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PÄÄKIRJOITUS

Reserviläiskirje
Puolustusvoimien reserviläisille lähettämä kirje on herättänyt kovasti huomiota ja aihe-
uttanut monenlaisia reaktioita. Kirjeen idea on yksinkertainen, ymmärrettävä ja kanna-
tettava. Voi kysyä miksei tätä ole tehty aiemmin, lähetetty vaikka viiden vuoden välein.

Ajatus on pitää yhteyttä reserviläisiin ja päivittää tiedot. Valtaosa suhtautuukin kirjee-
seen asiallisesti, ehkä ryhtyy ajattelemaan mitä itse voisi tehdä näin syvän rauhantilan 
aikana. 

Mutta yksi porukka närkästyy siitä että vasta nyt otetaan yhteyttää ja närkästyy lisää kun 
huomaa ettei olekaan sijoitusta eikä ole tullut tai tulossa kertauskutsua. Epäreilua!

Miten niin epäreilua?  Keskivertoreserviläisen soisi olevana olevan ainakin hajulla re-
serviläistoiminnasta ja vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta. Sieltä on saatavis-
sa räätälöityä oppia, joka ehkä lähentää kertauskutsuakin. Ja ainakin kerryttää kertaus-
vuorokausia. Jos vain ressulla aktiivisuutta riittäisi.

Toinen porukka närkästyy että tällaisia ylipäänsä lähetellään ja ryhtyy rustaamaan 
”eropaperia” reservistä ja julistaa somekuplassaan irtisanoutuvansa maanpuolustukses-
ta.

Kertausharjoituksista voi kieltäytyä,  mutta maanpuolustus on kaikkien velvollisuus oli-
pa reservissä, sivarissa tai pesäerossa. Vai mistä nämä eroajat kuvittelevat löytävänsä 
sellaisen koskemattomuuden, ettei mahdollinen kriisi heitä liippaa?

Sellaista kutsuttiin ennen vanhaan käpykaartiksi ja siitä ei tunnetusti hyvää seurannut.

Tähän teemaan puuttuu myös Annamari Sipilä Helsingin Sanomien kolumnissaan 25.5. 
Onko jossain vaiheessa tullut sosiaalisesti hyväksyttäväksi ilmoittaa, että ei viitsisi puo-
lustaa Suomea sodan aikana, hän kysyy.

Perustuslakimme on täynnä kansalaisten oikeuksia,  ainoa perustuslain tasoinen velvol-
lisuutemme on puolustaa omaa maatamme, hän huomauttaa.  Vapautta ja kykyä lähteä 
muualla ei ole mahdollista ilman isänmaata ja äidinkieltä. Maanpuolustustahtoa ja –ky-
kyä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, Sipilä päättelee.  

Toinenkin tärkeä reaktio tulee naiselta. Erja Yläjärvi pohtii Helsingin Sanomien kolum-
nissaan 23.5. miksi Suomessa lähdetään siitä, että alle puolet väestöstä -  naiset - sivuu-
tetaan  puolustusstrategiassa.  Naisten puolustustahtoa ja osaamista ei yritetä hyödyntää 
mitenkään vapaaehtoisa asepalvelusta lukuun ottamatta, Yläjärvi toteaa.
 
Nykyajan kriisi ei tapahdu vain rajalla aseiden kanssa, se kohdistuu tieverkkoon, asutus-
keskusten strategisiin kohteisiin, maksuliikenteeseen ja viestintään. Niiden suojaamises-
sa ei luulisi olevan mitään väliä onko osaamista miehillä vain naisilla.

Eikö tämä ole puolustuskyvyn tuhlausta, Yläjärvi kysyy.

Täällä paikallisesti maanpuolustusillassa herrahenkilö kyseli, mihin maanpuolustusnaisia tarvitaan. Oliko ää-
nessä lievää sarkasmia vai muutenko lämpimikseen kokeili minkälaisen vastauksen saisi. Selväähän on, että yh-
teisen turvallisen elinympäristön hyväksi meillä kaikilla – niin naisilla kuin miehilläkin riittää tehtävää.  Nais-
ten tapa vaan on usein hieman erilainen on sitten kyse vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyvistä asioista tai 
jostain muusta toiminnasta. Eikä varmaan ole tarkoituskaan pyrkiä toimimaan samassa muotissa miesjärjestöjen 
kanssa – joskus voi olla jopa pyrkimyksenä löytää erilaisia lähestymistapoja asioihin.  Sitä se rikkaus elämässä 
onkin.  

Toiminnassa on selkeä aate
Maanpuolustusnaisten toiminta-ajatuksena on maanpuolustustahdon, -tiedon ja -taidon sekä henkisen ja fyysi-

sen kunnon vahvistaminen. Lisäksi naisia kannustetaan valmentautumaan kriisi- ja poikkeusolojen tehtäviin sekä 
toimimaan yhteistyössä muiden maanpuolustus- ja kriisinhallintaan osallistuvien järjestöjen kanssa. Maanpuo-
lustusnaisten toiminnalla on pitkät perinteet, vaikka oma järjestömme onkin ehtinyt vasta reilun kymmen vuoden 
ikään. Upseerien ja aliupseerien naiset ovat toimineet järjestöissään kauan ennen v. 2004 tapahtunutta yhdisty-
mistä.  Tästä yhdistymisestä muodostui Maanpuolustusnaisten valtakunnallinen organisaatio, nimi vaihtui, mutta 
samat naiset jatkoivat aikaisempaa toimintaansa. 

Vahvoja yhdessä toimien
Maanpuolustusnaisten toiminta perustuu henkilön jäsenyyteen paikallisessa yhdistyksessä.  Jäsenistön pro-

fiili on monivivahteinen, ei ole mitään tiettyä ammattikuntaa tai koulutustaustaa, jonka voisi sanoa yhdistävän 
jäsenistöä, puhumattakaan harrastuksista.  Toiminta-ajatuskin on sopivan laaja, joten toiminnassa on vain taivas 
kattona ja mielikuvitus rajana. Yhdistysten toiminta muodostuukin vahvasti alueen muuhun tarjontaan ja yhteis-
työhön mukautuen, kunkin yhdistyksen jäsenten näköiseksi. Lähtökohta on siis kovin erilainen verrattuna maan-
puolustusjärjestöihin, joissa valtaosa jäsenistä on sotilaskoulutuksen saaneita henkilöitä.

Naiset haluavat oppia uutta ja kouluttautua 
Kahden vuosikymmenen ajan naisilla on ollut mahdollisuus suorittaa varusmiespalvelus. Tätä mahdollisuutta 

on käyttänyt jo 6500 naista ja heistä yli puolet suorittaa johtajakoulutuksen. Enenevässä määrin varusmiespalve-
luksen suorittaneet naiset vaikuttavat myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestökenttään ja sen toimintaan. 
Maanpuolustusnaiset toivottavat ilolla tervetulleeksi kaikki yhteistä aatetta vaalimaan. Maanpuolustusnaisten  
liiton valtakunnallisilla jotoksilla testataan naisten yleistietoutta ja kansalaistaitoja.  Tämän vuotinen Virpi-Jotos 
Oulussa keräsi keräsi 29 partiota eri puolilta Suomea kisailemaan erilaisilla tehtävärasteilla ja yleistietouteen 
liittyvissä kysymyksissä.  Naisille arjen turvallisuuteen tähtäävää koulutusta ja varautumista järjestää v. 1997 
toimintansa aloittanut Naisten Valmiusliitto, jonka toimintaa alueellisesti toteuttaa maakunnalliset Alueneuvot-
telukunnat.  Naisten Valmiusliitto ry:n jäsenjärjestöjä on kaikkiaan 10, Keski-Suomessa maanpuolustusnaisten 
lisäksi toimintaan osallistuvat Martat, Maa- ja kotitalousnaiset sekä sotilaskotisisaret. Kiinnostus Naisten Valmi-
usliiton kaksi kertaa vuodessa järjestämiä Nasta-harjoituksia kohtaan on suuri. Syyskuussa Jyväskylän varuskun-
nassa järjestettävän Syyslento 2015 Nasta-harjoituksen 400 kurssipaikkaa täyttyi hetkessä.  Koulutustarjontaa 
täydentää yhteistyökumppani Maanpuolustuskoulutus (MPK) ry, jonka tarjoamaan vapaaehtoiseen koulutustoi-
mintaan voi osallistua kurssilaisena, toimia kouluttajana sekä kurssien johtajana.  Yhteisellä asialla kokonaistur-
vallisuus on kaikkien asia. Sen eteen saamme ja lain mukaan meillä on velvollisuuskin tehdä työtä. Maanpuolus-
tusnaiset on joukko energisiä ja aktiivisia, vastuuntuntoisia ja reippaita naisia, jotka toiminnallaan haluavat olla 
turvaamassa meille kaikille hyvää ja turvallista elinympäristöä ja isänmaata. Jokainen voi löytää oman tapansa 
toimia maanpuolustusnaisissa.  

Entäpä se maanpuolustustahto 
Unohtumattomia hetkiä on lukuisia; aurinkoisella Panssariprikaatin kentällä korvia huumaavassa melussa hä-

vittäjäkone katoaa kohtisuoraan taivaansinen korkeuksiin hopeiseksi pisteeksi. Tai kun herää varhain maalis-
kuisena aamuna lumihankeen kaivamastaan, havuilla vuoratusta lumipoterosta euforisessa tunteessa. Tai mitä 
ajatuksia herättää tutustuessa Salpalinjan rakennelmiin, joita isovanhempamme ovat rakentaneet  varautuessaan 
pahimpaan.  Kaiken kouluttautumisen, yhdessä tekemisen ja ilottelun lomassa koko ajan taustalla vahvana tun-
teena nöyrä kunnioitus heitä kohtaan, joilta olemme saaneet vapaan isänmaan. 

Leena Hietala
Jyväskylän Maanpuolustusnaiset  

KOLUMNI

Keitä ne on ne
maanpuolustusnaiset

Maanpuolustusnaisia Salpavaelluksen 
tauolla vuonna 2014.

Hannu Karjalainen
Puheenjohtaja
Keski-Suomen reservipiirien tiedotustoimikunta



Keski-Suomen Maanpuolustaja1/2015 3

Vuoden 2014 ansioituneet palkittiin kevätkokouksissa 
Keski-Suomen reserviupseeri-

piirin ja reserviläispiirin väki ko-
koontui sääntömääräisiin kevät-
kokouksiinsa Tikkakoskelle 25.3. 
Kokoukset käsittelivät vuoden 
2014 toimintaa hyväksyen toimin-
takertomukset ja tilinpäätökset. 
Kevätkokouksissa aina perinteises-
ti palkitaan toiminnassa ansioitu-
neita. Enne varsinaisia kokouksia 
Keski-Suomen Aluetoimiston uusi 
päällikkö everstiluutnantti Jukka 
Kentala kertoi kokousväelle ajan-
kohtaisia asioita puolustusvoimista

Kari Löfgren - Työmyyrä 
2014

Piirien yhteinen ”Vuoden Työ-
myyrä” –palkinto ojennettiin nyt 
kolmannen kerran ja sen sai vas-
taanottaa kapteeni Kari Löfgren 
Jyväskylän Reserviupseerit ry:stä. 
Kari jättäytyi viime vuonna reser-
viupseeripiirin toiminnanjohtajuu-
desta pois oltuaan tässä roolissa 
aina vuoden 2006 loppupuolelta 
lähtien. Työmyyränä Kari on opit-
tu tuntemaan ja näiden piiritason 
tehtävien lisäksi hän on kiitettäväl-
lä tavalla pitänyt vuosien kuluessa 
ampumakuntoaan yllä ja kilpaillut 
ahkerasti. Hyviä mitalisijoituksia 
on tullut ja niinpä reserviupseeri-
piiri palkitsi hänet myös vuoden 
ampujana.

Tikkakoskesta vuoden 
upseeriyhdistys

Keski-Suomen reserviupseeri 
palkitsi vuoden yhdistyksenä Tik-
kakosken Reserviupseerit ry:n.

Vuoden upseerina palkittiin yli-
luutnantti Mika Pakkanen Jyväsky-
län Reserviupseerit ry:stä. Vuoden 
urheilijan palkinto meni kapteeni 
Matti Jokitalolle. Vuoden nuoren 
upseerin tunnustuksen vastaanotti 
vänrikki Aleksi Isomursu Jyväsky-
län Reserviupseerit ry:stä.

Pihtipudas vuoden 
reserviläisyhdistys

Keski-Suomen reserviläispiiri 
arvosti Pihtiputaan Reservinaliup-
seerit ry:n toiminnan vuoden yh-
distys –tunnustuksen arvoiseksi. 
Vuoden reserviläiseksi nimettiin 
Esko Janhonen Saarijärven Reser-
viläiset ry:stä. Vuoden urheilijaksi 
piiri valitsi Timo Reimanin Jyväs-
kylän Seudun Reserviläiset ry:stä 
ja samasta yhdistyksestä löytyi 
myös vuoden ampuja Kari Laiti-
nen.

Kevätkokousedustajat kuuntelevat aluetoimiston päällikön katsausta asevelvollisuusjärjestelmään.

Sauli Keskinen Tikkakosken Reserviupseerit ry:n pj (vas.), Mika 
Pakkanen vuoden upseeri ja Aleksi Isomursu vuoden nuori upsee-
ri palkinnot vastaanotettuaan.

Harri Back Pihtiputaan reservialiupseerit ry:n pj (vas.) ja vuoden 
reserviläinen Esko Janhonen tyytyväisinä huomionosoituksista.

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

Perinneviikonloppu 28.-30.8. Laukaan Tupaswillassa tuo 
alueelle tuhansia kävijöitä. Heille on tarjolla tänä vuonna 
ensimmäisen kerran myös maanpuolustuksellista väriä mm. 
panssarivaunun kiihdytysajon merkeissä. Keski-Suomen alu-
een vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt esittelevät toimin-
tojaan viikonvaihteen aikana. Lisäksi ohjelmasta löytyy tuk-
kilaiskisailua ja kullanhuuhdonnan kilpailu. Tapahtuman 
suojelijana on Keski-Suomen Aluetoimiston päällikkö evers-
tiluutnantti Jukka Kentala.

Maanpuolustusjuhla Jämsässä

OHJELMA:
9.00
Seppeleenlasku Jämsän kirkon hautausmaalla
9.45 alkaen
Kutsuvieraiden vastaanotto ja kahvi Paunun koululla
10.00
Sotilasvakuutus Paunun koululla
11.00
Sotilasvalatilaisuus Urheilukentällä
12.15
Ohimarssi Jämsän keskustassa
12.30-14.15
Valalounas ja kutsuvieraslounas Paunun koululla
12.45 
Puistokonsertti Paunun koulun sisäpihalla
9.00-14.30
Kalustonäyttely Urheilukentän vieressä
Ilmasotakoulu, MPK, Keski-Suomen reservipiirit, 
Maanpuolustusnaiset, Naisten Valmiusliitto 
14.30-15.30
Päiväjuhla Paunun koululla
16.30-17.30
Ilmavoimien soittokunnan konsertti Paunun koululla 

Tämän vuoden alueellinen 
maanpuolustusjuhla vietetään Jäm-
sässä lauantaina elokuun 8. päivä-
nä. Ilmasotakoulun heinäkuun saa-
pumiserä vannoo juhlan yhteydes-
sä sotilasvalansa. Valan esilukijana 
toimii Jämsän kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja Merja Lahtinen. 
Valatilaisuuden myötä juhlaan on 
odotettavissa varusmiesten läheisiä 
noin 1500 henkilöä. 

Juhlan keskuspaikkana on Pau-
nun koulu ja sen läheisyydessä ole-
va urheilukenttä. Valansa vanno-
neet ja lentosotamiehiksi nimitetyt 
suorittavat ohimarssin, jonka ai-
kana jos sää sallii, suoritetaan yli-
lento. Pääjuhla järjestetään Paunun 
koululla.

Ilmasotakoulu ja vapaaehtoiset 
maanpuolustusjärjestöt esittelevät 
toimintaansa päivän aikana urhei-
lukentän läheisyydessä.

Reserviläiset! Nyt on 
näytön paikka!

Omien yhdistysten ja veteraani-
järjestöjen liput vaativat vähintään 
100 lipunkantajaa. Ilmoittaudu hy-
vissä ajoin MPK:n tukikurssille. 
Vain sitä kautta varmistat kurssin 
aikaisen huollon. 

Tervetuloa Jämsään!

Panssari vastaan Zetorit 
tai sitten jotain muuta...

Ainakin tämän MTLB-panssarivaunun liikettä ja kiihtyvyyttä nähdään
Laukaan Tupaswillan perinneviikonlopussa.

Vanhempien ”vehkeiden” paraati on myös odotettavissa.

Keski-Suomen reserviupsee-
ripiiri tuottaa viikonlopun ajaksi 
”Maanpuolustuksen rastiradan” 
(max 7 rastia). Lähimaastossa on 
tehtävärasteja ja reitillä etenijä 
joutuu toteuttamaan ensiaputaito-
ja, etäisyyden arviointia, suunti-
en määrittämistä yms. Rasteja on 
perjantaina vähemmän, mutta lau-
antaina ja sunnuntaina seitsemän, 
joista yksi on maanpuolustusnais-
ten vastuulla. Laukaan Mieslau-
lajat tulevat viikonlopun aikana 
esiintymään ja kuoro esittää sota-
ajan lauluja.
Perjantai 28.8.
- klo 9-13 alueella on vieraina 
koululaisia, oppilasryhmät ovat 
kooltaan 10-30 oppilasta
- pääsevät näkemään tervanpolt-
toa, puimakoneen toimintaa, pärei-
den höyläämistä.
- maanpuolustuksen rastirata
- eri yhdistysten toiminta on esillä 
esittelyteltoissa
- EKO-aseammuntaa 
Lauantai 29.8.
- tukkilaisten SM-kisat
- maanpuolustuksen rastirata 

- EKO-aseammuntaa 
- panssarivaunujen kiihdytysajo
- Savon Zetoristit toimii kiihdytys-
kisan järjestelykoneistona
- ajoneuvoparaati, jonka vastaan-
ottaa aluetoimiston päällikkö evl 
Jukka Kentala.
Sunnuntai 30.8.
- päivän tapahtumia ovat tukki-
laisnäytös ja kullanhuuhdonnan 
SM-kisa
- panssarivaunut kisailevat, maan-
puolustuksen rastirata ja EKO-ase-
ammunta kuten lauantaina.

