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PÄÄKIRJOITUS

Suomen sotilaallinen puolustus perustuu jatkossakin yleiseen asevelvollisuuteen, vaikka moni eu-
rooppalainen valtio on siirtynyt asevelvollisuusarmeijasta ammattiarmeijaan. Yleinen asevelvollisuus 
onkin ainoa järkevä tapa hoitaa Suomen sotilaallinen puolustus. Järjestelmä tuottaa suuren reservin, 
joka on välttämätön, mikäli haluamme puolustaa koko valtakunnan aluetta. Lisäksi puolustusvoimat 
saa järjestelmän avulla käyttöönsä kaiken sen osaamisen, jonka yhteiskuntamme tuottaa. Yleinen ase-
velvollisuus on myös erittäin kustannustehokas järjestelmä; kohtuullisella panostuksella on mahdol-
lista rakentaa uskottava puolustuskyky. Vastaavan puolustuskyvyn rakentaminen ammattiarmeijan va-
raan maksaisi huikeasti nykyistä enemmän. Siihen meillä ei ole nyt eikä myöskään tulevaisuudessa 
varaa.

Yleinen asevelvollisuus perustuu kolmeen peruspilariin: tahtoon, taitoon ja välineisiin. Suomessa 
järjestys on nimenomaan tämä. Ammattiarmeijaan perustuvissa puolustusratkaisuissa järjestys on 
päinvastainen.

Maanpuolustustahto on yleisen asevelvollisuuden kivijalka
Yleisen asevelvollisuus perustuu kansalaisten tahtoon puolustaa omaa isänmaataan. Maanpuolus-

tustahto on Suomessa pysynyt korkealla tasolla, vaikka notkahduksia välillä onkin ollut. Euroopassa 
ei liene monta maata, jossa maanpuolustustahto on yhtä vahva kuin Suomessa.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta, MTS, julkaisi joulukuun alussa mielipidetutkimuksen, 
jolla se selvitti kansalaisten mielipiteitä Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Tutkimukses-
saan MTS selvitti myös kansalaisten maanpuolustustahtoa. Jos Suomeen hyökättäisiin, 76 prosenttia 
kannattaa aseellista puolustautumista, vaikka tulos olisikin epävarma. Kysymykseen, olisiko vastaaja 
itse valmis osallistumaan maanpuolustukseen omien kykyjensä ja taitojensa mukaan, kyllä-vastauksen 
antoi peräti 84 % vastanneista. Yleistä asevelvollisuutta kannatti 75 prosenttia, mikä on seitsemän 
prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2013. Myös varusmiesten maanpuolustustahto on palveluk-
sen lopussa tehtävän kyselyn perusteella vahva.

Suomalaisten maanpuolustustahto näkyy myös kansan tukena puolustusmäärärahojen korottami-
selle. MTS:n tutkimuksen mukaan yli puolet, 56 prosenttia, haluaisi korottaa puolustusmäärärahoja 
ainakin jonkin verran. Nousua edellisvuodesta on peräti 24 prosenttiyksikköä. Myös eduskuntapuo-
lueiden kesken vallitsee varsin suuri yksimielisyys siitä, että puolustusmäärärahoja on korotettava. 
Määrärahat ovatkin nousemassa asteittain 150 miljoonalla eurolla vuoteen 2020 mennessä, mikä yl-
läpitäisi nykyisen tason. 

Yleisen asevelvollisuuden kivijalka näyttäsi siis edelleen olevan kunnossa. Hyviin lukuihin ei kui-
tenkaan saa tuudittautua, vaan maanpuolustustahdon hyväksi työtä on tehtävä jatkuvasti. Maanpuo-
lustustahdon ylläpito on huomattavasti helpompaa kuin kerran rapautumaan päässeen maanpuolus-
tustahdon nostaminen entiselle tasolleen. Maanpuolustustahdon ylläpitämisessä nimenomaan reser-
viläisjärjestöillä on keskeinen rooli.

Riittävät kertausharjoitukset ylläpitävät osaamista
Sotilaan taidot asevelvolliset saavat varusmiespalveluksessa ja naisten vapaaehtoisessa asepalve-

luksessa. Asevelvollisten laadukas koulutus on olennainen osa yleistä asevelvollisuutta ja sen uskot-
tavuutta. Reserviläistensä taitoja puolustusvoimat ylläpitää ja parantaa kouluttamalla heitä kertaus-
harjoituksissa ja puolustusvoimien vapaaehtoisissa harjoituksissa. Lisäksi reserviläiset voivat ylläpi-
tää osaamistaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla.

Kertausharjoituksia ei viime vuosina ole juuri ollut. Käskyn ovat saaneet vain harvat ja valitut. Va-
loa tunnelin päässä on kuitenkin näkyvissä: puolustusvoimat on ilmoittanut käskevänsä tänä vuonna 
kertausharjoituksiin noin 18 000 reserviläistä. Määrä ei edelleenkään ole huippuvuosiin verrattuna 
suuri, mutta parannus viime vuosiin verrattuna on kuitenkin selkeä. Reserviläisliitto pitää 18 000 re-
serviläisen kouluttamista vuosittain kertausharjoituksissa ehdottomana minimitasona. Liiton mukaan 
jokaisen reserviläisen tulisi päästä kertaamaan viiden vuoden välein, jolloin todellinen tarve kerta-
usharjoituksille olisi yli kaksinkertainen. Riittävä kertausharjoituskoulutus sekä sitä tukeva vapaaeh-
toistoiminta ja -koulutus ovat olennainen osa puolustuskykymme ja sen uskottavuuden ylläpitämises-
sä.

Materiaali vanhenee
Puolustusvoimien materiaalinen taso on vielä tällä hetkellä kunnossa, mutta kalusto vanhenee koko 

ajan kaikissa puolustushaaroissa. Lähiajan suurimmat haasteet ovat maavoimissa: tykistössä, ilma-
torjunnassa, panssarintorjunnassa, johtamisessa, liikkuvuudessa ja ampumatarvikkeissa. 2020-luvul-
la ovat edessä meri- ja ilmavoimien miljardiluokan hankinnat. Poistuvien miinalaivojen ja ohjusve-
neiden tilalle on tulossa kokonaan uusi monitoimialusten luokka. F/A-18 Hornet –hävittäjien seuraa-
jien hankinnan valmistelu alkanee jo tänä vuonna. Virallinen päätös uusien hävittäjien hankinnasta 
tehtäneen 2020-luvun alussa. Sanomattakin on selvää, että meri- ja ilmavoimien ensi vuosikymmenen 
miljardihankinnat vaativat erillisrahoituksen. Tämä hinta meidän on maksettava, jotta myös välineet 
olisivat kunnossa.

Aluetoimiston päällikkö vaihtui
Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö vaihtui vuodenvaihteessa. Everstiluutnantti Janne Oksanen 

siirtyi reserviin, ja päällikön tehtävät otti vastaan everstiluutnantti Jukka Kentala. Keski-Suomen re-
servipiirien puolesta toivotan Jukka Kentalan tervetulleeksi uuteen tehtäväänsä. Samalla toivotan 
Janne Oksaselle leppoisia eläkepäiviä.

Tahto Ratkaisee

Jouko Hyppönen
puheenjohtaja
Keski-Suomen Reserviläispiiri ry.

Kunnioittavat terveiseni kaikille maanpuolustajille. Erityiset kiitokset sotiemme veteraaneil-le ja lotille näistä-
kin keväisistä päivistä, joita saamme viettää itsenäisessä maassamme sinivalkoisen lipun liehuessa.

Elämä näyttää täältä aluetoimiston päällikön ”konttorista” tarkasteltuna oikein valoisalta. Keski-Suomessa on 
maanpuolustustyölle pitkät ja vahvat perinteet. Olen ehtinyt jo huoma-ta, että nykyiset tehtävien hoitajat koko 
maanpuolustuskentällä kantavat kyseisiä perinteitä kunnialla ja aktiivisella otteella. Henki voittaa miekan! Tästä 
on hyvä jatkaa vahvan maan-puolustushengen vallitessa.

Keski-Suomen aluetoimisto jatkaa toimintaansa tänäkin vuonna aktiivisesti ja parhaansa tehden. Nyt olemme 
osa Panssariprikaatia - uskon, että muutos ei ole ulospäin juurikaan näkynyt muutoin kuin positiivisesti. Meillä 
aluetoimiston sotilailla muutoksen ulkoisina tun-nusmerkkeinä ovat uudet joukko-osastotunnukset, musta ba-
retti ja karvalakki sekä maas-topuvussamme Laguksen nuolet. Omalta osaltamme kannamme Panssariprikaatin 
arvok-kaita perinteitä suurella kunnialla.

Ydinbisneksen äärellä…
Keski-Suomen aluetoimistolla on kolme ydintehtävää. Ensimmäisenä on meidän operatii-vinen tehtäväkoko-

naisuus, joka näyttäytyy kriisiajan valmisteluina ja siihen liittyvinä käy-tännön toimenpiteinä. Näkyvimpänä osa-
na on varmaankin kertausharjoituskoulutus paikal-lispataljoonamme joukoille. Olen erityisen kiitollisena pannut 
merkille sen, miten hienosti Maakuntakomppaniat ovat tässä kokonaisuudessa silmiini näyttäytyneet. Olen saanut 
ta-vata komppanioiden johtohenkilöstön ja sen myötä tullut vakuuttuneeksi - jälleen kerran - meidän reservimme 
osaamisen korkeasta tasosta ja huomannut Maakuntakomppanioissa vallitsevan tekemisen meiningin. Voin myös 
todeta, että Keski-Suomessa eri viranomaiset ovat todella läheisissä väleissä tuottamassa yhteiskunnan kokonais-
turvallisuutta yhteis-toiminnassa. Tätä kokonaisuutta Keski-Suomessa harjoitellaan tulevana syksynä KESKI 15 
harjoituksessa aluehallintoviranomaisten johdolla. Operatiivinen toiminta on Keski-Suomessa hyvällä mallilla.

Toinen iso kokonaisuus tehtävissämme on asevelvollisuuden käynnistäminen ja sehän tapahtuu vuosittain uu-
den ikäluokan kohdalla kutsuntakokonaisuuden avulla. Tulevana syksynä ovat vuorossa vuonna 1997 syntyneet 
nuoret miehet. Aluetoimisto on jo tiukasti tämän kokonaisuuden kimpussa. Tässä alkukeväällä tulee jokainen 
nuori mies saamaan meiltä postia ja siitä se taival sitten yksilöillä alkaakin. Olen ilolla huomannut, miten suurel-
la ammattitaidolla aluetoimistoni henkilöstö tätä asiaa hoitaa. Olen erittäin tyytyväinen myös siihen, että kut-
suntakokonaisuus koetaan Keski-Suomessa meidän yhteiseksi tehtä-väksi. Kutsuntatarkastuksia tekevät terve-
ydenhoidon ammattilaiset ovat hienosti mukana kuten myös etsivän nuorisotyön ja vastaavien organisaatioiden 
edustajat. Moni viranomai-syhteistyöllä on mahdollista tukea nuoria aikuiselämän kynnyksellä. Haastan kaikki 
maan-puolustustyötä tekevät antamaan tukensa kutsuntojen järjestämiseksi omilla paikkakunnil-laan. Aluetoi-
miston päällikkönä pidän kutsuntatapahtumaa erittäin arvokkaana tapahtuma-na.

Kolmantena suurena kokonaisuutena aluetoimiston tehtävissä näyttäytyy maanpuolustus-työ. Työ, joka on kai-
ken perusta. Työtä, jota me teemme yhdessä muun muassa eri järjes-töjen kanssa. Työ, jonka tavoitteena on 
maanpuolustustahdon ylläpitäminen sekä sen lujit-taminen ja lisääminen. Ilman tahtoa ei ole mitään. Siksi tähän 
haluan kiinnittää tässäkin erityistä huomiota.

Tahto - Taito - Välineet
Kuvitelkaa mieleenne kolmio, joka on pystysuunnassa jaettu kolmeen yhtä korkeaan osaan. Alimmaisessa 

osassa lukee sana Tahto, keskimmäisessä osassa sana Taito ja ylhäällä lukee Välineet. Tällaisen kolmion avul-
la olen usein kertonut, mistä Puolustusvoi-missa ja maanpuolustamisessa on oikein kyse. Joissakin yhteyksissä 
kolmiossa saattavat sanat Tahto ja Välineet olla toisin päin, mutta meillä ei. Tahto on kaiken perusta ja se kan-
nattelee myös tätä kolmiota.

Tahto on yhteinen asiamme. Maanpuolustustahdon ylläpitäminen ja lujittaminen on koko yhteiskunnan asia. Se 
lähtee meistä kaikista - kodeista, päiväkodeista, kouluista - kaikkial-ta. Maanpuolustamisen - siis kokonaisturval-
lisuudesta huolehtimisen Tahto on meidän asiamme - ei minun, eikä sinun, vaan meidän. Tätä tahtoa, tätä halua 
hoitaa oma osuus maanpuolustamisessa peräänkuulutan voimakkaasti. 

Maailman paras kynnysasejärjestelmä - yleinen asevelvollisuus ja sen myötä kokonaistur-vallisuuden kenttä 
hyödyntää meidän kaikkien osaamista. Puolustusvoimat osaavat koulut-taa sotilaallisen maanpuolustamisen tai-
dot, mutta ei kuitenkaan mitenkään pärjää ilman niitä taitoja mitä muu yhteiskunta reserviläisillemme opettaa. 
Taitokin on yhteinen asiam-me. Meidän pitää hyödyntää toistemme osaamista - vain niin me voimme pärjätä. 
Tässä on tärkeätä, että puhallamme kokonaisturvallisuuden yhteiseen hiileen avoimessa toisi-amme tukevassa 
ilmapiirissä. Suomi tarvitsee meidän kaikkien panosta.

Tehtäviemme täyttämiseksi me kaikki tarvitsemme asianmukaiset, ajantasaiset, laaduk-kaat ja tehokkaat vä-
lineet. Tämä koskee myös Puolustusvoimia - uskottava puolustuskyky tarvitsee myös uskottavan välineistön. 
Puolustusvoimat tulevat aina tarvitsemaan yhteis-kunnan tukea materiaali- ja kalustohankintoihin. Täällä alue-
toimistossa me luotamme sii-hen, että uskottavan puolustuskyvyn säilyttämiselle myös välineiden osalta, on laaja 
yh-teiskunnallinen tuki.

Säilyttämisen arvoista
Alati muuttuvassa ja eteenpäin menevässä ja joskus epävarman tuntuisessakin maailmas-sa on tärkeätä nähdä 

ne asiat, jotka ovat säilyttämisen arvoisia. Yleinen asevelvollisuus on yksi tällainen peruspilari. Tämä peruspilari 
koskettaa meistä jokaista sukupuolesta riippu-matta. Näin Puolustusvoimat on aidosti osa yhteiskuntaa, ei irral-
linen saareke. Tällä sei-kalla on positiivista vaikutusta meidän niin ulkoiseen kuin sisäiseenkin turvallisuuteen.

Ydinviestini on se, että toimimalla laajasti yhteistyössä rakennamme entistäkin parempaa Suomea. Tässä ko-
konaisuudessa aluetoimisto keskittyy erityisesti Tahtoon ja Taitoon. Tässä meitä auttavat muun muassa tämän 
lehden lukijat!

”Mitä lieneekin aarteita Suomessa, toki kallehin on vapaus.”

Aurinkoista maanpuolustuksen kevättä kaikille!

Everstiluutnantti Jukka Kentala
Keski-Suomen Aluetoimiston päällikkö
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Helsingin yliopiston ylioppilaat 
Walter Horn ja Bertel Paulig joulun 
alla 1914 ottivat yhteyttä Ruotsin 
valtiojohtoon suomalaisten koulut-
tamiseksi sotilasjohtajiksi.  Ruot-
si halusi pysyä maailmansodassa 
puolueettomana ja kieltäytyi kou-
luttamasta millään tavalla suoma-
laisia opiskelijoita sotilaiksi.  Horn 
ja Paulig kääntyivät Tukholmassa 
Saksan keisarikunnan lähettilään 
puoleen.  Jo helmikuun alussa Sak-
sasta tuli vastaus.  Tieto siitä, että 
Saksa suostui antamaan suomalai-
sille, oli jo vuotanut ja ennenkuin 
kirjallinen tieto oli Suomessa peril-
lä, ensimmäiset vapaaehtoiset oli-
vat jo matkalla.Näin alkoi jääkäri-
koulutus.  

Pfadfinder - kurssi
Aluksi kurssi naamioitiin partio-

poikakurssiksi ja ensimmäisiä jää-
käreitä kutsutaankin Pfadfindereik-
si. Kurssia jatkettiin moneen ottee-
seen ja sitä kesti heinäkuun alkuun, 
kunnes koulutusta päätettiin laa-
jentaa ja värvätä kurssille muitakin 
kuin jo saapuneet noin 190 ”partio-
poikaa”.

Jääkäreitä perusteellisesti tut-
kineen Matti Lauerman mukaan 
Pfadfinder –kurssille osallistui vain 
viisi hämäläistä, lähinnä Hämäläis-
Osakuntaan liittynyttä ylioppilasta. 
Jos näin todellakin on, neljä hämä-
läistä oli kotoisin nykyisen Kes-
ki-Suomen maakunnan alueelta.  
Hämäläis-osakunnassa Hämeeksi 
käsitettiin koko historiallinen Hä-
meen maakunta Uudeltamaalta 
aina Pihtiputaalle saakka.

Hyppölä ja Weijo Keski-
Suomesta ensimmäisinä

Ensimmäisenä keskisuomalai-
sena pataljoonaan liittyi 25.2.1915 
Jämsän Alhojärven Tellärin talon 
poika Kalle Hyppölä.

Toisena keskisuomalaisena 
Lockstedter Lageriin saapui korpi-
lahtelainen Einari Weijo 27.2.1915.  
Kolme päivää myöhemmin saapui 
jämsäläinen Knut Solin.  Jyväsky-
läläinen Ossian Wikström saapui 
leirille 25.4.  Se viides hämäläinen 
Pfadfinder oli Kalervo Kari Kalvo-
lasta.  Kari haavoittui Viipurin tais-
telussa 28.4.1918 vaikeasti ja kuoli 
vammoihinsa 9.5.1918.  kaikki em. 
keskisuomalaiset olivat jo valmii-
na Saksassa opiskelemassa taikka 
harjoittelijoina eri tehtaissa.  Solin 
ja Wikströn tulivat Chemnitzistä 
ja ystäväpiirissä heitä kutsuttiinkin 
tsemnitsiläisiksi.

Solin ja Wikström määrättiin 
1.9.1915 perustettuun jääkäripio-
neerikomppaniaan. Molemmat pa-
lasivat jääkäreiden pääjoukon mu-
kana Suomeen 25.2.1918, Solin 

kapteeniksi ja Wikström yliluut-
nantiksi ylennettynä.  Solin komen-
si X jääkäripataljoonaa Tampereen 
ja Viipurin taisteluissa.  Wikström 
haavoittui 28.3. 1918 Kalevankan-
kaalla johtaessaan XII jääkäripio-
neeripataljoonan 1. komppaniaa.  
Pataljoona oli koottu Jyväskylän 
suojeluskuntapiirin asevelvollisis-
ta.

Einari Weijo ja Kalle Hyppölä 
palasivat pääjoukon mukana Suo-
meen Weijo kapteeniksi ja Hyppö-
lä luutnantiksi ylennettynä.  Weijo 
määrättiin VIII jääkäripataljoonaan 
komppanianpäälliköksi ja hän osal-
listui vapaussodan taisteluihin Rau-
dussa.  Kalle Hyppölä joutui taas 
Kristiinan krenatööripataljoonan 3. 
komppanian päälliköksi.  Sen mu-
kana hän osallistui taisteluihin Sa-
takunnan ja Hämeen rintamilla.

