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Veijo Mononen
Keski-Suomen Maanpuolustaja -lehden ilmoitushankkija

…ja ilman henkeä ei ole mitään. Tällaisia ajatuksia esitti 1800-luvulla Suomen kansallisfilosofina tunnettu 
Johan Vilhelm Snellman, joka oli myös tunnettu fennomaani, kirjailija, sanomalehtimies ja valtiomies. Hä-
nen vaikutuksensa suomen kielen asemaan ja Suomen markan käyttöönottoon oli merkittävä. Hän oli myös 
yksi keskeisistä kansallisista herättäjistä, joiden ansiosta suomalaiset alkoivat ymmärtää sen, että ”ruotsalaisia 
emme ole, venäläisiksi emme halua tulla, olkaamme siis suomalaisia”.

Suomalaisten juhlavuosi alkaa olla lopuillaan. 6.12.2017 juhlittiin kansakunnan itsenäistymistä sata vuotta 
sitten ja kuluneena vuonna on juhlittu ilmavoimien ja puolustusvoimien satavuotista taivalta. Merkkivuoden 
kaikki juhlatapahtumat ovat omiaan ylläpitämään ja nostattamaan maanpuolustushenkeä ja –tahtoa laajalla 
rintamalla.

Keski-Suomen Maanpuolustaja –lehdessä nämä kaikki juhlavuoden tapahtumat on huomioitu teemanume-
roiden merkeissä. Maakunnan lukuisista tapahtumista on uutisoitu monipuolisesti sekä printtilehdessä että 
verkkosivuilla lukuisten eri kirjoittajien toimesta. Lämmin kiitos kaikille juhlatapahtumien järjestämiseen 
osallistuneille ja lehteemme uutisia kirjoittaneille! Erityiskiitokset tiedotustoimikunnalle, päätoimittajalle ja 
verkkotoimittajalle! Toivottavasti lukijakuntamme on myös tyytyväinen!

1990-luvun suuren laman myötä Keski-Suomen Maanpuolustaja –lehti oli taloudellisessa ahdingossa ja oli 
vaarana, että koko lehti olisi lakkautettu. Reservilpiirien johdossa tehtiin keväällä 1999 päätös, että panoste-
taan ilmoitushankintaan etsimällä hyviä ja luotettavia yrityksiä yhteistyökumppaneiksi omasta maakunnasta 
ja muualtakin Suomesta. Allekirjoittanut lupasi lähteä ”rahanruinaajan” tehtävään. Tuohon aikaan lehti oli 
vielä mustavalkoinen ja mainoksia oli kokonaista kolme kappaletta. Neliväriseksi lehti muuttui 2000-luvun 
alussa.

Lehden talouden kannalta oli merkittävää, kun sanomalehti Keskisuomalaisen päätoimittaja Erkki Laati-
kainen ja Keskimaan kauppaneuvos Kalevi Liukkonen lupautuivat kummisediksi yhteiseen hankkeeseemme 
alkukesästä 1999. Molemmat maakunnan merkkimiehet olivat suuria isänmaan ystäviä ja hengenluojia. He 
kannustivat omalla esimerkillään vuosien varrella ilmoitushankkijaa monin eri tavoin. Kalevi tuli aina tavat-
taessa juttusille ja muisti kysyä, että ”miten meillä menee Maanpuolustaja –lehdessä”. Erkki jaksoi myös aina 
kannustaa eteenpäin ja lisäksi sain häneltä paljon hyviä vinkkejä asiakashankintaan. Vuonna 2008 alkaneen 
finanssikriisin aikana Erkki auttoi ilmoitushankkijaa erittäin aktiivisesti ja voimallisesti pelastaen lehtemme 
tukalasta tilanteesta.  

Keski-Suomen Maanpuolustaja -lehti on nykyään ulkoasultaan ja sisällöltään monipuolinen ja laadukas 
vapaaehtoisen maanpuolustustyön tiedotuslehti. Lehteämme on julkaistu jo 37 vuotta ja printtilehden pai-
nosmäärä on nykyään 4000 kpl. Lisäksi verkossa olevan lehden lukijoita on arvioitu olevan tuhansia eri puo-
lilla Suomea. Lehteä on pyritty kehittämään koko ajan ja onpa meidän lehtemme valittu useamman kerran 
valtakunnan parhaaksi piirilehdeksikin. Ilmoitushankkijan näkökulmasta haluan näin lopuksi antaa erityisen 
suuren kiitoksen kaikille lehteämme vuosien varrella tukeneille yhteistyökumppaneillemme. Teidän ansios-
ta olemme voineet kehittää ja julkaista lehteämme. Upeat mainokset ovat rikastuttaneet myös lehden ulko-
asua. Kuten eräs korkea-arvoinen upseeri aikanaan totesi: ”Ulkomaiset sotilastarkkailijat seuraavat maakun-
tien maanpuolustushenkeä ja –tahtoa myös piirilehtien kautta kiinnittäen huomiota lehtien sisältöön ja lehteä 
tukevien yritysten määrään. Keski-Suomessa ei tällä rintamalla ole mitään hätää, teillä on asiat kunnossa!” 

Olen saanut tavata vuosien varrella lukemattoman määrän upeita, maanpuolustushenkisiä ja isänmaallisia 
yrittäjiä. Te kaikki teette tärkeää työtä joka päivä luomalla työpaikkoja ja hyvinvointia yhteiskuntaan. Kiitos 
teille kaikille!

Rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2019!

Maanpuolustushenki somessa

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestökentässä asioista tiedottaminen on muuttumas-
sa merkittävästi. Kasvokkain ja puhelimessa tapahtuvan kohtaamisen rinnalle on tullut 
kohtaaminen verkossa ja virtuaalimaailmassa. Kirjallisen viestinnän merkitys kasvaa. Millä 
sävyllä me viestitään, puhutteleeko se ja onko toimintamme kiinnostavaa ja olemmeko 
helposti lähestyttäviä? Tässä Informaatiosodan aikakautena meillä jokaisella on myöskin 
oma panoksemme maanpuolustushenkeen, mitä ja miten julkaisemme viestejämme sosi-
aalisen median kanavilla yhdistyksen nimissä ja jopa yksityishenkilönäkin.  Sanotaan, että 
tässä ajassa soditaan ihmisten mielissä. Voimme vaikuttaa asioihin ja joukossa toisiamme 
täydentäen olemme paljon.  

Viestinnän rumpua pitää rummuttaa tasaiseen tahtiin tunnistettavasti, jotta meidät 
huomataan ja muistetaan. Viestien tykkääjien ja jakajien lukumäärän lisäksi viestimme 
kulkevat uutisvirrassa lukemattomien silmäparien läpi. Muistiin jää jälkiä toiminnastam-
me.  Oiva maanpuolustaja ei nuku näiden asioiden äärellä, silloin kun on tilaisuus antaa 
oma panoksensa asioihin. Kysyy vaikka, että mitkä sun faktat on, jos joku kovin uhittelee.

Silti parasta on aito kohtaaminen toisen ihmisen kanssa. Meillä Keski-Suomessa on monta 
hyvää tapahtumaa tuoda maanpuolustuksen sanomaa suurelle yleisölle tutuksi. Yksi tälläi-
nen tapahtuma on vuosittain järjestettävä Maanpuolustusjuhla. Tulevana kesänä järjeste-
tään Saarijärvellä 34:s Keski-Suomen Maanpuolustusjuhla, Ilmasotakoulun alokkaiden 
valatilaisuus ja paraati. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestöt, puolustusvoimat ja 
MPK esittelevät toimintaansa alokkaiden omaisille, ystäville, ulkomaalaisille vieraillemme 
sekä tapahtuma-alueen kuntalaisille ja mökkiläisille. Tapahtumapaikka vaihtuu vuosittain, 
nyt käydään jo toista kierrosta Keski-Suomen kunnissa. Tapahtuman taustajärjestelyjä on 
tehty yhteistyössä Puolustusvoimien, Keski-Suomen Aluetoimiston, MPK:n, Keski-Suo-
men Liiton ja kulloinkin järjestelyvuorossa olevan kunnan kanssa. Maakunta tulee tutuksi 
ja maanpuolustuksen sanoma kohtaa uusia joukkoja. Mikä parasta, siellä voi tulla haiste-
lemaan mitä yksittäinen järjestö voi tarjota toiminnasta kiinnostuneelle ja kysyä ne mieltä 
askarruttavat kysymykset  – kasvotusten. 

