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Tikkakosken Reserviupseerit ry

Sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään 21.3.2012 klo 18
Luonetjärven Upseerikerholla.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
12 §:n mukaiset asiat.
Hallitus

Tikkakosken Reserviläiset ry

Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 25.2.2012 klo 18
Luonetjärven varuskuntakerholla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Sauna on lämmin klo 16-18.
Johtokunta
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PÄÄKIRJOITUS
Talvinen tervehdys – maanpuolustajat!

  Keski-Suomen Maanpuolustaja aloittaa uuden toimintavuosikymmenen uusitulla ilmeellä. Jatkossa 
lehteä kehitetään reservipiirien tiedotustoimikunnan ohjauksessa. Näin piirihallitukset linjasivat asian 
keväällä 2011. Lehti on taivaltanut ansiokkaan 30-vuotisen uran välittäen reservipiirien jäsenistöl-
le tietoa vapaaehtoisen maanpuolustuskentän tapahtumista. Viime vuonna saimme käyttöömme myös 
uusitun verkkosivuston. Lehti ja verkkosivusto täydentävät toisiaan, koska uutisia voidaan nyt jakaa 
molempiin suuntiin. Piirilehden pitää olla kuitenkin se paikka, jossa reserviläisen ääni kuuluu. Tämän 
vuoksi on aloitettu eri yhdistysten esittely, joka tulee toimimaan niin, että kesäkuun numerosta alka-
en vuoronperään joku reserviupseeri- ja reserviläispiirin jäsenyhdistyksistä saa reippaan kokoisen 
palstatilan kertoakseen toiminnastaan. Myös muiden Keski-Suomen alueella toimivien vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä tekevien järjestöjen toiminnasta kertominen saa palstatilaa. Pelin avaajana tässä 
lehdessä on Autojoukkojen Keski-Suomen Kilta. 

    Alkanut vuosi tuo tullessaan lukuisia muutoksia puolustusvoimien toimintaan ja niillä on heijastus-
vaikutuksensa myös reserviläisten suuntaan. Rahapula vaivaa ja normaalit toimintamenot joutuvat 
leikkausten kohteeksi. Kertausharjoitusten määrän lasku on reserviarmeijan suorituskyvyn ja kou-
lutustason kannalta enemmän kuin huolestuttava asia. Iso joukko sodanajan tehtäviin sijoitetuista 
reserviläisistä ei tule saamaan riittävää koulutusta, koska seuraavan kolmen vuoden aikana kertaus-
harjoituksia ei ole. Sillä on vaikutuksensa reserviarmeijan suorituskykyyn. Säästäminen ei ole puolus-
tusvoimille ollut ollenkaan vierasta menneinä vuosina. Toteutetut säästötoimet eivät vaan ole purreet 
riittävästi. Henkilöstömäärä on vähentynyt, mutta henkilöstömenot ovat samaan aikaan kasvaneet. 
Nyt tehdyssä linjauksessa henkilöstöä vähennetään rajusti ja irtisanomisetkin voivat olla totta, jopa 
ammattisotilaidenkin osalta.

  Keski-Suomi joutuu nielemään poikkeuksellisen raskaan palan joukko-osastojen lakkautuksista. Kuu-
desta lakkautettavasta joukko-osastosta kaksi on maakunnastamme. Ilmavoimien Teknillisen koulun 
ja Pioneerirykmentin lakkauttaminen kaikkine sivuvaikutuksineen koskettaa raskaasti seutukuntien 
elinkeinoelämää. Tätä kirjoitettaessa ei ole saatu tietoa siitä, että mitä Keurusselän kasarmialueen 
kiinteistöille ja ampumaradoille ja muulle harjoitusalueelle tapahtuu. Olisi erittäin tärkeää nyt kun 
linjauksen sisältämiä asioita ryhdytään suunnittelemaan, että Keurusselän kasarmialueelle löydetään 
jatkossa toimintaa. On valtiontalouden kannalta täydellistä tuhlausta jos se jäisi tyhjilleen ja joudut-
taisiin lepuuttamaan hautaan. Voisiko alue toimia vaikka vapaaehtoisen maanpuolustuksen valtakun-
nallisena koulutus- ja harjoituspaikkana sekä reserviläisten ampumakilpailukeskuksena? 

  Viisitoista vuotta on julkisuudessa tasaisin välein väläytelty Keuruulla toimivan joukko-osaston lak-
kauttamista. Voimavaroja on satsattu niin puolustusvoimista kuin myös Keuruun kaupungin suunnas-
ta tämän koulutuskeskuksen kehittämiseen nykytasolle ja sen toiminnassa ei ole ollut moitteen sijaa. 
Tämän päivän maailmassa on jotenkin surullista se, että hyvätkin toimintaedellytykset omaava ja 
ympäröivän yhteiskunnan tuen saavuttanut joukko voi joutua lakkautuksen kohteeksi. Samaan aikaan 
kuitenkin jää puolustusvoimien toimintaa eteläisen Suomen kaupunkien läheisyyteen - jopa niiden 
keskusta-alueiden asutuksen tuntumaan. Sotilaiden toiminnasta aiheutuu aina melua ja se koetaan 
siellä häiriönä. Sitä rasitetta ei ole maaseutupaikkakunnalla. Hyvin läheltä tätä kehitystä seurannee-
na, on vaikuttanut siltä niin kuin Keuruulla oleva joukko-osasto olisi ollut joku ”vihollinen”, jota on 
haluttu 1990-luvun loppupuolelta lähtien koko ajan ampua alas. Tältä asia tuntuu nyt, vaikka puh-
taasti sotilaallisesta näkökulmasta on tulevina vuosina tarkoituksenmukaista kouluttaa pioneerit val-
miusyhtymissä, koska siellä päästään oikeasti harjoittelemaan eri aselajien välistä yhteistoimintaa. Se 
on avainasia taistelujoukoille.  Ymmärrettävää on myös se, että tämä sotilaallinen peruste ei lämmitä 
yhtään niiden perheiden arkea, jotka Keuruulla nyt miettivät missä heidän työnteon mahdollisuutensa 
lähivuosina sijaitsevat.

  Tänä vuonna tulee kuluneeksi Keski-Suomen reserviupseeripiirin perustamisesta 60 vuotta. Kol-
me vuotta sitten juhlittiin Keski-Suomen reserviläispiirin 50 vuotta kestänyttä taivalta. Molemmat 
piirit ovat saavuttaneet reilusti ”miehen iän” ja se on aina juhlimisen arvoinen asia. Reserviupsee-
ripiirin juhlavuoden teematilaisuuksia on kaikkiaan kolme. Ensimmäisenä oli paneelikeskustelutilai-
suus Jyväskylässä 15.2., toukokuussa (12.5.) on vuorossa Kävelykadulla  maanpuolustusväen koottu 
esiintyminen ja vuosi huipentuu lokakuussa Paviljongissa järjestettävään pääjuhlaan. Kaikkiin näihin 
juhlavuoden teematapahtumiin toivotaan runsaslukuisesti jäsenistöä. Tämä on yksi niistä keinoista, 
joilla voimme osoittaa, että ei reserviläistä aivan heti masenneta vaikka huonoja uutisia joutuu raken-
nemuutosten aikana kohtaamaan. Runsaslukuinen osallistuminen piirien tapahtumiin viestittää val-
litsevasta maanpuolustustahdosta ja -hengestä. Niitä voimme yksilöinä pitää korkealla tasolla aivan 
ilmaiseksi. Sillä on iso merkitys niissä tilanteissa, joihin meidät on aikanaan koulutettu.

Tapio Paappanen
Päätoimittaja
 

 Kylmää kyytiä Keuruulle, 
Jämsälle ja koko Keski-Suomelle 
tarjosi linjaus puolustusvoimien 
uudistukseksi 8.2. Vuoden 2013 
loppuun mennessä lakkautetaan 
Ilmavoimien Teknillinen koulu 
Hallissa. Koelentotoiminta siirre-
tään sieltä Tampereelle. Vuoden 
2014 loppuun mennessä lakkaute-
taan Pioneerirykmentti Keuruulla. 
Samalla hetkellä keskeinen Suo-
mi tyhjentyy maavoimien joukko-
osastoista. Ilmasotakoulu Tikka-
koskella vahvistuu kun Kauhaval-
ta lakkautettava Lentosotakoulu ja 
varusmieskoulutus Hallista siirre-
tään sinne. 

 Pioneerirykmentistä kanta-
henkilökunnan koulutus (Pioneeri- 
ja Suojelukoulu) siirretään Maaso-
takouluun Lappeenrantaan. Varus-
miesten koulutustehtävät siirtyvät 
valmiusyhtymiin eli Kainuun Pri-
kaatiin, Porin Prikaatiin ja Karja-
lan Prikaatiin. Pioneeriaselajin ja 
siihen 1990-luvun alussa liitetyn 
suojelutoimialan yhdistelmänä 
syntyneen koulutuksen kehittämis-
keskuksen taival Keski-Suomen 
Rykmentistä Pioneerirykmentik-
si päättyy vuoden 2014 lopussa. 
Keurusselän kasarmialueella kou-
lutettiin kenttäarmeijamme reser-
viin pioneereja 47 vuoden ajan. 
Tähän aikaan sisältyy myös Keski-
Suomen Viestipataljoonan toimin-
ta vuosina 1976-1998. Tiedotusti-
laisuus ei tuonut valoa siihen mitä 
PionR:n lakkauttamisen jälkeen 
kasarmikiinteistöille, ampumara-
doille ja harjoitusalueelle tehdään. 
Toiminnallinen ja kustannustehok-
kaaksi osoittautunut varusmies-
ten, reserviläisten ja kantahenki-
lökunnan kouluttamiseen erikois-
tunut joukko-osasto on mitä ilmei-

simmin tullut tiensä päähän puo-
lustusvoimien ja valtioneuvoston 
uudistuslinjausten myötä.

Miksi näin?
 Taustalla on ensinnäkin valtion 

mittava rahapula, varusmiesikä-
luokkien pieneneminen ja tahto-
tila organisoida puolustusvoimat 
sellaiseen kuntoon, että pystytään 
vastaamaan vuoden 2015 jälkei-
seen aikaan. Seuraava kolme vuot-
ta vedetään vyötä tosi kireälle. Va-
rusmiesten maastovuorokausista 
tingitään ja reserviläisten kertaus-
harjoitukset ovat kolmen vuoden 
ajan pysähdyksissä. Tämä merkit-
see, että noin 80 000 reserviläistä 
jää tuona aikana ilman kertaushar-
joituskoulutusta. Puolustusvoimi-
en puolella tämä seikka merkitsee, 
että palveluksessa oleva kanta-

henkilökunta menettää osan ker-
tausharjoitusten toteuttamisen tai-
dostaan. Samalla puolustusvoimi-
en henkilöstömäärä tulee vähene-
mään 2200 henkilöllä, joista 1600 
on siviilejä ja 600 sotilasta. Osa 
joutuu kokemaan todellisen irtisa-
nomisuhan.

Mitä reserviläiselle on 
tarjolla?

 Puolustusvoimat tarjoaa linja-
uksen mukaan reserviläisille erilai-
sia – vaativiakin tehtäviä. ”Paikal-
lispataljoona” oli termi, jota tiedo-
tustilaisuudessa käytettiin. Suun-
nittelutyö alkaa tämän jälkeen. 
Paikallisten joukkojen tehtävät 
ovat olleet kohteiden suojaamista 
ja vartiointia. Nykyiset maakunta-
joukot jatkavat toimintaansa.

Lopuksi
 Yleinen asevelvollisuus säilyy, 

alueellisesta puolustusjärjestel-
mästä huolehditaan, koko maata 
puolustetaan, materiaalia saadaan 
hankituksi ja kansainvälisen krii-
sinhallinnan tehtäviin osallistu-
taan. Resurssit vähenevät, mutta 
tehtävät säilyvät. Kokonaan toi-
nen asia on se, että millä tasolla 
mikäkin osa-alue pystytään pitä-
mään. Yksi asia mistä vapaaehtoi-
sen maanpuolustusyön väki pys-
tyy ilman lisäkustannuksia huolta 
kantamaan on kansalaisten maan-
puolustustahto. Myönnettävä kui-
tenkin on, että nyt sitä näin rauhan 
ajan olosuhteissa todella koetel-
laan. 

Tapio Paappanen

Eduskunta äänesti jalka-
väkimiinoista luopumisesta 
25.11.2011. Päätös syntyi äänin 
110 puolesta ja 47 vastaan, poissa 
oli 42 kansanedustajaa. Suomi siis 
liittyi Ottawan sopimukseen aiem-
min suunnitellun aikataulun mu-
kaisesti eli tämä vuosi on ensim-
mäinen kun sopimus on voimassa. 
Käytännössä jalkaväkimiinat on 
hävitettävä ja Suomi luopuu niiden 
operatiivisesta käytöstä, koulutuk-
sesta ja varastoinnista kokonaan 
vuoden 2016 loppuun mennessä. 
Miinatyypit, jotka joutuvat hävitet-
täväksi, ovat sakaramiina SM 65-
89, putkimiina PM 43-59 ja putki-
miina PM 65-98. 

Suomella oli vuonna 2011 Otta-
wan sopimuksen kieltäviä miina-
tyyppejä hieman yli 1 miljoonaa 
kappaletta. Tämä määrä miinoja 
Suomen on hävitettävä ja se tulee 
maksamaan ainakin 200 000 eu-
roa. Sakaramiinan panososia eli ns. 
porapatruunoita ei tarvitse hävit-
tää. Niistä valmistetaan koulutus-
käytössä tarvittavia tulenkuvaus-
panoksia. Työtä tekee Räjähdelai-
toksen Keuruun Varikko Kaletto-
malla. Räjähdelaitos vastaa myös 
käytöstä poistettavaksi määrätty-
jen miinojen hävittämisestä vuo-
sittain massaräjäytysleireillä Kitti-
län Pokassa.

Miten miinat korvataan?
Edellä mainituille miinoille on 

jo etsitty korvaavia järjestelmiä. 
Tilalle tulee mm. erilaisia viuhka-
panoksia. Lennokeilla sadaan pa-
rempaa tilannekuvaa taisteluken-
tältä. Panssareita ja ajoneuvoja 
vastaan meillä on oma ja sopimuk-
set täyttävä pohjamiina ja perintei-
nen telamiina. Myös raskaat kylki-
miinat säilyvät. Ainoa huono puoli 
tässä on hinta. Korvaaviin järjes-
telmiin uppoaa 300 milj. euroa.

Hylättävät miinat olisivat olleet 
erittäin kustannustehokas järjestel-
mä Suomen puolustamisessa, kos-
ka asianmukaisesti varastoituna ne 
olisivat säilyneet käyttökuntoisi-
na vielä useita kymmeniä vuosia. 
Pioneeriaselajin antama koulutus 
miinojen käyttöön on vuosien var-
rella ollut korkeatasoista ja mene-
telmät ovat kehittyneet koko ajan 
niin, että jos kriisitilanteessa mii-
noja jouduttaisiin käyttämään, nii-
den asennukset maastoon tiedetään 
tarkkaan. Toisin on muualla maa-
ilmassa. Siellä miinoja on kylvet-
ty maastoon sattumanvaraisesti ja 
kukaan ei ole tietoinen niiden si-
jainnista. Niinpä viattomat ihmiset 
joutuvat kärsimään ja saavat elin-
ikäisiä vammoja. 

Puolustuskykyä 
heikennetään

Hävitettävien miinatyyppien 
pelotearvoa, tulivoimaa ja arvaa-
mattomia yllätyksiä vastustajal-
le tuottavaa vaikutusta on vaikea 
korvata.  Suomen luopuessa jalka-
väkimiinoistaan vuonna 2016, jää 
Venäjä ainoaksi asevoimaksi lähi-
alueellamme, joka voi taistelussa 
käyttää myös jalkaväkimiinoja. 

Teksti: Tapio Paappanen
Kuva: Suomen Sotilas-lehti

PV UUDISTUS - PIONR JA ILMAVTK

OTTAWAN SOPIMUS TULI KALLIIKSI

Sotilasläänin komentajan ja pioneeri- ja suojelutarkastaja
eversti Harri Kauppisen (oik) 8.2. kertoma lakkautus-
viesti veti  PionR:n komentajan evl Jouko Rauhalan ja 
KSALTSTO:n päällikkö maj Hannu Haapamäen (vas) va-
kaviksi.
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LÄNSI-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN KOMENTAJA 
KENRAALIMAJURI JUHANI KÄÄRIÄINEN RESERVIIN 1.3.2012

Kommodori Timo Saastamoi-
nen otti vastaan Puolustusvoimi-
en Johtamisjärjestelmäkeskuksen 
(PVJJK) johtajan tehtävät 1.1.2012 
reserviin siirtyneeltä eversti Pert-
ti Hyväriseltä. Kommodori Saas-
tamoinen on toiminut PVJJK:n 
apulaisjohtajana. Ennen siirtymis-
tään PVJJK:een Saastamoinen on 
työskennellyt muun muassa Pää-
esikunnan operatiivisella osastol-
la vastaten valmiussuunnittelusta. 
Merivoimien Esikunnassa hän toi-
mi resurssisuunnittelusta vastan-
neena sektorinjohtajan ja ennen 
sitä Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin komentajana Santahami-
nassa. Taustaltaan hän on rannik-
kotykistöupseeri. Saastamoisen 
koti on Vantaalla ja Jyväskylässä 
hän asuu Lohikoskella. Perheeseen 
kuulu vaimo ja kaksi aikuista poi-
kaa. Harrastuksina ovat matkailu, 
vuoristossa vaeltaminen, laskettelu 
sekä hiihto. 

PVJJK suurin 
hallintoyksikkö

Puolustusvoimien Johtamisjär-
jestelmäkeskus on Pääesikunnan 
alainen laitos, jonka johtajan esi-

mies on puolustusvoimien johta-
misjärjestelmäpäällikkö prikaati-
kenraali Harri Ohra-aho. PVJJK, 
joka on henkilöstömäärältään puo-
lustusvoimien suurin hallintoyk-
sikkö, aloittaa vuoden 2012 uudes-
sa kokoonpanossa. Suunnittelusta, 
toimintojen koordinoinnista sekä 
tilannekuvan ylläpidosta ja ope-
raatioiden toimeenpanosta vastaa-
va Esikunta toimii Jyväskylässä. 
Koko puolustusvoimien johtamis-
ta tukevaa testaus- ja konseptinke-
hittämistyötä tekevä Verkostopuo-
lustuksen Kehittämiskeskus toimii 
Riihimäellä. Uusien tietopalvelu-
jen tuotteistusta tekevä Hankeyk-
sikkö toimii Espoossa. Tietopal-
veluja tuottavan Palveluyksikön 
toimipisteitä on Hämeenlinnassa, 
Tampereella, Jyväskylässä, Mik-
kelissä ja Espoossa. Verkkopalve-
luista vastaavan Verkkoyksikön 
johto-osat toimivat Jyväskylässä 
ja alueellisten johtamisjärjestel-
mäkeskusten johto-osat Turussa, 
Mikkelissä ja Oulussa. Kaikkiaan 
PVJJK toimii 22 paikkakunnalla 
ja 27 toimipisteessä, Sodankyläs-
tä Turkuun ja Niinisalosta Kontio-
rantaan. 