Viron vapaussota, 
Aunuksen retki ja talvisota

Weijo osallistui vapaussodan jäl-
keen Viron vapaussotaan sekä Au-
nuksen retkeen 1919.  Samaan ret-
keen osallistui myös Kalle Hyppö-
lä.  Kalle Hyppölä ja Einari Weijo 
osallistuivat vielä talvisotaan rinta-
makomentajina: Hyppölä pataljoo-
nan komentajana Suomussalmella 
ja Kuhmossa; Weijo rykmentin ko-
mentajana Laatokan pohjoispuolen 
mottisodassa.  Weijo rykmentin re-
seviläiset olivat pohjoiskarjalaisia 
metsätyömiehiä ja maanviljelijöitä.  
Vihollinen piti joukkoa Suomen ar-
meijan valiojoukkona sen ilmesty-
essä aina paikalle, kun vihollinen 
yritti murtautua moteista ulos.

Solin ja Wikströn olivat soti-
en ajan sotateollisuuden palveluk-
sessa.  Maj Hyppölä kuoli vuonna 
1944, ev Solin 1950, ev Weijo 1954 
ja maj Wikström.  Hyppölä on hau-
dattu Tampereelle, Wikström Fors-
saan, Solin Jämsään ja Weijo Kor-
pilahdelle.  Ainakin Solinin ja Wei-
jon haudoille sytytetään 25.2.2015 
kynttilät osoituksena siitä, että näi-
den ”partiopoikien” työtä isänmaan 
hyväksi ei ole unohdettu.

Martti Porvali
JP 27:n Perinneyhdistyksen 
Keski-Suomen osaston puheen-
johtaja

Sarja jääkäreistä jatkuu lehden 
seuraavassa numerossa.

Partiopoikakurssista se alkoi - 100 vuotta kulunut 
jääkärikoulutuksen alkamisesta

Eversti Einari Weijo.

Suomalainen jääkäripioneeri 
Saksaassa 1915-1918.

Jääkärikoulutukseen lähtö edellytti rohkeutta kohdata suurta tun-
tematonata. Kuvassa koulutukseen lähtijöitä hiihtämässä Meren-
kurkun yli.

Rohkeutta tarvittiin

Koulutuksella ryhtiä riviin

Lauri Malmbergin piirros saksalaisen sotilaskomennon vaikutuk-
sesta suomalaiseen vapaehtoisjoukkoon.

Maavoimien vuosipäivänä muisteltiin jääkäreitä
ja nautittiin vesirinkeleistä 24.2.2015

Keski-Suomen Aluetoimisto jär-
jesti ensimmäisen maavoimien 
vuosipäivätilaisuuden Jyväskyläs-
sä ravintola Aimossa. Maavoimien 
vuosipäiväksi on valittu 24.2. mm. 
siksi, että historian valossa voidaan 
katsoa maavoimien elinkaaren 
käynnistyneen ko. päivänä vuonna 
1555. Tuolloin Kustaa Vaasa antoi 
määräyksen perustaa suomalaisia 
joukkoja itärajan turvaksi. Tähän 
samaan yhteyteen sattuu myös so-
tilasläänien ja sotilaspiirien perin-
nepäivä. Kaiken lisäksi myös Jää-
käriliikkeen syntymisen historia on 
lähellä tätä päivää. 25.2.2015 tulee 
kuluneeksi tasan 100 vuotta siitä, 
kun ensimmäisten jääkäreiden kou-

lutus Saksassa käynnistyi. - Näin 
meillä on jatkossa Maavoimien 
vuosipäivän ”lipun” alla tilaisuus 
viettää myös perinnepäivää, totesi 
aluetoimiston päällikkö evl Jukka 
Kentala tervehdyspuheessaan hie-
man vajaalle sadalle tilaisuuteen 
saapuneelle vieraalle.

Jääkärit ovat antaneet Suomen 
nuorisolle testamenttinsa vuonna 
1975. Siinä todetaan mm. seuraa-
vaa: ”Joukkoomme kuului miehiä 
Suomen kaikista maakunnista, sen 
jokaisesta puolueesta, molemmista 
kieliryhmistä ja yhteiskunnan kai-
kista kerroksista. Pataljoonamme 
riveissä seisoivat rinnakkain talon-

poika ja torppari, insinööri ja työ-
mies, rehtori ja koulupoika. Meitä 
yhdisti voimistuva usko Isänmaam-
me vapautumiseen ja tahto taistella 
sen puolesta.”

Herra nimeltä Fredrik  
Adolf Wetterhoff

Jaakko Rinne piti juhlaesitelmän 
nostaen esiin jääkäreiden toimin-
taan paljon vaikuttaneen Fredrik 
Adolf Wetterhoffin. Tämä ”monis-
sa liemissä keitetty” aktiivinen toi-
mija vaikutti omalla persoonallisel-
la tyylillään saksalaisiin niin, että 

suomalaiset vapaaehtoiset tulivat 
saamaan Saksassa haluamaansa so-
tilaskoulutusta. 

Wetterhoffin poliittinen asenne 
oli varhain muodostunut venäläis-
vastaiseksi ja 1903 hän oli santar-
mien kirjoissa ”tunnettu vallanku-
mouksellinen”. Seuraavan vuosi-
kymmenen alussa hänen kaupun-
ginviskaalin virkaura päättyi ro-
mahdukseen; suureellista elämää 
viettänyt herra oli onnistunut sotke-
maan raha-asiansa niin, että häntä 
epäiltiin kavalluksesta. 1913 Wet-
terhoff siirtyi Berliiniin perustaen 
sinne lakiasiantoimiston.

Kun ensimmäinen maailmansota 
alkoi, Wetterhoff pestautui saksa-
laisten palvelukseen. Hän ilmestyi 
vuonna 1914 saksalaiseen yleis-
esikuntaan ilmoittautuen Suomen 
kysymysten erityisasiantuntijaksi. 
Hänen itsetuntonsa oli korkealla 
ja hän ei kaihtanut esittää rohkei-
ta mielipiteitään mm. siitä kuin-
ka itärintamalla sotaa tulisi käydä. 
Hän omasi erinomaiset diplomaat-
tiset kyvyt ja taidon käsitellä hy-
vin saksalaisia vaikka hänellä ei 
ollut toimintaansa mitään virallisia 
valtuuksia. Hän loi suhteet Saksan 
ulkoministeriöön ja esitti rohkei-
ta suunnitelmia mm. saksalaisten 
maihinnoususta Suomeen. 

Suomalaisten vapaaehtois-
ten koulutuskysymys ratkaistiin 
26.1.1915 Saksan sotaministeriös-
sä pidetyssä kokouksessa. Saksa 

suostui ottamaan vastaan 200 nuor-
ta suomalaista miestä neljän viikon 
mittaiselle kurssille. Näin sai al-
kunsa Pfadfinder-kurssi Saksassa 
Lockstedtin leirialueella. Wetter-
hoff toimi Saksassa ja tapasi mm. 
Tukholmassa suomalaisten polii-
tikkojen luottomiehenä vaikutta-
neen Herman Gummeruksen. Hä-
nen kanssaan tiiviisti asialla olivat 
myös herrat Walter Horn ja Gustav 
Paulig, jotka Ostrabotnialla mar-
raskuun 20. päivänä 1914 pitämäs-
sään kokouksessa olivat päättäneet 
ryhtyä selvittämään mahdollisuutta 
saada suomalaisille sotilaskoulu-
tusta ulkomailta. 

Juhlayleisö kuuntelee evl Jukka Kentalan tervehdyssanoja.

Kahvia ja vesirinkeleitä

Jääkärimerkki vahvistettiin 
Sotaministeriön käskylehdellä 

28/1919. 
Ensimmäiset 300 numeroitua 
merkkiä luovutettiin jääkärien 

paluun muistojuhlassa
Helsingissä 25.2.1919.

Talvisodan taistelut riehuivat Laatokan Karjalan mottisota-alueella 
Itäisessä Lemetissä. Suomalaisten Jääkäripataljoona 4 valmistau-
tui 25.2.1940 tehtäväänsä ja pataljoonan taistelijat nauttivat kahvin 
ja vesirinkelin ennen taisteluun lähtöä. Pataljoonaa komensi maju-
ri Matti Aarnio (”Motti-Matti”).

Vastaavasti maavoimien vuosipäiväjuhlan vieraat nauttivat kahvin 
ja vesirinkelin juhlan päätteeksi 24.2.2015.

Teksti: Tapio Paappanen
Kuvat: Pekka Könkkölä, Tapio Paappanen
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Piiritoimisto 
Gummeruksenkatu 7, 40100 Jyväskylä 
Verkkosivut: www.ksrespiirit.fi

Piirien toiminnanjohtaja  
reseriupseeripiiri@ksrespiirit.fi 
reservilaispiiri@ksrespiirit.fi 
Tapio Paappanen 0400 626 695 
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 
Vitsakuja 3 
42700 Keuruu

Verkkotoimittaja 
kari.j.lofgren@gmail.com 
Kari Löfgren 0400 163 470 
Koppalantie 10 
40270 Palokka

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry 
Puheenjohtaja 
Santeri Heinonen  040 829 5697 
Vapaaherrantie 17 D 9 
40320 Jyväskylä

1. Varapuheenjohtaja 
Kari Hämäläinen  040 774 1596 
Laiduntie 1 
44500 Viitasaari

2. Varapuheenjohtaja 
Petri Ruotsalainen 040 588 1371 
Ukontie 4 A 1 
40270 Palokka 

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 
Mika Pakkanen 040 500 7642 
Mastonkaari 32 
40640 Jyväskylä 
Jämsä 
Hannu Karjalainen     050 549 1822 
Vanamokuja 6 
42100 Jämsä 
Kannonkoski 
Frans Eero Leppänen 040 730 1440 
Jauhosaarentie 10 
43300 Kannonkoski 
Karstula 
Jukka Markkanen 0400 343 172 
Kaarinantie 6 
43500 Karstula 
Keuruu 
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 
Tero Tamminen 040 592 2311 
Riihikoirankuja 3 
43100 Saarijärvi 
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 
Kauko Ikäheimonen     040 582 4167 
Verottajankatu 3 A 4 
44640 Kymönkoski 
Varapuheenjohtaja 
Keijo Häkkinen     040 833 7505 
Kuikantie 459 
41140 Kuikka 
 
Yhdistysten puheenjohtajat tai yhteyshenkilöt 
Haapamäki 
Timo Kaijanmäki 0400 517 347 
Vaissilantie 73 
42820 Riiho 
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 
Antero Seppälä 040 569 7091 
Tarvajärventie 253 
42100 Jämsä 
Karstula 
Jukka Markkanen 0400 343 172 
Kaarinantie 6 
43500 Karstula 
Keski-Suomen Sotilaspoliisikilta 
Jan Niukkanen 040 551 4281 
Ainolankaari 9 C 13 
40520 Jyväskylä  
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 
Panu Heikkinen 040 721 2831 
Syväjärventie 187, 41180 Vehniä 

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 Pihtipudas 
Saarijärvi 
Jesper Kristiansson  0400 418 199 
Pitkäkatu 38-42 A 16 
40700 Jyväskylä 
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 Antti Mustonen 0400 222 710 
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 
Keskustie 29 B 
41520 Hankasalmi

Maanpuolustusnaisten Liitto ry, Keski-Suomen piiri ry 
Puheenjohtaja 
Tiina Ronkainen 040 577 9336 
Kukkumäentie 20 E 48 
40620 Jyväskylä 
1. Varapuheenjohtaja                     2. Varapuheenhohtaja 
Leena Hietala    040 416 1250          Tarja Maukonen 050 595 3298 
Heikinkatu 4 A 17                              Antennikatu 47 
40100 Jyväskylä                                40460 Jyväskylä

Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n Keski-Suomen piirin jäsenyh-
distysten puheenjohtajat 
Jyväskylä 
Leena Hietala 040 416 1250 
Heikinkatu 4 A 17 
40100 Jyväskylä 
Keurusseutu 
Elina Tuori-Lahti 040 962 1624 
Kalliotie 9 
42700 Keuruu 
Saarijärvi 
Eija Harju 040 745 4048 
Myllymäentie 1226 
43100 Saarijärvi 
Äänesseutu 
Arja Markonsaari  040 715 1968 
Peltokuja 9 
41230 Uurainen

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

Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Hämeen maanpuolustuspiirin 
Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikön päällikkö 
Riku Tenhunen, riku.tenhunen@mpk.fi 040 751 5233 
PL 7, Immolantie 9, 41161 Tikkakoski 
Koulutuspäällikkö KSKOTU ja IPP 
Jukka Särkinen, jukka.sarkinen@mpk.fi 040 561 5774 
Ilmapuolustuspiirin piiripäällikkö 
Kari Janhunen 040 579 1285 
Pehtoorinkuja 5, 62200 Kauhava

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2015



Keski-Suomen Maanpuolustaja1/2015 5

Tästähän se Keski-Suomen 
Koulutus- ja tukiyksikön vuosi 
2015 sitten lähtee käyntiin!

Viimeisinkin puolustusvoimauu-
distuksen määräämä supistus tääl-
lä Keski-Suomessa on saatu pää-
tökseen ja Pioneerirykmentin lip-
pu laskettiin joulukuun viimeisenä 
päivänä 2014. Tilaisuus oli arvokas 
sekä haikea, silti oli hauska tavata 
vanhoja palvelustovereita vuosien 
varrelta ja muistella mennyttä ai-
kaa Keuruulla.

Puolustusvoimauudistus on vai-
kuttanut merkittävästi Keski-Suo-
meen, onhan täältä lakkautettu kak-
si varuskuntaa joiden tiloja ja alu-
eita KSKOTU käytti eri kurssien 
tarpeisiin. Yhteistyö näiden jouk-
ko-osastojen kanssa oli jo vakiin-
tunut vuosien varrella ja näin ol-
len joukko-osastojen toimintatavat 
sekä yhteistyökumppanit olivat tut-
tuja. Kiitos kuluneista vuosista ja 
menestystä uusiin tehtäviin. 

Vaikkakin näinkin merkittäviä 
muutoksia on vuodenvaihteessa ta-
pahtunut, eivät muutokset vaiku-

ta Keski-Suomen Koulutus- ja tu-
kiyksikön toimintaa merkittävästi. 
Maanpuolustuspiirin rajat muuttui-
vat vuodenvaihteessa ja se toi mu-
kanaan siirron uuteen maanpuo-
lustuspiiriin, tänä päivänä Keski-
Suomen Koulutus- ja tukiyksikkö 
kuuluukin Hämeen Maanpuolus-
tuspiiriin. Ilmasotakoulu jatkaa toi-
mintamme päätukijana ja yhteis-
työ Keski-Suomen Aluetoimiston 
kanssa jatkuu kuten edellisinäkin 
vuosina. Sotilasläänien lakkautta-
minen taasen siirsi vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyön johtovastuun 
Keski-Suomessa Panssariprikaatin 
apulaiskomentajalle. Everstiluut-
nantti Jannen Oksasen siirryttyä re-
serviin aluetoimiston johtoon astui 
minulle hyvinkin tuttu everstiluut-
nantti Jukka Kentala. Evl Kentala 
kantaakin alueellisen vastuun va-
paaehtoisesta maanpuolustustyöstä 
täällä Keski-Suomessa. Menestystä 
Jannelle reserviin ja toivotan Jukan 
tervetulleeksi ”riviin”.

Haasteena amunnat ja 
henkilöstö ennallaan

Kuluvan vuoden suurimpana 
haasteena tulee olemaan ammun-
tojen toteuttaminen. Jyväskylän 
Varuskunnan ampumaradoilla ei 
voida ampua kaikkia ampumaoh-
jelmiston mukaisia rynnäkkökivää-
riammuntoja, näin ollen Maakunta-
komppanian aseenkäsittelykurssi-1 
on jouduttu vaihtamaan tukiase-
kurssiksi sekä Taktiset- pistooli, ki-
vääri ja haulikkokurssit joudutaan 
joko perumaan tai toteuttamaan toi-
saalla. Suureena haaveena onkin, 
josko saisimme joskus myös tänne 
Tikkakoskelle radan jolla voidaan 
ampua myös lyhyiltä etäisyyksiltä 
niin RK:llä kuin pistoolillakin.

Toinen toimikausi tässä tehtä-
vässä onkin jo vilkkaasti liikkeellä. 

Vuoden ensimmäinen suunnittelu-
tilaisuus toteutettiin 24.1.2015 KS-
KOTU-yksikön tiloissa Tikkakos-
kella. Kutsuttuja osallistujia saapui 
tilaisuuteen kolmisenkymmentä. 
Tilaisuuden aikana laadittiin vuo-
den 2016 alustavatukitarve-esitys 
ja se on jo luovutettu Ilmasotakou-
lulle ja Keski-Suomen Aluetoimis-
tolle lausuttavaksi.

Vuoden 2016 suunnitelmaa kä-
sitellään seuraavan kerran kurs-
sinjohtajien kanssa 18.4.2015 
KSKOTU:n suunnittelukokoukses-
sa Tikkakoskella. Tässä tilaisuu-
dessa laaditaan kurssien budjetit 
sekä viimeistellään vuosi 2016 lo-
pulliseen asentoonsa. 

MPK:n henkilöstö täällä Tik-
kakoskella pysyy ennallaan. Riku 
Tenhunen toimii yksikön päällik-
könä, Jukka Särkinen koulutuspääl-
likkönä ja huoltopäällikkönä jatkaa 
Erkki Karvinen, tuttu mies teille 
hänkin. Erkin työpanos KOTU-
yksikön materiaalin- ja varastohal-
linnassa on korvaamaton. Muistu-
tankin ”Kotulaisia”, että Erkki on 
vapaaehtoistoimija, hän ei ole aina 
paikalla toimipisteellämme ja va-
rastolla asiointi on aina sovittava 
riittävän ajoissa hänen kanssaan. 

Yli 47 000 osallistui 
kursseille vuonna 2014

Kokonaisuudessaan Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistys järjesti vuo-
den 2014 aikana yli 1800 kurssia ja 
koulutukseen osallistui yli 47 000 
henkilöä.

Keski-Suomen Koulutus- ja tuki 
yksikkö saavutti vuodelle 2014 
asetetut koulutustavoitteet. Kurs-
seja toteutettiin 82 kappaletta, kou-
lutettiin lähes 2400 kurssilaista ja 
kurssivuorokausia kertyi hieman 
yli 4000 vuorokautta. Kaikkien 
kurssipalautteitten keskiarvo oli 
4,2 tavoitteen ollessa 4,0. Kurssien 
johtajat, kouluttajat sekä kurssivää-
pelit vastasivat kurssien toteuttami-
sesta. Kanssanne oli helppo työs-
kennellä ja tulokset puhuvat puo-
lestaan. Hyvää Työtä, kaikki kurs-
sien vastuuhenkilöt!

Tätä kirjoittaessa on kursse-
ja toteutettu jo kuusi kappaletta, 
suurimpana niistä Keski-Suomen 
Aluetoimiston tilaama vapaaeh-
toinen harjoitus, osallistujia näil-
lä kursseilla on ollut jo reilu sata, 
tavoitehan on kuluvalle vuodelle 
2100 kurssilaista.

NASTA-harjoitus suurin 
ponnistus

Kuluvan vuoden suurin tapahtu-
ma tulee olemaan Naisten Valmi-
usliiton NASTA-harjoitus. Harjoi-
tus toteutetaan 18.–20 syyskuuta ja 
Tikkakoskelle osallistuja odotetaan 
saapuvan yli kolmesataa Naisten 
Valmiusliiton kurssilaista. Harjoi-
tus on saanut nimekseen Syyslento 
2015. Viikonlopun aikana toteute-
taan kymmenen eri varautumiseen 
ja turvallisuuteen liittyvää kurssia. 
Kursseille voi ilmoittautua maa-
nantaista 27.4.2015 alkaen.