Oma näkyvä roolini Keski-Suomen reservipiirien verkkotoimittajana ja Maanpuolustus-
naisten Keski-Suomen piirin tiedottajana ja Jyväskylän Maanpuolustusnaisten hallitustyös-
kentelyssä päättyy vuodenvaihteessa. On aika sanoa kiitos – tämä harrastus on tarjonnut 
hyviä haasteita, koulutuksia ja tuttavuuksia.  

Harrastus jatkuu paikallisesti rivijäsenä, tapahtumajärjestelyissä ja reserviläispiirin tiedotus-
toimikunnassa.  Reservipiirien verkkotoimittajan töitä jatkaa Juha Hyvärinen.  Pieni siivu 
maanpuolustuksellista tiedottamista tulee sisältymään arkeeni, kun ensi vuoden alusta al-
kaen tulen toimimaan yrittäjätöiden rinnalla MPK:n ilmapuolustuspiirin kurssisihteerinä.

Mukavaa joulun aikaa kaikille!

Yhteistyöterveisin Eila Keinonen

Hengestä kumpuaa kaikki… 
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Viitasaaren 
Reserviläiset ry:lle

Reserviläisliiton
VUODEN KUNNIAMAININTA

Asevelvollisuus myötätuulessa
Puolustusvoimat 100 -juhlavuo-

si alkaa olla taputeltu. Juhlavuosi 
huipentui valtakunnalliseen itse-
näisyyspäivän paraatiin Mikkelis-
sä teemalla Puolustusvoimat -100 
vuotta valmiutta. Valtakunnallises-
ti juhlavuotemme menestys kertoo 
yhtäältä siitä, että turvallisuus ja 
maanpuolustus kiinnostavat kan-
salaisia laajalti. Toisaalta tapahtu-
mien suosio viestii myös siitä, että 
suomalaiset arvostavat puolustus-
voimia ja sen eilen ja tänään teke-
mää työtä. Tässä ilmapiirissä mei-
dän on hyvä jatkaa.

Maanpuolustus kuuluu 
kaikille

Merkkivuoden teema ”Maan-
puolustus kuuluu kaikille” on to-
teutunut erinomaisesti myös Kes-
ki-Suomessa. Näyttävin ja kuulu-
vin tapahtuma oli tietysti Ilmavoi-
mat 100 vuotta tapahtumat Jyväs-
kylässä sekä Keski-Suomen maan-
puolustusjuhla Konnevedellä. Li-
säksi teema on ollut esillä erilaisis-
sa juhlapuheissa ja tervehdyksissä. 
Puolustusvoimien toimintaa on esi-
telty maakunnassamme myös kut-
sunnoilla ja maanpuolustusilloissa. 
Kutsuntatapahtumia järjestettiin 31 
kertaa 18:lla eri paikkakunnalla. 
Maanpuolustusillat liitettiin kut-
suntapäiviin ja niitä järjestettiin 
kaiken kaikkiaan kahdeksana ilta-

na. Taas tuli todettua Keski-Suo-
men korkea maanpuolustustahto, 
vaikka kaikissa illoissa osanottaja-
määrät eivät ihan kohdanneet odo-
tuksia. Kiitos kuitenkin kaikille ta-
pahtumien järjestäjille ja mukana 
olleille.

 
Aluetoimistossa kutsunnat on 

saatu paketoitua tämän syksyn 
osalta. Tällä kertaa vuorossa oli-
vat vuonna 2000 syntyneet nuoret 
miehet. Itse istuin lautakunnassa 
29 kertaa ja oli mukava todeta, että 
suurimmalla osalla nuorista on sel-
keät tavoitteet elämältään maapuo-
lustustahtoa unohtamatta.  Hienoa 
oli myös todeta kutsunnanalaisten 
halukkuus erikoisjoukkoihin ja 
kansainvälisiin tehtäviin.

Kansainväliset 
harjoitukset

Kuluvana syksynä puolustusvoi-
mien osallistuminen kansainväli-
siin harjoituksiin on ollut hyvin 
esillä. Ilmavoimat osallistui Yh-
dysvaltain ilmavoimien (USAF) 
järjestämään Red Flag harjoituk-
seen lokakuussa. Harjoitus tarjo-
si laajojen ja monimutkaisten il-
maoperaatioiden haasteita meidän 
henkilöstölle ja kalustolle. MLU2-
päivitetyn ilmavoimien F/A-18 
Hornetin suorituskyky sekä hen-
kilöstön osaaminen päästiin suun-

nitellusti todentamaan realistises-
sa ja mahdollisimman vaativassa 
uhkaympäristössä ilmatorjunnan 
ja elektronisen häirinnän vaikutus-
piirissä.

Puolustusvoimien näkökulmasta 
suurin ja näkyvin harjoitus oli lo-
kakuussa alkanut Trident Juncture 
2018 -sotaharjoitus. Kyseessä oli 
suuri NATO:n harjoitus, jossa mu-
kana olivat erityiset kumppanimaat 
Suomi ja Ruotsi. Suomi osallistui 
harjoitukseen omista lähtökohdis-
ta, oman puolustuksen kehittämi-
seksi. Lisäksi se mahdollisti Suo-
men maa-, meri- ja ilmavoimien 
joukkojen harjoittelun vaativis-
sa monikansallisissa olosuhteissa, 
osana laajempaa harjoituskehystä. 
Harjoitus kehitti myös kotimaan 
puolustusta, kansainvälistä yhteis-
toimintakykyä sekä kykyä antaa ja 
vastaanottaa apua.

Tehokas 
jääkärikomppania

Tässäkin harjoituksessa suoma-
lainen asevelvollisuusjärjestelmä 
osoitti vahvuutensa. Maavoimista 
harjoitukseen osallistui Porin pri-
kaatin varusmiehistä koottu jää-
kärikomppania. Komppania toi-
mi osana ruotsalaista prikaatia. 
Ruotsalais-suomalaisen pataljoo-
nan ruotsalainen komentaja tote-

si suomalaisen jääkärikomppani-
an olevan tehokas. Hänen mukaan 
suomalaiset ovat erittäin taitavia 
sotilaita. Suomalaiset ovat periksi 
antamaton ja kestävä joukko. He 
ovat myös kurinalaisia ja järjes-
telmällisiä. Jo ensimmäisessä tais-
telukosketuksessa tuhottiin usei-
ta vastustajan taisteluajoneuvoja. 
Yllätyksellisyys säästi myös ruot-
salais-suomalaisen joukon suu-
remmilta tappioilta. Suomalaiset 
jääkärit jalkautuivat Sisu-miehis-
tönkuljetusvaunuistaan ja lähtivät 
kiertämään 10 km:n lenkin maan-
tieltä pilkkopimeään metsään. Tä-
tähän ei vastassa ollut norjalainen 
Telemark pataljoona osannut odot-
taa. Lopputuloksena suomalaiset 
tuhosivat yhteensä kuusi norjalais-
ta rynnäkkövaunua ja muutaman 
raivausvaunun panssarintorjunta-
ohjuksilla. Tunnelma on varmaan 
ollut kuin pohjoismaisessa talviur-
heilutapahtumassa unohtamatta 
Raatteen tien taisteluiden historian 
havinaa.

Toivotan kaikille luistavia hiih-
tokelejä, rauhaisaa joulua ja maan-
puolustuksellista uutta vuotta sekä 
onnittelut vielä itsenäisyyspäivänä 
ylennetyille ja palkituille.

Everstiluutnantti
Teijo Oksanen

Hyvät keskisuomalaiset maanpuolustajat! 

Viitasaaren Reserviläiset ry:n puolesta Reserviläisliiton 
huomionosoituksen vastaanotti Kauko Ikäheimonen (oik.). 
Luovuttajina olivat liiton varapuheenjohtajat Terhi Hakola (vas.), 
Rauno Hauta-aho ja Ismo Nöjd.

