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Facebook ja ”Kentsun korneri”
Keski-Suomen Maanpuolustaja päivitti osaamistaan viime vuoden lopulla. Tiedotustoimikunta istahti kou-

luttautumaan sosiaalisen median työkalujen ääreen ja opetustilaisuuden jälkeen syntyi rohkea päätös: lehti 
avattiin saman tien facebookiin. Muodostettiin pieni julkaisuoikeuden omaava joukko, joka ryhtyi tuottamaan 
ensimmäisiä sisältöjä. Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati Jyväskylässä toimi innoittajana ja niinpä 
ensimmäisten julkaisujen joukkoon ilmestyi lyhyt videokooste paraatista. Tarinoiden julkaiseminen olikin yk-
sinkertaisempaa kuin mitä aiemmat ”some-pelot” olivat jo melkein saaneet ajattelemaan, että tähän hommaan 
ei kyllä ikinä mennä. Nyt on menty ja siellä tullaan myös pysymään. Uskon vahvasti siihen, että facebookin 
kautta tulemme saavuttamaan 4000 printtilehden lisäksi laajan joukon ihmisiä, joita muuten emme tavoittaisi.

Tämän vuoden alusta saimme tähän julkaisijajoukkoon yhden tärkeän henkilön lisää. Nimittäin jo pidem-
pään facebookin innokkaaksi käyttäjäksi profiloitunut everstiluutnantti Jukka Kentala liittyi ilomielin yhdeksi 
julkaisijaksemme. Toivotan aluetoimiston päällikön lämpimästi tervetulleeksi kehittämään maanpuolustus-
viestintää tarjoamiemme julkaisualustojen kautta! Tässä lehdessä avataan myös ”Kentsun korneri”. Lehden 
kolmossivulla julkaistava ”korneri” tulee jatkossa pitämään sisällään ajankohtaista tietoa aluetoimistolta jo-
kaisessa lehden numerossa. 

Lehden lukeminen onnistuu tabletilla tai älypuhelimella
Kirjoittamalla issuu.com -palvelun hakukenttään: Keski-Suomen Maanpuolustaja, saa näkyviin lehden pdf-

tiedostot vuodelta 2015. Siis lehteä voi lukea sähköisesti älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneelle siellä mis-
sä verkkoyhteys on olemassa. Jos näitä laitteita omistaa, lehtemme on aina saatavilla. Tämäkin toiminto avat-
tiin viime joulukuussa ja on uusi tuttavuus. Lehdet siirretään tähän palveluun jatkossa ilmestymisjärjestykses-
sä. Sen sijaan historiaa taaksepäin tarkasteltaessa on käyttäjän mentävä piirien verkkosivulle www.ksrespiirit.
fi. Sieltä löytyvät lehdet, jotka ovat viime vuosina ilmestyneet.  Aikanaan sinne tullaan siirtämään Keski-
Suomen Maanpuolustaja –lehden historia kokonaan, kunhan lehden ilmestyneet numerot saadaan digitoitua. 

Vaikka olen edellä esitellyt näitä nykyajan sähköisiä viestinnän muotoja, niin tuttu ja turvallinen paperilehti 
kolahtaa neljä kertaa vuodessa postilaatikoihin aivan kuin tähänkin saakka. Sähköiset menetelmät ovat tulleet 
jäädäkseen ja antavat tiedotuskenttäämme tarpeellista lisäarvoa niin jäsenistölle kuin yhteistyökumppaneil-
lemme.

Vihaviestintää
Viime vuosi oli Suomelle ja suomalaisille uusien asioiden kohtaamisen vuosi. Koskaan aiemmin ei maa-

hamme ollut tullut sellaista määrää turvapaikanhakijoita. On luonnollista, että tällainen ilmiö kirvoittaa kan-
salaisissa, myös reserviläisissä, monenlaisia mielipiteitä ja kannanottoja. Syyskuussa reserviläispiirin piirihal-
lituksen keskuuteen ilmestyi sähköpostiviesti, jossa esitettiin henkilöön kohdistuva uhkaus ja viesti oli muu-
toinkin sisällöltään vihapuhetta.  

Reserviläispiirin hallitukselle on annettava suuri kiitos siitä, että asia nostettiin kokouksessa käsittelyyn ja 
viesti tuomittiin heti asiattomaksi ja kohdehenkilöitä loukkaavaksi. Hyvä näin. Tehtäköön nyt kaikille selväk-
si, että reservipiirien viestintään käyttämissämme välineissä vihaviestejä ei sallita. Jos joku asia korventaa 
mieltä, niin sellaisessa mielentilassa kirjoitettaessa on syytä pitää sukat kuivina, jalat maassa ja pää kylmänä. 
Kannattaa vaikka nukkua yhden yön yli ennen kuin painaa sähköisen viestin jakelunappia. Nimittäin hetken 
mielijohteesta tehty vihakirjoitus voi johtaa myös rikosoikeudelliseen prosessiin. Siihen tapauksesta riippuen 
kuuluu poliisin puhuttelu, mahdollinen esitutkinta, syyteharkinta, käsittely käräjäoikeudessa ja tuomio. Laiton 
uhkaus on edelleen rangaistava teko. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi tehtävässä työssä ei kenen-
kään tulisi joutua sen enempää vihaviestien kuin rikosoikeudellistenkaan toimenpiteiden kohteeksi.

Pitkä puheenjohtajakausi
Viime vuosi toi mukanaan myös yhden aikakauden päättymisen reservipiirien tiedotussektorilla. Nimittäin 

lähes kaksi vuosikymmentä piirien tiedotustoimikunnan toiminnassa mukana ollut ja siitä reilut kymmenen 
viimeisintä vuotta puheenjohtajana toiminut Keskisuomalaisen toimittaja Hannu Karjalainen ilmoitti luopu-
vansa tästä roolista.

Hannu on näiden vuosien aikana aina ollut auliisti antamassa arvokasta ammattijournalistin tukea erilaisissa 
tilanteissa. Näistä tiedotustoimikunnan vuosista Sinulle Hannu reservipiirien parhaimmat kiitokset!  

Toivotan lehden lukijoille iloista kevään aikaa!

Tiedottamisen ja viestinnän kiemuroita

Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Reserviläistoiminnassa on nähty suuria muutoksia viimeisen reilun 20 vuoden aikana. Koulutuksesta on tul-
lut järjestelmällisempää ja ammunnan harjoittelu on mullistunut täysin. Aikaisemmin kerhoissa tehtiin paljon 
sitä, minkä nyt tarjoaa MPK. Resurssit ovat nousseet aivan toisille tasoille ja ne,  jotka ovat halunneet ahkerasti 
kouluttautua, ovat voineet sen tehdä.

Toisaalta, kerhoista on kadonnut sitä yhteisöllisyyttä, jota kerhokurssit ja jotokset aikoinaan tarjosivat. Mi-
käänhän ei estä kerhoja tekemästä sellaista nytkin, mutta tuntuu että monesti into ei riitä eikä jäsenistöä löydy 
riittävästi koolle niiden toteuttamiseksi.

Muistanpa kun kerran sain yksin hiihdellä ideoimani metsäsuksiretken…

Ammuntaharjoittelu on sen sijaan ottanut tulta moni paikoin ja tuonut mukaan uusia jäseniä. Kun joskus 
takavuosina reserviläisammunta oli rata-ammuntaa pienoiskivääreillä ja -pistooleilla, joskus sentään isommil-
lakin (lue: Parabellumilla ja FN35:llä), on perusaseena nyt modernin 9-millisen lisäksi itselataava reserviläis-
kivääri, joskus myös haulikko ja tarkka-ampujakivääri. Lajiksi on jalostettu toiminnallinen SRA. 

SRA ei ollut helppo nielaistava kaikille ja reserviläisten aseet herättivät kiihkoilevia, vastustavia intohimo-
ja myös silloin, kun puoliautomaatit alkoivat yleistyä. Nyt EU:n älyttömän kieltodirektiivihankkeen myötä 
omatkin myyräntyöntekijät ovat taas saaneet vettä myllyynsä. Aina ei heidän kirjoitusalustoissaan erota val-
tamediaa valemediasta.

Ammuntaharrastusta on kautta linja ajettu ahtaammalle tällä vuosisadalla. Reserviläisten jos keiden pitää 
muillekin muistuttaa, että maanpuolustuskoulutuksen perinne ei saa katketa. Siihen kuuluu myös omaehtoinen 
ammunnan harjoittelu, kertausharjoitukset eivät siihen riitä. Edellisestä sodasta on 70 vuotta, kuka tietää mil-
lainen on ympäristö 70 vuoden kuluttua. Tämä hetken nuori polvi tulee sen näkemään.

Yksi reserviläistoiminnan aktiivinen ilmentymä ovat reservipiirien tiedotuslehdet. Vähin resurssein tehdyt 
lehdet ovat monin paikoin kehittyneet laadukkaiksi ja monipuolisiksi. Olen kai jäävi kehuskelemaan omaa 
lehteämme, mutta näiden vuosien perusteella olen vilpittömän ylpeä siitä. Ansio toki kuuluu lehden päätoimit-
tajille. Olen saanut olla pitkään piiriemme tiedotustoimikunnassa ja olen hyvilläni toimikunnan aktiivisuudes-
ta, idearunsaudesta ja velvollisuudentunnosta.

 
Toimikunta on uudistunut ja olen havainnut että uusilla jäsenillä Panu Moilasella, Eeva-Kaisa Rouhiaisella 

ja Pasi Rajakalliolla on paljon annettavaa. Sähkö ja digitaalisuus tulevat myös meidän lehtiimme halusimme 
tai emme. Paikoin piirilehdet ovat kohdanneet talousvaikeuksia ja siirtyminen sähköisiin versioihin on välttä-
mätöntä.  Keski-Suomen Maanpuolustajan verkkolehteä, Facebook-sivuja ja piirien verkkosivuja kehitetään 
koko ajan ja toivottavasti ne otetaan omaksi. Siellä tieto liikkuu nopeasti moneen suuntaan. 

Ilmiö on samaa kuin muussakin printtimediassa. Verkkoon mennään, tabletilta luetaan. Tämä on syytä hy-
väksyä ja omaksua vaikkei paperi tykkänään häviäisikään.

Vain muutos on pysyvää ja muutokseen kuuluu sekin, että pitää osata luopua. Toivotan uudistuneelle tiedo-
tustoiminnalle parhainta menestystä ja kiitän kaikkia mahdollisia tahoja yhteistyöstä!                                                                                       

Vain muutos on pysyvää
Tiedotustoimikunnan puheenjohtaja
Hannu Karjalainen

Kenttäkelpoisuuden testausta. Raatteen tien hiihtäjät aamutauolla 4.1.2016.

Kuva: Perttu Hietanen
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Maavoimien vuosipäivän juhlassa yli 100 vierasta  

Hyvät keskisuomalaiset maanpuolustajat, kiitos 
kaikille toimijoille päättyneestä vuodesta 2015. Kes-
ki-Suomen aluetoimistolla oli upea vuosi. Uskon, että 
tästä jo hyvän vauhtia käynnissä olleesta vuodesta 
2016 tulee vähintäänkin yhtä hieno. Se onnistuu, kun 
teemme töitä hartiavoimin yhdessä!

Minun teemani vuodelle 2016 on otsikon mukai-
nen. Nyt, jos koskaan, on välittämisen aika. Asiat, 
joista minä erityisesti haluaisin meidän välittävän, 
ovat yleinen asevelvollisuus ja sen kunnossa pitämi-
nen, maanpuolustustahdon vaaliminen, hieno nuori-
somme sekä veteraanit ja heidän perintönsä. Katson 
myös niin, että asioiden välittämisessä onnistuminen 
tapahtuu erityisesti välittämällä ihmisistä. Välittämi-
nen on tärkeätä, sillä välinpitämättömyydestä vahin-
goittamiseen ei ole pitkä matka.

Yleinen asevelvollisuus voi hyvin
Meillä on maassamme yleinen asevelvollisuus. Se 

on jo itsessään vahva ase - se on kynnysasejärjestel-
mämme. Siinä yhdistyy hienosti peräänkuuluttamani 
kokonaisuus - toimivat välineet, joilla taitavat vahva-
tahtoiset käyttäjät - Tahto - Taito - Välineet. Yleinen 
asevelvollisuus voi tällä hetkellä erittäin hyvin. Siitä 
huolehtiminen on kestävää kehitystä.

Hyvällä maanpuolustustahdolla pidämme huolta 
maamme kokonaisturvallisuudesta - muun muassa si-

säisestä turvallisuudesta, taloutemme toimivuudesta, 
väestön toimeentulosta, henkisestä kriisinkestävyy-
destä - ei siis vain puolustuskyvystämme. Näin ym-
märrettynä maanpuolustus ei ole vain harvojen asi-
aa vaan monien eri tahojen velvollisuus ja meidän 
kaikkien yhteinen oikeus. Taustalla on hyvä muistaa 
myös, että toisaalta asia on varsin yksinkertainen - 
maanpuolustus on meille kaikille perustuslaissa mää-
ritelty velvollisuus.

Nuorisossa tulevaisuus
Minä kohtasin viime syksyn kutsuntojen aikana 

henkilökohtaisesti 962 keskisuomalaista nuorta. Mi-
nusta he ovat hienoja tyyppejä. Varusmiespalveluksen 
tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittavat 
nuoret miehet ja naiset ovat velvollisuudentuntoisia, 
tehtävänsä osaavia ja niihin fysiikkansa puolesta so-
pivia. Voimme olla heistä ylpeitä. Nuorisomme on 
yhteiskuntamme strateginen voimavara - siis yhteis-
kunnan yksi strateginen tavoite täytyy olla nuorison 
hyvinvoinnin lisääminen. Me jokainen voimme tehdä 
oman osuutemme välittämällä heistä.

Kunniavelkaa veteraaneille
Hyvin tiedämme, että on tulossa aika, jolloin ve-

teraanejamme ei enää keskuudessamme ole. Meillä 
nykypolvella on kunniavelka, jota emme saa lyhen-
tää koskaan. Meidän kunniatehtävämme on maksaa 

sitä joka päivä. Maksamme sitä parhaiten tekemällä 
työtä jälkeläistemme eteen niin kuin meidänkin eteen 
on tehty. Meille kaikille haasteeksi asetan rohkeuden 
muistaa, rohkeuden kunnioittaa juuriamme, rohkeu-
den maksaa kunniavelkaa viisaasti. Veteraaneilta saa-
mastamme perinnöstä arvokkain on rauha. Sen suoje-
leminen vaatii tulevaisuudessakin töitä. Välittäminen 
on tahdosta kiinni

Intiaanivanhus keskusteli lapsenlapsensa kanssa. 
Vanhus sanoi ”Kaikissa meissä asuu kaksi taistelevaa 
sutta. Toinen niistä on paha. Se on viha, pelko, kateus, 
mustasukkaisuus, suru, ylimielisyys, itsesääli ja val-
he. Toinen susista on hyvä. Se on ilo, rauha, rakka-
us, toivo, tyyneys, nöyryys, hyväntahtoisuus, empa-
tia, totuus ja luottamus.” ”Kumpi susi voittaa?” kysyi 
lapsenlapsi. ”Se, jota ruokit.” vastasi vanhus. 

”Non Sibi Sed Patriae” 

Keski-Suomen
aluetoimiston päällikkö

Everstiluutnantti
Jukka Kentala

Välittämisen vuosi - välittämisen vuoksi

Evl Jukka Kentala Joutsan maanpuolustusillassa.

Vuosien saatossa sadoille tutuksi 
tullut Keski-Suomen reservipiirien  
kesäretki odottelee jälleen lähtijöi-
tä. Tällä kertaa mennään  Karjalan 
kannaksen kautta Viron puolelle 
Narvaan ja Tarttoon. 

Todella paljon nähtävää ja koet-
tavaa tarjoava matka tehdään kesä-
kuun alussa 3. – 6.6. eli perjantaista 
maanantaihin. Nelipäiväisen täys-
hoitomatkann hintahaarukka liik-
kuu 600 euron kahta puolta osanot-
tajamäärästä riippuen. Jos lähtijöitä 
on 40, on hinta noin 590 euroa hen-
kilöltä, jos taas 30, nousee se noin 
640 euroon.  Lopullisen hinnan 
määrää se, kuinka monta maksajaa 
ajokilometreillä on.

 Kokonaishintaan kuuluvat bus-
si- ja laivamatkan sekä hotellima-
joituksen lisäksi kolme lounasta, 
neljä päivällistä, kolme hotelliaa-
miaista ja yksi buffet-lounas/päi-
vällinen ruokajuomineen laivalla.  
Päiväkahvit tarjotaan matkan aika-
na sopivissa paikoissa. 

Matkareitti
Jämsä-Muurame-Jyväskylä-Vaa-

jakoski-Lievestuore (Lasilandia)-
Mikkeli-Lappeenranta-Imatra-
Svetogorsk-Jääski-Ihantala-Vii-
puri-Johannes-Koivisto-Terijoki-
Kronstadt-Pietarhovi-Narva-Tart-
to-Tallinna-Helsinki-Lahti-Jämsä-
Jyväskylä. 

Lähtö Jämsästä 3.6. olisi  klo 
04.30 ja Jyväskylästä 05.30 sekä 
edelleen niin, että Lappeenrannas-
sa oltaisiin noin klo 09.00 ja ra-
jalla tuntia myöhemmin. Tarkka 
aikataulu tulee jokaiselle lähtijäl-

le laskutuksen ja muiden ohjeiden 
mukana.

Päivämatkat ja 
tutustumiskohteet 

Pe 3.6.: Rajan ylitys Imatran 
Pelkolassa, josta  taistelualueiden 
kautta Viipuriin. Lounas Pyöreässä 
Tornissa. Matka jatkuu rantatietä, 
jonka varrella kohteina Rokkalan-
joen taistelut 18.-19.6. –44, Johan-
nes, Koivisto, vuoden 1939 pää-
asema, Puumalan ja Inon rannik-
kopatterit sekä Vammelsuu 1944. 
Terijoella majoitus, päivällinen ja 
aamiainen rantapuistossa jahtisata-
man vieressä olevassa hotelli Jah-
tiklubissa.

 La 4.6.: Aamiainen klo 07.00 
ja lähtö 08.00. Matka Kronstadtin 
kautta Pietarhoviin, jossa tutustu-
minen ja lounas. Pietarhovin lisäk-
si tutustumiskohteena on Oranie-
baumin mottialue 1941-44.  Matka 
jatkuu kohti Viroa ja Narvaa, jossa 
tutustutaan Narvanlinnaan, majoi-
tutaan hotelli Narvaan ja nautitaan 
päivällinen.

 Su 5.6.:  Aamiainen klo 08.00 
ja lähtö Tarttoon klo 09.00. Päivän 
aiheet: Kaarle  XII:n Narvan val-
taus 20.-21.11. 1700, suomalais-
ten vapaaehtoisten Narvan valtaus 
30.1. 1919, Viron historia, neuvos-
tojoukkojen hyökkäys helmikuussa 
1944 ja Sinimäkien taistelu saman 
vuoden heinäkuussa. Matka Johvin 
ja Mustveen kautta Tarttoon. Mat-
kalla lounas Alaskiven kartanossa 
ja käynti Suomipoikien museos-
sa Äksissa. Majoittuminen hotelli 

Dorpatiin, kävelykierros vanhassa 
kaupungissa ja päivällinen ravinto-
la Ruutikellarissa.

Ma 6.6.:  Aamiainen klo 08.00 
ja lähtö Tallinnaan klo 09.00. Tulo 
Tallinnaan noin klo 11.30, jonka 
jälkeen vapaata tutustumis- ja os-
tosaikaa. Laivaan klo 15.30 ja puf-
fet-lounas/päivällinen ruokajuo-
mineen klo 16.15. Tulo Helsinkiin 
klo 18.30 ja bussimatka Lahden ja 
Jämsän kautta Jyväskylään.

Ilmoittautuminen
Matkalle voi ilmoittautua vaikka 

heti sähköpostilla tai viimeistään 
9.4. mennessä:

pertti.rahikainen@pp.inet.fi. 
Tarvittavat tiedot: nimi, synty-

mäaika, osoite, puhelinnumero ja 
kyytiintulopaikka. Matkalla tarvi-
taan passi, jonka on oltava voimas-
sa kuusi  kuukautta Venäjältä pois-
tumisen eli 4.6. jälkeen.  Todistus 
voimassaolevasta matkavakuutuk-
sesta tarvitaan niinikään Venäjälle 
mentäessä.  Tarkemmat ohjeet ja 
aikataulut lähtijöille laskutuksen 
yhteydessä

 Asiantuntijaoppaana matkalla 
toimii tuttuun tapaan evl evp Han-
nu Koskinen ja matkan johtajana 
veteraani- ja perinnetoimikunnan 
puolesta Pertti Rahikainen.

