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PÄÄKIRJOITUS KOLUMNI

Puolustusvoimat on yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa tutkinut reservilaisten toimintaky-
kyä ja terveyskäyttäytymistä vuodesta 1977 lähtien. Laajimmat ja tieteellisesti vakuuttavimmat tutki-
mukset toteutettiin vuosina 2003 ja 2008, jolloin lähes tuhat reserviläistä tutkittiin 6–8 kertausharjoi-
tuksessa eri puolilla maata.

Uusimpaan, vuonna 2015 toteutettuun tutkimukseen osallistui lähes 800 vapaaehtoista, 20–34-vuo-
tiasta reserviläistä. Mittaukset ja kyselyt suoritettiin seitsemän kertausharjoituksen yhteydessä. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli mitata ja arvioida edustavalla otoksella reservilaisten fyysistä kuntoa 
ja terveyttä sekä arvioida, onko reserviläisten fyysinen toimintakyky riittävä suunniteltuihin opera-
tiivisiin tehtäviin. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, onko reserviläisten fyysisessä toimintakyvyssä 
tapahtunut muutoksia vuosien 2003 ja 2008 tutkimuksiin verrattuna.

Tutkimuksen tulokset hapenottokyvyn osalta ovat huolestuttavia. Sotilaiden kestävyyskunnon mini-
mitavoitetason saavutti alle puolet tutkituista reserviläisistä. Maksimaalinen hapenottokyky oli erin-
omainen vain kahdella prosentilla testatuista, ja useampi kuin joka kymmenes oli heikkokuntoinen. 
Ensilukemalla hätkähdyttävin tutkimustulos on, että liikkuvaan sodankäyntiin soveltuvia oli vain 14 
prosenttia tutkituista. Puolustusvoimien koulutuspäällikkö, prikaatikenraali Jukka Sonninen ei ole 
tutkimustuloksesta huolissaan. Hänen mukaansa liikkuva sodankäynti tarkoittaa rynnäkköjääkärei-
tä. Tähän tehtävään 14 prosenttia reserviläisistä on paljon, ja he täyttävät hyvin puolustusvoimien 
tarpeen (KSML 28.5.2016).

Vaikka reserviläisten kestävyyskunto näyttäisikin olevan retuperällä, on heidän lihaskuntonsa var-
sin hyvällä tasolla. Lihaskunnon osalta vähintään hyvän tuloksen saavutti 46-75 prosenttia tutkituis-
ta.

Vuoteen 2008 verrattuna reserviläisten kunto ei ole heikentynyt. Kestävyyskunnon heikentyminen 
näyttäisi pysähtyneen. Keskimääräinen lihaskunto on joiltain osin jopa hieman parantunut. 
Toivottavasti pohja on nyt saavutettu ja suunta tulevissa tutkimuksissa on ylöspäin. 

Noin kolmasosa reserviläisistä liikkuu runsaasti eli kolme kertaa viikossa tai useammin ja noin vii-
desosa ei juuri lainkaan. Reserviläiset näyttävät jakaantuneen kahteen leiriin: himoliikkujiin ja soh-
vaperunoihin. Myönteistä tutkimustuloksissa on se, että liikuntamotivaatio oli suurella osalla hyvä ja 
liikuntamääräkin oli suurempi kuin aiemmissa tutkimuksissa. 

Vuoden 2015 tutkimuksen yleinen johtopäätös on, että fyysisen toimintakyvyn osalta alle puolet 
reserviläisistä on sijoituskelpoisia sodanajan tehtäviin. Puolustusvoimien tulisikin jatkossa sijoittaa 
reservilaiset sodanajan operatiivisiin joukkoihin tehtäväkohtaisten vaatimusten mukaisesti huomioi-
den riittävä yksilöllinen toimintakyky ja osaaminen.

Suomalaisille tutun UKK-instituutin liikuntapiirakan mukaan aloittelijalle ja terveysliikkujalle riittää 
reipas liikunta vähintään kaksi ja puoli tuntia viikossa. Tottunut ja hyväkuntoinen liikkuja tarvitsee 
kuntonsa kohentamiseksi rasittavampaa liikuntaa, mutta hänelle riittää puolet vähemmän eli vä-
hintään tunti ja 15 minuuttia viikossa. Rasittavuudeltaan erilaisia liikuntatapoja voi yhdistellä oman 
kuntonsa mukaan. Liikunta on hyvä jakaa usealle, vähintään kolmelle päivälle viikossa ja sen pitäisi 
kestää vähintään kymmenen minuuttia kerrallaan. Kestävyysliikunnan lisäksi kaikki tarvitsevat li-
haskuntoa parantavaa sekä tasapainoa ja liikehallintaa kehittävää liikuntaa vähintään kaksi kertaa 
viikossa. Säännöllinen venyttely ylläpitää liikkuvuutta. Fyysisen kunnon kohottaminen ei siis vaadi 
kohtuuttomia uhrauksia.

Liikunta on paitsi hauskaa myös helppoa. Nyt jo edesmennyt kirjailija Veikko Huovinen neuvoi mei-
tä liikkumaan seuraavasti: ”Heti alussa heitetään toinen jalka eteen ja välittömästi toinen jalka taas 
sen eteen. Yhä uudestaan ja uudestaan. Näin taival taittuu...”. Hyvät neuvot ovat usein hämmästyt-
tävän yksinkertaisia.

Heikko fyysinen kunto on suuri kansanterveydellinen, mutta myös yhteiskunnallinen ja kansanta-
loudellinen ongelma. Heikkoon kuntoon liittyy usein ylipaino. Reserviläistutkimuksessa kolmannes 
tutkituista oli ylipainoisia, ja useampi kuin joka kymmenes oli lihava. Turhaan ei puolustusvoimien 
entinen komentaja nimennyt läskiä puolustusvoimiemme pahimmaksi viholliseksi. 

Reserviläisten on syytä muistaa, että sodanajan puolustusvoimat muodostuu yli 95-prosenttisesti 
asevelvollisista reserviläisistä. Siksi ei ole lainkaan yhdentekevää, missä kunnossa reserviläisem-
me ovat. Liikunta-aktiivisuuden seurannassa erinomainen työkalu on sähköinen kuntokortti, joka 
löytyy Reserviläisurheiluliiton internet-sivuilta osoitteesta resul.fi. Haastankin kaikki keskisuomalais-
ten reserviläisyhdistysten jäsenet ottamaan sähköisen kuntokortin käyttöönsä.

Onnittelen kaikkia puolustusvoimain lippujuhlan päivänä ylennettyjä ja palkittuja reserviläisiä. Sa-
malla toivotan kaikille keskisuomalaisille maanpuolustajille lämpimiä ja rentouttavia kesäpäiviä!   

Puheenjohtaja
Jouko Hyppönen
Keski-Suomen Reserviläispiiri ry.

Quo vadis, reserviläinen?

Maailma muuttuu ja nyt kun itsenäinen Suomi lähestyy 100 vuoden ikää, on monissa kunnissa jouduttu 
kouluorganisaatiota sopeuttamaan olemassa olevaan tarpeeseen. Kyläkouluja on jouduttu lakkauttamaan. Niin 
on käynyt em. Maavedenkin kansakoululle, jossa vielä 1960-luvulla vilisti lähes 100 oppilasta. 

Mitä tapahtuu näille Pro Patria –muistotauluille?

Kun joku koulu joutuu lakkautuksen kohteeksi, niin koulurakennus kätkee sisäänsä hyvin monenlaista his-
toriaa. Siinä apeassa ja lässähtäneessä tunnelmassa, mikä väistämättä lakkauttamisesta syntyy, voi tapahtua 
katastrofi jos joku ei ota vastuuta perinteiden säilyttämisestä. Kuntien sivistystoimissa toki tunnustetaan Pro 
Patria –muistotaulujen arvo ja jotkut kunnat ovat huolehtineet tauluja asianmukaisesti esille toimivien koulu-
jen tiloihin. Tällä tavalla tullaan menettelemään mm. Keuruulla.

Einari Vuorelan koulu Keuruun Jukojärvellä, mikä vihittiin 15.2.2016 käyttötarkoitukseensa, on jo näyttä-
nyt esimerkkiä muistotauluasiassa. Jukojärven Pro Patria –muistotaulu sai ympärilleen arvoisensa honkake-
hykset taitavan puunkäsittelijän Hannu Lemmetyn kädentaitojen myötä. Keurusseudun reserviupseerit ry on 
ollut aktiivisesti mukana sivistystoimen käynnistämässä hankkeessa, jossa kaikki lakkautettujen kyläkoulujen 
hallussa olleet muistotaulut tullaan sijoittamaan lähitulevaisuudessa yläkoulun tiloihin.

Olisiko tässä sopiva aktiviteetti kaikille reserviläisjärjestöille? Kullakin paikkakunnalla reserviläiset voisi-
vat toimia moottoreina niin, että muistotaulut eivät joutuisi vahingossakaan hukkaan. Lähdeteoksina voi hyvin 
käyttää reservin majuri  Matti Hyvärisen julkaisemia kirjoja muistomerkeistä ja -tauluista.Yksissä tuumin si-
vistystoimen kanssa toteutetut muistotaulujen säilyttämiseen tähtäävät hankkeet olisivat arvokasta veteraanien 
perinnön siirtoa jälkipolville.

Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Pro Patria -muistotauluja 
pelastamaan!

Sodissamme kaatuneiden sankarivainajien muistotauluja kiinnitettiin 
1960 –luvulla monien kyläkoulujen seinille. Tauluun oli kirjattu sodis-
samme kaatuneiden koulun entisten oppilaiden ja kylällä asuneiden ni-
met. Näissä hankkeissa oli monesti käynnistävänä voimana kyläkoulun 
opettaja. Taulun paljastustilaisuudet järjestettiin yleisenä juhlana esim. 
äitienpäivänä, johon kylän asukkaat tulivat runsaslukuisesti paikalle. 
Muistotaululle asetettiin koulun vanhemmista oppilaista kunniavartio ja 
taulun alapuolella olevalle pöydälle sijoitettiin kukka-asetelma ja sytytet-
tiin kynttilät. Juhlan avasi torvisoittokunta (=nykykielellä puhallinorkes-
teri). Paikalle kutsuttu kirkkoherra piti puheen äideille ja erityiset sanat 
hän kohdisti niille äideille, jotka olivat menettäneet poikansa taisteluissa 
isänmaan puolesta. Opettaja puolestaan lausui kiitokset kaikille niille, 
jotka olivat lahjoituksin tukeneet muistotauluhanketta. Näin tapahtui Jo-
roisten kunnan Maaveden kansakoululla 16.5.1964.

Einari Vuorelan 
koulun Pro Patria 
-muistotaulu.
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Evl Jukka Kentala Saarijärven
reserviupseerien 75-vuotisjuhlassa.

Hyvät keskisuomalaiset maanpuo-
lustajat, kiitos kaikille toimijoille vuo-
den 2016 ensimmäisistä kuukausista 
ja erityisesti välittämisestä. Vuoden 
alkupuoliskolla ovat useat veteraani-
yhdistykset viettäneet 50 vuotistaipaa-
leen juhlia. Viisivuosikymmentä arvo-
kasta työtä kunniakansalaistemme hy-
vinvoinnin eteen. Haluan osoittaa puo-
lustusvoimien puolelta suuret kiitok-
set yhdistyksille siitä. Keski-Suomen 
Henkisen Maanpuolustuksen Liitto on 
viettänyt myös oman pääjuhlansa ja 
järjestänyt jo kaksi koululaistapahtu-
maa - ja vielä kaksi vastaava tilaisuutta 
tulossa syksyn aikana. Annan vilpittö-
män tunnustuksen järjestölle merkittä-
västä työstä maanpuolustuksen eteen. 
Edellä mainittujen asioiden lisäksi 
meillä on ollut maakunnassamme run-
saasti hienoja tapahtumia, joilla  - me 
kaikki yhdessä - olemme pyrkineet 
edistämään kansalaistemme maanpuo-
lustustahtoa. Mielestäni olemme on-
nistuneet hyvin, mutta tuleen emme 
saa jäädä makaamaan, vaan työtä on 
tehtävä edelleen ahkerasti.

Tällä kertaa haluan tässä kirjoituk-
sessa keskittyä erityisesti naisten roo-
liin ja merkitykseen kokonaisturvalli-
suuden kentässä. Olette varmasti jul-
kisuudesta havainneet, että naisten va-
paaehtoisen asepalveluksen kiinnostus 

nuortemme parissa on kasvanut. Tämä 
on valtavan hieno ja suuri asia. Tänä 
vuonna nuoria naisia hakeutui palve-
lukseen ennätysmäärä. Valtakunnan 
tasolla hakeutuneita oli yhteensä 842 
nuorta. Heidän parissaan Porin pri-
kaati oli halutuin palveluspaikka. Me 
saavutimme myös Keski-Suomessa 
hakeutuneiden osalta uuden ennätyk-
sen - asepalvelukseen oli halukkaita 
yhteensä 57 keskisuomalaista nuorta 
naista. Me myös pystyimme kaikil-
le palveluskuntoisille palveluspaikan 
osoittamaan. Vuosien aikana on naisia 
koulutettu reserviin jo noin 7000 hen-
kilöä. Viime vuosina heistä noin 65 - 
70% ovat saaneet johtajakoulutuksen. 
Tämä on merkittävä seikka yleisen 
asevelvollisuutemme rinnalla. Kiitos 
tästä kaikille nuorille naisille.

Kiinnostavuuden lisääntymiseen on 
varmaan monia syitä. Maailman tur-
vallisuuspoliittinen tilanne voi olla 
yksi vaikuttava tekijä. Mutta uskon 
myös, että Puolustusvoimat ovat on-
nistuneet koulutuksessa hyvin ja sitä 
kautta meidän arvostuksemme on 
myös nuorten naisten parissa korkeal-
la. Pidän kuitenkin keskisuomalaisten 
nuorten osalta erittäin merkittävänä 
Maanpuolustusnaisten liiton Keski-
Suomen piirin yhdessä maakuntamme 
maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 

kanssa toteuttamaa ”Intti tutuksi nai-
sille” -kurssia. Tämä kurssi on varsin 
suosittu ja onnistunut ”rekrytointika-
nava”. 

Naisten Valmiusliitto ja Maanpuo-
lustusnaisten Liiton Keski-Suomen 
piirin ja sen jäsenyhdistyksien ahkerat 
naiset ovat omalla toiminnallaan vie-
mässä eteenpäin sitä vahvaa suoma-
laisten naisten perintöä, jota viime so-
dissamme esimerkiksi lotat edustivat 
puhumattakaan naisten aivan ratkai-
sevasta roolista kotirintamalla. Omat 
juureni ovat pohjanmaalla ja olen kas-
vanut ympäristössä, jossa naisten ase-
ma on aina ollut korkealle arvostettu. 
Yhtä kaikki - arvostan suuresti maa-
kuntamme naisten panosta maanpuo-
lustustyön aktiivisina toimijoina. 

Olen saanut olla ”Sisukas Nainen” 
kahvimatineassa läsnä jo kaksi kertaa. 
Molemmilla kerroilla tilaisuudessa on 
hienolla tavalla ensinnäkin lisätty tie-
toisuutta naisten roolista viime sodis-
sa, mutta myös kasvatettu syvää ym-
märrystä heidän merkityksestään sii-
hen tosiasiaan, että meillä on itsenäi-
nen kotimaa. Minulle henkilökohtai-
sesti sisukkaan naisen ilmentymä on 
Kerttu lotta Keuruulta. Hän aloitti tai-
paleensa pikkulotista päätyen lääkintä-
lotaksi. Rintamalle asti hän ei päätynyt 

nuoren ikänsä vuoksi. Kerttu on sydä-
mellinen, äärimmäisen lämmin ihmi-
nen, mutta hänessä on vahvaa päättä-
väisyyttä ja työteliäisyyttä. Hän on si-
sukas nainen. Hänen kaltaisistaan ih-
misistä voimme lukea Keski-Suomen 
Lottaperinneyhdistyksen kokoamasta 
teoksesta ”Mukana lottatoiminnassa”. 
Kirjassa on kymmeniä tarinoita lottien 
ja pikkulottien muistelmina. Kannat-
taa tutustua!

Suomalaista sisua on varsin vaikea 
määritellä. Perehtymällä naistemme 
tekoihin sotiemme ja maamme jäl-
leenrakentamisen aikana saa siitä kä-
sityksen.

Toivon meille kaikille sisukkuut-
ta työssämme yhteiskuntamme eteen 
ja erityisesti toivotan vapaaehtoisille 
naisille valoisaa tulevaisuutta yhteisen 
tehtävämme edessä.

”Maailma on kaunis ja hyvä elää 
niille, joilla on aikaa ja tilaa unelmille” 

Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti Jukka Kentala

Sisukas nainen

Vuoden 2015 toiminnasta palkittiin

Vuoden 2015 piirien Työmyyrä -palkinnon sai Äänekosken EKO-asepartio ja sen vastaanotti Matti 
Minkkinen (vas.). Vuoden yhdistys reserviupseeripiiriissä oli Ääneseudun reserviupseerit ja palkinnon 
vastaanotti puheenjohtaja Olli Jämsén. Vuoden upseerina palkittiin toiminnanjohtaja Tapio Paappa-
nen.

Keski-Suomen reservipiirit ko-
koontuivat kevätkokouksiinsa Tik-
kakoskelle 30.3. Kokouksissa käsi-
teltiin edellisen vuoden toiminnan 
ja talouden toteumat. Ennen koko-
uksen alkua Saarijärven reserviup-
seerien puheenjohtaja esitelmöi 
Keski-Suomen alueen asekätken-
nästä. Tarkemmin aiheesta on leh-
den sivulla    .

Piirien yhteinen Työmyyrä  –pal-
kinto ojennettiin tällä kertaa Ää-
nesseudun reservijärjestöjen EKO-
asepartiolle, jonka kantavia voimia 
ovat olleet Jari Kiviniemi ja Matti 
Minkkinen. Partio on ollut tärkeäs-
sä roolissa usean vuoden ajan pii-
rien yhteisissä yleisötapahtumissa. 

Keski-Suomen reserviupseeri-
piirin vuoden yhdistyksenä palkit-

tiin Äänesseudun reserviupseerit 
ry. Vuoden upseerina maj Tapio 
Paappanen, vuoden urheilijana evl 
Paavo Seppänen, vuoden ampujana 
ltn Aleksi Isomursu ja vuoden nuo-
rena upseerina ylil Kerkko Huhta-
nen.

Keski-Suomen reserviläispiirin 
vuoden reserviläisenä palkittiin 
Panu Moilanen ja parhaana yhdis-
tyksenä Jyväskylän Seudun reser-
viläiset ry. Vuoden ampujan pal-
kinto ojennettiin Tikkakosken re-
serviläisten Mika Karalalle.

Vuoden 2015 reserviläi-
nen Panu Moilanen 
Jyväskylän Seudun reser-
viläiset ry:stä.