Maanpuolustusjuhla 
Jämsässä ja 
valtakunnallinen 
itsenäisyyspäivän paraati 
Jyväskylässä

Toinen suuri tapahtuma on Kes-
ki-Suomen Maanpuolustusjuhla 7.-
8. elokuuta Jämsässä. Tuolloin MP-
juhlan tukikurssille tarvitsemme lä-
hes 90 osallistujaa. MPK toteuttaa 
juhlassa kunniavartiot, Suomen li-
pun lippuvartion, veteraanien sekä 

maanpuolustusjärjestöjen lippulin-
nan. Merkitkää päivämäärä kalen-
tereihinne ja tulkaa kantamaan Ve-
teraanien ja Maanpuolustusjärjes-
töjen lippuja Maanpuolustusjuhlan 
katselmuksessa ja ohimarssilla!

Muistakaa myös, että Itsenäi-
syyspäivän valtakunnallinen pa-
raati järjestetään 6. joulukuuta Jy-
väskylässä myös tähänkin paraatiin 
asettaa KSKOTU lippulinnan.

Tutustukaa MPK:n kevään 2015 
kurssivalikoimaan ja ilmoittautu-
kaa kurssille MPK:n tietojärjestel-
mässä.

Toivotan lukijoille turvallista ke-
vätkautta!

KSKOTU-yksikön päällikkö
Riku Tenhunen

Alkava vuosi toi siirron Hämeen maanpuolustuspiiriin
Vuoden suurin tapahtuma on naisten NASTA-harjoitus syyskuussa

MPK:n KSKOTU-ykiskön pääl-
likkö Riku Tenhunen

Muutaman vuoden tauon jälkeen 
Ilmapuolustuspiirin keskinen alue 
aloitti jälleen toimintansa. Alue on 
tärkeässä roolissa lähellä Ilmavoi-
mien esikuntaa ja Ilmasotakoulua. 
Allekirjoittanut aloitti tämän alu-
een koulutuspäällikkönä 1.1.2015. 
Toimin edelleen myös KSKOTU-
yksikön koulutuspäällikkönä. 

Keskinen koulutusalue vastaa 
Ilmapuolustuspiirin koulutuksesta 
Keski-Suomen alueella. Pääkou-
lutuspaikka on Ilmasotakoulu Tik-
kakoskella. Kursseja järjestetään 
muuallakin paikallisen halukkuu-
den ja mahdollisuuksien mukaan. 
Koulutusalueen aluerajat yhtyvät 
Ilmasotakoulun vastuualueen ra-

joihin.
Ilmasotakoulu on tilannut Ilma-

puolustuspiirin keskiseltä alueelta 
vuodelle 2015 seitsemän VEH-pe-
rusteista kurssia. Näille kursseille 
Ilmasotakoulu kutsuu itse koulutet-
tavat ja Ilmapuolustuspiiri asettaa 
osan kouluttajista. Tällä hetkellä 
tukeudumme paljolti Ilmapuolus-
tuspiirin muiden alueen koulutta-
jiin, mutta kouluttajien rekrytointi 
myös keskiselle alueelle on käyn-
nissä. Jos siis olet halukas osallis-
tumaan kouluttajana myös Ilma-
puolustuspiirin tapahtumiin, ota 
yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Koulutustapahtumat keskittyvät 
pääasiassa Ilmavoimien tukikoh-
tien toimintaan, joista esimerkki-
nä tukikohdan ilmatorjunta, -vies-
ti, -ICCS, -linnoittaminen, -huolto, 
-lentotekniikkakurssit. 

Muita tapahtumia vuoden 2015 
aikana ovat Ilmailusta Ammat-
ti –tapahtuma Ilmasotakoululla 
21.5.2015 ja Suomen Lentopelas-
tusseuran koulutustarkastus Tikka-
koskella 3.-5.7.2015

Ilmapuolustuspiirin 
keskinen koulutusalue 
aloitti

Ilmapuolustuspiirin keskisen 
alueen koulutuspäällikkö
Jukka Särkinen

Lyhyen etäisyyden ammunnat ovat vuoden 2015 haaste.

Maanpuolustusjärjestöjen lippulinna Kannonkoskella v. 2014.

Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö järjestää 
esitelmätilaisuuden keskiviikkona 18.3.2015 kello 
16.00  Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksessa 

Martti Ahtisaari salissa,
 osoite Mattilanniemi 2, Jyväskylä.

Puolustusvoimain komentaja 
kenraali Jarmo Lindberg esitelmöi aiheenaan

 
Puolustusvoimat kouluttaa ja kasvattaa.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Tervetuloa!

Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö

Puolustusvoimat 
kouluttaa ja kasvattaa

Puolustusvoimain komentaja kenraali Jarmo Lindberg.

Testamentin kohdetta
harkitsevalle

Keski-Suomen maanpuolustussäätiö
tukee vapaaehtoista maanpuolustusta

Moni kansalainen harkitsee, mihin tarkoitukseen hän testa-
menttaa omaisuutensa. Aina ei ole lasta tai muuta läheistä, jolle 
perinnön siirtyminen tuntuu luontevalta.

Yksi luonteva mahdollisuus on muistaa vuonna 1991 perus-
tettua Keski-Suomen maanpuolustussäätiötä.  Se on maakun-
nan reserviläisjärjestöjen perustama rekisteröity säätiö, joka 
pääomiensa tuotoilla tukee perustajajärjestöjensä toteuttamaa 
vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Säätiö edistää myös muita 
vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyviä toimintoja. Se jakaa 
nykyisin vuosittain näihin tarkoituksiin 20 000 – 30 000 euroa.

Säätiön pääoma on karttunut lähinnä yritysten vuosittaisil-
la lahjoituksilla. Yksityisten kansalaisten lahjoitukset ovat yhtä 
tervetulleita.

Säätiön pääomien kasvattaminen osaltaan turvaa maanpuo-
lustushenkeä ja -valmiutta tulevaisuuden Keski-Suomessa, maa-
kunnassa, jonka miehet ja naiset ovat antaneet aikanaan esimer-
killisen   panoksensa isänmaamme vapauden turvaamiseksi.

Säätiöön on mahdollisuus perustaa lahjoittajansa nimeä 
kantava osio.

Keski-Suomen maanpuolustussäätiön huomioivan testa-
mentin voi laatia samaan tapaan kuin minkä muun tahansa 
testamentin.

Säätiölle omaisuuttaan testamenttaajan ei tarvitse keskus-
tella säätiön edustajien kanssa, jos hän ei tunne tähän tarvetta, 
mutta jos hän haluaa selvitellä asiaa säätiön edustajien kanssa, 
yhteyden voi ottaa täysin luottamuksellisesti säätiön varain-
hoitajaan Juhana Jackseniin, puhelin 050-426 83 22 tai asia-
mieheen Kari Kilpeläiseen, puhelin 040-486 3254.
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Keski-Suomen aluetoimistoon 
kokoontui 13.1.2015 maanpuolus-
tusväen ydinjoukkoa kuulemaan 
mitä pv-uudistus sotilasläänien 
lakkauttamisen jälkeen tarkoittaa. 
Panssariprikaatin apulaiskomentaja 
eversti Jukka Orava tiedotti tämän 
vuoden alussa voimaan tulleista 
käytännöistä.

Ennen varsinaista asiaa eversti 
Orava luotasi katseet vuoden 1939 
kesään, jolloin Suomessa vietet-
tiin intiaanikesää. Takana oli vuo-
sikymmen, jonka aikana silloiselle 
puolustuslaitokselle ei ollut herunut 
rahallista saati sitten kalustollista 
tukea valtiovallan toimesta, koska 
uskottiin vahvasti siihen, että sotaa 
ei tule. Tapahtumat kuitenkin lop-
pukesästä veivät nopeasti Suomen 
tilanteeseen, jossa jouduttiin taiste-
luun puutteellisin välinein. Verta-

uskohtana eversti Orava 
otti esille 1990-luvun, 
jonka aikana jo opittiin 
uskomaan, että Euroop-
pa on rauhan tyyssija ja 
sodat on sodittu. Puo-
lustusvoimien määrära-
hoihin on voitu kohdis-
taa leikkauksia ja lykätä 
tärkeitä kalustohankin-
toja. Kaikki kuitenkin 
muuttui vuoden 2014 
keväällä. Suomella on 
edessään merivoimien 
aluskannan uudistami-
nen, ilmavoimien hävit-
täjähankinta ja maavoi-
mien kalustolliset han-

kinnat. Näiden lisäksi puolustus-
voimien normaali toiminta edellyt-
tää vuosittaisia 50 miljoonan euron 
tasokorotuksia niin, että saadaan 
rattaat jauhamaan koulutuksellis-
ta tulosta esimerkiksi lisääntyvien 
kertausharjoitusten myötä.

Aluejärjestelmä

Puolustusvoimien aluejärjestel-
mä luotiin jo 1930-luvulla ja edel-
leen se on olemassa. Vuoden 2015 
alkaen em. järjestelmä on sellaises-
sa asennossa, että Panssariprikaatin 
toiminta-alue muodostaa sotilas-
alueen ja prikaatin apulaiskomen-
taja vastaa seuraavista asioista:

- alueen operatiivisesta suunnit-
telusta = suunnitelmat poikkeus-

olojen varalle
- yhteistoiminta viranomaisten 

kanssa (hätäkeskus, poliisi, sairaa-
lat, aluehallintovirasto)

- alueelliset maanpuolustuskurs-
sit

- maanpuolustustyö ja maanpuo-
lustustahto.

Apulaiskomentajan käytössä 
olevat työkalut ovat Hämeen, Pir-
kanmaan ja Keski-Suomen alue-
toimistot. Ne vastaavat edelleen 
asevelvollisten kutsunnoista, pai-
kallispuolustuksessa tarvittavista 
joukoista ja yhteistoiminnasta alu-
eillaan maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa.

Parola – sotilasperinteitä 
täynnä

Panssariprikaati kutsui vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen vaikut-
tajia 5.2.2015 Parolannummelle 
tutustumaan prikaatin toimintaan. 
Sotilastoiminta on alkanut alueella 
jo 1500-luvulla. Vankan pohjan ny-
kyisen Panssariprikaatin perinteille 
luo sodanaikainen kenraalimajuri 
Ruben Laguksen komentama Pans-
saridivisioona, mikä kotiutettiin 
vuonna 1944 Parolannummella. 
Viimeinen PsD:ssä palvellut hen-
kilö siirtyi reserviin vuonna 1985.

Jääkäriperinteet ovat joukko-
osastossa läsnä vahvasti, koska 

prikaatilla on Jääkärilipun kanto-
oikeus kaikissa valtakunnallisis-
sa paraateissa. Panssariperinteitä 
vaalii Hämeen panssaripataljoona. 
Ilmatorjunnan perinteet ulottuvat 
Helsingin ilmatorjuntataisteluun 
vuonna 1944. Silloin taistelussa 
oli mukana myös keskisuomalais-
ta väriä kun Haapamäeltä kotoisin 
oleva everstiluutnantti Pekka Jo-
kipaltio toimi rykmentin komenta-
jana. Näiden lisäksi joukko-osas-
tossa vaalitaan radiotiedustelun, 
ratsuväen ja PsD:n perinteitä, jon-
ka näkyvin tunnus on ”Laguksen 
nuolet”- merkki maastopuvun hi-
hassa. Tämän merkin käyttöoikeu-

den PsD:lle myönsi Mannerheim 
vuoden 1942 marraskuussa. Toinen 
merkki, minkä hän myönsi oli ns. 
panssarintuhoojien merkki.

Panssariprikaatissa palvelee 
tänä vuonna yli 2000 varusmiestä 
ja lähes saman verran reserviläi-
siä. Koulutustehtävän lisäksi pri-
kaati keskittyy uuden organisaa-
tion toimivuuden varmistamiseen 
ja maanpuolustustyöhön toiminta-
alueellaan kaikissa kolmessa maa-
kunnassa.

Panssariprikaati esittäytyi 

Siltapanssarivaunu esittelijöineen tervehti  5.2.2015
maanpuolustuväkeä.

Panssariprikaatin apulaiskomentaja eversti 
Jukka Orava vaihtoi ajatuksia Maanpuo-
lustusnaisten Keski-Suomen piirin pj:n Tii-
na Ronkaisen kanssa 13.1.2015.

Perinteitä vaalitaan Panssariprikaatissa. Kuvassa rynnäkkötykki, 
jonka putkesta on laskettavissa jatkosodassa tuhottujen vihollis-
panssarivaunujen lukumäärä.

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

Jyväskylän akateemiset reservin-
upseerit (JARU ry) järjesti jälleen 
perinteisen Snow Survival -tapah-
tuman, joka keräsi tänä vuonna 24 
osallistujaa. Snow Survival -tapah-
tuman tarkoituksena on opettaa pe-
rinteisen lumikammin rakentamis-
ta, sekä yleisiä erä- ja selviytymis-
taitoja talviolosuhteissa. Lisäksi 
tavoitteena on tarjota opiskelijoille 
mukava tilaisuus yhdessä tekemi-
seen ja tutustua toisiin opiskelijoi-
hin yli oppiaine- ja kansalaisuus-
rajojen, sekä luoda matalan kyn-
nyksen tapahtuma, jossa opiskelijat 
voivat tutustua reserviläistoimin-
taan. Tapahtuma järjestettiin 12.-
13.2.2015 Jyväskylän Mattilannie-
messä  Jyväskylän yliopiston yli-
oppilaskunnan ja Jyväskylän am-
mattikorkeakoulun opiskelijakun-
nan järjestämän talviliikuntapäivän 
yhteydessä.

Tapahtuman ajalle sattunut läm-
min sää aiheutti ongelmia, eikä 
tänä vuonna turvallisuussyistä 

päästy rakentamaan nukkumiseen 
tarkoitettuja lumikammeja. Jokai-
nen ryhmä kuitenkin rakensi itsel-
leen yöpymistä varten lumikuopan, 
johon sai halutessaan muovipres-
sun katoksi. Lisäksi rakennettiin 
yhteinen malliesimerkki lumikam-
mista, joten myös kammin rakenta-
misen perusperiaatteet tulivat kai-
kille tutuiksi. 

Lumikuoppien ja -kammin ra-
kentaminen oli useimmille osallis-
tujista täysin uusi kokemus, varsin-
kin lukuisille vaihto-opiskelijoille 
yöpyminen ulkona tähtitaivaan alla 
keskellä Suomen talvea oli var-
masti ikimuistoinen elämys, jota 
voi muistella vielä pitkään. Vaikka 
kokemusta lumikammin tai lumi-
kuoppien rakentamisesta ei monel-
lakaan ollut, se ei näkynyt lopputu-
loksessa. Jokainen ryhmä onnistui 
rakentamaan tukevan ja suojaavan 
lumikuopan, jonka suojassa oli mu-
kava viettää yö. 

Lumikammin ja lumikuoppien 

rakentamisen jälkeen oli aika siir-
tyä läheiseen saunatilaan syömään, 
saunomaan ja vaihtamaan kuivat 
vaatteet ylle. Lisäksi aikaa jäi mu-
kavaan yhdessäoloon ja lautapeli-
en pelaamiseen. Kun hernekeitot 
ja viimeisetkin pannukakut oli syö-
ty, oli aika siirtyä Mattilanniemen 
kampusalueen pihamaalle nukku-
maan ja testaamaan armeijan ma-
kuupussien lämmöneristyskykyä.

Kipakasta pakkasyöstä huoli-
matta kaikki olivat hyvillä mielin 
aamulla, joskin oma koti ja läm-
min suihku alkoivat tässä vaihees-
sa houkutella itse kutakin. Koko-
naisuudessaan tapahtuma oli varsin 
onnistunut, iso kiitos tästä kuuluu 
osallistujille, jotka olivat liiken-
teessä positiivisella asenteella!

Snow Survival
Elämyksiä ja reserviläistaitoja

Valmis lumikuoppa odottaa yöpyjiä.

Teksti: Jani Hohti
Kuva: Hanna Vartia

Keski-Suomen reservipiirien pe-
rinteinen kesäretki kiertää tuleva-
na suvena Euroopan suurimman 
järven, Laatokan ympäri. Retken  
ajankohta on 7. –10. 6. sunnuntais-
ta keskiviikkoon.  Kiinnostus  ret-
keä kohtaan on  ollut jo etukäteen 
yllättävän vilkasta, joten se on pää-
tetty toteuttaa alkuperäissuunnitel-
maa noudatellen.

Keski-Suomen Maanpuolustajan 
joulukuun numerossa oli alustava 
reittisuunnitelma tutustumiskoh-
teineen eivätkä asiat ole oleellisesti 
muuttuneet.

Ensimmäisenä päivänä 7.6. 
matkataan Venäjän puolella Värt-
silästä Sortavalan, Jaakkima-Lah-
denpohjan ja Kurkijoen kautta yö-
pymään Käkisalmeen. Tutustu-
miskohteina ovat Sortavala, Huu-
hanmäen varuskunta sekä reitin 
paikkakunnat.  Pääteemana ovat 
jatkosodan hyökkäystaistelut, ku-
ten sota- ja kulttuurihistoriallisen 
retken  yhtenä tavoitteena onkin.

Toisena päivänä 8.6. tutustutaan 
Käkisalmen linnaan ja kaupunkiin 
sekä ajamme Vuoksen yli Kivinie-
messä tavoitteina Rautu, Siiranmä-
ki,  Kivennapa ja Terijoki. Päivän 
teemat ovat Rautu 1918, Kivinie-
men talvisota, 10. D:n hyökkäys 
1941 sekä Siiranmäki ja Polvisel-
kä 1944.

Tiistaina 9.6. matka jatkuu 
Terijoella yöpymisen jälkeen 
Kuokkalan ja Siestarjoen kautta 
Kronstadtin saarelle, sieltä Pietarin 

ruuhkat kiertäen Pähkinäsaareen ja 
edelleen Vanhan Laatokan ja Lo-
tinanpellon kautta Aleksanteri Sy-
väriläisen luostarille yön viettoon. 
Tutustumiskohteina Kronstadtin li-
säksi Inkerinmaa, Leningradin pii-
rityksen museo Diorama, sotatoi-
met Laatokalla, Vanha Laatokka, 
Lotinanpelto, puna-armeijan hyök-
käys Syvärillä 1944 sekä Syvärin 
luostari.

 Paluupäivänä 10.6. ajetaan Au-
nuksen kautta kierroksen umpeut-
taen Sortavalaan ja sieltä Värtsilään 
ja Keski-Suomeen.  Päivän sotahis-
torian aiheina ovat  mm. Tuulosjo-
en läpimurto 1941 sekä VI AK:n 
viivytys 1944. Matkan varrelle jää 
lukuisia merkittäviä taistelupaikko-
ja, mm. Aunus, Tuulos, Vitele, Sal-
mi, Pitkäranta ja Nietjärvi.

 Matka täysihoidolla
Perinteiseen tapaan kesäretki 

tehdään täysihoidolla.  Hintahaa-
rukka on n. 520  eurosta 570 eu-
roon riippuen  lähtijöiden määräs-
tä. 520 euroa on laskettu 40:n ja 
570 euroa 30:n matkalaisen mu-
kaan.  Hintaan sisältyvät kuljetuk-
set tilausajobussilla, hotellimajoi-
tukset Käkisalmessa, Terijoella ja 
Syvärillä kahden hengen huoneis-
sa, aamiaiset, lounaat, matkakah-
vit ja päivälliset, ryhmäviisumi, 
pääsymaksut Käkisalmen linnaan, 
Dioramaan ja luostariin sekä histo-
rioitsija-oppaan palvelut.  Ryhmä-

viisumikulut (arvio n. 80 €/h) 
vähennetään kokonaislaskus-
ta  vuosiviisumilla lähteviltä, 
jos heistä on tieto  ilmoittau-
tumisen yhteydessä.

