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PÄÄKIRJOITUS KOLUMNI

Pariisissa terroristit iskivät ikävällä tavalla marraskuussa. Se antoi vauhdittavan sysäyk-
sen jo pidemmän aikaa valmistellulle asedirektiiville. Tiukennuksia EU:n komissio ryhtyi 
hakemaan pikavauhtia. Tilanne on lähes sama kuin Suomessa joitakin vuosia sitten tapahtu-
neen Jokelan kouluampumistapauksen jälkeen. Silloin suomalainen poliittinen eliitti reagoi 
ikävään tapaukseen esittämällä pikavauhtia toimenpiteitä, joihin kuului mm. ampumahar-
rastajien aseiden säilyttäminen vain ampumaradoilla. Siis laillisilla aseilla kunniallista har-
rastusta toteuttavien kansalaisten olisi pitänyt siirtää asearsenaalinsa turvallisista olosuh-
teista pääsääntöisesti metsien keskellä sijaitsevien ampumaratojen lautakoppeihin. Älytön 
esitys tyrmättiin onneksi silloin järjen äänellä.

Uudessa asedirektiiviehdotuksessa on hyvääkin kuten aseiden salakuljetusta pyritään 
estämään ja aseet halutaan kattavaan EU-rekisteriin. Valitettavasti luonnos sisältää useita 
kohtia, joilla heikennettäisiin selvästi Suomen puolustuksen perusperiaatetta. Kiellon koh-
teena ovat itselataavat kertatulikiväärit. Juuri ne aseet, joilla suomalainen reservi pitää yllä 
ampumataitoaan. Jos tämä toteutetaan, niin sadantuhannen reserviläisen ammunnan har-
joittelu- ja kilpailutoiminta loppuu siihen paikkaan. Ollaanko jälleen menossa hätäilevän 
poliittisen ohjauksen takia täysin väärään suuntaan? Vastaus on kyllä, jos direktiivin kaikki 
määräykset toteutuvat, joihin pahimmillaan voi kuulua harrastusaseiden ja jopa deaktivoi-
tujen keräilyaseidenkin poiskerääminen. 

Suomessa ja EU:n itäisellä reunalla olevissa valtioissa on herätty direktiivin älyttömyyk-
siin. EU:n komissio on tekemässä sellaista mihin sillä ei ole toimivaltaa. Siis tulla puuttu-
maan jäsenvaltioidensa kansalliseen puolustusjärjestelmään. Tätä ei tulla hyväksymään ja 
on hyvä, että muutkin valtiot kuin pelkästään Suomi kapinoivat direktiivin älyttömyyttä 
vastaan. Itsenäinen Suomi tarvitsee jatkossakin omat puolustajansa.

Suomalaisiin kansanedustajiin on kentältä vaikutettu. Havaintona on ollut yllättäviäkin 
kommentteja. Direktiivin vaikutuksia ei välttämättä edes tunneta. Muutaman yhteydenoton 
jälkeen suhtautuminen on muuttunut ja hyvä niin. Eduskunnan hallinto-, puolustus- ja suuri 
valiokunta ovat käsitelleet asiaa ja niissä on syntynyt yli puoluerajojen ulottuva yksimieli-
syys siitä, että heikennyksiä Suomen reservin asemaan ei hyväksytä. Myös oman maakun-
nan europarlamentaarikkomme on varsin selkeästi ilmaissut kantansa reserviläisten ampu-
mataidon ylläpidon tärkeästä merkityksestä Suomen puolustusjärjestelmään.

Vielä on aikaa vaikuttaa. Kaikkia kanavia pitää käyttää loppuun asti. Kenenkään ei tar-
vitse eikä pidä arkailla yhteydenottoa kansanedustajiin ja europarlamentaarikkoihin. Reser-
viupseeriliitto ja Reserviläisliitto ovat koko ajan olleet ajan hermolla ja niiden verkkosivuil-
ta löytyy tarkempaa infoa. Kysymys on hyvin vakavasta asiasta. Jos tämä menee totaalisesti 
pieleen, niin meidän tulevaisuuden kuva reserviläisten ampumaharrastuksesta on valitetta-
vasti oheisen kuvan mukainen. 

Päätoimittaja Tapio Paappanen

Älytön direktiivi käsittelyssä

Sisäministeriö suunnittelee säädöshanketta ampuma-aselupamenettelyä koskevan lainsäädännön uudistami-
seksi. Ministeriön tavoitteena on aselupamenettelyjen selkeyttäminen, sähköisen asioinnin lisääminen, koti-
paikkasidonnaisuudesta luopuminen ja käyntiasioinnin vähentäminen. Aseturvallisuudesta ei kuitenkaan ole 
tarkoitus tinkiä. 

Ennen säädöshankkeen asettamista sisäministeriö järjesti marraskuun loppupuolella ampuma-aselupamenet-
telyn uudistamiseen liittyvän kuulemistilaisuuden eri intressitahoille. Kuulemistilaisuuden tarkoituksena oli 
kuulla viranomaisten lisäksi ampuma-aseharrastajia ja ase-elinkeinonharjoittajia edustavia tahoja. Kutsuttujen 
joukossa olivat muiden muassa Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto ja Reserviläisurheiluliitto, jotka 
myös käyttivät tilaisuuden hyväkseen ja toivat tilaisuudessa näkemyksensä ministeriön tietoon.

Mahdollinen uusi ampuma-aselupamenettely ei olisi kaikille samanlainen. Painopiste olisi riskiryhmissä ja 
valvonnassa. Erityishuomio olisi ensimmäisen luvan hakijoissa sekä niissä, joilla on henkilökohtaisessa elä-
mässä ongelmia tai jotka palaavat olosuhdemuutosten jälkeen takaisin aseharrastuksen pariin. Muiden osalta 
prosessia olisi mahdollista keventää, mikäli hyväksyttävässä käyttötarkoituksessa, aseen soveltuvuudessa käyt-
tötarkoitukseen, asiakkaan terveydentilassa tai muissa olosuhteissa ei ole tapahtunut muutoksia. Kevennetty 
menettely olisi siis mahdollinen valtaosalle ammunnanharrastajista. Entistä kevyempi menettely ei kuitenkaan 
merkitsisi sitä, että aselupien saaminen helpottuisi.

Mahdollista on, että tulevaisuudessa ei enää tarvitsisi käydä esittämässä asetta poliisilaitoksella. Poikkeuk-
sena olisivat ehkä aseet, joiden omistus on siirtynyt yksityishenkilöltä toiselle yksityishenkilölle sekä ne aseet, 
joiden edellinen omistajanvaihdos tapahtunut ennen vuotta 1998. Mikäli luvanhaltijan henkilökohtaisessa elä-
mässä tai olosuhteissa ilmenisi ongelmia, olisi aseen esittämiseen kuitenkin aina mahdollisuus kutsua.

Soveltuvuustestaus korvautunee kehittyneellä valvonnalla. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että poliisi voi-
si omien tietojärjestelmiensä lisäksi hyödyntää myös muiden viranomaisten järjestelmiä ja tietoja.

Sähköinen asiointi merkitsisi käytännössä hakemuksen sähköistä vireillepanoa ja luvan maksamista sekä joi-
takin kokonaan sähköisiä lupaprosesseja, esimerkiksi kaksoiskappaleita ja Euroopan ampuma-asepassia. Säh-
köisellä asioinnilla on tarkoitus korvata käyntejä poliisiasemalla, mikä säästäisi poliisin voimavaroja muihin 
tehtäviin. Todennäköistä onkin, että tulevaisuudessa hinnoittelu ohjaa asiakkaita käyttämään sähköistä proses-
sia. Tulevaisuudessa lupakortitkin voivat olla sähköisessä muodossa. Paperista tai muovista lupaakaan ei enää 
tarvitsisi käydä hakemassa poliisilaitokselta, vaan poliisi toimittaisi sen postitse.

Mikäli säädösmuutos toteutuu, aselupa-asioissa voi jatkossa asioida millä tahansa poliisilaitoksella tai toimi-
pisteessä. Käytäntö olisi siten sama kuin esimerkiksi passiasioissa. Vaikka asiakas voisikin jättää hakemuksensa 
mille tahansa poliisilaitokselle tai toimipisteeseen, ei hän kuitenkaan voisi vaikuttaa päätöksentekopaikkaan. 
Mahdollinen haastattelu olisi mahdollista toteuttaa vaikkapa etäpalveluna.    

Käyntimäärien vähentäminen edellyttäisi sähköisten palvelujen käyttämistä. Nykyisin asiakas joutuu käy-
mään poliisilaitoksella tai toimipisteessä keskimäärin neljä kertaa. Ministeriön tavoitteena on vähintäänkin puo-
littaa käyntimäärät eli tulevaisuudessa käyntejä olisi keskimäärin yhdestä kahteen asiakasta kohti. Monessa ta-
pauksessa ei tarvita yhtään käyntiä. Käyntiasiointimahdollisuus säilyisi kuitenkin sähköisten palvelujen rinnalla 
myös tulevaisuudessa.

Tämä teknisluonteinen aselain muutos on tarkoitus valmistella nopealla aikataululla. Uudistukset, jotka ei-
vät vaadi tietojärjestelmämuutoksia, tulisivat voimaan heti lain tultua voimaan. Tällaisia uudistuksia olisivat 
esimerkiksi soveltuvuustestauksesta ja kotipaikkasidonnaisuudesta luopuminen. Viimeistenkin muutosten on 
tarkoitus olla voimassa vuonna 2018.

Ampuma-aselupamenettelyjen selkeyttäminen, sähköisen asioinnin lisääminen, kotipaikkasidonnaisuudesta 
luopuminen ja käyntiasioinnin vähentäminen ovat myönteisiä uudistuksia. Perusteltua on, että asiansa hyvin 
hoitaneen ja aseidensa kanssa asiallisesti toimineen reserviläisen lupaprosessi on kevyempi kuin vaikkapa en-
simmäisen luvan hakijan prosessi. Myös mahdollinen aseiden esittämisestä luopuminen on reserviläisten kan-
nalta myönteinen uudistus. Sähköiseen asiointiin on valtionhallinto siirtynyt jo monella sektorilla, miksipä ei 
siis tässäkin asiassa. Kotipaikkasidonnaisuudesta luopumisesta ja käyntimäärien vähentämisestä tuskin kellään 
on pahaa sanottavaa. Asiakkaan juoksuttaminen tarpeettomasti viranomaisen luona ei ole kenenkään etu. Uu-
distettavaa jää varmasti vielä tämän uudistuksen jälkeenkin, mutta jo tämäkin uudistus on vähintäänkin askel 
oikeaan suuntaan.

Ampuma-aselupamenettelyn uudistaminen on siis reserviläisten kannalta myönteinen uudistus. Samaa ei va-
litettavasti voi sanoa vireillä olevasta EU:n komission antamasta asedirektiivin muuttamista koskevasta ehdo-
tuksesta, jossa ei ole reserviläisten kannalta mitään hyvää. Asedirektiivin muutosehdotuksesta ja sen vaiku-
tuksista Suomen maanpuolustukseen ja reserviläisten mahdollisuuksiin ylläpitää ampumataitoaan voit lukea 
viereisestä kolumnista.

Keski-Suomen reservipiirien puolesta onnittelen kaikkia itsenäisyyspäivänä ylennyksen tai huomionosoituk-
sen saaneita. Samalla toivotan Keski-Suomen Maanpuolustaja –lehden lukijoille hyvää joulua ja turvallista 
uutta vuotta.

Jouko Hyppönen
puheenjohtaja
Keski-Suomen Reserviläispiiri ry.

Ampuma-aselupamenettely uudistuu?
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Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö 25 vuotta
Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön 

25 vuoden mittaista toimintaa juhlittiin 
noin 120 maanpuolustukseen vihkiyty-
neen henkilön ollessa läsnä. Tilaisuu-
den avasi musiikkimajuri Tomi Väisä-
sen johtama puhallinkokoonpanossa ol-
lut Ilmavoimien soittokunta soittamalla 
Heikki Nurmion sanoittaman ja Jean Si-
beliuksen säveltämän Jääkärimarssin ja 
toisena kappaleena Isänmaalle.

Säätiön pääoma on nyt 1,2 
milj. euroa

Tervehdyssanat lausui maanpuolus-
tussäätiön valtuuston puheenjohtaja, 
pääkonsuli Timo Fredrikson. Hän luo-
tasi säätiön alkuvaiheiden varainkeräyk-
sen tuottoa ja kasvua nykyiseksi noin 1,2 

miljoonan euron pääomaksi lukuisien 
yritysten ja yksityisten ansiosta. Varojen 
käytön tarkoituksena hän toi esille reser-
vin upseereiden, aliupseereiden  ja reser-
viläisten toiminnan ylläpitämisen ja akti-
voinnin puolustusvoimiemme tarpeiksi. 
Timo Fredrikson totesi myös suojelus-
kuntien alkuaikojen varainhankinnan ol-
leen keräysten ja yksityisten lahjoittajien 
ansioina ennen kuin suojeluskunnat tuli-
vat osaksi maamme puolustusjärjestelyä. 

Jyväskylän suojeluskuntatalo ns. Val-
tion talo on juuri suurelta osalta yksityis-
ten ja liike-elämän rahoittama. Talo me-
netettiin kaupungin käyttöön 1930-lu-
vulla ja uuden talon rakentamiseksi ke-
rätyt varat käytettiin mm. asekätkennän 
kuvioihin Keski-Suomessa suojeluskun-
tajärjestelmän lakkauttamisen jälkeen.

Valtakunnallinen Maanpuolustuksen 

Tuki ry -järjestö on myös aikanaan pe-
rustettu suojeluskuntien varojen avulla. 
Kyseinen järjestö on ollut Keski-Suo-
men Maanpuolustussäätiön esikuva toi-
mintaa suunniteltaessa.

Tukijoita kertynyt yli 100
Yli sata yksityishenkilöä, järjestöä ja 

liikeyritystä on tukenut Keski-Suomen 
Maanpuolustussäätiön toimintaa ja va-
rainhankintaa hankkimalla säätiön va-
rojen kartuttamiseksi luovutettuja miek-
koja. Erityisen kiitoksen Fredrikson soi 
edesmenneelle professori Erkki Laati-
kaiselle jonka toimet sanomalehti Keski-
suomalaisen päätoimittajana olivat kar-
tuttaneet säätiön varoja merkittävästi. 

Juhla Jyväskylän Yliopiston Martti Ahtisaari -salissa 20.10.

Juhlapuhujana lippueamiraali Timo Junttila:
”Turvallisuusympäristömme on muuttunut!”

Ukrainan konflikti on vaikuttanut mer-
kittävästi turvallisuusympäristöömme. 
Venäjän suhde Yhdysvaltoihin ja Euroo-
pan Unioniin on kriisissä ja se heijastuu 
myös Suomen turvallisuustilanteeseen.  
Lippueamiraali Junttila korosti, että Ve-
näjältä ei kohdistu suoraa sotilaallista 
uhkaa Suomea vastaan. Venäjällä tiede-
tään olevan merkittäviä haasteita infra-
struktuurin, koulutuksen, tutkimuksen ja 
investointien piirissä. Luottamuksen ra-
kentaminen Venäjän ja lännen välillä tu-
lee viemään pitkään. 

Yleisesti tarkastellen sotilaallisen 
maanpuolustuksen toimintaympäristös-

sä tapahtuu muutoksia ainakin kolmel-
la tunnistettavalla tasolla. Suomen puo-
lustuksen päämäärä ja tehtävät ovat ajan 
tasalla. Juhlapuhuja totesi kyberpuolus-
tuksen nousseen kriittiseksi suoritusky-
kyalueeksi toimintaverkoston laajentu-
essa ja asejärjestelmien teknistyessä.

Vapaaehtoinen 
maanpuolustus tärkeä osa 
kokonaisturvallisuuttamme

Koulutettuun reserviin ja aluepuolus-
tukseen nojaava järjestelmämme on hy-

väksi havaittu. Akilleen kantapäämme 
on hitaus, nopeisiin tilanteen muutoksiin 
on pystyttävä kehittämään toimintatapo-
ja. Toimintaympäristön muutos korostaa 
vapaaehtoisten toimijoiden ja reservi-
läisjärjestöjen tekemän työn merkitystä.

Lopuksi lippueamiraali onnitteli 
merkkipäivää viettävää Keski-Suomen 
Maanpuolustus- säätiötä kiittäen säätiö-
tä ja sen johtoa arvokkaasta työstä maan-
puolustuksemme hyväksi.

Pääkonsuli Timo Fredrikson luovutti 
säätiön standaarin juhlapuheen päätteek-
si lippueamiraali Timo Junttilalle. Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön pääomaa on kartutettu myymällä alkuvai-

heessa mitaleja ja sittemmin kunniamiekkoja. Kuvassa säätiön toimintaan paljon 
vaikuttaneen professori Erkki Laatikaisen kunniamiekka.

