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37. vuosikerta

Boeing F/A-18 C/D Hornet

Suomen Ilmavoimat 100 vuotta!
Keski-Suomen maanpuolustajilta
parhaimmat onnittelut!
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Kuva: Tasavallan presidentin kanslia

Jarmo Siltanen
Keski-Suomen reserviupseeripiirin puheenjohtaja

Puolustusvoimat 100 -vuotta
Viimeiseen sataan vuoteen Suomen historiaan liittyy monia ankaria koettelemuksia. Itsenäistyminen ja itsenäisenä valtiona pysyminen on vaatinut uskomattomia ponnistuksia Suomen kansalta ja puolustusvoimilta. Puolustusvoimilla on
ollut keskeinen vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan koko itsenäisyyden ajan.
Keski-Suomessa puolustusvoimien alueellinen vaikutus ja yhteistyö näkyvät positiivisena voimavarana koko alueella. Reserviupseerien ja reserviläisten toiminta vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa on aktiivista. Sotiemme veteraanien
eteen tehty työ on ollut pyyteetöntä ja veteraanien perintöä kunnioitetaan. Voidaan
sanoa, että keskisuomalaisten maanpuolustustahto on korkealla.
Puolustusvoimien sataan vuoteen liittyy suuri tekninen kehitys. Aselajeihin liittyvä tietotekninen kasvu vaatii koko ajan uutta osaamista myös meiltä reserviläisiltä. Yhteiskunnan nopeaa digitalisoitumista voidaan kuvata vähintään exponentiaaliseksi. Johtamisjärjestelmät, sensorit, tekoäly ja autonomiset järjestelmät tulevat nopeuttamaan päätöksentekoa ja toimintaa. Kybertoimintaympäristöt vaativat
kyberturvallisuuden osaamista niin omissa työtehtävissä kuin reserviläisenä. Reserviläisen hyvä ammatillinen koulutus ja työtehtävissä hankittu uusi osaaminen
on arvokasta reserviläisen tehtävissä toiminnassa puolustusvoimien kanssa.
Puolustusvoimilla on hyvä kyky tehdä yhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen, yrityksien ja teollisuuden kanssa. Tämä verkostoitunut toiminta tuo vahvuutta
myös seuraavaan sataan vuoteen.

Helsingissä 4. päivänä kesäkuuta 2018

Ylipäällikön päiväkäsky N:o 3
Satavuotiaalle Puolustusvoimille
Tänä vuonna juhlistamme Suomen puolustusvoimien satavuotista taivalta. Historiansa
aikana puolustusvoimat on noussut koko kansamme arvostamaksi itsenäisyyden turvaajaksi ja yhdeksi sen kulmakivistä.
Kriisien ja koettelemusten hetkillä olemme joutuneet ja pystyneet luottamaan omaan
kykyymme selviytyä vaaroista. Luottamus ja siitä versova tahto ja kyky ovat kannatelleet
Suomea läpi vaikeimpien aikojen. Tähän perintöön ja omaan maanpuolustustahtoomme
turvaamme jatkossakin.
Veteraanien sukupolvi teki suuria uhrauksia isänmaamme eteen. Heidän rivinsä harvenevat, mutta heidän perintönsä ei haalene, siitä me olemme vastuussa. Meidän tulee pitää
vakaudestamme ja muista kansallisista vahvuuksistamme hyvää huolta. Se on kunniavelkamme kaikille sodassa maataan puolustaneille.
Puolustusvoimien perustehtävä on pysyvä, mutta sen täyttäminen vaatii ajassa elämistä. Viime vuosina puolustusvoimat on käynyt läpi kunnianhimoisen ja paikoin vaikeankin uudistusprosessin. Se on vaatinut koko organisaatioita merkittävää venymistä, mutta
on samalla osoittanut puolustusvoimien henkilöstön korkean ammattitaidon ja sitoutumisen Suomen turvaamiseen. Uudistusten tuloksena Suomella on ajanmukaiset, tehokkaat ja
kansainväliseen yhteistyöhön kykenevät puolustusvoimat.
Nopeasti muuttuva turvallisuusympäristö asettaa jatkossakin puolustusvoimille yhä uusia haasteita. Työtä Suomen turvallisuuden eteen tulee tehdä herkeämättä. Suomen turvallisuus ja vapaan sekä vakaan yhteiskunnan puolustaminen vaativat jatkossakin paitsi
puolustusvoimien, myös jokaisen suomalaisen panosta ja tahtoa.
Lausun vilpittömät kiitokseni itsenäisen Suomen puolustusvoimille ja kaikille kansakuntamme puolustamiseen osallistuneille ja osallistuville suomalaisille.
Puolustusvoimien ylipäällikkö

Jarmo Siltanen

Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö
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Puolustusvoimain komentajan tervehdys

Hyvät Keski-Suomen maanpuolustajat
Juhlimme tänä vuonna Puolustusvoimien 100-vuotistaivalta suurella ylpeydellä. Puolustusvoimilla on ollut tärkeä
tehtävä Suomen itsenäisyyden ja kansalaisten hyvinvoinnin
turvaamisessa läpi historian, niin rauhan kuin sotienkin aikana.
Puolustusvoimat ja Ilmavoimat ovat tänään hyvässä iskussa. Puolustuksemme pohjautuu olosuhteisiimme ja tarpeisiimme rakennettuun Suomen malliin. Sen kulmakivinä
ovat asevelvollisuus, uskottava, koko maan kattava puolustus ja sotilasliittoihin kuulumattomuus. Taustalla on kansalaisten luja maanpuolustustahto.
Asevelvollisuuden merkitystä Suomen sotilaalliselle
maanpuolustukselle ei voi liiaksi korostaa. Ammattisotilaat muodostavat sodan ajan joukkojemme ytimen, mutta
koko Suomen puolustaminen poikkeusoloissa perustuu asevelvollisuuden kautta tuotettuun reserviin. Asevelvollisten
osuus sodan ajan 280 000 sotilaan vahvuisista joukoistamme on yli 90 prosenttia.
Keski-Suomella on tärkeä merkitys maanpuolustuksellemme. Puolustusvoimat on läsnä maakunnassa vahvasti.
Alueella toimivat niin Ilmavoimien kuin Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja johtamisjärjestelmäkeskuksenkin
monilukuiset yksiköt. Maakunta on vuodesta 2015 alkaen
kuulunut myös Panssariprikaatin vastuualueeseen. Tämä
on näkynyt reserviläisille kasvavana yhteistyönä Panssariprikaatin varuskunnan, Ilmasotakoulun, reserviläisten ja
Maanpuolustuskoulutus ry:n kesken.
Yhtälailla merkityksellistä maanpuolustukselle on alueen
vireä reserviläistoiminta, joka näkyy ja kuuluu maakunnassa monin eri tavoin. Reserviläiset ovat keskeinen voimavara

Kuva: Puolustusvoimat

Keski-Suomen maanpuolustustapahtumien järjestämisessä,
sotaveteraanien muistamisessa ja lukuisten koulutustapahtumien toteuttamisessa.
Puolustusvoimien juhlavuoden teema ”Maanpuolustus
kuuluu kaikille” ilmenee erinomaisesti maakunnan tämän
vuoden tärkeimmässä maanpuolustustapahtumassa, Konnevedellä 28. heinäkuuta järjestettävässä Keski-Suomen
maanpuolustusjuhlassa. Sen oleellisena osana on Ilmasotakoulun alokkaiden sotilasvala- ja vakuutustilaisuus. Tilaisuuden suunnittelu ja toteutus on tehty kiinteässä yhteistoiminnassa Puolustusvoimien, kunnan ja muiden viranomaisten sekä reserviläisjärjestöjen kesken. Yhteistyössä on voimamme!
Niinikään varautuminen pahimman varalle ja kyky puolustaa maatamme tarvittaessa myös aseellisesti edellyttää
Puolustusvoimien, reserviläisten ja reserviläisjärjestöjen
kiinteää yhteistoimintaa tänään ja huomenna. Yhteistoiminnan osa-alueet, kertaus- ja vapaaehtoiset harjoitukset,
vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus sekä reserviläisten
omaehtoinen kouluttautuminen, tukevat toisiaan, ja vain
niiden muodostaman kokonaisuuden avulla voidaan luoda
ja ylläpitää tarvittavat poikkeusolojen sotilaalliset suorituskyvyt.
Kiitän kaikkia Keski-Suomen reserviläisiä tekemästänne
arvokkaasta maanpuolustustyöstä ja toivotan teille sekä kaikille Keski-Suomen Maanpuolustaja-lehden lukijoille menestystä myös tulevaisuudessa.
Puolustusvoimain komentaja
Kenraali Jarmo Lindberg

Keski-Suomen aluetoimisto
Maanpuolustus kuuluu kaikille
Kuva: Keski-Suomen aluetoimisto

puolustusvoimiin. Yhdistävä tekijä on ollut
suomalainen asevelvollisuus.

Maanpuoustustahto on
korkealla

Evl Teijo Oksanen. Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö.

Suomalainen maanpuolustustahto on
korkealla myös nuorten naisten keskuudessa. Tänä vuonna naisten vapaaehtoiseen
asepalvelukseen haki ennätykselliset yli
1500 naista. Kaksi vuotta sitten hakijoita
oli yli 800 ja sitä edellisten vuosien hakijoiden määrä on keskiarvona ollut alle 600.
Keski-Suomessa hakijoiden määrä naisten
vapaaehtoiseen asepalvelukseen nousi tänä
vuonna kolmanneksen eli yli 80 hakijaan.
Tähän mennessä Puolustusvoimien reserviin on koulutettu yli 7000 naista ja kantahenkilökunnasta löytyy lähes 300 naispuolista ammattisotilasta.

Keskisuomalaisille maanpuolustajille!

Kertausharjoituksiin on tullut
lisää vuorokausia

Puolustusvoimat 100 vuotta juhlavuosi
on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. Erilaisia tapahtumia on järjestetty ja järjestetään
ympäri valtakuntaa alkaen jääkärien sekä
kenttätykistön 100 v -juhlista ja päätyen
itsenäisyyspäivän valtakunnalliseen paraatiin Mikkelissä. Keski-Suomessa näkyvin ja kuuluvin PV100-tapahtuma on viikko ennen juhannusta toteutettu Ilmavoimat
100 lentonäytös oheistapahtumineen ja
konsertteineen.

Asevelvollisuusarmeijamme näkyvimpiä toimintoja normaalioloissa ovat varusmieskoulutus ja reservin kertausharjoitukset. Lisääntyneet kertausharjoitusvuorokaudet ovat pitäneet aluetoimiston väkeä
vireänä kuluneena keväänä. Käskyttämisiä
harjoituksiin ja kutsuja vapaaehtoisiin harjoituksiin on lähetetty toista tuhatta, suurimpana Ilmasota 2018 -harjoitus. Aluetoimistoa ovat työllistäneet myös harjoitusten

Puolustusvoimien täyttäessä 100 vuotta juhlavuoden teemana on, Maanpuolustus kuuluu kaikille. Satavuotisen toimintansa aikana Puolustusvoimat on koonnut
suomalaiset yhteen yhteiskunnan rauhan
ylläpitämiseksi. Puolustusvoimien palveluksessa olevat varusmiehet, reserviläiset
ja henkilökunta on laaja joukko erilaisista
taustoista tulevia naisia ja miehiä. Voidaan
sanoa, että lähes kaikilla suomalaisilla on
tai on ollut välitön tai välillinen kosketus

vapautushakemukset. Eri syistä myönnetyistä, tarkkaan harkituista vapautuksista
huolimatta osallistuminen harjoituksiin on
ollut yli 85 %:n tasolla käsketyistä.
Ennen puhuttiin, että ”ei se sota yhtä
miestä kaipaa”. Nyt tilanne on toinen, kun
lähes jokaisella taistelijalla on omassa ryhmässään, joukkueessaan, osastossaan jokin
erityistehtävä, rooli tai osaaminen, mikä on
erittäin ratkaiseva joukon kokonaissuorituskyvyn kannalta. Ei se menestyvä jääkiekkojoukkuekaan pärjää pelkillä hyökkääjillä.
Yksittäiselle reserviläiselle kertaamaan
lähteminen ei aina ole pelkän repun pakkaamista. Kertausharjoituksiin osallistuminen vaati lähes aina erityisjärjestelyitä perheasioiden, töiden ja muiden arkipäiväisten
seikkojen hoitamiseen. Toivottavasti tämä
seikka jalkautuu myös tämän lehden lukijoiden ulkopuolelle.