Mukana olevat vapaaehtoisen maan-
puolustussektorin yhdistykset:
- Keski-Suomen reserviupseeripiiri ry
- Keski-Suomen reserviläispiiri ry
- Maanpuolustusnaisten 
  Keski-Suomen piiri ry
- Naisten Valmiusliiton
  Keski-Suomen Alueneuvottelukunta
- Maanpuolustuskoulutus ry:n
  Keski-Suomen koulutus- ja 
  tukiyksikkö
- Keski-Suomen Maanpuolustaja-lehti

Teksti: Tapio Paappanen
Kuvat: Ari Heikkilä, Tupaswilla Oy

Keski-Suomen reservipiirien

vuoden 2014 Työmyyrä

Kari Löfgren

Jyväskylän Reserviupseerit ry
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Keski-Suomen maanpuolustus-
säätiön valtuuskunta piti vuosi-
kokouksen Jyväskylän Agorassa 
18.3.2015. Kokoukseen osallistui 
myös valtuuskunnan jäsen, puo-
lustusvoimain komentaja  kenraali 
Jarmo Lindberg. Puhetta johti val-
tuuskunnan puheenjohtaja pääkon-
suli Timo Fredrikson. Kokoukses-
sa hyväksyttiin vuoden 2014 toi-
mintakertomus ja tilinpäätös, uudet 
henkilövalinnat ja toimintasuunni-
telma 2015. Kokous vahvisti myös 
hallituksen päätökset 10 000 euron 
toimintatukien myöntämisistä mo-
lemmille Keski-Suomen reservi-
piireille. 

Kunniamiekka Pekka 
Selínille

Säätiön pitkäaikaisen ja edes-
menneen Erkki Laatikaisen nimeä 
kantava kunniamiekkatunnustus-
palkinto luovutettiin esitelmätilai-
suuden aluksi. Miekka luovutettiin 

nyt kolmannen kerran ja sen sai 
säätiön toiminnassa ja hallituksessa 
sen perustamisesta saakka muka-
na ollut, nykyinen säätiön hallituk-
sen puheenjohtaja ekonomi Pekka 
Selín. Perusteluina ovat Selínin pit-
käaikainen ja erittäin ansiokas työ 
säätiön tarkoitusperien toteuttami-
seksi koko säätiön olemassaolon 
ajan. 

Yleinen asevelvollisuus 
oikea vaihtoehto

Kenraali Jarmo Lindberg piti ko-
kouksen jälkeen säätiön ja Jyväs-
kylän yliopiston yhdessä järjesteä-
män Studia generalia-esitelmätilai-
suuden. Esitelmän aihe oli Puolus-
tusvoimat kouluttaa ja kasvattaa. 
Valitettavasti odotettu opiskelija-
joukko, jolle esitelmä oli erityises-
ti kohdennettu, vaivautui paikalle 
sangen harvalukuisena. 

Komentaja tarkasteli aihettaan 
selkeästi ja perustellen huomioi-
den kohderyhmän.Komentaja va-
kuutti suomalaisen yleisen asevel-
vollisuuden olevan Suomessa ny-
kytilanteessa oikea vaihtoehto ja 
perusta. Suomalaiset kannattavat 
72 %:sti yleistä asevelvollisuutta. 
Noin 2/3 asevelvollisista suorittaa 
palveluksen loppuun. Maanpuo-
lustustahto on korkea, ihmiset ovat 
vastuuntuntoisia, koulutustaso on 
korkea ja tietotekniikkaa osataan.

Huoli fyysisestä ja 
henkisestä kunnosta

Erityistä huolta komentaja kan-
toi nuorison heikentyneestä fyy-
sisestä kunnosta, nuorten mielen-
terveysongelmista ja yhteiskunnan 
eriarvostumisen tuomista haasteis-
ta. Kokonaisuutena komentaja ke-
hui suomalaisia nuoria ja kertoi 
näillä olevan erityisiä valmiuksia 
mm nykyisiin sotilastoimiin entistä 
enemmän kuuluvilla tietotekniikan 
aloilla. Puolustusvoimissa aloite-
taan lähiaikoina kyberturvallisuus-
koulutus ja siihen löytyy komenta-

jan mukaan hyvää koulutettavaa ai-
neistoa nykyisestä nettisukupolves-
ta. Palveluksen keskeyttää nykyään 
noin 11 %, mikä on pienentynyt 
pari prosenttiyksikköä vuodesta 
2008 lukien. 

Nousujohteinen koulutus
Komentaja kertoi monipuoli-

sesti  nykyisestä nousujohteisesta 
koulutusjärjestelmästä monipuo-
lisine valintamahdollisuuksineen 
ja johtajakoulutusjärjestelmästä. 
Palautekyselyssä varusmiesten an-
tamat koulutuksen yleisarvosanat 

Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön valtuuskunta kokousti
Säätiön kunniamiekka Pekka Selínille

Puolustusvoimain komentaja kenraali Jarmo Lindberg luennoi Stu-
dia generalia-esitelmätilaisuudessa Jyväskylän Agorassa.

olivat nousseet selkeästi verrattaes-
sa vuoden 2001 tutkimusta vuoden 
2014 tutkimukseen. Kouluttajavo-
lyymiäkin on tosin nostettu viime 
aikoina.

Naisia komentaja kertoi hakeu-
tuvan vuosittain vapaaehtoiseen 
asepalvelukseen 500-700 henkilöä, 
joista palvelukseen valitaan vuo-
sittain 400-500. Vuodesta 1995 lu-
kien naisia on koulutettu reserviin 
noin 6000. Sotilaallisissa amma-
teissa palvelee jo yli 300 naista.

Lopuksi komentaja selvitti puo-
lustusvoimien ja yleisen asevel-
vollisuuden merkitystä ja hyötyä 

yhteiskunnalle. Yleisön kysymyk-
sissä perättiin mm varuskuntien 
lakkauttamisia ja sen mukanaan 
tuomaa mahdollista maanpuolus-
tustahdon lasku-uhkaa. Näihin ko-
mentaja antoi selkeät vastaukset 
perustellen toteutettuja päätöksiä 
mm valtiovallan määräämillä su-
pistamisvelvoitteilla ja pienenty-
neillä, jo syntyneillä tulevilla ikä-
luokilla.

Säätiö täyttää 25 vuotta syksyllä

Keski-Suomen maanpuolustussäätiö juhlii 25-vuo-
tistaivaltaan tiistaina lokakuun 20. päivänä klo 18.00 
alkaen Jyväskylän Agorassa. 

Tilaisuus on kaikille avoin maanpuolustuksellinen 
yleisötilaisuus, mihin kaikki lukijat olette tervetullei-
ta. Tehkääpä siis merkintä allakoihinne. 

Teksti: Kari Kilpeläinen
Kuvat: Tapio Paappanen

Lähes viisikymmentä kurssia tai 
tapahtumaa on jo toteutettu eli mel-
kein puolet tämän vuoden urakas-
ta on siis saatu päätökseen. Kesällä 
on hetki aikaa hengähtää ja kerätä 
voimia syksyn haasteisiin. Toteutu-
neista kursseista kuusi oli Puolus-
tusvoimien tilaamia vapaaehtoisia 
harjoituksia, sotilaallisia valmiuk-
sia palvelevia kursseja toteutet-
tiin 15 kappaletta. Näiden kurssien 
osuus oli yli puolet tapahtumista. 
Kaikkiaan kursseille on osallistu-
nut toukokuun loppuun mennessä 
yli 600 kurssilaista ja kurssivuoro-
kausia on kertynyt hieman yli 1000 
vuorokautta. MPK:n tavoitteena on 
myös kasvattaa naisten osallistuja-
määrää eri kursseilla. Naisia osal-
listui edellä mainittuna ajankohtana 
lähes 170, kurssivuorokausien ol-
lessa lähes 300 vuorokautta. Kaik-
kien kurssipalautteitten keskiarvo 
oli 4,2 tavoitteen ollessa 4,0.

Kurssit toteutettiin jälleen ker-
ran vapaaehtoisten kurssinjohtaji-
en johtamina. Kurssipalautteiden 
mukaan kurssilaiset ovat olleet hy-
vin tyytyväisiä saamaansa koulu-
tukseen. Kurssinjohtajien kurssien 
suunnitteluun ja toteutukseen an-
tama panos on merkittävä, kurs-

silaiset eivät tiedä kuinka suuren 
työn, te kurssinjohtajat teette suun-
nitellessanne, toteuttaessanne sekä 
päättäessänne johtamanne kurssin. 

Keski-Suomen Aluetoimisto 
sekä Ilmasotakoulu ovat tukeneet 
merkittävästi toimintaamme, kii-
tänkin antamastanne tuesta vapaa-
ehtoiselle maanpuolustustyölle.

Vuoden 2016 
kurssisuunnittelusta

Lehden ilmestyessä vuosi 2016 
on saatu lopullisesti valmiiksi ja 
aluetoimisto on jo antanut alustavia 
suuntauksia vuodelle 2017. Puo-
lustusvoimauudistus on kasvatta-
nut merkittävästi Ilmasotakoulun 
saapumiserien varusmiesmäärää 
sekä palkatun henkilökunnan kurs-
silaisten lukumäärää. Ilmavoimien 
ja Keski-Suomen aluetoimiston 
harjoituskalenteri on merkittäväs-
sä osassa KSKOTU:n kurssisuun-
nittelussa.  

Suurten harjoitusten aikana joi-
hin Ilmasotakoulu osallistuu, ei 
MPK:n kursseille ole mahdollista 
luovuttaa kaikkea kurssien tarvit-
semaa kalustoa. Myös ennakoin-
ti sekä yhteistyö muiden saman-
aikaisesti toteutettavien kurssien 
kurssijohtajien kanssa korostuvat. 
Kursseja tullaan toteuttamaan usei-
ta samana viikonloppuna.  Kursseja 
keskittämällä kevennetään Ilmaso-
takoulun varastojen työmäärää. 

Merkittävä ongelma tulevaisuu-
dessa on Ilmasotakoulun ampuma-
radat, tällä hetkellä ne mahdollis-
tavat ainoastaan perusammuntojen 
toteuttamisen. Ampumaratatilanne 
korjaantuneen vuoden 2016 lop-
puun mennessä, jolloin Tikkakos-
kella on mahdollista toteuttaa am-
muntoja alle 50:n metrin etäisyy-
deltä. Saapumiserien peruskoulu-
tuskaudella kivääriampumarata tu-
lee olemaan tammi- helmikuun ja 
heinä- elokuun ILMASK:n käytös-
sä myös viikonloppuisin. 

Kursseille 
ilmoittautuminen

Kursseille on ilmoittauduttava 
MPK:n järjestelmässä ennakkoon, 
noudattakaa myös ilmoittautumis-
aikatauluja sillä muona – ja mate-
riaalitilaukset tehdään kaksi viik-
koa ennen kurssin alkua. ”Yllättä-
en” paikalle saapuvaa kurssialista 
ei voida ottaa mukaan kurssille! 
Erityisen tärkeää on, että sotilaal-
lisia valmiuksia palveleville kurs-
seille ilmoittaudutaan kirjautunee-
na MPK:n tietojenhallintajärjestel-
mään. Henkilö joka ilmoittautuu 
kursseille ”ILMOTTAUDU IL-
MAN KIRJAUTUMISTA” toimin-
nolla ei saa käymästään kurssista 
korvaavia kertausharjoitusvuoro-
kausia, sillä hänen tiedot häviävät 
järjestelmästä kun kurssi päätetään.  
Huomioikaa myös, että kurssille 
ilmoittautumisen voi peruuttaa 21 
vuorokautta ennen kurssin alkua 

MPK-kortin kautta tai ilmoittamal-
la perumisesta koulutus- ja tukiyk-
sikköön. Tämän jälkeen kurssille 
osallistumista ei voi peruuttaa il-
man pätevää syytä ja kurssimaksu 
on maksettava. Päteväksi syyksi 
perumiseen katsotaan esimerkiksi 
lääkärintodistuksella todettu saira-
us. Koulutuksen ”pelisäännöt” on 
kerrottu www.mpk.fi sivuilla, osi-
ossa koulutukseen osallistumisen 
pelisäännöt. Perehtykää pelisään-
töihin!

Maanpuolustusillat 
Seutukunnalliset maanpuolus-

tusillat toteutettiin toukokuun ja 
kesäkuun alun aikana Keski-Suo-
messa, tilaisuuksien järjestäjänä oli 
Keski-Suomen Aluetoimisto ja ne 
toteutettiin pääsääntöisesti kaupun-
gintalojen tiloissa. Myös KSKOTU 
ja paikalliset reserviläisjärjestöt 

esittäytyivät tilaisuuksissa. Keski-
Suomen Aluetoimiston päällikön 
everstiluutnantti Jukka Kentalan 
ajankohtaiskatsauksen jälkeen MP-
järjestöt esittelivät toimintaansa 
eri esittelypisteillä, keskustelu oli 
vilkasta ja tietoutta vapaaehtoises-
ta maanpuolustustyöstä saatiin jal-
kautettua maakuntiin. Tilaisuuksiin 
osallistuneitten määrä oli ainakin 
minulle pienehkö pettymys, olisin 
odottanut suurempaa osallistuja-
määrää mitä tilaisuuksissa nyt kävi.

Keski-Suomen 
maanpuolustusjuhla 
Jämsässä 8.8.2015

Keski-Suomen Maanpuolustus-
juhla järjestetään 8.8.2015 Jämsäs-
sä. Ensimmäinen valmistelukokous 
oli maaliskuussa sekä maastontie-
dustelu alueelle toteutettiin huti-
kuun lopulla. Tilaisuus tulee kulke-
maan perinteisellä kaavalla, seppe-
leenlasku jonka jälkeen on valapa-
raati sekä ohimarssi. MPK toteuttaa 
juhlassa kunniavartiot, Suomen li-
pun lippuvartion, veteraanien sekä 
maanpuolustusjärjestöjen lippulin-
nan. Tukikurssille on ilmoittautu-
nut lähes 30 osallistujaa, lipunkan-
tajia tarvitaan vielä lisää. Kurssille 
järjestetään yhteiskuljetus Jyväsky-
lästä. Kurssi perustetaan sekä ma-
joitetaan Hotelli Jämsään perjan-
taina 7.8. Tapahtuman jälkeen ko-
tiuttaminen tapahtuu myös perus-
tamispaikalla josta yhteiskuljetus 
takaisin Jyväskylään. Ilmoittaudu 
tapahtumaan MPK:n tietojärjestel-
mässä. Tule osallistumaan Keski-
Suomen Maanpuolustusjuhlaan!

Syyslento 2015 
Keski-Suomen Koulutus- ja tu-

kiyksikkö toimeenpanee yhteis-
työssä Naisten Valmiusliiton kans-
sa Syyslento 2015 harjoituksen 
Tikkakoskella. Harjoitus koostuu 
kymmenestä eri kurssista ja haluk-

kaita 300 kurssipaikalle on jo 650 
ilmoittautunutta! Naisten Valmius-
liiton Keski-Suomen alueneuvot-
telukunta vastaa harjoituksen käy-
tännön toteutuksesta 18.–20.9.2015 
Tikkakoskella.   

Itsenäisyyspäivän 
valtakunnallinen paraati 
Jyväskylässä 6.12.2015

Äänekoskella onkin hyvä har-
joitella lämpöisissä olosuhteissa 
lippulinnan toimintaa, sunnuntai-
na 6. päivä Joulukuuta on harvinai-
nen tilaisuus osallistua Jyväskyläs-
sä järjestettävän Itsenäisyyspäivän 
valtakunnallisen paraatin lippulin-
naan. Kurssi perustetaan Jyväsky-
län Normaalikoululla, Yliopiston-
kadulla.  Kurssille voi jo ilmoit-
tautua MPK:n järjestelmän kautta, 
merkitse ajankohta kalenteriisi ja 
osallistu valtakunnallisen paraatin 
lippulinnaan!

Onnittelut!
Lämpimät onnitteluni kaikille 

lippujuhlapäivänä ylennetyille ja 
palkituille. Keski-Suomen Alue-
toimiston järjestämässä ylennys- ja 
palkitsemistilaisuudessa Pihtipu-
taalla näin usean tutun kasvon nou-
tavan ylennyskirjansa everstiluut-
nantti Jukka Kentalalta. Toivon, 
että saamanne tunnustus kannustaa 
myös muita reserviläisiä liittymään 
mukaan maanpuolustustoimintaan. 
Onnitteluni vielä kerran teille kai-
kille.

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

Toivotan lukijoille 
turvallista kesää!
KSKOTU-yksikön päällikkö
Riku Tenhunen

Kesää kohti vauhdilla - kurssivuorokausia jo 1000

MPK:n tukikurssi lippulinnana Kannonkoskella 2014.
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60-vuotiaan Reserviläisliiton
juhlaviikonloppu merellä

Onnittelut lippujuhlapäivänä palkituille!
Tasavallan Presidentti ylensi
Insinöörimajuriksi
Raunio Jukka Heikki, Jämsä
Kapteeniksi
Jukarainen Janne Marko Ta-
pani Jyväskylä, Kuva Timo Jy-
väskylä, Lautamäki Martti Olavi 
Jyväskylä, Silván Tero Mikko 
Jämsä 
Yliluutnantiksi
Haapsaari Ville Jussi Sameli 
Jyväskylä, Karila Heikki Eero 
Antero Jyväskylä, Lahtinen 
Petri Kaarlo Jämsä, Leppä-
nen Frans Eero Kannonkoski, 
Liimatainen Jaakko Veli Antero 
Jyväskylä, Paananen Ari Sakari 
Laukaa, Peussa Taneli Daniel 
Jyväskylä, Piispanen Jukka 
Tapani Karstula, Rajala Veikko 
Johannes Keuruu, Risikko Timo 
Jukka Saarijärvi,
Siltanen Jarmo Jouni Olavi Jy-
väskylä, Väisänen Juha Lasse 
Tapani Jyväskylä 
Luutnantiksi
Elo Antti Olavi Keuruu, Han-
nonen Tero Petri Jyväskylä, 
Hemmilä Aleksi Matias Jyväs-
kylä, Hirvonen Antti Pentti Olavi 
Jyväskylä, Huikko Jarno Veikko 
Samuli Jyväskylä, Kaikkonen 
Joona Jere Aleksi Jyväskylä, 
Kautto Sampsa Johannes Jy-
väskylä, Kovanen Eero Pentti 
Valtteri Toivakka, Kunnari Alek-
si Ossian Jämsä, Myöhänen 
Kari Pekka Jyväskylä, Mäyrä 
Janne Eero Olavi Jyväskylä, 
Puustinen Jukka Petteri Viita-
saari, Raatikainen Niku Samuli 
Jyväskylä, Rönkä Jere Henrik 
Jyväskylä, Savolainen Ville-
Matti Jyväskylä, Uusitalo Ville 
Mikko Kullervo Äänekoski, Var-
tiainen Marko Tapani Jyväs-
kylä, Veijola Teemu Tapani Jy-
väskylä, Vänskä Reetta Kaisa 
Jyväskylä, Väätäinen Ahti Matti 
Jooseppi Jyväskylä 