Varatuomari Martti Porvali 
palkittiin 3 lk:n vapaudenristillä 
ansiokkaasta toiminnasta maan-
puolustuksen hyväksi. Työurallaan 
hän on toiminut 22 vuotta nimis-
miehenä ja 16 vuotta syyttäjänä. 

- Historian harrastaminen ja va-
paaehtoinen maanpuolustustyö on 
periytynyt isältä, toteaa Martti. 
Reserviupseeriliiton hyväksi teh-
ty työ alkoi jo 1960-luvun lopulta 
ja ARU:n puheenjohtajuus hänel-
lä oli 1974. Keski-Suomen Maan-
puolustaja -lehden päätoimittajana 
Martti oli 1986-1992. 10 vuotta 

meni Viitasaaren reserviupseerien 
puheenjohtajana 1994-2004. Kes-
ki-Suomen reserviupseeripiirissä 
hän toiminut varapuheenjohtajana, 
Reserviupseeriliiton liittovaltuus-
ton jäsenenä ja jäsenenä Reser-
viupseerien Tukisäätiön valtuus-
kunnassa ja nyt hallintoneuvostos-
sa jäsenenä, mikä jatkuu edelleen. 

Martti Porvali on ollut perus-
tamassa Keski-Suomen Pionee-
rikiltaa vuonna 1980 ja toimi yh-
distyksessä varapuheenjohtajana 
ja puheenjohtajana 1984 - 1992. 
Jääkäripataljoona 27:n perinneyh-
distyksen Keski-Suomen osastossa 
hän toiminut vuodesta 1993 lähtien 
varapuheenjohtajana ja puheenjoh-
tajana. Keski-Suomen osasto sai 
oman mustan lippunsa ja se naulat-
tiin 28.3.2012. Martti Porvali vai-
kutti omalla tarmokkaalla toimin-
nallaan siihen, että lippuun saatiin 
pioneerien musta väri. 

Keski-Suomen Sotilasläänin 
perinneyhdistys, Tammisunnun-
tain kilta ja Keski-Suomen Maan-
puolustussäätiö ovat yhdistyksiä, 
joiden hyväksi Martti Porvali on 
maanpuolustustyönsä kohdenta-
nut. Kaiken tämän lisäksi vara-
tuomari Martti Porvali tunnetaan 
erinomaisena luennoitsijana ja hän 
omaa erittäin laajat tiedot isän-
maamme historiasta.   

Reservin majuri Timo Haka-
la palkittiin 4 lk:n vapaudenristil-
lä miekkoineen ansioista vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen hyväksi. 
Työuransa Timo Hakala on tehnyt 
palvellen puolustusvoimia reilun 
30 vuotta opistoupseerina. Viimei-
simpänä palveluspaikkana hänel-
lä oli Keski-Suomen Sotilasläänin 
esikunta.

Timo Hakala on toiminut Kes-
ki-Suomen sotaveteraanipiirin toi-
minnanjohtajana vuosina 2006-
2013. Veteraanien asioiden hoidon 
lisäksi hän järjesti lukuisia sotahis-
toriallisia matkoja Keski-Suomes-

ta Karjalaan Viipurista-Petsamoon 
-alueille. Sotilaspoikien Perinnelii-
ton toiminnanjohtajana Hakala toi-
mi vuosina 2014-2017.

Timo Hakala on innokas sota-
historian harrastaja. Hän on ollut 
avustamassa useita filosofian mais-
teri Kimmo Sorkon tietokirjojen 
valmistumista. Viimeaikaisimpana 
tutkimuksen kohteena hänellä on 
suomalaisten tekemät linnoitteet. 

Mittavin työ, minkä Timo Ha-
kala viime vuosina teki, on Kan-
sa Taisteli -lehden digitointi. Hän 
on siirtänyt digitaaliseen muotoon 
347 lehden numeroa sivumärän ol-
lessa 11 500.

Lisäksi hän on digitoinut leh-
den julkaisemattomat numerot yh-
teemnsä 27 000 sivua. Nämä kaik-
ki ovat olleet jo jonkun aikaa luet-
tavissa Suomen Sotahistoriallisen 
seuran verkkosivuilta.

Keski-Suomen 
Maanpuolustaja -lehti
onnittelee molempia 
maanpuolustuksen 

hyväksi tehdystä työstä ja 
huomionosoituksesta! 

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

Keski-Suomen aluetoimisto

Kaksi Vapaudenristin 
ritarikunnan kunniamerkkiä
Keski-Suomeen 6.12.2018
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Vuoden uurastus alkaa olla pää-
töksessä, jäljellä on vain Jouluaa-
ton kunniavartiot.

Kuluneen vuoden aikana tapah-
tui merkittäviä muutoksia Tikka-
kosken Koulutuspaikan henkilös-
tössä. Hallinnollinen koulutus-
päällikkö Ilkka Kaapro irtisanoutui 
kesällä ja keskustoimiston luvalla 
saimme uuden koulutuspäällikön 
Aarne Markon jonka perehdyttä-
minen alkoi marraskuussa. Tiedän, 
että saamme Aarnesta hyvän koulu-
tuspäällikön tänne Tikkakoskelle.

 

Kolme henkilöä
Tikkakosken Koulutuspaikkaa 

”pyörittää” tulevalla toimikaudel-
la kolmikko Riku Tenhunen, Aarne 
Markko ja Ahti Piikki. Kaikki kol-
me ovat suoritepalkkiloisia toimi-
joita.  Näin ollen ei toimikaudella 
2019 Tikkakoskella ole kokopäivä-
toimista koulutuspäällikköä. Kou-
lutuspäälliköiden paikallaolo kes-
kittyy niihin viikonloppuihin, jol-
lain Tikkakoskella toimeenpannaan 
kurssiviikonloppu. Kurssit pyritään 
toteuttamaan tulevana toimintakau-

tena periaatteella ”kurssi viikon-
loppu/kuukausi”.

Koulutuspäällikköjen työnjako 
tulee olemaan seuraava Riku Ten-
hunen vastaa hallinnosta sekä puo-
lustusvoimien tilaamien kurssien 
toteuttamisesta, Aarne Markko vas-
taa ase- ja ampumakoulutuksesta, 
2-korin kursseista sekä toimii yhte-
yshenkilönä Viron suuntaan ja Ahti 
Piikki toteuttaa kesäyön marssin ja 
mahdollisesti, suoritteitten riittäes-
sä, myös muita liikuntatapahtumia.

Hämeen Maanpuolustuspiiri 
pääsi sille asetettuihin tavoitteisiin 
niin kurssivuorokausien kuin osal-
listujienkin osalta. Tikkakosken 
Koulutuspaikka ei taaskaan saa-
vuttanut tuloksellaan meille asetet-
tuja tavoitteita. Kurssilaisia kulu-
neen vuoden aikana Tikkakoskella 
toimeenpannuilla kursseilla kävi 1 
625 kurssilaista ja heistä kertyi 2 
591 koulutusvuorokautta. Verrattu-
na vuoden 2017 tulokseen, jolloin 
myös asetettu tavoite alitettiin, ovat 
luvut lähes samat.

Vuoden 2019 suunnittelussa on 
huomioitu kurssiviikkoloppujen 
”pakkaamista” tiiviimmiksi ja pe-
rinteisestä toimintatapamallista 
kurssi joka viikonloppu on nyt ir-
tisanouduttava koska Tikkakosken 
Koulutuspaikalle myönnetyt re-
surssit eivät yksinkertaisesti anna 
mahdollisuutta toteuttaa kursseja 
perinteisellä tavalla.

Laki muuttuu
Lakia vapaaehtoisesta maanpuo-

lustuksesta on esitetty muutetta-
vaksi siten, että puolustusvoimilta 
ja rajavartiolaitokselta poistettai-
siin mahdollisuus tilata sotilaallis-
ta koulutusta Maanpuolustuskou-
lutusyhdistykseltä. Laissa määri-

tellään tarkemmin Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen julkiset hal-
lintotehtävät ja näin ollen Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen uu-
deksi julkiseksi hallintotehtäväksi 
tulisi erityisesti nuorille ja naisil-
le suunnatun tutustumistoiminnan 
järjestäminen varusmiespalveluk-
seen.

Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen tehtävänä olisi sotilaalli-
sia valmiuksia palveleva koulutus. 
Näiden lisäksi yhdistys voi järjes-
tää nykyisellä tavalla varautumis- 
ja turvallisuuskoulutusta.

Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen koulutuksesta kehitetään 
nousujohteinen kokonaisuus, joka 
tukee puolustusvoimien sotilaallis-
ta koulutusta. Vapaaehtoisille re-
serviläisille halutaan tarjota jatkos-
sa aiempaa parempi mahdollisuus 
kerrata yksittäisen sotilaan perus-
taitoja ja hankkia uutta osaamista, 
joka voi johtaa myös uuteen poik-
keusolojen sijoitukseen puolus-
tusvoimien joukoissa. Laki on hy-
väksytty hallituksen yleisistunnos-
sa 29.11.2018 ja se tulee voimaan 
1.1.2020.

Vuosipäivänä palkittiin
Tikkakosken koulutuspaikka 

juhli Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen vuosipäivää lauantaina 
15.12.2018 Tikkakoskella, Leijona 
Catering Luonetin tiloissa. Tilai-
suudessa Hämeen Maanpuolustus-
piirin piiripäällikkö Matti Eskola 
palkitsi Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen Hopeisella ansiomitalilla 
Jarkko Pynnösen ja Rautaisella an-
siomitalilla Pekka Niemisen. Tik-
kakosken Koulutuspaikan vuoden 
kouluttajana palkittiin Pertti Ant-
tinen ja vuoden toimijana Timo 
Närhi. Varastopäällikkö Erkki Kar-

vinen vastaanotti ansiokkaasta toi-
minnastaan Tikkakosken koulutus-
paikan toimintojen ylläpitämisessä 
loimutustelineen. 

2020-2021 suunnittelua
Tammikuun alussa, 9.1.2019 to-

teutetaan Tikkakosken Koulutus-
paikan ensimmäinen suunnittelu-
tilaisuus. Tilaisuudessa viimeistel-
lään vuoden 2020 koulutustapah-
tumat sekä valmistellaan vuoden 
2021 suunnitelmarunko. Samoin 
Keski-Suomen aluetoimisto antaa 
tilaisuudessa suunniteltuperusteet 
vuodelle 2020. Tilaisuuteen voi il-
moittautua Tikkakosken Koulu-
tuspaikan kurssinjohtajat. Keski-
Suomen aluetoimiston lopullinen 
kurssitilaus vuodelle 2019 on yh-
deksän kappaletta, jotka toteute-
taan Puolustusvoimien  vapaehtoi-
sina harjoituksina. Lain Vapaaeh-
toisesta Maanpuolustuskoulutuk-
sesta astuessa voimaan 1.1.2020 ei 
puolustusvoimat enää tilaa kursseja 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
seltä. Keski-Suomen aluetoimisto 
kuitenkin tukee 2-korin kurssien 
toteutuksessa Tikkakosken Kou-
lutuspaikkaa, tukemalla hyväksy-
miensä reserviläisten osallistumista 
kursseille. Vuoden 2020 suunnitel-
maan siis ”työstetään” reippaasti 
suunnittelutilaisuudessa.

Tutustukaa MPK:n alkuvuoden 
2019 kurssivalikoimaan ja ilmoit-
tautukaa kurssille MPK:n tietojär-
jestelmässä!

Toivotan lukijoille turvallista Jou-
lunaikaa ja menestystä 
vuodelle 2019!

Riku Tenhunen

Jyväskylän alueen rotaryklubit 
tarjosivat kunniakansalaisillemme 
24.10.2018 perinteisen virkistäy-
tymisillan. Juhla-aterian, yhdessä-
oloa ja ohjelmaa sisältänyt tapahtu-
ma järjestettiin yhteistyössä Jyväs-
kylän sotaveteraanien, rintamave-
teraanien ja sotainvalidien kanssa 
jo 11. kerran Jyväskylän kristilli-
sellä opistolla.

Yhteiseen illanviettoon osallistui 
runsaat 70 sotaveteraania, lottaa ja 
veteraanien leskeä. Rotarykuljet-
tajat hoitivat autoillaan vieraiden 
kuljetukset turvallisesti juhlapai-
kalle ja takaisin koteihinsa. Heti 
ovella vieraita kättelemässä ja päi-
vällispöytäapuina oli Jyväskylän 
Jyskän peruskoulun 6-luokan oppi-
laita, mikä ilahdutti tulijoita kovas-
ti. Nuoret ja iloiset oppilaat toivat 
juhlaan jälleen pirteän lisän. Kaik-
kiaan tilaisuuteen osallistui 130 
henkilöä.

Yhteisaterian jälkeen Jyväsky-
lä-Laajavuoren Rotaryklubin pre-
sidentti Marketta Mäkinen toivot-
ti kunniavieraat tervetulleeksi oh-
jelmalliseen iltaan, muistuttaen 
että me nuorempi polvi emme ole 
unohtaneet ja emmekä unohda! 
Juhlapuheessaan prikaatikenraali 
Hannu Luotola käsitteli maamme 
kohtalonaikoja vuosisatain kulues-
sa. Ydinsanat olivat vapaudenhalu, 
sisu, sitkeys, toistemme arvostami-
nen ja huolenpito, pienen kansan 
osoitettu joukkovoima sekä vahva 
maanpuolustushenki. 60-vuotis-
juhlavuottaan viettävän Jyväskylän 
Sotaveteraanit ry:n puheenjohta-
ja Matti Krats painotti veteraanien 
avun tarpeita jokapäiväisessä elä-
mässään. Jokainen voi auttaa joko 
järjestöjen kautta tai suoraan. He 
ovat jo ikäihmisiä, pienikin apu ja 
läheiskontaktit ovat tarpeen, niin 
kauan kun heitä on yhä keskuudes-
samme. Myös yhteiset tilaisuudet 
tuovat lisävireyttä ja mahdollista-

vat kanssaihmisten tapaamisia. Ne 
kaikki ovat kiitollisuusasioita joi-
ta voimme heille tehdä ja antaa. 
Laulupitoisessa juhlassa esiintyi-
vät kuoronjohtaja Jukka Parviai-
sen johtamana Vaajan Laulu ja Tik-
kakosken Mieslaulajat yhteisessä 
kokoonpanossa sekä soololauluis-
ta vastasivat rotary, kanttoriurku-
ri Heikki Tynkkynen ja laulaja Ju-
hani Markola säestäjänään Eero 
Vuorinen. Illan päätteeksi yhteis-
lauluissa palauduttiin veteraanien 
nuoruusaikojen tuttuihin lauluihin 
ja tunnelmiin. Ne herkistivät kaik-
kien mieltä. Veteraanien ja rotarien 
yhteisjuhlassa oli selkeä ja päättä-
vä henki, että perinne jatkuu myös 
ensi vuonna. Tärkeintä on kuiten-
kin muistaa kunniakansalaisiamme 
aina kun voimme. 

Teksti:  Pekka-Juhani Kuitto
Kuvat: Pekka-Juhani Kuitto
            Petri Kilpinen

Arvokas miekkojen lahjoitus

Rotaryt sotaveteraanien tukena
Tarjoiluissa avustivat Jyskän koulun oppilaat. Maakuntalaulu laulettiin seisten.

Raimo Varpula (vas.) luovutti ja Matti Kanko sekä Hannu Kivi-Mannila ottivat miekat vastaan.

Pioneerivarikolla sotilasuran-
sa palvellut keuruulainen kapteeni 
evp Raimo Varpula luovutti omas-
sa käytössään olleet aliupseeri- ja 
upseerimiekat. Varpula palveli ko-
mentotoimiston päällikkönä hoita-
en aikanaan noin kahdensadan pal-
katun henkilön henkilöasioita vari-
kolla. Hän on aloittanut ammatti-
sotilaan uransa kanta-aliupseerina, 
jolloin käytössä oli ns. aliupseeri-

miekka. Sen hän lahjoitti Keurus-
seudun reserviläiset ry:n käyttöön 
ja lahjoituksen otti vastaan yhdis-
tyksen puheenjohtaja Hannu Kivi-
Mannila.

