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PÄÄKIRJOITUS

Etusivun kuvakooste
Päämajan pioneerisaston tietoimiston laatima kartta vuosilta 1941-1942

Kuvat vasemmalta oikealle:
- autojen ruuhkaa Paatenessa 1941 (SA-kuva)

- Poventsassa eräs Stalinin vainojen suomalisuhrin muistomerkki
- Kontupohjan kaupungin kulttuuripalatsi

 Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Erkki Laatikai-
nen menehtyi 15. päivänä helmikuuta ankaran sairauden murtamana.

 
Erkki Laatikainen oli syntyisin Pohjois-Savosta, mutta asuttuaan yli neljä vuosikymmentä Jyväs-

kylässä, oli hän vankka Keski-Suomen maakunnan ja keskisuomalaisuuden puolestapuhuja. Pää-
toimittaja, professori Erkki Laatikainen teki varsinaisen elämäntyönsä lehtimiehenä Keskisuoma-
laisen palveluksessa.

 
Erkki Laatikainen vaikutti päätyönsä ohella laajasti ja monipuolisesti myös erilaisissa vapaaeh-

toisen kansalaistoiminnan yhteisöissä ja hankkeissa maakunnan ja keskisuomalaisen identiteetin 
vahvistamiseksi ja kehittämiseksi. Erityisen läheinen alue reservin majuri Erkki Laatikaiselle hä-
nen yhteiskunnallisessa toiminnassaan oli vapaaehtoisen maanpuolustuksen tukeminen eri muo-
doin. 

 
Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä vuonna 1990 perustettin Keski-Suomen Maanpuolustussää-

tiö tukemaan vapaaehtoista maanpuolustustyötä Keski-Suomen läänin (nyk. liiton) alueella. Erk-
ki Laatikainen valittiin säätiön valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi. Tuossa tehtävässä hän ideoi 
ansiokkaasti säätiön alkuvaiheiden rahoitushankkeita, ja erityisesti osoitti rohkeutta määriteltäessä 
lahjoittajille esitettävien lahjoituspyyntöjen suuruutta. 

 
Vuonna 1995 Erkki Laatikainen valittiin säätiön hallituksen puheenjohtajaksi, mitä tehtävää hän 

hoiti kuolemaansa saakka. 
 
Hallituksen puheenjohtajana Erkki kehitteli edelleen erilaisia varainhankinnan muotoja käyttäen 

hyväksi laajaa talouselämän suhdeverkostoaan. Hänen myötään myös Keskisuomalainen tuki erit-
täin merkittävästi näitä projekteja. Useana vuonna lehdessä toteutettu Itsenäisyyspäivän sivu, jolla 
säätiölle määräsumman lahjoittaneet yritysjohtajat juhlapäivän merkeissä tervehtivät keskisuoma-
laisia, kartutti huomattavalla summalla säätiön pääomia.

 
Pari vuotta sitten Erkki asetti säätiölle kunnianhimoiseksi tavoitteeksi miljoonan euron pääoman.

Vähän ennen hänen kuolemaansa saatoin ilmoittaa hänelle tuon miljoonan rajan tavoitetuksi, mistä 
hän sairauden keskelläkin ilahtuneena totesi ”Ihana asia”. Säätiö oli hänelle alun alkaen sydämen 
asia.

 
Säätiön hyväksi tekemästään ansiokkaasta työstä Erkki Laatikaiselle oli luovutettu säätiön kun-

niamiekka. Saatuaan tiedon sairautensa vakavuudesta hän ilmoitti haluavansa lahjoittaa miekkansa 
säätiölle. Sain vielä muutama päivä ennen Erkin kuolemaa käydä lyhyesti häntä tervehtimässä, jol-
loin hän luovutti miekkansa haltuuni. Olen kiitollinen, että sain hänet vielä tavata ja kiittää kulu-
neista, yhteisistä toiminnan vuosista, ja siitä suuriarvoisesta työstä, mitä hän  yli kahdenkymmenen 
vuoden aikana oli säätiön hyväksi tehnyt. Erkki Laatikaisen kunniamiekkaa tullaan arvoisellaan 
tavalla käyttämään maanpuolustuksen hyväksi tehdyn työn palkitsemiseen.

 
Lukuisien muiden Erkille myönnettyjen huomionosoitusten joukossa ovat myös reserviläisjär-

jestöjen myöntämät ansiomitalit. Erkin toimintaa arvostaakseen ovat piirit aiemmin perustaneet 
Majurin mediamalja - nimeä kantavan kiertopalkinnon  käytettäväksi maanpuolustustiedottajien 
palkitsemiseen.

 
Toimiessani Reserviupseeriliiton johdossa halusin tärkeän tiedotustoimikunnan vetäjäksi alan 

ammattilaisen. Pyysin tehtävään Erkkiä, mihin hän suostuikin, tukeakseen keskisuomalaista pu-
heenjohtajaa, kuten hän totesi. Tälläkin tavalla hän laajensi myös valtakunnan tason toimintaansa, 
antaen siten osaamisensa myös RUL:n käyttöön. Hänen johdollaan toimikunta sai aikaan muun 
muassa liiton 70-v juhlakirjan, Tulikoe – ihmisten johtaminen sodan ja rauhan aikana. 

 
Nyt professori-majuri – kuten hän joskus matkoillamme huumorilla itseään tituleerasi – on jät-

tänyt myös nämä vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtävät ja tantereet jälkeensä jääville. Maan-
puolustussäätiö ja muut vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevät muistavat Erkki Laatikaista ja 
hänen toimiaan lämmöllä ja kaipauksella, tehden kunniaa hänen elämäntyölleen. 

 
 Pekka Selín
 Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön hallituksen varapuheenjohtaja 

Erkki Laatikainen 1946-2013

MAANPUOLUSTAJA ON POISSA

VETERAANIEN PERINTÖ
Sotiemme veteraanien perinnetyön kattojärjestö on vuonna 2003 perustettu Tammenlehvän Perin-

neliitto. Sen perustajajäseniä ovat Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamave-
teraaniliitto ja Rintamanaisten Liitto. Liiton tarkoituksena on hoitaa ja vaalia Suomen vuosina 1939-
1945 käymien sotien ja niiden veteraanien perinteitä. Tavoitteena on muun muassa löytää uusia vas-
tuunkantajia, jotka varmistavat veteraaniperinteiden jatkuvuuden. Tammenlehvän Perinneliiton tun-
nuslause on ”Veteraanien perinteet uusille sukupolville.”

Vuonna 1994 perustettu Sotainvalidien Perinnejärjestö vaalii sotainvalidien perinteitä ja siirtää niitä 
nuoremmille sukupolville. Lisäksi järjestön tehtävänä on auttaa tuen tarpeessa olevia sotainvalideja 
sekä muutenkin huolehtia sotainvalideista, heidän puolisoistaan ja leskistään.

Tulevaisuudessa sotainvalidien perinnetoiminnasta alueellisella tasolla vastaavat todennäköises-
ti sotainvalidien perinnetoiminnan alueyhdistykset. Keski-Suomeen perustettaneen lähivuosina yksi 
koko maakunnan kattava alueyhdistys. Siirtymäaikana alueyhdistys ja Sotainvalidien Veljesliiton Si-
sä-Suomen piiri ja sen alaiset osastot toimisivat rinnakkain. Siirtymäajan jälkeen piirin ja sen osasto-
jen tehtävät siirtyisivät alueyhdistyksen hoidettaviksi. Perinnetoiminnan alueyhdistyksen tarkoitukse-
na olisi sotainvalidien perinteen vaaliminen ja edunvalvontatyö.

Muut veteraanijärjestöt perustanevat omaa perinnetyötään jatkamaan Tammenlehvän Perinneliiton 
alaisia alueyhdistyksiä. Keski-Suomeen perustettaneen kaksi alueyhdistystä.

Vaikka veteraaniperinteiden säilyminen näyttääkin turvatulta, ei se vähennä reserviläisjärjestöjen 
roolia perinnetyössä. Itse asiassa reserviläisjärjestöjen ja yksittäisten reserviläisten rooli vain entises-
tään korostuu luonnollisen kehityksen seurauksena. Tulevaisuudessa yhä useampi toimija niin val-
takunnallisella, alueellisella kuin paikallisellakin tasolla on aktiivireserviläinen. On kuitenkin syytä 
muistaa, että niin kauan kuin kunniakansalaisia keskuudessamme on, tulee perinnetyötä tehdä vete-
raanien ehdoilla ja heidän näkemyksiään kunnioittavalla tavalla.

Veteraanien perintö meille nuoremmille sukupolville on itsenäinen isänmaa. Siksi parasta veteraa-
nien perinteiden kunnioittamista on se, että pidämme huolta isänmaamme itsenäisyydestä sekä sen 
menestyksestä ja hyvinvoinnista.

Keski-Suomen Reserviläispiiri ja keskisuomalaiset reserviläisyhdistykset ovat edelleen valmiita 
omalta osaltaan vaalimaan veteraanien arvokasta perintöä. Veteraanien henkisen perinnön säilyttämi-
nen ja siirtäminen seuraaville sukupolville ylläpitää omalta osaltaan maanpuolustushenkeä ja on siten 
mitä parasta maanpuolustustyötä.

Kansallinen veteraanipäivä on järjestetty vuodesta 1987 alkaen. Tänä vuonna kansallisen veteraa-
nipäivän valtakunnallisen pääjuhlan järjestää Jyväskylän kaupunki. Pääjuhla on lauantaina 27.4.2013 
Jyväskylän Paviljongissa. Juhlan teema on ”Veljeä ei jätetä, nuoria ei unohdeta”.

Pääjuhlaan ovat kaikki tervetulleita. Tarvittaessa Keski-Suomen Reserviläispiiri on mukana järjes-
tämässä kuljetuksia eteläisestä ja pohjoisesta Keski-Suomesta. Toivon keskisuomalaisilta reserviläis-
yhdistyksiltä runsasta osanottoa arvokkaaseen juhlaan. Runsaalla osanotolla voimme osoittaa kunni-
oitustamme veteraanien työtä ja uhrauksia kohtaan.

 Päätän tämän pääkirjoitukseni Yrjö Jylhän Vaienneet voittajat-runon sanoin:
”Te ette turhaan taistelleet,
te ette turhaan kaatuneet,
te saitte suurimman voiton:
te voititte veljen veljelleen,
te löysitte kansan eksyneen,
te airuet aamunkoin.”

Jouko Hyppönen
puheenjohtaja
Keski-Suomen Reserviläispiiri ry.
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Petri mainitsee harrastuksikseen kestävyysliikunnan 
lajeja mm. hiihto, juoksu ja pyöräily. Hän työskentelee 
Metsolla palvelupäällikkönä IT-alan asiantuntijatehtä-
vissä.

Varusmiespalveluksen Petri Ruotsalainen on suoritta-
nut Ilmavoimien Viestikoulussa Tikkakoskella. Reser-
viin hän kotiutui vänrikkinä vuonna 1991.

”Sotien jälkeen uudelleen aloitettu Ilmavoimien RUK 
koulutti taistelunjohtajaksi, jonka johdosta kertaushar-
joituksia on riittänyt tasaisin väliajoin näihin päiviin 
saakka ja näin ollen tuntuma maanpuolustuksellisiin 
asioihin reservissä on säilynyt aktiivisena”, kertoo tuore 
varapuheenjohtaja. Saarijärven Reserviupseerien halli-
tuksessa hän on toiminut vuodesta 2000 ja Keski-Suo-
men Reserviupseeripiirin hallituksessa vuodesta 2012 
lähtien.

”Minulle tärkeitä asioita maanpuolustuksessa ovat 
veteraanien perinnön säilyttäminen, maanpuolustushen-
gen sekä -tahdon ylläpito kentällä ja reserviläistaitojen 
sekä reserviläiskunnon ylläpito ja kehittäminen”, sanoo 
tuore varapuheenjohtaja Petri Ruotsalainen napakasti 
haastattelun päätteeksi.

Reserviupseeripiirin
uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja esittätyvät
Santeri Heinonen puheenjohtajaksi ja Petri Ruotsalainen varapuheenjohtajaksi

Santeri Heinonen, ikä 38 vuotta, 
asuinpaikkana Tourujoen rantamat 
Jyväskylässä ja sotilasarvo reservis-
sä yliluutnantti. Kotia asuttaa myös 
vaimo Merja. 

Harrastuksikseen Santeri mainit-
see ammunnan ja sulkapallon. Myös 

historia, matkustelu ja moot-
toripyöräily on lähellä sydän-
tä. Työpaikka löytyy Metsolta, 
Rautpohjasta, jossa hän työs-
kentelee henkilöstöhallinnon 
asiantuntijatehtävissä, erityi-
sesti henkilöstön kehitykseen, 
johtajuuteen ja suorituksen 
johtamiseen liittyvissä tehtä-
vissä.

Varusmiespalveluksen Hei-
nonen on suorittanut Karjalan 
Tykistörykmentissä, Karjalan 
Prikaatissa,  Vekaranjärvel-
lä ja kotiutunut sieltä vänrik-
kinä vuonna 1994. Tieduste-
lu-upseerikoulutuksen saanut 
Heinonen toteaa SA tehtävien 
olleen kotiutumisesta lähtien 
erittäin mielenkiintoisia, pää-
osin esikuntatehtäviä, mutta 
vuosina 2007 – 2010 Päijän-
teen maakuntakomppanian 
päällikkönä hän pääsi vahvasti 
vaikuttamaan myös paikallis-
joukkojen kirkkaimman kärjen 
koulutukseen. Hän oli lisäksi 
mukana solmimassa yhteistyö-
tä JR48:n veteraanien kanssa 

perinteiden jatkamisesta. 
Tie liiton jäsenenä ja piirin pu-

heenjohtajaksi alkoi jo vuonna 1995 
JARU ry:n jäsenenä ja myöhemmin 
1999-2000 puheenjohtajana. Tuon 
jälkeen opiskelijatoiminta vaihtui 
kaupungin ”ukki-kerhoon”, eli Jyväs-

kylän Reserviupseereihin, jonka hal-
lituksessa Heinonen on toiminut vuo-
situhannen alun vaiheilta nykypäivä-
än, ollen myös JRU:n puheenjohta-
jana viisi vuotta vuosina 2004-2008. 
Tuona aikana on myös Keski-Suomen 
Reserviupseeripiirin hallitus tullut tu-
tuksi, niin hallituksen jäsenenä, kuin 
1. ja 2. varapuheenjohtajana. 

Maanpuolustustyössä Heinonen 
painottaa reservin jatkokoulutusta, 
erityisesti uuden taistelutavan osalta, 
jossa meillä kaikilla on paljon opit-
tavaa. Lisäksi hän pitää yhteistyötä 
Puolustusvoimien kanssa, ammunnan 
koulutusmahdollisuuksien ylläpitä-
mistä ja parantamista, sekä maanpuo-
lustustahdon vaalimista ensiarvoisen 
tärkeinä asioina. 

Piirin jäsenyhdistyksien jäsenistöl-
tä Heinonen peräänkuuluuttaa Suo-
men Reserviupseeriliiton tavoitteita, 
joiden mukaan jokaisen jäsenen toi-
votaan osallistuvan vähintään kerran 
ammuntoihin, kertausharjoitukseen, 
MPK:n kurssiin, erilliseen toimin-
tapäivään, tai veteraanikeräykseen, 
sekä ottavan sähköisen kuntokortin 
käyttöön.