Asevelvollisuuttamme
arvostetaan ulkomailla
Suomalainen asevelvollisuus näkyy ja
kuuluu myös ulkomailla. Itse tulin nykyiseen tehtävääni NATO-johtoisesta KFORoperaatiosta Kosovosta, josta takkiin tarttui taas uusia kokemuksia ja kansainvälisiä
toimintatapoja 27:n eri valtioiden edustajien toimesta. Taas tuli todettua, että Suomi
ja suomalainen järjestelmä on maailman
paras meille suomalaisille. Lisäksi myös

suomalainen raikas ja puhdas luonto tuli
taas entistä rakkaammaksi. Operaation aikana suomalaisten johtajana tunsin ylpeyttä meidän reserviläisistä, sillä he näyttivät
sotilas- ja siviiliosaamistaan päihittämällä monet ulkomaiset ammattisotilaat kriisinhallintatehtävissään. Tätä taitoa ja tahtoa sekä meidän koulutusjärjestelmää oli
helppo esitellä NATO-kenraaleille, etenkin heille, joiden valtiot olivat luopuneet
yleisestä asevelvollisuudesta.
Kuluneen kevään aikana itselläni on ollut kunnia-asia päästä tutustumaan Keski-Suomen veteraani- ja vapaaehtoisen
maanpuolustus järjestöjen toimintakenttään. Tuntuu mukavalta olla taas KeskiSuomessa yhdeksän vuoden tauon jälkeen.
Oma havaintoni on, että Keski-Suomessa
maanpuolustushenki on viritetty erittäin
hyvää sointiin - maanpuolustus kuulu kaikille -teeman mukaisesti. Iso kiitos siitä
myös teille lukijoille. Tästä on hyvä jatkaa
kohti syksyn kutsuntakierroksia.
Aurinkoista kesää sekä lämpimät onnittelut lippujuhlapäivänä ylennetyille ja palkituille!
Everstiluutnantti
Teijo Oksanen
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Vanhempi koulutuspäällikkö Riku Tenhunen:

”Kurssilaisten määrä on
laskenut”
Kurssinjohtajat, kurssien kouluttajat sekä kurssivääpelit tekevät
saman suunnittelu- ja valmistelutyön on kurssilla paljon tai vähän
osallistujia. Kurssin vähimmäisosallistujamäärä on vähintään 20
kurssilaista. Mikäli tämä luku alitetaan, kurssi yksinkertaisesti perutaan.
Puolet tämän vuoden urakasta
on nyt saatu päätökseen. Vuoden
ensimmäisellä puoliskolla kursseille osallistui noin 600 kurssilaista ja
kurssivuorokausia kertyi noin 900.
Verrattuna muutamaan edelliseen
vuoteen on osallistujien ja kurssivuorokausien määrässä selvää laskua.

Olen tyytyväisenä seurannut eri
kurssien johdon suunnittelutyötä, kokemus ja osaaminen näkyy
selvästi useamman kurssin toteuttaneesta kurssinjohtajasta tai kouluttajasta. Uudet kouluttajat tuovat
uusia ideoita sekä toimintamalleja,
varsinkin he jotka on kotiutettu varusmies- tai naisten vapaehtoisesta
asepalveluksesta muutama vuosi

sitten. Etenkin maakuntakomppanialle tilatuilla kursseilla toteutetaan kierrätystä eri tehtäviin, kurssin varajohtaja toimii seuraavan
vuoden vastaavan kurssin johtajana.
Kurssien vääpelit toimivat jo lähes täysin itsenäisesti kurssin eri
vaiheissa. TIKOPA:n tehtäväksi jää
tilausten laatiminen ja materiaalin
palautuksista huolehtiminen. Kurssivääpelien joukko on kylläkin hieman liian ohut ja uusia reserviläisiä
tarvitaan näihin tehtäviin.
Ilmasotakoulu on TIKOPA:n
päätuki joukko-osasto, ilman tätä
tukea ei kurssitarjonta olisi läheskään näin kattava. Kiitän Ilmaso-

takoulua, alueupseeria sekä varastohenkilöstöä antamastanne merkittävästä tuesta vapaaehtoiselle
maanpuolustustyölle.

Keski-Suomen
Maanpuolustusjuhla
Konnevesi 27.–28.7.2018
Keski-Suomen Maanpuolustusjuhla järjestetään 28.7.2016 Konnevedellä.
Maanpuolustusjuhla
toteutetaan perinteisellä kaavalla,
seppeleenlasku jonka jälkeen on
valaparaati sekä ohimarssi. MPK
toteuttaa juhlassa kunniavartiot,
Suomen lipun lippuvartion, veteraanien sekä maanpuolustusjärjestöjen lippulinnan. Kesäkuun 12.
päivänä tukikurssille on ilmoittautunut 24 osallistujaa, lipunkantajia
tarvitaan vielä lisää.
Tarvittaessa kurssille järjestetään
yhteiskuljetus Jyväskylästä. Kurssi
varustetaan Konnevedellä perjantaina 27.7 Konnevedellä on mahdollista majoittua perjantai – lauantai välinen yö. Kurssi kotiutetaan
perustamispaikalla lauantaina Keski-Suomen Maanpuolustusjuhlan
päätyttyä, noin kello 16:00alkaen.
Perustamispaikalta on mahdollinen yhteiskuljetus takaisin Jyväskylään.

Maanpuolustusjärjestöjen lippulinna Karstulassa vuonna 2017.		

Kuva: Tapio Paappanen

Onkohan tänäkin vuonna lippulinnassa sellainen henkilö jonka
oma lapsi tai lähisukulainen vannoo kentän toisella puolella oman
sotilasvalansa?
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Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosasto ja
Maavoimien esikunta
järjestävät tiettävästi ensimmäisen tämäntyyppisen

Pioneeriseminaarin

lauantaina 10.11.2018 Museo Militariassa Hämeenlinnassa.
Seminaarin hinta on 20 eur, sisältäen lounaan ja kahvin.
Ilmoittautumiset 31.10. mennessä jukka.rusila@ramboll.ﬁ tai 040 779 5619.
Ilmoit
Ilmoita samalla mahdollinen taustayhteisösi (reserviläisyhdistys, PV jne)
ja erikoisruokavaliosi.

Alustava ohjelma

9.30―9.55
10.00―12.00
12.00―12.45
12.45―13.30

13.30―14.00
14.00―15.00
10 min
30 min
20 min
15.00―

Saapuminen
Kokemuksia Ukrainasta
Lounas
Aselajin nykytilanne ja kehittäminen,
painopisteenä suluttaminen ― MAAVE
Kahvi
Suojan edistäminen
Suojan edistämisen konsepti ― MAAVE ja PVLOGL
Rakennuspoolin toiminta ja kehittäminen
― Pääsihteeri Juha Kaitera, Rakennuspooli
Keskustelu ja päättäminen
Mahdollisuus tutustua museoon omatoimisesti (6 eur/hlö)
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Keski-Suomen Maanpuolustusjuhlan tukikurssille on ilmoittauduttava MPK:n tietojärjestelmän
kautta. Ilmoittautumiseen liittyy
pakollinen kysely, jolla kerätään
tiedot kurssilaisten varustamistarpeesta, erityisruokavalioista, mukanaan tuomista lipuista. Varuste- ja muonitustilaukset tehdään
kyseisen ennakkoilmoittautumisen
perusteella ja henkilö, joka ei ole
ilmoittautunut ohjeitten mukaisesti
jää mahdollisesti ilman varusteita
ja ruokaa.
Tule osallistumaan
Keski-Suomen
Maanpuolustusjuhlaan!

Onnittelut !
Lämpimät onnitteluni kaikille
lippujuhlapäivänä ylennetyille ja
palkituille. Keski-Suomen Aluetoimiston järjestämässä ylennysja palkitsemistilaisuudessa Toivakassa näin usean tutun kasvon
noutavan ylennyskirjansa everstiluutnantti Teijo Oksaselta. Toivon,
että saamanne tunnustus kannustaa
myös kaikkia muita reserviläisiä
liittymään mukaan maanpuolustustoimintaan. Onnitteluni vielä
kerran teille kaikille!
Tutustukaa MPK:n syksyn 2018
kurssivalikoimaan ja ilmoittautukaa kurssille MPK:n tietojärjestelmässä.
Hyvää kesää kaikille!
Riku Tenhunen

Sotaorvot ja Sotilaskoti 100 vuotta
-laatat Maanpuolustuskiveen

Kiitos – “Hymyllä ja sydämellä”

Viitasaarella paljastettiin 27. toukokuuta kutsuvierastilaisuudessa
kaksi uutta laattaa Tauno Kinnusen maalla olevaan maanpuolustuskiveen. Laatan saivat Sotaorvot
ja Sotilaskodin 100-vuotinen toiminta.
Harras tilaisuus käynnistyi Lippulinna marssilla maanpuolustuskiven eteen rivistöön. Kettäpiispa
Hannu Niskanen piti kenttähartauden ja yhdessä lauloimme sotilaskodin nimikkovirren 125, ”Kosketa
minua, Henki”. Tauno Kinnunen
toi tilaisuuteen Puolustusministeri
Jussi Niinistön ja Prikaatikenraali,
JP 27:n perinneyhdistyksen kunniapuheenjohtaja Asko Kilpisen
tervehdykset.
Sotaorpojen muistolaatta
Kaatuneitten Omaisten Liiton puheenjohtaja kenttäpiispa emeritus
Hannu Niskanen totesi puheessaan, että on arvokasta, että myös
sotaorpoja muistetaan siellä, missä
viime sotiemme perinteitä ja muistoja vaalitaan sekä kunnioitetaan.
”Raskas menetys vaikutti syvästi sotaorpojen elämään. Moni
heistä on kantanut syvää yksinäisyyttä ja ikävää – yleensä siis isä
ikävää – koko ellämänsä ajan.
Sotaorpoja yhdistää ehkä eniten
kokemus vaikeasta lapsuudesta”...

”Lapsen oli usein otettava aikuisen
paikka kodin töissä. Hänen mahdollisuutensa kouluttautua olivat
keskimääräistä huonommat, mikä
myöhemmin on näkynyt mm. keskimääräistä lyhempinä työurina ja
matalampina eläkkeinä. Sotaorvot
ovat näin antaneet oman uhrinsa
kamppailussa maamme vapauden
ja itsenäisyyden puolesta”.
Sotilaskoti 100 vuotta laatta
Sotilaskotiliiton hallituksen jäsen
Pippa Rantala iloitsi paljastuspuhessaan myöskin maamme vanhimman vuodesta 1918 yhtäjaksoisesti toimineen vapaaehtoisuuteen
perustuvan maanpuolustusjärjestön saamasta laatasta. Hän luovutti järjestön puolesta Tauno Kinnuselle kiitokseksi Sotilaskotityötä
100 vuotta -juhlakirjan.
7.5.2018 tuli kuluneeksi 100
vuotta siitä kun ensimmäiset suomalaiset sotilaat pääsivät nauttimaan sotilaskodin antimista sotilaskodissa Helsingissä. Juhlakirjan
on kirjoittanut sotatieteiden tohtori,
prikaatikenraali evp Pentti Airio.
Aate sotilaskoti -toiminnasta tuli
jääkäreiden mukana Suomeen,
samoin kuin ”vihreiden sisarten”
tunnusväri. Tänä päivänä sotilaskotityötä tehdään varusmiehen hyväksi 37 yhdistyksen ja noin 5000

Tauno Kinnusen
MAANPUOLUSTUSKIVI
Kookas siirtolohkare on aikoinaan
haljennut kahteen osaan. Nämä
kivet on nimetty ”omistajankiveksi”
ja ”kenraalikiveksi”. Yksi laatoista
kertoo kivien tarkoituksen ”Tämä
kivi on viestini, pala perittyä
isänmaata. Sen syrjä kertokoon
sen veren, kyynelten, myöskin
taidon ja rohkeuden määrän
jälkipolville, ettei turha ollut
taistelunne puolesta siniristin”.
Barettiveljiä on ollut mukana jokaisessa kuudessa juhlassa. Laattoja
on paljastettu 19.5.2008 alkaen ja
niitä on kertynyt 14.

jäsenen voimin varuskunnissa,
maastossa ja maanpuolustustapahtumissa.
Tilaisuus päättyi kenttälounaaseen. Lähtiessä Luonnetjärven Sotilaskotiyhdistyksen autosta ostettiin vielä maistuvat munkkikahvit.
Tekstit ja kuvat Eila Keinonen
Katso Mikko Tenhusen
ottama video tilaisuudesta:
www.ksmaanpuolustaja.fi ->
Mäntylän maanpuolustuskivi
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Korpilahden majuri
Johan Konrad Pistolekors 1765-1835
Kolmikymmenvuotinen sota raivoaa Euroopassa. Sota on alkanut
vuonna 1618, mutta Ruotsi liittyy
sotaan kuningas Kustaa II Aadolfin johdolla vasta vuonna 1630. Tarina kertoo, kuinka sääminkiläinen
sotilas Yrjö Ollinpoika huomaa vihollisen saaneen kuninkaan tähtäimeensä. Ollinpoika ryntää päin
vihollista ja kaataa hänet kumoon
pistoolillaan. Tarinan mukaan sotilaiden pistoolit olivat tappelun
tuoksinassa ristikkäin. Yrjö Ollinpoika pelastaa kuninkaan hengen,
mutta kuningas kaatuu myöhemmin Lützenin taistelussa 6.11.1632.
Tästä urotyöstään Yrjö Ollinpoika aateloitiin. Hänen sukunimekseen tuli Pistolekors (Pistooliristi) ja vaakunatunnukseksi kaksi
ristikkäin olevaa pistoolia. Toinen
tarina kertoo, että aatelointijuhlassa vuonna 1645 Yrjö Ollinpojan
piti ampua ristikkäin olevilla pistooleilla ilmaan. Näin sai alkunsa
Pistolekorsin aatelissuku, joka on
vaikuttanut mm. Säämingissä, Sulkavalla ja Rantasalmella, missä suvulla on ollut kartanoita.
Rantasalmella vuonna 1765 syntynyt silloinen kapteeni J. C. Pistolekors oli muuttanut Korpilahdelle

Hyrkkölän kylälle Kurkelan virkataloon vuonna 1807, jolloin suurvaltapoliittinen tilanne Euroopassa
oli alkanut kiristyä. Sodan uhkan
kasvaessa suomalaisille joukkoosastoille annettiin lkp-käsky helmikuun alussa 1808.
Korpilahden miehet käskettiin
sotaan Pistolekorsin 6.2.1808 kirjoittamalla höyhenellä ja sinetillä varustetulla pikaviestillä, joka
kuulutettiin Korpilahden kirkossa.
Suomennettuna tämä Kungörelsen
kuuluu seuraavasti:
Kuulutus
Komentavan pääkenraalin käskyn mukaan tulee Korpilahden vakinaisten sotilaiden Valtakunnan
puolustamista varten uhkaavan
hyökkäyksen johdosta kokoontua
10 p. Maakeskisen kylässä Asikkalan pitäjää, marssiakseen sieltä 11 p:nä Uuteen kylään. Samoin
tulee Reservijoukkojen kokoontua
9 p:nä Myllymäelle Längelmän
pitäjässä marssiakseen sieltä 10
p:nä tätä kuuta marssijärjestyksensä mukaisesti Viaporiin. Ruodun pitäjät osoitetaan täten kyytimään sotilaansa ja reserviläisensä
mainittuina aikoina mainittuihin
paikkoihin.