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

Kesäkuun alkuun suunniteltu reservipiirien perin-
teinen  sotahistoriallinen kesäretki pyritään tekemään 
elokuun lopulla, jos tarpeellinen määrä, 30-40 matka-
laista saadaan mukaan. Erilaisten tapahtumien ajoit-
tuminen kesäkuun alkuun aiheutti retkelle väkikatoa 
niin, että siirto jo kustannussyistäkin katsottiin tarpeel-
liseksi. Uudet päivämäärät ovat to 25.8. – su 28.8.

 
Tarkoituksena on retkeillä täsmälleen samalla reitil-

lä, aikataululla ja ohjelmalla, mitä kesäkuulle oli suun-
niteltu. Tiedossahan on siis täyshoitomatka Pohjolan 
Matkan tilausajobussilla. Reittihän on Jämsä-Jyväs-
kylä-Vaajakoski-Lievestuore-Mikkeli-Lappeenranta-
Imatra-Enso-Jääski-Ihantala-Viipuri-Johannes-Koi-
visto-Terijoki-Kronstadt-Pietarhovi-Oranienbaum-
Kingisep-Narva-Tartto-Tallinna-Helsinki-Lahti-Jäm-
sä-Jyväskylä.

 
Hintahaarukka on 30 lähtijän mukaan n. 600 € ja 

40 lähtijän mukaan n. 550 €/ henkilö sisältäen matko-
jen lisäksi hotellimajoitukset 2 hh, ruokailut, viisumit, 
pääsyliput, laivaliput sekä opastukset. Tarkka ohjelma 

löytyy reservipiirien verkkosivuilta os. www.ksrespii-
rit.fi tai Keski-Suomen Maanpuolustajan maaliskuun 
numerosta. Lisämaksu yhden hengen huoneesta hotel-
leissa on  yhteensä noin 80 €.

 
Kesäkuun peruuntuneelle matkalle ilmoittautumi-

set ovat voimassa, jos peruutuksesta ei ilmoiteta, joten  
tervetuloa mukaan niin jo ilmoittautuneet kuin uudet-
kin. Tarjolla on todella kiinnostava matka niin histori-
an kuin kulttuurinkin puolelta.

 
Ilmoittautua voi heti sähköpostilla. pertti.rahikai-

nen@pp.inet.fi  heinäkuun 1. päivään mennessä. Tar-
vittavat tiedot : nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnu-
mero ja kyytiintulopaikka.  Reitin varreltakin pääsee 
mukaan entiseen tapaan.  Asiasta tarkemmin piirien 
nettisivulla.

Lisätietoja tarvittaessa Pertti Rahikaiselta puh. 
0400-259469.

Tervetuloa joukolla mukaan!

Kesäretki siirtyi elokuulle
Viipurin Pyöreä torni heinäkuussa vuonna 2012 ja 21.6.1944.
Kuvat: Tapio Paappanen ja Pietarin valtiollinen elokuva, valokuva- ja äänitearkisto.

             Kentsun korneri



Keski-Suomen Maanpuolustaja 2/20164

Keski-Suomen Kiltapiiri perus-
tettiin seitsemän killan toimenpi-
tein 26.1.1982. Piirin tarkoituksek-
si oli määritelty toimia  keskisuo-
malaisten maanpuolustuskiltojen 
yhteistoimintaelimenä Maanpuo-
lustuskiltojen liitossa. 

Piiriä ei vuosien kuluessa kos-
kaan virallisesti rekisteröity. Keski-
Suomessa on aikojen saatossa ollut  
varsin vähän kiltoja ja näin ollen 
kiltapiirin tehtävänä oli useinkin 
toimia pääkiltojen paikallisosas-
tojen aktivoijana ja yksityisille 
kiltalaisille toimintaa tarjoavana. 
Toimintamme ei ollut ”maata kaa-
tavaa”, mutta osallistumista ja toi-
mintaa osoittavaa kuitenkin. Piirin 
vastuulla oli mm kaksi  erillistä 
valtakunnallista kiltatapahtumaa 
90-luvulla. Näyttävin tapahtuma 
oli oman lipun hankinta, naulaus ja 
vihkiminen syyskuussa 2002. Kil-
tapiirin 30-vuotisjuhlaa vietimme 
vuoden yliajalla 2013.

Puolustusvoimauudistusten 
myötä maavoimien joukko-osastot  
ovat Keski-Suomesta hävinneet  ja 
näin ollen myös kiltatyö laimentu-
nut. Ilmavoimilla tilanne on tosin 
päinvastainen.

Keski-Suomessa on tunnistet-
tu  ”maavoimakiltojen” puute ja 
sen myötä osaltaan vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön mahdollisuus.  
Kiltatoiminnan elvyttämiseksi on 
perusteilla Keski-Suomen maan-
puolustuskilta. Tavoitteena on saa-
da Keski-Suomeen ns. yleiskilta, 
jonka varsinaiseksi jäseneksi voi-
daan hyväksyä hyvämaineisia hen-
kilöitä sukupuoleen katsomatta.   

Keski-Suomen Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen koulutus-
suunnitelmassa vuodelle 2016 on 
KILTATYÖN OPETUSTILAI-
SUUS  Tikkakoskella 12.10.

Tuolloin kiltatyötä tarkastellaan 
varsin laaja-alaisesti. Katso ohjeet 
ilmoittautumisesta tämän lehden 
Keski-Suomen koulutus- ja tukiyk-
sikön osiosta. Myös allekirjoitta-
nut vastaa mielellään kysymyksiin 
puh 0503757158 tai juha.pipinen@
gmail.com.

Keski Suomen kiltapiirin sihteeri 
Juha Pipinen 
Evl evp

Tervetuloa kiltatyöhön!

Viitasaarelaisen Tauno Kinnusen omis-
tamalla Maanpuolustuskivellä paljastet-
tiin muistolaatta Sotilaspojille heidän pe-
rinnepäivänään 29.5.2016. Kyseessä oli 
kymmenes maanpuolustuksen teemalla 
kiveen kiinnitetty laatta. 

Puolustusministerin tervehdys
Tilaisuuden aluksi Tauno Kinnunen luki 

puolustusministeri Jussi Niinistön juhlaan 
lähettämän tervehdyksen.  Keski-Suomen 
Sotilaspoikien Perinnekillan kunniapu-
heenjohtaja Kauko Saastamoinen piti sen 
jälkeen puheen, jossa kertoi Sotilaspoika-
järjestön historiaa, sekä omia kokemuk-
siaan sotilaspoika-ajalta. Sotilaspoikatoi-
minta virallistettiin vuonna 1928 osana 
Suojeluskuntajärjestön toimintaa. Ennen 
asetuksen vahvistamista sotilaspoikatoi-
mintaa oli harjoitettu eri tavoin jo Vapaus-
sodan ajoista lähtien. 

Sotilaspoikia oli yli 70 000
Toiminta virisi nopeasti ja vuonna 1939 

sotilaspoikia oli yli 30 000. Sodan päätyt-
tyä näitä 12-16-vuotiaita sotilaspoikia oli  

jo 72 000 maanpuolustustöitä tekemässä. 
Kauko Saastamoisen tehtävänä vuonna 
1941 oli viedä liikekannallepanokutsuja 
ylimääräiseen harjoitukseen käsketyille 
miehille. Puheen jälkeen viitasaarelainen 
Heikki Kokkinen paljasti muistolaatan, 
minkä äärellä Kauko Saastamoinen vietti 
hiljaisen hetken kunnianosoituksena kaik-
kien sotilaspoikien puolesta. 

Tauno Kinnuselle ansiomitali
Tilaisuutta kunnioittamaan oli tullut 

runsas joukko Keski-Suomen Sotilaspoi-
kien Perinnekillan jäseniä, rintamalla pal-
vellut lotta Anja Moisio, Aluetoimiston 
päällikkö everstiluutnantti Jukka Kentala, 
sekä keskisuomalaisia maanpuolustustyön 
aktiiveja.  Tilaisuuden päätteeksi Tauno 
Kinnuselle luovutettiin Sotilaspoikien Pe-
rinneliiton pronssinen ansiomitali. 

Teksti ja kuva:
Kari Hämäläinen

Puolet tämän vuoden urakas-
ta on nyt saatu päätökseen. Vuo-
den ensimmäiseen puoliskoon oli 
suunniteltu 60 kurssia. Suunnitel-
luista kursseista peruttiin 20, joko 
vähäisen osallistujamäärän takia tai 
kehnon lumitilanteen vuoksi. To-
teutuneista kursseista 4 oli Puolus-
tusvoimien tilaamia vapaaehtoisia 
harjoituksia, sotilaallisia valmiuk-
sia palvelevia kursseja toteutettiin 
23. Näiden kurssien osuus oli yli 
puolet alkuvuoden kursseista tai ta-
pahtumista. 

Vuoden ensimmäisellä puolis-
kolla kursseille osallistui noin 700 
kurssilaista ja kurssivuorokausia 
kertyi noin 1200. Verrattuna muu-
tamaan edelliseen vuoteen on osal-
listujien ja kurssivuorokausien 
määrässä selvää laskua.  

Kurssinjohtajat, kurssien koulut-
tajat sekä kurssivääpelit tekevät sa-
man suunnittelu- ja valmistelutyön 
on kurssilla paljon tai vähän osal-
listujia. Kurssin vähimmäisosallis-
tujamäärä on vähintään 10 kurssi-
laista. Mikäli tämä luku alitetaan, 
kurssi yksinkertaisesti perutaan.

Päteviä toimijoita
Olen tyytyväisenä seurannut eri 

kurssien johdon suunnittelutyö-
tä, kokemus ja osaaminen näkyy 
selvästi useamman kurssin toteut-
taneesta kurssinjohtajasta tai kou-
luttajasta. Uudet kouluttajat tuovat 
uusia ideoita sekä toimintamalleja, 
varsinkin he jotka on kotiutettu va-
rusmies- tai naisten vapaehtoisesta 
asepalveluksesta muutama vuosi 
sitten. Etenkin maakuntakomppa-

nialle tilatuilla kursseilla toteute-
taan kierrätystä eri tehtäviin, kurs-
sin varajohtaja toimii seuraavan 
vuoden vastaavan kurssin johtaja-
na. 

Arvokas kouluttajakunta
Kurssien vääpelit toimivat jo lä-

hes täysin itsenäisesti kurssin eri 
vaiheissa. KSKOTU:n tehtäväksi 
jää tilausten laatiminen ja materi-
aalin palautuksista huolehtiminen. 
Kurssivääpelien joukko on kylläkin 
hieman liian ohut ja uusia reservi-
läisiä tarvitaan näihin tehtäviin. 
Huoltohan on iloinen asia. Osa 
maakuntakomppaniaan sijoitetuista 
reserviläisistä, jotka ovat toimineet 
tilatuilla kursseilla kurssivääpelei-
nä, siirretään vähitellen ”konttori-
hommiin” toiseen kokoonpanoon.

 
Ilman Keski-Suomen koulu-

tus- ja tukiyksikön sitoutunutta ja 
ammattitaitoista kouluttajakuntaa 
kurssien toteuttaminen ei ole mah-
dollista.  Kurssien johdon työ kurs-
sien suunnittelussa, valmistelussa 
sekä toteutuksessa on ollut erin-
omaista.

Päätukija on 
Ilmasotakoulu - mukana 
myös Panssariprikaati

Ilmasotakoulu on KSKOTU:n 
päätukija ja ilman tätä tukea ei 
kurssitarjonta olisi läheskään näin 
kattava. Kiitän Ilmasotakoulua, 
alueupseeria sekä varastohenkilös-
töä antamastanne merkittävästä tu-
esta vapaaehtoiselle maanpuolus-
tustyölle. 

Yhteistyö on alkanut myös Pans-
sariprikaatin kanssa.  Alkuvuoden 
viestikursseille noudettiin materi-
aali kokonaisuudessaan Panssarip-
rikaatin varastoilta. Ensimmäinen 
KSKOTU:n kokonaisuudessaan 
Hätilässä toteutettu kurssi onnistui 
hyvin.  Asiointi Panssariprikaatin 
eri varastoilla on sujuvaa ja palvelu 
on ammattitaitoista ja ystävällistä.

KSKOTU:lla on saanut käyt-
töönsä pistooleita, joten loppuvuo-
den kurssitarjontaan tullaan lisää-
mään pistoolilla ammuttava ”Tais-
telijan testiammunta” tyyppinen 
kurssi. Kurssit pyörähtävät käyn-
tiin kesätauon jälkeen, ammun-
nanjohtajien saatua koulutuksen 
MPK:n hallinnollisiin määräyksiin 
sekä kyseisen aseen huoltokoulu-
tuksen. 

Kurssisuunnittelusta
Vuosi 2017 on saatu lopullisesti 

valmiiksi, myös aluetoimisto on jo 
antanut alustavia suuntauksia vuo-
delle 2018 - 2019. Puolustusvoima-
uudistus kasvatti merkittävästi Il-
masotakoulun niin varusmies kuin 
palkattuun henkilökuntaan kuulu-
vien lukumäärää ja vuoden 2017 
kurssitarjontaa ei voi kasvattaa tä-
mänhetkistä suuremmaksi. Ilma-
voimien harjoituskalenteri on myös 
merkittävässä osassa KSKOTU:n 
kurssisuunnittelussa. 

 
Ilmasotakoulu toteuttaa kak-

si kertaa vuodessa varusmiesten 
päättöharjoitukset. Niiden aikana 
majoitustilaa on kylläkin runsaasti 
saatavilla mutta materiaali ja ajo-
neuvot ovat harjoituksessa muka-
na. Näin ollen päättöharjoitusten 
aikana ei ole mahdollista toteuttaa 

sellaisia kursseja joilla tarvitaan 
ajoneuvoja tai muuta materiaalia.

Ennakointi on avainsana
Myös ennakointi sekä yhteis-

työ muiden samanaikaisesti toteu-
tettavien kurssien kurssijohtajien 
kanssa korostuvat tulevina vuosina. 
Kursseja tullaan toteuttamaan usei-
ta samana viikonloppuna.  Kursseja 
keskittämällä kevennetään kurssien 
huollon ja etenkin Ilmasotakoulun 
varastojen työmäärää. 

KSKOTU:n ”Suomi 100 vuot-
ta” merkittävin tapahtuma vuonna 
2017 tulee olemaan elokuun puo-
lessavälissä samanaikaisesti toteu-
tettavat Kesäyön marssi ja PRO 
PATRIA Kokonaisturvallisuusta-
pahtuma. Tapahtumien suunnittelu 
on jo kiivaassa valmistelussa.

Keski-Suomen 
maanpuolustusjuhla 
Muuramessa 6.8.2016

Keski-Suomen Maanpuolustus-
juhla järjestetään 6.8.2016 Muura-
messa. Maanpuolustusjuhla toteu-
tetaan perinteisellä kaavalla: seppe-
leenlasku jonka jälkeen on valapa-
raati sekä ohimarssi. MPK toteuttaa 
juhlassa kunniavartiot, Suomen li-

pun lippuvartion, veteraanien sekä 
maanpuolustusjärjestöjen lippulin-
nan. Kesäkuun 1. päivänä tukikurs-
sille on ilmoittautunut 8 osallistu-
jaa, lipunkantajia tarvitaan vielä 
lisää. Tarvittaessa kurssille järjes-
tetään yhteiskuljetus Jyväskylästä. 

Kurssi varustetaan Muurames-
sa perjantaina 5.8. Muuramessa on 
mahdollista majoittua perjantain 
lauantain välinen yö. Kurssi ko-
tiutetaan perustamispaikalla lau-
antaina Keski-Suomen Maanpuo-
lustusjuhlan päätyttyä, noin kello 
16 alkaen. Perustamispaikalta on 
mahdollinen yhteiskuljetus takaisin 
Jyväskylään. 

Onkohan tänäkin vuonna lippu-
linnassa sellainen henkilö jonka 
oma lapsi tai lähisukulainen van-
noo kentän toisella puolella oman 
sotilasvalansa? 

Ilmoittaudu 
tietojärjestelmään!

Keski-Suomen Maanpuolustus-
juhlan tukikurssille on ilmoittau-
duttava MPK:n tietojärjestelmän 
kautta. Ilmoittautumiseen liittyy 
on pakollinen kysely jolla kerätään 
tiedot kurssilaisten varustamistar-
peesta, erityisruokavalioista, mu-
kanaan tuomista lipuista.  Varus-
te- ja muonitustilaukset tehdään 
kyseisen ennakkoilmoittautumisen 
perusteella ja henkilö joka ei ole 
ilmoittautunut ohjeitten mukaisesti 
jää mahdollisesti ilman varusteita 
ja ruokaa. 

Tule osallistumaan Keski-Suo-
men Maanpuolustusjuhlaan! 

Onnittelut!
Lämpimät onnitteluni kaikille 

lippujuhlapäivänä ylennetyille ja 
palkituille. Keski-Suomen Alue-
toimiston järjestämässä ylennys- ja 
palkitsemistilaisuudessa Petäjäve-
dellä näin usean tutun kasvon nou-
tavan ylennyskirjansa everstiluut-
nantti Jukka Kentalalta. 

Erityisen ilahtunut oli seura-
tessani ensimmäisten palkittavien 
joukossa olevan KSKOTU:n aktii-
vitoimijan Erkki Karvisen vastaan-
ottaessa Sotilasansiomitalia evers-
tiluutnantti Kentalalta.  Toivon, 
että saamanne tunnustus kannustaa 
myös kaikkia muita reserviläisiä 
liittymään mukaan maanpuolustus-
toimintaan. Onnitteluni vielä ker-
ran teille kaikille.

Tutustukaa MPK:n syksyn 2016 
kurssivalikoimaan ja ilmoittautu-
kaa kurssille MPK:n tietojärjestel-
mässä.

Toivotan lukijoille turvallista ke-
sää. Kesällä on hetki aikaa hengäh-
tää ja kerätä voimia syksyn haastei-
siin.

KSKOTU-yksikön päällikkö
Riku Tenhunen

Kesä on jo ovella
Keski-Suomen Koulutus- ja tukiyksikössä

Riku Tenhunen

Eversti Pekka Järvi esitteli 
Jämsän maanpuolustusjuhlas-
sa Leopard-panssarivaunua 
vuonna 2015.

Maanpuolustusjärjestöjen liput jälleen runsaslukuisesti liehumaan 
Muuramen maanpuolustusjuhlaan 6.8.2016.

Kauko Saastamoinen ja Tauno Kinnunen sotilaspoikien 
muistolaatan paljastustilaisuudessa 29.5.2016.

