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PÄÄKIRJOITUS

Katse eteen – päin!

Arvoisa Keskisuomalainen maanpuolustusväki ja jäsenlehtemme lukijat!

Viisi vuotta Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n piirihallituksen puheenjohtaja on takana ja on aika siir-
tää vastuu seuraajalleni ylil res Santeri Heinoselle Jyväskylästä. Parhaimmat onnitteluni Santerille tuleviin 
haasteisiin!

Viisi vuotta eteenpäin on pitkä aika mutta taaksepäin katsottuna on tuo aika hujahtanut hetkessä. Mietties-
säni mitä tuosta ajasta kirjoittaisin, tulivat mieleeni ne asiat, jotka mielestäni kuuluvat reserviläisen – eritoten 
maanpuolustusjärjestön jäsenen – vastuulle.

Piiri on organisaationa olemassa jäsenyhdistyksiään varten. Aktiivisimmankin piirin toiminta koostuu aktii-
visista yhdistysten reserviläisjäsenistä. Liittyessämme jäseniksi meillä on oletus toiminnan tasosta, sisällöstä 
ja laajuudesta. Meillä itsellämme on vastuu tuon toiminnan parantamisesta, kehittämisestä ja modernisoinnis-
ta. Olen pukenut ajatuksiani maanpuolustusjärjestön jäsenen velvollisuuksista, piirin puheenjohtajan näkökul-
masta, reserviläisen ”ohjesäännöksi”.

Keskisuomalaisen reserviläisen ”ohjesääntö”:

1)    Osallistu kertausharjoituksiin. Saadessasi KH-käskyn hoidat asiasi niin, että osallistut harjoitukseen. 
Ylitsepääsemättömiä esteitä voi tulla toki kaikkien kohdalle. Usein vedotaan työkiireisiin. Yleensä työnanta-
jat suhtautuvat myönteisesti maanpuolustukseen ja sitä kautta kertausharjoituksiin. Muista, että mahdollisesta 
vapautuksestasi huolimatta harjoitus pidetään.

2)    Osallistu Puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin (PvVEH) sekä Maanpuolustuskoulutuk-
sen (MPK) kursseille. Paras tapa kehittää ja ylläpitää reservissä tarvitsemiasi tietoja ja taitoja on osallistua 
PvVEH:iin sekä sinua kiinnostaviin MPK:n kursseille. Puolustusvoimat kutsuu tarpeeseensa perustuen reser-
viläisiä PvVEH:iin. Saadessasi PvVEH kutsun olet oikeutettu päivärahaan ja matkakorvaukseen. Kurssille 
ilmoittautuminen on vapaaehtoista mutta suotavaa. MPK:n kurssivalikoimasta sinulla on koko valtakunta 
käytössäsi. MPK on suomalaisten maanpuolustusjärjestöjen yhteinen koulutusorganisaatio. Eritoten nyt, kun 
Puolustusvoimia sopeutetaan vallitsevaan puolustusbudjettiin ja PV –uudistukseen on MPK mitä parhain tapa 
pitää osaamisensa ajan tasalla. MPK:n järjestämistä sotilaallisista kursseista Puolustusvoimat myöntää kor-
vaavia kertausharjoitusvuorokausia.

3)    Osallistu maanpuolustusjärjestösi toimintaan. MP-järjestöissä on toimihenkilöpaikkoja runsaasti 
tarjolla vastuullisista tehtävistä kiinnostuneille. Toiminta järjestösi toimihenkilönä avaa MP-maailmaa uudella 
tavalla ja pääset vaikuttamaan seutukuntasi ja halutessasi piirin tai jopa valtakunnantason toimintaan. Osallis-
tumalla aktiivisesti toimihenkilönä olet mukana vaikuttamassa toiminnan sisältöön ja maanpuolustusaatteen 
edistämiseen. Muista, toimihenkilön vastuut ja velvollisuudet, jos valinta osuu kohdallesi.

4)    Osallistu MP-järjestösi järjestämiin tapahtumiin, tempauksiin ja kokouksiin. Seutukuntasi MP-
järjestöt järjestävät vuosittain kymmeniä eri tilaisuuksia jäsenistölleen ja maanpuolustuksesta kiinnostuneille. 
Maakuntamme tasolla määrä nousee jo satoihin. Ole aktiivinen ja ota kaverisikin mukaan. Tapahtumat ovat 
juhlatilaisuuksista käytännön taitoihin. Muista hankkia uusia jäseniä.

5)    Osallistu Sotiemme veteraanien tukitoimintaan. Veteraanien perinnön kunnioittaminen on yksi 
MP-järjestöjen päätavoitteista. Veteraanikeräystä suoritetaan lipaskeräyksenä tai varusmiesten suorittamana, 
jolloin tarvitaan automiehiä heitä kyyditsemään. Talkoot ja muut tukitoimet ovat myös osa tekemäämme ve-
teraanisukupolven avustustyötä. Osallistumalla veteraanien tukemiseen olet mukana lyhentämässä kunniavel-
kaamme heille, jotka ovat mahdollistaneet meille Itsenäisen Isänmaan.

6)    Varmista jälkipolvien ymmärrys itsenäisyytemme säilyttämisestä. Itsenäisyys ei ole itsestään sel-
vyys. Veteraanisukupolven tekemänä uhraus itsemääräämisoikeutemme puolesta ei saa jäädä unholaan. Jalka-
väenkenraali A. Ehrnroothin sanoin: ”Aina tulee varautua kaikkein pahimpaan”. Varusmiespalveluksen suorit-
taminen on meille etuoikeus. Kuten hyvin tiedämme, ovat yleisen asevelvollisuuden myönteiset yhteiskunnal-
liset vaikutukset eritäin merkittäviä. Ikäluokastaan edelleen n. 80 %:a suorittaa varusmiespalveluksen ja oppii 
siinä ohessa toiminaan ryhmässä, esimiehenä, alaisena ja joukon osana. Samalla hän oppii tulemaan toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa. On kuitenkin muistettava, että yleinen asevelvollisuus – yhteiskuntavaikutuksineen 
– on olemassa siksi, että me suomalaiset haluamme varautua puolustamaan maatamme myös sotilaallisesti, 
jos siihen on tarve.

7)    Harrasta hengästyttävää liikuntaa ja käy ampumassa. Liikunta auttaa hyvinvoinnissa kaikin tavoin. 
Hiihdä, suunnista, juokse, ui. Harrasta luonnossa liikkumista – patikoi. Samalla kun kuntosi kohenee, pidät 
yllä sotilaan perustaitoja. Muista huolehtia ampumataidon ylläpidosta, suorita vähintään vuosittainen prosent-
tiammunta. Muista ottaa käyttöön sähköinen kuntokortti, se on helppo tapa seurata liikkumistasi.

8)    Muista sotilasvalan velvoitteet.

Nämä edellä mainitut ovat allekirjoittaneen ajatuksia siitä, mitä järjestöjemme jäsenen tulisi huolehtia 
omalta osaltaan. Olemme yhteisellä asialla maanpuolustustyön saralla. Muistakaa, että meillä on harrastus, 
jolla on merkitystä.

Lopuksi haluan kiittää Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n toiminnanjohtajaa Kari Löfgreniä, talouden-
hoitajaa Harri Jaakkolaa, puheenjohtajistoa, piirihallitusta ja piirien toimikuntia sekä lehtemme päätoimittajia 
erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä sekä luottamuksesta. Olette kaikki lunastaneet paikkanne piirin toimin-
nassa. Yhteistyökumppaneillemme tahdon osoittaa mitä parhaimmat kiitokseni yhteistoiminnasta!

 Parhaimmat onnitteluni kaikille 6.12.2012 ylennetyille sekä palkituille! 
 Olette kaikki huomionosoituksenne ansainneet!

 

   Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2013!
 

Puheenjohtaja
Timo Salo
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry

Hippunen Joulua

Ihminen, tuo rahtunen luomakunnastasi, tahtoo kiittää Sinua. Sinä innoitat hänet iloiten itseäsi kiittä-
mään, sillä Sinä olet luonut meidät itsellesi, ja levoton on sydämemme, kunnes se Sinussa löytää levon. 

 
Tällaisen löydön teki kirkkoisä Augustinus  liki 1600 vuotta sitten etsiessään  olennaista ja merkittävää 

elämäänsä. Hän löysi oman pienuutensa suuren Jumalan yhteydessä.  Varsinkin joulunaikaan olennaista ja 
tärkeää pitää  etsiä pienestä rahtusesta – kipenestä, hippusesta tai murusesta.

Joulun sanoman  salaisuus  on  ihmisen mittainen, pienen ihmisen  mittainen. Niin paljon  suurta  ja  kolk-
koa  tapahtuu koko ajan  tässä kylmässä ja kovassa maailmassa. Kuinka tärkeää onkaan nähdä jotain jo pie-
nessä. Tämän ajan kylmyys taitaa johtua  siitä, että vaadimme ensin näytöt ja koon  ja vasta sen perusteella  
alamme pitää jonakin. Aikamme maailmassa  on koko ajan  meneillään  jonkinlainen näyttämisen tarve, joka 
niin helposti pilaa aitoutemme ja vilpittömyytemme.

Onnistumisen pakko luo vaatimusten  painetta , siksi  kai olemme niin usein väsyneitä tähän kaikkeen.  
Nykyään  vähät eivät tunnu riittävän.  Ihminen asettaa itselleen  yhä suurempia vaatimuksia  etsimällä  entis-
tä suurempia tunteita ja  äärimmäisempiä kokemuksia. Mihin unohtui tavallisuuden autuus ja arjen ihanuus?

Joulu ei näytä tekevän  poikkeusta -  vaadimmeko  entistä suuremman , hienomman ja  kylläisemmän  Jou-
lun?  Olemme usein  yksin  hyvinvoinnin  vaatimuspaineessa ja tuon yksinäisyyden kätkeminen  ja epävar-
muuden peittäminen  vie  yllättävän paljon elämänvoimaa ja iloa. Ilottomassa elämässä  on pienen  paha olla. 

Olisikohan mahdollista  aloittaa  jouluvalmistelut  hieman helpommasta  ja  lapsenmielisemmästä päästä.?  
Lasten mielestä tärkeitä on lahjan saaminen!  Eipä meille suuremmillekaan taida tulla Joulua ilman ylhäältä 
saatavaa lahjaa. Mutta onko meidän  kiireisessä  ja täydessä elämässämme tilaa  Joulun  lapsenkasvoiselle 
lahjalle –  arkisen seimen pienelle Jeesukselle? 

Todellinen  sydämen juhla ei tule siitä, että  prässäämme elämämme juhlamuottiin. Joulun idea on armol-
lisempi. Armo kumartuu ylhäältä alaspäin  ja  se nostaa ja rohkaisee elämän painaman ja väsyneen ylöspäin. 
Kun meistä ei ollut lähestymään Jumalaa, Jumala tulikin meidän luoksemme.

Jouluna  tärkeintä on  makuun pääseminen, ei niinkään kaiken saaminen. Kullanhuuhtojallekin riittää  
unelma siitä suuresta kultakalliosta.  Jokainen aito kultahippunen  vaskoolin nurkassa  pitää yllä  aitoa unel-
maa  ja antaa voimaa työhön.

 
Emme voi  hallita koko  jumalisuuden salaisuutta,  mutta  yksi aito  hippu siitä suuresta  taivaan kirkkau-

desta  kumartui luoksemme  ja antoi meille jokaiselle  oikeuden  ajatella itsestämme ja toisistamme  jotain,  
jotain taivaallista ja ikuisesti arvokasta.

Niin  hiljaa                                Kuin enkelin siipi
ja niin salaa                              ja taivaan  valo
Joka Joulu                                Siunaus  esiin hiipi -
tuo tunnelma aina palaa          Täyttyi sydän ja talo !

Kerran lähteestä juonut ei epäile sen olemassaoloa. Hippunen  hienointa Joulua, jokaiselle!

Muu juhla  järjestyy kyllä sen myötä !                                                         

Ossi Poikonen  
Keuruun kirkkoherra

Keuruun vanha kirkko.                                                                           Kuva: Tapio Paappanen ARPS
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VETERAANIEN KUNNIOITTAMISEN PITKÄ PERINNE                                                 
    Vaikka Suomen sodan veteraaneilla oli lakiin 

perustuva mahdollisuus saada eläkettä jouduttuaan 
työkyvyttömäksi tai vanhuudenheikoksi, ei se riittä-
nyt turvaamaan edes kohtuullista toimeentuloa. Puo-
li vuosisataa aiemmin määritelty eläkesumma oli 
näet vuosikymmenten mittaan menettänyt ison osan 
arvostaan.

    Sotilaallisten muistojen kunnioittaminen säilyi 
isänmaallisuuden perinteenä vielä sen jälkeen kun Suo-
men sodan veteraanisukupolvi oli väistynyt. Perinne 
voimistui huomattavasti kun 1870-luvulla oli moniin 
perustettu kaupunkeihin uusia varuskuntia Suomen So-
taväen tarpeisiin. Isänmaallisuuteen liitettiin korkean 
esivallan eli  Keisari-Suuriruhtinaan kunnioittaminen.

Hyväntekeväisyyttä Jyväskylässä
     Esimerkki Jyväskylässä vietetystä isänmaallishen-

kisestä hyväntekeväisyysjuhlasta, jossa Suomen sodan 
muistoilla oli tärkeä osuutensa oli 20.1.1881 Seura-
huoneella järjestetyt iltahuvit ”kirjaston hankkimiseksi 
Waasan pataljoonan asevelvollisille”. Sen ohjelmasta 
Keski-Suomi –lehti mainitsee: ”Tilaisuuteen sovite-
tun lyhyen esitelmän piti kieli-opettaja E.A. Häggman, 
jonka loputtua hän lausui muutamia värssyjä Runeber-
gin luutnantti Zidénistä joita sanaltaessa esirippu au-
keni ja näytettiin eräs kuvaus samasta kuvaelmasta. 
Toinen ”eläwäin kuvain” näytös esitti erään kukkais-

vihkon, joka oli kokoon pantu 14 nuoresta neitosesta 
ja suureltaan oli kiedottuna vaaleanpunaisella siteellä, 
johon mustilla kirjaimilla oli piirretty ”nouskoon valis-
tus”. Useita kertoja täytyi esiripun aueta yleisön innok-
kaitten käsien taputusten paukkuessa. Kaupunkimme 
torvisoittokunta koki soitollaan palvella tätä hyvää tar-
koitusta ja sen sävelten kaikuessa syntyi nuorison kes-
ken vilkas tanssi, jota kesti yli puolen yön. Kaupungin 
saarnaaja G.O. Schöneman nousi lopuksi näyttämölle 
ja lausui muutamia tilaisuuteen sovittamiaan värssyjä 
sekä kiitti vihdoin vanhana sotilaana yleisöä siitä, että 
tämä nuorille sotilaillemme oli koettanut hankkia hen-
kistä ravintoa…” 

Isänmaallisuuden tunne voimakasta
    Isänmaallisuuden voimakas ilmentyminen oli 

1800-luvun loppupuolella Jyväskylässä järjestetyissä 
julkisissa juhlatilaisuuksissa tavallista. Juhlaillallisten 
ohjelmaa paikallisissa sanomalehdissä selostettaessa 
on havaittavissa saman kaavan toistuminen. Juhlatilai-
suuksien ensimmäinen malja otettiin aina keisari-suu-
riruhtinaan kunniaksi, toinen malja Isänmaalle ja vasta 
sen jälkeen varsinaiselle juhlan kohteelle kuten vaik-
kapa kaupunkikunnalle, yhdistykselle, uudelle kirkol-
le, rautatielle tai jollekin juhlan kohteena olevalle hen-
kilölle. Suurina juhlapäivinä järjestetyissä konserteissa 
toistui vastaava järjestys. Ensimmäisenä ohjelmanu-
merona, niin torvisoittokunnalla kuin kuoroillakin oli 
aina virallisen protokollan mukaisesti joko keisarihym-

ni (Siunattu olkohon…) tai suuriruhtinaanhymni (Elä-
köön armias, rakkahin ruhtinas..) ja vasta sen jälkeen 
Maamme laulu tai jopa Porilaisten marssi.  Sotilaallis-
ten tapahtumien muistojuhlissa isänmaallisuus ja sii-
hen liittyvät piirteet tulivat aina korostetusti esille. 

    
 Kaukana suuren keisarikunnan keskuksista sijaitse-

vassa Jyväskylässä oli havaittavissa vain niukasti hal-
litusvallan ulkoisia tunnuksia. Oikeastaan niitä olivat 
vain kaksoiskotkatunnukset postikonttorin ja apteekin 
seinällä sekä juhlaliputukset Venäjän kauppalipulla.  
Keisareita juhlittiin Aleksanteri-keisarien nimipäivänä 
13.9 syyskuuta ja Nikolai keisareita joulukuun kuudes. 
Keisarillisen perheen nimipäivät olivat etenkin koulu-
laisten suosiossa koska heillä oli tuolloin lupapäivä.  
Kansan yleisesti rakastaman ja kunnioittaman keisa-
rin kunnioitus siirtyi myös Nikolai II:sen hallituskau-
den ensimmäisien vuosien aikana. Helmikuussa 1899 
annettu asevelvollisuuslaki eli ns. Helmikuun manifes-
ti koettiin lupausten pettämisenä ja Suomen perustus-
laillisten oikeuksien loukkaamisena. Tuolloin alkaneen 
sortokauden venäläistyttämistoimet virittivät suoma-
laiset tuntemansa isänmaallisuuden hengessä laajasti 
ilmenneisiin mielenosoituksiin ja vastarintaan.  