Tervetuloa mukaan kaikki vete-
raani- ja maapuolustusjärjestöjen 
jäsenet, aktiivipalveluksessa ole-
vat sekä muutkin sota- ja kulttuu-
rihistoriasta kiinnostuneet henkilöt 
ikään ja sukupuoleen katsomatta!

 
Pertti Rahikainen 0400-259469

Kesäretki: Karjala-Narva-Tartto 

Perttu Hietanen palkittiin maakuntakomppanioiden taistelutahdon eteen tehdystä työstä.

Keski-Suomen Aluetoimiston 
kutsumana reilu 100 vierasta ko-
koontui juhlistamaan maavoimien 
vuosipäivää 24.2. Tilaisuuden ava-
si everstiluutnantti Jukka Kentala 
kertoen samalla tälle vuodelle aset-
tamansa teeman: välittämisen vuo-
si välittämisen vuoksi. Yleinen ase-
velvollisuus, nuoriso ja veteraanit 
ovat teeman keskiössä. 

Juhlatilaisuuden musiikillisesta 
annista vastasi ”Miia and Boys”. 
Yhtyeen laulusolisti nimesi avaus-
sanoissaan evl Kentalan oikeute-
tusti kykyjen etsijäksi, kun hän oli 
päätynyt kutsumaan heidät tähän 
juhlaan.

Sotilaspiirit ja -läänit
Kapteeni Toni Pelho esitteli kiin-

nostavalla tavalla menneisyyttä ja 
nykyisyyttä. Jyväskylässä on vuo-
sien varrella päästy kuulumaan 
useisiin eri sotilaslääneihin: Kes-
ki-Suomen ja Pohjois-Hämeen so-
tilaslääneihin, taas uudelleen Kes-

ki-Suomen sotilaslääniin, Hämeen, 
Kymen sekä Sisä-Suomen sotilas-
lääneihin. Eikä muutokset äskei-
seen päättyneet, vaan nähtiin vielä  
myös Keski-Suomen ja Länsi-Suo-
men sotilasläänit, joista viimeisin 
lakkautettiin vuoden 2014 päät-
teeksi.

 
Aluetoimistossa on vielä henki-

löitä, joiden aikana 1985 yhdistyi 
Suolahden ja Jyväskylän sotilas-
piirit ja näin muodostui Jyväskylän 
sotilaspiiri, joka kuului aikaisem-
min mainittuun Sisä-Suomen soti-
laslääniin. Jyväskylän sotilaspiiri 
lakkautettiin 1992, muuttuen Kes-
ki-Suomen sotilaslääniksi vuodesta 
1993 alkaen. Tällöin lakkautettiin 
myös Sisä-Suomen sotilaslääni.

Keski-Suomen sotilaslääni 
muuttui Keski-Suomen aluetoimis-
toksi ja aluetoimisto löysi itsensä 
Länsi-Suomen sotilasläänin alai-
suudesta vuodesta 2008 alkaen. 

Panssariprikaatin 
alaisuuteen

- Vuoden 2015 näkyvät valmis-
telut aloitettiin joulukuussa aluetoi-
miston päällikön vaihtotilaisuudes-
sa tässä Aimon pihalla. Tunteikas 
puhe uudelta päälliköltä hälvensi 
pelkoja tulevasta, olihan kuitenkin 
kyse miehestä, joka oli laittanut la-
pun luukulle Pioneerirykmentissä. 
Iltaa jatkettiin Schaumanin linnas-
sa edellisen päällikön läksiäisten 
merkeissä, jossa muuten edelli-
sellä kerralla juhlittiin Keski-Suo-
men sotilaslääninä, kertoi kapteeni 
Pelho ja jatkoi: ihan vuoden 2014 
loppuun emme malttaneet odot-
taa, että pääsisimme ottamaan Ju-
kan vastaan. Lähdimme porukal-
la hakemaan häntä Keuruulta, jot-
ta saimme annettua ohjeet uudelle 
työpisteelle pääsystä ja varmistet-
tua, että kynnet irtoavat viimeisestä 
rykmentin karmista. 

Teksti ja kuva:
Tapio Paappanen

             Kentsun korneri
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Piiritoimisto 
Gummeruksenkatu 7, 40100 Jyväskylä 
Verkkosivut: www.ksrespiirit.fi 
Piirien toiminnanjohtaja  
reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi 
reservilaispiiri@ksrespiirit.fi 
Tapio Paappanen 0400 626 695 
Vitsakuja 3 
42700 Keuruu

Keski-Suomen reservipiirien taloudenhoitajat 
hmsjaakkola@gmail.com 
Harri Jaakkola 050 598 7376 
Tapionkatu 2 
44150 Äänekoski

Juha Houni 050 342 2912 
Ruuhipirtintie 131 
41440 Ruuhimäki

Keski-Suomen Maanpuolustaja-lehden päätoimittaja 
paatoimittaja@ksrespiirit.fi 
www.facebook.com/ksmaanpuolustaja/#ksmaanpuolustaja 
Tapio Paappanen 0400 626 695 
Vitsakuja 3 
42700 Keuruu

Verkkotoimittaja 
kari.j.lofgren@gmail.com 
Kari Löfgren 0400 163 470 
Koppalantie 10 
40270 Palokka

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry 
Puheenjohtaja 
Santeri Heinonen  040 829 5697 
Vapaaherrantie 17 D 9 
40320 Jyväskylä

1. Varapuheenjohtaja 
Petri Ruotsalainen 040 588 1371 
Ukontie 4 A 1 
40270 Palokka 
2. Varapuheenjohtaja 
Anssi Matilainen 040 515 9430 
Kauppakatu 3 A 15 
40100 Jyväskylä  

Yhdistysten puheenjohtajat tai yhteyshenkilöt 
Haapamäki 
Veikko Leppälä  0400 342 213 
Leppäläntie 3 
42800 Haapamäki 
Hankasalmi 
Timo Pietiläinen    046 573 9476 
Pietiläntie 33 
41580 Sauvamäki 
Joutsa 
Tapio Kämppi 0400 640 227 
Karimäentie 3 
19650 Joutsa 
Jyväskylä 
Mika Pakkanen 040 500 7642 
Mastonkaari 32 
40640 Jyväskylä 
Jämsä 
Hannu Karjalainen     050 549 1822 
Vanamokuja 6 
42100 Jämsä 
Kannonkoski 
Frans Eero Leppänen 040 730 1440 
Jauhosaarentie 10 
43300 Kannonkoski 
Karstula 
Jukka Markkanen 0400 343 172 
Kaarinantie 6 
43500 Karstula 
Keuruu 
Matti Kanko  0400 547 909        
Kannaksentie 13 
42700 Keuruu 
Kivijärvi 
Jari Pekkanen 0400 406 370 
Härkälähteentie 7 
43100 Saarijärvi 
Korpilahti 
Olli Weijo 040 524 0530 
Veijontie 36 
41800 Korpilahti 
Kuhmoinen 
Kari Paajanen    0400 783 630 
Vanhatie 4 
17800 Kuhmoinen 
Laukaa 
Jari Ilves   050 570 5214 
Vihtavuorentie 1 
41330 Vihtavuori 
Lievestuore 
Juhana Jalkanen    0400 665 434 
Liepeentie 477 
41400 Lievestuore

 

Petäjävesi 
Vesa Jussila  040 756 1761 
Rantakalliontie 10 
41900 Petäjävesi 
Pihtipudas 
Heikki Hämäläinen    0400 943 487 
Liitontie 36 
44800 Pihtipudas 
Saarijärvi 
Tero Tamminen 040 592 2311 
Riihikoirankuja 3 
43100 Saarijärvi 
Tikkakoski 
Heino Malinen 050 545 7701 
Sikomäentie 249 
41140 Kuikka 
Uurainen 
Hannu Rantanen  014 811 150 
Morontie 19 
41230 Uurainen 
Viitasaari 
Kari Hämäläinen 0400 358 191 
Laiduntie 1 
44500 Viitasaari 
Äänesseutu 
Olli Jämsen     050 598 7625 
Verottajankatu 3 A 4 
44100 Äänekoski

Keski-Suomen Reserviläispiiri ry 
Puheenjohtaja 
Jouko Hyppönen 0400 500 231 
Vainiontie 18 A 7 
44300 Konnevesi 
Varapuheenjohtaja 
Panu Moilanen  050 542 7316 
Sorvaamo 10 A 32 
40100 Jyväskylä 
Varapuheenjohtaja 
Jooas Liukko 044 332 5788 
Asmalammentie 11 
40420 Jyskä 
 
Yhdistysten puheenjohtajat tai yhteyshenkilöt 
Haapamäki 
Timo Kaijanmäki 0400 517 347 
Vaissilantie 73 
42820 Riiho 
Hankasalmi 
Sami Hintikka 040 253 7170 
Hankasalmentie 66 D 
41500 Hankasalmi 
Joutsa 
Markku Arpiainen 040 842 6133 
Siikatie 1 B 7 
19650 Joutsa 
Jyväskylä 
Kari Laitinen   040 581 3540 
Etu-Ikolantie 11 
41170 Leivonmäki 
Jämsä 
Antero Seppälä 040 569 7091 
Tarvajärventie 253 
42100 Jämsä 
Karstula 
Jukka Markkanen 0400 343 172 
Kaarinantie 6 
43500 Karstula 
Keski-Suomen Sotilaspoliisikilta 
Jan Niukkanen 040 551 4281 
Ainolankaari 9 C 13 
40520 Jyväskylä  
Keski-Suomen Tykistökilta 
Risto Ryymin 050 591 0410 
Ahotie 5 
41340 Laukaa 
Keuruu 
Hannu Kivi-Mannila    0400 159 151 
Hirvenlahdentie 267 
42700 Keuruu 
Kinnula 
Seppo Muhonen  0400 641 845 
Niemelänkyläntie 145 
43900 Kinnula 
Kivijärvi 
Olavi Hakkarainen    040 595 1135 
Haankalliontie 8 as. 2 
43800 Kivijärvi 
Konnevesi 
Jouko Hyppönen   0400 500 231 
Vainiontie 18 A 7 
44300 Konnevesi 
Korpilahti 
Antti Mustonen   0400 222 710 
Sirkanpolku 2-4 A 5 
40420 Jyskä 
Kuhmoinen 
Pertti Järvenpää      0400 450 443 
Myllykuja 12 
17800 Kuhmoinen

Laukaa 
Panu Heikkinen 040 721 2831 
Syväjärventie 187, 41180 Vehniä 
Lievestuore 
Aimo Leminen     0400 807 420 
Puhakantie 41 
41400 Lievestuore 
Petäjävesi 
Timo Taipale      040 508 5631 
Taipale 20 
41900 Petäjävesi 
Pihtipudas 
Harri Back 050 408 9724 
Ruukintie 4 as 2 
44800 Pihtipudas 
Saarijärvi 
Jesper Kristiansson  0400 418 199 
Pitkäkatu 38-42 A 16 
40700 Jyväskylä 
Tikkakoski 
Keijo Häkkinen 040 833 7505 
Kuikantie 459 
41140 Kuikka 
Uurainen 
Olavi Kivi  050 354 7163 
Höytiäntie 637 
41220 Höytiä 
Vaajakoski 
Veli-Matti Lievonen  040 969 368 
Lievosentie 5 
40800 Vaajakoski 
Viitasaari 
Kauko Ikäheimonen   040 582 4167 
Hanhiniementie 92 
44640 Kymönkoski 
Äänesseutu 
Jukka Myllylä 
Urheilukatu 1 
44120 Äänekoski

Reservipiirien yhteiset toimikunnat 
Ampumatoimikunta 
Puheenjohtaja Antti Mustonen 0400 222 710 
Kenttäkelpoisuustoimikunta 
Puheenjohtaja Jari Pekkanen 0400 406 370 
Tiedotustoimikunta 
Puheenjohtaja Hannu Karjalainen 050 549 1822 
Veteraani- ja perinnetoimikunta 
Puheenjohtaja Pertti Rahikainen 0400 259 469 

Yhteistyökumppanit 
Naisten Valmiusliitto ry 
Keski-Suomen Alueneuvottelukunnan puheenjohtaja 
Kaija Koponen  040 542 8456 
Keskustie 29 B 
41520 Hankasalmi

Maanpuolustusnaisten Liiton Keski-Suomen piiri ry 
Puheenjohtaja 
Tiina Ronkainen 0400 577 9336 
Kerkkäkatu 1 A 10 
40530 Jyväskylä 
1. Varapuheenjohtaja                     2. Varapuheenhohtaja 
Leena Hietala    040 416 1250          Tarja Maukonen 050 595 3298 
Heikinkatu 4 A 17                              Antennikatu 47 
40100 Jyväskylä                                40460 Jyväskylä

Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n Keski-Suomen piirin jäsenyh-
distysten puheenjohtajat 
Jyväskylä 
Leena Hietala 040 416 1250 
Heikinkatu 4 A 17 
40100 Jyväskylä 
Keurusseutu 
Elina Tuori-Lahti 040 962 1624 
Kalliotie 9 
42700 Keuruu 
Saarijärvi 
Eija Harju 040 745 4048 
Myllymäentie 1226 
43100 Saarijärvi 
Äänesseutu 
Tarja Maukonen 050 595 3298 
Antennikatu 47 
40460 Jyväskylä

Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö rs 
Asiamies 
Kari Kilpeläinen    040 486 3254 
Härköviidantie 3, 40270 Palokka

Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Hämeen maanpuolustuspiirin 
Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikön päällikkö 
Riku Tenhunen, riku.tenhunen@mpk.fi 040 751 5233 
PL 7, Immolantie 9, 41161 Tikkakoski 
Koulutuspäällikkö KSKOTU ja IPP 
Jukka Särkinen, jukka.sarkinen@mpk.fi 040 561 5774 
Ilmapuolustuspiirin piiripäällikkö 
Kari Janhunen 040 579 1285 
Pehtoorinkuja 5, 62200 Kauhava

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2016
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Asehistoriallisen yhdistyksen ampumapäivä 30.1.

Ari Auvinen (vas.) ja Teijo Himanen tutkivat kenraali Toivo Kytölän 9.00 mm:n Lahti-pistoolia.

Päätoimittajan osumat harjoi-
tusten lopussa.

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

Tourulan Kivääritehtaan perilli-
set r.y. on perustettu vuonna 2010. 
Yhdistyksen perustajissa on pitkä-
aikaisia ase- ja sotahistorian harras-
tajia. Tämäntapaiselle yhdistyksel-
le oli tilausta ja sen perustamises-
sa menikin jokunen kuukausi enne 
kuin se löysi tiensä asianomaisten 
viranomaisten rekistereihin. Yh-
distys on määrittänyt tehtäväkseen 
edistää ase-, varus- ja sotahistorian 
tutkimusta ja vaalia näihin liitty-
vän kulttuuriperinnön ja esineistön 
säilymistä. Yhdistyksellä on myös 
ampumayhdistyslupa. 

Käytännön toiminta sisältää ase- 
varus- ja sotahistoriallista tutki-
musta, näyttelyiden ja esitysten jär-
jestämistä, ampumapäiviä ja alaan 
liittyvää keräilytoimintaa. Yhdistys 
järjestää lähes vuosittain tutustu-
mismatkoja sotahistoriallisiin koh-
teisiin. Kokousrutiinit pitävät si-
sällään kaksi vuosittain pidettävää 
kokousta. Yhdistyksen hallitus ko-
koontuu aina tarpeen mukaan.

Tammikuun 
ampumapäivä

Vuoden ensimmäinen ampuma-
päivä 30.1. Armoria Training Cen-

teriin kokosi paikalle yhdeksän 
yhdistyksen jäsentä ja tämän jul-
kaisun päätoimittajan. Toimintaa 
johti yhdistyksen jäsenistä Ari Au-
vinen. Jäsenten mukana ollut ”ka-
lusto” herätti heti kiinnostusta ja 
silmät pitkällä tutkittiin eri mallisia 
Parabellum-pistooleita. Paikalla oli 
niin tykistön kuin laivaston versi-
oita, joista kaikista oli haltijallaan 
aseen ”sukuselvitys” pienintäkin 
yksityiskohtaa myöten: missä val-
mistettu ja minkälaisen polun kaut-
ta ase oli päätynyt harrastajansa 
omaisuudeksi. 

FN ”Baby”
Eräs mielenkiintoisimmista pis-

tooleista oli 6.35 FN ”Baby”. Ky-
seeessä oli niin pieni pistooli, että 
sitä ei ”betoniraudoittajan” käsillä 
pysty turvallisesti käsittelemään. 
Sehän upposi kämmenen sisään 
niin, että normaalia otetta pistoolis-
ta piti soveltaa niin, ettei aseen ylä-
runko olisi hakannut peukalohan-
kaa vereslihalle. Tällaisia pistoole-
ja oli aikanaan metsätyönjohtajilla, 
jotka joutuivat liikkumaan savo-
toilla mukanaan iso määrä käteistä 
rahaa metsämiesten palkkoina. 

Toinen mielenkiintoinen pistooli 
oli Valtion Kivääritehtaan valmis-
tama pulttilukkoinen, kertaladatta-
va vapaapistooliammuntaan suun-
niteltu cal .22 pistooli. Pistoolissa 
oli muotoiltu kahva ja herkkyys-
liipaisin. Vielä tänäkin päivänä 
aseella voisi ampua olympialajia, 
50 metrin pistoolia. Tosin menesty-
minen kilpailussa tuolla välineellä 
vaatisi tajuttoman määrän itseluot-
tamusta ja uskoa omien taitojen ve-
nymiseen yli nykyaikaisten elekt-
ronisten liipaisukoneistojen tarjoa-
maa ylivoimaa vastaan.

Aina pieni kilpailu
Päivän päätteeksi ammuttiin pe-

rinnepistoolikilpailu ennen vuotta 
1945 valmistetuilla aseilla. Tulok-
set muodostuivat seuraavanlaisiksi:

Perinnepistooli/revolveri
valm. ennen vuotta 1945
10 laukausta/ 25 m
 
1  Tapio Paappanen 78 
2  Ari Auvinen             74 
3  Pietu Pollari  72 
4  Marko Juka  68 
5  Jukka Hämäläinen 40 
6  Teijo Himanen  37 
7  Jouko Partanen 35 
8  Alpo Tapperi  32 
  
Vapaavalintainen pist./revolveri
10 laukausta/ 25 m
 
1  Ari Auvinen  92 
2  Tapio Paappanen 77 
3  Marko Juka  77 
4  Jukka Hämäläinen 74 
5  Jouko Partanen 69 
6  Pietu Pollari  67 
7  Alpo Tapperi  59 
8  Teijo Himanen  41 

Kuvassa 9.00 Parabellum ja 
alempana 6.35 FN Baby.

Keski-Suomen Reservipiirien 
ampumatoimikunnan painopis-
teet vuonna 2016 ovat ampuma-
toiminnan edellytysten turvaami-
nen Keski-Suomessa ja maakun-
nallisen tason ampumakilpailujen 
tukeminen. Yksittäisten jäsenten 
SM-kilpailujen osallistumismak-
sujen korvaamista rajoitetaan ja 
säästyneet varat kohdistetaan pii-
rien omien mestaruuskilpailujen 
sekä muiden keskisuomalaisten 
ampumatapahtumien järjestämi-
seen.

Jatkossa SM-kilpailuihin osal-
listuville piirien jäsenille korva-
taan korkeintaan yhden valtakun-
nallisen SM-tason ampumakilpai-
lun kaikkien lajien osallistumis-
maksut/vuosi. Jäsenet päättävät 
itse, mihin kilpailuun haluavat 
korvauksensa käyttää, ja asiasta 
tulee mainita ilmoittautumisen yh-
teydessä. RESUL:n nettisivuilla 
ja Reserviläinen-lehdessä julkais-
tavien virallisten kilpailukutsujen 
lisäksi ampumatoimikunta voi jul-
kaista myös kilpailukohtaisia li-
säohjeita. Kilpailijoiden tuleekin 
seurata piirien nettisivuja mahdol-
listen tiedotteiden varalta.

Ellei muuta ilmoiteta, SM-kil-
pailuihin osallistuvien tulee lä-
hettää riittävin tiedoin (vähintään 
piiri, sotilasarvo, nimi, sarja, syn-
tymäaika, lajit sekä muut järjes-
täjien pyytämät tiedot) varustettu 
ilmoittautumisensa ampumatoi-
mikunnalle vähintään seitsemän 
päivää ennen kilpailunjärjestäji-
en kilpailukutsussa ilmoittamaa 
viimeistä ilmoittautumispäivää. 
Sama takaraja koskee myös mah-
dollisten henkilökohtaisten osal-
listumismaksujen maksamista pii-
rien tileille.

Ampumatoimikunta myöntää 
jatkossa rahallista tukea myös 
Keski-Suomen ampumatapahtu-
mien järjestämiseen. Piirien mes-

taruuskilpailuille tukea myönne-
tään aina 1,5 €/kilpailusuoritus. 
Tuen saadakseen kilpailunjärjes-
täjien tulee toimittaa ampumatoi-
mikunnalle kilpailun lopullinen 
osallistujalista.