Edelleen esittää Herra Komentavakenraali ystävällisen pyynnön
ja toivomuksen, että ruodut varustavat vakituisen soturinsa kolmella leiviskällä leipää ja puolellatoista leiviskällä särvintä, mitä
lajia he voivat parhaiten hankkia
Kruunun myöhemmin suoritettavaa korvausta vastaan.
Kurkela 6. päivänä helmikuuta 1808

Johan Conrad Pistolekors
Kuulutetaan Korpilahden kirkossa

Suomen sodan seurauksena Suomi liitettiin Venäjään vuonna 1809
ja Suomen armeija lakkautettiin.
Upseerit saivat kuitenkin pitää entiset virkatalonsa. Erottuaan armeijan palveluksesta vuonna 1810
Pistolekors jäi asumaan Kurkelaan,
missä hän kuoli vuonna 1835. Hän
vaikutti Korpilahdella voimakkaasti seurakunnallisiin asioihin
28 vuoden ajan. Hän oli aktiivisesti
mukana hankkeessa, jonka tuloksena Korpilahdelle saatiin uusi, järjestyksessään kolmas kirkko vuonna 1827. Pistolekors ajoi voimakkaasti myös Korpilahden kappelin
itsenäistymistä omaksi kirkkoherrakunnakseen. Tämä toteutui vasta
hänen kuolemansa jälkeen. Korpilahdesta tuli oma kirkkoherrakunta
vuonna 1861.

Reserviläiset haluavat myös
osaltaan kunnioittaa Pistolekorsin
muistoa. Perttu Hietasen ideoima
Pistolekors -ampumakilpailu Korpilahden reserviupseereiden ja reserviläisten välillä pilotoitiin huhtikuussa Vihtakankaan radalla. Ja
kuinkas sattuikaan, kirjoittaja voitti
kilpailun…
Teksti: Matti Hyvärinen

Pistolekors-suvun vaakuna Olavinlinnassa.

Kuva: Leo Pihlman

Kunnia- ja lippuvartio.
Henkilöt vasemmalta: Kirkkoupseeri Marko Kaipia, Jesse Heinonen, Perttu Hietanen (takana),
Henri Saari, Panu Ikävalko, Katri Tynkkynen, Mika Pakkanen.

Kunniavelka ei vanhene
Kauniina keväisenä lauantai aamuna kokoontui kahdeksantoista reserviläisen osasto Jämsän
Miekkainpetäjän hautausmaan pysäköintialueella.
Keski-Suomen
Aluetoimisto oli aiemmin esittänyt kutsun kunniatehtävään, saattamaan sotiemme veteraani viimeiselle matkalleen. Edellisenä päivänä oli vietetty kansallista Veteraanipäivää, jolloin aseiden vaikenemisesta Suomen maaperällä tuli
kuluneeksi tasan seitsemänkymmentäkolme vuotta.
Jämsäläinen majuri Vilho Pihlman oli kolmen sodan veteraani,
joka lähti Talvisotaan vain seitsemäntoistavuotiaana vapaaehtoisena. Pihlmanin viimeinen palveluspaikka oli Puolustusvoimissa Kainuun prikaatissa. Omaiset olivat
toivoneet sotilashautajaisia, jotka

Aluetoimistomme otti järjestääkseen ja kutsui Maakuntakomppanian reserviläiset harvinaiseen kunniatehtävään.
Tilaisuus alkoi lippuvartion ja
neljästä upseerista koostuneen kunniavartion asettuessa paikoilleen.
Sotilaspastorin suoritettua siunauksen ja omaisten jätettyä kukkatervehdyksensä, veteraanien seppeleen laskun yhteydessä kuultiin
uruilla soitettu Finlandia hymni.
Trumpetisti soitti Suomen armeijan
iltasoiton ja Veteraanin iltahuudon.
Narvan marssin tahdissa alkoi veteraanin viimeinen maanpäällinen
matka reserviläisten kantamana.
Kevätauringon luodessa säteitään
ja pikkulintujen laulun säestäessä,
laskettiin sotiemme veteraani Isänmaan poveen porilaistenmarssin
ja kunnialaukausten saattelemana.

Kielekkeinen valtiolippu, kunniamerkit, lakki ja miekka luovutettiin
omaisille.
Veteraanille oli tehty viimeinen
palvelus. Sotilaalliset kunnianosoitukset olivat karuudessaan kauniit.
Me osaston reserviläiset saimme
maksaa pienen lyhennyksen siitä
kunniavelasta, jonka veteraaneille
olemme jääneet velkaa Isänmaan
vapaudesta ja monella mittarilla
yhden maailman kehittyneimmän
ja vakaimman valtion puolustamisesta ja jälleenrakentamisesta.
Teksti: Perttu Hietanen

Kuva: Matti Hyvärinen

Korpilahden kotiseutumuseossa
säilytetty Pistolekorsin kaksikolkkahattu on konservoitu ja se tullaan
sijoittamaan peruskorjattuun kirkkoon yhdessä Pistolekorsin miekan
ja vyön kanssa. Hatun esittelytilaisuus pidettiin näyttävästi Korpilahdella Keski-Suomen päivänä 18.4.
Rautpohjan Tykkikerhon kunnialaukausten säestämänä.

Kuva: Heikki Vuorimies

Tammisunnuntain killan ja killan säätiön edustajat laskivat seppeleen Jyväskylän sankarihautausmaalla vapaussodan päättymisen 100-vuotismuistopäivänä 16.5.2018. Henkilöt vasemmalta:
Erkki Fredriksson, Jorma Lempinen ja Pekka Sotamaa.

Tammisunnuntain kilta huomioi
vapaussodan päättymisen
100-vuotispäivän
Tammikuun lopulla 1918 Suomessa syttynyttä vapaussotaa käytiin Suomen itsenäisyyden vakaannuttamiseksi. Toisaalta Suomen sisällä käytiin taistelua poliittisesta vallasta hallitusvallan ja nopeisiin muutoksiin pyrkivän
vallankumoushallituksen välillä.
Neljä kuukautta kestäneiden sotatoimien viimeiset taistelut olivat valkoisten suorittama Viipurin valtaus huhtikuun lopussa ja Inon linnoituksen valtaaminen 15. toukokuuta. Sota päättyi 16.5.1918 valkoisen armeijan voitonparaatiin Helsingissä.
Päätoimittaja Tapio Paappanen
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Maanpuolustustyötä arvostetaan

Majuriksi
Herranen Janne Sakari, Jyvväskylä
Ruuskanen Pekka Juhani, Jyväskylä
Kapteeniksi
Antola Mika Valdemar, Jyväskylä
Kettunen Sami Antero, Jyväskylä
Leppälä Sami Janne Juhani, Viitasaari
Meriö Heikki Tapio, Laukaa
Renko Jari-Pekka Johannes, Jyväskylä
Tynkkynen Mika-Petri Juhani
Valleala Riku Jouni Sakari, Jyväskylä
Yliluutnantiksi
Bayr Ville juhani, Jyväskylä
Hietala Jussi Samuli, Jyväskylä
Jaakola Pekka Tapani, Laukaa
Kettunen Sami Antero, Jyväskylä
Kiiskilä Jaakko Tapani, Laukaa
Maunula Miikka Verneri, Saarijärvi
Paavola Jukka Johannes, Jyväskylä
Suuronen Jorma Henrik Juhani
Weijo Olli Albert, Jyväskylä
Luutnantiksi
Florin Samuel Leif, Jyväskylä
Harju Juuso Aleksi, Jyväskylä
Hohtela Jani Kristian, Hämeenlinna
Hämäläinen Mikko Juhani, Keuruu
Hänninen Petri Juhani, Jyväskylä
Karhumaa Jani Kristian, Pihtipudas
Koivuvaara Janne Matti Johannes Jyväskylä
Koskinen Mikko Aleksi, Jämsä
Kyyrö Mikko Matti Nestori, Kuhmoinen
Sotilasarvoon ylennetyt. Tällä lavalla on yhteensä 7 tonnia maanpuolustuksen terästä.
Laitinen Juho Matias, Konnevesi
Loippo Teemu Olavi, Jyväskylä
Manninen Jaakko Johannes, Jyväskylä
Pasanen Sauli Ahti, Jyväskylä
Ranni Tero Markus, Jyväskylä
Rovio Jarmo Antero, Jyväskylä
Savolainen Olli Pekka, Viitasaari
Savonen Lari Markus Tapani, Jyväskylä
Temonen Taneli Viljami, Viitasaari
Tolvanen Onni Antero, Jyväskylä
Tuononen Jussi-Pekka, Jyväskylä
Vesterberg Krister Antero, Jyväskylä
Viitamäki Mikko Erkki Matias, Jyväskylä
Sotilasmestariksi
Hautala Jari Juha Antero, Jyväskylä
Kyröläinen, Heikki Arimo, Muurame
Tekstit ja kuvat: Tapio Paappanen

Ansioituneita palkittiin 4.6. lippujuhlapäivänä Toivakassa

Satavuotiaan Puolustusvoimien
lippujuhlapäivänä

Keski-Suomen Maanpuolustaja

onnittelee kaikkia sotilasarvoihin

ylennettyjä ja kunniamerkeillä palkittuja!

Aliupseeri- ja miehistöylennykset
Ylivääpeliksi
Hiukka Niko Petteri, Jyväskylä
Liuski Markku Juhani, Jyväskylä
Paajanen Mikko Juhani, Laukaa
Ritvanen, Antti Matias, Jyväskylä
Vääpeliksi
Hirvonen Kari Juhani, Jämsä
Klemettinen Vesa Antti Juhani, Muurame
Korhonen Jyrki Joonas Samuli, Jyväskylä
Laurikainen Petri Juhani, Jyväskylä
Lehvonen Sami Antero, Jyväskylä
Voutilainen Kai Lasse, Petäjävesi
Ylikersantiksi
Airaksinen Veli Matti Juhani, Muurame
Arve Niko Veli Petteri, Äänekoski
Asunta Teemu Taneli, Jyväskylä
Eskonen Janne Henrik, Jyväskylä
Grönroos Kalle Ole Anton, Jyväskylä
Hanhikoski Juha Matti, Jyväskylä
Hartikainen Juha Tapio, Jyväskylä
Huttu Niko Pellervo, Jyväskylä
Kinkamo Jukka-Pekka, Keuruu
Kiviranta Matti Tapio, Jyväskylä
Koponen Juuso Henrik, Muurame
Korhonen Vili Ilmari, Jyväskylä
Korppila Markus Aukusti, Kuhmoinen
Kotanen Janne Juuso Matias, Karstula
Lampinen Aaro Antero, Hankasalmi
Lepistö Tapani Teppo, Jyväskylä
Lintinen Elmo Ilari, Jyväskylä
Manninen Olli Tuomas, Jyväskylä
Moilanen Jari Pekka, Muurame
Mustonen Jere Markus, Jyväskylä
Niemelä Antti Jari Petteri, Petäjävesi
Nikula Jouko Juhana, Jyväskylä
Nissinen Antti Samuel, Muurame
Paavilainen Petri Timo Tapani, Jyväskylä
Perätalo Toni-Kristian, Jyväskylä
Pietiläinen Harri Juhani, Laukaa
Pirinen Timo Olavi, Ulkomaat
Pohjalainen Riku Matias, Jyväskylä
Rannila Tero Petteri, Jyväskylä
Rantanen Kimmo Kalervo, Jyväskylä
Rintala Pauli Juhani, Jyväskylä
Ristimäki Jare Jukka Rauno, Jyväskylä
Ruotsalainen Antti Petri, Jyväskylä
Salin Harri Tapani Matias, Hankasalmi
Salmelainen Roope Per Kristian, Jyväskylä
Salonen Henry Juhani, Jyväskylä
Vaittinen Juuso Jyri Eetu, Jyväskylä

Veckman Vesa Matti, Muurame
Virtanen Janne Ilari, Jyväskylä
Vesterinen Pekka Juhani, Laukaa
Kersantiksi
Anttilainen Kim Mikael, Jyväskylä
Baranov Nikita, Jyväskylä
Heimonen Juho Henrik, Äänekoski
Hiekkataipale, Eero Tapio, Jyväskylä
Honkonen Tommi Aleksi, Jyväskylä
Hovinen Ari Olavi, Jämsä
Hytönen Eetu Aleksi, Jyväskylä
Hännikäinen Tinja Minttu Maria, Joutsa
Hänninen Aleksi Petteri, Jyväskylä
Hätinen Tero Juhana, Jyväskylä
Ilvas Mikko Antero, Jyväskylä
Jaatinen Juho Veikko Johannes, Jyväskylä
Juhola Markku Antero, Jyväskylä
Jääskeläinen Wilma Emma Amanda, Jämsä
Kaitala Lassi Johannes, Jyväskylä
Kallio Tero Jukka Antero, Jyväskylä
Kantanen Sami Timo Juhani, Jyväskylä
Karhu Rikka Pauliina, Jyväskylä
Kemppainen Juho Markus Mikael
Kettunen Jesse Olavi, Jyväskylä
Kiuttu Samuli Johannes, Jyväskylä
Kokkonen Tatu Hannu Aleksander, Jyväskylä
Kormano Ville Juhani, Petäjävesi
Kukkola Risto Samuli, Petäjävesi
Kuokkanen Niko Juhani, Jyväskylä
Kuorelahti Matti Tapio, Äänekoski
Laaksonen Samuli Petteri, Jyväskylä
Lepistö Aki Eljas, Saarijärvi
Liponen Eppu Tuomas Petteri, Jyväskylä
Liukko Aapo Matias, Jyväskylä
Lyytinen Tommi Santeri, Jyväskylä
Lähteenmäki Pasi Juhani, Laukaa
Manner Minna Kaarina, Jyväskylä
Metiäinen Marko Kalevi, Jyväskylä
Moisio Ari Paavo, Hankasalmi
Nerg Mika Tapio, Laukaa
Nieminen Niko Johannes, Jyväskylä
Nieminen Pasi Pekka, Jyväskylä
Ojala Oli Aleksi, Muurame
Oksanen Niko Petteri, Äänekoski
Oranen Jesse Eetu Aleksi, Jyväskylä
Pajula Veli-Pekka, Jyväskylä
Pentilä Matti Samuli, Jyväskylä
Poikolainen Lauri Elias, Jyväskylä
Raitio Sami Tapio, Jyväskylä
Rapo Joonas Jore Petteri, Jyväskylä
Ruhanen Juha-Pekka, Jyväskylä
Räisänen Mika Matti Tapani, Jyväskylä
Saarinen Arto Rikhard, Jyväskylä
Salmela Eetu Ilmari, Jyväskylä