Suomen sota
     Suomen sodan satavuotismuiston juhliminen, 

ihannoimalla hävityssä sodassa taistelleita vihollisia, 
sai sortovuosien ahdistavissa vaiheissa 1908 voimak-

kaasti venäläisvastaisen protestin piirteitä. Venäläis-
tyttämissäädöksiä vastaan kohdistetut protestit vetosi-
vat noissa mielenilmauksissa avoimesti suomalaiseen 
soturikunniaan. Vuosisata tämän jälkeen tarkasteltuna 
on toki todettava että venäläisen hallitusvallan sietoky-
ky venyi ihmeteltävän pitkälle suomalaisten protesteja 
salliessaan...

Sortokausi
    Sortokauden alussa lakkautettuun Suomen sota-

väkeen eli ns. Suomen kaartiin kuuluneet sekä sorto-
kauden vaiheissa ilmenneihin protesteihin osallistuneet 
saivat maamme itsenäistyttyä virallisia tunnustuksia. 
Nuoren Suomen virallisten kunniamerkkien joukkoon 
hyväksyttiin mm. Suomen kaartissa palvelleille myön-
netty Vanhan Kaartin muistoristi ja laittomiksi koettui-
hin vuosien 1904 – 1905 kutsuntalakkoihin osallistu-
neille myönnetty Kutsuntalakkolaisten muistomitali.

      Vapaussodan valkoisella armeijalla oli maamme 
vapaustaistelua tammikuun lopulla 1918 aloittaessaan 
henkisenä tukenaan voimakas isänmaallisuuden ja ve-
teraanien kunnioittamisen perinne sekä vuosisatojen 
taakse ulottuva soturikunnian traditio. Vapaussodan 
veteraanien kunnioittaminen ja heidän huoltotyönsä 
liittyivät niihin saumattomasti. 

  Keskisuomalaiset Sotiemme veteraanitoimijat ko-
koontuivat pohtimaan yhteistä veteraanitulevaisuutta 
11.10. Sotainvalidien sairaskodille. Tilaisuudessa jo-
kainen järjestö sai kertoa omia ajatuksia ja tulevaisuu-
den suunnitelmia, miten kunniakansalaisistamme huo-
lehditaan loppuun asti. 

  Tilaisuuden alussa Sotainvalidien Veljesliiton pää-
sihteeri Markku Honkasalo alusti Tammenlehvän Pe-
rinneliiton visiosta sekä Sotainvalidien Veljesliiton 
suuntaviivoista. Käytyjen alustusten ja keskustelujen 
perusteella todettiin yleisesti, että asia vaatii niin valta-
kunnan-, kuin myös paikallistasolla lisäinformaatiota.

 Yksi tämän tilaisuuden loppuarvio oli, että Keski-
Suomeen tullee 2-3 eri perinnetoiminnanorganisaatio-
ta.  Sotainvalidit perustanevat oman perinnetoiminnan 
alueyhdistyksen, jolle kuuluu myös edunvalvontateh-
täviä ja muut Sotiemme veteraanit järjestöt Tammen-
lehvän Perinneliiton alle muodostuvat perinneyhdis-
tykset. Asiat tarkentuvat ensi vuonna mm. järjestöjen 
liittokokouspäätöksillä. Paikallisesti yhteistä pohdin-
taa päätettiin jatkaa syksyllä 2013 täydentäen ryhmää 
vielä Rauhanturvaajilla ja Sotilaspojilla.

Tulevaisuuden
perinnetoiminta pohdinnassa

  YK:n Rauhanpäivän maakunnallinen Veteraani-
kävelytapahtuma järjestettiin Jämsässä 21. syyskuuta. 
Kaupungin liikuntatoimen, Keski-Suomen Rauhantur-
vaajien ja reserviläisjärjestöjen yhteistyönä syntyi lii-
kuntapäivä, joka pani liikkeelle veteraanit sekä Pau-
nun koulun yläluokkalaiset ja opettajia. Lenkki kiersi 
Jämsänjoen rantaa. 

”Tällaiset tilaisuudet ovat hyviä, on yhdessäoloa ja 
hyviä puheita”. Näin totesi sotaveteraani Uolevi von 
Hertzen kävellessään ripeään tahtiin Jämsänjoen ran-
taraitilla. Nuorille tämä oli tärkeää, he eivät tiedosta 
tällaisia asioita elleivät saa tällä tavoin todellista tie-
toa, lisäsi Elli-puoliso.

  Erityisesti heitä ilahdutti Ari Haggrénin valokuvin 
täydennetty esitelmä kokemuksistaan YK:n rauhantur-
vaajana. Haggrén esitelmöi kävelyn lähtötilaisuudessa 
Paunun koulussa. Haggrén kiersi rauhaturvatehtävissä 
viitisen vuotta 1980-1990 -luvun taitteessa Libanonis-
sa, Namibiassa, Kroatiassa, Bosniassa ja Unkarissa. 

Hän evästi nuorta kuulijakuntaa korostamalla, ettei 
kannata hölmöillä ja hankkia rikosrekisterimerkintöjä, 
silloin ainakin kriisinhallintatehtäviin ovet sulkeutu-
vat.

  Keski-Suomen Rauhanturvaajat ry:n johtokunnan 
jäsen Jukka-Pekka Suutarinen kertoi Rauhanpäivän 
tarkoituksena olevan suosittaa maailman sotiville ase-
levon solmimista edes yhdeksi päiväksi ja aloittamaan 
rauhanneuvottelut.

 – Jämsän seudun veteraanit kannattavat vuoren-
varmasti pyrkimystämme rauhaan maailmassa. He jos 
ketkä ovat tunteneet sodan kurimuksen nahoissaan, 
hän sanoi. Suutarinen kiitti veteraaneja että he ovat 
jaksaneet tulla korostamaan rauhan säilyttämisen mer-
kitystä nuorisolle ja haastamaan kaikkia fyysisen kun-
non ylläpitämisessä. Tilaisuudessa esiintyivät myös 
Jämsän senioritanssijat ja reserviläiskuoro Vinosyöttö.

Veteraanit ja koululaiset
kävelivät Rauhanpäivänä

Ari Haggrén esitelmöi Rauhanpäivän kävelijöille kokemuksistaan rauhaturvaajana.

Hannu Paalimäki, Pekka Toivonen, Petteri Koivunen ja Marrku Honkasalo perinteitä pohtimassa.

Kamarineuvos Erkki Fredrikson jatkaa syyskuun lehdessä aloittamansa aiheen tarkastelua

Teksti ja kuvat: Juha Takala

Vasemmalta Pekka Hytönen, evl Janne Oksanen, Birger Fält ja Timo Hakala mietti-
mässä veteraanien perinnetoimintaa tulevina vuosina.

Teksti ja kuva: Hannu Karjalainen
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KOTUYKSIKÖN PÄÄLLIKÖN MIETTEET VUODESTA 2012

Sotiemme veteraanit varainhan-
kintakeräys 2012 onnistui jälleen 
kerran erinomaisesti Keski-Suo-
messa. Keräystulos noin 190 000 
euroa oli Suomen korkein jo vii-
dennen kerran peräkkäin. Kasvua 
edellisvuoteen oli jonkin verran sii-
täkin huolimatta, että keräyksiä ei 
toteutettu yhtä monella paikkakun-
nalla kuin v 2011.

Vaikka keräyssumma on suuri ja 
edunsaajia on entistä vähemmän, 
on jokainen lahjoituseuro tarpeen 
nyt ja jatkossakin.

Erinomaisen tuloksenhan ovat 
tehneet paikallispäälliköt lukuisi-
ne avustajineen ja keskisuomalais-
ten joukko-osastojen varusmiesten 
satojen suoritusten voimin. Kaik-
ki mukana olleet tahot ja kerääjien 
huollosta vastanneet ovat tehneet 
pyyteetöntä työtä. Kansalaisten 
käsi on ollut edelleen karttuisa, ke-
räyksen tarpeellisuutta ei ole juuri-
kaan kyseenalaistettu parin aiem-
man vuoden tapaan. 

Erityiskiitoksen ansaitsevat 
joukko-osastot, joiden varusmie-
het ovat keränneet selkeästi suu-
rimman osan tuotosta, noin 90 % 
kokonaistuloksesta. Reserviläiske-
räysten osuus oli noin 5 %. Lukui-
sat reserviläiset ovat olleet lisäksi 
varusmiesten ohjaajina ja automie-
hinä. 

Jyväskylä väkilukuisimpana 
tuotti luonnollisesti suurimman 
tuloksen. Jyväskylän paikallis-
päällikkö Kari Korhosen johtama 
kerääjäorganisaatio kokosi peräti 
noin 45 % kokonaistuotosta. Tu-
lokseen ei sisälly Korpilahden ke-
räystuotto.

Yli euron/keräyspaikkakunnan 
asukas tulokseen päästiin Konne-
vedellä Jouko Hyppösen johdolla 
jo toistamiseen piikkipaikalle (1,92 
€/asukas) ja Viitasaaren säilyttäes-
sä 2.sijansa 1,58 € Isto Korhosen 
johdolla.  Niilo Peltosen johdolla 
Joutsan tulos oli 1,48 €. Toivakan 
tulos oli 1,28 €, Lievestuoreen 1,26 
€ ja Kivijärven 1,07 €. Näillä paik-

kakunnilla on aiempinakin vuosina 
oltu 5-6 ”parhaan” joukossa. Tämä 
kertoo hyvästä organisoinnista 
ja aktiivisesta keräämisestä, jos-
kin kukin paikkakunta toimii toki 
omalla hyväksi koetulla tavallaan.  

Kaikki keräyksessä mukana ol-
leet vapaaehtoistoimijat, varusmie-
het ja erityisesti lahjoittajat ansait-
sevat kiitokset keräysorganisaation 
ja edunsaajien eli veteraanisuku-
polven puolesta.  

Pyyteettömän vapaaehtoistyön 
vuoksi keräyskulu-prosentti oli jäl-
leen pieni, vain 3,27 %.

Markkakeräys
Jo vuoden 2011 lopulla aloitet-

tu markkakeräys tuotti Keski-Suo-
messa lähes 12 000 €. Sekin tulos 
oli 6. sijalla heti valtakunnan ruuh-
ka-Suomen  alueiden jälkeen. OP-
Pohjolan  avustuksella toteutettu 
keräys tuotti yhteensä 230 000 € 
(1,4 miljoonaa markkaa).   

Vuoden 2013 keräys valmisteilla 
Alkanee vuoden keräysvalmis-

telut ovat käynnistyneet, joskin 
tätä kirjoitettaessa ei ollut käytös-

sä puolustusvoimien keräyskäskyä. 
Tuen on kuitenkin arvioitu olevan 
v 2012 tasoinen. Ilmavoimien Tek-
nilliseen Kouluun voidaan tukeu-
tua vain kevään ajan. Poliisihallin-
non keräyslupa on voimassa v 2013 
loppuun. 

Keräyksen toteutussuunnitelmat 
ja tukitarvekartoitus käynnistyy 
heti puolustusvoimien tukikäskyn 
julkaisun jälkeen. 

 

Kiitän teitä kaikkia kunniakansa-
laisiamme tukemassa olleita jaksa-
mista arvokkaassa työssämme kun-
niavelan lyhentäjinä.

Hyvää Uutta Vuotta 2013!

Kari Kilpeläinen
Sotiemme veteraanit  
Keski-Suomen keräyspiiri
Piiripäällikkö

Jälleen kerran
onnistunut keräys Keski-Suomessa

Kurssitoteuma v 2012
Keski-Suomen koulutus- ja tu-

kiyksikössä on päättymässä työn-
täyteinen vuosi. Odotukset olivat 
melko kovat, mitkä pääosin kui-
tenkin saavutettiin. 90 kurssia ja ta-
pahtumaa, 2660 kurssilaista ja 3720 
kurssivuorokautta. Kurssipalauttei-
den keskiarvo oli peräti  4,30.

Tavoitteista jäätiin Sotilaallis-
ta valmiutta palvelevien kurssien 
osalta niin lukumäärän, osallistu-
jien kuin vuorokausienkin osalta. 
Näitä kursseja jouduttiin perumaan 
eniten vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi, sillä monet näillä kursseil-
la käyneet saivat veh-kutsun pv:n 

tilaamille kursseille eivätkä siten 
ymmärrettävästi enää itse halun-
neet osallistua maksullisille kurs-
seille sotilaallisten taitojensa yl-
läpitämiseksi.  Eniten ylitystä tuli 
Vartu-kursseissa, lähes 400 osal-
listujaa ja vuorokautta suunniteltua 
enemmän.

Tuloksen tekijät eli vapaaehtois-
toimijat ovat joutuneet olemaan 
usein kovilla. Jotkut toimijat olivat 
vastuutehtävissä ihailtavan usein. 
Monta kertaa havaittiin se tosiasia, 
että joidenkin alojen osaajia on vä-
hänlaisesti, samat henkilöt joutuvat 
likoon liian usein. Tämä tuntuu ole-
van yleinen haaste ja huoli vapaa-
ehtoistoiminnoissa, mihin täytyy 
muistaa kiinnittää enemmän huo-
miota, jotta arvokas osaajajoukko 
ei pala loppuun. Palkitsemiskeinot-
kin kun ovat sangen rajalliset.

   
Puolustusvoimien tuki on ollut 

toiminnan elinehto. Ilmasotakou-
lun päivittäin antamaa tukea ei voi 
kylliksi kiittää ja arvostaa. Samoin 
Pioneerirykmentin ja Ilmavoimien 
Teknillisen Koulun tuki ovat olleet 
kiitettävää tasoa lukuisilla kursseil-
la.

Pioneerirykmentti on ollut oiva 
esimerkki yhteisen asian oivalta-
misessa siten, että se antoi ensin 
keväällä pioneeri- ja suojelualan  

kouluttajakoulutusta ja antoi sitten 
näille koulutetuille syksyllä  vas-
tuun koulutustehtävistä tilaamal-
laan kurssilla. 

 
Vastaavasti Ilmasotakoulu kou-

lutti loppuvuonna  ICCS-vapaa-
ehtoiskouluttajia ja tilasi tulevalle 
vuodelle  ICCS-kursseja. Ilmavoi-
mien Teknillinen koulu on tarjon-
nut oivalliset puitteet ja tuen pir-
kanmaalaisten kanssa yhdessä jär-
jestettyihin Kevät- ja Syys-Halli 
harjoituksiin.

Keski-Suomen aluetoimisto tila-
si kiitettävästi sotilaallista valmiut-
ta palvelevia kursseja ja teki läheis-
tä yhteistyötä kurssien valmiste-
luissa. Uusia nuorehkoja toimijoita 
on saatu mukaan. On ilo ollut tode-
ta vieläpä monien näiden kiitettävä 
aktiivisuus. 

  
Toiminnan suunnittelussa on ai-

nakin keskisuomalaisittain tullut 
monille uutena asiana tai ainakin 
muutoksena se, että kurssimaksu-
jen tulee vähintäänkin kattaa ku-
lunsa. Sotilaallista valmiutta pal-
velevilla ja Vartu-kursseilla tulee 
kurssilaisten itsensä tai kurssin ti-
laajan maksaa aiheuttamansa toi-
mintakulut.  Pv:n tilaamat kurssi-
kulut maksaa tilaaja. Enää ei ole 
mahdollisuutta tukea kurssilaisten 
aiheuttamia kuluja entiseen tapaan. 

MPK:n hallitus on määrittänyt 
kurssipäivän minimihinnaksi 20 €/
kurssilainen. Poikkeuksen näistä 
tekevät Kotuyksikön omat suunnit-
telu- ja koulutustilaisuudet, joista 
ei luonnollisestikaan voi enää ai-
heuttaa kuluja vapaaehtoistoimi-
joille, jotka muutoinkin uhraavat 
aikaansa ja maksavat matka- yms 
kulujaan itse. Koululaisilta ja opis-
kelijoilta peritään yleensä vain mm 
ruokakulut,  muut mahdolliset kou-
lun tilaamat maksulliset palvelut ja 
toimijoiden mahdolliset kululaskut. 

Vuoden 2013 kurssit 
ja v 2014 suunnittelun 
käynnistäminen

KSkotuyksikön v 2013 kurs-
sisuunnittelu saatiin päätökseen 
suunnitelmien mukaisesti ja pääosa 
kursseista onkin nähtävissä MPK:n 
sivuilla. Kurssiohjelmia täydenne-
tään tarpeen mukaan. Tässä lehdes-
sä olevan kurssitaulukon 1-6/2013 
ajankohdat kannattaa aina tarkistaa 
tietojärjestelmästä, missä myös il-
moittautuminen tulee tehdä.

Vaikka 2013 ei ole vielä alkanut-
kaan, on v 2014 suunnittelu jo aloi-
tettu ja sitä jatketaan  9.2. suunnit-
telutilaisuudessa. Siihen mennessä 
pyydänkin saada kurssiesityksiä 
järjestöitä ja yksityisiltä kansalai-

silta. V 2014 loppusuunnittelu teh-
dään 13.4. tilaisuudessa. Suunnit-
telurytmin noudattaminen on tuen 
saannin edellytys puolustusvoimil-
ta.