Kun aliupseerijärjestelmä muut-
tui 1970-luvun alkuvuosina toi-
miupseerijärjestelmäksi, niin mie-
katkin muuttuivat kaikilla ammat-
tisotilailla samanlaisiksi ns. upsee-
rimiekoiksi. Tämän miekan Varpu-

la halusi luovuttaa Keurusseudun 
reserviupseerit ry:lle ja sen otti 
vastaan yhdistyksen puheenjohtaja 
Matti Kanko.

Yhdistykset kiittävät kapteeni evp Rai-
mo Varpulaa arvokkaasta lahjoitukses-
ta reserviläisten yhdistyksille!

Teksti: Tapio Paappanen
Kuvat: Matti Kanko

Vanhempi 
koulutuspäällikkö 
Riku Tenhunen

Joulua ja muita muutoksia odotellessa

Jarkko Pynnönen MPK:n hopeinen am (vas.)  ja Pekka Nieminen 
Rautainen am.

Erkki Karvinen (vas.) ja loimutusteline, jonka Riku Tenhunen 
luovutti.

Vuoden toimija Timo Närhi (vas.). Ahti Piikki luovutti tunnustus-
palkinnon.
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Venäjän viime vuosien toimin-
ta on ihmetyttänyt niin Suomes-
sa kuin muissakin länsimaissa. 
Krimin valtaus, Yhdysvaltain de-
mokraattipuolueen hakkerointi ja 
epäilty vaalivaikuttaminen ovat 
esimerkkejä toimista, joihin nor-
maalissa valtioiden välisessä kans-
sakäymisessä ei olla totuttu. Miksi 
Venäjä kuitenkin toimii näin? 

Tähän kysymykseen saatiin jou-
lukuun alussa vastauksia yleisö-
luennolla, jonka teemana oli Venä-
jän strateginen kulttuuri. Luennon 
piti tiedustelua Jyväskylän yliopis-
tossa opettava Martti J. Kari, joka 
ennen yliopistonopettajan tehtä-
väänsä toimi Puolustusvoimien 
apulaistiedustelupäällikkönä. 

Karin mukaan Venäjän tai min-
kä tahansa muun valtion toimintaa 
voidaan selittää strategisen kult-
tuurin teorialla. Se on saanut al-
kunsa 1970-luvun Yhdysvalloissa, 
kun yhtäältä piti selittää Yhdysval-
tain tappiota Vietnamin sodassa ja 
toisaalta ymmärtää Neuvostoliiton 
harjoittamaa pelotepolitiikkaa. 

Teorian keskeisin sisältö on se, 
että jokaisella valtiolla ja valtio-
johdolla on oma tapansa tulkita ja 
analysoida erilaisia turvallisuuden 
ilmiöitä ja reagoida niihin. Tähän 
liittyy mm. se, kuinka valtion joh-
to näkee vihollisen, uhat, kriisin, 
voiman käytön kriisissä ja näiden 
roolin osana ulkopolitiikkaansa. 
Tämän perusteella määrittyvät ne 
strategiset vaihtoehdot, joiden pe-
rusteella valtio vastaa kokemaansa 
uhkaan. 

Venäläisen strategisen kulttuu-
rin ja sitä kautta Venäjän nykyis-
ten toimien taustalla on maan pit-
kä ja monipolvinen historia. Siitä 
voidaan erottaa kuusi historiallista 
kautta ja kerrosta, jotka ovat muo-
vanneet Venäjän sellaiseksi, kuin 
se on nykyään. Näiden kerrosten 
kautta venäläisyyteen ovat tulleet 
mm. ajatus slaavilaisesta yhte-
näisyydestä, ehdoton kuuliaisuus 
suhteessa esivaltaan ja personoitu 
yksinvalta sekä aggression ja kor-
ruption pitäminen luontevina ja hy-
väksyttävinä toimintatapoina. 

Venäjän kehittyminen suurval-
laksi 1700- ja 1800-luvuilla oli 
sekin merkittävä venäläistä stra-
tegista kulttuuria muovannut ke-
hityskulku. Ensimmäisen maail-
mansodan jälkeen Venäjästä tuli 
Neuvostoliitto, joka selvisi toisesta 
maailmansodasta yhtenä voittajis-
ta kärsien kuitenkin suunnattomat 
inhimilliset ja taloudelliset tappiot. 

Toisen maailmansodan jälkeinen 

kylmä sota sekä voima- ja geopo-
litiikka loivat Neuvostoliitosta su-
pervallan, jonka aseman nyky-Ve-
näjä katsoo perineensä. Toisaalta 
toinen maailmasota muistutti Ve-
näjän alueen suojattomuudesta: 
alavalla maalla ei ole länsiosissaan 
mitään luonnollista maantieteellis-
tä suojaa, ja sinne on ollut helppo 
hyökätä. 

Venäjä on myös perinteisesti pe-
lännyt sitä, että sinne hyökätään. 
Pelko on peräisin jo mongolien 
ajoilta 1200- ja 1300-luvuilta, ja 
sitä ovat vahvistaneet niin Napo-
leonin kuin Hitlerinkin sotaretket. 
Yhdeksi venäläisen sotilaallisen 
ajattelun peruskivistä onkin muo-
dostunut ajatus siitä, että taistelut 
kannattaa mahdollisuuksien mu-
kaan käydä jossain muualla kuin 
Venäjän alueella. Tämä heijastuu 
mm. venäläisessä etupiiriajattelus-
sa, johon liittyen Venäjä on pyr-
kinyt mm. estämään Ukrainan lä-
henemisen EU:n ja NATO:n kanssa 
toteuttamillaan sotilaallisilla ope-
raatioilla. Myös talvisodassa oli 
Venäjän kannalta kyse ennen kaik-
kea etupiirin varmistamisesta.

Suurimmalle osalle venäläisistä 
televisio on tärkein viestinväline, 
mistä johtuen maan hallinto käyttää 
sitä propagandistisiin tarkoituksiin. 
Venäläisen narratiivin mukaan Ve-
näjä on linnake, jota uhkaavat sitä 
piirittävät vihamieliset voimat – 
ennen kaikkea länsimaat ja NATO. 
Lännen kanssa ollaan jatkuvassa 
geopoliittisessa sodassa, jossa vi-
hollinen on paitsi Venäjän porteilla, 
niin osittain myös niiden sisäpuo-
lella esimerkiksi konservatiivisia 
venäläisiä arvoja uhkaavan länsi-
maisen kulttuurin muodossa. Kan-
salaisille kerrotaan, että ainoastaan 
Venäjän nykyjohto pystyy suojele-
maan sitä. Näin toimien johto pyr-
kii varmistamaan oman asemansa 
säilymisen tai vahvistumisen. 

Ajatus meneillään olevasta geo-
poliittisesta sodasta oikeuttaa venä-
läisten mukaan myös sen, että esi-
merkiksi Venäjän sotilastiedustelu 
G(R)U käyttää toiminnassaan kei-
noja, joita ei yleisesti pidetä sopi-
vina rauhan aikana. Viime aikojen 
tunnetuin esimerkki tällaisesta toi-
minnasta on yritys surmata entinen 
venäläinen tiedustelu-upseeri Ser-
gei Skripal hermomyrkyllä hänen 
nykyisessä kotikaupungissaan Sa-
lisburyssä maaliskuussa 2018. 

Venäläisen strategisen kulttuurin 
tunteminen on tärkeää itänaapurim-
me toiminnan ymmärtämiseksi. Ve-
näjä ei monestikaan toimi länsimai-
den näkökulmasta rationaalisesti, 
mutta venäläisen strategisen ajat-
telun näkökulmasta toiminta saat-
taakin olla täysin perusteltua. Kun 
tämän ymmärtää, Venäjän toimia 
on mahdollista ehkä myös ennakoi-
da. Yhdysvaltalainen huippudiplo-
maatti George F. Kennan totesi jo 
vuonna 1946 ”Kremlin neurootti-
sen näkemyksen maailman asioista 
pohjautuvan perinteiseen ja vais-
tonvaraiseen turvattomuuden tun-
teeseen”. Martti J. Karin mukaan 
tämä pitää paikkansa vielä tänään-
kin. 