Sotilaspoikien muistolaatta
Tauno Kinnusen maanpuolustuskiveen
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Kiltojen tekemä työ on merkit-
tävää vapaaehtoisessa maanpuo-
lustuksessa. ”IImavoimien kilta-
toiminta alkoi 1960-luvulla, jolloin 
yli puolet killoistamme perustettiin 
tiiviiseen tahtiin. Aika oli kypsä 
vapaaehtoistoiminnalle maanpuo-
lustuksen saralla. Kiltatoiminta 
koettiin yhdistäväksi voimaksi. Se 
tavoitti ihmiset sotamiehestä ken-
raaliin, antoi mahdollisuuden Ilma-
voimien perinteiden vaalimiseen”, 
totesi Ilmavoimien Kiltaliiton pu-
heenjohtaja eversti evp Juha Suon-
perä avatessaan Ilmavoimien Kilta-
liiton 20 -vuotis- ja Ilmasotakoulun 
Killan 10 -vuotisjuhlan sekä lipun-
naulaustilaisuuden huhtikuun lop-
pupuolella Jyväskylän kaupungin-
talolla. Suonperä jatkoi: ”Killat toi-
mivat myös joukko-osastojemme 

ja niitä ympäröivän yhteiskunnan 
yhdistävänä tekijänä. Killat ylläpi-
tävät ja kohottavat maanpuolustus-
henkeä kolmannen sektorin roolis-
sa”. 

Ilmavoimien komentaja 
tervehti

Tilaisuuteen osallistui myös Il-
mavoimien komentaja, kenraali 
Kim Jäämeri, joka juhlapuheessaan 
käsitteli mm. suurvaltasuhteiden ja 
lähialueiden turvallisuustilanteen 
viimeaikaista muuttunutta kehitys-
tä, mikä korostaa tehtäviinsä kyke-
nevän ja uskottavan maanpuolus-
tuksen merkitystä. Hän puhui myös 
ilmapuolustuksen kehityksestä ja 
totesi, että kooltaan pienen on ta-

voiteltava tehokkuudeltaan sellais-
ta kalustoa, jolloin koulutuksen 
ja kaluston yhdistelmällä voidaan 
saavuttaa määrällistä alivoimaa ta-
soittava etu. 

Ensi vuosikymmenellä käyt-
töikänsä päähän tulevan Hornet-
kaluston suunnitelmien mukais-
ta korvaamishanketta Jäämeri piti 
edellytyksenä puolustuskykymme 
ylläpidolle ensi vuosikymmenen 
loppupuolelta eteenpäin. Kenraali 
korosti myös Ilmavoimien tarvit-
sevan kaikkien vapaaehtoisten, kil-
tojen ja muiden ilmapuolustusta tu-
kevien vapaaehtoisjärjestöjen työn 
ja tuen onnistuakseen tärkeällä teh-
täväalueellaan.

Ilmasotakoulun Killan 
lipun naulaus

 Ilmasotakoulun Killan lipun 
naulauspuheen piti killan puheen-
johtaja insinöörieverstiluutnantti 
evp Jarmo Alanko korostaen pu-
heessaan lipun merkitystä yhteen-
kuuluvuuden ja yhteishengen vah-
vistajana.

 
”Aikana, jolloin yhtenäisiä uni-

vormuja ei vielä käytetty, oli lip-
pu näkyvin joukkoa yhdistävä tun-
nus. Joukko-osaston lippu esiteltiin 
aina joukkoon tuleville sotureille, 
koska joukon tehtävänä oli seurata 
joukon komentajaa ja hänen muka-
naan kulkevaa lippua. Lippu sijoi-
tettiin perinteisesti joukon keskelle, 
jolloin sillä oli keskeinen merkitys 
joukon johtamisessa ja taistelutah-
don nostattamisessa”, selvitti Alan-
ko lipun historiallista taustaa.

 
Ilmasotakoulun Killan lipun 

suunnittelun lähtökohdaksi on va-
littu kotka, mikä kuvaa osuvasti 

Ilmavoimia ja sen taistelukykyä. 
Lipun valkoisella pohjalla kohti 
luodetta osoittavat kolme salamaa 
kuvaavat puolestaan kolmea toimi-
alaa, joita ilmasotakoulussa kou-
lutetaan; ohjaajia, lentotekniikkaa 
ja johtamisjärjestelmää. Lipun on 
suunnitellut puolustusvoimien he-
raldikko Liisa Kontiainen. Lipun 
naulasivat Ilmavoimien, Jyväsky-
län yliopiston ja kaupungin, paikal-
lisen liikemaailman ja kulttuurin 
edustajat sekä useat yksityiset hen-
kilöt. Oman naulansa lippuun iski 
myös jyväskyläläinen 93-vuotias 
veteraani, pilvenveikko Antti Save-
la. Lipun vihki sotilaspastori Jouni 
Huikko.

Pilven Veikko vuoden 
kiltalehti

 
Ilmavoimien Kiltaliiton leh-

ti, Pilven Veikko, joka myös täyt-
ti tänä vuonna 20 vuotta palkittiin 
ja valittiin Maanpuolustuskiltojen 
Liiton 2015 Vuoden kiltalehdeksi. 
Perusteluissa mainittiin lehden an-
taneen hyvän perehdytyksen ilma-
voimien koulutusmuutokseen.

 
MPKL antoi myös Pilven Vei-

kolle kunniamaininnan Harri Rin-
talan kirjoittamasta artikkelista: 
”Sotilaslentäjän fyysinen kuormit-
tuminen, kunto ja työperäiset ter-
veyshaitat”. Tämän perusteluissa 
todettiin: Hyvää yleistietoa sotilas-
lentäjien ammatin kuormittavuu-
desta. Palkitun lehden voi lukea 
issuu.com -palvelusta hakusanalla: 
Pilven Veikko

 
Ossi Kurki
Pilven Veikko -lehden
päätoimittaja

Ilmavoimien Kiltaliitto (IVKL) 
perustettiin kahdeksan killan voi-
min 29.5.1996 Pirkkalan lentotu-
kikohdassa. Seuraavana vuonna 
kiltaliitto liittyi Maanpuolustus-
kiltojen liiton (MPKL) jäseneksi. 
Ilmavoimien Kiltaliiton jäsenkil-
lat ikäjärjestyksessä: Lapin Len-
noston – Lentorykmentti 4:n kilta, 
nykyisin Lapin Lennoston Kilta, 
Ilmavoimien Viestikilta, Kymen-
laakson Ilmakilta, Lentotekniikan 
Kilta, Lentosotakoulun Kilta, Sa-
takunnan Lennoston Kilta, Karja-
lan Lennoston Kilta, Viestikoelai-
toksen Kilta, Lentovarikon Kilta, 
Helikopterikilta, Ilmasotakoulun 
Kilta. 

Ilmavoimien organisaatiomuu-
tokset muuttivat myös kiltakenttää: 
Kauhavalla toiminut Ilmasotakou-
lun kilta jatkoi toimintaansa Len-
tosotakoulun killan nimellä, kun 
Tikkakoskella perustettiin uusi Il-
masotakoulun kilta 29.4.2006.

Ilmavoimien Kiltaliitto on alus-
ta alkaen ollut löyhä jäsenkiltojen-

sa yhteistoimintaelin. Lähes kaikki 
toiminta on keskittynyt jäsenkil-
toihin. IVKL:n tehtävänä on ollut 
toimia jäsenkiltojen edustajana yh-
teistyökumppaneihin päin silloin, 
kun se on katsottu parhaaksi. Muu-
toin toimintaperiaatteena on ollut 
ns. jäsenkiltojen alueellinen/pai-
kallinen edustaminen ja yhteistoi-
minta esim. Ilmasiltoihin.

 Kiltojen toiminta suurelta osin 
perustuu joukko-osastonsa tai toi-
mialansa perinteiden vaalimiseen. 
Perinteiden tallentamista on toteu-
tettu kirjoittamalla historiateoksia, 
pystyttämällä muistomerkkejä ja 
-tauluja tapahtumapaikoille, tuotta-
malla myyntituotteita, järjestämäl-
lä seminaareja, tapahtumia, juhlia 
ja matkoja kotimaassa tai ulko-
maille.

Vuoden 2015 lopussa Ilmavoi-
mien kiltojen jäsenmäärä oli 3452, 
joista naisjäseniä 233.  Lisätietoja: 
www.mpkl.fi > jäsenyhdistykset > 
Ilmavoimien kiltaliitto

Pilven Veikko - vuoden kiltalehti

Ilmavoimien Kiltaliitto 20 -vuotias

Pilven Veikko -lehden palkinnot ja lehden tekijät tyytyväisinä.
Taittaja Eila Keinonen (vas.), päätoimittaja Ossi Kurki ja toimitus-
sihteeri Leena Tiainen.

Maanpuolustusjärjestöt esiintyvät Muuramessa 6.8.2016.

Keski-Suomen 
maanpuolustusjuhla Muuramessa

Maakunnallista maanpuolus-
tusjuhlaa vietetään lauantaina 6.8. 
Muuramessa. Ilmasotakoulun hei-
näkuun saapumiserän alokkaat 
vannovat sotilasvalansa tilaisuu-
dessa. Tilaisuus on avoin kaikille 
kansalaisille ja odotusarvona on, 
että Muuramen väkiluku kasvaa 
hetkellisesti juhlan ajaksi 3000-
4000 henkilöllä.

MPK:n kurssi vastaa veteraani- 
ja maanpuolustusjärjestöjen lippu-
linnan muodostamisesta ja esiinty-
misestä ohimarssissa. Vapaaehtoi-
sen maanpuolustustyön osasto on 
mukana kalustonäyttelyssä. Siel-
tä saa tietoa mm. reserviläisten ja 
maanpuolustusnaisten toiminnas-
ta. Käden tarkkuutta voi jokainen 
kokeilla EKO-aseilla. Panssaripri-
kaatista tulee paikalle nykyaikaista 
panssarivaunukalustoa ja Ilmasota-
koulun osastolla on esillä ilmavoi-
mien toimintaa.

Päivän ohjelma:
  9.00  Seppeleenlasku Muura-

men hautausmaalla
  9.00-14.30 Kalustonäytte-

ly Mäkelänmäen koulun yläkentäl-
lä

10.00 Sotilasvakuutus, Kult-
tuurikeskuksen Muuramesali

11.00 Sotilasvala Nisulanmäen 
koulun kentällä

12.00 Ohimarssi Muuramen 
keskustassa Muuramentiellä

12.30-13.45 Valalounas ja 
kutsuvieraslounas Mäkelänmäen 
koululla

12.45-13.45 I lmavoimien 
Soittokunnan puistokonsertti Mä-
kelänmäen koulun yläpihalla

14.30-15.30 Pääjuhla Muu-
ramen kulttuurikeskuksessa

17.30-18.30 Konsertti Muura-
men kirkossa

Pääjuhlassa juhlapuheen pitää 
teollisuusneuvos Risto Harvia. 

Laukaan Tupaswillassa tapahtuu!
Perinneviikonloppu 26.8-28.8.

Tänä vuonna tuk-
kilaisten SM ei ole 
näin rauhallista. Kisa 
alkaa koskenlaskulla 
Kuusaankoskella la 
27.8.

Perinnepäivillä on maanpuo-
lustusteema. Ohjelmassa on mm. 
panssari- ja sotilasajoneuvojen 
kiihdytyskisat. Yleisön nähtävil-
le tulee armeijan vanhaa kalus-

toa. Keski-Suomen reservipiirit,  
Maanpuolustusnaiset ja Naisten 
Valmiusliiton keskisuomalaiset 
toimijat ovat mukana esittelemässä 
toimintaansa. 

Perjantaina alueen valloittaa 
reilut 400 peruskoululaista, joil-
le on tarjolla vanhempien aikojen 
työtapoja, käsityökalujen käyttöä, 
näytöksiä vanhan ajan työsuori-
tuksista. Vapaaehtoisten maanpuo-
lustusjärjestöjen osastolla oppilaat 
pääsevät arvioimaan etäisyyksiä ja 
kokeilemaan tarkkuusheittämistä 
vaarattomilla harjoituskäsikranaa-
teilla.

Lauantain tukkilaiskisa alkaa 
hurjalla koskenlaskukisalla Kuu-
san koskessa. Joukkuesoutu ja 
tukkilaismaraton järjestetään Tu-
paswillassa. Muuten viikonlopun 

aikana näkee valtavasti vanhoja 
traktoreita ja koneita. Entisöityjen 
ajoneuvojen paraati kätkee sisään-
sä runsaasti henkilöautoja, trakto-
reita ja rekka-autoja, joilla taka-
vuosina on oikeasti hankittu leipää 
kovissakin olosuhteissa.

Puintipiha, tervanpolttoa, kul-
lanhuuhdontaa, käsitöitä ja kan-
sanperinnettä musiikkiesityksi-
neen sisältyy viikonloppuun. Esillä 
on myös näyttely Keitele-Päijän-
nekanavan rakentamisesta. Hyvät 
ruokailupalvelut ovat koko ajan 
tarjolla.

Kuorimaraudan käyttöä vuoden 2015 koululaisten päivänä.

Arvokkaan tyylikäs ajoneuvoparaati vuonna 2015.

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

Keski-Suomen viimeinen pilvenveikko Antti Savela (94 v) naulaa 
lippua evl Vesa Ala-Monosen opastaessa.
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Pioneerirykmentin lakkauttamis-
päätös kuultiin helmikuussa 2012. 
Melko pian alkoivat monenlai-
set spekulaatiot mm. Keuruun va-
ruskunnan joukkojen käytössä 47 
vuotta olleesta ampumarata-aluees-
ta. Puolustusvoimat ilmoitti luopu-
vansa kaikesta rykmentin lakkau-
tukseen liittyen – kasarmeista, har-
joitusalueesta ja ampumaradoista. 
Keuruun kaupungilla oli myös sii-
nä tilanteessa masentuneet tunnel-
mat, koska työ rykmentin pelasta-
miseksi ei ollut kantanut hedelmää. 
”Pillari tulee ja peittää kaiken tasai-
seksi” oli yksi tunteenpurkauksista. 

Työ alkoi 2012 syksyllä
Syksyllä 2012 Otso Heikkinen 

Keuruun Seudun Ampujat ry:n pu-
heenjohtajana otti vastaan Keuruun 
ja Haapamäen reserviläisjärjestöis-
tä tulleen pyynnön ryhtyä selvittä-
mään ampumarata-alueelle muu-
takin toimintaa kuin  pelkästään 
alueen tasoittaminen ”pillarilla”. 
Pidettiin ampumaseuran, Keuruun 
ja Haapamäen reserviupseerien ja 
reserviläisten sekä Riistanhoitoyh-
distyksen edustajien yhteinen ko-
kous, jossa keskusteltiin ampuma-
radoista ja niiden käyttötarkoituk-
sen jatkamisesta toimintaan, jota 
varten radat ovat olemassa. Halua 
ampumaratojen pelastamiseen löy-
tyi ja sovittiin yhteydenotosta Keu-
ruun kaupungin johtoon ennen kuin 
tehdään mitään muuta.  

Valtakunnallinen 
ampumaurheilukeskusko?

Joulukuussa syntyi visio valta-
kunnallisesta ampumaurheilukes-
kuksesta ja se esiteltiin silloin en-

simmäisen kerran Keuruun kau-
punginjohtajalle. Keskus toisi tul-
lessaan kaupungille lisää tunnet-
tuutta ja paikalliset yritykset sai-
sivat uusia asiakkaita. Keskustelu 
päättyi toteamukseen, että ”voisiko 
se olla Suomen suurin”. Kaupun-
ginhallitusta informoitiin ideasta 
tammikuussa 2013 ja pääosin se 
nähtiin Keuruulle hyvänä asiana. 
Hanke päätyi myös yhdeksi tule-
vaisuuden mahdollisuudeksi kau-
pungin kehitysyhtiö KeuLink Oy:n 
suunnitelmiin.

Suurta ”kalaa” oli ryhdyttävä 
pyydystämään ja niin käynnistettiin 
suunnittelutyö, jonka ensimmäinen 
tavoite oli saada selville mitä kaik-
kea ampumarata-alueelle mahtui-
si. Pelkästään olemassa oleviin 
ratoihin nojaaminen ei olisi riittä-
vän iso jos tavoitteena olisi Suo-
men suurin ampumaurheilukeskus. 
Käyttöönotettavaksi suunniteltiin 
siis myös Pioneerirykmentiltä tyh-
jiksi jääneitä kasarmi-, ruokala- ja 
liikuntasalin tiloja. Kilpailijoiden 
majoitus, ruokailupalvelut ja myös 
sisäampumaratatoiminta oli suun-
nitelmassa mukana. Varsinaiselle 
ampumarata-alueelle suunniteltiin 
haulikko- ja hirviammuntaan so-
veltuvat radat. Perinteisiin kivääri- 
ja pistoolilajeihin oli jo olemassa 
olosuhteet. Ne vaatisivat kuitenkin 
lisää ampumapaikkoja. Viimeisim-
pänä visiona tuli mukaan myös 600 
metrin ampumarata.

Esiselvitysvaihe
Oli selvää, että suunnittelutyö ei 

toteutuisi ilman ulkopuolista rahoi-
tusta ja niinpä toukokuussa 2013 
jätettiin ELY-keskukseen hanke-
esitys. Aiemmin mainittujen reser-

viläisyhdistysten tuli päättää vuo-
sikokouksissaan osallistumisesta 
tähän esiselvityshankkeeseen, jon-
ka rahallinen arvo oli myönnetyn 
avustuksen osalta noin 100 000 eu-
roa. Osa siitä katettiin talkootyöllä 
ja yhdistyksistä Keuruun Seudun 
Ampujat ry teki suunnittelupro-
sessissa tarvittavan ”paperityön” 
ELY-keskukseen yhteistoiminnassa 
Keuruun kaupungin kanssa.

Ramboll Finland Oy teki 
suunnitelman 2013

Ampumaurheilukeskuksen suun-
nittelutyön toteuttajaksi tuli kilpai-
lutuksen jälkeen Ramboll Finland 
Oy. Työtä tehtiin nopealla tahdilla. 
Tarvittavat melumittaukset tehtiin 
lokakuussa. Haulikolla ja hirviki-
väärillä ammuttiin ja melua mitat-
tiin kolmessa eri pisteessä. Alusta-
vat tulokset antoivat jo positiivisen 
viestin. Melu mahtui Kolhontien 
ampumaradan puoleiselle alueel-
le. Se oli tärkeä tieto, sillä tien ja 
Keurusselkä-järven välinen alue oli 
kaavoituksessa varattu asumisra-
kentamiseen. Ristiriitaa ampuma-
toiminnan ja kaavoituksen välille 
ei näin ollen olisi jatkossa tulossa. 
Suurelle ampumaurheilukeskuk-
selle Suomessa ei vielä kuitenkaan 
aika ollut tarpeeksi kypsä. Olihan 
kyseessä useamman  miljoonan eu-

ron hanke. Oli otettava tavoitteeksi 
olemassa olevien ampumaratojen 
säilyttäminen ja kehittäminen pi-
demmällä aikavälillä.

