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Hyvät Maanpuolustuksen 
ystävät

Yhdistysten syyskokoukset on pidetty ja toimijat vuodelle 
2023 valittu, onnittelut siitä heille. 

Liittokokoukset pidettiin Jyväskylässä ja reserviläisliitto 
valitsi seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi uudeksi puheenjoh-
tajakseen Kari Salmisen, hän on toiminut päättyvällä kau-
della liiton toisena varapuheenjohtajana, Suomen Reser-
viupseeriliiton puheenjohtajaksi seuraavaksi 3-vuotis-
kaudeksi valittiin jatkamaan Aaro Mäkelä, onnittelut liit-
tojen puheenjohtajille valintojen johdosta.

Lukiolaisille suunnattu Turpotietäjä-alkukilpailu on 
tämän vuoden osalta pidetty ja voittajat valittu, Lapista 
edustajat eivät selvinneet valtakunnalliseen loppukilpai-
luun. Kiitokset kilpailuun osallistuneille lukiolaisille ja 
ennen kaikkea kilpailun vetäjille. 

Päivittäin keskustellaan Suomessa sähkön riittävyy-
destä, milloin tuulee jotta voidaan lämmittää sähkösauna 
tai milloin pörssisähkön hinta on hävyttömän korkealla. 
Sitä en ymmärrä mihin on Suomesta yhtäkkiä hävinnyt 
sähköenergia, ainahan sitä tuotu hieman Ruotsista, Nor-
jasta ja pohjoisosissa hieman Venäjältä. Se taas käy jär-
keen, että Ruotsista siirretään Suomen kautta sähköä 
Viron kautta eurooppaan paremman hinnan vuoksi, var-
maan tämän takia pitää myös siirtolinjoja isontaa väylän 
varressa. Eli lähes koko ongelma muodostui kun energiaa 
lähdettiin myymään isolla rahalla eurooppaan ja Suomen 
kuluttajat maksavat viulut ja taas ei löydy valtionyhtiöi-
den ohjausministeriä.

Tammikuussa povaamani tummat pilvet itäisellä tai-
vaalla toteutuivat ja savumerkkejä edelleen havaittavissa 
Ukrainan rintamalla, tulee oikein Talvisodan tapahtumat 
mieleen kun seuraa livekuvaa ukrainalaistaistelijoiden 
kekseliäisyydestä, meillä aikanaan oli Molotovin cocktai-
lit ja nyt eri kokoiset dronet sekä tietysti ulkomaan apuna 
saadut todella tehokkaat panssarintorjuntaohjukset. 

Seppo Rautiainen
piirien tj

Sota Ukrainassa jatkuu

Olemme helmikuun lopulta asti 
seuranneet Ukrainan sankaril-
lista taistelua Venäjän armeijan 
hyökkäystä vastaan. Ensi säi-
kähdyksen jälkeen käsikirjoi-
tus ei mennyt Kremlin suun-
nittelemalla tavalla ja loppuke-
sästä alkaen Ukrainen armeijan 
vastahyökkäykset ovat tuotta-
neet hyvin tulosta. Tästä kiittä-
minen on ollut Ukrainen kansan 
vankkumattoman maanpuo-
lustustahtoa. Puuttuva osaami-
nen ja kyky toimia tehokkaasti 
on korvattu periksiantamatto-
malla sisulla ja maanpuolustus-
tahdolla.

Samanaikaisesti olemme 
hämmästelleet Venäjän armei-
jan ammattitaidottomuutta ja 
tehottomuutta, mutta samalla 
kauhistuneet sen sodankäyn-
nin brutaaliutta. Ukrainassakin 
on nähty Presidentti Niinistön-
kin viljelemä kansanviisaus – 
Kasakka ottaa sen, mikä on löy-
hästi kiinni. Erityisesti tämä on 
näkynyt ryöstelynä, mutta vali-
tettavasti se ei ole jäänyt siihen. 
Venäjän armeija on tehnyt bru-
taaleja sotarikoksia niin antau-
tuneita sotilaita kuin miehite-
tyn alueen siviilejäkin vastaan. 
Myös kiduttaminen, teloittami-
nen kuin raiskauksetkin ovat 
arkipäivää, kun venäläiset terro-
risoivat hallussaan olevia ukrai-
nalaisia.

Merkillepantavaa on ollut se, 
miten YK:ssa on asioista äänes-
tetty. Vielä lokakuussa tuomit-
tiin keksittyjen ”kansantasa-
valtojen” liittäminen Venäjään 
melko selvästi. Sen sijaan nyt 
marraskuussa Venäjän korvaus-
velvollisuuden puolesta äänesti 
vain 92 valtiota ja sitä vastusti 

14 valtiota. Hämmästyttävä oli se, 
että 73 maata äänesti tyhjää. Eri-
tyisesti mukana tukemassa Venä-
jää on runsaasti Afrikan maita, 
joukossa hämmästyttävää kyllä 
myös Etelä-Afrikka.

Suomi muiden länsimaiden 
mukana on pitänyt huolta siitä, 
että Ukrainalla on kykyä ja mate-
riaalia puolustaa alueellista kos-
kemattomuuttaan, erilaisilla ase- 
ja sotavarusteavustuksin. Erityi-
sen merkittävässä roolissa tässä 
ovat olleet USA ja Iso-Britan-
nia. Sen sijaan NATO järjestönä 
ei ole antanut sotamateriaalista 
apua. Syynä tähän on ollut se, että 
NATO pyrkii välttämään viimei-
seen asti sodankäynnin eskaloi-
tumisen. Tämä on varmastikin 
meidän kaikkien kannalta tärkeää 
ja tarpeellista, koska Venäjä on 
heikosta suorituskyvystään huo-
limatta edelleen merkittävä ydin-
asevalta.

Suomen 
puolustamisesta on 

pidetty huolta
Suomi on pitänyt huolta hyvin 
omasta puolustuskyvystään 
tässä tilanteessa. Valtiovallan 
lisäpanostus on ollut merkittä-
vää ja se on näkynyt mm kas-
vaneina kertausharjoituksina, 
joita on laitettu pystyyn ennä-
tyksellisen lyhyellä varoitus-
ajalla. Tämä on näkynyt myös 
mediassa hyvin. 

Omasta turvallisuudestamme 
huolehtiminen on meille enem-
män kuin tarpeen. Etenkin, kun 
Suomen ja Ruotsin NATO jäse-
nyyttä, Turkki ja Unkari pitä-
vät omien itsekkäiden etujensa 
ajamiseen. Unkari on viimein 
lupaillut, että jäsenyytemme 
vahvistetaan käytännössä hel-
mikuussa sen parlamentissa. 
Turkin osalta mennee vielä 
pidempään, kunnes sen vaalit 
on loppukeväästä pidetty.

Energian hinta ja sen 
riittävyys

Ukrainan sota on tuonut 
mukaan inflaation, joka on koh-
distunut etenkin meihin Länti-
sen Euroopan maihin. Taus-
talla on ollut voimakas riippu-
vuus venäläisestä fossiiliener-
giasta, josta nyt on pyristelty 
eroon. Öljyn hinta on noussut 
ja se näkyy aina tankilla käydes-
sämme. 

Toinen ilmiö on ollut myös 
sähkömarkkinoiden keneriisi. 
Keskisessä Euroopassa etenkin 
Saksa on harjoittanut hölmö-
läisen energiapolitiikkaa aja-
malla ydinvoimaa alas ja kas-
vattamalla riippuvuuttaan venä-
läisestä maakaasusta kukka-

Jäsentilastoa
Lapin Reserviläispiiri ry:n jäsen-
yhdistyksillä on 1.12.2022 kirjoilla 
yhteensä 1649 jäsentä. Kasvua 
Lapin reserviläisyhdistyksissä on 
ollut kuluvana vuonna 14 %. Tämä 
kasvu on näkynyt reserviläisten 
ammuntalajien suuressa kysyn-
nässä. Järjestetyt SRA-kurssit ovat 
olleet ”loppuunmyytyjä”. Tämä 
sama ilmiö on ollut kautta koko 
valtakunnan. Koulutuksien kysyn-
tään pitää meidän pyrkiä vastaa-
maan parhaalla mahdollisella 
tavalla. 

Reserviläisillä on jälleen lupa 
ampua puolustusvoimien aseilla 
Mpk:n kursseilla. Tämä päätös 
suo meille taas mahdollisuuden 
harjoittaa oikeata sotilaallista toi-
mintaa näillä kursseilla. Kannat-
taa siis tarkkailla Mpk:n koulutus-
kalenteria ja kirjautua kursseille. 

Varautumista
Varautumisesta ja kotivarasta 
puhutaan nyt paljon, mutta ei 

liikaa. Meidän reserviläisten on 
hyvä omalla tahollamme näyt-
tää esimerkkiä ja informoida 
jäsenistöjämme näistä asioista. 
Tietoa on kyllä hyvin saatavissa 
esimerkiksi hakusanalla KOTI-
VARA 72 h.

Vuosi 2023
Ensi vuoden toimintakalenteri 
on julkaistu. Kalenteri on jäl-
leen laadittu normaaliajan näkö-
vinkkelistä. Toimintoja tulemme 
toteuttamaan aina vallitsevien 
tilanteiden mukaisesti. 

Toramon Reserviläistalon 
lämpöremonttiin tullaan panos-
tamaan suuresti. Kasvavien 
energiakustannuksien kattami-
seen ei nykyinen tulovirta tule 
riittämään jollei toimitalon säh-
könkulutusta saada reilusti alen-
nettua. Maalämpöön siirtymi-
nen on yksi varteenotettava 
vaihtoehto.

Liittokokous 
Jyväskylässä

Liiton uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin Kari Salminen Valkea-
koskelta. Onnittelut Karille! 

Maanpuolustustahdon ja val-
miuden ylläpitäminen on liiton 
teemana, kuin myös reservin ja 
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• Lapin aluetoimisto •

roissamme näkyvin seu-
rauksin. Samanaikaisesti 
on alkanut näyttää jopa 
todennäköiseltä, että säh-
köstä Suomessa voi tulla 
kuluvan talven aikana 
pulaa. Sähkön hinta on 
jo kohonnut lähes kes-
tämättömäksi. Tuuli- ja 
aurinkoenergiasta ei ole 
ollut odotettua helpotusta 
tähän akuuttiin tilantee-
seen.

Meillä sähköpulaan 
vaikutti etenkin touko-
kuussa lopetettu Venäjän 
sähkön tuonti sekä Olki-
luoto 3:n käynnistämis-
vaikeudet, jotka näyttävät 
jatkuvan. Kun vielä Ruot-
sissa, joka on sähkön riit-
tävyyden kannalta tärkein 
tuontimaamme, on ollut 
ongelmia. Viimeksi on 
uutisoitu Oskarsham 3:n 
generaattorin ongelmista, 
jotka johtivat huoltokat-
koon. Toivottavasti tuo 
huoltokatko osoittautui 
tilapäiseksi, kun tämä kir-
joitus on luettavissanne.

Tammikuun alussa 
2021 käytiin Suomessa 
aivan rajoilla sähkön riit-
tävyyden osalta. Kriitti-
nen rajamme menee noin 
15 000 MWh:ssa. Mutta 
se edellyttää samalla sitä, 
että sähköä on tuotavissa 
maahamme rajoituksitta. 
Onko näin sen kuluva 
talvi näyttää. Tässä leh-
dessä onkin ohjeita siitä, 
miten me itse kukin 
voimme varautua lyhyt-
kestoisiin kiertäviin säh-
kökatkoihin, joihin ehkä 

joudutaan varautumaan, 
jos sähköä ei riitä kulu-
tukseemme.

Sähkön hinta koskettaa 
meitä lappilaisia reservi-
läisiäkin konkreettisesti 
Toramon reserviläista-
lon osalta. Piirien syys-
kokoukset päättivät tukea 
Toramolle tehtävää maa-
lämpöremonttia. Siitä 
kerromme lisää tulevissa 
Lapin nuijan numeroissa.

Hyvää ja 
Rauhallista Joulua 

sekä parempaa 
Uutta Vuotta 2023

Kaikista haasteista huoli-
matta toivotan teille kai-
kille Rauhallista Joulua 
sekä parempaa Uutta 
Vuotta 2023. Samalla 
onnittelen teitä kaik-
kia reservissä ylennet-
tyjä. Teemme kaikki tär-
keää työtä yhteisen Isän-
maamme hyväksi turval-
lisuuden saralla.

Näistäkin koettele-
muksista selviämme – 
yhdessä.

Tero Hyttinen
Puheenjohtaja, Lapin 
Reserviupseeripiiri & 

Lapin reservipiirien tuki

Muutos on pysyvää 

Kulunut ja paljon käy-
tetty sanonta ”vain muutos 
on pysyvää” on osoitta-
nut paikkansa pitävyy-
den kuluvan vuoden ja 
erityisesti sen jälkipuolis-
kon aikana. Tuota sanon-
taa voisi ehkä jatkaa 
oman yleisesikuntakurs-
sini diplomityön lauseella 
”muutos on myös muut-
tunut”. Muutos ja erilai-
set pikatilanteiksi luokitel-
tavat tapahtumat ovat lei-
manneet Jääkäriprikaatin 
arkea. Tuo arki ei ole ollut 
sitä samaa jota vielä vuosi 
sitten elimme ja muutok-
set arjessa ovat olleet mer-
kittäviä.

Kesän kirjoituksessani 
käsittelin Natoa ja mitä se 
mahdollisesti tulee aiheut-
tamaan meille kansakun-
tana, puolustusvoimille ja 
yleensäkin maanpuolus-
tukselle. Prosessi on edel-
leen kesken ja tätä kirjoit-
taessani Suomen ja Ruot-
sin jäsenyydeltä puuttuvat 
Unkarin ja Turkin hyväk-
syntä. Tuo hyväksyntä tai 
ratifiointi tulee aikanaan 
ja sen myötä jo nyt eri hal-
linnonaloilla tehtävä työ 
pääsee tosissaan käyn-
tiin. Työtä tehdään jo nyt 
koko ajan tiedostaen, että 
kyseessä ei ole vain puo-
lustushallinnon asia vaan 
koskee myös muuta valti-
onhallintoa. Hyvistä läh-
töasetelmista huolimatta, 
Suomen Nato-jäsenyyden 
toimeenpano tulee ole-
maan meille puolustus-
hallinnon edustajille vuo-
sien mittainen prosessi. 
Nato-jäsenyyden toimeen-
pano – Suomen kansallisen 
puolustuksen sovittami-
nen osaksi Naton yhteistä 
puolustusta – on suurin 
muutos Suomen puolus-

tuksessa sitten sotien.
Puolustusvoimien kan-

sainvälinen harjoitus-
toiminta on ollut aktii-
vista Nato-jäsenyysproses-
sin aikana. Jääkäriprikaa-
tin voi sanoa olleen tämän 
lisääntyneen harjoitustoi-
minnan keskiössä. Yhä 
useampi suomalaissotilas 
saa ja on saanut kokemusta 
toimimisesta kansainvälis-
ten kumppaneiden kanssa 
sekä valtakunnallisen että 
alueellisen tason harjoi-
tuksissa. Yhteiset harjoi-
tukset ovat osa kumppa-
nimaiden tukea Suomen 
Nato-jäsenyysprosessille. 
Suomelle harjoitukset ovat 
tehokas keino osoittaa ase-
velvollistemme osaamista 
sekä todentaa ja kehit-
tää omien joukkojemme 
kansainvälistä yhteenso-
pivuutta. Jääkäriprikaatin 
palkattu henkilöstö ja ase-
velvolliset, niin varusmie-
het kuin reserviläiset, ovat 
harjoitellut kesän ja syksyn 
aikana USA:n Iso-Britan-
nian, Ruotsin ja Norjan 
asevoimien joukkojen sekä 
henkilöstön kanssa. Käy-
tännössä Jääkäriprikaatin 
aitojen sisäpuolella on ollut 
jonkun maan sotilasjoukko 
heinäkuun alusta lähtien. 
Sama tulee jatkumaan. 

Puolustusvoimat on 
varautunut Suomeen 
mahdollisesti kohdistu-
viin uhkiin yhteistyössä 
muiden viranomaisten 
kanssa ja kykymme puo-
lustaa Suomea myös soti-
laallista voimankäyttöä 
vastaan on hyvä. Ennal-
taehkäisykyky muodos-
tetaan riittävällä sotilaal-
lisella suorituskyvyllä, 
maanpuolustustahdolla 
ja yhteiskunnan kyvyllä 
tukea kaikin voimava-

roin puolustuksen toteu-
tusta. Täällä Lapin alueella 
yhteistyötä tehdään tosis-
saan ja yhteiseen päämää-
rään tähdäten. Kaksi kertaa 
vuodessa toteutettavat pai-
kallispuolustusharjoituk-
set ovat näkyvin osa tätä. 
Viranomaisyhteistyötä ja 
paikallispuolustusta kan-
nattaa kuitenkin katsoa 
kokonaisuutena jossa 
yhteinen varautuminen ja 
valmiuden kehittämisen 
prosessi rakentuvat näiden 
näkyvien harjoitusten 
varaan. Itse näen harjoi-
tuksiin liittyvän suunnit-
telu- ja valmisteluproses-
sin kokonaisuuteen eniten 
lisäarvoa tuottavana. Har-
joitukset ovat ehkä enem-
män tehtyä työtä mittaa-
via tapahtumia, joista saa-
daan harjoituspalautteiden 
sekä Lessons Identified/
Lessons Learned havainto-
jen kautta joko tehtyä työtä 
vahvistavia tai tarkenta-
mista vaativia syötteitä.

Nato-jäsenyyden haku-
prosessi, eri organisaati-
oiden voimakas sitoutu-
minen yhteiseen varautu-
miseen ja ennen kaikkea 
yleinen mielipideilmapiiri 
osoittavat Suomen kansan 
yhtenäisyyden ja kor-
kean maanpuolustustah-
don. Korkea maanpuolus-
tustahto onkin hyve, jota 
meidän tulee vaalia ja edel-
leen vahvistaa. Omat talvi-
sodan kokemuksemme ja 
Ukrainan puolustustaistelu 
osoittavat kuinka keskei-
nen tekijä koko yhteiskun-
nan luja tahto puolustaa 
omaa maata on. Myös tule-
vaisuudessa Suomea puo-
lustavat suomalaiset, niin 
me sen haluamme olevan 
ja sitä myös Nato meiltä 
edellyttää. 

Nato-jäsenyys ei myös-
kään tarkoita yleisestä ase-
velvollisuudesta luopu-
mista. Täällä Lapissa voi 
siis todeta Lappia edel-
leen puolustavan lappilai-
set. Varusmiespalveluk-
sen ja naisten vapaaehtoi-
sen asepalveluksen perus-
teet eivät muutu mahdol-
lisen Nato-jäsenyyden 
myötä. Mahdollinen jäse-
nyys ei myöskään vaikuta 
teidän reserviläisten ase-
maan. Olette jatkossakin se 
suorituskyky, jonka varaan 
Suomen puolustus perus-
tuu. Asevelvollisuus ja laa-
jaan reserviin pohjautuva 
puolustusratkaisu tulee 
jatkossakin olemaan soti-
laallisen maanpuolustuk-
semme kulmakivi. 