Teksti: Panu Moilanen
Kuva: Tapio Paappanen ARPS

Jutun otsikko on Churchillin Venä-
jää kuvaava lausuma radiopuhees-
ta vuodelta 1939.

Martti J. Karin luento ”Venäjän 
strateginen kulttuuri – miksi Venäjä 
toimii niin kuin se toimii” on osa 
Jyväskylän yliopiston yleisöluen-
tosarjaa ”Hybridivaikuttaminen ja 
turvallisuus”. Luennon voi katsoa 
tallenteena osoitteessa r.jyu.fi/xa9. 
Luentosarja jatkuu 21.1.2019 klo 
16.00 yliopiston Agora-rakennuk-
sessa, osoite Mattilanniemi 2. 

             

Venäjä – mysteeriin kääritty arvoitus salaisuuden sisällä

Venäjän karhu on arvaamaton, mutta kun sen oppi tuntemaan, 
niin sen liikkeitä voi ehkä ennakoida.

Maanpuolustuskiltojen liitto 
juhlisti toimintaansa Jyväskylässä 
16.-18.11. Viikonloppu huipentui 
sunnuntaina Jyväskylän Yliopistol-
la järjestettyyn pääjuhlaan. Ilma-
voimien kiltaliiton puheenjohtaja 
eversti evp Juha Suonperä lausui 
vieraat tervetulleeksi. Hän nosti 
tervehdyssanoissaan esiin jyväsky-
läläisten monipuolisen osallistumi-
sen sotaponnisteluihin. - 1930-lu-
vulla, tänne 5000 asukkaan taaja-

maan, perustettiin kivääritehdas, 
ruutitehdas, tykkitehdas, konepis-
toolitehdas, sytytintehdas ja lento-
tukikohta. Siitä alkoi kaupunkim-
me voimallinen kasvu. Jyväskylä 
oli sotatarviketeollisuutemme tär-
kein aseita tuottava yksikkö, kertoi 
Suonperä. Hän mainitsi myös Tal-
visodan aikaisen Taipaleen rinta-
man, mikä ei koskaan pettänyt. Ny-
kyään Jyväskylä on 140 000 asuk-
kaan kehittyvä kaupunki - Me va-

paaehtoiset teemme omalta osalta 
parhaamme isänmaamme hyväksi. 
Pidetään yhteistyössä Suomi myös 
tulevaisuudessa vapaana ja maail-
man parhaana maana, totesi Juha 
Suonperä tervehdyssanojensa päät-
teeksi. 

Juhlassa esiintyi Schildin luki-
on bändi “A4”, jonka muodostivat 
Olivia Syvälahti, Elisabeth Lon-
nakko, Henrik Färm ja Sonia Kos-

kela. Bändi toi persoonallisuudeen 
tuulahduksen nuorten osaavasta 
toiminnasta juhlaan. Varsin puhut-
televa vaihe juhlassa oli kun nuoret 
lukivat kirjeitä sota-ajalta, YK-pal-
veluksesta ja varusmiespalveluk-
sen ajalta.

Ilmavoimien komentaja 
juhlapuhujana

Juhlupuheen piti ilmavoimien 
komentaja kenraaliluutnantti Sam-
po Eskelinen, joka aloitti puheensa: 
Suomi on maailman paras maa, hy-
vinvointia kuvaavien tekijöiden lu-
ettelo on pitkä. Haluamme elää va-
kaassa ja turvallisessa ympäristös-
sä. Maanpuolustus kuuluu kaikille 
-teemavuosi alkaa olla lopuillaan. 
Suomessa on omaksuttu kokonais-
turvallisuuden käsite, jossa valtio-
valta, elinkeinoelämä ja yksittäiset 
kansalaiset muodostavat kokonai-
suuden, jonka pohjalle Suomen tu-
levaisuutta on hyvä rakentaa edel-
leen, totesi Eskelinen.

Suomen ulkopuolinen turvalli-
suustilanne on heikentynyt ja se 
näyttää olevan pysyvä olotila jat-
kossa. Norjanmerellä ilmenneen 
GPS-häirinnän Eskelinen nosti 
esiin niin, että hän mainitsi uuti-
soinnin keskittyneen siihen mistä 
ja kuka häiritsi. - Meillä on oltava 
kyky ennakoida ja hallita erityyp-
pistä häirintää ja sietämään vaiku-
tuksia. Valtion itsenäisyyteen, vä-
estön elinmahdollisuuksiin ja mui-
hin yhteiskunnan elintärkeisiin toi-
mintoihin kohdentuvien uhkien pi-
tää olla hallittavissa.

Kiltojen roolia maanpuolustus-
tahdon ylläpitäjinä Eskelinen ko-

Maanpuolustuskiltojen liitto juhli Jyväskylässä

Suomen lippu on saapunut. Juhla voi alkaa.

Maanpuolustusmitali miekkojen kera myönnettiin tiedottaja Leena 
Tiaiselle, toimitusjohtaja Urpo Karjalaiselle ja evl Heikki Lahtelalle.

Normaalikoulun oppilaat Hilla Nieminen ja Venni Aho lukivat kos-
kettavia kirjeita rintamalta, YK-joukoista ja varusmiesajalta

rosti. Killat vaalivat perinteitä ja 
tukevat sotahistoriallista työtä.

 - Vapaaehtoinen tietojen ja tai-
tojen ylläpito on tärkeää, jota puo-
lustusvoimat arvostavat korkealle, 
totesi ilmavoimien komentaja ken-
raaliluutnantti Sampo Eskelinen.

Sotavahinkosäätiö palkitsi Ari 
Jussilan, Kaakkois-Suomen Vies-
tikillan, Karjalan Poikien killan 
Saaristomeren killan ja Kuopion 
Asevarikon killan yhteensä 10 000 
eurolla.

Päätoimittajalta kommentti

Sattumalta, lähes vahingossa 
GPS-järjestelmään tuli häiriöitä 
samalla Norjanmeren alueel-
la, missä Nato harjoitteli. Ensin 
vakuutettiin, ettei Venäjällä ollut 
tietoa mistään häirinnästä. Sa-
maan hengen vetoon vaadittiin 
Suomea ja Norjaa esittämään to-
disteita. Kun niitä ei heti ilmaan-
tunut, siirryttiin seuraavaan vai-
heeseen: Venäjä on syytön. 

Ymmärrettävää on, että Venäjäl-
lä on kova halu tietää, millä me-
netelmillä heidän toimensa oli 
lännessä onnistuneesti selvitetty.

Selvää on myös se, että Suomeen 
Norjasta toimitettu todisteaineis-
to on meillä jaettu niin vahvasti 
leimattuna, ettei suomalaisilla 
viranomaisilla tai poliitikoilla 
ole ollut minkäänlaista oikeutta 
jakaa tietoja eteenpäin - ei omil-
le eikä vieraille.

Pääministerimme lausui asias-
ta heti tuoreeltaan. Hyvä näin. 
Vähän aikaa trollattiin syyttö-
myyttä ja media hiljeni. Tämäkin 
tapahtuma näytti jälleen, että 
vuosisatoja sitten opittu toimin-
tatapa Venäjällä osataan hyvin 
nykyisinkin.

Teksti ja kuvat: Tapio Paappanen
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Viitasaari-areenaan 28.10. jär-
jestetty juhlatilaisuus toi paikalle 
Ilmavoiminen Big Bandin, jonka 
tahdittamana saatiin tarjottua juh-
layleisölle upea kattaus marssimu-
siikista pop-musiikkiin. Juhla tar-
josi monta näkökulmaa reserviup-
seerien toimintaan. Yhdistyksen 
puheenjohtaja Kalle Kautto kertoi 
yhdistyksen perustamisvaiheista. 
Vuonna 1938 perustettu Viitasaa-
ren reserviupseerit ry haluttiin tar-
joamaan reserviupseereille toimin-
taa, koska sen aikaisen suojelus-
kunnan toiminnan ei katsottu ole-
van riittävää. 