Juhlasta voit lukea myös verkkosivulta www.ksrespiirit.fi.Juhlassa palkittiin
Huomionosoitusten aluksi sääti-

ön hallituksen puheenjohtaja, eko-
nomi Pekka Selin luovutti pääkon-
suli Timo Fredriksonille kunnia-
miekan hänen 25 vuotta jatkunees-
ta säätiön johtamis- ja kehitystyös-
tään. Tasavallan presidentin myön-
tämän Suomen Valkoisen Ruusun 
Ritarikunnan 1. luokan ritarimerkin 
vastaanotti everstiluutnantti evp 
Kari Kilpeläinen. Hän on toiminut 
erittäin ansiokkaasti säätiön asia-

miehenä ja Sotiemme Veteraanit 
keräyksen piiripäällikkönä. 

Ilmavoimien Soittokunnalle luo-
vutetun standaarin vastaanotti soit-
tokunnan kapellimestari musiik-
kimajuri Tomi Väisänen. Varatuo-
mari Martti Porvalille luovutettiin 
säätiön standaari hänen ansioistaan 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
toimissa sekä 10 vuotta kestäneestä 
säätiön hallituksen jäsenyydestä ja 
varapuheenjohtajana toimimisesta. 

Kunniamiekka numero 99 luo-
vutettiin HB-betonin toimitusjoh-
taja Eero Niemiselle, miekka nu-
mero 100 luovutettiin sotaveteraani 
Veli Tapio Mattilalle, joka on hen-
kilökohtaisesti halunnut kartuttaa 
säätiön pääomaa. Maanpuolustus-
kilvet olivat lunastaneet seuraavat 
yritykset, Kurikka Timber Oy kilpi 
nro 28, Landis Gyr Oy nro 29, Peu-
runka nro 30 ja UPM Kymmene Oy 
nro 32.

Vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä 
tuetaan

Päätössanoissaan säätiön halli-
tuksenpuheenjohtaja Pekka Selin 
totesi seuraavaa: Viimeisen vuoden 
aikana on turvallisuuden tunteem-
me saanut kolauksen maailman 
tapahtumien seurauksena. Valtion 
turvallisuus on lähtöisin yksilön 

turvallisuudesta, yksilöllä tuo tur-
vallisuus lähtee yksilön hyvinvoin-
nista. Keski-Suomen Maanpuolus-
tusäätiö on omalla toiminnallaan 
pyrkinyt rakentamaan maamme 
turvallisuutta. Toiminnan kärkenä 
ja kantavana voimana on ollut va-
paaehtoisen maanpuolustuksen tu-
keminen. Säätiön toiminnan vuo-
sina on vapaaehtoista maanpuolus-
tusta pystytty tukemaan yli 300 000 
euron arvosta. Ekonomi Selin esitti 

kiitoksensa kaikille tukijoille jotka 
ovat olleet vuosien kuluessa toteut-
tamassa Keski-Suomen Maanpuo-
lustussäätiön kanssa tärkeää työtä 
yhteiskuntamme hyväksi.

Teksti: Kari Löfgren 
           Tapio Paappanen
Kuva: Tapio Paappanen

Vuosi sitten Viitasaaren Sotave-
teraanien, Viitasaaren Reserviläis-
ten ja Viitasaaren Reserviupseerien 
käynnistämä hanke sai päätöksensä 
vanhan yhteiskoulun rannassa 27. 
päivä syyskuuta kun prikaatiken-
raali Hannu Luotola antoi käskyn 
Viitasaaren lukion ja ammattiop-
pilaitoksen neljälle opiskelijalle: ” 
Pyydän paljastamaan muistomer-
kin.”

Essi Mehto, Karoliina Räihälä, 
Joonas Uusimaahi ja Olli Heikkilä 
nostivat SA-naamioverkon  muis-

tomerkin päältä. Tämän jälkeen 
muistomerkille laskettiin seppele 
veteraani Mikko Nousiaisen, Isto 
Korhosen ja Kari Hämäläisen toi-
mesta. Viitasaaren Veteraanilaula-
jat lauloivat muistomerkin paljas-
tustilaisuuden päätteeksi laulun Oi 
Kallis Suomenmaa Mia Kuuselan 
johdolla.  Tilaisuuden aloituskap-
paleena kuoro esitti Finlandian, 
mikä sekin soi upeasti ulkoilmassa 
kuoron laulamana. 

Yleisöä oli kokoontunut vanhan 
yhteiskoulun rantaan yli sata hen-

keä. He siirtyivät muistomerkin 
paljastuksen jälkeen kahvitilaisuu-
teen vanhalle yhteiskoululle. Siel-
lä  muistomerkki luovutettiin Vii-
tasaaren kaupungin hoitoon. Muis-
tomerkin luovutuskirjan otti vas-
taan Viitasaaren kaupunginjohtaja 
Janne Kinnunen. Kahvitilaisuuden 
musiikista vastasi harmonikallaan 
Kari Keurulainen.  

Sotaan lähteneiden muistomerk-
ki koostuu kolmesta erikokoisesta 
Viitasaaren kalliosta, 1900-luvun 
alkupuolella louhitusta kivipaa-

sista. Pääkivi on mustan graniit-
tijalustan päällä oleva kookkain 
lohkare, mihin on kiiltäväksi hio-
tun ympyrän keskelle kiinnitetty 
pronssinen tammenlehvä. Jalusta-
kiveen on kaiverrettu teksti: tältä 
paikalta lähtivät Viitasaaren miehet 
puolustamaan isänmaataan talviso-
taan syksyllä 1939 ja jatkosotaan 
kesällä 1941. Pääkiven takana ole-
vat ”vartijakivet” ovat hieman pie-
nempiä kuin pääkivi. Kivipaasiko-
konaisuus on kiinnitetty valettuun 
betonijalustaan, jota kiertää luon-

nonkivien peittämä käytävä. Muis-
tomerkkiä ympäröi mustien metal-
litolppien varaan kiinnitetty musta 
kettinki. 

Hankkeen alussa lähtökohtana 
suunnittelun taustalle nousivat kol-
me asiaa: koti, uskonto ja isänmaa. 
Luonnon voimien karhentama ja 
muokkaama, hiomaton ja kova vii-
tasaarelainen graniitti kertoo sodan 
ankarista olosuhteista ja miesten 
lujasta tahdosta puolustaa isänmaa-
taan. Erikokoiset kivet kuvastavat 
miesten erilaisuutta tuoden kuiten-
kin esille tärkeimmän, eli yhteisen 
tehtävän: isänmaan puolustaminen 
viimeiseen hengenvetoon asti. Sii-
nä Viitasaaren miehet onnistuivat ja 
koko Suomen kansa: isänmaan it-
senäisyys säilyi. Ympyrä tammen-
lehvän ympärillä yhdistää sotaan 
lähteneiden muiston tähän päivään 
ja tulevaisuuteen. Heidän muiston-
sa säilyy. 

Hankkeen aloituskokouksessa 
läsnä olivat Isto Korhonen, Kau-
ko Ikäheimonen, Reijo Siekkinen, 
Jorma Rihto, Heimo Leppänen ja 
Kari Hämäläinen, joka valittiin toi-
mikunnan puheenjohtajaksi. Toi-
mikunta teki aloitteen Viitasaaren 
kaupunginhallitukselle muistomer-
kin sijoituspaikan osoittamisesta 
vanhan yhteiskoulun rantaan. Siitä 
paikasta Viitasaaren miehet lähti-
vät talvi- ja jatkosotaan. Lupa saa-
tiin haetulle paikalle. Toimikun-

nan puheenjohtaja kutsui työryh-
mään mukaan kuvanveistäjä Jaana 
Bombinin, aluearkkitehti Helena 
Raatikaisen ja maanrakennusmes-
tari Jukka Rauhalan. Veteraanien 
edustajaksi toimikuntaan pyydet-
tiin Alpo Paananen. Muistomerkin 
kokonaissuunnittelusta vastasivat 
Jaana Bombin ja Helena Raatikai-
nen. He työstivät muutaman vaih-
toehtomallin muistomerkille, jos-
ta toimikunta valitsi yhden jatko-
suunnittelua varten. Useiden pi-
dettyjen kokousten pohjalta syntyi 
koko työryhmän hiomana lopulli-
nen malli muistomerkille, joka sai 
myös viitasaarelaisten sotaveteraa-
nien siunauksen. 

Muistomerkin kustannuksiin 
ovat osallistuneet viitasaarelaiset 
hyväntekeväisyysyhdistykset, lu-
kuisat eri yritykset, reserviläisyh-
distykset, Viitasaaren kaupunki, 
Viitasaaren seurakunta, sekä yksi-
tyishenkilöitä. 

Tämän muistomerkin kautta 
muistomerkkitoimikunta haluaa 
siirtää tuleville sukupolville tietoa 
kotiseutumme historiasta, sekä vä-
littää veteraaniperintöä isänmaan 
puolustamisesta, minkä ansios-
ta saamme elää itsenäisessä isän-
maassa.

Muistomerkki juuri paljastamisen jälkeen. Kunniavartiossa Heimo Leppänen( vas.), Lauri Myllynen, Pertti Ruuska, Markku Rossi.

Viitasaarelle sotaan lähteneiden muistomerkki

Teksti: Kari Hämäläinen
Kuva:  Kaija Rossi
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Isot tapahtumat - yli 700 
kurssilaista

Toista vuotta tässä on tullut hoi-
dettua Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen Hämeen Maanpuolustus-
piirin Keski-Suomen Koulutus- ja 
tukiyksikön päällikön tehtävää. 

Kuluneen vuoden aikana oli kol-
me suurta tapahtumaa. Keski-Suo-
men Maanpuolustusjuhla elokuus-
sa Jämsässä, Naisten Valmiuslii-
ton NASTA- harjoitus syyskuussa 
Tikkakoskella ja Itsenäisyyspäivän 
Valtakunnallisen Paraatin lippulin-
na ja lippujoukkueet Jyväskylässä 
joulukuussa. Yhteensä näihin ta-
pahtumiin osallistui yli 700 kurs-
silaista. Kulunut vuosi on edennyt 
odotetusti. Suurempia muutoksia 
tai tarkennuksia toimintasuunnitel-
maan ei ole tarvinnut tehdä. Myös-
kin kokonaisuudessaan MPK:n 
koulutustulos näyttää hieman suu-
rempaa tulosta kuin oli suunnitel-
tu. Kuinkahan tämä on saatu syn-
tymään, sillä taloudelliset resurssit 
olivat 5 % pienemmät kuin edel-
lisenä vuotena?

Muutoksen tuulia
Merkittävimpänä muutoksena 

on Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tykselle vuodelle 2016 osoitetun 
valtionavun pieneneminen perä-
ti 20% vuoteen 2015 verrattuna! 
Tulevaisuuskaan ei vaikuta lupaa-
valta sillä valtiovarainministeriön 
vuosien 2017 – 2020 kehyksessä 
valtioavuksi on määritetty sama 
summa. Eduskunta tekee budjet-
tipäätöksen vasta vuoden lopussa. 
MPK on varautunut määrärahojen 
merkittävään pienenemiseen ja on 
aloittanut toimienpinteet jolla pys-
tymme sopeuttamaan toimintam-
me laskevalle budjettikehykselle. 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, 
että yhteistoimintamenettely lo-
mautusten valmistelemiseksi vuo-
delle 2016 on jo aloitettu.

Viimeisimpänä uutisena voi olla, 

että eduskunta päättää olla leikkaa-
matta vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen määrärahoista. Jos niin käy, 
niin edellä mainitut sopeutustoimet 
voitaneen jättää tekemättä.

Tukiyksiköissä muutoksia
Kuluvan vuoden lopussa lakkau-

tuu Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan 
koulutus- ja tukiyksiköt sekä Kaak-
kois-Suomen maanpuolustuspiirin 
johtamispaikka ja piiripäällikön 
työpiste Mikkelissä. 

Uusi Saimaan koulutus- ja tu-
kiyksikkö Kaakkois-Suomen pii-
ripäällikön johtoon perustetaan 
1.1.2016 alkaen, jonka toimipaik-
kana tulee olemaan Lappeenranta 
ja jossa tulee olemaan myös Kaak-
kois-Suomen maanpuolustuspiirin 
piiripäällikön työpiste.

Henkilövaihdoksia
Hämeen Maanpuolustuspiirissä 

tapahtuu vuodenvaihteessa henki-
lövaihdoksia. Hämeen Maanpuo-
lustuspiirin Piiripäällikkö ja Kanta-
Hämeen KOTU yksikön päällikkö-
nä toiminut Jukka Tonteri lopettaa 
tehtävän hoidon ja hänen tilalleen 
siirtyy 1.1.2016 alkaen Kanta-Hä-
meen KOTU-yksikön koulutus-
päällikkönä toiminut Jorma Halme. 

Pirkanmaan KOTU-yksikön 
päällikkö Ilkka Tilli lopettaa ja hä-
nen tilalleen vuoden 2016 alusta 
saapuu Matti Eskola. Hän toimii 
vuoden 2015 loppuun Pirkanmaan 
aluetoimiston päällikkönä ja aloit-
taa vuoden 2016 alusta toimimaan 
Hämeen maanpuolustuspiirin pääl-
likkönä sekä Pirkanmaan KOTU-
yksikön päällikkönä.

MPK:n henkilöstö täällä Tik-
kakoskella pysyy ennallaan. Riku 
Tenhunen toimii yksikön päällik-
könä, Jukka Särkinen koulutus-
päällikkönä ja huoltopäällikkönä 
jatkaa Erkki Karvinen, tuttu mies 
teille hänkin.

Koulutustuloksista
Tätä kirjoittaessani olen päättä-

nyt kuluneen vuoden kurssit ja ta-
voitteethan lasketaan joulukuun 
2014 ja marraskuun 2015 välisistä 
tapahtumista.

Vuosihan on kulunut todella no-
peasti. KSKOTUN tuloksena oli 93 
toteutettua kurssia ja tapahtumaa. 
Kurssilaisia osallistui näihin 2500 
henkilöä ja kurssivuorokausia ker-
tyi reilu 4000. Tulos on melko sa-
manlainen kuin vuonna 2014 muu-
taman numeron heittoja puoleen 
sun toiseen.

Koulutusvuorokausien koko-

naismäärässä päästiin tavoittee-
seen, mutta sotilaallisia valmiuksia 
palvelevassa koulutuksessa vuoro-
kausimäärä alitettiin lähes neljäl-
lä sadalla vuorokaudella. Lisäksi 
sotilaallisia valmiuksia palvelevia 
kursseja peruttiin useita vähäisen 
osallistujamäärän takia. Kokonai-
suudessa kursseja peruttiin kuusi-
kymmentä kappaletta.

Kurssilaisten kokonaismäärässä 
määrässä päästiin myös tavoittee-
seen mutta taaskin sotilaallisia val-
miuksia palvelevassa koulutukses-
sa tavoite alitettiin yli sadalla kurs-
silaisella. 

Maakuntajoukkojen koulutusryt-
mi karsii osallistuja sotilaallisten 
valmiuksien kursseilta, toteutet-
tiinhan arviointikaudella yhteensä 
10 Keski-Suomen Aluetoimiston 
tilaamaa vapaaehtoista harjoitusta. 
Maakuntakomppanioihin sijoite-
tut reserviläiset eivät ole halukkai-
ta osallistumaan kursseille ja vielä 
maksamaan kurssimaksa kurssista 
jotka palvelevat heidän sodanajan 
sijoitustaan.

Keski-Suomen Aluetoimiston 
tilaamat vapaaehtoiset harjoituk-
set toteutetaan yhdellä, enintään 
kahdella puolustusvoimien palve-
lukseen kuuluvan sotilaan valvon-
nassa. Muutama poikkeus toki on, 
tällainen on esimerkiksi puolustus-
voimien B- ja  C-ajolupa kurssit. 
Puolustusvoimien määräysten mu-
kaisesti tämän aihealueen koulut-
tajien on oltava puolustusvoimien 
palkattua henkilökuntaa.

Kurssien johtajat, vääpelit ja 
kouluttajina toimivat reserviläiset 
suunnittelevat, perustavat, toteutta-
vat sekä purkavat kurssit.  Vuoden 
mittaan samoja kasvoja näkyikin 
useaan otteeseen eri kurssien suun-
nittelutilaisuuksissa ja kurssien 
johtotehotehtävissä 

Muutamilla koulusaloilla osaa-
jajoukko onkin varsin kapea. Huo-
lenani on kuinka nämä aktiivit jak-
savat ja etteivät he ”pala loppuun”. 

Maakuntakomppanioilla taasen 
on vankka kouluttajareservi ja har-
joitusten valmistelut sujuvat heidän 
kanssaan kitkatta. Kurssien johta-
jat vaihtuvat ja näin saadaan lisää 
osaamista komppanioitten riveihin.

