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PÄÄKIRJOITUS
RESERVI – MAANPUOLUSTUKSEN PERUSTA

KOLUMNIT

Reserviläisliiton vuoden 2012 teema on ”Reservi - maanpuolustuksen perusta”. Teemalla liitto haluaa viestittää liiton jäsenille ja ulkopuolisille tahoille reservin keskeisestä merkityksestä maamme
puolustusjärjestelmässä.

Ylennys rivinaudasta ihmisten kastiin

Vuoden 2012 toiminnallisiksi painopistealueikseen liitto on valinnut ampumatoiminnan, veteraanityön ja kuntoliikunnan.

Ei vänrikkipäivä ollut paluu aikaan, jolloin sukusi oli nimesi, etunimistä pari kirjainta päälle. Ei, huoneessa
kädet puuskassa istuneille miehille ja naiselle puhuttiin kuin ihmisille, ei kuin ajokarjalle.

Ampumatoiminta on reserviläisyhdistysten tärkein yksittäinen toimintamuoto. Hyvä ampumataito
onkin tärkeä osa reserviläisen kenttäkelpoisuutta. Siksi sitä on ylläpidettävä säännöllisellä harjoittelulla.
Puolustusvoimauudistus iski voimalla Keski-Suomeen: peräti kaksi maakuntamme kolmesta varuskunnasta on lakkautuslistalla. Varuskuntien lakkauttaminen merkitsee vakavaa uhkaa reserviläisten ampumatoiminnalle. Varuskuntien ampumaradat ovat tällä hetkellä myös reserviläisten käytössä.
Mikäli näin ei tulevaisuudessa enää ole, heikentää se merkittävästi reserviläisten mahdollisuuksia ylläpitää ampumataitoaan. Kun tähän vielä lisää sen, että kielteinen asenne aseita ja ampumatoimintaa
kohtaan on yhteiskunnassamme lisääntynyt, näyttää ammunnan harrastaminen tulevaisuudessa entistä vaikeammalta. Keski-Suomen Reserviläispiiri tekee kaikkensa, että vastuullinen ampumatoiminta,
jollaista reserviläisten ammunta on, voisi jatkua Keski-Suomessa vähintäänkin nykyisessä laajuudessaan myös tulevaisuudessa.
Reserviläisliitto tukee yhdistysten ja piirien ampumatoimintaa myöntämällä niille tukea ase- ja ampumalaitteistohankintoihin. Lisäksi liitto tukee paikallisten ja maakunnallisten ampumaratojen perustamista sekä jo olemassa olevien ratojen laajennuksia ja perusparannuksia.
Sotainvalidien ja –veteraanien sekä lottien auttaminen on – tai ainakin sen pitäisi olla – jokaisen reserviläisyhdistyksen perustoimintamuoto. Meidän reserviläisten kunniatehtävä on omalta osaltamme
turvata kunniakansalaisillemme arvokas vanhuus. Auttamistapoja on vaikka kuinka paljon; vain mielikuvitus on rajana. Tärkein yksittäinen auttamismuoto on vuosittainen Sotiemme veteraanit –keräys,
jossa Keski-Suomi on keräystuloksen perusteella ollut ykkönen jo useana vuonna peräkkäin. Kiitos
loistavasta tuloksesta kuuluu muiden ohella aktiivisille paikallisyhdistyksillemme.

Reserviläistoiminnan luonteen huomioon ottaen tämä on merkittävä parannus varusmiesaikoihin. Vapaaehtoisiin ressuhommiinhan ei ole pakko lähteä, jos ei nappaa, ja pelkistä masokisteista ei reservi koostu. Tavalliset
mukavuuteen ja rauhanajan ihmisläheiseen vuorovaikutukseen tottuneet ihmiset eivät lähde metsään märkimään
ja perusteetonta ärjyntää kuuntelemaan, jos ei yhteiskunta siihen velvoita. Moni sai sitä laatua tarpeekseen valtiolle omistetun elämänvaiheen aikana.
Siispä ei ärjyntää, vaan jotakuinkin asiallisia hommia. Kuin kuriositeettina ampumaradalla ammuntoja johtanut reserviläisalikersantti muistutti mieliimme armeijan puhetavan, johon kuuluu korostetun selkeä artikulointi ja
kova volyymi, alleviivattu miehisyys sekä äänestä kuultava kärsimättömyys ja ärtymys. Pieninä annoksina moinen lähinnä hymyilyttää ja tuo retrohtavan tuulahduksen menneiltä ajoilta.
Reservissä ihmismäinen käytös on pakon sanelema tarve, toisin kuin varusmiespalveluksen aikana, jolloin
kansalaisvelvoite pistää sietämään monenmoista. Älkää siis peljätkö, jos pyssyin paukuttelu ja armeijan asialliset
hommat kiinnostavat. Ei reserviharjoituksista pääsääntöisesti tulla korvat punaisina ja mieli voimattomuudesta
patoutuneena kotiin.
Jussi Karhunen

Puolustusvoimauudistuksesta

Sotainvalidien ja -veteraanien keskuudessa elää edelleen jo sotavuosilta tuttu sanonta: Veljeä ei
jätetä. Raskaina sotavuosina nämä sanat olivat totisinta totta, kuten Ahti Savolaisen kirjoitus tämän
lehden sivulla 3 osoittaa. Sanonta sisältää vahvan välittämisen ja yhteisvastuun sanoman. Nämä velvoittavat sanat meidän tulisi muistaa nykyisessä yksilökeskeisyyttä korostavassa yhteiskunnassamme. ”Veljeä ei jätetä” on hyvä ja kestävä periaate vielä tänäkin päivänä.
Fyysisen kunnon ylläpitäminen lisää fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja parantaa sitä kautta elämänlaatua merkittävästi. Reserviläisten on syytä muistaa, että sodanajan puolustusvoimat muodostuu
tällä hetkellä noin 97-prosenttisesti asevelvollisista reserviläisistä. Siksi ei ole lainkaan yhdentekevää,
missä kunnossa reserviläisemme ovat. Liikunta-aktiivisuuden seurannassa erinomainen työkalu on
sähköinen kuntokortti, joka löytyy Reserviläisurheiluliiton internet-sivuilta osoitteesta www.resul.fi.
Liikunta on paitsi hauskaa ja hyödyllistä myös helppoa. Nyt jo edesmennyt kirjailija Veikko Huovinen neuvoi meitä liikkumaan seuraavasti: ”Heti alussa heitetään toinen jalka eteen ja välittömästi toinen jalka taas sen eteen. Yhä uudestaan ja uudestaan. Näin taival taittuu...”. Hyvät neuvot ovat usein
hämmästyttävän yksinkertaisia.
Länsi-Suomen sotilasläänin esikunnan Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö vaihtui toukokuun
alussa. Aluetoimisto ruoriin tarttui everstiluutnantti Janne Oksanen. Keski-Suomen reservipiirien
puolesta toivotan uuden päällikön tervetulleeksi Keski-Suomeen.
Lopuksi onnittelen kaikkia puolustusvoimain lippujuhlan päivänä ylennyksen ja huomionosoituksen saaneita reserviläisiä. Te olette ylennyksenne ja huomionosoituksenne ansainneet. Olette tehneet
arvokasta työtä yhteisen isänmaamme hyväksi.

Puolustusministeri Stefan Wallin (oik.), kenraalimajuri Seppo Toivonen sekä Ilmavoimien Teknillisen
koulun johtaja, eversti Pasi Hakala ilmeet vakavina Hallissa.

Kyyti on kylmää niin vakinaiselle väelle kuin reserviläisille
Puolustusvoimauudistus kurittaa ankarasti Keski-Suomea. Keuruun ja Hallin varuskuntien lakkauttaminen
sekä Koelentokeskuksen, Tukilentolaivueen ja elso-koulutuksen siirron takia maakunta menettää 450 työpaikkaa. Toisaalta Jyväskylä voittaa. Ilmasotakouluun sulautuvat Lentosotakoulu ja Ilmavoimien teknillinen koulu
tuova parhaimmillaan noin 140 uutta työpaikkaa.
Kevään aikana Jämsässä ja Keuruulla käyneet puolustusministeri Stefan Wallin (r.) ja työministeri Lauri Ihalainen (sd.) perustelivat muutoksia ja esittelivät lääkkeitä työpaikkamullistukseen. Wallin korosti, että uudistus
on välttämätön.
– Jos mitään ei tehdä, menee puolet puolustusbudjetista kiinteistöjen ylläpitoon tämän vuosikymmenen lopussa. Se taas johtaisi materiaalihankinnoista tinkimiseen, jolloin puolustuskyky olisi aidosti uhattuna.

Ovi käy jo ulospäin
Varuskuntien henkilöstöä kiinnostaa lähinnä oman työpaikan kohtalo. Wallinin mukaan nyt tutkitaan kaikki
keinot löytää korvaavia työpaikkoja puolustusvoimien sisältä, muualta valtionhallinnosta ja yksityiseltä sektorilta. Yhtälö on vaikea, sillä valtion tuottavuusohjelman takia valtionkin työpaikat ovat vähentyneet pysyvästi, minkä Wallinkin myönsi. Korvaavaksi työnantajaksi on kunnissa jo keksitty puolustusvoimien palvelukeskus, mutta
Pääesikunta ajaa sitä Tuusulaan. Teknillisen koulun henkilökuntaa on jo alkanut hakeutua muihin työpaikkoihin.

Puheenjohtaja
Jouko Hyppönen
Keski-Suomen Reserviläispiiri ry

Jämsään ja Keuruulle perustettiin paikallisen äkillisen rakennemuutoksen työryhmät miettimään miten saadaan
korvaavia työpaikkoja, kertoi Ihalainen Ilmavoimien Teknillisellä koululla. Hallin lakkaaminen vuonna 2013 ja
Keuruun vuotta myöhemmin tuovat muitakin kysymyksiä. Miten käy varuskunta-alueiden ja ampumaratojen?
Menevätkö reserviläisiltä harjoitusalueet?
Teksti ja kuva: Hannu Karjalainen
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VELJEÄ EI JÄTETTY
Joukkueenjohtaja, taipalsaarelainen luutnantti Tauno Heikkonen
tuli luokseni telttaan. Hän kertoi,
että aamulla jatketaan hyökkäystä
pohjoiseen. Sitä varten minun ryhmäni pitäisi tiedustella, olisivatko
saksalaiset vielä asemissaan Ratasjoen takana.

Joukkueen varajohtajan, viitasaarelaisen ylikersantin Reino
Koljosen kanssa hiivimme hämärässä joen lähettyville. Tarkoituksenamme oli tutkia, miten pääsisimme joen yli. Joen ylittävän sillan saksalaiset olivat räjäyttäneet.
Sillan jäänteitä hyväksi käyttäen ja
hyvällä onnella näytti olevan mahdollista päästä joen yli.
Pitäjänneuvos Ahti Savolainen
Oli vuoden 1944 syys- ja lokakuun vaihde. Jalkaväkirykmentti
50 nousi maihin Röytässä. Tehtiin
motti, johon jäivät Torniossa olevat saksalaiset sotajoukot. Motin
lauettua kovien taistelujen jälkeen
rykmentti lähti vyöryttämään saksalaisia Kilpisjärven tien suunnassa pohjoiseen.
Ohitettiin Vojakkala, Karunki,
Ylätornio ja Aavasaksa. Lokakuun
16. päivän illalla saavutettiin Juoksengin kylän etelälaita. Saksalaiset
olivat asemissa Ratasjoen rantatörmällä. Ei lähdetty pakolla yrittämään joen ylitystä. Yöksi majoituttiin lähistöllä olleisiin sorakuoppiin pystytettyihin telttoihin.

Seuraavana yönä en saanut yhtään nukuttua. Mietin, voisiko
edessä olevasta tehtävästä selvitä
hengissä. Aamuyöllä puoli viiden
aikaan ylikersantti Koljonen tuli
opastamaan ryhmääni. Hiivimme äänettömästi joen lähettyville.
Määräsin tunnustelijoiksi pari Pohjanmaan poikaa. Pikakivääriampuja Matikainen jäi maantien penkalle tarvittaessa tukemaan joen ylitystä. Niinpä lähdimme liikkeelle.
Tunnustelijoiden kantapäiden alla
sora rusahteli, kun he hyppäsivät
penkalta alas. Minä hyppäsin seuraavana ja minun jälkeen hyppäsi kälviäläinen sotamies Maunula.
Takaani kuului valtava pamaus.
Luulin, että Maunulan kivääri laukesi. Hämärässä näin, että Maunula pyöri oikealla puolellani penkkaa alas. Kuului kaksi pamausta ja

menetin tajuntani.

Heräsin noin kolme tuntia myöhemmin. Ympärilläni oli täysin
hiljaista. Vatsani päällä ollut konepistooli näytti olevan kappaleina. Rumpulippaan patruunat olivat
pudonneet maahan. Tunsin kipua
kehoni joka puolella. Kaikkein kipein oli oikea poskeni. Varovasti vasemman käden sormilla tunnustelin, oliko poskellani nahkaa
lainkaan. Suureksi ilokseni totesin ihon olevan paikallaan. Oikean
käteni kämmenselkä oli puoleksi
poikki. Kättäni suojannut lapanen
oli täynnä hyytynyttä verta.
Hiljaisuuden katkaisi Ratasjoen
takaa kuulunut vihellys. Paikalle
saapuneiden pioneerien puheista
selvisi, että joen taakse olivat tulleet Jalkaväkirykmentti 8:n miehet
Rovaniemen suunnasta. Pioneerit
kielsivät kaikkia menemästä askeltakaan sillan suuntaan, koska siellä oli voimakas miinakenttä. Muutaman minuutin kuluttua paikalle
tuli komppaniamme lääkintämies,
korpraali Hämäläinen. Minut huomattuaan Hämäläinen sanoi heti
tulevansa hakemaan minut miinakentältä. Kuultuaan Hämäläisen
sanat pioneerit kielsivät mitä jyrkimmin häntä menemästä minun
luokseni. Hämäläinen ei heidän
sanoistaan välittänyt, vaan varovasti alkoi lähestyä minua. Matkaa
oli 20 metriä. Hän tuli luokseni ja
kyykistyi viereeni takapuoli maata hipoen. Hän sanoi minulle: ”Jos
voit, koeta kohottautua selkääni

vasten. Purista molemmat kätesi
kaulani ympäri.” Hän nousi ylös
ja sanoi, että yhdessä lennetään jos
lennetään. Seurasi muutama onnistunut hyppely kiveltä kivelle ja
minä olin turvassa.
Kaikille ei käynyt yhtä hyvin
kuin minulle. Sotamies Maunula
oli kaatunut ja kaikki muut olivat
haavoittuneet. Ryhmäni oli poistunut kokonaan joukkueen vahvuudesta.
Pojat rakensivat hätäpaarit ja
kantoivat minut Tornionjoen varteen. Taskulampulla pyöriteltiin
rengasta merkiksi siitä, että vaikeasti haavoittunut olisi haettava.
Näin alkoi yhdeksän kuukautta
kestänyt sairaalareissu. Viisi kertaa minut leikattiin ja sain kaksi
pullollista ruotsalaista verta. Vieläkin minulla on sokeripalan kokoinen miinansirpale selkärankani
kupeessa.
Kuluneina
vuosikymmeninä
olen yrittänyt saada yhteyttä lääkintäkorpraali Hämäläiseen. En
ole häntä löytänyt, vaikka hain
häntä television Hakupalat-ohjelmankin kautta. Haluaisin kiittää
häntä uhkarohkeasta teosta ja henkeni pelastamisesta sekä lähes 70
vuoden lisäelinajasta.
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Testamentin kohdetta
harkitsevalle
Keski-Suomen maanpuolustussäätiö
tukee vapaaehtoista maanpuolustusta

Moni kansalainen harkitsee, mihin tarkoitukseen hän testamenttaa omaisuutensa. Aina ei ole lasta tai muuta läheistä, jolle
perinnön siirtyminen tuntuu luontevalta.
Yksi luonteva mahdollisuus on muistaa vuonna 1991 perustettua Keski-Suomen maanpuolustussäätiötä. Se on maakunnan reserviläisjärjestöjen perustama rekisteröity säätiö, joka
pääomiensa tuotoilla tukee perustajajärjestöjensä toteuttamaa
vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Säätiö edistää myös muita
vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyviä toimintoja. Se jakaa
nykyisin vuosittain näihin tarkoituksiin 20 000 – 30 000 euroa.
Säätiön pääoma on karttunut lähinnä yritysten vuosittaisilla lahjoituksilla. Yksityisten kansalaisten lahjoitukset ovat yhtä
tervetulleita.
Säätiön pääomien kasvattaminen osaltaan turvaa maanpuolustushenkeä ja -valmiutta tulevaisuuden Keski-Suomessa, maakunnassa, jonka miehet ja naiset ovat antaneet aikanaan esimerkillisen panoksensa isänmaamme vapauden turvaamiseksi.
Säätiöön on mahdollisuus perustaa lahjoittajansa nimeä
kantava osio.
Keski-Suomen maanpuolustussäätiön huomioivan testamentin voi laatia samaan tapaan kuin minkä muun tahansa
testamentin.
Säätiölle omaisuuttaan testamenttaajan ei tarvitse keskustella säätiön edustajien kanssa, jos hän ei tunne tähän tarvetta,
mutta jos hän haluaa selvitellä asiaa säätiön edustajien kanssa,
yhteyden voi ottaa täysin luottamuksellisesti säätiön varainhoitajaan Juhana Jackseniin, puhelin 050-426 83 22 tai asiamieheen Kari Kilpeläiseen, puhelin 040-486 3254.