Keski-Suomen Aluetoimiston 
päällikkö ylensi
Ylivääpeliksi
Pinomäki Teemu Kalevi Jyväs-
kylä, Särkinen Jukka Kalervo 
Jyväskylä
Vääpeliksi
Mäkinen Esa Mikko Jyväskylä, 
Pekkanen Reijo Tapani Jyväs-
kylä, Pynnönen Jarkko Mikael 
Jyväskylä,
Repo Jukka Pekka Jyväskylä
Ylikersantiksi
Jäntti Jarkko Olavi Muura-
me, Laulajainen Miika Kalevi 
Jämsä, Lepola Mikko Tapani 
Jämsä, Maijala Mikko Ilmari 
Äänekoski, Merta Antti Tapani 
Laukaa, Mykkänen Kalle Emil 
Äänekoski, Niemensyrjä Juuso 
Aleksi Jyväskylä,
Nyyssönen Mikko Juhani Uu-

rainen, Pesonen Tero Johan-
nes Äänekoski, Tihvonen Juha 
Olavi Jyväskylä
Kersantiksi
Asikainen Riku Matti Johan-
nes Jämsä, Edwards Daniel 
Alexander Jyväskylä, Heinonen 
Mika Petteri Viitasaari,
Heiska Eetu Oskari Jyväskylä, 
Hentula Antti Juhani Jyväskylä, 
Hepola Petri Juhani Jyväsky-
lä, Häkkinen Olli-Pekka Kustaa 
Saarijärvi, Karhu Joonas Rik-
hard Ulkomaat, Keränen Janne 
Tapani Saarijärvi, Kiiski Jarmo 
Kalevi Jyväskylä,Kivelä Reijo 
Juhani Uurainen, Koivunen 
Janne Sakari Jyväskylä,
Kolula Marko Eerikki Jyväskylä, 
Kullaa Markku Jouni Juhani Jy-
väskylä, Kuosma Marko Juhani 
Joutsa, Lehtinen Reijo Juha-
ni Jyväskylä, Linna Aki Pekka 
Juhani Äänekoski, Luhanko 
Miro Kristian Ilmari Jyväsky-
lä, Myllymäki Johannes Riku 
Jyväskylä, Mäkinen Olli Tapani 
Jyväskylä, Norismaa Kaspe-
ri Asser Johannes Jyväskylä, 
Paananen Matti Herman Jy-
väskylä, Pasanen Jukka Pekka 
Muurame, Peltonen Elias Esko 
Roobert Toivakka, Potila Jouni 
Tapio Jyväskylä, Rasku Mauri 
Antero Äänekoski, Sillanpää 
Mikko Juhani Jyväskylä, Sis-
sonen Mika Petteri Jyväskylä, 
Surakka Juha-Reino Markus 
Jyväskylä, Säyrylä Mikko Olavi 
Jämsä, Tamminen Jussi Pet-
teri Laukaa, Tanskanen Marko 
Juhani Jyväskylä, Turunen Joo-
nas Oskari Jyväskylä, Uskola 
Mikko Olavi Jyväskylä, Vepsä-
läinen Toni-Henrik Viitasaari, 
Viinikainen Jarmo Henry Tapio 
Uurainen, Viitanen Antti Alek-
santeri Jyväskylä, Karjalainen 
Veli-Matti Juhani Jyväskylä,
Lehtonen Ville Antti Juhani Jy-
väskylä
Alikersantiksi
Isoaho Pekka Antero Jyväsky-
lä, Martiskainen Niko-Petteri 
Jyväskylä, Vuorinen Tuomo An-
tero Jyväskylä
Korpraaliksi
Arpiainen Jarmo Juhani Ääne-
koski, Hakkarainen Esa Matti 
Kinnula, Halmesaari Sami An-
tero Karstula, Hägg Antti Ilmari 
Jyväskylä, Karsikas Ari Mikael 
Muurame, Korhonen Pertti 
Kalevi Äänekoski, Koski Harri 
Juhani Jyväskylä,Kulmala Timo 
Juhani Saarijärvi, Kämppi Tero 
Vihtori Jyväskylä, Laitinen Jan-
ne Ensio Jyväskylä, Pitkänen 
Eetu Artturi Jyväskylä, Pulk-
kinen Jussi-Pekka Jyväskylä, 
Rantamäki Seppo Juhani Jy-
väskylä, Viitanen Tapio Juhani 
Laukaa

Kuusikymmentä vuotta täyttä-
nyt Reserviläisliitto seilasi Suo-
menlahdella Baltic Queen –laivalla 
10.-11.4. Juhlaristeily veti reservi-
läisiä mukaansa 1400 seuralaisi-
neen ja se jäi historian lehdille tois-
taiseksi suurimpana Suomessa kos-
kaan järjestetyistä vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen juhlista. Keski-
Suomen reservipiirien alueelta ris-
teilylle osallistui hieman vajaa 90 
henkilöä. Lauantai-illan biletyk-
sestä laivalla vastasi bändi nimel-
tä Jean S. Se veti ravintolan ääriään 
myöten täyteen.

Eduskunnan puhemies 
puhui

Pääjuhla järjestettiin laivan Star-
light Palace –ravintolassa, jossa 
juhlapuheen piti eduskunnan puhe-
mies Eero Heinäluoma. Hän käsit-
teli puheessaan turvallisuuspolitii-
kan perusasioita korostaen ja kiit-
täen reserviläisten tärkeää osuutta 
maan kokonaisturvallisuudessa.  
Hän myös hauskutti kuulijoitaan 

mainitsemalla liiton puheenjohta-
jan, kansanedustaja Mikko Savo-
lan olevan varma jatkokaudestaan 
eduskunnassa kun on uskaltautunut 
kesken kiireisimmän eduskunta-
vaalikampanjan aikana kahden päi-
vän risteilylle Helsingistä Tallin-
naan ja takaisin. Puheensa lopuksi 
Eero Heinäluoma ilmoitti liittyvän-
sä liiton jäseneksi. Ilmoitus sai ai-
kaan ansaitut aplodit juhlayleisöltä. 

Ville Myllyrinne juonsi
Juhlan musiikista vastasi Drags-

vikin perinnesoittokunta ja juhlan 
juontaja viihdetaitelija Ville Myl-
lyrinne vetäisi piristävän oman 
shownsa juhlan päätteeksi. Tällais-
ta kevyempää menoa voi aivan hy-
vin ottaa nykypäivien maanpuolus-
tusjuhliin mukaan vakavapohjaisen 
perussanoman lisänä. Silloin juh-
lista jää hyvä maku suuhun.

Baltic Queen -laivan Starlight Palace -ravintola pääjuhlan aikana. 

RUL:n kultainen
ansiomitali soljen kera
Kapteeni Kari Hämäläinen Vii-
tasaari
RUL:n kultainen
ansiomitali
Kapteeni Kari Löfgren Palokka,
Yliluutnantti Jari Kiviniemi Ää-
nekoski, Luutnantti Heikki Hä-
mäläinen Pihtipudas

RUL:n hopeinen
ansiomitali
Yliluutnantti Martti Närhi, Viita-
saari
RUL:n pronssinen
ansiomitali
Majuri Esa Niemi, Jyväskylä    
Luutnantti Kari Hulkko, Jyväs-
kylä, Luutnantti Jan Niukkanen, 
Jyväskylä    

Kunniamerkeillä palkittiin

Joutsa 17.5.2015:
Kaatuneiden muistopäivän seppeleenlaskussa olivat mukana Suo-
men lipun kantajana Markku Parkkonen, seppeleen laski Tapio 
Kämppi, veteraanilippuja kantoivat Ilkka Nieminen ja Pertti Mattila.Teksti ja kuva: Tapio Paappanen

Kansallisen veteraanipäivän ja
kaatuneiden muistopäivän
seppeleenlaskuja

Korpilahti 27.4.2015: 
Seppeleenlaskijat Juha ja Matti Hyvärinen, kunniavartiossa Aki 
Imppola ja Kari Pajunen, lippuja kantoivat Arto Lehikoinen, Perttu 
Hietanen ja Jaakko Laitinen. Kuva: Maarit Nurminen

Kansallisen Veteraanipäivän 
seppeleenlaskun Korpilahden san-
karipatsaalla  järjestivät Korpilah-
den Reserviupseerikerho ja Kor-
pilahden Reserviläiset. Reservi-
läsiliiton 60 vuotista taivalta  juh-
listettiin ympäri Suomea niin, että 

eri paikkauntien reserviläiset osal-
listuivat kunniavartioihin ja sep-
peleiden laskutilaisuuksiin. Korpi-
lahden tilaisuudessa reserviläisten 
lisäksi oli mukana Korpilahden So-
taveteraanien puheenjohtaja Pentti 
Teittinen sekä veteraanien leskiä.

Teksti: Matti Hyvärinen

Eri puolilta Suomea 65 reservi-
läistä harjoitteli cal 12.7 Ilmator-
juntakonekiväärilla ammuntaa tou-
kokuun 21.-23. päivinä Lohtajan 
ampuma- ja harjoitusalueella. 

Harjoitus oli tarkoitettu Ilmaso-
takoulun tuotanto-, suunnittelu- 
ja/tai perustamisvastuulla oleville 
joukoille, joilla on sotavarusteena 
ilmatorjuntakonekivääri. Kurssin 
tavoitteena oli, että kurssin jälkeen 
reserviläiset:

- tietävät ilmatorjuntakonekivää-
riammunnan pääperiaatteet

- tuntevat aseen suorituskyvyn
- hallitsevat tulen tähystämisen 

ja korjaamisen
- osaavat turvallisen aseen käsit-

telyn ja ampumatoiminnan.

Iso kaliiperi kiinnostaa

Harjoituksen kiinnostavuudesta 
kertoo se, että vaikka harjoitus oli 
keskellä viikkoa ja VEH-perustei-
sena, oli mukana noinkin paljon 
reserviläisiä. Moni kertoikin otta-
neensa töistä palkatonta vapaata 
harjoitusta varten. Ammunta, var-
sinkin normaalia isommalla kalii-
perilla kiinnostaa reserviläistä.

Kesä on rauhallista aikaa MPK:n 
koulutusrintamalla. Ilmapuolustus-
piirin keskisen alueen ainoa tapah-
tuma on heinäkuun 3.-5. päivinä 
oleva Suomen Lentopelastusseuran 
koulutustarkastus Tikkakoskella.

Jukka Särkinen
Koulutuspäällikkö

Petri Åberg (kesk.) lataamassa ilmatorjuntakonekivääriä.

Lohtajan ilmatilassa pauketta

ResUL:n ansioristin yliluutnantiksi ylenneelle Jarmo 
Siltaselle luovutti evl Jukka Kentala.

Evl Jukka Kentala ja ev Pasi Hakala kohottivat maljan sotilasar-
vossa ylenneille ja kunniamerkeillä palkituille.

Reservin kapteeni Kari Hämäläiselle luovutettiin RUL:n kultainen 
ansiomitali soljen kera. Keskellä reserviupseeripiirin pj Santeri 
Heinonen ja evl Jukka Kentala onnittelee palkitsemisesta.

Reserviläiset ylennettiin ja palkittiin Pihtiputaalla 
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Syyslento 2015 -harjoitus
Tikkakoskella 18.-20.9.2015
Tule mukaan parantamaan arjenturvallisuustaitojasi!

Harjoitus alkaa perjantaina 
18.9.2015 klo 12.00 ja päättyy sun-
nuntaina 20.9.2015 klo 15.30. Il-
masotakoululla Jyväskylän varus-
kunnassa (ent. Luonetjärven varus-
kunta) pidettävän harjoituksen käy-
tännön järjestelyistä vastaa Naisten 
Valmiusliiton Keski-Suomen alue-
neuvottelukunta. Harjoitus suunni-
tellaan ja toteutetaan vapaaehtois-
ten naisten toimesta yhteistyössä 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen (MPK) Keski-Suomen koulu-
tus- ja tukiyhdistyksen ja puolus-
tusvoimien kanssa. 

Harjoituksen tavoitteet:

- Vahvistaa osallistujien arjen tur-
vallisuustaitoja ja toimintakykyä 
poikkeusolojen tilanteissa

- Harjoituttaa naisia toimimaan 
johto-, organisointi-, huolto- ja 
kouluttajatehtävissä

SYYSLENTO 2015 -harjoituk-
sessa on kymmenen kurssia, jotka 

ovat: Etsintä ja maastoensiapu, Il-
mapuolustus tutuksi, Jokanaisen 
selviytymispakki, Katuturvalli-
suus, Kriisin kohtaaminen, Kyber-
turvallisuus, Maastotaidot, Muoni-
tuksen erikoiskurssi, Selviytymi-
nen sähköttä, Tosielämän ensiapu 
ja harjoituksen johdon kurssi Joh-
daNasta.

Turvallisuus kiinnostaa
- Yleinen kiinnostus turvalli-

suusasioihin on selvästi lisääntynyt 
viime aikoina, toteaa harjoituksen 
johtaja Kaija Koponen. Viikoittain 
saamme lukea mitä erikoisimmista  
yksilöön kohdistuneista uhista ja 
jopa raakuuksista.  Omaan elämään 
sovellettavat turvallisuustaitojen 
harjoitteet ja yleinen kiinnostus 
turvallisuus- ja varautumisasioihin  
vetävät  useita satoja  naisia valta-
kunnallisille NASTA-harjoituksen 
kursseille. Joillekin kurssilaisil-
le saattaa olla  jopa elämys päästä 
puolustusvoimien ”aitojen sisäpuo-

lelle” marssimaan ja kokemaan eri-
lainen viikonloppu uusien oppien 
äärellä.

Syyslento 2015 -harjoitukseen 
on ollut valtava kiinnostus.  Jo pa-
rin ensimmäisen päivän aikana il-
moittautui yli 500 suomalaista 
naista.

- Tällä hetkellä ilmoittautuneita 
on liki 650, iloitsee  Kaija Kopo-
nen.  Pelkästään Ilmapuolustus tu-
tuksi-  ja Jokanaisen selviytymis-
pakki -kursseille on tulossa jo 200 
naista.

- Kesän aikana tarkastamme  il-
moittautuneiden kurssilaisten tilan-
teen  ja  elokuussa osaamme  en-
nakoida varmemmin miten suurena 
Syyslento 2015 -harjoitus toteutuu,  
kertoo harjoituksen varajohtaja 
Anita Korhonen.

Tervetuloa Syyslennolle!
Nähdään portilla!

Kaija Koponen
Harjoituksen johtaja

Santis 2015 harjoituksen aikana huhtikuussa ryhmäkuvaan ehtivät Anita Korhonen (vas.), Marjukka 
Hietala, Tarja Maukonen, Leila Saikkonen, Pirjo Kunnari, Seija Asunta, Helena Harska ja Tiina Nikka-
nen.

Kuudella Keski-Suomen paik-
kakunnalla, Joutsassa, Jämsässä, 
Keuruulla, Viitasaarella, Äänekos-
kella ja Jyväskylässä pidetyt maan-
puolustusillat ovat uusi avaus tehdä 
maanpuolustusta tunnetuksi kansa-
laisille. 

Aluetoimiston päällikön eversti-
luutnantti Jukka Kentalan ideoimat 
illat vetivät ensimmäisellä yrittä-
mällä kuulijoiksi lähinnä sellaisia, 
joille aihepiiri on jo tuttu, mutta 
toki uusiakin kasvoja saapui pai-
kalle ja keskustelua syntyi. Jollei 
niinkään saleissa, sitä enemmän 
pienemmissä ryhmissä salien ulko-
puolella.

Inttimuistoja ja –tuntumaa aihee-
seen toi paikalla ollut sotilaskotiau-
to.

– Ihmisiltä on saatu erittäin hy-
vää palautetta, kyllä näitä jatke-
taan, Kentala totesi hyvillään kier-
roksen jälkeen. Kaikkiaan kävijöitä 
kirjattiin runsaat 260.

– Kävijämäärää tärkeämpää on, 
että jokainen ansaitsee saada kuul-
la maanpuolustuksesta. Suomessa 
puolustusvoimat on lähellä kan-
saa ja maanpuolustus koko kansan 
asia, Kentala painottaa.

Reserviläiskirje 
innoitti ideaan 
maanpuolustusilloista

Pontena maanpuolustusilloille 
oli keväälle osuneen reserviläis-
kirjeen lähettäminen. Aihe tulee lä-
helle jokaista reserviläistä. Kirje on 
herättänyt kiinnostusta ja uteliai-
suutta, mutta ehkä vielä on jonkin-
lainen kynnys osoittaa kiinnostusta 
maanpuolustusta kohtaan, Kentala 
pohtii.

– Maanpuolustus pitää tehdä tu-
tuksi, onhan se jokaisen velvolli-
suus, hän sanoo.

Tulevia maanpuolustusiltoja 
Kentala visioi koko päivän tapah-
tumiksi, joissa tavoitetaan jo yläas-
teikäiset koululaiset, onhan nuoriso 
maan tärkein voimavara. Maan-
puolustusilloissa Kentala kertoi 
suomalaisesta asevelvollisuudesta, 
joka on maailman paras kynnys-
asejärjestelmä eli se nostaa kyn-
nystä ryhtyä vihamielisiin toimiin 
maatamme kohtaan. 

Illan esitykset kattoivat katsauk-
sen kokonaisturvallisuuteen, puo-
lustusvoimien tämänhetkiseen ti-
laan ja Aluetoimiston tehtäviin. 

Lisäksi esittäytyivät Maakuntajou-
kot, maapuolustusjärjestöt ja va-
paaehtoinen maanpuolustuskoulu-
tus. Maakuntajoukkojen esittely-
piste saikin joitakin kiinnostuneita 
innostumaan mukaan toimintaan, 
kuten Pauli Parantaisen Jämsästä.

-Kiinnostaa, kun puolustusvoi-
mat on nyt aktivoitunut. Täällä ve-
restyivät vanhat muistot, hän luon-
nehti.

Parantainen kävi varusmiespal-
veluksen kymmenen vuotta sitten. 
Kertausharjoituskutsua ei ole sen 
jälkeen kuulunut. 

Reserviläiskirjeen on saanut 
900 000 reserviläistä, joista naisia 
on 8 000. Kaikkiaan maassamme 
on 1,4 miljoonaa sotilaskoulutuk-
sen saanutta. 

Puolustusvoimien sodan ajan re-
servi, 230 000 miestä ja naista, on 
joukko, joka voidaan varustaa kor-
keatasoisesti. Maanpuolustuksen 
pohjana on tahto, sen jälkeen tu-
levat taito ja välineet, Kentala ko-
rosti.

Maanpuolustus  yhä  lähemmäksi kansaa
Seutukunnallisille maanpuolustusilloille jalostetaan jatkoa

Pauli Parantainen (vas.) kuunteli Jämsässä 21.5.2015 Jarkko Nurmisen infoa maakuntajoukoista. Teksti: Hannu Karjalainen
Kuvat: Hannu Karjalainen
           Tapio Paappanen
           Harri Mertaniemi
           Markku Arpiainen

Joutsassa maanpuolustusilta järjestettiin 20.5.2015.

Keuruulla kulttuurikeskus Kimaraan saapui nelisenkymmentä kuulijaa 26.5.2015.

Maanpuolustusiltakiertue päättyi 2.6.2015 Jyväskylä Agoraan. Tilaisuudessa evl Jukka Kentala käytti 
alustuspuheenvuoron. Mika Pakkanen (oik.) kertoi Jyväskylän Reserviupseerit ry:stä maakuntajouk-
kojen varustus yllään.
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Joutsassa kiinnitettiin 
Tammenlehviä hautakiviin

Pfadfinder-kurssin 
pioneerikoulutus

Jääkärien kouluttaja ja etunenäs-
sä maj Maximillian Bayer ymmär-
sivät, että Suomeen lähetettävälle 
sotajoukolle on annettava jalka-
väkikoulutuksen lisäksi muutakin 
koulutusta. Suomessa vallitsevat 
olosuhteet olivat sellaiset, että pio-
neeritaitoihin on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota heti alusta alkaen. 
Meneillään oleva maailmansota oli 
myös opettanut, että taistelukentän 
hallitseva kiväärikaliiberinen ase 
on konekivääri. 