Salminen Max Kaarlo Kristian, Jyväskylä
Salonen Jani Petteri
Sivusuo Pekka Heikki, Jyväskylä
Sjösten Hannu Johannes, Kivijärvi
Tapper Kari Tapani, Jyväskylä
Tarvainen Jari Heikki Oskari, Jyväskylä
Tuovinen Noora Mariia, Jyväskylä
Tuunanen Juha Matti, Muurame
Törmälehto Jussi Justus Jalmari, Jyväskylä
Waajakoski Juho Kasper, Laukaa
Vanhatalo Mika Markus, Jyväskylä
Vasko Joni Juhani, Jyväskylä
Vatanen Marko Johannes, Jyväskylä
Väisänen Matti Heikki Olavi, Jyväskylä
Alikersantiksi
Heimonen Reijo Juhani, Jyväskylä
Hänninen, Touko Juhani, Saarijärvi
Jämsen Sami Oskari, Jyväskylä
Kontiola Pekka Eerikki, Jämsä
Kuivalainen Mika Päiviö, Jyväskylä
Kärkkäinen Pekka Matias, Pihtipudas
Peltonen Jarmo Petteri, Jyväskylä
Repo Toni Pekka Petteri, Jyväskylä
Saarela Mika Petri, Saarijärvi
Storck Juha Tapani, Kinnula
Vanhala Marko Antero, Jyväskylä
Korpraaliksi
Aarniluoma Markus Petteri, Turku
Aho Jari Matti Johannes, Muurame
Ahokas Manu Eemeli, Laukaa
Anttila Aki Mikael, Saarijärvi
Harjaluoma Tero Sakari, Laukaa
Harjula Arto Oskari, Jyväskylä
Haverinen Juho Aleksi, Jämsä
Heikkilä Tero Olavi, Muurame
Heikkinen Jori Aleksanteri, Jyväskylä
Heinonen Arto Petteri, Jämsä
Hynninen Iiro Samuli, Jyväskylä
Kautto Antti Aleksi, Jyväskylä
Kortesalmi Miika Olavi, Jyväskylä
Lindberg Pyry Antero, Jyväskylä
Lindgren Sami Eerik Juhana, Jyväskylä
Lähteenmäki Ari-Pekka, Jyväskylä
Mäntymaa Sami Petteri, Äänekoski
Mäntynen, Janne Matias, Jyväskylä
Niemi Jari-Pekka, Jyväskylä
Niininen Timo Tapio, Jyväskylä
Pakkala Aleksi Markus, Äänekoski
Pankkonen Simo Tapio, Jämsä
Papinkivi Jussi Oskari, Jyväskylä
Parviainen Aapo Petteri, Jyväskylä
Paumio Toni Petri Ilmari, Jyväskylä
Pirinen Lasse Petteri, Laukaa
Salopuro, Jermu Juhani, Jyväskylä

Kaija Koposelle
sotilasansiomitali

Kaija on Naisten Valmiusliiton keskisuomalaisia voimanaisia. Hänen sydämensä palo vapaaehtoista maanpuolustustyötä kohtaan ja sitoutuminen siihen työhön on
malliksi kelpaavaa. Kaija omalla henkilökohtaisella osaamisellaan, organisointitaidoillaan ja aktiivisuudellaan toteutti ”Soppatykki -operaation” Keski-Suomessa vuoden
2017 aikana. Kaija Koposen johdolla on Keski-Suomen
maakunnan toreilla jaettu hernekeittoa yli 3000 ihmiselle.
Operaatiossa Kaija onnistui erinomaisella tavalla yhdistämään maanpuolustusjärjestöjen ja muiden järjestöjen
voimavarat yhteen. Hän toteutti itsenäisyyden juhlavuoden teemaa ”Yhdessä” hienolla tavalla.
Tervo Juha Tapani, Keuruu
Tyrväinen Henri Saul Mikael, Muurame
Töyry Matti Tuomas, Jyväskylä
Wahlroos Markus Valtteri, Jämsä
Vuori Eemil Oskari, Saarijärvi
Ylönen Ville Samuli, Jyväskylä

Kunniamerkeillä palkitut:
Suomen Valkoisen ruusun 1 luokan mitali
kultaristein
Toimistosihteeri Sirpa Koski
Sotilasansiomitali
Janne Jukarainen
Kaija Koponen
Sami Pasanen
RUL:n kultainen ansiomitali
Heikki Helasterä
Matti Hyvärinen
Risto Salonen
RUL:n hopeinen ansiomitali
Jukka Kentala
RUL:n pronssinen ansiomitali
Tuomo Kantola
Timo Kujanpää
Taneli Kärmeniemi
Panu Moilanen
Jalkaväen ansioristi
Perttu Hietanen
Kerkko Hietanen
Arto Jokinen
Marko Manninen
Maanpuolustusmitali
Aki Imppola
Antti Leppäkorpi
Mika Marin
Veli-Pekka Poikolainen
Juha Vimpari
Jesse Väisänen
MPK:n rautainen ansiomitali
Daniel Edwards
Tero Häkkinen
Martti Pentikäinen
Petri Åberg
RESUL:n hopeinen ansiomitali
Jarkko Laukia
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Kunniamerkeillä palkitut: Tapani Portin (vas.), Jooas Liukko, Markku Liuski, Seija Asunto,
Ossi Lemminki, Jukka Särkinen, Hanna Summanen ja Juha Orava.
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Reserviläsiliiton huomionosoituksia jakoivat Suvi Salo (vas.) ja reserviläispiirin puheenjohtaja
Perttu Hietanen.

Tikkakosken reserviläiset ry 50 vuoden ikään
Jyväskylän Klubille kokoontui
kutsuvierasjoukko 28.4. juhlistamaan Tikkakosken reserviläiset
ry:n 50 vuoden mittaista taivalta
vapaaehtoisen maanpuolustustyön
parissa. Yhdistyksessä on yli 300
jäsentä ja se on toiseksi suurin toimija Keski-Suomen reserviläispiirissä. Valtakunnallisesti yhdistys
sijoittuu sijaluvulle 28.
Reserviläisliiton onnittelut yhdistykselle välitti järjestöpäällikkö
Suvi Salo. Jyväskylän kaupungin
tervehdyksen esitti kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Juha
Suonperä. Keski-Suomen reserviupseeripiirin tervehdyksen juhlaan toi toiminnanjohtaja Tapio
Paappanen.

Historiaa
”17. huhtikuuta on ollut päivämäärä jolloin maailman historiassa on laitettu alulle merkittäviä tapahtumia”. Näin aloitti yhdistyksen
historiikin esittänyt Markku Liuski
esityksensä ja jatkoi: ”Esimerkiksi
1492, Espanjan kuningas ja Kris-

toffer Kolumbus allekirjoittivat
sopimuksen, jonka mukaan Kolumbus valtuutettiin purjehtimaan
Aasiaan… tunnetuin seurauksin.
Vuonne 1521 Wormsin valtiopäivillä, Martti Luther kieltäytyi perumasta luterilaisuusoppinsa. 17.
huhtikuuta 1964, Ensimmäinen
Ford Mustang esitellään ja samana
päivänä laskeutuu Ohio osavaltion
pääkaupungin Columbuksen lentokentälle Geraldinne Mock lennettyään yksin, ensimmäisenä naisena, maailman ympäri.”
Tikkakoskella 17. huhtikuuta
1968 alkoi ihan tavallisena kevätpäivänä. Yöllä oli ollut kymmenkunta astetta pakkasta mutta päivällä keväinen aurinko oli jo nostanut elohopean nollan tuntumaan.
Ihan tavalliseksi päiväksi se olisi
jäänytkin, elleivät neljän herrasmiehen askeleet olisi kulkeneet
Kiilakadun varrella sijaitsevaan
Kiila Baarin kabinettiin. Tuolla lausuttiin Tikkakosken Reservinaliupseerit ry:n syntysanat. Kabinetissa
olivat sotilasmestari Heikki Kortesmaa, ylivääpelit Lauri Ahokas

ja Kauko Ikonen sekä ylikersantti
Usko Laitinen. Primusmoottorina
yhdistyksen perustamispuuhissa
oli toiminut, tuolloin jo Säästöpankin konttorinjohtaja, Lauri Ahokas.
Hän toimi yhdistyksen perustamisen aikoihin Keski-Suomen Reservinaliupseeripiirin puheenjohtajana
ollen jäsenenä Jyväskylän reserviyhdistyksessä. Myöhemmin Lauri
Ahokas kutsuttiin Keski-Suomen
piirin kunniapuheenjohtajaksi.

Juhlapuhe
Keski-Suomen
reserviläispiirin puheenjohtaja Perttu Hietanen
muisteli juhlapuheessaan nuoruuden aikojaan ollessaan ampumahiihtäjä Ounasvaaran Hiihtoseuran
joukkueessa. Joukkue oli saanut
Tikkakosken reserviläisyhdistyksessä vaikuttaneelta maailmanmestari Vilho Ylöseltä neuvon, jonka
mukaan juuri ennen ampumakilpailua kannattaa nauttia kaksi olutta. - Se rentouttaa lihaksistoa ja
poistaa jännitystä, totesi juhlapu-

huja Ylösen kertoneen.
Perttu Hietanen totesi suomalaisen reservin olevan Euroopan suurimpia. Tarpeen tullen pystytään
mobilisoimaan yli 900 000 henkilöä isänmaan palvelukseen. - Kiitos tästä menneille ja nykyisille
päättäjillemme, jotka ovat säilyttäneet Suomessa yleisen asevelvollisuuden. Se on ollut oikea ratkaisu
kun katsotaan lähialueemme turvallisuustilanteen nykytilaa. Monet
maat ovat tunnustaneet ratkaisumme oikeaksi.
- Te Tikkakosken aktiivireserviläiset kuulutte em. reservin voiman
ytimeen. teette vapaaehtoisesti työtä tulevaisuutemme turvaamiseksi.
Vapaaehtoisuuden voima on ollut
kautta aikojen armeijoiden tehokas ase, lausui juhlapuhuja Perttu Hietanen. Hän päätti puheensa
Augustin Ehrensvärdin sanoihin:
”Jälkimaailma, seiso täällä omalla pohjallasi, äläkä luota vieraan
apuun.”
Teksti: Tapio Paappanen

Kuvat:
Tikkakosken reserviläiset ry

Juhlassa palkitut
Sininen Risti
Tapani Portin
Reserviläisliiton pronssinen
ansiomitali
Seija Asunta
Tarja Innanen
Kimmo Koskinen
Ossi Lemminki
Unto Liimatainen
Esko Lindgren
Jooas Liukko
Markku Liuski
Juha Orava
Hanna Summanan
Jukka Särkinen
Tikkakosken Reserviläiset ry
50 v. muistopuukot
nro 1 Pajarinen Olavi
nro 2 Malkamäki Esko
nro 3 Lemminki Ossi
nro 4 Portin Tapani
nro 5 Häkkinen Keijo
nro 6 Lindgren Esko
nro 7 Treufeldt Harry

Pekka Visuri luennoi Keuruulla:
”Ei enää ajopuita - Suomi lähti Saksan kanssa
sotaretkelle itään 1941”

Markku Terva-aholle kunniamiekan luovuttivat säätiön hallituksen
puheenjohtaja Pekka Selín (vas.) ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Fredrikson.

Erkki Laatikaisen kunniamiekka
Markku Terva-aholle
Keski-Suomen maanpuolustussäätiö luovutti Erkki Laatikaisen kunniamiekka-nimeä kantavan tunnustuspalkinnon säätiön vuosikokouksen yhteydessä 24.4.2018 Markku Terva-aholle.
Terva-aho on toiminut ansiokkaasti säätiön hallituksessa sen perustamisesta vuodesta 1990 alkaen. Terva-ahon käsialaa ovat mm. monet säätiön
visuaalisen ilmeen ammattitaitoa vaativat työt, merkittävimpänä säätiön
standaarin suunnittelu. Miekka luovutettiin nyt kuudennen kerran.
Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Timo Fredrikson ja
hallituksen puheenjohtajana Pekka Selín. Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu 17 henkilöä. Hallintoneuvostossa reserviupseeripiirin edustajana jatkaa puheenjohtaja Jarmo Siltanen ja uutena jäsenenä aloitti Reserviläispiirin puheenjohtaja Perttu Hietanen. Säätiön uutena taloudenhoitajana
aloitti Janne Jukarainen.
Säätiön hallitus päätti myöntää toimintatukea kummallekin piirille vuodelle 2018 11 000 euroa.
Teksti ja kuva: Kari Kilpeläinen

Uusi kirja tulossa
Pekka Visuri on saanut valmikksi seuraavan käännöstyönsä Waldemar Erfurthin päiväkirjoista vuosilta
1942-1943. Työ on parasta aikaa oikoluku- tarkastusvaiheessa. Kirja ilmestyy loppuvuodesta 2018.