Ahti Savolainen
Sotainvalidi, Konnevesi
Kuva: Jouko Hyppöönen

Aluetoimiston päällikön tervehdys
timaahan, jossa puolustusvoimat
ja kaikki turvallisuusviranomaiset
nauttivat kansalaisten varauksetonta luottamusta. Olenkin luottavaisin mielin jatkamassa työtä
maakuntamme hyväksi, kun vastaanotto on ollut näin erinomainen.

Puolustusvoimat
uudistuvat

Everstiluutnantti Janne Oksanen esittäytyi maanpuolustusväelle
Jyväskylän Nikolainkulmassa 3.5.2012. Kuva: Tapio Paappanen
Hyvät keskisuomalaiset maanpuolustajat ja tämän lehden
lukijat!
Aloitin Keski-Suomen aluetoimiston päällikön tehtävässä vapun
jälkeen. Näiden ensimmäisten viikkojen aikana minulle on muodostunut positiivinen ja myönteinen
kuva keskisuomalaisten maanpuolustushengestä ja erittäin aktiivisesta maanpuolustusjärjestötoiminnasta. Tähän lasken mukaan paitsi
kaikki reserviläis- ja veteraanijärjestöt myös kaikki viranomais- ja
muut yhteistyökumppanit. Tämä
eri toimijoiden ”verkottuminen” on
toivottavasti merkkinä aikaisemmin tehdystä hyvästä maanpuolustustyöstä ja keskisuomalaisten syvästä kokonaismaanpuolustuksen
sisäistämisestä. Yhdessä tekemällä
saa enemmän aikaan kuin yksin.

Afganistanista Suomeen
Palasin pääsiäisen jälkeen Suomeen Afganistanista, jossa sen

maan armeija ja muut turvallisuusjoukot eivät ole omien kansalastensa suosiossa. Kun tämä komennus oli itselläni neljäs kerta ja olen
viettänyt ulkomailla suomalaisten
rauhanturvaajien kanssa lähes viisi vuotta, totesin jälleen kerran, että
ISAF-tyyppiset operaatiot ovat ainoita todenmukaisia tilanteita, joissa puolustusvoimat voivat mitata
todellista osaamistaan ja luoda uskottavuutta muiden valtioiden silmissä. On muistettava, että kaikki
operaatiot mihin Suomi osallistuu,
ovat poliittisia päätöksiä, joista
puolustusvoimat vain toteuttaa valtiojohdon sille käskemät tehtävät.
Hyvillä mielin pääsin todistamaan
suomalaisen sotilaskoulutuksen ja
yleisen asevelvollisuuden tarjoaman voimavaran ja etuoikeuden
mihin tahansa maahan verrattuna.
Suomalaisten sotilaiden asenne on
oikea ja ylilyöntejä ei tarvitse kotimaassa pelätä. Puolustusvoimat
voivat olla ylpeitä ja luottavaisia
suomalasiin sotilaisiin missä tahansa maailman kolkassa – myös
Suomessa. Olikin hienoa palata ko-

Puolustusvoimat ovat ehkä
rauhan ajan suurimmassa muutoksessa. On hyvä tiedostaa, että
puolustusvoimien uudistaminen
oli suunniteltu joka tapauksessa
tällä vuosikymmenellä. Poliittiset päätökset ja talouden realiteetit vain aikaistivat sitä. Keskustelu on keskittynyt ymmärrettävistä
syistä pääosin varuskuntien lakkauttamisiin, mutta on unohdettu,
että pienenevät ikäluokat toisivat
muu-tamassa vuodessa varuskuntiimme yli 4500 ”tyhjää petipaikkaa” ilman uudistusta. Tämä vastaa
kahta suurta tai useampaa pienempää varuskuntaa. Kun tiedämme
sodanajan kalustomme massavanhenemisen ja korvaavan materiaalin kallistumisen, niin puolustusbudjetin supistaminen neljässä
vuodessa lähes 1 Mrd eurolla vuoteen 2015 mennessä ei onnistu ilman mittavia uudistuksia.
Samalla korjaan virheellisen tiedon kriisinhallinnan kattavan tarvittavat säästöt, sillä se on vain
2% nykyisestä puolustusbudjetista ja sillä ei pitkälle päästä. Myöskään Hornet-päivitykset ja ilmasta
maahan kyky ei liity tähän, koska
tämän selvitys aloitettiin vuoden
2001 valtioneuvoston selonteossa
käsketyn iskukykytutkimuksen perusteella. Kun 2004 ja 2009 selonteot eivät tuoneet mitään muutoksia, niin hankita alkoi 2010 - pitkä
prosessi ja erillään tästä uudistuk-

sesta. Yhtä erheellinen väite on puheet Suomen NATO-jäsenyydestä.
NATO on edelleenkin 28 liittoon
kuuluvien maiden, niiden omaan
kansalliseen puolustukseen tarkoitettujen sotajoukkojen, mutta puolustusliitolle ”korvamerkittyjen”
maa-, meri- ja ilmavoimien suorituskykyjen antamista tarvittaessa
NATO:n yhteiseen puolustustukseen. Toisin sanoen NATO ei huoli jäsenekseen maata, joka ei itse
huolehdi omista puolustuksestaan
ja armeijastaan.
Jätin viimeiseksi uudistuksen
vaikutuksen maanpuolustustyöhön
ja reserviläistoimintaan. Totta on,
että reservin määrää pienennetään
yli 100 000 sotilasta ja jatkossa
vain noin 70% ikäluokasta käy armeijan. Tämä on iso haaste ja ymmärrän täysin nykyisten ja tulevien
reserviläisten sekä eri maanpuolustus- ja veteraanijärjestöjen huolen niin omasta SA-sijoituksesta
kuin maanpuolus-tushengen jatkumisestakin. Tähän voidaan vastata
vain ammattitaitoisella ja motivoivalla koulutuksella, laadukkaalla
ja korkeatasoisella varustuksella
sekä uskottavalla ja harjoitellulla
kansallisella puolustusvalmiudella. Tässä kaikessa kosketuspinta
kansalaisiin, asevelvollisiin, maanpuolustusjärjestöihin ja viranomaisiin turvataan koko valtakunnan
kattavalla aluetoimistoverkostolla.
Keski-Suomessa aluetoimisto jatkaa Jyväskylässä - todennäköisesti
samassa paikassa kuin tänäänkin.
Keskisuomalaiset nuoret miehet
ja vapaaehtoiset naiset kutsutaan
edelleen palvelukseen kuten tähänkin asti. Tänä vuonna 1994 syntyneitä on maakuntamme alueella lähes 2000 ja heidät tullaan lähettämään pääosin Kajaaniin, Tikkakoskelle, Vekaranjärvelle tai Parolaan.
Varusmiesten lomamatkat pitenevät hieman, mutta ilmaisella bussikyydillä matka Kajaanista kotiin

ei juuri kestä pitempään kuin Keuruulta tai Hallista. Tässä yhteydessä en malta olla korostamatta palvelusaikauudistusta - syksyllä kutsunnoissa palvelukseen käskettävät
pääsevät jouluksi ja juhannukseksi
kotiin. Se on hyvä uudistus myös
puolustusvoimien henkilökunnalle,
jotta noina aikoina oma väki ehtii
hengähtämään ja valmistelemaan
seuraavan saapumiserän palvelukseen astumisen rauhassa.
Olenkin hyvillä mielin todennut
veteraanien, maanpuolustusjärjestöjen ja erityisesti reserviläisten
kriittisen, mutta rakentavan huolen
puolustusvoimauudistuksen edistymisestä. Kuten Kaatuneitten Muistopäivänä Kivijärvellä totesin, se
on toteuttava niin hyvin, että sotiemme veteraanien ja isän-maan
puolesta kaatuneitten uhraukset eivät mene uudistuksessa hukkaan.
Teidän palaute ja kritiikki ovatkin
eräänlaista puolustusvoimauudistuksen laadunvarmistusta.

Omasta virkaurasta ja
perheestäni
Lopuksi lyhyesti hieman itsestäni ja omista taustoistani, kun olen
palvellut hieman erikoisen sotilasuran ennen Keski-Suomeen tuloa. Nuorena upseerina palvelin
tykistössä Niinisalossa ja Sodankylässä. Entisen Jugoslavian hajoamisen ja Persianlahden 1.sodan
aikaan lähdin UNIFIL-operaatioon
Etelä-Libanoniin. Tämän jälkeen,
sotakouluja lukuun ottamatta, olen
palvellut lähes 20 vuotta kansainvälisissä tehtävissä YK-Koulutuskeskuksessa ja myöhemmin Puolustusvoimien
Kansainvälisessä
Keskuksessa Niinisalossa, Tykistöprikaatissa ja Porin prikaatissa tai
ulkomailla opettajana, kurssinjohtajana, harjoituksissa tai operaatiossa Lähi-Idässä, Afrikassa, Ruot-

sissa ja nyt viimeksi Afganistanissa. Kriisinhallinta, kansainvälisyys
ja yhteistoiminta eri kulttuureissa
ovat tulleet tutuksi. Onneksi palasin juurilleni 2009 alussa, kun sain
palvella 2½ vuotta Kainuun Tykistörykmentin komentajana Kajaanissa ennen Afganistaniin lähtöä.
Siellä kansallisen puolustuksen
päätehtävä, asevelvollisten koulutus ja maanpuolustustyö palautuivat hyvin ja käsin kosketeltavasti
mieleen. Tästä on hyvä jatkaa täällä
Keski-Suomen aluetoimiston päällikön tehtävässä.
Perheeseeni kuuluu kolme aikuista poikaa, jotka ovat jo lähteneet ”pesästä”. Tämän vuoksi olemmekin vaimon kanssa pysyvästi muuttamassa Laukaaseen
asumaan, kunhan saamme vanhan
”mummolani” kunnostettua. Laukaassa syntyneenä, mutta muualla
kasvaneena, on hienoa palata takaisin Keski-Suomeen. Olen yrittänyt raivata kalenteriin tilaa, että
työtehtävien, kuten kutsuntojen ja
maanpuolustustilaisuuksien kautta
pääsen tutustumaan paitsi ihmisiin
myös maanpuolustuskentän toimintaan koko maakunnan alueella.
Moottoripyöräharrastuksen lisäksi pitäisi löytää aikaa myös nuorisotyölle, koska uintivalmentajataustani vuoksi olen ollut läheisesti tekemisissä Jyväskylän SWIMseuran kanssa ennenkin. Kun uusi
Aalto-Alvari uimahalli valmistunee vuoden vaihteessa, niin pitänee
ilmoittautua valtakunnan parhaaseen uimaseuraan valmentajaksi
mukaan.
Näillä mietteillä toivotan hyvää
kesää kaikille. Toivottavasti tapaamme runsain joukoin viimeistään yhteisessä maanpuolustusjuhlassa 10.-11.8. Jyväskylässä.
Everstiluutnantti
Janne Oksanen
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OTTAWAN SOPIMUS JA PIONEERITOIMINNAN
MUUTOKSIA MIINOITTAMISESSA
Suomi liittyy Ottawan sopimukseen 1.7.2012. Sopimukseen liittyminen on Suomen osalta poliittinen
päätös, jonka taustalla on kansainväliset humanitääriset velvoitteet. Sopimuksen valmistelut on Suomessa aloitettu jo vuonna 1997, jolloin pääosa EU-maista
liittyi sopimuksen piiriin. Sopimus kieltää jalkaväkimiinojen käytön, valmistuksen, varastoinnin sekä siirron toisten käyttöön. Sopimuksen myötä Suomen tulee
tuhota jalkaväkimiinat neljän vuoden kuluessa. Tässä
sopimuksessa on mukana 157 jäsenvaltiota, kuitenkin
poislukien Venäjä, Yhdysvallat, Kiina, Irak ja Israel.
Ottawan sopimuksen sekä maavoimien uusittuun taistelutapaan liittyen tulee seuraavia muutoksia pioneerien tärkeimpiin välineisiin miinoihin.
Suomalaisista miinatyypeistä kielletään sakaramiina 65-98, putkimiina 43-95 ja putkimiina 68-98.
Kyseisiä miinoja on ensisijaisesti käytetty panssarimiinoitteissa panssarimiinan suojana sekä jalkaväkeä
vastaan passiivisesti asennettuina katvealueilla. Puolustusvoimien luopuessa jalkaväkimiinoista maavoimat menettävät suorituskykyään, joka pyritään korvaamaan muilla menetelmillä.

Korvaavat välineet
Tuleva modernisoitu panssarimiina sisältää telamiina 62:n panososan sekä uuden moniherätelaukaisimen. Miinassa on 45 vuorokauden itseneutralointiominaisuus, 15 minuutin asennusviive, toiminta-ajan
ohjelmointi sekä yliajolaskuri. Modernisoidun panssarimiinan vaikutus perustuu sekä ontelon läpäisyyn
että painevaikutukseen. Lisäksi uudessa moniherätelaukaisimessa on hyvä elektronisen häirinnänsieto,

maan Tykistöprikaati sekä valmiusprikaatit; Kainuun,
Karjalan ja Porin Prikaati. Koulutus järjestelmään
aloitetaan vuoden 2014 aikana varusmiehille sekä henkilökunnalle.

joka vaikeuttaa
vastustajan raivaamismenetelmiä. Vastustajan
raivaamista vaikeuttamaan puolustusvoimat on
lisäksi hankkimassa ulkomailta raivaamisenestolaitteita.
Viuhkapanos
2010 on taistelukentällä
ns.
jokamiehen ase,
joka aikaisemmin tunnettiin
nimellä viuhkamiina. Viuhkapanos ei ole Ottawan sopimuksen mukaisesti
jalkaväkimiina.
Viuhkapanoksen
käsittely
kuuluu kaikille aselajeille samalla
tavoin kuin telamiina. Panosta käytetään tukikohdan puolustuksessa,
ylläköissä sekä miinoitteiden yhteydessä korvaamaan
vanhat sakaramiinat sekä putkimiinat. Uusin käyttöönotettava viuhkapanos m 2010 on kotimaisen Forcit
OY:n kehittämä ja valmistama ja sen panososa on erityisesti suunniteltu toimimaan äärimmäisissä olosuhteissa, kuten Suomen talvessa.

Puolustusvoimille on Ottawan-sopimuksen myötä
myönnetty 200 miljoonan euron lisärahoitus, jolla on
tarkoitus toteuttaa korvaavien järjestelmien hankinnat
vuoteen 2016 mennessä. Tähän mennessä on suoritettu
panssarimiinojen modernisointi uudella laukaisimella
sekä viuhkapanoshankinnat. Muiden korvaavien tuotteiden, kuten minilennokkijärjestelmän sekä pimeänäkölaitteiden hankkiminen on toteutuksessa tällä hetkellä.
Miina-ase on jatkossakin kustannustehokas asejärjestelmä siirryttäessä 2020- lukua kohti. Miina-ase on
tarkoitettu vastustajan taisteluajoneuvon vaurioittamiseksi tai tuhoamiseksi. Välittömän räjähdysvaikutuksen lisäksi miina-aseella on myös voimakas välillinen
psykologinen vaikutus. Tähän vaikutukseen tullaan
pääsemään myös uudistetuilla pioneerivälineillä jopa
aikaisempaa tehokkaammin.

Viuhkapanos 2010 (vas.) ja
moniherätelaukaisin (oik.)
Tiedustelu-, valvonta- ja tulenjohtokykyä parannetaan hankkimalla Israelilainen Orbiter- minilennokkijärjestelmä, jonka hankinta perustuu suoraan jalkaväkimiinojen suorituskyvyn korvaamiselle. Hankinnan
tarkoitus on parantaa joukkojen kykyä valvoa lähialuettaan sekä informaatiolla tukea joukkojen tilannekuvaa. Ensimmäisessä vaiheessa koulutusta tulee anta-

Teksti ja kuvat:
Kapteeni Toni Pelho
Keski-Suomen Aluetoimisto

Lindberg rakentaa Logistiikkalaitoksen

Ilmavoimien kenraalit rivissä 29.2.2012.
Lauri Puranen (vas.), Jarmo Lindberg (kesk.) ja Kari Salmi (oik.)

Lauri Puranen on muutoskomentaja

Maaliskuun alusta Ilmavoimien komentajan tehtävät vastaanottanut kenraalimajuri Lauri Puranen saa tehtäväkseen luotsata
puolustusvoimauudistus läpi Ilmavoimissa.
Uudistus kohdistuu suurimmillaan Ilmavoimiin, kun muutos suhteutetaan puolustushaarojen kokoon.
Palkattu henkilöstö vähenee noin 800:lla,
varusmiehet noin 500:lla, joukko-osastoja
lakkautetaan. Lentotuntien vähentäminen
vuosina 2012–14 vaikuttaa puolustuskykyyn. Mutta kun vuonna 2015 palataan 2010
tasolle eli noin 9000 tuntiin, tilapäinen vähennys kestetään, Puranen uskoo. Koulutuksesta pidetään kiinni, mutta valmiusohjaajien tunnit vähenevät.
– Tärkeintä on ilmapuolustuskyvyn turvaaminen. Kolmesta lennostosta luopuminen ei ollut helppo päätös. Taistelunkestävyyttä vähentävät myös Pirkkalan pääjohtokeskuksesta sekä Kauhavan ja Hallin tukikohdista luopuminen, hän sanoo.