Lopuksi Santeri haluaa toivottaa jä-
senistölle hyvää kevättä ja tässä yh-
teydessä kiittää myös piirin edellistä 
puheenjohtajaa, Timo Saloa, pitkästä 
ja ansiokkaasta urasta piirin puheen-
johtajana. ”Niitä saappaita tässä nyt 
aletaan täyttämään”, Heinonen toteaa.

Petri Ruotsalainen, ikä 42 vuotta, asuin-
paikka Jyväskylän Palokka ja sotilasarvo re-
servissä kapteeni. Perheeseen kuuluvat avo-
puoliso, hänen kaksi lastaan ja yksi yhteinen 
puolen vuoden ikäinen pienokainen.

Erkki Laatikainen Majurin mediamalja-palkinnon jul-
kistamistilaisuudessa Jyväskylässä 14.4.2009.

Erkki Laatikainen syntyi Kaavilla 6.8.1946 pienviljelijäperheen nuo-
rimpana lapsena. Hänellä ei ollut mahdollisuutta käydä oppikoulua, joten 
kansakoulun koulun jälkeen hän pääsi akateemiselle opintielle ikätoverei-
taan myöhemmin. Hän kuitenkin kiri heidät kiinni valmistuen sosionomiksi 
vuonna 1968 ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 1971.

Sanomalehtimiesura alkoi 1971, kun Laatikainen kiinnitettiin sanomalehti 
Keskisuomalaiseen kunnallistoimittajaksi. Neljän vuoden kuluttua tästä hä-
net kutsuttiin 28-vuotiaana lehden vastaavaksi päätoimittajaksi. Tästä alkoi 
pitkä ura päätoimittajana. Se kesti kaiken kaikkiaan 33 vuotta aina vuoteen 
2008 saakka, jolloin hän jäi eläkkeelle.

Työteliäs, innokas ja osaava toimittaja, jolla oli pelisilmää, havaittiin Kes-
kisuomalaisen organisaatiossa. Työvuosien aikana toimenkuvaa laajensivat 
lehden varatoimitusjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävät, joissa hän toimi 18 
vuotta. Tämä aika nosti isojen mediatalojen joukkoon myös Keskisuomalai-
sen, joka operoi monen maakunnan alueella. Erkki Laatikaisesta tuli myös 
yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.

”Parasta elämässä oli kuitenkin kirjoittaminen”, toteaa Erkki Laatikaises-
ta toimittaja Unto Hämäläinen muistokirjoituksessaan. Uteliaisuutensa ansi-
osta Laatikaisella oli ehtymättömät tietovarastot. Keskisuomalaisen viikon-
lopun lehdissä olleet kolumnit olivat kiinnostavaa luettavaa. Hänen ilmai-
sutyylinsä oli omaperäistä, rullaavaa ja tekstiin siroteltiin havaintoja, jotka 
olivat monesti uutisia. Näin kuvasi Unto Hämäläinen Helsingin Sanomissa 
16. helmikuuta 2013 Erkki Laatikaisen kirjoittajan taivalta.

Riippumaton keskustalainen oli ilmaisu, jota Erkki Laatikainen käytti 
puoluekannastaan. Valtakunnallisista politiikan operaatioista yksi merkittä-
vimmistä tapahtui 2000-luvun alussa, jolloin hän yhdessä sanomalehti Ilkan 

päätoimittaja Kari Hokkasen kanssa oli auttamassa Anneli Jäätteenmäkeä 
keskustan puheenjohtajaksi  ja edelleen pääministeriksi. Tämä sai pääminis-
terin paikalta pois joutuneen  Paavo Lipposen kommentoimaan edellä mai-
nittuja päätoimittajia ”maakuntiaan terrorisoiviksi satraapeiksi”. Myöhem-
min Lipponen pyysi anteeksi sanomisiaan, johon Laatikainen oli todennut: 
”Ei hänen olisi tarvinnut.”

Viime vuosina eläkkeellä ollessaan Erkki Laatikainen oli hyvin kiinnostu-
nut reservipiirien tiedotuslehden Keski-Suomen Maanpuolustajan sisällöstä 
ja uutisoinnista. Kesällä meitä tämän lehden tekijöitä ilahdutti suuresti pää-
toimittajan ja ilmoitushankkijan saama sähköpostiviesti, mikä alkoi seuraa-
vasti: ” Ilo oli lukea Keski-Suomen Maanpuolustajaa. Se on varmasti yksi 
parhaita julkaistuja numeroita. Oli asiaa, oli maakuntaa, oli henkeä, oli ajan-
kohtaisuutta. Ja oli komeasti ilmoituksia.” Vielä syksyllä 2012 hän kannusti 
meitä tekijöitä antamalla lehden numerosta 3/2012 kiitosta kertomalla sen 
olevan journalistisen kiinnostava ja että maanpuolustuksen sanoma eteni 
monikärkisenä eteenpäin. 

Kun näin kokeneelta sanomalehtimieheltä saa tällaista vilpitöntä palautet-
ta, sen edessä pysähtyy. Lehden muodonmuutos on havaittu ja palaute, jonka 
olemme saaneet, elättää ja kannustaa meitä pitkään. Erkki Laatikaisen nimeä 
kantava vuosittain jaettava Majurin mediamalja-palkinto vie ajatuksemme 
vuosittain kunnioittamaan hänen mittavaa työuraa sanomalehtimaailmassa 
ja hänen kannustava asenteensa vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa 
työskentelevien suuntaan elää kauan keskuudessamme.

Tapio Paappanen
Päätoimittaja

Sanomalehtimies
Erkki Laatikainen in memoriam 
Vaikuttava ääni maakunnassa ja Suomessa on hiljentynyt
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Kari Hämäläinen  040 774 1596 
Laiduntie 1 
44500 Viitasaari

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

Yhdistysten puheenjohtajat tai yhteyshenkilöt 
Haapamäki 
Veikko Leppälä  0400 342 213 
Leppäläntie 3 
42800 Haapamäki 
Hankasalmi 
Timo Pietiläinen    046 573 9476 
Pietiläntie 33 
41580 Sauvamäki 
Joutsa 
Tapio Kämppi 0400 640 227 
Karimäentie 3 
19650 Joutsa 
Jyväskylä 
Jarmo Siltanen 040 510 9617 
Pikkupolku 9 
40740 Jyväskylä 
Jämsä 
Hannu Karjalainen     050 549 1822 
Vanamokuja 6 
42100 Jämsä 
Kannonkoski 
Frans Eero Leppänen 040 730 1440 
Jauhosaarentie 10 
43300 Kannonkoski 
Karstula 
Tero Lahti     040 083 0979 
Reinontie 3 A 3 
43520 Kiminki 
Keuruu 
Veli-Matti Kanko  0400 547 909        
Kannaksentie 13 
42700 Keuruu 
Kivijärvi 
Jari Pekkanen 0400 406 370 
Härkälähteentie 7 
43100 Saarijärvi 
Kuhmoinen 
Kari Paajanen    0400 783 630 
Vanhatie 4 
17800 Kuhmoinen 
Laukaa 
Jari Ilves   050 570 5214 
Vihtavuorentie 1 
41330 Vihtavuori 
Lievestuore 
Juhana Jalkanen    0400 665 434 
Liepeentie 477 
41400 Lievestuore 
Petäjävesi 
Vesa Jussila  040 756 1761 
Rantakalliontie 10 
41900 Petäjävesi 
Pihtipudas 
Heikki Hämäläinen    0400 943 487 
Liitontie 36 
44800 Pihtipudas 

Saarijärvi 
Petri Ruotsalainen 040 588 1371 
Ukontie 4 A 1 
40270 Palokka 
Tikkakoski 
Sauli Keskinen 029 929 1140 
Naarantie 4 as 4 
41160 Tikkakoski 
Uurainen 
Hannu Rantanen  014 811 150 
Morontie 19 
41230 Uurainen 
Viitasaari 
Kari Hämäläinen 0400 358 191 
Laiduntie 1 
44500 Viitasaari 
Äänesseutu 
Olli Jämsen     050 598 7625 
Verottajankatu 3 A 4 
44100 Äänekoski

Keski-Suomen Reserviläispiiri ry 
Puheenjohtaja 
Jouko Hyppönen 0400 500 231 
Vainiontie 18 A 7 
44300 Konnevesi 
Varapuheenjohtaja 
Kauko Ikäheimonen     040 582 4167 
Verottajankatu 3 A 4 
44640 Kymönkoski

Varapuheenjohtaja 
Keijo Häkkinen     040 833 7505 
Kuikantie 459 
41140 Kuikka

Yhdistysten puheenjohtajat tai yhteyshenkilöt 
Haapamäki 
Teuvo Honkamäki 044 541 7123 
Kurkilahdentie 59 
42800 Haapamäki 
Hankasalmi 
Sami Hintikka 040 253 7170 
Hankasalmentie 66 D 
41500 Hankasalmi 
Joutsa 
Kari Salomäki 040 823 2094 
Katajatie 4 
41170 Leivonmäki 
Jyväskylä 
Kari Laitinen   040 581 3540 
Etu-Ikolantie 11 
41170 Leivonmäki 
Jämsä 
Veijo Naarajärvi 040 415 8581 
Kaipolantie 5 as. 1 
42100 Jämsä 
Karstula 
Rauno Uusijoki 040 533 2080 
Pylkönmäentie 388 
43500 Karstula 
Keski-Suomen Sotilaspoliisikilta 
Pekka Tamminen 040 724 4822 
Haapalammentie 14 as 1 
40800 Vaajakoski 
Keski-Suomen Tykistökilta 
Risto Ryymin 050 591 0410 
Ahotie 5 
41340 Laukaa 
Keuruu 
Hannu Kivi-Mannila    0400 159 151 
Hirvenlahdentie 267 
42700 Keuruu 
Kinnula 
Seppo Muhonen  0400 641 845 
Niemelänkyläntie 145 
43900 Kinnula 
Kivijärvi 
Olavi Hakkarainen    040 595 1135 
Haankalliontie 8 as. 2 
43800 Kivijärvi 
Konnevesi 
Jouko Hyppönen   0400 500 231 
Vainiontie 18 A 7 
44300 Konnevesi 
Korpilahti 
Antti Mustonen   0400 222 710 
Sirkanpolku 2-4 A 5 
40420 Jyskä 
Kuhmoinen 
Pertti Järvenpää      0400 450 443 
Myllykuja 12 
17800 Kuhmoinen 
Laukaa 
Risto Kaiponen   0400 587 565 
Laukaantie 5 A 11 
41340 Laukaa 
Lievestuore 
Aimo Leminen     0400 807 420 
Puhakantie 41 
41400 Lievestuore 

Petäjävesi 
Timo Taipale      040 508 5631 
Taipale 20 
41900 Petäjävesi 
Pihtipudas 
Harri Back 050 408 9724 
Ruukintie 4 as 2 
44800 Viitasaari 
Saarijärvi 
Jesper Kristiansson  0400 418 199 
Pitkäkatu 38-42 A 16 
40700 Jyväskylä 
Tikkakoski 
Keijo Häkkinen 040 833 7505 
Kuikantie 459 
41140 Kuikka 
Uurainen 
Olavi Kivi  050 354 7163 
Höytiäntie 637 
41220 Höytiä 
Vaajakoski 
Veli-Matti Lievonen  040 969 368 
Lievosentie 5 
40800 Vaajakoski 
Viitasaari 
Kauko Ikäheimonen   040 582 4167 
Hanhiniementie 92 
44640 Kymönkoski 
Äänesseutu 
Jukka Myllylä 
Urheilukatu 1 
44120 Äänekoski

Reservipiirien yhteiset toimikunnat 
Ampumatoimikunta 
Puheenjohtaja Juha Dahlman 040 554 5909 
Kenttäkelpoisuustoimikunta 
Puheenjohtaja Jari Pekkanen 0400 406 370 
Tiedotustoimikunta 
Puheenjohtaja Hannu Karjalainen 050 549 1822 
Veteraani- ja perinnetoimikunta 
Puheenjohtaja Pertti Rahikainen 0400 259 469 

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

Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n Keski-Suomen piirin jäsenyh-
distysten puheenjohtajat 
Jyväskylä 
Sisko Virtanen 050 377 7320 
Luomelantie 49 
42100 Jämsä 
Keurusseutu 
Elina Tuori-Lahti 040 962 1624 
Kalliotie 9 
42700 Keuruu 
Saarijärvi 
Eija Harju 040 745 4048 
Myllymäentie 1226 
43100 Saarijärvi 
Äänesseutu 
Arja Markonsaari  040 715 1968 
Peltokuja 9 
41230 Uurainen

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

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

Koulutuspäällikkö 
Riku Tenhunen 040 751 5233

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2013

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN
TOIMINTAKALENTERI 2013
Luettavissa piirien verkkosivuilta - osoite www.ksrespiirit.fi 
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Alueellinen maanpuolustuskurssi
Valtakunnan kokonaisturvallisuuteen tutustumaan kutsuttiin 63 oppilasta
   Alueelliset maanpuolustuskurssit ovat osa aluehallintoviras-
tojen toimintaa. Silloin kun Suomessa oli vielä läänijako, maa-
herrat toimivat kurssien johtajina. Keuruulla 11.-15.2.2013 
järjestetyn kurssin toteuttivat Länsi-Suomen aluehallintovirasto 
ja Länsi-Suomen sotilasläänin esikunta. Kurssipaikkana toimi 
Keuruun varuskuntakerho. Aluehallintoviraston ylijohtaja Jorma 

Pitkämäki ja Länsi-Suomen sotilasläänin komentaja kenraali-
majuri Pertti Salminen johtivat kurssia. Heidän apunaan Keski-
Suomen aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Janne Oksanen 
ja LSSAVI:n ylitarkastaja Katja Ahola toimivat kurssin käytännön 
järjestelijöinä ja puheenjohtajina. Keuruun kaupunkia ja sen toi-
mintaa esitteli kaupnginjohtaja Timo Louna.

Keski-Suomen Henkisen Maanpuolustuksen Liitto ry pähkinänkuoressa

Ylijohtaja Jorma Pitkämäki (vas.), olteranni Anita Halme 
ja oltermanni Mikko Porvali

Ilmavoimien Teknillisen koulun vala 14.2.2013.

Kurssin päätöspäivänä pureuduttiin kuvitteelliseen katastrofitiilanteeseen, jonka myötä erääseen 
kuntaan oli viesti- ja liikenneyhteyksissä katkoksia. Ärhakkä toimittajalauma, karvahattuun sonnus-
tautunut toimittaja etunenässä kyseli jopa kirkkoherralta, että onko sinne kuntaan minkäänlaista 
yhteyttä. Samoin veteraaniperheen nälän näkemisestä kysyttiin K-kauppiaalta. Toimittaja itse tarjosi 
omasta pakkasestaan poron kylmäsavupaistia avuksi perheen ahdinkoon. Hyvin lyhyessä ajassa 
toteutetettuna esitys oli tämän lehden päätoimittajan arvioimana erinomainen.

   Kurssivalmistelut alkavat kun 
aluehallintovirasto pyytää esityksiä 
oppilaiksi kunnilta, seurakunnilta, 
valtion viranomaisilta, puolustusvoi-
mien eri hallintoyksiköiltä ja yksityi-
siltä yrityksiltä. Tavoitteena on saada 
kunkin kurssin oppilasjakauma sel-
laiseksi, että se mahdollisimman hy-
vin kuvaisi suomalaisen yhteiskun-
nan eri toimijoita. Kurssin tarjoama 
opetus ja harjoitustyöt käsittelevät 
yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta 
ja varautumista poikkeusoloihin. Va-
linnat kursseille tehdään aluehallin-
tovirastoissa. 