Pfadfinderein pioneerikoulutus 
oli pääosin kahdenlaista: kenttä-
linnoittamista (Erdarbeiten) ja hä-
vitystyökoulutusta. Jääkäreitä aja-
teltiin käytettävän Suomessa sis-
sitehtävissä (Parteigägerkrieg). 
Kenttälinnoittaminen ja vesistöjen 
ylimeno muodostivat Pfadfinder-
kurssin aikana pioneerikoulutuksen 
pääosan, mutta ei hävitystöitäkään 
unohdettu. Kurssin aikana pionee-
rikoulutusta annettiin kaikille kurs-
silaisille. Pioneerikoulutuksen ar-
vostaminen kävi ilmi mm. siinä, 

että saksalaisista kouluttajista pio-
neerikouluttajia oli lähes yhtä pal-
jon kuin jalkaväkikouluttajiakin. 
Muilla aselajeilla ei kouluttajissa 
edustajaa ollutkaan.

Saksalainen koulutus oli perus-
teellista ja hyvin käytännönläheis-
tä. Pfadfinderit joutuivat kylläs-
tymiseen saakka kaivamaan Loh-
mühlen lammen maastoon taiste-
luhautoja, rakentamaan pesäkkeitä, 
korsuja, piikkilankaesteitä ja mur-
roksia. Lopuksi kaikki aikaansaan-
nokset hävitettiin – haudat ja korsut 
luotiin umpeen, jotta seuraavilla ei 
ollut mitään etua edellisen joukon 
töistä. Kun muistamme, että Pfad-
finderit olivat pääosin vielä nuoria 
opiskelijoita ja kovaan ruumiilli-
seen työhön tottumattomia, olivat 
harjoituksen näännyttäviä. Nope-
asti voimat, kestävyys ja työtaito 
– ja myös pinnaamisen taito – ke-
hittyivät. Koulutus otettiin vaka-
vasti, sillä saksalaiset saivat iskos-
tettua suomalaisiin sananparren 
”Schweiss spart Blut” - hiki säästää 
verta!.

Lapiotyöhön toivat vaihtelua 
huhtikuussa aloitetut räjäytyshar-

joitukset ja vesistökoulutus.
Teoreettisen pioneerialan kou-

lutus liittyi läheisesti käytännölli-
seen: kapteenit Just ja Heldt luen-
noivat teitten ja siltojen rakenta-
misesta, kenttälinnoitus- ja räjäy-
tystöistä. Luentojen jälkeen opittu 
harjoiteltiin kirjallisesti ja käytän-
nössä, jonka jälkeen harjoituksia 
arvioitiin ja kaikki saivat esittää 
kritiikkiä. Vielä 1915 viestikoulu-
tuskin käsitettiin osaksi pioneeri-
koulutusta.

Pfadfindereiden 
epävarmuuden 
aika ja ratkaisu – 
pioneerikomppanian 
perustaminen

Pdafinder-kurssia oli jatkettu 
useita kertoja ja jatko oli epävar-
maa. Erityisesti Fritz Wetterhoff 
työskenteli Berliinissä sitkeästi ja 
menestyksellisesti sen puolesta, 
että Saksan valtio jatkaisi suoma-
laisten kouluttamista ja ottaisi kou-
lutettavakseen vielä suuremman 
joukon. Siitä huolimatta keisari 

kirjoitti sotaministerin esitykses-
tä taikka siitä huolimatta suoma-
laisen vapaaehtoisjoukon hajotta-
miskäskyn 19.7.1015. Wetterhoff 
ei antanut periksi ja vaan laati uu-
den muistion joukon laajentamises-
ta ja sen käyttämisestä. Wetterhoff 
hankki suunnitelmalleen puoles-
tapuhujia. Maailmansodan pitkit-
tyminen ja saksalaisten vaikeudet 
niin itä- kuin länsirintamallakin 
puhuivat Wetterhoffin lennokkai-
den ja ylioptimistenkin suunni-
telmien puolesta. Ja niin keisarin 
pää kääntyi. Ensimmäinen pientä 
toivoa antava seikka oli, kun suo-
malaiset saivat jättää sivuun par-
tiopoikapukunsa ja heille jaettiin 
heinäkuun lopulla 1915 sotilaspu-
vut. Alkoi runsaan kuukauden mit-
tainen musketöörikausi. Ja elokuun 
28. päivänä keisari Wilhelm II al-
lekirjoituksellaan vahvisti sotami-
nisteriön käskyn Ausbildunsgruppe 
Lockstedtin (Lockstedtin koulutus-
joukko) perustamisesta vierasmaa-
laisille annettavaa sotilaskoulutusta 
varten. Käskyssä ei salaamissyis-
tä mainittu, että joukko oli tarkoi-
tettu suomalaisten vapaaehtoisten 
kouluttamiseksi. Joukon piti olla 
vahvennetun pataljoonan mallin 
mukainen ja siihen tuli kuulua nel-
jä kiväärikomppaniaa, konekivää-

rikomppania ja pioneerikomppa-
nia. Erikoista oli nimenomaan tuo 
”pioneerikomppania”, joka oli Sak-
san armeija ainoa jääkäripioneeri-
komppania.

Sotaministeriön päätöksen mu-
kaisesti joukkoon voitiin määrätä 
”vierasmaalaisia” sopivia johtajia, 
Zugfürereitä (joukkueenjohtajia), 

Gruppenfürereitä (ryhmänjohta-
jia ja Hilfsgruppenfürereitä (ryh-
mänvarajohtajia) ja näille maksaa 
palkkaakin. Ausbilgsgruppe Lock-
stedtin organisaatiosta annettin 
käsky 31.8. ja silloin sotaministe-
riön käsky tarkentui, kun maj Ba-
yer määräsi joukon organisaatiosta 
ja määräsi joukon yksikön johtajat. 
Jääkärikomppanioita perustettiin 
tässä vaiheessa vasta kaksi.

Pioneerikomppanian päälliköksi 
määrättiin kapt Walter Just, vääpe-
liksi vääp Vaupel (myö vääp Krull), 
Zugfüreriksi Rainer Mandelin, 
Gruppenfürereiksi Otto Bonsdorff, 
A Jaatinen, Lauri Malmberg, Yrjö 
Rehnbäck, Savonius ja Knut So-
lin ja Holfsgruppenfüreriksi A Ar-
lander, Edward Hanell, Juho Heis-
kanen, Unio Sarlin, Lauri Stark ja 
Björn Wegelius. Pioneeriaselajin-
kin piirissä jääkäripioneerikomp-
panian perustamispäivänä on pidet-
ty joko 28.8 taikka 31.8.

Pioneerikomppanian 
koulutuksesta

Jääkäripioneerit saivat ensiksi 
aivan täydellisen Sakasan armeijan 
jalkaväkikoulutuksen ja sen lisäksi 
oman aselajinsa erikoiskoulutuk-
sen. Kapt Justin kerrotaan sano-
neen: ”Kun jalkaväkeä harjoitetaan 
10 tuntia päivässä, tulee pioneerien 
kyetä suorittamaan 20 tuntisia työ-
päiviä, sillä heillä on jalkaväkihar-
joitusten lisäksi opittavanaan lu-
kuisat tekniset työt ja toimet.” Ai-
van näin yksioikoisesti asiat eivät 
olleet, mutta selvää oli, että pionee-
rikomppanialle asetettiin erittäin 
korkeat vaatimukset. Pioneerikou-
lutukseen kuului kenttälinnoittami-
nen, tien- ja sillanrakennus, räjäy-
tystekniikka sekä koulutusta mii-
naheittimien (kranaatinheittimien), 
etäisyysmittareiden ja valonheitti-
mien käyttämisessä. Joulukuussa 
1915 komppania sai myös puolet 
divisioonan ponttonikalustosta.

Selviytymisestä näin monipuo-
lisesta koulutuksesta auttoi se, että 
komppaniaan yritettiin valita mie-

hiä, joilla oli siviilistä saatua tek-
niikan koulutusta ja kokemusta. 
Komppanian ydin oli 30 Pfadfin-
deriä, joista diplomi-insiöönerejä 
olivat Lauri Malmberg, Knut So-
lin ja Lauri Stark, Väinö Pasanen 
insinööri ja tekniikan opiskelijoi-
ta Otto Bonsdorff, Edward Ha-
nell, Arno Jaatinen, Bertel Paulig 
ja Unio Sarlin. Jääkärivärväyksen 
myötä pioneeriksi valikoitui meri-
miehiä ja monia, joille ammatti oli 
opettanut monipuolista kätevyyttä 
ja totuttanut raskaisiin töihin.

Ei siis ole ihme, että pioneeri-
komppanian työtahti, taito ja saa-
vutukset herättivät jo koulutuskau-
tena saksalaisissa suoranaista tyr-
mistytystä. Toisaalta palveluksen 
kohtuuton ankaruus herätti ajan 
mittaan kyllästymistä ja tyytymät-
tömyyttä. Kevättalvella ja keväällä 
1916 esiintyi huomattavan paljon 
rettelöitä, joiden syntyyn ankara 
palvelus oli osatekijä.

Komppanian myöhemmät 
vaiheet

Jääkäripioneerikomppania siirtyi 
keväällä 1916 muun pataljoonan 
mukana Saksan itärintamalle. Edel-
lä kuvattu koulutus antoi komppa-
nialle ne valmiudet, jolla se selvi-
ytyi erinomaisesti mm. Schmarde-
nin taistelusta 25.7.1916. Jääkäri-
pioneerien pääosa palasi Suomeen 
25.2.1918. Jääkäripioneerit muo-
dostivat Jyväskylän suojeluskunta-
piirin asevelvollisista kootun XII 
jääkäripioneeripataljoonan rungon. 
Näillä asevelvollisilla oli johtaji-
naan miehiä, joiden koulutusta ja 
saavutuksia olen edellä hieman 
yrittänyt valottaa. Kun pataljoona 
28.3.1918 hyökkäsi 2. Jääkäriryk-
mentin kärjessä Kalevankankaalla, 
ainakin johtajiensa puolesta puut-
teellisesti koulutetut asevelvolliset 
olivat vaarallisessa tehtävässään 
hyvissä käsissä.

Jääkäripioneerikomppanian perustamisesta 100 vuotta

Pioneeritöitä Libaussa 1917.

Locstedter Lager, jääkärien 
koulutuspaikka Slesvigissä, 
lähellä Hampuria.

Teksti: Martti Porvali
Kuvat: JP 27 Perinneyhdistys

Joutsan veteraani-, sotainvalidi- 
ja reserviläisjärjestöjen yhteistyö-
nä on Joutsan hautausmaalle hau-
dattujen veteraanien hautakiviin 
asennettu Tammenlehvä-merkkejä. 
Tammenlehvä-merkki on tunnus 
siitä, että vainaja on ollut vuosien 
1939–1945 sotien aikana rintama-
palvelutehtävissä.

Perinteisesti veteraani- ja sotain-
validiyhdistykset ovat omaisten 
niin halutessa asentaneet edesmen-

neiden jäsentensä hautakiviin omat 
järjestömerkkinsä. Joutsan hauta-
usmaalle on kuitenkin vuosien var-
rella haudattu paljon sellaisia rinta-
matunnuksen saaneita veteraaneja, 
joille ei syystä tai toisesta ole jär-
jestöjen merkkejä kiinnitetty.

Nyt toteutettu merkkihanke syn-
tyi joutsalaisen Pertti Mattilan 
aloitteesta. Kaikkiaan merkkejä 
kiinnitettiin 37 kappaletta. Kaik-
kiin asennuksiin hankittiin vaina-
jien omaisten lupa. Merkkien han-
kinta kustannettiin reservinupsee-
rien paikallisyhdistyksen tuella ja 
asennuksen hoitivat talkoilla Ilkka 
Nieminen, Heikki Partanen ja Pert-
ti Mattila.

Teksti ja kuvat:
Markku Parkkonen

Tammenlehvä-merkkien asen-
nuksen hoitivat talkoilla Ilkka 
Nieminen (vas.), Pertti Mattila 
ja Heikki Partanen.

Tammenlehvä-merkki on 
tunnus siitä, että vainaja 
on ollut vuosien 1939–
45 sotien aikana rinta-
mapalvelutehtävissä.

Sotavahinkosäätiö on myöntänyt Konneveden Reserviläiset ry:lle 3 000 
euron tunnustuspalkinnon sotiemme veteraanien hyväksi tehdystä työstä. 
Veteraanityö on yksi Konneveden reserviläisten tärkeimpiä toimintamuo-
toja ja sen tärkein yksittäinen muoto vuosittainen valtakunnallinen So-
tiemme veteraanit -keräys.

Kuutena vuotena Keski-Suomi on euromäärillä mitattuna ollut valta-
kunnan ykköskerääjä ja Konnevesi jo neljä kertaa peräkkäin Keski-Suo-
men ykkönen.

Puheenjohtaja Jouko Hyppösen mukaan reserviläisillä on myös omia 
keräystempauksia ja tapahtumia,  joiden tuottoja on lahjoitettu veteraa-
neille.

– Sotainvalidien ja -veteraanien, heidän puolisoidensa, leskiensä sekä 
lottien auttamistyö on tärkeä osa. Pyydettäessä olemme valmiita autta-
maan heitä arjen askareissa, esimerkiksi polttopuiden teossa, hän sanoo.

Tällainen tuki- ja auttamistyö on kunnankin kannalta tärkeää sosiaalista 
työtä, sillä se edistää veteraanien kotona asumista ja henkistä hyvinvoin-
tia. Veteraanikeräys on tärkein veteraaniyhdistysten varainhankintamuoto. 

Konneveden Sotaveteraanien ja Sotainvalidien keskinäinen yhteistyö suju 
myös loistavasti, Hyppönen kiittelee.

Lisäksi reserviläiset hoitavat ja kunnostavat kunnan sankarihautausmaa-
ta haravoimalla, istuttamalla kukkia ja puhdistamalla hautakiviä. Yhdistys 
osallistuu myös veteraanitapahtumien järjestelyihin ja Konneveden reser-
viläiskuoro esiintyy veteraanien tilaisuuksissa ja kansallisina juhlapäivinä.

– Esiintymisillämme siirrämme sotiemme veteraanien henkistä perintöä 
nuoremmille sukupolville ja ylläpidämme maanpuolustushenkeä, Hyppö-
nen toteaa.

Hyppösen mukaan keräys- ja avustusmotivaatio löytyy jäsenistön tah-
dosta maksaa kunniavelkaa veteraaneille.  

Teksti: Hannu Karjalainen
Kuva: Konneveden reserviläiset

Jouko Hyppönen ja Ritva Viiri keräsivät varoja sotiemme veteraa-
neille. Oman panoksensa keräykseen antoi Tyyne Jalkanen.

Arvokas tunnustuspalkinto Konneveden Reserviläiset ry:lle

  Kun viimeisetkin sotavahinkokorvaukset oli selvitetty ja 
maksettu, sotavahinkoyhdistykset lopettivat toimintansa. 
Sotavahinkoyhdistys perusti vuonna 1954 Sotavahinko-
yhdistyksen säätiön, joka muutti vuonna 2003 nimensä 
Sotavahinkosäätiöksi. Säätiön peruspääomaksi tulivat 
Sotavahinkoyhdistyksen lahjoituksena korvaustoiminnan 
päätyttyä yhdistyksen jäljelle jääneet varat. 
  Lahjoitusvarat ovat 60 toimintavuoden aikana yli kym-
menkertaistuneet sijoitustoiminnan ansioista nykyrahas-
sa 2,1 miljoonasta eurosta lähes 23 miljoonaan euroon, 
vaikka samana aikana on jaettu apurahoja ja avustuksia 
sekä tunnustuspalkintoja yli 10 miljoonan euron arvosta.
  Jakovaroista on suuntautunut yli puolet tutkimus-, ope-
tus- ja julkaisuapurahoihin, yli 30 prosenttia veteraani-
avustuksiin ja vajaat 20 prosenttia maanpuolustusaat-
teelliseen toimintaan. Veteraaniavustusten edelleen su-
pistuessa erityisesti maanpuolustusaatteellisen ja vapaa-
ehtoisen maanpuolustustyön osuus kasvaa.

Sotavahinkosäätiöstä



Keski-Suomen Maanpuolustaja 1/20158

Laatokan ympäri neljässä päivässä
Reservipiirien sotahistoriallinen matka 7.-10.6.2015

Varhain aamuyöstä 7.6. Keski-
Suomen reservipiirien alueella he-
rättiin lähtöön Aleksanteri Hudilai-
sen johtamaa Karjalan tasavaltaa 
kohti tavoitteena kiertää Laatokka 
vastapäivään. Matkan johtajana 
toimi piirien veteraani- ja perinne-
toimikunnan puheenjohtaja Pertti 
Rahikainen Jämsästä ja sotahistori-
an oppaana evl evp Hannu Koski-
nen Lahdesta.

Retken aikana liikuttiin pääasi-
assa Karjalan tasavallan alueella 
ja se on 180 000 neliökilometrin 
suuruinen alue, jossa asuu 650 000 
ihmistä. Alueesta 55 % on metsää 
ja 23 % vettä. Vain 1,1 % maasta 
on maanviljelyskäytössä. Alueel-
la on 66 000 järveä ja 27 000 jo-
kea. Puunjalostus- ja konepajateol-
lisuutta löytyy sekä sähkövoiman 
tuotantoa. Myös rautaa ja tinaa 
riittää luonnonvaroina aina vien-
tiin saakka, josta Suomeen viedään 
noin 20 %. Suomen kielen opiske-
lijoita on 10 000 ja se nähdään siel-
lä tärkeänä osana Suomen kanssa 
käytävän kaupan kannalta. Kiertä-
misen kohteena ollut Laatokka on 
kooltaan 18 000 neliökilometriä 
ja sen vesimäärä 903 kuutiokilo-
metriä. Keskisyvyys on 52 metriä.  
Laatokan suuruutta voidaan kuvata 
parhaiten Suomen järvissä ja jokiu-
omissa olevalla vesimäärällä, joka 
mahtuisi siihen kolminkertaisena.

Rajalta kohti Käkisalmea
Ensimmäisen päivän sotahisto-

rian tapahtumat aloitettiin käsitte-
lemällä Karjalan Armeijan hyök-
käystä vuonna 1941, joka käynnis-
tyi 10.7.1941. Painopistesuunnas-
sa hyökkäsi kenraalimajuri Paavo 
Talvelan komentama VI Armei-
jakunta sen kärjessä eteni eversti 
Eino Koskimiehen komentaman 5. 
Divisioonan joukot, jotka valtasi-
vat Korpiselän 11.7. Neuvostojou-
kot olivat aloittaneet vetäytymisen 
alueelta edellisenä päivänä. 