Vaikka uudet ja mie-
lenkiintoiset asiat vievät 
mukanaan ja velvollisuu-
den tunne ei anna myöden, 
niin pitää myös malttaa 
levähtää. Tuleva joulun 
aika ja mahdollisuus viet-
tää aikaa omien läheis-
tensä kanssa kannattaa 
hyödyntää täysimääräi-
sesti. Tällä kaikella on vai-
kutusta meihin kaikkiin ja 
läheisiimme. Kaikki tarvit-
sevat pikku hengähdystä ja 
läsnäoloa. Tämän vuoden 
ponnistelujen jälkeen se 
on myös täysimääräisesti 
ansaittu. 

Lämpimät onnittelut 
kaikille 6.12. ylennetyille. 
Olette kaikki sen ansain-
neet. Samalla myös iso 
kiitos eri yhteistyötahoille 
tästä vuodesta. Matka 
jatkuu ja yhdessä tekemi-
sessä on voimaa myös jat-
kossa. 

Jääkäriprikaatin 
apulaiskomentaja eversti

 Jukka Kotilehto 

sijoittamattomien reser-
vin koulutuksen kehit-
tämissuunnitelman jal-
kauttaminen piireissä ja 
yhdistyksissä.

Erikseen vielä kolme 
liiton strategista painopis-
tealuetta vuodelle 2023.

• Ase- ja ampumakou-
lutus keskiössä / Taisteli-
jan keho ja mieli

• Kokonaisturvallisuu-
den merkitys ja sen eri 
toimintamuodot

• Maanpuolustustietou-
den vahvistaminen nuor-
ten keskuudessa 

Yhdistyksillä on mah-
dollisuus saada projek-
titukea reserviläisliitolta 
toiminnan tai hankinto-
jen rahoittamiseen, mak-
simituki on 1400 euroa 
per hanke/hankinta.

Onnitteluni kaikille 
huomionosoituksen saa-
neille henkilöille sekä soti-
lasarvossa ylennetyille 
asevelvollisille.

Rauhaisaa sekä tur-
vallista Joulua ja Hyvää 
Uutta Vuotta kaikille.

Simo Rousu
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Haastattelussa kapteeni Aku Saarelainen: 

Kaikkien ei tarvi olla 
laskuvarjojääkäreitä, 
tiedustelu-upseereita tai sissejä
Ammattisotilaan työ 
on vaativaa ja moni-
puolista. Vaikka asi-
antuntijatyötä teh-
dään toimistossa, 
Saarelainen viihtyy 
yhä sotaharjoituk-
sissa ja luonnossa.

Kapteeni Aku Saarelainen 
työskentelee vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen upsee-
rina Lapin aluetoimistossa.

– Olen vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen 
upseeri. Ykköshomma on 
tarjota tukea Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistykselle ja 
muille reservin järjestöille. 
Esimerkiksi, kun MPK 
johtaa jonkin sotilaalli-
sia valmiuksia palvelevan 
kurssin, hoidan heille tilat 
ja ajoneuvot ja tarvittaessa 
kouluttajatukea ja materi-
aalia.

– Koska palvelen aluetoi-
mistossa, pöydällä on myös 
muut asevelvollisuuspuo-
len asiat kuten kutsunnat ja 
reserviläisten asioiden ylei-
nen hoitaminen.

Vapaaehtoisen maan-
puolustuksen upseerit ovat 
verrattain tuoreita rooleja 
Puolustusvoimissa. Saa-
relainen on palvellut teh-
tävässään nyt reilut 1,5 
vuotta.

– Aloitin alkuvuodesta 
2020, kun nämä VMP-
upseerien virat perustet-
tiin uutena tehtävänä Puo-
lustusvoimiin. Osallistuin 
välillä kriisinhallintaope-
raatioon ja tänä keväänä 
olin tuuraamassa asevel-
vollisuussektorin johtajaa, 
mutta nyt olen palannut 
tähän omaan tehtävääni.

Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen kursseilla 
pääsi tutustumaan maan-
puolustustoimintaan ja 
varusmiespalveluksen jäl-
keen Saarelaisen tie vei 
kadettikouluun.

– Korkein koulutusta-
soni on sotatieteiden mais-
teri. Varusmiespalveluksen 
jälkeen suoritin sotatie-
teiden kandidaatin opin-
not maanpuolustuskor-
keakoulussa, jonka jäl-
keen palvelin Jääkärip-
rikaatissa Sodankylässä 
nelisen vuotta varusmies-
kouluttajana ja perusyk-

sikön eri tehtävissä. Sitten suori-
tin sotatieteiden maisterikurssin, 
joka kuuluu tähän meidän kou-
lutusputkeen. Toimin 1,5 vuotta 
varusmieskoulutuksessa perusyk-
sikön varapäällikkö- ja päällikkö-
tehtävissä ja sieltä päädyin tähän. 
Välissä on ollut muutama kriisin-
hallintatehtäväpalvelus eri operaa-
tioissa.

– Luutnanttismiehenä osallis-
tuin Euroopan Unionin koulu-
tusoperaatioon Malissa, jossa olin 
koulutusjoukkojen johtaja. Kym-
menestä suomalaisesta koostuva 
koulutusjoukkue koulutti Malin 
asevoimien jalkaväkijoukkueelle 
vastaavia taitoja mitä Suomessa 
alokasjaksolla ja osin ehkä kou-
lutushaarajaksolla harjoitellaan. 
Valmistelimme heitä palvelemaan 
Malin laillista hallintoa terroris-
min vastaisessa sodassa.

– Viime vuonna olin taas 
Malissa, mutta tällä kertaa Yhdis-
tyneiden Kansakuntien operaati-
ossa. Työskentelin esikuntaupsee-
rina.

Jos kansainväliset tehtävät kiin-
nostavat, kannattaa reissuun 
lähteä. Kriisinhallintaoperaati-

ossa pääsee elämään sotilasympä-
ristössä ympäri vuorokauden, laa-
jentamaan verkostojaan ja tutustu-
maan muiden asevoimien toimin-
taan.

– Siinä niin sanotusti maka-
rooni laajenee. Siinä näkee sekä 
hyvässä että huonossa millaisia 
muut eurooppalaiset asevoimat ja 
sotilaat ovat. Saa uusia virikkeitä 
ja vinkkejä mitä itse voisi tehdä 
paremmin, mutta samalla se lisää 
aika paljon luottoa siihen, että 
Suomessa me tehdään asiat hyvin. 
Ruoho ei todellakaan ole vihreäm-
pää aidan toisella puolella.

“Edelleen pääsee 
sotaharjoituksiin ja 

maastoon, mutta samalla 
saa tehdä vaativaa 
asiantuntijatyötä”

– Nykyisessä työssä on siinä mie-
lessä hieno tasapaino, että edelleen 
pääsee sotaharjoituksiin ja maas-
toon, mutta samalla saa tehdä vaa-
tivaa asiantuntijatyötä. Ylipää-
tään työskentelyssä Puolustus-
voimissa on mielekkäintä se, että 
tässä työssä pääsee myös maaston 
puolelle. Saa kulkea Suomen luon-

nossa ja tehdä töitä tervaskantotu-
lilla syksyllä ja keväthangilla tal-
vella.

– Omassa työssäni vielä erikseen 
korostuu se, että pääsee työskente-
lemään noiden meidän reservi-
läisten kanssa. Heiltä tarttuu itsel-
lekin sellaista innostusta. Heillä 
on hieno asenne siihen, että tämä 
on tärkeää työtä ja se hoidetaan, 
vaikka joku olisikin mieluummin 
kotona tai omien töiden parissa.

Puolustusvoimat tarjoaa ammat-
tisotilaille jatkokoulutuksia, joiden 
kautta on mahdollista edetä uusiin 
tehtäviin. Sotatieteellisen jatkotut-
kinnon kautta voi opiskella esi-
merkiksi yleisesikuntaupseeriksi. 
Koulutukseen voivat hakeutua 
ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittaneet myös muilta tieteen-
aloilta.

– Olen nyt sellaisessa vaiheessa, 
että käynnissä on hakeutumi-
nen yleisesikuntaupseerikurssille. 
Parin viikon päästä on pääsyko-
keet. Toivon ja uskon menesty-
väni niissä sillä lailla, että pääsen 
kurssille sisään ja sitten katsotaan 
mihin rahkeet riittää. Esimiesteh-
tävät kiinnostaa ja olen kyllä kiin-

nostunut jatkossakin lähtemään 
kansainvälisiin tehtäviin. Sekä 
kriisinhallintaan että esikuntateh-
täviin.

Esimiestyö on Puolustusvoi-
missa monella tapaa samanlaista 
kuin siviilissä. Esikuntaupseerit 
suunnittelevat toimintaa, asettavat 
tavoitteita ja vastaavat oman yksik-
könsä työntekijöistä.

– Suurin ero esimiestehtäviin 
siviilityössä tulee siinä, että Puo-
lustusvoimissa direktio-oikeus eli 
käskyvaltasuhteet ovat vahvem-
mat. Matti Nykäsen sanoin se on 
kaksipiippuinen miekka. Se antaa 
valtaa ja tuo paljon myös vastuuta.

Saarelainen viihtyy hyvin työn-
antajansa palveluksessa, mutta 
mitä hän muuttaisi Puolustusvoi-
mien toiminnassa, jos voisi?

– Lähdetään siitä, että kyllä-
hän meillä pitäisi sotilaiden saada 
viikset kasvattaa! En tiedä olenko 
oikea henkilö vastaamaan tähän, 
mutta mitä olen oman työni kautta 
nähnyt, varusmieskoulutus onnis-
tuu hyvin. 

Siellä on pientä hienosäätöä, 
mutta minä en näe, että siinä olisi 
jotain tosi isoa jumpattavaa. Mutta 
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meillä olisi jonkin verran varaa 
kehittää reservin koulutusta ja 
yhteydenpitoa reserviläisiin. Sitä 
koko ajan kehitetäänkin, mutta 
siinä näen seuraavan keskeisen 
kehittämisalueen.

– Kun oman työn näkökul-
masta vertaan siviilipuolen koke-
muksiin, niin tykkään Puolus-
tusvoimissa siitä, että joustoa 
on molempiin suuntiin. Välillä 
venyn itse ja välillä työnantaja 
mahdollistaa sellaisia asioita, 
mitkä eivät siviilissä olisi mah-
dollisia. Jos ajattelee laajemmin, 
niin tällä työllä on selkeä arvo ja 
merkitys. Myös työyhteisö täällä 
on aivan ensiluokkainen.

Puolustusvoimissa tarvitaan 
paljon erilaista osaamista. Siksi 
on vaikea määritellä, millaiselle 
ihmiselle ura Puolustusvoimissa 
sopii.

– Meillä on tosi paljon erilai-
sia tehtäviä. Joskus laskeskel-
tiin, että esimerkiksi varusmies-
ten palvelustehtäviä on 1500 eri-
laista. Omissa sotilastehtävissäni 
sosiaalisuudesta ja kurinalai-
sesta asenteesta on ollut hyötyä. 
Välillä pitää herätä teltasta nel-
jältä aamulla, heittää reppu sel-
kään ja lähteä painamaan pitkin 
kairaa.

Suoraviivaisin urapolku Puo-
lustusvoimiin kulkee Maan-
puolustuskorkeakoulun kautta, 
mutta jos oma kiinnostus ei ole 
upseerin tehtävissä, Puolustus-
voimille pystyy työllistymään ali-
upseerin tehtäviin esimerkiksi 
suoraan varusmiespalveluksesta. 
Yleensä ensin hakeudutaan sopi-
mussotilaaksi ja sitä kautta on 
mahdollista päästä kiinni aliup-
seerin virkoihin.

– Ja jos omat lahjat on jossain 
muualla kuin siinä sotilaan ryn-
tötyössä, niin meillä on siviili-
tehtäviä ja erikoisupseeritehtä-
viä, joissa tarvitaan erilaista osaa-
mista.

– Avoimet työpaikat löyty-
vät valtiolle.fi-rekrypalvelusta. 
Sotilas- ja siviilitehtävien lisäksi 
on myös erikoisupseerien virat, 
jotka ovat esimerkiksi diplomi-
insinööreille ja lääkäreille. He 
työskentelevät siviilikoulutuk-
sensa mukaisissa tehtävissä Puo-
lustusvoimille.

Varusmiespalvelus 
rajavartiostossa antoi 

uralle vahvat eväät 
– Palvelin 2008 Pohjois-Karjalan 
Rajavartiostossa Onttolassa. Se 
oli aika raskas repäisy, mutta pal-
kitseva ja kasvatti paljon ihmi-
senä. Palvelus antoi sellaisia työ-
kaluja, minkä avulla on aika 
monesta asiasta selvitty paljon 
pienemmällä hampaiden kiriste-
lyllä.

Onttolassa tarjotaan partiotie-
dustelukoulutusta eli palveluk-
sen on tarkoituskin olla fyysi-
sesti rankka. Rajajääkärikomppa-
nia kouluttaa vuosittain noin 300 
varusmiestä ja tiedustelukoulu-
tuksen lisäksi varusmiehille kou-
lutetaan jokaisen sotilaan perus-
taitoja sekä sissi- ja rajavartioin-
titaitoja.

– Etenkin ensimmäiset seitse-
män kuukautta pääsi joka päivä 
ylittämään itsensä. Aina kiristet-
tiin ruuvia tiukemmalle ja silti 
siitä jotenkin selvittiin. Sitten 
kun ensimmäisen puoliskon oli 
taistellut läpi, oli sellainen tunne, 
että nyt osaan ja onnistun. Heit-

täkää vaan haastetta, kyllä niistä 
selvitään!

– Ennen kaikkea tuollaisessa 
vähän rankemmassa palveluk-
sessa kurjuuden sieto kehittyi. 
Kaikkia kovia koitoksia mitä pal-
veluksen jälkeen on tullut vas-
taan, on pystynyt vertaamaan 
omaan palvelusaikaan ja mietti-
mään, että eihän tämä nyt ihan 
yhtä paha ole.

Kaikkien ei tarvi olla 
laskuvarjo-jääkäreitä, 

tiedustelu-upseereita tai 
sissejä

– Moni lähtee palvelukseen hir-
veän kovilla tavoitteilla. Men-
nään vähintään aukkiin ja ruk-
kiin ja sopimussotilaaksi ja teh-
dään herra ties mitä. Pitää kui-
tenkin osata antaa arvoa myös 
hyvälle perussuoritukselle. Jos 
joku on hyvä lääkintämies, hyvä 
konekivääriampuja tai hyvä ajo-
neuvon kuljettaja ja tekee tasai-
sen hyvän perussuorituksen, niin 
juuri sellaisia tyyppejä me tarvi-
taan. Sellaisten miesten ja nais-
ten varaan rakentuu suurin osa 
meidän kenttäarmeijasta.

Riippumatta siitä, onko haa-
veissa sotilasura vai onko tarkoi-
tus selvitä varusmiespalveluk-
sesta mahdollisimman vähällä 
vaivalla, on hyvä perussuoritus 
oiva lähtökohta jokaiseen suori-
tukseen.

– Kun tekee kaiken hyvin, 
pääsee helpommalla. Vaikka 
motivaatio välillä olisi katkolla, 
kannattaa tehdä yksi kunnollinen 
suoritus ja homma on valmis. 
Sitten ei tarvitse tehdä uudes-
taan. Se helpottaa elämää tosi 
paljon.

Varusmiespalveluksen aikana 
kannattaa olla armollinen myös 
itselleen. Kukaan ei pysty suorit-
tamaan virheettömästi ja onnis-
tumaan kaikessa, vaikka palve-
lukseen suhtautuisi vakavasti ja 
pyrkisi aina tekemään parhaansa.

– En minäkään ollut terä-
vintä kärkeä varusmiespalve-
luksessa. Siellä oli monta juttua 
mihin hain, enkä päässyt, ja joi-
tain tavoitteita jäi saavuttamatta.

Varusmies-palveluksessa 
hankittua osaamista 

kannattaa ylläpitää ja 
kehittää myös siviilissä

– Keskeisin syy on se, että jos 
käytät elämästä puoli vuotta tai 
vuoden siihen, että jotain asioita 
opetetaan, opit homman ja susta 
tulee hyvä siinä mitä teet, niin 
olisihan se nyt järjen köyhyyttä, 
että kaiken sen osaamisen anne-
taan valua hiekkaan ja unohtua. 
Kyllä sitä kerran hankittua osaa-
mista kannattaa ylläpitää.

– Kuten me ollaan nyt maail-
malta nähty, niin näitä meidän 
taitoja saatetaan joskus kysyä ja 
tätä osaamista voi joskus joutua 
käyttämään.

Jos vapaaehtoinen maanpuo-
lustus tai oman maanpuolustus-
osaamisen kehittäminen kiin-
nostaa, tarjoaa MPK monipuo-
lista kurssitarjontaa ympäri 
Suomen. Kurssikalenteri löytyy 
osoitteesta www.mpk.fi, jonka 
kautta kursseille voi myös ilmoit-
tautua.

– Kannustan vahvasti Maan-
puolustuskoulutusyhdistyk-
sen kurssitoimintaan. Nyt kun 
ensi vuoden koulutuksia täällä 
Lapissa suunnittelen, niin jos 

tänne meillekin saadaan kaikille 
kaikkea, niin kyllä muualtakin 
Suomesta löytyy kaikille sopi-
via kursseja. Eikä kannata unoh-
taa muidenkaan reserviläisyh-
distysten koulutuksia. Esimer-
kiksi täällä Rovaniemellä meillä 
on aktiivista ampumatoimin-
taa, vaikkei se tapahdu MPK:n 
sateenvarjon alla.

Myös siviilissä hankit-
tua koulutusta ja muuta osaa-
mista voi hyödyntää vapaaeh-
toisessa maanpuolustustoimin-
nassa. Oma osaaminen kannat-
taa tuoda esiin kursseilla tai alue-
toimistossa.

– Helpoin ja vaikuttavin tapa 
on hakeutua oman alan kurssi-
toimintaan ja ottaa sitä kautta 
selvää millainen Puolustus-
voimien näkökulma kyseiseen 
aiheeseen on. VMP-upseerina 
olen itsekin käynyt valvomassa 
useita kursseja ja katson kurs-
sin osallistujia aina sillä silmällä, 
että olisiko siellä sellaisia henki-
löitä, joita pystytään nostamaan 
tuonne meidän eri tehtäviin.- 
Jos oma osaaminen on niin spe-
sifiä, ettei suoraa MPK-liitän-
näisyyttä ole, niin kannattaa olla 
rohkeasti yhteydessä oman alue-
toimiston VMP-upseeriin ja tar-
jota omaa osaamistaan. Minäkin 
saan reserviläisiltä jonkin verran 
sähköpostia, että terve Aku-setä, 
olen käynyt tällaiset ja tuollaiset 
koulutukset, että olisiko mitään 
hommia. Sitten me katsellaan 
millaisia hommia olisi.