Tietopalvelujen tuottaja
Puolustusvoiminen Johtamisjär-

jestelmäkeskuksen päätehtävä on 
tehokkaan johtamisen ja hallin-
non edellyttämien tietopalvelujen 
tuottaminen ja palvelujen toimit-
taminen puolustusvoimien noin 
14000 loppukäyttäjälle. Vuosil-
le 2012-2015 ajoittuu merkittäviä 
muutoksia, jotka tulevat vaikutta-
maan PVJJK:n tehtäviin ja toimin-
taan. Ensimmäinen muutostekijä 
on valmisteilla oleva puolustus-
voimauudistus. Tässä muutoksessa 
PVJJK:n roolina on mahdollistaa 
hallintorakenteen muutos. Jokai-
sen uuden joukon perustaminen tai 
vanhan lakkauttaminen tarkoittaa 
työtä PVJJK:lle. Toinen merkit-
tävä edessä oleva muutos on hal-
linnon turvallisuusverkkohankeen 
(TUVE) siirtyminen liiketoimin-
ta vaiheeseen. Suomen Erillisver-
kot Oy (ERVE) konserniin kuulu-
va, valtion täysin omistama, yhtiö 
aloittaa vuoden 2013 alusta toi-
minnan turvallisuusverkko-ope-
raattorina. Tämä tarkoittaa sitä, 
että puolustusvoiminen viestintä-
verkon keskeisten osien omistus 
sekä kehittämis- ja ylläpitotehtä-
vät siirretään osakeyhtiölle. Muu-

tos tarkoittaa vuosina 2012-2014 
merkittäviä toiminnallisia, materi-
aalisia ja henkilöstöhallinnollisia 
haasteita.

Toimintavarmuus 
korostuu

Johtajien vaihtotilaisuudes-
sa 16.12 pitämässä puheessaan 
kommodori Saastamoinen painot-
ti neljää keskeistä menestysteki-
jää; palveluiden toimintavarmuus, 
valmius häiriötilanteisiin ja poik-
keusoloihin, kustannustehokkuus 
sekä yhteistoimintakyky. Palvelui-
den toimivuus ja kustannustehok-
kuus ovat saavutettavissa PVJJK:n 
oman osaavan henkilöstön toimin. 
Häiriötilanteiden hallinta ja poik-
keusolojen valmius perustuvat 
myös PVJJK:ssa osaavaan reser-
viin, johon on pidettävä yhteyttä 
erityisesti taloudellisesti haasteel-
lisina aikoina. Tämän edellytykse-
nä on toimiva yhteistyö. PVJJK:ssa 
tämä tarkoittaa lähes päivittäistä 
yhteistyötä lukuisten siviilipuolen 
ICT-yritysten kanssa. Nämä yri-
tykset ovat tärkeitä PVJJK:n reser-
vin ”joukkotuottajia”.    

PVJJK SAI UUDEN JOHTAJAN

Teksti ja kuva:
Maija Kauppinen
Tiedottaja
Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus

Eversti Pertti Hyvärinen luovutti ja kommodori 
Timo Saastamoinen vastaanotti Puolustusvoimien
Johtamisjärjestelmäkeskuksen johtajan tehtävät vuoden 
vaihtuessa.

Sotilaskoulutus   
Varusmiespalvelus     1972 
Kadettikoulu              1973-1976  
Kapteenikurssi           1981-1982 
Sotakorkeakoulu        1983-1985
UNMILPOC, Tanska
UNSOC, Ruotsi
Alueellinen maanpuolustuskurssi
Ylemmän päällystön kurssi
INTCOC, Norja
Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi
Ylimmän johdon kurssi
  

Ylennykset   
Vänrikki 1973  
Luutnantti 1976
Yliluutnantti 1978  
Kapteeni 1983  
Majuri  1988
Everstiluutnantti 1994
Eversti  2000
Prikaatikenraali 2006
Kenraalimajuri 2009

Tärkeimmät tehtävät 
Joukkueen johtaja Kymen Pioneeripataljoonassa
Perusyksikön päällikkö Kymen Pioneeripataljoonassa  
Taktiikan opettaja Pioneerikoulussa
Kymen Pioneeripataljoonan komentaja
Suomen Jääkäripataljoonan komentaja, SFOR
Pioneeri- ja suojelutarkastaja 
Kymen Sotilasläänin komentaja
Apulaishuoltopäällikkö Pääesikunnassa
Logistiikkapäällikkö Pääesikunnassa
Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja

Kunniamerkeillä palkitseminen
Suomen Leijonan 1.lk:n komentajamerkki
Suomen Leijonan ritarikunnan komentajamerkki
Sininen risti
Sotaveteraanien ansiomerkki
Maanpuolustusmitali
Sotilasansiomitali
Pioneeriansiomitali
Jalkaväen ansioristi
Huollon ansioristi
YK:n UNDOF mitali
Nato:n SFOR mitali
Nato:n KFOR mitali

Kenraalimajuri Juhani Kääriäisen sotilasura pähkinänkuoressa

Uran alkutaipaleelta
  Eletään helmikuuta 1976 ja 

vuoden ensimmäinen saapumiserä 
astuu Kymen Pioneeripataljoo-
naan suorittamaan varusmiespal-
velustaan. Tämän jutun kirjoittaja 
on alokkaana ja joukkuetta johtaa 

kadettikersantti Juhani Kääriäinen. 
Korian pitkän kasarmin ympäristö 
ja pioneerityömaa tulevat kaikille 
tutuiksi. Kadetti Kääriäinen nimi-
tetään luutnantin virkaan kevään 
aikana, alokkaista osa siirtyy ali-
upseerikoulun kautta RUK:uun 
Haminaan tullakseen sieltä loppu-

vuonna takaisin tuttuun joukko-
osastoon upseerikokelaina. Koke-
lasaikana käydyt muutamat kes-
kustelut luutnantti Juhani Kääriäi-
sen kanssa johtivat kirjoittajan va-
rusmiesajan jälkeen sotilasammat-
tiin ensin Savon Prikaatin ja sieltä  
Keuruulle.

Helmikuu 2012
Kohtaamme toisemme Länsi-

Suomen Sotilasläänin komentajan 
virkahuoneessa. Korialla kohtaa-
misesta on kulunut 36 vuotta. Kir-
joittaja on harjoitellut 31 palvelus-
vuoden jälkeen evp-sotilaan arkea 
neljä vuotta. Virkauriemme aikana 
olemme muutamia kertoja kohdan-
neet palvellessamme eri tehtävis-
sä. Tapaan hyvällä tuulella olevan 
komentajan. Hän ryhtyy muiste-
lemaan uransa alkuaikoja ja niitä 
vaikutteita, jotka saivat hänessä 
syntymään ajatuksen ammattiso-
tilaan urasta. Päivä on kiireinen, 
joten etenemme arkisempiin asi-
oihin.

Haasteita virkauralta
 Hetken miettimisen jälkeen 

kenraalimajuri Kääriäinen toteaa, 
että vaativin tehtävä oli ehdotto-
masti Bosniassa Suomen Jääkäri-
pataljoonan komentajuus.  Toinen 
haasteellinen paikka oli 1990-lu-
vulla Kymen Pioneeripataljoonan 
lakkauttaminen. Itsenäisen ja pit-
kän perinteen omaavan joukko-
osaston siirto Karjalan Prikaatin 
joukkoyksiköksi oli vaativa ja pit-
kä prosessi. Sijoituspaikasta käy-
tiin pitkän aikaa ”veivausta”. Jouk-
ko-osaston lakkauttaminen on teh-

tävistä niitä, mistä kukaan ei pidä, 
mutta sotilaalle annettu tehtävä on 
vain toteutettava. Ei voi jäädä poh-
timaan tehtävän miellyttävyyttä.

Mieluisimmat tehtävät
  Vastaus tulee alta kahden se-

kunnin - kaikki päällikkö- ja ko-
mentajatehtävät. Viiden vuoden 
mittainen perusyksikön päällik-
kyys KymPionP:ssa on jäänyt va-
rusmiesten kouluttamisajasta hy-
vin mieleen sen takia, että hen-
kilöstön kesken vallitsi hyvä te-
kemisen meininki. Pääesikunnan 
logistiikkapäällikön tehtävässä 
pääsi suunnittelemaan uutta. Työn 
tuloksena syntyi puolustusvoimi-
en logistiikkastrategia. Komentaja 
mainitsee olleensa aina kiinnostu-
nut uusien asioiden suunnittelusta.

Sotilaan ammatista
  Muistellessaan menneitä aiko-

ja kenraalimajuri Kääriäinen ker-
too tapauksen, jossa varusmiesten 
kanssa ollaan syksyisessä sateises-
sa ja pimeässä metsikössä lähes lä-
pimärkänä etenemässä jonossa kun 
takaa alikersantti kuiskaa: ”Saako 
kysyä”. Luvan saatuaan alikersant-
ti esittää kysymyksensä: ”Mikä saa 
ihmisen tekemään tällaista amma-
tikseen?” Kysymys oli hieman yl-

lättävä, mutta hetken miettimisen 
jälkeen Kääriäinen vastaa: ”Koti, 
uskonto ja isänmaa”. 

Reserviläiselle
 Komentajan perusviesti tämän 

päivän reserviläisille on fyysises-
tä ja henkisestä kunnosta huoleh-
timinen. Hän hieman vakavoituu 
kiinnittäessään huomiota siihen, 
että maakuntajoukoille annetuista 
fyysisistä suorituskriteereistä on 
”hieman luistettu”. Sotaväen suo-
rituskyky perustuu reservin osaa-
misen tasoon ja kuntoon. Toinen 
seikka, jonka hän tuo esiin, on 
kertausharjoituksissa ilmennnyt 
poistuma. Vuonna 2011 oli noin 
17000 kertausharjoitusvuorokautta 
ja noin 20 % kutsun saaneista jäi 
pois harjoituksista. Tätä poistumaa 
komentaja pitää isona määränä kun 
taas toisaalla ”valitetaan” ettei ole 
kertausharjoituksia. Kertausharjoi-
tuksissa on kyse velvollisuudes-
ta. Henkilökohtaista sotilaskuntoa 
voi kehittää ja pitää yllä normaa-
lin elämän yhteydessä. Lopuksi 
kiitän komentajaa haastattelusta 
ja luovutan hänelle Keski-Suomen 
reservipiirien piiriviirin. Kuntour-
heilu ja metsästys saavat jatkossa 
kenraalin elämässä isomman roo-
lin samoin kuin mökkeily Etelä-
Savossa.

Teksti ja kuva:
Tapio Paappanen 
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Piiritoimisto 
Gummeruksenkatu 7, 40100 Jyväskylä 
Verkkosivut: www.ksrespiirit.fi

Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja ja verkkosivuvastaava 
reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi 
Kari Löfgren 0400 163 470 
Koppalantie 10 
40270 Palokka

Reserviläispiirin toiminnanjohtaja  
reservilaispiiri@ksrespiirit.fi 
Tapio Paappanen 0400 626 695, 040 755 8919 
Vitsakuja 3 
42700 Keuruu

Keski-Suomen reservipiirien taloudenhoitajat 
Harri Jaakkola 050 598 7376 
Tapionkatu 2 
44150 Äänekoski

Juha Houni 050 342 2912 
Ruuhipirtintie 131 
41440 Ruuhimäki

Keski-Suomen Maanpuolustaja-lehden päätoimittaja 
paatoimittaja@ksrespiirit.fi 
Tapio Paappanen 0400 626 695, 040 755 8919 
Vitsakuja 3 
42700 Keuruu

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry 
Puheenjohtaja 
Timo Salo 0400 794 401 
Piilolantie 4 A as 1 
44100 Äänekoski 
1. Varapuheenjohtaja 
Santeri Heinonen  040 829 5697 
Vapaaherrantie 17 D 9 
40320 Jyväskylä 
2. Varapuheenjohtaja 
Kari Hämäläinen  040 774 1596 
Laiduntie 1 
44500 Viitasaari

Yhdistysten puheenjohtajat tai yhteyshenkilöt 
Haapamäki 
Veikko Leppälä  0400 342 213 
Leppäläntie 3 
42800 Haapamäki 
Hankasalmi 
Timo Pietiläinen    046 573 9476 
Pietiläntie 33 
41580 Sauvamäki 
Joutsa 
Tapio Kämppi 0400 640 227 
Karimäentie 3 
19650 Joutsa 
Jyväskylä 
Jarmo Siltanen 040 510 9617 
Pikkupolku 9 
40740 Jyväskylä 
Jämsä 
Hannu Karjalainen     050 549 1822 
Vanamokuja 6 
42100 Jämsä 
Karstula 
Tero Lahti     040 083 0979 
Reinontie 3 A 3 
43520 Kiminki 
Keuruu 
Veli-Matti Kanko  0400 547 909        
Kannaksentie 13 
42700 Keuruu 
Kivijärvi 
Jari Pekkanen 0400 406 370 
Härkälähteentie 7 
43100 Saarijärvi 
Kuhmoinen 
Kari Paajanen    0400 783 630 
Vanhatie 4 
17800 Kuhmoinen 
Laukaa 
Jari Ilves   050 570 5214 
Vihtavuorentie 1 
41330 Vihtavuori 
Lievestuore 
Juhana Jalkanen    0400 665 434 
Liepeentie 477 
41400 Lievestuore 
Petäjävesi 
Vesa Jussila  040 756 1761 
Rantakalliontie 10 
41900 Petäjävesi 
Pihtipudas 
Heikki Hämäläinen    0400 943 487 
Liitontie 36 
44800 Pihtipudas 
Saarijärvi 
Petri Ruotsalainen 040 588 1371 
Ukontie 4 A 1 
40270 Palokka

Tikkakoski 
Sauli Keskinen 029 929 1140 
Naarantie 4 as 4 
41160 Tikkakoski 
Uurainen 
Hannu Rantanen  014 811 150 
Morontie 19 
41230 Uurainen 
Viitasaari 
Kari Hämäläinen 0400 358 191 
Laiduntie 1 
44500 Viitasaari 
Äänesseutu 
Olli Jämsen     050 598 7625 
Verottajankatu 3 A 4 
44100 Äänekoski

Keski-Suomen Reserviläispiiri ry 
Puheenjohtaja 
Jouko Hyppönen 0400 500 231 
Vainiontie 18 A 7 
44300 Konnevesi 
Varapuheenjohtaja 
Hannu Kivi-Mannila   0400 159 151 
Hirvenlahdentie 267 
42700 Keuruu 
Varapuheenjohtaja 
Esko Janhonen     0400 718 890 
Myllyperäntie 17 
43100 Saarijärvi

Yhdistysten puheenjohtajat tai yhteyshenkilöt 
Haapamäki 
Teuvo Honkamäki 044 541 7123 
Kurkilahdentie 59 
42800 Haapamäki 
Hankasalmi 
Sami Hintikka 040 253 7170 
Hankasalmentie 66 D 
41500 Hankasalmi 
Joutsa 
Kari Salomäki 040 823 2094 
Katajatie 4 
41170 Leivonmäki 
Jyväskylä 
Kari Laitinen   040 581 3540 
Etu-Ikolantie 11 
41170 Leivonmäki 
Jämsä 
Veijo Naarajärvi 040 869 3384 
Kaipolantie 5 as. 1 
42100 Jämsä 
Karstula 
Rauno Uusijoki 040 533 2080 
Pylkönmäentie 388 
43500 Karstula 
Keski-Suomen Sotilaspoliisikilta 
Pekka Tamminen 040 724 4822 
Haapalammentie 14 as 1 
40800 Vaajakoski 
Keski-Suomen Tykistökilta 
Risto Ryymin 050 591 0410 
Ahotie 5 
41340 Laukaa 
Keuruu 
Hannu Kivi-Mannila    0400 159 151 
Hirvenlahdentie 267 
42700 Keuruu 
Kinnula 
Seppo Muhonen  0400 641 845 
Niemelänkyläntie 145 
43900 Kinnula 
Kivijärvi 
Olavi Hakkarainen    040 595 1135 
Haankalliontie 8 as. 2 
43800 Kivijärvi 
Konnevesi 
Jouko Hyppönen   0400 500 231 
Vainiontie 18 A 7 
44300 Konnevesi 
Korpilahti 
Antti Mustonen   0400 222 710 
Sirkanpolku 2-4 A 5 
40420 Jyskä 
Kuhmoinen 
Pertti Järvenpää      0400 450 443 
Myllykuja 12 
17800 Kuhmoinen 
Laukaa 
Risto Kaiponen   0400 587 565 
Laukaantie 5 A 11 
41340 Laukaa 
Lievestuore 
Aimo Leminen     0400 807 420 
Puhakantie 41 
41400 Lievestuore 
Petäjävesi 
Timo Taipale      040 508 5631 
Taipale 20 
41900 Petäjävesi

Pihtipudas 
Harri Back 050 408 9724 
Ruukintie 4 as 2 
44800 Viitasaari 
Saarijärvi 
Esko Janhonen  0400 718 890 
Myllyperäntie 17 
43100 Saarijärvi 
Tikkakoski 
Keijo Häkkinen 040 833 7505 
Kuikantie 459 
41140 Kuikka 
Uurainen 
Olavi Kivi  050 354 7163 
Höytiäntie 637 
41220 Höytiä 
Vaajakoski 
Veli-Matti Lievonen  040 969 368 
Lievosentie 5 
40800 Vaajakoski 
Viitasaari 
Kauko Ikäheimonen   040 582 4167 
Hanhiniementie 92 
44640 Kymönkoski 
Äänesseutu 
Jukka Myllylä 
Urheilukatu 1 
44120 Äänekoski

Reservipiirien yhteiset toimikunnat

Ampumatoimikunta 
Puheenjohtaja Oskari Kettinen 050 544 5233 
Kenttäkelpoisuustoimikunta 
Puheenjohtaja Jari Pekkanen 0400 406 370 
Tiedotustoimikunta 
Puheenjohtaja Hannu Karjalainen 050 549 1822 
Veteraani- ja perinnetoimikunta 
Puheenjohtaja Pertti Rahikainen 0400 259 469 

Yhteistyökumppanit

Naisten Valmiusliitto ry 
Keski-Suomen Alueneuvottelukunnan puheenjohtaja 
Kaija Koponen  040 542 8456 
Televankatu 1 C 23 
44100 Äänekoski 
Maanpuolustusnaisten Liitto ry, Keski-Suomen piiri ry 
Puheenjohtaja 
Tiina Ronkainen 040 577 9336 
Kukkumäentie 20 F 48 
40620 Jyväskylä 
Varapuheenjohtaja 
Eila Kotanen 044 555 3973 
Syväojanpolku 20 
40270 Palokka

Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n Keski-Suomen piirin jäsenyh-
distysten puheenjohtajat

Jyväskylä 
Sisko Virtanen 050 377 7320 
Luomelantie 49 
42100 Jämsä 
Keurusseutu 
Elina Tuori-Lahti 040 962 1624 
Kalliotie 9 
42700 Keuruu 
Saarijärvi 
Eija Harju 040 745 4048 
Myllymäentie 1226 
43100 Saarijärvi 
Äänesseutu 
Merja Ylönen  040 743 7430 
Killinkitie 4 
41290 Kangashäkki

Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö rs 
Asiamies 
Kari Kilpeläinen    040 767 7572 
Härköviidantie 3 
40270 Palokka

Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikön päällikkö 
Kari Kilpeläinen  020 756 8905, 040 486 3254 
kari.kilpelainen@mpky.fi Faksi 0207 569 040 
PL 7 (Immolantie 9), 41161 Tikkakoski

Koulutuspäällikkö 
Riku Tenhunen 040 751 5233

Ilmapuolustuspiiri 
Piiripäällikkö Kari Janhonen 045 262 5944 
Pehtoorinkuja 5 
62200 Kauhava

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2012

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN
TOIMINTAKALENTERI 2012
Luettavissa piirien verkkosivuilta - osoite www.ksrespiirit.fi 
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Keskisuomalainen reitti-
alus S/S Ylä-Keitele saapui 
Viitasaaren laituriin, ja Aarne Sih-
vo heräsi hytissään. Sihvo aikoi ja-
loitella, mutta venäläisen sotilaan 
näkeminen laiturilla sai hänet pa-
laamaan hyttiin. Olisi turha ottaa 
tarpeettomia riskejä.