Koulut yhteen
Tikkakoskelle keskitetään kaikki koulut.
Synergiaedut ovat merkittävät, kun saadaan
yksi iso, vahva puolustushaarakoulu. Tikkakoskelle rakennetaan simulaattori-laivuerakennus ja uusi lentokonehalli Kauhavan
Hawk-koneille.
Rakennukset maksavat yhteensä noin 11

miljoonaa. Pirkkalaan siirtyvältä Tukilentolaivueelta vapautuu tilaa, samoin Riihimäelle siirtyvältä elektronisen sodankäynnin
koulutukselta. Kasarmit on jo peruskorjattu
ja niihin mahtuvat sekä Kauhavan että Hallin oppilaat.
Isoja toiminnallisia muutoksia ovat myös
Ilmaoperaatiokeskus, jossa Ilmavoimien
esikunta ottaa vastuun ilmaoperaatioiden
johtamisesta sekä Puolustusvoimien logistiikkalaitos, jonne siirtyvät kaikkien puolustushaarojen materiaalilaitokset.

Yksiköt uusjakoon
Kolmesta lennostosta luovutaan, Pirkkalan Hornetit jaetaan Rissalaan ja Rovaniemelle. Pirkkalaan siirtyvät Tukilentolaivue
Tikkakoskelta ja Koelentokeskus Hallista.
Ilmavoimien Teknillinen koulu ja Lentosotakoulu siirtyvät Tikkakoskelle Ilmasotakoulun yhteyteen.
53-vuotias Puranen on entinen Drakenohjaaja. Hänen kotilennostonsa on Lapin
Lennosto, jonka komentajanakin hän on toiminut. Uralle mahtuva myös vuodet maavoimien ilmailuosaston päällikkönä, joten
NH90-kopterin vaiheet ovat myös tuttuja.
Espoossa asuva kenraali harrastaa tennistä,
laskettelua ja pyöräilyä.
Teksti ja kuva:
Hannu Karjalainen

Puolustusvoimien tulevasta Logistiikkalaitoksesta tulee yksi Puolustusvoimien suurimmista osastoista. Sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Jarmo Lindberg luonnehtii laitoksen perustamista puolustusvoimauudistuksen
suurimmaksi asiaksi. Hän johtaa laitoksen rakentumista.
– Kaikkien puolustushaarojen materiaalilaitokset lakkautetaan, logistiikan palvelurakenteet ja hankintatoimi
laitetaan uuteen asentoon, hän sanoi esitelmöidessään
puolustusvoimauudistuksesta Keski-Suomen maanpuolustussäätiön yleisötilaisuudessa Jyväskylässä maalikuussa.

ja logistiikkakoulu. Laitos toimii eri puolilla maata.
Lindberg piti perinpohjaisen esityksen puolustusvoimauudistuksen perusteista ja esitteli vaihtoehtoja, jotka
hylättiin nyt valitun 250 000 miehen armeijan tieltä. Niitä olivat liikkuva armeija (150 000 miestä), teknoarmeija
(50 000) ja ammattiarmeija (20 000). Kaikki liian kalliita eivätkä silti olisi hoitaneet puolustusvoimien tehtäviä.
– Luodaan turvallisuusympäristöön suhteutettu uskottava puolustuskyky. Välillä tuntuu, että osa väkeä elää
kylmässä sodassa edelleen. Neuvostoliitto on romahtanut
aikaa sitten ja länsinaapurit ovat reivanneet puolustuksensa uuteen uskoon paljon voimallisemmin kuin Suomi,
hän laukoi.

Rahaa ja väkeä

Uudistus ei ole riski

Logistiikkalaitos omistaa kaiken puolustusmateriaalin
ja hoitaa sen elinkaaren hallinnan. Rahankäytöltään siitä
tulee Puolustusvoimien suurin ja henkilöstöltään toiseksi
suurin maavoimien jälkeen. Alaosastoja ovat järjestelmäkeskus, huoltorykmentit, kenttälääkinnän valmiuskeskus

– Jos joku tuottaa riskin, on se 575 miljoonan lähtö
puolustusbudjetista pois tällä hallituskaudella.
Teksti: Hannu Karjalainen

Eversti Petri Tolla Ilmasotakoulun johtajaksi
Eversti Petri Tolla ryhtyi johtamaan Ilmasotakoulua maaliskuun
alusta. Hänen edellinen vakanssinsa oli apulaisosastopäällikkyys
Pääesikunnan suunnitteluosastolla.
Ilmasotakoulussa hän ei ole aiemmin palvellut, mutta Tikkakosken
varuskunta on tuttu Palokassa asuvalle Tollalle.
– Tehtävä on haaste ja mahdollisuus oppia uutta. Koulu on kehittynyt suuresti kymmenen viime vuoden aikana, hän sanoi tehtävienvaihtotilaisuudessa.
Perinteisen viesti- ja johtamiskoulutuksen lisäksi mukaan ovat
tulleet Tukilentolaivue, lentäjien alkeiskoulutus ja ilmatorjuntakoulutus. Koko ilmapuolustuksen henkilöstön koulutus on keskitetty Tikkakoskelle
ja varuskunta on Ilmavoimien suurin.
Ja kasvaa yhä. Jos elso-koulutus siirtyykin Riihimäelle ja kuljetus- ja yhteyskoneet Pirkkalalan, tulevat tilalle Kauhavan lentosotakoulun Hawkit ja Hallin teknillisen
koulun lentotekninen opetus. Lisätilojakin joudutaan rakentamaan.
Tolla kertoi olevansa iloinen saadessaan ottaa vastaan
hienon tehtävän ja vielä kotikaupungissa.

Toisen polven pilotti
Puolustusvoimauudistus on eniten askarruttava haaste,
mutta koulunjohtaja suhtautuu tyynesti.

- Ainahan meillä on kehityshankkeita,
mutta koulu kykenee hyvin toimimaan nykyisellä infrastruktuurillaan. Erityisiä asioita, joita haluaisin ottaa esiin, ei ole. Normaaleja hankkeita tulevaisuuteen, Tolla sanoi.
Petri Tolla on toisen polven hävittäjälentäjä. Hänen isänsä, kenraalimajuri Pertti
Tolla oli Karjalan lennoston komentaja ja
Ilmavoimien esikuntapäällikkö. Oliko kodin peruilla vaikutusta uravalintaan?
– On aina vaikea sanoa minkä peruja.
Itse olen päätökseni tehnyt, mutta luonnollisesti jos ympäristössä on kasvanut, ei voi
vaikutteilta välttyä, hän vastasi.
Petri Tolla on syntynyt vuonna 1962
Kuorevedellä. Hän on palvellut laivueenkomentajana Lapin lennostossa 1999–2006, Lentosotakoulun johtajana 2007–2009, Ilmavoimien operaatiopäällikkönä 2010–2011, ja vuodesta 2011 apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan suunnitteluosastolla.
Perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi jo aikuista lasta. Tolla harrastaa hyötyliikuntaa.
Ilmasotakoulun edellinen johtaja, eversti Harri Leppälaakso siirtyi Lapin lennoston komentajaksi.
Teksti: Hannu Karjalainen
Kuva: Tapio Paappanen
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”Rakkaus isänmaahan synnyttäköön aina sopua”. Rovasti Kari Mäkinen vihki lipun.

MUSTA LIPPU LIEHUU
Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksen Keski-Suomen osaston lippu sai naulansa 28.3.2012
Isänmallinen ja harras tunnelma vallitsi Jyväskylän Nikolain kulmassa maaliskuun lopussa kun Ilmavoimien Soittokunnan säestyksellä kutsuvierasjoukko otti vastaan Suomen lipun, lauloi yhdessä lippulaulun
ja ryhtyi valmistautumaan Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry:n
Keski-Suomen osasto lipun naulaukseen. Yhdistyksen puheenjohtaja
Martti Porvali johdatteli lippupuheessaan kuulijakunnan lippujen käytön ja heraldisten sääntöjen alkulähteille.
- Kun joukkoja käytetään massoittain, ne leviävät laajalle alueelle,
jolloin korvat eivät kuule selvästi eivätkä silmät näe kirkkaasti. Siksi
upseerit ja miehistö määrätään etenemään tai vetäytymään lipuilla ja
viireillä annettavien merkkien mukaan ja liikkumaan tai pysähtymään
kellojen ja rumpujen antamien merkkien perusteella. Näin rohkeat eivät etene yksin eivätkä pelkurit pakene. Tällä tavoin Kiinassa keisarin
kenraali Sun Tsu kirjoitti Sodankäynnin taitokirjassaan lippujen merkityksestä.
- Heraldisen tunnuksen – vaakunan tai lipun ensimmäinen tehtävä on
erottua muista. Jos kaikki liput olisivat samanlaisia, mitä hyötyä niistä
olisi. Erottuvuuden vaatimuksesta johtuu se, että heraldiikassa käytetään vain tiettyjä selkeitä, yksinkertaisia ja erottuvia värejä. Murretut
värit eivät kuulu heraldiikkaan. Näin Martti Porvali lippupuheessaan
lippujen historiasta ja heraldiikan taustoista.

Keski-Suomen osasto perusteli JP 27:n Perinneyhdistyksen hallitukselle haluavansa sellaisen lipun, jonka heraldinen selitys kuuluu: ”Mustapohjaisessa kaksikielekkeisessä hapsuilla varustetussa lipussa on keskellä keltainen Jääkärikunniamerkin tunnus.” Tunnus syntyi aikanaan
Saksassa Lockstedtin koulutusjoukon muuttuessa Kuninkaalliseksi
Preussin Jääkäripataljoona 27:ksi. Jääkäreille ei riittänyt tarpeeksi numero kahden tunnuksia olkapäille, mutta seiskoja oli yli tarpeen, jolloin
jonkun oivalluksesta käännettiin seiska ylösalaisin ja niin saatiin kummallisen näköinen kakkonen. Nyt naulatun lipun keskellä oleva merkki
muodostuu siis kahdesta seiskasta.
Keski-Suomessa pioneerien kunnia-asiana on ollut vaalia mustan lipun perinteitä. Tämä vaihe päättyy vuoden 2014 lopussa Pioneerirykmentin lakkauttamiseen. Nyt naulatulla lipulla halutaan tukea rykmenttiä vaikeassa vaiheessa. JP 27:n Perinneyhdistyksen Keski-Suomen
osasto tulee pitämään vapaaehtoispohjalta huolen siitä, että musta lippu liehuu edelleen maakuntamme maanpuolustustapahtumissa vuoden
2014 jälkeenkin.
Teksti ja kuvat: Tapio Paappanen

LIPUNNAULAAJAYHTEISÖT JA LIPUNNANULAAJAT
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

JÄÄKÄRISÄÄTIÖ		
GUSTAV HÄGGLUND
JP 27:n PERINNEYHDISTYS KARI J. TALVITIE
PUOLUSTUSVOIMAT		
HANNU HAAPAMÄKI
PIONEERIRYKMENTTI
JOUKO RAUHALA
ILMASOTAKOULU		
PETRI TOLLA
K-S RESERVIUPSEERIPIIRI SANTERI HEINONEN
K-S RESERVILÄISPIIRI
HANNU KIVI-MANNILA
ALIUPSEERIKOULU/PIONR
JUSSI HIMANKA
SOTAINVALIDIEN
VELJESLIITON SISÄ-SUOMEN
PIIRI				
PENTTI KOSKINEN
10. K-S SOTAVETERAANIPIIIRI
BIRGER FÄLT
11. RINTAMAVETERAANIEN
K-S PIIRI			
EINO VEISTOLA
12. JYVÄSKYLÄN
SOTILASKOTIYHDISTYS
JOHANNA SEPPÄNEN
13. MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY
KESKI-SUOMEN PIIRI RY
EILA KOTANEN
14. MPK				KARI KILPELÄINEN
15. TAMMISUNNUNTAIN KILTA
JORMA LEMPINEN
16. ILMAVOIMIEN SOITTOKUNTA RAIMO OVASKA
17. OSUUSKAUPPA KESKIMAA KIMMO JANTUNEN
18. KESKISUOMLAINEN OYJ
VESA-PEKKA KANGASKORPI
19. KESKI-SUOMEN OP		
KEIJO MANNER
20. JP 27:n PERINNEYHDISTYKSEN
KESKI-SUOMEN OSASTO
MARTTI PORVALI

Jääkärisäätiön edustajana tilaisuudessa oli kenraali Gustav Hägglund.
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KASVAAKO MPK:n ROOLI?
KOTUYKSIKÖN PÄÄLLIKÖN MIETTEITÄ 2/2012

jen kanssa tulisi olla nykyistä suunnitelmallisempaa
ja nousujohteisempaa. Ns yhden luukun periaate selkeyttäisi asioiden hoitoa. Tällöin yksittäisten yhdistysten jäsentenkin tulisi nurisematta tyytyä tähän päätökseen ainakin järjestettäessä pv:n tilaamia tai sotilaallista valmiutta palvelevia kursseja.
ILMAVTK:n ja PIONR:n mahdolliset lakkautuspäätökset tullevat aiheuttamaan lisäpaineita
ILMASK:lle kurssien lisääntyessä Tikkakoskella.
Siksi onkin tärkeää, että toimintamme on koko ajan
luotettavaa ja luvatun tuen saannin arvoista emmekä
aiheuta ristipaineita millään tavoin.

Vuosi 2013 lähes paketissa ja vuoden
2014 suunnittelu käynnistymässä

Maanpuolustuskentässä eletään aikaa, jolloin
Puolustusvoimauudistuksen käytännön ratkaisut ovat
jalostumassa käytännön tehtäviksi. Vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuskentän piirissä odotukset ovat
positiivisen odottavaisia. Tuleeko MPK:n rooli kasvamaan selvitykseen kirjattujen linjausten mukaisesti? Tämä olisi toivottavaa ja järkevää. Kuinka nämä
mahdolliset haasteet voidaan toteuttaa MPK:ssa, asettanee sille lisäkoulutus- ja organisointimuutostarpeita. Tarpeitten ja toimintojen suunnittelu käytännöiksi yhdessä puolustusvoimien ja reserviläisjärjestö-

KSkotuyksikön v 2013 kurssisuunnitelmaesitys on
lähetetty joukko-osastoille jatkotoimenpiteitä varten.
Ne kurssi- ja tapahtumaesitykset, jotka kaipaavat pv:n
tukea, tuli olla aiemman ilmoitukseni mukaan käytettävissä toukokuun puoliväliin mennessä. Pääosa
eri tahoista noudattivatkin annettua aikataulua. Kiitos siitä, että vähitellen on ymmärretty pv:n asettama
suunnittelurytmi. Eli nyt nystyrät pohtimaan jo vuotta 2014, niiden alustavia tietoja kaipaan 10.10. 2014
mennessä.

Ennakointia ja omatoimisuutta
Monet tahot ovat olleet yhteydessä materiaalitarpeiden osalta aivan kalkkiviivoilla, jopa vain tunteja
ennen materiaalitarvetta. Täytyy oikaista se virhekäsitys, että KSkotuyksiköllä olisi jatkuva virka-aikainen
valmius mm antaa varusteita eri tapahtumiin. Materiaalin saamisen ehtona on, että pienetkin tarpeet ovat
tiedossani hyvissä ajoin. Ja tietysti kyseessä on ol-

tava MPK:n kurssi tai tapahtuma, muutoin vastaus
on ei, pv:n materiaalia emme voi antaa muihin tarkoituksiin.
Omatoimisuus ja ennakoiminen ovat tavoiteltavia
hyveitä. Näin asia onkin pääosalla kurssien johtajista,
kouluttajista ja kurssivääpeleistä. Onneksi olemme
erilaisia, meitä toisessakin junassa olijoita on. Liian
usein herätään muutoksiin ja muihin tarpeisiin aivan
liian myöhään. Parantakaamme tässä asiassa asioiden
hoitoa, se helpottaa meitä kaikkia. Lisäkoulutusta tullaan antamaan ensilumien kynnyksellä.

Nuoria tullut mukaan
Tyytyväisyyttä on lisännyt nuorten tulo mukaan
toimintaan. Tämä on erittäin hyvä suuntaus ja antaa
meille vanhemmille uskoa tulevaisuuteen. Etenkin
maakuntakomppanian toimijoiden mukaantulo on todella hyvä asia, miksi sitäkin osaamista pihdattaisiin.
Osaavien ja innostuneiden kurssivääpeleiden kasvun
lisäys on niin ikään hyvä kehityssuunta.