Talvela oli tyytymätön hyökkä-
ysvauhtiin ja erotti eversti Koski-
miehen ja määräsi eversti Laguk-
sen hänen tilalleen. Tästä Talvela 
joutui Mannerheimin ”koulutta-
maksi” myöhemmin niin, että yli-
päällikkö myönsi ensimmäisen 
Mannerheim-ristin eversti Laguk-
selle. Talvela sai sittemmin ristin 
numero 2.

Korpiselän valtauksen jälkeen 
VI AK:n joukot etenivät Tuulok-
senjoelle, johon ylipäällikkö py-

säytti hyökkäyksen 24.7. aloittaak-
seen Karjalan kannaksen valtauk-
seen tähtäävän hyökkäyksen. Ar-
meijan huoltoresurssit eivät olisi 
riittäneet yhtä aikaa kahdella kan-
naksella käytäviin sotatoimiin.

Sortavalan valtaus
Sortavalan suunnalla toimi ken-

raalimajuri Hägglundin komenta-
ma VII Armeijakunta. Siihen kuu-
lui eversti Hannukselan 19. D  ja 
eversti Antero Svenssonin komen-
tama 7. D. Sortavalan kaupungin-
valtaus osoittautui suunniteltua 
hankalammaksi ja Hannukselan 
joukot hyökkäsivät paljon ilman 
epäsuoran tulen tukea, jolloin tap-
pioita syntyi paljon. Eversti Svens-
sonin joukot valtasivat Sortavalan 
15.8. Sen jälkeen kaupungin etelä-
puolella Rautalahden alueella yri-
tettiin tehdä mottia, mutta puna-
armeijan 168. D livahti pois suo-
malaisten käsistä ja sai vedetyksi 
Rautalahden alueelta kalustonsa ja 
miehistönsä Laatokalle. Motti sai 
myöhemmin lempinimiäkin – ”ve-
siperämotti tai paska motti”.

Muita kohteita 
ja majoittuminen 
Käkisalmeen

Matka jatkui Huuhanmäen va-
ruskunnan alueelle. Varuskunta 
valmistui Jaakkimaan 1933 ja sa-
man vuoden syksyllä siellä aloit-
ti toimintansa Viipurin Rykmentti. 
Jääkärieversti Kaila oli ensimmäi-
nen komentaja. Rykmentissä oli 
kouluttajana mm. Aarne Juutilai-
nen, jonka sotilasura oli myöhem-
min varsin värikäs sisältäen mm. 
erottamisen Kadettikoulusta, ha-
keutumisen Muukalaislegioonaan 
ja talvisodassa komppanian pääl-
likkönä toimimisen Kollaan rinta-
man taisteluissa.

Kurkijoella pysähdyttiin. Se oli 
maatalouspitäjä ja sinne perustetiin 
Maamieskoulu vuonna 1910. Pitä-
jä oli hedelmällistä ja viljavaa seu-
tua, koska se oli entistä Laatokan 
pohjaa. Aiemmista tasavallan pre-
sidenteistä Lauri Kristian Relander 
on syntynyt Kurkijoella.

Venäjän matkailu on aina yllä-
tyksiä täynnä. Etukäteistiedon mu-
kaan tie Lahdenpohjasta kohti Kä-
kisalmea kerrottiin olevan päällys-
tettyä. Olihan se. Hiekalla ja mil-
joonilla nimismiehen kiharoilla 
koristeltuna. Siinä sitä mennä rys-

kytettiin kilometritolkulla välillä 
liikennemerkkien ilmaistessa, että 
tietyöaluetta on 350 m. Se tarkoit-
ti käytännössä 30-40 kilometriä ja 
auton vauhti putosi alle 20 km/h. 
Tästä huolimatta matkajoukko oli 
Käkisalmen Korela-hotellissa oi-
keaan aikaan majoittumassa. Ve-
näjän kelloaika on kesäaikana 
sama kuin Suomessa ja tämä tunti, 
joka aiemmin jouduttiin siirtämään 
eteenpäin, toimi nyt matkan edis-
tyessä matkalaisten eduksi.

Tauko Jaakkiman kirkon raunioiden tuntumassa. Kirkko oli iso. Siihen mahtui aikanaan 3000 ihmistä. 
Kirkko tuhoutui tulipalossa vuonna 1977.

Näkymä kohti Rautalahtea. 
Painanteiden suojassa puna-
armeijan 168. D pystyi vetäyty-
mään Laatokalle suomalaisten 
joukkojen hyökkäyksen alta 
pois.

Käkisalmen linnan torni.

Siiranmäessä 8.6. kerrottiin ken-
raalimajuri Armas Martolan ko-
mentaman 2. Divisioonan taiste-
lun periaatteista ja Taisteluosasto 
Ehrnroothin toteuttamista taiste-
luista kesäkuun 13. – 15. päivän 
aikana 1944. Martola oli omaksu-
nut periaatteen, jossa ½ joukoista 
on taisteluasemissa ja ½ reservis-
sä. Tällä ajatuksella saatiin useas-
ti puolustus pitämään muuallakin 
kuin Siiranmäessä.  

Panssarinyrkit olivat 
jo toukokuussa 1944 
Suomessa

Suomalaisten joukkojen taiste-
luun kesällä 1944 vaikutti oleelli-
sesti se, että Saksasta maahan tullut 
uusi panssarintorjunnan asetekniik-
ka – panssarinyrkit ja panssarikau-
hut eivät olleet päätyneet jakoon 
niitä kipeästi kaipaaville joukoil-
le, koska ne haluttiin pitää salassa 
ettei vain vihollinen saa niistä mi-
tään havaintoa. Evl Ehrnrooth oli 
käymässä kesäkuun alussa Marto-
lan komentopaikalla ja näki nämä 
uudet aseet ja otti sitten autonsa 
kyytiin niin monta panssarinyrkkiä 
kuin siihen mahtui. Panssarikauhu-
ja kyytiin ei mahtunut. Nopeasti or-
ganisoitiin 3 x 30 upseerille pans-
sarinyrkki ja –kauhukoulutus ja 
aseet jaettiin etulinjan taistelijoille. 

Siiranmäen taistelun aikana so-
tamies Eero Seppänen tuhosi pans-
sarikauhulla 6 puna-armeijan JSU-
tyyppistä raskasta panssarivaunua. 
Näin monen vaunun poistuminen 
vihollisen vahvuudesta sai omal-
ta osaltaan sen hyökkäyshalut vä-
henemään. Siiranmäen taistelijat 
saavuttivat torjuntavoiton ja saivat 
myös ajanvoiton, jonka turvin  2. 
Divisioonan joukot saatiin siirret-
tyä VKT-asemaan Vuosalmelle.

Vuoteen 1944 saakka tykistön 
ampumatarvikkeista vastasi tykis-
töaselaji. Oli tehty kuitenkin muu-
tos niin, että tämä ampumatarvike-
vastuu siirrettiin taistelujoukkojen 
huoltopäälliköille. Tämän jälkeen 
osaaminen katosi, tuli sekaannus-
ta laukaisuyhdistelmissä ja tykis-
tö ei pystynytkään ampumaan niin 
paljon kuin aiemmalla järjestelyllä 
olisi pystynyt. Meni aikaa ennen 
kuin uusi järjestely alkoi toimi-
maan.

Reservipiirien seppele 
laskettiin veteraaneja 
kunnioittaen

Esitysten päätteeksi matkajouk-
ko laski seppeleen Siiranmäen tais-
telun muistomerkille. Seppeleen-
laskijana toimi 97-vuotias jämsä-
läinen sotaveteraani Heikki Isän-
näinen. Hän taisteli jatkosodassa 
KTR 19:n riveissä tulenjohtueen 
viestimiehenä. Hän oli saanut ra-
diokoulutuksen, mutta sodan aika-
na hän oli puhelinmiehen roolissa. 

Veteraani Isännäinen kertoi ol-
leensa kesällä 1944 pääasemas-
sa Valkeasaaren suunnalla. Ennen 
suurhyökkäyksen alkamista hei-
dän tehtävänsä oli ”kytätä naapu-
rin touhuja”  Suomen ja Neuvos-
toliiton joukkojen linjojen välisel-
lä alueella näkösuojaa antavassa 
pajupuskassa. Kaikenlaista liikettä 
ja touhua oli ollut havaittavissa vi-
hollisen puolella sinä aikana kun 
hän siinä pajupuskassa oli tähystä-
mässä. 

Sotien jälkeen Heikki Isännäi-
nen on toiminut Jämsässä autokou-
luyrittäjänä 40 vuotta.

KTR 19:ssa palvellut veteraani Heikki Isännäinen Siiranmäen tais-
telun muistomerkillä 8.6.2015.

Siiranmäki kesällä 1944

Terijoki 
Aamu Terijoella alkoi 8.6. aurin-

koisessa säässä. Matkajoukko teki 
kiertoajelun Terijoen luterilaiselle 
kirkolle. Terijoesta tuli oma seu-
rakunta 1904 ja kirkko valmistui 
1907. Neuvostoliiton aikaan kirk-
korakennusta on käytetty viljama-
kasiinina kunnes näiden ikeiden 
purkauduttua rakennus palasi kirk-
kokäyttöön.

Jääkäripataljoona 1 toimi Teri-
joella puolustusvoimien koulutta-
vana joukko-osastona. Sen upsee-
rikerhorakennus oli matkajoukon 
seuraava katselmuksen paikka. 
Hieno rakennus kerho on aikanaan 
ollut ja myöhemmissä vaiheissa 
siinä on tiettävästi kokoontunut 
Otto Wille Kuusisen Terijoen hal-
litus. Kiinteistöä on jo muutaman 
vuoden ajan joku taho yrittänyt 
voimallisesti peruskorjata ja estää 
täydelliseltä rappioitumiselta.

Kronstadt
1500-luvulla Kronstadt oli Teri-

joella asuvien lammassaari, jonne 
lampaat kuljetettiin kesän ajaksi 
laiduntamaan. Linnakesaari siitä 
tuli kun 1700-luvun alussa Pieta-
ri Suuri perusti Leningradin. Sen 
suojaksi ryhdyttiin rakentamaan 
linnaketta. Pietari Suuri antoi mää-
räyksen, että jokaisen joka käy 
saarella, on tuotava ihmisen pään 
kokoinen kivi mukanaan sinne. 
Kiviä tarvittiin kipeästi saaren ym-
päristöön suunniteltujen linnakkei-
den rakentamisessa. Hirsikehikot 
täytettiin kivillä. Linnakkeita ra-
kennettiin 17 kpl. 1800-luvulla 
valmistui Totleben-niminen linna-
ke. Sen aseistuksella pystyttiin am-
pumaan Terijoelle ja aina Vammel-
suuhun saakka. 

Karjalan Rintaman 
hyökkäyksen 
pysäyttäminen 1944

Retken loppuvaiheessa 9.-10.6. 
keskityttiin taisteluihin Aunuk-
sen kannaksella. Syvärin venä-
läisten puoleinen maasto on 10 m 
korkeammalla kuin suomalaisten 
asemat. Tämä tarjosi hyvät mah-
dollisuudet tehokkaalle tähystyk-
selle. Lotinanpellon alueen jokiu-
omat (mm. Kanomajoki) tarjosivat 
puna-armeijan ylimenokalustoille 
suojaisen siirtymisväylän Syvä-
rille. Tästä suomalaiset eivät vält-
tämättä saaneet mitään havaintoa. 
20.-21.6. toteutettu tulivalmistelu 
kesti 2,5 tuntia, 74000 kranaattia 
iskeytyi suomalaisten niskaan ja 
lentokoneet tekivät 500 lentosuo-
ritusta suomalaisten asemia koh-
ti. Puna-armeijan läpimurtoalueen 
koko oli 13 km leveä ja 6 km syvä.

Suomalaiset joukot vetäytyivät 
Syväriltä Pitkärannan tasalla ole-
vaan U-asemaan. Vetäytyminen si-
sälsi kriittisiä vaiheita venäläisten 
suoritettua Viteleen alueelle mai-
hinnousun. Suomalaiset joukot oli-
vat vaarassa jäädä saarroksiin.

Sammatuksen mäellä 24.6. Toi-
vo Ilomäki tuhosi 16 panssarivau-
nua. Hänet nimitettiin 2.10.1944 
Mannerheim-ristin ritariksi n:o 
155. Lopullinen niitti puna-armei-
jan etenemiselle aiheutettiin 15.7. 
alkaneessa taistelussa Nietjärvellä, 
jolloin suomalaisjoukot pysäytti-
vät Karjalan Rintaman etenemisen.

Matkan varrella hieman Pieta-
rin kaupungista pohjoiseen si-
jaitsee tien alla Dioraama-mu-
seo, jossa taiteilijoiden käsin 
on kuvattu Leningradin saarron 
murtumista alkuvuodesta 1943.

Teksti ja kuvat: 
Tapio Paappanen
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Asemasodan aarteita esillä
Taidekeskus Järvilinnassa asemasodan aikaisten puhdetöiden näyttely 

Puhdetyönäyttelyn helmi. Tuohesta tehty kalusto.

Kontupohjassa 1944 työstetty taikinatiinu.

Karhunpääpuukko tupessaan.

Mikä on puhdetyö?
Ensimmäisessä maailmansodas-

sa eurooppalaiset sotilaat valmis-
tivat pitkinä asemasodan vuosina 
rintamamuistoiksi kynäveitsiä, va-
lokuvakehyksiä ja muita pikkuesi-
neitä. Se oli kuitenkin vähäistä ja 
täysin organisoitumatonta toimin-
taa.

Suomessa jatkosodan asemaso-
tavaiheessa, vuoden 1941 talvesta 
vuoden 1944 alkukesään sotilaat 
tekivät rintamapuhdetöitä huomat-
tavasti suuremmassa mittakaavas-
sa.  

Sodanjohto ei aluksi katsonut 
puhdetyöinnostusta suopealla sil-
mällä, sillä miesten olisi sen mie-
lestä pitänyt pahkakuppien kover-
tamisen sijaan tehdä juoksuhauto-
ja, korsuja ja muuta hyödyllistä.

Myöhemmin johto ryhtyi tuke-
maan toimintaa nähdessään puh-
detyöt keinona helpottaa kotirin-
taman työvälinepulaa. Puhdetyöt 
osoittautuivat myös joukkojen 
mielialan kannalta tärkeiksi. Ve-
teraanit kertovat ”pikku näperte-
lyn” pitäneen pelon loitolla. Silloin 
saattoi elää hetkessä ja keskittyä 
vain käsillä olevaan työhön.

Aluksi niin välineet kuin työ-
menetelmätkin olivat yksinkertai-
sia. Tehtiin nopeasti valmistuvia, 
vähän työvälineitä vaativia töitä 
puusta, raudasta ja tuohesta. Myö-
hemmin käytettiin mm. järvisim-

pukan helmiäistä, panssarien mit-
taritaulun pleksiä, alumiinia, vuo-
lukiveä, nahkaa, paperia, messin-
kiä, telttakangasta ja paljon muuta! 

Sodan pitkittyessä työmenetel-
mät kehittyivät ja töillä käytiin 
myös kauppaa. ”Puukorkkisella” 
tai vartiovuoroja tekemällä saatiin 
porukan taitavimmat piirtäjät tai 
kaivertajat koristelemaan omiakin 
töitä.

Suomalainen erikoisuus
Jatkosodan puhdetyökulttuuri 

oli toisessa maailmansodassa suo-
malainen ilmiö. Suomi oli vielä 
1940-luvulla maatalousyhteiskun-
ta. Suomalaiset sotilaat jatkoivat 
perinteisten, talonpoikaisten käsi-
töiden tekoa rintamallakin. Muut 
sotaakäyvät maat olivat kaupungis-
tuneet. 

Kyse lienee myös suomalaista 
luonteenlaadusta. Täälläkin sodan-
johto aluksi vastusti, mutta lopulta 
- järkisyihin perustuen - hyväksyi. 
Kovaan kuriin perustuvissa armei-
joissa, kuten Saksassa ja Neuvos-
toliitossa, sellaista ei lainkaan sal-
littu. Poikkeus olivat Suomessa ol-
leet neuvostoliittolaiset sotavangit. 
Taustalla on myös asemasotavai-
heen ainutlaatuisuus. Esimerkiksi 
Saksan itärintamalla joukot olivat 
lähes koko ajan liikkeessä. 

Kunniamerkkitaidetta alumiinista.

Puhdetyöt teollisena 
ilmiönä

Vuonna 1942 Valtion Tiedotus-
laitos järjesti puhdetyökilpailun 
ja esineiden myyntinäyttelyn. Il-
mavoimat puolestaan etsi oman 
kilpailunsa avulla tekijöitä lento-
koneiden pienoismalleille, joiden 
avulla ilmavalvontahenkilöitä ope-
tettiin tunnistamaan omat ja vihol-
lisen konetyypit. Rahapalkintojen 
lisäksi kilpailuista oli mahdollisuus 
voittaa lomia ja tupakkaa.

Kilpailuilla miehiä pyrittiin oh-
jaamaan sellaisten materiaalien 
käyttöön, jotka eivät vaarantaisi 
sotatarviketuotantoa ja valmista-
maan tuotteita, joista olisi pulasta 
kärsivälle kansalle hyötyä. Knut 
Pippingin sotilassosiologinen tut-
kimuksen kohteena olleen yksikön 
(2.KKK/JR 12) työt osoittivat kui-
tenkin, että miehet eivät juurikaan 
piitanneet  ohjeista. He tekivät etu-
päässä koriste-esineitä.

Perustettiin 
myyntiverkosto 

Puhdetöiden laadun paranta-
miseksi ja jakelun tehostamisek-
si perustettiin Puolustusvoimain 
Puhdetyöesineiden Myyntikeskus 
(PPM), joka vastaanotti tilauksia 
ja piirustuksia myyntiin haluttavis-
ta esineistä. Ne välitettiin divisioo-
na- tai armeijakuntatason puhde-
työkeskuksiin, joita keväällä 1944 
oli 40. PPM:llä oli maan kattava 
myyntiverkosto ja myyntinäytte-
ly Helsingin suojeluskuntatalossa. 
Myyntivoitoista kolmannes meni 
Lotta Svärdille, kolmannes Sotain-
validien Veljesliitolle ja kolmannes 
rintamamiesten viihdytystoimin-
taan.

Myytävät esineet merkittiin kol-
miomaisella leimalla, jossa oli 
teksti ”Rintamatyö” ja yksikön 
tunnus, jossa työ oli valmistettu. 

Puhdetöitä tehtiin vientiinkin. Eräs 
divisioona toimitti PPM:n kautta 
15 000 kirveenvartta Saksaan. Saa-
duilla rahoilla divisioona hankki 
elokuvakoneen.

Mallien monipuolistamiseksi ja 
oikeiden työtapojen omaksumisek-
si julkaistiin kaksi puhdetyöopasta. 
Vuonna1943 ensin ”Puhdetyömal-
leja” ja myöhemmin samana vuon-
na Yrjö Laineen laatima laajempi 
”Sotilaan Puhdetyöopas”. Kirjasen 
kustansi Propaganda-aseveljet.

Muotivirtauksia
Puhdetöissä mallit ja tyylit vaih-

telivat kuten muissakin muoti-ilmi-
össä. Pippingin tutkimuksen mie-
het valmistivat syksyllä 1941 etu-
päässä tuohitöitä, kunnes seuraa-
vana keväänä ja kesällä innostuivat 
metallitöihin. Syksyllä 1942 into 
metallitöihin laimeni ja puutyöt 
nousivat hallitseviksi.