Pv-uudistuksesta
Puolustusvoimauudistuksen käy-

tännön vaikutukset eivät ole vie-
lä kosketelleet tai näkyneet KSko-
tuyksikön toiminnoissa. Tiedos-
sa kuitenkin on, että ILMAVTK:n 
tuki loppuu ensi kevätkaudella ja 
PIONR:n tuki v 2014 kevätkaudel-
la. Tämän seurauksena Tikkakos-
kelle joudutaan keskittämään entis-
tä enemmän kursseja, mutta myös 
osasta kursseja joudutaan luopu-
maan mm ampumaratojen käyttö-
rajoitusten vuoksi.

Mielenkiinnolla odotan uudis-
tuksen perusteluasiakirjassa mai-
nittujen sanojen muuttumisen käy-
tännöiksi. Eli mikä tulee olemaan 
MPK:n ja kotuyksiköiden rooli 
pv:n toimintojen tukena, tuleeko 
kotuyksiköille sa-rooli  ja mitä ne 
roolit ovat ? Nyt esitellyt alustavat 
suunnitelmat vaikuttavat haasteel-
lisilta ja kannustavilta, kun MPK:n 
osaamista halutaan oikeasti  hyö-
dyntää.  On järkevää, että rauhan 
ajan koulutusorganisaatio jatkai-
si myös häiriö- ja poikkeusoloissa 
omilla toiminta-alueillaan.

Oli mielenkiintoista kuulla Pv:n 
sotatalouspäällikkö kenrl Jarmo 
Lindbergin KSReserviupseeripii-
rin 60 vuotisjuhlan tervehdyksessä 
mainitsema tieto  pv:n ampumara-
tojen ja harjoitusalueiden uudel-
leen tarkastelusta.  Hän toki ko-
rosti, että tarkastelu tehdään pv:n 
omista tarpeista ja lähtökohdista ja 
rahan oleva ratkaisevassa asemassa 
päätöksiä tehtäessä. Jospa tässä sit-
tenkin olisi pieni oljenkorsi esimer-
kiksi Keuruun ampuma- ja harjoi-
tusalueiden säilyttämiseksi. Monet 
mutrusuut oikeaisivat hymyyn ja 
maanpuolustustahdon kannatuskil-
pi kiillottuisi.

Paikka vapautumassa
Oma toimintani KSkotuyksikön 

päällikkönä päättyy ensi vuoden 
lopulla, vaikka sopimusaikaa olisi-
kin jäljellä pidempäänkin. Nyt lie-
nee kuitenkin hyvä sauma vaihtaa 
tuoreempaan, sa-sijoituskelpoiseen 
henkilöön mm puolustusvoimauu-
distuksen aiheuttamien suunnitte-
luhaasteiden vuoksi..

Kiitokset kaikille toimijoille ja 
yhteistyökumppaneille kuluneesta 
vuodesta!

Hyvää Joulua ja Uutta vuotta 2013!
Kari Kilpeläinen
KSkotuyksikön päällikkö

Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen Keski-Suomen koulutus- ja 
tukiyksikkö järjesti lokakuussa yh-
teistyössä Keski-Suomen aluetoi-
miston kanssa nuorten aliupseerei-
den toimintapäivän Tikkakoskella. 
Päivän tavoitteena oli tutustuminen 
muihin aliupseereihin, puolustus-
voimien kalustoon ja järjestelmiin, 
maakuntajoukkoihin sekä vapaaeh-
toiseen maanpuolustustoimintaan. 
Lisäksi tavoitteena oli harjoittaa 
aliupseereiden ampumataitoa. 

Koulutus- ja tukiyksikkö toteutti 
toimintapäivän puolustusvoimien 
tilaamana sotilaallisena kurssina, 
johon aluetoimisto kutsui sijoit-
tamiaan 23-27-vuotiaita reservin 
aliupseereita. Aluetoimisto lähet-
ti kutsun 255 aliupseerille ja yh-
deksälle reserviläiskouluttajalle. 
Paikalle saapui 28 aliupseeria, jo-
ten osallistumisprosentti oli noin 
11. Lisäksi paikalla oli kahdeksan 
kouluttajaa. Kurssinjohtajana toimi 
Marko Vanninen.

Keski-Suomen koulutus- ja tu-
kiyksikön päällikkö Kari Kilpeläi-
nen on pettynyt osanottajien mää-
rään. 

- Reserviläiset valittavat, ettei 
heille tule kutsuja harjoituksiin ei-
vätkä he pääse ampumaan. Sitten 
kun kutsu tulee, vain 11 % kutsu-
tuista saapuu paikalle.

Aliupseeripäivän osallistujamää-
rä ei kuitenkaan ollut poikkeuksel-
lisen matala. 

- Kaikkein innokkaimmin kurs-
seille osallistuvat reservin johta-
jat, varsinkin upseerit. Haasteena 
onkin miehistön mukaan saami-
nen. Keskimäärin tämän kaltaisille 
kursseille osallistuu noin 15 % kut-
sutuista, Kilpeläinen kertoi.

Koulutus- ja tukiyksikkö toteut-
ti toimintapäivän rastikoulutukse-
na. Rasteilla kurssilaiset opettelivat 
kansalaisten perustaitoja ja kerta-
sivat varusmiespalveluksensa ai-
kana oppimiaan sotilaallisia taito-
ja.  Rastien aiheina olivat alkusam-
mutus, ensiapu, puolijoukkueteltan 
pystytys, käsikranaatin heitto ja 
etäisyyden arviointi. Ehkäpä kaik-

kein visaisimmalla rastilla kurssi-
laiset joutuivat miettimään, kuinka 
heidän tulee toimia humalaisen re-
serviläisen pyrkiessä palvelukseen.

Aliupseeripäivä sain erittäin hy-
vän arvosanan kurssilaisilta. Kurs-
sipalautteiden keskiarvo oli 4,41 
asteikolla 1-5. Varsinkin rynnäk-
kökivääriammunta sai kurssilaisil-
ta kiitosta.

- Päivä oli oikein mukava ja mie-
lenkiintoinen. Rynnäkkökivääri-
ammunta oli päivän parasta antia, 
totesivat ensimmäisen kerran ali-
upseeripäivään osallistuneet ker-
santti Pasi Vastamäki ja alikersantti 
Antti Juutilainen.

Aliupseeripäivästä hyvä palaute

Teksti: Jouko Hyppönen
Kuvat: Krista Kröger

Osanottajamäärä oli pettymys

Puolijoukkueteltan pystyttäminen sujui rutiinilla
Marko Vannisen valvovan silmän alla.

Alkusammutusharjoitus käynnissä ammattilaisen valvovan silmän alla.
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Ilmavoimien viestialalla 
palvelleiden ja palvelevien 
yhdyssiteen luomiseksi teh-
tiin jo 1950-luvulta alkaen 
useita aloitteita. 

Ilmapuolustuksen viestiala on 
erittäin laaja käsittäen aisti- ja tut-
kailmavalvonnan, tilannekuvan 
muodostamisen ja tulenkäytön joh-

tamisen, tele- ja radiotoiminnan, 
lentotukikohtien viestitoiminnan,  
lennonvarmistuksen, tietotekniikan 
eri osa-alueet, sähkövoimatoimin-
nan ja ilmatorjunnan tulenkäytön 
johtamisen ja viestitoiminnan. Il-
mavoimien Viestipataljoonan ali-
upseerikouluun perustettiin vuonna 
1962 toimeliaaksi ja aikaansaavak-
si osoittautunut oppilaskunta, joka 
kehitteli myös ajatusta aselajin va-
rusmiehiä, reserviläisiä ja henkilö-
kuntaa kokoavan yhteenliittymän 
perustamisesta. Tikkakoskella jo 
toimivan lentorykmentti 4:n kil-
lan ja riihimäkeläisen viestikillan 
ei katsottu edustavan ilmavoimien 
viestialan ajatuksia, toiveita ja tar-
peita riittävästi.

Edellä mainitut seikat huomi-
oon ottaen ilmavoimien viestipa-
taljoonan oppilaskunta II/65 kut-
sui kurssijuhlaansa Tikkakoskelle 
4.12.1965 oppilaskuntatyössä mu-
kana olleita reserviläisiä ja ase-
lajin vakinaisia edustajia keskus-
telemaan killan perustamisesta. 
Seuraavana päivänä 5.12.1965 pi-
dettiin Ilmavoimien viesti- ja tut-

kakillan perustava kokous. Nimi 
muuttui vuonna 1993 Ilmavoimien 
Viestikilta ry:ksi. Killan toiminta 
on ollut perusluonteeltaan saman-
tyyppistä kaikkina toiminnan vuo-
sikymmeninä. Sääntöjä on muutet-
tu muutaman kerran toiminnan ja 
hallinnoinnin tehostamiseksi. Kil-
lassa on edelleen perustamispäivä-
nä liittyneitä jäseniä 10, mm. eme-
ritus professori Osmo A Wiio. 47 
vuoden jäsenyys on pitkä aika.

Killan jäsenkunta
Killan jäseniä ehkä eniten yhdis-

tävä seikka on ollut varusmiespal-
velu ilmavoimien viestijoukoissa. 

Jäsenten joukossa on ollut  sotave-
teraaneja, sodan ajan ilmavalvon-
talottia, ammattisotilaita, ilmavoi-
mien palveluksessa olleita ja olevia 
siviilihenkilöitä, varusmiehiä ja re-
serviläisiä. 

Nykyisten sääntöjen mukaan 
kaikki ilmavoimien viesti-, tutka-, 
ilmavalvonta- ja lennonvarmistus-
yksiköissä ja siviili-ilmailun vas-

taavissa tehtävissä palvelevat tai 
palvelleet henkilöt voivat hakeutua 
killan jäseniksi saamastaan koulu-
tuksesta tai tehtävästä riippumat-
ta. Myös muut killan tarkoituksen 
hyväksyvät hyvämaineiset henki-
löt voidaan ottaa jäseniksi. Jäsen-
määrät ovat vaihdelleet eri vuosi-
na. Maksavia jäseniä on vuosittain 
ollut  300 – 600. Tällä hetkellä jä-
seniä on 380. Helpoimmin kiltaan 
voi liittyä Ilmavoimien Viestikillan 
verkkosivujen kautta, www.ilma-
voimienviestikilta.fi.

Toimintamuotoja
Tärkeitä toimintamuotoja ovat 

julkaisutoiminta ja käytännön kil-
tatoiminnan näkökulmasta kiltata-
paamiset, ekskursiot ja sääntöjen 
mukaiset kokoukset. Kilta on myös 
osallistunut sotilaallisten juhlapäi-
vien paraateihin ja vastaaviin muis-
totilaisuuksiin. Pohjoismaista yh-
teistyötä on harrastettu pohjoismai-
silla kiltapäivillä eri pohjoismaissa. 
Tämän vuoden syyskuussa teimme 
kiltamatkan Englantiin. Matkakoh-
teina olivat mm. Duxfordin lento-
näytös sekä Hendonin ja Uxbrid-
gen sotilasilmailuaiheiset museot. 
Matkalle osallistui yli 40 henkilöä.

Ilmavoimien Viestikoulussa kun-
kin saapumiserän kotiuttamistilai-
suudessa luovutettiin killan lah-
joittama ”reilun miehen puukko” 
ja naisten saadessa oikeuden pal-
vella varusmiehinä, ”reilun palve-
lustoverin puukko” kotiutuvien it-
sensä valitsemille palvelustovereil-
le. Puukonluovutusperinne päättyi 
vuonna 2006. Nykyisessä toiminta-
suunnitelmassamme todetaan, että 
kilta tutkii mahdollisuuksia viesti- 
ja ilmavalvonta-alan kotiutuvien, 
tai tietyn koulutusjakson päättänei-
den varusmiesten ja reservin ker-
tausharjoituksiin osallistuneiden 
huomioonottamiseen ja valikoi-
tuun, sopivaan palkitsemiseen jat-
kuvasti muuttuvassa toimintaym-
päristössä. Palkitsemisjärjestelmää 
kehitettäessä otetaan huomioon 
myös muista kuin perinnejoukko-
osastoista kotiutettavat varusmie-
het.

Perinnejoukko-osastot
Killan perinnejoukko-osastoja 

ovat Ilmavoimien Viestikoulu (ny-
kyisin Ilmasotakoulu) ja Ilmavoi-
mien Viestitekniikkalaitos (nykyi-
sin Ilmavoimien Materiaalilaitos).  
Kilta pitää aktiivisesti yhteyttä 
myös Ilmavoimien Esikunnan joh-
tamisjärjestelmäosastoon.

Jäsenille tarjotaan
Kilta järjestää jäsenille kokous-, 

koulutus-, esitelmä-, tutustumis- 
ja juhlatilaisuuksia sekä osallistuu 
muiden kiltojen ja ilmavoimien kil-
taliiton järjestämiin tilaisuuksiin. 
Tärkeimpiä ovat kevät- ja syysko-

kous ja niiden yhteyteen järjestetty 
mielenkiintoinen tutustumiskohde.

Viime kevään kokouksen yhtey-
dessä tutustuimme Suomen lennon-
varmistuskeskukseen Tampereen 
Aitovuoressa. Syyskokous 2012 
pidettiin lokakuussa Tikkakoskel-
la. Tilaisuus oli tavanomaista juh-
lallisempi, kun samalla juhlittiin 
ilmavoimien viestialan, nykyisin 
johtamisjärjestelmäalan, 70-vuo-
tista taivalta. Tilaisuuden järjeste-
lyistä kilta huolehti yhdessä Ilma-
voimien Esikunnan johtamisjärjes-
telmäosaston kanssa. Sekä päivä- 
että iltajuhlaan osallistui lähes 200 
henkilöä. Juhlan yksi kohokohta oli 
400-sivuisen Ilmavoimien Viesti-
killan kustantaman Ilmapuolustuk-
sen Viesthistoria 1918 – 2012 jul-
kaisu.

Perinteiden vaaliminen on kil-
tojen keskeisimpiä tehtäviä.  Tätä 
tehdään keräämällä ilmavoimien 
viestialan historiantutkimusta ja 
perinteiden säilyttämistä edistävää 
aineistoa ja osallistumalla perinne-
joukko-osastojen perinnehuonei-
den ylläpitoon. Kilta on pystyttänyt 
muistomerkkejä mm. Naarajärvel-
le, Tikkakoskelle, Malmille  ja  Hä-
meenlinnaan.  

Tutkan saapumista 
juhlitaan

Ensimmäisen tutka saatiin Suo-
meen 1943 ja siitä tulee ensi vuon-
na  kuluneeksi 70 vuotta. Siihen 
liittyvä tilaisuus järjestetään Hy-
rylässä ensi keväänä yhdessä Tut-
kamieskillan kanssa. Kilta jatkaa 
yhteistyössä muiden kiinnostu-
neiden tahojen ja kiltojen kanssa 
(erityisesti  Helsingin Ilmatorjun-
tarykmentin kilta)  Suomenlinnan 
IVAKin (aik. IPAK) entisöimistä 
ja avaamista museotilaksi vuoteen  
2014 mennessä, jolloin tulee kulu-
neeksi 70 vuotta Helsingin ilma-
puolustuksen torjuntavoitosta.

Julkaisutoiminta 
Killan Ilmaviesti-lehti alkoi il-

mestyä säännöllisesti vuonna 1971. 
Jo edellisenä vuonna oli julkaistu 
samanniminen vuosikirjatyyppi-

nen vihkonen. Ilmaviesti-lehti siir-
tyi historiaan ilmavoimien kiltojen 
perustaman Ilmavoimien kiltaliiton 
julkaisun Pilven veikko-lehden al-
kaessa ilmestyä.

Ilmaviesti-lehdessä käsitellyt ai-
heet liittyivät pääsääntöisesti il-
mavoimien viestialaan ja osaksi 
yleisilmailun viestialaan. Lehteä 
voidaan osiltaan pitää ilmavoimien 
viestialan perinteitä vaalivana am-
mattilehtenä, jossa toimialan mer-
kittävissäkin tehtävissä saadut ko-
kemukset ovat tulleet tallennetuiksi 
tuleville sukupolville. Tässä suh-
teessa killan sääntöjen eräs kohta, 
historiallisten muistojen elävöittä-
minen, on erinomaisesti toteutunut.

Killan julkaisuista kiitosta ovat 
saaneet erityisesti Torjuntavoitto 
ja Torjuntavoitto varmistetaan ni-
miset julkaisut. Myös ilmavoimien 
kiltojen yhdessä julkaisema Pilven 
veikko-lehti on ulkoasunsa ja si-
sältönsä johdosta saanut osakseen 
kiitosta. Kiltalehtien ja kiltajulkai-
sujen lisäksi kilta on osallistunut Il-
mavoimien Viestikoulun 30-vuotis-
historiikin ja Luonetjärven varus-
kunnan historian julkaisemiseen. 

Kuten aiemmin jo mainitsin, uu-
sin julkaisu on Ilmapuolustuksen 
Viestihistoria 1918-2012.

Risto Laukkanen
Ilmavoimien Viestikillan
puheenjohtaja

Ilmavoimien Viestikilta esittäytyy
Juhlayleisöä ilmavoimien viestialan 70-vuotisjuhasta 26.10.2012. Eversti evp Martti Lehto vasemmalla.    Kuva: Eila Pihlaja/Ilmavoimat

Ilmavoimien Viestivarikon ja Ilmavoimien Viestikoulun perusta-
misen muistomerkki Naarajärvellä.  Kuva Risto Laukkanen

Ilmavoimien viestimiehet osaavat arvostaa myös vanhoja lentokoneita.  Kuva Harri Utti

Tämän teoksen voi tilata Viestikillan verkkosi-

vujen kautta www.ilmavoimienviestikilta.fi, jossa on 

linkki tilauslomakkeeseen. Kirja tulee postiennakol-

la lähipostiin eli maksetaan noudettaessa. Hinta 40 

euroa + postituskulut. Kirjaa on mahdollisuus saa-

da myös kaikilta Ilmavoimien Viestikillan hallituk-

sen jäseniltä.
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Ampumaurheilulajina 300 m:n 
kivääriammunta maakunnassam-
me oli ollut vuosikaudet nollassa. 