Tule mukaan evakuointikoulutukseen
KSkotuyksikkö on suunnitellut evakuointikoulutuksen aloittamisen yhdessä asiasta viranomaisena
vastaavan Keski-Suomen pelastuslaitoksen kanssa.
Mukana ovat lisäksi Vapepa, SPEK, AVI ja Pelastusopisto. Tarkoitus on kouluttaa vapaaehtoisista henkilöistä KSPELA:n johtoon muodostettava evakuointiryhmä, mikä toimisi tarvittaessa henkilöiden evakuoinnissa. Tällaisia tilanteita voisivat olla esimerkiksi henkilöiden evakuointi isoimmissa tulipaloissa
tai luonnon katastrofeissa tai toiselta paikkakunnalta
evakuoidun henkilöstön vastaanotossa. Ryhmä toimisi ainakin Keski-Suomen alueella. Asiasta vähänkin

kiinnostuneita pyydän ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen jatkosuunnittelun mahdollistamiseksi.

Osallistuminen maanpuolustusjuhlaan
Jyväskylässä järjestettävä maanpuolustusjuhla kaipaa jälleen osallistujia MPK:n tukikurssille. Tehtävämme on edelleen palvella mm kunniakansalaisiamme muodostamalla veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen lippulinnat osaksi Jyväskylän keskustassa näkyvää isoa tapahtumaa lauantaina 11.8.2012. Osa kurssilaisista voidaan ottaa mukaan jo perjantai-iltana, ks
kurssia sivuiltamme.

Kurssikalenteri 2012
KSkotuyksikön loppuvuoden kurssitarjotin on esillä toisaalla lehdessä. Pyydän huomioimaan aina, että
päivämäärä tulee tarkistaa aina sivuiltamme. Samoin
kurssitietoja päivitetään MPK:n tietojenhallintajärjestelmässä sivuillamme www.mpk.fi/keski-suomi.
Kursseille mars!
Parhaimmat onnitteluni 4.6.2012 ylennetyille ja
palkituille! On ollut ilo todeta, että myös muutama
MPK-aktiivi on nyt huomioitu eivätkä kannustukset
ja esitykset ole menneet hukkaan.
Toivotan kaikille lukijoille lämmintä ja lepoa tuottavaa kesän aikaa!
Kari Kilpeläinen
Keski-Suomen
koulutus- ja tukiyksikön päällikkö

Ajatukseni vänrikkipäivästä
Osallistuin Keski-Suomen reserviupseeripiirin järjestämään vapaaehtoiseen vänrikkipäivään Tikkakoskella
5.5.2012. Heinäkuussa 2011 Kainuun Prikaatista reserviin siirtyneenä vänrikkipäivä oli kohdallani ensimmäinen
kertaus kotiutumisen jälkeen. Eniten paikan päälle saapumaan motivoi kutsun mukana tulleessa päiväohjelmassa
luvattu pistooliammunta, josta minulla ei ollut minkäänlaista kokemusta entuudestaan.
Päivä alkoi ilmoittautumisen jälkeen lyhyellä kouluttajien esittäytymisellä ja samalla kuulimme MPK:n toiminnasta. Ryhmäjakojen jälkeen ryhmämme siirtyi ensimmäiselle rastille, eniten odottamaani pistooliammuntaan. Ensikertalaisena sain lyhyen ja täsmällisen koulutuksen, ja huomasin pistoolin käsittelyn erittäin helpoksi
ja yksinkertaiseksi, kunhan sormet tottuivat tutun RK:n lipastamisesta hieman eroavaan tyyliin. Itse ammunta
olikin sitten enemmän taitolaji, ilman tähtäimien siirtomahdollisuutta oikeaa tähtäyspistettä sai hakemalla hakea.
Vaikka rastia valvoneen kapteenin sanoin ammuinkin vähän ”myyriä”, ehdin saada hyvän tuntuman pistooliin ja
sentään 7/10 tauluun - hyvä kun tuli kokeiltua.
Muista päivän rasteista suunnistus, ensiapu-, alkusammutus- ja etäisyydenmittausrastit olivat hyvää kertausta,
etenkin kun vapaa-ajalla ainoastaan suunnistustaitoa tulee ylläpidettyä jokseenkin. Osa johtamisrastin tehtävistä
ja kalustontunnistustehtävä olivat haastavimpia, viestiaselajissa koulutetulle kun viestiasemat, LV241 ja sanomalaitteet ovat tutumpia kuin ilmatorjuntaohjusten eri mallit. Taktisia merkkejä sai myös palautella mieleen, ja päivän päätteeksi kotiin päästyäni opettelinkin uudelleen kotiutumisen jälkeen unohtuneet merkit.

VÄNRIKIT - HUOMIO!!

Kokonaisuudessaan päivä oli mielestäni rakennettu hyvin; ohjelma oli monipuolinen ja mielenkiintoinen, aiheet suurimmaksi osaksi hyödyllistä kertausta ja hiukan myös uutta tietoa ja taitoa. Erityinen kiitos ammunnan
järjestämisestä. Aikataulullisesti päivä sujui myös hyvin, rastien väliset mahdolliset pienet odottelut sai kulumaan ekoaseen parissa ja muihin reservin upseereihin tutustuen. Ilmapiiri oli koko tapahtuman ajan positiivinen,
kouluttajat hoitivat osuutensa rennolla ammattitaidolla, eikä huono sää tuntunut laskevan kenenkään osallistujan
mielialaa. Tällaisia lisää, mukana ollaan.
Tiina Aherto

Kolmas vänrikkipäivä Tikkakoskella 5.5.2012

Vesi- ja räntäsateessa kokoontuivat ensisijaisesti ilmavoimien nuoret vänrikit Tikkakoskelle Keski-Suomen
Reserviupseeripiirin järjestämään ja MPK:n tukemaan 3. vänrikkipäivän tapahtumiin. Keski-Suomen Aluetoimisto lähetti vänrikkipäivän vapaaehtoiseen harjoitukseen yli 200 kutsua, joista käskyn B-osan palautti 36 vänrikkiä.
Tyly kevään vesi- ja räntäsade karsi ilmoittautuneista muutaman osallistujan, mutta paikalle saapuneilla oli
motivaatio erittäin korkealla. Alkupuhuttelujen jälkeen alkoi “ruletti” pyöriä suunnitelman mukaisesti. Kolmeen
ryhmään jaettu joukko kiersi päivän aikana pareittain ja partioittain ampumassa, suunnistamassa sekä ratkoivat
johtamistaitorastin tehtäviä, antoivat ensiapua miinaan polkeneelle tiedustelijalle, sammuttivat napalmia saaneen
taistelijaparin, auttoivat miinakenttään joutuneen taistelijat ehjänä “kuiville” päätyen lopuksi Itärannan vanhan
Esikuntakomppanian sisätilaan ampumaan eko-kiväärillä.
Päivä oli “pulkassa” iltapäivän lopulla. Piirin 1. varapuheenjohtajan Santeri Heinosen sanojen, toiminnanjohtajan kannustuksien ja MPK:n KOTU-yksikön päällikön kannustus- ja saatesanojen jälkeen jaettiin jokaisen rastin
parhaiten suorittaneelle taistelijalle tai taistelijaparille palkintoplaketti. Iltalukemiseksi jokainen osallistuja sai
mukaansa RUL:n julkaiseman reservin Kenttäjohtajan oppaan ja viimeisimmän piirilehden.
Päivän päätteeksi voitiin todeta, että päivä onnistui kokeneiden kouluttajakonkareiden ansiosta vähintään hyvin osallistujilta saatuja kurssiarvioita ja niiden pisteiden tarkasteluun perustuen. Keski-Suomen reserviupseeripiiri sai tapahtuman ohessa uusia jäseniä ja vuoden toimintasuunnitelman tärkeä tapahtuma toteutettiin. Vänrikit
totesivat monesta suusta, että “jos vielä järjestetään niin uudestaan tullaan”!

Teksti ja kuvat:
Kari Löfgren

Vänrikkipäivän kuvagalleria löytyy reservipiirien verkkosivujen
välilehdeltä Media->Kuvat->Vänrikkipäivä Tikkakoskella 5.5.2012.

Vänrikkipäivän osallistujat toteamassa pistooliammunnan tuloksiaan ja osumatarkkuuttaan.
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TULTA!!!

Taktisen aseenkäsittelyn kurssit Keski-Suomessa
Taktinen-sanasta tuli muotia jo
viime vuosikymmenellä. Sana tarkoitti silloin lähinnä sitä että jos
esimerkiksi asevaruste oli musta
ja sen nimessä oli ”taktinen” niin
sellainen piti jokaisen aktiivireserviläisen saada. Tai ainakin minusta
se siltä tuntui, sillä sanaa käytettiin
markkinointiterminä jolla sai myytyä lähes mitä vain alushousuista alkaen. Sanalla sinänsä on kenties yhä edelleen hieman mustunut
maine ja kenties jotkut saavat siitä
vieläkin mitä erilaisempia mielikuvia päähänsä.

Turvallisuus ja tekniikka
Taktiikkahan on oppi taistelun
voittamisesta ja juuri siitä on kysymys kurssin koulutuksessa. Kursseilla harjoitellaan taistelun voittamista ampuma-asetta välineenä
käyttäen. Ase on kuten mikä tahansa työkalu: sitä on osattava käyttää
oikein jotta työn saisi tehtyä hyvin
ja turvallisesti. (Oikeastaanhan tässä on kysymys taistelutekniikasta,
mutta tässä yhteydessä taktinen on
jo terminä Suomessakin varsin vakiintunut joten käyttäkäämme sitä
jatkossakin.) Tärkeimpänä tavoitteena kursseilla on siis kouluttaa
aseen mahdollisimman tehokasta
käsittelyä itseä tai muita samalla
puolella taistelevia vaarantamatta.
Kurssien järjestämisen johtotähtenä on ehdoton turvallisuus johon
pyritään jatkuvasti koulutusta ja
toimintamalleja kehittämällä. Koska kysymyksessä on aseenkäytön
harjoitteleminen
turvallisuuden
jälkeen tärkein asia ovat osumat,
sillä taistelua on tuskin koskaan
voittanut se joka ampuu nopeasti
ohi. Tiivistäen voikin sanoa että tavoitteeseen ollaan päästy kun kurs-

silla ammutaan turvallisia osumia
hyvää tekniikkaa käyttäen.

konaisuuden jonka kaikki osiot
on hallittava. Tästä syystä osallistumista alemman tason kursseille
edellytetään.

neilla ja radalla käydään läpi taistelutilanteen aiheuttamia fyysisiä
ja psyykkisiä vaikutuksia. Taistelun psykologia on valitettavan
usein unohtunut aihe taistelukoulutuksessa, joten siihen on meidän
kursseillamme kiinnitetty erityistä
huomiota. Taistelupsykologian eri
alueita käydään läpi oppitunneilla jokaisen tason kurssilla. Ampumaradalla harjoitellaan lauantain puolilta
päivin yöhön asti, sillä lauantain ohjelmaan kuuluvat
myös totuttautumisammunnat pimeässä. Yöunien jälkeen kerrataan ensimmäisen
päivän asiat ja ammutaan ns.
stressiammunnat joissa kurssilaisille annetaan mielikuva
siitä minkälaisia muutoksia
taistelutilanne aiheuttaa kehon toimintakyvyssä. Kuten
arvata saattaa, on kurssi suhteellisen raskas, sekä fysiikalle että päälle. Opeteltavaa
on paljon ja pitkät ratapäivät
sisältävät ammunnan lisäksi
lihaskuntoharjoitteita joilla
muun muassa motivoidaan
tai aiheutetaan taistelussa
esiintyviä fyysisiä kehon reaktioita. Kaikki ensimmäisen tason kurssin suorittaneet
henkilöt saavat ilmaiseksi
Taktinen pistooli- tai Taktinen kivääri -kirjan jonka avulla opetettuja tekniikoita on helppo harjoitella
kurssin jälkeen omalla kotiradalla.

Perusvarustus

Ensimmäinen osio

Toinen osio

Kursseilla on ase ja kolme lipasta sekä näiden turvalliseen kantamiseen soveltuvat varusteet. Jatkokursseilla jaetaan lisäksi kypärät
ja sirpaleliivit joiden avulla voidaan harjoitteita ampua todenmu-

Kolmiosaisen
kurssikokonaisuuden ensimmäisessä osiossa
perehdytään taisteluteknisesti oikeanlaiseen aseenkäsittelyyn sekä
ammunnan perustekniikoiden hallintaan. Tähän liittyen oppitun-

Toisen tason kurssilla kurssilaisilla pitäisi olla perustekniikat hallussa, sillä varsinaisen aseenkäsittelyn sijaan painopiste on aseella
ampumisessa taistelutilanteessa.
Tämä tarkoittaa sitä että muutami-

Kurssit kolmiosaisia
MPK Keski-Suomi järjestää
kursseja tällä hetkellä pistoolille ja kiväärille, kummatkin kolmiosaisena. Tämän lisäksi on
mahdollista että jatkossa tullaan näkemään myös yksiosainen haulikkokurssi, mutta siitä lisää jatkossa jos se muuttuu suunnitelmasta todellisuudeksi. Kursseilla ammutaan
kurssilaisten omilla aseilla ja
patruunoilla. Tämä on osoittautunut varsin toimivaksi ratkaisuksi koulutuksen ja kurssilaisten harjoittelun kannalta.
Toisaalta taas kurssille osallistumisen kustannuksiin on lisättävä patruunoiden hinta, joka
hieman kaliiperista riippuen
voi olla korkeakin. Patruunoita nimittäin kuluu kaksipäiväisen kurssin aikana lähes tuhat
kappaletta. Ensimmäisen tason
kurssille osallistumisen edellytyksenä on tarvittavien välineiden hallussapitämisen lisäksi terve maalaisjärki ja oman
aseen perustuntemus ja käsittelytaito. Aiemmin suoritettua
turvallisen ampujan -kurssia tai
muuta vastaavaa ei erikseen edellytetä, vaikka esimerkiksi SRA-/
IPSC-taustasta onkin kurssilla paljon hyötyä.

kaisessa varustuksessa. Jatkokursseille on mahdollista osallistua kun
alemman taso kurssi on suoritettu. Vaikka periaatteessa monilla
ampujilla taitotaso mahdollistaisi osallistumisen kenties suoraan
ylemmällekin kurssille, muodostavat kurssit nousujohteisen ko-

en vaikeampien tekniikoiden lisäksi harjoitellaan pääasiassa liikkumista, liikkeestä ampumista sekä
suojan käyttämistä ammuttaessa.
Näitä taistelun peruselementtejä
selkärankaan hioessa kehitetään
myös kykyä havainnoida ympäristöä ja luodaan hermostoon toimintamalleja joilla taistelu on mahdollista voittaa. Vaikka periaatteessa
opetettavat tekniikat ovat varsin
yksinkertaisia, on kurssi vaativa
osallistujille sillä kurssilaiset joutuvat ampumaan vaativia ammuntoja dynaamisissa olosuhteissa.
Aikataulullisesti toinen kurssi on
varsin samanlainen ensimmäisen
kanssa lukuun ottamatta sunnuntain ohjelmasta puuttuvaa fyysistä stressi-osiota. Tämä johtuu siitä että kurssin edetessä ammunnat
muuttuvat henkisesti vaativammiksi. Sunnuntain tarkoituksena
on kehittää kurssilaisten kykyä
ampua samalla kun he tarkkailevat
ympäristöä ja reagoivat siihen.

Kolmas osio
Kolmannen tason kurssilla kehitetään edelleen kurssilaisten kykyä käyttää asettaan taisteluvälineenä sekä tutustutaan muutamiin
taistelijaparin tai partion kanssa
tehtäviin perustekniikoihin. Asetekniikoissa merkittävin uusi asia
on lähitaistelukoulutus kylmällä
aseella. Lähitaistelukoulutus täydentää kyvyn käyttää asetta taisteluvälineenä riippumatta etäisyydestä viholliseen. Varsinaisia taistelutekniikoita aseella ampuen harjoitellaan jo tässä vaiheessa tutuksi
käyneen ampumaradan lisäksi todenmukaisilla muovikuula-aseilla
kaksipuoleisessa taistelussa, jossa
kurssilaiset pystyvä mittaamaan
taitonsa takaisin ampuvaa vihol-

lista vastaan. Henkisen puolen opit
viimeistellään oman taistelukyvyn
arviointiin, joka antaa kullekin
kurssilaiselle mahdollisuuden kehittää toimintakykyään omien henkilökohtaisten ominaisuuksiensa
pohjalta.

Tavoite - turvallinen
taitojen kehittäminen
Tavoitteena kaikella tällä on se
että koulutusputken läpi käytyään
kurssilaisella on tarvittavat tiedot ja taidot harjoitella ja kehittää
omia taistelutaitojaan turvallisesti. Pelkästään kursseille osallistumalla ei ole mahdollista pätevöityä
armoitetuksi taistelijaksi tai edes
-ampujaksi, mutta yhdistämällä ne
omaan aseenkäytön harjoitteluun
saadaan jo paljon aikaiseksi. Kursseilta saa vinkkejä omaan harjoitteluun sekä opastusta tekniikoista
yksityiskohtia myöden.
Kokonaisuus soveltuu sekä toiminnallisille kilpa-ampujille että
ampumista harrastaville rivi-reserviläisille. Kokeneet ampujat
saavat kurssilla harjoitella useiden
toistojen muodossa, sekä kenties
hieman erilaista näkemystä kuin
mitä eri tyyppiset kilpailut tarjoavat. Reserviläisille taas on tarjolla mahdollisuus oppia tekniikoita, kehittyä ampujana ja aseellisen
taistelun osaajina.
Teksti ja kuvat:
Jan Niukkanen
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Saarijärven Reserviläiset ry messutapahtumassa 12.3.2011. Teltan havupetiä testaamassa Mauno Koivisto (vas.) ja Jarmo Isosävi. Mukana myö nuorempi maanpuolustaja.