Suomen Päämajassa yhteysupseerina toiminut saksalainen kenraali Waldemar Erfurth laati hyytävää tekstiä jatkosodan synnystä kesällä 1941. Keuruulla
5.4.2018 luennoinut tohtori, eversti Pekka Visuri on kääntänyt kenraalin päiväkirjan vuodelta 1941. Siinä käsitellään
Saksan ja Suomen sotilaallisen yhteistyön alkamista vuosina 1940-41. Visurin
loppuvuodesta 2017 julkaisema kirja on
nimeltään Saksan kenraali Suomen päämajassa 1941. Kirja kuvaa tarkasti Suomen lähtöä Saksan kanssa itään suuntautuvalle sotaretkelle. Aiemmin ei suomalainen ole pystynyt omalla äidinkielellään lukemaan alkuperäistä saksalaista
lähdemateriaalia jatkosodan synnystä.
Professori Mauno Jokipii on teoksessaan
Jatkosodan synty (1987) todennut, että
Suomi ei ollut ajopuu, vaan pyrki talvisodan jälkeen aktiivisesti Saksan yhteyteen Neuvostoliiton painostusta ja uhkaa
vastaan. Visuri jatkaa nyt siitä, mihin Jokipiin tutkimus aikanaan päättyi.

Kun Saksa saisi vallattua Leningradin,
niin osa suomalaisista sotilaista olisi voitu päästää reserviin. Näin uskottiin ja toivottiin.

Erfurthin päiväkirja kertoo Suomen ja
Saksan välisen sotilaallisen yhteistyön
olleen niin tiivistä kuin se vain voi olla.
Oikeudellisessa mielessä Suomi ei solminut sotilasliittoa Saksan kanssa, mutta
voidaan todeta, että käytännössä se sitä
oli. Erfurth ei ole käyttänyt ilmaisuissaan
sanaa ”erillissota” kuvatessaan 1941 tapahtumia. Saksa tarjosi Suomelle laajempaa rintamavastuuta kuin Suomi olisi
hyökkäysvaiheeseen halunnut ja se aiheutti hankauksia kesällä 1941. Syyskuussa 1941 ”veljien” tunnelma oli vielä korkealla. Uskottiin, että sota päättyisi nopeasti Saksan voittoon Neuvostoliitosta.

Kenraali Waldemar Erfurth sai pysyvän ja arvokkaimman paikan Mannerheimin pöydässä hänen oikealla puolellaan. Kenraali ymmärsi suomalaisia niin
hyvin, että siitä jopa seurasi hankaluuksia hänen oman päämajansa kanssa. Vastaavasti suomalaiset oppivat luottamaan
Erfurthiin, jolle kerrottiin paljon asioita.
Jos jotain ei kerrottu, niin sen kenraali
selvitti itse omin keinoin.

Syksyn mittaan Päämajassa oli tehty
uusia tilannearvio, jonka mukaan sota tulisi jatkumaan pidempään. Päiväkirjasta
paljastuu Mannerheimin vastaus Erfurthille kun kenraali tiedusteli, pitäisikö hänen varautua olemaan Suomessa talven
yli. Marsalkan vastaus oli: ”Kyllä, monta
talvea, monta talvea.” Tämä kuvastaa jo
sitä, että Saksan voittoon ei enää syksyllä uskottu niin vahvasti kuin alkukesällä
1941. Joulukuun loppupuolella Mannerheim ihmetteli, miten saksalaiset eivät
olleet osanneet ottaa huomioon Venäjän kylmää talvea. Sotilaat palelluttivat
jalkansa. Mannerheimilla oli tähän yksinkertainen ohje: ”Sotilaan kengän tai
saappaan pitää olla niin suuri, että sinne
mahtuu kaksi sukkaa ja vielä voi liikuttaa
varpaita.”

Päätoimittaja
Tapio Paappanen
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Ilmavoimat tänään ja
huomenna
Kuva: Suomen Ilmavoimamuseo

Kirjoittaja on Ilmavoimien esikuntapäällikkö prikaatikenraali
Jari Mikkonen.
Kuvat ja kone-esittelyt:
Ilmavoimien toimittamasta aineistosta Pilven Veikko 1/2018
-lehteen, ellei toisin mainita.
Uusi KEVA2010 -tutka.

Keskivalvontatutkat siirtymiskykyisiä
Kreivi Eric von Rosenin lahjoittamaa Ilmavoimien ensimmäistä konetta valmistellaan lentoonlähtöön
Uumajassa 6.3.1918. Kameralle poseeraavat (vas.) Eric von Rosen, Mary von Rosen ja koneen lentäjä Nils Kindberg.

Johdanto
Ruotsalaisen kreivin Eric von
Rosénin lahjoittama ensimmäinen
koneemme Morane Saulnier Parasol Thulin Type D laskeutui meren
jäälle Vaasan edustalle 6.3.1918.
Tämä hetki katsotaan Suomen Ilmavoimien syntyhetkeksi. Ilmavoimien historia on kunniakas ja
voimme olla siitä ylpeitä. Nuoruuden kasvukivut, taktinen kehittyminen ja sodissa saavutetut menestykset uskomattomine pudotussuhteineen ja Mannerheim-ristin

Ilmavoimat on saanut käyttöön
uusia suorituskykyjä lähes kaikilla
toimialoilla. Johtamis- ja valvontajärjestelmät ovat käyneet läpi Ilmavoimien historian suurimman
teknisen murroksen. Kaukoval-

vontatutkakalustoon on tehty mittava päivitys ja käyttöön on saatu
uusi siirtymiskykyinen keskivalvontatutka (KEVA2010) sekä uusi
tilannekuvan
kokoamisjärjestelmä (MST=Multi-sensor Tracking).

Nämä uudistukset ja hankkeet ovat
vaatineet johtamisjärjestelmäalan
henkilöstöltä syvällistä osaamista
ja venymistä.

Toinen päivitys Hornet-kalustoon suoritettu
ritareineen muodostavat keskeisen
osan kunniakkaasta historiastamme.
Ilmavoimien toimintakulttuuri
on kannustanut aloitteellisuuteen,
kehityshakuisuuteen ja ahkeruuteen. Henkilöstössä on ollut loistavia toiminnan kehittäjiä, jotka
ovat kehittäneet itseään, hankkineet tietoja ja taitoja aina ulkomaita myöten tuoden uudet oivallukset
koko ilmavoimien käyttöön. Hurtti huumori ja hyvä henki ovat vai-

keissakin paikoissa auttaneet säilyttämään työn ilon ja jaksamaan.
Korkea työmoraali, henkilöstön
ammattitaito ja ihmisläheinen johtaminen ovat keskeiset tekijät saavutettujen erinomaisten tulosten
takana. Ilmavoimista on kehittynyt
työyhteisö, johon halutaan kuulua
ja jonka eteen ollaan valmiita ponnistelemaan.

F/A18C MLU2 Hornet.

Ilmavoimien pääkaluston F/
A18C/D Hornetin toinen eliniänpäivitys on toteutettu koko kalustoon. Suorituskyvyn lisäys on
huomattava. Merkittävin parannus
on kyky kauaskantoiseen ilmasta
maahan tulenkäyttöön. JASSMrynnäkköohjus, JSOW-liitopommi
ja JDAM-pommit mahdollistavat
monipuolisen vaikuttamisen erilaisiin maaleihin.
Ilmavoimat on erinomaisessa
kunnossa. Toimintaympäristöön
suhteutettu suorituskyky, mikä
muodostuu osaavasta henkilöstöstä, ajanmukaisesta kalustosta ja
edistyksellisistä toimintaperiaatteista, on huipussaan. Seuraavat

vuodet ovat Hornet-kaluston suorituskyvyn kannalta parasta aikaa. Ilmavoimien tekninen taso on huippuluokkaa ja osaaminen ensiluokkaista. Ilmavoimilla on ammattitaitoinen ja motivoitunut reservi.
Sodan ajan vahvuudesta yli 90 %
on reserviläisiä, heitä tarvitaan erityisesti tukikohtatoimintojen toteutukseen toiminnan jatkuvuuden ja
taistelunkestävyyden takaamiseksi.
Reserviläiset ovat osoittaneet erinomaista asennetta ja osaamista viime vuosina pidetyissä kertausharjoituksissa. Tällä hetkellä Ilmavoimien suorituskykyyn voidaan olla
tyytyväisiä.

Ilmavoimat tänään
Puolustusvoimauudistuksen keskeinen tavoite Ilmavoimissa oli
taistelukyvyn säilyttäminen. Vaikka moni asia muuttui, voidaan tuon
tavoitteen todeta toteutuneen varsin hyvin. Kaksi Ilmavoimien varuskuntaa lakkautettiin, koulujen
toiminnat keskitettiin Ilmasotakouluun Tikkakoskelle ja suuri osa
logistiikan toiminnoista siirrettiin
uudistuksessa perustettuun Puolustusvoimien logistiikkalaitokseen.
Henkilöstömäärä pieneni noin kolmanneksella ja yli kuusi sataa henkilöä siirtyi toiselle paikkakunnalle. Ilmavoimien joukko-osastojen
tehtävät ja roolit muuttuivat.
Ilmavoimien esikunta on Ilmavoimien komentajan johtoesikunta Tikkakoskella. Se valmistelee

komentajan käskemät koko ilmavoimia koskevat merkittävät asiat
sekä jakaa tehtävien edellyttämät
resurssit. Ilmaoperaatiokeskus vastaa valtakunnallisesta ilmapuolustuksen tulenkäytön ja valvonnan
johtamisesta sekä ilmatilan hallinnasta. Esikunnassa koordinoidaan ilmavoimien yhteistoiminta
maavoimien, merivoimien, rajavartiolaitoksen ja eri viranomaisten kanssa sekä ilmavoimien kansainvälinen yhteistyö sotilaallisen
maanpuolustuksen
päämäärien
saavuttamiseksi.
Ilmasotakoulu on Ilmavoimien
puolustushaarakoulu Tikkakoskella. Sen tärkeimpänä tehtävänä on
antaa koulutusta ilmapuolustuksen
palkatulle henkilöstölle sekä varus-

miehille.
Satakunnan lennosto Pirkkalassa tukee ilmavoimien taistelua tukilentotoiminnalla,
koelentotoiminnalla, tutkimuksella ja kehittämisellä sekä turvaa osaltaan ilmaoperaatiot Etelä-Suomen alueella
vastaamalla lentotukikohtien valmiudesta.
Karjalan lennosto Siilinjärvellä
ja Kuopiossa sekä Lapin lennosto
Rovaniemellä ovat hävittäjälennostoja. Niiden toiminnan ytimessä on Hornet-lentotoiminta tukitoimintoineen. Näissä lennostoissa
on myös valvontaa ja tulenkäytön
johtamista toteuttavat pääjohtokeskukset.

Ilmavoimien suojausjoukkoja tukikohtaympäristössä.

Tunnistuslentoja lähialueella
Muutaman viime vuoden jatkunut vilkas lentotoiminta lähialueilla, erityisesti Suomenlahdella ja
pohjoisella Itämerellä on vaatinut
henkilöstöltä valppautta, korkeaa
valmiutta ja ammattitaitoista toimintaa. Ilmavoimat on turvannut
ja tulee turvaamaan Suomen ilmatilan koskemattomuuden. Tilanne on vaatinut resurssien kohdentamista operatiiviseen toimintaan
osin koulutuksen kustannuksella.

Tunnistuskuva - Suomen ilmatilaa Porvoon edustalla
6.10.2016 loukannut venäläinen Su-27 -kone.
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Ilmavoimien toiminnan perusajatus

Koneita

Ilmavoimat suunnittelee ja toteuttaa ilmapuolustukseen osallistuvilla joukoilla ja suorituskyvyillä
puolustuksellisia, hyökkäyksellisiä
ja taistelua tukevia ilmaoperaatioita. Ilmapuolustuksen ja ilmaoperaatioiden toimeenpano edellyttää
puolustushaarojen ja viranomaisten
toiminnan yhteensovittamista erityisesti ilmatorjunnan, ilmavalvonnan, elektronisen sodankäynnin,
erikoisjoukkojen, helikopterien ja
ilmatilan käytön osalta.
Suomen ilmavoimien ja ilmapuolustuksen tärkein suorituskykyalue on vastailmatoiminta. Huipputasoisen ja korkeassa valmiudessa
olevan ilmataistelukyvyn rinnalla ilmavoimat ylläpitää korkeassa
valmiudessa pitkän kantaman iskukykyä maalle ja merelle.
Tilannekuva ja johtamiskyky
muodostavat perustan, jota ilman
ilmavoiman käyttö ei ole tehokasta. Ilmaoperaatiokeskus ja pääjohtokeskukset kouluttavat henkilöstöä ja toteuttavat alueellisen koskemattomuuden valvontatehtävää
kellon ympäri vuoden jokaisena
päivänä. Viestitekniikkakeskukset
ylläpitävät ja rakentavat johtamis-

Boeing F/A-18 C/D Hornet
Boeing F/A-18 C/D Hornet on yhdysvaltalaisvalmisteinen kaksimoottorinen monitoimihävittäjä. Pääasiassa Lapin ja Karjalan
lennostojen Hävittäjälentolaivueisiin 11 ja 31 sijoitetut Hornetit
muodostavat ilmavoimien päälentokaluston. Ilmavoimissa tyyppitunnusta HN kantavaa Hornetia käytetään rauhanaikana lentokoulutukseen ja alueellisen koskemattomuuden valvonta- ja turvaamistehtäviin (AKV / AKT).

ja valvontajärjestelmiämme hyvässä yhteistyössä strategisten kumppaneiden ja Pääesikunnan alaisten
laitosten kanssa. Tukikohdat muodostavat osaltaan sen pelilaudan,
jolla ”ilmaoperaatiopeliä” pelataan.

