä. Saman yhdistyksen Pasi Jäntti oli pisteen huo-
nommalla tuloksella toinen. Kolmanneksi sijoittui kap-
teeni Hannu Oinas niin ikään Keminmaan Reserviläi-
sistä 410 pisteellä.

KokousKeminmaan Reserviläiset ry:n 
syyskokous pidetään la 1.10.2022 

klo 14.00 Liedakkalan koululla. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Hallitus kokoontuu la 24.9.2022 
klo 14.00. Liedakkalan koululla. 

Tervetuloa!

Keminmaan Reservinupseerit ry:n 
syyskokous pidetään 

ke 12.10.2022 klo 18.00 
Keminmaan kunnantoimistolla. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!

Lapin reservipiirien    

Syyskokoukset

Toramon reserviläistalo, Pälvitie 127, Rovaniemi

Sunnuntaina 23.10.2022

Kokoustarjoiluiden varaamiseksi piirikokous 
edustajien tulee ilmoittaa tulostaan piirien 

toiminnanjohtaja Seppo Rautiaiselle 
(s-posti: seppo.rautiainen@pp2.inet.�). 

 
Aikataulu

12:00–13:00 Asiantuntijaluento
13:00–13:30 kahvit ja suolainen kahvileipä

13:30–Syyskokoukset 

Tervetuloa!
Lapin        Lapin 
Reserviupseeripiiri ry.    Reserviläispiiri ry.             
hallitus                                      hallitus

Pellon Reserviläiset ry syyskokous 
pidetään 23.9.2022 klo 18.00  

Tuomo Saukkoriipin kiinteistössä,
Jätkäntie 12.  
Tervetuloa!

Simon Reserviläiset ry
syyskokous 28.9.2022 klo 18,

hallitus klo 17,
Toivon tuvalla.

Tervetuloa!
 Hallitus

Tornion Reserviläiset ry:n syyskokous 
järjestetään ke 5.10.2022 klo 18.00

Antinsaaren leirikeskuksessa. 
Hartaustilaisuus, syyskokousesitelmä 

ja kahvitarjoilu. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat.

Veitsiluodon 
Reserviupseerit ry

Veitsiluodon Reserviupseerit pitävät 
syyskokouksen torstaina 20.10.2022 

klo 18.00 alkaen Länsi-Pohjan Insinöörit ry:n 
toimitiloissa Meripuistokatu 16.

Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Hallitus

Ylitornion reservijärjestöjen    
Syyskokoukset

Ainiovaaran koulukeskuksessa, 
Parkkitie, Ylitornio

Keskiviikkona 19.10.2022 klo 18.00 alkaen.
Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.

Tervetuloa.
  Ylitornion    Ylitornion   
  Reserviupseerit ry    Reserviläiset ry
  hallitus                                       hallitus

Pikkujoulut, illanvietot, juhlat, kokoukset, koulutustilai-
suudet pienille ryhmille räätälöidysti ympäri vuoden.

Ravintolapalvelut: Hyvää paikallista ruokaa, 
anniskeluoikeudet, karaoke ja elävä musiikki. 
Kotakahvila talvisin (25 hlö).

Ohjelmapalvelut: Melonta-, pyöräily- ja lumikenkäretket.
Sauna+poreallas+laavu, kesäisin rantasauna+kylpytynnyri.

Ympärivuotiset Majoituspalvelut: 
Piha-aitta ja XL mökkivaunu.

Varustevuokraus: eFatbike (8 kpl), lumikengät, liukulumi-
kengät, potkukelkat, pulkat, kanootti (4 hlö), kajakit (5kpl).

Tilavuokraus: Musiikin harrastetila instrumentein ja 
äänentoistolla, vuokravarastot (lämmin ja kylmä).

Alanko Old Cowhouse Oy
Kourilehdontie 438, 95520 Tornio
info@alankooldcowhouse.�
www.alankooldcowhouse.�
p. 040 530 8070 ja 041 318 5227

Kivalon Reserviläismaja ry:n 
syyskokous pidetään 

lauantaina 8.10.2022 klo 10.00 
Kivalon reserviläismajalla 

Käppyräkummuntie 2, Keminmaa.                                                               
Esillä syyskokouksen sääntö-

määräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hallitus

Tänä vuonna kolmannen 
kerran valtakunnallisesti 
järjestettävän TUPRO-tie-
täjä kilpailun tarkoitus on 
innostaa lukiolaisia poh-
timaan turvallisuuspoli-
tiikkaa ja kokonaisturval-
lisuutta. Kilpailun järjes-
tävät Reserviläisliitto ry ja 
Suomen Reserviupseeri-
liitto ry yhteistyössä His-
torian ja yhteiskuntaopin 
opettajien liiton (HYOL ry) 
ja Kadettikunta ry:n kanssa. 
Kokeiden käytännön toteu-
tuksesta vastaavat mukaan 
ilmoittautuneiden koulujen 

vastuuopettajat, mutta koe-
vastaukset arvostellaan jär-
jestöjen maakunnallisten 
kilpailuorganisaatioiden 
toimesta.