Muihin ampumatapahtumiin ja 
-kilpailuihin tuki myönnetään aina 
tapauskohtaisena ja harkinnan-
varaisena. Vapaamuotoiset hake-
mukset tulee pyrkiä lähettämään 
toimikunnalle jo ennen tapahtu-
man järjestämistä. Ampumatoimi-
kunta tekee päätöksen tuen myön-
tämisestä ja tukisummasta seuraa-
vien kriteerien perusteella:

1. Tapahtuman kattavuus 
(piirien jäsenten määrä osallistu-
jissa sekä tapahtuman tarjoama 
mahdollisuus jäsenmäärän kasvat-
tamiseen)

2. Kohderyhmä (tapahtu-
mien toivotaan tavoittavan mah-
dollisuuksien mukaan myös uusia 
harrastajia)

3. Liiton toimintalomake 
(hakevan yhdistyksen tulee olla 
täyttänyt edellisen vuoden toimin-
talomake; tämä vaikuttaa osaltaan 
piirien saamaan tukeen ja ampu-
matoimikunnan budjettiin)

Harkinnanvaraiset tuet myön-
netään hakujärjestyksessä, toi-
mikunnan vuosittaisen budjetin 
rajoissa. Mikäli toimikunta jou-
tuu taloudellisista syistä keskeyt-
tämään tukien jakamisen kesken 
toimintavuoden, asiasta tiedote-
taan piirien nettisivuilla.

Kaikki ilmoittautumiset ja tu-
kihakemukset tulee toimittaa en-
sisijaisesti ampumatoimikunnan 
sähköpostiosoitteeseen ksres.il-
moittautumiset@gmail.com. Tar-
kemmat toimintaohjeet löytyvät 
piirien nettisivuilta. Lisätietoja 
saa tarvittaessa myös suoraan am-
pumatoimikunnan jäseniltä tai pii-
rien toiminnanjohtajalta.

Ampumatoimikunnan ohjeistusta

Tourulan Kivääritehtaan perilliset

EU:n asedirektiiviä kommen-
toitiin jo edellisessä Keski-Suo-
men Maanpuolustajassa (4/2015) 
älyttömänä direktiivihankkeena. 
Eduskunnassa ennen joulua suu-
ri valiokunta oli yksimielisesti jo 
sitä mieltä, että tuliasedirektiiviä 
esitetyssä muodossa ei voida hy-
väksyä. Joulun alla tätä yksimieli-
syyttä ryhtyi sosiaalidemokraattien 
älykkö, kansanedustaja Erkki Tuo-
mioja vahvasti kritisoimaan. Hänen 
mielestään Suomen vastustava linja 
johtuu osaltaan reserviläisliittojen 
ja aseharrastajien harvinaisen on-
nistuneesta lobbauksesta ja heidän 
luomistaan harhakuvista. 

Meilläkö breiviikkejä?
- On äärimmäisen epätodennä-

köistä, että suomalainen ase pää-
tyisi Isis-terroristin käyttöön, ex-
ulkoministeri kirjoitti ja jatkoi: Pal-
jon suurempi riski on, että sellainen 
päätyy jonain päivänä jonkun supi-
suomalaisen breivikin käsiin tuhoi-

sin seurauksin. Tässä pohdinnassa 
Tuomiojalla karkasi mopo käsistä. 
Onneksi tuollaisen käsityksen tyr-
mäsi tuoreeltaan istuva puolustus-
ministeri Jussi Niinistö. – Pohdin-
ta, jossa edes mutkan kautta verra-
taan reserviläisaseiden vastuullisia 
käyttäjiä massamurhaaja Breivi-
kiin, on ala-arvoinen, täräytti Nii-
nistö. Tuomioja puolestaan jatkoi 
näin: - Meillä ei ole tarvetta luo-
da kuvaa, että tämä olisi jotenkin 
oleellinen maanpuolustuskysymys. 
Kertausharjoitukset tai asekunnon 
ylläpitäminen eivät yksinkertaises-
ti voi perustua vapaaehtoisuuteen 
ja omiin aseisiin. Ex-ulkominis-
teri muistuttaa aseellisen voiman-
käytön olevan vain viranomaiselle 
kuuluva tehtävä, joka on syytä hoi-
taa ilman ”kyseenalaisen kotivarus-
telun tuomista Suomeen”.

Harhakuvien oikaisua
RUL:n puheenjohtaja Mikko 

Halkilahti otti Tuomiojan hörhöi-

lyyn hyvin kantaa Reserviläinen 
1/2016 lehdessä. Erkki Tuomioja 
itse luo harhakuvia siitä, että maan-
puolustuskykyymme ei vaikuttaisi 
millään tavoin reserviläisten oma 
ampumaharrastus. Halkilahti ai-
van oikein toteaa, että reserviläinen 
pääsee hyvin harvoin kertaushar-
joituksiin (noin kerran 20 vuodessa 
viimeisen viiden vuoden aikana). 
Sellaisella harjoittelulla ampuma-
taito ei kehity. Tarvitaan omaeh-
toista ja vapaaehtoista ampumahar-
joittelua taidon ylläpitämiseen. 

Tuomiojan unelmavaltio
Tuomiojan edustamaa ideologi-

aa on maailmassa päästy kokeile-
maan. Siitä on siis käytössämme 
tietoa. Hänen ihannevaltionsa kan-
salaisilla ei todellakaan ollut aseita, 
mutta sen kovaotteisilla kurinpito-
organisaatioilla oli sitten sitäkin 
enemmän ja näitä aseita käytet-
tiin häikäilemättömästi jopa oman 
maan kansalaisia vastaan. 

Tämän päivän reserviläinen ei 

halua kehittää Suomea tähän suun-
taan. Sen takia istuvan puolustus-
ministerin, RUL:n ja Reserviläislii-
ton kannanotot ovat olleet onnistu-
neita. Jos olemme olleet hyviä lob-
baajia, niin sehän on otettava kun-
niamainintana vastaan. 

Aseiden säilyttäminen 
kotona

Erkki Tuomiojan esittämä huo-
li reserviläisten aseiden säilyttä-
misestä kotona on myös turha. 
Hän huomauttaa, että Suomessa ei 
ole ”suojeluskuntalaitosta” saati 
”sveitsiläistä miliisireserviä”, jos-
sa aseita olisi tarve säilyttää koto-
na. Suomalainen reserviläinen voi 
hankkia aseensa vain poliisiviran-
omaisen viime vuosina yhä tiuken-
tuneen lupamenettelyn kautta. Lu-
paprosessissa selvitetään hakijan 
harrastuksen aktiivisuus ja sovel-
tuvuus aseen hallintaan aina ase-
lain edellyttämää säilytyspaikan 
turvallisuutta myöten. Tämä ei ole 
uutta kotivarustelua vaan pyrkimys  

säilyttää Suomen puolustuskyvyl-
le erittäin tärkeän vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen toimintakyky.

Suomi ei ole yksin
EU:n tuliasedirektiiviä vastus-

tamassa on muitakin valtioita kuin 
Suomi. Kriittisesti asiaan ovat suh-
tautumassa Bulgaria, Tšekki, Viro, 
Saksa, Liettua, Slovakia, Slovenia, 
Iso-Britannia ja Puola. 

Suomen kriittistä suhtautumista 
on kritisoinut europarlamentaarik-
ko Heidi Hautala. Tämä puna-vi-
hertävien lasien läpi maailmaa kat-
sova Hautala kertoi mielipiteenään 
joulun jälkeen, että Suomi ei saa 
jarruttaa tuliasedirektiivin käsitte-
lyä. Hautalan ideologian mukais-
ta yhteiskuntaa ei olla vielä päästy 
näkemään. Sellaisesta ei ole koke-
musperäistä tietoa. Hän kuitenkin 
katsoo, että asekunnon ylläpitämi-
nen ei voi perustua vapaaehtoisuu-
teen vaan kaikki harjoittelu tulisi 
tapahtua puolustusvoimien aseilla 

ja ampumatarvikkeilla kertaushar-
joituksissa. No näinhän sen tieten-
kin pitäisi olla. Jokainen reserviläi-
nen tietää tämän. Totuus on kuiten-
kin sellainen, että Suomella ei ole 
riittävästi taloudellisia varoja tällä 
hetkellä kouluttaa reserviläisiä niin 
paljon, että ase- ja ampumakunto 
olisi sitä kautta turvattu. Oli hienoa 
nähdä miten Helsingin reserviup-
seeripiirin puheenjohtaja Caspar 
von Walzel tuoreeltaan kommen-
toi ja oikaisi Hautalan harhakuvia 
Helsingin Sanomissa joulukuun lo-
pussa.

Meidän on keskityttävä vaikutta-
misessa faktoihin. Välitetään niitä 
europarlamentin suomalaisedusta-
jille. Oman maakuntamme ”mep-
pi” Henna Virkkunen on lähin ja 
hän on jo ilmaissut kantanaan sa-
man mitä Suomen eduskunnasta on 
lausuttu. Puolustuskykyämme ra-
pauttavaan ajatteluun on reagoitava 
sivistyneen voimakkaasti. 

Aseetko pois? Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Palvelusammuntakisa menossa. Tyylinäyte pistoolilla.
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Toivo Virkkunen siirtyi ajasta 
ikuisuuteen 7. tammikuuta 2016. 
Hän oli syntynyt Lappeenrannassa 
9.9.1921 ja kutsuttiin viimeiseen il-
tahuutoon Keuruulla.

Vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön aktiivi

Virkkuselle ensiarvoisen tärke-
ää oli vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen hyväksi tehtävä toiminta. 
Hän liittyi Keuruun reserviupsee-
rikerhon jäseneksi toimien vuosina 
1955-1960 yhdistyksen sihteerinä 
ja vuodet 1962-1965 puheenjohta-
jana. Myöhemmin hänet nimitet-
tiin yhdistyksen kunniajäseneksi.  
Virkkunen oli Keski-Suomen Re-
serviupseeripiirin puheenjohtaja 
1965-1968,  Suomen Reserviup-
seeriliiton hallituksen jäsen 1965-
1968 ja liittovaltuuston jäsen 1968-
1977. Hänelle myönnettiin Reser-
viupseeriliiton kultainen ansiomi-
tali v. 1967.

Sotapalveluksesta
Virkkunen osallistui 18 vuotiaa-

na vapaaehtoisena talvisotaan pal-
vellen JR 4:ssä ja sodan viimeiset 
viikot Viipurinlahdella osasto Hei-
nosessa. Välirauhan aikana hän 
opiskeli RUK:ssa ja ylennettiin 
vänrikiksi 1.4.1941. Jatkosodassa 

hän taisteli JR2:ssa Kananoja-Nui-
jamaalla ja Räisälässä. Virkkunen 
haavoittui 11.8.1941 räjähtävästä 
luodista vasempaan jalkaterään Sy-
värin voimalaitoksella. 

Virkkuselle myönnettiin neljän-
nen luokan vapaudenristi (Vr4) 
15.9.1941.

Uudelleen Syvärille
Virkkunen astui uudelleen pal-

velukseen 18.1.1943 Pirkinitsissä, 
mistä siirrettiin Syvärin voimalai-
toksen rintamaosalle. Hän haavoit-
tui uudelleen astuessaan miinaan 
2.8.1943 menettäen vasemman jal-
kateränsä ja osan säärtään. Sota-
sairaalassa hän tapasi ensi kerran 
tulevan vaimonsa Mailan joka pal-
veli lääkintälottana. Heidän tiensä 
kuitenkin erosivat puoleksitoista 
vuodeksi kunnes tapasivat sodan 
jälkeen sattumalta Helsingissä Mu-
seokadulla syksyllä 1945. Kihloja 
vietettiin jouluna 1945 ja häät pi-
dettiin keväällä 1946. Lapsista Vir-
pi syntyi v. 1947, Tarja 1948 ja Jus-
si 1950.

Virkkusen haaveena oli opiskel-
la metsänhoitajaksi mutta sotapal-
velus, haavoittuminen ja invalidoi-
tuminen romuttivat unelman. Isän-
maan puolustaminen oli kuitenkin 
tärkeämpi kuin oma ura.

Sodan jälkeen hän perusti Hel-
singissä oman puutavarayrityksen.

Toivo Virkkunen - isänmaallinen mies - in memoriam
Keski-Suomen reserviupseeripiirin puheenjohtaja  1965 - 1968

Maila vaimon valmistuttua ham-
maslääkäriksi perhe muutti Keu-
ruulle vuonna 1951. Virkkunen 
toimi matematiikan ja kemian tun-
tiopettajana Petäjäveden yhteis-
koulussa 1957-1960, Haapamäen 
yhteislyseossa 1960-1962, Keu-
ruun yhteiskoulussa 1962-1966, 
Haapamäen yhteislyseossa 1968-
1974 ja Haapamäen yläasteen tila-
päisenä tuntiopettajana 1974.

Vapaussoturit,  
sotainvalidit, muita 
yhdistyksiä ja 
harrastuksia

Virkkunen oli Vapaussoturien 
huoltosäätiön Keuruun osaston 
puheenjohtajana. Keuruun sotain-
validit yhdistyksen jäsen hän oli 
Keuruulle muutosta lähtien.

Virkkunen oli aktiivinen yhteis-
kunnallisissa asioissa liittyen Keu-
ruun kansallisseuran jäseneksi ja 
myöhemmin Kansalliset senio-
rit yhdistyksessä. Hän toimi Keu-
ruun-Multian kansanterveystyön 
terveyslautakunnan puheenjohta-
jana vuosina 1973-1986.  Kansa-
koululautakunnan johtokunnan jä-
senenä 1969-1974.  

1960-luvulla Virkkunen oli pe-
rustamassa Keuruulle Lions Clu-
bia ja purhjehdusseuraa. Nuoruu-
dessaan hän oli innokas ratsastaja 

ja niinpä hän perusti. Keuruulle 
ratsastusseuran. Hän oli seuran toi-
minnassa mukana aina 1970-luvun 
loppupuolelle saakka. 

Virkkunen oli innokas metsällä 
kävijä kouluttamiensa lintukoirien 
kanssa. Eläkepäivinä löytyi harras-
tusten joukkoon myös golf. Se sai 
kuitenkin jäädä kun fyysisen kunto 
ei antanut sille enää sijaa. Kirjal-
lisuudessa mieluista oli poliittinen 
ja henkilö historia. Musiikkimaku 
suuntautui klassiseen musiikkiin ja 
melodiseen jatsiin.

Kesäisin loma-ajan keidas löy-
tyi Puumalasta Saimaan rannalta. 
Paikka oli erityisen rakas ja mie-
leinen. Syksyisin, talvisin ja keväi-
sin retket veivät 1970-luvulla han-
kittuun erämajaan Lapin Kiilopään 
alueella.

Ystäville Topi
Virkkusella oli hyvin laaja ys-

täväverkosto. Ystävilleen hän oli 
Topi. Hän oli kohtelias herrasmies, 
pidetty ja hauska seuramies, arvos-
tettu ja kunnioitettu henkilö. Toivo 
Virkkunen oli sinivalkoisin värein  
isänmaallinen mies.

Tapio Paappanen
Jaakko KoppinenToivo Virkkunen osallistui itsenäisyyden kuusien istutuk-

seen Keski-Suomen Rykmentissä Keuruulla vuonna 1997.

Keski-Suomen reservipiirien tie-
dotustoimikunta päätti testata kult-
tuurin rajoja ja vierailla Don Gio-
vanni –oopperassa. Toimikunta etsi 
vastausta siihen, löytyykö maan-
puolustuksen ja kulttuurin rajavyö-
hykkeellä yhteys. Tiedossa oli siis 
iloinen yhteentörmäys tai puistatta-
va kulttuurishokki. 

Kulttuuri ja 
ennakkoasenne

Kulttuuri ei ole kollektiivinen 
mielentila, vaan jokaisen taustal-
ta löytyy jokaisen oma kulttuu-

ri-identiteetti. Tavoite 
kulttuurin kokemisessa 
on kuitenkin sama; saa-
da irti tunteita, reaktioi-
ta. Kaikesta kulttuurista 
ei tarvitse pitää ja se on 
kulttuurin suola tai päh-
kinärouhe. Eli se voi ai-
heuttaa kohteesta riip-
puen joko naurunpyrs-
kähdyksiä tai kutisevaa 
ihottumaa. Kumpikin 
reaktio on yhtä oikein.

Ennakkoon asenteel-
linen ihminen miettii, 

että maanpuolustus ja kulttuuri 
kohtaavat vain maanpuolustuskult-
tuurissa ja tavassa ylläpitää Suo-
men puolustuskykyä. Onneksi toi-
mikunta ei ollut asenteellinen, vaan 
moni uskalsi ennakkoon myöntää 
käyneensä oopperassa ja jopa pitä-
neensä siitä.  Toimikunnalta löytyi 
kokemuksia niin Suomen rajojen 
sisältä kuin myös ympäri Euroop-
paa. Tällä kertaa ei tarvinnut men-
nä merta edemmäs kalaan, kos-
ka ooppera jalkautui lähelle, ihan 
omille kulmille.

Maanpuolustus ja ooppera
Oopperan ja maanpuo-

lustuksen väliltä löytyy 
yllättävän paljon yhte-
neväisyyttä, jos teemaa 
alkaa pohtimaan syvälli-
semmin. 

Moni tunnettu ooppe-
ra kumpuaa barokkiajan 
maailmasta, joka oli so-
tainen ja verevä. Don 
Giovanni ei ollut poik-
keus, päinvastoin vah-
vistava sääntö. Ei men-
nyt kauaa, kun lavalla jo 
heilutettiin muskettia tai 
ensimmäinen uhri kuoli 
miekansivallukseen.

Don Giovannissa ih-
misjoukot tiivistyivät 

taustalla massaksi ja se loi vaiku-
telman uhkaavasta, vainoharhai-
sesta joukkohysteriasta. Ooppera-
lava olisi kaivannut maamme puo-
lustajia tai keltaliivisiä järjestyk-
senvalvojia laidoille valvomaan, 
että järjestys olisi pysynyt parem-
min hallinnassa. 

Oopperan loppupuolella Don 
Giovanni juo liikaa viinaa, sam-
muu hautausmaalle ja kutsuu kivi-
patsaan kotiinsa syömään. Suoma-
laisessa kulttuurissa tämä on ihan 
ymmärrettävä tilanne, johon olisi 
voinut joutua kuka tahansa; maan-
puolustaja tai sivari.

Ennakkoasenteista 
oopperan ystäväksi 

Miten hälventää ennakkoasentei-
ta oopperaa kohtaan? Kun on avoi-
min mielin, voi huomata että kult-
tuuri ja shokki ei pakosti tarkoita 
samaa kuin kulttuurishokki.

Ooppera ei ole tiukkapipoisten 
laji, koska se sisältää paljon huu-
moria, tahatonta komiikkaa ja ve-
revää ajankuvaa. Ennen kaikkea la-
valla nähdään vauhdikasta menoa, 
aikamoista sekoilua ja jopa erotiik-
kaa verhoihin kietoutuneena. 

Oopperan kieli ei välttämättä ole 
täysin ymmärrettävää, vaikka kau-
niilta kuulostaakin. Varsinkin kun 
puolessa välissä esitystä tunnistaa 
kielen italiaksi. Onneksi voi puo-
lustautua sillä, että ooppera on suo-
meksi tekstitetty. Jos osaa lukea, 
voi seurata oopperaa.

Ja koska asia ei ole niin vaka-
va, niin antaa sen partnerin nukah-
taa viereiseen pehmeään penkkiin. 
Kuorsaus voi tosin olla hieman 
nolo asia, jos sen tekee kovin ää-
nekkäästi. Eli kannattaa varata vie-
relle luottopakki, joka tönäisee he-
reille, jos ääni nousee aarian ylä-
puolelle. 

Löytyikö oopperan ja 
maanpuolustuksen välille yhteys?

Ennen 16.1.2016 Don Giovanni-esitystä 
laulajat Simo Mäkinen, Reetta Haavisto 
sekä kapellimestari Ruth Kiiski kertoivat 
tunnelmiaan.

Hannu Kivi-Mannila, Eila Keinonen, Eeva-
Kaisa Rouhiainen ja Kari Löfgren kuunte-
levat taiteilijoita ennen esitystä. Teksti: Eeva-Kaisa Rouhiainen

Kuvat: Tapio Paappanen

Päättynyt vuosi 2015 oli 
MPK:lle menestystarina! Tavoit-
teeksi asetettu 74 000 koulutus-
vuorokautta ylittyi 20 %:lla.  KS-
KOTUN osuus tuosta määrästä oli 
4200 koulutusvuorokautta ja osal-
listujia eri kursseilla oli 2500. Näil-
lä tunnusluvuilla myös KSKOTU 
ylitti sille asetetut tavoitteet. Kurs-
sien johtajat, kouluttajat sekä kurs-
sivääpelit vastasivat näiden kurssi-
en toteuttamisesta. Kanssanne oli 
helppo työskennellä ja tulokset pu-
huvatkin puolestaan. Hyvää Työtä, 
kaikki kurssien vastuuhenkilöt!