Hotellit ovat Korela Käki-
salmessa, Gelios Terijoella 
ja Staraja Sloboda Syvärillä. 
Päivälliset ja aamiaiset ho-
telleissa. Matkalounaat Koti-

Pirtissä Tohmajärvellä, U Prudassa 
Raudussa, Staraja Ladogassa Van-
hassa Laatokassa sekä Piipun Pi-
hassa Sortavalassa.

 Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisia vastaanotetaan 

heti mieluimmin sähköpostilla os.  
pertti.rahikainen@pp.inet.fi tai 
kirjeitse os. Varvikontie 4, 42100 
Jämsä. 

Tarvittavat tiedot: nimi, syn-
tymäaika, osoite, puhelinnumero 
sekä kyytiintulopaikka.  Ilmoittau-
tumiset 20.4. mennessä. Paikkoja 
on varattu 40 ja ne täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä.

 Suomen puolen aikataulu täs-
mentyy myöhemmin, kun ajoreitti 
on selvillä. Lähtö Jämsästä 7.6. on 
klo 03.00 ja Jyväskylästä 04.00. Jos 
maakunnan länsi- ja pohjoispuolel-
ta on useampia lähtijöitä, voidaan 
poiketa Hirvaskankaalla. Muuten 
reitti Jyväskylästä eteenpäin vie 
valtateitä 9 ja 23 Vaajakosken, Lie-
vestuoreen ja Jari-Pekan kautta. Jy-
väskylän tienoille 10.6. arvioidaan 
ehdittävän puolen yön tietämiin.

 Jo tässä vaiheessa on syytä tar-
kistaa, että passi on voimassa vielä 
puoli vuotta viimeisen matkapäi-
vän jälkeen.

 Vanhan tavan mukaan kesäret-
kelle ovat tervetulleita kaikki sota-
historiasta ja karjalaisesta kulttuu-
rista kiinnostuneet henkilöt, niin 
miehet kuin naisetkin.

  Matkan tilaajana on Keski-Suo-
men reservipiirien veteraani- ja pe-
rinnetoimikunta, käytännön järjes-
täjänä Pohjolan Matka, asiantunti-
jaoppaana evl evp Hannu Koskinen 
ja matkanjohtajana tilaajan puoles-
ta Pertti Rahikainen.  

 Antoisaa ja leppoisaa matkaa.
Pertti Rahikainen

Laatokan ympäri 
neljässä päivässä

Huuhanmäen kasarmit.

Käkisalmesta.
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Jääkärit toteuttivat tehtävänsä suurella sydämellä
Kynttilät syttyivät jääkäreiden haudoille 25.2.2015

Jääkärikoulutuksen alkamisen 
100-vuotispäivänä 25.2.2015 to-
teutettiin Jääkäripataljoona 27:n 
perinneyhdistyksen ideoima ta-
pahtuma sytyttää kynttilät Keski-
Suomeen haudattujen jääkäreiden 
haudoille, joita on 44 ja yksi kalte-
rijääkärin hauta. Paikallisista reser-
viläisten järjestöistä tai kotiseutu-
yhdistyksistä löytyi tarvittavat hen-
kilöt laskemaan kynttilät haudoille. 

Keuruulla muisteltiin 
viiden jääkärin lisäksi 
Herpmanin poikia ja 
Martti Jokipiitä

Kirkkoherra Ossi Poikonen avasi 
Keuruun tilaisuuden lyhyellä har-
taudella. Hän muistutti kuulijoita 

ajasta, jolloin jääkäreiksi lähtijöiltä 
edellytettiin poikkeuksellista roh-
keutta astua tielle, jonka varrella 
tuli olemaan vaarallista ja eteen tu-
levat asiat aiemmin kokemattomia. 
Heitä kuljetti kuitenkin eteenpäin 
sydämen ääni, minkä johtoajatuk-
sena oli Suomen itsenäisyys ja ir-
tautuminen Venäjän vallasta. – Sy-
dämestä lähtevä toiminta kantaa 
pitkälle. Jokainen sukupolvi joutuu 
miettimään oman tapansa toimia it-
senäisyyden turvaamiseksi. Jääkä-
reillä oli suuri sydän kun he astui-
vat askeleen Saksaan hankkimaan 
sotilaskoulutusta, jota ei kotimaas-
ta silloin voinut saada, kertoi kirk-
koherra Poikonen.

Ossi Poikonen otti esiin myös 
Herpmanin poikien toiminnan 
Keuruulla pari sataa vuotta ennen 

jääkäreitä. Veljekset olivat kaiva-
neet poikki Ketveleen kannaksen 
puolustaessaan Keuruuta isovihan 
aikaan venäläistä vainolaista vas-
taan. He tekivät kaikkensa kotiseu-
tunsa puolustamiseksi aivan kuin 
jääkärit Suomen puolustamiseksi. 
Veljesten kohtaloksi koitui  Ampia-
lan mäki jouluna 1715, jolloin he 
menettivät henkensä siellä käydys-
sä kahakassa.

Jääkärivääpeli Jokipii
Ennen kynttilöiden laskemis-

ta haudoille Ossi Poikonen ker-
toi tarinan Martti Jokipiistä, joka 
on haudattu Mänttään. Jokipii oli 
Keuruulla vuonna 1892 syntynyt 
jääkärivääpeli. Hän kävi kansakou-
lun ja kaksi vuotta Filharmoonisen 
seuran orkesterikoulua Helsingis-
sä. Keväästä 1913 alkaen hän toi-
mi soittotaiteilijana Saksassa en-
nen liittymistään vapaaehtoisena 
sotilaskoulutusta antavaan Jääkä-
ripataljoona 27:n 3. Komppaniaan 
23.11.1915. Hän otti osaa ensim-
mäisen maailmansodan taistelui-
hin Saksan itärintamalla Riianlah-
della ja Aa-joella. Hänet siirrettiin 
18.12.1917 täydennysjoukkoon, 
josta hänet vapautettiin palveluk-
sesta sairauden perusteella. Jokipii 
kuului pataljoonassa toimineeseen 
soittokuntaan ja orkesteriin. Joki-
pii palasi Suomeen 15.9.1918. Hän 
astui armeijan palvelukseen vara-
vääpeliksi ylennettynä. Hänen pal-
velusuransa eteni Porin Jalkaväki-
rykmentti 2:sta Savon Jääkäriryk-

mentin ja Pohjois-Savon Rykmen-
tin kautta Uudenmaan Rykment-
tiin, jossa hän toimi soittokunnan 
vääpelinä. Armeijan palveluksen 
jälkeen Martti Jokipii vaikutti Kuo-
pion suojeluskunnan soittokunnan 
johtajana. Hän muutti Hampuriin 
vuonna 1926 toimien siellä suo-
malaisen merimieskodin johtajana 
aina vuoteen 1944 saakka. Palat-
tuaan takaisin Suomeen hän toi-
mi Tampereella apulaisjohtajana 
Hotelli Emmauksessa aina vuo-
teen 1951 saakka. Sen jälkeen hän 
muutti Hollantiin ja siirtyi Rotter-
damiin suomalaisen merimiesko-
din johtajaksi missä tehtävässä hän 
palveli vuoteen 1958 saakka, jol-
loin hän siirtyi jälleen Tampereelle 
viettämään eläkepäiviään.

Jokaiselle keskisuomalaiselle 
hautausmaalle aikanaan haudan le-
poon saatettujen jääkäreiden hau-
takivien eteen lasketut kynttilät 
jäivät illan pimetessä lepattamaan 
ja muistuttamaan meitä nykyihmi-
siä siitä, että osaisimme toteuttaa 
omalta osaltamme oman mallimme 
itsenäisen Suomen olotilan turvaa-
miseksi. 

Kynttiläalttari Keuruulla ennen kynttilöiden vientiä jääkärien hau-
doille.

Teksti: 
Tapio Paappanen
Kuvat: 
Markku Arpiainen
Hannu Karjalainen
Kari Hämäläinen
Tapio Paappanen
Saarijärven Museo

Joutsassa kokoonnuttiin jääkärieversti Iivari Kaurasen haudal-
le. Kuvassa (vas.) Niilo Peltonen, Heikki Kuurne, Tapio Kämppi, 
Markku Riipinen, Marjariitta  Kauranen,  Antti Siltala, Ritva Mattila, 
Heikki Mattila, Jukka Kauranen takana Pertti Mattila, Heikki Parta-
nen  sekä Rauni Ruohtula ja Tapio Ruohtula.

Alikersantti Lauri Pekkarinen laski kynttilän jääkäriluutnantti Arvo 
Thauvonin haudalle ja kapteeni (res) Kari Hämäläinen puhui hau-
dalla.

Jääkärikapteeni Johannes Mäntylän haudalla Jämsässä kynttilän 
sytyttämistä seurasivat kapteenin pojanpoika Erkki (vas.) ja poika 
Toivo Mäntylä. Sytyttäjinä Jämsän Reserviupseereiden Risto Salo-
nen (oik.) ja Lauri Mikkonen.

Keuruulla kynttilöitä sytyttivät Keuruun Seudun reserviläisistä Jou-
ko Mantila (vas.) ja Hannu Kivi-Mannila. Keurusseudun reserviup-
seereista Reijo Rikala, Juhani Ruusuvuori, Pekka Kajarinne ja 
Pertti Huohvanainen. Taustalla Mikko Lehtomäki ja Jouko Luoma. 

Jääkärivänrikki Vilho Hurme kuoli keuhkokuumeeseen 15.5.1919. 
Kuva hautajaisista Saarijärveltä, jossa jääkärilippua kannattelee 
jääkäriluutnantti Väinö Lieska (haudattu Saarijärvelle). Hänen oi-
kella puolella on jääkäriluutnantti Matti Laurila, jääkärimajuri Len-
nart Oesch ja jääkäriluutnantti David Hetemäki, omaisia ja muuta-
ma tunnistamaton jääkäri.

Kaartin Jääkäripataljoona sai 15.5.1919 klo 
6. i.p. vastaanottaa surusanoman, jolloin Vaasan 
granisoonin sairaalassa keuhkokuumeen mur-
tamana heitti henkensä pataljoonan Adjutantti 
Jääkärivänrikki Hurme.

Pataljoona menetti hänessä miehen, jonka ah-
keruus, täsmällisyys, velvollisuudentunto, hyvä-
sydämisyys ja mieskunto olivat kaikille esimer-
kiksi kelpaavia. Kylmäksi ja kolkoksi jäi hänen 
paikkansa, apeaksi tovereitten mieli. Vänrikki 
Hurme, kiitos uhrautuvaisuudesta, työstäsi ja us-
kollisesta toveruudestasi! 

Pataljoonan Komentaja
Majuri Lennart Oesch

Jääkärihiihdon viesti luovutettiin 
maavoimien vuosipäivänä

Vuonna 1988, kun oli tullut ku-
luneeksi 70 vuotta jääkärien pa-
luusta Saksasta Suomeen, joukko 
reserviläisiä suoritti mieliinpainu-
van hiihtoretken Simon kunnasta 
Luulajaan ja siellä tavoitteena oli 
paikallinen varuskunta. Pakkanen 
paukkui kohtuullisen kovana ol-
len 25-30 astetta. Lisäksi tuulinen 
keli, 5-6- m/s, lisäsi pakkasen pu-
revuutta.

Matkaa kertyi kaiken kaikkiaan 
140 km Merenkurkun yli. Hiih-
don aikana piti ylittää  kaksi laiva-
väylää. Joukko yöpyi meren jäällä 
neljänä yönä. Teltan lämmittämi-
nenkin onnistui ensimmäisen vain 
pelkkää kylmyyttä tarjonneen yön 
jälkeen erittäin hyvin. 

Retkellä mukana ollut  Pertti 
Koivunen kertoi tästä hiihtosuo-
rituksesta maavoimien vuosipäi-
vän juhlassa 24.2. Jyväskylässä ja 
luovutti kertomuksensa päätteeksi 
Jääkärihiihdon viestin tekstin alue-
toimiston päällikkö everstiluut-
nantti Jukka Kentalalle ja Jääkäri-
pataljoona 27: perinneyhdistyksen 
puheenjohtaja Martti Porvalille. 

Pertti Koivunen.

Teksti: Tapio Paappanen
Kuva: Pekka Könkkölä
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Jyväskylän Seudun Reserviläiset 

Ennen sotia vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö oli Suomessa 
vireää. Suurimpia järjestöjä oli-
vat Suojeluskuntajärjestö ja Lotta 
Svärd. Näiden suurten valtakun-
nallisten järjestöjen ohella maassa 
toimi reserviupseeri- ja aliupseeri-
kerhoja, joille perustettiin 1930-lu-
vulla myös valtakunnalliset katto-
järjestöt.

Syyskuussa 1944 solmittu Mos-
kovan välirauhansopimus rajoitti 
merkittävästi suomalaisten yhdis-
tymisvapautta, ja niin Suojelus-
kuntajärjestö kuin Lotta Svärdkin 
lakkautettiin syksyllä 1944 ”fasis-
tisina järjestöinä”. Samalla muuttui 
väliaikaisesti myös yleinen suhtau-
tuminen vapaaehtoiseen maanpuo-
lustustyöhön.

Sodan jälkeisen epävarman ajan-
jakson, ns. vaaran vuosien, alussa 
hallitukseen noussut äärivasem-
misto suhtautui vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön erittäin kiel-
teisesti. Reservialiupseerikerhojen 
käytännön toiminta oli päättynyt 
talvisodan syttyessä, ja sodan jäl-
keisessä epävarmassa tilanteessa 
toimintaa ei myöskään käynnistetty 
uudelleen. Jotkin yhdistykset jopa 
pyrkivät hävittämään todisteet ai-
emmastakin toiminnastaan ja tuho-

sivat neuvostomiehityksen pelossa 
yhdistysten arkistoja.

Eduskuntavaalit 1948 
muutti yhteiskunnallista 
tilannetta

Vuoden 1948 eduskuntavaaleis-
sa äärivasemmisto menetti neljän-
neksen eduskuntapaikoistaan ja jäi 
oppositioon. Hallitus muodostettiin 
SDP:n Karl-August Fagerholmin 
johdolla. Uuden hallituksen myötä 
maan sisäpoliittinen tilanne norma-
lisoitui ja äärivasemmiston vaiku-
tusvalta kaventui erittäin merkittä-
västi.

Uusi yhteiskunnallinen tilanne 
helpotti vapaaehtoisen maanpuo-
lustustyön asemaa, ja maanpuolus-
tusharrastus alkoi viritä uudelleen. 
Pian vaalien jälkeen alettiinkin pe-
rustaa niin uusia reservinupseeri- 
kuin reservinaliupseerikerhojakin 
ja niiden naisyhdistyksiä.

Reservinaliupseerikerho 
perustetaan

Jyväskylässä reservinaliupseeri-
kerhon perustamisen puuhamiehe-
nä toimi ylikersantti Martti Salo-

nen, jonka tarkoitus oli perustaa Jy-
väskylään yhdistys jo vuonna 1953, 
mutta perustamista kuitenkin lykät-
tiin ”vielä epävarman ajan” vuok-
si, ja Keski-Suomen Reservinali-
upseerikerho perustettiinkin vasta 
joulukuun lopussa 1954.  Heti toi-
sessa kokouksessaan – maaliskuus-
sa 1955 -  Keski-Suomen Reservi-
naliupseerikerhon nimi muutettiin 
Jyväskylän Seudun Reservinaliup-
seerit Ry:ksi.

Reservin Aliupseerien Liitto pe-
rustettiin seuraavan vuoden huh-
tikuussa, ja Salonen oli yksi liiton 
perustamiskokouksen osallistujis-
ta. Keski-Suomen Reservialiupsee-
ripiiri perustettiin 5.2.1959. Piiriä 
perustettaessa reservinaliupseeri-
yhdistykset oli Jyväskylän lisäksi 
perustettu jo ainakin Äänekoskelle 
ja Hankasalmelle, ja kaikista kol-
mesta yhdistyksestä oli edustus pii-
rin perustavassa kokouksessa.

1960-luvulla jo 
monipuolista toimintaa

Kuusikymmentäluvulle tultaessa 
yhdistyksen toiminta alkoi saavut-
taa vakiintuneita muotoja. Toimin-
taa dominoi liikunta: yhdistys jär-
jesti mm. hiihtotapahtumia, polku-
retkiä ja pyörämarsseja. Luonnolli-

sesti myös ammunta oli tärkeä osa 
toimintaa. Myös yhtenä Suomen 
ensimmäisistä Jyväskylään vuonna 
1955 valmistunut Kasvatusopilli-
sen korkeakoulun uimahalli vaikut-
ti yhdistyksen liikuntatoimintaan: 
reserviupseerien kanssa järjestet-
tiin kerran kuukaudessa uinnin 
kuukausiviesti, jonka aliupseerien 
uintijoukkue yleensä voitti.

Varojen keräämiseksi järjestet-
tiin kaikille kaupunkilaisille avoin-
ta, pääsymaksullista toimintaa. 
Valtiontalossa pidettiin tansseja ja 
muualla kaupungissa esimerkiksi 
iltamia ja hiihtokilpailuja. Vuosi-
kymmenen suururakka oli Päijän-
teen Purjehdusseuralta joulukuus-
sa 1959 ostetun Kalasaaren majan 
kunnostaminen talkoovoimin. Ka-
lasaaren majaa käytettiin yhdistyk-
sen jäsenten kesänviettopaikkana 
sekä ”vähävaraisten invaliidien ja 
reservialiupseerien virkistyspaik-
kana”. Vuosikymmenen lopulla 
maakuntaan saatiin myös uusi va-
ruskunta, kun pioneerit siirtyivät 
Korialta Keuruulle vuonna 1967.

Yhteinen 
reserviläisjärjestö 
suunnitteilla

1970-luvun kuuma peruna oli 
yhden yhteisen reserviläisjärjestön 
perustaminen. Reservin aliupseeri-
en liiton ja Reserviupseeriliiton yh-
distämisestä puhuttiin paljon ja sitä 
selvitettiin pääesikunnan tukemana 
jo pitkälle, mutta hanke kaatui lop-

pumetreillään lähinnä reserviup-
seerien vastustukseen. Käytännön 
toimintaan lähinnä valtakunnan 
tasolla käyty kädenvääntö ei juu-
ri vaikuttanut: yhdistyksemme toi-
minta jatkui vilkkaana ja perintei-
senä. Jäsenmäärä oli tässä vaihees-
sa vakiintunut noin 300 jäseneen.

YYA-sopimus loppui
Maaliskuussa 1985 Neuvostolii-

ton kommunistisen puolueen pää-
sihteeriksi nousi Mihail Gorbatšov. 
Tuskin kukaan osasi tuolloin aavis-
taa, millaisia mullistuksia Euroo-
passa tapahtuisi seuraavien viiden 
vuoden aikana: rautaesirippu ro-
mahti, Neuvostoliitto katosi maa-
ilmankartalta ja Suomi irtisanoutui 
YYA-sopimuksen maanpuolustus-
ta koskevista rajoituksista. Muutos 
oli merkittävä myös reserviläistoi-
minnan kannalta, sillä mullistus-
ten mukana poistuivat myös reser-
viläistoiminnan rajoitukset. Puo-
lustusvoimien ulkopuolellakin sai 
jatkossa antaa selkeän sotilaallista 
koulutusta. 