Syksyn tapahtumia
Syksyn merkittävin ponnistus oli 

SYYSLENTO 2015 harjoituksen 
toteuttamien täällä Tikkakoskella. 
Kymmenelle eri kurssille osallis-
tui lähes 450 naista. Kurssin hallin-
noinnissa suurimmaksi ongelmaksi 
nousi kurssilaisten osaamattomuus 
tai piittaamattomuus ilmoittau-
tua MPK:n kursseille järjestelmän 
kautta. Edellä mainitut ongelmat 

saivat aikaan muutoksen MPK:n 
tietojenhallintajärjestelmään. Lo-
kakuun alusta kursseille voi ilmoit-
tautua ainoastaan henkilöt jotka 
ovat luoneet tunnukset MPK:n tie-
tojen hallintajärjestelmään. Syys-
lento onnistui hyvin. Osallistujat 
olivat tyytyväisiä eri kurssien an-
tiin. Kiitokset kaikille järjestelyihin 
osallistuneille. Ilman Ilmasotakou-
lun sekä alueupseeri kapteeni Ahti 
Piikin panosta kurssien järjestämi-
nen olisi ollut erittäin haastavaa. 
Suuri iitos Ahtille sekä materiaali-
keskuksen henkilökunnalle.

Valtakunnallinen paraati
Itsenäisyyspäivän valtakunnalli-

nen paraati toteutettiin Jyväskyläs-
sä 6.12. MPK totetutti tukikurssin 
josta muodostettiin Maanpuolus-
tusjärjestöjen lippulinna, Sotilas-
kotiliiton lippujoukkue, Suomen 
Rauhanturvaajaliiton lippujouk-
kue, Naisten Valmiusliiton lippu-
joukkue, Maanpuolustusnaisten 
lippujoukkue sekä Laskuvarjojää-
käri Killan lippujoukkue. Lippulin-
naan, lippujoukkueisiin sekä järjes-
telytehtäviin osallistui lähes 200 re-
serviläistä tai maanpuolustusjärjes-
töjen edustajaa. Maanpuolustusjär-
jestöt antoivat vahvan näytön Suo-
malaisesta maanpuolustustahdosta. 

Kurssi perustettiin sekä puret-
tiin Jyväskylän Normaalikoulun ti-
loissa. Ilman ”Norssin” tukea olisi 
kurssin perustaminen ollut kovin-
kin haastavaa, sillä aamulla alkanut 
vesisade päättyi vasta ohimarssin 
alkaessa!

Kurssi suoriutui tehtävästään hy-
vin, saaden kiitosta paraatin projek-
tiupseerilta majuri Sami Linkajalta. 
Merkittävän panoksen kurssin pur-
kamiseen antoi jälleen Ilmasota-

koulun materiaalikeskus, joukko-
jen varusteet olivat ”kosteahkot” 
niitä palauttaessa. Materiaali lähti-
kin samana päivänä pesulaan. Vii-
meinen lippu oli kuiva vasta kaksi 
päivää paraatin jälkeen.

Vuoden 2016 
tapahtumat ja vuoden 
2017 suunnittelun 
käynnistäminen

Vuoden 2016 kurssit aja tapah-
tumat ovat budjetteineen valmiit 
ja lehden tullessa painosta 2016 
alkuvuoden kurssit ovat jo avoin-
na MPK:n tietojenhallintajärjestel-
mässä.  Vaikkakin joulua ja vuoden 
vaihdetta tässä odotellaankin niin 
vuoden 2017 suunnittelu on jo lä-
hes valmis.

Suunnitteluaikatauluahan kiris-
tettiin kuluvan vuoden alussa ja 
niinkin pian kuin tammikuun 15 
päivä on esitettävä Panssariprikaa-
tille ja Ilmasotakoululle alustava 
suunnitelma vuodesta 2017. Viisas-
tuneena tästä vuodesta osasimme 
ennakoida ja vuoden 2017 kurs-
sisuunnitelma saatiinkin jo lähes 
valmiiksi 10.10.2015 toteutetussa 
KOTU suunnittelutilaisuudessa.

Tällä suunnitelmalla on helppo 
valmistella alustava tukitarve esitys 
vuodelle 2017.  Seuraava KOTU:n 
suunnittelutilaisuus on keskiviik-
kona 3.2.2016. Tähän tilaisuuteen 
on tuotava tai lähetettävä esityk-
set niistä vuonna 2017 pidettävistä 
kursseista jotka eivät vielä ole löy-
täneet sijaansa kurssisuunnitelmas-
sa. Esittäkää kursseja niin laadim-
me kurssisuunnitelman lopulliseen 
valmiuteen tässä 3. helmikuuta pi-
dettävässä KOTU:n suunnitteluti-
laisuudessa.

Oma vuosijuhla ja 
huomionosoitukset

KSKOTU järjesti oman vuosi-
juhlansa Jyväskylän Varuskunta-
kerholla 12.12.

Tilaisuudessa Hämeen Maan-
puolustuspiirin piiripäällikkö Juk-
ka Tonteri luovutti Hämeen Maan-
puolustuspiirin vuoden koulutta-
jaksi valitulle Mika Marinille kou-
luttajapystin.

Lisäksi tilaisuudessa luovutettiin 
MPK:n Hopeiset ansiomitalit Kes-
ki-Suomen Aluetoimiston kapteeni 
Toni Pelholle sekä pitkäaikaiselle 
yhteistyökumppanille Pekka Ruus-
kaselle.

MPK:n Rautaisen ansiomitalin 
taasen kävi ”pokkaamassa” Mika 
Pakkanen, Tiina Ronkainen, Juha-
ni Saikkonen ja Mikko Tenhunen.

Erkki Karvinen valittiin KSKO-
TUN vuoden toimijaksi. Hän on 
vastannut varaston toiminnasta it-
senäisesti vuosien ajan. Aluetoi-
miston päällikkö evl Jukka Kentala 
luovutti ”Wanhalle pansarimiähel-
le” Panssariprikaatin mustan bare-
tin.

Pienen ”notkahduksen” koke-
nut Komendantin Cup keräsi vii-
meiseen osakilpailuun lähes ”täys-
laidallisen”. Komendantin Cupin 
kiertopalkinto luovutettiin vuodek-
si 2016 Mika Marinin säilytettä-
väksi. Vuonna 2016 kiertopalkin-
nosta kilvoitellaan jälleen kolmes-
sa eri osakilpailussa.

 
Onnittelen kaikkia ylennettyjä ja  

toivotan lukijoille rauhallista Jou-
lunaikaa sekä turvallista vuoden-
vaihdetta!

KSKOTU-yksikön päällikkö
Riku Tenhunen

Joulu tulee KOTU-yksikölle

Riku Tenhunen

Reservipiirien syyskokoukset 
päättivät lokakuussa linjauksen, 
jonka mukaan tulevan vuoden toi-
mintaan kuuluu sosiaalisen medi-
an työkalujen käyttöönotto piirien 

viestinnässä. Tiedotustoimikunta 
tarttui tähän tavoitteeseen jo hyvis-
sä ajoin tänä vuonna. 

Toimikunnasta muodostettu 
pienryhmä tutustui sosiaalisen me-

dian kouluttajan Jaana Nyströmin 
johdolla tähän maailmaan työpala-
verissa 24.11. Saimme kuulla aika 
monesta työkalusta mitä sosiaali-
sessa mediassa voidaan käyttää. 
wwPari tuntia kestänyt luento avasi 
silmiä ja toisaalta kuulijoille saattoi 
tulla melkoinen ähky siitä kaikesta 
mitä on tarjolla.

Keski-Suomen Maanpuolustaja 
meni Facebookiin!

Hämeen Ilves 2015 
vauhditti

Syyskuussa osallistuimme Hä-
meen Ilves 2015 –harjoitukseen 
joukolla, johon kuuluivat allekir-
joittanut, Jyväskylän maanpuolus-
tusnaisista Leena Hietala ja Eila 
Keinonen. Panssariprikaatissa jär-
jestettyyn harjoitukseen osallis-
tui yli 350 reserviläistä ja erilaisia 
kursseja harjoituksessa oli toista 
kymmentä. Kuuluimme harjoituk-
sen tiedottajaryhmään, jonka teh-
tävä oli luoda harjoituksesta jatku-
vaa viestintävirtaa Hämeen Ilves 
2015 –facebookiin. Lisäksi oli tuo-
tettava paperinen julkaisu jaetta-
vaksi harjoituksen päättyessä kai-
kille osallistujille. 

Hämeen Ilves 2015 antoi hyvää 
vauhtia meille paikallisille toimi-
joille. Maanpuolustusnaisten pii-
rissä facebook-viestinnän keinoja 
oltiin pohdittu jo aiemmin. Teh-
tävää työtä viestinnässä on paljon 
ja sitä on hyvä opetella porukal-

la tekemään. Yhdessä tekemällä 
opitaan jokainen jotakin ja samal-
la saamme annettua monipuolisen 
kuvan toiminnastamme. Yksi osaa 
yhtä ja toinen toista. 

Tehtiin sivu 

Lokakuun-marraskuun aikana 
aloimme pohtia vakavissaan piiri-
lehden roolia sosiaalisessa medias-
sa. Kun Facebook-työkalun käyttö 
alkoi tulla tutummaksi, niin em. 
työpalaverin päätteeksi loimme 
lehdelle oman sivun. Sivun avasi 
Panu Moilanen, joka myös hyvin 
nopeasti tuotti sinne ensimmäiset 
materiaalit talvisodan tapahtumis-
ta. Valtakunnallinen paraati Jyväs-
kylässä oli  yhtenä tekemistä vauh-
dittavana tekijänä. Video paraatista 
valmistui ja julkaistiin sivulla 7.12.

Uusi aikakausi

Olemme ottaneet ”viiden met-
rin” askeleen eteenpäin piirien 

Maanpuolustusjärjestöjen lippulinna valtkunnallisessa paraatissa 6.12.2015.

tiedotusmaailmassa. Tiedotustoi-
mikunta linjaa käytäntöjä vielä 
joulukuun kokouksessaan, mutta 
jo nyt kaikille Keski-Suomen va-
paaehtoisen maanpuolustuskentän 
toimijoille tiedoksi, että kyseessä 
on ”meidän kaikkien vapaaehtois-
ten järjestöjen sivu” jonne sisällön 
tuottaminen on toivottua. Myös 
meidän toimintaa koko ajan tuke-
va Keski-Suomen Aluetoimisto 
on tervetullut esiintymään sivulla. 
Päällikköhän on ollut facebookissa 
jo pitkään. 

Näillä ajatuksilla haluan toivot-
taa omasta puolestani lukijoille 
Rauhallista Joulunaikaa ja hyvien 
maanpuolustusviestien täyttämää 
Uutta Vuotta 2016!

Tapio Paappanen
Päätoimittaja
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Tasavallan presidentti ylensi seuraa-
vat reservin upseerit:
Majuriksi
Hämäläinen Kari Heikki, Viitasaari

Kapteeniksi
Airaksinen Janne Samuli Joutsa
Heikkinen Jukka Tapani Jyväskylä
Koponen Seppo Sakari Jyväskylä 
Rajalainen Jari Kalevi Jyväskylä
Virta Ilpo Ilari Jyväskylä

Yliluutnantiksi 
Etula Sami Mikael Jyväskylä 
Hentinen Tuukka Johannes Joutsa 
Huttunen Sami Antero Jyväskylä 
Hynninen Lasse Tapani Muurame 
Imppola Aki Jouni Matias Muurame 
Lemetyinen Jarkko Tapio Muurame 
Mustalahti Juha Eino Petteri Jyväskylä 
Oksanen Tomi Petteri Joutsa 
Paananen Janne Tapani Jyväskylä 
Puttonen Petri Markus Jyväskylä 
Rantanen Sami Juhani Jyväskylä 
Rautjärvi Jari Jukka Jyväskylä 
Takala Arttu Heikki Jyväskylä 
Törmälä Ville Petteri Jyväskylä 
Valjakka Jouni Aaro Mikael Jyväskylä 
Äyräväinen Raine Antero Muurame 
Ikävalko Panu Sakari Jyväskylä 

Luutnantiksi
Autio Jari Juhana Jyväskylä 
Elomaa Jukka Artturi Laukaa 
Erkkilä Matti Elias Jyväskylä 
Haapakoski Juha Aarre Saarijärvi 
Haavisto Esko Sakari Jyväskylä 
Harju Janne Juhani Jyväskylä 
Hytönen Harri Jaakko Konnevesi 
Isomursu Veijo Aleksi Jyväskylä 
Kalsi Jukka Antero Jyväskylä 
Kare Juho Hermanni Jyväskylä 
Kinnunen Juha Erkki Jyväskylä 
Korkeakoski Mika Kalevi Keuruu 
Kuusela Ilkka Tapio Jyväskylä 
Lagerblom Jori Sakari Jyväskylä 
Lankinen Mikko Johannes Jyväskylä 
Lehmonen Sami Pekka Jyväskylä 
Mäkinen Atte Markus
Nenonen Martti Olavi Muurame 
Nerg Tero Olavi Jyväskylä 
Nurmi Juho Aleksi Laukaa 
Paasonen Topias Veli Oskari Jyväskylä 
Pääkkönen Paavo Olli Saarijärvi 
Pölkki Esa Markus Äänekoski 
Rajakallio Pasi Antero Jämsä 

Reili Niilo Juhana Jyväskylä
Ritvaniemi Jari Markus Jyväskylä 
Riukulehto Taneli Wolte Helsinki 
Suuronen Mikko Veikko Jyväskylä 
Takkinen Antti Tapani Tampere 
Vehniäinen Jani-Jukka Jyväskylä 

Keski-Suomen Aluetoimiston pääl-
likkö ylensi seuraavat reservin aliup-
seeristoon ja miehistöön kuuluvat:

Ylivääpeliksi
Hokkanen Kari Pekka Laukaa
Hämäläinen Juha Pekka Pihtipudas
Löfman Sami Markus Jyväskylä
Närhi Timo Tapani Laukaa
Pentikäinen Martti Olavi Jyväskylä
Vääpeliksi
Heikkinen Panu Jarkko Laukaa
Junka Janne Sakari Petäjävesi
Lepistö Harri Kalervo Jyväskylä
Myllylä Esa Tapani Jyväskylä
Oivanen Olli Juhani Jyväskylä
Ollilainen Teemu Tuomas Jyväskylä

Ylikersantiksi
Anttila Markus Mikael Ulkomaat
Forsberg Caius Olof Jyväskylä
Hautsalo Juho Ville Jyväskylä
Hokkanen Marko Matias Äänekoski
Jokinen Harri Kalevi Jyväskylä
Jyrinki Timo Joonas Jyväskylä
Karhu Jarno Marko Tapani Jyväskylä
Kiander Atte Jyväskylä
Kivirinne Lauri Henrik Jyväskylä
Kivistö Henri Samu Rainer Jyväskylä
Kokko Risto Juhana Keuruu
Kytölä Tarmo Tapani Jyväskylä
Lahtinen Harri Olavi Jyväskylä
Lehtinen Jukka Pekka Jyväskylä
López-Lehto Pedro Mikko-Vincent 
Jyväskylä
Myller Matti Johannes Jyväskylä
Niemi Santeri Martti Jyväskylä
Nissinen Antti Veikko Jyväskylä
Nokkonen Kimmo Kalevi Jyväskylä
Pakarainen Pekka Valtteri Jyväskylä
Pöyhönen Jussi Matti Hankasalmi
Riipinen Markku Pekka Joutsa
Rosala Jani Petteri Laukaa
Rosti Olli Tapani Saarijärvi
Ruuskanen Antti Heikki Jyväskylä
Salminen Jarno Pauli Antero Jyväskylä
Savolainen Sasu Aleksi Jyväskylä
Silta-Mattila Pekka Juhani Jyväskylä
Sorri Pasi Juhani Äänekoski

Tiusanen Mika Juhani Jyväskylä
Varis Arto Ilmari Hankasalmi
Wickstrand Markku Juhani Äänekoski