KeuSA osti laitteistot
Ampumaratojen laitteistoista oli 

käynnistetty neuvottelut jo loppu-
vuonna 2013, mutta varsinaisesti 
laitteistokauppa prosessoitiin vuo-
den 2014 aikana.  Puolustusvoimi-
en puolella oli olemassa monen-
laisia vaihtoehtoja mm. Keuruun 
pistooliampumaradan laitteiston 
osalta. Sitä oltiin siirtämässä mm. 
Mikkeliin tai Vekaranjärvelle. Pio-
neerirykmentti toimi vielä täydes-
sä iskussa vuoden 2014 loppuun, 
joten se tuli tarvitsemaan kaikkia 
ampumaratoja ainakin reilun puoli 
vuotta. Lopulta Maavoimien Esi-
kunnan kanssa edenneet neuvotte-
lut johtivat joulukuussa tulokseen, 
jossa Keuruun Seudun Ampujat ry 
osti kaikki ampumaradan laitteistot 
1000 euron summalla puolustus-
voimilta. Tämä kauppa lukitsi lait-
teistot Keuruun maaperään.

Luonnonsuojelijat 
huomioitiin

Seuraavaksi oltiin tekemisissä 
luonnonsuojelun kanssa. Ampu-
marata-alueen tuntumassa olleelta 

Rautovuoren alueelta oli havaittu 
sellaista vanhaa metsää, mikä pi-
täisi suojella. Asia nousi agendalle 
vuoden 2015 alussa. Välittömästi 
otettiin kontakti Suomen Luonnon-
suojelijat ry:n johtoon ja järjestet-
tiin neuvottelu, jonka lopputulok-
sena oli, että mitään isompia risti-
riitoja ei ole olemassa ja ampuma-
rataprojekti sai jatkaa eteenpäin.

Keuruun 
Ampumaratayhdistyksen 
perustaminen

Polku kohti Keuruun ampuma-
ratayhdistystä sisälsi myös muuta-
man käänteen. Alkuvuodesta 2015 
Keuruun Seudun Ampujat ry ja 
Haapamäen Seudun reserviläiset 
ry olivat vuosikokouksissaan pää-
tyneet liittymään uuden yhdistyk-
sen perustajajäseniksi. Keuruun 
Riistanhoitoyhdistys ry päätti myös 
vuosikokouksessaan äänestyksen 
jälkeen liittyä perustajajäseneksi. 
Vuosi eteni ja asia sai kesän korval-
la täydellisen käänteen. Riistanhoi-
toyhdistys luopui perustajajäsenyy-
destä. Nyt oltiin tilanteessa, jossa 
oli löydettävä kolmas rekisteröity 
yhdistys niin, että saadaan ampu-
maratayhdistys perustettua. Sellai-
nen löytyi lokakuun alussa. Valkea-
lahden Erämiehet ry halusi tulla pe-
rustajajäseneksi ja Keuruun Ampu-
maratayhdistys ry näki päivänvalon 
marraskuussa ja tuli rekisteröidyksi 
yhdistysrekisteriin 19.11.2015.

Maakauppa 
Metsähallituksen kanssa

Ampumaradan maa-aluetta ja 
alueella olevia rakennuksia koske-

via neuvotteluja käytiin Metsähal-
lituksen ja Senaattikiinteistöt Oy:n 
kanssa. Maapohjahinnasta saa-
tu ensimmäinen tarjous oli ”tähti-
tieteellisellä tasolla”. Uusi yhteys 
Metsähallituksen pääjohtajaan toi 
eteen jo konkreettiset neuvottelu-
asetelmat. Keuruun kaupungin ja 
Metsähallituksen väliset neuvotte-
lut johtivat tulokseen maaliskuussa 
tänä vuonna ja Keuruun kaupunki 
pystyi valmistelemaan päätösehdo-
tuksen kaupunginhallitukselle kau-
pasta sekä tulevasta sopimuksesta 
vuokrata ampumarata-alue 50 vuo-
den ajaksi Keuruun Ampumara-
tayhdistykselle. Keuruun kaupun-
ginhallitus hyväksyi asian kokouk-
sessaan 16.5.2016.

Luvat kuntoon ja 
ampumaan

Lähitulevaisuus etenee nyt en-
siksi ympäristö- ja ampumaratalu-
pa-asioiden parissa. Lisäksi vireil-
lä on radan infraa kehittävä han-
ke. On hyvinkin mahdollista, että 
neljän vuoden mittainen ponnistus 
saadaan tänä kesänä vaiheeseen, 
jolloin elokuussa voidaan todeta 
Keuruun ampumaradan avajaislau-
kaukset ammutuiksi. 

Tapahtuma avaa uuden aika-
kauden keskisuomalaisessa ampu-
maurheilussa. Saadaan käyttöön 
paikka, jossa reserviläisten, met-
sästäjien ja muiden ammuntaa har-
rastavien harjoitus- ja kilpailuta-
pahtumat voidaan toteuttaa turval-
lisesti.

Avajaislaukauksia odotellessa!
Keuruun ampumarata aloittaa uuden aikakauden

Vuosi 2013
- 15.05.2013 Hankehakemus ELY:een (Esiselvityshanke 100.000 €)
- 29.05.2013 Tiedotustilaisuus
- 03.10.2013 Melumittaukset (haulikko ja hirvikivääri)
Vuosi 2014
- 31.03.2014 Ramboll Finland Oy loppuraportti
- 17.12.2014 MAAVE:n päätös ratalaitteiden myynnistä (1.000 €)

Vuosi 2015
- 21.01.2015 Neuvottelu jatkotoimista Keuruun kaupungin kanssa
- 02.03.2015 Neuvottelu Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa
- 01.10.2015 Ampumaratayhdistyksen perustaminen
- 19.11.2015 PRH:n päätös yhdistyksen rekisteröinnistä

Vuosi 2016
- 14.03.2016 Kaupungin ja Metsähallituksen neuvottelut maakaupaista
- 17.04.2016 Ampumaratayhdistyksen 1. vuosikokous
- 16.05.2016 Keuruun kaupunginhallitus päätti maakaupasta ja
   vuokrasopimuksesta

Tämä näkymä saa jatkuvuutta Keuruulla.

Näkymä Keuruun 25 metrin pistooliampumaradalta.

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen
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Keski-Suomen Henkisen Maan-
puolustuksen Liitto – keskisuoma-
laisten oma maanpuolustuskurssi-
yhdistys - vietti 50-vuotisjuhlaansa 
18.5.2016. Suomi on yhdistyksen 
puolen vuo-sisadan mittaisen tai-
paleen aikana muuttunut paljon: 
yhteiskuntamme on kehittynyt mo-
niarvoiseksi tietoyhteiskunnaksi, 
jonka kohtaamat riskit ovat aivan 
erilaisia kuin riskit siinä arvomaail-
maltaan melko yhtenäisessä teolli-

suus- ja maatalousyhteiskunnassa, 
jossa liitto aikoinaan perustettiin.

Radikalismi nosti päätään
Liitto perustettiin tilanteessa, 

jossa suomalaisen yhteiskunnan 
tuleva kehitys oli vaikeasti ennus-
tettavissa. Monimuotoinen radika-
lismi, vallankumousvaatimukset, 
kahtia jakautunut Eurooppa ja kyl-

mä sota loivat suomalaisten mie-
liin pelkoja ja epävarmuutta. Aika-
kauden hengelle oli kuvaavaa, että 
liiton ensimmäinen luentotilaisuus 
jouduttiin keskeyttämään yliopis-
to-opiskelijoiden häirinnän vuoksi. 
Nykyisin tätä ei enää tarvitse pe-
lätä, vaan liiton yhteistyökumppa-
neidensa kanssa vuosittain järjestä-
mät Martti Ahtisaari –luennot ovat 
erittäin suosittuja kaikkien keski-
suomalaisten keskuudessa, eivätkä 

kaikki kiinnostuneet olekaan viime 
vuosina välttämättä edes mahtuneet 
luentosaliin.

Haavoittuvuudet arjessa
”Digitalisoituneet yhteiskunnat 

ovat haavoittuvia eri tavalla kuin 
ennen: hybridihyökkäyksen koh-
teena on koko elämänpiiri, verkot-
tunut ja keskinäisriippuvainen sys-
teemi. Tämä koskettaa puolustusta, 
liiketoimintaa, arjen turvallisuut-
ta – koko tapaamme elää. Nyky-
maailmassa yhteiskunnan haavoit-
tuvuudet ovat hyvin usein henkistä 
laatua.”, totesi puheenjohtaja Tomi 
Yli-Kyyny avauspuheessaan. 

Liiton juhlavuoden teemaksi on 
valittu ”Moniarvoisessa isänmaas-
sa olemme kaikki etulin-jassa”. 
Yli-Kyynyn mukaan etulinjassa 
oleminen tarkoittaa ennen kaik-
kea vastuunkantoa: ketään ei saa 
jättää yksin – kaikki ovat vastuus-
sa toisistaan, eritoten niistä, jotka 
ovat heikompia. Myös suomalai-
sen hyvinvoinnin ja turvallisuuden 
varmistaminen ovat asioita, joista 
kaikki suomalaiset ovat yhteisesti 
vastuussa. 

Rakkaudentunnustus 
parlamentarismille

Juhlapuheen Keski-Suomen 
Henkisen Maanpuolustuksen Lii-
ton 50-vuotisjuhlassa piti valtio-
neuvos Riitta Uosukainen. Hän 
nosti puheessaan keskeisimmiksi 

turvallisuuden takaajiksi suomalai-
sen parlamentarismin ja koulutus-
järjestelmän. Niillä on Uosukaisen 
mukaan yhteinen vastuu huolehtia 
suomalaisten sivistyksestä sekä sen 
kautta maanpuolustuksen perustas-
ta. ”Henkinen maanpuolustus on 
maanpuolustuksen selkäranka ja 
hermojärjestelmä”, muistutti Uo-
sukainen.

”Maanpuolustuksen kaikkien 
muotojen – myös henkisen ja va-
paaehtoisen – lähde on tietyllä ta-
valla eduskunta”, Uosukainen to-
tesi ja korosti samalla, että vallan 
kolmijako ja eduskunnan kaltais-
ten instituutioiden olemassaolo on 
myös valtion olemassaolon perus-
ta. 

Suomessa eduskunnan toimin-
ta jatkui keskeytyksettä myös so-
tien aikana, ja vuonna 1945 maas-
samme järjestettiin lailliset vaalit, 
vaikka Lapin sota oli tuolloin vielä 
meneillään ja vuonna 1939 julistet-
tu sotatila voimassa. Esimerkiksi 
Ukrainassa parlamentarismin ja de-
mokratian kehittymättömyys ovat 
Uosukaisen mukaan syynä valtion 
sekavaan tilanteeseen nykyises-
sä kriisitilanteessa. ”Suomalainen 
parlamentarismi maksaa jokaista 
suomalaista kohti 21,80 euroa vuo-
dessa. Tämän verran meillä jokai-
sella on varmaan varaa sijoittaa la-
kiin, työhön, rauhaan ja valoon.”, 
päätti Uosukainen. 

Ketterä viisikymppinen etulinjassa

Juhlapuhuja valtioneuvos Riitta Uosukainen.

Keski-Suomen Henkisen maanpuolustuksen liitto täytti 50 vuotta

On tammikuu ja eletään kovien 
pakkasten aikaa. Maastossa pakka-
sen vaikutuksesta sähkölinjan joh-
to katkeaa. Yli puolet Keuruusta on 
saman tien sähköttömänä. Tilanne 
tuntuu jatkuvan tunnista toiseen. 
Puhelimen akku vetelee viimeisi-
ään. Miten siihen saa virtaa? Säh-
kölämmitteinen asunto alkaa vii-
lentyä. Tietokoneen ja iPadin akut 
ovat myös lopuillaan. Sähköyhtiön 
nettisivuilla ei näy mitään asiasta. 
Reilun kolmen tunnin kuluttua säh-
köt palaavat ja arki voi taas jatkua 
kuin ennekin.

Edellä kuvattua tilannetta voisi 
jatkaa. Sähkökatkos on kestänyt jo 
pari päivää. Johdon vaurio on pai-

kassa johon korjauspartion on erit-
täin vaikea päästä. Mihin kaikkeen 
alkaa tulla arkea haittaavia vaiku-
tuksia? Kaupassakin pitäisi käydä. 
Kaupan ovia ohjataan sähköises-
ti. Ne ovatkin kiinni tai jos ne saa 
manuaalisesti auki, voiko kaupas-
sa tehdä ostoksia ilman toimivaa 
kassajärjestelmää? Pankkikortti ei 
kaupassa toimi. No onhan seteli-
automaatti Sokkarilla. Hyvä muu-
ten, mutta sekin vaatii sähköä toi-
miakseen. Vesilaitoksen pumppu-
jen toiminta alkaa hiipua. Vettä ei 
tulekaan enää kraanasta niin kuin 
ennen. WC:tä ei voi käyttää nor-
maalisti.

Arjen turvallisuutta Keuruun ysiluokkalaisille

Perustettu toukokuussa 
1966 Keski-Suomen läänin 
maanpuolustusyhdistyksen 
nimellä.

Ensimmäinen puheenjohta-
ja oli apulaisprofessori Erkki 
Lehtinen.

Teksti ja kuva:
Panu Moilanen

Tulta päin rohkeasti – 
toiminnallinen hetki 
Keuruun yläasteella

Hieman yli 100 Keuruun ja Haa-
pamäen yläasteiden ysiluokkalai-
sista osallistui 15.4. arjen turval-
lisuutta käsittelevään toimintailta-
päivään. Mukana oli myös kym-
menkunta oppilasta turvapaikkaa 
hakevien perheistä. Toiminnallis-
ten rastien taustalla ja järjestäjänä 
oli 50 vuotias Keski-Suomen Hen-
kisen Maanpuolustuksen Liitto. 
Juhlavuoden teema - ”Moniarvoi-
sessa isänmaassa olemme kaikki 
etulinjassa” - sisältää viestin siitä, 
että meistä jokainen kantaa vastuu-
ta isänmaamme turvallisuudesta 
ja huolehtii yhteiskunnan jäsenten 
hyvinvoinnista. Oppilaille tarjotut 
tilannerastit olivat poimintoja ar-
jen tilanteista, joihin itse kukin voi 
joutua kotona, kaupungilla tai kou-
lussa.

Rasvakattila liekeissä
Vapun aikaan kodeissa paiste-

taan munkkeja ja hellalla oleva 
rasvakattila voi syttyä palamaan. 
Kuinka tuli saadaan nopeasti sam-
mumaan? Jokainen sai kokeilla yk-
sinkertaista konstia – kansi kattilan 
päälle ja tuli sammui. Rastilla pääsi 
kokeilemaan myös sammutuspeit-
teen käyttöä. Koulun pihalla har-
joiteltiin myös kadonneen henkilön 
etsinnän yleisperiaatteita vapaaeh-
toisessa pelastuspalvelussa toimi-
vien ohjaajien opastuksella. 

Retkikeitin oli uusi 
tuttavuus

Kun sähköt on poikki niin säh-
köhellasta ei ole apua. Kuinka 
kuumennetaan vettä tai laitetaan 
ruokaa? Oppilaiden edessä oli alu-
miinisia astioita, joista kouluttajan 
opastuksella kehkeytyikin retkikei-
tin. Tarvitaan tulitikkuja ja syty-
tysnestettä keittimen polttimeen ja 
sitten vettä kattilaan. Muutama mi-
nuutti ja vesi kiehui. Hyvin moni 
oppilaista tutustui ensimmäistä 
kertaa retkikeittimeen. Se on varsin 
käyttökelpoinen väline jokaiseen 
kotiin, jota voi hyödyntää maasto-

Ella Pohjanharju piti toimintarasteja hyvinä. Hän tarttui roh-
keasti kattilan kanteen ja sammutti kattilassa alkaneen ras-
vapalon.

retkillä tai sitten pidempien sähkö-
katkojen aikana kotona.

Paineside käteen ja 
tajuttoman käsittely

Ensiapurastilla opeteltiin paine-
siteen tekemistä ja tajuttoman poti-
laan oikeaan asentoon asettamista. 
SPR:n kouluttajat näyttivät myös 
miten autetaan kaveria koulun ruo-
kalassa jos hänen kurkkuunsa on 
juuttunut leivän pala. Maakunta-
joukkojen reserviläiset ja puolus-
tusvoimien edustaja kertoivat ker-

rospukeutumisen periaatteista ja 
repun pakkaamisesta. Samalla an-
nettiin tietoisku puolustusvoimis-
ta.

Tyytyväinen rehtori
Rehtori Jukka Oikarinen totesi 

toimintailtapäivän onnistuneen hy-
vin. Esillä olleiden aiheiden laaja-
alaisuus ja arjen turvallisuutta ko-
rostavien kansalaistaitojen opetta-
minen oli sopivan piristävä koho-
kohta normaaliin kouluarkeen.

Miia Riihosen käteen tehtiin paineside. Siteen teki Elina Liekkinen Maaret Kuuselan opastamana.

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen
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”Pitää olla sellainen sisäinen rau-
ha. Muuten ei osu”. Näin kertaili 
Kangasniemen seurakunnan kirk-
koherra Matti Tolvanen vastausta 
kysymykseen mitä ammunta vaa-
tii suorittajaltaan. Perinneaseam-
pujat kokoontuivat lauantaina 21.5. 
aamulla jo klo 8 Mikkelin Kyrön-
pellon radalla SM-kisan lipunnos-
toon, kenttähartauteen ja kilpailun 
avaukseen. Avauspuheenvuoroja 
käyttivät kirkkoherra Tolvasen li-
säksi Etelä-Savon aluetoimiston 
päällikkö evl Jyrki Niukkanen, re-
servipiirien toiminnanjohtaja Mau-
ri Parantala ja kilpailun johtaja 
Pirkka Juntunen. Ammunnan mer-
kitystä sotilaan ja reserviläisen tai-
tona korostettiin ja kilpailujen jär-
jestelyissä mukana olevia kiitettiin.

Monenmoisia hihnoja
Kilpailun tekninen asiantuntija 

Marko Patrakka muistutti muuta-
mista ”hihnasäännöistä” ja kysy-
myksiä alkoi nousta erilaisista tul-
kinnoista. Niihin vastattiin napa-
kasti. Perinneaseilla ampuminen 
onkin oma juttunsa ampumaurhei-
lussa. Ampujilla on käytössään var-
sin iäkkäitä ja paljon ”perinnetari-
noita” sisältäviä aseita, joihin kuu-

luu mm. ”suojeluskuntahihnoja” ja 
”tavallisia hihnoja”. Saako käyttää 
ja minkälaisessa aseessa? Sääntöjä 
on luotu näihin lajeihin aika paljon 
ja tulkitsijoiden joukkokin on var-
sin laaja. 

Pääasia tässäkin lajissa on pyrkiä 
ampumaan mahdollisimman tar-
kasti. Joku kumma viehätys siinä 
on, että kun 1940-luvulla valmis-
tetuilla ”kapistuksilla” osuu lauka-
us toisensa jälkeen kymppiin, niin 
se ikään kuin antaisi suorittajalleen 
enemmän mielihyvää kuin ”nor-
maalilla Benellillä” ammutut kym-
pit. 