Menneellä kaudella 
KSKOTU:lla oli kolme merkittä-
vää tapahtumaa, Keski-Suomen 
Maanpuolustusjuhla elokuussa, 
Naisten Valmiusliiton SYYSLEN-
TO – harjoitus syyskuussa, sekä It-
senäisyyspäivän Valtakunnallisen 
paraatin tukikurssi 6.12. Kaikki ta-
pahtumat toteutettiin suunnitellusti 
sekä kurssilaisten palaute oli pää-
sääntöisesti positiivista.  

Uusi alueupseeri – 
Tervetuloa! 

Keski-Suomen Koulutus- ja tu-
kiyksikön vuosi 2016 on jo käyn-
nistynyt täydellä teholla! 

Yhdeksän kurssia on jo toteutet-
tu, osallistujia eri kursseille on ol-
lut yli sata ja koulutusvuorokausia 

on kertynyt tähän mennessä lähes 
kaksisataa! 

Vuoden ensimmäinen suunnit-
telutilaisuus toteutettiin 3.2.2016 
KSKOTU-yksikön tiloissa Tikka-
koskella. Kutsuttuja osallistujia 
saapui tilaisuuteen kolmisenkym-
mentä. Tilaisuuden aikana laadit-
tiin vuoden 2017 alustavatukitarve-
esitys ja se on jo luovutettu Ilmaso-
takoululle ja Keski-Suomen Alue-
toimistolle lausuttavaksi. Samassa 
tilaisuudessa esittäytyi Ilmasota-
koulun uusi alueupseeri Kapteeni 
Jaakko Jäntti. Saamamme alkuvai-
kutelman mukaan yhteistyö hänen 
kanssaan tulee varmasti sujumaan 
yhtä hyvin kuin hänen edeltäjän 
kapteeni Ahti Piikin kanssa. Kap-
teeni Jäntti, tervetuloa tekemään 
kanssamme Maanpuolustustyötä.

Vuoden 2017 suunnitelma vie-
dään lopulliseen muotoonsa kurs-
sinjohtajien kanssa 19.4.2016 
KSKOTU:n suunnittelukokouk-
sessa. Tässä tilaisuudessa laaditaan 
kurssien budjetit sekä viimeistel-
lään vuosi 2017 lopulliseen asen-
toonsa. 

KSKOTUN henkilöstö 
pysyy samana

KSKOTU:n henkilöstö säi-
lyy vielä tämän vuoden ennal-
laan. Riku Tenhunen toimii yksi-
kön päällikkönä, Jukka Särkinen 
jatkaa vuoden loppuun koulutus-
päällikkönä. Koulutuspäällikön 
tehtävään valitaan loppuvuodesta 
uusi henkilö. Valittu koulutuspääl-
likkö aloittaa tehtävän hoitamisen 
1.1.2017. Koulutuspäällikön teh-
tävästä kiinnostuneet voivat ottaa 
yhteyttä Riku Tenhuseen tai Jukka 
Särkiseen.  

Haasteena ammunnat
Kuluvan vuoden suurimpana 

haasteena tulee olemaan ammun-
tojen toteuttaminen. Jyväskylän 
varuskunnan ampumaradoilla ei 

voida ampua kaikkia ampumaoh-
jelmiston mukaisia rynnäkkökivää-
riammuntoja, näin ollen Maakun-
takomppanian tukiasekurssi jou-
dutaan siirtämään Hämeenlinnan 
lähellä sijaitsevalle Panssariprikaa-
tin, Hätilän Ampuma- ja harjoitus-
alueelle. Taktiset- pistooli, kivääri 
ja haulikkokurssit joudutaan joko 
perumaan tai toteuttamaan toisaal-
la. Suureena haaveena onkin, josko 
saisimme joskus myös tänne Tik-
kakoskelle radan jolla voidaan am-
pua myös lyhyiltä etäisyyksiltä niin 
RK:llä kuin pistoolillakin.

Itsenäisyyden juhlavuosi 
jo ensi vuonna

Toimintavuosi 2016 on hieman 
edeltäjäänsä rauhallisempi, erityi-
sen suuria tapahtumia ei ole suun-
niteltu. Onkin hyvä hiukan hengäh-
tää ennen itsenäisyytemme juhla-
vuotta. 

Alustavia suunnitelmia juhla-
vuodelle on jo laadittu. Lisää tietoa 
tapahtumista joita juhlavuoden ai-
kana Keski-Suomessa toteutetaan, 
saadaan maaliskuun lopulla järjes-
tettävässä Keski-Suomen aluetoi-
miston johtamassa suunnittelutilai-
suudessa.

Tutustukaa MPK:n kevään 
2016 kurssivalikoimaan ja il-
moittautukaa kurssille MPK:n 
tietojärjestelmässä!

Toivotan lukijoille turvallista
kevätkautta!

KSKOTU-yksikön päällikkö
Riku Tenhunen

Tavoitteet ylittyivät 20 %

Riku Tenhunen
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Sotiemme veteraanit keräyksen 
aloittamisesta tuli kuluneeksi 10 
vuotta. Keräykseen on ollut mah-
dollista osallistua keräyspaikka-
kunnasta riippuen kaikki veteraa-
nijärjestöjen edustajat ja alussa li-
säksi Rintamanaiset ja Kaatuneit-
ten omaisten liitto. Samaan aikaan 
Sotainvalidien Veljesliiton paikal-
lisosastot tekivät joillakin paikka-
kunnilla omia perinteisiä syyskerä-
yksiään, mutta nykyään Sotiemme 
veteraanit-keräyslupa ei enää sisäl-
lä näitä keräyksiä.

Keräyksen alkuvuosina osa ke-
räystuotosta meni valtakunnalli-
selle järjestötasolle. Sittemmin ke-
räystuotto  kokonaisuudessaan on 
kohdistunut ainoastaan niille kerä-
yspaikkakunnille, missä keräyksiä 
tehdään. Tuoton jakoperusteena on 
keräyspaikkakunnan keräykseen 
mukaan lähteneiden veteraanijär-
jestöjen yhdessä keräyssopimuk-
seen kirjattu jakoperuste. Pääosin 
jakoperusteena ovat olleet veteraa-
nitunnuksen omaavien jäsenten lu-
kumäärä.

Keräykset vähentyneet
Keski-Suomessa keräyksiä teh-

tiin alkuvuosina 26:lla paikkakun-
nalla, nykyään enää 16:lla paik-
kakunnalla. Syynä vähenemiseen 
ovat veteraanien väheneminen ja 
sen myötä yhdistysten lakkautta-
minen, veteraanien kokonaisavun 
tarpeen väheneminen tai joillakin 
veteraaniyhdistyksillä on sen ver-
ran varallisuutta, että ne kykenevät 
tukemaan jäseniään olemassa ny-
kyvaroillaan.

Keräystuoton 
kohdentaminen valvottua

Keräyksen tuoton käyttö on mää-
ritelty tarkkaan Poliisihallituksen 
luvassa. Kerätyt varat käytetään 
edunsaajien eli veteraanien sekä 
heidän puolisoidensa ja leskiensä 
kotona selviytymisen tukemiseen, 
kunto- ja virkistystoimintaan, elin-
olojen ja asumisolojen parantami-
seen, erilaisten apuvälineiden han-
kintaan ja muuhun kotona selviyty-
mistä tukevaan toimintaan. Tuki on 
kohdennettu ensisijaisesti vähäva-
raisimmille henkilöille. Onkin ol-
lut ilo nähdä vanhuksen saavan uu-
det silmälasit tai omaan kotiin saa-
tu pieni remontti tai siivousapua. 
Myös yhteisten virkistystilaisuuk-

sien järjestäminen on tuottanut iloa 
monille.  

Keräyspiiri ja paikkakuntakoh-
taiset keräysorganisaatiot toimivat 
täysin vapaaehtoispohjalta, kenel-
lekään ei ole maksettu palkkoja 
eikä palkkioita. Siten keräyskulut 
kohdentuvat lähes kokonaisuudes-
saan lyhentämättöminä suoraan ke-
räysluvan mukaisesti keräyspaik-
kakunnan veteraanien, näiden puo-
lisoiden ja leskien hyväksi. Varojen 
kohdentamisesta vastaavat vete-
raaniyhdistykset ja sotainvalidien 
osastot ja toimintaa valvoo Poliisi-
hallitus.

Keski-Suomessa ahkerat 
kerääjät ja kansan 
karttuisa käsi

Keski-Suomi on onnistunut ke-
räyksissä mainiosti, kiitos kansan 
karttuisan käden, vuodesta toiseen 
puurtaneiden vapaaehtoisten jouk-
kojen ja puolustusvoimien tuen. 
Keräyspaikkakunnissa keräystä 
johtaneet paikallispäälliköt ovat 
koonneet avukseen mittavan jou-
kon vapaaehtoisia, jotka ovat toi-
mineet keräysten aikana mm varus-
mieskerääjien autonkuljettajina ja 

huollon tehtävissä tarjoten kahvit 
tai iltapala keräysrupeaman päät-
teksi. Lukuisat toimijat ovat jaksa-
neet olla mukana vuodesta toiseen 
koko keräyshistorian ajan, nöytä 
kiitos siitä heille.

Keski-Suomen keräystulos vuo-
sina 2006-2015 on yhteensä 1 619 
026 euroa. Aloitusvuoden 78  856 
euroa on pienin tulos ja paras tulos 
syntyi vuonna 2010, 

225 510 euroa. Kulut, jotka ovat 
aiheutuneet ensisijaisesti kerääjien 
kahvituksista, materiaalin paina-
tuskuluista ja postituskuluista ovat 
vaihdelleet 2,5-5 %.n välillä.

Vaikka kokonaissumma onkin 
mittava, täytyy muistaa, että se on 
koottu kymmenen vuoden aikana 
ja edunsaajia on ollut tuhansia. On 
ollut surullista lukea asiattomia ja 
paikkansa pitämättömiä komment-
teja lehtien palstoilla, joissa on väi-
tetty veteraaneilla olevan runsaasti 
varoja. Totuuden ja tarkat varalli-
suustiedot voi käydä lukemassa ne-
tissä osoitteessa yhteinenponnistus.
fi.

Varusmiesten panos 
merkittävin

Varusmiesten keräystuotto-osuus 
on selkeästi suurin ollen vuosittain 
80-90 % kokonaistuloksesta. Tästä 
on annettava suuri kiitos puolustus-
voimille ja nuorille varusmiehille. 
Reserviläisten keräystulos on va-
jaa 6 %, joskin lukuisat reserviläi-
set ovat toimineet ns automiehinä 
ja huollon tehtävissä, vapaaehtois-
ten naisjoukkojen merkitystä unoh-
tamatta.   

Keräyspiirinä Keski-Suomi on 
ollut 1. sijalla kuutena vuonna pe-
räkkäin ja parina viime vuonna 
”mitalisijoilla”. Jotkin keskisuo-
malaiset keräyspaikkakunnat ovat 
valtakunnan kärkikuntien joukossa 
monilla mittareilla mitattuna. Ke-
räystulokset ovat vaihdelleet paik-
kakunnittain, mutta niiden tarkem-
paan vertailuun ei liene tarvetta, 
koska alueet ovat niin erilaisia.

Tulevaisuus
Nykyinen poliisihallituksen lupa 

on voimassa vuodet 2016-2017. 
Jatkoa on alustavasti luvattu. Myös 
päätukija eli puolustusvoimat on 
luvannut antaa tukeaan jatkossakin. 

Monet keräyspaikkakunnat ovat il-
moittaneet jatkavansa ainakin Suo-
mi 100-juhlavuoteen, jotkin sen 
jälkeenkin. Asia on veteraaniyh-
distysten päätettävissä joskin sillä 
edellytyksellä, että täytyy olla ole-
massa toiminnassa oleva yhdistys, 
jossa on veteraanijäseniä. Ja että 
vapaaehtoisvoimilla on vielä puh-
tia jatkaa. 

Myös puolustusvoimat on luvan-
nut antaa varusmieskerääjiä jatkos-
sakin yllä mainittujen ehtojen täyt-
tyessä.

Esitän parhaimmat kiitokset tuen 
saajien puolesta vuosien ajan toi-
mineille paikallispäälliköille ja hei-
dän joukoissaan toimineille hen-
kilöille, puolustusvoimille, varus-
miehille ja keräykseen varoja anta-
neille tahoille.  

Kari Kilpeläinen
Sotiemme veteraanit  
Keski-Suomen keräyspiirin
piiripäällikkö 

Sotiemme veteraanit -keräystä tehty jo 10 vuotta

Opetusneuvos, reservin maju-
ri Erkki Hautamäki Äänekoskelta 
on vuonna 2005 julkaissut kirjan 
”Suomi myrskyn silmässä”. Kirja 
on omistettu Vilho Tahvanaiselle. 
Hän on toiminut marsalkka Man-
nerheimin salaisena asiamiehenä 
vuosina 1932-1945 ja tuosta ajasta 
Tahvanainen puolestaan kertoo jo 
vuonna 1971 julkaisemassaan kir-
jassa ”Erikoistehtävä”. 

Pohdintaa herättävää 
tarkastelua

Molemmat kirjat voivat heti 
alussa herättää pohdintaa siitä, että 
mihin lähteisiin nojataan. Voidaan 
alkuun heti todeta, että Vilho Tah-
vanainen on ollut itse paras lähde, 
koska hän toiminut em. vuosina 
kaikkein lähimpänä Mannerheimia 
toimien hänen viestien välittäjänä 
ja hänelle saapuneiden sanomien 
koodien avaajana. Vilho Tahva-
nainen laati 1980-luvulla uuden ja 
perusteellisemman käsikirjoituk-
sen, joka perustui hänen laajoihin 
muistiinpanoihinsa kansiosta S-32. 
Tahvanaisen kirja ”Erikoistehtävä” 
sekä mainittu laajempi käsikirjoi-
tus muodostavat Erkki Hautamä-
en kirjan läpi juoksevan ”punaisen 
langan”.

Erkki Hautamäki on käsitellyt 
Vilho Tahvanaisen tietoja hypoteet-
tisina. Niiden totuudenmukaisuutta 
hän on pyrkinyt arvioimaan tutki-
malla II maailmansotaan liittyvää 
muuta lähdekirjallisuutta, ja pitkä-

aikaisen 1994 - 2004 tutkimustyön 
myötä hän on tullut vakuuttuneeksi 
niiden todenperäisyydestä. Varsin-
kin viime aikoina tutkijoiden ar-
vokkaat tiedot ovat tukeneet kan-
sion S-32 asiakirjoihin sisältyvää 
salaista taustapolitiikkaa.

Kansio S-32, jonka tärkeimmäs-
tä aineistosta kootut kolme asiakir-
jakääröä Mannerheim on tammi-
kuussa 1950 luovuttanut president-
ti Paasikivelle, ovat kadoksissa. 
Siitä syystä Mannerheimin luotto-
miehen Vilho Tahvanaisen em. kir-
ja saa keskeisen paikan Hautamäen 
teoksessa. Näin asiasta toteaa pro-
fessori Kent Zetterberg kirjan toi-
sessa esipuheessa. 

Oliko Neuvostoliitolla 
1936-1939 salaiset 
sotasopimukset Englannin 
ja Ranskan sekä myös 
erikseen Saksan kanssa?

Erkki Hautamäen kirjan ydin-
kohtana on pohdinta siitä, että oli-
ko toisen maailmansodan käsikir-
joituksen laatimiseksi Neuvosto-
liitolla kaksi sotasopimusta: toinen 
Englannin ja Ranskan ja toinen 
Saksan kanssa? Marsalkka Man-
nerheim tunsi venäläisen ajattelu-
tavan perinpohjin. Hän oli tehnyt 
ensimmäisen sotilasuransa tsaarin 
Venäjän armeijassa ja lähellä ho-
via. Hänestä kehittyi sellainen kie-
litaitoinen kosmopoliitti, joka ym-
märsi, miten maailmanhistorian 
eri vaiheiden käsikirjoituksia som-

miteltiin, kirjoittaa eversti Erkki 
Nordberg kirjan esipuheessa.

Hautamäki esittelee kirjassaan 
liittoutuneiden 15.10.1939 teke-
män sotasuunnitelman, jonka mu-
kaan ranskalaiset ja brittiläiset jou-
kot miehittävät Tanskan ja Norjan 
sekä Etelä- ja Länsi-Ruotsin ja sito-
vat ruotsalaiset joukot niin, etteivät 
ne kykene auttamaan Suomea, jon-
ka Neuvostoliitto samanaikaisesti 
valloittaisi. Tämä asia tuli Saksan 
tietoon ja saksan politiikka muut-
tui ja 9. helmikuuta 1940 Hitlerin 
päämajassa, jolloin syntyivät muut-
tuneen tilanteen edellyttämät linja-
päätökset.

Eversti Grassmann kertoo asias-
ta seuraavasti: ”Siitä hetkestä läh-
tien, kun saksalaiset olivat saaneet 
tietoonsa länsivaltojen ja Stalinin 
yhteisen sotasuunnitelman ja ai-
kataulun Saksaan suuntautuvasta 
hyökkäyksestä myös Skandinavian 
ja Baltian kautta, oli Saksan sota-
voimien päämajassa alkanut kiirei-
nen vastatoimien suunnittelutyö.”

Kuka oli eversti 
Grassman?

Kyseessä oli tohtori Paul Grass-
man, joka käytti koodinimeä evers-
ti Groesmann. Hän toimi luotettuna 
ja informaatiojournalistina propa-
gandaministeri Göbbelsin alaise-
na. Grassman omasi laajan kielitai-
don (saksa, ruotsi, englanti, venäjä, 
viro, suomi). Hänet siirrettiin 1939 

hoitamaan Saksan Tukholman lä-
hetystön II lehdistöattasean (= eri-
koisagentti) tehtävään kuuluen ul-
koministeri J. von Ribbentropin 
omaan tiedustelupalveluun; Infor-
mation Post III (INF III).

Helmikuu 1940

Everstiluutnantti J. Veltjens, Hit-
lerin kuriiri, saapuu Ruotsin kautta 
ruotsalaisella passilla ja henkilölli-
syydellä varustettuna Suomeen 10. 
helmikuuta 1940 ja ottaa yhteyt-
tä Mannerheimiin. Hän luovuttaa 
marsalkalle kirjeen, jossa on lyhyt 
tiedonanto Saksan jättämästä noo-
tista Neuvostoliitolle kehotuksi-
neen pyrkiä rauhaan Suomen kans-
sa.

Erkki Hautamäki kertoo kir-
jassaan mielenkiintoisella tavalla 
Suomen kohtalon hetkistä talviso-
dan vaikeina aikoina ja Suomen ti-
lanteesta maailman politiikan pyör-
teissä. Kirja tuo lukijalleen mah-
dollisuuden tarkastella sotahistori-
aamme varsin erilaisesta näkökul-
masta. 

 

Suomi myrskyn silmässä

LUENTOTILAISUUS 
JYVÄSKYLÄSSÄ

Erkki Hautamäki luennoi keskiviikkona 23.3.2016 
klo 18 alkaen Jyväskylän Ammattikorkeakoulun au-
ditoriossa. Osoite: Piippukatu 2, Jyväskylä.

Tervetuloa!

Suomi myrskyn silmässä -kirjaa voi ostaa tekijältä
luennon jälkeen.

Tekstit:
Tapio Paappanen
Jarmo Siltanen

Arvi A. Kariston Osakeyhtiön kirjapaino
Hämeenlinna 1971

Tähän asti ei ole tiedetty, että en-
nen sotia ja sotien aikana oli Man-
nerheimin ja Stalinin välillä salai-
nen yhteys. Vilho Tahvanainen, 
joka Mannerheimin henkilökohtai-
sena radio- ja postimiehenä välitti 
sähkeet ja kuljetti tulenarat kirjeet 
Mannerheimilta Stalinille ja päin-
vastoin, on tähän asti pitänyt nämä 
asiat omina tietoinaan. Nyt hän nuo 
valtiosalaisuudet paljastaa – tapa-
usten siirryttyä jo historiaan -  kos-
ka niiden hänen mielestään on tul-

tava ihmisten tietoon. 
Vilho Tahvanainen on syntynyt 

Ilomantsissa 1913 hyvin köyhis-
sä olosuhteissa. Ollessaan metsä-
työmiehenä itäisellä rajallamme, 
hän kaksi eri kertaa paljasti rajan 
takaisten kommunistien Suomea 
koskevat vallankaappaussuunnitel-
mat. Juuri näiden rohkeiden teko-
jensa johdosta hänet kiinnitettiin 
siihen erikoistehtävään, josta hän 
tässä sensaatiomaisessa paljastus-
teoksessaan kertoo.