40-vuotisjuhla 1994
Joulukuussa 1994 40-vuotisjuh-

laansa viettivät vielä Jyväskylän 
Seudun Reservialiupseerit. Muutos 
oli kuitenkin ovella, sillä uudelleen 
alkanut vapaaehtoinen maanpuo-
lustuskoulutus oli tuottanut valta-
kunnan tasolla pettymyksen: jär-
jestöjen jäsenmäärät laskivat päin-

vastaisista odotuksista huolimatta, 
ja kursseille osallistuneet ei-jäsenet 
vierastivat sotilasarvosidonnaisia 
maanpuolustusjärjestöjä ja niiden 
jäsenyyttä. 

Miehistö mukaan
Erityisen ongelman muodosti 

miehistö, koska määrällisesti suu-
rin reserviläisten ryhmä oli koko-
naan suljettu reserviläisjärjestöjen 
ulkopuolelle. Marraskuussa 1995 
Reservin Aliupseerien liitto teki-
kin lähes yksimielisesti päätöksen 
ns. avoimesta jäsenlinjasta, jossa 
jäsenyys avattiin myös miehistölle 
ja yhdistysten harkinnan mukaan 
myös varusmiespalvelusta suorit-
tamattomille. Samalla kattojärjes-
tön nimi muuttui Reserviläisliitok-
si. Jyväskylässä seurattiin pian pe-
rässä, ja yhdistyksen nimi muuttui 
Jyväskylän Seudun Reserviläisiksi.

Kohti malliyhdistystä
2000-luvulle tultaessa reservi-

läisjärjestöjen ja Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen välinen työn-
jako saatiin sovittua, Suomessa 
päätettiin maakuntajoukkojen pe-
rustamisesta ja yleinen asenneil-
mapiiri oli vakiintunut maanpuo-
lustusmyönteiseksi. Reserviläis-
järjestöt keskittyivät perinteiseen 
järjestötoimintaansa – ammuntaan, 
kenttäkelpoisuustoimintaan ja ve-
teraanityöhön – MPK:n huolehties-
sa yhdessä Puolustusvoimien kans-
sa sotilaallisen koulutuksen järjes-
tämisestä laajemmin hyödyntäen 
kouluttajina aktiivisia reserviläisiä.

Jyväskylän Seudun Reserviläis-
ten jäsenmäärä vakiintui 2000-lu-
vulla noin 350 jäseneen, mikä teki 
siitä yhden maakunnan suurimmis-
ta reserviläisyhdistyksistä. Yhdis-
tys sai myös kansallisen tason tun-
nustusta, kun se valittiin vuoden 
malliyhdistykseksi vuonna 2005. 

Uusi teknologiakin tuli mukaan 
toimintaan: yhdistyksen verkkosi-
vut otettiin käyttöön ja viestinnäs-
sä siirryttiin lähes yksinomaan säh-
köpostin käyttöön. 60-vuotisjuhlan 
kynnyksellä luotiin myös yhdistyk-
sen Facebook-sivu ja uudistettiin 
verkkosivut.

Jyväskylän reservinaliupseerikerhon johtokunta vuonna 1958.

Reservinaliupseerien voittoisa uimajoukkue.

Veteraani ja perinnetoimintaa
Kun puhutaan reserviläisjärjes-

töjen harjoittamasta veteraanityös-
tä valtakunnallisellakin tasolla, 
esiin nousee yksi nimi, Juhani Mar-
tin. Edesmenneen Martinin ansiota 
on pitkälti se veteraanityön erin-
omainen taso, jota Keski-Suomessa 
on vuosikymmenien ajan harjoitet-
tu. Hän oli jo 70-luvulla luomassa 
myöhemmin Martinin nopean toi-
minnan joukoiksi nimettyä talkoo-
porukkaa, joka otti tehtäväkseen 
veteraanien suoran auttamisen. Tä-
män toiminnan pääasiallisena tar-
koituksena oli auttaa veteraaneja 
asumaan kodeissaan mahdollisim-
man pitkään. Näin ollen toiminta 
on sisältänyt muun muassa lumitöi-
tä, puusavottoja sekä asuntojen pie-
niä korjauksia ja muutostöitä. 

Juhani Martin etulinjassa
Joukkoja johdetaan tunnetusti 

edestä ja siinäkin suhteessa Mar-
tin oli esimerkillinen johtaja jou-
koillensa. Kun ryhmä vuonna 2010 
suoritti tilastoidun kymmenen kuu-
kauden aikana 1393 avustustehtä-
vää niihin osallistuneiden 53 mie-

hen voimin, hoiti Martin niistä yk-
sinään 269. Työmäärän toimivana 
vertailuna voi käyttää sitä, että kes-
kivertovuonna normaalissa päivä-
työssä käyvällä henkilöllä on työ-
päiviä noin 250, jos lomia ei huo-
mioida.

Jyväskylän Seudun Reserviläis-
ten veteraanitoiminta on toki sisäl-
tänyt muutakin kuin suoraa autta-
mistyötä. Eri nimillä vuosien var-
rella Jyväskylän alueella toteutetut 
veteraanikeräykset ovat tukeutu-
neet pitkälti jäseniemme organi-
sointiin ja toteutukseen keräysten 
eri tehtävissä aina keräyspäälli-
köistä autonkuljettajiin. Keski-
Suomessa keräystyö on aina hoi-
dettu mallikkaasti ja siitä osoituk-
sena valtakunnallisesti suurimmat 
keräystuotot useina vuosina.

Perinnetyötä toteutettu
Mitä enemmän aikaa sodista ku-

luu, sitä tärkeämmäksi, veteraani-
työn ohella, nousee perinnetyön 
merkitys. Perinnetyötä toteuttavat 
pääasiassa siihen tarkoitukseen 
perustetut järjestöt ja enenevis-

sä määrin myös veteraanijärjestöt, 
mutta erityisesti kunniavartiot ja 
juhlapäivien lippulinnat ovat reser-
viläisyhdistysten toimintakenttää 
tällä osa-alueella. Jyväskylän Seu-
dun Reserviläisten kohdalla sitä on 
toteutettu Talvisodan päättymis-
päivän ja Jouluaaton kunniavar-
tioilla Puistokadun hautausmaan 
sankarihaudoilla sekä kantamalla 
yhdistyksen, veteraanijärjestöjen 
ja piirin lippua eri juhlapäivien lip-
pulinnoissa. Huomionosoituksena 
vuosikymmeniä jatkuneelle vete-
raanityölle Jyväskylän Seudun Re-
serviläiset palkittiin Sotavahinko-
säätiön Maanpuolustuspalkinnolla 
kesäkuussa 2011.

Kenttäkelpoisuustoimintaa
Reserviläisurheilu tai kenttäkel-

poisuustoiminta, kuten sitä nykyi-
sin usein kutsutaan, on merkittävä 
osa Jyväskylän Seudun Reservi-
läisten toimintaa. Reserviläisurhei-
luliiton alaisten lajien kilpakentiltä 
jäsenistä tutuiksi ovat tulleet Juha-
ni Martin, Matti Krats, Olavi Har-
jula, Juhani Siekkinen, Mauri Ta-
kanen ja Kaino Oksanen. Ampu-
mahiihdon H sarjaa puolestaan on 

viime vuosina hallinnut Kersantti 
Mikko Lehtola.

Puolustusvoimien järjestämien 
kilpailuiden menestyksestä mai-
nittakoon Pasi Martikainen ja Har-
ri Mehto, jotka olivat Olterman-
nin hiihdon (PV:n vanhin kilpailu) 
voittojoukkueessa vuonna 1997. 
Suunnistuksen sotilas SM kilpai-
luiden partiosuunnistuksen voitto-

joukkueessa 2014 kilpaili puoles-
taan yhdistyksen jäsenistä Vääpeli 
Timo Reiman.

Kilpailuihin ja eri tapahtumiin 
osallistumisen lisäksi yhdistys on 
toiminut lukuisten kilpailuiden 
järjestäjänä vuosien varrella. Pis-
tooliampumahiihdon Keski-Suo-
men piirinmestaruuskilpailuista on 
muodostunut jo vuosittain toistuva 
perinne, sikäli kun lumitilanne on 
sen sallinut. Välillä varsin vähäi-
sestä osallistujamäärästä kärsinyt 
kilpailu on viime vuosina osoitta-
nut piristymisen merkkejä. 

Valtakunnallisen tason kilpailui-
na voidaan viime vuosina järjeste-
tyistä mainita Reserviläisurheilulii-
ton Maastokilpailut vuosina 2009 
ja 2013. Kilpailu, jonka osa-alu-
eina ovat suunnistus, pistooliam-
munta ja etäisyydenmittaus, vaatii 
järjestäjältä monipuolista osaamis-
ta. Eri urheilulajeihin erikoistuneen 
jäsenistön avulla nämäkin kilpailut 
on voitu järjestää yhdistyksen omin 
voimin. Kilpailunjohtajina kisoissa 
toimivat lajissa itsekin menesty-
neet Harri Mehto ja Matti Krats.

Oltermannin hiihdon voittajia 1997. Haari Mehto (vas.), Raino 
Pesu ja Teemu Vesala.

Jyväskylän Seudun Reserviläi-
set ry:n 60-vuotisjuhlaliitteen 
tekijät:
Tekstit:
Panu Moilanen
Kari Laitinen
Tapio Paappanen
Kuvat:
Yhdistyksen arkisto
Tapio Paappanen
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Reserviläistoiminta on vanhoja 
ukkoja paistamassa nuotiolla mak-
karaa tai syömässä kampaviine-
riä kokouksessa ja muistelemassa 

vuosikymmenien takaisia armei-
ja-aikojaan. Tämä sitkeässä istu-
va kuva reserviläisyhdistyksestä ei 
pidä paikkaansa ainakaan Jyväsky-

län Seudun Reserviläisten kysees-
sä ollen. Yhdistyksen jäsenkun-
nan ikärakenne on monipuolinen, 
ja suurin ikäryhmä jäsenistössä on 
30-34-vuotiaat. Olemme Keski-
Suomen Reservipiirin suurin yh-
distys – jäseniä on noin 360. 

Jäseniä on houkutellut toimin-
taan mukaan ennen kaikkea mo-
nipuolinen ampumatoiminta. Ta-
voitteenamme on kuitenkin tarjo-
ta jäsenille mahdollisimman mo-
nipuolista toimintaa: esimerkiksi 
syksyllä 2014 toteutettu opastettu 
tutustuminen Keski-Suomen ase-
kätkentänäyttelyyn oli suosittu. Jä-
senten toiveita toiminnan suhteen 
on tarkoitus selvittää säännöllisillä 
jäsenkyselyillä ja suunnitella toi-
mintaa niiden pohjalta. 

Jäsenien tavoittamisessa maa-
ilman muutos on muuttanut reser-
viläistoimintaakin. Käytännössä 

kaikki yhdistyksen viestintä hoi-
detaan nykyisin sähköisesti. Säh-
köposti ja verkkosivut ovat olleet 
käytössä jo pitkään, ja tasavuosien 
kynnyksellä yhdistyksemme perus-
ti oman sivunsa myös Facebookiin. 
Myös kotisivut uusittiin ja moder-
nisoitiin juhlavuoden kunniaksi. 

Jyväskylän Seudun Reserviläiset 
on vetreä kuusikymppinen, jonka 
tulevaisuus näyttää valoisalta. Jä-
senmäärä on kasvanut hiljalleen ja 
jäsenet osallistuvat toimintaan ak-
tiivisesti. Laakereille ei kuitenkaan 
ole tarkoitus jäädä lepäämään, vaan 
seitsemännelle vuosikymmenelle 
on lähdetään samalla määrätietoi-
suudella ja tarmolla kuin tähänkin 
saakka.

Ammunta on aina kuulunut 
oleellisena osana yhdistyksen toi-
mintaan, onhan kyseessä merkit-
tävin reserviläistaito. Tänä päivä-
nä ammunta on Jyväskylän Seudun 
Reserviläisten nopeimmin kasvava 
toimintamuoto ja valtaosa uusista 
jäsenistä ilmoittaa sen mielenkiin-
non kohteekseen ja syyksi liittyä 
jäseneksi. Vastatakseen tähän tar-
peeseen yhdistys on panostanut 
niin harjoittelumahdollisuuksiin 
kuin välineistöön. Tänä päivänä 
yhdistyksen jäsenillä onkin käy-
tettävissään ampumaratavuorot 
ympäri vuoden ja niillä tarvitta-
essa yhdistyksen laina-aseet. Am-
puma-aselain viimeisimpien muu-
tosten vaatiman harjoittelun mah-
dollistamisen lisäksi yhdistys on 
hyväksyttänyt kolme asevastaavaa 
ja kouluttanut kolme ampuma-ase-
kouluttajaa.

Ampumisessa voi tietysti myös 
kilpailla ja sillä osa-alueella yh-
distyksen jäsenet ovat olleet me-
nestyksekkäitä. Kisoissa menes-
tyneistä voisi nostaa esille mo-
niakin nimiä, mutta mainittakoon 
tässä yhteydessä Reserviläisliiton 
ennätyksiä hallussaan pitävät rou-
va Sirkka Ylistö (Pienoispistooli 
D50) ja Ratsumies Juhani Ahola 
(Pienoiskivääri 60ls makuu H70 
ja H75). Edesmennyt Veikko Lind 

puolestaan toimi toistakymmentä 
vuotta piirien ampumatoimikun-
nan puheenjohtajana. Menesty-
neenä kivääriampujana tunnetun 
Lindin nimeä kantava Veikko Lin-
din Leijona luovutettiin piirien pie-
noiskiväärisarjakilpailuiden ikui-
sesti kiertäväksi kiertopalkinnoksi 
vuonna 2008.

Kilpailuita täytyy myös jonkun 
järjestää ja silläkin osa-alueella yh-
distyksen toiminta on ollut merkit-
tävää. Yhdistys on ottanut järjes-
tääkseen Keski-Suomen pistooli-
mestaruuskilpailut ruutiaseilla kah-
tena edellisenä vuotena ja jatkoa 
seuraa myös vuonna 2015. Myös 
piirien järjestämät Reserviläisur-
heiluliiton ilma-asekilpailut vuon-
na 2010 ja Palvelusammunnan 
kilpailut vuonna 2013 tukeutuivat 
laajalti yhdistyksen jäsenistön työ-
panokseen. Uusimpana haasteena 
ampumatoiminnan saralla yhdis-
tys toteutti yhteistyössä Jyväskylän 
Akateemisten Reserviupseereiden 
ja Keski-Suomen Ampujien kanssa 
ampumapäivän viime vuonna. Ta-
pahtuma keräsi mukavasti osanot-
tajia ja oli siinä määrin onnistunut, 
että myös tälle tapahtumalle on lu-
vassa jatkoa vuonna 2015.

60 toimintavuoden ikäiseksi
Ammunta

Nykyisyys

Pistooliampumahiihtoa

Kansanedustaja Mauri Pekkarinen kävi vuoden 2008 kisoissa. 
Palkintojen jakajan roolin lisäksi hän kokeili Valmet Leijonaa.

SRA-ammunta on tuonut uusia jäseniä toimintaan.

Ammuntoihin liittyy myös teoriakoulutusta. Pistoolikurssilaiset poh-
tivat sääntöjen määräyksiä-

60-vuotisjuhla Jyväskylässä 7.3.2015

Jyväskylän Seudun reserviläiset 
ry:n jäsenistä Paavo Korhonen toi 
yhdistyksen lipun juhlasaliin ra-
vintola Priimukseen. Näin saatiin 
Jyväskylän seudun Reserviläiset 
ry:n 60-vuotisjuhla käyntiin. Hie-
man aiemmin puolustusvoimien 
edustajina Ilmasotakoulun johta-
ja eversti Pasi Hakala ja aluetoi-
miston päällikkö everstiluutnantti 
Jukka Kentala olivat tuoneet juhli-
van yhdistyksen johdolle lämpimät 
onnentoivotukset. Keski-Suomen 
reservipiirien yhteisen piiriviirin 
puheenjohtaja Jami Siukolalle luo-
vutti reserviläispiirin puheenjohta-
ja Jouko Hyppönen.

Musiikillisesta annista vastasi 
illan aikana reserviläiskuoro Vi-
nosyttö Jämsästä. Puheosuuksissa 

kuultiin Tapio Paappasen esitelmä 
talvisodan taisteluista ja Panu Moi-
lasen esitys yhdistyksen historial-
lisesta taipaleesta vuosikymmenit-
täin. 

Kunniajäsenikseen yhdistys kut-
sui Pentti Kurvisen, Mauri Taka-
sen ja Juhani Siekkisen. Juhlassa 
palkittiin vuoden urheilijana Kari 
Laitinen ja jäsenhankkijana Panu 
Moilanen. Maukas juhla-ateria 
nautittiin ja palanpainikkeeksi kah-
vit. Pitkän taipaleen vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen hyväksi ponnis-
tellut yhdistys ja sen jäsenet suun-
tasivat illan pimetessä askeleensa 
kohti seuraavaa vuosikymmentä 
hartaan isänmaallinen tunnelma 
mielissään.

Paavo Korhonen toi yhdistyksen lipun telineeseen, jossa sitä 
odottivat Suomen ja Keski-Suomen reserviläispiirin liput.

Uudet kunniajäsenet Juhani Siekkinen (vas.) ja Mauri Takanen.

Reserviläisliiton ansiomitalien saajat oik.-vas.: Kultainen ansiomi-
tali Paavo Korhonen, pronssinen ansiomitali Sirkka Ylistö, Olavi 
Ylistö, Timo Hakala, Petri Laitinen ja Panu Moilanen.
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Tammisunnuntain Killan perin-
teet ulottuvat 1940-luvun lopun 
vaaran vuosiin, jolloin joukko so-
dan kokeneita reserviupseereita 
päätti käydä Jyväskylän sankari-
haudoilla osoittamassa kunnioitus-
ta isänmaan puolesta kaatuneille. 
Samalla vietettiin tammisunnun-
taina 1918 alkaneen vapaussodan 
muistoa. Isänmaallisuuden traditio, 
suurin uhrauksin saavutetun ja säi-
lytetyn Suomen itsenäisyyden vaa-
liminen sekä Suomen marsalkka 
Mannerheimin muiston kunnioitta-
minen on vaikuttanut alusta alkaen 
Killan toiminnan aatteellisena ja-
lustana. 

Historiaa jo yli 60 vuotta
Killan yli 60-vuotisessa histori-

assa isänmaalliset juhlat ovat tar-
jonneet monille maamme keskei-
sille sivistyselämän, hallinnon ja 
maanpuolustuksen vaikuttajille 
mahdollisuuden näkökantojensa 
esittämiseen. Kilta järjestää kuna-
kin toimintakautena perinteisesti 
kolme juhlatilaisuutta: itsenäisyys-
juhlan 5.12. sekä tammisunnuntain 
juhlaillallisen ja avoimen kansa-
laisjuhlan vapaussodan tammisun-
nuntaita (28.1) lähimpänä viikon-
loppuna. Juhlatilaisuuksilla Kilta 
pyrki edistämään isänmaallisten 
perinteiden arvostusta ja maanpuo-
lustustahtoa sekä kunnioittamaan 
sotiemme veteraanien elämäntyötä. 
Kilta on tukenut juhlien tuotoilla 
tarkoitusperiensä mukaista toimin-
taa. 

Ensimmäinen tammisunnuntain 
juhla pidettiin ”Isänmaan ystävien” 
järjestämänä aikakirjojen mukaan 
4.2.1951. Vain vajaa viikko aiem-
min oli saatu suruviesti marsalkka 
C.G.E. Mannerheimin kuolemasta 
28.1.1951. Aikakauden poliittisesta 
ilmastosta johtuen isänmaan ystä-
vien toimintaa ei tuotu julkisuuteen 
ennen kuin 1960-luvun alussa. Sil-
loin Tammisunnuntain Kilta järjes-
täytyi ja perustettiin myöhemmin 
Killan säätiö. Perustava kokous 
pidettiin 18.9.1961 ja perustamis-
asiakirja allekirjoitettiin 28.1.1962.