Suosittu laji
Perinneasekilpailun suosio on 

kasvanut viime vuosina reservi-
läisten keskuudessa. Tällä hetkellä 
näyttää kyseessä olevan vanhem-
pien herrojen laji, mutta mukaan 
mahtuu aivan varmasti myös nuo-
remman sukupolven naiset ja mie-
het. Rohkeasti vaan mukaan. Laji-
en vaatimia välineitä löytyy koh-
tuuhintaan ja tapahtumassa on hyvä 
ilmapiiri.

Kilpailussa oli mukana 160 osal-
listujaa. Ampujien tarkkuutta voi 
ihailla mm. M60 sarjan 50 metrin 

pistooliammunnan voittajan Reijo 
Heikkilän taulusta. Toinen 15 lau-
kauksen sarja tuotti 11 kymppiä, 
kolme ysiä ja yhden kahdeksikon. 
Tulevana vuonna kisaillaan Keu-
ruulla. Kisa tulee toimimaan nyky-
muotoisen Keuruun ampumaradan 
virallisena avajaiskilpailuna

Lauantai 21.5. 
Päivän ensimmäisenä kilpailuna 

oli haasteellinen 50 metrin pistoo-
liammunta. Kilpailussa ammutaan 
5 koelaukausta ja 30 kilpalaukausta 
kahtena 15 laukauksen sarjana. Ai-
kaa sarjan ampumiseen on 15 min. 
Tauluna oli puolustusvoimien taulu 
n:o 04.

Mitaleja ropisi heti Keski-Suo-
meen. Sarjassa H70 Raimo Ran-
ta ampui pronssia tuloksella 258. 
Saarijärven Tapio Harju sijoittui 
samassa sarjassa neljänneksi tu-

loksella 247. Kymmenen vuotta 
nuoremmassa sarjassa H60 Tapio 
Paappanen sijoittui 4. sijalle tulok-
sella 258. Em. henkilöt muodosti-
vat Keski-Suomen reservipiirien 
joukkueen sarjaan H60 ja saavu-
tuksena oli sarjan ylivoimainen 
voitto ja Suomen mestaruus jouk-
kueena. Toiseksi sijoittunut Suur-
Savo jäi 15 pisteen päähän. H60 
sarjan joukkuevoittotuloksella 763 
olisi sijoittunut yleisessä sarjassa-
kin hopealle. Reijo Heikkilä Pir-
kanmaalta voitti M60 sarjan yli-
voimaisella tuloksella 284, mikä 
oli samalla uusi Suomen ennätys. 
Tapio Harju pokkasi vielä molem-
mista kiväärilajeista (150 m 3x10 
ls ja 300 m 30 ls) henkilökohtaiset 
pronssimitalit sarjassa H70. Keski-
Suomen menestys oli ensimmäisen 
päivän osalta erinomainen. 

Sunnuntaina 22.5. 
menestys jatkui

Kaksi henkilökohtaista mesta-
ruutta tuli Keski-Suomeen. Ki-
väärin kenttäammunnan 3x10 ls:n 
kilpailun H70 sarjan voitti Tapio 
Harju. Hän saavutti vielä henkilö-
kohtaiset pronssit perinnekiväärin 

3x10 ls:n/150 m:n ja perinnekivää-
rin 30 ls:n/300 m:n kilpailuissa. 

Raimo Ranta ampui H70 sarjas-
sa pistoolikuvioammunnan Suo-
men mestariksi. Päivän päätteeksi 
H60 sarjan joukkue Raimo Ranta, 
Tapio Paappanen ja Tapio Harju si-
joittui pistoolin kuvioammunnassa 
pronssille. 

50 metrin perinnepistoolin M60 sarjan Suomen mestaruuden voittanut joukkue. Tapio Harju (vas.), Tapio Paappanen ja Raimo Ranta.

Perinneaseet paukkuivat Mikkelissä
Keski-Suomeen kolme SM-kultaa

25 m pistoolikuvioammunnan voittaja- ja pronssijoukkue onnitte-
levat toisiaan. Seppo Jortikka ja Tapio Paappanen kättelevät. Ta-
pio Heikkonen (vas.), Pekka Varjus ja Raimo Ranta (oik.).

Kiväärin kenttäammunnan H70 sarjan Suomen mestari Tapio Har-
ju (vas.) tuumaustauolla kilpailun johtajan Pirkka Juntusen kanssa.

Reijo Heikkilä Sastamalasta voitti 50 m perinepistoolin M60 sarjan 
loistavlla tuloksella 284. Taulua kelpaa ihastella.

Teksti: Tapio Paappanen
Kuvat: Kari Nahkuri
           Tapio paappanen

Keski-Suomen perinnease-cupin 
ensimmäinen osakilpailu kilpail-
tiin Viitasaarella Ilmolahden am-
pumaradalla. Kauniissa keväisessä 
säässä ammuttiin aamupäivällä pe-
rinnekiväärin kolmiasentokisa (30 
laukausta),  ja iltapäivällä 30 lau-
kauksen perinnepistoolikisa. Puo-
len päivän aikaan nautittiin ampu-
maradan majalla kilpailun järjestä-
jien, Viitasaaren reserviupseerien 
tarjoamat maastoeväät.                                           

Tuloksia:

Perinnekivääri
Sarja naiset: 
1. Kati Markkanen    91 
Sarja yleinen:
1. Antti Liimatainen 229

2. Sami Hämäläinen        199
3. Petteri Karala              175 
Sarja 50 
 1. Vesa Hänninen     244 (6x10)
 2. Rauno Stranius    244 (3x10)
 3. Mika Karala        239  

Perinnepistooli 
Sarja yleinen:
1. Antti Liimatainen         242 
2. Petteri Karala              212
3. Sami Hämäläinen        153  
Sarja 50
1. Rauno Stranius            250 
2. Tapio Harju                 240 
3. Hannu Piippanen        229                   

Perinneaseilla kisailtiin myös
Viitasaarella 9.4.2017

Vänrikki Kati Markkanen (edessä) ja Tapio Harju perinnekiväärin 
kilpasarjaa ampumassa.

Ilmolahdelle synnytetään 
22-paikkainen 300/150 metrin 
mittainen kivääriampumarata, jos-
ta tehdään esteetön ja ampumaan 
pääsevät myös liikuntarajoitteiset.  
Hankkeen kokonaiskustannus on 
211 000 euroa. Viimeisin uutinen 
on, että hankkeelle on ely-keskus 
myöntänyt tukea 106 000 euroa. 
Hanketta vetävät Viitasaaren Am-
pujat ry ja Viitasaaren riistanhoi-
toyhdistys, joilla lähitulevaisuu-
dessa riittää runsaasti talkootyö-
tunteja, joilla katetaan hankkeelle 
myönnetyn tuen ja kokonaiskus-
tannusten välinen erotus. Ympäris-
tölupa ja rakennuslupa ovat jo ole-
massa.

Viitasaaren ratahanke tulee Kes-
ki-Suomeen ”kreivin aikaan”. Tä-
hän asti on totuttu ajattelemaan, 
että reserviläiskenttä pääsee am-
pumaan 300 m matkoja puolustus-
voimien ampumaradoilla. Joukko-

osastojen lakkauttamisien myötä 
harrastuspaikat ovat harventuneet 
ja radoille on pidempi matka kuin 
aiemmin. Tikkakoskella Ilmasota-
koulun ampumaradoilla on koulun 
omaa toimintaa enemmän kuin ai-
kaisemmin. Nyt ampumaratatilan-
teessa on todella valoa näkyvissä, 
koska Pioneerirykmentin käytöstä 
poisjääneet ampumaradat on saatu 
Keuruun Ampumaratayhdistyksen 
hallintaan. Viitasaaren rata sijaitsee 
oivallisella paikalla pohjoisemman 
Keski-Suomen harrastajia ajatel-
len.

300 metrin kivääriammunta on 
ampumaurheilun kuninkuuslaji. 
Keski-Suomesta on löytynyt men-
neinä vuosina seitsemän maail-
manmestaria, joista viimeisin oli 
vuona 1994,  kun Jukka Salonen 
Keuruun Seudun ampujista saavut-
ti vakiokiväärin 3x20 laukauksen 
kilpailussa MM:n. 

Viitasaaren ampumaratahanke

Seuraava perinneasecupin osakilpailu:
Paukkulassa 18.8.2016 klo 18.00. Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Matti Minkkinen, p. 050 3407 960 tai 
matti.minkkinen@hotmail.com

Kuva: Kari Hämäläinen

Tekstit:
Kari Hämäläinen
Tapio Paappanen
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Puolustusministeri on 
myöntänyt 4.6.2016
seuraavat RUL:n 
ansiomitalit:

RUL:n kultainen
ansiomitali soljen kera
Ylil Kai Jörgensen 
Jyväskylä

RUL:n kultainen
ansiomitali
Kapt Tapani Jaakkola 
Pihtipudas
Ylil Mauri Kananen 
Viitasaari
Kapt Heino Malinen 
Tikkakoski
Ylil Jarmo Siltanen  
Jyväskylä

Reserviupseeriliito on 
myöntänyt seuraavat ansio-
mitalit:

RUL:n hopeinen
ansiomitali
Kapt Toni Pelho
Jyväskylä
Ylil Mika Pakkanen 
Jyväskylä
Vänr Oskari Kettinen
Jyväskylä
Ylil Arttu Takala
Jyväskylä

RUL:n pronssinen
ansiomitali
Ylil Pekka Tamminen 
Jyväkylä
Kapt Jari Kopakkala
Jyväskylä
Kapt Janne Jukarainen
Jyväskylä
Ylil Mikalel Juujärvi
Jyväskylä

UPSEERIT 

LÄÄKINTÄMAJURIKSI
Huumonen Jukka Antero
Jyväskylä
KAPTEENIKSI
Luotola Aarto Tapani
Saarijärvi 
Pöyhönen Antti Juhani
Jyväskylä 
Tamminen Pekka Sakari
Jyväskylä 
Tolonen Maija-Liisa
Jyväskylä 
YLILUUTNANTIKSI
Airikainen Jani Juhani
Muurame 
Hokkanen Jari Markku Emil 
Jyväskylä 
Hytönen Ari Tapani
Jyväskylä 
Kantola Tuomo Tapani
Laukaa 
Lehto Tommi Tapani
Keuruu 
Paananen Timo Sakari 
Viitasaari 
Rastas Jarmo Antti Tapani
Jyväskylä 
Rinne Jonne Yrjö Ilari
Jyväskylä 
Väli-Torala Jouni Matti
Jyväskylä 
LUUTNANTIKSI
Forsström Tony Micael
Jyväskylä 
Harhala Samppa Oskari
Jyväskylä 
Hienonen Jussi Eemeli
Jyväskylä 
Hämäläinen Kimmo Tapani 
Kannonkoski 
Kauranen Aapo Pekanpoika 
Jyväskylä 
Kiviaho Niko Tuure Mikael
Laukaa 
Korhonen Toni Matias
Jyväskylä 
Laajala Ilari Hannu Aatos
Jyväskylä 
Lahti Eetu Ali
Jyväskylä 
Merisalo Jan Aslak Petteri
Jämsä 
Nuorva Vesa Urpo
Jyväskylä 
Pietilä Jarkko Tapio
Jyväskylä 
Pocknell Alexander Kristian
Jyväskylä 
Räty Lauri Matti Olavi 
Jyväskylä 
Simola Jarmo Juhani
Kuhmoinen
Somerla Matti Tapani 
Jyväskylä
Vähäkoitti Ville Juhani
Jyväskylä 
LÄÄKINTÄLUUTNANTIKSI
Oravakangas Rami Mikael
Jyväskylä 

AIUPSEERIT JA MIEHISTÖ

YLIVÄÄPELIKSI
Karhunen Marko Juhani
Jämsä 
VÄÄPELIKSI
Hietanen Perttu Eljas
Jyväskylä
YLIKERSANTIKSI
Dahlman Juha Ilmari 
Äänekoski
Forsman Arjo Ilari
Jyväskylä
Hienola Paavo Joonas 
Jämsä
Jäntti Perttu Lauri Johannes 
Jyväskylä
Järvinen Eemeli Kristian
Jämsä
Korpela Mikko Matias
Jyväskylä
Laurila Markus Jalmari 
Jyväskylä
Lindström Timo Antero
Jämsä
Liski Juho Markus
Jyväskylä
Moilanen Erkki Tapani 
Jyväskylä
Mutanen Jyrki Tapio 
Muurame

Nyyssönen Eija Sinikka
Jämsä
Pasanen Manu Sulevi
Kinnula
Patja Esa Mikael
Jyväskylä
Pekkanen Juha Mikael 
Jämsä
Pärnänen Tuomas Lasse Edvin 
Jyväskylä
Reinikainen Jouni Antero
Jyväskylä
Salmela Petri Antero 
Jyväskylä 
Selänne Frans-Mikkel
Jämsä 
Sillanpää Jaakko Matias
Jyväskylä 
Suorsa Roope Artturi
Jyväskylä 
Toivonen Marko Tuomas Kalevi 
Jämsä 
Tupeli Mikko Eetu Matias
Jämsä 
Virtanen Joni Antti Johannes 
Jyväskylä 
KERSANTIKSI
Argillander Elina Anu-Riikka 
Jyväskylä 
Aulakoski Eerik August
Jyväskylä 

Halonen Teemu Elias
Viitasaari 
Hietanen Tero Samuli
Jyväskylä 
Hintikka Tero Antero
Jyväskylä 
Huttunen Petri Juhani 
Jyväskylä 
Hytönen Lauri Taneli 
Laukaa 
Karlsson Roni Petteri 
Saarijärvi 
Karvonen Lauri Juho Tapio
Jyväskylä 
Kauppinen Sakari 
Saarijärvi 
Kivelä Satu Matleena 
Uurainen 
Koho Timo-Pekka
 Jyväskylä 
Korhonen Sami Olavi
Jyväskylä 
Kortetjärvi Risto Matias 
Jyväskylä 
Leinonen Jari Ilmari 
Laukaa 
Louko Antti Einari 
Jyväskylä 
Löytäinen Topi Markku Olavi 
Jyväskylä 
Malmberg Jose Juhani

Jyväskylä 
Mäntylä Juho Kalervo
Jämsä 
Niemi Jaakko Matias
Tampere 
Niemi Tapio Kustaa 
Joutsa 
Nisula Ilkka Juhani 
Jyväskylä 
Nyyssönen Samuli Joel Julius 
Jyväskylä 
Peltomäki Antti Armas
Jyväskylä 
Puttonen Antti-Pekka Aapeli 
Jyväskylä 
Pätsi Veli-Matti Juhani 
Jyväskylä
Ruuska Jussi Olavi
Laukaa 
Saarikko Antti Olavi
Muurame 
Salmikuukka Timo Jaakko
Äänekoski 
Saltiola Juha Elias 
Joutsa 
Sampo Olli Ilmari
Jyväskylä 
Somero Suvi Anna Kristiina 
Jyväskylä 
Sulkunen Tuomo Tapani 
Jämsä 

Summanen Hanna Catherine 
Keuruu 
Taakala Niko Pekka 
Jyväskylä 
Tourunen Aapeli Juhani 
Jyväskylä 
Vanhala Markus Petteri 
Laukaa 
Vauhkonen Pasi Tapani 
Laukaa 
Viljanen Topi Tuomas Tapani 
Jyväskylä 
ALIKERSANTIKSI
Huuskonen Vesa Petri Antero 
Äänekoski
Rantala Jari Juhani
Jämsä
KORPRAALIKSI
Aalto Touko Juhani
Jyväskylä 
Hakkarainen Olli Petteri
Jyväskylä 
Holappa Matti Sulo Juhani
Jyväskylä 
Honkonen Petri Erkki Olavi 
Saarijärvi 
Jylhä Jaakko Onni Ilmari 
Jyväskylä 
Kaartinen Ilpo Johannes
Jyväskylä 
Kaihovirta Janne Mikael

Jyväskylä 
Laapotti Sami Markus
Laukaa 
Lahtinen Kai Petteri
Muurame 
Lamminniemi Ville Paavo Jo-
hannes Äänekoski 
Lehtonen Petri Matti Juhani 
Keuruu 
Muli Lauri Miikael Muurame 
Niskanen Mikko Heikki
Jyväskylä 
Ojanen Tuukka Petteri 
Jyväskylä 
Oksa Tuukka Matias
Jyväskylä 
Peura Niki Antero
Jyväskylä 
Puolakka Teemu Juhani 
Muurame
Ranta Lasse Tapio
Jyväskylä 
Ranta Simo Tapani 
Jyväskylä 
Repo Niko Jeremias 
Jämsä 
Tuomanen Petri Juhani
Laukaa 
Väistö Jussi Pekko Pietari
Jyväskylä 

Reserviläisiä ylennettiin ja
palkittiin Petäjävedellä

Puolustusvoimain komen-
taja on myöntänyt 4.6.2016 
seuraavat sotilasansiomi-
talit:
Ltn Erkki Karvinen,
Laukaa
Ylil Jarmo Siltanen,
Jyväskylä

Jalkaväen tarkastaja on 
myöntänyt seuraavat Jalka-
väen ansioristint 4.6.2016:
Yliv Jukka Seppälä
Ylik Arto Lehikoinen

Tykistön tarkastaja on 
myöntänyt seuraavat tykis-
tömitalit 4.6.2016:
Kapt Jari Kopakkala,
Jyväskylä
Kapt Henri Jäntti,
Jyväskylä

Aluetoimiston järjestämälle re-
serviläisten ylentämis- ja palkitse-
mistilaisuuden toteutumispaikaksi 
oli 3.6. valikoitunut Petäjäveden 
kunta ja sen koulukeskus.   Evers-
tiluutnantti Jukka Kentala ava-
si tilaisuuden siteeraamalla ”suo-
sikkikirjaansa”, Alpo Reinikaisen 
Taipaleen tulessa. Ilman paperia 
kuulijoiden korviin tuli kosketta-
via tuntoja rintamavänrikin arjesta 
talvisodassa. Sotilasvala sai myös 
paikkansa Kentalan puheessa. ”Jos 
minut asetetaan esimiesasemaan, 
tahdon olla alaisiani kohtaan oi-
keudenmukainen… Esimies yksin 
ei ratkaise tilanteita vaan mukana 
on aina lähellä toimivia muita tais-
telijoita. Kaikkien on puhallettava 
yhteen hiileen. Esimiehen rooli on 
löytää tämä ”hiili”, johon kaikki 
puhaltavat. Silloin on odotettavissa 
myös tuloksia.

Tilaisuuteen osallistui Keuruun 
alueen veteraaneja ja lottia. Vete-
raanisukupolvelta saadusta perin-
nöstä tärkein on rauha. - Sen suo-

jeleminen on meidän kaikkien vel-
vollisuus tulevaisuudessa ja se vaa-
tii kovasti työtä, totesi evl Jukka 
Kentala.