Laaja historiakatsaus
Juhlapuhuja, Ilmolahdelta kotoi-

sin oleva ja Panssariprikaatissa pal-
vellut eversti evp Erkki Kauppinen 
loi yksityiskohtaisen katsauksen 
reserviupseerikoulutuksen histori-
aan.

Kauppinen esitteli mitä Suomen 
nykyinen puolustusratkaisu, koko 
maan puolustaminen edellyttää. - 

Tarvitsemme suurehkon kenttäar-
meijan (230 000 sotilasta), jonka 
päällystön runkona toimivat pal-
kattuun henkilökuntaan jo rauhan 
aikana kuuluvat upseerit ja vielä 
jonkin aikaa henkilöstöryhmä opis-
toupseerit, jonka korvaa vähitellen 
uusi aliupseeristo, kertoi Kauppi-
nen. 

Palkattua henkilöstöä on yhteen-
sä noin 9 000, mikä ei riitä täyttä-
mään sodan ajan koko päällystötar-
vetta. Puolustusvoimien henkilö-
kuntaan kuuluvat korkeakoulu- ja 
opistoupseerit sijoitetaan pääasias-
sa pataljoonatasolle sekä prikaati- 
ja armeijakuntatason johto- ja asi-
antuntijatehtäviin. Perusyksikköta-
son päällystö koostuu  pääasiassa 
aliupseereista ja reserviläisistä. Sitä 
varten nykyisinkin osasta varus-
miehiä koulutetaan reserviupseere-
ja. Reserviupseerikursseille otetaan 
kustakin saapumiserästä noin 7 % 
(700–750) upseerioppilasta, jotka 
saavat koulutuksen oman koulu-
tushaaransa joukkueen tai jaoksen 
johtajiksi. Osa upseerioppilaista 

koulutetaan yksikön varapäällikön 
tehtäviin. 

Sota-aika vaati ison uhrin reser-
viupseereilta. Talvi- ja jatkosodassa 
kaatui yhteensä hieman yli 5000 up-
seeria. Kauppinen lainasi juhlapu-
heeseen seuraavan lainauksen Suo-
men reserviupseeriliiton 50-vuotis-
historiikista: “Reserviupseereille 
myönnettyjen Mannerheim-ristien 
perusteluissa toistuvat usein samat 
seikat – henkilökohtainen urhool-
lisuus, velvollisuudentunto, neu-
vokkuus, oma-aloitteisuus, sitkeys, 
ripeys ja esimerkillisyys, joka luo 
joukkoon vaikeimmatkin vastuk-
set voittavan taistelutahdon. Nämä 
ominaisuudet sopivat yleisemmin-
kin viime sotien reserviupseereille, 
etulinjan pelottomille johtajille.” - 
Tällaista kunnioitusta meidän kaik-
kien tulisi tuntea sodan ajan reser-
viupseeristoamme kohtaan, totesi 
Erkki Kauppinen juhlapuheensa 
lopuksi.

Muut tervehdykset
Keski-Suomen Aluetoimiston 

päällikkö everstiluutnantti Teijo 
Oksanen korosti tervehdyksessään 
vuoden teemana ollutta ”maanpuo-
lustuskuuluu kaikille” -teemaa.  Se 
on yhteinen asia, ei kenenkään yk-
sinoikeus. Suomen Reserviupsee-
riliiton tervehdyksessä korostettiin 
juhlivan yhdistyksen aktiivisuutta 
piiri- ja liittotasolla. Vuonna 2017 
yhdistys palkittiin aktiivisesta jä-
senhankinnasta.

Päätössanat lausui yhdistyksen 
nuorimpiin jäseniin lukeutuva Kati 
Markkanen. Omalla kohdallaan 
hän ei osannut arvata miten suuria 
asia oli valinta reserviupseerikou-
lutukseen. - Yhteisöön kuulumisen 
rikkaus on toiminnan jatkuvuus, 
totesi Markkanen. Hän nosti esiin 
hienojen veteraaniperinteiden siir-
tämisen nuorille sukupolville, mikä 
on Viitasaaren reserviupseerit ry:n 
toiminnassa tärkeässä roolissa. - 
Ne eivät saa jäädä unholaan, päätti 
Markkanen päätössanansa.

Lähes neljännes vuosisata sitten 
ilmestyi ensimmäinen pieni pai-
nos Jääkäripataljoona 7:n (JP 7) 
historiasta.  Sen jälkeen maailma 
on muuttunut paljon ja erityisesti 
kiinnostus menneiden sukupolvien 
vaiheisiin on lisääntynyt.  Erityi-
sesti kaivataan yksityiskohtaista ja 
tosiasioihin perustuvaa tietoa so-
dan eläneiden sukupolvien vaiheis-
ta.  Tähän vastaa uusi ja uudistettu 
painos lähes kokonaan pihtiputaa-
laisen JP 7:n vaiheista.  Maisteri 
Kimmo Sorko on täydentänyt edel-
listä painosta erityisesti avustajil-
taan saamillaan valokuvilla.  Kir-
jalla on uusi nimikin: Korpisoturi-
pataljoona.

 
Yli 90 prosenttia pihtiputaalais-

ta reserviläisistä määrättiin tähän 
joukkoon jatkosodan alla.  Vaikka 
pataljoonassa oli yksi komppania 
viitasaarelaisia (lähes 12 % Viita-
saaren reserviläisistä) on sitä pi-
dettävä pihtiputaalaisten ”nimikko-
joukko-osastona”.

 
Nykyaikainen sotahistoria ei 

enää keskity pelkästään sotatapah-
tumien kuvauksiin vaikeasti ym-
märrettävine lyhenteineen.  Pää-
osaan ovat nousseet sodan arki-
päivän kuvaukset, ihmisten, soti-
laiden ja siviilienkin tuntemukset 
ja kokemukset olosuhteissa, joista 
meillä tämän päivän suomalaisilla 
on yleensä enää vähän tietoa, mutta 
uteliaisuutta ja tiedonhalua sitäkin 

enemmän.
 Jääkäripataljoona 7:n vaiheet 

ovat uskomattomat kaikkine sodan 
tuomine rasituksineen ja ilmiöi-
neen.  Runsaan kahdeksan kuu-
kauden olemassaolonsa aikana sen 
miehet kokivat sodan kaikki puo-
let paljon syvemmin ja pitempään 
kuin muissa joukoissa palvelleet 
sotilaat.

 
Pataljoonan vaiheet voidaan ryh-

mitellä seuraaviin neljään vaihee-
seen:

1.   Ensimmäisen hyökkäyksen – 
tulikasteen päättyminen epäonnis-
tumiseen ja suuriin tappioihin Peu-
rujoen mottitaistelussa.

2.   Saksalaisille alistettuna huo-
nosti päättyneeseen hyökkäykseen 
Tolvajärven Ristisalmella.

3.   Onkamuksen ja Olkkoilan 
taistelut Tarton rauhanrajan takana 

Mustan nuolen, Pärmin vankipatal-
joonan vierellä ja seassa.

4.   Pitkä marssi vaikeassa maas-
tossa ensin sateessa ja sitten kovis-
sa pakkasissa läpi Pohjois-Aunuk-
sen ja Etelä-Vienan Ääniselle ja lo-
pulta Stalinin kanavalle Hiisjärven 
katkeriin talvitaisteluihin.

 
Kaikki nämä taistelut vaikuttivat 

sotaan ja miehiin monella tavalla.  
Sodan kannalta Korpisoturipatal-
joona täytti sodanjohdon sille anta-
mat tehtävät, mutta suurin tappioin.  
Pääosin miehet osoittivat epäon-
nistumista, huonosta johtamisesta, 
huonosta huollosta, väsymykses-
tä ja tappioista huolimatta suoma-
laisen sotilaan sitkeyden ja tahdon 
täyttää annetut käskyt tinkimättä.

Pihtiputaalaisen korpisoturipataljoonan taival Ilmomantsista Stalinin kanavalle
 Arvostellessaan kirjan ensim-

mäistä painosta ansioitunut so-
tahistorioitsija  ja ev evp Sam-
po Ahto mainitsi mm. seuraavaa: 
”Kimmo Sorko hallitsee vaikean ja 
arankin aiheensa taidolla.  Kirja on 
sotakokemusten ja johtamisen psy-
kologian oikea aarreaitta.  Havain-
nollisuutta lisäävät kartat ja osin 
ennen näkemätön kuvitus.”