Kurssin perinteitä 
Kurssilaiset valitsevat keskuudes-

taan kaksi henkilöä tehtäviin, joilla 
on nimet ”olteranni” ja ”olterman-
ni”. He toimivat kurssin johdon ja 
oppilaiden välisenä linkkinä kurs-
sin aikana ja kurssin jälkeen heille 
useimmiten lankeaa yhteyshenkilön 
rooli kurssilaisten tapaamisten järjes-
telyissä.

  Tämän kurssin olteranniksi va-
littiin toimitusjohtaja Anita Halme 

Karstulasta (Savotta Oy) ja olterman-
niksi rikoskomisario Mikko Porvali 
Jyväskylästä.

Tiivis ohjelma
  Kurssin oppilaat saivat tiiviin tie-

topaketin viiden päivän aikana. Suo-
men sotilaspoliittinen asema, ilmas-
tonmuutos, huoltovarmuus, sotilaal-
lisen maanpuolustuksen yleisjärjes-
telyt ja puolustusvoimien suoritus-
kyky, kyberturvallisuus, valmiuslain-
säädäntö, alue- ja paikallishallintovi-
ranomaisen varautuminen, energia-
huollon turvaaminen, pelastustoimen 
valmius, sairaanhoitopiirin valmius 
ja varautuminen, poliisin toiminta 
poikkeusolosuhteissa, kriisiviestintä, 
henkinen kriisinkestävyys, hätäkes-
kuksen valmius ja tämän päälle vielä 
Pioneerirykmentin näytökset nykyi-
sestä varusmieskoulutuksesta sekä 
Ilmavoimien Teknillisen koulun va-
latilaisuuden seuraaminen oli viiden 
päivän mittaisen koulutuksen sisäl-
tö. Ohjelma oli tiukka, mutta samalla 
antoisa ja turvallisuusasioiden koko-
naisnäkemystä syventävä.

Oppilaiden kokemuksia
  Olteranni Anita Halme, Savotta 

Oy:n toimitusjohtaja:
”Kurssi oli yleissivistävä ja antoi 

erittäin hyvän kokonaiskuvan kriisi-
ajan valmiudesta. Isänmaallisuus on 
minulle aina ollut tärkeä sekä maam-
me puolustaminen joka suhteessa. En 
ainoastaan puolustuksen kannalta, 
vaan ajatukseni lähtee jo siitä, että 
voisimme työllistää Suomalaisia. Eri 
organisaatiot ovat olleet tiedossani, 
mutta kuinka ne toimivat oli lähinnä 
se uusi asia omalla kohdallani. Teol-
lisuuden edustajana en kovinkaan 
paljon arjessani voi hyödyntää esille 
tulevia asioita. Meillä on jo olemassa 
kriisiajan suunnitelmat.”

  
Kari Löfgren, toiminnanjohtaja, 

Keski-Suomen reserviupseeripiiri:
”Kokonaisuutena ottaen kurssi 

avaa kurssilaisten näkemyksiä valta-
kunnallisella ja paikallisella tasolla 
varautumis- ja valmiusasioissa erin-
omaisen kouriin tuntuvasti.”

  
Jan-Markus Holm, toimitusjohta-

ja, Educluster Finland Oy:

”Kokonaisturvallisuus on Suo-
messa hyvissä käsissä. Viranomais-
ten valmius ja verkostoituminen on 
korkea suomalainen pääoma. Toi-
mintojen organisoinnin malli voisi 
hyvinkin olla suomalainen vientituo-
te muualle maailmaan.”

 
 Jarmo Siltanen, ICT-alan koulu-

tus-, tutkimus- ja kehityspäällikkö, 
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

”Kokonaisuuden laajuus oli hie-
no asia. Myös tutustuminen Patria 
Aviationin toimintaan oli yksi viikon 
kohokohdista. Pioneerirykmentin 
toiminta saa ison kiitoksen kurssin 
aikaisista esittelyistä ja muista tuki-
toimista.”

Oltermanni Mikko Porvali, rikos-
komisario, Jyväskylä

”Kurssi kokoaa alueellisesti sel-
laisia henkilöitä, jotka mahdollisessa 
kriisitilanteessakin joutuisivat toimi-
maan keskenään. Verkostoituminen 
kurssilla olijoiden kanssa ja koko-
naismaanpuolustuksellisen näke-
myksen laajentuminen olivat parasta 
antia kurssilta.”

  Keski-Suomen Henkisen Maanpuolus-
tuksen Liitto ry kuuluu valtakunnalli-
seen maanpuolustuskurssiyhdistykseen 
yhdessä kolmentoista muun alueellisen 
maanpuolustusyhdistyksen kanssa. Liitto 
yhdistää valtakunnallisen tai alueellisen 
maanpuolustuskurssin käyneet. Maan-
puolustuskurssin käynyt Liiton jäsen on 
oikeutettu kantamaan maanpuolustus-
kurssimerkkiä. 
  Yhdistyksen varsinainen perustamis-
kokous pidettiin 23.05.1966 Jyväskylän 
Klubilla. 
  Suomen, Viron, Puolan, Liettuan ja 
Latvian tasavaltojen presidentit ko-
koontuivat presidentti Martti Ahtisaaren 

myötävaikutuksella Jyväskylässä kylmän 
sodan päättymisen kymmenvuotispäi-
vänä 8.11.1999. Tästä tilaisuudesta sai 
alkunsa yhdistyksen näkyvin ja tunnetuin 
aktiviteetti. Vuosittaiset Martti Ahtisaari-
luennot toteutetaan yhdessä Jyväskylän 
kaupungin, Jyväskylän Yliopiston ja Sa-
nomalehti Keskisuomalaisen kanssa.

  Hallituksen puheenjohtajana toimii 
Tomi Yli-Kyyny, varapuheenjohtajana 
Risto Harvia, rahastonhoitajana Maija-
Liisa Havia ja sihteerinä Sirkku Laurila. 

Lisätietoja yhdistyksen www-sivustolta.
Maanpuolustus-
kurssimerkki

Teksti: Tapio Paappanen
Kuvat: Tapio Paappanen, Kari Löfgren
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KOTUYKSIKÖN PÄÄLLIKÖN KUULUMISIA 1/2013

Vuosi 2013 on lähtenyt liikkeelle varsin ripein aske-
lin. Alkuvuosi oli keskittymistä menneen vuoden ra-
portointiin, alkaneen vuoden toiminnan jalostamiseen 
ja vuoden 2014 suunnitteluun sekä jo käynnistyneiden 
kurssien junailuihin.

Komentajan kannustukset ja 
kentän tehtävät

Puolustusvoimien komentaja kenraali Ari Puheloi-
nen mainitsi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin 
avajaisissa tammikuussa, että  paikallisjoukkojen kou-
lutuksessa on tarkoitus entistä määrätietoisemmin hyö-
dyntää vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta sekä 
reserviä.  Lisäksi hän mainitsi, että reservin neuvotte-
lukunnassa edustettuina olevat järjestöt on jo kutsuttu 
mukaan tähän kehitystyöhön.

Tämä on kannustava tieto, kun vielä reserviläisten 
sitoutumisen ja motivoitumisen tueksi  luvattiin kehit-
tää kannustejärjestelmää.

Kun nämä asiat ovat käytännössä toteutumassa, saat-
taa vettä olla virrannut melkoisesti, mutta hyvää kan-
nattaa odottaa. Tämän suuntaista kehitystä on jo odo-
tettukin, koska aiemminkin viitteitä asiasta on esitetty. 

 Jotta asia jalostuisi hyviksi käytännöiksi ja pv:n saa-
ma hyöty olisi se, mitä se odottaa saavansa, vaatii pon-
nisteluja ja ryhtiliikettä sekä vapaaehtoiskentältä että 

pv:lta. Olisi mielekästä päästä hyvissä ajoin mukaan 
suunnitteluun, mutta toki vasta sitten kun pv:n käs-
ky on valunut Pääesikunnasta Maavoimaesikunnan ja 
muiden väliportaiden kautta aluetoimistotasolle. Olisi-
ko tässä yhteydessä syytä tarkistaa MPK:n organisaati-
ota siten, että KSkotuyksikkö olisi linjassa alueensa eli 
Keski-Suomen aluetoimiston vastuualueen kanssa ja 
sitä kautta PSPR:n ohjauksessa ja osa Hämeen maan-
puolustuspiiriä ? 

Vapaaehtoiskentältä täytyy saada vaativiin tehtäviin 
koulutettavaksi hyviä, sopivia toimijoita. Puolustus-
voimien vastaavasti täytyy osallistua nykyistä enem-
män reserviläistoimijoiden kouluttajakoulutukseen 
erikoisaloilla. Pelkkä kurssin nimen, kohderyhmän ja 
tavoitteen julkaiseminen eivät riitä, vaan kokonais-
suunnitteluun täytyy osallistua kaikkien asiaan vaikut-
tavien ja osaavien tahojen aktiivisesti, jotta lopputulos 
saadaan varmasti tilaajan tahdon mukaiseksi. MPK:lla 
itsellään ei välttämättä ole osaamista kaikkeen tilattuun 
koulutukseen. 

Neuvottelukunnat ja tupaillat 
takaisin!

Yllä kerrotun asian toteuttamiseksi täytyisi palata 
joissakin asioissa takaisin hyviin käytäntöihin. Vapaa-
ehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunnat ja ns tu-
paillat tulisi palauttaa.

Sotilaslääniorganisaation muututtua lakkautettiin 
maakunnalliset vapaaehtoisen maanpuolustuksen alu-
eelliset neuvottelukunnat. Niiden tilalle perustettiin 
läänikohtaiset neuvottelukunnat. Näissä istuvat vaiku-
tusvaltaiset maanpuolustusjärjestöjen ja viranomaisten 
edustajat, hyvä niin. Näiden neuvottelukuntien käy-
tännön anti maakunta- ja kotu-tasolle tuntuu kuitenkin 
jääneen lähes olemattomiksi. Tilalle tulisi herättää hen-
kiin aiemmin toimineet alueelliset, maakuntakohtaiset 
neuvottelukunnat, joissa aluetoimiston päällikön joh-
dolla alueen viranomaiset ja maanpuolustusjärjestöjen 
edustajat pohtisivat yhdessä maakuntansa maanpuo-
lustus- ja turvallisuusasioita sekä niiden kuntoon lait-
tamista. Kolmas sektori saisi täten nykyistä paremman 
aseman ja tuen ja siten yhteistoimintaverkostotyö voisi 
parantua huomattavasti nykyisestään.   

Vielä jokunen vuosi sitten kutsuntojen yhteydessä 
päivän päätteeksi kokoonnuttiin kutsuntapaikkakun-
nilla maanpuolustukselliseen tapahtumaan. Paikallisen 
kunnan virkamies- ja luottamusmiesjohtoa, reserviläis- 
ja maanpuolustusjärjestöjen edustajia sekä sotilaslää-
nin komentaja mukanaan muutama sotilas kokoontui-
vat käsittelemään maanpuolustuksellisia ja turvalli-
suuteen liittyviä asioita. Myös MPK:n ja reservipiirien 
johtoa oli ajoittain mukana. Tätä toimintaa kaivataan 
monilta reserviläistahoiltakin tulleiden palautteiden 
perusteella aiempaa enemmän. Kaikki tuntuvat olevan 
huolissaan maanpuolustustahdosta tai pikemminkin 
sen laskusta. Pelkkä huolen kanto ei riitä, juhlapuhei-
den tilalle kaivataan tekoja.

 

Pv moodle tulee

MPK:n keskustoimisto aloitti PVMOODLE-verkko-
koulutuksen toimihenkilöilleen ja pian myös vapaaeh-
toistoimijoilleen. 

Kyseessä on puolustusvoimien käytössä oleva verk-
kokoulutusalusta. Järjestelmä mahdollistaa muun mu-
assa ns etäopetuksen antamisen, laajojen kurssikoko-
naisuuksien pitämisen ja sähköisen koulutusaineiston 
jakamisen. Kurssien pitäminen pidemmällä aikavälillä 
ja ennakkoon jaettu itseopiskeluaineisto antavat hyvät 
valmiudet aloittaa varsinainen kurssi. PVMOODLE:n 
kautta kurssilaisten käyttöön saadaan hyviä käytäntöjä 
ja siten säästetään aikaa ja resursseja, kun on käytettä-
vissä  valmista, hyväksi koettua ja hyväksyttyä kurs-
siaineistoa. Toivottavasti PVMOODLE ei karkoita ke-
tään osallistumasta niille kursseille, missä tukeudutaan 
PVMOODLE:een. 

Kaipaatko kh-vuorokausia, entä 
ammuntamahdollisuuksia

Tässä lehdessä on julkaistu myös kevään-alkusyk-
syn kurssiluettelo. Tarkista aina kurssin tilanne MPK:n 
nettisivuilta, missä ovat viimeisimmät kurssitiedot.

Turhan usein kuulee reserviläisten valittelevan ker-
tausharjoitusten vähyyttä ja kertausharjoitusvuorokau-
sien kertymättömyyttä sekä pääsemättömyyttä ampu-
maan rk:lla. Siihen on olemassa hyvä lääke; osallistu 
MPK:n kursseille, joista monet antavat hyvän sisältön-
sä lisäksi myös kaivattuja korvaavia kertausharjoitus-
vuorokausia. Pulinat pois ja ilmoittautumaan esimer-
kiksi ao kursseille:

- Kevät-Hallin kursseille 26.-28.4. (2-3 kh-vrk)
- Jämsä-Jukolan maastoensiaputehtäviin 14.-16.6. 
  (3 kh-vrk) 
- Turvallisuuspolitiikan erikoiskurssi 21.-24.11.
  (4 kh-vrk)
- Komendantin Cup-ammunnat
  (kolme kertaa v 2013, 1 kh-vrk)

Reserviläisliitto tiennäyttäjänä!?
Reserviläisliitto ry:n puheenjohtaja Olli Nyberg an-

toi piireilleen mieltäni lämmittävän ohjauskirjeen tam-
mikuun lopulla. Nybergillä näyttää olevan muistissa se 
tosiasia, miksi Maanpuolustuskoulutusyhdistys aikoi-
naan perustettiin ja ketkä sen perustivat.  Näin MPK:n 
20 vuotisjuhlavuonna on syytä palauttaa muillekin 
mieliin se,  että alkusysäyksen MPK:n syntyminen sai 
maanpuolustusjärjestöiltä ja siinä tavoiteltiin yhteistä 
koulutusorganisaatiota, mikä nyt olisi käytettävissä.

Nyberg kehottaa piirejä valitsemaan alueensa 
MPK:n koulutustarjonnasta 5-8 sotilaallista tai soti-
laallista valmiutta palvelevaa kurssia, joihin piirin re-
serviläiset osallistuisivat.  Kirjeessään Nyberg ohjaa 

piirejä yhteydenottoihin MPK:n edustajiin. Nyt ollaan 
tiellä, tässä puheet alkavat tulla käytännöksi. Kiitokset 
jo tässä vaiheessa Ollille ryhtiliikkeestä !  

MPK:n tietohallintajärjestelmän 
muutoksia

MPK:n nettisivujen muutos on poikinut useita yh-
teydenottoja. Ne ovat olleet vähemmän kiitteleviä. Nyt 
on kartoitettu korjauskohteita ja luvassa on parannuk-
sia kevään aikana. Aika näyttää, mutta ota ihmeessä 
yhteyttä, jos et pääse yrityksistä huolimatta kirjautu-
maan kurssille.