Juttu on alun perin julkaistu
Varusmies-lehdessä
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Valtioneuvoston ajankohtaisselonteko 
turvallisuusympäristön muutoksesta
Valtioneuvoston julkaisi 
13.4.2022 ajankohtaisse-
lonteon turvallisuusympä-
ristön muutoksesta. Tuossa 
selonteon johdannossa 
todetaan muun muassa 
seuraavasti: Suomen ja 
Euroopan turvallisuus- ja 
toimintaympäristössä on 
tapahtunut perustavan-
laatuinen muutos Venä-
jän hyökättyä Ukrainaan. 
Valtioneuvoston ajankoh-
taisselonteossa eduskun-
nalle arvioidaan toiminta- 
ja turvallisuusympäris-
tön muutosta sekä muut-
tuneen turvallisuustilan-
teen vaikutuksia talouteen, 
kriisinsietokykyyn, huolto-
varmuuteen, sisäiseen tur-
vallisuuteen, kyberturval-
lisuuteen, hybridivaikutta-
miseen ja kriittiseen infra-
struktuuriin.

Muuttunut turvalli-
suustilanne näkyy myös 
MPK:n toiminnassa, reser-
vin kertausharjoituksissa ja 
vapaaehtoisissa harjoituk-
sissa. Reserviläisten rooli ja 
merkitys nousee entistäkin 
tärkeämmäksi, kun koulu-
tusta ja toimintaa kehite-
tään. Reserviläisille suun-
nitellaan annettavan lisää 
vastuuta ja valmiustehtäviä 
sekä tuottavaa suoritusky-
kyä. Tässäkin reserviläisen 

Pohjois-Suomen
maanpuolustuspiiri
Valmiuspäällikkö
Pentti Kormano
puh. 050 385 6039,
pentti.kormano@mpk.fi

Koulutuspäällikkö
Jarmo Kultanen

jarmo.kultanen@mpk.fi

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

Valmiuspäällikkö
1.11.2022 alkaen
Pentti Kormano

Koulutuspäällikkö
1.12.2022 alkaen
Jarmo Kultanen

Koulutuspäällikkö
Jouko Talviaho
lopettaa 31.12.2022

MPK:n Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin Rovaniemen  
koulutuspaikan yhteystiedot

Valmiuspäällikkö
Antti Tölli
lopettaa 31.12.2022

oma aktiivisuus on avain-
asemassa.

Jotta näihin vaatimuk-
siin päästään, se tarkoittaa 
sitä, että kertausharjoituk-
sia on odotettavissa  lisää. 
Reservin osaamisen kehit-
täminen on avainase-
massa. Suomea puolus-
tetaan reservin voimin. 
Tämä merkitsee myös sitä, 
että Puolustusvoimien 
yhteydenpito reserviläisiin 
lisääntyy. Myös MPK:n 
roolia Puolustusvoimien 
strategisena ja operatiivi-

sena kumppanina kehite-
tään. Reservin suoritus-
kyky rakennetaan yhdessä 
Puolustusvoimien, MPK:n 
ja maanpuolustusjärjestö-
jen kanssa.

Ase- ja ampuma-
koulutukseen 

merkittäviä 
muutoksia

MPK:n toivomat muu-
tokset Lakiin vapaaehtoi-
sesta maanpuolustuksesta 
ja Ampuma-aselakiin tuli-
vat voimaan 8.7.2022. 

vät Pohjois-Suomen maan-
puolustuspiirin Rova-
niemen koulutuspaikan 
kanssa. Ydintehtävät ovat 
muun muassa yhteistyö 
Lapin lennoston ja Jääkä-
riprikaatin kanssa ja aktii-
visten reserviläisten kou-
luttautumismahdollisuuk-
sien kehittäminen. Keskei-
simpiä tehtäviä ovat vapaa-
ehtoisten rekrytointi,  val-
mius- ja turvallisuussuun-
nittelu sekä koulutustehtä-
vät. Näihin tehtäviin ja vaa-
tiviin haasteisin voimme 
vastata niin, että Pohjois-
Suomen maanpuolustus-
piirin ja Ilmapuolustuspiiri 
tekevät hyvin suunniteltua 
yhteistyötä, etenkin puo-
lustushaarayhteisten kou-
lutusten suunnittelussa.

Kokonaisturvallisuus-
koulutusta kehitetään 
edelleen MPK:n toimin-
tana          Julkisten hallinto-
tehtävien lisäksi MPK kou-
luttaa kokonaisturvallisuu-
teen liittyvää varautumis- 
ja turvallisuuskoulutusta 
(VARTU). Kokonaisturval-
lisuuskoulutuksen tavoite 
on yhteisöjen ja henkilö-
kohtaisen turvallisuuden 
tunteen ylläpito ja kehittä-
minen koulutuksen avulla. 
Etenkin nyt kun Suomen 
ja koko Euroopan turvalli-
suus- ja toimintaympäristö 
on muuttunut.

Valtioneuvoston selonte-
ossa käsitellään kokonais-
turvallisuutta. Kokonais-
turvallisuus taas määritel-
lään seuraavasti: Kokonais-
turvallisuus  on suomalai-
sen varautumisen yhteis-
toimintamalli, jossa yhteis-
kunnan elintärkeistä toi-
minnoista huolehditaan 
viranomaisten, elinkeino-
elämän, järjestöjen ja kan-
salaisten yhteistyönä.

K u r s s i t o i m i n n a s s a 
VARTU-koulutuksen tär-
keänä tavoitteena on kou-
luttaa muun muassa yksi-
lön arjen selviytymistai-
toja ja -tietoja, joilla voi-
daan vähentää osallistu-
jien omaa sekä heidän lähi-
yhteisöjensä epävarmuu-
den tunnetta. Koulutuk-
sella voidaan edistää toi-
mintakykyä ja osallisuutta, 
toimintakykyä arjessa, toi-
mintakykyä arjen häiriöti-
lanteissa ja toimintakykyä 
vakavissa tai pitkittyneissä 
arjen häiriötilanteissa. Täl-
laista koulutusta ovat kan-
salaisten kybertaitoihin, 

kotitalouden varautumi-
seen, ensiaputaitoihin tai 
maatilojen varautumiseen 
liittyvät koulutukset.

Vuoden 2022 
juhlatapahtuma

Pohjois-Suomen maan-
puolustuspiirin (PSMPP) 
Rovaniemen koulutus-
paikan vuosijuhlaa viete-
tään Lähteentien pirtillä 
Rovaniemellä 16.12. Juh-
lassa palkitaan Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyk-
sen hyväksi tehdystä työstä 
henkilöitä MPK:n mita-
leilla, vuoden kouluttaja, 
toimija ja yhteistoiminta-
henkilö. Muistimme myös 
vuoden aikana täysiä kym-
meniä täyttäneitä henki-
löitä.

Tämän vuoden vuosi-
juhla on erityinen siksi-
kin, että MPK:n henkilös-
töä vaihtuu. Koulutuspääl-
likkö Jarkko Junni lopetti 
työnsä MPK:ssa 30.9, kou-
lutuspäällikkö Jouko Talvi-
aho lopettaa 31.12.

Myös minä lopetan val-
miuspäällikkönä 31.12. 
Kiitän Jarkkoa ja Joukoa 
monen vuoden ahkerasta, 
kiitettävästä ja antaumuk-
sellisesta työstä.

Uudet henkilöt on 
valittu jatkamaan MPK:n 
työtä Lapin alueella. Val-
miuspäällikkönä aloitti 
1.11.2022 Pentti Kormano 
ja koulutuspäällikkönä 
1.12.2022 Jarmo Kultanen.

Ilmapuolustuspiirin val-
miuspäällikkönä aloittaa 
1.1.2023 Mika Rötkönen 
ja koulutuspäällikkönä Ari 
Sirviö. Toivotan uusille toi-
mihenkilöille menestystä 
MPK:n työsaralla! 

Hyvinkin poikkeukselli-
nen vuosi kääntyy loppu-
puolelle. Suomen ja Euroo-
pan turvallisuus- ja toimin-
taympäristön muutokset 
leimasivat vahvasti myös 
MPK:n toimintaa erityi-
sesti kevättalvea ja koko 
vuottakin. Kokonaisuutena 
vuosi 2022 on ollut vahvaa 
toiminnan aikaa. Nyt 
voimme hetkeksi kääntää 
katseet joulunaikaan.

Hyvää joulunaikaa ja 
hyviä ulkoilukelejä!

Antti Tölli
Valmiuspäällikkö

Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys

Pohjois-Suomen maan-
puolustuspiiri

 

Lainmuutoksiin liittyen 
myös  MPK:ta  koskevat 
Puolustusvoimien normit 
sekä MPK:n oma ase- ja 
ampumakoulutusohjeis-
tus päivitetään.

MPK:n ampumakou-
lutuksessa  voidaan jat-
kossa  käyttää Puolustus-
voimien ja Rajavartiolai-
toksen aseita ja ampuma-
tarvikkeita. Uuden ampu-
maohjelmiston rakenne 
perustuu nousujohteisuu-
teen. Ohjelmiston teema 
on taistelijan ampuma-
taito. Tavoitteena ovat 
osumat, eivät numerot. 
Ammuntojen vaativuutta 
voidaan säätää esimer-
kiksi ampujan varustuk-
sella tai fyysisellä rasituk-
sella.

Ase- ja ampumakoulu-
tuksen kysyntä kasvanee 
entisestään, etenkin kun 
uudet aseet saadaan käyt-
töön. (5.56.NATO 223/
Rem/ AR-15) MPK tulee 
tarvitsemaan nykyistä 
enemmän ammunnan-
johtajia, joilla on perus-
ammuntojen johtajan 
pätevyys. Vuodelle 2023 
viikolle 12 on suunniteltu 
ammunnanjohtajakoulu-
tus Kainuun Prikaatissa.

Organisaatio- 
muutos Pohjois-

Suomen 
maanpuolustus- 

piirissä                       
Vuoden 2023 alusta aloit-
taa Ilmapuolustuspiiri toi-
mintansa Rovaniemellä. 
Ilmapuolustuspiirin val-
miuspäällikön ja koulu-
tuspäällikön tehtävät ja 
tavoitteet ovat yhtene-

Uuden valmiuspäällikön perehdyttäminen. Väistyvä valmiuspäällikkö Antti Tölli 
vasemmalla ja uusi valmiuspäällikkö Pentti Kormano oikealla.
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Ajan hermolla

Alueellinen 
maanpuolustus-
kurssi Muoniossa
Lapin aluehallintovirasto 
järjesti yhteistyössä Jääkä-
riprikaatin kanssa alueelli-
sen maanpuolustuskurssin 
56, 10.–14.10.2022 Olok-
sella, Muonion kunnassa. 
Kurssin johtajana toimi 
aluehallintoviraston ylijoh-
taja Kaisa Ainasoja ja Puo-
lustusvoimien edustajana 
Jääkäriprikaatin apulais-
komentaja Jukka Kotilehto. 
Kurssilaisina oli 50 osal-
listujaa eri viranomaisista, 
elinkeinoelämästä, medi-
asta ja kolmannen sekto-
rin toimijoista. Muonion 
kunnan terveiset kurssille 
toi kunnanjohtaja Laura 
Enbuska-Mäki, joka itse-
kin osallistui kurssille.

Maanpuolustuskurssi 
antaa osallistujilleen yleis-
kuvan Suomen ulko-, tur-
vallisuus- ja puolustuspo-
litiikasta sekä kokonais-
maanpuolustuksen eri 
alojen järjestelyistä nor-
maalioloissa, häiriötilan-
teissa ja poikkeusoloissa. 
Lisäksi kurssi perehdyttää 
osallistujat kokonaistur-
vallisuuden kannalta kes-
keisten alojen ja toimijoi-
den tehtäviin sekä edis-
tää alueen viranomaisten 
ja muiden tahojen varau-
tumista ja yhteistoimintaa.

Alueellisella kurssilla 
syvennyttiin Lapin maa-
kunnan varautumiseen 
tilanteessa, jossa jokin häi-
riötekijä horjuttaa ihmis-
ten arkea. Korkealaatui-
sissa asiantuntijaluennoissa 
annettiin kurssilaisille kuva 
siitä, mikä on turvallisuus-
tilanne tällä hetkellä Suo-
messa ja avattiin Venäjän 
aggressiivista hyökkäysso-
taa Ukrainassa peilaten sitä 
mahdolliseen tilanteeseen, 
jossa Suomi olisi hyökkäyk-

sen kohteena.
Luennoilla kuultiin 

asiantuntijoita muun 
muassa ulko- ja puolus-
tusministeriöstä, Ulko-
poliittisesta instituu-
tista, Turvallisuuskomi-
tean sihteeristöstä, Huol-
tovarmuuskeskuksesta, 
Säteilyturvakeskuksesta 
ja Suojelupoliisista sekä 
Lapin lennostosta, Lapin 
rajavartiostosta, Lapin 
pelastuslaitokselta ja jär-
jestäviltä tahoilta Jää-
käriprikaatista ja Lapin 
aluehallintovirastosta.

Kurssin harjoituksessa 
käsiteltiin ja suunnitel-
tiin kuudessa asiantun-
tijatyöryhmässä kuntien 
varautumistilannetta eri 
hallinonalojen näkökul-
masta. Ryhmissä har-

joiteltiin myös kuntien 
tilannekuvan päivitystä 
viranomaisyhteistyössä, 
sekä valmisteltiin tilan-
nekatsaus Lapin alueelli-
sen valmiustoimikunnan 
kokoukseen.

Lapissa on järjestetty 
maapuolustuskursseja 
vuodesta 1964. Alueelli-
sille maanpuolustuskurs-
seille kutsutaan alueella 
johtavissa asemissa sekä 
varautumisen ja yhteis-
kunnan toiminnan kan-
nalta keskeisissä tehtä-
vissä toimivia valtion, 
kuntien ja muun julkis-
hallinnon sekä talouselä-
män, median ja eri yhtei-
söjen edustajia.

Kurssiupseeri
 kapteeni 

Mikko Nevala 

Kurssilla arvostetuissa Oltermannin ja Oltermannin 
tehtävissä toimivat menestyksekkäästi Juhamatti 
Konttaniemi ja Laura Enbuska-Mäki.

Sotarikoksista ja Venäjän 
hyökkäyssodasta
Sotarikokset tuntuvat olevan osa nykyaikaista sodankäynti. Saamme jatkuvasti lukea 
uutisista Venäjän Ukrainassa tekemistä sotarikoksista, eikä Ukrainakaan ole täysin 
välttynyt syytöksiltä. Mutta mikä onkaan sallittua sodassa ja mikä luokitellaan sota-
rikokseksi? Yhtä lailla mielenkiintoista on se, saadaanko sotarikollisia ikinä vastaa-
maan teoistaan.

Nykypäivän näkökulmasta voisi ajatella, että kaikki sota on rikollista. Miksi siis tarvit-
semme erikseen säännöt siitä, mitä sodassa saa tehdä? Sota on ollut jo pitkään osa val-
takuntien välistä kanssakäymistä. Jotkut ajattelijat ovat pitäneet sotaa jopa väistämät-
tömänä ja näin ollen luonnollisena tapana ratkoa poliittisia kiistoja. 1800-luvulle tul-
taessa ajatusmalli kuitenkin kääntyi ja ryhdyttiin pohtimaan, mikä onkaan hyväksyt-
tyä sodankäynnissä. 1900-luvun alun maailmansotien jälkeen nähtiin välttämättömäksi 
laatia säännöt sille, mitä sodassa saa tehdä. 

Sodankäyntiä sääntelevät lukuisat kansainväliset sopimukset, joihin viitataan kollek-
tiivisesti termillä sodan oikeussäännöt. Puhutaan myös humanitaarisesta oikeudesta. 
Säännöt on sittemmin sisällytetty kansallisiin lakeihin. 

Vaikka virallisesti onkin olemassa sellainen termi kuin sotarikos, sen määrittäminen, 
mikä on rikollista sodan aikana, ei ole yksinkertaista. Suomessa sotarikoksista säädetään 
rikoslain 11 luvussa (joita ei pidä sekoittaa rikoslain 45 luvussa säädeltyihin sotilasrikok-
siin, kuten luvaton poissaolo, niskoittelu tai esimiesaseman väärinkäyttäminen). ”Sota-
rikoksiin” lukeutuvat joukkotuhonta, rikos ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikos, sotari-
kos sekä jalkaväkimiinojen, kemiallisten aseiden ja biologisten aseiden käytön kieltävien 
kansainvälisten sopimusten rikkominen. 

Joukkotuhonnassa on kyse niin sanotusta kansanmurhasta, sillä teko kohdistuu kan-
salliseen, etniseen, rodulliseen tai uskonnolliseen ryhmään. Rikos ihmisyyttä vastaan 
kohdistuu puolestaan nimenomaan siviileihin. Konkreettisesti voi olla kyse esimerkiksi 
siviilien surmaamisesta, karkottamisesta, vangitsemisesta tai raiskaamisesta.

Varsinainen sotarikos, jota säännellään 11 luvun 5 pykälässä, on alaltaan laaja. Siihen 
kuuluvat yhtä lailla sotavankien kaltoinkohtelu kuin siviiliväestön omaisuuden tarpee-
ton anastaminen ja tuhoaminen. Kiellettyjä ovat niin ikään myös sellaiset ”raukkamai-
set” toimet, kuten valheellinen antautuminen tai toisen valtion sotilaaksi naamioitumi-
nen.

Koska kansainvälisen oikeuden lähtökohta on, että sotilaallinen voimankäyttö on sal-
littua vain puolustustarkoituksessa tai YK:n turvallisuusneuvoston luvalla, niinpä rikos-
laissa on erikseen kriminalisoitu hyökkäysrikos. Hyökkäysrikokseen voi syyllistyä vain 
poliittinen ja sotilaallinen johto, joka päättää ”hyökkäysteon” suorittamisesta. Hyökkä-
ysteolla tarkoitetaan tekoa, jossa valtio käyttää aseellista voimaa toisen valtion suvereni-
teettia, alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan.

Uutisia seurannut lukija pystyy edellä olevan perusteella päättelemään, että sekä Vla-
dimir Putin Venäjän ylimpänä johtajana että lukuisat johtavassa ja suorittavassa ase-
massa olevat venäläiset sotilaat ovat syyllistynee erilaisiin ”sotarikoksiin”. Aivan toinen 
kysymys on se, saadaanko heitä ikinä vastuuseen teoistaan.

Rikosoikeudellinen vastuu sotarikoksista voidaan toteuttaa kolmella tapaa. Syytteet 
voidaan käsitellä Haagissa sijaitsevassa Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa, joka on 
perustettu juuri sotarikosten käsittelyä varten. Vaikka Venäjä ei ole liittynyt tuomioistui-
men perustaneeseen kansainväliseen sopimukseen, tuomioistuimella on kuitenkin toi-
mivalta käsitellä venäläisten tekemiä sotarikoksia, pois lukien hyökkäysrikos.

Toinen vaihtoehto olisi perustaa erillinen tuomioistuin käsittelemään nimenomaan 
tähän sotaan liittyviä tekoja, kuten toimittiin esimerkiksi Jugoslavian hajoamissotien 
yhteydessä. Koska erityistuomioistuimia on yleensä perustettu vain YK:n turvallisuus-
neuvoston päätöksellä, ei se kuitenkaan onnistu nyt, sillä Venäjä voi turvallisuusneuvos-
ton pysyvänä jäsenenä estää päätöksen veto-oikeudellaan.