Elettiin syksyä 1916. Euroopas-
sa riehui ensimmäinen maailman-
sota, jonka osapuolia olivat Venä-
jä ja Saksa. Sihvo liikkui Suomen 
suuriruhtinaskunnassa väärällä 
passilla, monen mielestä väärillä 
asioillakin. Kaukaisilta tuntuivat 
ne ajat, joina hän viidettä vuot-
ta opiskeli Helsingissä lääkärik-
si. Nyt Sihvo, alias halkokauppi-
as Emil Myntti, valmisteli reitte-
jä niille, jotka halusivat valita sa-
moin: lähteä jääkäriksi Saksaan.

Vihollismaan armeijaan liitty-
minen oli sodan aikana raskas ri-
kos kaikissa valtiossa – niin myös 
tsaarin Venäjällä. Kiinni ei paranisi 
jäädä. Sihvo tiesi etsintäkuulutuk-
sestaan. Kolme jääkäriä oli hiljan 
loikannut Saksan itärintamalla ja 
kuvaillut Venäjän turvallisuuspo-
liisille, miltä näytti maanpetturi 
Aarne Sihvo. Hän oli Suomessa 
salaisena asiamiehenä kolmatta 
kertaa, etsinnässä jo ennestään.

Poliisi pääsee jäljille
Poliisikunta jakautui jääkärei-

den suhteen kahtia. Osa auttoi kai-
kin keinoin nuoria, jotka laittoivat 
maan itsenäistymisen puolesta pe-
liin koko elämänsä. Toinen puoli 
vainosi minkä ehti: olivathan jää-
kärit valinneet laittoman tien.

Vaasalainen komisario Sola sekä 
etsivät Sjöblad ja Vainio kuuluivat 
jälkimmäiseen puoliskoon. Vaa-
san venäläisen santarmipäällikkö 
Stepanovin johdolla he etsivät kii-
vaasti eteläpohjalaista jääkärivär-
väri Antti Isotaloa.

Isotalosta oli poliisille monen-
laista harmia. Hänestä ei olisi suo-
tu syntyvän legendaa, johon kuu-
lun puukkojunkkarin pojanpojassa 
oli ainekset. Toisekseen Antti oli 
livistänyt varmasta ansasta liian 
monta kertaa ja viimeksi vielä am-
punut konstaapelia nilkasta läpi. 
Tätä ennen hän oli mukana venä-
läismielisen poliisin murhassa Ter-
volassa.

Syksyllä 1916 poliisit uskoivat 
olevansa jälleen Isotalon kintereil-
lä. Antin jäljet hukkuivat, mutta 
etsivät kiinnittivät poliisin ”nenäl-
lä” huomionsa kahteen mieheen. 
Nämä tuntemattomat nuoret mat-
kasivat Pietarsaaresta kohti Jyväs-
kylää suuria matkalaukkuja raaha-
ten.

Jostain poliisi urkki tiedon, että 
laukut sisältäisivät räjähteitä. Näin 
olikin. Jääkärit Ilmari Relander ja 
Juho Heiskanen olivat matkalla rä-
jäyttämään venäläisiä sotalaivoja 
Etelä-Suomen satamiin. Heitäkin 
oli etsitty. Edelliskesänä kaksikko 
oli räjäyttänyt Venäjän armeijan 
varikkoalueen Kilpisjärvellä.

Tällä välin Aarne Sihvo oli ehti-
nyt Viitasaarelta Jyväskylään, mis-
sä hänen tuli tavata jääkäriliikkeen 
johtoa. Samaan aikaan poliisit 
seurasivat Relanderia ja Heiskas-
ta kaupunkiin. Ainakin Heiskasen 

olisi pitänyt pitkä varjostus huo-
mata: hän oli aiempi nimismies ja 
tunsi ajan poliisitaktiikkaa. Ennen 
radiopuhelimien aikakautta jalkai-
sin varjostaminen oli haastavaa 
puuhaa ja varsin helppoa paljastaa.

Piiritetty hotelli
Jyväskylä oli pienehkö kaupun-

ki. Niinpä varjostettu jääkärikak-
sikko ja Sihvo osuivat törmäämään 
kahvila Seurahuoneella. Molem-
minpuolinen hämmästys oli suuri. 
Relanderin ja Heiskasen tuli jatkaa 
seuraavana päivänä laivalla Lah-
teen, Sihvon junalla Suolahteen. 
Julkisella paikalla ei uskallettu pu-
hua, joten sovittiin tapaaminen il-
laksi Monopol-hotellin kabinettiin.

Vaasalaisetsivät ehtivät hankkia 
Monopoliin lisävoimia ennen iltaa. 
Hotelli piiritettiin hyvissä ajoin. 
Kohta saapui vastaanottoon kolme 
jääkäriä mukanaan jyväskyläläi-
nen kanttori Erkki Karvonen, jon-
ka luona Sihvo Jyväskylässä asui. 
Kabinetti järjestyi ja virkailija il-
moitti Relanderia kysytyn hiljat-
tain.

Sihvo säikähti: kuinka virkailija 
tietää Ilmarin oikean nimen! Toi-
saalta hän muisti Relanderin asu-
neen joskus Jyväskylässä… Kun 
kuitenkin kabinettiin kahvia kanta-
nut tarjoilija oli silminnähden her-
mostunut, Sihvo aavisti pahaa ja 
esitti pistoolien virittämistä.

Aikeessa ei ehditty pidemmäl-
le. Ovi potkaistiin auki, ja huonee-
seen työntyi kuusi poliisia asei-
neen. Heiskanen ja Relander otet-

tiin kiinni kovakouraisesti, Sihvo 
ja Karvonen pääsivät vähemmäl-
lä. Poliisi ei tiennyt sen enempää 
kanttorin täydellisestä sivullisuu-
desta kuin siitä, että käsiin tipah-
tanut Sihvo oli jääkäriliikkeen joh-
tavia miehiä.

Vahingot minimoidaan
Jyväskyläläiset aktivistit poh-

tivat toimia miesten auttamisek-
si, mutta paljoa ei ollut tehtävis-
sä. Paikkakunnan poliiseissa oli 
joitain luottomiehiä. Heidän avul-
laan poistettiin takavarikoiduista 
tavaroista jyväskyläläisten Sihvol-
le teettämä väärä passi. Tästä olisi 
jääty kiinni, sillä passi oli ”allekir-
joitettu” viikkoa aiemmin kuolleen 
poliisimestari Alfthanin nimiin.

Samoin ehdittiin Heiskasen ja 
Relanderin räjähdelaukut noutaa 
turvaan ennen vaasalaispoliiseja. 
Myöhemmin sisällissodan alka-
essa niillä räjäytettiin Keuruulta 
Vilppulaan johtanut Kolhon silta. 
Näin estettiin punaisia katkaise-
masta valkoisille elintärkeä Jyväs-
kylä–Seinäjoki -rata.

Apea mieli valtasi Jyväskylän 
aktivistit. Että juuri meidän ton-
tilla tämä piti sattua… Ei voitu 
kuin saattaa tieto pidätyksistä jää-
käriliikkeen johdolle ja sitä kautta 
Saksaan. Raskaaksi koettiin myös 
kanttori Karvosen kohtalo. Hän 
päätyi Shpalernajan vankilaan Pie-
tariin täysin sivullisena.

Teksti ja kuvat:
Mikko Porvali

PIDÄTYS JYVÄSKYLÄN
KESKUSTASSA 1916

Tällaisena tallentui Shpalernajan vankilan kortistoon myöhem-
pi puolustusvoimain komentaja Aarne Sihvo. Muitakin merkintö-
jä kertyi: jääkärivuosina Sihvo tuli karkotetuksi Ruotsista. Päätös 
peruttiin vasta vuonna 1925 kuningas Kustaa V:n kutsuttua eversti 
Sihvon vierailulle.
(Kolmasti komennettuna, Gummerus 1918.)

Monopol-hotellin kabinetissa, nykyisen Nikolainkulman puuker-
roksen kulmahuoneessa, tehtiin syksyllä 1916 Venäjän salaisen 
poliisin tärkein pidätys.
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Piirilehden joulukuun nume-
rossa ennakkotietona kerrottu retki 
Viron länsiosiin on toteutumassa. 
Jo etukäteen kiinnostusta ja kyse-
lyitä herättänyt nelipäiväinen ret-
ki tehdään alkuperäissuunnitelman 
mukaan 1.-4.7. Ohjelman suunnit-
telijoina ovat reservipiirien vete-
raani- ja perinnetoimikunta sekä 
asehistoriallinen yhdistys Tourulan 
Kivääritehtaan Perilliset ry. Pää-
kohteina ovat länsi-Viron Paldis-
kin alue ja Saarenmaa, jotka ovat 
olleet sekä taistelunäyttämöinä että 
miehitettyinä tukikohta- ja varus-
kunta-alueina. Virolaisena oppaa-
na  toimii evp-majuri Rein Kikas.

Paldiskin alue oli merkittävä 
puna-armeijan tukikohta-alue ja 
koko Saarenmaa Neuvostoliiton 
aikana vierailta suljettu sotilas-
alue. Lisäksi Saarenmaa on his-
torian saatossa vaihtanut moneen 
kertaan omistajaa. Se oli vuonna 
1917 ensimmäinen saksalaisten 
maihinnousupaikka ja viimeinen 
paikka, josta saksalaiset 1944 Vi-
rosta lähtivät.

Matkaohjelma:

Sunnuntai 1.7.: Lähtö Keski-
Suomesta yöllä n. klo 01.00-02.30. 
Pohjoisin lähtöpaikka lienee Ää-
nekoski, mutta reitti ja aikatau-
lu ilmoitetaan lähtijöille kirjeitse 
niiden varmistuttua. Lauttamatka 
Helsinki – Tallinna (Tallink Star/

Superstar).  Tallinnasta edelleen 
Paldiskin alueelle sekä Kloogaan. 
Lounas Paldiskissa. Lisäksi käy-
dään NL:n entisessä ohjustukikoh-
dassa. Yöpyminen Haapsalussa 
hotelli Promenaadissa.

Maanantai 2.7.: Ajo Saaren-
maalle. Matkan aikana tutustutaan 
Saksan ja Neuvostoliiton maihin-
nousualueisiin sekä Põripõllun so-
tamuseoon. Kuresaaressa nautitun 
lounaan jälkeen vieraillaan Sörven 
niemimaan taistelualueilla sekä so-
tamuseossa. Niemimaalta palataan 
Kuresaareen ja tutustutaan kau-
pungin piispanlinnaan. Majoitus 
hotelli Mardissa.

Tiistai 3.7.: Aamulla lähtö koh-
ti Pohjois-Saarenmaata, jossa  kat-
sastetaan NL:n armeijan entinen 
kasarmialue sekä saksalaisten mai-
hinnousualue Tagalaht-lahden ran-
noilla. Paluu Kuresaareen, jossa 
kaupunkikierros sekä mahdolli-
suus omatoimiseen tutustumiseen.

 Keskiviikko 4.7.: Kotimat-
ka. Tallinnassa noin 2 tuntia aikaa 
ostoksiin ja tutustumiseen esim. 
vanhaan kaupunkiin. Lauttamatka 
(Viking XPRS) Helsinkiin, jossa  
klo 20.30. Paluu Keski-Suomeen.
Muut tiedot: Vastuullisena mat-
kanjärjestäjänä on Pohjolan Mat-
ka. Hinta täsmentyy lähtijämäärän 
perusteella ollen nykyisten hinta-
tietojen pohjalta 35 hengen mu-
kaan laskettuna 398 € /hlö. Hin-
taan sisältyvät bussikuljetus Poh-
jolan Matkan bussilla, majoitukset 
kahden hengen huoneissa, aamiai-

set hotelleissa, lauttamatkat kansi-
paikoin Helsinki- Tallinna – Hel-
sinki, Virstu – Kuivastu – Virstu, 
sisäänpääsyt sekä ohjelmanmu-
kaiset kaksi lounasta. Lisää tietoja 
www.tkp.suntuubi.com –> tulevat 
matkat.

 Aikaisempaan tapaan matkalle 
ovat tervetulleita kaikki veteraa-
nit sekä  maanpuolustuksellisten 
järjestöjen, seurojen ja kiltojen jä-
senet ikään ja sukupuoleen katso-
matta.

Sitovat ilmoittautumiset 15.5. 
2012 mennessä sähköpostilla pert-
ti.rahikainen@pp.inet.fi tai heikki.
rahikainen@pp1.inet.fi.  Ilmoittau-
tumisen yhteydessä tarvitaan nimi, 
syntymäaika, osoite, puhelinnume-
ro ja kyytiintulopaikka. Ajoreitti ei 
poikkea pääteiltä.

 
 

KESÄRETKI VIROON
PALDISKI JA SAARENMAA

Veteraani- ja perinnetoimikunta
Pertti Rahikainen

Pienoismalli Kuressaaren piispanlinnasta. Täysikokoiseen on mahdollisuus tutustua heinäkuussa. 
Hyvin säilynyt linna on yksi matkan kohteista.

Puolustusvoimat on juuri esittänyt Puo-
lustusvoimauudistuksen ratkaisumallinsa. 
Esitys kohtelee kaltoin monia paikkakuntia 
ja maakuntia. Keski-Suomi menettää sekä 
Pioneerirykmentin Keuruulla vuoden 2014 
lopussa että Ilmavoimien Teknillisen kou-
lun Jämsän Hallissa vuoden 2013 lopussa.  
Luonnollisesti vastustusta löytyy sekä kun-
nissa että maakunnassa ja esitykseen yri-

tetään vielä vaikuttaa. Nähtäväksi 
jää, mikä on lopputulema, mutta 
koska merkittävin uudistuksen syy 
on valtion talouden tila ja rahapula, 
ei esitykseen liene enää odotetta-
vissa radikaaleja  muutoksia.

Keski-Suomen tilanne MPK:n 
näkökannalta katsoen ei ole aivan 
lohduton johtuen Ilmasotakoulun 
pysymisestä kartalla. Toivon mu-
kaan ILMASK pystyy vielä jatkos-
sakin tukemaan nykyistä enemmän 
vapaaehtoista maanpuolustusta ja 
maanpuolustuskoulutusta. Myös 
Keski-Suomen aluetoimiston säily-
minen Keski-Suomessa antaa mah-
dollisuuksia kokonaismaanpuolus-
tusalan yhteistyön jatkumiselle ja 
kehittämiselle. Sodan ajan vahvuus 
lasketaan nykyisestä 350 000:sta 
230 000:een ja rahoitus laskee 2,45 
M€:sta 2,2 M€:oon vuoden 2015 
loppuun mennessä. Tämän vuoksi 
säästöjä on saatava monin tavoin ja 
samalla hyvää nuorehkoa reserviä 
vapautuu sijoitusten purkautuessa. 

Tässä tulee MPK:lle oiva tilaisuus koulut-
taa edullisesti ja hyvää kohdejoukkoa. Näi-
tä reserviläisiä voitaisiin aikoinaan sijoittaa 
suunnitteilla oleviin paikallispataljooniin. 
Samalla selvityksessä tavoitteeksi kirjattu 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen vahvis-
tus toteutuisi.  

Reserviä ei saa hukata
Eurosta on valitettavasti tullut helppo 

mittari ja monien päätösten isäntä. Sen si-
jaan on vaikeata ynnäillä niitä vaikutuksia, 
mitkä aiheutuisivat mahdollisesta yleisestä 
maanpuolustustahdon laskemisesta.  Nämä 
keskustelut nousevat esiin huolestuttavan 
usein mm. vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen toimijoiden piirissä. Reserviläisiä ei 
kutsuta enää juurikaan kertausharjoituk-
siin, monet värskit voimat ovat sijoittamat-
ta sodan ajan tehtäviin. Koetaan turhautu-
neisuutta.  Miksi kouluttautua sodan ajan 
tehtäviin tai muuhun sotilaallista valmiutta 
palveleviin tehtäviin, jos ei ole mielekästä 
ja tarpeellista sijoitusta? Ja kaiken lisäk-
si useimmiten täytyy kouluttautua omilla 
kustannuksilla? Onkohan ylennyksiääkään 
odotettavissa?    

Puolustusvoimain komentaja kenraali 
Ari Puheloinen totesi vuoden ensimmäisen 
maanpuolustuskurssin avajaisissa:  ” Vaik-
ka puolustusvoimien verkosto harvenee, 
pyritään läsnäolo koko maassa sekä tiivis 
yhteys kansalaisiin ja reserviin varmista-
maan mahdollisimman hyvin. Se on tärke-
ää maanpuolustustahdonkin kannalta. Puo-
lustusvoimauudistuksen myötä käyttöön 
otetaan uudistettu taktinen taistelutapa ja 
vahvennetaan paikallispuolustusta. Paikal-
lispuolustuksen vahventamiseksi peruste-
taan omana sodan ajan joukkotyyppinään 
operatiivisten ja alueellisten joukkojen li-
säksi paikallisjoukot, joiden tehtävät ovat 

rajatummat. Näin voidaan hyödyntää koke-
neemman reservin henkilöstön monipuoli-
nen käyttö. Paikallispataljoonien yhteyteen 
on myös mahdollista kanavoida vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen sekä kokonais-
turvallisuuden toimintoja, kuten esimerkik-
si eri viranomaisten välisiä harjoituksia”. 

PLM:n tuore vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen vaikuttavuusarviointi ja PLM:n 
strateginen suunnitelma 2030 korostavat 
samoin vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
merkitystä. Sitä luvataan vahvistaa ja re-
serviläisten osaamista ja vapaaehtoisuutta 
aiotaan hyödyntää nykyistä paremmin.  

Kuulostaa hyvältä, miten nuo kirjaukset 
sitten käytännössä toteutetaan, jää nähtä-
viksi. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja 
kokonaisturvallisuuden toimintojen yhdis-
täminen ja yhteisharjoittelu ovatkin ter-
vetulleita piristyksiä.  Tällaiseen osaami-
seen olisi ollut tarvetta mm viimeaikaisissa 
myrskytuhoissa. Eivätkä ne jääneet viimei-
siksi. 

Toivottavasti Sisäasiainministeriössä 
valmisteilla oleva kokonaisturvallisuut-
ta käsittelevä asiakirja ja valtioneuvoston 
periaatepäätös Yhteiskunnan turvallisuus-
strategia  2010 (YTS 2010) poikivat konk-
reettisia  toimenpiteitä käytössä olevien va-
paiden  reservien kouluttamiseksi ja tarvit-
taessa  käytettäviksi häiriötilanteissa. Va-
paaehtoisella maanpuolustuskoulutuksella 
ja sijoittamattomalla mutta toimintakykyi-
sellä reservillä on tehtäviä ja käyttöarvoa. 
Kolmannen sektorin tarjoamia resursseja ei 

saa hukata lyhytnäköisillä, vain euroon pe-
rustuvilla päätöksillä.

Vuosi 2013 suunnitteilla
Vaikka vuosi 2012 on vasta aluillaan, 

täytyy MPK:ssa katseet suunnata jo vuo-
teen 2013, joskin nyt uutena huomioiden 
varuskuntien lakkautussuunnitelmat. Tou-
kokuussa täytyy olla selvillä KSkotuyksi-
kön vuoden 2013 kurssit ja niiden tukitar-
peet.  Kevään suunnittelukurssi on 14.5., 
mihin mennessä pyydän saada kurssien 
tilaajatahoilta kurssitiedot tukitarpeineen.  
Kovin usein kursseja ja tukitarpeita esite-
tään hyvin lyhyellä ajalla, jolloin kurssin 
toteutus ei välttämättä onnistu varsinkaan 
pv:lta tarvittavan tuen osalta. 

Kursseille mars!
Tässä lehdessä oleva KSkotuyksikön ke-

vään kurssitarjotin on tietoisesti jätetty il-
man päivämääriä. Tämä johtuu  monista 
eri syistä, mm kurssiajankohtien muuttu-
misista. Kurssitietoja ja ajankohtia päivi-
tetään MPK:n tietojenhalintajärjestelmässä 
THJ:ssä www.mpk.fi. 