Rahapalkintojen lisäksi 
tämän vuoden kisassa 
pääpalkintona on opiske-
lupaikka Turun yliopis-
ton yhteiskuntatieteelli-
sessä tiedekunnassa poliit-
tisen historian oppiai-
neessa. Kilpailun ensim-
mäinen vaihe toteute-
taan koko valtakunnassa 
perjantaina 7.10.2022, 
näin myös Lapissa. Viime 

vuonna maakunnastamme 
mukana oli kolme luki-
ota, ja loppukilpailuun 
selvisi  Jan-Krister Wahl-
berg Enontekiön eräluki-
osta. Toiveena on tänäkin 
vuonna useamman lukion 
osallistuminen, vaikkakin 
kilpailun ajankohdan on 
kommentoitu olevan haas-
teellinen.

Alkukilpailun jälkeen 
palkitaan lukioiden par-
haat, maakunnan parhaat, 
sekä maakunnan paras 
lukio.Valtakunnallinen 
finaali järjestetään Helsin-

gissä talvisodan alkamisen 
muistopäivänä 30.11.2022, 
missä kolme parasta tietä-
jää palkitaan. Kilpailuun 
ilmoittautuminen päättyy 
30.9.2022. 

Kilpailun viralliset verk-
kosivut osoitteesta www.
turpotietaja.fi. Sivuilta 
löytyy kilpailukutsu ja 
ilmoittautumisohjeet.

Annukka Kurvinen
Lapin Turpotietäjä 2022 
kilpailupäällikkö, 045 631 
4635, kurvinen.annukka@
gmail.com

Turpotietäjä 2022 -kilpailussa pääpalkintona yliopistopaikka

KTK-Tornio Oy
Puh. 0207 755 8290

Puh. 0207 755 8290
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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.

Lapin Maanpuolustuksen 
Tuki ry 

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

Tukimaksut jaetaan kolmeen luokkaan: 

 300 € tai 150 € yhteisöt 

   50 € henkilöjäsenet 

300 € tukimaksulla saa yhteisöjäsen Lapin  

nuija -lehteen 90 x 40 mm mustavalkoisen  il-

moituksen jokaiseen numeroon ( 4kpl/vuosi ) ja 

150 € maksulla 45 x 40 mm ilmoituksen. Hen-

kilöjäsenten nimet painetaan jäsenlehteen.  

 Yhdistys myöntää vuosittain ”Pohjantähti” - 

ansioristiä, jota luovutetaan pääsääntöisesti 4. 

kesäkuuta järjestettävissä tilaisuuksissa maan-

puolustustyössä erityisesti kunnostautuneille 

henkilöille tai yhteisöille. Henkilöjäsenille myön-

nettävän ansioristin mukana luovutetaan myös 

musta ”Army-lippis”, josta meidät tunnistetaan 

liikkuessamme vapaa-ajallamme. 

 

 Tukimaksut ja jäsenedut 

Lapin Reservipiirien tukija jo 35 vuoden ajan 
 
Liity mukaan isänmaalliseen tukijajoukkoon 

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2022: 
 
Puheenjohtaja Jouni Iivari, varapuheenjohtaja Pasi Ruoka-
nen. Jäsenet: Tero Hyttinen, Simo Rousu, Teijo Penders,  
Kari Salmela ja Juhamatti Konttaniemi. 
 
Toimihenkilöt: sihteeri / rahastonhoitaja  Seppo Rautiainen 

Lapin Reserviupseeripiiri ry ja  
Lapin Reserviläispiiri ry 
 
ovat Lapin alueen aktiivisia vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn toimijoita. Piirien tehtäviä on aktiivinen reserviläistaito-
jen ylläpito järjestämällä harjoituksia  ja kilpailutoimintaa. 
Piirien jäsenmäärä on yhteensä n. 2400 jäsentä.  
 
Lapin Maanpuolustuksen tuki ry on tukenut Toramon 
ampumaradan huoltorakennusta hankintaa Reserviläis-
järjestöille koulutuskeskukseksi. Rakennus on ollut jo usean 
vuoden ajan järjestöjen toimintakeskuksena. Ampumaradat, 
ympäröivä maasto ja hyvät riittävän isot koulutustilat     
mahdollistavat säännöllisen koulutustoiminnan sijoitetuille  
ja  sijoittamattomillekin reserviläisille. 
 
Tilat mahdollistavat myös muiden radan käyttäjien          
tilaisuuksien järjestämisen kulukorvauksella. Tiloja on    
kunnostettu ja rakennuksen lämmitysjärjestelmää uusittu 
entistä energiatehokkaammaksi. 
  
Vuotuinen Kalottitapaaminen järjestetään v. 2022          
Rovaniemellä Toramon reserviläistalolla. Yhteistyö MPK:n 
kanssa jatkuu tiiviinä . 
 
Kunniamiekka—arvokas huomionosoitus 
 
Maanpuolustuksen Tuki ry voi myöntää upseerimiekan  
kunnianosoituksena maanpuolustustyötä merkittävästi  
tukeneille tahoille. Miekka luovutetaan juhlallisesti esim. 
henkilön merkkipäivänä tai valtiollisena juhlapäivänä  
kunniakirjan kera. 
Miekkaa voivat esittää ansioituneille henkilöille yhteisöt ja 
yritykset jotka sitoutuvat samalla tukemaan yhdistystä  
sovittavalla summalla.  
 
 
 