Tilaisuudessa ylennetyt reservi-
läiset saivat kirjallisen dokumen-
tin saavuttamastaan sotilasarvosta 
ja onnentoivotuksia aluetoimiston 
päällikön lisäksi olivat jakamas-
sa Ilmasotakoulun johtaja eversti 
Kimmo Hyvärinen ja Panssarip-
rikaatin apulaiskomentaja eversti 
Pertti Posti. 

Aluetoimisto luovutti Petäjäve-
den kunnalle plaketin, jonka vas-
taanotti kunnanhallituksen puheen-
johtaja Tapio Kokkonen. Hän to-
tesi kiitossanojensa lopuksi sitee-
rauksen Raatteen tien veteraanin 
sanoin: voittajat eivät keskeytä ja 
keskeyttäjät eivät voita. Buffet-
tarjoilun jälkeen tyytyväinen osal-
listujajoukko lähti kukin tahoilleen 
viettämään lämpimänä alkanutta 
kesää ja samalla myös puolustus-
voimain lippujuhlapäivää.

Sairaanhoitajana Jyväskylän kaupungin 
palveluksessa oleva Maija-Liisa Tolonen yle-
ni 4.6. reservin kapteeniksi. Vuoden 2012 
rauhanturvaajaksi valitulla Tolosella on ta-
kanaan monta kansainvälistä tehtävää rau-
hanturvaajana. Hän on suorittanut naisten 
vapaaehtoisen asepalveluksen vuonna 1997 
Karjalan Prikaatin Tykistörykmentissä, saa-
nut tulenjohtajakoulutuksen ja käynyt RUK:n 
kurssin 210.

Kansainväliset tehtävät alkoivat Bosniassa 
vuosina 2001-2002, jolloin hän toimi CIMIC-
upseerin tehtävässä. Vuosina 2004-2005 To-
lonen palveli Afganistanissa sairaanhoitajana 
lääkintäjoukkueessa. 2006-2007 oli vuorossa 
Libanon ja roolina edelleen sairaanhoitajan 
tehtävät.

Viimeisimpänä on toteutunut 2011-2012 
operaatio Kosovossa, jossa tehtävänä oli toi-
mia henkilöstöalan toimistoupseerina.

Maija-Liisa Tolonen
reservin kapteeniksi

Maija-Liisa Tolonen 3.6. Petäjävedellä.

MPK:n K-S KOTUyksikön varastonhoi-
tajana vuodesta 2005 alkaen toiminut 
reservin luutnantti Erkki Karvinen vas-
taanotti sotilasansiomtalin.

Rehtori Heikki Vuorimies vastaanotti K-S Maanpuolustussäätiön 
kunniamiekan. Luovuttajana Pekka Selin.

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein luovutet-
tiin Anneli Keskiselle. Kunniamerkkiä kiinnittää Maija Fredriks-
son ja taustalla evl Jukka Kentala.

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen
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Nykyisen modernin verkosto-
yhteiskunnan toiminta perustuu 
erilaisten tietojärjestelmien ja –
verkkojen – kybermaailman – toi-
mivuuteen. Kyberturvallisuudesta 
onkin tullut keskeinen osa myös 
maanpuolustusta. Puolustusvoimat 
perusti vuoden 2015 alussa erityi-
sen kyberyksikön, ja kyberturvalli-
suuteen on panostettu voimakkaas-
ti myös muualla yhteiskunnassa. 
Kyberturvallisuuden merkityksen 
kasvu alkaa pian näkyä aiempaa 
voimakkaammin myös vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen kentällä. 

Kyberturvallisuus 
kiinnostaa

Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
on jo muutaman vuoden ajan jär-
jestänyt kaikille kansalaisille suun-
nattuja yleisiä kyberturvallisuus-
kursseja sekä kohdennetumpia ja 
teknisempiä erikoiskursseja. Ky-
berturvallisuuskoulutuksen kysyn-
tä kasvaa koko ajan, ja useimmille 
kursseille tulijoita onkin enemmän 
kuin niille voidaan osallistujia ot-
taa.  Nyt Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen kyberturvallisuu-
den koulutusta ollaan kehittämässä 
esimerkiksi johtamisen ja koulut-
tamisen koulutuspolkujen tapaan 
nousujohteiseksi kyberturvallisuu-
den koulutusohjelmaksi.

Koulutusohjelman kehittämisen 
tavoitteena on luoda kyberturval-

lisuudesta kiinnostuneille selkeä 
koulutuspolku perustason kursseis-
ta erikoistasolle saakka. Erityise-
nä tavoitteena on myös laajentaa 
kyberturvallisuuden koulutuksen 
maantieteellistä kattavuutta: tähän 
saakka kyberturvallisuuden koulu-
tus on keskittynyt eteläiseen Suo-
meen, vaikka sille olisi kysyntää 
kaikkialla Suomessa. Jatkossa ai-
nakin perus- ja jatkotason kursseja 
on tarkoitus järjestää käytännössä 
koko maassa. 

Merkittävä lahjoitus
Uuden koulutusohjelman suun-

nitteluun saatiin merkittävä panos-
tus viestintä- ja tietoteknisen alan 
edunvalvojalta ICT-Suomi ry:ltä, 
joka lahjoitti Maanpuolustuskou-
lutusyhdistykselle 100 000 euroa 
kyberturvallisuuden koulutuksen 
kehittämiseen. ”Kyseessä on eri-
tyinen lahjoitus. Tuella saadaan 
hankittua esimerkiksi laitteita, jot-
ka mahdollistavat koulutuksen. 
Rahalla voidaan rakentaa suljettu 
verkkoympäristö, jossa koulutus 
tapahtuu.”, MPK:n koulutussuun-
nittelija Irina Lönnqvist sanoo.

KSKOTU-yksikkö 
mukana

Myös Keski-Suomen koulutus- 
ja tukiyksikön alueella on järjes-
tetty kyberturvallisuuskoulutusta. 

Tikkakoskella on toteutettu kyber-
turvallisuuden teoriakurssia, jota 
vastaava kurssi sisältynee myös tu-
levaan informaatioturvallisuuden 
koulutusohjelmaan. Tänä keväänä 
huhtikuussa toteutettu kurssi toimi-
kin eräänlaisena uuden koulutusoh-
jelman tyyppikurssien pilottitoteu-
tuksena, jolla kerättiin palautetta 
koulutuksen suunnittelun tueksi. 

Jyväskylän seudulla kybertur-
vallisuus on yleisestikin merkittä-
vä painopistealue. Sekä yliopisto 
ja ammattikorkeakoulu tarjoavat 
omaa kyberturvallisuuden koulu-
tustaan, ja varsinkin yliopistossa 
myös alan tutkimustoiminta on vil-
kasta. Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksenkin koulutuksissa tukeu-
dutaan osittain Jyväskylän yliopis-
ton tuottamiin avoimiin sisältöihin, 
joista varsinkin syksyllä julkais-
tava ”Kurkistus kyberturvallisuu-
teen” –kurssi sopii kaikille teemas-
ta kiinnostuneille.

MPK kehittää 
kyberturvallisuuden koulutusta

Piirilevy valokuvattuna. 

Teksti ja kuva:
Panu Moilanen

Seppeleenlaskutilaisuus sotaan 
lähteneiden muistomerkillä käyn-
nisti JR 50:n perinnepäivän vieton 
8.6. Viitasaarella. Samalta paikalta 
lähtivät Viitasaarella perustetun JR 
50:n toisen pataljoonan miehet jat-
kosotaan kesäkuussa 1941. Heidät 
kuljetettiin vesiteitse Suolahteen, 
mistä koko rykmentin matka jatkui 
junalla itärajan läheisyyteen. Ryk-
mentissä palveli yli 6500 taistelijaa 
sen kolmen ja puolen vuoden sota-
taipaleen aikana. Rykmentin taiste-
lutaival oli raskas, sillä taisteluissa 
kaatui yli 1000 miestä, ja yli 3000 
miestä haavoittui. Viitasaarelaisia 
kaatui JR 50:n riveissä 126 miestä, 
Saarijärveläisiä 101 ja Konneveden 
miehiä 48.  

Vuodesta 1991 lähtien rykmen-
tin perinnepäivää on vietetty 8. päi-

vä kesäkuuta. Aluksi sitä vietettiin 
Suolahdessa, minne JR 50:n ve-
teraanit rakensivat muistopaaden 
vanhan rautatieaseman rantaan. 
Nykyisenä käytäntönä on ollut 
viettää vuorovuosin perinnepäivää 
Konnevedellä, Viitasaarella ja Suo-
lahdessa, missä taas ensi vuonna 
kokoonnutaan 8. kesäkuuta.

Tänä vuonna perinnepäivän 
viettoon osallistui kunniavierai-
na enää kaksi JR 50:n veteraania, 
Konnevedeltä kotoisin olevat re-
servin alikersantti Ahti Savolainen 
ja kersantti Kalle Varis, joka laski 
seppeleen muistomerkille yhdes-
sä Keski-Suomen Aluetoimiston 
päällikön everstiluutnantti Jukka 
Kentalan ja Suomenselän Maakun-
takomppanian varapäällikön, reser-
vin yliluutnantti Kerkko Huhtasen 

kanssa. Muistomerkillä piti puheen 
eversti evp. Leo Kotilainen, Viita-
saaren Veteraanilaulajat esittivät 
kaksi laulua Veli-Matti Linnan joh-
dolla. Lippurivissä muistomerkin 
vierellä oli Suomenlipun lisäksi JR 
50 ja JR 48 liput, Viitasaaren So-
tainvalidien ja Viitasaaren Sotave-
teraanien liput, sekä Viitasaaren 
Reserviupseerien ja Viitasaaren 
Reserviläisten liput. Kunniavartion 
muistomerkille oli asettanut Suo-
menselän Maakuntakomppania, 
minkä perinneyksikkönä Jalka-
väkirykmentti 50 on. Tilaisuuden 
päätti yhteinen kahvihetki seura-
kuntatalolla. Perinnepäivän Järjes-
telyistä vastasi JR 50:n aseveli- ja 
perinnetoimikunta. 

JR 50:n perinnepäivä Viitasaarella
Tyylikäs lippurivistö JR50:n perinnepäivän juhlallisuuksissa Viitasaarella.

Teksti ja kuva:
Kari Hämäläinen

Vuosi 2016 on Konneveden So-
taveteraanit ry:n ja Konneveden 
Reserviläiset ry:n juhlavuosi. Ve-
teraaniyhdistyksellä tuli täyteen 
50 vuotta ja reserviläisyhdistyk-
sellä 60 vuotta. Niinpä yhdistykset 
päättivät juhlia yhdessä huhtikuun 
ensimmäisenä sunnuntaina. Juh-
lan ajankohta oli mitä sopivin, sillä 
sekä veteraaniyhdistyksen että re-
serviläisyhdistyksen perustava ko-
kous oli huhtikuussa.

Juhlapäivä alkoi juhlallisella li-
punnostolla kunnantalon pihas-
sa. Juhlapäivän vietto jatkui kun-
niakäynnillä Konneveden sanka-
rihautausmaalla. Juhlivat yhdis-
tykset laskivat seppeleet vuosien 
1939-1945 sotien muistomerkille 
ja Karjalaan jääneiden vainajien 
muistomerkille. Lisäksi yhdistys-
ten yhteiset seppelpartiot vievät 
seppeleet Konneveden Sotavete-
raanit ry:n pitkäaikaisten puheen-
johtajien haudoille.

Seppeleenlaskujen jälkeen oli 
vuorossa jumalanpalvelus Konne-

veden kirkossa. Jumalanpalvelus 
toteutettiin suomalaisena messuna, 
jonka musiikista vastasi Konneve-
den reserviläiskuoro.

Juhlapäivän huipennus oli pää-
juhla Konneveden kunnantalon 
Konnevesisalissa. Sali täyttyi ää-
riään myöten kuntalaisista ja yh-
teistyökumppaneistamme. Juhla-
puheen piti Konnevedeltä kotoisin 
oleva majuri Joni Taunila. Hän oli 
perehtynyt perusteellisesti kum-
mankin yhdistyksen historiaan ja 
nykypäivään. Konneveden reser-
vialiupseerit r.y:n, nykyisen Kon-
neveden Reserviläiset ry:n yhdestä 
1990-luvun vuosikokouspöytäkir-
jasta hän oli löytänyt hauskan yk-
sityiskohdan: ” Merkittiin että vuo-
sikokoukselle kuuluvat tilinpäätös 
asiat käsitellään syyskokouksessa 
koska tositemateriaali oli jäänyt 
pankkiholviin joita illalla ei yrityk-
sestä huolimatta saatu avatuksi.” 
Juhlapuhuja epäili, että ”syyllinen” 
löytyy juhlapaikalta. Rehtinä mie-
henä palkittujen puolesta kiitospu-
heenvuoron pitänyt Konneveden 

Osuuspankin toimitusjohtaja Ari 
Heikkilä tunnustikin yleisön edes-
sä ”syyllisyytensä”.

Kotiseutuneuvos Reijo Rantanen 
esitti juhlassa tekemänsä kuvaker-
tomuksen Konneveden Sotavete-
raanit ry:n menneistä vuosista. Esi-
tys antoi hyvän kuvan yhdistyksen 
50-vuotisesta taipaleesta. Mirkku 
Kallio ja Sisko Rossi lausuivat kos-
kettavia runoja. Juhlan musiikista 
vastasivat Ilmavoimien soittokun-
ta ja Konneveden reserviläiskuoro.

Konneveden Sotaveteraanit ry:n 
ja Konneveden Reserviläiset ry:n 
yhteinen juhla oli erinomainen 
osoitus siitä, miten hyvin eri yh-
distysten välinen yhteistyö Konne-
vedellä toimii. Sotainvalidien Vel-
jesliiton Konneveden osasto täytti 
viime vuonna 70 vuotta. Olen va-
kuuttunut siitä, että mikäli sotain-
validiosasto olisi perustettu vuotta 
myöhemmin, olisimme viettäneet 
keväällä kolmen yhdistyksen yh-
teistä juhlaa. 

Veteraaneilla ja reserviläisillä
yhteinen juhla Konnevedellä

Heikki Häyrinen, Kalle Varis ja Jouko Hyppönen laskivat seppeleen sotien 1939-1945 muistomerkille. 
Kunniavartijoina Jukka Väisänen ja Esa Rossi.

Teksti:
Jouko Hyppönen

Aselain muutos viisi vuotta siten asetti pistoolin, 
pienoispistoolin, revolverin tai pienoisrevolverin lu-
van haltijoille vaatimuksen harrastuksen määrävälein 
tapahtuvasta todistamisesta. Velvollisuus esittää to-
distus harrastuksesta ei koske luvanhaltijoita, joiden 
hallussapitolupaa koskeva hakemus on jätetty ennen 
lain voimaantuloa eli ennen 13.6.2011.

Määräaikaisiin hallussapitolupiin liittyen harrastu-
neisuuden osoittaminen esitetään todistuksella lupaa 
uusittaessa. Toistaiseksi voimassaolevan hallussapi-
toluvan osalta harrastuneisuutta ei tarvitse osoittaa, 
jos lupa on myönnetty ennen 13.6.2011. Tämän ajan-
kohdan jälkeen annettu toistaiseksi voimassa oleva 
lupa sen sijaan edellyttää harrastuksen jatkumisen 
osoittamisen. 

Harrastuksen jatkuminen osoitetaan toimitta-
malla viranomaiselle viiden vuoden välein:

1) ampuma-asekouluttajan antama todistus 
ampumaurheilun ja –harrastuksen aktiivisesta 
harrastamisesta; tai

2) riistanhoitoyhdistyksen antama todistus loukku- 
tai luolapyynnin aktiivisesta harjoittamisesta; taikka

3) luotettava selvitys ampuma-aseen käytöstä näy-
tökseen, kuvaukseen tai muuhun vastaavaan esityk-
seen.

Harrastaminen osoitetaan edeltävän vuoden (12 
kk) vähintään neljän harrastuskerran todentamise-
na. Luvan haltijan velvollisuus on huolehtia itse 
harrastuksen jatkumista osoittavan todistuksen 
toimittamisesta viranomaiselle. Jos luvanhaltijalla 
on lupia useisiin edellä mainittuihin aseisiin, ei har-
rastuksen jatkumista tarvitse osoittaa jokaisen aseen 
osalta erikseen, vaan yksi todistus riittää.

Lähde: Poliisihallituksen kirje 6.5.2016

Pistooliluvan haltija!
Muista antaa todistus harrastuksen jatkumisesta!
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Tulkkina ihmisen ja tietotekniikan välissä 
www.relator.fi

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

– Vakaasti väylällä –
Arvoisat reserviupseerit ja reser-

viläiset!
 Tämä on laatuaan ensimmäinen 

JRU Ruutu Keski-Suomen Maan-
puolustajassa. Näissä JRU ruu-
duissa tulemme kertomaan jäsenis-
töllemme ja muillekin reserviläi-
sille Jyväskylän Reserviupseerien 
ajankohtaisia asioita lyhyesti.

JRU Ruudut tulevat korvaamaan 
perinteisen jäsentiedotteen tulevai-
suudessa. Ruudussa käsiteltyjen 
asioiden ja tiedotteiden laajemmat 
sisällöt ovat avattavissa yhdistyk-
sen web-sivuilla, piirin verkkosi-
vuilla tai jäsenien käyttöön perus-
tetussa Facebook-ryhmässä. Face-
book ryhmä on suljettu ja tarkoi-
tettu vain JRU:n jäsenille. Jäse-
neksi ryhmään pääset lähettämällä 
liittymispyynnön osoitteeseen: jru.
toiminta@gmail.com Hallituksen 
nimeämät henkilöt hyväksyvät voi-
massaolevat jäsenyydet ryhmän 
jäseniksi. Muutoin jäsentiedotta-
misessa on siirrytty käyttämään 
maanpuolustusrekisterin tarjoamaa 
toiminnollisuutta. Varmistaaksesi 
sähköpostitiedotteiden esteettömän 
vastaanoton, päivitä yhteystietosi 
maanpuolustusrekisteriin sekä tar-
kista käyttämäsi sähköpostipalve-
lun mahdolliset estot viestien vas-
taanottoon. Linkki jäsentietojen 
päivittämiseksi löytyy RUL:n liity 
jäseneksi –sivulta.

Puheenjohtajana haluan kiittää 
jäsenistöä luottamuksesta uudelle 
toimikaudelle sekä erityisesti hal-
lituksemme jäseniä ja aktiivisia 
ammunnanvetäjiä vapaa-ajallaan 
tekemästänne maanpuolustustyös-
tä. Viime vuonna realisoituivat uu-

distetun maanpuolustusrekisterin 
käytännöt ja monia passiivisia jä-
seniä poistui jäsenistöstä. Osittain 
tästäkin johtuen jäsenmäärämme 
laski viime vuonna. Vuosi 2016 on 
alkanut lupaavasti ja uusia jäseniä 
on tullut mukaan. Haastan tässä tei-
dät konkarijäsenet ottamaan uudet 
ja nuoret jäsenemme mukaan toi-
mintaan.