Vuonna  2006 tehtiin päätös, 
että kivääriammunta käynnistetään 
JRU:n puitteissa, ja toiminto pal-
velee molempia reservipiirejä. 15. 
tammikuuta 2007 pidettiin perusta-
va kokous piirien toimistossa, jossa 
sovittiin kilpailulajit. Vähän myö-
hemmin toiminta siirrettiin piirien 
toiminnoksi.

Ensimmäinen näkyvä tilanne oli 
kun kenraali Gustav Hägglund lah-
joitti Jyväskylän lyseolla nimeään 
kantavan palkinnon kilpailtavaksi 
yhdistysten väliseen 60 ls makuu 
joukkuekilpailuun. Palkinnon otti-
vat vastaan piirien puheenjohtajat 
Esa Salokorpi ja Arvo Kristians-
son. Palkinto oli hyvin motivoiva. 
Vaajakoskelaiset saivat sen ansi-
osta kasaan joukkueen, ja saimme 
lisäsi uusia kilpailijoita noin kym-
menen kevään aikana. Tämän pal-
kinnon on voittanut omakseen Vaa-
jakosken Reserviläiset. 

Ensimmäinen menestys tuli heti 
aloitusvuonna RUL:n mestaruus-
kilpailuissa kun Essi Sarja voitti 
naisten sarjan. Näin katkesi 37 vuo-
den mitaliton kausi. 

Ensimmäisenä toimintavuotena-
ni tutustuin Pentti Ruohotiehen. 

Siitä tuli kivääriammunnan kan-
nalta tärkeä ystävyys. Kirjoittelin 
itse ja välillä Jukka Salonen Keski-
Suomen Maanpuolustajaan kuulu-
misiamme. Lisäksi Ruohotie kir-
joitti itsekin ahkerasti raportteja ki-
vääriampujien tapahtumista. 

Kauden päätteeksi teimme opin-
tomatkan Lapuan Patruunatehtaal-
le. Siitä oli matkakuvaus Keski-
Suomen Maanpuolustajassa.  

Toinen vetonaula
2008 kävi ministeri Mauri Pek-

karinen KSA:n radalla lahjoitta-
massa nimikkopalkintonsa vähem-
män ampuneitten joukkuekilpai-
luun. Veikko Ahvenainen juhlisti 
tilaisuutta soittamalla Tarkampuji-
en marssin. Joutsan Reserviläiset 
saivat tänä vuonna, 2012 viidennen 
kiinnityksen ja voittivat palkinnon 
omakseen.

Toiminnan vakiintuminen
Vuotta 2009 voisi sanoa toimin-

nan vakiintumisvuodeksi. Sen ko-
hokotana voidaan pitää sitä, kun 
ensimmäiset puuhamiehet Pentti 
Ruohotie, Juha Tapanen, Raino Ar-
piainen ja Erkki Vesamaa voitiin 
palkita puolen tusinan hopealusik-
kasarjalla.

Samana vuonna alettiin kilpail-
la Vähälä-yhtiöiden lahjoittamasta 

kiertopalkinnosta. Lajina oli 300 
metrin joukkuekilpailu.

Vuosi 2010   
Kenraali Hägglundin kiertopal-

kinto katkesi vaajakoskelaisille ja 
kenraalin itsensä piti tulla  jaka-
maan se, mutta toisin kävi. Pal-
kinto jaettiin. Hannu Kylmäniemi 
oli joutunut astumaan kenraalin 
saappaisiin. Iloiseksi tapahtumak-
si suunniteltu tilaisuus muuttui va-
kavaksi kun kenraalin poika kuoli. 
Onneksemme Veikko Ahvenainen 
pystyi vauhdissa vaihtamaan oh-
jelmaansa. Veikko välitti osanot-
tomme kenraalille Ahnfeldin säve-
lin ”Päivä vain ja hetki kerrallansa” 
Näin päättyi kausi 2010.

Hägglundista 
Häkämieheen

Kaudelle 2011 tarvittiin uusi 
kiertopalkinto. Halusin puolus-
tusministeri Jyri Häkämiehen ni-
mikkopalkinnon. Ministeri tote-
si lakonisesti: ”Ministereitä tulee 
ja menee, mutta instituutio säilyy. 
Tehdään siitä Puolustusminiterin 
malja”. Tavatessamme huhtikuus-
sa 2011 kenraali oli silmin nähden 
tyytyväinen seuraajastaan. Ministe-
rin maljaan vaajakoskelaiset ottivat 
kiinnityksen 2011.

Kivääriampujien marssin maail-
man ensi-ilta oli 17.8.2011 KSA:n 
radalla. Veikko Ahvenainen ja Ca-
rina Nordlund soittivat Ahvenaisen 
varta vasten  joukollemme säveltä-
män marssin.

Samana vuonna palkittiin huol-
taja Anneli Hietikko ja kilpailusih-
teeri Hilkka Jussila. Heille kertyi 
puoli tusinaa täyteen hopealusikoi-
ta. Palkinnot jaettiin Rautpohjassa. 
Saimme myös tehdasvierailun ja 
kahvit. 

Kausi 2012
Tällä kaudella ylätason menes-

tys oli niukempi kuin aiemmin. Se 
oli suoraa seurausta Timo Mäkelän 
ulkomaan komennuksesta ja kir-
joittajan  kilpailemisen lopettamis-
päätöksestä. Kuitenkin kotikentällä 
tilanne oli vakaa. Fimakisapuolella  
tapahtui selvää nousua.

Kilpailullisen menestyksen jak-
solla 2007-2012 voi kertoa lyhyes-
ti, 34 liittotason mitalia.

Kauden 2012 palkinnot
Palkinnot jaettiin Mäntässä 

Metsä Tissuella. Saimme jak-
somme kolmannen tehdasvie-
railun, tilat ja kahvit. Paikalla 
oli omia ihmisiämme 21 har-
monikkataiteilijat Veikko Ah-
venainen ja Carina Norlund 
sekä paikallislehti Kuorevesi 
Mänttä Wilppulan toimittaja 
Ali Heikkilä, yhteensä 24 hen-
keä. 

Palkittujen päätähdeksi nou-
si kolmannen polven mänttäläi-
nen ampuja Miisa Penttilä, joka 
voitti vähemmän ampuneitten 
sarjan. Nuorella naisella riittää 
haastetta että saavuttaa isänsä 
saavutukset. Isä Ari on Suomen 
mestari. 

Kannattaa mainita toinenkin 
mänttäläinen kilpailija Mar-
ko Satokangas. Hän voitti 60 
ls:n kilpailun hyvällä tuloksella 
590,67 (kolmen kilpailun kes-
kiarvo). 

Mäntässä palkittiin ansioitu-
neet avustajamme. Hilkka Sie-
vänen, on huoltanut meidät Lu-
hangassa kaikkina näinä vuosi-
na. Toinen merkittävä palkittu 
oli Jukka Salonen. Jukka on 
tuottanut tekstejä lehteemme ja 
hoitanut valmennustilaisuuksia. 

Jukalle ja Hilkalle tuli täyteen puo-
litusinaa hopealusikoita. 

Palkintojenjako huipentui pal-
kintolahjoitukseen. Jukka Salonen 
lahjoitti arvokkaan maljan vähem-
män ampuneille joukkuekilpaluun. 
Samalla Jukka kertoi yleisölle mal-
jan taustoista. Tilaisuus päättyi 
Veikko Ahvenaisen ja Carina Nord-
lundin soittamaan Kivääriampujien 
marssiin. Samalla päättyi myös kir-
joittajan kausi. 

Kiitän toiminnassa mukana ol-
leita ja toivotan jatkuvaa menestys-
täja pitkää ikää Kivääriammunnan 
paluulle.

Aarne Ratinen
 

KIVÄÄRIAMMUNNAN PALUU

Jukka Salonen ja Hilkka Sievänen palkittavina. 

Uusi palkinto saatu tavoiteltavaksi

Mauri Pekkarisen lahjoittama kiertopalkinto päätyi Joutsaan.
Eero Sievänen vastaanotti pokaalin Aarne Ratiselta.

Kuvat: Ali Heikkilä

Kun Sortavala sijaitsi Suo-
meen kuluvalla alueella 1812-
1940 järjestettiin laulujuhlat 
1896, 1906, 1926 ja 1935. Vii-
me mainittu tapahtui Kaleva-
lan 100-vuotisjuhlien merkeissä 
ja osallistujia ja vieraita saapui 
25000.  Juhlien yhteydessä pal-
jastettiin myös Alpo Sailon veis-
tämä runonlaulaja Petri Shemei-
kan patsas.

Heinäkuussa järjestettiin Sor-
tavalan kaupungin, Sortavalan 
piirin ja Karjalan tasavallan sekä 
eri kulttuuriorganisaatioiden 
kanssa viidennet laulujuhlat Vak-
kosalmen laululavalla Sortava-
lassa Karjalan tasavallassa.

Yli 70 vuotta sitten
Matka oli varmaankin siirtänyt 

lauluveljien ajatuksia  historiaan.  
77 vuotta oli kulunut edellisistä 
laulujuhlista, ja entinen Suomen 
kaupunki Sortavala tuntui muuten-
kin kaukaiselta. Ennen kuin laulu-
juhlien esiintyjäluetteloon saatiin 
Vinosyötön nimi, oli matkanjohtaja 
Antero Seppälä käynyt lukuisia pu-
helinkeskusteluja ja vaihtanut säh-
köposteja.

Matka kohti Karjalaa alkoi 7.hei-
näkuuta. Tullista selviydyttiin yl-
lättävän nopeaan ja Sortavalaan 
majoittumisen ja pienen levon jäl-
keen Vinosyötön täysimittainen 
bussi pyrkii kohti Vakkosalmen 
laululavaa ja runonlaulajapatsasta. 

Joskus 100 vuotta sitten tehty ka-
pea soratie asetti kuitenkin omat 
haasteensa.

Kun päästiin lavan tuntumaan 
tuli uusi haaste vastaan. Miliisit 
viittoivat eteenpäin ja näin kävi 
useamman kerran.  Musiikillinen 
johtaja Jukka Luukkanen piti sa-
malla äänen avauksen kuorolle.

Vinosyöttö TV-tähtenä
Taas lähestyttiin esiintymispaik-

kaa ja Vinosyöttö valmistautui 
omaan ratkaisuunsa. Bussi pysäh-
tyi nyt miliiseistä välittämättä, ja 
kuoro siirtyi ulos. Sopivasti, sillä  
Ylen TV-1 uutistuottajat olivat jo 
odotelleet Vinosyöttöä. He tunnis-

tavat kuoron paidan logosta ja ky-
syvät miksi ei ole sotilasasu mu-
kana. Kuoron puheenjohtaja Eero 
Virtanen kertoo että isäntämaa huo-
mioiden se oli viisasta jättää kotiin. 
Kysymysten jälkeen Ylen miehet 
kertoivat kuvaavansa vielä Vino-
syötön esitystä ja se tuli ulos TV-1 
illan pääuutislähetyksessä.

Sota-ajan laulut kiinnosti
Kaiken koetun jälkeen tuntui että 

kuoro on parhaimmillaan noustes-
saan lavalle. Huomasi myös että 
sota-ajan laulut olivat se mitä moni 
oli tullut kuulemaan.  Esityksen jäl-
keen yleisöltä saatu palaute vah-
visti sen. Kokemusta rikkaampana 

alkoi jo kotimatka siintää mielessä.
Vielä oli kuitenkin jäähyväiset Sor-
tavalalle ja yöpyminen Viipurissa 
hotelli Druzhbassa.

Illallisen jälkeen tuntuivat puhe-
limet sekoavan, oli iltauutisten aika 
Suomessa ja kotijoukot lähettivät 
viestejä. Kotimatkalla nähtiin vielä 
varoittava esimerkki jättikoiranput-
kien valtaamista alueista. Muuten-
kin hoitamattomat pellot aiheutti-
vat surullista mieltä. Kaikesta huo-
limatta reissu oli mieliin painuva ja 
onnistunut.

Kuoron kokoonpanosta
Lienee paikallaan tässä lopuksi 

kertoa jotain tästä reserviläiskuo-
rosta ja sen erilaisesta reserviläis-
toiminnasta. Vinosyöttö lähestyy 
10-vuotisjuhlaansa.Alkuaikoina 
harjoituksissa kävi noin 6 laulajaa. 
Siitä se on kasvanut nykyiselleen 
35 laulajan kuoroksi. On ilmesty-
nyt kaksi CD-levyä ja kolmas on 
suunnitteilla. Erityiskiitos kuuluu 
musiikista vastaaville: Musiikilli-
nen johtaja Jukka Luukkanen (ha-
nuri) ja taiteellinen johtaja Kari 
Silvan (kontrabasso). Bändin nimi 
on Bunkkeripumppu ja siihen kuu-
luvat  myös  Jorma Hynninen (ki-
tara), Jorma Virtanen (hanuri) ja 
Pertti Vuori (rummut).

Vinosyöttö Sortavalan laulujuhlilla

Teksti ja kuva: Eero Virtanen

 Reservipiirien veteraani- ja perinnetoimikunnan sotahistorialliset ret-
ket ovat monien vuosien ajan kohdistuneet Karjalan kannaksen sekä Laa-
tokan ja Aunuksen Karjalan taistelupaikoille. Nämä seudut ovat niin tark-
kaan kolutut, että on aika nousta porrasta ylemmäs.

 
Ensi kesälle on suunniteltu matkaa Rukajärven, Karhumäen ja Povent-

san suuntaan niin, että “tilanne tulisi päälle” jo Suomen puolella Kuhmos-
sa ja lähtisi 14. D:n (Raappana) jäljille kohti itää. Nelipäiväisen matkan 
varrelle osuisivat mm. seuraavat sotahistoriasta tutut paikat: Kostamus, 
Tiiksi, Rukajärvi, Sekee, Karhumäki, Stalinin kanava ja haudat, Poventsa. 
Krivi, Kontupohja, Kivatsu, Petroskoi, Prääsä, Vieljärvi, Lemetti ja Sorta-
vala. Suomen puolella menoreitti olisi: Jämsä, Jyväskylä, Kuopio, Kajaa-
ni, Kuhmo ja Vartius sekä paluu Värtsilän, Joensuun ja Varkauden kautta.

 
Sotahistorian asiantuntijaoppaaksi on lupautunut edellisiltä retkiltä tut-

tu evl evp. Hannu Koskinen.
 
Matka on ajoitettu viikolle 23 eli kesäkuun alkupuolelle.  Viikonpäi-

vät, aikataulut, hinnat, matkaohjelma ja ilmoittautumistiedot tarkentuvat 
Keski-Suomen Maanpuolustajan maaliskuun numerossa sekä reservipii-
rien nettisivuilla heti, kun asiat on varmistettu. Tarkoituksena on tehdä 
reissu täyshoidolla eli hintaan tulevat kuulumaan matkojen ja majoitusten 
lisäksi lounaat ja päivälliset. Yöpymispaikkoina ovat Kostamus, Karhu-
mäki ja Petroskoi.

    
Teksti: Pertti Rahikainen            Kuva: Tapio Paappanen

Rukajärvi, Karhumäki, Poventsa
Stalinin kanavan sulku Poventsassa.

Laulavat Jämsän miehet Sortavalassa.
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”Maanpuolustusharrastuksen vi-
riäminen näkyi myös reserviupsee-
riyhdistysten naisjaostojen perus-
tamisessa ja toiminnassa.  Jyväsky-
län Reserviupseerikerho ry:n Nais-
jaosto perustettiin kahden vuoden 
kypsyttelyn jälkeen 1954.   Jaosto 
hankki upseerikerholle huomat-
tavan määrän rahaa sekä auttoi 
miehiä monien kilpailujen ja mui-
den tilaisuuksien järjestämisessä. 
Jo syksyllä 1956 naisjaostossa oli 
syntynyt ajatus lipun hankkimises-
ta Reserviupseerikerholle kerhon 
25-vuotisjuhlan yhteydessä. Päätös 
asiasta tehtiin 25.2.1957.  Lipun 
hankkiminen tapahtui ripeästi.

Naisjaosto pyysi lipun suunnit-
telijaksi kaupungininsinööri Ola-
vi Kivimaan.  Kivimaa suunnitteli 
useita vaihtoehtoja, joista sitten re-
serviupseerikerhon hallitus valitsi 
toteutettavan vaihtoehdon. Lippu-
tangon pään lahjoitti taidetakomo 
Harvia ja lipun ompeli Suomen 
Käsityön Ystävät Oy.

Lippu maksoi 44.150 silloista 
markkaa, nykyrahaksi muutettuna 
6.625 euroa.  Tämän lisäksi nais-
jaosto lahjoitti yhdistykselle vie-
lä 10.000 markkaa, 1410 euroa.  
Ei voi kuin ihmetellä naisten tar-
moa tukea miestensä harrastuksia.  

Mutta kysehän ei ollutkaan pelkäs-
tä harrastuksesta, vaan velvollisuu-
desta: Jokainen Suomen kansalai-
nen on velvollinen osallistumaan 
isänmaan puolustukseen tai avus-
tamaan sitä (perustuslaki 127 §).   
Tuota vapaaehtoista tahtoa juuri 
hankittu lippukin ilmensi.