Kersantiksi
Aaltonen Heikki Kustaa Jyväskylä
Aaltonen Tomi Olavi Jyväskylä
Ahonen Raimo Olavi Laukaa
Ari Ville Petteri Jyväskylä
Hakkarainen Tiina Maarit Hannele
Halttunen Juho-Jouko Jyväskylä
Hietanen Teemu Esko Sakari Keuruu
Holla Pentti Kalevi Muurame
Hytölä Pauli Sakari Jyväskylä
Häkkinen Jari Marko Henrik Multia
Ikonen Vesamatti Jyväskylä
Jousmäki Ismo Untamo Laukaa
Kallberg Petri Matias Laukaa
Kallio Essi Eliisa Laukaa
Kangas Juha Anssi Aleksi Jyväskylä
Kauranen Janne Mikael Jyväskylä
Kivijakola Pekka Kullervo Jyväskylä
Kolehmainen Jukka Tapio Jyväskylä
Koljonen Jussi-Pekka Jyväskylä
Korhonen Reijo Kalevi Laukaa
Kärki Lari Petteri Jämsä
Lamminaho Toni Petteri Jyväskylä
Lempinen Mika Panu Antero Jyväskylä
Malm Jari Erik Matias Jyväskylä
Marttila Aleksi Olavi Jyväskylä
Möttönen Juha Tapio Jyväskylä
Niskanen Timo Tapani Viitasaari
Nousiainen Juuso Antti Jyväskylä
Nyyssönen Eija Sinikka Jämsä
Paanala Simo Patrik Uurainen
Pajula Juho Antti Jyväskylä
Pehkonen Tuukka Arto Jyväskylä
Pietiläinen Tuomas Kalevi Jyväskylä
Piispanen Juha Tapio Jyväskylä
Puhto Janne Pentti Jyväskylä
Rannila Tero Petteri Jyväskylä
Rantee Heikki Veijo Kalevi Jyväskylä
Rautjärvi Tommi Tapio Jyväskylä
Reinikainen Marko Mikael Jyväskylä
Riihimäki Tommi Petteri Jyväskylä
Selänniemi Sami Seppo Tapani Jämsä
Sorvari Miika Johannes Jyväskylä
Sorvoja Jukka Petri Jyväskylä
Tuominen Vili Verneri Jyväskylä
Udd Jussi Otto Johannes Kuhmoinen
Vauhkonen Esa Juhani Jyväskylä
Vepsäläinen Juho Aleksi Jyväskylä
Vihonen Veli-Pekka Jyväskylä
Väisänen Vili Vihtori Jyväskylä
Väätäinen Matti Valtteri Jyväskylä
Ylönen Asko Erkki Mikael Vantaa

Alikersantiksi
Hannunen Harri Antero Muurame
Kankaanpää Jere Veikko Muurame
Katko Petri Johannes Muurame
Keto Antti Erik Jyväskylä
Kivelä Sauli Tuukka Anton Jyväskylä
Lahti Jarkke Tapio Jyväskylä
Lehtonen Marko Tapani Äänekoski
Nieminen Ilkka Antero Jyväskylä
Noronen Heikki-Pekka Jyväskylä
Poikolainen Tomi Antti Jyväskylä
Takala Juha Tero Tapio Jyväskylä
Åberg Petri Ilari Jyväskylä

Korpraaliksi
Alanen Tero Santeri Jyväskylä
Arponen Pasi Juhani Laukaa
Haarala Mika Tapio Laukaa
Hakanen Rauno Johannes Muurame
Heikkilä Eerikki Mikko Sakari Keuruu
Huovila Miika Topias Jyväskylä
Huttunen Antti Einari Jyväskylä
Häkkinen Janne Jalmari Laukaa
Jokela Janne Mikael Jyväskylä
Jokela Niko Sauli Johannes Jyväskylä
Karttunen Jori Matti Oskari Jyväskylä
Kautto Miika Kalevi Äänekoski
Klemola Veli-Matti Kinnula
Koistinen Aleksi Samuel Jyväskylä
Kumpulainen Mikko Matias Viitasaari
Lehtinen Timo Juhani Jyväskylä
Lepistö Jouni Olavi Adolf Laukaa
Leppänen Harri Juhani Hankasalmi
Liimatainen Toni Tapani Hankasalmi
Lindeman Markus Kalevi Jyväskylä
Monthan Mikko Matias Laukaa
Palonen Tomi Kalevi Viitasaari
Peteri Markus Mikael Jyväskylä
Piesala Ari Pekka Karstula
Pillikko Janne Matias Keuruu
Pulli Juha-Pekka Tapio Laukaa
Päiveröinen Hemmo Mikael Jyväskylä
Raitala Kimmo Kalervo Muurame
Rintalahti Tapani Jyväskylä
Ruusuvirta Henri Ville Matti Kivijärvi
Salo Sami Taneli Lahti
Salonen Eero Juhani Jämsä
Sonninen Riku Julius Muurame
Sorri Niku Arvo Johannes Jyväskylä
Tyynelä Ville Juhani Jyväskylä

Kunniamerkit ja muut
huomionosoitukset:

Vapaussoturien
Sininen Risti
Jukka Särkinen

Reserviläisliiton
ansioristi  
Keijo Häkkinen
Arvo Kristiansson
pronssinen ansiomitali 
Jouni Huviranta 
Kalle Hämäläinen 
Mika Karala 
Tuomo Jääskeläinen 
Jussi Järkkälä 
Antti Naukkarinen 
Pekka Pynnönen 
Väinö Saastamoinen 

Reserviläisurheiluliiton
kultainen ansiomitali
Jouko Hyppönen
pronssinen ansiomitali 
Kari Laitinen

Keski-Suomen
reserviupseeripiirin
puheenjohtajamiekka
Esa Salokorpi
Timo Salo

Valtion virka-ansiomerkki
Evl evp Janne Oksanen

Tekstit ja kuvat:
Tapio Paappanen
Reserviläisliito

Juhlava joukko ylennettyjä ja palkittuja mahtui samaan kuvaan 4.12. Jyväskylän Yliopiston Ruusupuiston tiloissa.

Ylennetyt valtasivat Ruusupuiston Jyväskylässä
Aluetoimiston palkitsemistilaisuus toteutettiin 4.12.

Reserviläisliitto huomioi ansioristillä Keijo Häkkisen (vas.) ja Arvo 
Kristianssonin pitkäaikaisen ja ansiokkaan työn reserviläiskentän 
hyväksi.

Kari Hämäläisestä majuri

Kari Hämäläinen.

Keski-Suomen reserviupseeripiiri palkitsi piirin puheenjohtajan 
tehtävässä toimineet Esa Salokorven (vas.) ja Timo Salon kun-
niamiekoilla.

Varusmiehenä Kainuun Prikaatissa
1978-1979 Krh-komppaniassa.
Sen jälkeen kertausharjoituksia, joista ensim-
mäinen kesti 2 viikkoa ja seuraava 3 viikkoa. 
Yli 100 harjoitusvuorokautta on kertynyt.
Kiuruvedeltä alkoi reserviupseeritoiminta. 
Viitasaaren yhdistystä hän on johtanut jo yli 
10 vuotta. Piirihallitustason tehtäviä on ollut 
ja RUL:n liittovaltuustossa on kolmas vuosi 
menossa.
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Jyväskylän oopperan Don Giovanni 

Esitykset alkavat klo 19 Jyväskylän kaupunginteatterin suurella 

näyttämöllä seuraavasti:

Ensi-ilta to 31.12.2015, pe 8.1.2016, to 14.1.2016,

la 16.1.2016, pe 22.1.2016, to 4.2.2016, to 11.2.2016 ja 

la 13.2.2016.

Rooleissa: 

Kevin Greenlaw, Don Giovanni

Jari Parviainen, komtuuri

Sirkka Lamminen, Donna Anna

Reetta Haavisto, Donna Elvira

Simo Mäkinen, Don Ottavio

Juha Kotilainen, Leporello

Sampo Haapaniemi, Masetto

Ena Pongrac, Zerlina

Ohjaus: Kari Arffman

Musiikin johto: Ville Matvejeff / Ruut Kiiski (14.1. ja 16.1.)

Oopperasta reserviläisen harrastus?
Don Giovanni - täydellinen ”wiettelijä” saapuu Jyväskylään

Nykymaailmassa eletään var-
sin hektisiä hetkiä, joista voi vain 
arvailla mitkä niistä tulevat piirty-
mään ihmiskunnan historiaan py-
syvänä jälkenä. Reserviläiselle on 
itsestään selvyys vaalia kansakun-
nan itsenäisyyttä. Aina se ei ole ol-
lut yhtä selvää. Se vaatii hoitamis-
ta. Yhtenä keinona voisi hyvinkin 
olla tarkastella vaikkapa taiteen 
merkitystä itsenäisyyttä vahvis-
tavana tekijänä. Tähän tarjoutuu 
oiva mahdollisuus kun Jyväskylän 
ooppera tuo lähelle meitä Mozar-
tin Don Giovannin ensi-illan olles-
sa Jyväkylän Kaupunginteatterissa 
31.12.2015. Yhteensä esityksiä tu-
lee olemaan kahdeksan.

Don Ottavio haastattelussa
Istun lokakuun puolivälissä Sa-

noma-talon kahviossa Helsingissä 
yhden Jyväskylässä toteutettavan 
Don Giovanni -produktioon osal-
listuvan taiteilijan – Simo Mäki-
sen kanssa. Hän esittää oopperassa 
Don Ottavio -roolin. – Tämän oop-
peran järkevin hahmo, toteaa Mäki-
nen. Pääroolissa mellastaa casano-
va Don Giovanni, joka tavoittelee 
kaikkea taivaan ja maan väliltä ja 
sekään ei hänelle riitä. Roolin tul-

kitsee amerikkalaislähtöinen bari-
toni Kevin Greenlaw. 

– Don Giovanni viettelee nai-
sia kaikkialla. Vaikeudet alkavat, 
kun Don Giovanni surmaa Donna 
Annan isän ja sukulaiset vanno-
vat kostavansa. Don Giovannia on 
aiheellisesti kutsuttu kaikkien ai-
kojen oopperaksi. Siinä on suurta 
draamaa, komiikkaa, unohtumat-
tomia aarioita, taidokkaita yhtye-
kohtauksia, hellyttäviä serenadeja 
ja järisyttäviä tuomiopäivän säve-
liä, kertoo Simo Mäkinen oopperan 
juonesta. 

Viulunsoiton opettajasta 
oopperaan

Simo Mäkinen on opiskellut 
viulunsoiton opettajaksi. Laulu-
harrastusta hänellä on ollut kama-
rikuoroissa ja Ylioppilaskunnan 
laulajissa. – Moni ihminen antoi 
lauluäänestä tunnustusta ja kehotti 
kokeilemaan esim. oopperalaulua. 
En ollut koskaan ajatellut tekeväni 
mitään oopperaa. Mikäpä voisi olla 
karmeampaa tekemistä ihmiselle 
kuin laulaa, liikkua ja vielä näytellä 
yleisön edessä. Sibelius-Akatemi-

aan pääsin ensi yrittämällä vuonna 
2006 ja kolme vuotta sen jälkeen 
tuli ensimmäinen rooli kansallis-
oopperassa Gabriel tule takaisin –
produktiossa, kertoi Simo Mäkinen 
päätymisestään oopperan pariin.

Mitä oopperassa 
tapahtuu?

Pohdimme kahviossa istuessam-
me oopperaesityksen sisältöä. Ky-
seessähän on näyttämötaidemuoto, 
jossa musiikki ja näytelmä  yhdis-
tetään. Mukana on usein sinfonia-
orkesteri mutta pääosassa ovat lau-
lajat. Oopperan tekstiä, jota libre-
toksi kutsutaan, lauletaan kahdella 
tyylillä. Resitatiivi on puhemaista 
laulua. Niiden välillä olevia lauluja 
kutsutaan aarioiksi. Oopperateok-
siin kuuluu myös duettoja, kuoro-
kohtauksia ja orkesterin esittämiä 
alku-, väli- ja loppusoittoja.

Mistä ooppera alkoi?
Oopperan juuria on haettava re-

nessanssin ajoilta 1500-luvun Ve-
netsiasta. Silloin yhdeksi merkit-
täväksi oopperasäveltäjäksi nousi 
Claudio Monteverdi, jonka ooppe-

ra Orfeo on yksi tämän taidemuo-
don kulmakiviä. – Oopperan toteu-
tus on klassisen musiikkimaailman 
kuningaslaji, kertoo Simo Mäkinen 
jatkaen, että siinä on valtava sävel-
lysprosessi, hahmoja on mietittävä 
ja kirjailijan tuottama teksti ei istu 
sellaisenaan toteutukseen. Tarvi-
taan hyviä libretistejä, jotka muok-
kaavat tarinat laulajille sopiviksi. 
Eräs taitava libretisti oli Lorenzo 
da Ponte. Hän työskenteli tiiviisti 
Mozartin kanssa ja  Così fan tutte, 
Don Giovanni ja Figaron häät ovat 
teoksina jääneet elämään ooppera-
maailmaan vuosisatojen ajaksi. 

Miksi ooppera 
taidemuotona on säilynyt 
vuosisatoja? 

Meillä kaikilla ihmisillä on tarve 
ilmaista itseämme muutenkin kuin 
päivittäisessä arkikommunikaatios-
sa. – On tarve luoda jotain erityistä 
mikä ilmentää meidän sisäistä maa-
ilmaamme - tehdä jotain käsillään 
kuten esim. puutöitä tai kutomista, 
kertoo Mäkinen ja jatkaa. – Oop-
perassa elävät ihmiset esittävät, 
soittajat käsissään aidot soittimet,  
harjoittelevat vuosikymmeniä niin, 
että soitin tuottaa kauniin äänen. 
Kun ihmisääni resonoi, siinä kuu-
luu persoona, mikä on mielenkiin-
toista, koska me kaikki olemme eri-
laisia, analysoi Mäkinen.

Hän on sitä mieltä, että jos olem-
me katsojina avarakatseisesti ja en-
nakkoluulottomasti läsnä tilantees-
sa, niin oikeasti koulutettujen am-
mattilaisten tekemänä oopperasta 
voi välittyä sellaista mitä ei tämän 
päivän kertakäyttöviihdekulttuu-
rin avulla pystytä ihmisille välittä-
mään.

Onko oopperassa 
isänmaallisuuden 
siemeniä?

Keskustelumme vakavoituu ja 
siirrymme pohdiskelemaan kansa-
kuntamme kulttuuriperimää ja mat-
kustamme ajassa aina Suomen it-

senäisyyden alkuaikoihin. – Olem-
meko unohtamassa mikä rooli oli 
Sibeliuksen musiikilla, Eero Jär-
nefeltin tai Akseli Gallen-Kallelan 
kuvataiteella silloin kun kansalli-
sidentiteettiämme etsittiin, kysyy 
Simo Mäkinen ja vastaa saman 
tien: Meidän vahva kulttuuriperin-
ne on näissä ihmisissä, jotka olivat 
kansainvälisen tason huipputaiteili-
joita silloin. Meidän juuret on siel-
lä halusimme sitten tai emme. Mm. 
radio-ohjelmissa 1930-1950 soitta-
jat olivat ammattilaisia eri orkes-
tereista. Korkeatasoista osaamista 
arvostettiin silloin paljon, arvioi 
Simo Mäkinen.

Pitkäaikaisia arvoja
Simo Mäkinen oopperataitei-

lijana näkee reserviläistoiminnan 
edustavan myös jatkuvia pitkäai-
kaisia arvoja. – Haluamme säilyt-
tää moniarvoisen ja avarakatsei-
sen itsenäisen yhteiskunnan, minkä 
syntymisestä esi-isämme maksoi-
vat kovan hinnan. Kulttuurisektori 
pyrkii täsmälleen samaan tavoittee-
seen. Tarjotaan ihmisille kevennys-
tä ja elämyksiä arkeen  mitä nor-
maali hektinen päivärytmi ei pys-
ty tarjoamaan. No onhan sitä viih-
demusiikkiakin tarjolla eikä siinä 
mitään pahaa ole. Taide-elämystä 
voi verrata vaikkapa McDonaldsin 
pika-ateriaan ja gourmet-ravinto-
lan useamman ruokalajin päivälli-
seen. Kumpaakaan ei tarvitse sul-
kea pois. Me jokainen tarvitsemme 
joskus nopean välipalan ja joskus 
mielemme tekee nauttia ruokailusta 
pidemmän kaavan mukaan. Ne aja-
vat samaa asiaa. Klassisen musiikin 
esitys on värikylläinen ja konsert-
tisali miljöönä erilainen. Tunnel-
ma ja esiintyjät ovat livenä ja se 
on aina ainutkertainen juttu, pohtii 
Simo Mäkinen.

Mitä Jyväskylän Don 
Giovanni tarjoaa?

Simo Mäkinen kertoo keskuste-
lutuokiomme päätteeksi, että aika 
monella ihmisellä on oopperasta 

on sellainen peruskäsitys, että siel-
lä on paljon lihavia ihmisiä, jotka 
hoilottavat karmealla äänellä näyt-
tämöllä. Tällainen kuva juontaa ta-
kavuosille ja voi se sitä tietysti vali-
tettavasti vieläkin olla. Ala on kyl-
lä viime vuosina muuttunut paljon. 
Parhaimmillaan ooppera on mu-
siikkiteatteria, missä ihmiset lau-
lavat ja näyttelevät, siellä on klas-
sinen orkesteri, joka säestää. Juoni, 
ilmaisu, näytteleminen ja tarinan 
kerronta on kuitenkin päätavoittee-
na. Jyväskylän oopperan Don Gio-
vanni -produktiossa ei mielikuva 
”huutavista ihmisistä” näyttämöllä 
tule toteutumaan, toteaa Simo Mä-
kinen ja toivottaa samalla reservi-
läiskentän tervetulleeksi kokemaan 
oopperaelämystä, mikä on taide-
muoto kaikille.