Vilho Tahvanaisen kirjan takakannesta
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Operaatio Raate
Raatteentien taistelut Suomus-

salmella on ehkä tunnetuin Talvi-
sodan suomalaisvoitto. Ukrainalai-
set lyötiin perusteellisesti noin vii-
kon kestäneissä taisteluissa, jotka 
käytiin ankarissa olosuhteissa pak-
kasen kivutessa aina kolmeenkym-
meneenviiteen asteeseen. Raatteen-
tielle pysäytetty puna-armeijan 44. 
motomekanisoitu valiodivisioona 
kohtasi suomalaiset suksilla liikku-
vat ja olosuhteisiin tottuneet isku-
osastot jotka iskivät yön pimeydes-
tä ja hävisivät nopeasti korven kät-
köihin. Tämä valkoinen kuolema 
herätti kauhua ja pelkoa pakkasiin 
tottumattomissa ukrainalaisissa ja 
divisioonan johdon epäröinti joh-
ti lopulta katastrofiin. Vahva puo-
lustustahto, hiihto- ja metsätaiste-
lukyky ottivat voiton pakkaseen 

jähmettyneestä materiaalisesta yli-
voimasta. Syntyi Raatteentien le-
genda. 

Ajatus syntyi syksyllä 2014
Syksyllä 2014 Maakuntakomp-

panioiden osasto marssi JR50:n 
viimeisen sotaoperaation reitin 
Muoniossa. Tuolloin  heräsi ajatus 
seuraavasta kunniamarssista Raat-
teentielle.  MPK otti harjoituk-
sen ohjelmaansa ja aluetoimiston 
suosiollisella myötävaikutuksel-
la moottorimarssi  Tikkakoskelta 
Suomussalmelle ylitti lähtökyn-
nyksen 5.1.2016 kello 04:30. Hiih-
tomarssi käynnistyi Vuokkijärveltä 
Sanginlammen taistelumaastosta. 
Edellisen viikon suojakelit olivat 
kovettaneet parikymmentä sentti-

sen hangen kantavaksi ja päälle oli 
satanut viisisenttinen pehmeä lumi-
kerros. Antti Leppäkorven johta-
man komentoryhmän tiedustelijat 
lähtivät matkaan kello 12:30 pak-
kasmittarin näyttäessä 25:n asteen 
lukemia. Tarkoituksena oli hiihtäen 
marssia Talvisodan osasto Fager-
näsin suksenjäljissä Honkajärven 
kautta Kololatvikkoon yöksi ja siitä 
edelleen Raatteentien päähän.

Hankalassa maastossa
Heti alussa törmättiin hankalaan 

maastoon ojineen ja kivikkorintei-
neen. Ensimmäisen tunnin aika-
na päästiin vain kilometrin verran 
eteenpäin. Lumen vähäinen määrä 
hidastutti etenemistä ahkion tarttu-
essa vähän väliä kantojen, kivien ja 
mättäiden koloihin. Tunnin hiihdon 
jälkeen tavoitettiin Lohikankaalla 
metsäautotien pohja, jota myöten 
matkanteko nopeutui ja helpottui. 
Lyhyen talvipäivän hämärtyessä 
reitillä vastaan tuli hankalakulkui-
sia taimikoita ja osittain sulia ojia. 
Illan pimentyessä alettiin päästä to-
delliseen Talvisodan tunnelmaan. 
Parikymmenkiloinen rinkka seläs-
sä ahkion vetäminen söi nopeasti 
tottumattomien hiihtäjien voimia, 
vaikka ahkiossa ei ollutkaan kuor-
mana räjähdysaineita ja konekivää-
riä tuhansine patruunoineen. Kun-
nioitus Talvisodan taistelijoita koh-
taan nousi nopeasti entisestään.

Tilanteenarviointia ja 
suunnitelman muutoksia

Kahdentoista kilometrin hiihto-
marssin jälkeen kärki saavutti Hon-
kajärven maaston puoli seitsemän 
aikaan illalla. Pakkasen edelleen 
kiristyessä oli nopean tilannearvi-
on paikka. Kahdeksantoista hen-
gen osasto oli venynyt jo pitkäksi 
letkaksi. Johto teki päätöksen py-
säyttää marssi ja rakentaa tukikoh-
ta Honkajärvelle noin neljä kilo-
metriä ennen ensimmäisen päivän 
tavoitetta. Teltat pystytettiin petä-
jikkökankaalle Honkajärven länsi-
reunaan Purasjoen tuntumaan. En-
simmäinen päivä osoitti heti hiihto-
marssin vaativuuden. Lähes kaikki 
olivat ensimmäistä kertaa suksien 
päällä näille lumille ja myös pak-

kasessa oltiin ensimmäistä kertaa. 
Näiden yhteisvaikutus osoittautui 
haasteelliseksi. Pakkasilmaan tot-
tumattomat keuhkot ja huonosti 
luistavat sukset sekä ahkio, söivät 
nopeasti voimia. Kiristyvä pakka-
nen piti tulivartiomiehet kiireisinä, 
kamiinaan oli syötettävä puuta jat-
kuvalla syötöllä, tästä huolimatta 
oli teltan sisälämpötila kymmen-
kunta astetta pakkasen puolella. 
Olisi tarvittu suurempi kamiina tai 
kaksi sissitelttaa päällekkäin.

Hyisen yön jälkeen tulivartiot 
suorittivat herätyksen kello kuusi. 
Pakkasmittari näytti -33 asteen lu-
kemia. Ensimmäiset kolme kurs-
silaista ilmoittivat, etteivät pysty 
terveyssyistä jatkamaan marssia. 
Keuhkoputkentulehdus riskiä ei 
luonnollisestikaan haluttu ottaa. 
Huoltoauto tilattiin läheiselle tielle 
ja keskeyttäneet pääsivät huoltopis-
teelle Raatteen Majataloon. Johdol-
la oli jälleen uuden tilannearvion 
paikka. Harjoituksen johtaja Mika 
Pakkanen ja pääkouluttaja Perttu 
Hietanen päättivät ottaa käyttöön 
suunnitelma B:n, jonka mukaan 
reitti kääntyisi Honkajärveltä suo-
raan Raatteentielle Likoharjun ja 
Purasjoen taistelumaastoihin Tal-
visodan Osasto Fagernäsin reittiä 
seuraten. Marssi jatkui kellon näyt-
täessä seitsemän neljäkymmentä. 
Kärkeen siirtyi Mikko Liljeroosin 
johtama Suomenselän komppanian 

Maakuntakomppanioiden hiihtomarssi Raatteentielle 4.-7.1.

taistelijoista koostuva kolmas ryh-
mä. Muutaman kilometrin jälkeen 
oli huoltoauto tilattava uudelleen 
hiihtäjiä noutamaan. ”Kenraali Tal-
vi” osoittautui kovaksi vastustajak-
si. Toiset kolme hiihtäjää siirtyivät 
huolto-osastoon kahdentoista jat-
kaessa kohti Raatteentietä. Osasto 
organisoitiin tässä vaiheessa uudel-
leen ja jaettiin kahteen ryhmään, 
kolmasosa vahvuudesta ja ahkioi-
den vetäjistä oli pois pelistä.

Raatteentiellä
Osasto saavutti Raatteentien hie-

man yhdentoista jälkeen. Kärjessä 
edenneen tiedustelupartion Juha 
Väisänen tavoitti tien Likoharjun 
talon tuntumassa, kohdassa jos-
sa on ainoa säilynyt pätkä vanhaa 
Raatteentietä. Paikalle tullut talon 
isäntä kertoi aamulla lämpömitta-
rin näyttäneen kolmenkymmenen 
viiden asteen pakkaslukemia. Hiih-
tomarssin jatkaminen näissä olo-
suhteissa olisi ollut jo huomattava 
terveysriski etenkin kun kolmasosa 
joukosta oli jo entuudestaan pelistä 
pois. Johto päätti keskeyttää mars-
sin tältä päivältä ja siirtyä Raattee-
seen linja-autolla. Likoharjun ta-
lossa saimme erittäin ystävällisen 
vastaanoton ja pääsimme lämmit-
telemään ja ruokailemaan retki-
muoniamme.

Linja-auton käynnistymis-
tä odottaessamme saimme kuulla 
erittäin mielenkiintoista sotahisto-
riaa talon isännän Raimo Hiltusen 
kertomana. Talon pihalla kasvavan 
pihlajan kohdalla oli ollut kymme-
nen metriä syvä kaivotyömaa jo-
hon neuvostoupseeri oli ratsuineen 
pudonnut. Kaivosta muodostui tä-
män parivaljakon hauta. Vanhoissa 
hirsissä näkyvät luodinreijät todis-
tivat talon säilyneen polttamatto-
mana ja talo oli toiminut mm. pu-
na-armeijan joukkosidontapaik-
kana. Joulukuun alussa 1939 oli 
talonväki lähtenyt evakkoon puna-
armeijan ollessa vain kilometrin 
päässä eikä taloa ehditty polttaa. 
Linja-auto käynnistyi aikanaan ja 
pääsimme tutustumaan Raatteen-
tien päässä olevaan vartioasemaan 
sekä Purasjoen puolustusasemiin.

Kylmä yö puna-armeijan 
asemien etumaastossa

Iltapäivän pimentyessä siirryim-
me Kokkojärven maastoon ja mars-
simme tieltä järven etelärannan 
niemeen. Alueella olivat sijainneet 
puna-armeijan taisteluiden aikaiset 
asemat poteroineen ja asumisku-
oppineen. Talvitoimintaan liittyvi-
en koulutusrastien jälkeen pysty-
timme tukikohdan ja majoituimme 
telttoihin pakkasen hätyytellessä 
edelleen kolmenkymmenenviiden 
asteen lukemia. Illan pimeydessä 
mietimme ukrainalaisten kylmyyt-
tä lämmittämättömissä maakuopis-
saan. Olosuhteiden todettiin olleen 
karmaisevat. Tuona iltana 6.1.1940 

satoja ukrainalaisia paleltui hengil-
tä tässä samassa maastossa taiste-
luiden raivotessa kiivaimmillaan. 

Siilasvuo partiohiihto
Toisen kylmän yön jälkeen pää-

simme tutustumaan Raatteenportin 
erittäin mielenkiintoiseen museoon 
ja lämmittelemään pariksi tunnik-
si. Pakkasmittarin näyttäessä edel-
leen reilun kolmenkymmenen as-
teen lukemia, päätimme  suorittaa 
kolmannen päivän hiihto-osuuden 
partiohiihtoviestinä. Hiihto nimet-
tiin Siilasvuo partiohiihdoksi ja 
ensimmäinen hiihtopartio starttasi 
kymmenen aikaan Kokkojärvel-
tä kohti Kuomasjokea. Viesti ete-
ni suunnitelman  mukaisesti Raat-
teentien laitoja seuraten Kokkojär-
veltä Tyynelään, Karilaan, Hauki-
laan, Kuomasjoelle ja aina Palo-
vaaraan saakka.

Opettavainen operaatio
Hiihtomarssi ja talvitoiminta- 

harjoitus oli erittäin opettavainen. 
Yli kolmenkymmenen asteen pak-
kasessa moni pieni asia korostuu 
ja on käytettävä tarkkaa harkin-
taa. Kylmältä suojautuminen, nes-
teen pitäminen sulana ja moni muu  
seikka vaatii aivan erilaista huomi-
ota kuin pikkupakkasilla.  Paljon 
keskustelua herätti suomalaisen 
sotilaan toimintakyky ja varustus 
Talvisodassa.  Arvostus ja kunnioi-
tus häntä kohtaan nousivat keskus-
telun aiheeksi vähän väliä. Erityi-
sen kunnioituksen saivat kuitenkin 
ne miehet, jotka tiukan paikan tul-
len pysyivät asemissaan, partioi-
vat kylmyydessä pitkiä matkoja ja 
suorittivat rajuja sissi-iskuja tielle 
juuttuneen vihollisen sekaan. 

Vain jotkut näistä sankariteois-
ta ovat säilyneet historiankirjo-
jen avulla jälkipolville. Luutnantti 
Eero Kontulan kolmesataa miestä 
katkaisi Raatteentien Kuomasjo-
ella ja esti puna-armeijan divisi-
oonaa hyökkäämästä Siilasvuon 
joukkojen selkään Suomussalmen 
kirkonkylän taisteluiden aikana. 
Sissipataljoona 1:n partiot tekivät 
Raatteentiellä yli neljänkymme-
nen kilometrin mittaisia päiväpar-
tioita hyisessä pakkasessa. Osasto 
Fagernäsin ja Karin miehet vetivät 
panssarintorjuntatykkejä metsien 
läpi valtavin ponnistuksin. Kolmi-
päiväisen hiihtomarssin jälkeen he-
räsi väistämättä kysymys, olisiko 
nykyajan reserviläisistä vastaaviin 
suorituksiin? Tämä kysymys jäte-
tään lukijan itsensä kokeiltavaksi 
ja ratkaistavaksi. 

Teksti: Perttu Hietanen
Kuvat: Hannu Haapamäki ja 
Perttu Hietanen

Osasto etenee Lohikankaan maastossa.

Kärkipartio Juha Väisänen ja Kimmo Kaipia ovat saavuttaneet 
vanhan Raatteentien Likoharjussa. Pakkasta -33 astetta.  

Ahkiota vedetään ojan yli Sanginlammen maastossa. Vas. Mika Pakkanen ja oik. Pekka Nieminen.
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Keski-Suomen Henkisen 
Maanpuolustuksen liitto 50 vuotta

Sotatila Suomessa – ylimääräis-
ten harjoitusten alusta 1939 Pariisin 
rauhan voimaantuloon 1947 – kesti 
lähes kahdeksan vuotta. Sotien ai-
heuttama inhimillinen kärsimys oli 
mittaamaton, mutta sodat rasittivat 
Suomea myös taloudellisesti. Oli 
selvittävä aluemenetyksistä, siirto-
väen asuttamisesta, sotakorvauk-
sesta ja jälleenrakennuksen vuosi-
kymmenistä.

Toisen maailmansodan jälkeen 
maailma jakautui kahteen suureen 
blokkiin. Suomella oli Neuvostolii-
ton kanssa yhteistä rajaa 1300 km, 
rajalta oli Pietariin alle 200 km, ja 
maamme oli luettu sotaa edeltä-
neessä ns. Ribbentropp-sopimuk-
sessa luettu Neuvostoliiton etupii-
riin. Tästä huolimatta Suomi onnis-
tui jäämään itäblokin ulkopuolelle.

Sodanjälkeinen tilanne korosti 
Suomessa ulkopolitiikan painoar-
voa ja erityisesti puolueettomuuden 
merkitystä. Sisäpolitiikassa toisen 
maailmansodan lopputulos näkyi 

vasemmistopuolueiden ja kommu-
nistisen puolueen vaalivoittoina.

Neuvostoliitto asetti Puolassa 
valtaan kommunistisen hallituksen, 
auttoi kommunistit valtaan Tshek-
koslovakiassa ja kukisti asevoimin 
kansannousun Unkarissa. Vaikka 
Suomi selvisi yli vaaran vuosien, 
maailmanpolitiikan tapahtumat he-
rättivät huolta veteraanisukupol-
vessa. Kykenisikö Suomi olemaan 
henkisesti ja poliittisesti kyllin luja 
torjuakseen Neuvostoliiton mah-
dollisen painostuksen. Huolta he-
rätti erityisesti se, kuinka Neuvos-
toliitto omaksui länsieurooppalai-
sen rauhanliikkeen politiikkansa 
osaksi, vaikka pasifismilla ei ollut 
Neuvostoliitossa minkäänlaista si-
jaa.

Sadankomitea
Suomeen perustettiin vuonna 

1963 yksipuolista aseistariisuntaa 
ajanut Sadankomitea ry, ja järjes-

tön toiminta vakiintui pian myös 
Jyväskylässä. Neuvostoliiton ul-
kopolitiikasta huolimatta kommu-
nistinen aatemaailma ja sen kaut-
ta ymmärretty pasifismi levisivät 
Keski-Suomessa erityisesti Kasva-
tusopillisen korkeakoulun oppilai-
den keskuudessa. Kommunistiset 
rauhankampanjat ottivat silmäti-
kuikseen maanpuolustusjärjestöt, 
joita rauhanpropagandassa pidet-
tiin ”äärioikeistolaisina”.

Henkisen 
maanpuolustuksen 
esiinmarssi Keski-
Suomessa

Keski-Suomen lääni aloitti toi-
mintansa 1.1.1960. Lääninhalli-
tusten eräänä tehtävänä oli huo-
lehtia alue- ja paikallisviranomais-
ten kanssa varautumisesta poikke-
usoloihin. Vuonna 1962 alkoivat 
maaherrojen johtamat alueelliset 
maanpuolustuskurssit, joilla kurs-
silaiset pohtivat toimintaa erilaisis-

sa kriisitilanteissa. Poikkeusolojen 
kirjo on laaja, mutta kriisistä riip-
pumatta oleellista on asenne: usko 
siihen, että varautumalla kansalais-
ten turvallisuus ja hyvinvointi voi-
daan taata vaikeissakin olosuhteis-
sa.

Varautumisasteen ja maanpuo-
lustushengen heikosta kehitykses-
tä huolestuivat Keski-Suomessa 
ensimmäisinä maaherra Eino Pa-
lovesi, radikaalien opiskelijoiden 
keskuudessa työskennellyt apulais-
professori Erkki Lehtinen sekä va-
ratuomari Eero Jauhiainen. Touko-
kuussa 1966 samankaltaiset ajatuk-
set olivat koonneet yhteen 33 hen-
kilöä, jotka perustivat Keski-Suo-
men läänin maanpuolustusyhdis-
tyksen. Yhdistys sai myöhemmin 
nimekseen Keski-Suomen Henki-
sen Maanpuolustuksen Liitto.

Yhdistyksen tarkoituksena oli 
edistää turvallisuusyhteistyötä vi-
ranomaisten, yhdistysten, elinkei-
noelämän ja kansalaisten kesken 
sekä herättää keskustelua maamme 
turvallisuutta koskevista perusky-
symyksistä. Toiminnassa korostui-
vat maanpuolustusta koskevan tie-
don jakaminen sekä maanpuolus-
tustahdon vaaliminen.

Erityisesti maaherra Palovesi piti 
tärkeänä mahdollisimman laaja-
alaista jäsenpohjaa, jotta yhdistys 
olisi kansanvaltainen ja yhdistäi-
si eri kansalaispiirejä. Yhdistyk-
sen alkuvuosina johtokuntaan ha-
ettiin niin ikään kommunistien ja 
Suomi-Neuvostoliitto Seuran edus-
tajia, mutta sellaisia ei siihen saa-
tu. Muissa maakunnissa vastaavat 
yhdistykset ovat asettaneet jäse-
nyyden edellytykseksi alueellisen 
maanpuolustuskurssin suorittami-
nen, mutta Keski-Suomessa tätä ra-
joitetta ei ole tunnettu.

Häirintää
Kun vastaperustettu liitto yritti 

pitää Jyväskylän yliopiston tilois-
sa vuonna 1966 toimintaansa kos-
kevan esitelmätilaisuuden, tilaisuus 

jouduttiin opiskelijoiden häirinnän 
vuoksi keskeyttämään jättämään 
kesken. Myöhemmin samana syk-
synä Jyväskylän Sadankomitea 
kuitenkin sanoutui irti Suomen yk-
sipuolisen aseistariisunnan vaati-
muksesta.

Rauhanliike vastusti henkistä 
maanpuolustustyötä pitäen sitä de-
mokratialle vieraana hankkeena, 
joka maanpuolustustahdon iskos-
tamisen kautta johtaisi vastakkain-
asetteluun. Sadankomitea ja kom-
munistinen pasifismi eivät hyväk-
syneet toimintaa, joka legitimoi 
kotimaista asevarustelua sekä näki 
asevelvollisuuden tärkeänä puolu-
eettomuuspolitiikan välineenä. Sa-
dankomitea arvosteli ja väheksyi 
erityisesti väestönsuojelutyötä.

Liiton toiminta
Liiton ensimmäiset vuodet oli-

vat taloudellisesti ankeita, mutta 
liiton johto keskittyi olennaiseen: 
maanpuolustusta koskevan tiedon 
jakamiseen ja maanpuolustuksen 
tulevaisuuden turvaamiseen. Vii-
denkymmenen toimintavuotensa 
aikana liitto on järjestänyt noin 150 
yleisöesitelmää. Esitelmien aiheet 
ovat käsitelleet Suomen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa, yhteiskun-
nan kriisivalmiutta sekä puolustus-
voimien uudistuksia. 

Varsin usein esitelmissä on käsi-
telty aiheita historiallisesta tai ver-
tailevasta näkökulmasta. Ansio täs-
tä kuuluu erityisesti liiton puheen-
johtajanakin 1970- ja 1980-luvuil-
la toimineelle professori Mauno 
Jokipiille. Osa esityksistä on kos-
kenut yleistä maailmanpolitiikkaa 
sekä maailmanrauhaa. Sotilaallista 
maanpuolustusta koskevia esityk-
siä liiton historiassa on pidetty huo-
mattavan vähän. 