Kolmas mahdollisuus on, että rikoksia käsitellään tavallisissa tuomioistuimissa. Vaikka 
Venäjän hyökkäyssota ei liity mitenkään Suomeen, rikoslakiin sisältyvän universaalipe-
riaatteen nojalla suomalaiset tuomioistuimet ovat toimivaltaisia käsittelemään venäläis-
ten (ja myös ukrainalaisten) mahdollisesti tekemiä, yllä mainittuja rikoslaissa kriminali-
soituja tekoja. Suomella on jo kokemusta ulkomaisten sotarikosten käsittelystä. Tunne-
tuimpana ruandalainen François Bazaramba, joka tuomittiin elinkautiseen vankeuteen 
joukkotuhonnasta.

Jotta syytteiden nostaminen olisi mahdollista, sotaan osallistuneiden venäläisten tulisi 
tulla Suomeen. Jos ja kun Venäjä häviää sodan, ja jos tästä seuraa Venäjän sisäisiä levot-
tomuuksia, osa sotaan osallistuneista venäläisistä voi paeta ulkomaille, mahdollisesti 
myös Suomeen.

Venäläisten tekemien sotarikosten käsittely suomalaisissa tuomioistuimissa nostaisi 
varmasti esiin saman keskustelun, jonka näimme ukrainalaisten turvapaikanhakijoi-
den kohdalla. Kun vuoden 2015 pakolaiskriisin yhteydessä Suomeen tulleet henkilöt 
nähtiin ”turvapaikkashoppailijoina”, vuonna 2022 Suomeen tulleiden ukrainalaisten on 
nähty aidosti ansaitsevan turvapaikan. Bazaramban tapauksessa 
paheksuttiin Suomeen sinänsä liittymättömän asian oikeuskäsit-
telystä aiheutuvia suuria kuluja. Aiheuttaisiko venäläisten sotari-
kosten käsittely suomalaisissa tuomioistuimissa vastaavan reaktion 
vai pidettäisiinkö niiden käsittelyä jopa toivottavana? Mitä tämä 
kertoo meille suhtautumisestamme kansainväliseen oikeuteen, 
sotarikoksiin ja ulkomaalaisiin?

Tomi Tuominen
Kirjoittaja on reservin luutnantti ja oikeustieteen tohtori
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Kemijärven reservinupseerit ry piti syyskokouksensa 
15.11.2022 Joutsijärven kylätalolla. Kokouksessa päätet-
tiin sääntömääräiset asiat, mm. ensi vuoden talousarvio, 
toimintasuunnitelma ja hallitus. Taloustilanne on yhdis-
tyksellä hyvä, mikä on mahdollistanut omia hankintoja. 
Kuluvan vuoden aikana on hankittu mm. lumipuvut kun-
niavartioita varten ja vastikään asekaappi yhdistyksen 
aseiden säilytystä varten. 

Ampumatoimintaa on ryhdytty virittämään syksyn 
aikana Peltojärven ampumaradalla pistooleilla. Kun 
pimein ja kylmin vuodenaika menee ohi, niin ammun-
toja jatketaan kuukauden ensimmäisenä lauantaina. Lisä-
tietoja saa hallituksen jäseniltä. 

Hallitukseen vuodelle 2023 tulivat valituiksi Timo Ala-
räisänen, Pertti Kallio, Aki Lautamo, Jussi Mattila ja Harri 
Savilaakso. Varapuheenjohtajana toimii Pasi Purhonen ja 
Juha Narkilahti jatkaa puheenjohtajana.

Vuonna 2023 järjestetään kuutamohiihto Peurakan-
kaan laduilla, pistooliammuntaa Peltojärvellä, osallistu-
taan Jääkäriprikaatin valmiusosaston perinnemarssin jär-
jestelyihin, tuetaan partiolaisten toimintaa, pyritään jär-
jestämään sotahistoriallinen retki ja osallistutaan erilais-
ten juhlapäivien järjestelyihin ja viettoon. Jäsenmaksu 
pysyy entisellään. 

Vuoden 2022 reserviupseeriksi yhdistys valitsi Pasi Pur-
hosen tunnustuksena mm. osallistumisesta sotavainajien 
etsintään, Turpo-tietäjä -kilpailun toteuttamiseen tuoma-
rina sekä muusta aktiivisuudesta maanpuolustusyhdistys-
ten toiminnassa.

Kokouksen jälkeen Jaakko Ojaniemi kertoi kuvien ja 
karttojen avulla paikallishistoriaa ja talvisodan tapahtu-
mista Joutsijärven kylän alueella. Kylätalo oli erinomai-
nen kokouspaikka, jota voi suositella lämpimästi. Illan 
isäntä on valmis kertomaan kylätalon, kylän, lähialueen 
tai itäisen suunnan historiasta vierailijoille.

Kemijärven 
reservinupseerien 
syyskokous

Veitsiluodon 
Reserviupseerit ry 
70 vuotta

Ensimmäinen 
vuosikymmen

Veitsiluodon Reserviup-
seerit ry perustettiin mar-
raskuun 20.päivänä 1952. 
Perustava kokous pidettiin 
Veitsiluodon Virkailijaker-
holla. Kokouksen puheen-
johtajaksi valittiin Toivo 
Marttila.

Toimintasuunnitelman 
ensimmäisenä kohtana 
oli ” Huoltotoiminta, joka 
sisälsi kaatuneiden, inva-
lidiupseerien ja muusta 
syystä heikossa talou-
dellisessa asemassa ole-
vien upseereiden perhei-
den avustaminen pääasi-
assa liitolta saatavien varo-
jen turvin ”.

Ammunta ei alussa kuu-
lunut itsestäänselvyytenä 
kerhojen toimintaan. Syynä 
oli vajaa kymmenen vuotta 
aiemmin lakkautetun Suo-
jeluskuntajärjestön varjo 
ja aiheellinenkin varovai-
suus. Veitsiluodon Reser-
viupseerikerho sai minis-
teri Väinö Leskisen allekir-
joittaman suostumuksen 
urheiluammunnan aloitta-
miseksi syyskuussa 1954. 
Ampumatoiminnan käyn-
nistäjiksi valittiin hallituk-
sen kokouksessa vuonna 
1955 kapt. Kurt Hem-
ming, kapt. Toivo Marttila 
ja luutn. Olavi Santaholma. 
Tulosta alkoi syntyä, sillä 
vuonna 1955 piirin kilpai-
luissa kerho oli pistooliam-
munnassa ensimmäinen ja 
tuli pienoiskivääriammun-
nassa toiseksi, Ilma-aseam-
munta oli mahdollista Veit-
siluodon Seurojen talolla 
ns. verstashuoneessa.

Aloittavan kerhon toi-
minta oli varsin vilkasta jo 
1950-luvulla, jota edesaut-
toi toiminta Veitsiluodon 
tehtaan myötävaikutuk-
sella ja sen tiloissa.

Veitsiluodon 
reserviupseerien 

toiminta 60-luvulla
Veitsiluotoyhtiön kehi-
tyshankkeiden myötä-
tuuli 60-luvun puolivälissä 
toi toimintaan mukaan 
nuorempia jäseniä. Jäsen 
määrä kasvoi hyppäyksen-
omaisesti. Silloin luotiin 
yhdysmiesverkosto hoi-
tamaan tiedottamista eri 
osastoilla oleville jäsenille 
tavoitteena jokaisen saami-
nen aktiiviseen toimintaan.

60-luvun toiminnassa oli 
merkille pantavaa kokojä-
senistöä koskien henkilö-
kohtainen kuntoliikunta. 
Myös kilpailu- ja urheilu-
toiminta oli voimissaan ja 
niissä saavutettiin usein 
hyvääkin menestystä

Vuosikymmenen huip-
putapahtuma oli oman 
lipun saaminen 10-vuo-
tisjuhlassa vuonna 1962. 
Hankkeen voimatekijänä 
oli reserviupseerien rouvat.

70-luku – uudelleen 
nousuun

Vuosikymmenen alussa eli 
yhdistys hiljaiseloa. Toi-
minta oli lamaantunutta. 
Oikeaan osunut hallituk-
sen uudistus toi uutta eloa 
toimintaan. Tehtiin jäse-
nistölle kysely toiminnan 
painopistealueista ja ryh-
dyttiin toimiin. Kilpailu-
toiminta virisi niin kerho- 
kuin piiritasolla.

Uutena toimintamuo-
tona tuli 70-luvulla kou-
lutus. Järjestettiin kaksi 
laajaa turvallisuuspoliit-
tista koulutustilaisuutta. 
Tilaisuudet saivat hyvän 
vastaanoton alueen reser-
viläisiltä.

Liiton tasolta ideoitiin 
varusmiesinfojen järjes-
täminen varusmiespalve-

lustaan suorittamaan läh-
teville nuorille miehille. 
Yli puolet ikäluokasta kävi 
kuuntelemassa ”intin” asi-
oista.

Yhteistoimintaa elvytet-
tiin Kemi-Tornio-alueen 
reserviläisyhdistysten pii-
rissä. Pari kertaa vuodessa 
kokoonnuttiin esittele-
mään yhdistysten toimin-
taa, joihin muutkin yhdis-
tykset voivat osallistua.

70-luvulla alettiin puu-
hata Kivalon Reservi-
läismajan rakentamista 
yhdessä alueen muiden 
reser v i läisyhdistysten 
kanssa. Maja rakennettiin 
Kivalon Yli-Penikalle.

V u o s i k y m m e n e n 
lopussa ryhdyttiin pitä-
mään kemiläisten reser-
viläisyhdistysten toimesta 
ravintola Merihovissa itse-
näisyyspäivän iltajuhlia. 
Juhlat saivat hyvän vastaan 
oton isänmaallisen ohjel-
man ja tunnelman ansi-
osta. Juhlien keskipiste oli 
kuvanveistäjä Ensio Sep-
päsen ideoima ja toteut-
tama puinen Suomi-reliefi, 
johon juhlatoimikunnan 
valitsema arvostettu hen-
kilö iski naulan paikka-
kunnalle, joka oli hänelle 
tärkeä ja läheinen peruste-
lujen kanssa.

Toiminnan 
julkisuuskuva parani 

1980-luvulla

1980-luvulla tuli toimin-
taohjelmaan mukaan tur-
vallisuuspoliittinen kou-
lutus. Reserviupseeriliitto 
oli laatinut turvallispoliit-
tisen koulutusohjelman. 
Ohjelma lähtee siitä, että 
reserviläisjärjestö voi tehdä 
konkreettista työtä rauhan 
säilymiseksi Suomessa. 
Aktiivinen reserviläistoi-
minta on osoitus vahvasta 
maanpuolustustahdosta.

Koulutustoiminnan pää-
paino oli reserviläisen 
peruskurssissa. Tämän 
koulutusmuodon tarkoi-
tuksena oli kouluttaa liik-
kumaan, yöpymään ja 
tulemaan toimeen maas-
tossa kaikkina vuodenai-
koina, kaikenlaisissa olo-
suhteissa sekä johtamaan 
partiota, ryhmää, jouk-
kuetta tai osastoa. Yhdis-
tyksemme järjesti vuonna 
1985 kaikille Kemi-Tor-
nio-alueen reserviläisille 
tarkoitetun maastokurssin 
Kivalon Reserviläismajalla. 
Maastokurssilla on runsas 
osanottojoukko.

Reserviupseerien kalot-
titapaamiseen on osallis-
tuttu Suomessa, Ruotsissa 
ja Norjassa. Veitsiluodon 
Reserviupseerit ovat olleet 
aktiivisesti mukana paikka-
kunnan maanpuolustusjuh-
lien järjestelyissä. Juhlista 
mainittakoon toisen maa-
ilman sodanpäättymisen ja 
rauhan alkamisen 40-vuo-
tisjuhla Kemin Urheiluta-
lolla 14.huhtikuuta 1985. 
Samana vuonna pystytet-
tiin Ajoksen jääkärikäm-
pän paikalle muistomerkki. 
Yhdistyksemme huolehtii 
muistomerkistä ja alueen 
siisteydestä.  

Vuonna 1988 aloitet-
tiin hanke muistolaatan 
saamiseksi Veitsiluodon 
koulua käyneille vuosien 
1939-1945 sodissa kaatu-
neille. Aloitteen tekijänä 
oli yhdistyksemme jäsen, 
rehtori Ilmari Saarenketo. 
Laatta valmistettiin Tervo-
lan Kotiteollisuusoppilai-
toksessa.  Paljastustilaisuus 
pidettiin talvisodan päät-
tymisen 50-vuotistilaisuu-
tena vuonna 1990. Sanka-
rilaatan paljasti vuorineu-
vos Pentti O. Rautalahti 
Hepolan koululla.
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Juhlatapahtumiin on 
usein liittynyt kunniavar-
tioiden asettamien sanka-
haudoille ja muistomer-
keille. Perinteenä on ollut 
jouluaaton kunniavartio 
Kemin Sankarihaudoilla.  

90-luku- lama ei 
juurikaan tuntunut 
kerhon toiminnassa

Siirryttäessä 90-luvulle 
yhdistyksen jäsenmäärä 
oli nousussa ja talous kun-
nossa. Veitsiluoto Oy fuu-
sioitiin vuoden 1995 
lopussa Enso Oy:hyn, joka 
alkoi vaikuttaa henkilöstö-
rakenteeseen. Jäsenemme 
siirtyivät uusiin tehtäviin 
Enso Groupin sisällä tai 
toisen työnantajan palve-
lukseen, mikä näkyi myös 
jäsenmäärässä. Uusi henki-
löstörekisterilaki esti soti-
laskoulutustietojen luovut-
tamisen yhdistyksen käyt-
töön uusien jäsenten löytä-
miseksi.

Lama näkyi kertausmää-
rien tipahtamisena lähes 
nollaan edeltäneen ajan 50 
000 vuorokaudesta. Yhdis-
tyksemme oli koko maassa 
ensimmäisten joukossa, 
kun vapaaehtoinen maan-
puolustusjärjestelmä käyn-
nistettiin vuonna 1992.

Kari Halmeen johdolla 
ja Kemin Sotilaspiirin 
avustamana pidettiin syys-
lokakuussa 75 tuntia kestä-
nyt valmiuskurssi, joka oli 
täyteen miehitetty.

Yhdistyksemme oli joka 
vuosi tästä eteenpäin jär-
jestämässä sotilaallisia lisä-
kursseja, joilla pyrittiin 
korvaamaan puuttuvien 
kertausharjoitusten jättä-
miä aukkoja.

Sähköisen tiedotustoi-
minnan yleistyessä myös 
yhdistyksen tiedottaminen 
parani. 90-luvun lopulla 
jo 2/3-osaa jäsenistöstä oli 
sähköpostin piirissä.

Yhdistyksen talous pysyi 
koko 1990-luvun vakaalla 
pohjalla. Kiitos tästä lan-
keaa yhdistystä taloudel-
lisesti tukeneille yrityk-
sille. Pääosa tuesta tuli juh-
lajulkaisujen mainostu-
loista, myös Enso Gutzei-
tin 100-vuotissäätiön tuki 
on ollut pienelle yhdistyk-
selle merkittävä.

Osoituksena toiminnan 
hyvästä tasosta ja aktiivi-
suudesta yhdistyksemme 
on myös saanut Reser-
viupseeriliiton ”Tuki sinne 
missä työ tehdään”- kan-
nustuspalkintoja useana 
vuonna peräkkäin.

2000-luku aivan 
hyvä vuosikymmen

Vuosikymmenen alussa, 
vuonna 2003, jäsenmäärä 
oli 53 jäsentä, josta se laski 
vuosikymmenen loppua 

kohti. Jäsenmäärän kehit-
tymiseen on vaikutta-
nut jäsenistön ikääntymi-
nen, uusien potentiaalisten 
jäsenten haun vaikeutumi-
nen lainsäädännöstä joh-
tuen sekä Veitsiluodon teh-
taiden henkilöstön määrän 
vaihtelu. 

Yhdistyksen hallitus on 
kokoontunut kerran kuu-
kaudessa. Vain kesälo-
makuukausi on jätetty 
kokoontumatta. Yhdistyk-
sen sääntöjen mukaan var-
sinaisia kokouksia on kaksi: 
kevät - ja syyskokous. Vuo-
sikokouksiin on osallistu-
nut 7-10 jäsentä. Vuosiko-
kouksissa on pidetty esitel-
miä eri aiheista, joita ovat 
olleet mm. maanpuolus-
tus, kertausharjoitukset, 
maakuntajoukot ja Kemin 
seudun huumetilanne. 

Yhdistyksen jäseniä on 
ollut Lapin reserviupseeri-
piirin - ja RUL:in hallituk-
sissa sekä RUL:in liittoval-
tuustossa. Lisäksi Yhdis-
tyksillä on ollut edustus 
Maanpuolustuksen Tuki 
ry:ssä ja Kivalon Reservi-
läismaja ry:ssä.

Yhdistyksemme orga-
nisoima urheilu on jäänyt 
vähäiseksi. Sen sijaan 
jäsenten oma kuntourheilu 
on elänyt voimansa tun-
nossa. Olemme pärjänneet 
piirin järjestämässä kunto-
kilpailussa olemalla useita 
kertoja kärkisijoilla.

Jäsenemme ovat saaneet 
jäsenmaksuetuna Reser-
viläinen – ja Lapin Nuija 
lehdet. Yhdistys on lähet-
tänyt jäsenilleen vuosittain 
7-8 jäsentiedotetta. Yhdis-

tyksellä on myös nettisivut.
Veitsiluodon Reserviup-

seerit ry:ssä on nähty, että 
huomionosoitukset ovat 
oleellinen osa reserviläis-
toimintaa. Yhdistys on pal-
kinnut jäseniään Suomen 
Reserviupseeriliiton- ja 
Lapin Reserviupseeripii-
rin mitaleilla. Palkitsemi-
sia on vuosin varrella käy-
tetty kuitenkin harkitusti. 
Jäsenten syntymäpäivät 
50-ikävuodesta lähtien on 
huomioitu viiden vuoden 
välein.

2010-luku 
ammunnan 

vuosikymmen
Yhdistyksellä oli 2010-
luku vilkasta ampumatoi-
mintaa. Kesäaikana käytiin 
ampumassa ruutiaseilla 
Tornion Laivakankaan, 

Keminmaan Hietakaulan 
ja Simon Maalinkankaan 
ampumaradoilla. Talvella 
ammuttiin Kemin Jahti 
– Ja Kalamiesten tiloissa 
kymmenluvun alkuvuo-
sina ja jälkipuoliskolla ovat 
ammunnat olleet ilma-
aseilla Koulutuskunta Lap-
pian tiloissa.

Kesällä oli ammuntoja 
toukokuun alusta syys-
kuulle lähes joka viikko. 
Osanottajia on ollut 5-7 
jäsentämme. Talviaikana 
on ammuttu tiistaisi. Osan-
ottajamäärä on vaihdel-
lut 4:stä-6:een. Lisäksi on 
käyty joissakin ulkopuoli-
sissa ampumakilpailuissa.