Mallit vaihtelivat rintamaloh-
koittain. Niihin vaikutti sekä ma-
teriaalien ja työkalujen saatavuus 
että porukan kotiseudun käsityöpe-
rinteeet ja kädentaidot. 

Työkalut
Puhdetöitä tehtiin varsinkin so-

dan alussa hyvin yksinkertaisilla 
ja vähäisillä työkaluilla. Lasinsir-
paleilla kaivertamalla koristeltiin 
alumiinityön pehmeä pinta ja kuu-
mennetulla kiväärinhylsyllä tuohi-
työ. Kuumalla raudalla poltettiin 
tupakkaholkki ontoiksi ja koristel-
tiin puurasian pinta. Teräskypärän 
reunasta leikatusta palasta saatiin 
teräväksi hiottuna oiva sikli, jolla 
mm. silityslaudan pinta oli hyvä 
hioa tasaiseksi. Myöhemmin mal-
lien monimutkaistuessa vaatimuk-
set kasvoivat ja apua haettiin mm. 
huoltojoukkojen ammattimiehiltä.

VTM Olli Kleemolan puhde-
työkokoelman alkuna olivat hänen 
isoisänsä Onni Aaltosen (1916-
2012) lahjoittamat haarikka ja kup-
pi. Hän sai ne ollessaan 11-vuotias. 
Haarikka on tehty Itä-Karjalassa 
vuonna 1943 yhdestä puusta kover-
tamalla.  Alumiinikupin Onni teki 
Stalinin kanavan rannalla muis-
toksi vaimolleen Ailille. Kuppi on 
tehty suutariksi jääneen venäläisen 
kranaatin kuoresta nuotiossa sulat-
tamalla. Kupin teko aloitettiin aset-
tamalla kosteaan hiekkaan pystyyn 
onttouden varmistava koivupölkky. 
Sen jälkeen hiekkaan tehtiin kupin 
ääriviivojen mukainen muotti, jo-
hon sula alumiini kaadettiin. Kupin 
jäähdyttyä koivupölkky irroitettiin 
ja ulkopintaan kaiverrettiin koris-
teet lasinsirpaleella ja puukon kär-
jellä. Tällä hetkellä Olli Kleemolan 
kokoelma sisältää 700 puhdetyö-
esinettä.

Jatkosodan asemasodan aikana 
syntyneiden esineiden tekijät ovat 
suurelta osin poistuneet keskuu-
destamme. Mykkinä todistajina 
esineet kertovat valtavasta tunne-
latauksesta ja tekijöiden kädentai-
doista, kyvystä hyödyntää erilaisia 
materiaaleja sekä halusta tukea so-
ta-ajan puutteesta kärsivää kotirin-
tamaa.

Puhdetyöt eivät ”sodankäynnin 
oheisilmiönä” ole kiinnostaneet so-

tahistorioitsijoita. He ovat keskit-
tyneet tutkimaan sotatoimiyhtymi-
en liikkeitä sekä taistelujen kulkua. 
Puhdetöistä onkin julkaistu Suo-
messa ainoastaan yksi kirja, Liisa 
ja Tim Steffan teos ”Muisto Syvä-
riltä – sota-ajan puhdetyöt”. 

Olli Kleemola on kerännyt puh-
detöistä tietoa ja tekijöiden koke-
muksia yli kymmenen vuotta. Ai-
nutlaatuinen ilmiö ansaitsee tulla 
dokumentoiduksi jälkipolville. Ta-
voitteena on julkaista aiheesta kir-
ja.

Mikäli Sinulla on puhdetöitä, 
joista haluat luopua, tai tarinoita 
niistä – ota yhteyttä! Pienimmätkin 
esineet ja tiedonjyväset kiinnosta-
vat VTM Olli Kleemolaa. Tavoitat 
hänet numerosta 040-8449971 tai 
sähköpostilla osoitteesta:
olli.kleemola@palasuomenhistoriaa.net 

Kiitokset Olli Kleemola osoittaa 
suomalaisille sotaveteraaneille, 
jotka säilyttivät kauneudentajun-
sa rintaman kauhujen keskelläkin 
ja jättivät jälkipolville itsenäisen 
isänmaan lisäksi tämän ainutlaa-
tuisen perinnön. 

Lisäksi hän kiittää lämpimäs-
ti Kauko Sorjosen säätiötä, jonka 
tuella tämä Järvilinnan taidekes-
kukseen esille laitettu näyttely on 
syntynyt.

Olli Kleemola näyttelyn takana

Taidetta ja kirjallisuutta, historiaa ja höyrypursia

Taidekeskus Järvilinnan tulevan kesän kohokohtia ovat taidenäytte-
lyt, höyrylaivaregatta ja aikamatka historiaan sekä suomentajakokous. 
Aikamatka 1700-luvulle alkaa perjantaina 25.7., kun Savon ja Uuden-
maan rykmentit kokoontuvat Leppäveden rannalle sotaleiriin. Seuraa-
vana päivänä leirissä alkavat jalkaväen ja tykistön äkseeraus ampuma-
harjoituksineen. 

Taidekeskus Järvilinnan osoite on:
Järvilinnantie 213, 41330 Vihtavuori.
Verkkosivuosoite on: www.jarvilinna.fi

Tekstit:
Järvilinnan Taidekeskus
Tapio Paappanen
Kuvat:
Tapio Paappanen
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Kaikkiko kaupan  -  ei aina ole ollut!
EU- ja EFTA-maiden ulkopuolisten henkilöiden ja yhteisöjen kiinteistönhankinta

Suomalaista rantamaisemaa. Saarijärven sankarihautausmaalta.

Suomalaisen hyvinvointiyhteis-
kunnan arvoihin kuuluvat turvalli-
suus, vastuu, avoimuus ja luotetta-
vuus. Nämä ovat vaarantuneet yh-
teiskunnallemme vieraiden arvojen 
tunkeutuessa käytäntöihimme ul-
komailla asuvien ja ulkomaalaisten 
yhteisöjen kiinteistöhankintojen 
valvonnasta annetun lain kumoa-
misen jälkeen 1.1.2000.

Erityisesti yhtiömuotoiset ostajat 
ovat antaneet kiinteistöhankinnois-
taan harhauttavia tietoja. Kiinteis-
tökaupoissa liikkuu epäilyttävän 
alkuperän omaavaa rahaa ja Suo-
melle vieraita toimintaperiaatteita. 

Kokemuksia 
Viidentoista vuoden kokemus-

ten perusteella voidaan todeta, että 
lainvalmistelussa ei ollut riittäviä 
arvioita muiden EU-maiden rajoi-
tuksista eikä myöskään arvioita 
syntyvistä haitoista.   Julkisuudes-
sa vellonut keskustelu venäläisten 
kiinteistönhankinnoista vahvistaa 
tätä käsitystä. Päättäjät ovat kri-
tiikittä uskoneet suurellisiin suun-
nitelmiin ja lupauksiin investoin-
neista ja työllistämisistä.   Loppu-
tuloksena on ollut keskeneräisiä 
ja toteutumattomia hankkeita, saa-
mattomia saatavia, monenkirjavia 
ongelmia yrittäjien, naapurien ja 
luonnon kanssa.

Useat omistusjärjestelyt ja hen-
kilöyhteydet liittyvät Venäjän kor-
keimpaan johtoon.

Paikallishallinnon resurssit osta-
jatahojen taustojen ja tarkoituspe-
rien selvittämiseksi eivät ole riittä-
vät. Nykyinen lainsäädäntökään ei 
anna selkänojaa tässä tilanteessa. 

Kunnat ovat ongelmissa ”kansain-
välisten liikemiesten ja heidän suo-
malaisten asiantuntijoidensa” kans-
sa. Näin etenkin tilanteessa, jolloin 
annetut lupaukset ja tehdyt sopi-
mukset eivät toteudukaan. Kuntien 
päättäjillä kuitenkin viime kädessä 
on ratkaiseva osuus kiinteistökau-
poissa etuosto-oikeuksineen ja kaa-
voitusmonopoleineen. 

Turvallisuus ja 
huoltovarmuus 

Valtion turvallisuuteen jo rau-
han aikana kuuluu ottaa lainsää-
dännössään huomioon poikkeus-
olojen vaatimukset. Tällaisia ovat 
esimerkiksi rajaturvallisuuteen, 
energiaan, viestiverkkoihin ja vi-
ranomaisten toimintakykyyn liitty-
vät asiat.   

Sodankäyntiin on aina kuulunut 
tiedustelua, harhauttamista ja val-
misteluja tärkeiden kohteiden hal-
tuun ottamiseksi. Vaikuttaminen 
hallinnon eri tasoilla, mielipiteen 
muokkaus, elintärkeiden yritysten 
omistaminen, energiariippuvuuden 
aikaansaaminen ja kiinteistönhan-
kinnat ovat koeteltuja keinoja.

Pelkkä kiinteistönhankinta ei 
muodosta Suomelle turvallisuus-
uhkaa, mutta suunnitelmallinen 
pyrkimys strategisten paikkojen, 
kuten lentokenttien, satamien, lai-
vaväylien, varikoiden, kantasähkö- 
ja -viestiverkkojen sekä liikenteen 
solmupisteiden lähelle sellaisen 
muodostaa. Tätä lisää määrätietoi-
nen omistajatahojen hämärtäminen 
monimutkaisten yhtiöjärjestelyjen 
avulla.

Tämän kaltaiset toimet kuuluvat 

Venäjän sotilasdoktriinin keinova-
likoimaan poliittisina, taloudellisi-
na ja informaatiomenetelminä ase-
voimien käytön lisäksi.

Suomen kannalta on tärkeää voi-
da estää sellaiset ulkomaalaisten 
tekemät yrityskaupat, jotka voi-
vat vaarantaa tärkeän kansallisen 
edun. Tätä varten on säädetty laki 
ulkomaalaisten yritysostojen seu-
rannasta. Valtio turvaa viestintä-
verkkojen toimivuuden Suomessa 
ostamalla tiloja sähköisen viestin-
nän tärkeimmissä solmukohdissa. 
Kiinteistönhankinnat, myös osake-
yhtiömuotoisina, jäävät lain ulko-
puolelle.

Vastavuoroisuus
 Vastavuoroisuus ei toteudu. Ve-

näjä teki vuonna 2011 päätöksiä, 
jotka estävät ulkomaalaisilta kiin-
teistön oston alueilta joihin suo-
malaiset tuntevat mielenkiintoa. 
Venäjä ilmoitti vuonna 2012 lunas-
tavansa Karjalassa olevat parisataa 
suomalaisten omistuksessa olevaa 
kiinteistöä. Vuoden 2013 lopulla 
tuli tieto siitä, että ulkomaalaisten 
kiinteistökaupat ja myös vuokraso-
pimukset ovat tulossa luvanvarai-
siksi koko Venäjän alueella vuoden 
2015 alusta.

Venäjä ei raja-alueillaan Suo-
menkaan kohdalla myy maataan 
ulkomaalaisille turvallisuussyistä. 
Raja-alueet ovat kymmeniä kilo-
metrejä, jopa yli sata kilometriä le-
veitä vyöhykkeitä. 

Viranomaistoiminta
Keskeinen suuri ongelma nyky-

tilanteessa on vastuuviranomaisen 
puuttuminen. Mikään viranomai-
nen ei tilannetta seuraa eikä ny-
kyistä tilannetta tiedä. Kukin vi-
ranomainen keskittyy syntyneen 
ongelman jälkikäteiseen selvittä-
miseen. 

Lukuisia toimenpiteitä lainsää-
dännön kehittämiseksi eduskun-
nassa on vuodesta 2008 alkaen teh-
ty, mutta ne eivät ole johtaneet käy-
tännön toimiin.   Vasta aivan viime 
aikoina, ilmeisesti Ukrainan tilan-
teen ja Venäjän toimien johdosta, 
tasavallan presidentti, puolustusmi-
nisteri, sisäministeri, eduskunnan 

puolustusvaliokunnan puheenjoh-
taja ja useat kokeneet kansanedus-
tajat ovat tuoneet julki käsityksen-
sä lainsäädännön kehittämisen tar-
peesta.  

Lainkäytön 
kunnioitukseen ja 
moraaliin liittyvät uhat

Venäläisten yhtiöiden liikevaih-
toa ja -tulosta Suomessa on tutkit-
tu. EVA:n tutkimuksessa  (2008) 
todetaan venäläisjohtoisten yritys-
ten työllisyysvaikutuksen olevan 
vaatimaton. Sata suurinta yritystä 
työllistää noin 3 500 henkeä. Sata 
suurinta yritystä raportoi kannat-
tavuutensa olevan hyvin alhainen. 
Voitto raportoidaan jossakin muu-
alla kuin Suomessa. Näin minimoi-
daan Suomeen maksettavat verot. 
Kolmenkymmenen suurimman yri-
tyksen liikevaihto oli vuonna 2006 
noin viisi miljardia euroa. Verotet-
tavaa tuloa raportoitiin 114 miljoo-
naa euroa. Tuloveroa kertyi 28 mil-
joonaa euroa. 

Toisen selvityksen mukaan Suo-

messa lähinnä matkailualalla vuo-
sina 2005-2013 toimineiden 83 yh-
tiön yhteenlaskettu liikevaihto oli 
337 miljoonaa euroa ja yhteenlas-
kettu tappio 73 miljoonaa euroa.

Etelä-Karjalassa tehdyssä selvi-
tyksessä (2015) kävi ilmi, että yri-
tyksen vastuuasemassa oleva hen-
kilö oli venäläinen maakunnan 700 
yrityksessä. Vain 10 prosenttia yri-
tyksistä saatiin vastaamaan selvi-
tykseen.  

Venäjä ei ole toistaiseksi demo-
kratia, eikä siellä vallitse EU:n kal-
tainen oikeusjärjestys. Venäläiset 
toimivat maansa ulkopuolella yh-
teiskuntaelämänsä ”lakien” mukai-
sesti. Tämä aiheuttaa vastakkain-
asetteluja ja ongelmia. 

Moraalin suuruinen aukko
Suomeen on syntynyt puutteel-

lisen lainsäädännön myötä ”mo-
raalin suuruinen aukko”. Suomeen 
on tuotu sen yhteiskunnalle vieraita 
toimintaperiaatteita, jotka liittyvät 
omistuksen hämärtämiseen ja ra-
hanpesuun. Ongelma on myös ra-
hanpesulaki, joka estää rikollisten 
itse pesemän rahan takavarikoinnin 
Suomessa. 

Johtopäätelmät
Suomi tarvitsee lain EU- ja EF-

TA-maiden ulkopuolisten henki-
löiden ja yhteisöjen kiinteistön-
hankinnoista. Tämä ei vaikeuttaisi 
lakeja kunnioittavien ulkomaisten 
yritysten toimintaa Suomessa. Lii-
ketoimintaa on mahdollista harjoit-
taa vuokraamalla siihen tarvittavat 
alueet ja tilat. 

Lailla olisi myönteisiä vaikutuk-
sia oikeuspolitiikkaan ja sisäiseen 
turvallisuuteen vahvistamalla kan-
sallista turvallisuutta, edistämällä 
viranomaisten yhteistoimintaa kai-
killa hallinnon aloilla ja torjumal-
la rikollisuutta. Elinkeinopolitiik-
kassa se vähentäisi rahanpesun ja 
harmaan talouden mahdollisuuksia 
sekä kasvattaisi verotuloja. EU-
politiikkaa se yhtenäistäisi sekä 
kehittäisi sisäistä toimintakykyä. 
Ympäristöpolitiikassa se vähentäisi 
maallemme vieraiden toimintaperi-
aatteiden lisääntymistä kaavoituk-
seen ja rakentamiseen.  

Näkökulmatarkastelu

Talousnäkökulmasta kauppa on 
kauppaa, tehtiin se millä vaihdan-
nan välineillä tahansa. Suomi tar-
vitsee investointeja samoin kuin 
suomalaisten tulee voida investoi-
da rajojensa ulkopuolelle.

Oikeudenmukaisuuden ja tasa-
puolisuuden näkökulmasta kiin-
teistönhankintoja tulee voida tehdä 
samoin periaattein rajan kummal-
lakin puolella. EU:n ulkopuolisiin 
tulee voida soveltaa EU:n sallimia 
menettelytapoja, joihin kuuluvat 
myös rajoitukset.

Lain kunnioituksen näkökul-
masta epäterveiden ilmiöiden tu-
lon Suomeen harmaan talouden ja 
muun rikollisuuden tapojen myötä 
ei soisi nykyisestä enää lisääntyvän 
Suomessa.

Historian näkökulmasta mennei-
syydestä on lupa oppia. Jokainen 
joka ymmärtää muistisairauden 
(dementian) vakavuuden yksilöl-
le, ymmärtää mitä se on yhteisölle. 
Sodistamme lähes kaikki on käyty 
Venäjän kanssa. Viime sotiemme 
menetykset olivat mittavat: 90 000 
kaatunutta, 200 000 haavoittunutta 
ja 800 000 evakkoa 3,5 miljoonai-
sesta kansasta sotien eri vaiheissa. 
Hyökkääjälle pakkoluovutettiin 12 
prosenttia pinta-alasta, maksettiin 
ns. sotakorvaukset ja tuomittiin ns. 
sotasyylliset. 

Turvallisuuden näkökulmas-
ta turvallisuus on maan keskeisin 
asia.

Isänmaamme ei saa olla myytä-
vänä.

Tässä kuvassa ei ilmene osakeyhtiömuotoiset kaupat. Se on ongelma, 
koska nykyistä tilannetta ei tiedä yksikään viranomainen.

Der Spigel-lehden 14.3.2015 
julkaisema kuva venäläisten 
ostamien kiinteistöjen sijainnis-
ta Suomessa. Kuva on julkais-
tu aiemmin myös Iltalehdessä.

Artikkelin kirjoittaja 
on prikaatikenraali evp 
Hannu Luotola. 

Valokuvat:Tapio Paappanen, 
Hannu Luotola, Matti Raivola
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Keski-Suomen Sotilasläänin Pe-
rinneyhdistys järjesti vapaussota-
aiheisen kevätretken 25.4.  Muka-
na oli myös Keski-Suomen Henki-
sen Maanpuolustuksen Liiton jäse-
niä. Matkalaisia oli kaikkiaan 33. 
Jyväskylän ja Keuruun välisellä 
”Keski-Suomen sotatiellä” kuultiin 
aluksi Martti Porvalin mielenkiin-
toinen tietoisku tien varren sotiin 
liittyvistä tapahtumista hevosten 
sotasairaalasta kaukopartiomiesten 
Kuohun Pilke-peiteyritykseen.

Kolhossa pysähdyttiin Suomen 
ilmavoimien ensimmäisen tuki-
kohdan muistomerkillä.  Lentoase-

man rakennustyöt aloitettiin vapa-
ussodan aikana helmikuussa 1918 
ja lentotoiminta käynnistyi kahdel-
la koneella jo maaliskuussa.