Vaikka Naisjaoston vuosiker-
tomuksessa mainitaan, että Olavi 
Kivimaan useista vaihtoehdoista 
valittiin mieluisin, en löytänyt tätä 
puhetta varten noita muita ehdo-
tuksia.  Asiakirjoissa ei myöskään 
ole säilynyt vaakunan (taikka li-
pun) selitystä, jossa olisi sanalli-
sesti kuvailtu ommeltava lippu.

Kun tuo ensimmäinen lippu on 
nyt 55 vuoden päästä tullut uusit-
tavaksi, yhdistyksen nykyinen hal-
litus päätyi hankkimaan uuden sa-
manlaisen lipun.

Naisjaosto luovutti ensimmäisen 
lipun Keski-Suomen Reserviup-
seerikeholle toukokuun 6. päivänä 
1957 Jyväskylän klubilla yhdis-
tyksen 25-vuotisjuhlan yhteydes-
sä.  Jyväskylän klubi sijaitsi silloin 
Harjukadun (nyk. Yliopistonka-
dun) ja Gummeruksen kadun kul-
massa vanhassa puutalossa.”

”Ottakaamme tarkastelun koh-
teeksi Jyväskylän Reserviupseerit 
ry:n 80-vuotisen historian ensim-
mäinen vuosikymmen ja nykyaika. 
Löytyykö näistä ajanjaksoista mi-
tään yhtäläisyyttä keskenään?

”1930-luvulla Suomi eli talou-
dellista nousukautta, ei ollut työt-
tömyyttä, ansiot olivat hyvät. Ta-
loudellinen hyvinvointi liittynee-
nä sisäpoliittisesti rakentavaan  ja 
ehjään aikakauteen tasoitti kansa-
laisten välejä. Maamme henkinen 
puolustusrintama osoittautui vah-
vaksi.”

Näin kuvattiin hyvin tätä aika-
kautta yhdistyksemme tiedonanto-
lehdessä vuonna 1959. Mutta myös 
toinen puoli asiasta otettiin esille 
seuraavasti:

”Aineellinen puolustusvalmiu-
temme oli sen sijaan pahoin lai-
minlyöty. Nuoren itsenäistyneen 
kansan tässä suhteessa kokematto-
mat johtomiehet olivat hukanneet 
etsikkoaikansa. ”Kaikki sodassa 
olleet muistamme, miten puutteel-
linen silloinen varustus oli. Järkyt-
tävältä yhä vielä tuntuu puolustus-
määrärahoista kiistelevien johto-
miestemme käsittämätön sokeus  ja 
hyväuskoisuus, kun viime hetkeen 
asti, oltaessa jo sodan kynnyksellä, 
jarrutettiin aineellisen puolustus-
valmiuden lujittamista maassam-
me.”

Tätä tuntemaamme historian to-
siasiaa emme saa unohtaa. Vaikka 
kaikki eivät nykypäivänä tätä asi-
aa tarkasti tiedä,  on siitä silti jää-

nyt kansan mieliin mallimerkki, 
joka tunnetaan nimellä ”malli Ca-
jander”. Toivottavasti emme saa 
tulevaisuudessa yhtä osuvaa mal-
limerkkiä, jonka useat sukupolvet 
tulevat muistamaan.

1930-lukuun verrattuna elämme 
nyt hyvin erilaisessa maailmassa. 
Elintasomme on korkea, mutta yh-
teiskuntamme  on monien säästö-
jen edessä. Puolustusvoimien me-
nojen leikaukset näkyvät mm re-
serviupseerien kertausharjoitusten 
vakavana puutteena. 

Reserviupseerien sotilaallisen 
osaamisen ylläpito näyttää siirty-
vän vahvasti vapaaehtoistoiminnan 
varaan.  Maanpuolustushengen yl-
läpitoon Reserviupseereilla on en-
tistä suurempi tilaus. Toimintamme 
on vireää ja nuoria reserviupseerei-
ta liittyy toimintaan mukaan. Ak-
tiivisella toiminnalla saavutetaan 
vankka kivijalka Jyväskylän Re-
serviupseerien seuraaville vuosi-
kymmenille.

Tämän päivän  tilanteeseen sopii 
edelleen erittäin hyvin Jyväskylän 
Reserviupseerikerhon puheenjoh-
taja Martinmaan lauseet vuodelta 
1952: ”Mikään työ, vähäinenkään, 
maanpuolustuksen hyväksi tehtynä 
ei ole turhaa.” 

Se on ollut tarpeellista ja on vält-
tämätöntä vastakin.  Menneitä ai-
koja kuvatessamme katsomme sa-
malla tulevaisuuteen. Teemme sen 
tietoisina  tehtävämme merkityk-
sestä maanpuolustustahdon ylläpi-
täjinä ja edistäjinä.”

 Mikään työ maanpuolustuksen
 hyväksi tehtynä ei ole turhaa

Jyväskylän Reserviupseerit 80 vuotta
Uusi lippu naulattiin Jyväskylän Klubilla 10.11.2012

Jyväskylän Reserviupseerit ry:n puheenjohtaja Jarmo Siltanen on vastaanottanut juuri naulatun yhdistyksen uuden lipun ja se kuulee ensimmäisen kerran Keski-Suomen kotiseutulaulun.

JRU:n uuden lipun heraldinen selitys

JRU:n uuden lipun on valmistanut Taitolippu Harri Rantanen.
Lipun hankkimisen mahdollisti seuraavat lahjoittajat: 

Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö, Jyväskylän kaupunki, 
Tammisunnuntain killan säätiö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu,

Vapo Oy, Kari Löfgren, DocQ Oy, 
Asianajotoimistot Martti Linnove Ky ja Jarmo Suonpää Ky.

Sinisessä kentässä on hopeinen heraldinen ruusu, jonka päällä 
on kultainen Suomen leijonavaakuna hopeisine heraldisine ruusui-
neen.  Oikeassa yläkulmassa, kolkassa on Jyväskylän kaupungin 
Merkuriuksen sauva, luonnonvärinen vene kahden hopeisen aal-
tokoroisen vartaan päällä. Lipun tyvikentässä vaakasuorassa ovat 
Keski-Suomen maakunnan värit järjestyksessä valkoinen, punai-
nen ja musta.

Martti Porvali kertoi
edellisen lipun historiasta

JRU:n puheenjohtaja Jarmo Siltanen vertaili tervehdyssanoissaan
yhdistyksen ensimmäistä kymmentä vuotta nykyhetkeen

JRU:n lipun naulaajat:

1. Pekka Selin

2. Aaro Mäkelä

3. Timo Salo

4. Pirkko Neuvonen

5. Mauri Somppa

6. Ilkka Nyyssönen

7. Kai Jörgensen

8. Santeri Heinonen

9. Saku Liehu

10. Evl Janne Oksanen

11. Timo Fredriksson

12. Pauli Partanen

13. Pekka Sotamaa

14. Pekka Jääskö

15. Pasi Koivisto

16. Kari Löfgren

17. Yrjö Qvarnberg

18. Martti Linnove

19. Jarmo Suonpää

20. Martti Porvali

21. Jarmo Siltanen

1.Naula JRU:n kunniapuheenjohtaja Pekka Selin.

Kenttärovasti Sauli Keskinen
siunasi uuden lipun.

RUL:n tervehdys, 2.vpj Aaro Mäkelä.

Jyväskylän Puhallinorkesteri.
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KESKI-SUOMEN
RESERVIUPSEERIPIIRI 60 VUOTTA

Keski-Suomen Reserviupsee-
ripiiri ry saavuttaa tänä vuonna     
60-vuoden iän. Piiri on ansiok-
kaasti hoitanut, katto-organisaa-
tiona, vastuullista reserviupsee-
riutta maakunnassamme jo vuo-
desta 1952. Keski-Suomen Reser-
viupseeripiiri koostuu 21 jäsen-
yhdistyksestä, joissa on yhteensä 
n. 1100 jäsentä. Piirin ensimmäi-
senä perustettu yhdistys, Jyväsky-
län Reserviupseerit ry, juhlii tänä 
vuonna 80-vuotista taivaltaan.

- Piirin toiminnan tarkoituksena 
on kehittää ja ylläpitää reserviup-
seeriutta ja maanpuolustushenkeä 
alueellaan. Sääntöjensä mukaan 
piirin tarkoituksena on toimia sen 
alueella olevien Suomen Reser-
viupseeriliiton jäsenyhdistysten 
aatteellisena ja toiminnallisena yh-
dyselimenä valtakunnan turvalli-
suutta edistävää toimintaa tukien. 

Näin piirin puheenjohtaja Timo 
Salo muotoili reserviupseeripiirin 
toiminnan tarkoituksen avatessaan 
juhlavuoden cocktail-tilaisuuden 
marraskuun 10. päivänä Jyväsky-
lässä.

- Piirimme on hoitanut edel-
lä mainittuja velvollisuuksiaan ja 
tehtäviään erinomaisesti kulunei-
na vuosikymmeninä. Kiitoksem-
me kuulukoon kaikille piirimme 
toimintaan kuluneen kuuden vuo-
sikymmenen aikana osallistuneille 
ja vaikuttaneille henkilöille sekä 
yhteisöille. 

Yhteistyötä
- Yhteistyö veljespiirin – Kes-

ki-Suomen Reserviläispiiri ry:n 
– kanssa, on ollut saumatonta ja 
aikaansaavaa. Yhteisesti miehitet-
tyjen toimikuntien ansiosta mo-
lemmat piirit ovat hyötyneet maa-
kuntamme kärkiosaajista. Piirien 
toimihenkilöt ja toimikunnat koos-
tuvat J-P Suutarisen sanoin: ”paik-
kakunnan parhaista osaajista”, jol-
loin ydinosaaminen ja parhaat käy-
tännöt ovat molempien piirien yh-
distysten käytössä. 

- Yhteistyö Puolustusvoimien ja 
MPK:n kanssa on ollut sujuvaa ja 
mutkatonta. Aluetoimistossa ym-

märretään reservimme haasteet ja 
toiveet. MPK – reserviläisjärjes-
töjen oma koulutusorganisaatio, 
toimii meille reittinä saada toimia 
vaativissa kurssitehtävissä, poik-
keusoloihin kouluttautumisessa ja 
arjen turvallisuuden takaamisessa.

- Naisten valmiusliitto ja maan-
puolustusnaiset ovat tärkeä kump-
panimme niin piiri- kuin yhdis-
tystasollakin. Yhteinen päämäärä, 
maanpuolustustahdon ylläpito, joh-
dattaa meitä yhdessä tekemään ar-
vokasta työtämme.

Katseet tulevaisuuteen
- Juhlavuonna on hyvä muistel-

la menneitä, mutta on myös syytä 
kääntää katseet eteenpäin. Mihin 
reserviupseeriaate on menossa? 
Mikä on toimintamme tarkoitus? 
Onko toimintamme kiinnostavaa 
ja haastavaa? Miten innostaa uusia 
jäseniä mukaan toimintaan? Miten 
Puolustusvoimat käyttää reserviään 
ja miten sitä koulutetaan? Näillä 
kysymyksillä puheenjohtaja Timo 
Salo halusi johdattaa kuulijakun-

nan pohtimaan ajankohtaisia tee-
moja reserviupseeritoiminnassa.

- Yksi toimintamme tukijalka on 
se, että reservinupseerin statuksel-
la on merkitystä myös nyky-yhteis-
kunnassamme. Varusmiespalveluk-
sen aikana hankitut tiedot ja taidot 
– eritoten johtamisen saralla – ovat 
edelleen merkityksellisiä. Kertaus-
harjoituksissa ja MPK:n kursseil-
la syvennetyt opit sekä työelämän 
kokemukset jalostavat reserviup-
seeriutta juuri siihen suuntaa mihin 
meitä on koulutettu - esitaistelijoik-
si. Esimiestaistelijan rooli taistelu-
kentällä ja työelämässä sisältävät 
samat elementit – johtaminen on 
johtamista, vain toimintaympäristö 
muuttuu. 

- Puolustusvoimauudistus on as-
karruttanut reserviläiskenttää jo 
tovin. Uudistuksen mukanaan tuo-
mia haasteita kentälle emme vie-
lä tiedä. Toivomme, että uudistuk-
sen jälkeenkin reservinupseereilla 
on mahdollisuus nousta haastaviin 
tehtäviin ja kouluttaa itseään kerta-
usharjoituksissa yhä pätevämmäksi 
johtajaksi. 

- MPK:n rooli Puolustusvoimien 
koulutuskumppanina on erinomai-
nen asia. Me reserviläiset olemme 
päässeet, eritoten VEH-harjoitus-
ten osalta, toiminaan erittäin haas-
tavissa kouluttaja- ja kurssinjoh-
tajatehtävissä. MPK:n ja PvVEH-
harjoitusten kautta myös useat, ei 

jäseninä olevat kurssilaiset, ovat 
saaneet tietoa reserviläis- ja maan-
puolustusjärjestöistä. Tämä malli 
on mitä parasta maanpuolustusaat-
teen edistämistä.

Suomalainen 
reserviupseeri

RUL:n kesällä 2012 teettämän 
arvotutkimuksen mukaan suoma-
lainen reserviupseeri on luotetta-
va, oikeudenmukainen, koulutuk-
sestaan ylpeä ja valmis kantamaan 
vastuuta. - Tähän huutoon vastaam-
me myös Keski-Suomessa, totesi 
Timo Salo ja pyysi kohottamaan 
maljan juhlivalle piirille ja maan-
puolustusaatteelle!

Cocktail-tilaisuuden yleisö kuuntelee puheenjohtaja Timo Salon tervehdyssanoja. Puolustusvoimien tervehdyksen lausui sotatalouspäällikkö Jarmo Lindberg.

Onnittelijoiden kärjessä oli Keski-Suomen Sotaveteraanipiiri, Birger Fält (oik.) ja Timo Hakala.

Onnitteluvuoroossa MPK:n edustus ja Keski-Suomen Reserviläispiiri. Kari Kilpeläinen ja
Pekka Tuuunanen taustalla ja edessä Jouko Hyppönen.

Sotatalouspäällikkö kenraaliluutnantti Jarmo Lindberg:
Kertausharjoitusten vuorokausimäärässä on vuonna 2015 tarkoitus palata aiempien vuosien tasolle, mutta 

25 000 vrk:n vuosittaista määrää ei pystytä saavuttamaan. Määrä on kuitenkin 18 000 vrk ja se on huomattava 
parannus verrattuna vuoden 2012 4000 vrk:n tasoon.

Puolustusvoimat joutuu valitettavasti luopumaan myös monista nykyisin käytössä olevista harjoitus- ja am-
pumarata-alueista. Päätöksiä tullaan tekemään vuoden 2012 loppuun mennessä.

Taloudellisesti vaikeina aikoina korostuu entisestään vapaaehtoisen maanpuolustustyön merkitys. Sen jatku-
vuutta sotatalouspäällikkö toivoi hartaasti ja esitti puolustusvoimien kiitollisuuden sanat niin juhlivalle reser-
viupseeripiirille kuin myös kaikille tahoille, jotka pyytettömästi uhraavat aikaansa tekemällä työtä suomalais-
ten maanpuolustustahdon lujittamiseksi.  
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VIIHDEKONSERTTI
KRUUNASI JUHLAPÄIVÄN
Laura Voutilainen Ilmavoimien Big Bandin solistina

  Konsertin avasi Ilmavoimien Big Band Säkkijärven polkalla. 
Kokoonpanoa johti musiikkimajuri Tomi Väisänen. Polkka lienee 
ollut juuri tätä tilaisuutta varten erikseen sovitettu Big Band-ver-
sio. Tällä kertaa ei ollut mukana ensimmäistäkään harmonikkaa, 
mutta siitä huolimatta polkan tahti irtosi puhaltimista reippaan so-
tilaallisesti. 

  Illan solisti Laura Voutilainen tarjosi hyvän kattauksen monen-
laista musiikkia. Kuulijalle tarjoiltiin mm. James Bond-elokuva-
musiikkia (”Tomorrow Never Dies”), euroviisuissa 10 vuotta sit-
ten toteutettu ”Addicted to you”, kotimaisina perussävelminä ”On 
hetki” ja Pave Maijasen aina koskettava ”Pidä huolta”. 

Solisti kertoi uransa innoittajana olleen aikanaan Michael Jack-
sonin. Hänen tuotannostaan kuultiin vahva ”Thriller”-tulkinta. 
Konsertin päätti encorena kuultu ”Think”. Tämä Blues Brothers-
elokuvassakin soiva sävelmä oli Laura Voutilaisen paras tulkinta 
tässä konsertissa. Siinä välittyi kaikki ne parikymmentä artistin 
vuotta, jotka ovat tuoneet solistille sellaisen äänialan ja tulkin-
tataidon, jolla kuulija siepataan syvällisesti mukaan tunnelmaan. 
Artisti pisti itsensä täysillä likoon ja veti siinä sivussa saksofonisti 
Aki Vänskän myös tulkinnan pyörteisiin.

Jyväskylän Paviljongissa järjestettyä konserttia oli seuraamassa 
ja kuulemassa noin 600 henkilöä. Keski-Suomen reserviupseeri-
piiri oli jo aiemmin päättänyt, että konsertin tuotto tullaan lahjoit-
tamaan Sotiemme veteraanit-keräykseen.