K i l p a i l u t o i m i n t a n a 
yhdistyksellä on ollut 
Aalto- Kallinen kilpailu, 
joka on ammuttu pie-
noispistoolilla ja – kivää-

rillä. Vuotis-cup nimi tulee 
edesmenneen jäsenemme 
Reijo Vuontisjärven lah-
joittamasta pystykorvasta 
eli sotilaskivääristä. Vuon-
tis -cup ammutaan ryn-
näkkökiväärillä, pystykor-
valla ja isopistoolilla. Kil-
pailut ovat vuosien var-
rella olleet hyvin tasavä-
kisiä ja ratkenneet muuta-
man pisteen erolla. RUL:lla 
on prosenttiammuntakil-
pailu yhdistyksille. Noin 
puolet jäsenistöstä suorit-
taa ammunnan.

Kunniavartiointi ja lip-
pumme kantaminen on 
tapahtunut vuosittain vete-
raanipäivänä, kaatunei-
den muistopäivänä, itse-
näisyyspäivänä ja joulu-
aattona. Vuonna 2021 las-
kimme seppeleen sankari-
haudalle RUL:in 90-vuotis-

päivän kunniaksi. Lisäksi 
laskemme seppeleen joka 
toinen vuosi Luton Mies-
ten kaatuneiden sankari-
laatalle Karihaarassa. Veit-
siluodon Reserviupsee-
rit tiedottaa kunniavartion 
aikatauluista eri maanpuo-
lustusyhdistyksille sekä 
hoitaa kantajat veteraani-
järjestöjen lipuille. Yhdis-
tyksen tehtävänä on huo-
lehtia Itsenäisyyspäivän 
Reliefin naulaaja Kemin 
Seurakuntakeskuksessa.

Veitsiluodon 
Reserviupseerien 

70-vuotisjuhla
Reserviupseerit juhli-
vat 70-vuotis taivaltaan 
24.syyskuta 2022 Aurinko 
ravintolassa. Juhliva yhdis-
tys on tehnyt 100-sivui-
sen 70-vuotis historiikin. 
Puheenjohtajan terveh-
dyksen piti vänrikki Timo 
Miettunen. Reserviupsee-
riliiton 1.varapuheenjoh-
taja Tuomas Kuusivaara toi 
liiton tervehdyksen juh-
laamme Juhlapuhujana oli 
Lapin Lennoston komen-
tajan sijainen majuri Mika 
Saastamoinen. Lisäksi juh-
lassa jaettiin huomion-
osoituksia ansioituneille 
jäsenillemme ja yhteis-
työkumppaneille. Juhlan 
musiikista vastasi Lapin 
Sotilassoittokunta johtaja-
naan musiikkimajuri Ville 
Paakkunainen. Maanpuo-
lustus- ja veteraanijärjestöt 
onnittelivat juhlivaa yhdis-
tystämme. 

Seppo Taponen
majuri res.
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Lapin lennoston reserviläisten 
osaaminen ja asenne ovat 
hämmästyttävän korkealla tasolla
Ruska 22 -ilmaope-
raatioharjoituksessa 
koulutettiin reservi-
läisiä Ilmavoimien 
hajautetun ja liik-
kuvan taistelutavan 
mukaisesti.

Ilmavoimien vuoden 
pääsotaharjoitus, Ruska 
22, järjestettiin lokakuun 
alussa eri puolilla Suomea. 
Ilmaoperaatioharjoituk-
seen osallistuivat kaikki 
Ilmavoimien joukko-osas-
tot; yhteensä 50 lentoko-
netta ja noin 3700 henki-
löä, joista 2400 reserviläi-
siä. 

Tänä vuonna koulutet-
tiin erityisesti Lapin len-
noston ja Ilmasotakoulun 
reserviläisiä, joten harjoi-
tuksen päätukikohtina toi-
mivat Rovaniemi ja Jyväs-
kylän Tikkakoski. 

‒ Ruska 22 on tärkeä har-
joitus erityisesti Ilmavoi-
mien reserviläisten koulut-
tamisen kannalta. Reser-
viläisistä koostuvat joukot 
ovat keskeinen osa hajau-
tettua ja liikkuvaa taiste-
lutapaamme. Ruskan kal-
taiset harjoitukset ylläpitä-
vät ja kehittävät valmiut-
tamme toteuttaa vaati-
via ilmaoperaatioita laajaa 
tukikohtaverkostoa hyö-
dyntäen, harjoituksen joh-
taja, Ilmavoimien operaa-
tiopäällikkö eversti Henrik 
Elo, sanoi harjoituksen 
alla. 

Harjoitukseen osallistu-
neista lentokoneista suurin 
osa oli F/A-18 Hornet 
-monitoimihävittäjiä. Hor-
netien lisäksi mukana oli 
Hawk-suihkuharjoitusko-
neita, Ilmavoimien kulje-
tus- ja yhteyskonekalustoa, 
Maavoimien NH90-kulje-
tushelikopteri sekä Ruot-
sin ilmavoimien JAS 39 
Gripen -hävittäjiä. 

Rovaniemelle tukeutuva 
ruotsalainen lento-osasto 
oli mukana harjoituksessa 
osana Suomen ilmapuolus-
tusta ja harjoitteli suoma-
laisessa tukikohdassa toi-
mimista. 

Harjoitukseen osallistu-
vat lentokoneet jakautui-
vat ilmapuolustustehtäviä 
harjoittelevaan ja harjoi-
tusvastustajaa kuvaavaan 
joukkoon. Koneet tukeu-
tuivat Ilmavoimien liikku-
van taistelutavan mukai-
sesti useille lentopaikoille 
eri puolilla Suomea.

 Lapin lennoston reserviläiset pääsivät harjoittelemaan yhteistoi-
mintaa ruotsalaisten kanssa.

Pohjoisessa puolustavan 
joukon hävittäjät operoivat 
paitsi Rovaniemen tuki-
kohdasta ja viereen juuri 
valmistuneelta Norvatien 
varalaskupaikalta myös 
Oulunsalosta, Pudasjär-
veltä ja Ruotsin Kallaxista. 
Lisäksi Ilmavoimien kulje-
tus- ja yhteyskoneet käyt-
tivät Kemin lentokent-
tää. Harjoitusvastustajaa 
kuvaavat hävittäjät operoi-
vat Karjalan lennoston Ris-
salan tukikohdasta. 

‒ Harjoituksissa nousee 

aina esille sekä vahvuuksia 
että kehityskohteita, ja siksi 
on hyvä harjoitella. Lapin 
lennoston reserviläisten 
osaaminen ja asenne ovat 
hämmästyttävän korkealla 
tasolla, kiitteli Lapin len-
nostossa harjoitusta joh-
tanut lennoston komen-
taja eversti Tuukka Karja-
lainen.

Teksti: Anne Torvinen, 
Lapin Lennosto

Kuvat: Lapin Lennoston 
viestinnän reserviläiset Ja 

Combat Camera

Lapin lennoston reserviläisten osaaminen ja asenne ovat hämmästyttävän korkealla 
tasolla, Lapin lennoston komentaja eversti Tuukka Karjalainen kiitteli jo harjoituk-
sen aikana.

Ilmavoimien suorituskyky perustuu motivoituneeseen ja osaavaan reserviin. 

 Ruska 22 oli Ilmavoimien tämän vuoden pääsota-
harjoitus.
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Ilmavoimien F/A-18 Hornet –monitoimihävittäjät tukeutuivat muun muassa Pudasjär-
ven lentokentälle.

 Rovaniemelle tukeutunut ruotsalainen Gripen-osasto integroitiin Ruska 22 -harjoi-
tuksessa osaksi ilmapuolustustehtäviä harjoittelevaa joukkoa. Gripenit kävivät las-
kussa ensi kertaa myös Pudasjärvellä.

Ruska 22 -harjoituksen johtaja, Ilmavoimien operaatiopäällikkö eversti Henrik Elo ja 
Lapin lennostossa harjoitusta johtanut lennoston komentaja eversti Tuukka Karjalai-
nen.

Pudasjärven tukikohtaa suojasi harjoitukseen osallistuva ITO90M Crotale -ilmator-
juntayksikkö.

Harjoituksessa otettiin käyttöön juuri valmistunut Norvatien varalaskupaikka Rova-
niemellä. 

Lapin lennoston lentotekniikan reserviläiset kertasivat F/A-18 
Hornet -hävittäjien käyttöhuoltoa, tankkausta ja aseistamista.
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Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo – 
pohjoisen puolustaja

ITO05M-ohjusryhmä taisteluasemassa Norjassa CR22-harjoituksessa.

Rovaniemen ilmatorjun-
tapatteristo on vakiinnut-
tanut paikkansa Jääkärip-
rikaatin joukkoyksikkönä, 
joka vastaa pohjoisen puo-
lustuksesta ilmatorjunnan 
osalta. Pohjois-Suomi aset-
taa omat, toimintaympä-
ristöön liittyvät haasteensa 
täällä operoiville joukoille 
niin maaston, vuodenaiko-
jen kuin säänkin puolesta. 
Tähän haasteeseen kyke-
nevät vastaamaan parhai-
ten näissä haastavissa olo-
suhteissa jo varusmiesai-
kana koulutetut joukot.  
Niin sodit, kuin harjoit-
telet – tämä aikaa kestä-
nyt sanonta pitää sisäl-
lään myös pelikentän, eli 
sen toiminta-alueen, jossa 
joukon ensimmäinen 
suunniteltu tehtävä on. 
Kun tämä muistetaan ja 
toimitaan sen mukaisesti, 
niin pohjoinen tulee pitä-
mään ilmatorjunnan osalta 
myös jatkossa.

Menneisyyteen 
pohjaten

Rovaniemen ilmator-
juntapatteriston toimin-
nan voidaan katsoa alka-
neen vuonna 1941 Kevyt 
Ilmatorjuntapatteristo 5:n 
perustamasta 151. Kevy-
estä Ilmatorjuntapatterista. 
Jatkosodan jälkeen siitä 
muodostettiin Ilmator-
juntarykmentti 2:n ensim-
mäinen patteristo Ouluun. 
Patteristo vaihtoi nime-
ään ja sijaintipaikkakuntaa 

1950- ja 60-luvuilla pariin-
kin otteeseen. 1960-luvulla 
nähtiin pohjoisen alueen 
sotilasstrategisen merki-
tyksen voimakas kasvu, 
jolloin päätettiin siirtää 
joukkoja pysyvästi etelän 
varuskunnista Lapin alu-
eelle. Pohjanmaan ilma-
torjuntapatteristo siirret-
tiin pääosillaan 31.7.1970 
Someroharjulle, jolloin 
edellisen vuosikymme-
nen loppupuolella alka-
neet varuskunnan raken-
nustyöt olivat jo edenneet 
riittävän pitkälle, mikä 
mahdollisti uusien tulijoi-
den vastaanoton. Nykyi-
sen nimensä patteristo sai 
itsenäisyyspäivänä 1974.  
Vuodet 1989–2014 toimit-
tiin Lapin Ilmatorjunta-
rykmentin alaisuudessa, 
kunnes puolustusvoima-
uudistus 1.1.2015 asemoi 
patteriston nykyisen kal-
taiseksi organisaatioksi. 
Tämänkin jälkeen orga-
nisaatiossa on tapahtunut 
muutoksia, mutta muutok-
set ovat koskeneet lähinnä 
perusyksikkö-tasaa.

L ähimenneisyydessä 
patteriston ehkä leimaa-
antavin piirre on ollut sen 
profiloituminen Crotale-
järjestelmän (ITO90M) 
pääkoulutuspaikkana ja 
viimeisten vuosien osalta 
ainoana ilmatorjunnan 
joukkoyksikkönä, joka 
kyseessä olevaa järjestel-
mää kouluttaa. Toinen 
menneisyydestä kumpu-

Maalinosoitustutka (MOSTKA 87M) mittausasemassa ilmapuolustusharjoituksessa (IPH222) marraskuussa 2022. 

ava menestystekijä on ollut 
Sergei-tykille (23ITK61) 
patteristossa annettu kou-
lutus, joidenkin aselajin 
piirissä jopa legendaari-
siksi miellettyjen koulutta-
jien toimesta. 

Nykyisyydessä 
vaikuttaen

Rovaniemen ilmatorjunta-

patteriston suurin vahvuus 
on sen nuorekas, innos-
tunut ja aikaansaava hen-
kilöstö. Patteristossa on 
ilmatorjunnan joukkoyk-
siköksi huomattavan laaja 
ammatillinen osaaminen, 
alkaen ilmatorjunnan eri 
järjestelmien osaamisesta, 
päättyen huollon ja sotilas-
poliisitoiminnan edellyttä-

mään kompetenssiin.
Rovaniemen ilmator-

juntapatteristo koulut-
taa suorituskykyisiä sota-
joukkoja kaikille puolus-
tushaaroille ja Rajavar-
tiolaitokselle. Tämä kou-
lutustehtävä toteutetaan 
kolmessa perusyksikössä, 
jotka ovat 1. ilmatorjunta-
patteri (1ITPTRI), 2. ilma-

torjuntapatteri (2ITPTRI) 
ja tukikohtakomppania 
(TKKK). Patteriston saa-
pumiserävahvuus on noin 
400 ja patteriston palveluk-
sessa olevien varusmies-
ten vahvuus vaihtelee näin 
ollen välillä 160–550, ajan-
kohdasta riippuen. Patte-
riston erityispiirteenä voi-
daan nähdä Lapin len-



12     4 • 2022   4 • 2022    13Lapin nuijaLapin nuija

Ilmatorjunnan taistelun 
johtaminen 2020-luvulla
Ilmatorjunnan taistelun johtamisella tar-
koitetaan taktisen johtamisen sekä tulen-
käytön johtamisen kokonaisuutta. Taiste-
lun johtaminen voidaan jakaa neljään eri 
kokonaisuuteen, jotka ovat tilannekuvan, 
tulenkäytön, taistelutekniikan ja taiste-
lun tuen toimintoja sekä niiden suunnit-
telua ja toimeenpanoa. Taistelun johta-
misen keskeisimpänä ydinajatuksena on 
saada ilmatorjunnan tuliyksiköille riit-
tävä ennakkovaroitus lähestyvistä vihol-
liskoneista, jotta niihin voidaan vaikuttaa. 
Perinteisesti on ajateltu, että ampuvalle 
ilmatorjuntayksikölle riittää tieto viholli-
sen suunnasta ja etäisyydestä sekä ammut-
tavan kohteen laadusta. Vaikka taistelun-
johtojärjestelmää on tämän vuosituhan-
nen aikana kehitettykin merkittävästi, ei 
edellä mainittu perusajatus ole muuttunut 
miksikään. 

Nykypäiväisessä sodankäynnissä koros-
tuu tiedustelun ja vaikuttamisen- ketjun 
lyhyt viive, joka edellyttää ilmatorjun-
tajoukoilta aikaisempaa liikkuvampaa 
sodankäyntiä. Nykyaikaiset tiedustelujär-
jestelmät kuten lennokit, altistavat joukot 
jatkuvan tiedustelu-uhkan alle ja näin 
ollen taistelun johtamisessa erilaiset suo-
jautumisen toimenpiteet korostuvat. Tie-
dustelun ollessa käytännössä jatkuvaa, 
tehokkaita suojautumisen keinoja ovat 
esimerkiksi asemanvaihdot, toiminta yllä-
tyksellisistä tuliasemista, tärkeimpien toi-
mintojen sekä johtamispaikkojen riittävä 
hajauttaminen ja jatkuva maastouttami-
nen. Taistelunjohtamisen näkökulmasta 
johtamispaikkojen nopeatempoinen siir-
tely asemasta toiseen, luo haasteita esi-
merkiksi viestiyhteyksien rakentamiselle 
ja ylläpitämiselle. Ilmatorjunnan johta-
misjärjestelmille on kehitetty viime vuo-
sina uusia ja nykyaikaisia liityntäsuori-
tuskykyjä, jotta joukot saadaan tilanteesta 
riippumatta liitettyä ilmatorjunnan johta-
misverkkoon. Lisäksi Puolustusvoimien 
uusi M18-kenttäviestijärjestelmä tarjoaa 
taistelunjohtamisen tueksi uusia varame-
netelmiä. 

Ukrainan sota koskettaa luonnolli-
sesti koko Puolustusvoimia ja sodanku-
van muutoksen sekä Ukrainasta saatu-
jen oppien tutkiminen on tässä vaiheessa 
vasta alkutekijöissään. Ukrainan sodasta 
on kuitenkin voitu jo saada havaintoja 
siitä, kuinka vihollinen käyttää ilma-asetta 
ja millaisella tempolla ilmaoperaatioita tai 

-iskuja toteutetaan ja näihin havaintoihin 
on meilläkin jo reagoitu. Saaduista opeista 
pyritään johtamaan uusia toimintatapoja 
ja uhkamalleja ilmatorjunnan johtami-
selle. Ukrainan sodassa aseistetut, mie-
hittämättömät ilma-alukset ovat olleet 
keskeisessä roolissa ja niiden ilmestymi-
nen nykyaikaiselle taistelukentälle asetta-
vat uusia vaatimuksia meidänkin taiste-
lun johtamiselle. Ilman kunnollisia tilan-
nekuvajärjestelmiä on hankalaa erottaa, 
missä omat koneet tai lennokit ja viholli-
sen koneet lentävät. Kansainvälisistä har-
joituksista saadut havainnot ovat osoitta-
neet, että suomalainen tilannekuvajärjes-
telmä sekä tapa johtaa ilmatorjunnan tais-
telua on aivan maailman kärkeä. Osaami-
sessamme korostuu korkea tilannetietoi-
suus aina yksittäisen ryhmän tasalla. Tämä 
tuo torjuntoihin tehokkuutta, sillä hyvällä 
tilannekuvalla estetään omien koneiden 
ampuminen ja mahdollistetaan maalien 
jakaminen ampuville tuliyksiköille tar-
koituksenmukaisesti. Maalien onnistu-
nut jakaminen säästää ampumatarvikkei-
tamme ja mahdollistaa tulitehtävän käs-
kemisen sellaiselle yksikölle, jolla on paras 
kyky vaikuttaa kohteeseen. Viime vuosi-
kymmenen puolella aloitettu kehitystyö 
ilmatorjuntajoukkojen yhtenäisen tilan-
nekuvan saamiseksi, on alkanut kantaa 
hedelmää tultaessa 2020-luvulle.

Suomalainen ilmatorjunta on mielen-
kiintoisessa tilanteessa Natoon liittymi-
sen kynnyksellä. Johtamisen käytäntöi-
hin, kuten johtamisfraseologiaan tullaan 
varmasti tekemään muutoksia, jotta kan-
sainvälinen yhteistoiminta on mahdol-
lisimman jouhevaa. Voi olla, että lähiai-
koina suomalaisen ilmatorjuntamiehen 
ja -naisen on puhuttava sujuvaa englan-
tia taistelukentällä. Kun alamme suunni-
tella ja harjoitella yhteistoimintaa muiden 
NATO-maiden ilmatorjuntajoukko-
jen kanssa, meillä on hyvät edellytyk-
set jakaa omaa osaamista eteenpäin sekä 
katsoa kuinka suurvalta-armeijat toteutta-
vat oman ilmatorjuntansa taistelunjohta-
mista. Tässä vaiheessa voisi jopa hieman 
ylpeänä todeta, että osaamisesta puhut-
taessa meillä on enemmän annettavaa 
muille kuin saatavaa.