Reserviläisiä menee oopperaan tammikuussa!
Edellä kerrotut oopperaelämykset koetaan käytännön tasolla. Saatuja kokemuksia ja havaintoja 

kerrotaan  vuoden 2016 ensimmäisessä Keski-Suomen Maanpuolustajan numerossa.

Päätoimittaja Tapio Paappanen

Aaria = erillisenä numerona erot-
tuva laulajan soolo-osa

Duetto = kahden laulajan yhdes-
sä esittämä kohtaus

Tertsetto = kolmen laulajan yh-
dessä esittämä kohtaus

Resitatiivi = puheenomaista lau-
lua, jonka aikana ooppera juoni 
etenee

Libretto = oopperan teksti

Tenori, baritoni, basso = miesää-
net korkeasta matalaan

Sopraano, mezzosopraano, altto 
= naisäänet korkeasta matalaan

Synopsis = oopperan juoniku-
vaus, 
joka usein löytyy käsiohjelmasta

Aplodit = toisin kuin konserteissa, 
oopperassa saa taputtaa ja huu-
taa “bravo” 

Opera buffa = koominen ooppera

Opera seria = traaginen ooppera

Dramma giocoso = leikkisä draa-
ma

Don Ottavio - Simo Mäkinen oopperan harjoituksissa 15.11.2015 Jyväskylän kaupunginteatterissa.

Teksti:  Tapio Paappanen
Kuvat:  Jyväskylän ooppera ja 
            Tapio Paappanen
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Lauantaina 24.10. vietettiin Ää-
nekoskella merkittävää vuosijuh-
laa. Ääneseudun reserviupseerit ry 
oli ehtinyt tehdä taivalta 70 vuotta, 
reserviläiset 60 vuotta ja maanpuo-
lustusnaisten yhdistys 55 vuotta. 
Yhdistysten yhteistoiminnan ak-
tiivisuus johti yhteiseen juhlata-
pahtumaan Suolahti-salissa. Kut-
suvieraille tarjottiin coctail-tilai-
suus ja illan päätti koko perheen 
viihdekonsertti, jossa Ilmavoimien 
Soittokunnan Big Bandin solistina 
esiintyi vuoden 2014 tangokunin-
gatar Maria Tyyster.

Kutsuvierastilaisuus
Reserviupseeriyhdistyksen pu-

heenjohtaja Olli Jämsén toivotti 
kutsuvierasjoukon tervetulleeksi 
tilaisuuteen. Joukossa oli paikallis-
ten veteraanien lisäksi reservipii-
rien ja maanpuolustusnaisten pii-
rin toimihenkilöitä, paikkakunnan 
omia maanpuolustustyön aktiiveja. 
Ilmasotakoulua edusti koulun apu-
laisjohtaja everstiluutnantti Pekka 
Haavikko. 

”Äiti ja poika”
Tervetulomaljan kohottami-

sen jälkeen aluetoimiston päällik-
kö everstiluutnantti Jukka Kentala 
käytti oman puheenvuoronsa lau-
sumalla Yrjö Jylhän runoutta ”Äiti 
ja poika”. Koskettava runon tul-
kinta sai vieraiden mielet herkis-

tymään ja hetkeksi pysähtymään. 
Kuulijat jäivät pohtimaan myös 
niitä monia äiti ja poika –tilantei-
ta, jotka nuoren pojan sotaan läh-
tö toi konkreettisesti suomalaisiin 
perheisiin. Olihan kyse noin parin-
kymmenen vuoden ikäisistä ja elä-
män alkutaipaleella olleista nuo-
rista miehistä, joita isänmaa kutsui 
palvelukseensa ja jonka myrskyis-
tä kaikki eivät palanneet takaisin 
kotiinsa.

Palkitsemiset
Yhdistystoiminnassa ansioi-

tuneita henkilöitä palkittiin tilai-
suudessa. Reserviupseeriliitto oli 
myöntänyt hopeisen ansiomita-
lin kapteeni Markus Forsbergille,  
kapteeni Olli Jämsénille ja pronssi-
sen ansiomitalin yliluutnantti Tero 
Parkatille. Maanpuolustusnaisten 
pronssisen ansiomitalin sai Tarja 
Maukonen.

Viihdekonsertti
Vuosijuhla huipentui koko per-

heen viihdekonserttiin, jossa Ilma-
voimien Soittokunnan Big Band 
–kokoonpano oli saanut solistik-
seen Maria Tyysterin. Konsertissa 
oli kaksi selkeää osaa, jossa ensim-
mäisessä kuultiin rauhallisempaa 
suomalaista musiikkia, joka teki 
vaikutuksen paikalla olleisiin vete-
raaneihin. Toisessa osiossa upsee-
rioppilaana RUK:n kurssilla 247 

palveleva solisti otti itsestään irti jo 
muitakin taitoja tangon ja valssin 
taitamisen lisäksi. Tulkinnat Aret-
ha Franklinin takavuosien hienois-
ta jazz-lauluista ja Blues Brothers-
elokuvamusiikista huipensivat kon-
sertin. Niissä tuli hyvin esiin Maria 
Tyysterin taito tulkita ja hänen ää-
nensä vahvuus oli hienoa kuultavaa 
Suolahti-salissa, jossa kuulijoita oli 
yli 200 henkilöä. Raikuvien aplodi-
en ja rutiiniin kuuluvien kukitusten 
jälkeen kuultiin vielä ylimääräi-
senä numerona ensimmäinen sä-
keistö Jääkärien marssista. Solisti 
nimitti tämän version ”ulosheitto-
marssiksi”, jonka jälkeen hän soti-
laallisen jämäkästi lausui: konsertti 
on päättynyt. 

Kiitokset taiteilijoille
Konsertin jälkeen Maria Tyyster 

sai ansaitusti kiitosta ja tunnustusta 
hyvästä konsertista. Paikalla ollut 
yleisö oli saanut konsertin annista 
hyvän mielen ja näytteen siitä, että 
maakuntamme sotilassoittokunnan 
Big Band –tyyppinen esiintymi-
nen on valtakunnan huippua. Juh-
lan myötä Ääneseudun maanpuo-
lustusjärjestöt toteuttivat annoksen 
uutta ja erikoista.

Komeasti Äänekoskella
 Ääneseudun maanpuolustusjärjestöjen yhteinen vuosijuhla

Ilmavoimien Soittokunnan Big Band -kokoonpano oli suuressa roolissa Ääneseudun maanpuolustusjärjestöjen vuosijuhlassa.

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

Ääneseudun Reserviupseerit ry:n puheenjohtajia: Markku Loueka-
ri (vas.), Pertti Koivunen, Hannu Tikka, Timo Salo ja Olli Jämsén.

Juhlivien yhdistysten nykyinen puheenjohtajisto: Olli Jämsén 
(vas.), Tarja Maukonen ja Jukka Myllylä.

Runsaslukuinen yleisö nautti konsertista. Upseerioppilas Maria Tyysterin vauhdikasta tulkintaa. 

Big Bandin kantava voima - saksofonisti Aki Vänskä.
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Pihtiputaan Reservialiupseereille uusi lippu
Lippu naulattiin ja siunattiin 5.12.

Pihtiputaan Jukolaan, entiseen 
suojeluskuntataloon, kokoontui sa-
lin täydeltä maanpuolustusväkeä 
juhlistamaan uuden lipun naula-
usta. Kunniavieraina tilaisuudessa 
olivat lotta Liisa Kinnunen ja ve-
teraani Antti Kumpulainen, jotka 
kumpikin osallistuivat myös lipun 
naulaamiseen. 

Tunnelma Jukolassa oli isän-
maallinen ja harras kun Finlandia 
Pihtiputaan mieskuoron upeasti 
laulamana kajahti tilaisuuden ava-
ukseksi. 

Esityksen jälkeen tervetulosanat 

lausui Pihtiputaan Reservialiupsee-
rien puheenjohtaja Harri Back. Yh-
distys on toiminut Pihtiputaalla 54 
vuotta ja tällä hetkellä jäseniä siinä 
on noin 60. 

Toiminnan aktiviteetin kasvaes-
sa myös yhdistyksen oman lipun 
hankkiminen tuli ajankohtaiseksi. 
Lipun suunnittelun pohjana on ol-
lut Heimo Kupsun luoma yhdis-
tyksen standaari. Yli kaksivuotisen 
projektin päätteeksi lippu oli val-
mis naulattavaksi.

Lippupuhe

Puheen piti Reserviläisliiton va-
rapuheenjohtaja Osmo Suominen. 
Puheessaan Suominen toi esille, 
että lippu on yhteisönsä arvokkain 
tunnus, jolle osoitetaan arvonantoa 
kaikkialla maailmassa. Se on yhtei-
sönsä mukana arjessa ja juhlassa, 
sillä ilmaistaan kunnioitusta, iloa 
ja surua. Sen merkeissä eletään ja 
kuollaan. 

Naulattavan lipun lippukenttä on 
jaettu kahtia tangonpuoleiseen ho-
peaan ja uloimpana olevaan mus-
taan. Hopea on uskon ja puhtau-
den väri. Se kuvastaa yhdistyksen 
jäsenten uskoa asiaansa, ja halua 
toimia sen puolesta puhtain peri-
aattein ja tarvittaessa puhtain asein. 
Musta symboloi surua ja murhetta. 
Se kertoo tässä lipussa sotiemme 

veteraanien reserviläisille jättämän 
perinnön merkityksestä tänään ja 
tulevaisuudessa. Lippukentän kes-
kellä on liiton tunnus –Yrjönristi, 
jonka keskuskuviona on Suomen 
armeijan sinivalkoinen kokardi.

- Lipun hopeisessa kentässä on 
kotikuntanne Pihtiputaan vaakuna. 
Se kytkee kotiseudun vahvasti mu-
kaan toimintaanne, kuvasi Suomi-
nen naulattavan lipun symboliik-
kaa.

Lipunnaulaajat
Lipun naulauksen aloitti veteraa-

ni Antti Kumpulainen, häntä seura-
si lotta Liisa Kinnunen. Pihtiputaan 
sotaveteraaniyhdistyksen viimei-
nen puheenjohtaja Vesa Kumpu-
lainen, Pihtiputaan Sotainvalidien 
puheenjohtaja Pekka Sutinen oli-
vat seuraavina lipun naulaajina. 
Heidän jälkeensä vuorossa olivat: 
Pasi Mikkonen, Eija Jääskeläinen, 
Esa Tiainen, Joni Riitamo, Tuo-
mo Jääskeläinen, Jonny Paananen, 
yhdistyksen kunniajäsen Tauno 
Ahonen, Markku Niemelä, Seppo 
Spets, Reino Toivonen, Aarre Han-
nukainen, Matti Kinnunen, Jarkko 
Tyvimaa, Jussi Kinnunen, Ilkka 
Pasanen, Kalle Juutinen, ja viimei-
sen naulan löi yhdistyksen puheen-
johtaja Harri Back. Lipun naulaa-
jia olivat avustamassa Jarkko Ty-
vimaa, Matti Kinnunen ja Markku 
Niemelä. 

Lipun siunaus
Pihtiputaan seurakuntapastori 

Erkki Lavanti siunasi lipun. Paula 
Siippaisen kahden laulun jälkeen 
vuorossa olivat tervehdykset. 

Keski-Suomen Reserviläispiirin 
tervehdyksen tilaisuuteen toi pii-
rin puheenjohtaja Jouko Hyppö-
nen. Tilaisuuden kiitossanat lausui 
yhdistyksen puheenjohtaja Harri 
Back. Hän kiitti lipun kustannuk-
siin osallistuneita pihtiputaalaisia 
yrityksiä jotka olivat taloudellises-
ti mahdollistaneet lipun tekemisen. 
Samoin Back kiitti yhdistyksensä 
jäseniä aktiivisesta mukanaolosta 
lippuhankkeessa, samoin lämpimät 
kiitokset saivat juhlan jälkeen nau-
tittujen, herkullisten kakkukahvien 
tekijät ja järjestäjät. Tilaisuus päät-
tyi yhteiseen Maamme-lauluun. 

Yhdistyksen pj Harri Back.
Lotta Liisa Kinnunen naulasi lippua ensimmäisten joukossa.

Uusi lippu valmiina palvelemaan tulevia tapahtumia.

Teksti ja kuvat:
Kari Hämäläinen
Jouko Hyppönen
Kauko Ikäheimonen

Tasan 76 vuotta ja 12 tuntia 
Talvisodan alkamisesta oli ku-
lunut  kun Palokan Pelimanni-
talolla alkoi Pelimannitalon ja 
Keski-Suomen Kiltapiirin yh-
dessä järjestämä ja näyttelijä 
Pauli Porasen esittämä mono-
loginäytelmä ”Marokon Kau-
hu”. Näytelmän äänistä ja va-
loista huolehti Jyrki Lehtinen, 
joka totesi entisestä viljamaka-
siinista rakennetun näyttämön 
akustiikan sopivan esitykseen. 
Muutoinkin vanhat hirsiseinät 
loivat ”korsumaista” tunnelmaa 
katsojille.

”Sotavillen” paras 
päällikkö

Pauli Porasen äärettömän vahva 
rikkoontumattomalla karjalan mur-
teella tehty tulkinta kapteeni Aarne 
Juutilaisen, legendaarisen Maro-
kon Kauhun elämänvaiheista hakee 
vertaistaan. Kapteeni Aarne Juu-
tilainen oli Kollaan rintaman, Jal-
kaväkirykmentti 34:n komentajan 
”sotaville” , everstilutnantti Wil-
helm Teittisen kuuluisin komppani-
anpäällikkö ja hahmo. Hän palveli 
nuorena vänrikkinä Viipurin Ryk-
mentissä Jaakkiman Huuhanmäes-
sa, kävi Kadettikoulua 1930-luvun 
alussa, erotettiin ryyppäämisen, 

tappelujen ja muun riehumisen ta-
kia. Erottamisensa jälkeen hän haki 
itseään ja päätyi liittymään Rans-
kan Muukalaislegioonaan, jossa 
palveli täydet viisi vuotta. Palattu-
aan kotimaahan reservin luutnantti 
Juutilainen taisteli talvisodan kuu-
luisimpiin sotanäyttämöihin lukeu-
tuvalla Kollaan rintamalla rauhan 
tuloon saakka.

Yrjö Keinonen Juutilaisen 
alaisena

Jatkosodassa kapteeniksi helmi-
kuussa 1940 ylennetty Juutilainen 
johti niin ikään omaa komppaniaa. 

Alaisenaan hänellä oli nuori luut-
natti Yrjö Keinonen joka murehti 
kerran epäonnistunutta joukkonsa 
taistelua. Marokon Kauhu lohdutti 
Keinosta ”luutnantti ei ole pahoil-
laan, teistä voi tulla joskus vaikka 
sotaväen päällikkö”. Jatkosodan 
ansioista Aarne Juutilaiselle esi-
tettiin Mannerheim-ristiä, jota ei 
kuitenkaan myönnetty. Jatkosodan 
jatkeena Marokon Kauhu johti vie-
lä komppaniaansa Lapin Sodassa. 
Nähtyään poltetun Rovaniemen, 
”piippujen kaupungin”, hänen ker-
rotaan todenneen Euroopan herro-
jen kohtalon olevan lähellä.

Pätkätöissä sotien jälkeen
Sotien jälkeen Juutilainen joutui 

eroamaan armeijasta  venäläisve-
toisen liittoutuneiden valvontako-
missio painostuksesta.  Juutilainen 
työskenteli eri työmailla, mutta sai 
poikkeuksetta potkut toisten kuul-
tua hänen sotasankaruudestaan. 
Juutilainen oli todennut, että ”kaik-
ki minua vihaavat heittelin minä 
näitä lankkuja missä tahansa”.  Al-
koholi astui voimakkaasti Juutilai-
sen elämään. Juutilainen oli mu-
kana myös Keuruun Kalettomalla 
kun Pioneerivarikon tarvitsemia 
rakennuksia ryhdyttiin rakenta-
maan.

Esityksiä jo vuodesta 2002 
alkaen

Monologinäytelmä Marokon 
kauhu sai ensi-iltansa Espoon kau-
punginteatterissa jo marraskuussa 
2002. Sen on kirjoittanut noin kah-
dessa kuukaudessa kirjailija Seppo 
Porvali ja esittänyt teatteritaiteen 
maisteri Pauli Poranen yli kym-
menen vuoden ajan eri teattereissa.  
Näytelmä voitti kansallisen mo-
nologikilpailun palkinnon vuon-
na 2004. Esityksen jälkeen Pauli 
Poranen kertoi vierailun Malmin 
hautausmaalla olevalla Marokon 
Kauhun olleen hänelle vahva koke-
mus. Tuosta käynnistä lähtien olen 

eläytynyt rooliin niin vahvasti että 
”tunnen olevani Marokon Kauhu”. 