Pyydän kaikkia kursseille tulijoita kirjautumaan 
MPK:n järjestelmään pysyväksi käyttäjäksi ja hankki-
maan tunnukset. Joitakin henkilöitä on täytynyt kirjata 
vuosi toisensa jälkeen kursseille, kun omilla tunnuksil-
la itsekirjautuminen käy käden käänteessä.

On huomattava, että tilapäiskirjautunut ei mm saa 
korvaavia kh-vuorokausia, koska henkilötiedot pois-
tuvat tapahtuman jälkeen eikä puolustusvoimien AVT-
OPJO-järjestelmä voi enää huomioi näitä bittiavaruu-
teen häviäviä henkilöitä. 

Vuoden 2014 suunnittelu
Vuoden 2014 ensimmäisellä KSKOTU:n suunnitte-

lukurssilla laitettiin ensimmäiset askelmerkit v 2014 
kursseille. Aivan oikein, siis ensi vuodelle.

Eli nyt on aika suunnitella v 2014 kurssit muista-
en se, että ILMAVTK:n tukea ei enää ole tarjolla ja 
PIONR:n tuki on luvattu 31.3. 2014 saakka. Paineet 
kohdistuvat siten ILMASK:uun, joskaan aina ei tar-
vitse tukeutua siihen, monia kursseja voidaan toteuttaa 
muuallakin.

Järjestöjen edustajat ja muutkin tämän lehden luki-
jat, laittakaa nyt mietintämyssy päähän ja kurssiehdo-
tuksia tekemään, muistaen, että ilmaisia lounaita ei ole. 
Eikä aivan valmiiksi katettua pöytääkään, mikäli kuk-
karon nyörejä ei ole mahdollista avata vähintään aiheu-
tettujen kulujen verran. 

Ja jos vuoden 2013 kalenterista ei löydy Olli Nyber-
gin linjaamia kursseja, rakennetaan niitä yhdessä vuo-
delle 2014. 

Vuoden 2014 loppusuunnittelu tehdään 13.4.2013 ti-
laisuudessa. Suunnittelurytmin noudattaminen on tuen 
saannin edellytys puolustusvoimilta.

   
  
 Liukkaita hiihtokelejä ja hyvää kevään odotusta !

 Kari Kilpeläinen 
 KSkotuyksikön päällikkö

Jotos on kaikille avoin. Partion koko on kolme henkilöä, kahden ja neljän henkilön partiot ja sekapartiot ovat 
sallittuja. Kaikki kilpailevat yhdessä sarjassa. Reitin pituus on noin 12 km. Tehtävärastit mittaavat erilaisia tie-
toja, taitoja ja partion yhteistoimintaa.

Kilpailukeskus on Paukkulan ampumaradalla, Ampumaradantie 160, Uurainen. Opastus Hirvaskangas – 
Uurainen maantieltä (tie nro 631), noin 6 km Hirvaskankaalta valtatie 4:ltä.

Ilmoittautumiset 12.4.2013 mennessä sähköpostilla harri.jaakkola@pp4.inet.fi tai puhelimella 050 598 
7376, myös mahdolliset lisätiedustelut. Kilpailuun otetaan mukaan 40 partiota ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautuneille lähetetään kilpailuohjeet sähköpostilla, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava partion 
yhteystieto.

Osallistumismaksu on 75€/partio (3 hlö tai 25€/hlö) sisältää kenttälounaan, maksetaan ilmoittautumisen yh-
teydessä tilille FI56 2045 1800 0050 10

Kilpailukeskuksessa ei ole peseytymismahdollisuutta eikä lämmintä suojatilaa. Puhdasta juomavettä on tar-
jolla. Kilpailukeskuksessa on Maanpuolustusnaisten kahvio ja Savotta Outlet myyntipiste.

 Järjestäjät eivät vakuuta kilpailuun osallistujia, kilpailu tapahtuu omalla vastuulla.

Lisätietoja: harri.jaakkola@pp4.inet.fi p. 050 598 7376 tai j.ylonen@pp.nic.fi p. 0400 672152 sekä Keski-
Suomen reservipiirien kotisivulta www.ksrespiirit.fi

Tervetuloa keväiseen Keski-Suomeen!
Ääneseudun Maanpuolustusnaiset, Reserviupseerit ja Reserviläiset       

Maanpuolustushenkinen 
kevätjotos Äänekoskella

lauantaina 4.5.2013

Jotoksen suojelija. Kisamaastoa, lautta ja vesitön ylitys.
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Tikkakosken Reserviläiset 
Vahva toimija Keski-Suomen Reserviläispiirissä

Pienet maanpuolustajanalut syysretkellä.

Keijo Häkkinen
Tikkakosken Reserviläiset ry:n puheenjohtaja

Keski-Suomen Reserviläispiirin varapuheenjohtaja

Tikkakosken Reserviläiset ry. on perustettu 17.04.1968 ja se on 
Keski-Suomen Reserviläispiiri ry:n nuorin perinteinen reserviyhdis-
tys. Nuoruudestaan huolimatta, tai ehkäpä juuri siksi, yhdistys on kas-
vanut jäsenmäärältään kohtuullisen suureksi - jäseniä on nyt reilut 
kolmesataa.

Yhdistyksen syntysanat lausuttiin Tikkakoskella silloisen Kiila-
Baarin kabinetissa huhtikuun 17. päivänä 1968. Paikalla olivat: soti-
lasmestari Heikki Kortesmaa, ylivääpelit Lauri Ahokas ja Kauko Iko-
nen sekä ylikersantti Usko Laitinen. Heikki Kortesmaa on edelleen 
elossa ja yksi kunniajäsenistämme. Kolme ensiksi mainittua olivat 
eläkkeelle siirtyneitä aliupseereja ja Usko Laitinenkin oli uraa kokeil-
lut. 

Kymmenvuotisjuhlien yhteydessä 1978 luovutettiin ensimmäiset 
reservin luutnantti Kyösti Hyvösen suunnittelemat yhdistyksen stan-
daarit.

Vuonna 1993 piirin nuorin ja tällä hetkellä suurin reserviläisyhdis-
tys juhli neljännesvuosisataista taivaltaan. Juhlinnan yhteydessä vihit-
tiin yhdistyksen lippu ja kutsuttiin ensimmäiset kunniajäsenet - Heikki 
Kortesmaa, Vilho Ylönen ja Eino Nuora. Yhdistyksemme kunniajäse-
niä ovat myös: Esko Malkamäki, Tapani Portin ja Olavi Pajarinen sekä 
17.04.2012 alkaen Ossi Lemminki ja Esko Lindrén.

Yhdistyksen toiminta painottuu nykyisin liikuntaan, ammuntaan, 
veteraanien tukemiseen sekä maanpuolustuskoulutukseen. Viimek-
si mainittuun lähinnä siten että yhdistyksemme jäseniä kannustetaan 
osallistumaan maanpuolustustoimintaan sekä kouluttajina että oppi-
laina.

 Veteraanityötä yhdistys tekee yhdessä Tikkakosken Reserviupsee-
reiden kanssa.

Kunniajäsenet Esko Lindgren ja Ossi Hemminki.

Vuosi 2012 oli Tikkakosken Re-
serviläiset ry:n 44. toimintavuosi, 
jota juhlittiin 17.4.2012. Jäseniä 
viime vuoden lopussa oli 327. Yh-
distys on saanut arvokasta tukea Il-
masotakoululta mm. veteraaneille 
tarjottujen tilaisuuksien järjestämi-
seen.

 
Ammuntaan lisää 
tilaisuuksia 
 
  Jäsenistön keskuudessa harraste-
taan paljon ammuntaa ja pidetään 
yllä reserviläistaitoja. Tulevana 
kesänä yhdistys tulee toimeenpa-
nemaan ammunnan harjoitusti-
laisuuksia kaikille reserviläisille. 
Sitä varten yhdistys on hankkinut 
käyttönsä reserviläiskiväärejä. 
Keski-Suomen Reserviläsipiiri 
tukee tämän toiminnan käynnis-
tämistä. Vastavuoroisesti yhdistys 
avustaa piiriä mm. piirin aseiden 
hallinnoinnissa. Motiivin tälle 
toiminnalle on aihauttanut puo-
lustuvoimien kertausharjoitusten 
supistuminen radikaalisti nykyi-
sestään. Huoli on reserviläsiten 
ampumataidon ylläpidosta tai 
jopa kehittämisestä. Kertaushar-
joitusten kautta kehittyminen ei 
ole tällä hetkellä mahdollista. 

  Talviaikana yhdistyksen jäsenet 
ovat käyttäneet Kuokkalan Gra-
niitin ampumarataa ruutiaseam-
muntoihin ja Tikkakoskella sijait-
sevaa ilma-aserataa.

Kuntoa kohotetaan
  Jäsenistö harrastaa paljon myös 
kuntoa kohtaavaa liikuntaa. 
Osalistuminen on ollut aktiivis-
ta  erilaisiin urheilutapahtumiin. 
Kestävyyspainotteisilla lajeilla on 
vankka kannattajajoukko yhdis-
tyksen jäsenissä.

Sotiemme veteraanit
   Sotiemme veteraanien kans-
sa yhdistys tekee yhteistyötä eri 
tapahtumien järjestämisessä. 
Jäsenistö osallistuu veteraanike-
räykseen kuljettamalla kerääjinä 
toimivia varusmiehiä. Veteraaneja 
autetaan jatkuvasti mm tekemällä 
talvisin lumitöitä.

Elokuussa 2012 järjestettiin 
”Aseveli-iltapäivä”  entisen Maa-
laiskunnan alueella oleville vete-
raaneille. Joulun aikaan yhdistys 
kustansi joulukahvituksia Palokas-
sa, Tikkakoskella  ja Vaajakoskella. 

MPK ja maakuntajoukot
  Jäsenistöä on ollut mukana maa-
kuntajoukkojen harjoituksissa. 
MPK:n kursseille yhdistyksestä 
löytyy mittava osaaminen. Henki-
löitä on kouluttautunut erilaisten 
kurssien kouluttajiksi, kurssin 
vää-peleiksi ja kurssienjohtajiksi.

Talkootapahtumat
  Neste Oil Rally Finland, Mill 
Jaz ja JJK:n pelit, yms. tarjoavat 
erilaisia järjestyksenvalvontateh-
täviä. Tikkakosken reserviläiset 
ovat tuttu näky em. perinteisten 
keskisuomalaisten tapahtumien 
järjestysmiehinä. Samoin Jyväs-
kylän Paviljongissa on vuosittain 
useita tapahtumia, joihin kokenut-
ta joukkoa pyydetään järjestystä 
valvomaan. Yhdistyksen varain-
hankinnassa talkoot ovat iso lisä 
jäsenmaksujen perinnän lisänä. 
Samalla tällaiset aktiiviset osallis-
tumiset ovat hyvää yhteistoimin-
taa tapahtumiin osallistuvien jäse-
nien kesken ja viestittävät hyvällä 
tavalla reserviläisten halusta olla 
muun yhteiskunnan mukana.

Yhdistyksen ensimmäiseen joh-
tokuntaan valittu Vilho Ylönen on 
yksi Suomen menstyneimmistä 
urheilijoista.

  Vilho Ylönen oli ainut suoma-
lainen urheilija, joka on voitta-
nut olympiamitalin sekä kesä- 
että talvikisoissa. Kaikkiaan 
hän osallistui viisiin olympia-
laisiin.

  Kivääriampujana MM-kisoissa 
hän ylsi kultamitaliin kolmesti: 
vapaakiväärin polviammunnas-
sa ja yhteistuloksessa 1952 ja 
pienoiskiväärin polviasennossa 
1958. Euroopan mestaruus tuli 
1955 vapaakiväärin makuuam-
munnassa. 

 Ammatiltaan Ylönen oli aliup-
seeri. Hänen työpaikkansa oli 
Hämeen lennosto Tikkakoskel-
la. Sotilasuran jälkeen hän toi-
mi Tikkakoski Oy:n asetehtaan 
edustajana.

Vilho Ilmari Ylönen 
1918 - 2000

Olympiamitalisti
ja

maailmanmestari

Tekstit: Tapio Paappanen
Kuvat: Tikkakosken Reserviläiset

Tuokiokuvia perheliikuntapäivästä 
syksyllä 2012.
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Reservipiirien ilma-asekisat
13.1.2013 Tikkakoskella

Sähköinen kuntokortti
Muutama vuosi sitten Reserviläisurheiluliiton verk-

kopalveluun www.resul.fi/kuntokortti saatiin aikai-
seksi kaikille Reserviläisliiton ja Suomen Reserviup-
seeriliiton jäsenille henkilökohtainen sähköinen kun-
tokortti. Selvitettäessä miten hyvin palvelu on otettu 
käyttöön ilmeni, että kovin vähäistä on  sen käyttö. 
Keski-Suomen reserviläispiirin alueelta löytyi 27 kor-
tin käyttäjää! Veljespiirin lukua ei tätä kirjoitettaessa 
ollut käytettävissä, mutta vahvana olettamuksena on, 
että käyttäjien lukumäärä lienee samaa tasoa. 

Otetaanpa heti alkuvuodesta ryhtiliike kortin käyttä-
jien määrän lisäämiseksi. Palvelu on käyttäjilleen mak-
sutonta. Palveluun rekisteröidytään käyttäjäksi ensim-
mäisellä kerralla omalla jäsennumerolla ja sukunimel-
lä. Salasanana toimiva sukunimi kannattaa jokaisen 
muuttaa joksikin muuksi tietoturvan varmistamiseksi. 
 
Tätä kaikkea voit sähköisellä kuntokortilla tehdä:

- seurata omaa liikunta-aktiivisuuttasi
- saat tietoa ravitsemuksesta ja liikunnan merkityk-

sestä
- ampumapäiväkirjaan merkityt ampumasuoritukset 

saat tulostettua koonnokseksi, jonka voit varmennettu-
na esittää viranomaisille todistuksena ampumaharras-
tuksesi aktiivisuudesta

- jäsenyhdistykset ja piiritaso voivat koota seuranta-
tietoa jäsenistön liikunta-aktiivisuudesta palkitsemis-
ten perusteiksi

- ResUL valitsee vuoden reserviläisliikkujan sähköi-
sen kuntokortin kirjausten ja testipisteiden avulla.

Reserviläinen-lehti ryhtyy seuraamaan numerosta 
3/2013 alkaen piireittäin sähköiseen kuntokorttiin re-
kisteröityneistä käyttäjistä. RUL, RES ja ResUL pal-
kitsevat vuoden aikana kaksi kertaa rekisteröityneitä 
käyttäjiä. Tulokset julkaistaan Reserviläinen-lehdessä 
numeroissa 3 ja 7. 

Piiritasolla toiminnanjohtajat ovat valmiina anta-
maan apuaan kortin käyttäjille. Valtakunnan tasolla 
voit ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa ResUL:n toimin-
nanjohtaja Risto Tarkiaiseen (puh. 050 541 2007, risto.
tarkiainen@resul.fi) tai Raimo Ojalaan (puh. 050 568 
5360, raimo.ojala@gmail.com).

LIIKUNTA JA AMPUMASUORITUSTEN KIRJAA-
MINEN ANTAA ITSELLE OIKEAN KUVAN OMASTA 
TEKEMISESTÄ. SE TAHTOO KESKUTELUISSA LIP-
SAHTAA SUUREMMAKSI KUIN MITÄ KIRJANPITO 
NÄYTTÄÄ. 

Mihin se on unohtunut?