ESITTELYSSÄ SAARIJÄRVEN RESERVILÄISET

Sotien jälkiselvittelyissä päättyi aiempien maanpuolustusta harjoittaneiden valtakunnallisten järjestöjemme toiminta. Rintamilla
syntynyt yhteishenki jäi kuitenkin
elämään ja samaa henkeä tahdottiin herättää myös nousevissa sukupolvissa. Tahdottiin pitää yllä
maanpuolustushenkeä ja -kuntoa
sotavuosien kokemuksista huolimatta tai ehkäpä juuri niiden vuoksi.
Tuossa hengessä syntyivät maahamme reserviläisjärjestöt. Puolustusvoimien arvoasetelman mukaisesti oli luonnollista, että reservin upseerit järjestäytyivät omiksi
reserviupseerikerhoikseen ja reservin aliupseerit muodostivat omia
aliupseeriyhdistyksiään.

Aliupseeriyhdistyksen
perustaminen
Apuja Saarijärven Reservinaliupseerien oman yhdistyksen perustamiseksi saatiin naapurikunnista ja aiemmin perustetulta Saarijärven Reserviupseerikerholta.
Tunnusteluvaihe kesti vuosia. Vasta 16.6.1957 joukko reservinaliupseereita kokoontui Saarijärven
Seurahuoneella. Mukana kokouksessa oli ulkopuolisia opastajia ainakin Äänekosken reservialiupseeriyhdistyksestä ja Saarijärven Reserviupseerikerhosta.
Kokouksessa päätettiin perustaa
Saarijärven Reservinaliupseerit r.y.
-niminen yhdistys. Yhdistyksen
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi
valittiin kersantti Matti Järkkälä
ja johtokunnan jäseniksi vääpelit
Erkki Eskola ja Niilo Kärki, kersantit Vilho Kauppinen ja Einari
Rönkä sekä alikersantit Tani Kautto ja Arvo Eerola. Yhdistyksen
säännöt viimeisteltiin 7.7.1957 pidetyssä kokouksessa saatujen mallisääntöjen pohjalta. Sisäasiainministeriöltä oli anottava lupa yhdis-

tyksen perustamiseen: yhdistyksen
tarkoituksiinhan sääntöjen mukaan
kuului myös ”harjoittautuminen
ampuma-aseiden käyttöön”. Sellaisen luvan ministeriö antoi päätöksellään 7.2.1958.
Yhdistysrekisteriin Saarijärven
Reservinaliupseerit r.y. merkittiin
25.3.1958.
Perustetun yhdistyksen säännöt
asettivat tavoitteiksi
─ aliupseerien yhteyden ylläpitämisen,
─ henkisen ja fyysisen kunnon vaalimisen kilpailutoiminnan
avulla,
─ aliupseerien merkityksen ja
velvollisuuksien esille tuomisen ja
─ puutteenalaisten jäsenten taloudellisen tukemisen.
Yhdistyksen perustamisen aikoihin ei ollut vielä piiriorganisaatiota. Saarijärven aliupseeriyhdistykseen liittyi perustamisvuonna 34 jäsentä. Seuraavana vuonna
jäseniä oli 63 ja vuonna 1960 jo
96, mikä pysyi ennätyslukuna parikymmentä vuotta. Tällöin puolet
paikallisista aliupseereista kuului
yhdistykseen. Kun Reservin Aliupseerien Liitto järjesti jäsenhankintakilpailun vuonna 1981, tuloksena oli, että valtakunnallisessa
kilpailussa Saarijärvi sijoittui toiseksi ja jäsenmäärä oli 113 vuonna
1982. Pitkään jäsenmäärä oli sadan
molemmin puolin.

Reserviläisyhdistykseksi
Reserviläistoiminta oli vuosikymmenten ajan leimallisesti reservin upseerien ja aliupseerien
toimintaa. Kiltatoimintaa lukuun
ottamatta reservin miehistö ei ollut mukana vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä. Reservin aliupseeriston piirissä syntyi ajatus miehistön ottamisesta mukaan toimintaan. Niinpä liiton, piirien ja yhdistysten sääntöjä muutettiin niin, että
kaikki reserviläiset sotilasarvoon

50-vuotta v. 2008 täyttänyttä yhdistystä johti Esko Janhonen (vas.).
Laukaan reserviläisten onnittelut välitti Risto Kaiponen (oik.)

katsomatta voisivat olla yhdistysten jäseniä. Sääntömuutoksessa
vuonna 1997 yhdistyksemme sai
nykyisen nimensä Saarijärven Reserviläiset ry. Sääntömuutos viritti
Saarijärvelläkin innokkuutta. Yhdistykseen saatiin miehistöön kuuluvia jäseniä – ja myös joku upseeri. 2000-luvun jäsenmäärä on ollut
keskimäärin 105.

Pitkän linjan uurastajia
Yhdistyksen puheenjohtajina on
ollut kaikkiaan 16 henkilöä viidenkymmenen vuoden aikana. Pisimpään puheenjohtajana oli ylikersantti Ilmari Oksanen, yhteensä
16 vuotta. Pisimpään sihteerinä on
toiminut alikersantti Jorma Kivirinta, 17 vuotta. Pitkäaikaisin rahastonhoitaja on ollut ylikersantti
Reino Ahola vuodesta 1972 alkaen
– ja tehtävä jatkuu.
Viime vuoden syyskokouksessa
puheenjohtajaksi valittiin kersantti Jesper Kristiansson ja hallitus
muuttui muutoinkin merkittävän
nuorekkaaksi kulumassa olevan
vuoden alusta.
Johtokunta on kokoontunut
vaihtelevasti, joskus kolmesti ja
joskus jopa yhdeksän kertaa vuodessa. Kokoontumiset ovat useimmiten edeltäneet aikoja, jolloin yhdistyksellä on ollut urheilukilpailuja tai eri tilaisuuksien järjestelytehtäviä.
Kahdesti Saarijärven Reservinaliupseerit on valittu piirin vuoden yhdistykseksi: vuonna 1983 ja
vuonna 1990.

Piiritasolta
Keski-Suomen Aliupseeripiirin puheenjohtajistossa ovat olleet
ylikersantti Ilmari Oksanen 1970ja 1980-luvulla ja sotilasmestari
Pentti Ruohotie 1980- ja 1990-luvun taitteessa. Vääpeli Arvo Kristiansson on ollut KeskiSuomen Reserviläispiirin puheenjohtaja vuosina 2005–2008. Piirihallituksessa ja piirin toimikunnissa on ollut aina
Saarijärven
edustus.
Vuosina 2006–2011 yhdistyksen jäsen, sotilasmestari Pentti Ruohotie
toimi Keski-Suomen reservipiirien julkaiseman
Keski-Suomen Maanpuolustajan päätoimittajana. Reserviläisliiton
hallitukseen
2000-luvulla on kuulunut vääpeli Arvo Kristiansson,
joka valittiin valtakunnassa vuoden reserviläiseksi vuonna 1999.

Naiset ahkerina

Naisten, yhdistyksen jäsenten
puolisojen, merkitys on ollut suuri. Heidän osuutensa kahvitusten
ja muun huollon, arpajaisten ja
juhlien järjestelyssä on ollut itsestäänselvyys, ja aina ehkä ei ole annettu edes kiitosta. Vuonna 1970
naiset lahjoittivat yhdistykselle
pienoiskiväärin, joka on ollut kovassa käytössä. Naistoimikunnalla on ollut taloudellista merkitystä
1960-luvun puolivälistä 80-luvun
loppuun asti. Tuolloin toimikunnan aktiivisena puheenjohtajana
oli Kyllikki Kautto.

Oma lippu ja
pöytästandaari
Yhdistys sai oman lipun 1981.
Lipun kuva-aiheeksi oli valittu Reservin Aliupseerien Liiton tunnus
ja Saarijärven kunnan vaakuna.
Niitä sommitellen Kyllikki Kautto ja Maija Tellikka tekivät lippuluonnoksen. Viimeistelyn suoritti
vaakunataiteilija Olof Eriksson, ja
liitto hyväksyi lopputuloksen. Yhdistyksen lippu valmistui itsenäisyyspäiväksi. 25-vuotisjuhlavuoden 1983 alkaessa reservialiupseeriyhdistyksen naistoimikunta teki
aloitteen pöytästandaarin aikaansaamiseksi. Hanke lähtikin etenemään. Suunnittelun lähtökohtana
oli yhdistyksen lippu, ja pöytästandaari valmistui syksyn kuluessa.

Menestyksekästä
urheilutoimintaa
Kunnon ylläpitäminen ja kilpailuhenkisyys on ollut yksi leimallinen piirre yhdistyksen toimintaa.
Jäsenistöstä kymmenet ovat vuosien saatossa sijoittuneet kärkisijoille erilaisissa reservipiirien kilpailuissa. Menestystä on tullut myös
liittotasolla ja Reserviläisurheiluliiton kilpailuissa. Monet urheilijat ansaitsisivat tulla mainituiksi.
Nostan esille erityisesti kaksi: alikersantti Jorma Kivirinnan, joka
on valittu seitsemän kertaa KeskiSuomen Reserviläispiirin parhaaksi urheilijaksi 1980- ja 1990-luvulla ja 2000-luvulta korpraali Teemu
Lahden, joka on säännönmukaisesti pokannut piirin parhaan ampujan
palkinnon. Piirin parhaaksi urheilijaksi nimettiin jo 1960-luvulla
kersantti Olavi Nokelainen 1961 ja
vääpeli Toivo Hiekkala 1963.
Kilpailujen järjestäminen on lisännyt jäsenistön yhteyttä. Valtakunnan tason kilpailujen järjestäminen on hoitunut yhteistyössä paikallisen reserviupseeriyhdistyksen kanssa. Valtakunnallisia kilpailuja on pidetty kahdesti:
1980 ilma-asemestaruuskilpailut
ja 1986 maastomestaruuskilpailut.

Piiritason kilpailuja Saarijärven
Reserviläiset on järjestänyt lähes
vuosittain, joskus jopa kahdet kilpailut.

rijärven Reserviupseerikerho ja
Lions Club Saarijärvi.
Tuhansien työtuntien jälkeen
purettu rakennus seisoi Särkilammen rannalla ja toimi sittemmin
monien juhlien ja tapahtumien pitopaikkana.

Monipuolista veteraanien
auttamista

2000-luvulla yhdistyksen ampumaharrastus on elpynyt. Tapsan
malja ja Nordea Cup ovat keränneet jäsenistöä kerran viikossa ampumaradalle kesäaikana.

Sosiaalista toimintaa
Yhdistyksen perustajat olivat –
kuten edellä kävi ilmi – sodan käyneitä miehiä. Alkuperäisissä säännöissä oli kohta, jolla velvoitettiin
auttamaan puutteenalaisia veljiä.
Muutamia esimerkkejä Veljeä ei
jätetä -mentaliteetista, joka oli voimakkaasti yhdistykselle ominaista
erityisesti entisinä aikoina.
Vuosina 1960, 1963, 1965 ja
1967 kerättiin viljaa paikallisten
sotainvalidien tukemiseksi. Vuonna 1963 keräyksellä saatiin viljaa
18 610 kiloa. Kerääjiä oli tuolloin
56. Vuonna 1967 saatiin viljaa 12
186 kiloa 46 reservinaliupseerin
voimin. Kahdella muulla kerralla
saldona oli 15 000 kiloa.
Vähävaraisten
koululaisten
käyttöön kerättiin suksia vuonna
1960, ja tulos oli 30 paria. Sotaveteraaneja tuettiin vuonna 1981
ottamalla osaa tervaksien keruutalkoisiin, kun veteraaniyhdistys
valmistautui hankkimaan varoja
tervanpoltolla.

Särkilammen maja
Yksi talkootyön saavutus on
nostettava erityisesti esille. Seitsemän kilometriä Saarijärveltä Karstulan suuntaan valtatie 13:n tuntumassa Särkilammen rannalla on 27
metrin pituinen, pyöreistä hirsistä
tehty rakennus, jonka salin seinälle kiinnitettyyn honkalaattaan on
kaiverrettu sanat: ”Särkilammen
Urheilumaja, talkoin tehty 1962–
1964”. Urheilumajan omistaa ja
sitä ylläpitää säätiö, jossa Saarijärven Reservinaliupseerit r.y:llä/
Saarijärven Reserviläiset ry:llä on
kolmanneksen osuus. Hanke lähti
liikkeelle, kun valtion metsähallinto pani myyntiin 250 m2 suuruisen
hirsirakennuksen. Reservinaliupseerien lisäksi ostajina olivat Saa-

Maamme itsenäisyyden pelastivat aikoinaan sotiemme veteraanit.
13.12.1995 allekirjoitettiin veteraani- ja reserviyhdistysten välinen
yhteistyösopimus. Reserviyhdistykset, niin upseerienyhdistys kuin
reserviläisyhdistys, antavat erilaista tukea veteraanien ja heidän yhdistystensä ylläpitämiseksi.
Näkyvimpänä osoituksena tästä
on ollut osallistuminen eri muodoissa veteraanien varainkeräyksiin. Yhdistyksestämme alikersantti Jorma Kivirinta ja sotilasmestari
Pentti Ruohotie ovat osallistuneet
sotainvalidien hallitustyöskentelyyn ja ylikersantti Martti Rantala
on toiminut sotaveteraanien puheenjohtajana ja alikersantti Osmo
Viikeri sihteerinä 2000-luvulla.
Paikallisen veteraanimatrikkelin
syntyyn vaikutti moni yhdistyksen
jäsen. Sotilasmestari Pentti Ruohotie toimi hankkeen toimituspäällikkönä.
Viime vuosinakin yhdistyksen
toiminnan painopistealueena ovat
olleet sotiemme veteraanit. Veteraaneja ei jätetä yksin. Saarijärven Reserviläiset haluaa tehdä työtä kunniakansalaistemme hyväksi
niin, että heidän elämänlaatunsa
tätäkin kautta kohenisi. Sotiemme
veteraanien rivit harvenevat valitettavan nopeasti.
Veteraanien jälkeen alkaa perinnetyön aika. Tässäkin yhdistys haluaa olla mukana, minkä muodon
se sitten saakin. Mieluisena tehtävänä on ollut hoitaa osaltaan itsenäisyyspäivän ja jouluaaton kunniavartiot sankarihaudoilla, alkuvuosina myös kaatuneitten muistopäivänä.

Itsenäisyys ei ole
itsestäänselvyys
Yksi itsenäisyyden hyväksi tehtävän työn muoto on vapaaehtoinen maanpuolustustoimintaw. Saarijärven Reserviläiset on tehnyt
tärkeää työtä maanpuolustuksen ja
itsenäisen isänmaamme hyväksi jo
yli puoli vuosisataa.
Teksti ja kuvat:
Pentti Ruohotie
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Aamu käynnistyi telttakehikon pystytyksellä.
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Tarkka-ampuja ”Rölli” ilmestyi asutuskeskusalueelle.

Pirjo Tahvanainen jakoi hernekeittoa.

HERNESOPPAA JA MAANPUOLUSTUSTIETOUTTA
Jyväskylän Aren aukiolla vilskettä äitienpäivän tienoilla

Keski-Suomen Reserviupseeripiirin 60-vuotisen taipaleen myötä toteutettiin toinen piirin juhlavuoden tapahtumista. Siihen ottivat osaa Aluetoimisto, Maanpuolustuskoulutus, Keski-Suomen Reserviläispiiri ja Maanpuolustusnaiset. Varhain aamulla 12.5. Aren aukiolle nousi ripeästi pari
isoa telttaa, joiden suojiin em järjestöt löysivät tiensä. Päivän sää ei tarjonnut huippuhetkiä jos niihin ei lasketa niitä sadekuuroja, joita tuli lähes tunnin välein. Se ei kuitenkaan haitannut sitä yleisöä, joka hakeutui telttojen
uumeniin maanpuolustusnaisten jakaman hernekeiton tuoksun vetäminä,
eko-aseammunnan kokeilun toiveissa, ilmatorjuntakonekiväärisimulaattoriin tutustumisen takia, oman sodanajan sijoituksen selvittämisen toiveissa
tai muuten vain katselemaan mitä ihmettä vihreisiin pukeutuneet ihmiset
tekevät kaupungin alueella.