Keväthankia ja hiihtokelejä toivoen!
Kari Kilpeläinen
KSKOTU-yksikön päällikkö

KOTUYKSIKÖN PÄÄLLIKÖN KUULUMISIA 1/2012

Luonetjärven varuskunnassa 
Tikkakoskella 20.4.–22.4.2012 
järjestetään kurssi naisille 17 ikä-
vuodesta ylöspäin, jossa on mah-
dollisuus tutustua puolustusvoi-
miin ja vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen järjestöihin. Tarjoamme 
tietoa naisten maanpuolustusjär-
jestöjen ja MPK:n toiminnasta ja 
koulutuksesta. 

Haluatko osallistua vai olisitko 
joskus halunnut osallistua vapaa-
ehtoisena maanpuolustustoimin-

taan? Nyt pääset kokeilemaan vii-
konloppuna telttamajoitusta, mars-
si- ja muita toimintaharjoituksia. 
Kurssille ilmoittaudutaan MPK:n 
sivujen kautta www.mpk.fi ja kou-
lutuskalenteri. Sivuilta näkee kurs-
sin alustavan ohjelman.

Tervetuloa mukaan toimintavii-
konloppuun!
                  
       
Teksti ja kuva: Tiina Ronkainen

INTTI TUTUKSI NAISILLE
ARMEIJA VAI  
VAPAAEHTOINEN MAANPUOLUSTUS
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Jokainen ammuntaa harras-
tava reserviläinen muistaa muu-
taman vuoden takaiset järkyttävät 
ampuma-aseella tehdyt kauhuteot 
Suomessa. Näista tapahtumista al-
koi toimintojen vyöry jonka päät-
tyminen ei ole vielä näkyvissä. 
Vanha aselaki meni uusittavaksi, 
sisäministeriön johtaman työn I-
vaihe astui voimaan presidentin al-
lekirjoituksella 13.6.2011.

Uuden lain myötä muuttuivat 
monet asiat. Aseiden hankkimi-
seen ja hallussapitoon myöntää lu-
vat edelleen kotikunnan poliisilai-
tos. Hankittavan aseen on sovitta-
va hyvin ilmoitettuun ja hyväksyt-
tyyn käyttötarkoitukseen, lisäksi 
hakijan on pystyttävä osoittamaan 
toteen kertomansa ampumala-
jin harrastuneisuus. Poliisi vaatii 
myös lääkärin lausunnon hakijan 
ominaisuuksista erityisesti silloin 
kun on kysymys käsiaseen han-
kinnasta. 

Käyttötarkoitus
Hyväksytyiksi käyttötarkoituk-

siksi luetaan ampumaurheilu ja 
–harrastus ja metsästys. Merkin-
anto  luetaan samoin hyväksytyk-
si käyttötarkoitukseksi, se lienee 
kuitenkin marginaalinen hankinta-
peruste, koska merkinantopistoo-
leille löytyy vain harvoin tarvetta. 
Poliisin myöntämä hankintalupa 
on vanhan tavan mukaan voimassa 
kuusi kuukautta. Luvan vanhene-
minen aiheuttaa aina uuden luvan 
hakemisen.

Kun reserviläinen hakee ampu-
maharrastukseensa aseen hankin-
talupaa on hänen tarpeen osoit-
taa lajit joita harrastaa. RESUL:n, 
RUL:n, RES:n ja SAL:n lajisään-
nöt ja niihin sopivien aseiden tun-
teminen ovat tuolloin asioita, jotka 
on tunnettava. Edellä olevien liit-
tojen verkkosivuilta löytyy tarvit-
tava tieto. Tärkeitä liitteitä ovat 
myös tuomarikortit, SRA-ampu-
jakortti, harrastukseen liittyvä va-
kuutuksen todiste ja poliisin hy-
väksymän ampuma-asekouluttajan 
antama lausunto hakijan kertoman 
lajin harrastuneisuudesta.

Poliisille koulutusvelvoite
Ampuma-aselain uudistus asetti 

poliisin tehtäväksi kouluttaa maa-
han riittävä määrä kentän tunte-
via ampuma-asekouluttajia. Tämä 
”tehtävänimike” tulee lainsäätä-
jältä ja on hieman harhaanjohtava. 
Kyseinen henkilö ei millään tavoin 
kouluta ketään. Sen sijaan hänen 
tehtävänsä on lausua ampuma-
aselupaa hakevan henkilön ampu-
maharrastuksen aktiivisuudesta ja 
tämä lausunto tarvitaan ampuma-
aselupahakemuksen liitteeksi. Jos 
lausuntoa ei ole, niin hakemuspro-
sessi ei etene poliisihallinnossa.

Jyväskylän poliisilaitoksella jär-
jestettiin 14.10.2011 ampuma-ase-
kouluttajien koulutuspäivä. Pai-
kalle saapui tiedonhaluisia useita 
kymmeniä. Koulutettavien tuli il-
moittaa etukäteen tarvittavat tie-
dot poliisille ja maksaa kurssipäi-
vän maksu. Kouluttajina toimivat 

reserviläisille tutut poliisimiehet 
Olavi Pienimäki ja Terho Korho-
nen. Koulutettavilla tuli olla mu-
kanaan 120-sivuinen dokumentti, 
joka käytiin päivän aikana tark-
kaan läpi esimerkkienkin valossa. 
Ampuma-asekouluttaja on käytän-
nössä poliisin hyväksymä ”aukto-
risoitu” ampumaharrastuslausun-
non / -todistuksen hankintalupaa 
hakevalle henkilölle antava henki-
lö, joka on käynyt edellä mainitun 
koulutuksen. Ampuma-asekoulut-
tajan koulutukseen lähettäneen yh-
distyksen tai järjestön on haettava 
poliisilta erikseen virallista hyväk-
syntää ampuma-asekouluttajaksi 
sitoutuvalle jäsenelleen.

Reservipiirien alueella 
olevat ampuma-
asekouluttajat

Koulutukset käyneiltä ja polii-
sin hyväksymiltä  Alpo Vileniuk-
selta ja Juhani Hyppöseltä Jämsäs-
tä, Tapio Paappaselta Keuruulta, 
Kari Löfgreniltä, Kari Laitiselta, 
Jami Siukolalta, Timo Hämäläisel-
tä sekä Juha Oravalta Jyväskylästä 
voivat  Keski-Suomen reservipiiri-
en jäsenet hakea harrastuneisuus-
lausuntoja silloin kun on kysymys 
käsiaseen eli pistoolin hankinnas-
ta. Muiden aseiden osalta lupame-
nettely on ennallaan.  

Ampuma-asekouluttajat neuvo-
vat harrastajia pitämään tapahtu-
makohtaista ampumapäiväkirjaa 
harrastuksestaan. Jyväskylän kou-
lutuksessa suositeltiin esimerkkinä 

Reserviläisurheiluliiton sähköisen 
kuntokortin käyttämistä ampuma-
päiväkirjana. Oikeaksi vahvistetta-
van tulosteen saaminen on helppoa 
RESUL:n ohjelmasta.

Harrastuksen aktiivisuus
 Näyttö harrastuksen aktiivi-

suudesta joudutaan arvioimaan 
tapauskohtaisesti erikseen. Ampu-
ma-aseluvan hakijan on pystyttävä 
näyttämään omalla aineistollaan 
riittävästi faktapohjaista tietoa sii-
tä miten aktiivinen hän   on kahden 
vuoden aikana harrastuksessaan 
ollut. Kun ampumasekouluttaja on 
tullut vakuuttuneeksi asiasta ja an-
tanut oman lausuntonsa, hakemus 
etenee poliisin lopulliseen harkin-
taan.

Teksti ja kuva:
Kari Löfgren

AMPUMA-ASEKOULUTTAJIA KOULUTETTIIN - MITÄ SE ON? 

KESKI-SUOMEN MAANPUOLUSTUSJUHLAN
VALMISTELUT ALOITETTIIN

Keski-Suomen poliisilaitoksella 14.10.2011 hyvin järjestetyn
ampuma-asekouluttajien opetustilaisuuden johti
komisario Olavi Pienimäki.

Vuoden 2012 Keski-Suomen maanpuolus-
tusjuhlan valmistelut lähtivät liikkeelle päätoi-
mikunnan kokouksella 26.1.2012 Jyväskylässä. 
Juhla järjestetään Jyväskylässä 10.-11.8.2012. 
Maakuntajohtaja Anita Mikkosen johtamas-
sa kokouksessa kuultiin aluksi edellisen kesän 
juhlan järjestäneen Viitasaaren kaupungin edus-
tajien kertaus tapahtumasta. Kaupunginjohtaja 
Jouko Räsänen kulttuuritoimenjohtaja Jorma 
Rihto kertoivat järjestäjän kokemuksia ja totesi-
vat yhdestä suusta, että yhteistyökumppaneiden 
kanssa oli helppo toimia ja juhla sai ansaitun 
yleisömenestyksen. Kutsuntojen yhdistäminen 
juhlan perjantaipäivän aamuun oli Viitasaaren 
kaupungin mielestä hyvä ”virkamiesten raken-
tama” sattuma. Lähes parituhantisen yleisöjou-
kon palvelu edellyttää järjestäjältä hyvää etukä-
teistiedottamista ja paikallisten olosuhteiden ja 
asukkaiden huomioonottamista järjestelyissä.

Keski-Suomen Aluetoimiston päällikkö 
majuri Hannu Haapamäki esitteli kesän 2012 
maanpuolustusjuhlan olennaisia eroja aikai-
sempaan. Ensinnäkin Jyväskylään tulee kolmen 

joukko-osaston alokkaat vannomaan sotilasva-
lansa. Ilmasotakoulusta, Ilmavoimien Teknil-
lisestä koulusta ja Pioneerirykmentistä saapuu 
noin 900 alokasta ja heidän omaisiaan tulee ole-
maan reilusti yli 2000. Jyväskylässä on samaan 
aikaan lukuisia muitakin tapahtumia, jotka aset-
tavat juhlan suunnittelijat vaativan tehtävän 
eteen niin, että kaikki tilaisuuksien järjestäjät 
voivat saada omat tapahtumansa onnistumaan. 
Maanpuolustusjuhlan tapahtumapaikkoja var-
ten oli etukäteen laadittu viisi erilaista vaihtoeh-
toa, joista valittiin seuraava vaihtoehto:

-perjantai-illan (10.8.) puistokonsertti järjes-
tetään lounaispuistossa

-katselmus ja sotilasvala Kirkkopuiston alu-
eella

-ohimarssi Yliopistonkadulla
-kalustonäyttely ja maanpuolustusjärjestöjen 

esittelypaikat järjestetään Kauppakadulle
-pääjuhlapaikaksi päätettiin Vanhan Normaa-

likoulun tilat.

Päätoimikunta valitsi asian jatkovalmiste-
lua varten työvaliokunnan, joka kokoontuu seu-

raavan kerran jo 15.2.2012. Molemmat reservi-
piirit ovat luonnollisesti toimikunnassa edustet-
tuina. Päätoimikunta kokoontuu seuraavan ker-
ran 23.5.2012 tarkastelemaan valmistelutyön 
tuloksia. Kokousten päätösten pääkohdat ovat 
luettavissa verkkosivuilta www.ksrespiirit.fi.

Reservipiirit tulevat kutsumaan Jyväsky-
län, Laukaan, Tikkakosken ja Petäjäveden re-
serviupseeri- ja reserviläisyhdistyksistä edus-
tajat lähiaikoina valmistelemaan reservipiirien 
osuutta Keski-Suomen maanpuolustusjuhlan 
valmisteluissa. Piirien jäsenistöä tullaan tarvit-
semaan lipunkantajina maapuolustusjärjestö-
jen lippulinnassa vähintään 100 henkilöä. Tässä 
vaiheessa jo kannattaa piirien jäsenyhdistyksis-
sä laittaa kalenteriin 10.-11.8.2012 merkityk-
si niin, että silloin olemme Jyväskylässä esillä. 
Piirien näkyvyyden kannalta kyseessä on toi-
mintavuoden tärkein tapahtuma. 

Tapio Paappanen

ESITELMÄTILAISUUS
Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö järjestää esitelmätilaisuuden
torstaina 15.3.2012 kello 18.00 
Jyväskylän Lyseolla,Yliopistonkatu 13.
Kenraaliluutnantti Jarmo Lindberg esitelmöi aiheenaan 
Puolustusvoimauudistus.Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Tervetuloa!

Keski-Suomen 
Maanpuolustussäätiö rs

Keski-Suomen Reserviupseeripiirin juhlavuoden tapah-
tumiin on lisätty konserttimatka sotilasmusiikin suurtapahtu-
maan Hamina Tattooseen. Tarjolla on  korkeatasoisen kan-
sainvälisen sotilasmusiikin lisäksi näyttäviä kuviomarsseja 
sekä muita näytöksiä.  Tapahtuma ajoittuu perinteisesti heinä-
elokuun vaihteeseen ollen tänä vuonna 29.7. – 5.8. Piirin mat-
kapäiväksi on suunniteltu lauantaita 4.8.

 Koska Haminan ja lähiympäristön majoitustilat kasarmi-
majoitusta myöten ovat järjestäjien kutsuvieraiden ja esiin-
tyjien käytössä, tehdään matka yksipäiväisenä eli aamusta 
matkaan ja yöllä takaisin. Haminaan saapuminen tähdätään 
lounasajaksi, jonka jälkeen ohjelmassa olisi tietoisku tämän 
päivän reserviupseerikoulutuksesta sekä tutustuminen sanee-
rauksen läpikäyneisiin koulurakennukseen ja Maneesiin.

Tattoon pääsylippujen ennakkokysyntä on ollut ehkä taval-
listakin  vilkkaanpaa.  Keski-Suomen Reserviupseeripiirille 
on varattu 40 lippua 4.8. klo 21 alkavaan iltanäytökseen, joka 
elokuun hämärtyvässä illassa on päivänäytöstä huomattavasti 
juhlavampi ja tunnelmallisempi. Iltanäytös soveltuu parem-
min myös muuhun päiväksi suunniteltuun ohjelmaan. Paluu-
matka Keski-Suomeen heti esityksen päätyttyä.

Sitovat ilmoittautumiset 29.2. mennessä alla mainittuun 
sähköpostiosoitteeseen. Tiedoiksi tarvitaan nimi, osoite, pu-
helinnumero sekä kyytiintulopaikka.  Retken hinta matkoi-
neen, lounaineen ja pääsylippuineen tulee olemaan 100-120 
euroa/henkilö. Tuleva ajoreitti määräytyy lähtijöiden mukaan, 
mutta noudattelee alustavasti pääteitä reittiä Äänekoski – Tik-
kakoski – Jyväskylä – Jämsä.

Aikataulut ja matkaohjelma Keski-Suomen Maanpuolus-
tajan kesäkuun numerossa sekä heti täsmennyttyään piirien 
verkkosivuilla.

Tervetuloa kuulemaan, näkemään ja kokemaan kansainvä-
lisestikin korkealle arvostetun sotilasmusiikkitapahtuman il-
mapiiri historiallisten vallien välissä !

 
Veteraani- ja perinnetoimikunta
Pertti Rahikainen
pertti.rahikainen@pp.inet.fi
Kuva: Puolustusvoimat

 

HAMINA TATTOO RESERVIUPSEERIPIIRIN JUHLAVUODEN OHJELMAAN

PIRKANMAAN       LEHTIPAINO OY

RESUL:N KESKI-SUOMEN ALUEEN
PISTOOLIAMPUMAHIIHTOKILPAILU
10.3.2012 klo 12 - 16 (Ensim. lähtöaika klo 12)
Rajamäen ampumarata, Leppäsvesi
Ilmoittautumiset:
Jorma Kotanen, Syväojanpolku, 40270 PALOKKA
sposti: jorma.kotanen@hotmail.com
puh:    0400 282 162
Lisätiedot: www.ksrespiirit.fi/toimintakalenteri
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Vihdin Liikenne Oy järjesti 
syyskesällä 2011 sotahistorialli-
sen matkan Suomen Lappiin, Kuo-
lan niemimaalle ja Petsamoon. 
Matka alkoi Rovaniemeltä ja sen 
aikana yövyttiin Kantalahdessa, 
Murmanskissa ja Ivalossa hotelli-
majoituksessa. Matkan johtajana 
ja sotahistorian opintomatkalais-
ten innostavana asiantuntijana toi-
mi eversti evp Sampo Ahto. Kes-
kisuomalaisia 36:sta osallistujasta 
oli muutama allekirjoittaneelle tut-
tukin mm. Heikki Hartikainen ja 
Raimo Ranta Tikkakoskelta.

Talvisodan historian osuus 
matkalla Venäjälle

Menomatkalla Murmanskiin pe-
rehdyttiin maanantaina 22.8. Suo-
men Talvisodan taistelualueisiin 
Sallan suunnalla Mäntyvaaras-
sa, Joutsijärvellä ja Salmijärven 
– Märkäjärven maastoissa. Sal-
palinjalla Kemijärven Joutsijär-
ven tulenjohtokorsussa tutustut-
tiin välirauhan aikana kesällä 1941 
kantalinnoitettuun asemaan sekä 
maastosta koottuun taisteluväli-
neitä ja sotavarusteita esittelevään 
näyttelyyn. Matkalaiset perehtyi-
vät myös idempänä ruotsalaisten 
vapaaehtoisten Taisteluryhmän; 
Svenska Frivilligkor:n (n. 3000 
ruotsalaista vapaaehtoista sotilasta 
Lapissa, SFK ) Sallan tien suunnan 
erääseen tukikohtaan talvisodan 
loppuvaiheen asemasodassa Sal-
mijärvellä  kiertämällä sen raken-
teet maastossa. Loistavasti alueel-
la aiemmin taistelleet suomalaiset 

joukot voitiin siirtää rintamavas-
tuun vaihdon tapahduttua mm. 
Kuhmon rintamalle. 

Matkanjohtaja mainitsi myös 
ruotsalaisten vapaaehtoisista lentä-
jistä (n. 25 ohjaajaa ja 250 miestä 
ja naista) muodostetun Lentoryk-
mentti 19:n (F19). Se otti vastuun 
ilmapuolustuksesta Lapissa tam-
mikuulla 1940. Laivueen päätu-
kikohta oli sijainnut Kemin Veit-
siluodossa ja eteen työnnetyt tu-
kikohdat Oulussa, Rovaniemellä, 
Kemijärvellä, Posiolla ja Vaalas-
sa. Laivueella oli pääkalustonaan 
Gloster Gladiator-hävittäjät ja ryn-
näkkökoneenaan Hart hävittäjä-
pommittajia. Sen ansiokkaalla toi-
minnalla oli onnistuttu kiistämään 
Neuvostoliiton täydellinen ilma-
herruus Lapissa ja aiheuttamaan 
merkittäviä tappioita hyökkääjälle 
sekä suojaamaan oleellisesti jouk-
kojen kuljetuksia ja Pohjois-Suo-
men kaupunkeja ilmapommituk-
silta. Joidenkin arvioiden mukaa 
sen toiminta aiheutti n. 35:n pom-
mitusoperaation epäonnistumisen 
Talvisodan taivaalla ja tuotti tär-
keitä tiedustelutietoja Päämajan 
käyttöön.   

Venäjän raja ylitettiin sujuvin 
muodollisuuksin Kelloselässä. 
Sallan komeat tunturit jäivät uljai-
na huippuina auringossa kylpien 
tien eteläpuolelle. Matkalla Kurt-
tiin ja Alakurttiin seurattiin talvi-
sodan rauhansopimuksessa venä-
läisten vaatimuksesta rakennetun 
Kemijärvi - Sallan radan kulkua ja 
pysähdyttiin Nurmen asemalla to-

teamaan ampumatarvikkeita edel-
leen olevan maastossa saksalaisten 
tai venäläisten jäljiltä raivaamatto-
mina aseman puretulla ratapihalla. 