Suojaustehtävä
Ilmapuolustuksen keskeinen tehtävä on suojata Puolustusvoimien
valmiuden kohottaminen, sodan
ajan joukkojen perustaminen ja
yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ilmasta suuntautuvalta uhkalta. Kauaskantoiset asejärjestelmät,
varsinkin ballistiset ohjukset ovat
erittäin vaikeasti torjuttavia. Tällaisessa tilanteessa ei voida luottaa
pelkästään torjuntakykykyyn sekä
suojarakenteiden ja linnoitteiden
suoja-arvoon. Ilmavoimien liikkuvuuteen, innovatiivisuuteen, salaamiseen, harhauttamiseen ja hajauttamiseen perustuva taistelutapa on
kehitetty vastaamaan näihinkin uhkiin.

Ennaltaehkäisy
Ilmavoimat ja ilmapuolustus
muodostavat sotilaallista voiman-

käyttöä ennaltaehkäisevän kynnyksen Suomeen mahdollista sotilaallista operaatiota suunnittelevalle.
Tätä kynnystä vahvistetaan toteuttamalla alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen
ammattitaitoisesti sekä osoittamalla huippusuorituskykyä niin kotimaan kuin kansainvälisessäkin
harjoitustoiminnassa. Ilmavoimien
ja suomalaisen ilmapuolustuksen
maine onkin kiirinyt maailmalla.
Hyvänä osoituksena tästä on Yhdysvaltojen Oregonin kansalliskaartin F-15 laivueen vierailun jälkeen kokeneelta lennonopettajalta
evl Alaric Michaelisilta saatu palaute: ”The fighter pilots from Finland are the best international fighter pilots that I, in my career, have
flown with,” he said. ”It’s not just
their ability, but their want, their tenacity, and their grit to get better.”
Tähän tilanteeseen pääsy on vaatinut kaikilta ilmavoimalaisilta, ilmapuolustukseen osallistuvilta joukoilta kaikissa puolustushaaroissa
ja kumppaneiltamme ponnisteluja,
pyyteetöntä työtä ja jatkuvaa kehittämistä.

Ratkaisuun pyrkiminen
Mikäli ennaltaehkäisyssä epäonnistutaan ja sotilaallinen voiman
käyttö Suomea vastaan alkaa, ilmavoimat on vahva ensimmäisestä ilmaoperaatiosta alkaen. Ratkaisuun
pyritään tuottamalla hyökkääjälle kestämättömät tappiot yhdessä
kaikkien ilmapuolustukseen osallistuvien joukkojen kanssa välittömästi sotatoimien alettua. Tavoitteena on, että hyökkääjä toteaa sotatoimien jatkamisen kannattamattomaksi ja kriisi ratkeaa heti alussa.
Mahdollistaminen ja ilmaoperaatiot. Sotatoimien mahdollisesti
jatkuessa ilmavoimalla mahdollistetaan osaltaan maa- ja merioperaatiot, toteutetaan ilmaoperaatioita
sekä osallistutaan puolustusvoimien operaatioihin hävittäjätorjunnalla ja tulenkäytöllä pintamaaleihin.
Parhaimmillaan puolustusvoimien
operaatiot on koordinoitu ja yhteen
sovitettu vaikutusten optimoimiseksi.

Ilmavoimat huomenna
Tekninen kehitys laukkaa huimaa kyytiä eteenpäin. Häiveominaisuuksien ja valvontasensoreiden
kilpajuoksu käy kuumana. Lennokit kehittyvät ja muodostavat jo nyt
mahdollisuuden ja toisaalta uhkan
ilmapuolustukselle ja yhteiskunnan
turvallisuudelle. Aseiden vaikutusta pyritään kasvattamaan niiden tehoa, kantamaa ja osumatarkkuutta
parantamalla. Koneoppiminen, keinoäly ja robotiikka tekevät tuloaan
myös sotilaalliseen käyttöön. Avaruuden käyttö sotilaallisiin tarkoituksiin yleistyy. Kasvavat ja muuttuvat kyber- ja hybridiuhat on otettava vakavasti. Tällaisessa tulevaisuuden toimintaympäristössä ei saa
tuudittautua itsetyytyväisyyteen.
Tekniikan kehityksessä on pysyttä-

vä mukana, sitä on hyödynnettävä
ja sen muodostamiin uhkiin on varauduttava.

HX-hanke
tarjouspyyntövaiheessa
Ilmavoimien pääkaluston Hornetin seuraajahanke, HX-hanke, on
tarjouspyyntövaiheessa. Tarjouspyyntö on lähetetty viidelle kandidaatille: JAS 39E Gripen NG, Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, F-18E/F Super Hornet ja F-35
Lightning II. Hankkeessa huomioidaan tekninen kehitys ja hankitaan
suorituskykyä, jossa on kasvupotentiaalia, niin että se kyetään pitämään ajanmukaisena koko elinkaa-

rensa ajan. Hanke etenee suunnitelmallisesti kohti konevalintaa ja
hankintapäätöstä, mikä on tarkoitus
tehdä vuonna 2021. Ensimmäiset
uudet koneet saadaan noin vuonna
2025 ja täysi operatiivinen suorituskyky rakennetaan vuoteen 2030
mennessä. Uuden koneen elinkaaren aikana maailma ehtii muuttua
ja teknologia kehittyä. Kehityspotentiaalin on siis oltava hankittavan
kaluston keskeinen vaatimus.

Reservin ammattitaito
tärkeässä roolissa
Totuttuja toimintoja on syytä
aika ajoin kyseenalaistaa, tavoitteena tulee olla toiminnan jatkuva

parantaminen. Ilmavoimissa tämä
tarkoittaa ilmavoimien taistelutavan ja taktiikan edelleen kehittämistä ja sen opettamista kaikille
sodan ajan joukoille. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan riittävät resurssit niin henkilökunnan
kuin varusmiesten ja reserviläistenkin koulutukseen. Yhteisenä pyrkimyksenä tulee olla riittävän laajojen joukkokohtaisten harjoitusten
järjestäminen. Nämä harjoitukset
tulee suunnitella, valmistella ja toteuttaa huolella, jotta taataan motivoiva, kiinnostava ja tehokas koulutus sodan ajan joukoille. Ilmavoimien suorituskyky ja erityisesti toiminnan jatkuvuus ovat sidoksissa
reservin ammattitaitoon.

Lopuksi
riippuvaisempi siviiliyhteiskunnan
sekä kotimaisten ja ulkomaisten
yhteistyökumppaneiden suorituskyvyistä ja tuesta.

varsin hyvin. Kaikilla puolustushaaroilla on ilmapuolustuksen suorituskykyjä niin valvontaan kuin
vaikuttamiseenkin. Koko suomalainen yhteiskunta ottaa ilmasta
suuntautuvan uhkan huomioon valmiussuunnittelussa. Puolustusvoi-

missa tiedostetaan yhteisoperoinnin ja toimintojen koordinoinnin
merkitys ja näin saavutettavat edut.
Yhdessä olemme vahvempia kuin
suorituskykyjemme summa.

BAE Systems Hawk on brittiläinen yksimoottorinen ja kaksipaikkainen suihkuharjoituskone. Ilmavoimien Hawkit on sijoitettu
Ilmasotakoulun Hävittäjälentolaivue 41:een ja niitä käytetään pääasiassa ohjaajien jatko- ja taktisessa lentokoulutuksessa

Ilmavoimat kykenee toteuttamaan sille käsketyt tehtävät. Osaamisesta, kalustosta ja valmiudesta
voidaan olla ylpeitä. Yksikään toimija ei kuitenkaan pärjää modernissa ilmasodassa yksin. Ilmavoimat on entistä verkottuneempi ja

Gates Learjet 35 A/S

Pilatus PC-12 NG

Casa C-295M

Learjet 35 A/S on yhdysvaltalaisvalmisteinen kaksimoottorinen
suihkukone. Ilmavoimissa tyyppitunnuksella LJ varustettuja koneita käytetään materiaali- ja henkilökuljetuksiin sekä maalinhinauslentoihin. Koneella myös on valmius suorittaa valokuvaus-,
laskeumantiedustelu- ja merivalvontalentoja. Learjetit on sijoitettu
Satakunnan lennoston Tukilentolaivueeseen.

Pilatus PC-12 NG on sveitsiläisvalmisteinen, yhdellä potkuriturbiinimoottorilla varustettu 2 + 8 -paikkainen yhteyskone. Ilmavoimien
lennostoihin sijoitetuilla koneilla suoritetaan matkustajien sekä kevyen rahdin kuljetuksia.

CASA C-295M on espanjalaisvalmisteinen, kaksimoottorinen kuljetuskone. Ilmavoimissa tyyppitunnuksella CC varustetut koneet
on sijoitettu Satakunnan lennoston Tukilentolaivueeseen. Koneita
käytetään muun muassa puolustusvoimien materiaali- ja henkilökuljetuksiin kotimaassa ja ulkomailla. Yksi koneista on varusteltu
valvontakoneeksi.

BAE Systems Hawk

Ilmapuolustus kuuluu kaikille.
Tämä onkin ymmärretty nykyään
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Midnight Hawks taitolentoryhmä
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HX- ehdokkaita
Kuvat: Tapio Paappanen

Kuvat: Tapio Paappanen

Boeing EA-18G Growler.

Ennätyssuuri Suomen lippu laskeutui taivaalta ja näin lentonäytös
käynnistyi lauantaina 16.6.2018.
Kuva: Tapio Paappanen

Dassault Rafale.

Eurofighter Typhoon.

1920-luvulta

Kuva: Tapio Paappanen

Fokker D.VII Suomi hankki näitä kolme kappaletta v.1919.
Kaksi poistui käytöstä 1920 ja viimeinen 1924,

1950 - 1980-luvut

Kuva: Tapio Paappanen

Fouga Magister CM170.
Suomen ilmavoimien jatkokoulutuskone vuosina 1958 - 1988.

1972 - 2000

Kuva: Tapio Paappanen

Saab J35 Draken.
Suomen ilmavoimien torjuntahävittäjäksi vuonna 1972.

2/2018

Keski-Suomen Maanpuolustaja

11

AW 119 Ke Koala

NH-90
Kuva: Santeri Heinonen

Kuva: Tapio Paappanen

Rajavartiolaitoksen helikopteri AW 119 Ke Koala näytöksessä.

Komeat soihdut taivaalla.

Kuva: Tapio Paappanen

Kuva: Tapio Paappanen

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

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

Kuljetushelikopteri NH-90 laukaisi soihdut yläilmoissa ja laskeutuessa miehistö vilkutti Suomi-hanskalla.

K orpisoturipataljoona
Jääkäripataljoona 7
1941 - 1942

Lentonäytös veti yleisöä 16 000. Grillille syntyi ruuhkaa.

Keski-Suomen aluetoimiston
maanpuolustusillat 2018
16.8.18 Petäjävesi
20.8.18 Karstula
21.8.18 Kivijärvi
22.8.18 Kinnula 		
29.8.18 Jämsä 		
11.10.18 Muurame
23.10.18 Äänekoski
15.11.18 Uurainen

Kulttuurikeskus Miilu, Miilutie 4
Karstulan Suoja, Pylkönmäentie 1
Seurakuntatalo, Keskustie 23
Seurakuntatalo, Kirkkotie 2
Seurakuntatalo, Koskentie 30
Kulttuurikeskus, Nisulantie 1
Kaupungitalo, Hallintokatu 4
Seurakuntatalo, Topintie 1

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

Tulkkina ihmisen ja tietotekniikan välissä
www.relator.fi

KARSTULAN SUOJALLA 20.8.2018 klo 18
Keski-Suomen aluetoimiston maanpuolustusilta ja
Karstulan Reserviupseerit ry:n 70-v juhla

K immo S orko

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.00.

Jääkäripataljoona 7:stä
uusi historiateos
Pihtiputaan ja Viitasaaren reserviläisistä koottu JP7:n (1941-1942) historiateos julkaistaan ensi syksynä. Opus on perusteellinen uusinta vuonna
1995 ilmestyneestä kirjasta Seiskan sotatie. Uusi nimi on Korpisotururipataljoona. Veteraanimuistelmia ja varsinkin harvinaisia sotakuvia on
kerätty lisää suuri määrä.
Työryhmän ansiokkaina yhdyshenkilöinä toimivat Vesa Kumpulainen
Pihtiputaalla Mauri Kananen Viitasaarella.
Korpisoturi-kirjan voi kesän aikana ennakkoon tilaamalla saada erikoisalennuksella hintaan 35 euroa, johon sisältyy postikulut.
Mikko Strang
Sotilasmestari evp
mikko.strang@gmail.com

Tervetuloa!
Karstulan Reserviupseerit ry

Martti Porvali esitelmöi aiheesta
Suomenhevonen sotahevosena
Jämsän työväenopistossa
Suomenhevosen päivänä
6.9.2018 klo 18:00
Paunun koulun auditoriossa.

yit.fi/asunnot
Taksikyydit ja tilausajot tarpeesi mukaan aina
50-paikkaiseen linja-autoon asti.
Myös pyörätuoli- ja paarikuljetukset.

Uusi koti, hyvä sijainti.
Mukava elämä vakiona.
KOTEJA JÄRJELLÄ JA TUNTEELLA

www.jousmaki.fi

YIT Asuntomyynti, Jyväskylä, Mia Hietala p. 050 539 3188,
Minna Rahkonen p. 050 390 1935, Johanna Tulla
p. 040 537 2730, yit.fi/asunnot

SATA-PIRKAN PAINOTALO OY
PIRKANMAAN LEHTIPAINO OY
www.sata-pirkanpainotalo.fi
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Maanpuolustusnaisten
Liiton Keski-Suomen piiri

Kuvat Sirpa Pekkarinen ja Leena Hietala.