Muutokset ovat tulleet voimaan 
kansainvälisellä tasolla 1.1.2013 
alkaen. Toistaiseksi kuitenkin har-
kinnassa miten näitä sovelletaan 
kansallisella tasolla: osa varmaan 
totetutetaan sellaisenaan, osaan 
tulee jonkinlainen siirtymäkausi. 
Tässä muutokset sellaisina kuin ne 
ovat ISSF:n julkaisemassa sääntö-
kirjassa – kansallisten sääntöjen 
teko on vielä kesken tätä kirjoitet-
taessa.

Seuraavassa tärkeimmät Reser-
viläisliittojen ISSF-kiväärilaje-
ja (ilmakivääri, pienoiskivääri ja 
300m vakiokivääri) koskevat muu-
tokset

Välineitä ja varusteita 
koskevat muutokset

Ampumatakissa ei saa olla va-
semmassa kylkikappaleessa (oi-
keankätinen ampuja) vaakasuoraa 
saumaa tukikäden kyynärpään alla 
(tarkoittaako alla vai alapuolella – 
ei tietoa). Tämä sääntö tuskin tulee 
sellaisenaan voimaan kansalliselle 
tasolle. Ilmeisesti vaaditaan sään-
töjen mukaisuus näiltä osin uusis-
sa takeissa tai sallitaan ko. sauma, 
ellei siitä voi katsoa olevan ampu-
jalle hyötyä ylimääräisenä tukena 
tai jäykisteenä.  Jos tämä sääntö 
tuodaan kansalliselle tasolle sellai-
senaan, moni jättänee kilpailemi-
sen sikseen ennemmin kuin teettää 
vanhaan takkiinsa satojen eurojen 
korjauksen.

Ampumahousujen takamus-
vahvike on kielletty, mutta polvel-
ta saa käyttää kantapään ja taka-
muksen välissä kumista tai muusta 
joustavasta materiaalista valmistet-
tua pehmustetta, joka on mitoiltaan 
enintään 20x20cmx10mm. Nähtä-
väksi jää vaaditaanko takamusvah-
vikkeiden poisto myös kansallisel-
la tasolla ja jos niin millaisella ai-
kataululla.

Ampumakenkien pohjan muo-
don on seurattava ampumakengän 
muotoa. Kengän pohja (antura) 
saa ulottua enintään 5 mm kengän 
muodon ulkopuolelle. Kengänkär-
ki tai kantapää ei saa olla tasainen 
tai neliskanttinen. Hyvin todennä-
köistä, että kengän pohjien ylityk-
set tulevat leikattaviksi.

Ampumahousujen ja -kenkien 
käyttö makuuasennon erikoiskil-
pailussa (pienoiskivääri 60 ls ma-
kuu) on kielletty. Kolmiasentoisen 

kilpailun makuuosuudella saa am-
pumahousuja  ja – kenkiä käyttää. 
Kansallisella tasolla pitänee miet-
tiä miten menetellään ns. ”yhdiste-
tyissä-kilpailuissa”, joissa makuu-
kilpailun20 ensimmäistä lasketaan 
asentokilpailun makuuosuudeksi.

Muutokset kilpailun 
kulussa ja ampuma-
ajoissa

Kolmiasentoisen kilpailun am-
pumajärjestys on muutettu – ih-
metellä täytyy miksi. Uusien sään-
töjen mukaan ampumajärjestys on 
polvi-makuu-pysty.

Suurin muutos entiseen on se, 
että kilpailu ja kohdistuslaukauk-
sille on erillinen aika. Ennen kil-
pailua ampujalla on 15 min valmis-
tautumisaika, jonka kuluessa hän 
tekee viimeiset valmistelunsa ja 
saa ampua rajoittamattoman mää-
rän koelaukauksia. Kuivalaukauk-
sia saa ampua jo ennen tätäkin ai-
kaa sen jälkeen kun kilpailun joh-
taja on kutsunut ampujat paikoil-
leen. Kolmiasentoisessa kilpailussa 
saa lisäksi ampua asentojen välissä 
kohdistuslaukauksia ja ne sisälty-
vät ao. kokonaisaikaan.

Kannattaa huomata myös, että 
tuo 15 min valmistautumisaika on 
ennen kilpailuohjelmassa ilmoi-
tettua kilpailun alkamisaikaa. Siis 
ohjelmassa ilmoitettu kilpailun al-
kamisaika on kilpailulaukauksien 
alkamisaika.

Kilpailujen ajat eri lajeissa 
ovat seuraavat:

Ilmakivääri 60 ls 1h 15min
Ilmakivääri 40ls 50min
Pienoiskivääri 60ls mak. 50min
Pienoiskivääri 3x20ls 1h 45min
300m vakiokivääri   

    2h 15min (pahvitauluihin)
2h (elektronisiin tauluihin)
Pienoiskivääri 3x40ls
(ei res.-laji) 2h 45min  

Suoritusaikoja on siis kokonai-
suudessaan hieman lyhennetty ai-
emmasta. Pienoiskiväärillä ajat 
ovat 15min pidemmät, jos taulut 
vaihdetaan näyttösuojasta käsin tai 
käytetään taulun kuljettimia (tule-
luo-laitteet); kumpiakaan tapoja 
Suomessa ei varmaankaan enää ole 
käytössä 50m:n radoilla.

Turvalippu – Safety flag

Uusissa säännöissä edellytetään 
myös ns. turvalipun käyttöä. Tur-
valipussa on patruunan muotoinen 
osa, joka sopii aseen patruunape-
sään ja siihen liitetty riittävän nä-
kyvä (väri tulee olemaan ilmeisesti 
punainen) kankainen tai muovinen 
lippu, joka jää näkyviin kun aseen 
lukko suljetaan. Turvalippua on 
käytettävä aina paitsi silloin, kun 
on lupa ampua kuiva- tai kilpailu-
laukauksia.

Turvalipun käytön laiminlyön-
nistä saa varoituksen ja kehotuksen 
käyttää turvalippua. Seuraavasta 
rikkeestä kilpailija suljetaan kilpai-
lusta.

Ilma-aseissa ehkä vaaditaan 
koko piipun läpi ulottuva lippu 
(naru tms.), jolla osoitetaan, ettei 
piipussa ole luotia.

Muuta
Olympialajien finaalisäännöt 

ovat myös kokeneet perusteelli-
sen mullistuksen. Jatkossa finalistit 
aloittavat kilpailun nollilta eli pe-
ruskilpailulla ratkaistaan enää vain 
finaaliin pääsijät. Finaalien lauka-
usmäärät ovat kasvaneet: kolmi-
asentoisen finaalin voittaja ampuu  
41-45 laukausta sekä ilmakiväärin 
ja pienoiskiväärin makuun finalistit  
10-20 laukausta (+ mahdolliset tie-
breakit). Kolmiasentoisen kilpailun 
finaalissa ammutaan aiemmasta 
poiketen kaikista kolmesta asen-
nosta. Finaaliin loppuosalla on pu-
dotuskilpailuosuus, jossa aina tie-
tyn laukausmäärän jälkeen viimei-
senä oleva pudotetaan pois kunnes 
voittaja on selvillä. Kolmiasentoi-
sessa kilpailussa pudotuskilpailu 
on viimeisessä eli pystyasennossa.

Lisäksi ainakin pienoiskiväärin 
60ls makuukilpailussa ja ilmaki-
väärikilpailuissa on aikomus siir-
tyä desimaalitarkkuuteen osumi-
en määrityksessä peruskilpailussa, 
jotta tasatuloksia tulisi vähemmän. 
Vuoden 2013 maailmacupin kilpai-
luissa on tarkoitus kokeilla menet-
telyä.

Kilpa-ammunnan sääntömuutoksia
Kansallisen tason muutokset voimaan 1.4.2013

Teksti: Jari Lehtinen
Ilma-asekilpailuissa vaadittaneen 1.4.2013 jälkeen aseen piipun läpi ulottuva lanka silloin kun ase 
on pöydällä. Kuvassa demonstaraatio tulevan kauden sääntömuutoksesta sovellutttuna
ilmapistooliin.

ILMA-ASEMESTARIT 
ILMAPISTOOLI 
SARJA H 
1. Teemu Lahti Saarijärvi  RES 572 
SARJA H50 
1. Hannu Räsänen  Jyväskylä  RES 369 AE 
SARJA H60 
1. Kari Löfgren Jyväskylä  RUP 362 
SARJA H70 
1. Antti Weijo Luhanka  RES 364 AE 
SARJA H75 
1. Erkki Vesamaa Jyväskylä  RES 334 AE 
SARJA D 
1. Sirkka Ylistö  Jyväskylä  RES 343 AE 
SARJA D50 
1. Sirkka Ylistö  Jyväskylä  RES 347 AE

ILMAKIVÄÄRI 
SARJA H 
1. Jari Lehtinen Vaajakoski RES 578 
SARJA H50 
1. Jari Lehtinen Vaajakoski  RES 388 
SARJA H60 
1. Kari Hallila Ääneseutu  RES 359 
SARJA H70 
1. Pertti Harju Luhanka   RES 337

Hannu Räsänen punnit-
see ilmapistoolin liipai-
suvastusta. Kädet ovat 
tukevasti pöydällä. 

Kelpaa esimerkiksi ampu-
makilpailujen toimitsijoille.

 ”Veljeä ei jätetä, 
nuoria ei unohdeta”

Kansallinen veteraani-
päivä on järjestetty vuodes-
ta 1987 alkaen. Jyväskylän 
kaupunki on saanut järjes-
tettäväkseen Kansallisen ve-
teraanipäivän valtakunnal-
lisen pääjuhlan lauantaina 
27.4.2013. Juhla järjestetään 
Jyväskylän Paviljongissa.

Pääjuhlan juhlapuheen 
pitää tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö. Juhlapäivän 
27.4. ohjelma lyhyesti: klo 
10.00 lipunnosto ja hartaus, 
klo 11.00 veteraanien lounas 
ja klo 13.00 alkaen pääjuhla.

Paviljongissa on myös 
oheisohjelmaa kuten puolus-
tusvoimien, poliisin ja pelas-

tuslaitoksen kalustonäyttely 
ja muita näyttelyjä. Edellise-
nä iltana 26.4. Paviljongissa 
järjestetään klo 18 aseveli-il-
ta. Veteraanit ovat myös sin-
ne lämpimästi tervetulleita.

Pääjuhla ja oheisohjelmat 
ovat kaikille avoimia ja nii-
hin on vapaa pääsy.

Veteraaneille järjestetään 
juhlaan kuljetukset Keski-
Suomen kunnista.

Reservipiirit ovat valmis-
tautuneet tukemaan reservi-
läisten kuljetuksia Viitasaa-
ren ja Jämäsän suunnista.

Lämpimästi tervetuloa 
juhlimaan kansallista vete-
raanipäivää!

Kansallisen veteraanipäivän
pääjuhla Jyväskylässä

Teksti: Tapio Paappanen
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Talvisotaa pakoon
Laatokan Mantsista

Tulevan kesän sotahistoriallinen retki Rukajärven, Karhumäen, Po-
ventsan ja Petroskoin suuntaan on viilattu toteuttamiskuntoon. Aikai-
semmin kerrottu ohjelmarunko pitää pääosin paikkansa, mutta majoi-
tusjärjestelyjen vuoksi on ajankohtaa jouduttu aikaistamaan neljällä 
päivällä alkuperäissuunnitelmasta. Retki tehdään 3.-6. 6., viikonpäivät 
maanantaista torstaihin.

Matkareitille kertyy kokonaispituutta noin 1800 km eli Jämsä-Jyväs-
kylä-Kuopio-Kajaani-Kuhmo-Vartius (raja)-Kostamus-Rukajärvi-Sekee-
Karhumäki-Poventsa-Kontupohja-Petroskoi-Vieljärvi-Lemetti-Sortavala-
Niirala (raja)-Joensuu-Varkaus-Jyväskylä-Jämsä.

Matkaohjelma: 
Maanantai 3.6..: 
Lähtö Jämsästä klo 05.00 em. reittiä Kuhmoon, jossa lounas ennen 
Vartiuksen raja-asemaa. Kostamuksessa yöpyminen hotelli Fregatissa 
ja sen mökeissä 2 h huoneissa. Saunomistakin on tarjolla. Päivällinen ja 
aamiainen hotellissa. 
Asiat: Kuhmon taistelut, Karjalan tasavalta ja 14. D:n (Raappana) 
hyökkäys 1941. Päivän ajomatka n. 570 km.

Tiistai 4.6.: 
Lähtö klo 9.00 reitille Tiiksi-Rukajärvi-Segeza (Sekee)-Karhumäki. 
Päivällinen, yöpyminen ja aamiainen hotelli Onezhkajassa. 
Asiat: 14. D:n hyökkäys Rukajärvelle, Rukajärven, Sekeen, Karhumäen 
ja Poventsan valtaukset 1941. Stalinin kanava ja haudat, Krivin taistelut 
1941 ja irtautuminen 1944. Päivän ajomatka n. 350 km.

Keskiviikko 5.6.: 
Lähtö klo 9.00 Kontupohjaan ja Petroskoihin. Päivällinen, yöpyminen ja 
aamiainen hotelli Severnajassa (Pohjola). 
Asiat:  Kontupohja ja sen valtaus, Kivatsun kosket, Petroskoi ja sen 
valtaus. Päivän ajomatka n.175 km.

Torstai 6.6.: 
Lähtö klo 8.30 paluureitille Petroskoi-Prääsä-Vieljärvi-Sortavala-
Värtsilä-Joensuu-Varkaus-Jyväskylä-Jämsä. 
Asiat: Taistelut välillä Petroskoi-Lemetti, Lemetin motti ja Sortavalan 
kaupunki.  Ajomatka n. 670 km.

Mitä rahalla saa ?
Turistihinnat Venäjällä hivuttautuvat vuosi vuodelta ylöspäin. Matkan 

kokonaishinta henkeä kohti on 40:n lähtijän mukaan laskettuna n. 500 €  
ja 30 lähtijän mukaan n. 60 € kalliimpi, joten tavoitteena on saada 40 mat-
kalaista kasaan. 

Matka on kokonaispaketti, jonka hintaan sisältyvät kuljetukset hyväta-
soisella bussilla, hotellimajoitukset  2h huoneissa, päivälliset ja aamiaiset 
hotelleissa, lounaat  matkapäivinä, viisumikulut (60-70 €) sekä asiantun-
tijaoppaan palvelut.

Oppaana toimii tälläkin matkalla evl.evp. Hannu Koskinen ja matkan-
johtajana piirien veteraani- ja perinnetoimikunnan puolesta Pertti Rahi-
kainen.

Sota- ja kulttuurihistoriallisilla retkillä luovutettuun Karjalaan on jo pit-
kät perinteet. Aluksi käytiin muiden järjestäjien  vetovastuulla, mutta jo 
yli kymmenenä kesänä reissut on tehty reservipiirien omana tuotantona.

Kesäkuisesta retkestä kiinnostuneet voivat ilmoittautua 15.4. mennessä 
sähköpostilla os. pertti.rahikainen@pp.inet.fi.  Tarvittavat tiedot ovat nimi, 
osoite, puhelinnumero ja kyytiintulopaikka (huom. reitti). Ilmoittautua voi 
myös postitse em. henkilölle os. Varvikontie 4, 42100 Jämsä.

Matkaan lähtijät tulevat saamaan tarkemmat aikataulut ja ohjelmat las-
kutuksen yhteydessä.  Tärkeä huomioitava on Venäjän viranomaisten vaa-
timus, että passin tulee olla voimassa 6 kuukautta matkan päättymisen jäl-
keen.

Aikaisempaan tapaan retkelle ovat tervetulleita kaikki veteraani- ja 
maanpuolustusjärjestöjen ja –kiltojen jäsenet, sotilaat ja muutkin luovute-
tun Karjalan kulttuurista ja sotahistoriasta kiinnostuneet henkilöt ikään ja 
sukupuoleen katsomatta.