Veteraani oli tavannut 
Juutilaisen

Pauli Porasen monologia katsel-
lut Talvisodan veteraani Reino Vii-
nanen totesi näytöksen jälkeen so-
tien muistojen palanneen terävinä 

mieleen. Marokon Kauhun itsensä 
Viitanen kertoi tavanneensa Äänis-
linnassa. Kotoisalta Pelimannitalo-
lta poistui tyytyväinen, vilkkaasti 
haasteleva yleisö.

Marokon Kauhu Palokassa
Pauli Poranen esitti monologin 30.11.

Näyttelijä Pauli Poranen elementissään Aarne Juutilaisena 30.11. Palokan Pelimannitalossa.

Marokon kauhu taistelee vaikeuksiaan vastaan.

Teksti:   Kari Löfgren
             Tapio Paappanen
Kuvat:  Kari Löfgren
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Itsenäisyyspäivän paraatissa kaatosade
ja maanpuolustushenki korkealla

Maanpuolustusjärjestöjen lippulinna paraatikatselmuksessa Harjun kentällä Jyväskylässä. Veteraanijärjestöjen lippulinnan muodostivat Ilmasotakoulun varusmiehet.

BMP-2 rynnäkköpanssarivaunuja oli paraatissa 4 kpl.

Jääkärilippu ohimarssissa. Jääkärien koulutus alkoi 100 v sitten.

Ohimarssin ottivat vastaan Ilmavoimien komentaja kenraalimaju-
ri Kim Jäämeri (oik.) seurassaan veteraanit Antti Savela ja Lauri 
Lehtinen sekä Jyväskylän kaupunginvaltuuston pj Pauli Partanen.

AMOS -kranaatinheitinjärjestelmällä varustettu Patria AMV -panssariajoneuvo.

Maanpuolustusnaisten liiton lippu ja osasto ohimarssissa. Lippu-
vartiossa olivat Tiina Ronkainen (oik.), Kaarina Suhonen ja Kaija 
Lehtinen.

Paraati alkoi katselmuksella 
Harjun kentällä, jolloin taivaalta 
tuli vettä sotilaallisen reippaasti. 
Sää oli niin poikkeuksellinen, että 
kenttärovasti Sauli Keskinen ryh-
tyi muistelemaan aiempia vuosia 
niin, että turkislakki päähineenä ja 
taivaan täydeltä tullut vesisade oli 
sellainen yhdistelmä, josta ei aiem-
min ollut kokemusta.

Ilmavoimien komentaja kenraa-
limajuri Kim Jäämeri totesi paraa-
tipuheessaan, että turvallisuusym-

päristön näkyvä muutos on lisännyt 
maanpuolustuksen merkitystä.

– Oman alueen turvallisuutta ja 
puolustuskykyä pyritään nyt vah-
vistamaan niin kansallisin kuin 
myös yhteistyön keinoin, sanoi 
Jäämeri.

Kovasta sateesta huolimatta pa-
raatia seurasi noin 8000 hengen 
yleisö. Yleisön kiinnostus jäi var-
sinkin niiden henkilöiden mieliin, 
jotka ensimmäistä kertaa marssi-
vat valtakunnallisessa paraatissa. 

Paraatiin osallistui 650 henkilöä ja 
50 ajoneuvoa, joiden joukossa oli 
runsaasti panssariajoneuvoja. Hor-
net-kalustolla ja NH-90 helikopte-
reilla suoritettiin ylilento. Sen si-
jaan suunnitelmissa ollut Midnight 
Hawks –esittelylento jouduttiin pe-
rumaan huonon sään vuoksi.

Puolustusvoimien kalustoa oli 
esillä Jyväskylän torilla. Sotilas-
kodin hernekeitto- ja munkki-
kahvipalvelut olivat myös tarjol-
la ja hyvin tekivät kauppansa. Pa-

raatitapahtumat sujuivat mallik-
kaasti ja ilman häiriöitä. Mielenil-
mauksia ei Jyväskylässä ollut. Val-
takunnallisia paraateja on harvoin. 
Edellinen Jyväskylässä toteutettu 
paraati oli vuonna 2006. 

Teksti: Tapio Paappanen
Kuvat: Tapio Paappanen
            Kari Korhonen
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Kaidseliidun Saarenmaan osasto 
järjesti Virossa Muhun saarella si-
jaitsevassa Koguvan kylässä 24.10. 
kolmatta kertaa ampumakilpailun 
Muhu Karikas – Muhun kiertopal-
kinto. Suomalaiset saivat kesän lo-
pussa kutsun kilpailuun, ja siitä al-
koikin erinäisten puhelujen sarja ja 
kilpailijoiden etsiminen. Joukku-
eeksi muodostui viiden ampujan 
joukko, jossa oli sekä nuoruuden 
intoa että jo iän tuomaa vankkaa 
kokemusta.

Pitkien matkojen kisa
Kilpailussa ammutaan pitkil-

le matkoille ja maalitauluna ovat 
kooltaan 50 cm x 150 cm maaston-
väriset maalit. Sarjoja on kolme: 
täpsuskütt, snaiper ja snaiper mag-

num. Täpsuskütt-eli tarkka-ampu-
jat ampuvat 200, 300 ja 500 metrin 
matkalta avo- tai diopteritähtäimel-
lä. Snaiper-ja snaiper magnum sar-
jat etsivät maaleja kiikaritähtäimel-
lä. Matkat ovat snaiper-sarjalaisille 
300 m, 500 m ja 700 m. Kunin-
kuuslaji snaiper magnum ampuu 
matkoille 500 m, 700 m, 850 m ja 
1 000 m.

Etäisyyden mittausta
Kilpailupäivä valkeni aurinkoi-

sena, ja jo edeltävänä päivänä hie-
man kokeilemaan päässeet ampujat 
olivat kovin innoissaan tulevasta 
koitoksesta.  Kilpailuun osallis-
tui noin 70 ampujaa ja kisapaikal-
la oli aistittavissa hyvin innostunut 
tunnelma. Ilmoitetut matkat olivat 
noin-matkoja ja ennen omaa suo-

ritustaan moni mittasi etäisyysmit-
tarilla tarkkoja matkoja tai parhaan 
mahdollisen tuloksen saadakseen. 
Myös tuulimittarit, joiksi luettiin 
myös puhalletut saippuakuplat,  
olivat ahkerassa käytössä.  Kisapai-
kalle oli tuotu kannustimiksi ruot-
salaisen ampujakonkarin tekemä 
kiertopalkinto sekä sarjojen kierto-
palkinnot ja Sako Oy:n sponsoroi-
mat henkilökohtaiset palkinnot.

Maastoautolla haettiin 
tulokset

Tervetulotoivotusten jälkeen 
tarkka-ampujasarja pääsi ensim-
mäisenä näyttämään taitojaan. 
Kymmenen minuutin aikana am-
muttiin kymmenen laukausta lou-
hoksen pohjalla oleviin maaleihin. 
Sen jälkeen kaksi maastoautoa ajoi 
varoitusvalot vilkkuen ja renkaat 
soikeina vaihtamaan taulut seuraa-
vaa erää varten. Taulut tuotiin am-
pujille katsottaviksi ja toimitsijoi-
den tulkattaviksi. Osumien tulkit-
semisen aikana seuraava erä jo kes-
kittyi omaan suoritukseensa. 

Kilpailu eteni ampumamatka 
kerrallaan ja väillä jokaisella oli 
mahdollisuus nauttia kuumaa kah-
via tai teetä sekä suolaisia ja ma-
keita leivonnaisia. Lähitienoon me-
hiläiset olivat myös kokoontuneet 
hyvin tuoksuvien makeiden piira-
koiden tuntumaan. Tauoilla ampu-
jat kävivät myös tutkimassa nope-
asti saatuja tuloksia tulostaululta ja 
luomassa strategioita seuraavalle 
matkalle.

Kun lyhimmät matkat oli am-

muttu, kilpailijoille tarjoiltiin mais-
tuvaa keittoa ja makoisa jälkiruoka 
ennen snaiper magnum -sarjan am-
pujien siirtymistä ampumaan kahta 
pisintä matkaa.

Vanatoassa jälkipelit ja 
palkitsemiset

Kilpailu vietiin läpi hyvin jousta-
vasti ja nopeasti. Iltapäivällä kaik-
ki suoritukset olivat valmiit ja oli 
aika siirtyä erittäin kauniiseen ja 
viihtyisään majapaikkaan nimeltä 
Vanatoa, joka sijaitsi aivan kisa-
paikan tuntumassa. Muutaman tun-
nin kuluttua tulokset olivat valmiit 
julkaistaviksi. Koko väki kokoon-
tui isoon saliin kuulemaan ensim-
mäisenä joukkuekilpailun tulokset. 
Joukkueen muodosti kaksi täpsus-
kütt-sarjan ampujaa ja yksi snaiper-
ampuja. 

Suomalaisten ilo oli ylimmil-
lään, kun voittajaksi julistettiin 
Long Rage Shooting Club Estonian 
riveissä ampuneet Janne Sandberg, 
Sami Anttonen ja Aarne Markko. 
Joukkue sai kotiintuomisiksi Po-
jan eli ruotsalaisampujan tekemän 
ison, kauniin hylsyn ja jokainen 
ampuja sai lisäksi ison katajatuo-
pin. Hyvä menestys sai jatkoa, sillä 
Aarne Markko vei täpsuskütt-sar-
jan voiton  ja valitsi kunniapalkin-
noksi Sakon lahjoittaman ison ase-
pussin sekä sai katajatuopin myös 
toiseen käteen. Eikä kahta ilman 
kolmatta. Aarne kruunattiin kisan 
parhaaksi ampujaksi, jonka kun-
niaksi hän sai Muhun tunnuksella 
kirjaillun T-paidan. Snaiper-sarjan 

voitti Olev Lomp ja snaiper mag-
num -sarjan Indrek Varba. Suo-
malaisista Sami Anttonen sijoittui 
täpsuskütt-sarjassa viidenneksi. 
Snaiper-sarjalaisissa Sandbergin 
Janne oli sijalla 6 ja Olipekka Sep-
pälä sijalla 14.  Snaiper magnum 
-sarjassa suomalaisilla oli tiukka 
keskinäinen mittelö paremmuu-
desta, jonka Anttosen Sami vei yh-
den sijan paremmuudella Paanasen 

Matilta. Sijoitukset olivat 8. ja 9. 
Kaikki suomalaiset olivat erittäin 
tyytyväisiä saamiinsa kokemuksiin 
ja myös menestykseen hyvin järjes-
tetyssä kilpailussa. Koitos ei ollut 
kunnolla edes ehtinyt päättyä, kun 
katseet käännettiin jo Muhu karikas 
2016 -kilpailuun.

Muhu Karikas 2015 -ampumakilpailu
Aarne Markko kisan paras ampuja

Long Range Shooting Club Estonian paikalliset edustajat sekä 
suomalaiset tutustumassa maalialueeseen.

Kilpailun paras ampuja Aarne Markko.

Teksti ja kuvat: Kirsti Markko

Piirien kesäretki Karjalan kautta Viroon 2016
Sotatoimet kolmen valtakun-

nan alueilla, sotivat maat sekä 
ripaus kulttuurihistoriaakin luo-
vutetun Karjalan, Inkerinmaan 
ja Viron tasavallan alueilla ovat 
tulevan kesän retken keskeisiä 
teemoja.

Reservipiirien veteraani- ja 
perinnetoimikunnan masinoi-
man retken reitti kiertää Suo-
menlahden pohjukan kautta 
Viron puolelle Narvaan ja Tart-
toon palaten Tallinnan kaut-
ta laivalla Suomeen. Matkan 
ajankohta on 3. – 6. kesäkuuta 
2016. 

Ensimmäinen päivä   
Rajan yli ja Terijoelle

Bussireitti alkaa Jämsästä edeten 
Jyväskylän, Mikkelin, Lappeenran-
nan ja Imatran kautta rajalle Sveto-
gorskiin.  Siitä eteenpäin matka tar-
joaa sotahistoriaa tärkeimpinä koh-
teina Viipuri, Perkjärvi, VT-linja 
(Vammelsuu-Taipale), Kivennapa 
ja Terijoki, jossa yövytään.

Toinen päivä on Narvan 
sotaisaa historiaa

Matka jatkuu Rajajoen kautta 

Valkeasaaren murtuma-alueille ja 
edelleen Olginan  kautta Pietarin 
länsipuolelle kohti Narvaa ja Vi-
roa. Toki Pietarhovi katsastetaan 
välillä.

 Mielenkiintoinen rajakaupunki 
Narva omaa sotaisan historian aina 
Kaarle XII:n ajoista lähtien. Väliin 
mahtuvat Viron veriset itsenäisyys-
taistelut vuodelta 1919, joissa viro-
laisten tukena oli myös suomalaisia 
joukkoja. Toisen maailmansodan 
yksi verinen taistelutanner oli Sini-
mäki Narvan länsipuolella.  Aluee-
seen tutustutaan ja samoin tapahtu-
mista ansiokkaasti kertovaan mu-
seoon. Narvassa myös yövytään.

Narvajoki ja Viron ja Venäjän yhdistävä silta. Vasemmalla Venäjä ja Ivangorod linnoituksineen. 
Oikealla Viro ja Hermannin linna. Taustalla Aleksanterin kirkko Narvassa.

Kolmas päivä Tartossa
Aamutuimaan suunnataan kulku 

Johvin kaupungin ja Peipsijärven 
rantamaisemien kautta Tarttoon, 
joka yliopistomaineensa lisäksi  
koskettelee Suomenkin historiaa. 
Historian siipien havinan ohella 
kaupunki tarjoaa myös nykyajan 
kehitystä Viron itsenäistymisen jäl-
keiseltä ajalta. Kaupunkiin tutustu-
minen onnistuu omatoimisesti illan 
aikana.  

Neljäntenä päivänä 
Tallinnan kautta kotiin

Yön vieton jälkeen bussin nokka 
suuntautuu kohti Tallinnaa, jonne 
varataan jonkun verran ostosaikaa. 
Sen jälkeen laivalla Helsinkiin. 
Tulo Suomeen ajoitetaan niin, että 
Jyväskylässä ollaan vielä paluupäi-
vän puolella.

Muuta huomioitavaa
Hinta ja tarkat aikataulut eri tu-

tustumiskohteineen selkiytyvät 
Keski-Suomen Maanpuolustajan 
maaliskuun numeroon mennessä 
ja viimeistään matkalaisille ajois-
sa ennen lähtöä lähetettävässä oh-
jeistuksessa. Retkestä tiedotetaan 
myös reservipiirien verkkosivuilla 
(www.ksrespiirit.fi) ja Keski-Suo-
men Maanpuolustajan facebook-
sivulla. Niitä kannattaa talven mit-
taan tarkkailla.

Ajankohta ei muutu. Lähtö Kes-
ki-Suomesta on 3.6. aamulla ani-
varhain.

Tervetuloa mukaan veteraani- ja 
maanpuolustusjärjestöjen  jäsenet 
ja muutkin sota- ja kulttuurihisto-
riasta kiinnostuneet henkilöt van-
haan tapaan ikään ja sukupuoleen 
katsomatta.  Tiedossa on mielen-
kiintoinen täyshoitomatka.  

Tarinan mukaan näitä portaita pitkin virtasi veri kun suomalaiset 
valtasivat Narvan 1919.

Tarton raatihuoneentori on kesällä vilkas.
Torikansaa viihdyttää katusoittaja.

Teksti: Pertti Rahikainen   Kuvat: Heikki Rahikainen
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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

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

– Vakaasti väylällä –

Puheenjohtaja Mikko 
Taussi avasi tilaisuuden

Katajanokan kasino Helsingissä 
täyttyi 16.10. paikalle saapuneis-
ta ja asiasta kiinnostuneista ihmi-
sistä kun ampumaharrastusfooru-
mi täytti 10 vuotta. Foorumin pu-
heenjohtaja Mikko Taussi totesi 
avaussanoissaan, että foorumi on 
tunnustettu toimija ampumahar-
rastuksessa, jonka tärkein tehtävä 
on ampumaharrastuksen turvaami-
nen nyt ja tulevaisuudessa. Fooru-
mi sai alkunsa vuonna 2005, jolloin 
ensimmäisenä ponnistuksena oli 
heti Hyrylän ampumaradan pelas-
taminen. - Ampumaharrastusfoo-
rumi on vakiinnuttanut asemansa 
yhteiskunnallisena toimijana, lau-
sui Mikko Taussi. - Pahoin voivien 
ihmisten suorittamat ikävät tapah-
tumat (kouluampumiset) ovat hei-
jastuneet myös lainkuuliaisten kan-
salaisten ampumaharrastukseen. 
Aselakien uudistaminen kiristi ase-
lupakäytäntöä, jatkoi Taussi. 