Kesä on jo pitkällä, mutta vielä 
on paljon tapahtumia tulossa. 5.8. 
on Suomen reserviupseeriliiton 
85-vuotisjuhlavuoden päätapah-
tuma Hamina Tattoo-tapahtuman 
yhteydessä. 6.8.2016 on meidän 
keskisuomalaisten oma Maanpuo-
lustusjuhla Muuramessa. Seuraa 
tapahtuman uutisointia Faceboo-
kissa, piirin verkkosivuilla sekä 
lehdistä. 

Yhdistyksen ja piirin yhteinen 
suurtapahtuma tulevana kesänä 
on Tupaswillan perinnepäivät 27.-
28.8.2016. jonka teemana on maan-
puolustus. Yhdessä piirin kanssa 
järjestämme tapahtuman ajan kes-
tävän toimintaradan ja muuta re-
serviläistoimintaan liittyvää akti-
viteettiä. Tapahtumaan osallistuu 
muutamia tuhansia vierailijoita vii-
konlopun aikana. Tämä on meille 
erinomainen mahdollisuus esitellä 

toimintaamme sekä tavata uusia ja 
vanhoja jäseniä. JRU:sta tapahtu-
maa koordinoi Anssi Matilainen ja 
tapahtuman toteuttamiseen tarvit-
semme jäseniemme tukea. Ilmoit-
taudu Anssille ja tule rakentamaan 
tapahtumaa! (Saat Anssin yhteis-
tiedot JRU:n web-sivuilta.) Tapah-
tuman valmisteluista sekä tapahtu-
masta lisää FB-sivuilta.

Yhdistyksessämme on aloitettu 
uutena toimintamuotona VaPePa-
toiminta kuluneen talven aikana. 
Ryhmässä on tällä hetkellä muka-
na n. 10 jäsentä ja ryhmän vetäjä-
nä toimii Kai Jörgensen. Mukana 
olevat jäsenet ovat kouluttautuneet 
VaPePa-toimintaan SPR:n ja Jy-
väskylän Ladun kouluttajien tuel-
la sekä harjoitelleet käytännön toi-
mintaa Ladun Majan maastoissa. 
Jos tunnet halua kehittää itseäsi ja 
auttaa hätään joutuneita, uudet jä-
senet JRU:n VaPePa-ryhmään ovat 
erittäin tervetulleita. Ryhmän ta-
pahtumista ja toiminnasta lisää FB-
sivuillamme. 

Maanpuolustusterveisin
Puheenjohtaja
Mika Pakkanen
Jyväskylän reserviupseerit ry

Jyväskylän Reserviupseerit 
ry:n puheenjohtaja Mika Pak-
kanen Raatteentien portilla 
talvella 2016.

Seuraava lainaus on Keski-Suo-
men Reserviupseerikerhon pu-
heenjohtajan, reservin luutnantti T. 
Martinmaan kirjoituksesta Keski-
Suomen Suojeluskuntalainen -leh-
den helmikuun numerossa vuodel-
ta 1941:

”Oltuaan viimekuluneen kohta-
lokkaan talven keskeytyneenä, on 
kerhon toiminta sodan jälkeen taas 
pantu käyntiin sääntöjen edellyttä-
mässä hengessä. Niinpä on kulu-
valle kevätkaudellekin suunniteltu 
varmaan kaikkia Keski-Suomen 
reserviupseereja kiinnostava toi-
mintaohjelma.

Paitsi kokous- ja esitelmätilai-
suuksia on ohjelmaan sisällytetty 
harjoituksia ja kilpailuja maastos-
sa, ampumatoimintaa, opintoret-
keilyjä sekä venäjänkielen opiske-
lua. Niin ikään on suunniteltu pi-
dettäväksi kevytohjelmainen illan-
vietto kerhon jäsenille naisineen. 
Illanvieton tarkoituksena on kehit-
tää ja tukea yhteenkuuluvaisuutta 
ja toveruutta sekä olla samalla ter-

vetuliaistilaisuus kerhon lukuisille 
uusille jäsenille.

Kerhon esitelmätilaisuudet pi-
detään toistaiseksi Yhteislyseolla, 
Harjukatu 1. Niitä on säännöllises-
ti joka toisena perjantaina klo 19… 
Esitelmöitsijöiksi ovat lupautuneet 
useat pätevät opettajat. Majuri Sil-
tanen pitää esitelmäsarjan aihees-
ta ’Armeijain nykyinen aseistus’. 
Majuri Eskola tulee esitelmöimään 
’Ilmavoimista yleensä ja niiden toi-
minnasta nykyaikaisessa sodassa’. 
Vielä tulee eversti Blick pitämään 
maaliskuulla esitelmän ’Taipaleen 
lohkon vaiheista’. Lisäksi on tar-
koituksena saada kevään kuluessa 
asiantuntijat esitelmöimään ’Teol-
lisuuden sodanaikaisesta toimin-
nasta’ ja ’Uudesta asevelvollisuus-
laista’.

Maastoharjoitukset ja -kilpailut 
tähtäävät res.upseerien fyysillisen 
kunnon ylläpitämiseen ja kehittä-
miseen. Osoittihan viime talvi, mi-
ten kovalle koetukselle juuri ruu-
miillinen kunto ja kestävyys joutu-
vat sodassa. Siksi onkin res.upsee-

rien jatkuvalla harjoittelulla pyrit-
tävä terästämään kuntoaan. Maa-
liskuun alkupuolella järjestetään 
kokeiluluontoinen kilpailu paikot-
teluhiihdossa ja pistooliammunnas-
sa. Sitä varten tulisi kunkin res.-up-
seerin valmentautua. Myöhemmin 
huhti- toukokuulla tulee järjestet-
täväksi maastokilpailu, johon tulee 
kartanluku sekä pistooliammunta. 
Niin ikään on tarkoituksena jär-
jestää SK-kuntoisuusmerkin suo-
rittamista varten harjoitus- ja suo-
ritustilaisuuksia. Lähempiä tietoja 
kilpailutoiminnasta saavat kerhon 
jäsenet res.luutn. H. Lehdeltä.

 
Kerhon ampumatoiminta tulee 

ensi sijassa käsittämään kouluam-
muntaa ilmapistoolilla. Harjoittelu 
tapahtuu Valtiontalon ampumara-
dalla sunnuntaisin klo 15. Kevääm-
mällä pidetään 2 -3 kenttäammun-
taharjoitusta reserviupseerikerhon 
ja aliupseerikerhon kolmiottelussa 
tapahtuvaa kenttäammuntaa var-
ten. Ampumatoiminnan järjestämi-
sestä huolehtii kerhon ampumatoi-
mikunta res.vänr. U. Lassin johdol-

la. Retkeilyjä teollisuuslaitoksiin 
tulee kerhon puitteissa myös ke-
vään kuluessa järjestettäväksi.

Venäjänkielen opiskeluun on 
kerhon jäsenille niin ikään tilai-
suus pätevien opettajien johdolla. 
Opiskelu tapahtuu 2:ssa ryhmässä. 
I ryhmä on tarkoitettu niille, jotka 
ovat tähän kieleen jo aikaisemmin 
jonkin verran tutustuneet. Opet-
tajana tässä ryhmässä on kapteeni 
Salonen. Ryhmän oppi-illoista an-
taa tietoja paikallispäll. Lindstedt. 
Toista ryhmää opettaa maisteri Ap-
pelqvist. Tämän ryhmän oppitun-
neilla on vasta-alkajilla tilaisuus 
perehtyä kielen alkeisiin. Oppitun-
teja pidetään Sk-talossa ja on ajasta 
sovittava opettajan kanssa.”

Keski-Suomen Reserviupsee-
rikerho ry on perustettu vuonna 
1932. Nykyään kerhon nimi on Jy-
väskylän Reserviupseerit ry.

Teksti:
Matti Hyvärinen

JRU 75 vuotta sitten
Keski-Suomen Reserviupseerikerhon
toimintaohjelmasta kevätkaudella 1941

PYT
Piirien yhteinen työvaliokunta 

(PYT) pitää seuraavan kokouksen 
maanantaina 22.8.2016 klo 18 al-
kaen Taipaleen tilalla Petäjävedel-
lä. 

Reservipiirien toimikuntien kah-
den vuoden määräaika umpeutuu 
ja sen takia kokoukseen kutsutaan 
ampuma-, kenttäkelpoisuus-, tie-
dotus- ja veteraani/perinnetoimi-
kuntien puheenjohtajat mukaan. 
Toimikunnilta pyydetään työva-
liokunnalle alustavat suunnitelmat 
toimintaan ja talouteen sekä henki-
löstökokoonpanot seuraavalle kak-
sivuotiskaudelle 2017-2018. Työ-
valiokunnan kokous toimii valmis-
teluvaiheena piirihallitusten syys-
kuun kokouksia varten. 

Urheilu
Talven aikana oli hieman epä-

selvyyttä siitä miten urheilukilpai-
luihin ilmoittaudutaan. Urheilukil-
pailuilla tarkoitan lajeja, joissa ai-
dosti hiki lentää. Ilmoittautumisor-
ganisaatio on yksinkertainen. Tieto 
osallistumisesta hyvissä ajoin Tik-
kakoskelle Heino Maliselle. Hän 
hoitaa ilmoittautumiset molempien 
piirien osalta eteenpäin. 
Heinon yhteystiedot ovat: 
Osoite:    Sikomäentie 249
41140 KUIKKA
Sposti: heino.malinen@elisanet.fi
Puhelin: 050 545 7701

Lippulinna
Kesä on jo hyvässä vauhdissa. 

Elokuu tuo tullessaan Muurames-

sa 6.8. maakunnallisen maanpuo-
lustusjuhlan. Lippujen kantajia tar-
vitaan noin 100. Lippulinnaan ha-
lukkaat! Ilmoittautukaa 20.7. men-
nessä MPK:n tietojärjestelmään! 
Vain sitä kautta varustautuminen ja 
ruokailut tapahtumapäivänä toimi-
vat häiriöttä. Ilmoittautumisen yh-
teydessä annetaan kokotiedot vaa-
tetuksesta ja jalkineista. Tällä pie-
nellä toimenpiteellä saa parhaiten 
”oman huushollin juhlakuntoon”. 

Tässä linkki tietojärjestelmään:  
h t tps : / /www.mpk.f i /Defaul t .
aspx?tabid=943&id=88035 

Tupaswilla
Elokuun viimeinen viikonloppu 

26.-28.8. on piireille tärkeä, koska 
silloin osallistutaan Laukaan Tu-

paswillan perinneviikonloppuun. 
Toimintojemme esittelijät alka-
vat pikku hiljaa olla kasassa. Ta-
pahtuma on ainutlaatuinen Keski-
Suomessa. Sellainen, joka ei siellä 
vielä ole koskaan käynyt, niin nyt 
kannattaa tulla paikalle. Lauantai-
na 27.8. mm. tukkilaiset aloittavat 
koskenlaskun Kuusan koskella klo 
9. Sellaista ei ole sitten 1950-luvun 
koskessa toteutettu. Panssarivau-
nujen kiihdytysajoa nähdään vii-
konlopun aikana. Tarjolla on myös 
hyvää ruokaa, joten pieni nostal-
giamatka meidän lähimenneisyy-
teen on silloin kaikelle kansalle 10 
euron pääsymaksulla tarjolla.

Hyvää kesää kaikille!
Tapio Paappanen

Toiminnanjohtajalta

Espoo  |  Jyväskylä  |  p. 020 785 1010  |  www.lindab.fi

 

PIRKANMAAN LEHTIPAINO OY

SATA-PIRKAN PAINOTALO OY

Kokoukset, juhlat ja ohjelmapalvelut
Maailman suurin savusauna

Zil, KraZ ja NASU –safarit upeilla reiteillä
Ränssintie 5, 41370 Kuusa, Laukaa

tupaswilla.fi         020 7 410 100

JRU RUUTU
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Keurusseudun Maanpuolustusnaiset
Retkipäivä ilmavalvontalottien 
jalanjäljillä 

Mikä innostaa maanpuolustusnaisten 
toiminnassa?

Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piirin jäsenyhdistysten esittelyssä

       Maanpuolustusnaisten toimintakalenteri www.ks-respiirit.fi sivuilla!

Keurusseudun  Maanpuolus-
tusnaiset retkeilivät  touko-
kuussa Haapamäen Suojalla, 
Riihon kyläyhdistyksen nä-
köalatornilla ja Vaissin kaali-
kääryletehtaassa. 

Lottia tarvittiin rintamalla, 
mutta myös monenlaisissa 
tehtävissä kotirintamalla. He 
valmistivat iltaisin lumipuku-
ja, kutoivat sukkia, leipoivat 
armeijalle, tekivät paketteja 
rintamalle sekä omille, että 
tuntemattomille sotilaille.

On kunnioitettavaa ja ihail-
tavaa, miten sota-ajan naiset 
tarttuivat mitä moninaisem-
piin töihin. Tämänkertaisen 
retkemme tarkoitus oli saada 
lisätietoa alueellamme toi-
mineiden ilmavalvontalot- 
tien tehtävistä.

Ilmavalvonta  
Haapamäellä

Retkipäivän ensimmäinen 
kohde oli Haapamäen Suoja 
ja sen pihapiirissä oleva ”Il-
mavalvojat” -muistomerkki. 
Pronssisen  lottapatsaan on 
tehnyt kuvanveistäjä Timo 
Kara jatkosodan päättymi-
sen 50-vuotispäiväksi  4.9.94  
Haapamäen Suoja on kolmi-
kerroksinen, jykevä hirsinen 
rakennus, joka on aikoinaan 
rakennettu suojeluskunnan 
taloksi. Nykyään talon omis-
taa Haapamäen Pallo-Pojat. 

Suojalla järjestetään tansse-
ja ja näytetään elokuvia.
"Ilmavalvojat" patsaan ää-
rellä Honkasen Eeva-Liisan 
kanssa kertoilimme osal-
listujille tietojamme, mitä 
olimme  netistä, Pioneerit 
Keuruulla -kirjasta ja  Pihlaja-
veden historiasta lukeneet. 
Jopa arvuuttelimme tapah-
tumia ja asioita. Huomasi 
kyllä, että aikaa on kulunut 
ja moni asia ja päivämäärä 
on on joutunut unohduk-
siin.  Onneksi tietojaan voi 
aina täydentää: 

Haapamäellä rautatieliiken-
ne alkoi 1882, yhteyksiä tuli 
etelästä pohjoiseen ja myö-
hemmin myös itään. Juuri 
ennen talvisotaa valmistui 
ratayhteys Poriin. Haapamä-
estä tuli vilkas ja tärkeä ju-
naliikenteen risteysasema.
Talvisodan alettua henki-
löliikenne väheni.  Tilalle 
tuli sotilaiden kuljetuksia 
ja sotatarvikkeiden vientiä 
rintamalle. Risteysaseman 
ilmapuolustaminen ja -val-
vonta ilmahyökkäyksiä vas-
taan oli tärkeää. Talvisodan 
aikana viholliskoneet pom-
mittivat Haapamäkeä viisi 
kertaa.  Viholliskoneiden ei 
ollut helppo löytää Haapa-
mäkeä.  Kirjoitetuista teks-
teistä voimme lukea, että vi-
holliskoneet lensivät alkuun 

hyvin matalalla, asema tuli  
yllättäen vastaan.  Pommien 
pudotus myöhästyi ja suuri 
osa putosi  kylää ympäröiviin 
metsiin. Aseman ilmapuo-
lustus oli heikkoa.
Pommitukset aiheuttivat 
yhden kuolonuhrin ja vam-
mautumisia sekä tuhosivat 
rakennuksia. Kiskot pysyivät 
kuitenkin jatkuvasti käytös-
sä. 29. helmikuuta asemaa 
pommitettiin lähes 50 ko-
neella ja noin 300 pommilla.
Haapamäen rautatieasemaa 
ja  sen ympäröivää aluetta 
vartioitiin Haapamäen Suo-
jasta ensin kylmällä ulla-
kolla, sitten Suojan katolle 
rakennetusta lasikopista.  
Kun ilmavalvontalotta ha-
vaitsi lentokoneliikennettä 
alueella, siitä annettiin tieto 
aluevalvontakeskukseen eli  
IPAK:iin, josta tietoa välitet-
tiin eteenpäin.

Haapamäelle oli muo-
dostettu 56. ilmavalvonnan  
aluevalvontakeskus (IPAK) 
1939. Alueeseen kuuluivat 
mm. Keuruu, Multia, Kars-
tula ja Kannonkoski. Ky-
seisellä alueella oli sodan 
alettua 13, myöhemmin 
15 ilmavalvonnan alueval-
vontakeskusta (IVAK). Yksi 
näistä valvontapisteistä Haa-
pamäen Suojan lisäksi oli 
Keuruun  uuden kirkon  torni.    

          "Ilmavalvontaa"
Himmaanmäellä ja 

Vaissin kaalikääryleet 

Haapamäen Suojalta mat-
kamme jatkui Riihoon,  missä 
on kyläyhdistyksen talkoilla  
rakentama Himmaanmäen 
näköalatorni. Vankka, pää-
osin lehtikuusesta raken-
nettu torni on 22 m korkea, 
merenpinnasta 180 metriä.  
Kelpasi sieltä ylhäältä ihailla 
maisemia.  – "Minunkin äiti-
ni nuorena lottana Nivalan 
kirkontornissa valvomassa, 
myöhemmin Äänislinnassa 
ja sitten vielä Tampereella 
haavoittuneita vastaanot-
tamassa. Himmaan huipul-
le kiipesin korkean paikan 
kammostani huolimatta".

Kahvittelun ja makkaran 
paiston jälkeen oli kohteena  
Vaissin kaalikääryletehdas, 
mikä oli myös ihailun ja ih-
metyksen kohde.  Yritys on 
Suomen  suurin  kaalikää-
ryleiden valmistaja, samalla 
tärkeä työllistäjä seutukun-
nalle. ”Vierailuasuihin”  son-
nistautuneina saimme  tar-
kan selvityksen kaalinlehtien 
kulusta kääryleiksi  ja  laati-
koiksi. 

Tuliaisostoina kotiin, kuin-
kas muuten oli tietenkin 
kaalikääryleitä ja –laatikoita! 

– Elina Tuori-Lahti

Himmaanmäen näköalatorni 
www.keuruunkylat.fi  -> Riihon kylä

Retkeläiset Ilmavalvojat -muistomerkin äärellä Haa-
pamäen Suojan -pihamaalla.

Kysyimme asiaa turkulais-
syntyiseltä ja Keurusseudun 
Maanpuolustusnaisten yh-
distyksen jäseneltä Jaana 
Kivi-Mannilalta ja näin hän 
kertoi:

Harrastukseni  alkoi pu-
heenjohtajamme Elinan 
kutsusta tulla mukaan 
toimintaan. Olimme tu-
tustuneet maanpuolus-
tushengessä Keuruun 
Sotilaskotiyhdistyksessä Pio-
neerirykmentissä. 