Tervetuloa mukaan !
Pertti Rahikainen                     
0400-259469   Kuvat: Tapio Paappanen ARPS

Rukajärven retki aikaistuu hieman

Kontupohjan jäähallin pihan suihkulähteet.

Poventsa. ”Ihmiset, älkää surmatko toisianne.”

Kivatsun putoukset.”Petroskoin kalastuksenvalvoja.”

Elokuussa viime kesänä erään sotahistorian retken osallistujat rantautuivat Laatokan Mantsinsaareen. 
Retkeläisten joukossa oli saaressa syntyneitä ja siellä asuneita henkilöitä. Anttolalalainen opettaja Pekka 
Jormalainen kertoi kokemuksistaan kun  saaresta tuli lähtö Talvisodan alta. Siskokset Raisa Happonen ja 
Maija Saarinen (os. Kima), muistelivat mitä pienen tytön mieleen on jäänyt noista ajoista 73 vuotta läh-
dön jälkeen.     

Elämä Mantsinsaaressa oli hy-
vin rauhallista ennen sotia. Ko-
deissa ja pelloilla aherrettiin ja 
Laatokalla kalastettiin. Sanoma-
lehti Laatokka toi tärkeimmät uu-

tiset maailman tapahtumista. Ra-
diot olivat perheissä hyvin harvi-
naisia.  Vuoden 1939 kesä oli hy-
vin lämmin. 

Pekka Jormalainen 
muisteli

Sodan syttyminen tuli yl-
lätyksenä. Pekka Jormalai-
sen isä tuli 30.11.1939 kotiin 
Tulemalta huoltolautakun-
nan kokouksesta kesken päi-
vän. Kokous oli keskeytetty 
sodan takia. Tuleman pitä-
jän rajakylistä oli tullut tien 
täydeltä väkeä itkien ja ollen 
hyvin huolissaan. He vaelsi-
vat nyytit kainaloissaan kohti 
Salmia. Levottomuus valtasi 
mielet. 

Illalla ihmiset kokoontui-
vat kirkkoon hartaushetkeen, 
jonka toimitti sotilaspasto-
ri Paavo Saarikoski. Tämä 
palvelus jäi viimeiseksi tässä 
kirkossa, koska se tuhoutui 
tammikuussa 1940.

Pekka Jormalainen oli 
13-vuotias kun 1.12.1939 
kaksi sotilasta tuli hänen ko-
tiinsa tuomaan kylmän käs-

kyn, että naisten, lasten ja van-
husten on lähdettävä ja oltava klo 
11 mennessä saaren pohjoispäätä 
lähellä olevassa Koivuniemessä. 
Tuossa vaiheessa normaali kul-
kuyhteys olisi mennyt Salmiin, 
mutta se oli jo sotatantereena sii-
nä vaiheessa. Mukaan sai ottaa 
vain välttämättömän vaatetuksen 
ja eväät. Kaikki muu tavara piti 
jättää kotiin.

Isä kuljetti hevosella Koivu-
niemeen, josta kalastusveneellä 
Uuksalonpäähän ja sieltä kuor-
ma-autoilla kohti Uuksun rauta-
tieasemaa. Ilmavaaran takia jou-
duttiin useampaan kertaan maas-
toutumaan. Salmi-Pitkäranta tiel-
lä oli täydellinen kaaos. Tie oli 
täynnä sodan jaloista matkaavia 
naisia, lapsia ja vanhuksia. Pie-
nen pojan mieleen jäi näky va-
kavista sotilaista ja tilanne tuntui 
jännittävältä. Uuksusta matka jat-
kui rautateitse Varkauteen, josta 
linja-autolla Leppävirran kirkolle 
ja edelleen Näädänmaalle syrjäi-
seen Haapamäen kylään. Lotat ja 
muut vapaaehtoiset huolehtivat 
evakoista tarjoten ruokaa ja ma-
joitusta kouluihin ja seurojenta-
lolle.

”On suurenmoinen asia päästä 

käymään kotisaaressa ja Valamossa”, 
totesi 86-vuotias Pekka Jormalainen 
päättäen tarinansa ja suunnaten kat-
seensa ulapalle istuen tukevasti Laa-
tokan laineiden sileäksi hiomien ran-
takivien keskellä. 

Siskokset muistelivat
Maija Saarinen oli 6-vuotias tyt-

tö marraskuun lopulla 1939. Äiti oli 
puolustusvoimien palveluksessa. Ko-
tiin tuli viesti, että mukaan vaan se 
mitä jaksaa kantaa. Lähtö oli nopea. 
Ensimmäinen tavoite oli Salmin rau-
tatieasema, jossa ihmiset nousivat 

härkävaunuihin. Juna toi Varkauteen. 
Sieltä matka jatkui edelleen Leppä-
virralle Honkamäen tilalle. Siellä 
oli uskovainen ja kiltti isäntä, joka 
lauloi paljon virsiä. Niistä on jää-
nyt mieleen virsi numero 408 ”Her-
raa hyvää kiittäkää”. Elämä vei äidin 
työn myötä Kemijärvelle, josta tultiin 
Karjalaan takaisin, kun jatkosodassa 
oli asemasotavaihe. Vuoden 1942 ke-
väällä tultiin Mantsiin. Siellä oloaika 
jäi lyhyeksi, koska sota pakotti kesäl-
lä 1944 lähtemään lopullisesti.

Raisa Happonen oli 9-vuotias kun 
lähdettiin evakkotaipaleelle. Hänelle 
on jäänyt mieleen leipäpaketti, jota 
hänen piti kantaa. Paketti tuntui ras-

kaalta. Molemmat siskoksista muis-
tavat Mantsinsaaren rannikkotykit. 
”Meillä oli turvallista asua , kun oli 
tykit”, totesivat Maija ja Raisa. Sil-
loin kun rannikkotykistö harjoitteli, 
piti kotitalon ikkunat avata, etteivät 
ne olisi rikkoutuneet aseiden paine-
vaikutuksesta.

Mantsinsaaren rannassa kumpikin 
siskoksista jäi pohtimaan, että oliko 
tämä ranta näin kivistä. Myös enti-
sen kodin ympäristö näytti muuttu-
neen tykkiasemien läheisyydessä. 
”Nyt tämä on nähty”, totesivat Maija 
ja Raisa.

Teksti ja kuvat: Tapio Paappanen

Raisa Happonen ja Maija Saarinen 
rentoutuivat Mantsin rannan metsi-
kössä.

Pekka Jormalainen ihailee Laatokan upeaa ulappaa elokuun 18. päivänä 2012 Mantsinsaaren rannassa.
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Uudenvuodenaattona Pioneerirykmentissä käännet-
tiin yksi historian lehti aamulla kello 9. Keski-Suomen 
Pioneeripataljoonan komentaja everstiluutnantti Juha Pöl-
länen luovutti ja everstiluutnantti Juha Helle vastaanotti 
pataljoonan mustan lipun ja samalla pataljoonan komen-
tajan tehtävät. Kyseessä oli viimeinen komentajanvaihto 
Keski-Suomen Pioneeripataljoonassa. Juha Pöllänen siir-
tyi reserviin täysin palvelleena ja seuraajansa Juha Helle 
luotsaa pataljoonan uuteen asentoon ja uusille paikkakun-
nille vuoden 2014 loppuun mennessä.

Pataljoonan organisaatiossa vuoden vaihteessa tehtiin 
muutos, joka ennakoi vuoden 2014 tapahtumia. Perusyk-
siköistä Aliupseerikoulu lakkautettiin 4.1.2013. Aliupsee-
rikoulutus kuitenkin jatkuu pataljoonassa toisella tavalla 
järjestettynä. Jäljelle jääneet kolme perusyksikköä ovat 
1. ja 2. Pioneerikomppania sekä Suojelukomppania. Täl-
lä tavoin ennakoidaan jo sitä miten pataljoonan toiminnot 
tullaan siirtämään muille paikkakunnille vuoden 2014 jäl-
kipuoliskolla.

Everstiluutnantti Juha Pöllänen aloitti upseerin uran-
sa 1983 KSPionP:ssa ja hän ehti työskennellä Keuruul-
la kymmenen vuotta ennen ensimmäistä siirtoa Lohjalle 
Uudenmaan Sotilasläänin Esikuntaan ja sittemmin Me-
rivoimien Esikuntaan Helsinkiin ja Turkuun. Viimeiset 
2,5 vuotta hän palveli pataljoonan komentajan tehtävässä 
KSPionP:ssa.

Uusi komentaja, everstiluutnantti Juha Helle, aloitti up-
seerin uransa myös Keuruulla 1990-luvun alussa. Hän on 
toiminut aiemmin mm. Maanpuolustuskorkeakoulun tak-
tiikan opettajana ja saapui syksyllä Afganistanista takaisin 
Suomeen. Nykyinen tehtävä on hänelle määräaikainen ja 
haastava, koska lyhyessä ajassa on organisoitava palkatun 
henkilöstön uudet tehtävät ja tulevat palveluspaikkakun-
nat kunkin yksilön kodalla uuteen asentoon. Samaan ai-
kaan pataljoonassa palvelevien varusmiesten koulutus on 
pystyttävä pitämään korkealla tasolla kesään 2014 saakka.

Rakennemuutos etenee myös Pioneerirykmentissä
KSPionP:ssa komentajan vaihdos 31.12.2012

KSPionP:n varusmiehet komentajan vaihdoksessa perinteiset yksikköviirit mukanaan. 
Etulalalla 1./KSPionP:n yksiköviiri.

Evl Juha Pölläsen esitti kiitoksensa viimeisen kerran virkapuvussa.

Everstiluutnantti Juha Pöllänen (vas.) ja everstiluutnantti Juha Helle saapuvat tehtävien vaihtotilaisuuteen.

Teksti ja kuvat: Tapio Paappanen

Keuruun Kalettomalla toimiva varikko lakka-
si vuoden ensimmäisenä päivänä olemasta varikko. 
Maavoimien materiaalilaitoksen organisaatio muuttui 
vuoden alussa siten, että Koeampumalaitos ja Räjäh-
delaitos lakkautettiin ja tehtävien hoitoa jatkamaan pe-
rustettiin Räjähdekeskus. Räjähdekeskukseen kuuluu 
Ähtärissä sijaitsevan hallinto-osaston lisäksi tekninen 
osasto, joka toimii neljässä toimipisteessä; Keuruulla, 
Ähtärissä, Haapajärvellä ja Niinisalossa.

Insinöörimajuri Pekka Sarja viimeinen 
varikon päällikkö

Keuruun varikon päällikkönä viimeiset viisi vuotta 
toiminut insinöörimajuri Pekka Sarja katsahtaa työ-
huoneensa seiniä kiertävää valokuvien sarjaa entisistä 
päälliköistä ja pioneerikenraaleista. Keuruun varikon 
päällikkö oli lajinsa viimeinen, sillä varikkoa ei enää 
ole. 

– Olin neljästoista ja samalla viimeinen varikon 
päällikkö, ja ensimmäinen insinöörin koulutuksen saa-
nut erikoisupseeri.

Työt kuitenkin Kalettoman alueella jatkuvat lähes 
entiseen malliin, tosin kuusi henkilöä joutui jättämään 
tehtävänsä Kalettomalla. Vuoden alussa henkilöstön 
vahvuus oli 29.

– Kuudesta nyt työnsä varikolla lopettaneesta vain 
yksi jäi työttömäksi. Muut työllistyivät muihin tehtä-
viin muun muassa Tikkakoskelle, Niinisaloon ja Ähtä-
riin Pekka Sarja sanoo.

 

Varikon päälliköstä tuotantopäällikkö
Vuoden alussa varikon päällikön titteli vaihtui tuo-

tantopäälliköksi, jonka vastuualueena on mm. räjähde-
turvallisuus. 

– Varikon tontti jakautui kahtia. Täällä toimii nyt Rä-
jähdekeskuksen Teknisen Osaston Keuruun toimipis-
te ja Länsi-Suomen huoltorykmentin Varasto-osaston 
Keuruun varasto. Varaston päällikkönä toimii kapteeni 
Hannu Tastula.

Käytännössä räjähdekeskuksen teknisen osaston 
tehtävänä on huoltaa ja ylläpitää pioneerialan räjähtei-
tä ja huoltorykmentti puolestaan varastoi puolustusvoi-
mien materiaalia.

Muutokset Kalettomallakaan eivät suinkaan tähän 
lopu, kun puolustusvoimat käy läpi suurta rakenne-
muutosta. Näillä näkymin Kalettomalla on vuonna 
2015 enää 18 työpaikkaa.

Varikko perustettiin Kalettomalle vuonna 1940. Vie-
lä vuonna 2000 varikolla oli yli sata työntekijää. Pio-
neerivarikon nimi poistui käytöstä jo viisi vuotta sitten. 

Pari viimeistä vuotta on ollut Sarjan mukaan aika 
haipakkaa. Kun pitkään työssä olleita työkavereita on 
pitänyt siirtää muualle, oli päällikön ikävä velvollisuus 
toimeenpanna käskyt.

– Kun vuonna 2008 tulin tähän päällikön työhuonee-
seen, en arvannut mihin homma lopulta päättyisi, Pek-
ka Sarja toteaa.

Hän aloitti työt varikolla jo vuonna 1985 ja on toi-
minut pääasiassa asiantuntijatehtävissä räjähdealalla.

Pioneerivarikko - Keuruun Pioneerivarikko - Keuruun Varikko
Vuoden 2013 alusta Räjähdekeskuksen Keuruun toimipiste - vuonna 2015 jäljellä enää 18 työpaikkaa

Insinöörimajuri Pekka Sarja työhuoneessaan viimeisenä varikon päällikkönä. Työhuoneen sei-
nällä pioneeriaselajin kenraalikunnasta Sarlin, Vainio Bonsdorf ja Arimo katselevat vakavail-
meisinä maailman menoa.Teksti ja kuvat: Tapio Paappanen
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Tulkkina ihmisen ja tietotekniikan välissä 
www.relator.fi

Sepänkatu 14, 40720 Jyväskylä

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

Kun hinta 
ratkaisee

Vapaaherrantie 11
JYVÄSKYLÄ

p. 0290 801 640

www.minimani.fi

TURVALLISUUSPOLITIIKAN 
KOULUTUSTA 

 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 

Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikkö järjestää 
valtakunnallisen

Turvallisuuspolitiikan erikoiskurssin nro 47
21.-24.11.2013 Tikkakoskella. 

 
Pääluennoitsijana on  

VTT, eversti evp Pekka Visuri.  

Tarkempia tietoja ja ilmoittautuminen
osoitteessa 

www.mpk.fi/keski-suomi.
 

Puhelimitse Kari Kilpeläinen, puh 040 486 3254.  

Keski-Suomen reservipiirien paikallisiin mestaruuskilpailuihin on saa-
tu uusi palkintomitali. Se on otettu käyttöön tammikuussa Tikkakoskel-
la toteutetussa piirin ilma-asemestaruuskilpailuissa. Mitalin suunnittelun 
pohjana on käytety vuonna 1988 Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön 
pääoman kartuttamiseen myytyä mitalia. Mitalin nykymuodon on suun-
nitellut ja mitalia valmistaa Palkintopaja Ky. Kilpailujen järjestäjät saavat 
tarvitsemansa mitalit piiritoimistolta ottamalla yhteyttä toiminannanjohta-
jiin. Kuvassa oikealla hopeinen ja pronssinen mitali.