Jatkosodan historian 
osuus Kelloselästä 
Vermajoelle

Matkan jatkuessa ohi nykyi-
sen Venäjän Alakurtin korpivarus-
kunnan Sampo Ahto aloitti ker-
tomuksensa Pohjoisen rintaman 
toisen maailmansodan pohjoisten 
neuvostojoukkojen ja saksalaisten 
Armeijakunta Norvegenin keski-
tyksistä taistelukentälle sekä nii-
den välisestä voimasuhteesta. Hän 
totesi mm., että saksalaisten mit-
tavasta kahden Vuoristoarmeija-
kunnan voimaryhmästä (36. AK 
Sallaan, 19. AK Petsamoon) huo-
limatta neuvostojoukot alueella 
olivat suurin piirtein tasavahvui-
sia saksalaisiin verraten jo syksyl-
lä 1941 ja niinpä hyökkäys kohti 
Murmanskia pysähtyi varsin pian 
Sallan - Alakurtin - Kantalahden 
suunnassa Vermajoelle ja Petsa-
mon suunnassa Litsajoelle. Mur-
toon tarvittavaa n. kolminkertaista 
ylivoimaa ei ajallisesti eikä paikal-
lisesti saatu taistelussa muodostet-
tua, kuten yleensä hyökkäyksen 
onnistumisen edellytyksistä sota-
toimissa edellytetään. Vermajoen 
jyrkän rinteen taistelualueen ve-
näläisen muistomerkin luona tote-
simme myös maaston korkeuseroi-
neen suosineen puolustajaa. 

Matkalaiset saivat ennen Ver-
majokea kiertää myös saksalais-
ten asemasodassaan 1942-44 käyt-
tämässä piikkilankaestein ja sel-
västi havaittavin tuetuin taistelu-
haudoin ja ”espanjalaisin ratsuin” 
kenttälinnoitetussa tukikohdassa. 
Sen luotien ja kranaattien sirpalei-
den pirstomat aihki- eli ikihongat 
muistuttivat  käydyistä tulitaiste-
luista katkerassa yli 3 vuotta kestä-
neessä asemasodassa n. 70 vuotta 
sitten.  

Maantietoa ja alueen 
olosuhteita

Laskeutuminen Kantalahteen ta-
pahtui syyskesän päivän jo hämär-
tyessä. Näköalapaikalta Kuolan 
niemimaan rinteeltä kävimme ihai-
lemassa Valkoisen- eli Vienanme-
ren Kantalahtea saarineen. Matkan 
johtaja kertoi talvisin jäätyvän me-
ren n. tuhannen valkovalaan valas-
kannan suojeluhankkeesta ennen 
majoittumistamme hotelli Spolo-
hiin. Se oli matkanjärjestäjän arvi-
on mukaan ainut pikkukaupungin 
käyttökelpoinen hotelli. Tieolot 
matkapäivän ajalta osoittautui-
vat yllättävän hyviksi ja näytti sil-
tä, että yhtenäinen kestopäällyste 
tielle Suomen rajalta Kelloselästä 
Kantalahteen on lähivuosien aika-
na mahdollista rakentaa. Tiepohja 
kantaa jo hyvin. 

Tiistaina 23.8. matka jatkui niu-
kahkon aamupalan jälkeen Mur-
manskiin. Poikkesimme myös 
Montsegorskin mahtavan kaivos-

kombinaatin kautta ko. kaupun-
gissa järven rannalla olevalle so-
turimuistomerkille. Matkalta poh-
joiseen jäi mieleen etäältä nähty 
Olenogorskin kaupunki, Kuolan 
erään kaivannaisteollisuusyhteisön 
tienviitatta nimeltään Apatit ja va-
ruskunta nimeltään Kilometri 25; 
toinen kuvaa hyvin sitä, mitä tuo-
tetaan ja toinen salaa hyvin koh-
dettaan uteliailta kulkijoilta. Val-
tatie Kantalahdesta Murmanskiin 
oli hyvässä kunnossa raskaitakin 
kuormia ajatellen. Valtavat voi-
malinjat halkoivat tundraa ja pit-
kä Imandra-järven laakso ja Mur-
manskin väestön käyttämä talviur-
heilukeskus hissilinjoineen jäivät 
valtatien varteen. Ilman saastei-
suuden aiheuttamat vauriot luon-
non hyvinvoinnille alkoivat näkyä 
pohjoisen herkällä maaperällä ja 
kasvustossa yhä selvemmin.

Murmansk
Hyvissä ajoin iltapäivällä tiis-

taina 23.8. saavuimme Murmans-
kin suurkaupunkiin. Sen asukaslu-
vuksi esitteessä mainitaan nykyi-
sin 318.000 asukasta. Kaupungin 
väkiluku on selvästi laskemassa. 
Suurimmillaan se on ollut Neuvos-
toliiton loppuajan tienoilla 1990 
luvun alussa n. 380.000 asukasta. 
Kaupunkiin tutustuminen aloitet-
tiin näköalapaikalta Murmanskin 
vuonon itälaidalta mahtavan n. 40 
metriä korkean ”Aljosha” soturi-
patsaan hallitsemalta harjanteelta. 
Siellä sijaitsee Neuvostoliiton san-
karikaupungin sotahistoriaa ko-
rostava muistopaasipuisto, johon 

juhlapäivinä lasketaan runsaasti 
seppeleitä mm. voitonpäivän pa-
raatien yhteydessä toukokuussa. 
Suurikokoiset kukkalaitteet koris-
tivat monumentteja vielä syyske-
sälläkin. Toisessa maailmansodas-
sa liittoutuneiden valtojen ratkai-
sevaa sotilasapua Neuvostoliitol-
le Murmanskiin vuosina 1942-45 
tuoneiden laivasaattueiden muisto-
kivi oli vaatimattomana harjanteen 
reunalla ja sen olivat kustantaneet 
avun antajat itse.

Murmanskin kaupunki osoittau-
tui eläväksi maailman pohjoisim-
maksi metropoliksi, jossa elämä 
sykkii vuorokauden ympäri. Kau-
pungin keskusta on uusklassisis-
mia rakennustaiteessa suosineen 
Stalinin ajan suurvallan aikaan-
saannos. Siihen tutustuimme ho-
telli Poljarnyje Zoriin majoittumi-
semme jälkeen. Keskustan kau-
poissa näytti olevan tarjolla kaik-
kea kuviteltavissa olevaa tavaraa 
yllin kyllin. Kansainvälisen leiman 
kaupungille antoi useamman kieli-
nen keskustelu hotellin lämpiössä 
ja länsimaisten loistoautojen run-
saus liikenteessä. Muutamat meis-
tä tutustuivat Murmanskin muse-
oon, jonka pohjoisten alueiden ih-
misten historia ja esinekokoelma 
sotahistoriallisine osastoineen oli 
kattava. Sympatiaa herättivät ”mu-
seomummelit”, jotka ystävällisesti 
esittelivät omia osastojaan ainoas-
taan venäjäksi.

MUURMANNIN RADALLA TAAS
Sampo Ahto kertoo matkalaisille Alakurtissa jatkosodan ratkaisutaistelusta 
saksalaisten ja venäläisten välillä Sallan rintamalla 1944.

SOTAHISTORIALLINEN MATKA MUURMANSKIIN 22.8.-25.8.2011
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Litsajokilinja
Keskiviikkona 24.8. matka jat-

kui Murmanskin vuonon eteläpään 
ylittävän pitkän sillan kautta kohti 
Petsamoa. Edes takainen vuorove-
sivirtaus vuonossa ja muutamassa 
jokiuomassa päivän matkalla kiin-
nosti suomalaista matkajoukkoa 
ilmiönä. Päivän sotahistoriallinen 
päätavoite oli Litsajoen taistelu-
maasto, johon saksalaisten 19. Ar-
meijakunnan divisioonien ( 2. ja 
3. Vuoristodivisioona ) hyökkäys 
kohti Murmanskia oli vuoden 1941 
lopulla pysähtynyt. Venäläiset pa-
kottivat strategisella iskullaan lo-
kakuun lopulla 1944 saksalaisen 
Divisioonaryhmän perääntymään 
alueelta Norjaan. Litsajoen itäran-
nan tuntumaan olivat venäläiset 
saaneet aikaan vaikuttavan muisto-
puiston sankaritauluineen, patsai-
neen ja ” Josef Stalin ” panssarei-
neen. Eräs matkalainen laski san-
kareiden nimiä kaiverretun 32:een 
n. 2 metriä leveään ja n. 3 metriä 
korkeaan mustaan marmoritau-
luun perä perään n. 3 cm:n kor-
kuisin kirjaimin. Paikka oli varsin 
puhutteleva ja nykyisenkin Venä-
jän sotilaita valistava ja motivoiva 
hyvin hoidettu sankarikenttä noin 
8000:lle Litsajoella menehtyneelle 
venäläiselle sotilaalle.

Petsamo
Petsamon kaivoskaupunki 

Nickel saavutettiin ylhäältä tund-
ralta laskeutuvalla tiellä keskiviik-
kona  iltapäivällä varsin tuhruises-
sa säässä. Savun ja kaivospölyn 
prosessien sumussa yhä elävä van-
ha kaupunki ajettiin läpi sen pää-
katua pitkin ja jätettiin taaksemme 
hyvin pian jalkautumatta itse kau-
punkiin. Sampo Ahto kertoi kai-
voksen merkityksestä sodankäyn-

tiin nikkelin lähteenä ja totesi sa-
man suurliikemiehen omistavan 
kaivoksen samalla kuin muuta-
man muunkin Kuolan kaivoksista. 
Omistaja ei kuulemma asu alueel-
la vaan Ranskassa omassa linnas-
saan. Strategisen tärkeä kaivos su-
lattoineen tuottaa edelleen teräk-
sen oleellista ainesosaa malmihar-
janteella, jota jatkuu yli 60 km si-
sämaahan päin. Vuolaalla koskella 
vähemmin saastuneen alueen luon-
tokohteella pidimme iltapäivän 
suomalaisille niin välttämättömän 
kahvitauon.

Venäläisen merijalkaväen muis-
tomerkillä, korkealla ylängöllä 
ennen Petsamovuonoa kuulimme 
alueen suurehkon varuskunnan 
joukkojen ampumaharjoitusten ää-
niä. Tarkalleen 30:n nykyaikaisen 
sotilasajoneuvon kolonna nousikin 

tiellä vastaamme lähes-
tyessämme itse Petsa-
mon kylää. Merijalkavä-
ki harjoitteli mm. pans-
sarintorjunta-ammuntoja 
raskain singoin.

Kylän suomalaisten 
1920-30 luvuilla raken-
tamia rakennuksia edusti 
ainoana jäljelle jääneenä 
talona funkkistyylinen 
sairaala. Tutustuimme 
sotahistoriallisiin muis-
tomerkkeihin Petsamo-
vuonon niemellä. Laa-
jalla kentällä sijainneet 
harmaasta graniitista 
olevat kivipaadet kaa-
tuneiden sotilaiden ni-
mineen ja sotilasarvoi-
neen muistuttivat Toisen 
Maailmansodan saksa-
laisuhreista alueen tais-
teluissa. Muistoalueen 
puisto Saksan Rautaris-
teineen ja sankarihauta-
usmaan latinalaisine ris-
teineen sekä kiviin kai-
verrettuine teksteineen 
kertoi saksalaisten Vuo-
ristodivisioonien histo-
riasta ja sodan uhreis-
ta vuosina 1941-1944. 
Petsamon Varuskunnan 
joukot saavat nykyään 
rahallista korvausta Sak-
sasta muistopaasien ja 
sankarikentän hoitami-
seen. Petsamon Luos-
tarista ja alueen aiem-
masta Suomeen kuulu-
misesta emme saaneet 
muuta havaintoa kuin 
yhden näkemämme munkin kylän 
raitilla. Petsamon rakennuskannan 
saksalaiset sotilaat polttivat vetäy-
tyessään Suomen Lapista 1944-45 
Norjaan.

Kirkenäsin kautta Ivaloon 
ja Lapin sotaan 1944-45

Keskiviikon 24.8. iltapäivällä 
ylitimme Norjan rajan pohjoiseen 
ja teimme kiertoajelun Kirkenäsis-
sä. Tie Petsamosta Rajajooseppiin 
on päällysteeltään hyvin kesken-
eräinen ja kulkee siten, ettei se ole 
enää linjaukseltaan Suomen Talvi-
sodan harjannemaastoissa ja niin-
pä lähdimme kiertämään Näätä-
möjoen eli Nejdenin komean kos-
ken kautta kohti Sevettijärveä Nor-
jan puolelta. 

Eräs matkalaisista, eversti Mik-
ko Virrankoski tiesi vaikuttavasta 
kolttien metsähautuumaasta Se-
vettijärven kirkkomaalla ja mat-
kalaisemme pitivätkin siellä mie-

lellään lyhyen kävelytuokion jä-
kälillä peitettyjen ortodoksikolt-
tien viimeisten leposijojen äärel-
lä. Viimeisen kulkijan tuli sulkea 
poroveräjä kirkkoaidalla. Inarissa 
noustiin bussilla Yleisradion lähe-

tysmaston ( Digitan asema ) juurel-
le illan jo hämärtyessä ja kuvattiin 
mahtavaa Inarijärveä auringon las-
kun aikaan. Matkalaiset majoittui-
vat hotelli Ivaloon Ivalojoen töy-
räällä. Muutamat henkilöt kävivät 
aikaisin torstaina 25.8. aamusu-
mussa taajaman keskustassa ole-
valla Petsamon evakoiden muis-
topatsaalla. Siihen on patsashah-
mojen lisäksi kaiverrettu niiden 
30:n kylän nimet, jotka jouduttiin 
rauhansopimuksissa luovuttamaan 
Neuvostoliitolle.

Matkan viimeinen päivä torstai 
25.8. aloitettiin kiipeämällä aamu-
kahville Kaunispään tunturikes-
kuksen laelle. Tunturin laelta, sen 
uudesta näkötornista haimme tun-
tumaa suomalaisten pitkistä kouk-
kausoperaatioista kuruja pitkin 
syystalven selkosilla silloisen vi-

hollisen sivustaan jopa selustaan. 
Totesimme sen olleen valtaisa sa-
votta ilman välittömästi seuraa-
maan kyennyttä joukkojen huol-
toa; melkoinen ” lasten ristiretki ” 
kuten meillä Suomessa sodan Lop-
puvaihetta nimitetään !.. Partisaa-
nien tuliylläkössä menehtyneiden 
muistomerkillä Laanilan kylässä 
Saariselän eteläpuolella poikke-
simme ns. Piispankivellä. Oulun 
piispa Wallinmaa ja osa hänen seu-
rueestaan oli saanut siellä surman-
sa tienvarteen tehdyssä partisaani-
iskussa syvällä Lapin erämaassa. 

 
Tutustuimme Tankavaarassa 

saksalaisten Suomea vastaan käy-
män Lapin sodan 1944-45 viivy-
tysasemaan. Sitä ennen matkan-
johtaja Sampo Ahto oli kerrannut 
matkalaisille sodan tilanteen siel-
lä lokakuulla 26.10.1944 ennen ” 
Ivalo-Schuzstellungin ” eli Ivalon 
suojausasemassa alkanutta taiste-
lua. Aivan Tankavaaran kullan-
huuhtojien kylän luontokeskuksen 
parkkipaikan lähellä oli yhä nähtä-
vissä kenttälinnoitetun saksalais-
aseman rakenteita konekivääripe-
säkkeineen ja suoja-asemineen. 

Useamman päivän kestäneessä 
taistelussa saksalaiset saivat itsel-
leen asemassa taistellessaan suun-
nittelemansa ajan voiton 169 Di-
visioonan kolmen Krenatööriryk-
mentin ja kolmen niitä tukeneen 
tykistöpatterin taistelulla ja ve-
täytyivät suomalaisten Jääkärip-
rikaatin edestä vähäisiä tappioita 
kärsineinä Norjaan. Saksalaisilla 
oli sekä miehistön, että tulivoiman 
suhteen ylivoima käydyssä taiste-
lussa semminkin, kun suomalaiset 
joutuivat välirauhansopimuksen 
määräysten mukaan kotiuttamaan 
samanaikaisesti Jääkäripataljoona 
5:n kesken taistelun ja Jääkäripri-
kaatia tukeneen tykistöpatteriston 
lyhyen kantaman ja miinoitusten 
purun aiheuttaman hitaan liikkeen 
johdosta. 

Matkalla kohti Rovaniemeä pi-
dimme lounastauon Porttipahdan 
tekoaltaan padolla ja niin sano-
tussa Magneettimäessä olleella 
kuljetusjoukkojen muistomerkil-
lä. Viimemainitulla perehdyim-
me välirauhan 1940-41 jälkeisen 
ajan Suomen ” elämänlangan ” 
eli ns. Jäämerentien kuljetusten 

merkitykseen ja historiaan.  Napa-
piirillä vietetyn tauon jälkeen oli 
matkalaisten viimeisenä tutustu-
miskohteena Norvajärvellä sijait-
seva saksalaisten sankarivainajien 
muistokappeli. Sinne on tehty lat-
tialle kivilaatat, johon kaatuneiden 
nimet ja sotilasarvot on kirjattu yli 
2500:sta sotilaasta. 

Matkalaiset luovuttivat Nor-
vajärven kappelin parkkipaikal-
la innostavalle, selväsanaiselle ja 
tarmokkaalle sotahistorian asian-
tuntijalle eversti Sampo Ahtolle 
lappilaisen puukon. Se oli saanut 
jo verikasteensa matkalla kun sil-
lä jouduttiin armahtamaan kärsi-
myksistään linja-automme alle yl-
lättäen käännähtänyt poro. Eräs 
matkalaisista viritti komean Lapin 
luonnon ylistystä kuvaavan soolo-
laulun koruttoman huomioimisti-
laisuuden päätteeksi. 

Paluumatkat lentokoneella, ilta- 
ja yöjunin sekä omin autoin al-
koivat torstai-illan 25.8. kuluessa. 
Osaltani lähes 6 vuorokautta kes-
tänyt sisältörikas matka meina-
si mennä vielä pitkäksi kohti Hä-
meenlinnaa huonosti junavaunus-
sa nukutun yön jälkeen. Onneksi 
Raimo Ranta ryskytti  Tampereen 
asemalla jo seisseen junani makuu-
vaunuosaston oveen ja ehdin täpä-
rästi ulos sisältäpäin jo lukitusta 
junan ulko-ovesta Heikki Hartikai-
sen painettua ulkopuoleista oven 
avausnappulaa.

Teksti ja kuvat:
Jukka Pekka Suutarinen

Aljosha-patsas tähyää Murmanskissa Litsajoen rintaman suuntaan Murmanskin muistokukkulalla. Noin 40 metriä korkea 
massiivi kuvaa neuvostosotilaan urheutta ” Suuren Isänmaallisen Sodan” ajoilta Neuvostoliiton Pohjoisella Rintamalla. 

Matkalaiset tutustumassa saksalaisten kaivamiin taisteluhautoihin Tanka-
vaarassa Ivalo-Schuzstellung eli Ivalon suojausaseman kenttälinnoitetuissa 
asemissa Lapin sodan syksyn 1944 ajoilta.

Liittoutuneiden saattuemuistomerkki Murmanskissa.
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 Sotiemme veteraanit varain-
hankintakeräys 2011 onnistui jäl-
leen kerran erinomaisesti Keski-
Suomessa. Keski-Suomen keräys-
tulos 180 000 euroa oli euromää-
räisesti Suomen korkein jo nel-
jännen kerran peräkkäin. Laskua 

edellisvuoteen oli jonkin verran 
johtuen siitä, että kaikilla paikka-
kunnilla ei toteutettu keräystä ja 
Jyväskylässä kevään keräyksiä ei 
toteutettu. 