Konsertti tuotti veteraaneille 2000 euroa ja se luovutetiin rin-
tamavetaraanien edustaja Juho Vuoristolle veteraanien joululou-
naalla joulukuun 4. päivänä Tikkakoskella. Keski-Suomen Alue-
toimiston järjestämässä tilaisuudessa reserviupseeripiiriä edusti-
vat puheenjohtaja Timo Salo ja taloudenhoitaja Harri Jaakkola. 
Sotiemme veteraanit-keräyksen puolesta paikalla oli Kari Kilpe-
läinen.

Juho Vuoristo, Kari Kilpeläinen, Timo Salo ja Harri Jaakkola 
konsertin tuoton luovutuksen jälkeen yhteiskuvassa.

Kuvat: Tapio Paappanen ARPS
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Juhlivan yhdistyksen puheenjohtaja Jarmo Siltanen (vas.) ja palkitut yhteiskuvassa Jyväskylän Klubil-
la 10.11.2012. Juhlassa palkittiin Reserviupseeriliiton hopeisella ansiomitalilla Kari korhonen ja Timo 
Koski. Reserviupseeriliiton pronssisella ansiomitalilla palkittiin Kimmo Honkanen, Oskari Kettinen ja 
Ville Pekkala. Jyväskylän Reserviupseerit ry:n ansioristillä palkittiin Santeri Heinonen ja Kari Löfgren.

Kuvassa etulalla lipunnaulaajista Tammisunnuntain killan säätiön edustajana toiminut Pekka Sotamaa.

Juhlapäivänä palkittiin

Kahdeksan vuosikymmentä
reserviupseeritoimintaa Jyväskylässä

JRU tänään

Keski-Suomen Reserviupseeripiirin ja
Jyväskylän Reserviupseerien juhlavuoden liitte.

Tekstit: Päätoimittaja Tapio Paappanen, Timo Salo
Valokuvat: Tapio Paappanen, SA-kuva

Juhlavuoden mottome: ”Tehtiin jotain vähän erilaista”

Syyskokous valitsi 9.10.2012 
vuoden 2013 hallituksen:
Puheenjohtaja
Jarmo Siltanen
Kimmo Honkanen, 1. vpj
Arttu Takala, 2. vpj
Pekka Tamminen
Juha Houni
Mika Pakkanen
Antti Tittonen
Santeri Heinonen
Pekka Nupponen
Anssi Matilainen
Kai Jörgensen
Jan Niukkanen

Toiminnan alueita:
Ammunta
Harjoituspaikkoina Kuokkalan 
graniitti ja Tikkakoski
Veteraanityö
Keräykset ja muu auttaminen
Urheilu
Kentäkelpoisuustestit ja len-
topallo
Hengellinen toiminta
Vierailut ja esitelmät
MC Officers

Idean isänä toimi Jyväs-
kylän Suojeluskuntapiirin 
päällikkö Matti Edvin Hä-
mäläinen. Häntä on kuvail-
tu voimakkaaksi ja vaiku-
tusvaltaiseksi persoonaksi, 
joka ennen kaikkea oli suo-
jeluskunnan sotilas. Jyväs-
kylän Lyseon kasvatti val-
mistui Seminaarista kansa-
koulun opettajaksi. Hänen 
elämänsä johtoajatuksena 
oli suojeluskuntatyö.

Toukokuun 4. päivänä 
1932 ryhmä keskisuoma-
laisia reservin upseereita 
kokoontui Seurahuone-ra-
vintolaan Jyväskylän Kaup-

pakatu 41:een. Siinä tapaa-
misessa sai alkunsa Keski-
Suomen Reserviupseeriker-
ho. Vuotta aikaisemmin oli 
perustettu Suomen Reser-
viupseeriliitto valtakunnalli-
seksi kokoavaksi voimaksi, 
jonka jäsenyyteen liittyi pai-
kallisia jäsenkerhoja kaikki-
alta maasta. Keski-Suomen 
kerho liittyi liiton jäseneksi 
1937.

Yhdistyksen nimi muutet-
tiin 1953 Jyväskylän Reser-
viupseerikerhoksi. Nykyi-
nen nimi Jyväskylän Reser-
viupseerit ry otettiin käyt-
töön 1996.

Toiminta alkoi 
Keski-Suomen Reserviupseerikerhona

TALVISOTA - ”Taipaleessa torjuttiin”
Päämajan tilanneilmoituksissa todettiin kaiken kaikkiaan 53 kertaa 

suomalaisten joukkojen torjumat puna-armeijan hyökkäykset. Taipale ei  
murtunut koko sodan aikana, vaikka vihollisen joukkojen määrä vuoden 
1940 puolella vähintään kaksinkertaistui.

Keskisuomalaisten reservin upseerien osaksi tuli syksyllä 1939 Taipa-
leen puolustaminen eversti Viljo Kauppilan komentamassa ja täällä pe-
rustetussa 10. divisioonassa. Siihen kuului kolme jalkaväkirykmenttiä JR 
28, JR 29 ja JR 30. Divisioonaan kuului lisäksi Kevyt Osasto 10 ja Kent-
tätykistörykmentti 10.

Taipaleen taistelujen luonnetta voi lyhyesti kuvata puna-armeijan val-
tavan tykistöylivoiman kautta. Kiivaimpina aikoina tykistö ampui Tai-
paleeseen 50 000 kranaattia päivässä. Suomalaiset saivat vastaavan am-
muskulutuksen aikaiseksi koko sodan aikana. Vihollisella oli lisäksi täy-
dellinen ilmaherruus, joka toi oman lisämausteensa päivittäisiin sotatoi-
miin.

Helmikuussa alkaneen puna-armeijan suurhyökkäyksen torjunnassa 
keskisuomalaiset reserviläiset tekivät teon, jota ei saisi unohtaa. Vihol-
linen oli saanut aikaiseksi noin 1,5 km:n syvyisen läpimurron, mutta vä-
häisen tykistön ja taisteluun oikea-aikaisesti heitettyjen reservien avul-
la onnistuttiin useampaan otteeseen lyömään vihollisen joukot takaisin. 
Puolustus oli veitsenterällä, mutta se kesti.

Taipaleen taistelujen hintana oli, että keskisuomalaisista reservin up-
seereista kaatui 36. Sodan päätyttyä komppanian päällikkönä toiminut 
luutnantti Urho Kähönen laski komppaniassaan palvelleiden upseerien 
määräksi 15. Näistä ainoastaan yksi selvisi vahingoittumattomana. Hän 
oli tullut komppaniaan 8.3.1940 eli viisi päivää ennen sodan päättymistä.

Vänrikit Jalas ja Mattila Taipaleen 
Terenttilässä tukikohta 5:ssä.

SA-kuva

Juhani Jalas sävelsi Taipaleen marssin
Keuruulle vuonna 1992 perustettiin Keski-Suomen Rykmentti. Joukko-

osaston kunniamarssiksi valittiin korpilahtelaisen opettajan Juhani Jalak-
sen säveltämä ”Taipaleen marssi”. Juhani Jalas kaatui luutnanttina jatko-
sodassa. Keski-Suomen Rykmentin toiminta päättyi 31.12.2003. Sen jäl-
keen joukko-osaston nimeksi tuli Pioneerirykmentti. Keski-Suomen Rykmentin lippu.

Sotien jälkeisen ajan toiminnasta
Reserviupseeriyhdistysten pe-

rustamisten yhteisenä nimittäjänä 
on ollut koulutus. On haluttu yh-
dessä huolehtia johtamisen, kou-
luttamisen ja fyysisen kunnon sekä 
ampumataidon riittävän hyvästä ta-
sosta. Tämä on vaatinut harjoitte-
lua. Harjoitusten toteuttaminen jat-
kosodan jälkeen oli vaikeaa. Suo-
jeluskunnat oli lakkautetu ja reser-

viupseerit pelkäsivät omien kerho-
jensa kohtalon puolesta. Oli edettä-
vä hiljaiselon periaatteella. 

Valtakunnan tasolla vuonna 1946 
sisäministeri Leino oli kahteen ker-
taan esittänyt Valtioneuvostolle 
Suomen Reserviupseeriliiton ja sen 
jäsenyhdistysten lakkauttamista. 
Niinpä minkäänlaisia sotilalliseen 
toimintaan viittaavia harjoituksia 

ei järjestetty. Sen sijaan toiminta 
painoittui entistä enemmän urhei-
luun, koska sitä ei yhteiskunnalli-
sesti vastustettu. Tätä kautta yllä-
pidettiin fyysistä suorituskykyä ja 
voitiin vahvistaa myös yhteenkuu-
luvaisuuden tunnetta reservin up-
seerien kesken.

1950-luvulla tasokkaita luentoja kerhoilloissa ja
jäsenmäärä kääntyi jyrkkään nousuun 1960-luvulla

Epävarmuuden aikojen jäädessä 
taakse, alkoi reserviupseerikerhon 
toiminta elpyä. Urheilun ja am-
munnan lisäksi lähes pakolliseksi 
toiminnan muodoksi kehittyi ker-
hoiltojen järjestäminen. Niitä pi-
dettiin jo ennen sotia, jolloin ilto-
jen aiheet palvelivat reserviupsee-
ritaitojen kouluttamista. Kerhon 
saavuttaessa 1950-luvulla miehen 
iän alkoivat käytyjen sotien koke-
mukset kiinnostaa jäsenistöä. Niin-
pä mm. vuonna 1950 pidettiin seit-
semän kerhoiltaa ja niihin oli saatu 
asioista kertomaan varsinaisia alan 
asiantuntijoita. Seuraavassa muuta-
ma poiminta luennoista ja luennoit-
sijoista:

- Kenraaliluutnantti Väinö Valve 
piti esitelmän aiheesta ”Käytyjen 
sotien rannikkopuolustuksesta”. Se 
keräsi kuulijoiksi 39 jäsentä.

Kenraaliluutnantti 
Karl Lennart Oesch 
luennoi 17.12.1950 
linnoituskysymyksis-
tä. Kuulijoiden määrä  
oli 106.

Päämajoi tus-
mestarina toimi-
nut kenraaliluut-
nantti A.F.Airo 
saapui 25.2.1951 
kertomaan kah-
desta teemasta, 

joista ensimmäinen oli ”Muistel-
mia marsalkasta esimiehenä” ja 
toinen ”Mietteitä kenraaliluutnantti 
Harald Öhquistin kirjasta Talvisota 
minun näkökulmastani”. Tilaisuus 
oli yleisömenestys, sillä paikalla 
oli 164 henkilöä.

Jääkärikenraaleiden esiintymi-
nen kerhoillloissa näin runsaslu-
kuisesti saattaa ihmetyttää, mut-
ta jyväskyläläisillä oli käytössään 
valttikorttina kenraali Väinö Val-
ve, joka toimi Saarijärvellä Kansal-
lis-Osakepankin johtajana. Hänen 
henkilösuhteensa muihin edesaut-
toi luentojen järjestelyissä.

Ritariluennoitsijoita
Myös moni Mannerheim-ristin 

ritari vieraili kerhon tilaisuuksissa. 
Heistä mainittakoon yliluutnantti 
Pentti Iisalo, asekätkentää johta-

nut everstiluutnantti Usko Sakari 
Haahti ja Lapin sodassa joukko-
ja johtanut everstiluutnantti Wolf 
Halsti.

Jäseniä paljon
1950-luvulla käynnistyi myös 

hengellinen toiminta. Sen innoit-
tamana syntyi useita muitakin toi-
mikuntia. Autourheilu sai toimi-
kuntansa samoin kuin nuorem-
mat upseerit perustivat omansa. 
Näin toiminta virkistyi ja tultaessa 
1960-luvulle, oli Jyväskylän ker-
ho maan suurin, koska listoihin oli 
kirjattu parhaimmillaan yli 1000 
nimeä. Tämä oli teoriaa ja listojen 
tarkastelun jälkeen vuonna 1963 
jäsenmäärä oli 639. Huikea määrä 
tämäkin ja se sai yhdistyksen pohti-
maan toimintaansa niin, että miten 
se mahdollisimman hyvin vastaisi 
suuren jäsenistön tarpeisiin.

Ampumaurheilu koki myös vir-
kistymisen 1950-luvun puolivä-
lissä. Toiminta piti sisällään myös 
paikallisen ampumaseuran - Keski-
Suomen Ampujat ry:n - ampumara-
tahankkeen tukemisen.

Tulevaisuudesta on pidetty huolta 
Tultaessa 1980-luvulle alettiin 

pohtia sitä, miten tulevaisuudessa 
voitaisiin turvata reserviläisten toi-
mintaa taloudellisesti. Keski-Suo-
men Reserviupseeripiirissä syntyi 
ajatus mitalihankkeesta. Hankkee-
seen tuli mukaan  myös Keski-Suo-
men Reservialipseeripiiri. Suunni-
teltiin mitali, jota myytiin ja kerty-
neitä varoja aioittiin käyttää reser-

vipiirien toiminnan tukemiseen. 
Mitalihankkeella kertyneille va-

roille syntyi myös uusi ajatus eli 
säätiön perustaminen. Se edellytti 
150 000 mk:n peruspääomaa. Varat 
saatiin kootuksi ja puolustusvoimi-
en lippujuhlapäivänä vuonna 1990 
Keski-Suomen Maanpuolustussää-
tiö perustettiin. Siitä lähtien säätiö 
on toteuttanut varojen kartuttamis-

ta kunniamiekkojen avulla ja avus-
tanut vuosittain reservipiirien toi-
mintaa. 

Omaa sotilasmusiikkia
Keski-Suomen Reserviläisjärjestöjen soittokunta perustettiin 1961. Se 

oli esiintynyt vuoden 1985 loppuun mennessä 993 kertaa. Entiset soti-
lassoittajat muodostivat soittokunnan rungon. 25-vuotisjuhlakonsertti oli 
27.4.1986 keskusseurakuntatalolla. Tilaisuudessa vihittiin soittokunnan 
oma lippu, jonka oli suunnitellut Martti Jaatinen. 

Soittokunnan halllussa ollut omaisuus ja perinteet siirrettiin 1987 Jy-
väskylän Puhallinorkesterin haltuun.

Jyväskylän Puhallinorkesteri soitti JRU:n juhlassa.

Tärkeä mitali
sai muotonsa
v. 1988.
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Seremonialla tarkoitetaan 
muotoa, menoa, juhlallisuut-
ta, juhlamenoa, muodolli-
suutta, rituaalia, juhlaa, ju-
malanpalvelusta, vihkimistä 
taikka yleensä tapaa taikka 
toimitusta.  Seremonialla 
voidaan tarkoittaa myös pel-
kästään kohteliasta, tilantee-
seen sopivaa käytäntöä tai 
tilanteen ja tilaisuuden mu-
kaista käytöstä. 

Jokaiselle tulee joskus 
eteen kysymys, miten pu-
keudun, miten käyttäydyn, miten 
toimin, mitä sanon jne.

Ainakin yhdistysten johtohenki-
löt joutuvat järjestämään  tilaisuuk-
sia, isoja taikka pieniä, juhlallisia ja 
mieleenpainuvia.  Jokainen joutuu 
joskus edustamaan yhteisöään, su-
kuaan, perhettään taikka ainakin it-
seään.  Tällöin on hyvä tietää, 
kuinka käyttäytyä ja toimia.  

Maanpuolustusjärjestö-
jen jäsenille eivät ole vieraita 
onnittelu-, muisto-, kunnia-
käynnit lähimäistemme luona 
taikka julkisesti.   Mukana-
olo monissa tilaisuuksissa ri-
kastuttaa elämäämme, vaikka 
osallistuisimme tilaisuuteen 
tehtävämme ja asemamme 
velvoittamina.

Juhlallisuuksiin, paraatei-
hin, vuosipäiviin, kunnia-
käynteihin liittyy arvokkaita 
perinteitä, vakiintuneita ta-
poja, joita pidetään hyvävä-
nä käytöksenä.  Harva haluaa 
poiketa tällaisissa tilaisuuk-
sissa käytöksellään huonoon 
suuntaan.  Tilaisuudet ja ti-
lanteet herättävät muistoja, 
joskus kipeitäkin ahdistavista 

ajoista ja niistä selviäämistä, edes-
menneitä omaisia jne. 

Tällöin vakiintuneista, hyviin 
tapoihin kuuluvasta menettelystä 
taikka käytöksestä poikkeaminen 
saattaa loukata ainakin tilaisuu-
den järjestäjiä, mutta myös muita 
läsnäolijoita.Jotta oppisimme pu-

keutumaan tilaisuuk-
siin oikea, tekemään 
tilaisuuksista muo-
tojensa ja tunnusten-
sa (esim. lippujen) 
puolesta juhlallisia ja 
perehtyisimme tuol-
laisten tapojen juu-
riin ja merkityksiin 
MPK:n Keski-Suo-
men KOTU järjestää 
kaksi iltaa käsittävän 
seremoniakurssin.

Kurssin aiheita 
ovat mm. seuraavat asiakokonai-
suudet:

 - heraldiikka
 - lippujen hankkiminen,
    naulaaminen, siunaaminen    
    ja käyttö
 -  Suomen lippu
 -  järjestöjen liput
-  sotilasliput
-  sotilaspuvut ja käyttö 
-  paraatit ja ohimarssit
-  tilaisuuksien musiikki ja
  sotilassoittokunnat

- erityiset tilaisuudet: hautajaiset, 
  muistotilaisuudet, 
  kunniakäynnit jne.
- kunniamerkit ja niiden käyttö.

Edellä mainituista asioista jae-
taan tietoa, mutta esim. lippujen ja 
miekkojen käyttöä ja käyttäytymis-
tä eri tilanteissa harjoitellaan olo-
suhteiden suomissa puitteissa käy-
tännössäkin.