Liiton tiedotustoiminnassa kään-
nyttiin voimakkaasti nuorison ja 
opettajien puoleen etenkin 1970- ja 
1980-luvuilla. Liitto järjesti kirjoi-
tuskilpailuja sekä toteutti opettajil-
le suunnattuja seminaareja. Tähän 

kannusti esimerkiksi niin kutsu-
tun Pirkkalan opetusmonisteen le-
viäminen suomalaisissa kouluissa. 
Moniste oli tarkoitettu historian 
opetukseen ja noudatti marxilais-
ta historian tulkintaa. Sen tiedot 
antoivat varsin totuudenvastaisen 
kuvan Suomen lähihistoriasta ja 
maamme viime sotien syistä.

Neuvostoliiton ja itäblokin ha-
joaminen 1990-luvun alussa vai-
kuttivat ilmapiiriin koko Euroo-
passa. Ennen kaikkea se merkitsi 
avoimempaa keskustelua turvalli-
suuspolitiikasta. Liitto ryhtyi jär-
jestämään turvallisuuspoliittisia 
seminaareja, joissa ovat esiinty-
neet puolustusvoimien komentajat, 
diplomaatit, ministerit ja kansan-
edustajat. Näistä tilaisuuksista ke-
hittyivät yhteistyössä Jyväskylän 
kaupungin, Jyväskylän yliopiston 
ja sanomalehti Keskisuomalaisen 
kanssa Martti Ahtisaari -luennot. 
Luentosarja on osoittautunut me-
nestykseksi. Euroopan turvalli-
suuspoliittinen tilanne ennustaa 
yleisen mielenkiinnon edelleen 
kasvavan tämäntapaisia tilaisuuk-
sia kohtaan.

Rauhantyötä edistetään
Nykyinen Keski-Suomen Hen-

kisen Maanpuolustuksen Liitto 
edistää rauhantyötä, kansainvälistä 
yhteistyötä ja Suomen puolueetto-
muutta. Liitto tukee kaikkia pyrki-
myksiä, jotka tähtäävät kansainvä-
liseen ymmärrykseen ja suvaitse-
vaisuuteen seuraten näissä asioissa 
ulkopoliittisen johdon linjaa. Liiton 
työn tavoitteena ovat suomalaisen 
ja demokraattisen elämänmuodon 
turvaaminen kaikissa olosuhteissa. 
Tämä tavoite pitää 2000-luvulla si-
sällään yleisen asevelvollisuuden 
sekä vapaaehtoisen maanpuolus-
tustyön tukemisen. Liiton perusaja-
tuksen mukaisesti rauhan vaalimi-
nen pohjolassa on samalla maail-
manrauhan puolustamista.

”Me jokainen olemme moniarvoisen Suomen etulinjassa”

Presidentti Martti Ahtisaari pitämässä omaa nimikkoluentoaaan 23.11.2007 Jyväskylän Yliopistolla.

Kuva: Keskisuomalaisen arkisto

Teksti: Martti Porvali

Helmikuun 27. päivänä 1966 ko-
koontui Viitasaarella 37 miestä Vii-
tasaaren Reserviupseereiden silloi-
sen puheenjohtajan reservin majuri 
Arvo Hillun johdolla Viitasaaren 
Sotaveteraanit ry:n perustavaan ko-
koukseen. Pääosa läsnäolijoista oli 
sodan käyneitä miehiä, joilla oli 
selkeä näkemys uuden veteraani-
yhdistyksen perustamisesta. Yh-
distyksen toiminta on alusta saakka 

painottunut veteraanien, heidän 
puolisoiden ja leskien tukemiseen 
monin eri tavoin. Yhdistyksen jä-
senkehitys toiminnan alkuaikoina 
oli varsin suotuisaa, sillä jo vuonna 
1967 jäsenmäärä oli 361, ja vuon-
na 1970 jäseniä yhdistyksellä oli 
460. Nyt yhdistyksen jäsenmäärä 
on 199, joista 45 henkilöä on rinta-
matunnuksen omaavaa. 

Yhdistyksen puheenjohtajana 

on toiminut viimeiset kuusitoista 
vuotta Isto Korhonen. 

Juhlatapahtumat
Juhlapäivä alkoi jumalanpalve-

luksella Viitasaaren kirkossa, jonka 
jälkeen laskettiin seppele sankari-
haudoilla. Sankarihaudoilla puheen 
piti Seppo Viholainen, minkä jäl-
keen esiintyi Viitasaaren Veteraa-
nilaulajat Miia Kuuselan johdolla. 
Juhlaväen kahvitus ja onnittelujen 
vastaanotto oli koulukeskuksessa. 
Varsinainen pääjuhla oli Viitasaa-
ren Areenalla. Juhlassa esiintyivät 
Ilmavoimien Soittokunta Raimo 
Ovaskan johdolla, Viitasaaren Ve-
teraanilaulajat, kansalaisopiston 
laulelmakuoro ja Miia Kuusela.

Tervehdykset
Tervehdyksensä juhlivalle yh-

distykselle toivat Ilmasotakoulun 
johtaja eversti Kimmo Hyvärinen 
Puolustusvoimilta, toiminnanjoh-
taja Vesa Juko Keski-Suomen So-
taveteraanipiiriltä, kaupunginval-

tuuston 1. varapuheenjohtaja Eero 
Pulkkinen Viitasaaren kaupungil-
ta sekä kirkkoherra Antti Hiltunen 
Viitasaaren seurakunnalta. Abi-
turientti Mikaela Ranto toi raik-
kaat ja samalla arvokkaat nuorten 
terveiset juhlivalle yhdistykselle. 
Juhlapuheessaan Sotaveteraanilii-
ton puheenjohtajan Finn-Göran 
Wennström toi esille hyvin toimi-
van yhteistyön Viitasaaren kaupun-
gin kanssa, viime vuonna kaupunki 
tuki sotaveteraaneja 65 000 eurol-
la. Huomionosoituksia jaettiin juh-
lassa yli kymmenelle aktiivisella 
tukijalle ja toimijalle. Päätössanat 
lausui sotaveteraani Alpo Paana-
nen. Kunniavieraina olivat paikalle 
saapuneet veteraanit ja lotat, joiden 
läsnäolo toi erityistä arvokkuutta 
juhlaan. 

Viitasaaren Sotaveteraanit 50 v

Teksti ja kuva:
Kari Hämäläinen

Mikaela Ranto esitti nuorten tervehdyksen.

Jämsän Seudun reserviupseeri-
en puheenjohtajuus vaihtui vuo-
den alusta, kun tehtävän otti vas-
taan res. yliluutnantti Erkki Kainu-
lainen.  Hän työskentelee Jämsän 
kaupungin talous- ja suunnittelu-
sihteerinä.

Kainulainen kävi varusmiespal-
veluksen Karjalan Jääkäripataljoo-
nassa 1977-78. RUK:ssa hän oli 
sissikomppaniassa.

Kainulainen oli pitkään Juuan 

reserviupseereissa ja reserviaikan-
sa kohokohdaksi hän mainitsee yh-
den 1990-luvun kertausharjoituk-
sen, kun sai esitellä harjoituksen 
tilannetiedotuksen helikopterilla 
paikalle ilmestyneelle puolustus-
voimien komentajalle Jan Klenber-
gille.

Reserviupseeritoiminnan lisäksi 
Kainulaisen harrastuksiin kuuluvat 
aktiivinen urheiluseuratoiminta ja 
kotiseututyö.

Erkki Kainulainen
Jämsän Reserviupseerien 
puheenjohtajaksi

Teksti ja kuva:
Hannu Karjalainen
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Tammisunnuntaita muisteltiin ja juhlittiin

Puolustusvoimauudistuksessa  
Pioneeri- ja Suojelukoulu siirtyi 
Pioneerirykmentin lakkautumisen 
myötä Lappeenrantaan. Koulun 
nimi vaihtui Pioneerikouluksi ja se 
vaalii nykyisin lähes kaikkia pio-
neeriperinteitä, joista yhtenä tär-
keimmistä jääkäripioneerien jättä-
mä perintö.

Tästä tunnuksen omaisena merk-
kinä on Pioneerikoulun nykyisen 
koulurakennuksen aulassa tulijoi-
ta tervehtivä Iivari Kaurasen nä-
köishahmo.  Seinälle on kiinnitet-
ty Kaurasen suojeluskuntamiekka 
ja lasivitriinissä on jääkärievers-
ti Kaurasen pioneerilippu, jonka 
Kauranen sai Kymen pioneeripa-

taljoonalta lahjaksi eläkkeelle siir-
tyessään.

Pioneerilippu luovutetaan tule-
vana syksynä yli kymmenen vuo-
den tauon jälkeen alkuperäisessä 
käyttötarkoituksessaan Pioneeri-
koulun kiertopalkintona annetta-
vaksi pioneeritaidoiltaan parhaalle 
kurssinsa päättävälle kadetille.

Iivari Kaurasen läheisiä, Joutsaa 
ja joutsalaisia sekä kaikkia Keski-
Suomen jääkäri- ja pioneeriperin-
teitä vaalivia kunnioittavasti ter-
vehtien ja erinomaista vuotta 2016 
toivottaen.

Pioneerikoulun johtajan sijainen
Kapteeni  Joni Pirinen

Pioneerikoulun tervehdys

Keuruun Rintamaveteraanit ry 50 vuotta

Juhlassa jaettiin Rinramaveteraaniliiton kunniaristit tunnustuksena liiton hyväksi tehdystä työstä.
Ristin saajat Anna-Liisa Hokkanen-Ahola (vas.), Aili Eirilä, Keijo Koivisto ja Jenna Bågeberg. Ristien 
jaon toteuttivat liiton puheenjohtaja Matti Louekoski (toinen oik.) ja piirin puheenjohtaja Pekka Toivo-
nen. Taustalla Hannu Paalimäki.

Nykyisen Keuruun Rintamavete-
raanit ry:n historia alkoi lokakuun 
17. päivänä 1965 Haapamäeltä. 
Yhdistyksen nimi on vaihtunut vii-
desti ennen kuin se 2000-luvulla on 
saanut nykyisen muotonsa. 

Juhlapäivää vietettiin 9.2. satei-
sen harmaana päivänä. Ensin las-
kettiin seppele sankarihaudalle ja 
varsinainen juhla pidettiin seura-
kuntakeskuksessa, jossa puheiden 
lisäksi musiikillisesta annista vas-
tasivat Ilmavoimien Soittokunta 
solisteinaan vuoden 2007 tango-
kuingatar Jenna Bågeberg ja keu-
ruulainen Ami Varjotie.

Romun kerääminen 
varainhankinnan 
pääosassa

Yhdistyksen puheenjohtaja evl 
evp Martti Makkonen kertasi ter-
vehdyssanoissaan yhdistyksen tai-
valta. – Tärkeänä puheenaiheena 
alkuaikoina oli jonkinlaisen eläk-
keen saaminen rintamamiehille. 
Hyvin tärkeää Keuruun alueella on 
ollut hyvä yhteistoiminta muiden 
veteraanijärjestöjen kanssa, ker-
toi Makkonen. Romun kerääminen 
vuosien saatossa on ollut yhdistyk-
sen jäseniä voimakkaasti yhdistävä 
tekijä. – Olemme jokaisessa vuosi-
kokouksessa päättäneet kerätä ro-

mua niin kauan kuin yk-
sikin veteraani on vielä 
joukossamme. Emme 
enää kykene 0,5 tonnin 
kuormiin, mutta kuor-
miin kumminkin, totesi 

puheenjohtaja Makkonen. Lähes 
puolet toimintaan käytettävistä va-
roista veteraanien piti koota romua 
keräämällä. Tätä Makkonen kertoi 
pohtineensa, että onko se ollut oi-
kein?

Keuruun 
rintamaveteraanien viestiä 
50 vuotta

Toimittaja Lea Lerkkasen tuot-
tama kirja sai kiitosta Rintamave-
teraaniliiton puheenjohtaja Matti 
Louekoskelta. – Kirja kuvaa keu-
ruulaisuutta ja paikkakunnalla teh-
tävää rakentavaa yhteistyötä ve-
teraanijärjestöjen kesken, totesi 
Louekoski. Hän aivan oikein ker-
toi, että historiikin valmistumisen 
vaikeudet ovat työn aloittamisessa 
ja sen lopettamisessa. Nyt kun his-
toriikki oli tullut maaliin, historia-
työryhmä sai ansaitut liittotason 
kiitokset. Anna-Liisa Hokka-

nen-Ahola yhdes-
sä Martti Makkosen 
kanssa laskivat sep-
peleen Keuruun san-
karihaudalla. 

Sivun tekstit:Tapio Paappanen
Kuvat: Tapio Paappanen ja
Joutsan Seudun reserviläiset

Tammisunnuntain Kilta palkitsi tietokirjailija Kimmo Sorkon (oik.) päiväjuhlassa 31.1. luovuttamal-
la hänelle Vapaussodan Perinneliiton Sinisen ristin. Taustalla myhäilevät Jouni Reinikainen (vas.) ja 
Mikko Strang.

Jääkäriliikettä ja eversti IIvari Kaurasta muisteltiin Joutsassa

Joutsassa vietettiin kansalais-
juhlaa 10.1. teemana jääkäriliike ja 
paikkakunnalta jääkäriksi lähtenyt  
Iivari Kauranen.

Kauranen kävi kansakoulun ja 
kirjoitti ylioppilaaksi yksityisop-
pilaana Viipurin suomalaisesta ly-
seosta vuonna 1923. Hän suorit-
ti Sotateknillisen kurssin vuosina 
1927–1929 ja kasvatusopin tutkin-
non Jyväskylän Kasvatusopillises-
sa Korkeakoulussa vuonna 1949 ja 
auskultoi matematiikassa ja luon-
nontieteissä. Hän auskultoi mate-
matiikassa ja luonnontieteissä Tyt-
tönormaalilyseossa ja suoritti sa-
malla kielikokeen vuonna 1950.

Maatalosta jääkäriksi
Kauranen toimi maanviljelijänä 

ennen liittymistään vapaaehtoise-
na Saksassa sotilaskoulutusta an-
tavan jääkäripataljoona 27:n pio-
neerikomppaniaan 28. tammikuu-
ta 1916. Hän otti osaa taisteluihin 
ensimmäisessä maailmansodassa 
Saksan itärintamalla Misse-joel-
la, Riianlahdella ja Schmardenissa 
sekä Aa-joella.

Kauranen saapui Suomeen (Vaa-
saan) jääkäreiden pääjoukon muka-
na varavääpeliksi ylennettynä 25. 
helmikuuta 1918. Hänet komennet-
tiin vapaussotaan joukkueenjohta-
jaksi ensin 2. jääkärirykmentin 12. 
jääkäripataljoonan 2. komppani-
aan. Komppanian päällikkönä hän 
toimi 28. maaliskuuta – 14. huhti-
kuuta 1918 ja 23. huhtikuuta – 29. 
toukokuuta 1918. Vapaussodan 
taisteluihin hän otti osaa Kalevan-
kankaalla Tampereella, Kauksa-
mossa, Kivennavalla ja Raivolassa 
sekä Inon saartoon.

Palvelus puolustusvoimissa
Kauranen siirrettiin 12. heinä-

kuuta 1918 Pioneerikoulutuspatal-
joonan 3. komppaniaan. Kun Pio-

neerikoulutuspataljoona aikanaan 
jaettiin Kauranen joutui Pioneeri-
pataljoona 1:een. Pataljoonassa hän 
toimi joukkueenjohtajana ja nuo-
rempana upseerina sekä 1. tammi-
kuuta 1921 alkaen neljännen ja 16. 
elokuuta 1921 alkaen toisen komp-
panian päällikkönä. 

Seuraavaksi Kauranen määrät-
tiin 6. kesäkuuta 1923 alkaen nuo-
remmaksi upseeriksi 3. komppani-
aan, missä hänestä tuli komppani-
an päällikkö 1. tammikuuta 1924. 
Pataljoonan aliupseerikoulun joh-
tajaksi hänet määrättiin 1. tammi-
kuuta 1925. Kauranen toimi opet-
tajana Reserviupseerikoulussa 24. 

lokakuuta 1923 – 4. marraskuuta 
1926 välisen ajan ja Taistelukou-
lun komppanianpäällikkökursseilla 
vuosina 1929 ja 1930 sekä 3. Divi-
sioonan pioneerikurssien johtajana 
vuosina 1926 ja 1927. 

Kauranen osallistui talvisotaan 
Pioneerikoulutuskeskuksen pääl-
likkönä Korialla, missä tehtävässä 
hän jatkoi aluksi myös välirauhan 
aikana. Hänet siirrettiin myöhem-
min 4. Armeijakunnan pioneeriko-
mentajaksi. Jatkosodan puhjettua 
hänet komennettiin 7. Armeija-
kunnan pioneerikomentajaksi ol-
len tehtävässä vuoteen 1943 saak-
ka osallistuen taisteluihin Laatokan 

Jääkärieversti Iivari Kauranen 
syntyi 30.7.1896 Joutsassa.

Kansalaisjuhlan yleisöä Joutsassa 10.1.2016.

Karjalassa, Äänislinnassa ja Kar-
humäessä. Rintamalta hänet ko-
mennettiin vuonna 1943 Päämajan 
Pioneeriosaston 1. pioneeritarkas-
tajaksi, ollen tehtävässä sodan lop-
puun saakka. Sotien jälkeen hänet 
siirrettiin pataljoonan komenta-
jaksi Pioneerirykmenttiin. Puolus-
tusvoimista Kauranen erosi vuon-
na 1946 ja siirtyi Pohja-Yhtymän 
aluetarkastajaksi Joutsaan. 

Sodan jälkeen
Myöhemmin sotien jälkeen hän 

toimi Joutsan Yhteiskoulun mate-
matiikan opettajana aina vuoteen 
1966 saakka. Joutsan holhouslau-
takunnan puheenjohtajana hän toi-
mi vuosina 1948–1951 ja Joutsan 
seurakunnan kirkkohallintokunnan 
jäsenenä vuosina 1948–1958.

Tammisunnuntain killan juhlail-
lalliselle osallistui 130 vierasta. Il-
lan juhlapuheen piti kenraalimajuri 
evp Kalervo Sipi. Hän toi puhees-
saan esiin tammisunnuntain kipeät 
muistot edellisten sukupolvien pe-
loista, toiveista ja odotusten täytty-
misestä. Nuoremmalle sukupolvel-
le vuoden 1918 tapahtumat alkavat 
olla jo kaukaisia. Niistä on ehkä lu-
ettu, mutta vieraantumista on jo ta-
pahtunut. Siihen on kenraalimajuri 
Sipin mukaan vaikuttanut paljon 
yksipuolinen uutisointi ja 1960-lu-
vun radikalismi.

- Vapaussotaa tulkitaan vieläkin 
hyvin monin tavoin, totesi Sipi.

Suomen itsenäistymisen tapah-
duttua 6.12.1917 nuorella valtiolla 

ei ollut käytössään minkäänlaista 
järjestyksenpitovoimaa. Ääriva-
semmisto ehti ensin perustamaan 
punakaarteja. Kun vasemmisto kär-
si syksyllä 1917 vaalitappion, niin 
vaihtoehdoksi jäi aseellinen vas-
tarinta ja Helsingin työväentalolle 
sytytettiin punainen valo vallanku-
mouksen alkamisen merkiksi. Val-
tion johdossa suojeluskunnat julis-
tettiin hallituksen joukoiksi, joiden 
ylipäälliköksi nimitetty Manner-
heim ryhtyi tammikuun 27. ja 28. 
päivän välisenä yönä riisumaan 
aseista Etelä-Pohjanmaan vahvo-
ja venäläisvoimia. – Vapaussodan 
oppi on, että kansakunnan on aina 
luotettava itseensä ja huolehdittava 
puolustuksestaan, kiteytti kenraali-

majuri Sipi kantansa va-
paussodasta.

Uutta historiatietoa

Jussi Nuorteva puhui päivä-
juhlassa. Hän nosti esiin Suomen 
kenraalikuvernööriksi 6.12.1905 
nimitetyn todellisen salaneuvok-
sen Nikolai Gerardin. Hän on jää-
nyt Suomen historiankirjoituksessa 
kutakuinkin kokonaan pimentoon. 
Suurin syy siihen on, että hän toi-
mi virassa vain kahden vuoden ja 
kolmen kuukauden ajan – helmi-
kuuhun 1908 saakka. Toinen syy 
on ollut,  että taistelu Suomen au-
tonomiasta laantui hänen aikanaan. 
Gerard oli ainoa kenraalikuvernöö-
ri, jolla ei ollut sotilastaustaa. Hän 
oli juristi ja hän oli liberaali. 