Tulos on erinomainen lisätuki 
Sotiemme veteraaneille. Keräys-

varoilla pystytään avustamaan ke-
räysluvan mukaisesti ensisijaisesti 
heikoimmassa asemassa olevien 
veteraanien, näiden puolisoiden ja 
leskien omissa kodeissaan asumis-
ta mahdollisimman pitkään. Tuo-
ton käytöstä päättävät keräyksessä 
mukana olleet paikalliset yhdistyk-
set ja osastot. Varoja on käytetty 
muun muassa silmälasien ja lääk-
keiden hankintaan, kotiavun jär-
jestämiseen ja pienremontointiin. 
Vaikka summa on suuri, siitä ei 
jää paljon jaettavaa tasajakoperi-
aatteella. Keräyksen onnistumisen 
innoittajana lienee se, että kaikki 
kerätyt varat jäävät keräyspaikka-
kunnan veteraanien tukemiseen.

Erinomaisen tuloksen ovat teh-
neet paikkakuntien paikallispääl-
liköt lukuisine avustajineen ja kes-
kisuomalaisten joukko-osastojen 
varusmiesten voimin. Kansan käsi 
on ollut edelleen karttuisa joistakin 
negatiivisista, jopa täysin virheel-
lisistä lehtikirjoitteluista ja kan-
nanotoista huolimatta. Erityiskii-
toksen ansaitsevat joukko-osastot, 
joiden varusmiehet ovat keränneet 
selkeästi suurimman osan tuotosta, 
noin 90 % kokonaistuloksesta. Re-
serviläiskeräysten osuus oli 5,4 %. 
Lukuisat reserviläiset olivat tämän 
lisäksi varusmiesten ohjaajina ja 
autonkuljettajina. 

Jyväskylä tuloksellisin

Väkilukuisin Jyväskylä tuotti 
suurimman tuloksen. Jyväskylän 
paikallispäällikkö Kari Korhosen 
johtama kerääjäorganisaatio sai 
kokoon noin 40 % kokonaistuotos-
ta. Tulokseen ei sisälly Korpilah-

den keräystuotto. Yli euron/kerä-
yspaikkakunnan asukas tulokseen 
päästiin Konnevedellä (1,87 €/asu-
kas), Viitasaarella 1,66,€, Kannon-
koskella 1,64 €, Joutsassa 1,48 €, 
Lievestuoreella 1,43 €, Toivakas-
sa 1,38 €, Multialla 1,22 €, Kivi-
järvellä 1,16 € ja Hankasalmella 
1,12 €.

Myös muiden paikkakuntien 
keräystulokset olivat hyviä. Kaik-
ki keräyksessä mukana olleet va-
paaehtoistoimijat, varusmiehet ja 
erityisesti lahjoittajat ansaitsevat 
kiitokset keräysorganisaation ja 
edunsaajien eli veteraanisukupol-
ven puolesta. Pyyteettömän vapaa-
ehtoistyön vuoksi keräyskulu-pro-
sentti oli vain 3,36 %.

Vuoden 2012 keräys 
valmisteilla 

Alkaneen vuoden keräysvalmis-
telut ovat käynnistyneet. Keräys-
lupa on voimassa seuraavat kak-
si vuotta ja joukko-osastojen tuki 
saataneen entiseen tapaan. Hyvän 
keräystuloksen saavuttamiseen on 
Keski-Suomessa edelleen erin-
omaiset mahdollisuudet. 

Kiitän teitä kaikkia jo etukäteen, 
jotka olette jälleen tulossa tuke-
maan kunniakansalaisiamme ja 
toivon  kaikille uuteen keräykseen 
mukaan lähteville jaksamista ar-
vokkaassa työssämme kunniavelan 
lyhentäjinä.

Kari Kilpeläinen
Piiripäällikkö
Sotiemme veteraanit 
Keski-Suomen keräyspiiri

ONNISTUNUT VETERAANIKERÄYS
KESKI-SUOMESSA

JOULUTULET VIITASAARELLA - MUISTELTIIN  
ÄÄNISLINNAN VARUSKUNTAKIRKON VIHKIÄISIÄ

Joulukuun 14.päivänä kokoontui joukko viitasaarelaisia kirkon pi-
haan siirtyäkseen edelleen sankarihautausmaalle. Valaistun sankaripat-
saan luona Viitasaaren Reserviläiset ry:n puheenjohtaja Kauko Ikäheimo-
nen toivotti paikalle saapuneet tervetulleiksi Joulutulet-tapahtumaan, joka 
on osa reserviläisten hengellistä toimintaa. 70 vuotta sitten hautausmaan 
sankariristien määrä lisääntyi  167:llä  jouluun 1941 mennessä jatkosodan 
hyökkäysvaiheen päätyttyä. Talvisodassa oli kaatunut 67 viitasaarelaista.

Äänislinnassa tasan 70 vuotta sitten
Tilaisuuteen saapuneille jaettiin moniste, jossa oli päivämäärä 

14.12.1941. Kauko Ikäheimonen pyysi kiinnittämään huomiota tähän, 
koska päivälleen 70 vuotta sitten vietettiin silloisessa Äänislinnassa, ny-
kyisessä Petroskoissa, varuskuntakirkon vihkiäisiä. Petroskoi oli vallattu 
lokakuun ensimmäisinä päivinä 1941 ja saman vuoden jouluna jo vietet-
tiin kirkon vihkiäisiä. Joulun viettoa varten oli laadittu moniste: KARJA-
LAN ARMEIJA JOULUNA 1941.

Hengelliselle toiminnalle oli tarvetta, koska jouluksi kotiin pääsy ei so-
tilaille ollut lainkaan varmaa. Karjalan Armeijan joulumoniste sisälsi jou-
luvirren ”Enkeli taivaan lausui näin” sanat, jouluevankeliumin tekstin ja 
kahden joululaulun, ”No onkos tullut kesä” ja ”Kun joulu on” sanat. Kau-
ko Ikäheimonen antoi Joulutulet-yleisölle kotitehtävän lukea monisteen 
tekstit joulun aikana kaikessa rauhassa kotona.

Tilaisuus päättyi pieneen jaloitteluun kirkonmäeltä rantaan, jossa jät-
känkynttilöiden loisteessa nuotioiden ääressä paistettiin makkarat ja nau-
tittiin kuumaa glögiä. Tilaisuudessa oli läsnä 32 ihmistä ikäjakauman ol-
lessa vauvasta vaariin.

  Kuvat:
Kauko Ikäheimonen
Sotamuseo

Teksti:
Tapio Paappanen

Edunsaajat yli 70 vuotta sitten.

Äänislinnan rauatieasema 1941

JOULUKAHVEJA 
TIKKAKOSKELLA

Tikkakosken Reserviläiset ry tarjosi yhdistyksenä veteraanitalojen 
asukkaille joulukahvit Vaajakoskella 19.12., Tikkakoskella 23.12. ja Palo-
kassa jouluaattona 24.12. Yhteensä joulukahveja oli nauttimassa noin110 
veteraania. 

Yhdistyksensä kunniajäsenelle – Heikki Kortesmaalle – Tikkakosken 
Reserviläiset luovuttivat hänen kuntoutustaan tukemaan 250 euron lahja-
kortin fysikaaliseen hoitoon.

Tapio Paappanen

Asemakatu 4 a  
40100 JYVÄSKYLÄ
(014) 411 0000
mikael.juujarvi@lakiluotsit.fi

– Vakaasti väylällä –

www.savotta.fi
www.savottastore.fi

Tulkkina ihmisen ja tietotekniikan välissä 
www.relator.fi

Kokoukset, juhlat, ohjelmapalvelut, pitopalvelu
Ränssintie 5, Kuusa, Laukaa
www.tupaswilla.net
puh 0207 410 100

Naisten Valmiusliiton Keski-Suomen alueneuvottelukunnan koulutus-
tilaisuus 4.2.2012 Tikkakoskella Immolantiellä. Kouluspäivän jälkeen 
alueneuvottelukunnan johtokunta piti järjestäymiskokouksen puheenjoh-
taja Kaija Koposen johdolla.
Kuva: Kirsti Pipinen

Veijo Jousmäki, Soini       puh. 044-5288141

Palveluksessanne 24h/vrk

Tilausajot 16-32 -paikkaisilla busseilla
sekä kahdella taksilla.

Toimialueena koko Suomi.
Myös pyörätuoli- ja paarikuljetukset.

www.jousmaki.fi

Tähtipalvelut Lauttaanaho
Tilausajoa 16-50 hengen turistibusseilla.
Lentokenttä-/risteilykuljetukset, matkapaketit 
ryhmille, Viron kylpylä- ym. matkat.

KATSO TULEVAT MATKAT KOTISIVUILTA.
P. 040 7448 324   tahti.palvelut@pp.inet.�
Tuija Lauttaanaho    www.lauttaanaho.com

Sepänkatu 14, 40720 Jyväskylä

NAISTEN VALMIUSLIITOSTA
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Automiehet ovat aina auto-
miehiä. Niinpä suurin osa Keski-
Suomen autokiltalaisista on erilli-
sissä autokomppanioissa tai varus-
kuntien kuljetusyksiköissä varus-
miespalvelunsa suorittaneita soti-
laskuljettajia, moottorialiupseereja 
tai kuljetusupseereja. Monen koh-
dalla myös reservinaikainen am-
matti liittyy tavalla tai toisella ajo-
neuvoihin tai kuljetusalaan. Killan 
jäsenmäärä ei ole suuri, mutta toi-
minta siihen nähden on aktiivista, 
sillä miltei kaikissa killan järjes-
tämissä tapahtumissa on mukana 
noin puolet jäsenistöstä. Nykyinen 
hallitus on onnistunut kehittämään 
vähintään pari todella mielenkiin-
toista tapahtumaa jäsenistölleen 
joka vuosi.

Killan perustaminen
Autojoukkojen Keski-Suomen 

Kilta perustettiin 28.1.1988 Jyväs-
kylässä. Perustajajäseniä oli 28, 
joista edelleen kymmenkunta on 
aktiivisesti mukana toiminnassa. 
Tällä hetkellä jäsenmäärä on 35.  
K-S Autokilta kuuluu valtakunnal-
liseen Autojoukkokiltojen liittoon, 
jonka jäsenkilloissa on kaikkiaan 
yli 2000 jäsentä. Kattojärjestönsä 
kautta kilta kuuluu myös valtakun-
nalliseen Maanpuolustuskiltojen 
liittoon. Autojoukkokiltojen liit-
toon kuuluu tällä hetkellä 10 jäsen-
kiltaa eri puolilta Suomea. Ylivoi-

maisesti suurin on Turun kilta yli 
1300 jäsenellään ja seuraavaksi 
suurimmassa killassa eli Kymen-
laaksossa on noin 160 jäsentä.

Reserviläis- ja maanpuolustus-
järjestöinä autojoukkokilloilla on 
luonnollisesti keskeisenä tavoittee-
na maanpuolustushengen vaalimi-
nen, luonnollisesti sopivasti omaa 
erikoisalaa korostaen. Kaikkien 
aselajien tarvitsema kuljetusala on 

keskellämme arkipäivänä enem-
män, kuin mikään muu osa maan-
puolustusta. Autojoukkojen Kes-
ki-Suomen kilta tekee yhteistyötä 
toiminta-alueensa varuskuntien ja 
niissä tapahtuvan kuljettajakoulu-
tuksen kanssa mm. palkitsemalla 
jokaisen saapumiserän parhaaksi 
valitun sotilaskuljettajan sekä Pio-
neerirykmentissä Keuruulla että 
Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. 
Jäsenilleen kilta järjestää yhteisiä 
tilaisuuksia, jotka eivät suinkaan 
kaikki pyöri kumipyörien ympä-
rillä.

Yhteisiä elämyksiä
Kirjoittaja liittyi kiltaan vajaat 

kolme vuotta sitten, tosin olin ollut 
kuljetusupseerina reservissä liki 40 
vuotta. Jäsenyys tuntui mukavalta. 
Tapasin kiltaveljet ensi kertaa jou-
lujuhlassa, joka oli järjestetty Kal-
lioplanetarioon Nyrölässä. Siellä 
minut esiteltiin läsnä olleille kil-
taveljille ja heidän puolisoilleen. 
Kevään 2010 vuosikokous pidet-
tiin killan toiminnalle tyypillisen 
alan yritysvierailun yhteydessä 
juuri avatussa Scania-keskuksessa 
Laukaantien varressa. Kyllä ne ny-
kykuormurit ovat mahtavia. 

Samana keväänä kiltalaiset pää-
sivät tutustumaan uusiutuneeseen 
sotilaskuljettajakoulutukseen Il-
masotakoulun tiloissa. Alkukesästä 

tutustuttiin Tommi Mäkisen Suba-
ru-ralliautoja rakentavaan yrityk-
seen Puuppolassa. Tuli sellainen 
olo, että olimme päässeet vahvasti 
sisäpiiritiedosta osallisiksi. Saman 
vuoden syksyllä Kilta teki matkan 
Kangasalalle, missä tutustuttiin 
ensin Mobiliaan ja sitten Vehonie-
men automuseoon. Bussimatka on 
siinä mielessä mukava, että sen ai-
kana oppii tutustumaan kiltaveljiin 

ja – sisariin. Tämä matka oli eri-
tyisen mielenkiintoinen, sillä bus-
si ajoi Laukaasta Vesankaan hil-
jattain kiltaamme liittyneen Risto 
Höylän luokse. Puheenjohtajamme 
Tapio Riipinen oli aiemmin sama-
na vuonna kutsunut Höylän killan 
jäseneksi. Varusmiespalveluksensa 
sotilaskuljettajana Tikkakoskella 
suorittanut Risto Höylä on armoi-
tettu veteraaniajoneuvojen harras-
taja ja tunnettu siitä, että hän on 
järjestänyt kaikkiin parina viime 
vuosikymmenenä tehtyihin suo-
malaisiin sotaelokuviin ajoneuvot 
ambulansseista hävittäjähoppiin. 
Riston luona saimme tutustua hä-
nen ainutlaatuiseen vanhojen au-
tojen kokoelmaansa, johon kuuluu 
myös useita talvi- ja jatkosodan ai-
kaisia autoja.

Risto Höylä oli lupautunut mu-
kaan matkallemme oppaaksi, kos-
ka Mobiliassa oli juuri silloin näyt-
tely ”Auto elokuvissa” ja siellä oli 
monia Riston omistamia ja eloku-
viin räätälöimiä autoja. Vieläpä se 
yhdessä Vääpeli Körmy- eloku-
vassa käytetty Volvo-henkilöauto, 
joka jäi kolarissa kahden auton vä-
liin. Risto kertoi, kuinka hän teki 
tämän kolaroidun auton, jolla pys-
tyi edelleen ajamaan, vaikka se oli 
lyhentynyt metrin kummastakin 
päästä. Vierailimme myös Veho-
niemen automuseossa. Vehoniemi 
on luonteeltaan erilainen kuin Mo-
bilia ja siellä saa niin hyvät munk-
kikahvit, että samanlaisia ei saa 
kuin Sotilaskodissa, jos edes siel-
läkään. Paluumatkalla käytiin kat-
somassa vielä Petäjäveden liiken-
nemuseo. 

Lisää elämyksiä
Elokuussa 2011 Kilta suuntasi 

bussilla Karstulaan, mistä löytyi 

yllättävän mielenkiintoinen auto-
museo nimeltä Wanhat Wehkeet. 
Satoi kuin saavista, mutta monen-
näköisiä vanhoja muistoja herättä-
viä ajopelejä nähtiin. Paluumatkal-
la käytiin katsomassa Raimo Oi-
karin yksityiskokoelmaa, jossa oli 
mm. erittäin harvinaisia itäautoja. 
Reissun viimeisenä kohteena ol-
leet Mahlun maamoottorit tekivät 
suuren vaikutuksen. Vanha Munk-
tellin lokomobiili puuskutti käyttä-
en pärehöylää, mistä saatiin päreet 
tuliaisiksi kainaloon.

Viime vuoden viimeinen tapaa-
minen oli järjestetty Jyvässeudun 
Ajoharjoittelukeskukseen Lieves-
tuoreelle. Tämä on elimellinen 
osa siviilikuljettajien koulutusta. 
Toimitusjohtaja Heimo Jousenky-
lä teki vaikuttavan turvallisuutta 
korostavan esittelyn, mikä oli tar-
peen meille vuosikymmeniä paatu-
neille automiehille. Kevennyksenä 
oli kirjoittajan, kiltaveli Hannu 
Niskasen suhteessa 1:12 tehtyjen 
pienoiskuorma-autojen näyttely, 
mukana mm. Jyry-Sisu K142 SST, 
Vanaja A2-47, Scania LT 76 Super 
ja Volvo NB 88.

Killan oma hanke
Yhteys Risto Höylään toi killal-

le uuden toiminnallisen ulottuvuu-
den. Kiltaveli Risto Höylän aloit-
teesta Autojoukkojen Keski-Suo-
men Killalle päätettiin hankkia ja 
kunnostaa oma kilta-auto. Hankin-
ta järjestyi siten, että Risto lahjoit-
ti killalle jatkosodassa SA-autona 
palvelleen Opel Blitz – kuorma-
auton kunnostettavaksi ja hallitta-
vaksi. Autoon on tarkoitus asentaa 
jatkosodan aikaisen varustuksen 
mukainen puukaasulaitteisto. Opel 
Blitz- kuorma- autoja ostettiin ar-

meijalle Saksasta jatkosodan aika-
na n. 800 kappaletta ja ne kaikki 
varustettiin puukaasulaitteistolla. 
Sodan jälkeen osa autoista myytiin 
huutavaa kalustopulaa poteville 
kuljetusyrittäjille ja osa jäi kunnos-
tettuina palvelukseen lähinnä kou-
lutuskäytössä. Loputkin myytiin 
pois 50 – luvun puoliväliin men-
nessä. Killan auto on siviilikäytön 
kautta kiertänyt yksilö.

 
Kunnostaminen toteutetaan kil-

lan toimesta, tarvittavia erikoispal-
veluja käyttäen. Hankkeen rahoit-
tamiseksi kilta pyrkii hankkimaan 
tukijoita, jotka voivat tukea han-
ketta rahallisesti tai muulla käyt-
tökelpoisella tavalla. Vastikkeeksi 
kilta voi järjestää tukijalle näky-
vyyttä autossa tai autoon liittyvissä 
tapahtumissa. Myös itse autoa voi-
daan käyttää tukijoiden ja yhteis-
työkumppaneiden tapahtumissa.

Jos toimintamme 
kiinnostaa…

Oma autohanke tulee varmasti 
aktivoimaan killan toimintaa ja an-
tamaan jatkossa näkyvyyttä jouk-
kueen kokoiselle yhteisölle. Tällä 
hetkellä melko suuri osa jäsenistä 
on jo eläkeläisiä, mutta aktiivitoi-
minta ja hallinto on vireiden työ-
ikäisten käsissä. Toiminnan mo-

nipuolistuessa mukaan tarvitaan 
uusia voimia. Mukaan on onneksi 
saatu monia kolmikymppisiä au-
tomiehiä ja – naisia, joiden varaan 
uskomme jatkossa kiltamme jatku-
vuuden. Jäsenistömme kattaa kui-
tenkin vain pienen murto- osan toi-
minta-alueemme jäsenpotentiaa-
lista. Jos toimintamme kiinnostaa, 
kerromme mielellämme lisää ja 
jäsenyyden suhteen olemme myös 
valmiita joustamaan tai antamaan 
opetteluaikaa vanhan tasovaati-
muksen suhteen: ”Jos osaa kak-
soiskytkennän ja välikaasun vaih-
detta vaihdettaessa, niin tervetuloa 
Kiltaan”. 