Killan aatteellisena luojana ja 
keskeisenä aikaansaajana toimi-
nut talousneuvos Elias Jokinen on 
luonnehtinut killan toimintaperi-
aatteita seuraavasti: ”Tammisun-
nuntain Killan aatteellinen toimin-
ta ei ole poliittista, ellei poliittisena 
toimintana pidetä varauksetonta, 
maamme itsenäisyyden säilyttämi-
seen ja turvaamiseen tähtäävää aat-
teellista työtä ja sen mukaista kan-
salaistoimintaa...Meidän tehtäväm-
me on lähinnä henkinen ja aatteel-
linen toiminta yleisen mielipiteen 
muodostamiseksi isänmaallisuu-
delle ja maanpuolustustahdolle...”. 

Vapaussotureita tuettu
Toiminnan alkuaikoina Killan 

toimintojen tuotto lahjoitettiin pää-
osin Vapaussoturien huoltosääti-
ön Keski-Suomen piirille. Vuonna 
1966 perustettiin Tammisunnun-

tain Killan säätiö, jolle killan aktii-
viteettien tuotto nykyään ohjataan. 
Säätiön rahastopääoma on nimetty 
perustajansa ja ensimmäisen kun-
niakiltavanhimman mukaan Elias 
Jokisen rahastoksi. Merkittävim-
mät tuensajat ovat olleet Sotainva-
lidien sairaskoti, Sotaveteraanipii-
ri, Rintamaveteraanipiiri, Partio-
säätiö ja vapaaehtoinen maanpuo-
lustustyö.

Nykyiset vastuuhenkilöt
Tammisunnuntain Killan toimin-

nasta vastaa hallitus, johon kuuluu 
kiltavanhin puheenjohtajana, kah-
deksan jäsentä ja kiltavouti. Kil-
lan nykyisenä kiltavanhimpana 
toimii kouluneuvos Jorma Lempi-
nen ja kiltavoutina kapt evp Riku 
Tenhunen. Killan postituslistalla 
on nykyään lähes 400 kiltaveljeä, 
merkittävä määrä myös Jyväsky-
län ulkopuolelta. Killan säätiön pu-
heenjohtajana toimii evl evp Pekka 
Sotamaa.

Kamarineuvos Erkki Fredrik-
son on kirjoittanut Killasta teoksen 
Tammisunnuntain perintö, jota on 
saatavissa Keski-Suomen museolla 
ja killan juhlissa. Kirja osoittaa ha-
vainnollisesti, kuinka myös Tam-
misunnuntain Killan aikana ovat 
isänmaallisuuden sisältö, merkitys 
ja jopa symbolit ehtineet muuttua.

Kiltavanhin
Jorma Lempinen

Tammisunnuntain  Kilta
Mikä se on? 

- Vuosi 1918 alkoi Suomessam-
me erikoisissa tunnelmissa. Maa-
ilmalla riehui sota, mutta siltä 
maamme oli toistaiseksi välttynyt. 
Ilman suurempaa kohua, kuin vai-
vihkaa vuoden lopulla maamme ir-
rottautui vallankumouksen kouris-
sa kuohuvasta Venäjästä ja ilmoitti 
koko maailmalle seisovansa omilla 
jaloillaan. Näin aloitti Jyväskylän 
yhteisen seurakuntapalvelun joh-
taja Jukka Helin tammisunnuntain 
kansalaisjuhlan hartauden. 

Kohti sodan julmuutta
Sitten asiat alkoivat ajautua huo-

nompaan suuntaan. Syttyi sota, 
joka oli luonteeltaan pahin mahdol-
linen: siinä taisteli lopulta yksi suo-
malainen toista suomalaista vas-
taan. Liian moni menetti henkensä. 
Vaikka sota alkoi kuin tunnustel-
len, valkoinen armeija kirjasi mm. 
3.2.1918 yli 20 kaatunutta. Tampe-
reen ja Viipurin taistelut vaativat 
jo satoja uhreja päivittäin, ja kaik-
kiaan koko sodassa kahden puolen 
rintamalinjaa yli 9400 henkeä.

Sodan julmuudesta kertoo ka-
rua tarinaansa se, että teloitettuja 
oli enemmän kuin taisteluissa kaa-
tuneita. Ja vankileireillä menehty-
neitä oli vielä enemmän. Periaat-
teellisia kysymyksiä ei selvitetty 
enää puhumalla, keskustelemal-
la tai neuvottelemalla, vaan toisin 
maamme tulevaisuuden näkevä 
nähtiin tarpeelliseksi hiljentää iäk-
si. Tämä tuntuu näin sata vuotta 
myöhemmin vaikealta ymmärtää. 

Sankarihautajaiset 
alkoivat

Helmikuun 20. päivänä 1918 
vietettiin sitten Jyväskylässä en-
simmäisiä sankarihautajaisia. Neljä 
lähiseudulta kotoisin ollutta lyseo-
laista ja jyväskyläläinen ylioppilas 
saateltiin yhteiseen sankarihautaan. 
Taistelutoverit kantoivat arkut re-
kiin sairaalan ruumishuo-
neelta, saattueessa kauppa-
torille Kunnallistalon edus-
talle mukana olivat vapaa-
palokuntalaisten torvisoitto-
kunta, suojeluskuntalaisten 
kivääriryhmä, arkut, omai-
set, taistelu- ja koulutoverit. 
Sekakuoro lauloi, kun arkut 
laskettiin erikseen tilaisuut-
ta varten rakennetulle ko-
rokkeelle – sille kohdalle, 
jolla nyt seisovat kaupun-
gintalon edustalla kohoavat 
lipputangot. Saattoväkeä 
kokoontui tuohon kirkko-
puiston kulmalle monta sa-
taa henkeä.

Sodan keskellä vietettiin 
ylevän isänmaallista juhlaa. 
Puheissa toistuivat sanat 
epäitsekkyys, uhri, vapaus, 
oikeus – sekä ihmisyys ja 
tulevaisuus. Kaiken kauheu-
den keskellä uskottiin, että 

oltiin menossa valoisampia aikoja 
kohti. Koskettavinta tilaisuudessa 
lienevät olleet Toivakan kirkko-
herran Simo Korpelan sanat, kun 
hän kehotti ajattelemaan elämää ja 
erityisesti paikalla olleita sotilaita 
turvautumaan taisteluissa turvau-
tumaan, jotta nämä voisivat tuntea 
toimivansa hyvän asian puolesta ja 
kuoleman vaaran uhatessa toivoa 
saavuttavansa iankaikkisen elä-
män. Miksi koskettavinta? Siksi, 
että viidestä arkuissaan lepäävistä 
sankarivainajista kaksi oli kirkko-
herran Korpelan omia poikia.

Seppelpartion likkeelle
- Lähtekää toimittamaan se arvo-

kas tehtävä, joka teille on uskottu. 
Viekää viesti meiltä, jotka elämme.
Viekää viesti, ettemme ole unohta-
neet, päätti Jukka Hhelin hartaus-
hetken.

Kansalaisjuhlan hartaus

Jukka Helin.

Seppelpartion muodostivat Juhana 
Jacksen (vas.), Martti ja Mikko Porvali.

Suomen lippu saapuu Tammisunnuntain kansalaisjuhlaan Jyväskylän Normaalikoululla. Eturivissä 
oik. vas. Pekka Sotamaa, rva Alatalo, kenrl Martti Alatalo, kenrmaj Sami Sihvo, kansleri Kari Raivio, 
Jorma Lempinen ja Jukka Helin.

Kansleri Kari Raivio juhlapuhujana

”Tammikuun 19. päivänä 1918 
käytiin Karjalassa ensimmäiset yh-
teenotot valkoisten ja punaisten vä-
lillä. Samana iltana ylioppilaskunta 
järjesti Helsingin yliopiston juhla-
salissa akateemisen juhlan. Siellä 
esitettiin ensimmäisen kerran jul-
kisesti Jean Sibeliuksen säveltämä 
Jääkärimarssi, jonka sanat oli ru-
noillut jääkärien Saksassa järjestä-
män kilpailun voittaja Heikki Nur-
mio. Marssin esitti Akademiska 
Sångföreningen; sama mieskuoro, 
joka 70 vuotta aikaisemmin Floran 
päivänä vuonna 1848, oli kantaesit-
tänyt Fredrik Paciuksen Runeber-
gin sanoihin säveltämän Maamme 
-laulun. Reilu viikko ylioppilas-
kunnan juhlan jälkeen, tammikuun 
viimeisen sunnuntain vastaisena 
yönä, Etelä-Pohjanmaan suojelus-
kunnat alkoivat riisua aseista venä-
läisiä varuskuntia. Näin sai alkun-
sa vapaussota. Tätä sunnuntaita nyt 
täällä muistelemme ja kunnioitam-
me sen sankareita.

Itsenäisyyteemme 6.12.1917 asti 
maassamme ei ollut kuin yksi yli-
opisto, jonka vastuulla oli nuori-
son parhaimmiston kouluttaminen, 
tutkimustoiminnan kehittäminen 
ja kansallisen kulttuurin edistämi-
nen. Uudet aatteet viriävät usein 
juuri yliopistoissa, niissä ovat mo-
net vallankumoukset muhineet ja 
niitä monet yksinvaltiaat ja tyran-
nit syystäkin pelkäävät. Sotilas-
vallankumoukset alkavat mones-
ti yliopistojen ja televisioasemien 
valtaamisella. On luonnollista, että 
myös Suomessa kansallisuusaate ja 
itsenäisyysajatukset saivat jalansi-
jan juuri yliopistoyhteisössä.

Nyt kun lähestymme Suomen 
satavuotisjuhlia, yliopistolaitos on 
levittäytynyt koko maahan, ylin-
tä opetusta on mahdollista saada 
lähellä kotipaikkaa, ja monessa 
kaupungissa yliopistoa pidetään 

sekä elinkeino- että kulttuurielä-
män keskeisenä toimijana. Olen ai-
emminkin julkisesti todennut, että 
Jyväskylän yliopistoa on kehitet-
ty monessa suhteessa esimerkilli-
sen strategisesti, kaikesta päätellen 
hyvässä yhteistyössä kaupungin ja 
maakunnan kanssa. Tulokset näky-
vät sekä koulutuksen että tutkimuk-
sen saroilla, esimerkiksi kansallis-
ten tutkimuksen huippuyksikköjen 
lukumääränä suhteessa yliopiston 
kokoon ja resursseihin. Teidän on 
syytä olla ylpeitä yliopistostanne!

Tarina Patteripellontiestä
Haluaisin kuitenkin vielä kertoa 

pienen viime sotiin littyvän tarinan, 
sillä koskaan en ole saanut niin vä-
hällä rahalla yhtä paljon mielihy-
vää. Yksi Helsingin yliopiston nel-
jästä kampuksesta sijaitsee Viikis-
sä, kymmenkunta kilometriä kes-
kustasta itään. Siellä on vanhastaan 
toiminut maatalous-metsätieteelli-
nen tiedekunta koetiloineen ja na-
vettoineen, nykyisin myös biotie-
teet, farmasia ja eläinlääketiede. 
Koetilan peltoja halkoo tie nimel-
tä Patteripellontie. Reilut kymme-
nen vuotta sitten työhuoneeseeni 
saapui prof. Matti Leikola, joka oli 
jäämässä eläkkeelle ja halusi reh-
torilta pientä avustusta. Hän halu-
si nimittäin pystyttää muistokiven 
Patteripellontielle, koska häntä 
harmitti, että ihmiset luulivat tien 
saaneen nimensä koetilan lantapat-
tereista. Hän halusi kertoa asian to-
dellisen laidan.

Helmikuussa 1944 saatiin tietää, 
että Stalin suunnitteli massiivista 
hyökkäystä, tarkoituksena pommit-
taa Helsinki maan tasalle – kuten 
tapahtui liittoutuneiden pommitus-
ten jäljiltä Dresdenissä vuotta myö-
hemmin. Helsingin ilmapuolustus-
ta oli vahvistettu, mutta sotaväes-
tä oli huutava puute, koska kaikki 
kynnelle kykenevät oli komennet-
tu Kannakselle. Niinpä rekrytoitiin 
vapaaehtoisia Helsingin normaali-
lyseon lukiolaispojista, heidän jou-
kossaan Matti Leikola. Pojat saivat 
pikakoulutuksen Ilmatorjuntapatte-
rin toimintaan liittyvistä tehtävistä, 
jonka jälkeen heidät sijoitettiin Vii-
kin pellolla olevan patterin miehis-
töksi. Pian alkoikin tapahtua, sillä 
helmikuun aikana venäläiset teki-
vät kolme massiivista yöhyökkäys-
tä liki tuhannen pommikoneen voi-
min. Ilmatorjunta oli hyvin suunni-
teltu. Se perustui jatkuvaan sulku-
tuleen, jonka läpi venäläiset koneet 
eivät rohjenneet lentää, vaan valta-
osa pudotti pomminsa Suomenlah-
teen. 

Lisäksi luotiin valonheittäjillä ja 
kokkoja polttamalla valekaupunki 

viisitoista kilometriä itään Vuosaa-
ren metsiin, jotka myös joutuivat 
ankaran pommituksen kohteiksi. 
Lukiolaispojat raatoivat patterilla 
kaikkina kolmena hyökkäysyönä 
ilman haavereita, ainoa loukkaan-
tunut oli joukkoa johtanut aliup-
seeri. Viimeinen venäläisten hyök-
käys tehtiin helmikuun 27. päivän 
vastaisena yönä ja se oli yliopis-
ton kannalta tuhoisa. Kaksi pom-
mia putosi näet juhlasaliin, jossa 
ne aiheuttivat suurta vahinkoa sa-
lissa olleille taideaarteille ja koko 
päärakennus syttyi tuleen. Albert 
Edelfeltin fresko, jossa Pietari Bra-
he johtaa Turun Akatemian ava-
jaisjuhlakulkuetta, tuhoutui täysin 
ja on korvattu jäljennöksellä, sa-
moin kaksi Wäinö Aaltosen reliefiä 
vaurioitui pahoin. Kuitenkin kai-
ken kaikkiaan pommitusten jäljet 
kaupungissa jäivät siedettäviksi, il-
mapuolustus piti! Kun liittoutunei-
den valvontakomissio puoli vuot-
ta myöhemmin saapui Helsinkiin, 
kenraalieversti Zdanov ei ollut us-
koa silmiään, sillä Stalinille oli us-
koteltu, että kaupunki on raunioina. 
Professori Leikola sai myös pyy-
tämänsä avustuksen: Patteripellon 
nimen alkuperä selviää nyt muisto-
kiven laatasta.

Tammi-vahvuuden 
symboli

Tammi näyttää omaavan vahvan 
symbolisen aseman suomalaises-
sa yhteiskunnassa. Maamme suu-
rimman tiedettä ja taidetta tukevan 
säätiön, Suomen Kulttuurirahaston, 
symboli on vankka tammi oksineen 
ja juurineen. Tammisunnuntai ei 
viittaa niinkään puuhun kuin ka-
lenterin päivämäärään, jolla on eri-
tyistä merkitystä vapaussodan kan-
nalta.Tammenlehvän perinneliitto 
puolestaan pyrkii vaalimaan talvi- 
ja jatkosotien ja niiden veteraanien 
perinteitä. Sen perustivat Sotainva-
lidien Veljesliitto, Suomen Sotave-
teraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto 
ja Rintamanaisten Liitto, ja perin-
neliittoon on sittemmin tullut uusia 
jäsenyhdistyksiä yhteensä 18.

Minulla oli kunnia isännöidä 
Tammenlehvän perinneliiton pe-
rustavaa kokousta huhtikuun 24. 
päivänä vuonna 2003 Helsingin 
yliopiston juhlasalissa, joka mie-
lestäni sopi erinomaisesti tämän 
tapahtuman puitteiksi. Tammen-
lehvien sijasta salia koristaa tosin 
laakerinlehtiköynnös. Siellä tuhan-
net nuoret ovat vuosikymmenten 
saatossa juhlallisissa promootiois-
sa saaneet otsalleen laakerinsep-
peleen, opintojen päättämisen ja 
itsenäisen elämänuran alkamisen 
symbolin.  

  

Juhlapuhuja Kari Raivio. 
Helsingin Yliopiston kansleri 
2003-2008.
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Asemakatu 4 a  
40100 JYVÄSKYLÄ
(014) 411 0000
mikael.juujarvi@lakiluotsit.fi

– Vakaasti väylällä –

Tulkkina ihmisen ja tietotekniikan välissä 
www.relator.fi

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

Taide viestittää 
veteraaneista 

Juhlasaliin sijoitetut Wäinö Aal-
tosen kaksi reliefiä sisältävät ver-
tauskuvallisen viestin myös isän-
maan puolesta taistelleille vete-
raaneille. Toisen reliefin nimi on 
”Vapauden jumalatar seppelöi voi-
ton seppeleellä nuoruuden”. Sii-
nä jumalatar syleilee vasemmalla 
kädellään kaunista nuorukaista ja 
valmistautuu painamaan oikeas-
sa kädessään pitämänsä laakerin-
seppeleen hänen otsalleen. Tämän 
taideteoksen paljastustilaisuudessa 
yliopiston 300-vuotisjuhlassa syys-
kuussa 1940 puhui professori, sit-
temmin sodanaikainen pääministe-
ri, sotasyyllisenä vankeustuomion 
saanut ja sen kärsittyään yliopis-
ton rehtorina ja kanslerina toiminut 
Edwin Linkomies. Hän lausui, että 
ihmisen tulee ennen kaikkea olla 

hyvä kansalainen ja vankkumaton 
isänmaansa puolustaja, ja että vas-
ta toisessa sijassa hänellä oli oikeus 
kehittää omia erikoiskykyjään. Yk-
silöä ei pidä kuitenkaan orjan lail-
la alistaa, vaan hänen tulee määrä-
tietoisesti asettautua yhteiskunnan 
käytettäväksi yhteistä hyvää sil-
mälläpitäen. Yliopiston tehtävänä 
on kasvattaa nuorisoa tällaiseen 
kansalaistietoisuuteen. Samassa 
yliopiston 300-vuotisjuhlassa so-
tamarsalkka Mannerheim luki yli-
päällikön päiväkäskyn numero 115. 
Siinä korostettiin yliopiston merki-
tystä niiden henkisten arvojen vaa-
lijana, jotka ovat osaltaan kasvatta-
neet tämän sitkeän ja lujan soturi-
kansan. 

Juhlasalin toisella seinustalla 
olevan reliefin nimi on ”Nuoruus 
antaa uhrinsa vapaudelle”. Se pal-
jastettiin vuonna 1962, ja se pe-

rustuu myös antiikin ihanteisiin ja 
symboliikkaan. Siinä naishahmo, 
mahdollisesti myös jumalallista al-
kuperää, kannattelee käsivarsillaan 
kuolevaa nuorukaista. Teos sopisi 
kuvitukseksi ”Ateenalaisten laulul-
le”. Sen mukaan vanhuksen kuo-
lema mustuttaa joukon maineen, 
koska ”nuorukaiselle kuolla kuu-
luu”. Reliefi tekee selvästi kunni-
aa oman maamme ja sen nuorison 
uhrauksille itsenäisyyden puolus-
tustaisteluissa. Aina kun katselen 
näitä Wäinö Aaltosen mesteriteok-
sia, niin koen ne myös eräänlaisena 
velvoitteena meille rauhan oloissa 
kasvaneille sukupolville. 