Toiminnan tehollinen aika oli rajattu klo 10 - 14 väilille. Teltta-alueella
oli koko ajan sellainen positiivinen hyörinä, jossa alueelle saapuneet saivat
mitä olivat tulleet hakemaan. Se oli sateen suojaa, erinomaisen hyvää hernesoppaa ja lukuisia kyselyjä reserviläistoiminnasta. Vanhemmat reserviläiset olivat aktiivisen kiinnostuneita omista sa-sijoituksistaan, joihin vastauksen antoi kapteeni Toni Pelho Keski-Suomen Aluetoimistosta omine
apujoukkoineen.
Äänekosken eko-asepartio sai myös paljon asiakkaita. Ilman pauketta
tapahtuva ammunta näyttää nykytekniikan keinoin ampumasuorituksen
yksityiskohtia, jotka ampujia kiinnostavat. Lieneekö tämä tulevina vuosina edelleen kasvava ampumamuoto jää nähtäväksi. Tämän ympäristöystävällisempää ammuntatapahtumaa ei nykyvälineillä tällä hetkellä pysty

järjestämään. Ainoa haitta lienee, että laitteisto vaatii toimiakseen sähköä.
Reservipiireillä oli oma pitkä pöytänsä täynnä luettavaa materiaalia ja
se teki kauppansa. Esittelijöiden kanssa käydyt keskustelut johtivat myös
muutamiin jäsenhakemuksiin kohteena reserviläistoiminta.
Erityiskiitos reservipiirien suunnasta osoitetaan maanpuolustusnaisten
uhrautuvalle hernesoppaprojektille. Päivän aikana jaettiin hieman yli 500
annosta hernekeittoa. Alueella käynyt yleisö oli pääosin sitä mieltä, että
maanpuolustusjärjestöt voisivat olla useamminkin esillä kaupunkimiljöössä.
Teksti ja kuvat: Tapio Paappanen

Kari Löfgren ja Pekka Selin (oik.)
tuumaustauolla.

Keitto maistui myös pienemmille.

KOKO PERHEEN

Tuleva emäntä tuli kysymään elämänohjeita.
Neuvonantajina mm Timo Salo, Pekka Nupponen ja
Harri Jaakkola, jotka edustivat neuvoillaan elämänkokemusta.

Tieto maanpuolustusjärjestöistä kiinnosti.

10.11.2012 KLO 18, PAVILJONKI, JYVÄSKYLÄ

Samoin Eko-aseamunta.

Keski-Suomen Maanpuolustusjuhlan ohjelma Jyväskylässä
PERJANTAI 10.8.
18-20
Ilmavoimien Soittokunnan konsertti Lounaispuistossa
LAUANTAI 11.8.
9.00
Seppeleenlasku sankarihautausmaalla
10.00
Sotilasvakuutus Normaalikoululla
10-15
Ilmasotakoulun, Ilmavoimien Teknillisen koulun,
Pioneerirykmentin ja maanpuolustusjärjestöjen
kalustonäyttely Kauppakadulla ja Kirkkopuistossa
11.00
Sotilasvala Kirkkopuistossa
12.15
Ohimarssi Yliopistonkadulla
13.00
Valalounas Normaalikoulun alueella
- varusmiehet ja läheiset
- veteraanit ja kutsuvieraat
15.00
Pääjuhla Normaalikoululla

VIIHDEKONSERTTI

PÄÄJUHLA
15.00
15.10
15.15
15.30
15.40
15.50
16.00
16.05
16.10
16.15
16.20
16.30

Suomen lippu saapuu
Lippulaulu
Tervehdyssanat
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Pauli Partanen
Juhlapuhe
Kouluneuvos Jorma Lempinen
Jyväskylän Naisvoimistelijat
Puolustusvoimien tervehdys
Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja
Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön
miekkojen luovutus
Majurin mediamaljan luovutus
Mieskuoro Sirkat
Veteraanin iltahuuto
Päätössanat
Maakuntajohtaja Anita Mikkonen
Maamme-laulu
Veteraanien kukitus
Suomen lippu poistuu

ILMAVOIMIEN
SOITTOKUNTA
Solistina
Laura Voutilainen

LIPUT 30 €
LIPPUPALVELU
0600 10 800
(1,96 euroa/min+pvm)

Konsertin puhdas
tuotto luovutetaan
Sotiemme veteraanit
-keräykseen.

Johtaa Tomi Väisänen

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry
60 vuotta

Puolustusvoimat

Keski-Suomen Reserviupseeripiirin juhlavuosi huipentuu yllä mainittuun
konserttiin, mikä järjestetään yhteistoiminnassa puolustusvoimien kanssa.
Konsertin tuotto, kulujen jälkeen, lahjoitetaan Sotiemme veteraanit-keräykseen. Yhdistyksille tarjotaan 10 lipun lippupaketteja. Pyydämme maanpuolustus- ja muita järjestöjä huomioimaan konsertin syyskauden toiminnassaan.
Tervetuloa Jyväskylän Paviljonkiin!
Timo Salo
Puheenjohtaja
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry
050 5980 084
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VETERAANIPÄIVÄN JUHLA YLIOPISTOLLA
Sepänkatu 14, 40720 Jyväskylä

Tähtipalvelut Lauttaanaho
Tilausajoa 16-50 hengen turistibusseilla.
Lentokenttä-/risteilykuljetukset, matkapaketit
ryhmille, Viron kylpylä- ym. matkat.
KATSO TULEVAT MATKAT KOTISIVUILTA.
P. 040 7448 324
tahti.palvelut@pp.inet.fi
Tuija Lauttaanaho
www.lauttaanaho.com

Tulkkina ihmisen ja tietotekniikan välissä
www.relator.fi

Kansallista veteraanipäivää
27.4.2012 vietettiin paikallisesti
Jyväskylän Yliopiston juhlasalissa arvokkaalla ohjelmalla kaikille kansalaisille avoimessa yleisötilaisuudessa klo 18.00 alkaen.
Juhlan pääpuheen piti yliopiston
rehtori Aino Sallinen. Kokemuksistaan sota ajalta kertoi elävästi
omalta osaltaan Jyväskylän sotaveteraanit Ry:n hallituksen jäsen veteraani Erkki Rekola. Juhlaväkeä tervehtivät Jyväskylän
kaupungin puolesta kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli
Partanen sekä Puolustusvoimien osalta Ilmasotakoulun johtaja
eversti Petri Tolla. Juhlaa tukivat Veteraaniväki täytti juhlasalin.
ansiokkaasti soitollaan nuorisoorkesteri ” Silta – Sinfonia ” Kalle Kankaan johdolla. Kirjailija Aino Suhola lausui juhlaan kirjoittamansa koskettavan veteraanien elämänkaarta
kuvaavan runon.
Veteraanijuhlan vuoden 2012 aiheeksi oli valtakunnallisesti valittu ”
Jälleenrakentamisen sankarit ”-teema. Juhlapuheessaan Jyväskylässä Aino
Sallinen otti esiin Seminaarinmäen kunniakkaat sotilasperinteet mainiten
mm. Jalkaväki Rykmentti 48 :n sotaan lähdön muistomerkin Ryhtilän
edessä, kunniataulut Suomen sodissa kaatuneille korkeakoulun opiskelijoille sekä Sotasairaala 30 :n toiminnasta alueelle kiinnitetyn muistolaa-

tan. Nykytutkimukseen ja päivän teemaan
rehtori viittasi mm. väitöskirjan tutkimustuloksella, jossa Sirkka Nivala oli löytänyt
jälkipolville opiksi veteraaneilta ” ristiriitojen sietämisen ” merkityksen menestyksen
saavuttamiseen yhteiskunnan jälleenrakentamisessa. Rehtori mainitsi yhteistyötä kokonaismaanpuolustuksen kanssa tehtävän
koko ajan mm. Maanpuolustuskorkeakoulun kuntotutkimuksiin ja sotilaan toimintakykyyn liittyen professori Heikki Kyröläisen ohjaamana Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.
Paikallinen kansallisen veteraanipäivän
juhla Jyväskylän Yliopiston juhlasalissa
päättyi yhteisesti laulettuun Maamme- lauluun. Juhlaan osallistui n. 200 sotiemme veteraania ja n. 50 henkeä lähinnä maanpuolustusjärjestöjen jäsenistöä tai
veteraanien saattajaa sekä ohjelman suorittajina n. 50 nuoriso-orkesterin
jousi- ym. soittajaa. Jyväskylän kaupunki vastasi juhlan järjestelyistä ja
kuluista kahvituksineen. Juhlaväelle jäi juhlapuheista ja tervehdyksistä
mieleen Suomen selviytymistarina ainoana kymmenestä II Maailmansotaan osallistuneesta Eurooppalaisesta valtiosta, jota ei veteraaniemme
kunniakkaan taistelun johdosta koskaan miehitetty.
Teksti: Jukka-Pekka Suutarinen
Kuva: Kari Löfgren

Veteraaniurheilijoiden hallimaailmanmestaruuskisoissa
Veteraaniurheilijoiden hallimaailmanmestaruuskisoissa Jyväskylän
Hipposhallissa 2.-8.4. pääsiäisviikolla oli ainut sotiemme veteraaniosallistuja Ilmari Saunamäki 95 v. Hän voitti maailmanmestaruuden kuulantyönnössä ikäsarjassaan tuloksella 6 metriä 54 senttiä. Kuulan paino oli
3 kg. Akaalta kisoihin tullut pirteä veteraani oli liikkeellä poikansa Sauli
Saunamäen kanssa ja oli jo aiemmin kisaviikolla saavuttanut hopeaa kiekonheitossa.

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

Maailmanmestari asustaa kotonaan Toijalassa Ampujantiellä. Hän kertoili Talvisodassa kuulien läpäisseen hänen vaatetustaan useasti. Jatkosodasta soturi oli selvinnyt myös naarmuitta aivan kuin ihmeen kaupalla. Liekö syynä ollut hänen yhä tallella oleva ketteryytensä ja pienehkö
kokonsa.

Sotiemme veteraani Ilmari Saunamäki poikansa Saulin seurassa
veteraaniurheilijoiden hallimaailmanmestaruuskisoissa Hipposhallissa 6.4.2012. Ilmari voitti sarjassaaan ( 95 v ) maailmanmestaruuden tuloksella 6 metriä 54 senttiä.

Vapaaehtoisia toimitsijoita kisoihin oli tullut mm. Tikkakosken Reserviläisistä, joiden puheenjohtaja Keijo Häkkinen oli itsekin järjestysmiestehtävissä. Allekirjoittanut avusti kuulantyönnön mestaruuksia ratkottaessa.
Tulokset ovat www.vmn-hallimaailmanmestaruuskilpailut.fi sivuilla.
Teksti ja kuva:
Jukka-Pekka Suutarinen

Reservipiirien pistooliampumahiihdot
www.savotta.fi
www.savottastore.fi
Tilausajot 16-32 -paikkaisilla busseilla
sekä kahdella taksilla.
Toimialueena koko Suomi.
Myös pyörätuoli- ja paarikuljetukset.

Veijo Jousmäki, Soini

puh. 044-5288141

www.jousmaki.ﬁ
Palveluksessanne 24h/vrk

Keski-Suomen reservipiirien pistooliampumahiihdon piirinmestaruuksista kisailtiin perinteiseen tapaan 10.3.2012 Laukaan Rajamäessä Keski-Suomen Ampujien radalla Jyväskylän Seudun Reserviläisten toimiessa kilpailun
järjestäjinä. Hieman plussalla ollut keli teki ladusta imevän ja nostatti hiihtäjien sykkeitä tehden ammunnasta haastavaa. Muutoin pilvipoutainen sää antoi
sille hyvät olosuhteet.
Kilpailijoita oli saapunut paikalle parisenkymmentä jakautuen yhteensä
kahdeksaan eri ikäsarjaan eli lisääkin olisi mukaan mahtunut. Hiihtomatka
oli tällä kertaa 6 kilometriä ampumamatkan ollessa hieman alle 20 metriä.
Nopeimmin reitin kiersi pioneeri Timo Maukonen käyttäen aikaa hieman yli
22 minuuttia. Maukonen voitti myös H sarjan ja ilahduttavana yksityiskohtana mainittakoon, että hän ampui kilpailun Mauri Takasen Jyväskylän Seudun
Reserviläisille lahjoittamalla lajiin muokatulla pienoispistoolilla. Parhaana
ampujana palkittiin kapteeni Heikki Aarrejoki puhtaalla sakkotilillä. Loistava
ammunta ja reilun 24 minuutin hiihtoaika siivitti Aarrejoen H40 sarjan ja kokonaiskisan voittoon.
Pistooliampumahiihto on hyvä esimerkki matalan aloituskynnyksen reserviläisurheilulajista. Hiihtomatkat ovat suhteellisen lyhyitä ja soveltuvat siten
myös vähemmän talven aikana hiihtäville. Ammunta suoritetaan pistooleilla
tai revolvereilla ja yleisimmin käytetty ase on itselataava pienoispistooli niskahihnalla varustettuna, mutta hihna ei ole pakollinen. Kalustorajoituksia ei
siten juuri ole ja tarvittaessa järjestäjällä ja useilla yhdistyksillä on tarjota laina-ase kilpailua varten. Järjestäjän puolesta toivotankin kaikki pistooliampumahiihdosta kiinnostuneet tutustumaan lajiin ja kiitän niitä, jotka tällä kertaa
olivat kilpailussa mukana.

PIRKANMAAN

LEHTIPAINO OY

Korpraali Eero Sievänen (208) ja Sotilasmestari Olavi Harjula
(209) H65 sarjasta ampumapaikalla.
Teksti ja kuva:
Puheenjohtaja
Kari Laitinen
Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry

2/2012

Keski-Suomen Maanpuolustaja

11

Eino Rautiainen, Äänekoski, ikää 100 v 9 kk, JR 50 joukoissa palvellut konekivääriampuja oli tilaisuuden vanhin.

ROSVOPAISTI MAISTUI
Lähes 1000 sotiemme veteraania kokoontui läheisineen 1.6. Peurunkaan

Aimo Mäki-Jouppila, veteraani Jämsänkoskelta, ikää 87 v,
palveli Laguksen joukoissa JP 2:ssa. Sotatielle sattui Kuuterselkä, Tali-Ihantala, Vuosalmi, jossa hän haavoittui. Sen
jälkeen oli edessä vielä Lapin sota.

Yhtye nimeltään JERMUT, Forssasta, viihdytti yleisöä sotaajan lauluilla.
Teksti ja kuvat: Tapio Paappanen

Juttutuokio tilaisuuden vanhimman, 100
vuoden ja 9 kk:n ikäisen JR 50 veteraanin, konekivääriampujana toimineen Eino Rautiaisen
kanssa vie ajatukset väistämättä veteraanisukupolven sitkeyteen ja peräänantamattomaan elämänasenteeseen, josta meidän nykypäivän ihmisten tulisi ammentaa aimo annos omiin toimintoihimme. Äänekoskelaisen Eino Rautiaisen
sotapalvelus piti sisällään Talvisodassa Taipaleen lohkon raskaat taistelut joulukuussa 1939 ja
vuoden 1940 alkupuolella. Kummallakin kerralla suomalaiset torjuivat puna-armeijan läpimurtoon tähtäävän hyökkäyksen. Siinä ei auttanut
edes se, että puna-armeija kaksinkertaisti joukkojensa vahvuuden vuoden 1940 puolella. Rautiainen haavoittui vaikeasti jalkoihin Syvärin
valtaustaistelussa jatkosodassa. Nykyään Eino
Rautiainen on Sotainvalidien sairaskodissa Jyväskylässä. Hän kehui oloja mahtavaksi ja henkilökuntaa hyvin kaikesta huolehtivaksi.

Veikko Huovinen ja Lampaansyöjät
paistin innoittajina
Näyttelijä Leo Lastumäki ja Finnairin purseri
Kalevi Rönnqvist ideoivat 1990-luvulla tapahtu-

man, jossa tarjotaan rosvopaistia sotiemme veteraaneille, puolisoille ja leskille. Kuluvan vuoden
aikana näitä tapahtumia järjestetään 12 paikkakunnalla. Rosvopaistia oli tällä kertaa tarjolla
240 kiloa. Sen marinointi tehtiin keskiviikkona
ja varsinainen valmistaminen alkoi perjantaina
aamuneljältä. Iltapäivällä tarjottu ateria maistui
erinomaiselta. Lampaan liha oli juuri niin hyvää
kuin elokuvan Lampaansyöjät aikanaan nähneenä oli lupa kuvitella.
Tilaisuudessa huomioitiin kaikki sellaiset pariskunnat, jotka olivat olleet yhdessä vähintään
50 vuotta. Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Pertti Salminen toimitti henkilökohtaisesti kaikille ikärajan saavuttaneille
aviopareille kuohuviinipullon käytettäväksi yhteistä juhlahetkeä varten
Tapahtuman pääsponsori on ollut viime vuoteen saakka Finnair, jolloin yhtiön tuki tapahtumalle lopetettiin. Yhtiön lentävä henkilökunta
on kuitenkin päättänyt jatkaa tilaisuuden järjestelyissä niin pitkään kuin meidän keskuudessamme veteraaneja riittää. Uusien yhteistyökumppaneiden myötä tämä on edelleen mahdollista. Veteraaneille järjestettyä tilaisuutta isännöivät Finnairin henkilöstön lisäksi Keski-Suomen Aluetoimisto ja Peurunka.

Finnairin lentävä henkilökunta palvelee Rosvopaisti-tilaisuudessa
jatkossakin niin kauan kuin veteraaneja keskuudessamme riittää.