Iloista joulun odotusta kaikille!
Yliluutnantti Matti Hietala

Oppilasupseeri
Sotatieteiden maisterikurssi 12

nostossa palvelevat eri-
koiskoulutetut asevelvol-
liset, jotka siirtyvät ilma-
voimissa saadun koulutuk-
sen jälkeen patteriston kir-
joille. Näiden ilmataiste-
luasemiesten, apumekaa-
nikkojen ja laivuekuljetta-
jien merkitys on lennoston 
toiminnan onnistumisen 
kannalta keskeinen.

Patteristo kouluttaa 
ITOPTRI(90M)-yksiköitä 
kaikkien puolustushaa-
rojen tarpeisiin ja erilli-
siä tutkajaoksia (MOS-
TKA87M) niin maa- kuin 
ilmavoimillekin. Tämä 
vaikuttaa muun muassa 
harjoitustoiminnan suun-
taamiseen joukkokoulu-
tusjaksolla. Pyrkimyksenä 
on, että kulloinkin koulu-
tuksessa oleva joukko har-
joittelee siinä toimintaym-
päristössä, jossa joukon 
ensimmäinen poikkeus-
olojen tehtävä on. Ilma-
voimille koulutettavat 
huoltokomppaniat soti-
vat loppusotansa luonnol-
lisesti ilmavoimien tuki-
kohtaympäristössä. Tämä 
kaikki edellä mainittu 
aiheuttaa sen, että patte-
ristolla on erittäin laaja 
yhteistoimintaverkosto 
kaikkiin puolustushaa-
roihin ja asioiden yhteen-
sovittaminen on käytän-
nössä lähes joka viikkoista 
toimintaa. Hyvin paljon 
asioita sovitaan suoraan 
aselajiputken kautta, jol-
loin kyetään vähentä-
mään turhaa hallintoyksi-
köiden välistä byrokratiaa. 
Kertausharjoitukset kuor-
mittavat patteristoa läpi 
koko vuoden. Lukumää-
räisesti eniten järjestetään 
ITOPTRI(90M)-yksikkö-
tyypin tehtäväkohtaisia ja 
runkohenkilöstön kerta-
usharjoituksia. Useiden 
ITOPTRI(90M)-yksiköi-
den henkilöstö käsketään 
harjoitukseen vuosittain. 

1ITPTRI on henkilös-
tövahvuudeltaan patte-
riston suurin perusyk-
sikkö. Yksikkö kouluttaa 
ilmatorjuntaohjuspatte-
reita 90M (ITOPTRI90M) 
ja ilmatorjuntaohjus-
pattereita 05M (ITOPT-
RI05M). 1ITPTRI vastaa 
myös pohjoisen valmius-
yksikön (VYKS) ilmator-
juntaosan ohjusjaoksen 
(ITO05M) kouluttami-
sesta. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että yksi-
kössä on jatkuvasti kaksi 
ohjusjaosta, joista toinen 
on valmiudessa ja toinen 
koulutuksessa. Tämä toi-
mintatapa mahdollistaa 
poikkeuksellisen hyvin 
koulutettujen ohjusjaosten 
sijoittamisen poikkeusolo-
jen ITOPTRI05M-organi-
saatioihin, onhan kaikilla 
ohjusjaosten taistelijoilla 
takanaan lähes vuoden 

mittainen koulutus.
2ITPTRI kouluttaa ilma-

torjunnan johtoportaita 
(JOPO06) ja erillisiä ilma-
torjunnan tutkajaoksia 
(MOSTKA87M). Yksikkö 
vastaa myös VYKS:n ilma-
torjunnan taistelunjohto-
osan tuottamisesta. Yksi-
kössä koulutetaan myös 
patteriston sotilaskuljetta-
jat, sekä kaikki varuskun-
nallisiin tukitehtäviin osal-
listuvat taistelijat. JOPO06-
järjestelmän koulutusvas-
tuu tullee laajenemaan 
lähivuosien aikana ja tämä 
edellyttää myös järjestel-
mään liittyvän osaamisen 
laajentamista ja syventä-
mistä patteriston henkilö-
kunnankin osalta.

TKKK kouluttaa sotilas-
poliisikomppanioita maa-
voimille ja kaikki ilmavoi-
mien siirtyvien taistelutu-
kikohtien (TSTTKK(S)) 
huoltokomppaniat. Yksi-
köllä on keskeinen rooli 
normaaliolojen Jääkä-
riprikaatin (JPR) vartio-
toiminnan onnistumi-
sen kannalta, kuten myös 
ilmavoimien liikkuvan 
taistelutavan mahdollista-
jana siirtyvissä taistelutu-
kikohdissa. 

Patteristolla on luon-
nollisesti myös haas-
teita. Saapumiseräkohtai-
nen poistuma ei saa juu-
rikaan nousta nykyisestä, 
jotta sijoitusvastuut kye-
tään täyttämään. Patteris-
ton tehtäväkokoonpanossa 
(TKP) on 58 tehtävää. Pal-
katun henkilöstön määrä 
patteristossa on nykyisiin 
joukkotuotanto- ja valmi-
ustehtäviin suhteutettuna 
juuri ja juuri riittävä. ”Sär-
kymävaraa” ei juurikaan 
ole ja korona-aika on myös 
tuonut ylimääräistä kuor-
maa henkilöstön jaksa-
mista ajatellen, mutta siitä-
kin on selvitty.

Tulevaisuuteen 
suunnaten

Ennustaminen on vai-
keaa, erityisesti tulevaisuu-
den ennustaminen, kuten 
kulunut sanonta kuuluu. 
Tämän olemme kaikki 
nähneet konkreettisesti, 
vaikkapa kuluvan vuoden 
ulko- ja puolustuspoliitti-
sia ratkaisuja tarkastelta-
essa. Tämän hetken tietä-
myksen valossa Rovanie-
men ilmatorjuntapatteris-
ton tulevaisuus näyttäytyy 
erittäin valoisana. Lähim-
pien vuosien kuluessa pat-
teriston koulutuskalus-
tossa tapahtunee merkittä-
viä muutoksia, uusia suo-
rituskykyjä otetaan käyt-
töön ja osaaminen van-
hempien suorituskykyjen 
osalta pidetään timantin 
kovassa iskussa. Jotkut kir-
joitushetkellä vielä kenttä-
testausvaiheessa olevat jär-

jestelmät saattavat heijas-
tella patteristossa annet-
tavaan joukkotuotantoon 
ennakoitua nopeammin-
kin. Lähivuosien aikana 
patteriston henkilökun-
taa tulee kouluttaa mitta-
vissa määrin uusille ja osin 
uusvanhoille järjestelmille, 
jotta kykenemme vastaa-
maan lähivuosien haastei-
siin. Tämä edellyttää koko 
henkilöstöltä kehitysha-
kuista ja innokasta asen-
netta sekä toisaalta rau-
hallista ja johdonmukaista 
organisaation ohjausta 
tavoiteltuun suuntaan. 

Viimeisten vuosien 
aikana voimakkaasti kon-
fliktoitunut lähialueemme 
on aiheuttanut myös asi-
oiden uudelleen arvioi-
mista ja arvottamista. 
2014 alkanut Ukrainan 
sota ja vuonna 2020 käyty 
Azerbaidžanin ja Arme-
nian tukeman Artsakin 
tasavallan välinen sota ovat 
nostaneet esille edelleen 
kompleksisoituneen ilma-
uhkan ja siihen vastaami-
sen. Kyse ei ole ainoastaan 
yksittäisistä välineistä tai 
tempuista, vaan parhail-
laan tapahtuvasta, ehkä laa-
jemmastakin muutoksesta 
sodan kuvassa. Patteris-
tossa panostetaan tulevina 
vuosina selkeästi aikaisem-
paa voimakkaammin niin 
lennokkiuhkan huomioi-
miseen sen kaikissa ilme-
nemismuodoissa, lennok-
kien torjunnan problema-
tiikkaan, kuin myös ohjus-
uhkaan, tuli se sitten bal-
lististen-, risteily- tai ryn-
näkköohjusten muodossa. 
Kuten on helppo ymmär-
tää, yhtään edellä mainit-
tua uhkaa ei voi pelkäs-
tään ampumalla selättää, 
vaan se vaatii kokonaisval-
taisempaa lähestymistapaa.

Lisääntyvä kansainväli-
nen yhteistyö toteutuvan 
NATO-jäsenyyden myötä 
tuonee merkittävää lisäar-
voa pohjoisen ilmatorju-
jille. Jo aikaisemmin käyn-
nistynyt yhteistyö FISE-
rakenteen puitteissa toimii 
hyvänä alustana kumppa-
nipoolin laajentamiseksi. 
Tulevina vuosina kansain-
välisyys tullee leikkaa-
maan tavalla tai toisella 
lähes jokaisen patteristossa 
työskentelevän henkilön 
elämää.

Jääkäriprikaatin Rova-
niemen ilmatorjuntapat-
teristo on aidosti antoisa, 
mielenkiintoinen, jopa 
upea palveluspaikka niin 
nuorelle, kuin vähän van-
hemmallekin sotilaalle. 
Patteristossa vallitsee teke-
misen ja kehittymisen 
meininki, ilman turhaa 
ulkoista kultausta. Pohjoi-
nen pitää ja pohjoisessa on 
ihmisen ja sotilaan hyvä 
olla!   
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Ukrainaan lisää puolustustarvikkeita, Suomi 
hankkimassa lisää K9-panssarihaupitseja
Kun optio K9 Moukareista 
käytetään, panssarihaupit-
seja on hankittu yhteensä 
96 Etelä-Koreasta. 

Suomi lahjoittaa Ukrai-
nalle lisää puolustustarvi-
keapua. Kyseessä on kym-
menes puolustustarvikea-
pulähetys Suomesta Ukrai-
naan. Lähetyksen arvo on 
55,6 miljoonaa euroa. 
Näin ollen erä on suurin 
tähän mennessä. Yhteensä 
Suomi on lähettänyt tämän 
jälkeen Ukrainalle puolus-
tustarvikkeita 160,4 mil-
joonan euron edestä.

Presidentti Sauli Nii-
nistö päätti asiasta tors-
taina 17.11.2022 valtio-
neuvoston esityksestä. 
Puolustusministeri Antti 
Kaikkonen (kesk.) kom-
mentoi Ukrainan tarvitse-
van edelleen tukea puolus-
taessaan maataan.

Puolustusministeriö ei 
operatiivista syistä sekä 
avun turvallisen perilleme-
non turvaamisen vuoksi 
halua kertoa avun sisäl-
löstä, toimitustavasta tai 
aikataulusta mitään tark-
kaa. Lisäavussa on huo-
mioitu sekä Ukrainan tar-
peita että Puolustusvoi-
mien omaa resurssitilan-
netta.

Suomi puolestaan on 

hankkimassa omille Puo-
lustusvoimilleen lisää 
K9-panssarihaupitseja. 
Iltalehti kertoi torstaina 
hallituksen raha-asiain-
valiokunnan päätöksestä 
käyttää loputkin K9 ”Mou-
karien” hankintaan liitty-
västä optiosta, jonka jäl-
keen Suomi on hankkinut 
yhteensä 96  kappaletta155 
mm K9-panssarihaupit-
sia käytettynä Etelä-Kore-
asta. Ensimmäiset kaupat 
tehtiin vuonna 2017. Nyt 
hankittavat K9 Moukarit 
on tarkoitus toimittaa Suo-
meen vuoden 2027 lop-
puun mennessä. Hankin-
nan arvo on hieman yli 134 
miljoonaa euroa arvonlisä-
veron kanssa. Puolustus-
ministeri Antti Kaikkosen 
(kesk.) kerrottiin perjan-
taina hyväksyneen option 
lunastamisen.

– Olen tyytyväinen, 
että hankintasopimuk-
sessa sovittu mahdolli-
suus näiden panssarihau-
pitsien ostamiseksi tulee 
nyt lunastetuksi kokonai-
suudessaan. Tällä hankin-
nalla vahvistamme maa-
voimiemme iskukykyä 
merkittävästi, Kaikkonen 
sanoo ministeriön tiedot-
teessa.

K9-panssarihaupitseja 

on otettu koulutuskäyttöön 
sitä mukaa, kun Millog oy 
on muokannut niitä Maa-
voimien käyttötarpeisiin. 
Käytettyjen Moukarien 
niin sanottu ”suomettami-
nen” tarkoittaa Millogille 
esimerkiksi johtamisjärjes-

telmien ja radioiden asen-
tamista vaunuihin, mah-
dollisia vikakorjauksia sekä 
maalaamista Puolustusvoi-
mien väreihin.

– Tämän lisähankinnan 
myötä Maavoimien tuli-
voima paranee merkittä-

västi. Järjestelmän keskei-
nen etu on liikkuvuuden, 
suojan ja tulivoiman yhdis-
tyminen. Panssarihaupit-
sit ovat osoittautuneet Suo-
messa toimintavarmoiksi 
ja niistä on saatu erinomai-
set kokemukset niin ase-

velvollisten koulutuksessa 
kuin ammunnoissakin, 
tykistön tarkastaja eversti 
Pertti Holma kommentoi 
Maavoimien tiedotteessa.

Jutun on kirjoittanut 
Reserviläinen verkkoleh-
teen Paavo Airo

Lapin Reserviupseeripiirin piirihallituksen kokoonpano

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

Jäsenmaksu yhteensä  39,50 € + X €

Lapin Reserviupseeripii-
rin puheenjohtajana jatkaa 
Tero Hyttinen (Ylitornio) 
vielä vuoden 2023 ajan, 1 
varapuheenjohtajana Juha-
matti Konttaniemi (Ylitor-
nio) ja 2 varapuheenjohta-
jana Matti Pinola (Rova-
niemi). Piirien yhteisenä 
toiminnanjohtajana toimii 
Seppo Rautiainen.

P u he e nj oht aj i s to s t a 
Juhamatti Konttaniemi on 
Suomen Reserviupseeri-
liiton hallituksen jäsen. 
Tero Hyttinen jatkaa vielä 
RUL:n edustajana Reser-
viläisurheiluliiton halli-
tuksessa vuoden 2023 ajan. 
RUL:n liittovaltuuston jäse-
nenä toimii Matti Pinola ja 
hänen varajäsenenä Janne 
Matilainen, joka on Rova-
niemen Reserviupseeriker-
hon puheenjohtaja. 

Piirihallitukseen kuuluu puheenjohtajiston lisäksi yhdeksän varsinaista 
jäsentä ja heillä varajäsenet:

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

Lisäksi syyskokouksessa sovittiin, että Miikka Alajääskö Rovaniemeltä, 
joka on Lapin opiskelevien Reserviupseereiden puheenjohtaja kutsutaan 
mukaan piirihallituksen kokouksiin.

Lapin Reserviupseerikerhojen jäsenmaksun 
määräytyminen
Reserviupseerikerhojen syyskokouksissa päätetään kunkin kerhon jäsen-
maksun suuruudesta. Maksun tulee kattaa kerhon oman osuuden lisäksi 
liittomaksu, Reserviläinen -lehden maksu, piirimaksu ja Lapin nuijan 
-lehtimaksu. Nuo yhteiset maksut Reserviupseeripuolella ovat 39,50 
euroa, joten yhdistyksille monesti jää hyvin marginaalinen osuus, käy-
tännössä yhdestä muutamaan euroon Lapissa. Muualla maassa jäsen-
maksut ovat monesti jopa 10 - 15 euroa lappilaista tasoa korkeammat. 

Reserviupseerikerhoissa on lisäksi nuorisojäsenmaksu 18,50 euroa 

sen vuoden loppuun asti, kunnes jäsen täyttää 28 vuotta. Maksu sisältää 
lehti-, liitto-, piiri- ja yhdistysmaksun. Käytännössä Lapin Reserviupsee-
ripiiri maksaa piirin kerhojen nuorisojäsenten Lapin nuija -lehtimaksun 
8,00 euroa, koska sitä tuo liiton nuorijäsenmaksu ei kata.

Jäsenmaksu ilman lehtimaksuja on mahdollinen, jos samaan talouteen 
tulee jo Reserviläinen ja Lapin nuija -lehti. Tämä voi toteutua esim. puo-
lison jäsenyyden myötä tai jos on molempien yhdistysten – Reserviup-
seereiden ja Reserviläisten – jäsen. Käytännössä molempien reservipii-
rien piirilehtimaksu on yhtä suuri.

Tero Hyttinen
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Pakastimen ja jääkaapin käyttö 
sähkökatkon aikana 
□  Älä availe turhaan jääkaapin ja pakastimen  
 ovea. Mieti, mitä aiot käyttää ja ota  
 kaapista kerralla kaikki tarvittava. 
□  Pidä jääkaapissa ja pakastimessa  
 lämpömittaria, niin voit seurata lämpötilaa. 
□  Käytä helpoimmin pilaantuvat ruoat 
 ensimmäisenä.

Ruoka säilyy kylmänä jääkaapissa joitakin 
tunteja sen jälkeen, kun sähköt ovat 
katkenneet. Suljetussa pakastimessa 
lämpötila pysyy miinuksella yleensä 12-24 
tuntia. Hyvin eristetty, täysi säiliöpakastin 
pitää ruoat jäässä jopa kaksi vuorokautta.

Jos ulkona on pakkasta, pakasteet voi siirtää 
esimerkiksi parvekkeelle. Peitä elintarvikkeet 
huolella, etteivät eläimet pääse niihin käsiksi. 

Sulaneita pakasteita ei voi pakastaa 
uudelleen, vaan ne on syötävä tai 
valmistettava ruoaksi.

Ruoanvalmistus sähkökatkon 
aikana
Monia ruokia voi syödä kylmänäkin, 
mutta jos sähkökatko kestää pitkään, 
moni kaipaa lämmintä ruokaa. Ruokaa 
voi laittaa ilman sähköäkin. 

□  takassa
□  retkikeittimellä
□  grillissä tai kertakäyttögrillissä
□  nuotiolla

Muista varata polttopuita, hiiliä, 
kaasua, retkikeittimen polttoainetta ja 
tulitikkuja.

Ole huolellinen käyttäessäsi 
retkikeitintä. Sisätiloissa varaa 
palamaton alusta, huolehdi 
tuuletuksesta ja varaa sammutuspeite 
lähelle. 

Grilliä ei saa käyttää sisällä haitallisten 
kaasujen muodostumisen vuoksi.  

Kotivara
Kotivaran tulee riittää koko per-
heelle ainakin 72 tuntia.

Tulevana talvena voi olla edes-
sämme sähkön riittävyyteen liit-
tyviä sähkökatkoja, joihin niihin-
kin on hyvä varautua. Pidä huoli, 
että puhelimesi on säännöllisesti 
ladattu ja että siinä on virtaa. 
Sähkökatkossa puhelinyhteydet 
pitäisivät toimia syrjäisimmät 
linkkiasemat pois lukien. Kotiin 
kannattaa varata myös radio, 
joka toimii myös paristoilla. Säh-
kökatkon aikana ei tule vetää wc-
pönttöä. Jos katko onkin pidem-
piaikainen kannattaa kiinteät tar-
peet tehdä muovisäkkiin, joka 
viedään roskasäiliöön. Kotivara 

tulisi olla meillä kaikilla, jotta 
selviydymme pidempikestoisessa 
sähkökatkossa vähintään kolmen 
vuorokauden ajan. Se on aika, 
joka arvioidaan kuluvan siihen, 
että viranomaiset ja päivittäista-
varakauppa kykenevät järjestä-
mään korvaavia toimintoja, jos 
sähkökatko kestäisikin pidem-
pään.