Teksti ja kuva: 
Tapio Paappanen

Uusi mitali käyttöön

Välähdys
ampumaradalta

Matti Hyvärinen ampuu Winchester De-
fender haulikolla. Ampumapaikkana Jämsän 

Vierumäen ampumarata.

Kuva: Juha Hyvärinen

Kertausharjoitusten määrä tulevina vuo-
sina on tarpeeseen nähden aivan liian pieni. 
Reserviläisliitto on huolissaan reserviläis-
ten sotilaallisten taitojen, erityisesti am-
pumataidon säilymisestä. Tämän vuoksi 
Reserviläisliitto kannustaa piiriensä jäsen-
yhdistysten jäseniä ylläpitämään itse omia 
sotilaallisia taitojaan muun muassa osallis-
tumalla Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen kursseille.

Keski-Suomen Reserviläispiiri suosit-
telee, että keskisuomalaiset reserviläiset 
osallistuisivat kevään aikana Ammunnan ja 
ammunnan johtamisen peruskurssille sekä 
Ammunnan peruskurssille.

Ammunnan ja ammunnan johtamisen 
peruskurssilla kurssilainen saa perustiedot 
oikeasta ampumatekniikasta ja turvallises-
ta aseenkäsittelystä sekä valmiuden turval-
liseen ammuntojen johtamiseen siviili- ja 
reserviläisaseilla.

Ammunnan peruskurssin tavoitteena on, 
että sen hyväksytysti suorittanut on tiedol-
lisesti ja taidollisesti tasolla, joka oikeuttaa 
itsenäiseen ammunnanharjoitteluun. Perus-
tutkintoon liittyvät kokeet hyväksyttävästi 
suorittanut ampuja saa ampumakortin. Am-
pumakortilla on mahdollista hakea aseen 
hankkimislupaa poliisiviranomaiselta.

Kurssille mars!

Jouko Hyppönen

Jyväskylän Akateemiset Reserviupseerit ja Keski-Suomen Reserviup-
seeripiiri järjestävät kaikille avoimen toimintapäivän Jyväskylän harjulla 
20.4.2013 kello 12–17.

Osanottajat käyvät läpi toimintarasteja, joissa on erilaisia tehtäviä. Am-
muntarastilla ammutaan Eko-(laser)aseella, tunnistusrastilla pitää tunnis-
tat esineitä, kuvissa tai luonnossa. Käsikranaatinheittorastilla pitää heittää 
harjoituskäsikranaatti, ensiapurastilla on ensiaputehtävä.

Lisäksi joutuu arvioimaan etäisyyttä eri maastonkohtiin, arvio todenne-
taan heti etäisyysmittarilla.

Suojavahvuusrastilla arvioidaan kuinka paljon mitäkin materiaalia tar-
vitaan suojaamaan rynnäkkökiväärin luodilta. Hätäpuhelurastilla harjoi-
tellaan hätäpuhelun soittamista.

Tervetuloa toiminnan pariin! 

Kaikille avoin toimintapäivä

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

– Vakaasti väylällä –
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Mobilistien 40. Talwiajot 
keräsi helmikuun ensim-
mäisenä viikonloppuna noin 
230 vanhaa pyörillä kulkevaa 
kulkupeliä Jyväskylään. Osa 
osallistujista osallistui per-
jantai-illan pimeän ajoon ja 
extreme -majoitukseen.
 Kun mobilistit hyväksyivät 
tarjouksemme marraskuussa, 
aloitimme Talviajojen Ext-
reme osuuden  järjestelmäl-
lisen suunnittelun Korhosen 
Anitan johdolla. Tarjousvai-
heessa olimme jo selvittäneet 
mistä teltat, telttasauna ja 
polttopuut saadaan. Hyvin 
yksityiskohtaisesti paneu-
duttiin kaikkiin ruokailua, 
majoitusta, saunomista, tal-
koolaisia ja vastuukysymyksiä 
koskeviin kysymyksiin.  Kä-
vimme vielä porukalla tutus-
tumassa Killerin raviradalle 
sijoittuvaan extreme -majoi-
tuskohteeseen, tallikahvion 
varustukseen sekä mietimme 
siellä käytännön toteutusta. 
Mobilistien tapahtumapala-
vereissa meidän osuutemme 
asiat tulivat Anitalta selkeästi 
ja perustellusti esitettyä. Jopa 
niin hyvin, että mobilistit 
alkoivat jo kysellä, että eikö 
meiltä löytyisi vielä toimijoita 
varsinaisen tapahtuman ras-
teille. 

Osuutemme Killerillä alkoi 
jo puolilta päivin perjantaina 
telttojen pystytyksellä. Oman 
haasteensa työhön antoi jäi-
nen maa. Porakonetta käyt-
täen metalliset tapit saatiin 
maahan, suojat tappien pää-
hän ja turvanauhat paikoil-
leen. Sitten alkoikin telttojen 
lämmitys, ruokaryhmän työ-
vuoro, ja paikkojen viimeis-

Jyväskylän Maanpuolustusnaiset antoivat näytteen toiminta-
taidoistaan Mobilistien 40. Talviajoissa. Järjestimme Talvi-
ajojen Extreme -ryhmälle ruokailut, yöpymisen puolijoukkue-
teltoissa ja saunomismahdollisuuden telttasaunassa. 
Tämä jos mikä oli hyvää harjoittelua poikkeusolosuhteissa toi-
mimisesta ja etukäteissuunnittelun merkityksestä.

telyt. Vähitellen majoittujat 
tulivat telttasänkyineen ja oli 
niitäkin sissejä, jotka tulivat 
pelkän makuualustan ja ma-
kuupussin kanssa. 

Illan ohjelmassa vierailla oli 
pimeän ajo, ruokailu, seurus-
telua, saunomismahdollisuus, 
makkaranpaistoa kodalla sekä 
yöpyminen puolijoukkuteltas-
sa. Majoittujien lisäksi alueel-
la oli FTv5 Strömsö ohjelman 
kuvausryhmä, järjestäjien edus-
tajia ja kuvaajia. 
Siinä sai napakasti toimia, että 
kaikki asiat sujuivat jouhevasti. 
Yöllä järjestyksenvalvojien ja 
kipinänaisten vuorot olivat pit-
kiä, mutta niistäkin selvittiin. 
Kipinävuoro jännitti minua 
ainakin etukäteen, kuinka 
sitä pystyy torkkumatta is-
tumaan neljä tuntia ja saako 
puut lisättyä kaminaan niin 
hiljakseen, ettei kolahda. 
Turhaan sitä jännitti - olim-
me saaneet hyvää opastusta. 
Oli hyvin äidillinen olo val-
voessa majoittujien unta ja 
kuunnellessa yön ääniä. Aa-
muherätys oli mukava antaa 
ja kutsua porukka aamupa-
lalle! Oma porukkamme vir-
kistyi siitä sitten purkamaan 
telttoja ja tehtävärasteille.

Vaikka tehty työrupeama 
vaati meiltä todellisen voi-
manponnistuksen, olimme-
tyytyväisiä tehtyyn työhön ja 
siitä saatuun palautteeseen. 
Olimme yksimielisiä siitä, 
että tämäntyyppisissä tapah-
tumissa voimme kehittää 
toimintataitojamme ja saada 
yhdistyksellemme lisää toi-
mintaedellytyksiä.

– Eila Keinonen

Toimintavalmiuksien harjoittelua

Maanpuolustusnaiset Jyväskylä

“Maanpuolustusnaisten toiminta tapahtumassamme oli 
esimerkillisen hyvää, täsmällistä ja aikaansaavaa” 

Keski-Suomen Mobilistit ry.  
psta Matti Mattila

Kuvassa XXXX -talviajojen tapahtumakarttaa 
tutkimassa Anita Korhonen. 

 Ju
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Maanpuolustusnaiset 

Kuusenkerkkäkurssi 7.– 8.6.2013
Koulutuspaikka Keski-Suomen KOTU-yksikkö.
Kurssiohjelma www.mpk.fi   Ilm 19.5. mennessä.

Valtakunnallinen Nasta-harjoitus
SINISIIPI 17.–19.5. Säkylässä
Ilmoittautuminen päättyy 19.4. Osa kursseista jo täynnä.
PYRSTÖ 13.–15.9. Pirkkalassa
Ilmoittautuminen alkaa 20.5. ja päättyy 16.8.

Lisätietoja: www.naistenvlmiusliitto.fi

Valtakunnallinen
HATTU-JOTOS 18–19. 5. HATTULASSA
Ilmoittautuminen viimeistään 19.4. Lisätietoja www.maan-
puolustusnaiset.fi ja maanpuolustusnaisten facebook  sivuilta

Yhteistyössä Kotu-yksikön kanssa 
Seremonia- ja Lipunkantokurssi
25.3.2013 klo 17-21. Info www.mpk.fi 

Keurusseudun Maanpuolustusnaiset järjestävät Keuruulla
NAISTEN ILTA 12.4. klo 18 Pappilan Pidoissa.  
T. Rasinmäen luento ”Tavallisimmat jalkaongelmat ja niiden 
ehkäisy ja hoito” Annulin muotinäytös ja ltapala 19 e, ilmoit. 
6.4. mennessä  040 724 0754, irma.kajarinne@gmail.com 

Telttasaunassa viihdyttiin. Erityisesti ulkomaiset autokunnat   
olivat ihan fiiliksissä aamuyölle saakka. 

Tapahtumia

Naisten Valmiusliiton 
Keski-Suomen alueneuvottelukunta

Naisten Valmiusliiton puheenjohtajien  vaihtotilaisuuteen 18.1. 
Helsingissä osallistui myös aktiivinen Keski-Suomen alueneu-
vottelukunnan naisjoukko. Kuvassa vasemmalta Pirjo Kunnari, 
ylijohtaja Anneli Taina (jättävä puheenjohtaja), uusi puheen-
johtaja kansanedustaja Anne Holmlund, Kaija Koponen, Seija 
Asunto, ja Sanni Kankainen.

Talkoolaisia tarvitaan!

Vuosikokoukset

Tule talkoolaiseksi Kansallisen veteraanipäivän
järjestelyihin. Nyt meitä vielä tarvitaan!

26.4. Aseveli-ilta Paviljongissa, työaika klo 15–23
- tarvitaan naisia salin puolelle
27.4. Lounas Paviljongissa, työaika klo 9–15
- talkoolaisia ruuan jakeluun salissa ja keittiöön

Ilmoittaudu mukaan talkoovastaava Markus Latvalalle   
Puhelin (014) 266 1663,  markus.latvala@jkl.fi

www.jyvaskyla.fi -> tapahtumat -> veteraanipaiva

Maanpuolustusnaisten Jyväskylän 
yhdistyksen kevätkokous 21.3. klo 17.30
Yrittäjän Kumppanitalo, Sorastajantie 6 II krs, Jyväskylä 
Järjestelyt Eila Keinonen 050 558 3957

Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen 
piirin kevätkokous 26.3. klo 18
Telkäntie 3, 1krs:n kerhohuone klo 18. (Halssila, Jyväskylä)  
Järjestelyt Tiina Ronkainen 040 577 9336

Naisten Valmiusliiton alueneuvottelukunta
15.4.2013 klo 18 Veteraanitalo Jyväskylä 
Järjestelyt Kaija Koponen 040 5428 456

Uutta: Maanpuolustustyötä tekevät naisjärjestöt www.ksrespiirit.fi -sivulla!

Maanpuolustuskoulutus 
Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikkö 

Koulutuspaikkana on Ilmavoimien Teknillinn koulu 
Hallissa. Kurssin hinta on 40 e + alv 0%

Ilmoittautumiset 31.3.2013 mennessä  ja lisätietoja 
www.mpk.fi -> kurssikalenteri -> Länsi-Suomi –> Keski-
Suomen alueen koulutustapahtumat.

Varusmiespalvelukseen 
hakeneille tai hakeutu-
ville sekä muuten puo-
lustusvoimien toimin-
nasta ja vapaaehtoisesta 
maanpuolustustyöstä 
kiinnostuneille naisille

Intti tutuksi naisille ja muu vapaaehtoinen 
maanpuolustus 27. - 28.4. Hallissa

Järjestelyt:
 Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piiri  ja
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LÄNSI-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA
TUKIYKSIKKÖ (KSKOTU)

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

KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA TUKIYKSIÖN KURSSITARJONTA HUHTI-SYYSKUU 2013

1. Puolustusvoimien tilaama koulutus (veh)

KURSSIN AJANKOHTA KURSSI PAIKKA

06.4. ja 07.04.2013 Esikuntatyöskentelyn kurssi (yhtymän suunnitelun perusteet) Tikkakoski

19.- 21.04.2013 Yksittäisen taistelijan taidot (ICCS-kurssi) Tikkakoski

27.- 28.04.2013 Kevät-Halli: Perustamiskeskuskurssi Halli

27.- 28.04.2013 Kevät-Halli: LKP-upseereiden kurssi Halli

27.- 28.04.2013 Kevät-Halli: Patrian VAP-henkilöstön kurssi (suljettu,tilattu kurssi) Halli

04.- 05.05.2013 Asutuskeskustaistelukurssi Keuruu

18.-19.05.2013 Taisteluensiapukurssi (Tactical Combat Casualty Care, TCCS) Tikkakoski

07.- 09.6.2013 Reserviläisjohtaja 1 (syväjohtaminen) Tikkakoski

08.06.2013 Maakuntajoukkojen marssi (Kunto-Jotos) Keuruu

14.-16.6.2013 Jämsä-Jukolan maastoensiapukurssi Jämsä

28.-29.9.2013 KRH-kurssi Keuruu

2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

06.- 07.4.2013 SRTL:n tukipuhelinpäivystäjän kurssi Tikkakoski

06.- 07.4.2013 Taktinen pistooli I Keuruu

13.04.2013 KSkotuyksikön koul.-ja suunn.til. 2/2013, PVMOODLE-koulutus Tikkakoski

20.-21.04.2013 Taktinen kivääri I Keuruu

20.04.2013 Komendantin Cup 1/2013 Tikkakoski

26.-28.04.2013 Kevät-Halli: Intti tutuksi naisille Halli

27.-28.04.2013 Kevät-Halli: Kurssinjohtajan ja kurssivääpelin kurssi Halli

27.-28.04.2013 Kevät-Halli: Ammunnan ja ammunnan johtamisen perusteet Halli

27.-28.04.2013 Kohteensuojaus 1 ja taistelijan testiammunta Kivijärvi

11.-12.05.2013 Ammunnan perusteet (Ampumakortti) Tikkakoski

01.05.-30.05.2013 Polkupyörämarssi Saarijärvi

01.- 02.06.2013 Taktinen haulikko Keuruu
08.06.2013 Perinnekiväärikurssi Keuruu
15.06.2013 Taistelijan testiammunta Pihtipudas
15.-16.06.2013 Taktinen kivääri III Keuruu

18.06.2013 Etsintäkurssi 2/2013 PIONR:n varusmiehille Keuruu

4. Muu koulutus ja tapahtumat
08.06.2013 Putaan kesämarkkinat Pihtipudas
29.06.2013 Wilma-markkinat Viitasaaari
06.-07.072013 Konnevesi-päivät Konnevesi

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

10.-11.04.2013 Taloyhtiön turvakurssi Korpilahti
22.04.-18.05.2013 Arki turvalliseksi (Muuramen lukiolaisille) Muurame
17.-19.05.2013 VAPEPA-leiri Tikkakoski
23.-24.05.2013 Muuramen lukion metsäkurssi Keuruu
25.05.2013 Turvallinen moottoriveneen ajo- ja käsittelykoulutus Keuruu
27.-28.05.2013 Opiskelijan turvakurssi Karstula-Tkoski
29.-30.05.2013 Arjen turvallisuuden peruskurssi Viitasaari
01.-30.05.2013 Koululaisen turvakurssi Kivijärvi
01.-30.05.2013 Hygieniapassikurssi Kivijärvi
07.-08.06.2013 Kuusenkerkkäkurssi Tikkakoski
08.06.2013 Maastoharjoitus kuntoutettaville Tikkakoski