Puolustusvoimien lippujuhlapäivän ylennykset
Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat reservin upseerit:
Sotilasarvoon
MAJURI
Kunnas Mauri Juhani Jämsä, Lius
Lasse Juhani Jämsä.
Sotilasarvoon
KAPTEENI
Laakso Olli-Pekka, Miina Petri
Hannes Jyväskylä, Nissinen Harri
Kullervo Jyväskylä.
Sotilasarvoon
YLILUUTNANTTI
Antola Mika Valdemar Jyväskylä,
Halttunen Kimmo Markus Joutsa, Havas Eino Tapani Hankasalmi, Heinonen Jari Petteri Laukaa,
Hiekkataipale Jari Juhani Jyväskylä, Huusari Pekka Tapio Jyväskylä, Jaakkola Esa Viljami Laukaa,
Kaihlanen Ari Henrik Jyväskylä, Lappalainen Kari Tapani Jyväskylä, Lehtinen Ville-Miihkali
Jämsä, Leppälä Sami Janne Juhani Viitasaari, Myllyvirta Jari Olavi
Konnevesi, Oittinen Sirja Salome
Saarijärvi, Ollikainen Janne Matti Jyväskylä, Sauriala Petri Tapani
Jyväskylä, Viitanen Lauri Kalervo
Jämsä, Vilkman Antti Joel Jyväskylä.
Sotilasarvoon
LUUTNANTTI
Ahonen Jarmo Tapani Petäjävesi,

Ahonen Teppo Johannes Jyväskylä, Dadu Sami Josef Petäjävesi, Elomaa Teemu Juhani Jyväskylä, Fay Tristan Sauli Jyväskylä,
Haaranen Tuukka Tapio Jyväskylä, Huuskonen Tuomo Juhani Jyväskylä, Häkkinen Ari Tapani Jyväskylä, Hämäläinen Jiri Aki Olavi Jyväskylä, Kaarnakoski Mirko
Petteri Jyväskylä, Kiiskilä Jaakko Tapani Laukaa, Laine Jari Ville Jyväskylä, Linnala Jussi Tapani
Äänekoski, Lohi Tuukka Severi
Aleksanteri Jyväskylä, Luomalahti Mikko Juhani, Metsänen Markus
Juhani Jyväskylä, Mustonen Tero
Johannes Uurainen, Mäkelä Rami
Henrik Saarijärvi, Mäkinen Tommi Untamo Oulu, Pitkäaho Tommi
Patrik Jyväskylä, Pöyhönen Mikko Antero Jyväskylä, Rautio Jonne
Petteri Jyväskylä, Ruuska Anton
Aleksanteri Saarijärvi, Saarela Jyrki Petteri Jyväskylä, Salminen Ilkka Antero Jämsä, Sauvamäki Juha
Tapio Jyväskylä, Sorri Jaakko Matias Keuruu, Säynäjäkangas Mika
Markus Ensio Jyväskylä, Tukia
Jaakko Matti Saarijärvi, Vilhunen
Pasi Juhani Petäjävesi.
Sotilasarvoon
LÄÄKINTÄLUUTNANTTI
Aarnio Markku Tapio Jyväskylä,
Heilekari Juha-Pekka Viitasaari.
Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Pertti

Salminen on ylentänyt seuraavat
reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat:

Sotilasarvoon
VÄÄPELI
Aarniovuori Olli-Pekka Laukaa,
Hänninen Juha Pertti Saarijärvi,
Jalasvuori Jukka Antero Jyväskylä, Nurminen Jouni Olavi Jyväskylä, Vähäjylkkä Harri Matti Jyväskylä.

Tapio Konnevesi, Lehtonotko Jukka Tapani Jyväskylä, Levänen Antti Evald Antero Jyväskylä, Lindlöf
Jyrki Juhani Jyväskylä, Luhtamäki
Vesa Tapani Jyväskylä, Niemi Esa
Kalevi Jyväskylä, Orava Juha Antti Jyväskylä, Orrensuo Mika Petteri Äänekoski, Paananen Heikki
Juhani Viitasaari, Piispanen Ville-Matti Kyyjärvi, Pitkänen Arttu
Jyväskylä, Poikolainen Janne Tapio Jyväskylä, Poikolainen Mikko
Johannes Muurame, Reuter Lauri Johannes Helsinki, Rossi Janne
Kalevi Konnevesi, Saari Lasse Eerikki Jyväskylä, Salminen Joonas
Ilmari Jyväskylä, Savuaho Markus Kalervo Laukaa, Siltala Kalle Martti Johannes Joutsa, Silvennoinen Timo-Pekka Laukaa, Sirén
Andreas Antti Johannes Jämsä,
Valkonen Timo Tapani Jyväskylä,
Voutilainen Kai Lasse Petäjävesi,
Ylönen Ville Henrik Jyväskylä

Sotilasarvoon
YLIKERSANTTI
Alén Ville Juhani Jyväskylä, Heinonen Santtu Mikael Santeri Jämsä, Huuskola Mika Antero Keuruu,
Inkeroinen Esko Mikael Jyväskylä, Isojärvi Pasi Janne Tapio Keuruu, Jokinen Antti Tapani Jyväskylä, Kauppo Antti Juhani Helsinki,
Koskela Jani Arto Matias Jyväskylä, Kuukkanen Kai-Eerik Johannes Jyväskylä, Lammi Risto Reino
Tapio Jyväskylä, Lehmonen Jouni

Sotilasarvoon
KERSANTTI
Bogdanoff Nikolai Aleksi Jyväskylä, Humalajoki Kimmo Tapani
Saarijärvi, Jousenkylä Ismo Juhani Laukaa, Juvonen Tuomo Joonas
Jyväskylä, Jämsä Jaakko Antero
Jyväskylä, Kaski Lauri Joonas Jyväskylä, Kinnunen Ari Matti Pihtipudas, Koponen Juuso Henrik
Jyväskylä, Korhonen Vili Ilmari
Jyväskylä, Laajalahti Toni Marko
Tapio Jyväskylä, Lappalainen Juk-

Sotilasarvoon
YLIVÄÄPELI
Haka-Risku Kari Juhani Jyväskylä, Hautala Jari Juha Antero Jyväskylä, Laaksonen Juha Matti Konnevesi, Nopanen Ismo Kalevi Jyväskylä, Peuhkurinen Ari Ensio
Äänekoski, Rossi Esa Ilmari Konnevesi, Wilén Jari Juhani Muurame, Yli-Kyyny Tomi Kaleva Jyväskylä.

ka Aulis Jyväskylä, Lintinen Elmo
Ilari Jyväskylä, Luukkonen Sampo Tapio Jyväskylä, Marjalaakso
Olli Juhani Jyväskylä, Martikainen Toni Erik Jyväskylä, Moilanen
Erkki Tapani Jyväskylä, Mäkelä
Tero Juhani Keuruu, Mäkinen Toni
Jarkko Sakari Jyväskylä, Patja Esa
Mikael Jyväskylä, Pelho Ville Oskari Jyväskylä, Pohjoisaho Esko
Heikki Oskari Jyväskylä, Pylvänäinen Joona Nikodeemus Jyväskylä, Ruuth Pentti Eskil Keuruu,
Salmelainen Roope Per Kristian
Jyväskylä, Sampo Ville Ilmari Jyväskylä, Simo Samu-Petri Johannes Jyväskylä, Soikkola Ville Pekka Tapani Jyväskylä, Syväniemi
Tero Juhani Jyväskylä, Tanni Janne Johannes Jämsä, Vesala Jouni
Tapio Äänekoski.
Sotilasarvoon
ALIKERSANTTI
Hartikka Kalle Jalmari Jyväskylä,
Hepola Jorma Juhani Jyväskylä,
Honkalatva Pasi Kristian Jyväskylä, Honkanen Lasse Oskari Muurame, Hägg Lari Kyösti Laukaa,
Kinnunen Jarmo Olavi Viitasaari, Kokko Juha Samuli Jyväskylä,
Kolehmainen Mika Antero Laukaa, Korhonen Simo Sakari Jyväskylä, Käsmä Ari-Jukka Pihtipudas,
Liponen Eppu Tuomas Petteri Jyväskylä, Länsisalmi Mikko Tapio
Jyväskylä, Niemonen Jorma Tapio
Kinnula, Puro Sami Petteri Ääne-

koski, Tikanniemi Jani Petri Jyväskylä.
Sotilasarvoon
KORPRAALI
Ahverdov Mark Jyväskylä, Ekman
Matti Henrik Jyväskylä, Hautamäki Jaakko Olavi Jämsä, Huotari Jani Mikael Jyväskylä, Hyvärinen Niko Kristian Jämsä, Kivinen
Sami Juhani Äänekoski, Kähtävä
Toni Niilo Valtteri Jyväskylä, Leppänen Hannu Seppo Antero Jyväskylä, Moisio Sami Petteri Laukaa,
Nykänen Veli-Petteri Jämsä, Palola Tuomas Pentti Kullervo Jyväskylä, Raatikainen Touko Pietari
Jyväskylä, Rantanen Toni Petteri Jyväskylä, Saarela Mika Petri
Saarijärvi, Salminen Turo Sakari
Saarijärvi, Tikka Eero Juhani Jyväskylä, Tuliainen Tuomas Juhani
Jyväskylä
RESERVIUPSEERILIITTO
PALKITSI SEURAAVAT HENKILÖT:
Kultainen ansiomitali soljen kera
HARRI JAAKKOLA, Äänekoski
Kultainen ansiomitali
TIMO SALO, Äänekoski
PEKKA NUPPONEN, Jyväskylä
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Intti tutuksi naisille -kurssi 14 -15.4.

Hurjat Huuhkajat Harakka -jotoksessa 5.-6.5.

Piirin kevätkokous 15.3. Saarijärvellä.

Lemmenjoella 17.–20.5. 2012

Toimin ja liikun

Maanpuolustusnaiset Keski-Suomessa
Keski-Suomen alueella on
Maanpuolustusnaisten Liitto ry aktivoiduttu lottatoiminnan
(MNL) on itsenäinen puolueisiin vaalimisen edistämiseen ja
sitoutumaton naisten vapaaeh- heidän perinteittensä siirtätoinen maanpuolustusjärjestö. minen tuleville sukupolville.
Keski-Suomen piiri on yksi liiton Maanpuolustusnaiset ovat
18 piiristä. Keski-Suomen maa- osallistuneet aktiivisesti lotkunnan alueella toimii neljä tien ja veteraanien elämänjäsenyhdistystä: Keurusseudun laatua parantaviin tempaukMaanpuolustusnaiset ry, Maan- siin, keräystapahtumiin ja
puolustusnaisten Jyväskylän yh- arjen virkistystoimintaan
distys ry, Saarijärven Maanpuo- yhdessä muiden maanpuolustusnaiset ry ja Ääneseudun lustusjärjestöjen kanssa.
Valtakunnallisena kampanMaanpuolustusnaiset ry.
jana on kannustaa kaikkia
maanpuolustusnaisia toimiToimi ja liiku
maan ja liikkumaan.

-teemavuosi 2012

Maanpuolustusnaisten toiminnan lähtökohtana on
maanpuolustusvalmiutta
edistävää toimintaa sekä antoisaa yhdessäoloa kaikenikäisille naisille toiminnallisella tavalla: erilaisia retkiä sekä
kunto- ja liikuntatapahtumia,
kokouksia, ajankohtaisia esitelmä- ja juhlatilaisuuksia.
Jäsenistön
täsmäkoulutukset ovat olleet tärkeitä
tapahtumia. Viime syksyn
protokolllakoulutus koettiin
hyödylliseksi kuinka juhla- ja
edustustilaisuuksissa tulee
toimia. Nyt syksyllä paneudutaan
kokoustekniikan
osaamiseen.

Toimintavalmiuksia
arjen häiriötilanteisiin
Useat maanpuolustusnaiset ovat myös aktiivisesti
mukana Naisten Valmiusliiton, vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepan)
sekä
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK)
toiminnassa, toimien mm.
kurssilaisina, kouluttajina ja
kurssien johtajina. Naisten
toimintavalmiuksia
arjen
häiriötilanteissa opetellaan
ja kerrataan mm. Nasta harjoituksissa ja Maanpuolustusnaisten valtakunnallisissa jotostapahtumissa.

Toukokuussa kisailtiin Harakka
-jotoksessa
maanpuolustusnaisten 23. valtakunnallisilla maastovaelluspäivillä
Mukaan oli
Jämijärvellä.
ilmoittautunut 42 partiota
(2-4 henkeä/partio) ympäri Suomen. Keski-Suomesta osallistui neljä partiota.
Parhaiten menestyi Mimmikoppelot (9). Muut mukana olleet joukkueet olivat
Kukertavat Koppelot, Hurja
Huuhkajat ja Erämimmit.
Kaikille naisille avoimet
NASTA-harjoitukset ovat taas
Naisten Valmiusliitto ry:n
tilaamia ja organisoimia,
naisille kohdennettuja valtakunnallisia
harjoituksia,
jotka toteutetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) kursseina puolustusvoimien tuella. Harjoituksia
järjestetään kaksi vuosittain,
keväällä ja syksyllä. Niihin on
ennakkoilmoittautuminen.
Maaliskuiseen Linna harjoitukseen osallistui täältä autolastillinen naisia. Kainuun
Prikaatin varuskuntalolosuhteissa oli koulutusohjelmassa mm. eläimen turvallinen
kohtaaminen, harvaanasuttujen alueiden turvallisuus
ja selviytyminen sähköttä.
Koulutuksessa saatuja taitoja testataan Keitelejazzeilla

Äänekoskella 27.-28.7. Tapahtumassa myytävät munkit
leivotaan ja paistetaan telttaolosuhteissa keskellä kaupunkia Keskuspuistossa.

Kengännauhojen päät
piiloon!
Huhtikuussa varusmiespalvelukseen hakeneilla, sitä
suunnittelevilla tai muuten
vapaaehtoisesta maanpuolustustoiminnasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus
päästä tutustumaan viikonloppukurssin aikana Tikkakosken
Ilmasotakoulussa
puolustusvoimien toimintaan. Kurssilaiset saivat varusmieskoulutuksesta tuntumaa toimintaharjoituksen,
paikkojen esittelyjen ja kuntotestien muodossa. Lisäksi
kuultiin Maanpuolustusnaisten, Naisten Valmiusliiton ja
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnasta.
Kersantti Riikka Liukkosen
omakohtaiset kokemukset
varusmiespalveluksesta toimintatuokioiden lomassa
olivat kannustavaa kuultavaa. – Tytöt pärjäävät siinä,
missä pojatkin! Asenne ratkaisee, totesi heinäkuussa
siviilin kotiutettava kersantti
Liukkonen. Yöpyminen puo-

lijoukkuetelttassa oli haastavaa. Ilma oli sateinen ja lumi
suli puroiksi teltan alla. Naiset olivat kuitenkin neuvokkaita, kipinävuorot toimivat
ja aamulla kaikki heräsivät
hyväntuulisina reippaaseen
huutoon ”herätys kompanjassa”. Intti tutuksi naisille armeija vaiko vapaaehtoinen
maanpuolustus järjestettiin
jo toisen kerran maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
kurssina puolustusvoimien
tuella. Elokuussa on vuorossa Intti tutuksi -koulutuspäivät kehitysvammaisille Hallin
varuskunnassa.

rannassa. Retkipäivä tehtiin
Inariin Siidaan ja Sajokseen.
-– Saamelaisten historian
ja kulttuuriin esittelystä
jäi mieleen kuinka vuodenajat ja luonto ovat
tärkeä asia saamelaisille.
– Luminen tunturi, Joenkielinen houkutteli meitä kiipeilyyn, mutta vielä oli rinteellä
märkää ja lumista.
– Tyydyimme kuvaamaan
tunturia ja miettimään että
jonain päivänä vielä kiipeämme huipulle, totesi Tiina, muistellessaan matkan
mukavia hetkiä ja Äänesseudun naisten loihtimia
matkaeväitä.

Maanpuolustusnaiset
Lemmenjoella
Ääneseudun maanpuolustusnaiset järjestivät toukokuun lopulla virkistäytymismatkan Lemmenjoen
maisemiin. Keski-Suomen
MN piirin puheenjohtaja
Tiina Ronkainen totesi - ”Voi
miten ihana reissu! Se oli nopea aikamatka kauniiseen
luontoon ja Suomen alkuperäiskansojen historiaan”
Retkeläiset majoittuivat Lapinmajan säätiön mökissä.
Paikka oli kauniin jylhällä
paikalla Lemmenjoen kainalossa, jossa jäät vielä kilisi

Vapaaehtoisesta maanpuolustustoiminnasta
kiinnostunut nainen!
Tilaa sähköinen
toimintakirjeemme:
eila.keinonen@qrmedia.ﬁ
www.maanpuolustusnaiset.ﬁ

TURVALLISUUS- JA
PUOLUSTUSMESSUILLE LAHTEEN
Keski-Suomen reservipiirit järjestävät jäsenilleen matkan Turvallisuus- ja Puolustusmessuille
Lahteen toimintasuunnitelmiensa mukaisesti lauantaina 29.9.2012.
Kaikki tärkeimmät yhteiskunnan turvallisuuteen ja turvallisuusteknologiaan liittyvät viranomaiset, järjestöt ja yritykset ovat mukana Turvallisuus ja Puolustus –messuilla. Pelastusopisto,
Poliisi, Meri- ja Rajavartiolaitokset sekä Puolustusvoimat esittelevät tapahtumassa työtehtäviään. Koko suomalainen puolustus- ja ilmailuteollisuus ja sen johtavat yritykset esittäytyvät näyttävästi omalla yhteisosastollaan. Järjestöt ja vapaaehtoistoiminta näkyvät tapahtumassa entistä
vahvemmin. Turvallisuus ja Puolustus -messuilla voi myös tutustua kokonaisvaltaisesti järjestöjen, organisaatioiden ja yritysten tarjoamaan laaja-alaiseen turvallisuusalan koulutukseen.
Matka tehdään Keski-Suomen Liikenne Oy:n ilmastoidulla 50-paikkaisella turistibussilla.
Oheisena on lähtöajat eri paikkakunnilta matkan varrelta.
Paluumatkan alkamisesta sovitaan matkaseurueen kesken menomatkan aikana.