Urbaanissa ympäristössä koti-
varan merkitys unohtuu helposti, 
kun kaupat ovat lähellä ja nouto-
ruokaa saa. Kotivaraan kuuluu 
sellaisia tarvikkeita, joita tarvitset 
päivittäin, kuten vettä ja ruokaa. 
Kotivarassa on juuri sitä mielui-
saa syötävää, jota kotona olisi 

muutenkin. Olennaista on, että 
ruokaa olisi kaapeissa riittävästi, 
jotta koko perhe pärjäisi ainakin 
72 tuntia.

Käytä ruokaa, jonka säily-
vyysaika on pitkä, joka valmis-
tuu nopeasti, jonka kypsentämi-
seen tarvitaan vain vähän vettä 
tai joka voidaan syödä kypsentä-
mättä.

Kotivara ei ole erillinen hätä-
varasto, vaan tuotteita käytetään 
arjessa tarpeen mukaan ja tilalle 
hankitaan uutta.

Millaista ruokaa?
• Hanki kotivaraan elintarvik-

keita, joita käytät muutenkin

• Varmista, että kotoasi löytyy 
myös kuivamuonaa, kuten päh-
kinöitä tai kuivattuja hedelmiä

• Valitse lisäksi sellaista ruokaa, 
jota voit valmistaa sähkökat-
kon aikana esimerkiksi retkikeit-
timen avulla. Ruoan voi usein 
syödä kylmänäkin.

Ruoan säilytys ja 
säilyminen

• Ensimmäisenä käytetään jää-
kaapista herkästi pilaantuvat tuo-
retuotteet kuten maito.

• Älä avaa tarpeettomasti kyl-
mälaitteiden ovia, kylmä säilyy 
tällöin pitempään.

• Pakasteiden sulaminen -18 

asteen pakastinlämpötilasta 
nolla-asteiseksi vie jopa useita 
vuorokausia.

• Nolla-asteiseksi sulaneet elin-
tarvikkeet voit valmistaa ruoaksi 
tai kypsentää ennen uudelleen 
pakastamista.

Varaa kotiin hyvin säilyvää, 
sellaisenaan syötävää ruokaa.

Muista huomioida erityisruo-
kavaliot!

Ja muista varata ruokaa myös 
lemmikkieläimille!

 
Lähde: 72tuntia.fi

Kotoa pitäisi löytyä ruokaa koko perheelle ainakin kolmeksi vuorokaudeksi
Kolmen päivän kotivara ei ole erillinen hätävarasto, vaan tuotteita käytetään arjessa 
tarpeen mukaan ja tilalle hankitaan uutta. Kokoa kotivara sellaisista elintarvikkeista, joita 
käytät muutenkin.

ruoka

Yhden aikuisen kolmen 
päivän kotivara:
vettä, juomia 6 l 
vihanneksia ja juureksia 600 g 
hedelmiä ja marjoja 400 g 
perunaa 200 g 
pastaa tai viljalisäkettä 200 g 
leipää ja viljatuotteita 550 g 
maitoa, piimää, jogurttia ja viiliä tai 
vastaavia kasvivalmisteita 1 l 
juustoa 60 g 
kalaa, munaa, lihaa,  
kasviproteiinia 400 g 
öljyä/rasvoja 150 g 
kuivattuja hedelmiä 100 g 
pähkinöitä/siemeniä 90 g 
makeisia/suklaata 100 g 
sokeria, hunajaa 100 g 

Noin 2 300 kcal/vuorokausi

esimerkki

Varaa kotiin hyvin säilyvää, 
sellaisenaan syötävää ruokaa.

□  pullovettä, mehuja ja mehukeittoja
□  tuoreita hedelmiä, kasviksia ja juureksia sekä säilykkeitä

□  leipää, näkkileipää, riisikakkuja, korppuja 
□  muroja, myslejä, hiutaleita , pähkinöitä, siemeniä 

□  kuivattuja hedelmiä, kuten rusinoita, luumuja, taateleita 
□  hilloja, soseita 

□  huoneenlämmössä säilyvää maitoa ja kasvijuomia 
□  kala-, liha- ja papusäilykkeitä 

□  välipalapatukoita, keksejä, suklaata, sipsejä

Muista huomioida erityisruokavaliot!
Ja muista varata ruokaa myös lemmikkieläimille!

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö koordinoi 72 tuntia -kampanjaa.

www.martat.fi/kotivarawww.72tuntia.fi www.maajakotitalousnaiset.fi/kotivara

KOTIVARA ON VETTÄ JA RUOKAA KOKO PERHEEN TARPEISIIN AINAKIN 72 TUNNIKSI

Kotoa olisi hyvä löytyä edes muutama litra kaupasta ostettua pullovettä
Vesikatko voi johtua esimerkiksi sähkökatkosta tai veden saastumisesta. Yli vuorokauden 
mittaisissa vesihuollon häiriötilanteissa kunta järjestää usein varavedenjakelun.

Onko sinulla puhtaita kanistereita tai kannellisia ämpäreitä, joilla voisit hakea vettä?

Ihminen tarvitsee päivittäin noin 2 litraa puhdasta juomavettä. Lisäksi vettä tarvitaan 
ruoanlaittoon ja hygieniaan.  Kokonaisvedentarve on 1-2 ämpärillistä henkeä kohti 
vuorokaudessa.

Seuraa vesilaitoksen ja viranomaisten tiedotuksia. Joskus vesilaitos kehottaa keittämään 
juotavaksi tai ruoan valmistamiseen tarkoitetun veden.

Onko kotonasi riittävästi ruokaa, jos et syystä tai toisesta pääse kauppaan?

Sairastuminen tai tapaturma voi aiheuttaa tilanteen, ettet pääse kauppaan. Syynä voi olla 
myös esimerkiksi myrskyn aiheuttama pitkittynyt sähkökatkos, jonka takia kaupat pitävät 
ovensa kiinni.

VESI

KOLMEN PÄIVÄN KOTIVARA
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Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt 
seuraavat henkilöt reservissä 06.12.2022
Sotilasarvoon SOTILASMESTARI

Hyötylä Pertti Juhani, Rovaniemi  
Ojala Jorma Sakari, Kittilä  
Rantala Timo Kalervo, Rovaniemi  

Sotilasarvoon YLIVÄÄPELI
Palosaari Jukka Tapani, Rovaniemi 
Sotaniemi Janne Henrik, Rovaniemi 
Timonen Kirsi Maarit, Tornio  
Vallivaara Paavo Johannes, Rovaniemi  

Sotilasarvoon VÄÄPELI
Angelva Pentti Antero, Rovaniemi 
Berg Jarno Ilmari, Rovaniemi 
Heikinmatti Antti Tapio, Kemi  
Kivelä Vesa Juhani, Kemijärvi  
Ranta Niklas Uolevi, Kemi  
Rautio Pekka Juhani, Rovaniemi  
Varis Risto Olli Einari, Rovaniemi  

Sotilasarvoon YLIKERSANTTI
Heinonen Mika Jarmo Juhani, Rovaniemi 
Jaakola Ilkka Petteri, Sodankylä 
Kamula Lauri Valtteri, Rovaniemi  
Kelloniemi Mika Juha Leevi, Posio 
Klemola Kimmo Antero, ulkomaat 
Koivuniemi Kari Kalevi, ulkomaat 
Koskelainen Mikko Tuomas Eerikki, Rovaniemi 
Laulumaa Jari Antero, Rovaniemi  
Myllyneva Eemil Artturi, Savonlinna 
Mällinen Jukka Paulus, Rovaniemi 
Niku Mauri Lauri Leander, Rovaniemi  
Nuutinen Timo Matias, Rovaniemi  
Pesiö Veijo Aarne Aukusti, Rovaniemi  
Riekkinen Mari Helena, Rovaniemi  
Sulkamo Mika Kalle Antero, Rovaniemi  
Ylitervo Aleksi Johannes, Tornio   

Sotilasarvoon KERSANTTI
Fisk Alex Mikael, Rovaniemi   
Harju Johannes Nikolai, Rovaniemi  
Harri Aki Hannu Henrik, Tornio   
Heikkala Juho Mikko Antero, Muonio  

Heikkinen Anssi Olavi, Rovaniemi  
Herva Jari Petteri, Rovaniemi   
Hoppari Jussi Jorma Antero, Kemi  
Jalonen Jouko Jalmari Jarinpoika, Inari  
Joensuu EssiAnniina, Rovaniemi   
Koivula Lassi Salomon, Rovaniemi  
Kokko Juho Ilkka Adolf, Rovaniemi  
Koutaniemi Juha-Pekka Petteri, Rovaniemi 
Muikku Joona Emil Juhani, Rovaniemi  
Nieminen Miikka Hermanni, Sodankylä  
Niskavaara Henri Mikael, Kemi   
Norman Niko Marko Johannes, Keminmaa 
Ollonen Joni Aapram, Kittilä   
Paananen Jim Henrik, Kittilä   
Paksu Janne Markus Tapio, Kittilä   
Pernu Juho Sakari, Kemijärvi   
Salmela Konsta Esa Olavi, Tornio   
Sieppi Tuomas Aleksi, Muonio   
Somppi Marianne Emilia, Rovaniemi  
Turunen Tiia Anneli, Rovaniemi   
Uusitalo Teemu Ensio, Tornio   

Sotilasarvoon ALIKERSANTTI
Ahola Santeri Matti Juhani   
Aikio Petri Juhani, Rovaniemi   
Autto Joonas Matti Kalervo, Kittilä  
Hanhisuanto Ari Veli Iisakki, Keminmaa  
Haukipuro Antti Juhani, Rovaniemi  
Jumisko Jyrki Tapio, Inari   
Kallo Antero Johannes, Kolari   
Kentala Joni Matias, Rovaniemi   
Kuosku Ville Matias, Kittilä   
Kylén Lasse Antero, Tornio   
Körkkö Janne Juhani, Rovaniemi   
Lakela Henrik Sami, Savukoski   
Mattila Keijo Veli Sylvester, Rovaniemi  
Mökkönen Vesa Tapio Verneri, Sodankylä  
Niemelä Jopi Artturi, Kemijärvi   
Nurmela Jukka Pekka, Rovaniemi   
Nuutinen Juha Antti, Tornio   
Paasonen Mikko Johanne, Keminmaa  
Pitkäniemi Olli-Pekka Santeri, Rovaniemi  
Sammallahti Ernest Santeri, Tornio  

Sieppi Jani Juhani, Rovaniemi   
Sotaniemi Jari Kalevi, Rovaniemi   
Tolonen Markus, Ensio, Kemi   
Törmänen Mikko Oskari, Rovaniemi  
Vähänen Arttu Einari, Pello

Sotilasarvoon KORPRAALI
Alanne Jadper Santeri, Rovaniemi
Alatalo Marko Tapani, Enontekiö
Alatalo Niko Paavo Kalevi, Rovaniemi
Franssi Pekka Eeeli, Inari
Hakovirta Tatu Teuvo Gabrie, Inari 
Johansson Tapio Juhani, Ranua
Karila Sami Kalevi Johannes, Tervola
Keränen Niko Iisakki, Rovaniemi
Kivelä Leevi Viljami, Salla
Kivilahti Oskari Olavi, Kemi
Komulainen Kari-Pekka Aleksanteri, Tervola
Korvanen Mika Antero, Sodankylä
Laukkanen Samuli Petteri, Rovaniemi
Ranttila Marko Oskari, Rovaniemi
Roivas Jake Veli Herman, Rovaniemi
Seinälä Jaakko Mikael, Kemijärvi
Uusi-Autti Henry Tuomas, Rovaniemi
Vuolukka Kimmo Matias, Rovaniemi
Ylivallo Lauri Matias, Rovaniemi

Sotilasarvoon YLIRAJAJÄÄKÄRI
Harjuniemi Lauri Sakari, Tervola
Hourula Antti Kalervo, Rovaniemi
Kangas Reijo Mikael, Rovaniemi
Karppinen Eetu Mikael Verneri, Rovaniemi
Laituri Jani Juhani, Inari
Mäenpää Lauri Aleksanteri, Inari
Nietula Aksu Johan, Rovaniemi
Tapio Juha Olavi, Rovaniemi
Turunen Roope Antero, Keminmaa
Vähätalo Veli Mikko Tapani, Rovaniemi

Sotilasarvoon YLIMATRUUSI
Lepistö Ville Hannu Valtteri, Rovaniemi

Sotilasarvoon: EVERSTILUUTNANTTI
Rautanen Martti Heikki, Sodankylä  LAPALTSTO

Sotilasarvoon: MAJURI
Holappa Ari Juhani, Simo  LAPALTSTO
Pietilä Jarno Tapani, Keminmaa  LAPALTSTO

Sotilasarvoon: KAPTEENI
Hemmi Mari-Annika, Rovaniemi   LAPALTSTO
Kajosmäki Esa Mikael, Kemi   LAPALTSTO
Korteniemi Jari Samuli, Rovaniemi  LAPALTSTO
Rauhala Jarmo Eerik, Rovaniemi   LAPALTSTO
Ylimartimo Ilkka Markus, Rovaniemi  LAPALTSTO

Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄKAPTEENI
Kesti Toni Juhana, Rovaniemi   LAPALTSTO

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Alapalosaari Jani Juhani, Rovaniemi  LAPALTSTO

Hellsten Heikki Juhana, Rovaniemi  LAPALTSTO
Jänkälä Turo Aleksanteri, Rovaniemi  LAPALTSTO
Luusua Jonna Julia, Rovaniemi   LAPALTSTO  
 

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Huhtala Aku Valtteri, Rovaniemi   LAPALTSTO
Impiö Ville Markus, Ylitornio   LAPALTSTO
Kestilä Elias Tapio, Rovaniemi   LAPALTSTO
Matilainen Janne Waltteri, Rovaniemi  LAPALTSTO
Mikkola Ilari Matias, Rovaniemi   LAPALTSTO
Ollila Maria Elena, Muonio   LAPALTSTO
Paavilainen Teemu Juhani, Rovaniemi  LAPALTSTO
Pääkkölä Väinö Aleksanteri Valdemar, Rovaniemi LAPALTSTO
Ravelin Sakari Simeon, Kolari   LAPALTSTO
Rinne Pasi Matias, Rovaniemi   LAPALTSTO
Saariniemi Juho Arttu, Rovaniemi  LAPALTSTO
Siitonen Olli Matti Matti    LAPALTSTO

Tasavallan presidentti on ylentänyt 
seuraavat reservin upseerit 06.12.2022
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Sotilasarvo Jäsen    

85 vuotta
21.2. Vääpeli  Impiö Vieno

80 vuotta
6.1. Ylikersantti  Kostamovaara Erkki

75 vuotta
11.1. Alikersantti  Enbuska Lauri
15.1. Ylikersantti  Hiltunen Kari
30.1. Sotilasmestari  Lampinen Olavi
14.2. Korpraali  Mankinen Pekka

60 vuotta
3.1. Alikersantti  Kivelä Matti
2.2. Alikersantti  Kantola Jyrki
18.2. Kersantti  Luukinen Jukka
25.2. Alikersantti Jarlas Kaj

50 vuotta
10.1. Alikersantti  Ahonen Mika
6.2. Alikersantti  Pääkkö Markku
7.2. Jääkäri  Konstenius Jani

Lähde:
Reserviläisliiton osoiterekisteri 1.12.2022

Lapin Reserviläispiiri ry onnittelee jäseniään 
merkkipäivien johdosta ajalta 1.1.– 28.2.2023

Lapin reservipiirien pis-
tooliampumajuoksumes-
tari 2022 on Hannu Oinas 
Keminmaasta.  Kilpailu 
pidettiin Tornion Laiva-
kankaan ampumakes-
kuksessa 8.10.22 Tornion 
reserviläisten toimesta. 

Onnittelut!

 Pistooliampuma- 
juoksu on osa 

sotilasperinnettä
Pistooliampumajuoksu on 
perinteinen RESUL- laji, 
jossa on yhdistettynä soti-
laan kaksi tärkeää ominai-
suutta eli kestävyyskunto ja 
ammuntataito. Kilpailussa 
juostaan yhteensä 3,6km 
siten, että välillä ammu-
taan pistoolilla kaksi kertaa 
5 laukausta joko 25 metrin 
matkalta kenttätauluun tai 

20 metrin matkalta kaatu-
viin ampumahiihtotaului-
hin. 

 Sallitut aseet
RESUL -sääntöjen mukaan 
aseena voi olla .22 tai mikä 
tahansa pistooli, jossa lii-
paisin kestää 1000 gram-
man vedon laukeamatta. 
Tämä turvallisuussyistä, 
ettei pistooli laukea "itses-
tään" liian herkkänä 
ammuntakatoksessa. Jos 
ammutaan ampumahiih-
totauluihin aseena on aina 
.22 kaliiberin pistooli, 
koska muuten taululaitteet 
rikkoutuisivat iskemien 
voimasta. Kilpailun järjes-
täjällä on oikeus määrittää 
kilpailussa käytettävä ase 
huomioiden ammuntapai-
kan olosuhteet.

 Kilpailunkulku 
lyhyesti

Juoksusta otetaan nor-
maalisti aika, joka sisältää 
ammunnan kahdesti. Sen 
lisäksi lasketaan ammun-
tapisteet siten, että täy-
sillä ammuntapisteillä 
(10*10=100p) ei saa lain-
kaan sakkoja. Jokainen 
menetetty piste tuo 20 
sekuntia aikasakkoa juok-
suajan päälle eli 3 pistettä 
vastaa yhtä lisäminuut-
tia juoksuaikaan. Täten 
hyvä ampuja voi pärjätä 
tässä kisassa vaikka kävel-
len. Kokonaistulos on siis 
juoksuaika+hyvä ammunta 
mahdollisimman hyvällä 
tuloksella. 

 Hannun suoritus pide-
tyssä kisassa on siis erit-
täin hyvä, ja kertoo kyllä 

Pistooliampumajuoksu 

Kuvissa Hannun tyylinäyte. Kuvaaja Maarit Timonen

ammuntarut i inin ja 
miehen kunnon olevan 
rautaa. Pisteet ammun-

nasta siis 85, jolloin 
sakkoa tuli 15 pistettä*20 
sekuntia ja aikasakkoa 

5 minuuttia juoksuajan 
päälle 24,24.

 Maarit Timonen

MTS:n kyselyssä vahva tuki 
Suomen puolustuspolitiikalle, 
maanpuolustustahto yhä korkealla

Venäjän kehitys ja energian riittävyys koe-
taan tällä hetkellä suurimmiksi uhkaku-
viksi.

Venäjän sotatoimet Ukrainassa näkyvät 
vahvasti Maanpuolustustiedotuksen suun-
nittelukunnan (MTS) vuosittaisessa kyse-
lyssä. Kyselyssä kartoitetaan suomalais-
ten näkökulmia maanpuolustukseen sekä 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Kyselyn mukaan 68 prosenttia suoma-
laisista arvioi Naton vaikuttavan yksin-
omaan myönteisesti Suomen turvallisuu-
teen. Vertailun vuoksi viime vuoden syk-
synä vastaava luku oli vain 31 prosenttia. 
Lisäksi lähes yhdeksän kymmenestä suh-
tautuu myönteisesti siihen, että Suomi on 
hakenut Naton jäseneksi.