Arjen Turvallisuus on tärkeää naisille
Maanpuolustusnaisten Liiton
Arjen Turvallisuus -kurssi järjestettiin Tikkakoskella, Jyväskylän varuskunnassa Kevät
Luonetin yhteydessä. Kurssin
johtajana toimi Tiina Ronkainen
ja varajohtajana Leena Hietala, molemmat ovat Jyväskylän
Maanpuolustusnaisista.
Arjen Turvallisuus -kurssi kuuluu MNL:n koulutusohjelman
perusosaan, joka sisältää piirin
tai yhdistyksen pitämän järjestöinfon (3 h), Arjen turvallisuus - kurssin (16 h) ja jonkun
muun varautumis- tai turvallisuuskurssi. Halutessaan voi
syventää osaamistaan erilaisiin
harjoitusten vaatimiin tehtäviin,
kouluttajaksi tai johtotehtäviin.
Arjen Turvallisuus -kurssille
osallistui 14 naista, jotka olivat
pääasiassa Keski-Suomesta,
mutta myös kurssilaisia oli

muualta Suomesta. Kurssilla
vallitsi iloinen ja välitön tunnelma ja arjen turvallisuuteen
liittyvät keskustelut innostivat
vilkkaisiin keskusteluihin.
Reippaat kurssilaiset
Kurssilaisten saapuminen ja varustaminen tapahtui perjantaiiltana. Ennakkoon ilmoitetuista
vaatetuksen kokonumeroista ilmeni hieman poikkeamia, koko
S saattoi vaihtua XL:si. Kaikki
saivat kuitenkin asianmukaisen
suojavaatetuksen.Jokainen valitsi oman punkan meille varatuista tuvista ja ryhmäytyminen
alkoi mukavasti. Perjantai-iltana
ehdimme vielä esittäytyä luokassa ja keskustella jokaisen
kurssilaisen tavoitteista. Iltapalan jälkeen koitti yön hiljaisuus

Herätys
Lauantaiaamuna reipas herätys kajahti klo 6 ja aamutoimien
sekä aamupalan jälkeen aloitimme opiskelut luokassa. Kurssin
tavoitteet, turvallisuusohjeet ja
käytännöt tulivat tutuksi. Maanpuolustusnaisten Liiton hyväksymän kurssisuunnitelman mukaisesti kurssimme pakollisina
aiheina kuuluvat hätäensiapu ja
alkusammutus. Aluksi saimme
teoriakoulutuksen luokassa ja
sitten käytännön harjoitukset.
Saimme kouluttajat SPR Jyväskylä/Keski-Suomi ja KeskiSuomen Pelastuslaitokselta.
Maanpuolustusnaisten Liiton
puheenjohtaja Mervi Liimatainen vieraili kurssillamme ja kertoi liiton kuulumisia.
Sotilaskoti oli huomioinut vilkkaan kurssiviikonlopun, joten
päiväkahvilla saimme herkutella Soden munkkikahveilla.

Katuturvallisuus
ja itsesuojelu
Kursimme vapaavalintaisena
aiheena oli katuturvallisuus.
Projektipäällikkö Sirpa Pekkarinen johdatteli laajaan aihepiiriin käsittelemällä turvallisuutta
kodissa ja työympäristössä,
varautumista ja itsesuojelua.
Kuulimme myös päihteistä ja
niiden
vaikutuksenalaisena
olevan henkilön kohtaamisesta. Lauantai-iltapäivän tiivis
opiskelu keskeytettiin Sirpan
tuomista raaka-aineista valmistettujen herkullisten smoothien
nauttimiseen.
Opiskelupäivä päättyi silmät
peitettyinä aistinvaraiseen havainnointiin, jossa tunnusteltiin,
haisteltiin ja maisteltiin erilaisia
ruoka-aineita. Saunomisen ja
iltapalan jälkeen hiljaisuus saapui tupiin.

Tulossa

2/2018
Sunnuntai ja Kotivara
Herätyksen jälkeen oli varattu aikaa tupien ja käytössämme olleiden tilojen siivoukseen. Aamiaisbrunssia odotellessa jatkoimme
kolmanteen pakolliseen koulutusaiheeseen, joka oli kotivara.
Kotivara oli usealle tuttu asia ja
Suomen Pelastusalan keskusliiton kotivara –esitteen pohjalta
keskustelu oli vilkasta. Kotivara
on osa jokapäiväistä arkea ja varastossa olevien elintarvikkeiden
kierrätystä. Erityisesti kotivaran
merkitys korostuu poikkeusoloissa esimerkiksi sähkökatkosten
aikaan, jolloin vesi, ruoka, viestintä ja lämpö ovat tärkeimmät
huolehdittavat asiat.
Aamiaiselta paluu toteutettiin
turvallisuuskävelynä kouluttajamme Sirpa Pekkarisen johdolla. Kurssilaiset tekivät havaintoja
varuskunta-alueen pihapiirissä
portaista, opasteista, liikenne-

merkeistä, tiemerkinnöistä ja
turvakaiteista. Päivä jatkui pohdiskeltaessa maaseudun kyläturvallisuudesta ja yhteisöllisyydestä sekä toisten auttamisesta.
Palautekeskustelu
Kurssiviikonlopun
päätteeksi
kertasimme opittuja ja erityisesti
mieleen painuneita asioita. Palautteet saimme ensi suullisesti
ja lopuksi myös kirjallisesti. Lopputöihin kuului varusteiden vaihto
ja luovutus. Kurssin järjestelyissä
olimme turvautuneet Kevät Luonetin huoltokurssiin. Yhteistyö
oli mutkatonta ja saimme todella hyvää palvelua iltapalojen ja
varusteiden kuljetuksiin. Arjen
Turvallisuus –kurssi päättyi lounaaseen ja kurssilaiset pääsivät
kotimatkalle auringonpaisteen
saattelemana.
- Tiina Ronkainen,
Leena Hietala

KESÄYÖN MARSSI lauantaina 18.8.
Lähdetään marssimaan iloisesti Kimpassa!
Yhteisiksi matkoiksi on valikoitunut 6 km Jyväsjärven rantaraittia
sekä 15 km Laajavuoren maastossa. Valitse itsellesi sopiva matka. Kokoonnumme lähtöpaikalle klo 17.30 viimeistelemään yhteistä strategiaa marssille. Reitille lähdetään Tiina Ronkaisen (6 km)
ja Leena Hietala (15 km) johdolla.
Ilmoittaudu:
Lisätietoja:

MPK:n koulutuskalenterin kautta marssille
Leena Hietala, hietalle(ät)gmail.com

Lähde mukaan syysretkelle Eduskuntaan!

Päiväretki eduskuntaan keskiviikkona 19.9.2018
Alustava ohjelma: Eduskuntatalon esittely ja kansanedustajien tapaaminen,
eduskunnan täysistunnon seuraaminen, Lotta-museonäyttely ja kahvit.
Bussi kulkee reittiä Keuruu-Jyväskylä-Helsinki
Matkan hinta 35 €/henkilö, sis. matkan, lounaan, Lotta-museolla näyttely ja kahvit.
Lisätietoja
Leena Hietala hietalle(ät)gmail.com
Paula Peltola paulape(ät)hotmail.com
Retken järjestää Maanpuolustusnaisten Liitto Keski-Suomen piiri ry

Pertti Lounin muistoammunnat 19.5.2018
Toukokuisena lauantaina järjestettiin Korpilahden uudistetulla
ampumaradalla uusi kilpailutapahtuma: Pertti Lounin muistoammunnat. Vuonna 2013 edesmennyt majuri Louni vaikutti merkittävästi reserviläistoimintaan Korpilahdella
sekä oli järjestämässä lukuisia ampumakilpailuja Keski-Suomessa.
Korpilahden reservin yhdistysten järjestämä kilpailu toteutettiin
kolmiosaisena. Tarkoituksena oli
mitata reserviläisten ampumataitoa kolmella eri aseella, kolmelta
eri matkalta. Tavoitteena oli saada
mahdollisimman hyvä yhteispistemäärä. Kilpailun sääntöjen mukaan ainoastaan rautatähtäimet olivat sallittuja. Ennen varsinaista kilpasarjaa sallittiin jokaisessa lajissa
viisi kohdistuslaukausta.

Majuri Pertti Louni maanpuolustusjuhlassa Korpilahdella.

Ensimmäisenä lajina oli kahdenkymmenenviiden metrin pistooliammunta. Seuraavaksi siirryttiin
ampumaan makuulta sotilaskiväärillä sadan metrin päässä olevaan
kenttäammuntatauluun. Avotähtäiminen sotilaskivääri osoittautui
haasteelliseksi. Kolmantena lajina
oli reserviläiskivääri joka ammuttiin
seitsemänkymmenenviiden

metrin matkalta SPOL-tauluun. Jokaisessa lajissa ammuttiin kymmenen laukausta ja maksimipistemäärä oli 250 pistettä.
Kilpailuun osallistui kuusitoista
ampujaa seitsemästä eri reservin
yhdistyksestä. Kokonaiskilpailun
voitti Korpilahden reserviläisten
Jarkko Laukia, hopealle sijoittui
Korpilahden reserviupseerikerhon
Matti Hyvärinen vain yhden pisteen erolla ennen Keski-Suomen
Sotilaspoliisikillan Tero Häkkistä.
Tapahtuma järjestetään jatkossa
vuosittain.
Teksti ja kuvat:
Perttu Hietanen

Korpilahden reserviupseerien Veikko Jaatinen luovutti
kiertopalkinnon Jarkko Laukialle.
Tulokset (10 parasta):
1.
Jarkko Laukia		
2.
Matti Hyvärinen		
3.
Tero Häkkinen 		
4.
Harri Erkamaa		
5.
Juha Hyvärinen		
6.
Perttu Hietanen		
7.
Timo Tarvainen		
8.
Sauli Hokka		
9.
Jaakko Laitinen		
10.
Tommi Hokka		

KorRes 		
KRU 		
K-S Spolkilta
JSRes 		
JämRes		
KorRes 		
HanRes 		
JSRes 		
KRU 		
JsRes 		

203 p
186 p
185 p
182 p
171 p
153 p
151 p
148 p
147 p
144 p
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HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
TIKKAKOSKEN KOULUTUSPAIKKA

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Ilmoittaudu kursseillemme osoiteessa www.mpk.fi

	
  
	
  
	
  

Vanhempi koulutuspäällikkö Riku Tenhunen, puh. 040 751 5233; riku.tenhunen@mpk.fi
Hallinnollinen koulutuspäällikkö Ilkka Kaapro, puh. 0400 409 265; ilkka.kaapro@mpk.fi
Koulutuspäällikkö Ahti Piikki, puh. 040 561 5774; ahti.piikki@mpk.fi

	
  
	
  
	
  
	
  

TIKKAKOSKEN KOULUTUSPAIKAN KURSSITARJONTA HEINÄKUU - SYYSKUU 2018
Alla on osa Tikkakosken Koulutuspaikan kurssitarjottimesta. Parhaiten pääset tutustumaan kursseihin osoitteessa
www.mpk.fi - Koulutuskalenteri - Valitse yksikkö -kohdasta Tikkakoski - Hae. Nyt näet näkymässä
Tikkakosken koulutuspaikan 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.
Kyetäksesi ilmoittautumaan kurssille, Sinun on ensimmäisen kerran kirjauduttava MPK:n tietojärjestelmään ja luotava itsellesi käyttäjätunnukset.
Kursseille ilmoittatutuminen on mahdollista ainoastaan niille henkilöille, jotka ovat luoneet itselleen käyttäjätunnuksen.
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.

V

MYYTÄVÄNÄ PUOLUSTUSVOIMIEN
KÄYTÖSTÄ POISTAMAA JA
HYLKÄÄMÄÄ MATERIAALIA
AVOINNA:
ti–pe 10–17
la 10–14

1. Puolustusvoimien tilaama koulutus (VEH)
KURSSIN AJANKOHTA

MY

KURSSI

PAIKKA

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

22.-23.9.2018
Ase 1
Keuruu
																
						

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

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

2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus
1.-2.7.2018

Admiral Pitka Recon Challenge

Viro

17.-19.8.2018

Taktinen epäsuora tuli

Tikkakoski

17.-20.8.2018

Kesäyön marssi 2018

Jyväskylä

1.-2.9.2018

Hybridivaikuttaminen ja turvallisuus

Tikkakoski

14.-16.9.2018

MAAKK TCCC

Tikkakoski

15.9.2018

Komendantin Cup 2/2018

Tikkakoski

22.9.2018

Taistelijan testiammunta

Tikkakoski

28.-30.9.2018

SÕDURIPROOV 2018

Viljandi

23.-26.8.2018

Perinnepäivät Tupaswilla 2018

Laukaa

23.-24.8.2018

Opiskelijan turvallisuuskurssi Lyseo

Tikkakoski

23.-24.8.2018

Opiskelijan turvallisuuskurssi Norssi

Tikkakoski

7.9.2018

Ilmavoimien vainajien päivä

Tikkakoski

8.-12.9.2018

Opiskelijan turvakurssi

Jämsä

14.-16.9.2018

HILLA-harjoitus

Tikkakoski

14.-16.9.2018

HILLA-harjoituksen johto

Tikkakoski

14.-16.9.2018

HILLA-harjoituksen viestikurssi

Tikkakoski

14.-16.9.2018

HILLA-harjoituksen ensihuoltokurssi

Tikkakoski

15.-16.9.2018

HILLA-harjoituksen etsintäkurssi

Tikkakoski

15.-16.9.2018

HILLA-harjoituksen maastojohtajakurssi

Tikkakoski

15.-16.9.2018

HILLA-harjoituksen MSO+partioetsintäkurssi

Tikkakoski

15.-16.9.2018

HILLA-harjoituksen koiraetsintäkurssi

Tikkakoski

15.-16.9.2018

HILLA-harjoituksen maastoensiapukurssi

Tikkakoski

15.-16.9.2018

Valmiudessa olevien RT-perheiden viikonloppu

22.9.2018

Veteraaniseminaari

Lahti

22.9.2018

Protokolla- ja tapatietokurssi

Tikkakoski

3. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU)

www.savotta.fi
www.savottastore.fi

Tikkakoski

Puistojen ja arvokohteiden kalustaja
Kauppakatu 14 40100 Jyväskylä www.vitreo.fi

office@vitreo.fi
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OP Keski-Suomi on
keskisuomalaisia varten.
Tervetuloa meille!
Löydät meidät op.ﬁ/keski-suomi. OP Puhelinpalvelu
0100 0500 (ppm/mpm) ma-pe 8-22 ja la 10-16.