- Ampumaratoja on ohjannut 
1900-luvun alussa annettu keisaril-
linen asetus. Kuluvan vuonna astuu 
voimaan uusi ampumaratalaki, jos-
sa on asetettu maakuntaliitoille vel-
voite kehittää alueensa ampumara-
toja ja järjestää riittävästi ihmisten 
virkistäytymiseen soveltuvia aluei-
ta, totesi Mikko Taussi avaussano-
jensa lopuksi.

Sisäministeriön 
kansliapäällikkö Päivi 
Nerg

Kansliapäällikkö aloitti esityk-
sensä hallitusohjelmaan kirjatus-
ta turvallisuuden käsitteestä, jossa 
uutena elementtinä on ensimmäi-
sen kerran valtakunnan sisäistä tur-
vallisuutta koskevan selonteon laa-
timinen. – Kansainvälisen tilanteen 

kiristyminen ja turvallisuusympä-
ristön muutos vaikuttavat lainsää-
däntöön. Euroopan komissiossa 
mietitään parasta aikaa itselataavi-
en ja sarjatulta ampuvien aseiden 
käytön rajoittamista. Komissioon 
pitäisi nyt vaikuttaa, totesi kanslia-
päällikkö Nerg. 

Joulukuun alussa voimaan tuleva 
ampuma-aselaki ja ampumaratala-
ki lähtevät siitä, että ampumaradat 
ja aseiden käsittely muodostavat 
turvallisen kokonaisuuden. Hen-
kilön soveltuvuutta aseiden hallin-
taan arvioidaan virtaviivaistamalla 
nykyistä lupamenettelyä ja maa-
kuntaliitoille on säädetty velvoite 
huolehtia ampumaratojen riittävyy-
destä.

Kansliapäällikön mukaan ampu-
ma-aselupamenettelyn uudistami-
sella haetaan aiempiin käytäntöi-
hin selkeyttä lisäämällä sähköisen 
asioinnin mahdollisuutta ja poista-
malla kotipaikkasidonnaisuus lu-
pien käsittelystä. Joustavuutta tu-
lee lisää, mutta turvallisuudesta ei 
tingitä. Kysymykseen onko ampu-

maharrastus menetys vai rikkaus 
kansliapäällikkö Päivi Nerg vastasi 
sisäministeri Petteri Orpon sanoin, 
että kyseessä on ”rikastuttava har-
rastus”.

Poliisiylijohtaja Seppo 
Kolehmainen

Foorumin parhaana antina oli 
poliisiylijohtaja Seppo Kolehmai-
sen viesti siitä, että poliisin oman 
harkinnan perusteella on ryhdytty 
toimenpiteisiin aselupakäytäntöjen 
helpottamiseksi ja keventämiseksi. 
Avainsana on palvelujen sähköistä-
minen entisestään. Poliisin vastuul-
la ovat jatkossa passit, henkilökor-
tit ja aseluvat. – Aselupiin liittyy 
myöntämismenettelyprosessin li-
säksi myös poliisin valvontavastuu 
ja mahdolliset toimenpiteet lupien 
myöntämisen jälkeen, kertoi polii-
siylijohtaja Kolehmainen. 

– Luvanhankinnassa pyritään 
joustavuuteen niin, että kansalai-
nen pyydetään poliisilaitokselle 

vain silloin kun se lupaprosessin 
kannalta ehdottoman välttämätön-
tä. Psykologisesta testistä poliisi-
ylijohtaja sanoi, että se ei ole tuot-
tanut sellaista lisäarvoa kuin mitä 
sillä kenties tavoiteltiin ja näin ol-
len siitä tullaan luopumaan.  Myös 
paperisten tai muovisten lupakort-
tien tilalle tullaan kehittämään säh-
köisiä ratkaisuja.

Puoliautomaattiaseiden 
kieltohanke

Reserviläisjärjestöt ovat aidosti 
hiiltyneet EU:n suunnittelemasta 
puoliautomaattiaseiden kieltohank-
keesta. Asedirektiivin kiristämises-
sä olisi kyse luvallisten itselataavi-
en eli ns. puoliautomaattiaseiden 
täyskiellosta. Siis juuri niiden, joita 
reserviläisammunnoissa käytetään. 
Kielto voisi lopettaa kokonaan re-
serviläisten mahdollisuudet ylläpi-
tää ampumataitoaan. Samoin tulisi 
käymään Suomen Ampumaurhei-
luliiton 25 metrin pistoolilajeille ja 
practical-ammunnalle.

– Varsinkin sovellettu reservi-
läisammunta (SRA) on toiminut 
monen nuoren kipinän sytyttäjänä 
reserviläistoiminnalle. Juuri tämä 
ryhmä on valmis panostamaan ai-
kaansa vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen hyväksi, on RUL:n puheen-
johtaja Mikko Halkilahti todennut.

Sisäministeriö, Reserviupseeri-
liitto ja Reserviläisliitto pyrkivät 
vaikuttamaan komissioon, jottei 
asedirektiiviehdotuksesta tulisi tar-
peettoman tiukka. Näiden lisäksi 
vaikuttaminen Suomen europarla-
mentaarikkoihin on myös paikal-
laan. Viestejä heidän suuntaansa on 
hyvä laittaa myös täältä kentän ak-
tiivitoimijoiden suunnasta. 

”Ampumaurheilu on rikastuttava harrastus”
Ampumaharrastusfoorumi täytti 10 vuotta

Sisäministerön kansliapäällikkö Päivi Nerg:

Luennot aiheuttivat vilkasta keskustelua tauoilla. RUL:n toiminnan-
johtaja Janne Kosonen (toinen oik.) kulosteli foorumiin saapunei-
den kommentteja.

Teksti ja kuva: Tapio Paappanen

Keuruun Ampumaratayhdistys
Yksi askel taakse - kolme kuitenkin eteenpäin

Keuruun Ampumaratayhdistyksen perustami-
sen ensimmäinen yritys meni karille, sillä Keu-
ruun RHY:n ”kampittajasiipi” käytti vuosiko-
kouspöytäkirjaan ympäripyöreästi kirjattua pää-
töstä vipuna ja kampesi RHY:n ulos hankkeesta 
vastoin jäsenistön tahtoa. Asia on harmillinen, 
sillä koko hankkeen ajan on lähdetty siitä, että 
mahdollisimman laaja joukko harrastajia pääsee 
jäseneduilla käyttämään ratoja. Nyt metsästä-

jät - erityisesti ne, jotka tarvitsevat muita ratoja 
kuin hirviradan - jäävät rannalle.

RHY:n tilalle perustajajäseneksi tuli Valkea-
lahden Erämiehet ry ja ampumaratayhdistys re-
kisteröitiin pikavauhtia pienellä sääntöjen vii-
lauksella. Säännöt hyväksyttiin muutoksitta ja 
yhdistys on rekisteröity virallisesti 19.11.2015.

RHY:n poisjäänti tarkoittaa käytännössä sitä, 
että ammuntaa harrastavien yhdistysten pääse-

minen jäseneksi helpottuu, kun maksut porras-
tetaan jäsenmäärän mukaan. Talouslaskelmia 
valmistellaan parhaillaan ensi kevään vuosiko-
koukselle.

Keuruun kaupunki viimeistelee maa-alueiden 
ja kiinteistöjen hankintaa siten, että valmistelu 
olisi maalissa alkuvuonna. Rinnalla samaan ai-
kaan on valmisteltu myös kaupungin ja yhdis-
tyksen välistä vuokrasopimusta.

Teksti: Otso Heikkinen

Veteraanien joululounas Tikkakoskella 8.12.
Evl Jukka Kentalan kantaesitys veteraaniräpistä

Yli 300 henkilöä oli veteraanien joululounaalla.  Toivo Mehto (vas.) Konnevedeltä ja Aimo Mäkijouppila Jämsän-
koskelta olivat pari päivää aiemmin tasavallan presidentin itsenäi-
syyspäivän juhlassa.

- Teiltä arvoisat veteraanit olemme 
saaneet perinnöksi paljon. Arvokkain 
on rauha, jonka puolesta te taistelit-
te, luonnehti aluetoimiston päällikkö 
everstiluutnantti Jukka Kentala terveh-
dyssanoissaan veteraanien perintöä ja 
jatkoi: Nykyajan lasten ja nuorten ei tar-
vitse pelätä kuolemaa maansa puolesta 

vaan he voivat keskittyä elämään. 
Vuosi sitten evl Kentala istui tässä ti-

laisuudessa Pioneerirykmentin komen-
tajana ja kun  pöytäkeskustelun kulues-
sa tuli puhetta laulamisesta, niin hänel-
le syntyi ajatus räppäämisestä. Kentala 
kertoi, että 9.12.2014 hän kirjoitti ve-
teraaniräpin keittiönsä pöydän ääres-

sä. Sen kantaesitys tuli nyt ja se meni 
näin: ”6.12. kiitos Teidän – kunniavel-
ka, se on meidän – veteraanien kanssa 
lounasta – nyt juot ja syöt – voit miettiä 
pitkät yöt – jos et merkitystä tajuu – sul 
oo lainkaan tajuu – et ymmärrä yhtään 
– ilman veteraaneja olis mitään – kii-
tä heitä Suomesta”. Myös räppäämäl-

lä voi osoittaa kunnioitusta veteraaneja 
kohtaan.

Veteraanien puolesta puhunut Eino 
Pajunen osoitti kiitollisuuden sanansa 
reserviläisille, jotka ovat olleet auliita 
auttamaan erilaisissa kuljetuksissa ja 
kotiaskareissa. Hän kehotti pitämään 
pään pystyssä Isänmaan puolesta!

Teksti ja kuvat: Tapio Paappanen
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Maanpuolustusnaisten toimintaa 
ohjaa selkeä aate maanpuolustustah-
don, -tiedon ja –taidon vaalimisesta 
sekä henkisen ja fyysisen kunnon 
vahvistamisesta. Järjestötoiminnan 
ohessa harjoittelemme ja koulu-
tamme arjen turvallisuuden taitoja 
yhdistysten omissa tilaisuuksissa, 
maanpuolustusnaisten vuosittaisis-
sa jotostapahtumissa sekä MPK:n 
järjestämillä kursseilla. Näin saam-
me arjen turvallisuuteen tarvittavia 
taitoja ja samalla valmiuksia krii-
si- ja poikkeusolojen tehtäviin sekä 
opimme toimimaan yhteistyössä 
muiden maanpuolustus- ja kriisin-
hallintaan osallistuvien järjestöjen 
kanssa.

Vahvoja yhdessä toimien

Maanpuolustusnaisten toiminta 
perustuu henkilön jäsenyyteen pai-
kallisessa yhdistyksessä. Keski-Suo-
messa yhdistyksiä on neljä; Ääneseu-
dulla, Jyväskylässä, Keurusseudulla 
ja Saarijärvellä. Näiden yhdistysten 
toiminnasta olette saaneet lukea 
Keski-Suomen Maanpuolustaja 
-lehdestä tämän vuoden aikana. 
Kuluvana vuonna toiminta on pai-
nottunut viestinnän kehittämiseen, 
yhteisiin kokous- ja tutustumisiltoi-
hin sekä maanpuolustusnaisten toi-
minnan esittelemiseen erilaisissa ta-
pahtumissa. Maanpuolustusnaisten 
toimintaa on ollut esillä mm. ke-

väällä Keski-Suomen Aluetoimiston 
järjestämissä maanpuolustusilloissa, 
elokuussa Maapuolustusjuhlassa 
Jämsässä ja Laukaan Tupaswillassa 
perinneviikonloppuna. Maanpuo-
lustusnaisten vuoden kokokohdaksi 
muodostui Jyväskylässä järjestetty 
Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen 
paraati. Maanpuolustusnaisilla oli 
paraatissa oma osasto, jonka koor-
dinoinnista vastasimme.

Tuleva vuosi

Maanpuolustusnaisten Liiton Kes-
ki-Suomen piirin puheenjohtajana 
jatkaa edelleen Tiina Ronkainen 
Jyväskylän yhdistyksestä ja vara-

puheenjohtajina Leena Hietala 
Jyväskylän yhdistyksestä ja Tarja 
Maukonen Ääneseudun maanpuo-
lustusnaisista.
Tulevan vuoden osalta piirin toimin-
nassa kehitetään edelleen viestintää 
ja osallistutaan maanpuolustusjär-
jestöjen yhteisiin tapahtumiin.
Piirin toimintasuunnitelmaan pi-
demmän ajan tavoitteeksi kirjattiin 
oman lipun hankkiminen Maan-
puolustusnaisten Liiton Keski-Suo-
men piirille. Varainhankinta onkin 
jo käynnistynyt ensimmäisten lah-
joitusten myötä. Lipun hankkimi-
nen onkin tärkeä varainhankinnan 
kohde lähitulevaisuudessa.
Jäseniä kannustetaan osallistumaan 

valtakunnallisiin tapahtumiin, ku-
ten esim. Maanpuolustusnaisten 
Liiton valtakunnalliseen maasto-
vaellukseen 14.–15.5.2016 Vatta-
jalla. Keväiselle jotokselle olem-
mekin perinteisesti osallistuneet 
usealla joukkueella. 

Tervetuloa mukaan reippaaseen 
toimintaamme!

Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piiri

Saarijärven  maanpuolustusnaiset
ajankohtaisen asioiden äärellä Kolkanniemen pappilassa

Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piirin jäsenyhdistyskuulumisia

Maanpuolustusnaisten toimintakalenteri 

www.ksrespiirit.fi  sivuilla!

Saarijärven Maanpuolustus-
naisten päiväkahvitilaisuus 
pidettiin lauantaina 10.10. 
Kolkanniemen pappilassa, 
joka on yksi kauneimmista 
pappiloista maassamme.
Aleksis Kiven päivänä 
Suomen lippu liehui ja au-
rinko paistoi lokakuun kuu-
laudessa historiaa huokuen.
Talon isäntäväki Sirkka ja 
Oiva Miettinen kertoivat 
20 vuotta kestäneestä ura-
kastaan. Museoviraston val-
vonnassa talo on remontoitu 
1900-luvun tyyliin.
Tilaisuuden aluksi puheen-
johtajamme Eija Harju 
kertoi Aleksis Kivestä ja 
luki vuonna 1866 kirjoite-
tusta Suomenmaa-runosta 
säkeitä. Emäntä oli leiponut 
herkulliset tarjoamiset kah-
vipöytään. Talon isäntä Oiva 

kertoi meille ajankohtaisista 
asioista, mm: ulkomaalaisten 
maa-alueiden omistuksista 
strategisesti tärkeillä alueilla 
ja tuulivoimasta saimme ti-
etoa. SPR:n Saarijärven os-
aston tiedottaja Ritva-Liisa 
Tavaila kertoi  faktoja Saari-
järvelle tulleista pakolaisista.
Lopuksi yritimme tunnistaa 
vanhoja valokuvia, mitkä 
tulevat Saarijärven Sotavet-
eraanit ry:n 50-vuotisjuhla-
kirjaan.

Kolme tuntia kului nopeasti, 
asiat olivat niin syvällisiä. 
Kotimatkalle jäi monenlaista 
ajateltavaa.

Eija Harju,  
Saarijärven Maanpuolus-
tusnaisten puheenjohtaja

Saarijärven Maanpuolustusnaisten päiväkahvitilaisuus Kolkanniemen pappilassa 10.10.2015. 

Kuvassa Sotainvalidien Veljesliiton Saarijärven Osaston puheenjohtaja Oiva Miettinen esitelmöi tietokoneen 
ääressä. Hänen takanaan vasemmalla Eila Savonen ja Saarijärven Sotaveteraanien puheenjohtaja Pirkko-Liisa 
Luotola. Pöydän ääressä vasemmalta Ritva-Liisa Tavaila, Lea Kalmari ja Eeva-Liisa Saarenpää. Pöydän takana 
vasemmalta Saarijärven Maanpuolustusnaisten puheenjohtaja Eija Harju, Hanna Lampinen-Vilkkila, Ilta Ikkala, 
Maija Siitonen, Irja Ropponen ja Pirkko Kekkonen. Kuva: Hannu Luotola.

"Tule Joulu,
tuo pehmeää lunta,

puiden oksiin hauraisiin.
Joulun rauhaa, kuin suloista unta,

tuo mieliimme kiireisiin"

rauhallista joulua ja 
Hyvää Vuotta 2016!