Alla on osa Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikön kurssitarjottimesta huhti-syyskuu 2013. Parhaiten pääset tutustumaan kursseihin osoitteessa
www.mpk.fi- Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu - Valitse alue-kohdasta Keski-Suomi - Hae. Nyt näet näkymässä ovat KSkotuyksikön kurssit, 
joita plikkaamalla pääset ko kurssin etusivulle, sisältöön ja lisätietoihin. Sivuja päivitetään jatkuvasti. 
Kurssien ajankohdat alla ovat osittain avoinna ja suunnitelmallisia, joten tarkista tarkka ajankohta sivuiltamme kurssin kohdalta.
Huomio puolustusvoimien tilaamasta koulutuksesta!
Puolustusvoimien MPK:lta tilaama koulutus on aina sotilaallista koulutusta. Keski-Suomen aluetoimisto (KSALTSTO)  kutsuu reserviläiset
vapaaehtoiseen harjoitukseen (VEH) puolustustusvoimien tilaamille kursseille lähettämällä veh-kutsun ja MPK:n kurssitiedotteen. 
Reserviläinen, joka et ole saanut veh-kutsua ao kurssille, mutta tunnet mielenkiintoa kurssia kohtaan ja tunnet kuuluvasi kohdejoukkoon, voit
ilmoittaa kurssihalukkuutesi ilmoittautumalla kurssille MPK:n tietojenhallintajärjestelmässä (THJ).  Tämän jälkeen MPK esittää sinua kurssin
tilanneelle puolustusvoimien yksikölle kutsuttavaksi kurssille. Kyseinen pv:n yksikkö tekee päätöksen valinnastasi.
Mikäli sinut hyväksytään kurssille, saat siitä KSALTSTO:n lähettämän veh-kutsun ja kurssitiedotteen, et muuta ilmoitusta.
HUOM ! Mikäli ilmoitat KSALTSTO:lle tulevasi kurssille (=ilmoitat tulosi veh-kutsun B-osalla), muuta vahvistusta tai ilmoitusta et saa.

O.K. AUTO OY
www.okauto.fi

• www.vaihtoautot.net

Vaihtuva valikoima mm. 
vaatteita, nahkasaappaita, 

varsikenkiä, asealan materiaalia,   
               ja paljon muuta! 

myytävänä puolustusvoimien
käytöstä poistamaa ja 
hylkäämää materiaalia:

Harvialantie 2
13210 hämeenlinna

p.  040 315 7777

Alasintie 3–7 B 11
90400  OUlU

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

www.huutokaupat.com/puolustusvoimat

Sorastajantie 1 A
40320 jyVäskylä

p.  040 315 7666

aVOinna:
ti–pe 10–17

 la 10–14

AVOINNA: 
ti-pe 10-17 

la 10-14 

Keltaiselle pohjalle: 

MYYTÄVÄNÄ PUOLUSTUSVOIMIEN KÄYTÖSTÄ POISTA-
MAA JA HYLKÄÄMÄÄ MATERIAALIA: 

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

muuta! materiaalia:
Tee hienoja löytöjä vuodenajasta riippumatta!

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

Automaatiokomponentit ja -laitteet
Keski-Suomen laajimmasta valikoimasta!

  PIRKANMAAN            LEHTIPAINO OY

www.savotta.fi
www.savottastore.fi
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MONIMERKKIKORJAAMO
K. BOROVKOFF KY

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

www.nammo.com  

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

Jyväskylä • Suolahti • Pieksämäki • Varkaus • Viitasaari

www.yrityskehitys.com

• Painotuotteet  
• Tekniset piirustukset  
• Suurkuva- ja messutuotteet
• Mikrokuvaus  
• Digitaalinen tallennuswww.kopijyva.�

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.
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ma-pe 7-17
la 9-15

UUSI
avaruuskylpylä &
Peurunka areena

LEMMINKÄINEN TALO OY • Vehkakuja 4, 40700 Jyväskylä • vaihde 02071 57800

www.eratukku.fi
Jyväskylä, Sorastajantie 1

www.isku.fi

   ”Isku
isänmaan asialla
  vuodesta 1928.”

Kangasvuoressa

Pro planning is pro quality

Protacon Group
Luotettavia palveluita

www.protacon.com

Kuoppala Finland

Keskellä Suomea. Keskellä kaupunkia.
Todellinen tapahtumakeskus.
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KESKI-SUOMEN KILTAPIIRI JUHLI MANNERHEIMIN JOHDOLLLA

Jyväskylän sotaveteraanikuoro 40-vuotias
Jyväskylän Sotavetaraanikuoro juhli 40 

vuoden mittaista taivaltaan syksyllä 2012. 
Juhlakonsertti pidettiin Jyväskylä Yliopis-
ton juhlasalissa. Kuoroa tuki ”Harmaat 
Herrat ja mieskuoro ”Sirkat”. Kuoron pu-
heenjohtaja Antero Lahdensuo esitti tilai-
suudessa tervehdyssanat seuraavasti:

Kunnioitetut sotiemme veteraanit. Arvoisat 
kutsu- ja juhlavieraat ! Tänään on kulunut päi-
välleen  40-vuotta siitä, kun 12 sotavetraani-
veljeä kokoontui Laajavuorentielle Hilkka ja 
Erik Borin kotiin. Siellä lausuttiin syntysanat 
tälle kuorolle, jota me tänään juhlimme. Sa-
masta miesjoukosta löytyi kuorolle myös johta-
ja, sillä opettaja Onni Pitkänen ryhtyi luotsaa-
maan uutta kuoroa. Hänen johdossaan  kuoro 
lauloi viitisen vuotta.

Kuoro voimistui vuosi vuodelta, kun siihen 
liittyi yhä lisää innokkaita ja päteviä laulumie-
hiä. Vuonna 1977 saatiin kuoron taiteellisek-
si johtajaksi arvostettu director musices Karl-
Erik Glan. Hänen innokkuudestaan  kuoron 
johdossa päästiin nauttimaan  peräti 21 vuotta.  
Juuri tämä aika oli kuorolle vahvinta aikaa.

Kuoromme ohjelmisto on ollut hyvin moni-
puolista:  On laulettu isänmaallisia, uskonnolli-
sia, varsinaisia mieskuorolauluja ja sodan ajan 
marssimusiikkia sekä muuta kuorollemme sopi-
vaa ohjelmistoa. Jotkut niistä ovat rempseitä, 
jopa humoristisia. Siitä esimerkkinä: ”Hurtti 
Ukko”.  Kun sen sijaan myös tänään  kuultava 
”Veteraanin iltahuuto” muistuttaa siitä kuinka 
kuoro on tällä laululla saatellut rakkaita ase-
veljiään viimeiseen lepoon . Lukemattomat ovat  
käynnit kappeleissa ja haudoilla.

 Kuoron huippuhetkistä mainittavin oli v. 
1993 maaliskuussa tehty matka ”rapakon taak-
se” Floridaan LakeWorth`iin.  Järjestelyt ja vas-
taanoton siellä hoiti ”Suomalaiset Aseveljet Flo-
ridassa r.y”, jonka vieraaksi veteraaniveljien ko-
teihin kuoro majoittui.

Ensimmäinen Juhlakonsertti pidettiin paikal-
lisessa ”Suomi-talossa”. Muut 8 konserttia tai 
tilaisuutta olivat kirkossa tai muissa juhlapai-
koissa. Tämä USA:han tehty ikimuistoinen mat-
ka oli Sotaveteraanikuoron 20-vuotisen laulutai-
paleen huipentuma.  Se järjestettiin juhlavuoden 
kunniaksi.

Kuorollamme on  ollut vuosien varrella onni 
saada päteviä ja innokkaita kuoronjohtajia. 
Vuonna 1998 saimme uudeksi jotajaksemme mo-
nipuolisen kuoro- ja orkesterivirtuoosin Nikke 
Isomöttösen.  Silloin alkoivat kuin uudet tuulet 
puhallella veteraaniukoille  Niken innokkain ot-

tein.  13 vuotta saatiin nauttia  pätevästä johta-
juudesta kunnes hän  vuosi sitten siirtyi Mikkelin 
Kaupungin orkesterin indententiksi.

Tämän vuoden alusta  on kuoroamme luotsan-
nut oikein todellinen lalupedagogi  Timo Laak-
so. Hän on erittäin tarkka ja huolellinen johta-
ja,  josta olemme kovasti pitäneet. Varsinainen 

kuoromme vahvuus on tällä het-
kellä 16 laulajaa, joista vain 7 
miestä todellista sotaveteraania. 
Näin on aika korjannut ”kypsää 
viljaa”.

Nyt on todettava se totuus, 
että tätä juhlakonserttia ei pidet-
täisi tänään,  ellemme olisi saa-
neet   ”Harmaita Herroja” meitä 
avustamaan.   Olemme  suures-
sa kiitollisuuden velassa heille 
ja tahdomme sen  nyt lausua sa-
noin: Lauluveljet! Tuhannet kii-
tokset! Yhteistyömme jatkukoon! 

Yli 20 vuotta sitten liityin 
Vaajan Lauluun. Siellä minua 

säväytti kuoron tunnusmarssi. Sen sävelkulku 
ja varsinkin sanat.  Ne olivat syntyneet oman 
kuoromiehen Eino Kytövuoren kynästä. Osak-
si lyhentäen ne kuuluvat: ”Laulu soimaan lait-
takaamme, kaiku kauas kiirimään.  Saattakoon 
se aatostamme niin kuin tuuli pilviään.  Milloin 
mieli murheellinen, anna laulun lauhduttaa. Kun 
on rinta riemullinen, kumppanit sen kuulla saa”!  
Eikö nämä sanat tuo esiin sitä miehisen miehen 
pontevuutta, jota lauluissa kaipaamme?  Sitä 
kuoromiehet ja Ilmavoimien soittokunta tulevat 
kohta esittämään.

Toivotan yleisön tervetulleeksi ja viihtymään !

Viime vuodet hiljaiseloa viettänyt Keski-
Suomen kiltapiiri juhli 30-vuotista toimin-
taansa Talvisodan päättymispäivän jälkeise-
nä päivänä.

Kiltapiiri perustettiin yhteistyömahdolli-
suuksien luomiseksi silloisten Jyväskylän ja 
Suolahden sotilaspiirien alueella. Ensimmäi-
siä jäsenkiltoja olivat Ilmavoimien Viesti- ja 
tutkakilta, JR 9-kilta, Keski-Suomen Pio-
neerikilta, Laskuvarjojääkärikilta, Lentotek-
niikan kilta, Säämieskilta ja Viestikilta.

Ensimmäinen puheenjohtaja oli JR 9-kil-
lan Yrjö Hokkanen ja sihteeri Laskuvarjo-
jääkärikillan Janne Vilkuna.

Toiminta käynnistyi vilkkaasti, tehtiin ret-
kiä, pidettiin esitelmiä, suunniteltiin ja val-
mistutettiin pöytästandaari, osallistuttiin ve-

teraanikeräyksiin ja vapaaehtoiseen maan-
puolustuskoulutukseen. Oma lippu vihittiin 
syksyllä 2002.

Rekisteröinti kaatui
Mukaan tulivat Keski-Suomen Jääkärikil-

ta, ja Tykistökilta ja Savon Prikaatin kilta. 
Piiriä yritettiin sitkeästi rekisteröidä, mut-
ta se kariutui rekisteröityjen kiltojen puut-
teeseen. Savon Prikaatin kilta lakkautettiin 
vuonna 2006.

Vuodesta 2001 puheenjohtajana toiminut 
Jouni Reinikainen luonnehti tulevaisuuden 
näkymäksi kiltapiirin rekisteröintiä yhdis-
tykseksi, joka ottaisi vastuulleen koko kes-

kisuomalaisen kilta-
työn aselajiin katso-
matta.

Se olisikin luon-
tevaa, sillä maa-
voimien rauhan-
ajan joukot katoavat 
maakunnasta Pio-
neerirykmentin lak-
kauttamisen myötä.

 Viimeinen 
velvollisuus

30-vuotisjuhlalle 
tarjosi juhlavat puit-
teet Kuokkalan kar-
tano ja juhlava oli 
ohjelmakin.

P ä ä n u m e r o n a 
oli näyttelijä Timo 
Närhinsalon, 68, 
kirjoittama ja esittä-
mä Viimeinen päi-

väkäsky. Vajaan tunnin mittai-
sessa monologissa marsalkka 
Mannerheim, nyt tasavallan pre-
sidenttinä, luonnostelee Mikke-
lin päämajassa Suomen yya-so-
pimusta, mallina Tsekkoslova-
kian ja Neuvostoliiton sopimus.

Samalla Mannerheim jättää 
hyvästejään Mikkelille ja pohtii 
viimeistä tehtäväänsä yksinäi-
syytensä keskellä. Taas tarvi-
taan Mannerheimiä, Paasikiven-
kin aikoinaan ryssänkenraaliksi 
haukkumaa miestä.

Nyt velvollisuutena on luot-
sata Suomi sodasta myös hen-
kisesti. Viimeinen taistelu voi-
tettiin, mutta sota hävittiin. Oli 
pakko hyväksyä raskaat rauha-
nehdot. Nyt pitää saada Neu-
vostoliitto, joka Mannerheimilla 
lipsahtaa yhä Venäjäksi, vakuut-
tumaan, että Suomi on luotetta-
va naapuri, jolla tulee olla omat 
puolustusvoimat.

Synkkä yksinpuhelu
Mannerheim paheksuu poliit-

tista hätiköintiä ja hidastelua, jo-
hon ajan suomalaispolitiikkojen 
ohella syyllistyi aikoinaan myös 
tsaari Nikolai II. Hän pitää oi-
keana päätöstä olla lähtemättä 
Pietari valtausyritykseen saksa-

laisten kanssa, koska se olisi ol-
lut tuhoon tuomittu. Rytiä Man-
nerheim kunnioittaa.

 Synkän yksipuhelun kes-
keyttää puhelin, Mannerheim 
äyskii Lapin sotaa käyviä ken-
raaleitaan Heinrichsiä ja Airoa 
tulemaan nyt toimeen oman 
päänsä mukaan. Puhelimitse lä-
hestyvät myös Paasikivi ja Tan-
ner, joiden päissä riittää kään-
nyttämistä.

Sotasyyllisten etsimistä mar-
salkka ei ymmärrä eikä sellai-
sena pidä varsinkaan itseään. 

Närhinsalo on omaksunut 
roolinsa hyvin ja esitys kan-
taa. Yleisössä olleet veteraa-
nit pitivät näkemästään, moni 
oli ilmeisesti nähnyt sen aiem-
minkin. Yksi kiittelijöistä oli 
talvisodan aikaisessa lottapu-
vussaan jyväskyläläinen Aino 
Lehtinen, 91.  

Mannerheimin ja lotta Aino Lehtisen tervehdyksessä oli tyyliä.

Timo Närhinsalo on luonteva Mannerheim.

Kiltapiirin sihteeri Juha Pipinen (vas.), puheenjohtaja Jouni Reinikainen ja 
Erkki Pastinen luovuttivat piirin standaarin Timo Närhinsalolle.

Teksti ja kuvat:
Hannu Karjalainen