Nikolai Gerard oli Suomen ystä-
vä. Hän on kuvannut suunnitelmi-
aan joulukuussa 1905 mm. näin: 
Heti alkuun tein päätöksen, että 
Suomelle on annettava kaikki, mitä 
marraskuun 4. päivän manifestissa 
luvattiin – annettava vilpittömästi 
ja epäröimättä, ilman viivyttelyä 
ja vastapyyntöjä, saati sitten vaa-
timuksia. Kerroin tämän ajatuksen 
keisarille, ja hän ilmaisi sille täy-
den tukensa.”

Kenrmaj evp Kaler-
vo Sipi (vas.) puhui 
iltajuhlassa ja Jussi 
Nuorteva (oik.) päi-
väjuhlassa. Keskel-
lä kiltavanhin Jorma 
Lempinen.
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Tulkkina ihmisen ja tietotekniikan välissä 
www.relator.fi

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

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

– Vakaasti väylällä –

Keski-Suomen reserviupseeri-
piiri luovutti 21.1. Ilmavoimien 
RUK 100 –kurssin priimuksel-
le upseerikokelas Juhana Rajalal-
le RUL:n kunniamiekan n:o 473. 
Miekan luovuttajina toimivat piirin 
varapuheenjohtaja Kari Hämäläi-
nen ja piirin toiminnanjohtaja Ta-
pio Paappanen.

Hyvä sodan ajan johtaja
Kari Hämäläinen otti miekan 

luovutuspuheessaan esille 1990-lu-
vulla Reserviupseeriliiton tutki-
muksen, jossa sotiemme veteraa-
neilta kysyttiin millainen on hyvä 
sodan ajan johtaja? - Näiden kyse-
lyyn vastanneiden sodan käynei-
den miesten mielestä hyvä johtaja 
on rohkea, rauhallinen, pitää mie-
histään huolta, hänellä on kyky teh-
dä päätöksiä vaikeissakin tilanteis-
sa, antaa selkeitä käskyjä, on esi-
merkkinä muille, on luotettava ja 
tasapuolinen. 

- Varsin vaativia ominaisuuksia, 
totesi Hämäläinen ja jatkoi. - Oma 
isänikin, reservin kersantti, ryh-

mänjohtaja, jo edesmennyt, vastasi 
tähän kyselyyn. Hänen mielestään 
tärkeää oli luottaa omaan johta-
jaan. Kun tiedettiin, että kovassa-
kin paikassa joukkueen johtaja toi-
mi järkevästi ja ammattitaitoisesti, 
hänen johdollaan mentiin minne 
käskettiin. Isäni joukkueenjohta-
ja oli taistelussa lähellä miehiään, 
samassa vitjassa heidän kanssaan, 
antoi käskyjä, tuki ja ohjasi siinä 
vieressä. Hän oli läsnä vaikeissakin 
paikoissa, ja johti joukkoaan edes-
tä. Sotatöihin lähdettiin usein käs-
kyllä: perässä mars seuratkaa! Sii-
näpä sitä johtamisen mallia meille 
kaikille, kertoi Kari Hämäläinen.

Kurssista kokemuksia 
- Tiivis reserviupseerikurssi on 

nyt teillä takana päin. Siihen mah-
tuu monenlaisia tilanteita, hyviä 
hetkiä, mukavia kavereita, onnistu-
misia, samoin väsymystä, ärtymys-
tä, pieleen menneitä juttuja. Olet-
te tavanneet erilaisia kouluttajia ja 
suorittaneet monenlaisia tehtäviä. 

Hyvä johtaja on rohkea ja rauhallinen 
Teitä on hiostettu ja hiottu sekä 
testattu. Kaiken kaikkiaan, olette 
saaneet roppakaupalla elämänko-
kemusta. Voitte olla ylpeitä saavu-
tuksestanne, reserviupseerikurssin 
suorittamisesta. Se on arvostet-
tu pääoma työelämään. Onnitte-

len teitä kurssin läpäisemisestä ja 
ylennyksen johdosta, päätti Kari 
Hämäläinen puheensa.

Kari Hämäläinen (vas.), Tapio Paappanen ja Juhana  Rajala.

Teksti: Tapio Paappanen
Kuva: Ilmasotakoulu

KEVÄTKOKOUSKUTSU
Tikkakosken reserviläisten kevätkokous 9.4.2016 klo 18 Päällystö-
kerholla. Sauna päällä klo 16 alkaen. Listalla sääntömääräiset asiat 
sekä reserviläisliiton mallisääntöjen mukaiset tarvittavat sääntömuu-
tokset. Esityslistalla myös auton osto. Johtokunta.

Kovan onnen osasto, Kevyt 
Osasto 6 1941–1942. Kimmo Sor-
kon historiateos kertoo Petäjäve-
dellä perustetun osaston sotatai-
paleesta. Se perustettiin hieman 
ennen jatkosodan alkua, kesäkuun 
puolivälissä 1941. Kevyt Osasto 
joukon nimenä voi johtaa ajatukset 
harhaan. Saattaisi luulla, että sen 
rooli sodassa on jotenkin kevyt ja 
helppo. Todellisuus oli kuitenkin 
toista. Noin pataljoonan vahvuinen 
osasto joutui toteuttamaan lukuisia 

tiedustelutehtäviä ja koukkauksia 
vaikeissa maastoissa, joiden rasit-
tavuus oli vertaansa vailla. Kovat 
paikat olivat aina lähellä vihollisen 
vaikutusta.

Tarinoita, tappioita ja 
uutta valokuvamateriaalia

 Pääosin pyörillä liikkunut jouk-
ko koki jatkosodan hyökkäysvai-
heessa kovat tappiot Laatokan Kar-

jalassa.  Osaston perustamispaikka 
oli Kintaus. Miehistön pääosa tuli 
Petäjävedeltä ja Uuraisilta. Osa 
miehistä oli reserviläisiä, jotka oli-
vat olleet jo talvisodassa Taipaleen 
puolustuslohkolla. Tietokirjailija 
Kimmo Sorko on selvittänyt jou-
kon vaiheita jo vuonna 1996 oma-
kustanteena julkaisemassaan kir-
jassa. Tekstin osalta se on lähes 
identtinen nyt julkaistavan teoksen 
kanssa. 

Kovan onnen osasto –teos pitää 
sisällään lukuisan määrän uutta ku-
vamateriaalia, jonka saanti on tul-
lut helpommaksi sen jälkeen kun 
SA-kuvasto tuli kaikkien saatavil-
le. Lisänä on teoksen tekijöiden 
viime vuosina Karjalaan suuntau-
tuneiden matkojen aikana otetut 
valokuvat taistelumaastojen nykyi-
syydestä. Kerronta etenee sujuvasti 
ja Kimmo Sorko on taitavasti käyt-
tänyt perinteisen sotahistorian lisä-
nä hyytäviä ja humoristisia tarinoi-
ta. Historiahan on  loppujen lopuksi 
tarinoita. 

Sotaan lähtö jäi mieliin
Kovan onnen osaston sotaan läh-

tö oli mieleenpainuva. Kintauden 
asemalle kokoontunut joukko saat-
toi aavistaa Saksan avun jo ennen 
rintamalle lähtöä. Nimittäin ase-

man yli lensi raskas saksalainen 
pommikone luoteesta kaakkoon.  
Keuruun Haapamäeltä kotoisin ol-
lut vänrikki Ilmari Vaissi muisteli, 
että edessä uskottiin olevan ”pie-
nen kahakan”. ”Saksa oli vallan-
nut runsaan vuoden aikana lähes 
puoli Eurooppaa, tosta noin vain”.  
Yhdeksän kuukautta kestänyt so-
tataipale vei Kevyt Osasto 6:sta 86 
miestä kaatuneina. Osaston sotatai-
paleen yhteyteen sattui myös maju-
ri Adolf Ehrnrooth. Hän haavoittui 
vaikeasti samoissa taisteluissa kes-
kisuomalaisten miesten kanssa. 

Arvoteos
Kevyt Osasto 6 1941-1942 lie-

nee ainoa näistä sodan ajan kevyis-
tä osastoista kirjoitettu historiateos. 
Olemme jälleen kerran saaneet tie-
tokirjailija Kimmo Sorkon toteut-
tamana arvokkaan kirjan maakun-
tamme sodan ajan joukoista. Kirjan 
tekeminen on aina iso haaste. Par-
haimmat onnittelut koko ryhmäl-
le, joka on ollut Kimmo Sorkon tu-
kena kirjan tekoprosessin aikana. 
Teos kuuluu ehdottomasti jokaisen 
sotahistorian harrastajan kirjako-
koelmiin.

Kevyt osasto ei ollut mikään ”lepokoti”

Kimmo Sorko Kuokkalan kartanossa  uuden kirjan julkistamisen 
hetkellä 19.12.2015.

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

 

PIRKANMAAN LEHTIPAINO OY

SATA-PIRKAN PAINOTALO OY

Kirjan julkistamistilaisuutta seuraamaan tulleita henkilöitä.  Kirjaa voi tiedustella Mikko Strangilta, puh. 050 5399507.

Tammisunnuntain killan kansalaisjuhlan Jussi Nuortevan
 juhlapuhe on kokonaisuudessaan luettavissa piirien
verkkosivulta: www.ksrespiirit.fi

Arvoisa lukija? 

Seuraa myös Facebookia. 
Keski-Suomen Maanpuolustaja on myös siellä.
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Ääneseudun Maanpuolustusnaiset

" Nätti kasa",  "osuma penkassa"  –   tunnelmaa ampumaradalta

Aktiivista toimintaa

Loukut valmiiksi Lohtaja, 
täältä tulee WilliMinkit!

Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piirin jäsenyhdistysten esittelyssä

       Maanpuolustusnaisten toimintakalenteri www.ks-respiirit.fi sivuilla!

WilliMinkkien tarina sai alkunsa 
vuonna 2010 kun Koppelo-jotos 
järjestettiin Sumiaisten Kangas-
lammella.

Tuolloin kolme Minkkisen ser-
kusta Maarit, Mervi ja Maiju ah-
tautuivat siniseen kuplavolkkariin 
ja lähtivät reput pakattuina kohti 
tuntematonta. Kaikkia jännitti ja 
kaikki oli ihan uutta. Kukaan ei 
tiennyt mihin sitä oltiin lähdetty.
Maaritin isä oli tytöt ilmoittanut 
kisoihin nimellä Villi Minkit.

Jo ensimmäisen päivän jälkeen 
peli oli selvä, Minkit olivat me-
nettäneet sydämensä jotokselle, 
sen tunnelmalle, luonnolle, ihmi-
sille ja mukaville tehtäville. Siitä 
lähtien tuo arvaamaton lauma on 
kerääntynyt keväisin yhteen ja 
lähtenyt jotostelemaan aina kun 
ovat kynnelle kyenneet.

Joukko on aika ajoin saanut 
vahvistuksia ja nyt viime vuosina 
mukana on roikkunut Wickstran-
din Piia jonka nimestä W-kirjain 
siirtyikin nimeen pysyvästi.

Tämän vuoden valtakunnalli-
nen naisten Vattaja-jotos järjeste-
tään Lohtajalla 14.-15. toukokuu-
ta. Keski-Suomen sydänmailla 
WilliMinkit jo ruopivat lähtö-
kuopissaan. Pian on taas käsillä se 
hetki kun heidät päästetään irti 
ja uusien tehtävien kimppuun. 
Koko vuosi on odotettu, jänni-
tetty ja hieman pelättykin mitä 
ansoja tällä kertaa heidän tielleen 
on viritetty.

WilliMinkkien kisataktiik-
kaan kuuluu hyvin valmisteltu 
ennakkotehtävä, hurtti huumori 
ja iloinen mieli. Tehtäviä suorite-
taan pilke silmäkulmassa ja leik-

kimielellä, tosin on sitä joskus 
juostu veren maku kurkussa ja 
hikikarpalot ohimoilla.

Rastitehtäviä on ollut vuosien 
varrella laidasta laitaan, hausko-
ja, haasteellisia ja helppoja. Mut-
ta mahtuu mukaan myös vähem-
män mieluisia tehtäviäkin.

Jokainen reissu on ollut omal-
la tavallaan mieleen painuva ja 
mukavia muistoja on tarttunut 
turkkiin jokaiselta jotokselta.

WilliMinkit kannustavatkin 
kaikkia naisia lähtemään mu-
kaan jotoksille. Jo yksi kerta voi 
riittää hullaantumaan lajiin. 

Tervetuloa mukaan, nähdään  
jotoksilla!

                       
Terveisin WilliMinkit

On kolea kesäkuinen torstai-ilta. 
Ääneseudun reserviläisten järjes-
tämiin pienoispistooliammun-
toihin on kokoontunut kirjava 
joukko lajin harrastajia. Pääasi-
assa porukka koostuu kokeneista 
konkareista, mutta on joukkoon 
eksynyt pari maanpuolustusnais-
takin, jotka vasta muutama vuosi 
sitten hurahtivat lajin saloihin. 
Vaikka ikähaarukka on suuri 
niin silti tunnelma kisapaikalla 
on rento ja välitön.

Kilpailunjohtaja kertoo sään-
nöt ja ohjeistaa lataamaan viidel-
lä patruunalla. Kun kaikki ovat  
valmiina hän antaa luvan ampua 
5 koelaukausta, jonka jälkeen 

alkaa 60 laukauksen kilpailu. 
Jokaisen sarjan jälkeen kilpaili-
jat irroittavat lippaat ja laskevat 
aseet pöydälle. Sen jälkeen siirry-
tään kirjaamaan tulokset ja osu-
vimmat kommentit, mm. "nätti 
kasa", "osuma penkassa" tai " Mi-
ten tässä voi olla vain yksi musta"? 
On hienoa nähdä kuinka vuosia 
kilpailuissa käyneet mestarit am-
puvat sieviä kasoja mustalle ja 
ylittävät 500 p rajapyykin, mutta 
hienolle tuntuu myös silloin kun 
itse onnistuu parantamaan omaa 
tulostaan.

Ampuminen on laji jossa jokai-
seen laukaukseen on keskityttävä 
ja jokainen liipaisimen puristus 

on tehtävä tarkkaan harkiten. Se 
vaatii täydellistä keskittymistä ja 
ympäristön pois sulkemista suori-
tuksen ajaksi. Siksi se onkin hyvä 
pakokeino arjen kiireistä.

Kesäisin ammuntoja järjeste-
tään Kangashäkin Paukkulassa 
joka toinen torstai ja talvisin har-
joitukset jatkuvat kahdesti vii-
kossa Äänekosken maapohjahal-
lilla ilma-aseilla. Maanantaisin 
on myös lapsilla ja nuorilla mah-
dollisuus tulla kokeilemaan ilma-
kivääriä.Mukaan voi tulla kuka 
vain lajista kiinnostunut, koskaan 
ei tiedä vaikka ruutikärpänen pu-
raisisi ja laji veisi sydämesi.  

 - Maarit Minkkinen

Mennyt vuosi oli monellakin tavalla toimintarikas. Tapahtumat mm 
veteraaninaisille hemmottelupäivän merkeissä, jäsenilta Etelä-Konne-
veden kansallispuistoon, Elorieha, Sotaveteraanien keräystapahtuma, 
ammuntaharjoitukset ja -kilpailut täyttivät suuren osan yhdistyksem-
me toiminnasta. Tämän lisäksi yhdistyksellämme oli juhlavuosi ja 
Ääneseudun maanpuolustusjärjestöjen juhlavuoden päätapahtumana 
yhdistykset järjestivät 24.10. koko perheen viihdekonsertin Suolahti-
salissa. Vuoden viimeisenä tapahtumana oli FT Kirsi-Maria Hytösen 
luento "Väsymystä ja iloa, muistoja naisten työstä talvi- ja jatkosotien 
aikana". Vuosi päättyi jouluaaton kunniavartioon sankarihaudalla Ää-
nekosken kirkkomaalla.

Ääneseudun maanpuolustusnaiset ry:n 56 toimintavuosi on alkanut 
virkeästi.  Yhdistyksen järjestäytymiskokous oli tammikuussa:

Puheenjohtajana ja jäsen•	 rekisterinhoitajana 
 jatkaa Tarja Maukonen
varapuheenjohtajana Maarit Minkkinen•	
sihteerinä Maiju Minkkinen •	
taloudenhoitajana Sisko Jaakkola•	
jäsenenä Merja Ylönen•	
jäsenenä Piia Wikstrand •	
uutena hallituksen jäsenenä aloittivat Johanna Kastelli-Sulin •	
ja Mari Turtinen

Paikallisten tapahtumien lisäksi kuluvan vuoden ohjelmaan kuuluu 
mm. Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n ja Naisten Valmiusliiton valta-
kunnalliset koulutus- ja kokoustapahtumat. Vattaja -jotoksen lisäksi 
meiltä ollaan lähdössä Reserviupseerikoululla Haminassa järjestetettä-
vään 22.–24.4.  Varvara  Nastaharjoitukseen.  

Mielessä pyörii mitä uhkia meihin ja ympäröivään yhteiskuntaan 
kohdistuu? Voimmeko olla turvallisin mielin mm. tietokoneen kanssa 
tekemisissä? Muun muassa näihin kysymyksiin haluamme saada vas-
tauksen harjoituksen Kyberturvallisuuskurssilta.

 – Tarja Maukonen, puheenjohtaja

Keväällä 2015 Ääneseudun Maan-
puolustusnaiset järjestivät hem-
mottelupäivän Ääneseudun sota-
veteraanien puolisoille POKE:lla. 
Päivä aloitettiin ruokailemalla 
Oppikokissa, jonka jälkeen hius-
alan opiskelijat tekivät mm. hius-
hoitoja ja käsihoitoja.

Hoitojen yhteydessä nautittiin 
päiväkahvit joka kirvoitti kielen-
kannat iloiseen rupatteluun. Päi-
vä oli naurua ja riemua tulvillaan.
Päivään osallistui noin 20 naista.

Kyyditykset olimme järjestä-
neet yhdistyksemme puolesta ja 
saimme apua myös Ääneseudun 
reserviläisiltä.

Päivän päätteeksi hemmotel-
lupäivään osallistuneet naiset 
kiittelivät lämpimästi ja toivoivat 
vastaavanlaisia tapahtumia jatko-
sakin.

– Merja Ylönen ja 
Salme Maukonen

Hemmottelupäivän sota-
veteraanien puolisoille

Maanpuolustusnaisten 
liiton
JOTOS Vattaja 
- maastovaellus
on tarkoitettu 
kaikille naisille. 

Viikonloppuna 
14-15  toukokuuta 
vaelletaan 4–5 naisen 
joukkuella maastossa 
suorittaen erilaisia
rasteja.

Lisätietoja:
www.maanpuolustus-
naistenliitto.fi   tai 
harjoituksen face-
book-sivuilta 
Jotos Vattaja 2016.
Ilmoittautuminen on 
jo avattu mpk:n 
sivujen kautta!

facebookissa:  aane.mp

ÄÄneseudun maanpuolustusvÄki
netissä:  www.aaneres.net

Taitto
Eila Keinonen
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HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA
TUKIYKSIKKÖ (KSKOTUYKS)

Ilmoittaudu kursseillemme osoiteessa www.mpk.fi

Kotuyksikön päällikkö Riku Tenhunen, puh. 040 751 5233; riku.tenhunen@mpk.fi
Koulutuspäällikkö Jukka Särkinen, puh. 040 934 2205; jukka.sarkinen@mpk.fi 

1. Puolustusvoimien tilaama koulutus (veh)

KURSSIN AJANKOHTA KURSSI PAIKKA

13. - 15.05.2016 ASE 2 (tukiaseet) Hätilä

28. - 29.052016 ASE 1 Tikkakoski

2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

17. - 20.03.2016 SRTL Mielen hyvinvoinnin edistäminen Tikkakoski

19.03.2016 Taistelijan testiammunta Tikkakoski

02. - 03.04.2016 SRTL tukipuhelinpäivystäjäkurssi Tikkakoski

08. - 10.04.2016 SISSI Radistikurssi Tikkakoski

11. - 17.04.2016 Ammunnan peruskurssi (Ampumakortti) Tikkakoski

16.04.2016 Puolustusvoimien ajolupakurssi Tikkakoski

16.042016 Komendantin Cup 1/2016 Tikkakoski

16. - 17.04.2016 Taktinen pistooli I Tikkakoski

19.04.2016 KSKOTU suunnittelutilaisuus Tikkakoski

23.04.2016 Taistelijan testiammunta Luhanka

23. - 24.04.2016 Lähitaistelukoulutus Tikkakoski

22. - 25.04.2016 KEVÄT-LUONETTI Harjoituksen johto Tikkakoski

22. - 25.04.2016 Kouluttajakurssi (Koul1) Tikkakoski

23.04.2016 Sisäisen- ja ulkoisen turvallisuuden muutos Tikkakoski

23. - 24.04.2016 Inttitutuksi naisille Tikkakoski

23. - 24.04.2016 Kyberturvallisuuus Tikkakoski

23. - 24.04.2016 Ammunnan johtamisen perusteet Tikkakoski

14. - 15.05.2016 Taktinen kivääri I Tikkakoski

14.05.2016 Taistelijan testiammunta Tikkakoski

14. - 15.05.2016 Ammunnan peruskurssi (Ampumakortti) Tikkakoski

20. - 22.05.2016 Tarkka-ammunta 2 Tukikurssi Tikkakoski

21.05.2016 3-kantakilpailu, pp-marssi, 
suunnitus, ammunta                                                                                 ”

27. - 28.05.2016 RT -vertaisina Paintball värikuulapeli ”

28.05.2016 Perusammunnat ”

3. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU)
    
31.03. - 04.04.2016 Opiskelijan turvakurssi      Jämsä

08. - 10.04.2016 Faitterir-soittokunnan soittokurssi  Tikkakoski

15. -16.04.2016 Kevätretki ”Mies kanssa”  Tikkakoski

02. -27.05.2016 Koululaisen turvakurssi  Tikkakoski

14.05.2016 Järjestyksenvalvojan kertauskurssi  Tikkakoski

19.05.2016 Ilmailusta ammatti  Tikkakoski

KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN KURSSITARJONTA  MAALISKUU - TOUKOKUU 2016 
Alla on osa Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikön (KStukiyks) kurssitarjottimesta. Parhaiten pääset tutustumaan
kursseihin osoitteessa www.mpk.fi -Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu - Valitse alue kohdasta Keski-Suomi - Hae. Nyt näet näkymässä
KSkotuyksikön kurssit, joita klikkaamalla pääset ko kurssin etusivulle, sisältöön ja lisätietoihin. Sivuja päivitetään jatkuvasti. 
Kurssien ajankohdat alla ovat osittain avoinna ja suunnitelmallisia joten tarkista tarkka ajankohta sivuiltamme kyseisen kurssin kohdalta.