Kurssi pidetään 12.2.2013 ja 
19.2.2013, siis kahtena iltana, joi-
den väli on yhden viikon.  Kum-
pikin tilaisuus alkaa klo 18:00 ja 
päättyy n. klo 21:00.  Paikkana on 
KOTU:n koulutustilat Tikkakos-
kella osoitteessa Immolantie 9.  

Ilmoittautuminen kurssille ta-
pahtuu MPK:n nettisivujen ilmoit-
taudu-linkin kautta.  Kurssin hinta 
on 20,00 euroa.

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

– Vakaasti väylällä –

www.savotta.fi
www.savottastore.fi

Tulkkina ihmisen ja tietotekniikan välissä 
www.relator.fi

Veijo Jousmäki, Soini       puh. 044-5288141

Palveluksessanne 24h/vrk

Tilausajot 16-32 -paikkaisilla busseilla
sekä kahdella taksilla.

Toimialueena koko Suomi.
Myös pyörätuoli- ja paarikuljetukset.

www.jousmaki.fi

Sepänkatu 14, 40720 Jyväskylä

  PIRKANMAAN            LEHTIPAINO OY

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

Kun hinta 
ratkaisee

Vapaaherrantie 11
JYVÄSKYLÄ

p. 0290 801 640

www.minimani.fi

”Olipa mieliinpainuva tilaisuus”

Llippuvartio saapuu juhlaan. Timo Koski seuraa kun Mauri Sompa lyö naulan n:o 5.

  Raimo Salon Lotta-dokumentti 
hyväntekeväisyyskonserttina toteu-
tettiin 4.11.2012 Viitasaari Aree-
nassa. Tervehdyssanat lausui Län-
si-Suomen sotilasläänin komenta-
ja kenraalimajuri Pertti Salminen. 
Hän muistutti että veteraanisuku-
polvi ei tehnyt pelkästään sotatyötä 
vaan myös rakensi nykyisen yhteis-

kunnan. Musiikki on antanut toi-
voa ja luonut yhteishenkeä sodan 
aikaan ja etenkin jälleenrakennuk-
sen aikaan. Nykyisin dokumentit 
ja konsertit ovat perinnön arvosta-
mista ja ylläpitävät maanpuolustus-
tahtoa.

Viimeinen testamentti-dokumen-
tin tekijä Raimo Salo esitteli ly-

hennelmän teoksestaan. 
Dokumenttia varten on 
haastateltu 76 lottaa eri-
puolella Suomea. Korut-
tomat lottien kertomuk-
set vetivät paikoin kon-
serttiyleisön hiljaiseksi, 
tosin olihan siellä koet-
tu niitä ilonpisaroitakin 
ja rakkauden nuoliakin 
nähty.

  Viitasaarelaisista lo-
tista oli haastateltu muun 
muassa Toini Turpeista, 
Anja Moisiota ja Anna-
Liisa Hämäläistä. Doku-
mentin pituudeksi tulee 
75 minuuttia ja valmis-
tuu helmi-maaliskuun 
vaiheilla.

 
  Väliaikakahvituksen jälkeen oli 

musiikin vuoro. Konsertissa esiin-
tyivät Tommi Soidinmäki, Mikael 
Konttinen, tanssiyhtye Neliveto, 
Viitasaari-kvartetti, Lottatytöt, Jyr-
ki Holm ja Viitasaaren veteraani-
laulajat.

 

  Konsertin järjestivät Viitasaa-
ren Sotaveteraanit ry ja Viitasaaren 
kulttuuritoimi. Sen puhdas tuotto 
oli 5904 euroa, joka käytetään ve-
teraanien kuntoutukseen.

 
 

 

Teksti: Martti Porvali
Kuvat: Tapio Paappanen

Viimeinen testamentti ja Sinisiä Säveliä

Viitasaaren Sotaveteraanien pj ltn evp Isto Korhonen, kenrmaj Pertti Salmi-
nen ja rouva Salminen sekä  konsertin puuhamies kapteeni evp Markku Kari.

Teksti ja kuvat:
Kauko Ikäheimonen

Anja Moisio ja 
Anna-Liisa Hämäläinen
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Toimintaa  ja aktiivista osallistumista 

Keski-Suomen ansioituneet maanpuolustusnaiset 2012

Työ isänmaan  
hyväksi kunnia-asia

Maanpuolustusnaisten Liiton 
kultainen ansiomerkki luovu-
tettiin Maire Hänniselle, 88 v.  
Saarijärven maanpuolustusnaisten 
syyskokouksessa 9.11. Ansiomer-
kin luovutustilaisuudessa  tuotiin 
esille Maire Hännisen pitkäjän-
nitteinen ja hyvää yhteistyötä ra-
kentava työ järjestö- ja kuntaken-
tässä. Saarijärvellä yli 30 vuotta 
terveydenhoitajana työskennellyt 
Maire Hänninen on toiminut ak-
tiivisesti reserviupseerinaisissa ja 
Sotainvalidien naisjaostossa. Saa-

Saarijärveläinen Maire Hänninen on ensimmäinen keskisuoma-
lainen nainen, joka on saanut maanpuolustusnaisten liiton kultaisen 
ansiomerkin vapaaehtoistyöstä  toiminnastaan isänmaan hyväksi pik-
kulottana, lottana ja sodan jälkeen järjestötyöstään eri yhdistyksissä. 

Veteraanityö kutsuu

Maire Hänninen on ensimmäinen nainen Keski-Suomessa, jolle myönnettiin  Maanpuolustusnaisten liiton kultainen ansiomerkki.

Sotaveteraanien yhdistys-
toiminnassa mukana ollut He-
lena Kuorikoski on toiminut 
pitkään Äänekosken sotavete-
raanien yhdistysten sihteeri- 
rahastonhoitajana ja hallitusten 
jäsenenä.

– Ennen teimme paljon retkiä. 
Nyt matkoja on enää harvaksel-
taan ja niissäkin on mukana vain 
muutama varsinainen veteraani, 
muut ovat tällaisia veteraanihen-
kisiä, toteaa usein matkoilla myös 
matkanjohtajana toiminut Helena 
Kuorikoski.

– Nykyisin veteraanit eivät enää 
niin hirveän mielellään lähde yön 
yli retkille. Retket ovat enemmän 
lounasretkiä tai käyntejä konser-
teissa ja teattereissa. Koska näille 
kaikille retkille täytyy ilmoit-
tautua, niin puhelinnumeroni on 

lehdessä, paikallisessa, muutaman 
kerran kuukaudessa. Näihin ja 
samalla muihinkin veteraaneja as-
karruttaviin kysymyksiin vastailen 
usein kertoo Helena Kuorikoski 
työstään. Tämä vapaaehtoistyö 
on antanut minulle paljon uusia 
veteraanihenkisiä tuttavuuksia ja 
monista on tullut hyviä ystäviä.

Maanpuolustusnaisten Jyväsky-
län yhdistys on tiivistänyt yhteis-
työtä veteraanijärjestöjen kanssa.  
Taulumäen veteraanitoimistolle 
kerääntyi lumisessa pakkassäässä 
3.12. joukko aktiivisia maanpuo-
lustusnaisia kuuntelemaan ja kes-
kustelemaan Jyväskylän sotave-
teraanit ry:n edustajien Marjatta 
Linnan ja Kari Korhonen kanssa 
veteraanityön nykytilasta. 

Useat maanpuolustusnaiset toi-

rijärven maanpuolustusnaisissa on 
hän on toiminut järjestöjen yhdis-
tymisestä saakka ja on yhdistyk-
sen kunniajäsen. Maire Hänninen 
korostaa isanmaallisuuden olevan 
kodin perintöä ja siihen liittyväää 
kiinnostusta tulee jokaisessa ko-
dissa vaalia ja ylläpitää kouluissa.

Suomen naisten maanpuolustus- 
järjestöjen Perinneliiton mitallit

Maanpuolustusnaisten Jyväskylän 
yhdistyksen kolme pitkäaikaista jä-
sentä saivat maaliskuussa Perinne-
liiton hopeiset ansiomerkit toimin-
nastaan maanpuolustusnaisissa.

Maija Immonen
Vaajakoskelainen Maija Immo-
nen on toiminut ahkerasti jär-
jestö- ja vapaaehtoistoiminnassa. 
Erityisesti hän on ennakkoluu-
lottomasti kannustanut nuoria 
naisia maanpuolustoimintaan 
mukaan.

Lea Saarikoski
 Jyväskyläläinen, eläkkeellä ole-
va terveydenhuollon lehtori Lea 
Saarikoski palkittiin mm. yh-
teistyön kehittämisessä koulujen 
kanssa sekä aktiivisesta järjes-
tötoiminnastaan. Saarikoski on 
toiminut MPK:n harjoituksissa 
kouluttajana, johtajana ja EA-
vastaavana. Naisten Valmius-
liiton toiminnassa hän on ollut 
Veteraanikeräysten keräysvas-
taavana Keski-Suomessa.

Maanpuolustusnaisten Jyväsky-
län yhdistyksessä, Naisten val-
miusliiton Keski-Suomen alue-
neuvottelukunnassa, Jyväskylän 
Sotaveteraanit ry:n naisjaostossa 
ja Keski-Suomen Maanpuolus-
tuspiirin piiripäällikön johtoryh-
mässä on ollut aktiivinen hallituk-
sen jäsen. Lisäksi Lea Saarikoski 
on ollut Keski-Suomen Martto-
jen hallinnossa mukana yhdeksän 
vuotta josta puheenjohtajana 3,5 
v. ja Karjalaisten Marttojen pu-
heenjohtajana v. 1995 alkaen. 

Anja Korpela
Jyväskylästä Keravalle muut-
tanut Anja Korpela toimi 
Maanpuolustusnaisten Jyväs-
kylän yhdistyksen puheenjoh-
tajana vuosina 2005-2009 ja 
on yhdistyksen jäsen edelleen. 
Toiminnassaan hän pyrkinyt 
aktiivisesti kehittämään so-
tiemme veteranien hyväksi 
tehtävää työtä. Maija Immonen Anja Korpela

mivat jo nyt kukin omien työtilan-
teitensa ja voimavarojensa mukaan 
tässä vapaaehtoisessa veteraani-
työssä. 

– Pitkäaikaisia ja työhön si-
toutuneita henkilöitä tarvittaisiin 
lisää  mm. ystävätoiminnassa, 
kuljetus- ja asiointiavussa toteavat 
Marjatta Linna ja Kari Korhonen. 
Erityistesti keväällä valtakunna-
liseen veteraanijuhlaan 27. huh-
tikuuta Jyväskylän Paviljongilla 
tarvitaan auttavia käsiä.

Jyväskylässä asuva nainen, joka 
olet kiinnostunut vapaaehtoisesta 
veteraanityöstä, vaikka satunnai-
sestakin ota yhteys

Marjatta Linna
Puh. (014) 213 332
Jyväskylän sotaveteraanit ry

Eila Kotanen
puh. 044 555 3973
eila.kotanen@qmail.com
Maanpuolustusnaisten
Jyväskylän yhdistys

Ääneseudun kuulumisia 

Äänekosken Manpuolustusnaisten uusi puheenjohtaja ArjaMarkonsaari  ja sihteeri Tarja Maukonen 
suunnistusrastilla.

Ääneseudun maanpuolustus-
naisten tulevan vuoden suun-
nitelmiin kuuluu perinteisten 
kokousten lisäksi mm. vete-
raanitoimintaa, suunnistus- ja 
ammuntataitojen harjoittelua ja 
kilpailuja. 

– meillä Ääneseudulla on 
oma jotostapahtuma toukokuun 
alussa. Siellä olemme sekä kil-
pailijoina, että toimitsioina.

– maanpuolustusnaisten val-
takunnalliseen Hattu -Jotos ta-

pahtumaan osallistutaan 18.-19. 
toukokuuta Hattulan Parolan-
numen varuskunnassa.

– Kesän alussa suuntaamme 
matkan Tampereelle, Kesä yön 
marssi tapahtumaan katsele-
maan kaunista kesäyötä toteaa 
Tarja Maukonen tulevan kevään 
suunnitelmista.

Oma soppatykki hankinnassa
– Ääneseudun maanpuolus-

tusnaiset ovat tunnettuja soppa-

tykin takaa maukkaista keitois-
taan. Parhaillaan on meneillään 
varainhankintakampanja oman 
soppatykin hankinnasta seuralle, 
kertoo sihteeri Tarja Maukonen.  
Tämän hankkeen aktiivisena 
toimijana on ollut yhdistyksen 
aikaisempu puheenjohtaja Merja 
Ylönen. 

Muonituksessa mukana ole-
vat iloitsevat jo nyt, että kevääl-
lä päästään keittämään keitot 
omalla soppatykillä. 

Lea Saarikoski

Keski-Suomen Kiltapiirin jäsenille
Ennakkotietona Teille kalenteriinne, että Keski-Suomen 
Kiltapiiri juhlii 30-vuotista olemassa oloaan 14.3.2013  
arvovaltaisen vieraan kera Kuokkalan kartanossa. 
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LÄNSI-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA
TUKIYKSIKKÖ (KSKOTUYKS)

Ilmoittaudu kursseillemme osoiteessa www.mpk.fi

Kotuyksikön päällikkö Kari Kilpeläinen, puh. 040 486 3254
Koulutuspäällikkö Riku Tenhunen, puh. 040 751 5233

1. Puolustusvoimien tilaama koulutus (veh)

KURSSIN AJANKOHTA KURSSI PAIKKA

2.2.2013 LKP-upseereiden kouluttajakurssi Tikkakoski

8.-10.3.2013 Ensihoitoaseman (EHAS) 2016 käyttökoulutus Tikkakoski

9.-10.3.2013 Maakuntakomppanian virka-apukurssi Tikkakoski

6.-7.4.2013 Esikuntatyöskentelyn kurssi (yhtymän suunnitteluperusteet ja prosessit) Tikkakoski

19.-21.4.2013 Yksittäisen taistelijan taidot (ICCS-kurssi) Tikkakoski

27.-28.4.2013 Kevät-Halli, Perustamiskurssi Halli

27.-28.4.2013 Kevät-Halli, LKP-upseerikurssi Halli

27.-28.4.2013 Kevät-Halli, Patrian VAP-henkilöstön kurssi Halli

4.-5.5.2013 Asutuskeskustaistelukurssi Keuruu

18.-19.5.2013 Taisteluensiapukurssi (TCCC-kurssi) Tikkakoski

2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

2.1.2013 Etsintäkurssi 1/2013 PIONR:n varusmiehille Keuruu

13.1.2013 Etsintäkurssi 1/2013 ILMASK:n varusmiehille Tikkakoski

1.2.-31.3.2013 Henkilösuojauskurssi Tikkakoski

2.-3.2.2013 VIRVE-peruskurssi Tikkakoski

9.2.2013 KSKOTU-yksikön koulutus-ja suunnittelutilaisuus 1/2013 Tikkakoski

1.-31.3.2013 Hiihtomarssi 30 km Saarijärvi

23.-24.3.2013 Kaukopartiohiihto Imatra-
Lappeenranta

13.3.2013 Faitterit-soittokunnan kurssi Tikkakoski

16.-17.3.2013 SRTL:n tukipuhelinpäivystäjän kurssi Tikkakoski

1.-28.4.2013 Ammunnan peruskurssi Tikkakoski

6.-7.4.2013 Taktinen pistooli I Keuruu

13.4.2013 KSKOTU-yksikön koulutus- ja suunnittelutilaisuus 2/2013 ja 
PVMOODLE-koulutus Tikkakoski

20.-21.4.2013 Taktinen kivääri I Keuruu
20.4.2013 Komendantin Cup 1/2013 Tikkakoski

4. Muu koulutus ja tapahtumat
13.3.2013 Talvisodan päättymisen muistotilaisuus Jyväskylä
29.6.2013 Wilma-markkinat Viitasaari

3. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU)
    

1.-31.12.2013 Pelastus-, palvelus- ja suojelukoirien koulutus Tikkakoski
23.1.2013 Lukion turvallisuusteemapäivä Muurame

1.-22.2.2013 LUMIOLIO 2013, nuorten talvikurssi Joutsa

12.2. ja 19.2.2013 Seremoniakurssi Tikkakoski

16.2.2013 Kokoustekniikkakurssi Tikkakoski

16.2.2013 Koululaisen turvakurssi/Uurainen Uurainen

23.2.2013 Järjestyksenvalvojan kertauskurssi Tikkakoksi

25.3.2013 Seremonia- ja lipunkantokurssi naisille Tikkakoski

22.4.-18.5.2013 Arki turvalliseksi (muuramen lukiolaisille) Muurame

O.K. AUTO OY
www.okauto.fi

• www.vaihtoautot.net

Keskellä Suomea. Keskellä kaupunkia.
Todellinen tapahtumakeskus.

KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN KURSSITARJONTA  TALVI-KEVÄT 2013
Alla on osa Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikön (KStukiyks) kurssitarjottimesta alkuvuonna 2013. Parhaiten pääset tutustumaan
kursseihin osoitteessa www.mpk.fi -Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu - Valitse alue kohdasta Keski-Suomi - Hae. Nyt näet näkymässä
KSkotuyksikön kurssit, joita plikkaamalla pääset ko kurssin etusivulle, sisältöön ja lisätietoihin. 
Sivuja päivitetään jatkuvasti. Kurssien ajankohdat alla ovat osittain avoinna ja suunnitelmallisia joten tarkista tarkka ajankohta sivuiltamme
kyseisen kurssin kohdalta.
Huomio puolustusvoimien tilaamasta koulutuksesta!
Puolustusvoimien MPK:lta tilaama koulutus on aina sotilaallista koulutusta. Keski-Suomen aluetoimisto (KSALTSTO)  kutsuu reserviläiset
vapaaehtoiseen harjoitukseen (VEH) puolustustusvoimien tilaamille kursseille lähettämällä veh-kutsun ja MPK:n kurssitiedotteen. 
Reserviläinen, joka et ole saanut veh-kutsua ao kurssille, mutta tunnet mielenkiintoa kurssia kohtaan ja tunnet kuuluvasi kohdejoukkoon,
voit ilmoittaa kurssihalukkuutesi ilmoittautumalla kurssille MPK:n tietojenhallintajärjestelmässä (THJ).  Tämän jälkeen MPK esittää sinua
kurssin tilanneelle puolustusvoimien yksikölle kutsuttavaksi kurssille. Kyseinen ppuolustusvoimien 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.

Vaihtuva valikoima mm. 
vaatteita, nahkasaappaita, 

varsikenkiä, asealan materiaalia,   
               ja paljon muuta! 

myytävänä puolustusvoimien
käytöstä poistamaa ja 
hylkäämää materiaalia:

Harvialantie 2
13210 hämeenlinna

p.  040 315 7777

Alasintie 3–7 B 11
90400  OUlU

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

www.huutokaupat.com/puolustusvoimat

Sorastajantie 1 A
40320 jyVäskylä

p.  040 315 7666

aVOinna:
ti–pe 10–17

 la 10–14

AVOINNA: 
ti-pe 10-17 

la 10-14 

Keltaiselle pohjalle: 

MYYTÄVÄNÄ PUOLUSTUSVOIMIEN KÄYTÖSTÄ POISTA-
MAA JA HYLKÄÄMÄÄ MATERIAALIA: 

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

muuta! materiaalia:
Tee hienoja löytöjä vuodenajasta riippumatta!

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA
VUOTTA 2013

JÄSENILLEMME 
JA 

YHTEISTYÖKUMPPANEILLEMME
TOIVOTTAA

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY
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MONIMERKKIKORJAAMO
K. BOROVKOFF KY

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

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

nordea.� 

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

www.taipaleentila.com

* juhlat ja kokoukset maalaismaisemassa

* majoitusta rauhallisissa rantamökeissä
    ja piha-aitoissa

* luonnonmukaisesti kasvatettua naudanlihaa

Jyväskylä • Suolahti • Pieksämäki • Varkaus • Viitasaari

www.yrityskehitys.com

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

Viestinnän moniosaaja

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

www.midare.fi
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ma-pe 7-17
la 9-15

Kuoppala Finland

UUSI
avaruuskylpylä &
Peurunka areena

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

www.eratukku.fi
Jyväskylä, Sorastajantie 1

www.isku.fi

   ”Isku
isänmaan asialla
  vuodesta 1928.”

Kangasvuoressa

FACILITY MANAGEMENT | CLEANING | SECURITY | PROPERTY | CATERING | SUPPORT SERVICE | iss.fi

ISS_Logo_92x32.indd   1 7.9.2012   13:38:29

Pro planning is pro quality

Protacon Group
Luotettavia palveluita

www.protacon.com

Hae varusmieheksi Ilmavoimiin.

Ilmavoimat     Lisätietoja: ilmavoimat.fi
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TURVALLISUUSPOLITIIKAN  ERIKOISKURSSI NRO 47
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikkö järjestää val-
takunnallisen turvallisuuspolitiikan erikoiskurssin nro 47 21.-24.11.2013 Tikkakoskella.

Pääluennoitsijana on VTT, eversti evp Pekka Visuri.  
Tarkempia tietoja ja ilmoittautuminen osoitteessa www.mpk.fi/keski-suomi tai 

puhelimitse Kari Kilpeläinen, puh 040 486 3254.

Läni-Suomen Sotilasläänin ko-
mentaja on ylentänyt seuraavat 
reservin aliupseeristoon ja miehis-
töön kuuluvat:
Sotilasarvoon:
SOTILASMESTARI
Vilenius Alpo Antero Jämsä
Vuorela Arvo Olavi Jyväskylä
Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Kauppinen Ari Ilmari Äänekoski
Sotilasarvoon:
YLIPURSIMIES
Humalamäki Vesa Tapani,
Jyväskylä
Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Hokkanen Martti Tapani Laukaa,
Liuski Markku Juhani Jyväskylä,
Loukoila Marko Ensio Laukaa,
Luostarinen Arto Tapio Laukaa,
Rossi Pertti Raimo Jalmari, Jämsä, 
Savolainen Pentti Tapani Viita-
saari, Suvanto Petri Timo Juhani 
Jyväskylä, Vuorenpää Timo Jouko 
Johannes Laukaa

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Hantunen Jarkko Eerik Juhani Jy-
väskylä, Jantunen Kimmo Juhani 
Jyväskylä, Jartti Timo Valentin Jy-
väskylä, Kangasmäki Ville-Valtteri 
Jyväskylä, Keskinen Aki Kalevi 
Jyväskylä, Lehmussaari Markus 
Tapani Jämsä, Niemelä Juha Saka-
ri Jyväskylä, Porrassalmi Tuomas 
Antti Matias Jyväskylä, Ruotsalai-
nen Jyri Jaakko Jyväskylä
Sotilasarvoon: KERSANTTI
Aho Erkki Juhani Jyväskylä
Bogdanoff Ville Petteri Jyväskylä
Heikkonen Veli-Matti Tapani 
Jyväskylä, Laiho Janne Juha-
ni Kannonkoski, Leppäkangas 
Jarno Tapani Jyväskylä, Mäcklin 
Jani Erik Laukaa, Nurmesniemi 
Jarno Markus Anton Jyväskylä, 
Närhi Antti Johannes Hankasalmi, 
Oksanen Timo Juhani Jyväskylä, 
Pekkanen Heini Susanna Jämsä, 
Pennanen Markus Esa Samuel 
Jyväskylä, Räsänen Mikko-Pekka 
Olavi Jyväskylä
Soini Otto Petteri Jyväskylä, To-
urunen Aki Allan Uurainen, Vir-
kajärvi Mikko Tuomas Laukaa, 
Ågren Arto Olavi Jyväskylä, Vep-
säläinen Juha Petteri Jyväskylä
Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Hedman Marko Kristian Jyväskylä

Heikkilä Antti Johannes Jyväskylä
Häkkinen Tuomo Petteri Laukaa
Hänninen Henry Johannes Jyväs-
kylä, Isopahkala Jari-Sakari Petä-
jävesi, Jatkonen Jesse Juho Hen-
rik Jyväskylä, Järvenpää Mikko 
Tapani Jyväskylä, Koskela Pekka 
Johannes Jyväskylä, Kuivalai-
nen Jukka Lauri Antero Uurainen, 
Laakkonen Jari Tapio Jyväskylä, 
Sepponen Ville Petri Kalevi Han-
kasalmi, Virtanen Tommi Sakari 
Jyväskylä, Voutilainen Mikko Al-
lan Jyväskylä
Sotilasarvoon: KORPRAALI
Hokka Jussi Roope Tapio Jämsä, 
Hokkanen Ismo Tapani Laukaa,
Hyvönen Eija Inkeri Jyväskylä,
Kirjavainen Henri Tapio Jyväsky-
lä, Lankinen Elias Valtteri Jämsä, 
Linnanto Heikki Simo Jämsä, 
Mattila Jarno Olavi Jämsä, Men-
nala Anssi Antti Alfred Jämsä, 
Nieminen Sami Kalevi Jämsä, No-
kelainen Jussi Petteri Jyväskylä, 
Nurminen Pauli Tapani Jyväskylä, 
Pessala Jari Mikael Joutsa, Pigg 
Raimo Aulis Kivijärvi, Raatikai-
nen Seppo Ilmari Kannonkoski, 
Rautiainen Tave Tarvo Kalevi 
Jyväskylä, Tervo Juha Markus 
Jämsä, Toivainen Tommi Tapio 
Jyväskylä

Tasavallan presidentti on ylentänyt 
seuraavat reservin upseerit:
Sotilasarvoon: KAPTEENI
Nupponen Pekka Juhani Jyväsky-
lä, Siilasto Hannu Juhani Jyväs-
kylä 
Sotilasarvoon:
TEKNIKKOKAPTEENI
Kaukonen Arto Tapani Jyväskylä 
Sotilasarvoon:
YLILUUTNANTTI
Honkanen Kimmo Olavi Jyväsky-
lä, Järvenpää Pekka Antero Jyväs-
kylä, Koivistoinen Olli Juha Väinö 
Jyväskylä, Lappalainen Pertti An-

tero Jyväskylä, Palola Ari Juhana 
Mikael Jyväskylä, Rasmus Taneli 
Ahti-Petteri Joutsa, Wessman Rei-
jo Kalevi Jyväskylä
Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Alanne Tommi Juhani Jyväskylä, 
Heikkinen Lauri Sakari Jyväsky-
lä, Hytönen Jaakko Antero Uu-
rainen, Hölttä Arto Juho Mikael 
Jyväskylä, Lampinen Markus 
Kalevi Muurame, Ohtonen Juk-
ka Petteri Jyväskylä, Paananen 
Johannes Jyväskylä, Paananen 
Matti Juhani Jyväskylä, Pekonen 
Paavo Tarmo Kalevi Jyväskylä, 

Peltonen Antti Johannes Jyväsky-
lä, Rantanen Kalle Tapani Jäm-
sä, Rautiainen Tommi Kalervo 
Jyväskylä, Tuominen Ari Jarkko 
Tapani Lahti, Valkola Jari Erkki 
Saarijärvi, Vikstedt Marko Matti 
Juhani Jyväskylä, Paterno Timo 
Theo Jyväskylä
Sotilasarvoon:
LÄÄKINTÄLUUTNANTTI
Leppänen Pirita Talvikki Saari-
järvi,
Sotilasarvoon: VÄNRIKKI
Aarniolehto Perttu Risto Laukaa, 
Marin Mika Henrik Pihtipudas

Kevätjotos Äänekoskella
Ääneseudun Maanpuolustusnaiset, Reservin Upseerit ja Reserviläiset järjestävät keväällä 2013 kaikille avoimen 
Kevätjotoksen. Jotos järjestetään yksipäiväisenä lauantaina 4.5.2013. Taivallettavaa päivän aikana kertyy
10 – 12 km. Reitin noin kymmenellä tehtävärastilla testataan monipuolisesti partioiden tietoja ja taitoja.
Ajatus yleisestä Jotoksesta virisi Ääneseudun maanpuolustusjärjestöjen vuosittain järjestämästä Kilpimäen-kisas-
ta. Jotokselle on tavoitteena saada mukaan nelisenkymmentä kolmihenkistä partiota Keski-Suomen piirin ja naa-
puripiirien alueelta. Jotoskutsu ja lisää tietoa tapahtumasta julkaistaan kevään Keski-Suomen Maanpuolustaja- ja 
Reserviläinen-lehdissä sekä Keski-Suomen reservipiirien kotisivuilla.

Itsenäisyyspäivänä ylennettiin 
ja palkittiin ansiomitaleilla

Reserviläisliiton kultainen
ansiomitali
Lind Veikko Jyväskylä
Leminen Arvo Lievestuore

Reserviläisliiton hopeinen
ansiomitali 
Kauppinen Ari Tikkakoski 
Siekkinen Juhani Jyväskylä
Koski Pekka Haapamäki
Seppälä Antti Antero Jämsä

Reserviläisliiton pronssinen
ansiomitali 
Marjanen Risto Jyväskylä
Panttila Pekka Tikkakoski
Matilainen Jukka Tikkakoski
Ahonen Aimo Jyväskylä
Moisio Markku Tikkakoski
Vesamaa Erkki Jyväskylä 
Hintikka Tapio Konnevesi
Hämäläinen Mauri Konnevesi

Reserviläisurheiluliiton
kultainen ansiomitali
Hyvärinen Matti Korpilahti

Pirita Leppänen Saarijärveltä on vastaanottanut lääkintäluutnantin ylennyksen. Onnittelijoina Keski-
Suomen Aluetoimiston päällikkö evl Janne Oksanen ja Ilmasotakoulun johtaja ev Petri Tolla. 
Seremoniamestarina 5.12.2012 toimi majuri ilkka Kaapro.

Ansiomitaleilla palkittuja:
Matti Hyvärinen (vas.), Ari Kauppinen ja Arvo Leminen 
5.12.2012 aluetoimiston järjestämässä tilaisuudessa.

Pääosin multialaisten, mutta 
myös keuruulaisten, ähtäriläisten 
ja pylkönmäkisten muodostama 
6.komppania sai käskyn jouluaat-
tona 1939 miehittää Suvannon ran-
nalla sijaitsevat Volossulan puolus-
tusasemat. Iltamyöhällä, pimeässä 
tapahtuneen marssin aikana komp-
paniaan liittyi 30 sotilaan täyden-
nysosasto. Komppanialla oli takana 
vuorokauden mittainen lepotauko 
lähes kaksiviikkoisen Kirvesmäen 
tukikohdissa tapahtuneen taistelu-
jakson jälkeen. 

Jouluaamuna pimeässä ja sankan 
usvan turvin puna-armeijan joukot 
lähtivät yllätyshyökkäykseen jää-
peitteisen Suvannon yli. Pakkasta 
oli -17 C.  Koko jää oli täynnä vi-
hollisia. Puna-armeija suorasuun-
taustykit ja tykistö tulittivat komp-
panian asemia. Omat konekiväärit 
olivat jäätyneet. Tilanne näytti syn-
kältä. 

Joukkueenjohtaja Martti Haapa-
mäki muisteli: ’Mutta silloin alkaa 
kuulua oikealta Pähkelikköniemes-

tä konekiväärin papatus, siihen yh-
tyy toinen. Niillä on suojaisa paik-
ka niemen mutkassa ja ne voivat 
ampua sivustatulta. Niiden papatus 
tuntuu nyt valkenevassa aamussa 
kuin vapauttavalta musiikilta’.

Vihollisen hyökkäys pysäytet-
tiin. Jäällä oli useita satoja vihol-
lisia makaamassa. Etummaiset oli-
vat aivan rantaviivassa kiinni mutta 
siihen ne olivat pysähtyneetkin.

Tapaninpäivän aamuna 6. komp-
pania määrätään hyökkäämään 
viereisellä lohkolla Keljassa sinne 
päässeen vihollisen lyömiseksi ta-
kaisin Suvannon toiselle rannalle. 
Komppania aloittaa rynnäkön il-
man tykistön, kranaatinheittimien 
tai edes konekiväärien tukea. Vi-
hollisia on moninkertainen määrä 
ja puolivälissä ylitettävää aukeaa, 
Suvannon vastarannalta viholli-
nen aloittaa kranaattien ampumi-
sen komppanian sekaan, hyökkäys 
pysähtyy.

Komppania tappiot kahden päi-
vän aikana ovat 12 kaatunutta ja 25 
haavoittunutta. Divisioona komen-
taja kenr.ltn Blick totesi myöhem-
min, että komppania taisteli loista-
vasti ja selvitti Volossulassa tilan-
teen itsekseen ennekuin omat jou-
kot tulivat apuun.

Taipale 1939
”Volossulan Joulu ja Keljan ankea Tapani”

Keski-Suomen
Rintamaveteraanipiiri 45 vuotta
Laajavuoressa juhlittiin 29.11.2012

Teksti ja kuva: 
Jaakko Koppinen

Rintamavetaraaniliiton puheenjohtaja Matti Louekoski 
onnitteli liiton kunniaristeillä palkittuja.

Veikko Ahvenainen ja Carina Nordlund loivat juhlaan
joulutunnelmaa harmonikkamusiikilla.

Keski-Suomen Rintamaveteraanipiiri juh-
li arvokkaasti 45 vuoden mittaista toiminnan 
taivaltaan. Merkille pantavaa yhdistyksen toi-
minnassa on ollut puheenjohtajien vähäinen 
vaihtuvuus. Nykyinen puheenjohtaja Pekka 
Toivonen on yhdistyksen viides puheenjoh-
taja. Juhlassa aiemmista puheenjohtajista oli 
mukana yhdistyksen kunniapuheenjohtaja 
Reino Luoma Pihtiputaalta.

Juhlapuheen piti Rintamaveteraaniliiton pu-
heenjohtaja Matti Louekoski. Hän totesi pii-
rin johdon vaihtuneen harvoin ja yhdistyksen 
työn veteraanien hyväksi olleen menestyksel-
listä.  

- Veteraanit ovat nähneet rintamaolosuh-
teissa paljon vaaroja. Sotilaallisten tehtävien 
tinkimätön suorittaminen loppuun saakka rin-
tamalla toi saman asenteen Suomen jälleenra-
kentamiseen. Se tapahtui nopeiten koko maa-
ilmassa. Suomalaisten periaatteena oli, että 
”autetaan perheet auttamaan toisiaan”. Tulok-
sena syntyi mm. 250 000 rintamamiestaloa, 
jotka ovat laadukkaita vielä tänäänkin. Ne pal-
velevat monien perheiden asumista edelleen 
ilman homevaurioita, kertoi Louekoski.

Juhlapuhuja toi veteraaneille myös positii-
visen viestin. Nimittäin eduskunnan 5.12. pi-
dettävässä juhlaistunnossa valtio lisää 6 mil-
joonaa euroa veteraanien kuntoutustoimin-
taan. 

Teksti ja kuvat: Tapio Paappanen