Keulink palvelee yrityksen
kaikissa vaiheissa

HIKOILE,
HYMYILE,
HULLAANNU!

Palveluksessasi: Jukka, Ritva ja Leila
eCenter (3. kerros)
Keskusaukio 3, 42700 KEURUU
www.keulink.fi

MAKUNAUTINTOJA

POLSKI KYLPYLÄSSÄ

monipuolinen ravintolamaailma

aina majoituksen yhteydessä

TANSSIT NELJÄNÄ ILTANA VIIKOSSA

LÄHELLÄ

sekä Apollo Barissa karaokea

vain 25 min. Jyväskylästä!

PEURUNKA.FI
PEURUNGANTIE 85, LAUKAA

Ota yhteyttä!
0400 342 915

Ajat muuttuvat. Helpommiksi.
Lataa tunnuslukusovellus puhelimeesi, niin avaimet pankkipalveluihin kulkevat kätevästi mukana kesän riennoissa.
Lue lisää nordea.fi/tunnuslukusovellus.
NORDEA.FI

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi

www.nammo.com

Juhlat ja kokoukset maalaismaisemassa
Luonnonmukaisesti kasvatettua naudanlihaa
Majoitusta rauhallisissa rantamökeissä ja piha-aitoissa
taipaleen.luomutila@nic.fi www.taipaleentila.com 014 856 316

Palveleva automaatiokaupan ammattilainen

Puh. (014) 338 8900, www.hormel.fi, e-mail: hormel@hormel.fi

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

KOTIMAINEN

TJ-Katsastus.fi
Leppävesi

Hallaperäntie 8
p. 010 327 1350
avoinna:
ma - pe 9.00 - 17.00
la 10.00 -14.00

www.yrityskehitys.com

Jämsä

Pietiläntie 8
p. 010 327 1355
avoinna:
ma - pe 8.00 - 16.30

Muurame

Setäläntie 3C
p. 010 327 1357
avoinna:
ma - pe 9.00 - 18.00
la 10.00 -14.00

24/7 autopesu Muuramessa
MYÖS SUURTEN PAKETTIAUTOJEN PESUT

2/2018
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Kun haluat painoapua tarvitset Grafitatua!
Kameravalvonta

Hälytyspalvelut

Palvelukeskus
Kiinteistön etäkäyttö

www.k2turvapalvelut.fi
010 524 8300 (8,4 snt/min)

Grafitatu Oy
Alasinkatu 1-3
40320 Jyväskylä

Call Center

Puh. 010 328 2880
tarjouspyynto@grafitatu.fi
www.grafitatu.fi

KAKKONEN-YHTIÖT

www.tietoakseli.fi

O.K. AUTO OY
www.okauto.fi
www.okauto.fi
• www.toyota.fi
• www.vaihtoautot.net

www.protacon.com

www.innohouse.fi

Kauppakatu 27 A 7, 40100 Jyväskylä
puhelin 050- 336 93 26/Asianajaja Elina Saari
sähköposti: asianajo@urtti.fi
kotisivut: www.urtti.fi
Palveluitamme:
Perhe- ja perintöoikeus, Ympäristöoikeus,
Asuminen ja rakentaminen, Maksukyvyttömyys
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Kuva: Katja Iinattiniemi

Ajoneuvoparaatissa persoonallinen moottoripyörä. Ilmatorjuntakonekiväärisimulaattori toiminnassa.

Laukaan Tupaswillan
perinneviikonloppu 24.-26.8.2018
Tupaswilla järjestää vuosittaisen perinneviikonlopun jo 11. kerran. Tämän vuoden teemana on maanrakennus
ja siihen liittyvät koneet ja laitteet. Perinnekylässä on paljon nähtävää, kun suuri joukko talkooväkeä ympäri
Suomen kokoontuu esittelemään vanhan kansan taitoja. Tänä vuonna on erityisen paljon maanrakennuskalustoa
paikalla. Pikku-Jussi ja kymmenet muut maanrakennuskoneet koneet vuosikymmenten takaa nähdään työssään.
Kalustoparaati ajaa alueen läpi, jonossa etenee monenlaista kulkupeliä. Lähiseudun museoautoilijat, sekä Tupaswillan oma ”armeijan kalusto” saavat seurakseen mm. Maansiirtokoneita 1930-luvulta alkaen. Mukaan mahtuu uusia koneharrastajia, yhteydenottoja toivotaan Tupaswillan suuntaan.
Keskisuomalaiset vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt ovat paikalla esittelemässä monipuolista toimintaansa.
reservipiirien osastolla on viikonlopun aikana tietokilpailu ja molempina päivinä voittajalle ojennetaan palkintona arvokas Suomi 100 -puukko.
Ilmoittautuminen on muistettava tehdä MPK:n järjestelmään!
Odotettavissa on ”yleisöryntäys”. Aiemmissa viikonlopuissa on ollut paikalla 3 000-4 500 henkilöä.
Tervetuloa mukaan Tupaswillan perinneviikonloppuun!
Teksti ja kuvat: Tapio Paappanen

Nuori poika seuraa kuinka terva tippuu astiaan.
Pienimuotoinen tervahauta kuuluu vakiokohteisiin.

Tupaswillan alueella voi nähdä
erilaisia kulkijoita.

Iltakalalla Konnevedellä.

Konnevesi kutsuu
maanpuolustusjuhlaan 28.7.
Keski-Suomen maanpuolustusjuhla järjestetään tänä kesänä Konnevedellä. Olemme tästä tosi ylpeitä ja otettuja – juhlaa vietetään
itsenäisessä Suomessa, puolustusvoimien ja ilmavoimien täyttäessä
tänä vuonna 100-vuotta. Juhla erityisesti kunnioittaa sotiemme veteraaneja ja niitä urheita taistelijoita,
joiden kohdalla sotilasvalan lupaus
lunastaminen vaati oman hengen
uhraamista. Konneveden sankarihaudassa lepää 176 isänmaamme
puolustajaa. He taistelivat pääosin
JR50 joukoissa eri rintamilla. Heistä keskuudessamme on enää 7 sotaveteraania, joista kaksi on sotainvalidia ja yksi lotta.
Juhlajärjestelyissä näkyy Konneveden reserviläisten ja järjestöjen
aktiivinen rooli. Aatteellisen maanpuolustustyön lisäksi reserviläiset
auttavat veteraaneja keräyksin ja
osallistumalla heidän arjen askareisiin erilaisin tavoin. Veteraanikeräyksissä Konnevesi on usean
vuoden ajan ollut Keski-Suomen
tuottoisin kunta (€/asukas). Reserviläiskuoro on laajalti tunnettu
ja esiintynyt useissa tilaisuuksissa
yhdessä Ilmavoimien soittokunnan kanssa. Maanpuolustus tarvitsee vapaaehtoistyötä jatkossakin.
Toiveemme on, että juhla osaltaan
innostaisi yhä useampia erilaisiin

vapaaehtoistyöhön isänmaamme ja
kansamme parhaaksi.
Konnevesi on luontopitäjä - metsien ja vesien pitäjä. Tyyni järven
pinta, kuikan huuto, käen kukunta,
erätuli. Kaikki elementtejä, jotka
jo lausuttuna vievät meidät sinne
jonnekin. Sinne, joista useimmat
suomalaiset haaveilevat – omasta rauhallisesta ja luonnonmukaisesta asuin- ja lomaympäristöstä.
Turvallisuus, hiljaisuus ja puhtaus
nousevat yhä useammissa selvityksessä arvoiksi, jotka vaikuttavat ihmisten asuinpaikan valintaan.
Maaseudulle muuttamista ei
enää tarvitse jättää pelkäksi haaveeksi. Lopulliseen päätökseen
vaikuttavat työn lisäksi luonnollisesti myös terveellinen koulu, riittävät lähipalvelut ja hyvät tietoliikenneyhteydet. Konnevedellä tämä
kaikki on olemassa ja vain runsaan
30 min päässä 4-tiestä ja lentoasemasta. Konnevedellä on myös
tontteja moneen makuun. Niitä on
tarjolla edullisesti niin taajamassa
kuin eri kyläkulmilla.

syntyy yhä laajeneva ekosysteemi,
jonka seurauksena puusta voidaan
tehdä uusia innovaatioita ja tuotteita, jotka puolestaan luovat uusia
työpaikkoja ja yritysalustoja myös
Konnevedelle. Etelä-Konneveden
kansallispuiston myötä matkailijoiden määrä on kivunnut jo yli 30
000 kävijään. Tämä näkyy erityisesti kesällä.
Maanpuolustusjuhlassa voi hyvin aistia maaseudun yhteisöllisyyttä, jota moni kaupungissa
asuva sydämessään kaipaa. Täällä ihmiset kohtaavat ihmisiä – rupattelevat, vaihtavat kuulumisia.
Nauttivat viikon tapahtumista maalaisherkkujen ja lättykahvien kera.
Nauttivat ihmisen kokoisesta elämästä.

Tervetuloa Konnevedelle!
Juha Jokitalo
Kunnanjohtaja

Konnevedellä on erityisen hyvät mahdollisuudet biotalous- ja
matkailuyrittäjyydelle. Lähitulevaisuudessa Äänekosken biotuotetehtaan vaikutuksesta lähialueille

SIIL 2018 -sotaharjoituksessa Virossa 15 000 osallistujaa
Kuva: Esko Soini

Jo pari tuhatta vuotta on tunnettu vanhojen roomalaisten sanonta:
”Si vis pacem – para bellum!” Juuri
siksi jokainen armeja aina valmistautuu, että mikään ei tulisi sille
yllätyksenä. Valmistautuvat ne, kenellä on aikomus hyökätä, ja myös
ne, jotka haluavat vain puolustaa.
Puolustaa vapautta ja itsenäisyyttä. Jokaisen tehtävän valmistelu
vaati epäilemättä harjoitusta. Sotamiehelle se on erittäin tärkeää.
Kokemukset aiempien aikojen tais-

teluista osoittavat, että on harjoiteltava liikkeiden ja toimenpitiden
lähes automaatiseen suorittamiseen
saakka. Näin sotilaalla on jopa monikertainen mahdollisuus selvitä
taisteluista hengissä. Sen vuoksi
ehkä joka puolella maailmaa harjoitellaankin jatkuvasti.
Suomalaisillekaan ei ole salaisuus, että naapurit ja sukulaiskansa Suomenlahden eteläpuolella
järjesti toukokuussa koko maan

käsittävän ja ehkä suurimman sotaharjoituksen kautta aikojen. Sen
kutsumanimi oli SIIL 2018. No, jokainen lukija kyllä ymmärtää ilman
tulkkejakin, että siil on ihan sama
kuin Suomenkin siili – tai igelkott
toisella kotimaisella ilmaistuna. Jokainen koulussa käynyt tietää hyvin, kuinka siili käyttäytyy kokiessaan vaaran. Harjoitukseen osallistui noin 15 000 henkilöä Viron puolustusvoimista, Suojeluskunnasta,
poliisista, pelastajista, paikallishallinnosta ja NATO-liittolaisistakin
muun muassa omin panssarivaunuin ja lentokonein. Pääosa harjoitukseen osallistuneista oli kuitenkin virolaisia. Oman maan puolustaminen onkin ensisijaisesti omien
kansalaisten tehtävä. Muutamassa
tunnissa nousi aseille noin 10 000
suojeluskuntalaista kaikissa viidessätoista malevassa eli maakunnan
yksikössä. Reserviä jäi vielä varalle. Samoin metsissämme riittää tilaa vielä sillekin.
Nyt lukija voi kysyä, miksi Keski-Suomen Maanpuolustaja kertoo tästä? Vastaus on hyvin yksinkertainen. Harjoitukseen osallistui
myös viisi Suojeluskunnan Sakala
Malevan erillisjoukkue YMERA:n
tukijäsentä eli Aarne, Esko, Har-

ri, Jukka ja Mauri Keski-Suomen
Reserviläispiiristä. Yhteistyösopimus Keski-Suomen Reserviläispiiri ry:n ja Viron Suojeluskunnan
Sakala Malevan välillä allekirjoitettiin vuoden 2003 joulukuussa.
Siitä alkaen suhteet ja keskinäinen
toiminta ovat vuosi vuodelta vain
tiivistyneet. Puolin ja toisin osal-

listutaan jotoksiin, ammuntakilpailuihin sekä harjoituksiin. Toiminta
on varmasti hyödyttänyt molempia. Kun aloitin tämän jutun latinalaisella sanontalla, samoin sopii
myös lopettaa: ”Concordia est potentia! ”, yhdessä olemme voimakkampia. Sitten emme pelkää harmaata sutta emmekä karhuakaan -

etteivät menneisyyden kovat kohtalot toistuisi.
Rein Kikas
Majuri evp
Sakala Malevan erillisjoukkue
YMERA:n päällikkö

Kuva: Esko Soini

Mielenosoittajia ohjataan tiesululla Siil 2018 - harjoituksessa.