85 prosenttia vastaajista kokee Suomen 
puolustuspolitiikkaa hoidetun erittäin tai 
melko hyvin viime vuosina.  Edellä maini-
tun kysymyksen ehkä yllättävin anti löytyy 
sen puoluepoliittisesta alajaosta. Kyse-
lyyn vastanneista vihreiden kannattajista 
kenenkään mielestä puolustuspolitiikkaa 
ei ole hoidettu melko tai erittäin huonosti.

Enten suomalaisia huoletta tällä hetkellä 
kehitys Venäjällä. Vastaajista 85 prosent-
tia on jonkin verran tai paljon huolissaan 
itäisen naapurimaan nykyisestä kehitys-
suunnasta. Toiseksi suurimmaksi huolen-

aiheeksi nousee energian saatavuus. Ener-
gian riittävyydestä on paljon huolissaan 
36 prosenttia ja jonkin verran huolissaan 
49 prosenttia vastaajista. Huolenaiheiden 
kärkipäähän nousivat näiden lisäksi myös 
Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, hin-
tojen nousu eli inflaatio sekä maailman 
pakolaistilanne.

Yleisen asevelvollisuuden nykyisel-
lään säilyttäisi 82 prosenttia vastaajista. 8 
prosenttia haluaisi pienentää valikoivasti 
asevelvollisuutta ja 6 prosenttia siirtyä 
ammattiarmeijan käyttöön.

MTS:n kyselyn perinteisin kysymys on 
kysymys maanpuolustustahdosta, jota on 
kysytty samassa muodossa vuodesta 1970 
lähtien. Kysymys on muotoiltu seuraa-
vasti: Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko 
suomalaisten mielestänne puolustaudut-
tava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka 
tulos näyttäisi epävarmalta?

Vastaajista 83 prosenttia vastasi kyllä, 9 
prosenttia ei osannut vastata ja kieltävästi 
vastasi vain 8 prosenttia. Miehistä kysy-
mykseen kyllä vastasi 87 prosenttia nai-
sista 78 prosenttia.

Tuomas Kaarkosken artikkeli on jul-
kaistu alun perin Reserviläinen verkko-
lehdessä

Suomalaisten usko omaan puolus-
tuskykyyn on edelleen korkealla.
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Ei tulos  
vaan kasa
Tässä jutussa käyn hiukan 
läpi ajatuksia pistooliam-
munnasta ja sen harjoit-
telusta reserviläisam-
munnan näkökulmasta. 
Olen vetänyt nyt kahtena 
kesänä pistooli harjoi-
tuksia keskiviikko iltaisin 
Toramon pistooliradalla. 
Kyseessä matalan kyn-
nyksen tapahtuma ilman 
kilpailua, mahdollisuus 
treenata lajin mukaista 
ammuntaa joko omalla tai 
kerhon lainakalustolla ja 
samalla kerätä harrastus-
kertoja. Valtaosa osallis-
tujista on treenannut RA3 
ammuntaa lainakalustolla, 
mutta on myös ollut pie-
noispistooli, perinnepis-
tooli, sekä isopistooli lajin 
ampujia. Osallistumisak-
tiivisuus ammuntoihin on 
tänä kesänä noin kolmin-
kertaistunut edelliskesään 
verrattuna. Mukaan toi-
mintaan on tullut suuri 
määrä uusia res.yhdistys-
ten jäseniä.

Pistooli on vaativa 
ammuttava, tulokseen vaa-
ditaan monen eri osateki-
jän pitkäjänteistä hiomista 
kohdilleen. Pistoolissa on 
lyhyt tähtäinväli, jolloin 
kaikki virheet korostuvat 
kivääriin verrattuna, ”pis-
toolilla on helppo ampua 
ohi”. Viisi pääkohtaa, joita 
olen korostanut harjoi-
tuksissa ovat; asento, pito, 

jännitetään ylös ja päätä 
painetaan eteenpäin. Tämä 
tuo ylimääräistä lihasjän-
nitystä joka pidemmän 
päälle aiheuttaa pientä 
lihasvärinää sekä saattaa 
jopa haitata verenkiertoa 
kaulanalueella päähän. 

Toisena tulee pito, 
eli kun aseella osoite-
taan taulua ja pyritään 
pitämään se paikallaan. 
Jämäkkä mutta rento, tasa-
painoinen asento luo tälle 
pohjan. Tässäkin on väl-
tettävä jännittämästä käsi-
varsia ja kyynärseutua tar-
peettomasti. On maku asia 
pitääkö käsivarret tikku-
suorina vai hiukan kou-
kistettuna, pääasia on, että 
niitä ei tarpeettomasti jän-
nitetä. Itse suosin lievää 
kyynäröiden taivutusta. 
Pidossakin fokus har-
tioihin, että ne pysyvät 
alhaalla. Maksimi pitoaika 
eli tähtäys tauluun on noin 
10 sekuntia, jokaisen lau-
kauksen jälkeen pito las-
ketaan lepuutukseen noin 
45 asteeseen, jolloin yläk-
roppa rentoutuu. 

Kolmantena tulee lau-
kaisu, joka tulisi lähteä 
noin 3–7 sekunnin kulu-
essa tähtäyspidon alkami-
sesta. Laukaisu eli liipaisu 
tulee olla puristava, siitä 
huolimatta, että ase liikkuu 
hiukan pidossa. Nykäisevä 
laukaisu vie osuman klo 7 
sektoriin huolimatta, että 
se tuntui lähtevän kympin 
kohdalla. Aseessa, jossa on 
selvä etuveto ja ase laukeaa 
kevyesti heti sen jälkeen, 
puristava laukaisu on hel-
pompaa kuin sellaisessa, 
jossa ei selvää kynnystä 

ole. Aseen tulisi laueta 
puristavassa laukaisussa 
ns. ”vahingossa”, ei ennalta 
mietittynä nykäisynä. 

Neljäntenä kohtana jäl-
kipito. Niin ihmeelliseltä 
kuin se tuntuukin, jälkipi-
dolla on merkitystä osu-
maan. Jälkipito tarkoit-
taa, että aseen lauettua sillä 
tähdätään edelleen hetki 
tauluun, eli pito jatkuu. 
Tämä on noin sekunti lau-
kauksen jälkeen, jonka jäl-
keen pito lasketaan 45 
asteen lepoon ennen seu-
raavan pidon aloitusta. 

Viidentenä katse . 
Ampuessa kumman-
kin silmän olisi hyvä olla 
auki, jolloin toisen silmän 
sulkeminen ja siristely ei 
väsytä silmälihaksia. Itsel-
läni on suojalasin vasem-
massa linssissä peitto, eli 
näen vain oikealla vaikka 
molemmat silmät ovat 
auki. Taulua ei kannata tui-
jottaa yhtäjaksoisesti koko 
viiden laukauksen sarjan 
aikaa, koska silmä väsyy ja 
näkymä ei pysy terävänä. 
On hyvä kohdistaa katse 
etumaastoon noin 10–15 
m päähän, kun pito on 
levossa laukausten välillä. 
Kun pito lähtee taas nou-
semaan taulua kohti, katse 
nousee myös taululle. 

Näissä viidessä osateki-
jässä ja monessa muussa 
lisätekijässä on pieniä 
nyansseja, mutta noilla 
perustekijöillä aletaan 
jo saamaan reikiä taulu-
pahviin. Harjoittelussa 
fokus on alkuun kasassa, 
ei tuloksessa. Pistelaskut 
voi unohtaa ensimmäisen 
kesän osalta, jos nyt ei seku 

vaan niitä räknäillä. Niin 
kauan, kun osumat rei’ittää 
taulupahvia joka puolelta, 
nuo viisi perusasiaa eivät 
ole vielä kunnossa. Pää-
määränä on, että osumat 
alkavat muodostaa kasaa 
johonkin kohtaa taulua. 
Kasasta aletaan puhua 
kun 50 laukauksen osumat 
pysyvät pääsääntöisesti 8 
renkaan kokoisella alueella 
(halk. 30 cm taulu 04). On 
sama, missä kohden taulua 
kasa on, kunhan se sinne 
syntyy. Tämä on hyvä 
muistaa, kun laina-aseella 
harjoittelee. 

Kasan siirto kohdille 
on sitten puhdasta meka-
niikkaa tähtäimillä. Täh-
täimiä on omastakaan 
aseesta turha ruuvailla, jos 
kasaa ei synny. Harjoituk-
sissa taulua ei kannata pai-
kata sarjojen välillä, vaan 
osumat liidutaan. Näin 
harjoituksen lopuksi syn-
tynyt 50 laukauksen kasa 
tai hajonta on helppo 
todentaa ja vaikka doku-
mentoida kuvalla ratapäi-
väkirjaan. Kuvassa eräs 
suorite laina-aseella, jossa 
voidaan jo kasasta puhua, 
vaikkakin muutamia har-
haosumia on tullut Pistooli 
tulos vaatii pitkäjänteistä 
useiden vuosien ”tylsää” 
perustreeniä, kuin myös 
taidon ylläpito. 

On hyvä välillä palata 
perusasioiden äärelle, 
vaikka pääpaino olisikin jo 
toiminnallisissa lajeissa. 

Tuomo Koivisto 
Ampuma-asekouluttaja, 

Roi.Res.Ups.

Reserviläisurheiluliiton ilma-
asemestaruuskilpailut käytiin 
viikonloppuna 15.–16.10.2022 
Kuusankoskella

1 . TUULANIEMI Jani LAP 562-16x, 2. NIEMELÄ Kari 
E-HÄ 552-13x, 3. LIIMATAINEN Toni POSA 543- 4x, 
4. KILPELÄINEN Risto POSA 542- 5x, 5. KORHONEN 
Risto POSA531- 9x

Kaikki tulokset: https://resul.fi/tulokset/ilma-asemesta-
ruuskilpailujen-2022-tulokset/

laukaisu, jälkipito ja katse. 
Harjoituksissa ammutaan 
50 laukausta viiden lauka-
uksen sarjoina, jonka jäl-
keen käydään tauluilla 
ihmettelemässä osumia. 
Näin ollen asennon hio-
mista, toistoa tulee kymme-
nen kertaa. Tuo 50 lauka-
usta kerta treenissä on mie-
lestäni sopiva määrä, liika 
ei vastaa tarkoitusta. Kah-
denkäden otteella ammut-
taessa en suosi ”agentti/elo-

kuva” asentoja, jossa ollaan 
ikään kuin askeltamassa 
niskakyyryssä ja kroppa 
hirveässä jännitystilassa. 
Perus kahdenkäden otteen 
asento on rintamasuunta 
tauluille, jalat noin hartian 
leveydellä, hartiat rennosti 
alhaalla ja niska suorassa. 

Asennon tulee olla 
jämäkkä mutta samaan 
aikaan rento ilman ylimää-
räisiä lihasjännityksiä. Ylei-
nen virhe on, että hartiat 

”Oma ennätys! ”
Tämä huudahdus kuului jälleen useampaan kertaan 
kesällä Toramolla ammutuissa RA 3&4 ja .22LR pistooli 
cup kisoissa. Tuo huudahdus ilahduttaa eritoten sillä, että 
kesän cup ammuntoihin osallistui 19 uutta, nyt kesällä 
pistooli ammuntaa aloittanutta henkilöä. Koko osallis-
tuja määrästä tämä tarkoittaa huimaa 40 prosenttia. Uuti-
sointi reserviläisaktiivisuuden lisääntymisestä näkyy täs-
säkin luvussa selkeästi. 

RA 3&4 ja .22LR pistooli cupissa oli 15 osakilpailua, 
cup tulos perinteisesti viiden parhaan osallistumisker-
ran yhteistulos. RA cupissa ammuttiin 740 kilpailusarjaa 
ja .22:ssa 108 kilpailusarjaa. RA cupissa cup tuloksen saa-
vutti 16 ampujaa ja vastaavasti .22 cupissa 5 ampujaa. 

Keskiviikkoisin pidettiin myös tuttuun tapaan pistoo-
liharjoituksia yhteensä 10 kertaa. Harjoituksiin osallis-
tui yhteensä 100 ampujaa, eli noin 10 ampujaa joka kerta. 
Harjoituksissa kyse on matalan kynnyksen tapahtumasta, 
perusharjoittelua ilman kilpailu jännitystä. Näissä cup 
kisoissa sekä pistooli harjoituksissa ammuttiin kesän 
aikana huimat, reilu 14.000 laukausta. 

Roi.Res./Res.Ups. RA3&4 Cup 2022

Soudunsaari Juho Roi.Res. 1. 891
Matikainen Topi Roi.Res. 2. 872
Blanco Sequeiros Alberto Roi.Res.Ups. 3. 860 25x 10
Kenttälä Jussi Roi.Res. 4. 860 23x 10
Harju Tuomas Roi.Res. 5. 802
Soukka Petri Roi.Res. 6. 788
Seinälä Leevi Roi.Res. 7. 781
Huhtala Paulus Roi.Res.Ups. 8. 750
Ikonen Niklas Roi.Res. 9. 746
Järlström Joonas Roi.Res. 10. 657
Koivuperä Heidi Roi.Res. 11. 645
Ylimartimo Ilkka Roi.Res.Ups. 12. 630
Syväniemi Hannu Roi.Res. 13. 546 5x 10
Lonnakko Ville Roi.Res. 14. 546 1x 10
Jämsä Simo Roi.Res. 15. 531
Ratiu Tudor Roi.Res. 16. 520

Roi.Res./Res.Ups. .22LR Pistooli Cup 2022

Koivisto Tuomo Roi.Res.Ups. 1. 420
Kenttälä Jussi Roi.Res. 2. 353
Lonnakko Ville Roi.Res. 3. 184
Vanhala Riitta Roi.Res. 4. 172
Jämsä Simo Roi.Res. 5. 146

27.9.2022

RA3 RA4 Tulos
1. Blanco Sequeiros Alberto 97 78 175
2. Hellsten Heikki 82 68 150
3. Ylimartimo Ilkka 73 17 90

RA3 RA4 Tulos
1. Pirttilä Matti 99 83 182
2. Kunnari Esa 96 82 178
3. Poikela Arto 94 83 177
4. Matikainen Topi 89 83 172
5. Soukka Petri 91 67 158
6. Paavalniemi Joonas 83 70 153
7. Alatalo Marko 85 59 144
8. Seinälä Leevi 85 56 141
9. Koivuperä Heidi 81 45 126

10. Jämsä Simo 69 25 94
11. Tudor Ratiu 54 13 67
12. Valkonen Reino 39 8 47

Roi.Res. / Roi.Res.Ups. Mestaruus 2022

Roi.Res.Ups.

Roi.Res. 
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SIMON SOTAVETERAANIEN 
ASUNTOSÄÄTIÖ

KTK-Tornio Oy
Puh. 0207 755 8290

Puh. 0207 755 8290

Inarin reservinupseerit ja reserviläiset kisasivat perintei-
sen pimeyden kisan "Kaamoskisan" lauantaina 19.11.2022. 
Lajeina olivat tällä kertaa keihäänheitto aurausviitalla, 
ritsa-ammunta, käsikranaatin heitto petankkikuulilla, 
rimagolf ja tietokilpailu. Kisa toteutettiin Ivalon Raja-
jääkärikomppanian Kerttuvaaran ampumarata-alueella. 
Voittaja sai vuodeksi haltuunsa Inarin reserviläisten 
vuonna 1979 lahjoittaman kiertopalkinnon. 

Rimagolf sopii kaikille leikkimielisille.

Kaamoskisa

Resul ampumamestaruuskisat 
Mikkeli/Kouvola 10.-11.9.2022
(Lappilaisten sijoitukset) 
Ampujat toivat RESUL:n 
ampumamestaruuskisoista 
roppakaupalla mitaleita.

25 m ISOPISTOOLI 
30+30LS

1. Javarus Jari H50 LAP 
284 290 574, 3. Karjalainen 
Markku H50 LAP 259 286 
545, 2. Ranua Pekka H70 
LAP 257 268 525, 1. Luse-
nius Raimo H75 LAP 270 
282 552. Joukkue 1. H50 
LAP 1651

25 m PISTOOLI 30+30LS
1. Javarus Jari H50 LAP 

273 284 557, 4. Karjalai-
nen Markku H50 LAP 273 
268 541, 2. Ranua Pekka 
H70 LAP 252 260 512, 6. 
Martin Reijo H70 LAP 245 
241 486, 1. Lusenius Raimo 
H75 LAP 277 268 545. 
Joukkue 1. H50 LAP 1614

25 m PISTOOLI pika-
ammunta 3x20LS

3. Javarus Jari H50 LAP 
183 187 179 549, 6. Karja-
lainen Markku H50 LAP 
177 171 177 525, 2. Ranua 

Pekka H70 LAP 169 168 
176 513, 4. Martin Reijo 
H70 LAP 157 171 146 
474, 2. Lusenius Raimo 
H75 LAP 180 186 165 531. 
Joukkue 3. H50 LAP 1593

ITSELATAAVA KIVÄÄRI 
KENTTÄAMMUNTA 

2. Kananen Atte H70 

LAP 85 85 65 235

KIVÄÄRI KENTTÄAM-
MUNTA

6. Nevala Kari H60 LAP 
86 37 78 201, 3. Kananen 
Atte H70 LAP 71 70 69 210

50m KIVÄÄRI Makuu 
H60

Kouvola 
9. NEVALA Kari LAP 

98.0 97.2 97.9 97.4 99.4 
99.4 589.3

50m KIVÄÄRI 3x20LS
8. NEVALA Kari LAP  

177 192 147 516

Ii – Simo pienoispistooli-
ampumakilpailut 
23.8.2022 Simossa
1. Risto Moisejeff Ii Res                  174 pist
2. Matti Järvanpää Simon Res       170 pist
3. Tomi Karvonen Ii Res  166 pist
4. Markku Vitikka Ii Res                 158 pist
5. Erkki Vakkala Simon Res           154 pist
6. Sami Junnila Ii Res                     146 pist
7. Jarkko Kärki Ii Res                      137 pist
8. Antti Hepola Simon Res            132 pist
9. Teemu Paaso-Rantala Ii Res    114 pist
10. Reijo Kehus Ii Res                      109 pist
11. Timo Rajanen Ii Res                  107 pist
12. Sami Kantola Ii Res                    101 pist

Rauhallista joulua ja Jumalan 
siunaamaa vuotta 2023

toivottaa Simon seurakunta†

Joukkuekilpailu :

1. Iin Reserviläiset 498 pist:  Risto Moisejeff,Tomi Karvonen, 
Markku Vitikka

2. Simon Reserviläiset 456 pist: Matti Järvenpää, Erkki Vakkala, 
Anttti Hepola

Ikämiessarja: 1. Erkki Vakkala Simon Res 154 pist
Henkilökohtainen sarja: 1. Risto Moisejeff  Ii Res 174 pist
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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
120 € / ei sisällä saunaa. 

Viikonloppuisin pe–su 8–22
180 € / ei sisällä saunaa. 

pe–su klo 16–16
300 €/ ei sisällä saunaa.
 
Kokous, sauna ym. vuokraukset
erillisen hinnoittelun 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.  
 
 
 