Killallamme ei vielä ole omia 
internet-sivuja eikä muutakaan 
puskalennätintä kummempaa tie-
dotusfoorumia. Siitä syystä olem-
me erittäin kiitollisia saamas-
tamme mahdollisuudesta kertoa 
toiminnastamme Keski-Suomen 
Maanpuolustaja- lehdessä ja toi-
votamme lehdelle ja sen lukijoille 
menestyksellistä alkanutta vuotta 
2012. 

 
Teksti ja kuvat: Hannu Niskanen

AUTOJOUKKOJEN KESKI-SUOMEN KILTA 
SOTILASKULJETTAJIEN RESERVILÄISTOIMINTAA KESKI-SUOMESSA 

Opel Blitz. Vain pientä laittoa vailla.

Autokillan väkeä Tommi Mäkisen vieraana.

Päreitä höyryvoimalla. Kiltalaiset tutustuivat Mahlun
maamoottorimuseoon syykuussa 2011.

Reservin sotilaskuljettajien maanpuolustuskilta 
Perustettu:       28.01.1988 Jyväskylässä
Puheenohtaja:  Tapio Riipinen, 0400 642 868,
   tapio.riipinen@afcon.fi
Varapuheenjohtaja:  Arvo Tietäväinen, 0400 342 523
Siht/tal.hoitaja:  Ulla Riipinen, 0500 642 868
   ulla.riipinen@afcon.fi
Tiedottaja:   Hannu Niskanen, 0400 641 723
   hannu.niskanen@kotikone.fi

AUTOJOUKKOJEN KESKI-SUOMEN KILTA

RESERVILÄISPIIRIÄ PALKITTIIN
Reserviläisliitto tarjosi Keski-Suomen reserviläispiirille iloisen uuden vuoden yllätyksen kun se palkitsi piiriä 

suoritusperusteisella tuella alkuvuodesta seuraavista aiheista:
- naisten osuus jäsenistöstä
- miehistön osuus jäsenistöstä
- www-sivustosta
- jäsenkehityksestä.
Vuoden 2011 virallinen jäsentilasto kertoo piirin jäsenmääräksi 1965 jäsentä. Odotettiin, että rikkooko Keski-

Suomen Reserviläispiiri ry 2000 jäsenen rajan vuosien 2011 -2012 vaihteessa. Lähellä se oli. Näistä neljästä ai-
heesta piirille kohdennettiin yhteensä 800 euron suuruinen avustus. Piirihallitus totesi tämän myönteisen tapahtu-
man kiitoksin kokouksessaan 1.2. Tässä yhteydessä suuntaan kaikkiin piirin jäsenyhdistyksiin ja siellä toimiville 
aktiivisille jäsenille vastaavat kiitokset hyvin suoritetusta toiminnasta. 

Vuoden 2011 palkittavia henkilöitä ollaan parasta aikaa etsimässä.  Vuoden reserviläisen palkinnon ojentami-
nen esim. uusien jäsenien hankinnassa onnistuneelle reserviläiselle voisi aivan hyvin olla painava peruste palkit-
semiselle. 

Erinomaisen hyvää toimintavuoden jatkoa!
Toiminnanjohtaja Tapio Paappanen

KOKO PERHEEN PILKKIKILPAILU

Tikkakosken Reserviläiset ry järjestää koko perheen pilkkikilpailut 
lauantaina 25.2.2012 klo 12 alkaen. Lähtö miljoonasaunan nurkalta. 
Hauskaa yhdessäoloa, makkaraa, kahvia ja limpparia Peuraniemen laa-
vulla hyvässä säässä ja seurassa. Tervetuloa!

12.5.2012 klo 8 alkaen 
(joukkueiden ilmoittautuminen ja aseiden jako)
PA 2 alkaa klo 9
Pioneerirykmentin ampumaradalla Keuruulla

Keski-Suomen reservipiirien ja Keski-Suomen Rauhanturvaajien
Falling Plate ampumakilpailu aloitetaan kohdistusammunnalla ja
PA 2-kilpailulla. Joukkueeseen kuuluu 4 henkilöä, jotka voivat olla
ns. sekajoukkueita (eri ikäisiä ja/tai eri sukupuolta). 
Osallistumisen edellytys on, että hallitsee rynnäkkökiväärin käytön. 
Kilpailussa saa ampua omalla reserviläisaseella 7.62/39 vakio
(rautatähtäimet). 

OMIA PATRUUNOITA EI SAA TUODA
KILPAILUPAIKALLE. 

Muille osallistujille jaetaan rynnäkkökiväärit.
Osallistumismaksu on 50 €/joukkue, tiliyhteys 502809-419620.

Ilmoittautumiset 30.4.2012 mennessä puh 040 526 9047 tai 
sposti: aarre.karja@luukku.com

FALLING PLATE
KILPAILUKUTSU

Kun hinta 
ratkaisee

Vapaaherrantie 11
JYVÄSKYLÄ

p. 0290 801 640

www.minimani.fi
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Reserviläisurheiluliitto 
lisäsi kilpailulajivalikoimaansa 
viime vuonna golfin. Se on pallo-
peli, joka herättää ihmisissä hyvin 
erilaisia reaktioita. Sen väitetään 
olevan ”herrojen herkkua”, erit-
täin kallista, ei lähelläkään urhei-
lua, turhamaista käyskentelyä nur-
mikentillä jne. Tätä luetteloa voisi 
jatkaa vaikka kuinka pitkälle, mut-
ta tartutaanpa itse asiaan ja tutustu-
taan lajin ominaisuuksiin.

Suomessa on 145 000 golfin har-
rastajaa ja 135 kenttää. Harrastaji-
en määrä on kasvanut vuosittain 
noin 5 % vauhdilla. Harrastajien 
enemmistö on miehiä, mutta nais-
ten ja nuorten suhteellinen määrä 
on ollut kasvussa. Pelaavien jou-
kossa on paljon kokonaisia perhei-
tä, joille laji sopiikin hyvin yhtei-
seksi laatuajaksi. On todennäköis-
tä, että valtaosa miespelaajista on 
myös reserviläisiä.

Golfin idea pelkistettynä on 
erittäin yksikertainen. Pelaaja lyö 
itse valitsemillaan mailoilla pal-
lon merkityltä paikalta reikään asti 
mahdollisimman vähillä lyönneil-
lä. Aloituspaikalla pallo asetetaan 
käsin paikalleen ja sen jälkeen sitä 
lyödään periaatteessa siitä paikasta 
minne se on pysähtynyt. Kannattaa 
siis pysytellä hoidetulla nurmikol-
la, koska metsässä ja pusikoissa on 
kokemuksen mukaan erittäin vai-
keaa lyödä.

Urheilua vai jotain muuta
Onko golf urheilua? Jos lajia 

pelaa tosissaan kilpatasolla, on 
harjoitettava fysiikkaa kuntosalit-
reenein ja lenkkeillen. Tärkein on 
kuitenkin golfsvingin harjoittami-
nen. Kyseessä on mailan liikerata 

ja osuma palloon. Tämä vaatii jat-
kuvaa harjoittelua ja ennen kuin se 
huipputasolla toimii oikein, vaadi-
taan saman liikeradan toistoja 25 
000 – 100 000 kpl.  Tavoitteena 
on mahdollisimman rento ja auto-
maattinen suoritus. Kaikista näistä 
voi jo päätellä, että kyseesä on ur-
heilulaji sanan varsinaisessa mer-
kityksessä.

Monelle harrastajalle golf on 
kuitenkin vain harrastus ja hyvä 
liikunta- sekä ulkoilumuoto. Mu-
kavassa seurassa kierretyt 10 000 
– 15 000 askelta ja 6 – 10 kilomet-
riä ulkoilmassa kohottavat kunto-
akin. Pulssikin nousee mukavasti 
ylämäessä ja erityisesti epäonnis-
tuneen lyönnin nostaman adrena-
liinin vaikutuksesta. Jokainen har-
rastaja kantaa tai vetää kärryssä 10 
-20 kiloa välineitä. Golfautot ovat 
tarkoitetut vain liikuntarajoitteisil-
le. Täysi 18 reiän pelikierros kes-
tää vähintään 3,5 – 4,5 tuntia ja 
sen päälle vielä matkat ja alkuläm-
mittelyt. Erityisen hyvin laji sopii 
seniori-ikäluokalle, jolla on aikaa, 
rahaa ja jotka haluavat ylläpitää 
terveyttään. Ei pidä unohtaa myös-
kään mentaalista puolta. Pelatessa 
joutuu aina pohtimaan vaihtoeh-
toja ja strategioita, joilla voisi olla 
hieman kavereitaan ja itseään pa-
rempi.

Olipa laji sitten urheilua tai har-
rastus, niin se sopii kuntoiluksi 
erittäin hyvin reserviläiselle. Gol-
fin pelaamisen voi aloittaa hyvin jo 
ennen kouluikää ja myös vanhem-
millakin ikävuosilla. Kentillä tapaa 
usein reilusti yli 80-vuotiaitakin 
pelaajia. Golf-välineitä on eritasoi-
sia, pelaajan voimatason, pituuden 
ja ostokyvyn mukaan valittavina. 
Laji sopii hyvin kaikenikäisille pit-
käkestoiseksi ulkoiluksi ja perus-
kunnon ylläpitäjäksi. 

Onko golf kallista?
Golfia pidetään kalliina lajina. 

Tutkimusten mukaan se on toisek-
si kallein harrastus, vain ratsastus 
on kalliimpaa. Pelaaja voi itse aika 
paljon päättää, miten paljon rahaa 
harrastukseensa käyttää. Kalliit 
uudet välineet, ulkomaan pelimat-
kat, merkki-vaatetus ja pelaaminen 
huippukentillä maksavat tuhansia 
euroja kaudessa. Aloittelija löytää 
helposti 100 eurolla itselleen kel-
volliset välineet ja saa koko kesän 
pelata lähikentillä noin 300 – 400 
euron kausimaksulla. Yksittäiset 
pelikierrokset maksavat Suomes-
sa noin 25 – 80 euroa. Kausimak-
sua käyttäen yhden kierroksen hin-
ta painuu helposti alle kymmenen 
euron. Se ei ole kova hinta neljän 
tunnin liikunnasta hyvässä seuras-
sa ja kauniissa maisemissa. Selkeä 
miinuspuoli on pelikierroksen vaa-
tima aika, joka työelämän kiireis-
sä ja perheellisenä voi olla hanka-
la yhtälö. Useimmilla kentillä voi 
kiertää myös puoli kenttää, jolloin 
pelataan yhdeksän reikää ja aika 
puolittuu.

Pääsyvaatimukset 
golfkentälle

Pelaamiseen tarvitaan lupakortti 
(green-card), joka suoritetaan golf-
opettajan kouluttamana ja valvon-
nassa jollakin kentällä. Lupakortti 
tarvitaan sääntöjen, pelitaidon ja 
ennen kaikkea turvallisuuden ta-
kia. Suomessa ja muuallakin on 
golf-kenttiä, jossa jokainen voi pe-
lata ilman green-cardia tai seurajä-
senyyttä. Näillä ns. ”pay and play” 
(maksa ja pelaa) kentillä kuka ta-
hansa voi kokeilla ja harrastaa la-
jia omilla tai vuokravälineillä. Sa-
moin lajia voi kokeilla kaikkien 

kenttien harjoitusalueilla, useille 
kentille myös pääsee koekierrok-
selle osaavan isännän valvonnassa 
ja hänen vastuullaan. Golfkentältä 
on tietysti etukäteen varattava pe-
liaika ja maksettava paikan päällä 
greenfee eli maksu golfkierrokses-
ta. Pääsääntöisesti samaan aikaan 
pelikierrokselle lähtee neljä henki-
löä. Oiva tilaisuus tutustua uusiin 
ihmisiin.

Keuruu tarjoaa 
harjoittelupaikkoja

Keuruulla on aktiivisia golfin 
harrastajien noin 50 ja määrä on 
kasvussa. Satunnaiset pelaajat mu-
kaan lukien määrä lähentelee sa-
taa. Lisäksi kesäaika tuo alueelle 
pelaavia lomalaisia. Keuruulla ei 
ole golf-kenttää, mutta harjoittelu 
on mahdollista. Keuruun kaupun-
ki on mahdollistanut golfin pieni-
muotoisen lähipeliharjoittelun Ter-
van nurmikentällä jo parina kesä-
nä. 

Iso askel parempaan tapahtuu 
kesällä 2012, jolloin valmistuu 
uusi ”mitat täyttävä” golfin har-
joitusalue Uskalinkankaan alueel-
le. Keuruun kaupungin ja uuden 
perustetun seuran, Keuruun Golf 
ry:n, yhteistyönä alueelle tehdään 
10-paikkainen lyöntiharjoitus alue 
60 x 220 metriä, puttausviheriö 
ja hiekkaeste. Nurmen kasvettua 
käyttökuntoon alue avataan kesän 
2012 kuluessa, ehkä jo heinäkuun 
alussa. Harjoitusalueen osoite on 
Vanha Myllymäentie 56 Keuruu. 
Alue on avoin kaikille ja siellä har-
joitellaan ainakin aluksi ilmaiseksi 
omin välinein ja palloin. 

Teksti ja kuvat:
Timo Laine

RESERVILÄINEN JA GOLF - HYVÄ KUNTOILUYHDISTELMÄ

Tervan nurmikentän lähipeliharjoituspaikka Keuruulla. 
Edessä hiekkakbunkkeri ja lyöntipaikka.
Taustalla Keuruun Keilakeskus.

Golfari kuntoilee syksyllä 2011. Keuruulla Vanhan Myllymäntien
varteen avautuu tänä vuonna 60 x 220 m kokoinen
golfin harjoittelupaikka.

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI 60 VUOTTA
PV UUDISTUS JA RESERVILÄISET - PANEELIKESKUSTELU 15.2.2012

PYÖTSIÄ HANNULA WALLINHEIMO HULKKO

”Pv:n uudistaminen ei ollut uutinen, mutta puolustusbudjetin raju leik-
kaus toteutettuna yhtä aikaa aiemmin suunnitellun uudistuksen kanssa 
oli.” Näin luonnehti RUL:n puheenjohtaja Mika Hannula tuntojaan pa-
neelikeskustelun aluksi. Hän oli huolissaan eniten siitä, että kertausharjoi-
tusten määrä supistuu lähes olemattomiin seuraavan neljän vuoden aikana. 
Hannula suhteuttaisi asioita mm. niin, että kansainvälisen kriisinhallinnan 
budjettia alennettaisiin kertausharjoitusten hyväksi, koska vuositasolla 
puhutaan 20 milj. euron summasta, mikä on alle 1 % puolustusbudjetista.

Prikaatikenraali Eero Pyötsiä puolustusministeriöstä vastasi Han-
nulan esittämään suhteuttamiseen niin, että osa kansainvälisen kriisinhal-
linnan rahoituksesta tuulee ulkoministeriön hallinnonalalta, jota puolus-
tusministeriö ei voi ohjailla. Pyötsiän avauspuheenvuoro sisälsi jo julki-
suudessa olleen puolustusvoimien linjauksen kertauksen.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo siteerasi presidentti Paasiki-
veä tosiasioiden tunnustamisesta. Hallitusohjelma sisältää 2,5 mrd:n eu-
ron leikkaukset ja kaikki joutuvat tinkimään toiminnastaan. Hän myön-
si sen mitä jo pv:n komentaja kenraali Ari Puheloinen on todennut, että 
poliitikot ottavat Suomen puolustamisessa nyt ison riskin. Wallinheimo 
mainitsi myös poliitikkojen kantavan tästä myös vastuun. Joukko-osasto-
jen karsiminen aiheuttaa varusmiesten matkojen pitenemisen kouluttaviin 
joukkoihin ja sitä kautta sillä voi olla vaikutusta maanpuolustustahtoon. 
Keski-Suomesta kahden kouluttavan joukko-osaston lakkauttamista hän 
piti kohtuuttomana.

Eversti Petri Hulkko Maavoimien esikunnasta kertoi reservin mer-
kityksen korostuvan kriisiajan suunnittelussa. Koulutetut joukot jakautu-
vat operatiivisiin ja alueellisiin. Jo varusmiespalveluksen päättymisen yh-
teydessä reserviläinen voi saada sijoituksen myös operatiivisiin joukkoi-
hin. Johtamisjärjestelmää uudistetaan ja paikallisiin tarpeisiin suunnitel-
laan paikallispataljoonat. Ne räätälöidään alueiden tarpeiden mukaisesti ja 
niiden runkona toimivat aluetoimistot. Tavoitteena on myös sitoa MPK:n 
koulutustoiminta tiiviimpään yhteyteen paikallispataljooniin. Reserviläi-
selle tarjoutuu mahdollisuus edetä paikallispataljoonan komentajaksi asti. 

Maavoimat uudistavat myös taistelutapaansa, jossa avainasioita ovat 
joukkojen hajautettu toiminta, tulivaikutuksen keskittäminen, kyky am-
pua epäsuoraa tulta tarvittaessa aseittain. Näin aiheutetaan viholliselle tap-
pioita koko taistelualueella.

AVAUSPUHEENVUOROT LYHYESTI

MIKÄ ON SUOMEN PUOLUSTUSKYKY 2015?
Onko Suomen puolustamiseen tarkoitet-

tu 230 000 sotilaan reservi riittävä? Paneeli-
keskustelun ammattisotilaat arvioivat, että tällä 
määrällä pystytään koko maan aluetta puolusta-
maan. Prikaatikenraali Pyötsiä myönsi sen, että 
riski kasvaa. Puolustuskyky ei ole pelkkää ma-
tematiikkaa miehillä. Vähemmälläkin pärjätään 
jos joukot ovat paremmin varustettuja. Huol-
ta kuitenkin aiheuttaa se, että entistä pienempi 
määrä varusmiesikäluokasta pystyy suoriutu-
maan palveluksesta. 

Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mika 
Hannula ja kansanedustaja Sinuhe Wallin-
heimo olivat epäilevämmällä kannalla. Ker-
tausharjoitusten alasajo aiheuttaa koulutuskat-
koksen 70 000 – 80 000 reserviläiselle. Hannu-
lan mielestä puolustusvoimat on vakuutusmak-
su Suomesta ja poliitikot ovat nyt laiminlyö-
mässä tätä . Wallinheimon mainitsema  ”Play 
Station”-sukupolvi on haaste koko yhteiskun-
nalle ja hän myönsi, että riskillä pelataan, mutta 
korosti luottamusta diplomatian keinoihin, joil-
la Suomi pysyisi konfliktien ulkopuolella. 

Uudistettu taistelutapa
Maavoimat uskoo uudistettuun taisteluta-

paansa. Alueellista taistelutapaa kehitetään ja 
pyritään aina ensisijaisesti hyökkäyksen ennal-
taehkäisykykyvyn korkeaan tasoon. Koko tais-
telualueella aiheutetaan viholliselle tappioita 
tulta keskittämällä. Tässä tulen keskittämisessä 
ei sinällään ole mitään uutta. Suomalainen ty-
kistö ja kranaatinheittimistö osasi tämän jo Tali-
Ihantalassa sekä Vuosalmella kesällä 1944. Se, 
että nyt esitellyssä taistelutavassa on pystyttävä 
yksittäisillä aseilla samantyyppiseen vaikutuk-
seen on järkevää kehitystä. Silloin kun on vä-
hän aseita, niiden käyttöperiaate taistelussa on 
avainasemassa. Kyky aiheuttaa tappioita koko 
taistelualueella antaa signaalin siitä, että hyök-
käyksen torjuntakyky on todellista.  