Nuoren kuolemaa ei pidä 
ihannoida

Vaikka isänmaan puolesta hen-
kensä uhranneet ansaitsevat mei-
dän kaikkien syvän kiitollisuuden 

ja kunnioituksen, niin nuorena kuo-
lemista ei sinänsä ole syytä ihan-
noida, saati tavoitella. Se on aina 
inhimillinen tragedia, joka ei kos-
keta vain asianomaista itseään vaan 
myös suurta omaisten ja läheisten 
joukkoa. Nuorten tulisi voida val-
mistautua elämään – ei kuolemaan 
– isänmaan puolesta. Tästä syystä 
meidän kaikkien pitää väsymättä 
toimia sen päämäärän hyväksi, että 
ihmiset ja kansat pystyisivät rat-
komaan erimielisyytensä rauhan-
omaisin keinoin. Silloin mahdolli-
simman monet nuoret voivat saada 
otsalleen laakeriseppeleen ja mah-
dollisimman harvat joutuvat anta-
maan kalleimman uhrinsa.”

Sininen risti Sirkat

Teksti: Jorma Lempinen
Kuvat. Tapio Paappanen

Evl evp Pekka Sotamaa (vas.) luovutti Siniset ristit evl evp Kari 
Kilpeläiselle ja maj Hannu Haapamäelle.

Mieskuoro Sirkat päätti juhlan lauluesityksillään.

Vuosien 1939-1945 taisteluissa 
Suomi menetti noin 90 000 mies-
tä. Heiltä jäi noin 30 000 sotales-
keä ja yli 50 000 sotaorpoa. Vete-
raanimatrikkelin tiedoista laskettu-
na Viitasaarella sotaorvoksi jäi 237 
lasta. Valtiolta nämä sotaorvot sai-
vat vaihtelevasti huoltoeläkettä ja 
tukea koulutukseen. Tärkeä tuki oli 
sotaleskien perustama Kaatunei-
den Omaisten Liitto, joka järjesti 

sotaorvoille kesäleirejä. Toisaalta 
taloudellinen apu ei pystynyt kor-
vaamaan isän menettämisen aihe-
uttamaa kaipausta ja moni sotaorpo 
joutui elämään ilman aikuisen anta-
maa turvaa. Huoltajan kaatumisen 
aiheuttaman taloudellisen ja hen-
kisen taakan alla äiditkin saattoi-
vat etääntyä lapsistaan. Lapsuus- ja 
nuoruusvuosinaan sotaorvot eivät 
juuri puhuneet sotaorpoudestaan 

eivätkä myöhemminkään.

Vasta 2000-luvulla kun sotaor-
vot ovat jo eläkeiässä, lapsuuden 
muistot ja isättömyyden traumat 
ovat tulleet yhä enemmän esiin. On 
tullut tarve tavata kohtalotovereita, 
keskustella koetusta ja järjestäytyä. 

Kaatuneiden Omaisten Liiton 
yhteyteen on perustettu Sotaorpo-
yhdistyksiä. Yhdistykset päättivät 
perustaa rekisterin selvittääkseen 
paljonko sotaorpoja on jäljellä. Re-
kisteröintejä kertyi 2009-2011 väli-
senä aikana yli 16 000.

Sosiaali- ja terveysministeriö 
myönsi RAY:n kohdemäärärahan 
rekisterin toteuttamiseen ja sotaor-
potunnuksen valmistamiseen. Vuo-
sia kestänyt tunnuksen hankinta to-
teutui ja ensimmäiset luovutettiin 
syyskuun alussa 2014.

Sotaorpotunnuksen on suun-
nitellut Aimo Vuorinen. Tunnus 
koostuu hopean värisestä ranskan 
liljasta joka tässä edustaa vapau-
den ihannetta. Risti tunnuksen ala-
osassa viittaa isämme tai äitimme 

isänmaalle antamaan uhriin. Pie-
ni vaakunaleijona ristin keskellä 
on merkkinä valtiovallan suomas-
ta tunnuksesta. Tunnuksen saajal-
le jaetaan valtiovallan edustajien 
antama KUNNIANOSOITUS SO-
TAORVOILLE, jonka allekirjoit-
tajina (27.9.2013) olivat silloinen 
pääministeri Jyrki Katainen ja so-
siaali- ja terveysministeri Paula Ri-
sikko. Kaatuneiden Omaisten Lii-
tolta tulee saajalle myös KUNNI-
ANOSOITUS –kirja.

Viitasaaren jakotilaisuudessa oli 
läsnä 30 tunnuksen saajaa. Kunnal-
lisneuvos/sotaorpo Asko Liimatai-
nen avasi tilaisuuden ja kertoi tun-
nuksen syntyhistorian. Kaupungin 
tervehdyksen esitti kaupunginjoh-
taja Janne Kinnunen.

Seurakunnan tervehdyksen esit-
ti Kirkkoherra Antti Hiltunen joka 
myös esitteli tunnuksen saaneet. 
Ohjelmassa kuultiin musiikkia, 
lausuntaa ja muisteloita sota-ajalta. 
Koskettava tilaisuus päättyi Viita-
saari-lauluun.

Yli 16 000 merkintää sotaorporekisterissä
Viitasaarella jaettiin sotaorpotunnuksia 28.11.2014

Sotaorpotunnusten saajia Viitasaarella.

Teksti: Kauko Ikäheimonen
Kuva: Alpo Syvänen

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 
70 vuotta Lapin sodan päättymi-
sestä. Sodan päättyminen merkitsi 
samalla toiseen maailmansotaan 
liittyneiden sotatoimien päätty-
mistä Suomen alueella. Sotain-
validien Veljesliitto ry., Suomen 
Sotaveteraaniliitto ry., Rintama-
veteraaniliitto ry. ja Reserviläis-
liitto ry. ovat päättäneet järjestää 
sotatoimien päättymisen muistok-
si yhteisen, koko valtakunnan kat-
tavan seppeleenlaskun. Tavoittee-
na on laskea 27.4.2015 seppeleet 
mahdollisimman monelle sankari-
hautausmaalle, joita Suomessa on 

yli 600. Yhteinen seppeleenlasku 
ei ole mikään erillinen tapahtuma, 
vaan se täydentää kansallisen ve-
teraanipäivän vakiintuneita vietto-
tapoja. 

Seppeleenlaskulla pyritään siir-
tämään veteraaniperinnettä ja -tie-
toisuutta nuoremmille sukupolvil-
le. 

Keski-Suomen reserviläispiirin 
puheenjohtaja Jouko Hyppösen ju-
tun voit lukea kokonaisuudessaan 
reservipiirien verkkosivuilta
 www.ksrespiirit.fi.

Seppeleenlaskut 27.4.2015Sotiemme veteraanit-keräys 2014
Sotiemme veteraanit varainhan-

kintakeräys 2014 oli Keski-Suo-
messa  jälleen kerran onnistunut. 
Keräystulos oli 155 025 euroa, 
mikä oli edellisvuoteen verrattu-
na noin 12 500 euroa edellisvuotta 
pienempi. 

Keräyspaikkakunnilla todettiin 
edelleen lahjoittajien halu tukea 
veteraaniemme, näiden puolisoi-
den ja leskien kotona-asumista ja 
virkistäytymistä. Jokunen paik-
kakunta on jäänyt pois keräykses-
tä lähes loppuneiden veteraanien 
vuoksi tai käytössä olevien varojen 
riittävyyden vuoksi.

Keski-Suomi sijoittui kuuden 
edellisvuoden ”1. sijalta” v 2014 
euromäärällä mitattuna niukas-
ti ”toiseksi” jääden Etelä-Pohjan-
maan jälkeen n 1 500 euroa. Sinäl-
lään kilpailusta ei tässä olekaan ky-
symys johtuen keräysalueiden eri-
laisuudesta ja tarpeista. 

Keski-Suomen keräyspiirin päälli-
kön Kari Kilpeläisen jutun voit lu-
kea kokonaisuudessaan Keski-Suo-
men reservipiirien verkkosivuilta 
www.ksrespiirit.fi.

  PIRKANMAAN            LEHTIPAINO OY



Keski-Suomen Maanpuolustaja 1/201512

Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piiri esittelee kuluvan 
vuoden aikana vuorollaan alueellaan toimivat yhdistykset.

Ensimmäisenä esittelyssä on Ääneseudun Maanpuolustus-
naiset ry. Yhdistys on rekisteröity vuonna 2008. Aiemmin yh-
distys toimi nimellä Äänekosken Reservin upseerin naiset ry. 
Jäseniä yhdistyksessä on 44.

– Eila Keinonen

NAISTENPÄIVÄNÄ

Jo tarhassa ystävystyneet 
Piia Wickstrand ja Maa-
rit Minkkinen innostuivat 
ampumisesta yhdessä las-
tensa kanssa. He käyvätkin 
kerran viikossa ampumas-
sa ilma-aseilla Äänekosken 
maapohjahallilla. Lapset 
ampuvat pääasiassa ilma-
kivääreillä ja äidit ilmapis-
tooleilla. Lisämaustetta tuo 
noin kerran kuussa ekoase 

vissa hyvin onnistuneissa 
suorituksissa. Tärkeää on 
myös puida niitä vähem-
män onnistuneita lauka-
uksia ja ottaa virheistään 
opiksi.

Piia ja Maarit kannusta-
vat muitakin kokeilemaan 
rohkeasti ampumista, se on 
laji johon voi ihastua iäksi- 
niin kävi heille.

Teksti: 
Maarit Minkkinen, 
varapuheenjohtaja

"Kokeile ampumista 
– tähän voit ihastua iäksi"

joka onkin koko porukan 
suosikki. Välillä otetaan 
leikkimielinen kisa ampu-
maherruudesta, vaihtelevin 
tuloksin.

Ampumaharrastus on mie-
leinen sillä se tuo vastapai-
noa työkiireisiin ja arki-
huoletkin on pakko jättää 
narikkaan, koska ampuessa 
täytyy keskittyä täydellises-

ti omaan suoritukseensa. 
Jokainen tähtäys ja liipai-
simen puristus täytyy olla 
tarkkaan harkittu ja lop-
puun asti viety. Tavoitteena 
on saada mahdollisimman 
pieni kasa tauluun. Tähän 
mennessä lapset ovat on-
nistuneet aikuisia huomat-
tavasti paremmin.
Sen lisäksi että ampuma-
harrastus on tarkkuutta ja 
keskittymiskykyä paranta-
va laji, on se ennen kaikkea 
hauskaa ja onnistumisen 
riemu on käsin kosketelta-

Ilmakiväärillä 
ampumassa
Konsta Kinnunen, 
Emilia Vilokkinen
Camilla Minkki-
nen.

Ääneseudun 
Maanpuolustusnaiset ry.

Maanpuolustusnaiset

Mitä maanpuolustus-
harrastus antaa?

Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piirin 
alueella toimii neljä jäsenyhdistystä: Keurus-
seudun Maanpuolustusnaiset ry, Maanpuo-
lustusnaisten Jyväskylän yhdistys ry, Saarijär-
ven Maanpuolustusnaiset ry ja Ääneseudun  
Maanpuolustusnaiset ry.

Aktiivista toimintaa monen 
ikäisille  

Yhdistyksen puheenjohtaja 
Tarja Maukonen kertoo, että  
tänä vuonna yhdistys haluaa 
panostaa jäsenten aktivoi-
miseen ja palkitsemiseen. 
Tapahtumia on mukavasti 
pitkin vuotta. Yhdistyksen 
toimintaa esitellään ja varain-
hankintaa tehdään messuilla 
ja tapahtumapäivissä kuten 
Äänekoskella Eloriehassa.  
Meillä on käytössämme oma 
soppatykki.

Jäseniämme osallistuu mm. 
vapaaehtoisen pelastuspalve-
lun, (Vapepa), Ääneseudun 
maanpuolustusjärjestöjen 
ampumatoimikunnan am-
munnan harjoitusiltoihin 
sekä Keski-Suomen Reservi-
läispiirin järjestämiin pistoo-
liampumajuoksukilpailuihin 
kilpailijoina ja kahvionhoita-
jina. 
Parhaillaan kokoamme jouk-
kueita Maanpuolustusnaisten 
liiton järjestämään Virpi Jotos 
-tapahtumaan.

Ääneseudun Maanpuolustusnaiset osallistuvat aktiivisesti alueensa tapahtumiin. Kuvassa Sisko Jaakkola, Pirkko Jääskelä, Raili Koivunen.

Yhteistyö

Ääneseudun Reserviupsee-
reiden ja Reserviläisjärjestön 
kanssa yhteistyö on aktiivis-
ta. Olemme mukana myös 
Maanpuolustuskoulutuksen 
(MPK) Keski-Suomen alu-
een toiminnassa toimien 
kurssilaisina, kouluttajina ja 
kurssien johtajina.
Naisten Valmiusliiton Keski-
Suomen alueneuvottelukun-
nan puheenjohtajana toimii 
yhdistyksestämme Kaija 
Koponen ja hallituksen jä-

senenä on Tarja Maukonen. 
Jäsenemme ovat aktiivisesti 
osallistuneet useiden vuosien 
aikana NASTA- harjoituksiin 
eri puolilla Suomea. Tulevan 
Tikkakoskella järjestettävän 
18–20.9. Syyslento 2015 Nas-
ta -harjoituksessa olemme 
vahvasti mukana.

Ääneseudun maanpuolustus-
järjestöjen yhteistiedot löyty-
vät www.aaneres.net. Sieltä 
löytyy myös jäseneksi ilmoit-
tautumiskaavake.

Tarja Maukonen
Puheenjohtaja, Jäsen 2011, 
hallituksessa 2012-
" Useiden eri tehtävien hoita-
minen on antanut syvällistä 
näkemystä maanpuolustus-
naisten toiminnasta ja järjes-
tötyöstä niin yhdistys-, piiri-, 
kuin liittotasoltakin".

Maiju Minkkinen 
Sihteeri. Jäsen v. 2012-
" Parasta on yhdessä touhua-
minen, jokakeväiset Jotokset, 
ampumaharjoitukset ja erilai-
siin tilaisuuksiin osallistumi-
nen".

Helena Kuorikoski 
Jäsen v. 1980. "Tällä hetkellä 
osallistun joihinkin tapahtu-
miin ja kokouksiin. Seuraan 
maanpuolustusnaisten tiedot-
teita aktiivisesti. Mielestäni 
parasta toiminnassamme on 
uudet ystävät, maanpuolus-
tushenki ja yhteinen tekemi-
nen".

Raili Koivunen 
Jäsen v. 1960 - pitkäaikaisem-
pia jäseniämme! Yhdistyksen 
toiminnantarkastaja.  "Toi-
minta on ollut mukavaa yh-
dessäoloa  ja osallistun tapah-
tumiin tilanteen mukaan".

Anne Riissanen
"Tulin toimintaan mukaan tä-
män vuoden alusta. Olen hil-
jalleen syttynyt ajatukselle ja 
etsinyt toimintamuotoa, joka 
voisi olla yhteiskunnallisesti 
hyödyllistä, jossa voisin käyt-
tää omia kykyjäni ja kehittää 
taitojani sekä joka vastaisi mi-
nussa elävään maanpuolus-
tushenkisyyteen. Viimeinen 
sykäys oli varmaankin nuo-
remman poikani astuminen 
armeijan harmaisiin ja tätä 
kautta taas tutuksi tulemi-
nen näiden asioiden kanssa. 
Kiitos kuitenkin yhdistyksen 
aktiivisen puheenjohtajan, 
minut houkuteltiin heti toi-
mintaan mukaan. Olen mm. 
ensiapu-ryhmässä tulevassa 
Nasta-harjoituksessa". 

Tulevat  tapahtumat www.ks-respiirit.fi   
– Maanpuolustusnaiset 2015
mm. Nasta, SoMa, Intti tutuksi, retket...

Myyjäisissä Piia Wickstrand, Maarit Minkkinen,  
Tarja Maukonen ja Maiju Minkkinen.
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HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA
TUKIYKSIKKÖ (KSKOTUYKS)

Ilmoittaudu kursseillemme osoiteessa www.mpk.fi

Kotuyksikön päällikkö Riku Tenhunen, puh. 040 751 5233; riku.tenhunen@mpk.fi
Koulutuspäällikkö Jukka Särkinen, puh. 040 934 2205; jukka.sarkinen@mpk.fi 

1. Puolustusvoimien tilaama koulutus (veh)

KURSSIN AJANKOHTA KURSSI PAIKKA

21.3.-22.3.2015 Aseenkäsittely 1 Tikkakoski

28.3.2015 Maakuntajoukkojen marssi Tikkakoski

11.4.-12.4.2015 Toiminta rakennetulla alueella Tikkakoski

16.5.-17.5.2015 Maakuntakomppanian virka-apukurssi 1 Tikkakoski

5.6.-7.6.2015 Johtamiskurssi Tikkakoski

2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

21.3.2015 Taistelijan testiammunta tutuksi Tikkakoski

21.3.-22.3.2015 SRTL:n rauhanturvaajien tukipuhelinpäivystäjäkurssi Tikkakoski

21.3.2015 Komendantin Cup 1/2015 Tikkakoski

28.3.-29.3.2015 KEVÄT-LUONETTI Kouluttajakurssi 1 Tikkakoski

28.3.2015 Hiihtomarssi Tikkakoski

11.4.-12.4.2015 SRTL Mielenterveyden ensiapu 2 MTEA2 Tikkakoski

11.4.-12.4.2015 Taktinen pistooli Avoin

18.4.2015 KSKOTU:n koulutus- ja suunnittelutilaisuus 2/2015 Tikkakoski

18.4-19.4.2015 SRTL Rauhanturvaajien vertaistapaaminen Tikkakoski

24.4.-25.4.2015 Harjoituksen johto ja huoltokurssi Tikkakoski

24.4.-25.4.2015 Ammunnan ja ammunnan johtamisen perusteet Tikkakoski

25.4.-26.4.2015 Intti tutuksi naisille Tikkakoski

25.4.-26.4.2015 Ammunnan peruskurssi (Ampumakortti) Tikkakoski

25.4.-26.4.2015 SRTL RT-vertaisryhmäohjaajien lisäkoulutus Tikkakoski

25.4.2015 Taistelijan testiammunta Luhanka

9.5.2015 Taistelijan testiammunta Pihtipudas

16.5.-17.5.2015 Taktinen kivääri 1 Avoin

22.5.-25.5.2015 Tarkka-ammunta 2 Lohtaja

23.5.2015 Jäkäriryhmän taistelutekniikka Kivijärvi

23.5.2015 3-kantakilpailu PP-MSI, suunnistus, ammunta Tikkakoski

4. Muu koulutus ja tapahtumat
13.3.2015 Talvisodan päättymisen muistotilaisuus Jyväskylä
18.5.-19.5.2015 Koululaisten ryhmäytyminen Tikkakoski
20.5.-21.5.2015 Koululaisten ryhmäytyminen Tikkakoski

 

3. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU)
    
28.3.-29.3.2015 Faitterit-soittokunnan soittokurssi Tikkakoski

17.4.-18.4.2015 Kevätretki ”Mies kanssa” Tikkakoski

4.5.-20.5.2015 Koululaisen turvakurssi Kivijärvi

5.5.-6.5.2015 MPK:n toimihenkilöiden neuvottelupäivä 2/2015 Tikkakoski

12.5.2015 Hygieniapassikurssi Kivijärvi

15.5.-16.5.2015 Arki turvalliseksi Muurame

KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN KURSSITARJONTA  MAALIS - KESÄKUU 2015
Alla on osa Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikön (KStukiyks) kurssitarjottimesta. Parhaiten pääset tutustumaan
kursseihin osoitteessa www.mpk.fi -Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu - Valitse alue kohdasta Keski-Suomi - Hae. Nyt näet näkymässä
KSkotuyksikön kurssit, joita plikkaamalla pääset ko kurssin etusivulle, sisältöön ja lisätietoihin. Sivuja päivitetään jatkuvasti. 
Kurssien ajankohdat alla ovat osittain avoinna ja suunnitelmallisia joten tarkista tarkka ajankohta sivuiltamme
kyseisen 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 puolustusvoimien yksikkö tekee päätöksen valinnastasi.
Mikäli sinut hyväksytään kurssille, saat siitä KSALTSTO:n lähettämän veh-kutsun ja kurssitiedotteen, et muuta ilmoitusta.
HUOM 1: Mikäli ilmoitat KSALTSTO:lle tulevasi kurssille (=ilmoitat tulosi veh-kutsun B-osalla), muuta vahvistusta tai ilmoitusta et saa.
HUOM 2: Korvaavat kh-vuorokaudet saat sot.valm.palv. kursseilta vain silloin kun olet itse kirjautunut kurssille MPK:n
tietojenhallintajärjestelmässä ns. pysyvänä käyttäjänä.