Huomio puolustusvoimien tilaamasta koulutuksesta!
Puolustusvoimien MPK:lta tilaama koulutus on aina sotilaallista koulutusta. Keski-Suomen aluetoimisto (KSALTSTO)  kutsuu reserviläiset
vapaaehtoiseen harjoitukseen (VEH) puolustustusvoimien tilaamille kursseille lähettämällä veh-kutsun ja MPK:n kurssitiedotteen. 
Reserviläinen, joka et ole saanut veh-kutsua ao kurssille, mutta tunnet mielenkiintoa kurssia kohtaan ja tunnet kuuluvasi kohdejoukkoon,
voit ilmoittaa kurssihalukkuutesi ilmoittautumalla kurssille MPK:n tietojenhallintajärjestelmässä (THJ).  Tämän jälkeen MPK esittää sinua
kurssin tilanneelle puolustusvoimien yksikölle kutsuttavaksi kurssille. Kyseinen puolustusvoimien yksikkö tekee päätöksen valinnastasi.
Mikäli sinut hyväksytään kurssille, saat siitä KSALTSTO:n lähettämän veh-kutsun ja kurssitiedotteen, et muuta ilmoitusta.
HUOM 1: Mikäli ilmoitat KSALTSTO:lle tulevasi kurssille (=ilmoitat tulosi veh-kutsun B-osalla), muuta vahvistusta tai ilmoitusta et saa.
HUOM 2: Korvaavat kh-vuorokaudet saat sot.valm.palv. kursseilta vain silloin kun olet itse kirjautunut kurssille MPK:n
tietojenhallintajärjestelmässä ns. pysyvänä käyttäjänä.

www.savotta.fi
www.savottastore.fi

Securitas Oy 
Vasarakatu 1 
Jyväskylä
p. 020 4911 

securitas.fi

  
                

MYYTÄVÄNÄ PUOLUSTUSVOIMIEN
KÄYTÖSTÄ POISTAMAA JA 

HYLKÄÄMÄÄ MATERIAALIA

Harvialantie 2
13210 HÄMEENLINNA

p.  040 315 7777

Alasintie 3–7 B 11
90400  OULU

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

www.huutokaupat.com/puolustusvoimat

Sorastajantie 1 A
40320 JYVÄSKYLÄ

p.  040 315 7666

AVOINNA:
ti–pe 10–17

 la 10–14

MYYTÄVÄNÄ PUOLUSTUSVOIMIEN KÄYTÖSTÄ POISTA-

Vaihtuva valikoima mm. vaatteita, nahkasaappaita, 
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www.nammo.com  

Rakennusteollisuus RT • Talonrakennus • Tuoteteollisuus • Infra • Pinta • Tekninen urakointiJyväskylä • Suolahti • Pieksämäki • Varkaus • Viitasaari

Viestinnän moniosaaja

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

www.midare.fi

Jyväskylä

Meille voit soittaa koska tahansa
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Asiakaspalvelumme henkilöasiakkaille suomeksi 
0200 3000 on avoinna ma–su 24 h/vrk.

www.yrityskehitys.com

ALASINKATU 1-3
40320 JYVÄSKYLÄ

P. 010 328 2880
www.grafitatu.fi

“Kun haluat painoapua tarvitset Grafitatua!

Ota ilo irti ja hyödy! 

Paljon paikallisia etuja omistaja-asiakkaille. Sinulle! 
Tarjolla mm. teatteria, kunnon kohotusta, matkoja ja hankintoja 
etuhinnoin. Tutustu rauhassa ja poimi omasi! 
  
op.fi/keski-suomi 
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Pro planning is pro quality

Protacon Group
Luotettavia palveluita

www.protacon.com

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

• www.vaihtoautot.net

Etelä-Suomen ilmapuolustusseminaari 24.9.2016
Tikkakoskella

Ilmatorjuntayhdistyksen Keski-Suomen osasto järjestää lauan-
taina 24.9.2016 Etelä-Suomen ilmapuolustusseminaarin Tikka-
koskella. Seminaarissa käsitellään mm. seuraavia teemoja:
-katsaus ilmapuolustukseen
-ilmavoimien hävittäjähankinta
-ilmapuolustuksen ilmatorjunta, joukkotuotanto ja
 reservien koulutus
-ITO 15 Stinger ohjusesittely
-maavoimen taistelutapa ja ilmatorjunta 
-ilmatorjunnan ohjuspuolustus meillä ja muualla
-puolustusvoimien kyberpuolustus
-ilmavalvontatutkien esittely
-ilmatorjunnan tulevaisuuden näkymiä

Seminaari on tarkoitettu ensisijaisesti ilmatorjunnassa ja ilma-
puolustuksessa  palvelleille, mutta muutkin reserviläiset ovat 
tervetulleita sikäli kun tilaa löytyy. Tarkempi ohjelma, ilmoittautu-
misohjeet   ja muut seminaariin liittyvät käytännön asiat löytyvät 
huhtikuun aikana netistä osoitteesta: ilmatorjunta.fi/osastot/Kes-
ki-Suomi, Maanpuolustuskoulutuksen nettisivuilta osoitteesta 
www.mpk.fi sekä Keski-Suomen Reservipiirien sivuilta
www.ksrespiirit.fi

Olavi Rantalainen
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
olavi.rantalainen@gmail.com

TEEMME ASIAT ERILAILLA.

• Hälytyskeskuspalvelut 24/7
• Turvasuojauspalvelut 
• Koulutus- ja asiantuntijapalvelut

v

0600 55 22 33 (8,4 snt/min) www.k2turvapalvelut.fi

Hälytysjärjestelmä ja 
kodin tai mökin turvapalvelu alkaen 

35€/kk

KAKKONEN-YHTIÖT
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85-vuotisjuhlan päätapahtuma 
järjestetään perjantaina 5.8. 
Haminassa, Reserviupseerikoululla.

Liiton omien tapahtumien ja Haminan nähtävyyksien 

lisäksi päivän ohjelmassa on Hamina Tattoon marssishow, 

johon liiton jäsenillä on mahdollisuus hankkia lippuja 

edulliseen jäsenhintaan.

Tervetuloa juhlimaan kanssamme 85-vuotiasta  

Suomen Reserviupseeriliittoa!

KUTSU LI ITON JÄSENILLE SEUR AL AISINEEN

LISÄTIEDOT   WWW.RUL.FI    |    LIPUT   LIPPUPALVELUN LIPPUKAUPAT 

Taipaleen taistelijoille kunniaa

Yhdistyksen puheenjohtaja Tero 
Tamminen toivotti juhlavieraat 
tervetulleiksi vanhaan pappilaan. 
Avaussanojen jälkeen kuultiin seik-
kaperäinen esitys Saarijärven reser-
viupseerit ry:n historiasta.

Yhdistyksen alku
”Te, ette tahtoneet sotaa. Te ra-

kastitte rauhaa, työtä ja kehitystä, 
mutta teidät pakotettiin taisteluun, 
jossa olette tehneet suurtöitä, teko-
ja, jotka vuosisatoja tulevat loista-
maan historian lehdillä.” Näin lau-
sui ylipäällikkö Mannerheim päivä 
jälkeen talvisodan päättymisen 34. 
päiväkäskyssään. Samoja sanoja 
lainasi aikanaan reservin kapteeni 
Aarno Tavaila aloittaessaan yhdis-
tyksen 40-vuotishistoriikin. 

Ylipäällikön päiväkäskyn sanat 
olivat ajankohtaisia erityisesti sil-
loin kun Saarijärven reserviupsee-
rikerhoa ryhdyttiin perustamaan. 
Aloitteen siitä teki silloinen Suo-
jeluskunnan aluepäällikkö kaptee-
ni Risto Turkka. Perustava kokous 

pidettiin suojeluskunnan talossa 
3.3.1941 klo 18. Paikalla oli 12 re-
serviupseeria. Kerhon ensimmäi-
seksi puheenjohtajaksi valittiin jää-
kärimajuri Väinö Lieska. Hän jou-
tui jo samana kesänä jatkosotaan 
JR 50:n ensimmäisen pataljoonan 
komentajana.

Toiminta takkuili sodan 
jälkeen

Kerho merkittiin yhdistysre-
kisteriin 5.5.1949. Toimintaan oli 
saatu mukaan sodasta hengissä pa-
lanneita, joilla oli valmiutta ottaa 
vetovastuuta kerhon toiminnasta. 
Tällainen voimahahmo oli reservin 
kapteeni, maisteri Eino Rutanen. 
Vuoden 1950 toimintakertomuk-
seen kirjattiin kerhon toiminnan 
hitaaseen elpymiseen vaikuttaneen 
haitallisesti ”kaikenlaisten riento-
jen  runsaus Saarijärvellä”. Ihmi-
set olivat mukana monissa toimin-
noissa ja reserviupseerikerhossa 
eläteltiin toiveita siitä, että kerhoa 
vetäisivät henkilöt, jotka pystyisi-
vät keskittymään pelkästään ker-

hon toimintaan. 1950-luvun lopul-
la oli jo havaittavissa piristystä. 
Järjestettiin kerhoiltoja, joissa vie-
raili ulkopuolisia esiintyjiä kuten 
kenraali Väinö Valve ja professori 
Martti Haavio.

Poimintoja viime vuosilta
Saarijärven reserviupseerit ry:n 

jäseniä on ollut aktiivisesti muka-
na kouluttajina ja kurssien johtaji-
na MPK:n ”Vänrikkipäiväksi” -ni-
metyllä kurssilla. Toiminta piristyi 
2000-luvulla niin huomattavasti, 
että Keski-Suomen reserviupsee-
ripiiri valitsi Saarijärven vuoden 
2011 reserviupseeriyhdistykseksi. 
Syksyllä 2012 yhdistys oli muka-
na veteraanitammen istuttamises-
sa sankarihaudalla. Vuonna 2013 
vihittiin käyttöön veteraanipuisto 
4.6. ja paljastettiin veteraanipaasi. 
Talvisotaan lähdön muistotilaisuut-
ta vietettiin 10.10.2014 yhdessä ve-
teraanien ja koululaisten kanssa. 
Vuonna 2015 Saarijärven museo 
järjesti sotahistoriallisen näyttelyn 
”Siellä jossain, saarijärveläiset so-
dassa 1939-1945”. Näyttelystä tuli 
yleisömenestys ja yhdistyksen ny-
kyinen puheenjohtaja Tero Tam-
minen toimi aktiivisesti toimittaen 
museolle historiallista materiaalia.

Juhlapuheesta
Aluetoimiston päällikkö evers-

tiluutnantti Jukka Kentala korosti 
juhlapuheensa alussa yleisen ase-
velvollisuuden merkitystä Suomel-
le maailman parhaana kynnysase-
järjestelmänä. 

– Meidän ei tarvitse olla huolis-
saan sen enempää nuorisosta kuin 
puolustusvoimienkaan toimintaky-
vystä tällä hetkellä, totesi Kentala. 
Vajaa tuhat nuorta oli ollut syksyl-
lä 2015 kutsunnoissa, joista hän oli 
nähnyt lähes jokaisen. 

Lähiajan haasteet
Puolustusvoimilla on kuitenkin 

lähitulevaisuudessa isoja haasteita 
edessä. Organisaatiossa on tapah-
tunut isoja muutoksia. Maavoimien 
uutta taistelutapaa koulutetaan täy-
dellä höyryllä. Ilmavoimien hävit-
täjäkaluston uusiminen on väistä-
mättä edessä ja Hornet -koneiden 
seuraajaa etsitään. Merivoimissa 
on myös edessä suuret kalustoin-
vestoinnit. Maailman turvallisuus-
tilanne on muuttunut viimeisen 
kahden vuoden aikana niin paljon, 
että se asettaa omat uudet haas-
teensa lähiajan toimintaan. – Suo-
ranaista ja välitöntä sotilaallista uh-
kaa maatamme kohtaan ei kuiten-
kaan juuri nyt kohdennu, rauhoitte-
li Kentala kuulijoita.

Tähtitieteilijältä lainattua
Everstiluutnantti Kentala otti 

esiin muutamia Esko Valtaojan 
mietelmiä nykymaailman menosta. 

”Hallituksen sekoilulla ei ole pi-
demmän päälle mitään merkitys-
tä”: Jos maailma on kolmentuhan-
nen ihmisen väkijoukko, Suomea 
edustaa kaksi mukana kulkijaa. 
Ne kaksi menevät sinne minne ne 
2998 muutakin, joko ensimmäis-
ten joukossa reippaasti marssien tai 
hännillä retuutettuina, parkuvina ja 
kurahousuissaan potkivina. Mutta 
kulkevat kumminkin – pakosta – ja 
maailma kulkee oikeaan suuntaan. 
sekoili hallitus miten tahansa, mat-
kalla ollaan.

”Suomalainen kielipää”: No, 
englannin kielen taitomme  on ken-
ties Pohjoismaiden heikoin, kuten 
aina yhtä hilpeä Helsingin Sanomat 
kiirehti otsikoimaan tuoreen tutki-
muksen tulokset – mutta globaalis-
sa mittakaavassa se on maailman 
viidenneksi paras. Koettakaahan 
löytää vaikkapa Saksasta, eteläi-
sestä Euroopasta puhumattakaan, 
edes välttävästi englantia puhuvaa 
nuorisoa.

Lopuksi
Puheensa lopuksi everstiluut-

nantti Jukka Kentala lainasi nykyi-
sen Tasavallan presidentin Sauli 
Niinistön virkaanastujaispuheesta 
seuraavan katkelman:

”Kunnioitan sellaista suomalais-
ta, joka tekee velvollisuutensa eikä 
pidä itsestään meteliä. Kunnioitan 
sellaista suomalaista, joka on ra-
kentanut tämän maan tehtaassa, 
toimistossa, pellolla, yrityksessä tai 

kodissa. Hänen maailmankuvansa 
ja arvonsa on ansaittu.

Yhtä lailla kunnioitan sellaista 
suomalaista, joka poikkeaa muista 
ja tekee omiaan - insinööriä joka 
poistaa turhan mutkan tuotannosta; 
virkailijaa joka ei taivu tarpeetto-
maan byrokratiaan; taiteilijaa, joka 
luo uuden perspektiivin; rakennus-
miestä, joka löytää käytännön rat-
kaisun; yrittäjää, joka näkee mah-
dollisuuden siellä missä muut eivät.

Tarvitsemme näiden suomalai-
suuksien summaa. Tarvitsemme 
ennakkoluulottomia menestyjiä 
ideoineen ja tarvitsemme myös va-
kaata suomalaista väkeä tekemään 
näistä ideoista totta.”Reserviupseeriyhdistys täytti 75 vuotta 3.3.

Saarijärvellä juhlaa
RUL:n hopeinen ansiomitali: Erkki Vartiainen (vas.), Pentti Tavaila, Tuomo Siitonen, Kimmo Kantalai-
nen ja Jarmo Iso-Ahola. RUL:n pronssinen ansiomitali Timo Ahola (oik.).

Juhlapuhuja 
everstiluutnantti Jukka Kentala.

Juhlavieraat kuuntelevat Reima Rossin yksinlaulua.

Juhlijoita kunnioittava
täytekakku.

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

Reserviläisliiton syyskokousta-
pahtuma Porissa oli lähtölaukaus 
Konneveden Reserviläiset ry:n ko-
tisivuhankkeelle. Päätimme, että 
myös meidän on syytä siirtyä tie-
dottamisessamme nykyaikaan. Fa-
cebookissa olemme toki olleet jo 
useiden vuosien ajan.

Kotisivuhankkeen puuhanai-
nen Tarja Maukonen otti yhteyttä 
Reserviläisliiton järjestöpäällik-
kö Suvi Saloon, joka avasi yhdis-
tyksellemme oikeudet kotisivujen 
pohjiin. Tästä alkoi sivujen raken-
teen ja ulkoisen ilmeen luominen. 
Aikamme mietittyämme palkkeja 
rupesi syntymään: toiminta, tapah-
tumat, historia, kuvagalleria ja niin 
edelleen…

Astetta vaikeampi rasti oli sisäl-
lön luominen palkkien alle. Toi-
mintaa on runsaasti, mutta miten 
esitämme asiat siten, että varsinkin 
ulkopuolisille syntyy oikea ja kat-
tava kuva yhdistyksemme toimin-
nasta. Tästäkin selvisimme hyvällä 
yhteistyöllä.

Varsinkin historiaosio oli mie-
lenkiintoinen. Pohdimme, kuin-

ka tuomme vuosikymmenten työn 
esille. Lopulta päätös syntyi nope-
asti. Löytyi ruskeakantinen kirja, 
johon oli koottu vuosien varrelta 
kokouspöytäkirjat aina perustamis-
kokouksesta alkaen. Suorat laina-
ukset pöytäkirjoista antavat hyvän 
kuvat siitä, millaista reserviläis-
toiminta on Konnevedellä vuosien 
saatossa ollut. Hauskaakin reservi-
läisillä on ollut kuten nykyisinkin.

Viimein työ saatiin päätökseen 
ja oli julkaisun aika. Tämä tapahtui 
16.2.2016 Helsingissä Reserviläis-
liiton toimistossa, jossa Suvi Salo 
painoi julkaise-painiketta. Virkeä 
kuusikymppinen oli vihdoinkin 
saanut omat kotisivut!

Uusilla kotisivuillamme on 
Dropbox-kuvapankki, jossa on yh-
distyksemme toiminnasta kerto-
via kuvia. Kotisivumme löytyvät 
osoitteesta:
reservilaisliitto.fi/konnevedenre-
servilaiset. 

Käykääpä tutustumassa!

Jouko Hyppönen

Konneveden reserviläiset
verkkosivuaikaan

Keskisuomalainen reserviupseeri!
Lähde Reserviupseeriliiton juhlaan. 
Keski-Suomen reserviupseeripiirin yhdistyksiä pyydetään selvittä-
mään juhlaan lähtevien jäsenten lukumäärä ja ilmoittamaan se piirin 
toiminnanjohtajalle 22.3.2016 mennessä.
Jos lähtijöitä löytyy tarpeeksi, piiri järjestää yhteiskuljetuksen.
Kustannus: 60 €/henkilö (lippu 40 € + 20 € kuljetuksesta). 

Kunniavartio ja lippulinna Taipaleen patsaalla Jyväskylässä 13.3.

Ne ahnaat ampumahaudat 
yhä jaksavat miehiä niellä
ja saatanan ansaraudat
yhä louskuavat siellä.

Oli rahasta köyhä tai rikas,
ei henkes lunnaiks se riitä.
Oli suuret tai pienet sun vikas,
ken seuloisi niitä.

Ei kysytä nyt, mitä maksat,
jos pitää saat, mitä velon.
Nyt kysytään vain, miten jaksat,

sinä voittaa pelon.

Joka voisi, vihamiehesi julmin
kavaltaa sinut hetkenä tuona
kun seisot jo seestyvin kulmin
avohautasi luona.
--------------
Ken ei elinaikansa muistaisi sitä 
talvea, risti ristiin liittyen kun 
kohos kummullaan!
Moni silmä särkyvä, moni poski 
kalvea tuijotteli haudan nieluun 
ammottavaan.
Lue lisää sivulta www.ksrespiirit.fi