Vapaussodan taistelupaikoilla ja 
muistomerkeillä käytiin Vilppulas-
sa, Länkipohjassa ja Kuhmoisissa. 
Asiantuntevat selostukset taiste-
lujen kulusta ja merkityksestä an-
toivat hyvän kokonaiskuvan vapa-
ussodasta Keski-Suomen näkökul-
masta.  

Martti Porvali kertoo Länkipohjan taistelusta vapaussodan jykeväl-
lä muistomerkillä.

Edellä oleva prikaatikenraali 
evp Hannu Luotolan artikkeli on 
julkaistu aiemmin Suomen Sotilas 
2/2015 -lehdessä tämän kevään ai-
kana. Esiin on nostettu tärkeä asia 
suomalaiseen lainsäädäntöön syn-
tyneestä aukosta. 

Artikkelin kirjoittamisen jälkeen 
on tullut tietoon, että oikeusmi-
nisteriö on ryhtynyt selvittämäään 
uusia keinoja puuttua turvallisuus-
uhaksi koettuihin ulkomaalaisten 
maakauppoihin. Uudelta hallituk-
selta toivotaan mahdollisimman 
pian poliittista linjausta lakimuu-

toksille. 
Turvallisuuskomitea on esittä-

nyt valtiolle etuosto-oikeutta yh-
teiskunnan turvallisuuden kannalta 
tärkeisiin kohteisiin. Strategises-
ti tärkeiden alueiden suojaaminen 
on noussut vahvasti esiin kevään 
aikana. Tasavallan presidentti Sau-
li Niinistö on keskustellut asiasta 
hallituksen kanssa. Valtioneuvos-
toa ja ministeriöitä avustava tur-
vallisuuskomitea haluaa valtiolle 
lisää keinoja estää turvallisuuden 
kannalta erityisen tärkeiden aluei-
den päätyminen vääriin käsiin. On 

hyvä, että tällainen työ keinojen 
etsimiseksi on käynnistetty. Help-
poa se ei tule olemaan, mutta täy-
sin villinä ja kontrolloimattomana 
tilanne muodostuu kestämättömäk-
si. Tuskin kukaan valveutunut kan-
salainen haluaisi sellaista tilannetta 
Suomessa pysyväksi olotilaksi.

Erittäin tärkeää on, että työn ai-
kana syntyisi vahva tahtotila siitä, 
että näiden asioiden valvonta voi-
taisiin keskittää yhdelle viranomai-
selle, jolla on myös resurssit työn-
sä tekemiseen. Silloin myös vastuu 
olisi yksissä käsissä. 

28.5.2015 Iltalehti uutisoi lyhy-
esti, että hallitus ottaa venäläisten 
maakaupat tarkempaan syyniin. 
Kaksoiskansalaisuuteen sekä Suo-
men kokonaisturvallisuuden kan-
nalta merkittäviin maa- ja kiinteis-
tökauppoihin liittyvä lainsäädäntö 
tarkentuu lähitulevaisuudessa. Asia 
on kirjattu hallitusohjelmaan. Hyvä 
näin.

Tapio Paappanen

Vapaussota sotilasläänin perinneyhdistyksen kevätretken teemana

Tulkkina ihmisen ja tietotekniikan välissä 
www.relator.fi

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

  PIRKANMAAN            LEHTIPAINO OY

Päätoimittajan kommentti

Heimo Latva vuoden 2014
reserviläinen Joutsassa

Millog Oy:n huutokauppa Kalettomalla 21.5.2015

”Minulle tämä heti!” Huutokaupan juniori-ikäluokka tutustui Kraz-
kuorma-autoon. Näitä autoja löytyy elokuussa Tupaswillasta.

Yleisöä oli tungokseen asti meklari Heikki Välimäen ympärillä 
ja kenttäkeittimistä oltiin hyvin kiinnostuneita.

Perinneyhdistyksen jäsenet Länkipohjassa.

Teksti: Matti Hyvärinen
Kuvat: Juha Hyvärinen

Vuoden 2014 reserviläiseksi valittiin 31.3.2015 pidetyssä 
kevätkokouksessa reservin kapteeni Heimo Latva (vas.). 
Hän on reserviupseeriyhdistyksen alkuperäisjäsen, joka 
on toiminut pitkään ja monipuolisesti yhdistyksensä hyväk-
si. Keskellä res.upseerien pj Tapio Kämppi ja reserviläis-
ten pj Markku Arpiainen (oik.)

Kuvat: Tapio Paappanen

Kuva: Miika Saari

www.ksrespiirit.fi

Keski-Suomen reservipiireille!

Verkkosivut ovat
jäsenyhdistyksiä varten!

Puheenjohtaja!
Ota siis sivuista täysi hyöty 

yhdistyksellesi!

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

– Vakaasti väylällä –
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Koordinoi veteraani- ja perinne-
työtä, terveydenhuoltoalan am-
mattilainsena kouluttaa erilaisissa 
tapahtumissa, hoitaa annetutu 
tehtävät jämptisti ja suurella sydä-
mellä.

Jyväskylän Maanpuolustusnaiset

Lähikuvassa Jyväskylän yhdistyksen hallitus

Sisukas Nainen  
– Väsymystä ja iloa

Painopiste toiminnassa

Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piirin jäsenyhdistysten esittelyssä

Jäsentapahtumat ja retket
- Seija, Anu ja Lea

Maanpuolustusnaisten
jotostapahtumat

Virpi-jotoksella Oulus-•	
sa  Leena,  Arja  ja Tiina

Veteraanityö
hopeiset ansiomerkit •	
Eilalle, Lealle ja Eilalle

Varainhankinta
tapahtumajärjestelyt•	

Kouluttautuminen
Nasta-harjoitukset•	
muonituskurssit •	

Kouluttajana toimiminen
Intti tutuksi  naisille •	
-kurssit 

Yhteistyö muiden maan-
puolustusjärjestöjen 
kanssa

maanpuolustusjuhlat•	

Tekstit  Leena Hietala ja 
Eila Keinonen

Kuvat: maanpuolustusnaiset, 
Matti Hyvärinen ja Tapio Paappanen

Jyväskylän maanpuolustusnaiset Maanpuolustusnaisten toimintakalenteri www.ks-respiirit.fi sivuilla!

Leena
Hietala
puheen-
johtaja

Anita
Korhonen
vpj

Eila
Kotanen
hallituksen
jäsen

Lea
Saarikoski
hallituksen
jäsen

Eila
Keinonen
tiedottaja

Pirjo
Kapanen
sihteeri

Tarkka rahastonhoitaja, vahvuu-
tena yhteistyö MPK:n ja Naisten 
Valmiusliiton Keski-Suomen Alue-
neuvotelukunnan kanssa, osaamis-
ta tapahtumien järjestämisessä, 
tällä hetkellä Syyslento 2015.

Aktiivinen maanpuolustusnainen, 
joka toimii mm. yhdistyksen ja 
Maanpuolustusnaisten Keski-Suo-
men piirin tiedottajana ja tämän 
lehden tiedotustoimikunnan jäse-
nenä. 

Uutena yhdistyksen jäsenä on 
innostunut erilaisiin tapahtu-
miin ja talkoisiin osallistumises-
ta. Mottona "yhdessä tekemällä 
saamme paljon aikaan".

Liikunnallinen luonnossa viihtyjä, 
jonka sydämen asiana on maan-
puolustusaatteen vaaliminen ja 
yhdistyksen toiminnan kehittämi-
nen.

Kansainvälisenä naistenpäivä-
nä 8.3. Kuokkalan  Kartanossa 
järjestetty Sisukas Nainen -ta-
pahtuma kokosi salin täyteen 
kuulijoita. Tilaisuuden ohjelma 
koostui FT Kirsi-Maria Hytösen 
esitelmästä Väsymystä ja iloa sekä 
asiakaspäällikkö Raija Suomisen 
aiheesta naisten suuri panostus 
Kyyhkylän invalidikodin hyväksi. 

Muistelukerrontaan pohjau-
tuvassa tutkimuksessa Kirsi-
Maria Hytönen on perehtynyt 
eri museoiden aineistoon, jois-
sa talvi- ja jatkosodan aikana 
palkkatyössä olleet naiset ovat 
muistelleet työtään. Väsymyk-
sestä ei juurikaan ole puhuttu. 
On vain selviydytty päivästä 
toiseen. Naisten ikä tuntui lei-
maavan kokemuksia ja vaikut-
tavan muistelmiin. Nuorille 
tilanne saattoi tuntua jopa seik-
kailulta. 

Naisia ohjeistettiin kirjoitta-
maan rintamalle positiivisia ja 
rohkaisevia kirjeitä, ei valitettu.  
Sota merkitsi myös muutosta, 

uusia työpaikkoja syntyi. Sodan 
loppuminen ja miesten palaami-
nen työpaikoille, ei ollut pelkäs-
tään positiivinen asia. Miehet 
tulivat täyttämään työpaikkoja ja 
naiset palasivat kotitöiden pariin.

Toinen osa Kirsi-Maria Hytö-
sen luennosta koski hänen iso-
vanhempien kirjeenvaihtoa sodan 
aikana. Kuudensadan kirjeen ai-
neisto on kattava. Isoäiti Elna 
joutui ponnistelemaan äärimmil-
leen selviytyäkseen kaikista maa-
tilan tehtävistä. Naistenpäivään 
sopien Hytönen kuvasi isoäitinsä 
tuntoja sanalla elnasyndrooma, 
joka tarkoitti naisille tyypillis-
tä riittämättömyyden tunnetta 
ja oman itsensä vähättelemistä, 
mistä me naiset hyvin usein kär-
simme tänäkin päivänä.

Kuokkalan Kartanon puitteet 
ja tunnelma kruunasivat tilaisuu-
den, joka päättyi iloisessa puheen-
sorinasssa hyvien leivoskahvien 
äärellä. Tilaisuus onnistui hyvin 
ja palaute innostaa toteuttamaan 
vastaavia tapahtumia toistekin.

Jäsenrekisterin hoitaja. Toimi-
nut liitto-, piiri ja yhdistystasolla 
kultaisen ansiomerkin veroisesti. 
Huolehtii toiminnan jatkuvuudes-
ta ja etsii aktiivisia henkiöitä mu-
kaan yhdistystoimintaan.

Yhdistyksen v. 2015 toiminta-
suunnitelman sisältöön tehtiin 
kokonaisvaltainen uudistus.
Halusimme muuttaa toimin-
taamme siten, että painopiste on 
omassa toiminnassa ja muiden 
järjestämiin tapahtumiin osal-
listumme harkitummin. Pelkkä 
toimintasuunnitelman kirjoit-
taminen ei luonnollisestikaan 
ratkaise muutoksen saamista ai-
kaan, vaan suunnitelmat tulevat 
todeksi käytännön toiminnalla. 
Laajensimme kehittämisvas-
tuuta laajemmalle joukolle ja 
hallitus nimesi pieniä työryh-
miä ideoimaan ja toteuttamaan 
toimintaa. Näin saamme otet-
tua laajemman joukon toiveet 
huomioon. Samalla toiminta 
rakentuu juuri sellaiseksi kuin 
jäsenistö sitä haluaa. Silti emme 
unohda tärkeää yhteistyötä mui-
den maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa.
Toiminnan kehittämisen run-
goksi linjattiin kolme osa-
aluetta; aatteellinen toiminta, 
koulutus ja retket sekä viestintä. 

Kaikilla osa-alueilla on edetty 
toteuttamiseen:

Aatteellinen toiminta
Maanpuolustusnaisten Liiton toi-
mintasuunnitelmassa on aatteel-
linen toiminta nostettu vahvasti 
esille. Mekin olemme rohkeasti 
lähteneet mukaan muiden vete-
raanijärjestöjen kanssa kartoit-
tamaan ystäväpalvelua ja muun 
avun tarvitsijoita. 
Toinen merkittävä toimenpide 
oli Sisukas Nainen tapahtuman 
järjestäminen maaliskuussa kan-
sainvälisenä naistenpäivänä.

Koulutus ja retkitoiminta
Koulutuksessa kannustamme 
jäseniämme mukaan kurssi-
laisiksi / kouluttajiksi MPK:n 
kursseille, Naisten Valmiusliiton 
Nasta-harjoituksiin ja Maan-
puolustusnaisten vuosittaiseen 
jotos -tapahtumaan. 

Kesäkauden alussa järjestimme 
toisen kerran jäsentapahtuman, 
joka sisältää leppoisaa seuruste-
lua, partioina suoritettavia tehtä-

värasteja ja kysymyksiä eri aloil-
ta. Koulutusosiossa keskityttiin 
tällä kertaa ensiapuun.
Koulutus- ja retkitapahtumista 
on haluttu tehdä helppoja ja no-
peasti järjestettäviä tapahtumia.
Retkiryhmä on ideoinut ns. 
nopeitten lähtöjen tapahtumat. 
Näillä pyritään rakentamaan toi-
mintamalli, jossa jäsenistä kuka 
tahansa voi kiinnostua jostakin 
ajankohtaiseen tapahtumaan 
osallistumisesta ja koko poru-
kalle viestitetään aika ja paikka 
missä kokoonnutaan, minne 
mennään ja millaisia varusteita 
on oltava mukana. Näin saamme 
soveltaa käytäntöön niitä oppeja, 
joita eri kursseilla on saatu.
Ensimmäinen  retki suuntautui 
Laukaan Hitonhautaan. Retkellä 
kaikki meni hyvin. Jälkeenpäin 
arvioimme retken toteutusta ja 
mitä parannettavaa valmistau-
tumisessa on ja miten kannattaa 
jatkossa varautua retkelle. Kier-
tävä "retken vetäjän" reppu ensi-
aputarvikkeineen on syytä tehdä 
tuleville maastoretkille –  kaiken 

varalta. Seuraavia lähtöjä jo odo-
tetaan. Tiedossa onkin mm. 5. 
elokuuta kansallispukujen tuu-
letuspäivä -pikniktapahtuma Jy-
väskylän keskustassa. 

Viestintä
Viestinnässä on myöskin edet-
ty iso askel. Jyväskylän maan-
puolustusnaisten facebook –sivut 
otettiin vuoden alussa käyttöön. 
Useamman hengen joukkolla 
huolehdimme uudenlaisesta nä-
kyvyydestämme.  Henkilökoh-
taisia kontakteja, jäsenkirjeitä, 
tekstiviestejä ja ksrespiiri.fi sivus-
ton tapahtumakalenteria tehdään 
entiseen tapaan. 

Viestintä ja henkilökohtai-
nen kanssakäyminen korostuvat 
tänä päivänä. Haluamme toimia 
niin, että maanpuolustusnaisten 
toiminta on kiinnostavaa ja se 
tarjoaa jotain sellaista, mikä saa 
naiset innostumaan ja tulemaan 
mukaan monipuoliseen toimin-
taamme!
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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

29.8. - 30.8.2015 B-ajolupakurssi Tikkakoski

2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

10.7. - 12.7.2015 SRTL 48. Sukavan Suursoudut Sulkava

18.7.2015 Reserviläisammunnat Kivijärvi

7. - 8.8.2015 Keski-Suomen Maanpuolusujuhlan tukikurssi Jämsä

7. - 8.8.2015 Keski-Suomen MP-juhlan näytöshyppykurssi Jämsä

15. -16.8.2015 SRTL KRIHA palveluskokemuksen purku Tikkakoski

5.9.2015 Taistelijan testiammunta Kivijärvi

11. - 12.9.2015 Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutus, MTEA2 Tikkakoski

4. Muu koulutus ja tapahtumat
27.6.2015 Wilma-markkinat Viitasaari
4. - 5.7.2015 Konnevesi-päivät Konnevesi
7. - 8.8.2015 SRTL Falling Plates -ammunta Vekaranjärvi
7.9.2015 Ilmavoimien vainajien päivä Tikkakoski

 

3. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU)
    
11.7.2015 Järjestyksenvalvojan kertauskurssi Tikkakoski

15. - 16.8.2015 SYYSLENTO - JohdaNasta osa II Tikkakoski

20. - 21.8.2015 Opiskelijan ryhmäytymiskurssi Norssi Tikkakoski

1. - 6.9.2015 Opiskelijan turvakurssi Jämsä

17. - 20.9.2015 SYYSLENTO - JohdaNasta osa III Tikkakoski

18. - 20.9.2015 SYYSLENTO - kyberturvallisuus Tikkakoski

18. - 20.9.2015 SYYSLENTO - Etsintä ja maastoensiapu Tikkakoski

18. - 20.9.2015 SYYSLENTO - Maastotaidot Tikkakoski

18. - 20.9.2015 SYYSLENTO - Kriisin kohtaaminen Tikkakoski

18. - 20.9.2015 SYYSLENTO - Katuturvallisuus Tikkakoski

18. - 20.9.2015 SYYSLENTO - Muonituksen erikoiskurssi Tikkakoski

18. - 20.9.2015 SYYSLENTO - Selviytymisen sähköttä Tikkakoski

18. - 20.9.2015 SYYSLENTO - Tosielämän ensiapu Tikkakoski

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.

Digin ja  
printin  

toteuttaja. 
grano.fi

www.yrityskehitys.com

Keskisuomalaisten 
asialla 
Palkitsemme asiakkuudesta. Keskittäjälle parhaat edut! 
  
Tervetuloa meille! Rahanarvoiset paikalliset asiakasomistajan 
edut sekä keskittämisedut näet verkkosivuiltamme. Poimi omasi! 
  
www.op.fi/keski-suomi 
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Pro planning is pro quality

Protacon Group
Luotettavia palveluita

www.protacon.com

Sinun ja omaisuutesi turvaksi
Valtakunnallinen palvelukeskus avattu 1.6.2015 Tourukeskukseen
k2turvapalvelut.fi

yhteistyössä: KAKKONEN-YHTIÖT

O.K. AUTO OY
www.okauto.fiwww.okauto.fi • www.toyota.fi 

• www.vaihtoautot.net
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Kuva: Keskisuomalainen/Mirja Laukka-Kiikkala

Pylkönmäellä paljastettiin pst-tykki

Kevyt ilmatorjuntapatteri 109 
perustettiin  Jyväskylän maalais-
kunnan Palokankankaalla Manko-
lan maatalousoppilaitoksen alueel-
la. Patterin I ja II jaoksen aseistuk-
sena oli  kummallakin kaksi 40 mil-
limetristä Bofors ilmatorjuntatyk-
kiä sekä  ilmatorjuntakonekiväärit. 
Patterin miehistö oli pääosiltaan 
Keski-Suomen alueelta. 

Bofors pääaseena
Yksikön pääaseistuksena oli to-

dennäköisesti Jyväskylän tykkiteh-
taalla valmistettu, ruotsalaisten ke 

hittämä Bofors-it-tykki, jollainen  
on  nähtävissä Jyväskylän  harjulla 
Vesilinnan vieressä. Sen on lahjoit-
tanut Ilmatorjuntayhdistyksen Kes-
ki-Suomen osasto.   

It-patteri 109:n patterin päällikkö 
oli luutnantti Veikko Rantalainen ja 
1. jaoksen johtaja vänrikki Osmo 
Mikkilä. Toisen jaoksen johtajana 
toimi ltn. A E Hämäläinen ja myö-
hemmin vänrikki P Kartano.