Lähtöajat:
5:30 Viitasaari, Matkahuolto
6:20 Äänekoski, Matkahuolto
6:45 Tikkakoski TH
7:05 Jyväskylä, Matkakeskus
7:35 Korpilahti, Neste
7:55 Jämsä, Shell, tulo
Kahvitauko
8:15 Jämsä, Shell,lähtö
10:00 Lahti

Ilmoittautumiset:
Viimeistään 30.8.2012 toiminnanjohtajille sähköpostilla osoitteisiin
reserviupseeripiiri[ät]ksrespiirit.fi tai reservilaispiiri[ät]ksrespiirit.fi.
Ilmoittautumisessa on kerrottava nimi, lähtöpaikka ja lähtijän puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Matkakustannukset:
Matkan hinta on vain 15-20 euroa hengeltä riippuen matkalaisten määrästä. Lounas syödään omatoimisesti päivän aikana. Lähtijöitä pyydetään
varautumaan matkalle päivän säätietojen mukaisesti.
TERVETULOA MESSUMATKALLE LAHTEEN!
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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 SYKSYLLÄ 2012
Alla on osa Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikön kurssitarjottimesta loppuvuonna 2012. Parhaiten pääset tutustumaan kursseihin osoitteessa
www.mpk.fi-KOULUTUSKALENTERI-KOULUTUS PIIREITTÄIN-VALITSE ALUE (Keski-Suomi).
Sivuja päivitetään jatkuvasti. Kurssien ajankohdat näet ko kurssin kohdalta.
Huomio puolustusvoimien tilaamasta koulutuksesta!
Puolustusvoimien MPK:lta tilaama koulutus on aina sotilaallista koulutusta. Keski-Suomen aluetoimisto (KSALTSTO) kutsuu reserviläiset
vapaaehtoiseen harjoitukseen (VEH) puolustustusvoimien tilaamille kursseille lähettämällä veh-kutsun ja MPK:n kurssitiedotteen.
Reserviläinen, joka et ole saanut veh-kutsua ao kurssille, mutta tunnet mielenkiintoa kurssia kohtaan ja tunnet kuuluvasi kohdejoukkoon, voit
ilmoittaa kurssihalukkuutesi ilmoittautumalla kurssille MPK:n tietojenhallintajärjestelmässä (THJ). Tämän jälkeen MPK esittää sinua kurssin
tilanneelle puolustusvoimien yksikölle kutsuttavaksi kurssille. Kyseinen pv:n yksikkö tekee päätöksen valinnastasi.
Mikäli sinut hyväksytään kurssille, saat siitä KSALTSTO:n lähettämän veh-kutsun ja kurssitiedotteen, et muuta ilmoitusta.
HUOM ! Mikäli ilmoitat KSALTSTO:lle tulevasi kurssille (=ilmoitat tulosi veh-kutsun B-osalla), muuta vahvistusta tai ilmoitusta et saa.
1. Puolustusvoimien tilaama koulutus (veh)
KURSSIN AJANKOHTA

KURSSI

PAIKKA

18.8.2012

Kuntotesti 2 ja MKJ:n hallintopäivä. Ammunnat, varustarkastus.

Keuruu

1.-30.9.2012

Pv:n ajo-oikeuskurssi reserviläisille

Tikkakoski

8.-9.9.2012

Yksittäisen taistelijan taidot (Individual Common Core Skills)
ICCS-kurssi 2/2012

Tikkakoski

8.9.2012

Aliupseeripäivä 2012

Tikkakoski

8.-9.9.2012

Spol- ja torjuntakomppanioiden johtamis- ja käskynantoharjoitus

Keuruu

1.9.-31.10.2012

Ensihoitoaseman (EHAS) 2016 käyttökoulutus

Tikkakoski

22.-23.9.2012

Syys-Halli; Patrian VAP-henkilöstön maastokurssi

Halli

22.-23.9.2012

Kohteen suojaamisharjoitus

Haapajärvi

13.-14.10.2012

Pioneeri- ja suojelutaidot

Keuruu

17.-18.10.2012

Taktinen pistooli III/2012

Keuruu

27.-28.10.2012

Maakuntakomppanioiden johtajien johtamis- ja käskynantoharjoitus

Tikkakoski

1.11.-2.12.2012

Yksittäisen taistelijan taidot ICCS-kurssi 3/2012

Tikkakoski

4.7.2012

Etsintäkurssi 2012/PIONR

Keuruu

7.7.2012

Etsintäkurssi 2012/ILMASK

Tikkakoski

4.-5.8.2012

Intti tutuksi kehitysvammaisille

Halli

10.-11.8.2012

Keski-Suomen Maanpuolustusjuhlan tuki

Jyväskylä

1.9.-31.10.2012

Kriisitiedottamisen kurssi opiskelijoille

Keuruu

1.-2.9.2012

Suomen rauhanturvaajaliiton Paintball Cup 2012

Tikkakoski

15.-16.9.2012

Taktinen kivääri II/2012

Keuruu

21.-23.9.2012

Syys-Hallin johto- ja koordinointikurssi

Halli

21.-23.9.2012

Syys-Halli; Huollon kurssi

Halli

21.-23.9.2012

Syys-Halli; Kenttämuonituskurssi

Halli

22.-23.9. ja 6.10.2012

Reserviläisjohtaja 2 (taso 3)

Tikkakoski

27.-29.9.2012

Turvallisuus- ja puolustus 2012-messut (+ KSKotu koulutustilaisuus)

Lahti

29.-30.9.2012

Taktinen pistooli II/2012

Keuruu

29.9.2012

Reserviläisten perinnekivääripäivä 2012

Tikkakoski

MYYTÄVÄNÄ PUOLUSTUSVOIMIEN
KÄYTÖSTÄ POISTAMAA JA
HYLKÄÄMÄÄ MATERIAALIA:

AVOINNA:
ti–pe 10–17
la 10–14

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

Sorastajantie 1 A
Harvialantie 2
40320 JYVÄSKYLÄ 13210 HÄMEENLINNA
p. 040 315 7666
p. 040 315 7777

Alasintie 3–7 B 11
90400 OULU
p. 040 315 7888

www.sa-kauppa.fi
www.huutokaupat.com/puolustusvoimat

O.K. AUTO OY
www.okauto.fi

• www.vaihtoautot.net

2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

Keskellä Suomea. Keskellä kaupunkia.
Todellinen tapahtumakeskus.

3. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU)
VARTU-koulutukseen kuuluvat kurssit ovat kevätkautena kohdennettuja ensisijaisesti tilaajilleen (oppilaitokset, viljelijät, muut)
22.-23.9.2012

VAPEPA-pimeäleiri, Länsi-Suomi

Tikkakoski

1.-31.10.2012

Ennakoivan ajon kurssi

Lievestuore

1.-31.10.2012

Kodin turvallisuus ikääntyville henkilöille

Tikkakoski

6.-7.10. ja 11.-12.11.2012

Järjesyksen valvojan kurssi

Tikkakoski

30.6.2012

Wilma-markkinat

Viitasaari

14.-15.7.2012

Keuruun markkinat

Keuruu

7.-8.7.2012

Konnevesi-päivät

Konnevesi

4. Muu koulutus ja tapahtumat

MAASTOKILPAILUT
Jyväskylän Seudun Reserviläiset järjestää Keski-Suomen reservipiirien
maastokilpailut 8.9.2012. Kisan aloitus klo 11 Bilteman parkkipaikalta.
Tarkempi kilpailukutsu ja lisätietoja löytyy heinäkuun lopussa osoitteesta
www.jsres.net. Säännöt on osoitteessa www.resul.fi.
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YHTEYDENPITOON
Löydät meidät
Facebookista.

Viestinnän moniosaaja
www.midare.fi

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

www.nammo.com

nordea.fi

MONIMERKKIKORJAAMO
K. BOROVKOFF KY

Puh. 014 543 910
Haapakorventie 1
autokorjaamo.borovkoff@pp.inet.fi
44200 Suolahti
* juhlat ja kokoukset maalaismaisemassa
* majoitusta rauhallisissa rantamökeissä
ja piha-aitoissa

www.taipaleentila.com

www.kopijyva.fi

• Painotuotteet
• Tekniset piirustukset
• Suurkuva- ja messutuotteet
• Mikrokuvaus
• Digitaalinen tallennus

Jyväskylä • Suolahti • Pieksämäki • Varkaus • Viitasaari

VARATTU




  

 


www.yrityskehitys.com

* luonnonmukaisesti kasvatettua naudanlihaa

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

2/2012
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ma-pe 7-17
la 9-15

”Isku
isänmaan asialla
vuodesta 1928.”

KAKKONEN-YHTIÖT

www.isku.fi

Jyväskylä, Sorastajantie 1

www.eratukku.fi

Kangasvuoressa

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

Kuoppala Finland

Plussa on Suomen monipuolisin kanta-asiakasjärjestelmä.

Saat K-Plussa-etuja
yli 3500 ostopaikasta.

UUSI

www.plussa.com

avaruuskylpylä &
Peurunka areena
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Juhlapuhuja kenraalimajuri Ahti Vartiainen.

ResL:n tervehdyksen toi varapuheenjohtaja Osmo Suominen.

Kunnianosoitus Haapamäen sankarihaudalla.

HAAPAMÄELLÄ TÄYTTYI 100 VUOTTA
Haapamäen Seudun Reserviupseerikerho ja Haapamäen Seudun Reserviläiset juhlivat 6.5. arvokkaasti 50 vuotista taivaltaan

Päivä alkoi juhlajumalanpalveluksella, jonka jälkeen kokoonnuttiin sankarihautausmaan kumpujen ympärille,
jossa yhdistysten puheenjohtajat laskivat seppeleen sankarivainajien muistomerkille. Kirkonmäen tilaisuuksien
jälkeen juhlaväki siirtyi päiväjuhlaan
Haapamäen Höyryveturipuistoon. Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät onnittelivat ja muistivat miehen ikään
päässeitä järjestöjä kukkasin ja monenmoisin muistolahjoin. Keuruun
kansalaisopiston aikuisten puhallinyhtye esitti Pijo Ikkalan johdolla rennon
mukavia kappaleita ohjelmanumeroiden väliin. Seppo Koski tulkitsi Ismo
Saarilammin säestyksellä tilaisuuteen
valittuja kappaleita herkän tunteikkaasti.

Tervehdyssanat
Haapamäen Seudun Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Veikko Leppälä kertoi avauspuheessaan yhdistysten historian käännekohdat. Leppälä
korosti puheessaan puolustusvoimien
tuen merkitystä aktiiviselle reserviläistoiminnalle. Tulevaisuuden suhteen
Leppälä oli erityisen huolissaan Pioneerirykmentin lakkauttamisen mahdollisista vaikutuksista yhdistysten
toimintaan. Varuskunnan ampumaratojen ja joidenkin kiinteistöjen käyttömahdollisuus tulisi saada turvattua
myös rykmentin lakkauttamisen jälkeen. Juhlivat järjestöt ovat pitäneet
kosketuspintaa nuorempiin sukupolviin osallistumalla varusmiesten palkitsemiseen ikäluokan kotiuttamisjuhlissa. Tämän toiminnan jatkumisesta ei
ole vielä tietoa.

Tuleen ei ole varaa jäädä
makaamaan
Juhlapuhuja kenraali evp Ahti Vartiainen summasi oman kokemuksensa
pohjalta puolustusvoimien uudistusten vaiheita ja niiden vaikutuksia reserviläistoimintaan valtakunnallisesti
ja paikallisesti Keuruulla. Puolustusvoimissa toteutetaan tällä hetkellä sodan jälkeisen ajan suurinta uudistusta.
Keuruun osalta se merkitsee valitettavasti Pioneerirykmentin lakkauttamista. Vielä ei tiedetä tuleeko Pioneerirykmentiltä jääviin tiloihin mitään
puolustusvoimien tai muuta maanpuolustukseen liittyvää toimintaa. Paikallispuolustuksen rakenteet uudistuvat?
Mitä maakuntapataljoonat tuovat tullessaan? Voidaankin sanoa, että juhlivat yhdistykset aloittavat uuden vuosikymmenen muutoksen pyörteessä.
Tuleen ei saa kuitenkaan jäädä makaamaan, vaan uudistuksen mukanaan
tuomat mahdollisuudet on hyödynnettävä. Reserviläistoiminnassa se merkitsee uusia haasteita, kasvavaa vastuuta, sitoutumista ja reserviläisten hyvää kuntoa. Reservin järjestöillä ja vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan
parissa työskentelevillä on nyt yhteen
hiileen puhaltamisen paikka yhteisen
toiminta-ajatuksen
rakentamiseksi,
jotta pallo pelataan kansalaisten turvallisuusvaatimuksiin vastaten uskottavasti maaliin.
-Maanpuolustustahto pysyy isänmaan puolustamisen keskeisimpänä
voimana vain, jos mahdollisimman
suurella osalla väestöstä on siitä omakohtainen kokemus ja koulutus tehtävään, evästi Vartianen kuulijoitaan.

Reserviläispiirin ja reserviupseeripiirin onittelijat
Jouko Hyppönen, Hannu Kivi-Mannila ja Timo Salo.

Aluetoimiston
päällikön ensimmäinen
maakuntamatka
Keski-Suomen Aluetoimiston uusi
päällikkö, everstiluutnantti Janne Oksanen vieraili juhlassa vaimonsa Tiinan kanssa. - Tämä on ensimmäinen
kerta kun varsinaisesti jalkaudun kentälle aluetoimiston päällikkönä. Olen
ollut ilahtunut ja ylpeä uudessa tehtävässäni kokemastani maapuolustushengestä ja reserviläisten aktiivisuudesta aluetoimiston toiminta-alueella.
Uuden tehtäväni myötä olen palannut
myös juurilleni Laukaaseen, josta lapsena lähdin maailmalle. Virkauran aikana maailmaa on tullut nähtyä ja nyt
aiommekin kotiutua vaimoni kanssa
lopullisesti Keski-Suomeen, josta on
hyvät yhteydet kotimaahan ja ulkomaillekin.

Lopuksi kuvaesitys
Marssimusiikkiin sovitetun kuvaesityksen myötä juhlayleisö saattoi
kurkistaa paikalliseen reserviläistoimintaan sen eri muodoissa. Muuttunut tukkamuoti, autojen mallikehitys
ja miestenkin ikääntyminen hymyilytti
tutut kasvot tunnistaneita katsojia.

Tilaisuudessa palkittiin Reserviläisliiton pronssisella ansiomitalilla Pekka Arppe, Arto Jokinen, Risto Jyväsjärvi, Anja-Leena Kaijanmäki, Aku Karja, Juho Karja, Mauno Kimari, Tuomas
Niemelä, Antti Rautalahti, Harri Tarkiainen, Eino Turpeinen ja Veikko Vääriskoski. Perustajajäsen Kosti Järventaustalle luovutettiin 50 v puukko tunnukseksi pitkäaikaisesta työstä yhdistyksen hyväksi. Pöytästandaarilla muistettiin Matti Jokista ja Jouko Mantilalle luovutettiin
ampumatoiminnan yhteistyöstä muistoesine.
Teksti: Timo Mäkinen
Kuvat: Esko Soini, StudioEsko Oy

Kirjoittajan kommentti
Viimeisin puolustusvoimauudistus puhuttaa lakkaamatta. Se on varjostanut ja
tulee varjostamaan vielä montaa juhlahetkeä. Keuruulla asia koskettaa kipeästi
useita yhteisöjä ja yksittäisiä henkilöitä
monin eri tavoin. Reserviläiset ovat arvioineet tehtyä päätöstä varsin kriittisesti,
vaikka sanovatkin ymmärtävänsä säästöjen tarpeen. Kertausharjoitukset vähenevät pohjalukemiin, paikallispuolustuksen
suunnittelu on alkuvaiheessa. Täysipainoisen reserviläistoiminnan mahdollistavat varuskunnat vähenevät. Hiekkakuopilla ja takapihoilla tapahtuva ampumaharjoittelu on taakse jäänyttä elämää.
Suomen maanpuolustustahdosta ja kyvystä on huolehdittava, jotta se säilyttää uskottavuutensa niin, ettei kukaan
kyseenalaista aikanaan kalliilla hinnalla
hankittua itsenäisyyttä. Tehtävien päätösten tulee tukea tätä tavoitetta - myös puolustusvoimissa.

Juhlivien yhdistysten puheenjohtajat.Veikko Leppälä (vas.) ja Teuvo Honkamäki.