Vaihtuva valikoima mm. 
vaatteita, nahkasaappaita, 

varsikenkiä, asealan materiaalia,   
               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

AVOINNA: 
ti-pe 10-17 

la 10-14 

Keltaiselle pohjalle: 

MYYTÄVÄNÄ PUOLUSTUSVOIMIEN KÄYTÖSTÄ POISTA-
MAA JA HYLKÄÄMÄÄ MATERIAALIA: 

Vaihtuva valikoima mm. vaatteita, nahkasaappaita, 
varsikenkiä, asealan materiaalia, sotilastelttoja ja paljon 

muuta! materiaalia:
Tee hienoja löytöjä vuodenajasta riippumatta!

www.savotta.fi
www.savottastore.fi

Securitas Oy 
Vasarakatu 1 
Jyväskylä
p. 020 4911 

securitas.fi
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www.nammo.com  

Rakennusteollisuus RT • Talonrakennus • Tuoteteollisuus • Infra • Pinta • Tekninen urakointiJyväskylä • Suolahti • Pieksämäki • Varkaus • Viitasaari

Viestinnän moniosaaja

Ahjokatu 12, Jyväskylä
Puh. 020 792 4400
Ma–pe 9–17 (myymälä, huolto)
La 10–15 (myymälä)

www.midare.fi

Jyväskylä

Meille voit soittaa koska tahansa
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Asiakaspalvelumme henkilöasiakkaille suomeksi 
0200 3000 on avoinna ma–su 24 h/vrk.

Kyllä suomalainen 
suomalaisen tuntee. 
Palkitsemme asiakkuudesta. Keskittämällä OP-Pohjola 
-ryhmään saat parhaat edut. Tervetuloa meille! 
  
Verkko, puhelut, chat ja 11 konttoria Keski-Suomessa. Valitse 
oma kanavasi. Löydät vaihtoehdot, palvelut ja puhelinnumerot 
www.op.fi/keski-suomi 

Digin ja  
printin  

toteuttaja. 
grano.fi

Keskisuomalaisten 
asialla. 
Palkitsemme asiakkuudesta. Asiakasomistajille parhaat edut! 
  
Pankkipalvelut ja vakuutukset. Valitse oma kanavasi. Verkko, 
puhelut, chat ja 11 konttoria Keski-Suomessa. Tervetuloa meille! 
  
www.op.fi/keski-suomi 
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Pro planning is pro quality

Protacon Group
Luotettavia palveluita

www.protacon.com

O.K. AUTO OY
Täyden palvelun autokauppaa jo vuodesta 1964 

www.okauto.fi  •  www.toyota.fi  •  www.vaihtoautot.net

Varaukset p. 010 2323 116 (ma-pe 8-17) • Ryhmävaraukset (yli 10 hlöä) p. 010 2323 109 (ma-pe 8-17)
Nettivaraukset www.matkapojat.fi/res60 • Ei toimitusmaksua!

matkapojat.fi

Juhlaristeily Baltic Queenilla
11.-12.4.2015

Reserviläisliitto täyttää 60 vuotta 2015. Juhlaristeily kokoaa laivalle 
runsaat 2500 jäsentä seuralaisineen eri puolilta Suomea. 

Luvassa onkin suurin Suomessa koskaan järjestetty vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen tapahtuma.

VARAA RISTEILY EDULLISEEN JÄSENHINTAAN 
www.matkapojat.fi/res60

Hintaan sisältyy: 
• risteily valitussa hyttiluokassa 
    Helsinki - Tallinna - Helsinki
• Reserviläisliiton juhlaohjelma laivalla

Risteilyllä esiintyy Jean S.

Laiva-aikataulu:
Helsinki - Tallinna  klo 18:30 - 08:00
Tallinna - Helsinki   klo 12:30 - 16:00
Tallinnassa mahdollisuus maissa käyntiin klo 08:00 – 12:00
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Puolustusvoimain komentaja 
aloitti luentonsa kansainvälisen ti-
lanteen muutoksesta. Euroopan tur-
vallisuudesta on viime vuosikym-
meninä syntynyt hyvinkin vakaa 
käsitys. Monissa Euroopan maissa 
on ryhdytty ajamaan alas itsenäi-
sen sotilaallisen puolustuksen ra-
kenteita ja käyttämään siitä säästy-
neet varat toisiin tarkoituksiin. Kun 
vuonna 2008 taisteltiin Georgias-
sa, se ei vielä saanut hälytyskello-
ja soimaan. Tarvittiin vuoden 2014 
Venäjän toimet Krimin niemimaal-
la, jotka lopullisesti murskasivat 
ne perusoletukset, joiden varaan 

Euroopan turvallisuuskehitystä oli 
rakennettu. Jälkeenpäin voi tode-
ta, että Euroopassa ei aivan täysin 
olla ymmärretty Venäjän historiaa, 
kulttuuria ja identiteettiä. Venäjän 
toimia ei voi hyväksyä, mutta jat-
kossa rinnakkaiseloa voi edesaut-
taa se, että rakennetaan yhteistyötä 
paremman ymmärtämisen perustal-
le toiveajattelun sijaan. Kun Venä-
jä valtasi Krimin, länsi tuli aidosti 
yllätetyksi – Venäjä kykeni strate-
giseen yllätykseen. Tämä toimin-
taympäristön muutos on lähtökoh-
taisesti otettava jatkossa huomioon 
Suomen kokonaisturvallisuuden 

johtamisessa ja sen kehittämistyös-
sä, totesi puolustusvoimain komen-
taja tilanteesta Euroopassa.

Puolustusvoimien 
rakenteiden uudistus

Puolustusvoimat täyttää lakisää-
teiset tehtävänsä kuten aiemmin-
kin. Päätehtävien takana oleva or-
ganisaatio, prosessit, toimintamal-
lit ja henkilöstö ovat kuitenkin rat-
kaisevasti muuttuneet vuoden 2015 
alussa. Sotilasläänien lakkauttami-
nen merkitsi yhden johtamistason 
vähentämistä. Itsenäisiä hallinto-
yksikköjä karsittiin ja kouluttavien 
joukko-osastojen lukumäärää vä-
hennettiin 16:een. Logistiikkauu-
distus integroi kaikki materiaalin 
hallintaan liittyvät toimialat ja toi-
mijat yhteen prosessiin. Palkatun 
henkilöstön määrä väheni uudis-
tuksen myötä 14500:sta 12300:een 
henkilöön. Sotilastehtävissä palve-
lee 8000 henkilöä.

Puolustusvoimat on organisaa-
tiona tehnyt sen mitä muut hallin-
nonalat vielä jahkailevat. Kenraali 
Lindbergin toteamus ”Me puolus-
tusvoimissa olemme uskaltaneet 
muuttua” kertoo tämän asian hyvin 
selkeästi.

Sodanajan puolustusvoimien 
henkilöstöstä noin 5 % eli 11000 on 
palveluksessa tai reservissä olevaa 

kantahenkilökuntaa. Tämä joukko 
muodostaa pataljoonatasoa korke-
amman johtajiston. Reservistä puo-
lustusvoimat tarvitsee 3000 sotilas-
johtajaa sodan ajan organisaatioi-
hin. Sodan ajan puolustusvoimissa 
reserviläiset muodostavat kaikilla 
mittareilla suurimman henkilöstö-
voimavaran. Reserviläisten osaa-
minen rakentuu puolustusvoimien 
koulutuksen, oman osaamisen, va-
paaehtoistoiminnan ja henkilökoh-
taisten valmiuksien kehittämisen 
varaan. Puolustuskyvyn kannalta 
jokaisen panos on tärkeä. 

– Puolustusjärjestelmämme yksi 
peruspilari on koko Suomen puo-
lustaminen ja oma kansallinen val-
miutemme ja puolustuskykymme 
on turvallisuutemme perusta, totesi 
kenraali Lindberg. 

Puolustusmateriaali ja 
valmius 

Maavoimien suorituskyvyn yl-
läpito on vuosikymmenen jälki-
puoliskon pääteema. Alueellisten 
ja operatiivisten joukkojen panssa-
rintorjunta-aseistusta on uusittava. 
Tulivoimaa, taistelunkestävyyttä ja 
pimeätoimintakykyä sekä ilmator-
juntaa on materiaalisesti kehitettä-
vä. Koulutus- ja valmiusampuma-
tarvikkeita on hankittava.

Merivoimien suorituskyky las-
kee huomattavasti 2020-luvun puo-
livälissä kun Rauma-luokan oh-
jusveneet ja Hämeenmaa-luokan 
miinalaivat saavuttavat elinkaa-
rensa pään. Hankintapäätös uusista 
aluksista tulisi tehdä vuosina 2017-
2018 ja alusten tulisi olla operatii-
visessa käytössä vuodesta 2025 al-
kaen. - Kotimainen työllisyysvai-
kutus uusien alusten koko elinkaa-

ren aikana voisi olla parhaimmil-
laan noin 4000 henkilötyövuotta, 
arvioi kenraali Lindberg.

Ilmavoimien F/A-18 Hornet hä-
vittäjien poistaminen tulee ajan-
kohtaiseksi vuosina 2025-2030. 
Hornet-kaluston muodostaman 
suorituskyvyn korvaaminen  on 
välttämätöntä. Tällaisen hankinnan 
kesto on aloittamisesta viimeisen 
koneen toimittamiseen 15 vuotta. 
Hankinnan virallinen aloittaminen 
pitäisi käynnistää tänä vuonna ja 
varsinainen hankintapäätös tulisi 
tehdä niin, että tilattavan konetyy-
pin tuotanto voisi alkaa 2020-luvun 
alussa.

Vuonna 2015 puolustusvoimat 
on hyvässä kunnossa ja valmiina. 
Kehittämisen tarpeet on tunnis-
tettu. Materiaalinen suorituskyky 
tulee kuitenkin heikkenemään el-
lei rahoitusta näihin tarpeisiin pa-
lauteta. – Kokonaisturvallisuuden 
hallinta ja maanpuolustuksen mer-
kityksen näkeminen yhteiskunnan 
toimintaedellytysten takaajana on 
tässä ajassa jälleen korostetun tär-
keää. Puolustusvoimien ennalta eh-
käisevä rooli on syytä pitää mieles-
sä, päätti puolustusvoimain komen-
taja kenraali Jarmo Lindberg 14. 
Martti Ahtisaari luennon Jyväsky-
län Agorassa.

Lähes puolivuosisadan mittainen 
polku pioneeriaselajissa ehdittiin 
Keuruulla taivaltaa suomalaisen 
sotilaskoulutuksen ja maanpuo-
lustuksen hyväksi. Keski-Suomen 
Pioneeripataljoona aloitti sen lähes 
tyhjästä vuonna 1967. Pioneeriryk-
mentti sai kunnian olla viimeinen 
ja toiminnastaan paljon arvostus-
ta saanut joukko-osasto, jonka vii-
meinen tehtävä - juhlallinen lipun 
lasku – toteutettiin Keurusselän ka-
sarmialueella 31.12.2014. 

Maavoimien komentaja 
puhui

– Pioneerirykmentti organisaa-
tiona loppuu, mutta työ, henkilöstö 
ja rykmentin arvot jatkavat, totesi 
Maavoiminen komentaja kenraa-
liluutnantti Seppo Toivonen pu-
heessaan. Hänen mielestään isän-
maallisuus ja perinteiden kunnioit-
taminen rykmentissä on osoittanut 
korkeamman tavoitteen – isänmaan 
ja sen edun palvelemisen kaikis-

sa tilanteissa. – Te olette osa suku-
polvien ketjua, joka osaa arvostaa 
edeltävien sukupolvien työtä ja uh-
rauksia ja saa siitä voimaa, mainitsi 
Toivonen. 

Kenraaliluutnantti Seppo Toi-
vonen korosti puheessaan myös 
eteenpäin suuntautuneisuutta ja ke-
hitysmyönteisyyttä, jonka myötä 
osaamisen siirto Kainuun, Karjalan 
ja Porin Prikaateihin sekä Maasota-
kouluun on haasteellisissa olosuh-
teissa toteutettu hyvin. – Te uskot-
te omaan osaamiseenne ja teillä on 
siitä kiistattomat näytöt. Se vie teitä 
eteenpäin myös tulevissa haasteis-
sa. Pioneerirykmentin komentaja 
ja henkilöstö, esitän puolustusvoi-
mien ja maavoimien kunnioittavan 
kiitoksen esimerkillisestä toimin-
nasta vaativassa muutostilanteessa, 
päätti maavoimien komentaja ryk-
mentin henkilöstölle osoittamansa 
puheensa osan. 

Puheensa loppuosassa Toivonen 
kohdensi kiitoksen sanat Keuruun 
kaupungille, veteraanijärjestöille ja 
kaikille muille sidosryhmätahoille, 
jotka ovat toiminnallaan tukeneet 
nyt lakkautettavan joukko-osaston 
toimintaa. – Kun tänään laskem-
me Suomen lipun viimeisen kerran, 
voimme tehdä sen kiitollisina siitä, 
että Pioneerirykmentti jää histori-
aan erinomaisena joukko-osastona, 
totesi kenraaliluutnantti Toivonen 
toivottaen samalla kaikille kuuli-
joille hyvää Uutta Vuotta ja menes-
tystä elämässä.

Pioneerirykmenttiläiset – 
te olette hienoja ihmisiä

Everstiluutnantti Jukka Kentala 
aloitti oman, paljon henkilökoh-
taista tunnetta sisältäneen puheensa 
runolla: ”Kun katsot taakse – kiitä. 
Kun katsot ylös – toivo. Kun katsot 
eteen – usko. Niin vaikea teitä on 

lähettää tuonne, tutut kasvonne on, 
joka piirre ja juonne… ja jälkeen 
kaiken, minkä te koitte, yhä vielä 
hymyillä voitte. Juuri nyt Pioneeri-
rykmentti sanoo meille – älkää it-
kekö sitä, kun kuolin, vaan iloitkaa 
siitä, että elin”. 

Rykmentin komentaja osoitti 
henkilöstölleen varauksetonta kii-
tosta ja ylpeyttä. – Olette lähtemät-
tömästi täällä sydämessäni. Katso-
essani teitä tunnen suurta ylpeyttä 
siitä, että olen saanut kulkea tämän 
matkan kanssanne, ylpeyttä siitä, 
millä tavalla te olette leiviskänne 
hoitaneet. Te ansaitsette varauk-
settoman kunnioituksen. Pioneeri-
rykmentin lakkauttaminen on ollut 
kuin hiekkapaperi – se on raaputta-
nut ja hionut, mutta nyt se on ku-
lunut, rispaantunut, jo hyödytön – 
pois heitettävä, mutta ihmiset ovat 
entistä kirkkaampia. Olkaa nöyrän 
ylpeitä taakse jätetystä ajasta, ko-
kemuksista ja tehdystä työstä, kul-
kekaa selkä suorassa ja pystypäin 
kohti huomenta, luonnehti komen-
taja henkilöstönsä kanssa yhdessä 
toteutettua viimeisen toimintavuo-
den taivalta.  

- Rykmenttimme on ollut kivi-
jalkamme. Nyt on tullut aika jättää 
tämä paikka. Meitä odottavat uudet 
kivijalat. Ei ole merkitystä, missä 
uusi kivijalka sijaitsee – oleellista 
on se, miten se täyttyy teistä. Tei-
dän arvot, asenne ja henki – Pionee-
rirykmentin arvot – ne elävät teissä. 
Olkaa nöyriä ja ylpeitä – täyttäkää 
kivijalka. Kun sen teette juurenne 
muistaen, teitä tullaan kunnioitta-
maan ja teidän työtänne sekä osaa-
mistanne tullaan arvostamaan. Maa 
pysyy ikuisesti. Pioneerirykmen-
tin arvot, henki, ihmiset ja pionee-
riaselaji – ne ovat maa. Meille on 
ikkuna auki uuteen tulevaisuuteen 
ja me olemme tulevaisuuden teki-
jöitä, totesi everstiluutnantti Jukka 
Kentala puheensa lopussa.

Pioneerirykmentin lippu 
Pioneerikoululle

Sysimusta leijonalippu – maan 
vanhin joukko-osastolippu – siirtyi 
tässä tilaisuudessa Pioneerikoululle 
kuten Pioneerirykmentin perinteet-
kin. Rykmentin komentaja luovutti 
lakkautuvan joukko-osastonsa li-
pun Pioneerikoulun johtaja eversti-

luutnantti Timo Iltaselle seuraavin 
sanoin: ”Säde päivän kerran vii-
meisen vielä leijonan selässä paloi, 
kun aurinko lomasta pilvien lipun 
kalliin kultaansa valoi”.

Suomen lipun laskeminen
Pitkän sotilasuran Keuruulla 

palvelleiden sotilaiden ryhmä las-
ki Suomen lipun viimeisen kerran. 
Rykmentin henkilöstö, veteraanit, 
lotat ja muu kutsuvierasjoukko seu-
rasi kunniaa tehden lipun laskeutu-
mista pitkästä salosta. Monet aja-
tukset kulkivat ihmisten mielissä. 
Kuinka monta askelta tuon lipun 
alla onkaan taivallettu päämäärä-
nä olla osa Suomen puolustusjär-
jestelmää kouluttamalla sitä varten 
sotilaita. Varusmiehiä koulutettiin 
pioneeriaselajin tarpeisiin lähes 50 
000. Kun lippu oli juhlallisesti las-
kettu, tuo aika jäi lopullisesti histo-
riaan. 

Maavoimien komentaja kenraali-
luutnantti Seppo Toivonen otti alas 
lasketun Suomen lipun vastaan. 
– Merkiksi siitä, että Pioneeriryk-
mentti on suorittanut sille annetut 
tehtävät ja että Pioneerirykmentti 
on lakkautettu, luovutan teille suur-
ta kunniaa ja ylpeyttä tuntien tämän 
Suomen lipun sekä henkilökohtai-
seksi muistoksi Pioneerirykmen-
tin pienoislipun, totesi rykmentin 
komentaja everstiluutnantti Jukka 
Kentala lippua luovuttaessaan.

Me puolustusvoimissa olemme uskaltaneet muuttua!
Kenraali Jarmo Lindberg 14. Martti Ahtisaari-luennoitsija 4.2.2015

Lippu laskettiin viimeisen kerran Pioneerirykmentissä
Pioneerikoulutus päättyi Keurusselän kasarmialueella 31.12.2014

Ilmavoimien F/A-18 Hornet kalusto poistuu vuosina 2025-2030.
Kuva: Ilmavoimat

Hämeenmaa-luokan miinalaiva. Kuva: Merivoimat

Teksti: Tapio Paappanen

Sysimusta leijonalippu - maan vanhin joukko-osastolippu siirtyi 
Pioneerirykmentistä evl Jukka Kentalan luovuttamana Maasota-
koulun evl Timo Iltasen vastuulle.

Viimeinen tervehdys!. 
Suomen lippu laskettiin alas Pioneerirykmentissä.

Teksti ja kuvat: Tapio Paappanen