Puolustusvoimat päätti 
säästöohjelmansa osana 
lakkauttaa joukko-osaston 
vuoden 2014 lopussa ja 
Elinan esittämä kutsu tuli 

sopivaan aikaan täydentä-
mään harrastukseeni syn-
tynyttä aukkoa.  

Mutta luulenpa, että 
myös lapsuusaika Turun 
kasarmilla ja upseeri-isäni 
verenperintö on ollut vai-
kuttamassa siihen, että tun-
nen tämän harrastuksen 
omakseni.  Myös puolisoni 
ja poikamme ovat mukana 
maanpuolustustoiminnas-
sa.

Olen saanut olla mukana 
yhdistyksemme hallituk-
sen jäsenenä, juhlinut ar-
vokkaasti kahvia tarjoillen 
veteraanitilaisuuksissa ja 
saanut vaihtaa ajatuksia 
muiden maanpuolustus-

henkisten naisten kanssa 
retkillämme.

Tulevaisuudessa toivon 
voivani saada toiminnasta 
juuri sitä mitä liitto toimin-
nallaan tavoitteleekin eli 
kouluttaudun tiedollisesti 
ja taidollisesti arjen häiriö-
tilanteisiin ja poikkeusoloi-
hin. 

Ensi vuosi tulee olemaan 
merkityksellinen ja yhdis-
tystoiminnassa on helppo 
yhtyä onnittelijoiden jouk-
koon itsenäisen Suomen 
täyttäessä 100 vuotta.

- Jaana Kivi-Mannila

Maanpuolustusnaisten Liitto 
ry (MNL) on itsenäinen puo-
lueisiin sitoutumaton naisten 
vapaaehtoinen maanpuo-
lustusjärjestö.  Keski-Suomen 
piirin alueella toimii neljä 
jäsenyhdistystä:  

Keurusseudun Maan-•	
puolustusnaiset ry
Maanpuolustusnaisten •	
Jyväskylän yhdistys ry,
Saarijärven Maanpuo-•	
lustusnaiset ry ja 
Änneseudun  Maanpuo-•	
lustusnaiset ry.

Tervetuloa tutustumaan 
toimintaamme!

Tämä harrastus on antoisaa 
yhdessäoloa kaikenikäisille 
naisille toiminnallisella ta-
valla. Samalla edistämme 
arjen turvallisuutta!
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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

20. -21.8.2016 Toiminta rakennetulla alueella Tikkakoski

2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

18.-19.6.2016 Taistelijan testiammunta, kouluttajakurssi Tikkakoski

8.-10.7.2016 SRTL 49.Sulkavan Suursoudut Sulkava

9.7.2016 Pohjoisen Keski-Suomen Ammunta Cup 2 Pihtipudas

6.-7.8.2016 Taistelijan testiammunta, kouluttajakurssi (pistooli) Tikkakoski

5.-6.8.2016 Keski-Suomen maanpuolustusjuhlan tukikurssi Muurame

2.-4.9.2016 KYYNEL 2016 sissiradistiharjoitus Tikkakoski

3.9.2016 Kohteensuojaus 1 ja taistelijan testiammunta Kivijärvi

10.9.2016 Taistelijan testiammunta Luhanka

17.9.2016 Taistelijan testiammunta Jämsä

18.-19.9.2016 TCCC TST EA -kurssi Jämsän Paintball

24.9.2016 Taistlijan testiammunta Keuruu

24.-25.9.2016 SRTL vertaistuen koulutus Tikkakoski

3. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU)
    
18.6.2016 Sararanta puskii 2016     Laukaa

8.-10.7.2016 Konnevesi-päivät Konnevesi

8.-9.8.2016 K-S Sotilaspoikien Perinnekillan retki Tuusula

18.-19.8.2016 Opiskelijan ryhmäytymiskurssi (Norssi, Jyväskylä) Tikkakoski

26.-28.8.2016 Perinneviikonloppu, Tupaswilla, Laukaa Kuusa

1.-5.9.2016 Opiskelijan turvakurssi Jämsä

3.-4.9.2016 VAPEPA-leiri Tikkakoski

7.9.2016 Ilmavoimien vainajien päivä Tikkakoski

17.-18.9.2016 Veteraaniseminaari Lahti

25.9.2016 Kansa kävelemään -tapahtuma Jyväskylä

KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN KURSSITARJONTA  KESÄKUU - SYYSKUU 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, 
 

Kesällä tulee kuluneeksi 75 
vuotta jatkosodan alkamisesta. Pa-
rikkalan kunta, Tarnalan kyläyh-
distys ja Tyrjän Rykmenttinä tun-
netun JR7:n perinnetoimikunta 
järjestävät 30.6. muistotilaisuuden 
Tarnalan koulutalolla. Tapahtuman 
järjestelyjä valmistelevassa toimi-
kunnassa ovat mukana myös pai-
kallisten resrviläisten, veteraanijär-
jestöjen ja Lions-klubin edustajat.

Tapahtuman puuhamiehenä ja 
järjestelytoimikunnan puheenjoh-
tajana toimiva Pekka Paakkinen 
kertoo, että tilaisuuden pitopai-
kaksi Tarnala sopii erityisen hyvin, 
sillä sodan alkutapahtumat kosket-

tivat kylää varsin merkittävällä ta-
valla. Hyökkäyskäskyn 2. divisioo-
nan komentaja eversti Aarne Blick 
antoi joukoille Tarnalan tienris-
tillä 30.6. 1941. Siitä alkoivat jat-
kosodan alun raskaimmat, toista 
kuukautta kestäneet taistelut, joi-
den perusteella JR7 sai Tyrjän Ryk-
mentin nimen ja tuli tunnetuksi yh-
tenä jatkosodan maineikkaimmista 
joukko-osastoista komentajinaan 
Armas Kemppi ja Adolf Ehrnrooth. 
Tarnalan ja naapurikylien alueel-
le oli sodan alussa majoitettuna 
Tyrjän valtaukseen osallistunei-
den JR7:n, JR28:n ja JR48:n sekä 
Erillisen Rajajääkäripataljoonan ja 

Kevyt osasto 6:n joukkoja. Teltan-
pohjia ja muita kaivantoja on vie-
läkin runsaasti nähtävillä alueen 
metsissä. 

Ennen sodan alkua alueen ky-
lät kuten Tarnalakin kokonaan oli 
evakuoitu vähintään Savonlinnan 
tasalle, osa kauemmaksikin ve-
sistölinjojen taakse. Varsinaisten 
sotatoimien kohteeksi Tarnala ei 
muuten joutunut, mutta sodan alus-
sa kylää pommitettiin. Talvisodas-
sa luovutetulle alueelle jääneeltä, 
vain parinkymmenen kilometrin 
pässä Tarnalasta sijaitsevalta Uu-
kuniemen Mensuvaaran lento-
kentältä käsin viholliskoneet teki-

vät yllätysvierailuita ja aiheuttivat 
mm. Tarnalan meijerin palamisen. 
Pommitusten jälkiä näkyy vieläkin 
maastossa, vaikka suurin osa pom-
mikuopista on täytetty.

Jatkosodan alkamisen 75-vuo-
tismuistotapahtuma alkaa klo 12 
kenttähartaudella ja kunnan ter-
vehdyksellä. Evl evp Ilmari Hakala 
esitelmöi jatkosodan syistä, Tyrjän 
taisteluista ja Lahdenpohjan valta-
uksesta. Ohjelmassa on mm. mu-
siikkia ja kenttälounas, jonka tarjo-
avat Rajasotilaskotisisaret Parikka-
lasta. Paikalla on nähtävänä JR7:n 
aseistusta ja muuta Tyrjän taiste-
luun liittyvää aineistoa.

Jatkosodan alkamisen muistotilaisuus Parikkalan Tarnalassa 30.6.
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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, tapahtumia ja hankintoja etuhinnoin. 
Tutustu rauhassa ja poimi omasi! 
  
op.fi/keski-suomi 

Autamme yritystäsi

kasvuun
www.jykes.fi 
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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

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

KIINTEISTÖJEN YLLÄPITOJÄRJESTELMIEN ASIANTUNTIJA
www.eners.fi

www.jklturvallisuusmessut.fi

Messut tarjoaa laajan katsauksen yritysten,

yhteisöjen ja laitosten turvallisuudesta vastaaville

sekä pelastustoimessa työskenteleville.

HAE UUSIN ALAN TIETO JYVÄSKYLÄSTÄ.

Rekisteröidy kävijäksi ja katso lisätiedot

www.innohouse.fi
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Intti tutuksi naisille ja muu vapaaehtoinen maanpuolustus 
kurssi järjestettiin 23.-24.2016 Tikkakoskella, Jyväskylän 
varuskunnassa. Mukana oli 24 innokastasta kurssilaista eri 
puolilta Suomea. 

Kurssin kouluttajina toimivat Hanna Summanen (kurssin 
varajohtaja), Jukka Särkinen MPK:sta, Mirjam Lätti, Suvi 
Somero sekä  Satu Helle.  Mukana oli myös useita varusmie-
hiä opastamassa telttojen pystytyksessä ja taistelijan varus-
teiden sekä tupatoimien esittelyssä. Kurssin johtajana toimi 
Tiina Ronkainen MNL Keski-Suomen piiristä.

Intti tutuksi naisille Tikkakoskella

Kurssilaiset pääsivät testaamaan taitojaan lauantai iltana 6 km marssin merkeissä. Monelle marssiminen olikin ai-
van uusi kokemus sillä varustuksena jokaisella ryhmällä oli reput ja kaksi telamiinaa. 

Sunnuntaina harjoittelimme jokaisen taistelijan perustaitoihin kuuluvaa ensiapua CAT- 
kiristyssiteen ja painesiteen laittamisen muodossa.

Leirielämä tuli tutuksi viikonlopun aikana telttamajoituksen myötä. Kurssilaiset pääsi-
vät myös hakkaamaan halkoja sekä miettimään kuinka selviytyä armeijassa kun ylelli-
syyksiä ei ole aina käytettävissä.

Jukka Särkinen piti kattavan perehdyttämisen eko-
aseammunnan saloihin. Jokainen kurssilainen pääsi 
ampumaan ja tietenkin paras palkittiin.

Teksti ja kuvat:
Mirjam Lätti

Keski-Suomen maanpuolustus-
säätiön valtuuskunta piti sääntö-
määräisen vuosikokouksensa 17.3. 
Jyväskylän Dynamon auditoriossa.

Kokouksen alussa toteutettiin 
huomionosoitukset. Erkki Laati-
kaisen kiertopalkintona kiertävä 
kunniamiekka luovutettiin vuo-
deksi everstiluutnantti evp Pekka 
Mustoselle, joka on mm. toiminut 
ansiokkaasti pitkään säätiön sih-
teeri-asiamiehenä. Säätiön varain-
hankintaan osallistuneille luovutet-
tiin lahjoituksen mukaiset  esineet. 
Keihäänkärjen otti vastaan Jykes 
Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja 
Juha Takala. Säätiön juhlamitaleita 
luovutettiin kaksi kappaletta. Sam-
mutin Oy:n mitalin otti vastaan Ex-

port Manager Juhani Härkönen ja 
Nordean juhlamitalin aluejohtaja 
Mikko Pakarinen.

Tuet ja varojen 
lahjoitukset

Säätiön taseen todetiin olleen 
vuoden vaihteessa noin 1 045 000 
euroa. Säätiö on lahjoittanut v 2015 
vajaa 30 000 euroa sääntöjen mää-
rittämille tahoille. Merkittävimmät 
tuen saajat olivat perinteisesti sää-
tiön 26 vuotta sitten perustaneet 
Keski-Suomen reserviupseeripiiri 
ry ja Keski-Suomen reserviläispii-
ri. Molemmille piireille vahvistet-
tiin 10 000 euron tukiavustukset.

Kaikkiaan säätiö on lahjoittanut 
varoja toimintansa aikana noin   
306 000 euroa.

Uusia jäseniä 
valtuuskuntaan

Säätiön 30-henkiseen valtuus-
kuntaan valittiin uusina jäseninä 
toimitusjohtaja Jari Rautjärvi, kau-
punginjohtaja Timo Koivisto ja 
hallituksen puheenjohtaja Pekka 
Raudasoja. Valtuuskunnan puheen-
johtajaksi valittiin jatkamaan pää-
konsuli Timo Fredrikson ja  vara-
puheenjohtajaksi hallituksen jäsen 
Risto Harvia.

Säätiön hallituksen puheenjoh-
tajana jatkaa ekonomi Pekka Selin 
ja varapuheenjohtaksi valittiin pan-
kinjohtaja Juhana Jacksen. Halli-
tuksen uudeksi jäseneksi valittiin 
rikoskomisario Mikko Porvali.

Tietoverkkotiedustelu ja 
lainsäädäntö

Kokouksen jälkeen Pääesikun-
nan apulaistiedustelupäällikkö, 
eversti, filosofian maisteri Martti 
J Kari piti mielenkiintoisen esitel-
män noin satapäiselle yleisölle ai-
heenaan Tietoverkkotiedustelu ja 
lainsäädäntö. Yleisössä oli ilahdut-
tavasti myös nuorehkoja reserviläi-
siä ja tietotekniikka-alan opiskeli-
joita. Olihan tilat Tietotekniikan ja 
kyberin ytimessä Jyväskylän Am-
mattikorkeakoulun Dynamossa, 
josta  JAMK:n IT-instituutin joh-
taja Jarmo Siltanen antoi tilat käyt-
töön niin kokoukselle kuin esitel-
mätilaisuuteenkin. 

Eversti Karin nykyinen työsarka 
keskittyy aiheeseen ja se näkyi sy-

vällisenä asiantuntemuksena.
Karin mukaan nykyisen lainsää-

dännön vuoksi Suomi on myöhässä 
10-15 vuotta, koska laki ei mahdol-
lista viranomaisten toteuttaa tieto-
verkkotiedustelua siten, että voitai-
siin puuttua ennakkoon mm mah-
dollisiin yhteiskuntaa uhkaaviin 
laittomuuksiin ja täten voitaisiin 
ennalta ehkäistä vakavatkin häiriöt. 

Hallituksen esitys Puolustusvoi-
malaiksi tietoverkkotiedustelujär-
jestelmä antaisi ennakkovaroituk-
sen sotilaallisten uhkien kehittymi-
sestä, jotta voidaan käynnistää tar-
vittavat vastatoimenpiteet.

Nykylain mukaan syyllistyttäi-
siin tietomurtoon, mihin virkamie-
hellä ei ole oikeutta. 

Esimerkkeinä Kari mainit-
si muun New Yorkin tapahtumat 
9.11.2001, Pariisin syksyn 2015 
ja viimeisimpinä Brysselin terrori-
iskut. Tämän kaltaisten iskujen en-
nalta ehkäisyyn Kari uskoi päästä-
vän huomattavasti nykyistä parem-
min uuden lain myötä. Hän myös 
rauhoitteli kuulijoita sillä, että ky-
seessä ei ole kansalaisten sähkö-
postien järjestelmällinen seuranta, 
siihen ei viranomaisilla ole tarvet-
ta. Uuden lain Kari uskoo menevän 
läpi eduskunnassa kevääseen 2017 
mennessä.

Esitelmän päätteeksi Kari sai 
vastattavakseen runsaasti visaisia-
kin kysymyksiä, mikä osoitti asian 
olevan ajankohtainen ja kanslaisia 
kiinnostava.

Kari Kilpeläinen
Keski-Suomen
maanpuolustussäätiö
Sihteeri-asiamies

Vasemmalta Timo Fredrikson,  Pekka Mustonen, Juha Takala, Ju-
hani Härkönen, Mikko Pakarinen ja Pekka Selin.

K-S Maanpuolustussäätiö 
kokousti ja
kuuli ajankohtaisesitelmän

Jaak Kärner syntyi 22. maalis-
kuuta 1892, Hallisten kunta (myöh. 
Õisun kunta), kuoli 22.kesäkuuta 
1937 Tartossa

Hän työskenteli opiskelun jäl-
keen maanviljelijänä ja joutui nuo-
rella iällään myös ensimmäiseen 
maailmansotaan sekä Viron va-
paussotaan. Viron vapaussodassa 
rohkeasti taistellut Jaak Kärneri 
palkittiin Vapaussodan muistomi-
talilla 1922. Nuoressa tasavalassa 
Jaak jatkoi myös maanviljelijänä 
veljensä kanssa Liivan talon pitä-
mistä. Peltotöiden ohella Jaak har-
joitteli ammuntaa talon viereen ra-
kennetulla ampumapaikalla ja sa-
teen sattuessa siirryttiin harjoitte-
lemaan olohuoneen ikkunasta ulos 
ampuen.

Jaak Kärnerillä oli saavutuk-
sinaan jo kaikki Viron ampujien 
luokkamerkit sekä Puolan Ampu-
jien ylimpien luokkien mestari-
en merkit. Hän valmisti myös itse 
sekä vapaakiväärinsä, joka ei laa-
tunsa puolestakaan hävinnyt kuu-
luisien asetehtaiden tuotteille.

Jaak tunnettiin myös aktiivise-
na Viljandin suojeluskuntalaisena, 
johon hän kuului vuodesta 1925 
alkaen aluksi Kaitseliitin Pais-
tun malevin Õisun komppaniassa. 
Tässä yksikössä hän myöhemmin 
yleni asepäällikön tehtävään. Jaak 
Kärnerin ammunnan oppien osaa-
misen avulla Sakalan malev nou-
si Viron parhaimmaksi ampuma-
taidoiltaan ja Jaak palkittiin tästä 
työstään Kaitseliitin Valkoisenris-
tin III-luokalla ja Kotkanristin V 

–luokan palvelusmitalilla (1933). 
Jaak Känerin saavutuksien muis-
toksi Sakalan malev on järjestänyt 
muistokilpailuja jo vuodesta 2007.

K-S reserviläispiiristä 
osallistuttiin kisaan 
pääsiäisenä

Kilpailussa kukin kilpailuja am-
pui 5 koelaukausta ja 3x10 kilpa-
laukausta (makuu-, pysty- ja polvi-
asennot) ja ampujan em. henkilö-
kohtainen tulos laskettiin joukku-
een kokonaistulokseen.

Joukkueelle oli haasteellista pa-
rin ampujan osalle sattuneet asei-
den (AK-4) toiminnan häiriöt, 
joista toista asetta jouduttiin pur-
kamaan kilpailun aikana jopa lau-
kaisukoneistoon saakka häiriön ai-
heuttaneen hylsyn poistamiseksi. 
Häiriöistä johtuen, menestys jäsi 
vaatimattomaksi.

Joukkueen muodostivat Aarne 
Markko, Jukka Markonsaari, Har-
ri Liimatainen ja Risto Hyvärinen.

Teksti: Aarne Markko

Jaak Kärnerin
muistokilpailu