Alueellisen taisteluosaston kokoonpano 
tullee muodostumaan jalkaväkipataljoonan run-
gosta  johon lisätään epäsuoran tulen yksiköi-
tä. Näiden paikallisjoukkojen koulutusvastuu-
ta siirretään jatkossa enemmän MPK:n vastul-

le. Panelistien ajatuksista oli tulkittavissa, että 
jatkossa kurssien tulisi olla valtakunnallises-
ti yhtenäisiä ja tuotteistettuja niin, että ne vas-
taavat nykyistä paremmin sodanajan joukko-
jen vaatimuksia. Haaste on myös kouluttajien 
tasossa. Tästä herää väistämättä kysymys, että 
millä tavoin nykyisinkin jo vähäisten koulutta-
miseen pystyvien henkilöiden määrää saadaan 
kasvatettua. Reserviläisille tämä tietysti tarjoaa 
mahdollisuuden tehdä mielekästä maanpuolus-
tustyötä jos vaan aika, halukkuus ja koulutus-
taidot riittävät. 

 Puolustusvoimiin luotetaan edelleen, vaikka 
nyt lähiaikoina organisaatiota ja henkilöstöä ra-
vistellaankin rajuilla otteilla. Vaikka puolustus-
kyky ei nojaakaan pelkästään joukko-osastoihin 
ja varuskuntiin niin toivoa sopii, että jatkoke-
hittäminen säilyttää suomalaiselle reserviläisel-
le tärkeät kontaktipinnat puolustusvoimiin, ettei 
vielä nyt korkealla tasolla oleva maanpuolustus-
tahto käänny laskuun. 

Tapio Paappanen
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LÄNSI-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA
TUKIYKSIKKÖ (KSKOTU)

Ilmoittaudu kursseillemme osoiteessa www.mpk.fi
KOTU-päällikkö Kari Kilpeläinen, puh. 040 486 3254
Koulutuspäällikkö Riku Tenhunen, puh. 040 751 5233

KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA TUKIYKSIÖN KURSSITARJONTA KEVÄÄLLÄ 2012

1. Puolustusvoimien tilaama koulutus (veh)

KURSSIN NIMI KOHDERYHMÄ PAIKKA

Taistelijan taidot (Kevät-Halli) KSALTSTO kutsuu reserviläiset. Halli

Vänrikkipäivä ILMASK:n kutsumat nuoret vänrikit. Tikkakoski

Kuntotesti 1 ja MKJ:n valintatilaisuus, ammunnat ja 
varustarkastus käytettäväksi

Keski-Suomen maakuntajoukkoihin sijoitettu henkilöstö sekä muut 
KSALTSTO:n kutsumat reserviläiset. Keuruu

Puolustusvoimien ajolupakurssi ILMASK:n kutsumat sotilaskuljettajat. Tikkakoski

Ensihoitoaseman (EHAS) 2016-käyttökoulutus ILMASK:n kutsumat läkintäalan reserviläiset. Tikkakoski

Johtamisharjoitus sotilasjohtajille KSALTSTO kutsuu reserviläiset. Tikkakoski

2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

Kurssivääpelin jatkokurssi Kurssivääpelit ja kurssien johtajat. Tikakkakoski

Snow Survival 2012 Ensisijaisesti JARU ry:n jäsenet ja Jyväskylässä opiskelevat vaihto-
oppilaat sekä reserviläiset. Jyväskylä

Hiihtomarssi 30 km Hyväkuntoiset henkilöt, joilla ei suoritushetkellä ole sairauksia. Jämsä, Särkijärvi

Kurssinjohtajakoulutuksen kurssi (taso 2) Reservin johtajat ja kouluttamisesta kiinnostuneet henkilöt sekä 
MPK:n kurssinjohtajaksi aikovat. Tikkakoski

Talvietsintä- ja ensihuollon kurssi Fyysisesti ja psyykkisesti normaalikuntoinen, yhteistoimintaan 
kykenevä henkilö. Joutsa

Opiskelijain Reserviupseeripiirin partiotaitokilpailu ORUP:n jäsenet joukkueittain. Korpilahti

Ensiapukurssi (kouluttajakoulutuksen osio) MPK:n kouluttajakoulutusohjelman kouluttajatutkinnon suorittavat 
ja muut ea-taidoista kiinnostuneet henkilöt. Tikkakoski

Taktinen pistooli I 2012 Pistooliammuntaa harrastavat reserviläiset, joilla on oma kurssille 
soveltuva ase. Keuruu

Ammunnan peruskurssi (Ampumakortti) 2012 Ammunnasta kiinnostuneet ja aseen hallussapitoluvan hakijat. Tikkakoski

KOTU-koulutus- ja suunnittelutilaisuus 2/2012
(v. 2013 suunnittelu) KSKOTU-yksikköön kuuluva henkilöstö. Tikkakoski

Reserviläisten perinnepistoolipäivä Perinneaseammunnasta kiinnostuneet henkilöt. Tikkakoski

MAAKK:n ryhmän toiminta kulunvalvontapisteellä
MAAKK:n Konnevedeltä sitoumuksen tehneet/MAAKK:aan 
sijoitetut Suomenselän komppaniaan sijoitetut ja KSKOTU-yksikön 
ampumakoulutusryhmään kuuluvat reserviläiset.

Konnevesi

Taktinen kivääri I 2012 Kivääriammunnasta kiinnostuneet reserviläiset, joilla on oma 
kurssille soveltuva ase. Keuruu

Rauhanturvaajan tukihenkilökoulutus (Kevät-Halli) Rauhanturvaajat. Halli
Polkupyörämarssi 80 km, Jämsä (Kevät-Halli) Reserviläiset ja muut kansalaiset. Halli
Ammunta- ja ammunnanjohtajakurssi (Kevät-Halli) Reserviläiset (omat aseet). Halli
Taisteluensiapukurssi Ensisijaisesti Keski-Suomen maakuntakomppanioiden reserviläiset. Tikkakoski
KSKOTU-yksikön ampumakilpailupäivä
Komendantin Cup 1/2012 Reserviläiset. Tikkakoski

Ukkopekkapäivä Perinneaseista kiinnostuneet reserviläiset. Keuruu

4. Muu koulutus ja tapahtumat
Talvisodan päättymisen muistotilaisuus 13.3. Reserviläiset (kunniavartiossa). Taipaleen patsas. Jyväskylä

3. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU)
    VARTU-koulutukseen kuuluvat kurssit ovat kevätkautena kohdennettuja ensisijaisesti tilaajilleen (oppilaitokset, viljelijät, muut)

Pelastus-, palvelus- ja suojelukoirien koulutus Pelastus-, palvelus- ja suojelukoirien kouluttajat sekä harrastajat. Tikkakoski
Lumiolio 2012, nuorten talvikurssi Joutsan lukiolaiset. Joutsa

Seremoniakurssi Ensisijaisesti maanpuolustuksellisten juhlatilaisuuksien järjestely- ja 
vastuuhenkilöt. Tikkakoski

Kylien turvallisuusvastaavien kurssi, Jämsänseutu Jämsän seudun (Jämsä, Luhanka, Kuhmoinen) kylien turv.vastaavat. Jämsä
Kylien turvallisuusvastaavien kurssi, Keurusseutu Keuruun seudun (Keuru, Multia, Petäjävesi) kylien turv.vastaavat. Keuruu
Opiskelijan turvakurssi, Jämsän seutukunta Jämsän lukion oppilaat. Jämsän lukio

Opiskelijan turvakurssi, Karstula Karstulan yläasteen 9. luokan oppilaat. Karstula-
Tikkakoski

Intti tutuksi naisille Vapaaehtoiseen palvelukseen hakeneet tai hakeutuvat naiset. Tikkakoski

Kylien turvallisuusvastaavien kurssi Keskeinen Keski-Suomi (Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Toivakka, 
Hankasalmi, Uurainen, Joutsa) kylien turv.vastaavat. Tikkakoski

Kylien turvallisuusvastaavien kurssi Pohjoinen Keski-Suomi (Äänekoski, saarijärvi, Viitasaari, Karstula, 
Kinnula, Pihtipudas, Kyyjärvi, Kannonkoski, Konnevesi, Kyyjärvi). Äänekoski

Etsintäkurssi Ensisijaisesti Viitasaaren kyläseurat. Viitasaari

Alla on osa Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikön kurssitarjottimesta keväällä 2012. Parhaiten pääset tutustumaan kursseihin osoitteessa
www.mpk.fi-KOULUTUSKALENTERI-KOULUTUS PIIREITTÄIN-VALITSE ALUE (Keski-Suomi).
Sivuja päivitetään jatkuvasti. Kurssien ajankohdat näet ko kurssin kohdalta.
Huomio puolustusvoimien tilaamasta koulutuksesta!
Puolustusvoimien MPK:lta tilaama koulutus on aina sotilaallista koulutusta. Keski-Suomen aluetoimisto (KSALTSTO)  kutsuu reserviläiset
vapaaehtoiseen harjoitukseen (VEH) puolustustusvoimien tilaamille kursseille lähettämällä veh-kutsun ja MPK:n kurssitiedotteen. 
Reserviläinen, joka et ole saanut veh-kutsua ao kurssille, mutta tunnet mielenkiintoa kurssia kohtaan ja tunnet kuuluvasi kohdejoukkoon, voit
ilmoittaa kurssihalukkuutesi ilmoittautumalla kurssille MPK:n tietojenhallintajärjestelmässä (THJ).  Tämän jälkeen MPK esittää sinua kurssin
tilanneelle puolustusvoimien yksikölle kutsuttavaksi kurssille. Kyseinen pv:n yksikkö tekee päätöksen valinnastasi.
Mikäli sinut hyväksytään kurssille, saat siitä KSALTSTO:n lähettämän veh-kutsun ja kurssitiedotteen, et muuta ilmoitusta.
HUOM ! Mikäli ilmoitat KSALTSTO:lle tulevasi kurssille (=ilmoitat tulosi veh-kutsun B-osalla), muuta vahvistusta tai ilmoitusta et saa. Vaihtuva valikoima mm. 

vaatteita, nahkasaappaita, 
varsikenkiä, asealan materiaalia, 
sotilastelttoja ja paljon muuta! 

MYYTÄVÄNÄ PUOLUSTUSVOIMIEN
KÄYTÖSTÄ POISTAMAA JA 

HYLKÄÄMÄÄ MATERIAALIA:

Harvialantie 2
13210 HÄMEENLINNA

p.  040 315 7777

Alasintie 3–7 B 11
90400  OULU

p.  040 315 7888
www.sa-kauppa.fi 

www.huutokaupat.com/puolustusvoimat

Sorastajantie 1 A
40320 JYVÄSKYLÄ

p.  040 315 7666

AVOINNA:
ti–pe 10–17

 la 10–14

O.K. AUTO OY
www.okauto.fi

• www.vaihtoautot.net

Keskellä Suomea. Keskellä kaupunkia.
Todellinen tapahtumakeskus.

Puh. (014) 338 8900, fax ( 014) 338 8945, www.hormel.fi,  e-mail: hormel@hormel.fi

Automaatiokomponentit ja -laitteet
Keski-Suomen laajimmasta valikoimasta!
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MONIMERKKIKORJAAMO
K. BOROVKOFF KY

Puh. 014 543 910
Haapakorventie 1
44200 Suolahti autokorjaamo.borovkoff@pp.inet.fi
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Matkaviestinnän moniosaaja

www.midare.fi 

YHTEYDENPITOON

Löydät meidät 
Facebookista.

www.nammo.com  

Hyvät neuvot &  
Hyvät hinnat
Meiltä saat molemmat.
Soita 0200 3000 (pvm/mpm)  
ma–pe 8–20 ja kysy lisää.

nordea.� 

Rakennusteollisuus RT • Talonrakennus • Tuoteteollisuus • Infra • Pinta • Tekninen urakointi

www.taipaleentila.com

* juhlat ja kokoukset maalaismaisemassa

* majoitusta rauhallisissa rantamökeissä
    ja piha-aitoissa

* luonnonmukaisesti kasvatettua naudanlihaa

Jyväskylä • Suolahti • Pieksämäki • Varkaus • Viitasaari

www.yrityskehitys.com

VARATTU

• Painotuotteet 
• Tekniset piirustukset 
• Suurkuva- ja messutuotteet
• Mikrokuvaus 
• Digitaalinen tallennuswww.kopijyva.fi
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ma-pe 7-17
la 9-15

KAKKONEN-YHTIÖT

Kuoppala Finland

Tutustu kohteisiimme 
netissä ja löydä kotisi!

LEMMINKÄINEN TALO OY
Vehkakuja 4
40700 Jyväskylä
vaihde 02071 57800

Plussa on Suomen monipuolisin kanta-asiakasjärjestelmä.

Saat K-Plussa-etuja 
yli 3500 ostopaikasta.

w
w
w
.p
lu
ss
a.
co
m

UUSI
avaruuskylpylä &
Peurunka areena

Laatutuotteet, 
halvat hinnat!

Aina Hintansa Väärti
www.tokmanni.fi 

Tourulantie 15, 40100 Jyväskylä. Puh. 020 7446 700.
www.k-rauta.�/tourutorni

Tärttämäessä
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Everstiluutnantti Hannu vaihtui 
majuri Hannuun Keski-Suomen 
Aluetoimiston johdossa vuoden-
vaihteessa. Hannu Kylmäniemi 
siirtyi vuoden alusta reserviin ja 
uudeksi päälliköksi tuli  Hannu 
Haapamäki.

-Puolustusvoimat suosii henki-
löstön vähentämistä luonnollisen 
poistuman kautta ja tässä on yksi 
esimerkki, sanaili Kylmäniemi 
tehtävienvaihtovastaanotolla 29. 
joulukuuta.

Hän ehti olla päällikkönä  vain 
vuoden ja neljä kuukautta.  Kyl-
mäniemi harmitteli lyhyeksi jää-
nyttä  kautta, mutta totesi suunni-
telleensa tulevaisuuttaan hyvissä 
ajoin ja sen mukaisia ratkaisuja on 
tehtävä. Tähän vaikuttivat syys-

kuuhun mennessä kertyneet täydet 
27 palvelusvuotta sekä jatkonäky-
mien väheneminen puolustusvoi-
missa.

-Koin paljon hienoja hetkiä Kes-
ki-Suomessa,  ensimmäisenä  tulee 
mieleen Keski-Suomen Maanpuo-
lustusjuhla Viitasaarella. Harjoi-
tusrintamalla vakuuttivat Maakun-
takomppanioiden esitykset. 

Keski-Suomessa on ollut help-
po tehdä yhteistyötä ja maanpuo-
lustushenki on korkea. Perinteistä  
toivon  erityisesti Maanpuolustus-
juhlan jatkuvan, hän sanoi.

Jalkapallon perään
Maanpuolustushengen ylläpito 

ei ole itsestäänselvyys,  sitä  pitää 
vaalia vaikka kuinka rahavirtoja 
supistettaisiin. Sitä onkin odotet-
tavissa puolustusvoimien uudis-
tuksessa, joka julkistetaan tammi-
kuussa. Kylmäniemi sanoo seuraa-
vansa asiaa mielenkiinnolla  reser-
vissä, mutta tietty huoli on pinnas-
sa työkavereiden puolesta.

Reservissä  Kylmäniemi tu-
lee viihtymään entistä tiiviimmin 
harrastuksensa jalkapallon paris-
sa. Hän toimii Suomen Palloliiton 
erotuomarien otteludelegaattina eli 
kouluttaa erotuomarien tarkkaili-
joita.. Päätoiminen siviiliammatti 
se ei ole.

-Ei sillä  elä, se on harrastus, hän 
naurahti.

Kertikset vähenevät
Haapamäki on ollut Aluetoimis-

ton operatiivisen sektorin johtaja-
na kolme vuotta.  Sitä ennen vie-
rähti pitkä tovi Ilmavoimissa, kah-
deksan vuotta Ilmasotakoulussa ja 
seitsemän Ilmavoimien teknillises-
sä koulussa.  Kuorevedellä vuonna 
1965 syntynyt Haapamäki on pe-
ruskoulutukseltaan jalkaväkimies, 
Panssariprikaatissa varusmiespal-
veluksensa suorittanut.

Aluetoimiston päällikkyys on 
hänelle kolmen kuukauden määrä-
aikainen pesti.

-Tehtäväni on siirtää  Aluetoi-
misto seuraajalle, everstiluutnantti 
Janne Oksaselle. Työ  jatkuu arki-
sissa merkeissä. Kaikista säästöis-

tä huolimatta ensi vuosi on työn-
täyteinen, mutta kertausharjoituk-
set vähenevät todella dramaattise-
si. Aluetoimiston johdettavaksi tu-
lee vain yksi Maakuntakomppani-
an kertausharjoitus, hän kertoi.

Huhtikuun alussa päälliköksi tu-
leva Oksanen on operaatiossa Af-
ganistanissa, jonne hän siirtyi Kai-
nuu Prikaatin tykistörykmentin ko-
mentajan tehtävästä.

Tulevaisuudessa voi odottaa 
Aluetoimistojen merkityksen kas-
vavan, sillä nykyiset sotilasläänien 
esikunnat lakkaavat.

Aluetoimistot ovat puolustus-
voimien asiakaspalvelupisteitä ja 
aluehallintoviranomaisia. Ne vas-
taavat kutsuntojen järjestämisestä 
ja määräämisestä varusmiespal-

velukseen, naisten vapaaehtoiseen 
asepalvelukseen sekä kertaushar-
joituksiin. Aluetoimistot hoitavat 
myös  reservin ylennysvalmistelut 
sekä henkilösijoitukset  ja varauk-
set.

Maavoimien 19 pääosin maa-
kuntapohjaista aluetoimistoa ovat 
sotilasläänien esikuntien alaisia. 
Keski-Suomen Aluetoimistossa 
työskentelee 12 henkilöä.

Teksti ja kuva:
Hannu Karjalainen

EVERSTILUUTNANTTI HANNU VAIHTUI MAJURI HANNUUN

ILMAVOIMIEN RUK:N PÄÄTÖS
Tammikuun 27.päivänä vietettiin Ilmavoimien reserviupseerikurssin päättäjäisiä Tikkakoskella. Tilaisuudessa 

palkittiin palveluksessa parhaiten menestyneitä upseerikokelaita seuraavasti:
- upseerikokelas J Kauppo  Elso-linja
- upseerikokelas M Vuorinen Taistelunjohtajalinja
- upseerikokelas  N Kiiskinen Elso-linja
- upseerikokelas A Puisto  Viestilinja
He saivat vastaanottaa taistelijanpatsaat ja lisäksi kokelas J Kauppo palkittiin priimusmiekalla, jonka hänelle 

luovutti Keski-Suomen reserviupseeripiirin puheenjohtaja Timo Salo.

Upseerikokelas  Kauppo luonnehti tunnelmiaan priimuksen puheessaan koskettavalla tavalla. ”Olemme kas-
vaneet henkisesti ja sisäistäneet mitä vastuuntunto todella tarkoittaa. Vastuun kantaminen ja huolehtiminen toi-
sesta ihmisestä ovat omasta mielestäni tärkeimpiä asioita, joita niin palveluksessa kuin siviilissäkin on opittava”. 
Tämän hän totesi ensimmäiseksi. Seuraavaksi tärkeimpänä oppina hän toi esiin sen, että tavoitteiden eteen on 
jatkuvasti ponnisteltava sinnikkäästi. Hän muistutti kuulijoita sitä, että jos edelliset sukupolvet eivät olisi ponnis-
telleet maata puolustaessaan, me emme olisi tällä hetkellä siinä missä nyt olemme. Kolmas asia, jonka Kauppo 
nosti puheessaan esiin, olivat hyvät muistot kurssista ja kurssikavereista. Varsin painavaa asiaa nuoren miehen 
lausumana, jota jokainen voi sisimmässään arvioida ja noudattaa myös arkielämässään. 

Henkilöt vasemmalta: Timo Salo, upskok M. Vuorinen, upskok A. Puisto, upskok J. Kauppo,
upskok N Kiiskinen, kapteeni Samuli Tanttu.Teksti: Tapio Paappanen   Kuva: Kari Läfgren