Ensimmäisen yön patteri vietti 
Gygneuspuistossa, josta seuraava-
na päivänä  siirtyi Haapamäelle yh-
teiskoulun vierelle suojaamaan rau-
tateiden risteysasemaa.

Seuraava viikko kuluikin tykki-

harjoitusten ja juhannuksen vieton 
merkeissä. 

”Alkoikohan 
jälleenrakennusviikko”

Patterin sotapäiväkirjan mukaan 
aamu-uutisissa 22.6.1941 kuultiin 
Hitlerin sodanjulistus Neuvostolii-
tolle. Patterin päällikkö luutnantti  
Rantalainen  huomautti, että  onko-
han jälleenrakennusviikon ensim-
mäinen päivä. (Tarkoittanee viipu-
rilaissyntyisen upseerin    ajatuk-
sissa pääsyä takaisin Karjalaan ja 
vanhaan kotiin). Päällikkö piti  pat-

terille puhuttelun sodanjulistuksen 
johdosta. Sanoma otettiin innos-
tuneesti vastaan ja se herätti suuria 
toiveita.

23.6. illalla oli juhannusjuhla ja 
ohjelmallinen illanvietto, jossa läs-
nä Haapamäen lottia ja suojelus-
kuntalaisia mm. ilmavalvontakes-
kuksen päällikkö luutnantti Kalle 
Ritokangas.

Suomi jälleen sotaan
Puna-armeijan yhteensä 500 len-

tokonetta pommitti 25.6. Helsin-
kiä, Turkua, Porvoota ja tusinaa 
muuta paikkakuntaa. Pääministeri 
Jukka Rangell totesi radiopuhees-
saan Suomen olevan jälleen sodas-
sa Neuvostoliiton kanssa. 28.6.  It-
patteri 109  palasi aamuyön aikana 
Jyväskylään, jossa kokoonnuttiin 
Rantapuistoon. Siellä lottien tarjo-
aman aamupalan jälkeen alkoi pat-
terin moottorimarssi kohti itää.

Reitti kulki Lievestuoreen ja 
Pieksämäen kautta Sulkavalle, jon-
ne ehdittiin alkuillasta ja tykit ajet-
tiin suoraan valmiiksi tiedusteltui-
hin asemiin. Tehtäväksi tuli Paja-
salmen ponttonisillan suojaaminen.

Onneksi ei osuttu omiin 
Sulkavalla

Viholliskoneisiin saatiinkin heti 
seuraavana aamuna tuntumaa, kun 
kolme kaksimoottorista konetta 
pommitti Sulkavan Sahaa. Pitkäs-
tä etäisyydestä johtuen niitä ei am-
muttu. Seuraavana yönä klo 1.30 
patterin I jaos avasi tulen Sulkavan 
yli lentäviä koneita kohti, jotka an-
toivatkin heti omakonetunnuksen. 
Onneksi niihin ei osuttu.

Heinäkuun 1. päivänä 1941 sit-
ten ammuttiinkin oikeita viholli-
sia. Kuusi pommikonetta lähestyi 

idästä. Kaikki neljä Boforsia ava-
si tulen, jolloin koneet pudottivat 
pomminsa ja kääntyivät epäjärjes-
tyksessä takaisin. Patteri viipyi Sul-
kavan lähistöllä viikon ajan. 

Patterin ensimmäinen jaos siirtyi  
Sulkavan Kirjavalan eteläpuolelle 
Kinnarniemeen.  12.7. ylitti kol-
me Iljushin-153 hävittäjää jaoksen 
asemat puiden latvoja hipoen. Toi-
nen tykki ehti avata tulen. Läheltä 
meni, mutta ei osunut. Seuraavana 
päivänä kuusi hävittäjää ilmaantui 
paikalle. Jaos ampui, mutta osumia 
ei havaittu. Klo 12.50 lähestyi yk-
sinäinen Iljushin-16 hävittäjä poh-
joisen suunnalta. Jaos avasi tulen ja 
koneen todettiin pahasti vaappuvan 
ja lopuksi syöksyvän maahan Sär-
kisalmelle rautatien ja maantien vä-
liin. Kovaan savimaahan se upposi 
useita metrejä. 

Venäläislentäjän 
laskuvarjosta Rantalaisen 
suvun kastemekko

Venäläishävittäjän lentäjä kai-
vettiin esiin ja haudattiin asianmu-
kaisin kunnianosoituksin. Hänen 
selässään ollut silkkinen laskuvarjo 
leikattiin pieniin osiin   ja jaettiin 
koneen alasampuneelle it-tykki-
jaokselle. Patterin päällikön, luut-
nantti Rantalaisen saamasta kaista-
leesta ommeltiin kastemekko, jossa 
ensimmäisenä kastettiin hänen van-
hin poikansa Olavi syksyllä 1943 
ja sen jälkeen hänen kaikki hänen 
lapsensa ja lapsenlapsensa viimei-
simpänä lapsenlapsenlapsi Markus 
Rantalainen Espoossa 2010. 

It-miehet auttelivat 
siviileitä heinätöissä

Seuraavien päivien aikana vihol-
lisen ilmatoiminta oli ajoittain vil-

kasta ja ampumaan jouduttiin usei-
ta kertoja.  19.7. jaos sai täyden-
nysmiehiä. Kolme aliupseeria ja 8 
tykkimiestä. He olivat  alikersantit 
H Ristolainen, P Rinne,   K Nurme-
la,  sekä korpraali E Sillanpää sekä  
tykkimiehet  V Vainionpää, R Vai-
nionpää, E Korpilahti, M Luttinen,  
I Linna, M Jouhki ja  K Huovinen.  
Vihollisen ilmatoiminta hiljeni ja 
patterinpäällikkö antoi loppuheinä-
kuusta viikon ajaksi 10-12 miestä 
auttamaan paikallista siviiliväestöä 
heinätöissä.

Sotatyöt jatkuvat
Heinätöiden  jälkeen  jatkettiin 

sotatöitä. Osumiakin saatiin ja ko-
neita poistui savuten ja moottorit 
paukkuen, mutta virallisia pudo-
tuksia ei todettu. 2.8. joukko I-153 
hävittäjiä hyökkäsi suomalaisen 
Blenheim -pommikoneen kimp-
puun, joka näytti kuitenkin pelastu-
van ja pääsevän pakoon. 3.8. kaksi 
venäläistä I-153 hävittäjää lähestyi 
jaosta n. 500 metrin korkeudessa. 
Patterin ensimmäinen laukaus lä-
visti kärjessä lentäneen koneen kor-
keusvakaajan ja sirpaleiden nähtiin 
paljaalla silmälläkin repineen isoja 
reikiä koneen runkoon. Kone pu-
tosi linjojen lähelle. Oma hävittäjä 
kävi toteamassa tapahtuneen. Elo-
kuun 14. päivänä jätettiin  Kinnar-
niemen asemat ja lähdettiin kohti 
Sortavalaa. Välitavoitteessa, Jaak-
kimassa, tavattiin patterin II jaos ja 
sieltä jatkettiin Ruskealan kirkolle, 
jossa yövyttiin.  
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109. Kevyen it-patterin ensimmäinen jaos ampui heinäkuun 17. päivänä 1941 alas neuvostohävittä-
jän Sulkavan Kirjavalassa. Kone upposi syvälle saveen. Se kaivettiin esiin ja kaatuneen lentäjän las-
kuvarjo jaettiin jaoksen miesten kesken. Veikko Rantalaisen kappaleesta tehtiin kastemekko, jossa 
tämänkin jutun kirjoittajat on kastettu. Yhteensä siinä on kastettu 19 Rantalaisen lasta, lastenlasta ja 
lastenlastenlasta.

Kirjoittajat:
Veikko Rantalaisen pojat Olavi 
Rantalainen Muuramesta ja Jukka 
Rantalainen Jyväskylästä.

Artikkeli jatkuu Keski-Suomen 
Maanpuolustajan numerossa 
3/2015.

Puolustusvoimien lippujuhlapäivä-
nä Pylkönmäen Vihanninjoella Salmen 
talon pihapiirissä vietettiin historial-
lisen juhlavaa hetkeä. Oltiin kokoon-
nuttu talvi- jatkosodassa taistelleiden 
Halmisen veljesten muistolle ja samal-
la paljastettiin muistomerkki kunnioit-
tamaan heidän sotataivalta 1939-1945. 
Muistomerkiksi oltiin saatu harvinainen 
37 millimetrin panssarintorjuntatykki. 
Se seisoi omalla jalustallaan jykevänä 
monumenttina Saarijärven reserviläi-
siä edustaneiden Jesper Kristianssonin 
ja Esko Janhosen toimiessa kunniavar-
tiossa.

Juhlassa esiintyi Pylkönmäen mies-
kuoro esittäen Veteraanin iltahuudon ja 
Finlandia-hymnin. Muistomerkin pal-
jastuspuheen piti prikaatikenraali evp 
Hannu Luotola. Hän kertoi panssarin-
torjuntatykki 37 K/36:n olleen aikanaan 
yksi Euroopan tehokkaimmista aseista. 
1930-luvulla tykki valittiin Suomen ar-
meijassa panssarintorjunnan pääaseek-
si. Talvisodan alkaessa joukkojen käy-
tössä näitä tykkejä oli 98 kpl. Kaksikol-
masosaa niistä tuhoutui. Jakosodassa 
tämä tykkimalli oli jo auttamattomasti 

vanhentunut, koska panssarivaunut oli-
vat kehittyneet huimaa vauhtia ja tällä 
tykillä ei saatu enää läpäisyä venäläi-
siin T-34 (”Sotka”) tai Klim Vorosilov 
–tyyppisten vaunujen vahventuneeseen 
panssarointiin. Muistomerkin siunasi 
Saarijärven kirkkoherra Jarmo Ahonen 
ja hän kuvaili tykin olevan myös rau-
hanajan muistomerkki samalla kun se 
tietenkin viestittää sota-ajan ankarista 
ajoista.

Tykin hankinta 
muistomerkiksi

Kolme vuotta sitten sukujuhlissa 
käydystä keskustelusta jalostui ajatus 
tykin hankinnasta. Timo Lohipuro, joka 
on asekeräilijä ja Ruoveden reserviläis-
ten sekä Hämeen asehistoriallisen seu-
ran jäsen, sai tiedon myytävästä tykistä 
Mikkelin seudulta. Muutamia puhelin-
soittoja ja tykin siirto onnistui kolmen 
pakettiauton ”voimin”. 37 millimetrin 
panssarintorjuntatykki siirrettiin Ruo-
vedelle, jossa se oli vuoden verran. Ty-

kille suunniteltiin jalusta ja sijoituspai-
kaksi tuli Salmen talon piha. – Tykillä 
kunnioitetaan Halmisen veljesten sota-
taivalta 1939-1945, kertoi talon nykyi-
nen isäntä ja muistomerkkihankkeen isä 
Seppo Halminen, joille veljekset olivat 
hänen setiänsä. Emil Halminen, joka eli 
91-vuotiaaksi, on asunut Salmen talos-
sa yli 50 vuotta. – Oli luonnollista, että 
kun Emil Halmisen työkaluna sodassa 
oli panssarintorjuntatykki, niin muisto-
merkin sijoituspaikaksi tuli hänen maa-
tila, totesi Seppo Halminen. 

Halmisen veljesten sotatiet 
lyhyesti

Emil Halminen
Hän suoritti varusmiespalveluksen-

sa Vuoksen Jääkäripataljoonassa ko-
nekiväärikomppaniassa Karjalan kan-
naksella Kiviniemessä. Talvisota käyn-
nistyi everstiluutnantti Armas Kempin 
komentaman JR 30:n I pataljoonan 
1.komppaniassa (1./JR30). Kempin 
rykmentti kuului Keski-Suomen so-
tilasläänin perustamaan eversti Viljo 
Kauppilan komentamaan 10.Divisioo-
nan. Se keskitettiin Taipa-
leenjoelle. Emil Halminen 
haavoittui 2.3.1940 niin, että 
hänen talvisotansa päättyi 
hoitojaksoon 14. Sotasairaa-
laan Raaheen.

Jatkosodassa Emil Hal-
minen palveli aluksi tyk-
kimiehenä ja myöhemmin 
tykin johtajana 30. Tykki-
komppaniassa. 1941 komp-
pania oli aluksi alistettuna 
JR 8:lle ja yläjohtoportaana 
oli eversti Kaarlo Heiskasen 
komentama 11. Divisioona. 
Heinäkuussa Halminen haa-
voittui jalkaan ja edessä oli 
sairaalahoitojakso Kauhajo-
ella (12. SotaS). Halminen 
ylennettiin 5.121941 aliker-

santiksi. 
Torjuntataistelujen vuonna 1944 

Emil Halminen palveli edelleen 30. 
Tykkikomppaniassa ja puna-armeijan 
suurhyökkäyksen 9.-10.6. käynnisty-
misen jälkeen loppukuusta komppania 
alistettiin JR 50:lle. Kiivaita taisteluja 
käytiin Portinhoikan - Ihantalan maas-
toissa. 27.6. Halminen haavoittui jo kol-
mannen kerran ja vammoja hoidettiin 
tällä kertaa Jyväskylässä (30.SotaS). 
Syyskuun alussa Halminen palasi rinta-
malle Lapin sotaan, joka hänen komp-
paniansa osalta päättyi kotiutuskäskyn 
tultua 5.11.1944 ja yksikön ollessa Son-
kajärven korkeudella.

Alikersantti Emil Halminen kotiutet-
tiin 34-vuotiaana 19.11.1944. Armeijan 
leivissä kului yli 5 vuotta; vuosi varus-
miehenä, 7 kk talvisodassa, noin 3,5 
vuotta jatko- ja Lapin sodassa. Vuonna 
1968 Halminen ylennettiin reservin ker-
santiksi.

Matti Halminen
Hän aloitti varusmiespalveluksen 

8.9.1927 Suomen Valkoisessa Kaartis-
sa. Terveystarkastuksissa havaittiin sel-
laista, mikä johti häneen siirtoon nos-
toväkeen. Talvisodan aikana 28.2.1940 
suoritetussa uusintatarkastuksessa hä-

net vapautettiin kokonaan asevelvolli-
suuden suorittamisesta. Vuonna 1943 
pidettiin kaikille 1906-25 syntyneille 
ja aiemmin palveluksesta vapautuneille 
uusintatarkastus, jolloin Matti Halmi-
sen palveluskelpoisuusluokka todettiin 
B II:ksi (”kelpaa apupalvelukseen tu-
kivyöhykkeellä ja kotiseudulla”). Pal-
velukseenastumismääräyksiä hänelle ei 
kuitenkaan sodan aikana lähetetty.

Eino Halminen
Hän suoritti varusmiespalveluksensa 

Viipurissa Karjalan Kaartin Rykmentis-
sä ja sai pikakivääriampujan koulutuk-
sen. Talvisota käynnistyi 1./JR 30:ssa 
yhtä aikaa hänen isoveljensä Emilin 
kanssa. Taipaleen rajut torjuntataiste-
lut riehuivat joulunaikaan ja Suvan-
non alueella käydyssä taistelussa Eino 
Halminen sai luodin päähänsä ja kaatui 
25.12.1939. 10 päivää aiemmin hän oli 
täyttänyt 28 vuotta.

Toivo Halminen
Hän suoritti varusmiespalveluksena 

Erillisessä Panssarieskadroonassa Lap-
peenrannassa. Talvisotaan muodostet-
tiin Erillinen moottoroitu joukkue, jolla 
oli kalustonaan ruotsalaisvalmisteinen 
panssariauto Landsverk ja 2 kuorma-

autoa. Halminen toimi lääkintä-
aliupseerin tehtävässä. 

Jatkosota käynnistyi kesä-
kuussa Hämeenlinnassa Pans-
saripataljoonan 3. Panssari-
komppaniassa. Kalustona oli 16 
kevyttä Vickers-vaunua. Jatko-
sodan hyökkäysvaihe alkoi Laa-
tokan pohjoispuolelta. Varsi-
naisen tulikasteensa pataljoona 
sai Tuulosjoen yli suoritetussa 
hyökkäyksessä 4.9.1941. Hyök-
käys on suomalaisen sotahisto-
rian menestystarina. Siinä ty-
kistö käytti huolelliseen tulival-
misteluun lähes 20 000 kranaat-
tia. Tuulosjoen ylityksen jälkeen 
hyökkäys eteni vauhdilla kohti 
Syväriä. Syyskuussa pataljoo-
nan kalustoa käytettiin liejuisilla 

teillä muiden ajoneuvojen auttamiseen. 
Sitten sotatie eteni kohti Petroskoita. 
Marraskuussa oltiin valtaamassa Kar-
humäkeä ja Poventsaa.

Asemasodan aikana tehtiin organi-
saatiouudistuksia. Muodostettiin Pans-
saridivisioona ja Halmisen komppani-
asta tuli Raskas Panssarikomppania. 
Halminen ei ehtinyt tositoimiin tämän 
komppanian kanssa, koska toukokuussa 
31. päivänä 1944 Halminen sai siirron 
pataljoonansa esikuntaan (E/I/PsPr), 
jossa jatkoi lääkintäaliupseerin tehtä-
vää. Majuri Mikkolan komentama I/
PsPr osallistui kesäkuussa torjuntatais-
teluihin mm. Portinhoikan risteysalu-
eella, jonka pataljoona valtasi 25.6. il-
taan mennessä saaden sotasaaliina 7 kpl 
T-34 panssarivaunua, joista kolme oli 
ajokuntoisia.

Kersantiksi ylenneen 27-vuotiaan 
Toivo Halmisen sotaurakka päättyi 
21.11.1944. Armeijan palvelusta ker-
tyi yli 5 vuotta; 14 kk varusmiehenä, 8 
kk talvisodassa, 3 v 5 kk jatkosodassa. 
Vuonna 1968 hänet ylennettiin reservin 
ylikersantiksi.

Niilo Mäkinen
Hän oli Seppo Halmisen äidin ensim-

mäinen puoliso. 
Mäkinen suoritti varusmiespalveluk-

sensa Suomen Valkoisessa Kaartissa, 
jossa hän sai koulutuksen konekivääri-
komppanian patruunankantajaksi. Tal-
visotaan Mäkinen osallistui Taipaleen-
joella. Joulun aikaan 1939 Mäkinen oli 
kovassa kuumeessa ja joutui sairaala-
hoitoon. Tammikuussa 1940 hän palasi 
takaisin rintamalle. Terenttilän alueen 
kiivaissa taisteluissa 34-vuotias sota-
mies Niilo Mäkinen oli kadonnut. Hä-
nen ruumiinsa oli hautautunut kovassa 
tykkitulessa. Hänet siunattiin 2.6.1940 
kentälle jääneenä. Kun suomalaiset val-
tasivat kesällä 1941 Taipaleen takaisin, 
Mäkisen ruumis löydettiin ja siirrettiin 
Karstulan sankarihautaan.

Kunniavartiossa olivat Esko Janhonen (vas.) ja Jesper Kristiansson Saari-
järven Reserviläiset ry:stä.

Talvisota ja Ruhtinaanmäki 14.1.1940. Asemissa kone-
kivääripartio (vas.) ja panssarintorjuntatykki 37.

Teksti: Tapio Paappanen