Maanpuolustusnaisten Liiton 
Keski-Suomen piiri ry

Keurusseudun Maanpuolustusnaiset ry 
Maanpuolustusnaisten Jyväskylän yhdistys ry

Saarijärven Maanpuolustusnaiset ry
Ääneseudun Maanpuolustusnaiset ry

Ku
va

 T
ap
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Kuva:
Maanpuolustusnaisia 

eri puolilta
 Keski-Suomea 

Laukaan 
Tupaswillassa.
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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

11.-13.12.2015 PAIKP:n tukiyksiköiden peruskurssi Tikkakoski

6.-7.2.2016 Aluevalvontaharjoitus Tikkakoski

20.2.2016 Maakuntajoukkojen marssi Tikkakoski

2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

22.-24.1.2016 Viestikurssi 1 Tikkakoski

29.-31.1.2016 SRTL Rauhanturvaajien RT-tilaisuus Tikkakoski

3.2.2016 KSKOTU 1/2016 Tikkakoski

6.-7.2.2016 SRTL keskusteluryhmänohjaajien lisäkoulutus Tikkakoski

13.2.2016 Henkilösuojauskurssi Tikkakoski

18.2.2016 SNOW SURVIVAL Jyväskylä

18.-21.2.2016 Kaukopartiohiihto Utti

20.2.2016 Hiihtomarssi, Ilmasotakoulu Tikkakoski

4. Muu koulutus ja tapahtumat
24.12.2015 Jouluaaton kunniavartio Jyväskylä
24.12.2015 Jouluaaton kunniavartio Muurame
24.12.2015 Jouluaaton kunniavartio Saarijärvi
24.12.2015 Jouluaaton kunniavartio Äänekoski

 

3. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU)
    
13.12.2016 KSKOTU:n vuosipäiväjuhlan vietto Tikkakoski

23.1.2016 Marskin keittiössä (Primus) Jyväskylä

31.1.2016 Tammisunnuntain kansalaisjuhlan tuki (Norssi) Jyväskylä

12.-14.2.2016 Valjakkohiihtokilpailu Tikkakoski

13.-14.2.2016 LUMIOLIO, nuorten talvikurssi Joutsa

KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN KURSSITARJONTA  JOULUKUU 2015 - HELMIKUU 2016
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 klikkaamalla 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.

www.savotta.fi
www.savottastore.fi

Securitas Oy 
Vasarakatu 1 
Jyväskylä
p. 020 4911 

securitas.fi

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN MESTARUUSKILPAILUJA VUONNA 2016
13.2.2016  PISTOOLIAMPUMAHIIHTO  JYV.SEUD. RES  KSA:N RATA

14.2.2016  AMPUMAHIIHTO   TIK.RESUPS  KUIKKA

12.5.2016  AMPUMASUUNNISTUS   ÄÄNES.RES  SAARIKAS

  9.8.2016  PISTOOLIAMPUMAJUOKSU  ÄÄNES.RES  PAUKKULA

21.8.2016  AMPUMAJUOKSU   TIK.RESUPS  KUIKKA

  
                

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

MYYTÄVÄNÄ PUOLUSTUSVOIMIEN KÄYTÖSTÄ POISTA-

Vaihtuva valikoima mm. vaatteita, nahkasaappaita, 
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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.

www.yrityskehitys.com

Ota ilo irti ja hyödy! 

Paljon paikallisia etuja omistaja-asiakkaille. Sinulle! 
Edut on päivitetty. Kotiotteluun, teatteriin, kunnon kohotukseen, 
matkalle ja moniin hankintoihin tarjolla etuja - poimi omasi! 
  
op.fi/keski-suomi 

ALASINKATU 1-3
40320 JYVÄSKYLÄ

P. 010 328 2880
www.grafitatu.fi

“Kun haluat painoapua tarvitset Grafitatua!
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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

Hyvää Joulua
 ja

Onnellista Uutta Vuotta 2016
jäsenillemme

 ja 
yhteistyökumppaneillemme!

 
Yhteistyöstä kiittäen

Tikkakosken Reserviläiset ry 

HAE ERIKOISKURSSILLE ILMASOTAKOULUUN

ILMAVOIMAT

Lentoreserviupseerikurssi - Lentotekninen linja - Johtokeskuslinja - Sotilaskuljettajakurssi

ilmavoimat.fi

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

• www.vaihtoautot.net

OIKAISU!
Keski-Suomen Maanpuolustajan numeron 3/2015 
sivun 9 oikeaan yläkulmaan sijoitetun valokuvan 
kuvatekstiin oli sujahtanut väärä henkilön nimi. 
Kuvassa on Simo Ouli.
Toimitus pahoittelee virhettä!
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 Hyvää Joulua ja menestystä Uudelle Vuodelle 2016!
Keski-Suomen Maanpuolustaja -lehti 
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry

Keski-Suomen Reserviläispiiri ry

Jyväskylän Lyseolle jääkärilaatta

Lotta Svärd Jyväskylän piirin 
muonituspäällikkö Elsa Laurén tuli 
Sotasairaala 30 Cygnaeuksen kan-
sakoulun toimipisteeseen kesällä 
1940 järjestämään muonituslottia 
Korpilahden Tähtiniemeen. Ensin 
hän kysyi vapaaehtoisia, mutta kun 
sellaisia ei ilmoittautunut, hän mää-
räsi kaksi lottaa, Aino Hautsalon ja 
Salme Karppisen, lähtemään. ni-
mittäin Korpilahden Tähtiniemeen 
oltiin siirtämässä Jyväskylästä eng-
lantilaisia vapaaehtoisia, jotka oli-
vat tulleet auttamaan suomalaisia 
talvisodassa. Sota loppui kuitenkin 
ennen kuin nämä olivat valmiit rin-
tamalle. Lottia tarvittiin muonitta-
maan vapaaehtoisten ryhmää, joka 
oli siirretty siviiliin Savonlinnassa 
toukokuun 1940 lopussa. Savon-
linnasta Jyväskylän kautta Korpi-
lahdelle tullut englantilaisjoukko 
odotteli kotiinpaluun järjestymistä, 

joka toteutui vasta kesäkuun 1941 
lopussa. 

Edellinen kerta 
Tähtiniemessä 75 v sitten

Salme Glan palasi Tähtinie-
meen lokakuun alussa 2015, jol-
loin oli kulunut 75 vuotta edellises-
tä käynnistä. Salme halusi nähdä 
Tähtiniemessä englantilaisille va-
paaehtoisille 7.9.2015 paljastetun 
muistomerkin ja nykyisen Tähti-
niemen. Vierailun isäntänä toimi 
Korpilahden reserviupseerikerhos-
ta Matti Hyvärinen, ja Juhlakarta-
no Tähtiniemeä edusti isäntä Antti 
Kumpulainen. Salme käyskenteli 
tottuneesti Tähtiniemen pihapiiris-
sä. Hän totesi poikien, joiksi hän 
englantilaisia nimitti, majoitusra-
kennuksen pahasti rapistuneen sit-

ten viime näkemän. Lähellä ollut-
ta poikien kämppää, jossa asui viisi 
miestä, ei enää ollut. Pihapiirissä 
sijaitsi nykyisin kappelina toimi-
va pieni punainen hirsirakennus, 
jonka Salme tunnisti lottakodiksi. 
Siinä oli aikanaan kaksi huonetta, 
joista kamarissa nukkuivat Salmen 
lisäksi Aino Hautsalo ja Julia Kin-
nunen ja keittiössä Kaisu Bernitz. 
Lähellä lottakotia sijaitsi leipomo, 
jossa lotat leipoivat pullaa ja piira-
koita pojille.

Salme muisteli poikien tempa-
usta teljetä lottakodin ovi pönkäl-
lä yhtenä aamuna joulun tienoissa. 
Kun aamiaista ei kuulunut, pojat 
vapauttivat lotat sitä valmistamaan. 
Ajankulusta kävi sekin tapahtuma 
niin kuin seuraavakin: pojat pääs-
tivät possun ulkoilemaan lumeen. 
Sen saaminen takaisin sisälle tuot-
ti vaikeuksia ja siinä tarvittiin lotan 

apua. Kotimaahan paluun odotta-
minen saattoi olla pitkästyttävää, 
mutta Salmen mielestä se ei näky-
nyt pojista ulospäin.

Suomalaista ruokaa ja 
englantilaista teetä

Lotat huolehtivat siitä, että aa-
mupala, lounas ja päivällinen olivat 
ajallaan valmiit. Kahvia ei sota-ai-
kana saanut, mutta teetä tarjoiltiin. 
Salme kertoi, miten pojat joskus 
kutsuivat lottia iltateelle. Englan-
tilaisten valmistama tee oli kuiten-
kin Salmen mielestä erittäin vah-
vaa, mutta kohteliaisuus edellytti 
sen nauttimista. Lotat valmistivat 
englantilaisille samoja ruokia kuin 
suomalaisillekin sotilaille. Kenttä-
keittiössä he keittivät herne-, liha- 
ja nakkikeittoa. Päärakennuksen 
keittiössä keitettiin perunoita, val-
mistettiin kastiketta ja paistettiin 
silakkalaatikkoa. Ruokailijat eivät 
koskaan moittineet ruokaa lottien 
kuullen, vaikka jotkut kirjoittivat 
kotimaahan toivoen sieltä herkkuja 
ja nautintoaineita. Joku pojista oli 
joskus mukana keittiöhommissa, 
mutta ei jatkuvasti. Sen sijaan he 
kantoivat puita keittiöön. Lottapii-

rin muonituspäällikkö Elsa Laurèn 
kävi tarkastamassa lottien toimin-
taa Tähtiniemessä. Koska lottia oli 
viisi, niin aina yksi saattoi saada ly-
hyen loman käydäkseen kotona.

Huvitoimintaa

Osasto Sisuun, joksi englantilais-
ten vapaaehtoisten ryhmää nimitet-
tiin, kuului Savonlinnasta lähtiessä 
138 miestä. Kun miehet oli siirretty 
siviiliin, niin osa asui eri paikoissa. 
Esimerkiksi Tähtiniemessä oli ma-
joitettuna marraskuussa 1940 vain 
44 miestä. Englantilaiset järjestivät 
Joensuussa, Korpilahden kirkon-
kylän suojeluskuntatalossa, tans-
seja, joihin tuli nuoria naisia linja-
autolla Jyväskylästä. Salme kertoi, 
miten nämä eivät pitäneet poikien 
kohteliaasta tavasta tanssittaa omia 
lottiaan.

Englantilaiset kävivät usein Jy-
väskylässä elokuvissa ja ravinto-
loissa Bertta kakkonen -nimisellä 
kuorma-autolla, jonka lavalla oli 
penkit ja lavan päällä vahva kan-
gaskuomu. Lotat pääsivät ilmaisek-
si auton kyydissä käymään kaupun-
gissa. Salme kertoi käyttäneensä 

kyytiä käydessään kotonaan. Paluu 
sovittiin yleensä klo 22 - 23 alka-
vaksi Vapaudenkadun varrella si-
jainneelta bensa-asemalta.    

Joulumuistoja
Jouluna 1940 jokainen lotta sai 

henkilökohtaisen joulukortin, jossa 
joulutoivotuksen lisäksi lottaa kii-
tettiin tämän toiminnasta poikien 
hyväksi. Salme kertoi lisäksi saa-
neensa joululahjaksi nuorelta eng-
lantilaispojalta, John Henry For-
dilta, mustat, lakeriset aamutossut, 
joissa oli vaaleavihreät silkkitup-
sut. Tämä oli ilmeisesti huoman-
nut, että Salmen toinen aamutossu 
oli rikki.   

Vaikka lotilla ei ollut poikien 
kanssa yhteistä kieltä, niin toimeen 
tultiin. Ainoastaan Julia Kinnunen 
osasi hyvin englantia. Salme Glan 
totesi: ”Minulla on kotini seinäl-
lä Tähtiniemestä mieluisa muis-
to: englantilaisen Leonard George 
McKibbinin minusta piirtämä muo-
tokuva.” 

Katsellessaan englantilaisille va-
paaehtoisille pystytettyä muisto-
merkkiä Salme sanoi: ”Kyllä pojat 
ansaitsivat muistomerkin Tähtinie-
meen.”

Lotta palasi Tähtiniemeen
Salme Glan o.s. Karppinen piipahti Korpilahden Tähtiniemessä

Elsa Laurèn, kuvassa lottamantteli päällä, luo-
vuttamassa kenttäkeittiötä Tähtiniemen lotille. 
Taustalla Tähtiniemen päärakennus.

Poikien kämppä asukkaineen. 

Ulkoileva possu. Bertta kakkonen.

Teksti: Terttu Matsinen
Kuvat: Salme Glanin kotiarkisto

Kun jääkäriliikkeen 100-vuo-
tisjuhlavuosi alkoi lähestyä, viri-
tettiin pienessä piirissä vanhojen 
poikakoulujen rehtoreita Oulus-
sa, Helsingissä ja Jyväskyläs-
sä projektiin, että koulujen olisi 
syytä kunnioittaa jääkäreiden-
sä muistoa kiinnittämällä kou-
lurakennukseensa jääkärilaatta. 
Maamme ensimmäisen suomen-
kielisen oppikoulun Jyväskylän 
lyseon osalta nähtiin mielek-
kääksi yhdistää laatan paljastus  
JYLY ry:n 70-vuotisjuhlallisuuk-
siin 3.10.2015. Alun alkaen oli 
myös selvää, että laatan ainoa oi-
kea sijoituspaikka on Lyseotalon 
päärakennuksen rukousaulassa, 
marmoristen sankarivainajatau-
lujen yhteydessä. 

Jääkärilaatan, jonka materi-
aalina on Carraran marmori ja 

jonka koko on mitoitettu mar-
moristen sankarivainajataulujen 
mittoihin 100cm x 120cm, on 
valmistanut Kiviliike Heikkinen 
Oulusta. Asennustyön suoritti 
Juha Kekäläinen Jyväskylän Ki-
vituotteesta. Laatan rahoitukses-
ta vastasivat Tammisunnuntain 
Killan säätiö ja ent. oppilaiden 
yhdistys JYLY ry, erityisesti Kil-
lan taloudellinen tuki on ollut 
merkittävä.

Keski-Suomesta jääkäreiksi 
lähteneitä arvellaan olleen kaik-
kiaan puolisensataa, näistä Lyse-
ossa opiskelleita 18. Kuusi heistä 
oli kirjoittanut ylioppilaaksi Jy-
väskylän lyseosta, yhtenä heistä 
Mannerheimin ristin ritari, ken-
raali Taavetti Laatikainen. Viiden 
muun oppikoulun käynti tapahtui 
lisäksi yksinomaan Jyväskylän 

lyseossa ja kaksi keskeytti opin-
tonsa Saksaan lähdön vuoksi. 
Loput seitsemän jatkoivat muis-
sa oppikouluissa paikkakunnalta 
muuton vuoksi. Mielenkiintoi-
nen yksityiskohta laatan sisältä-
missä tiedoissa on, että Saksaan 
lähteneiden lyseolaisten ikäero 
vaihteli suuresti. Nuorimmat 
olivat Saksaan lähtiessään 18-
20 -vuotiaita, vanhin taas jo 38 
-vuotiaaksi ehtinyt lyseolainen. 
Lyseolaisjääkäreistä korkeim-
man iän saavuttanut oli kuolles-
saan 92-vuotias.

Jääkärilaatan paljastuspuheen 
piti koulun oma oppilas, puolus-
tusvoimiemme nykyinen sotata-
louspäällikkö, kenraaliluutnant-
ti  Raimo Jyväsjärvi. Hän totesi 
puheenvuorossaan, että pääosa 
koulun jääkäreistä valitsi vapa-

ussodan jälkeen ammattisotilaan 
uran palvellen talvi- ja jatko-
sodissa majurista aina kenraalin 
sotilasarvoon saakka. Lyseolai-
sista jääkäreistä everstin arvoon 
yleni kolme jääkäriä, ja jalka-
väen kenraalin arvoon Taavetti 
Laatikainen. Poikkeuksellisesta 
rohkeudesta ja ansioista palkit-
tiin Mannerheim-ristillä 10 jää-
käriä, lyseolainen Taavetti Laa-
tikainen yhtenä heistä. Taavetti 
Laatikaisen jalanjälkiä on myö-
hempinä vuosikymmeninä seu-
rannut 10 muuta lyseolaista pal-
vellen kenraaleina Suomen puo-
lustusvoimissa, heistä kärjessä 
Lauri Sutela puolustusvoimain 
arvostettuna komentajana. 

Kenraaliluutnantti Jyväsjär-
vi päätti puheensa seuraavasti: 
”Jääkäriemme tarina kertoo pal-

jon lyseostamme. Koulumme 
voimakas suomalaiskansallinen 
aatemaailma ja pyrkimys maan-
puolustustahdon lujittamiseen 
ovat toimineet sellaisena henki-
senä ilmapiirinä, joka rohkaisi 
oppilaansa epäitsekkäisiin toi-
miin itsenäisyyden tavoittelemi-
seksi ja myöhemmin sen ylläpi-
tämiseksi. Se ilmapiiri on kanta-
nut hedelmää”.

Jääkärilaatan paljastustilaisuu-
dessa avusti Mieskuoro Sirkat 
isänmaallisella ohjelmistollaan.  

 

Teksti: Jorma lempinen
Kuva: Heikki Vuorimies

Leonard George McKibbin
vasemmalla.