 
 

Martti Porvali    

Kuvat: 
Korpisoturipataljoona-kirjan ku-
vitusta
Grafiikka: Ilta-Sanomat

Viitasaarelaisen ltn Iivari Kumpulaisen joukkue loppuvuonna 
1941.  Kumpulainen itse keskellä komentovöineen ja komeine 
rukkasineen.

Kuva harvinaisesta ”sotatoimesta” - polkupyöräsulkeisista. 
Paikka ehkä Munjärven suurehko karjaiskylä.

Viitasaaren reserviupseerit ry 80 vuotta
Ilmavoimien Big Band toiminnassa. Puheenjohtaja Leena Hietala esitti Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piirin tervehdyksen. Juhli-

van yhdistyksen puheenjohtaja Kalle Kautto (oik.) ja Kari Hämäläinen ottivat tervehdyksen vastaan.

Perinnekuusi 100 vuotiaalle Suomelle. Istutus syksyllä 2017.

Perinnekivääriammunta suosiossa.

Teksti.Tapio Paappanen Kuvat: Viitasaaaren RU ja Tapio Paappanen.

K orp i so tur i -
pata l j oona

Jääkäripataljoona 7
1941 – 1942

Kimmo Sorko

K orp i so tur ipata l j oona
Jääkäripataljoona 7 • 1941 – 1942

”Joukko-osastojen historiat ovat sotien paikallishistoriaa. Niiden summa on sama kuin 
yleiskuva sodistamme. Maisteri Kimmo Sorkon kirjoittama Jääkäripataljoona 7:n 
taistelutaipaleesta kertova teos on joukko-osastohistorioidemme parhaimmistoa. 

Lähdeaineiston keräämisessä Sorkolla on ollut apunaan ammattitaitoinen työryhmä. 
Näennäisesti yhtenäisen sotatien kulkeneiden suomalaispataljoonien kohtalot 

poikkesivat suurestikin toisistaan. Pihtiputaan ja Viitasaaren reserviläisistä 
muodostettu Jääkäripataljoona 7 oli todellinen korpisoturipataljoona. Keskisuomalaisten 
jääkärien ja myöhemmin täydennyksenä joukkoon tulleiden sotilaiden kokemukset ovat 
eräiltä osin uskomattomat. Taistelti in vielä Suomen metsäisiin oloihin tottumattomien 

saksalaisten aseveljien kanssa ja hetken rinnalla toimi suomalaisista rangaistusvangeista 
koottu pataljoona. Lopulta rasituksen seurauksena osa pataljoonan miehistä kieltäytyi

jatkamasta, joka johtui raskaista tappioista ja ylenmääräisestä uupumuksesta. 
 Sorko hallitsee vaikean ja arankin aiheensa taidolla. Korpisoturipataljoona-teos 

on sotakokemusten sekä johtamisen psykologian oikea aarreaitta.”

- Sampo Ahto, eversti evp, sotahistorioitsija

Runsas veteraanien albumikuvien sekä SA-otosten joukko sekä lukuisat 
taistelumuistelmat kertovat elävästi Jääkäripataljoona 7:n katkerasta 

kamppailusta perustamisajankohdasta kesäkuusta 1941 joukon hajottamiseen 
helmikuussa 1942 asti.  Taival vaati pataljoonalta 158 kaatunutta ja 434 miestä 

haavoittui. Kaikkien nimet mainitaan li iteosassa, kuten myös ylennettyjen, 
palkittujen ja kotiutettujen nimet. 

- Kimmo Sorko

 Kim
m

o Sorko  •  Korpisoturipataljoona • Jääkäripataljoona 7 • 1941 – 1942
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Puolustusvoimat hankki 
muutama vuosi sitten 106 
Valtran N-sarjan traktoria. 
Nyt traktoreita ja koukku-
lavakärryjä päätettiin hank-
kia 72 lisää. Keskisuomalai-
sia maanpuolustajia uutinen 
ilahduttaa erityisesti, sillä 
traktorit valmistetaan Valt-
ran Suolahden tehtaalla.

– Valtra ja Valmet on toi-
mittanut traktoreita Suomen 
puolustusvoimille jo yli 60 
vuoden ajan. Traktorit, Puo-
lustusvoimat ja traktoreiden 
käyttö Puolustusvoimissa on 
muuttunut paljon, mutta on 
hienoa jatkaa tätä perinnettä, 
kertoo AGCO Suomen joh-
taja Matti Kallio.

Puolustusvoimat tila-
si AGCO Suomi Oy:ltä 72 
Valtra N174 Active -trak-
toria ja yhtä monta FMG:n 
vaihtolavavaunua. Hankin-
nan arvonlisäverollinen hin-
ta on noin 15,6 miljoonaa 
euroa ja työllistävä vaikutus 
32 henkilötyövuotta. Trakto-
rit ja vaunut toimitetaan vuo-
sien 2018 ja 2019 aikana.

Traktorit on varustettu 
mm. etukuormaimilla, mat-
tavihreällä värityksellä, 57 
km/h -voimansiirrolla ja 
ohjaamon kivääritelineellä. 
Lukkiutumattomilla jarruil-
la varustetuissa vaunuissa 
on koukkulavajärjestelmä, 
jonka ansiosta niillä voidaan 

Puolustusvoimat tilasi 72 Valtraa lisää
Joukot huolletaan Suolahdessa valmistetuilla traktoreilla

Kranaatinheitinkomppania on asemissa mäntytaimi-
kossa. Asemien takana kasvaa jykevämpi mäntymetsä, 
jonka kätköihin on naamioitu komppanian ajoneuvot, 
teltat ja kaksi lyhyttä merikonttia. Toinen kontti on yhä 
kärryn päällä ja siinä mukana komppanian a-tarvikkei-
ta. Traktori purkaa osan raskaista ammuslavoista kon-
tista ja ajaa ne etukuormaimen trukkipiikeillä heitin-
ten lähelle. Tämän jälkeen traktorinkuljettaja kiinnit-
tää perävaunun jälleen traktorin perään ja vetää tyhjän 
kontin koukkumekanismilla kyytiin. Huollon tarvikkeita  
sisältävä kontti jää naamioituna heitinkomppanian ase-
miin, kunnes traktori palaa parin päivän kuluttua täy-
den kontin kanssa. Huoltokeskuksessa traktorinkuljet-
taja vaihtaa traktorin perään tielanan ja etukuormai-
meen kauhan, jonka jälkeen traktori auttaa pioneereja 
linnoitustöissä ja kunnostaa pilalle urautuneet huolto-
tiet.

FAKTALAATIKKO:
Valtra
• Tehtaat Suolahdessa ja Brasilian Mogi das 
 Cruzesissa
• Länsimaiden neljänneksi suurin traktorinvalmistaja
• Suolahdessa valmistuu päivittäin 37 traktoria
• Kokoonpanolinjalta valmistuu uusi traktori
 12 minuutin välein
• Traktoreista noin 90 prosenttia menee vientiin
• Tehtaalta valmistuu yli 7500 traktoria vuodessa
• Suolahden tehtaalla on 950 työntekijää
• Alihankkijoita on 230, joista 60 prosenttia kotimaisia
• Suolahdessa sijaitsee mm. kokoonpano- ja voiman- 

 siirtotehtaat, tuotekehityskeskus ja varaosavarasto

kuljettaa kontteja, lavoja, ja 
muita päällirakenteita. Pus-
kutuilla, trukkipiikeillä ja 
etukuormaimilla varustetut 
traktorit soveltuvat myös 
tienhoitoon ja lastaukseen. 
Traktoreiden ja vaunujen li-
säksi toimitukseen sisältyy 
mm. lumiauroja, tielanoja, 
etunostimia ja kauhoja.

Traktorit menevät Maa-
voimien huollon joukoille 
sekä aselajien huoltoyksi-
köiden käyttöön. Kriisitilan-
teessa sekä kuljettajia että 

traktoreita on saatavilla li-
sää siviilistä. Traktorit ovat 
myös kustannustehokkaita 
verrattuna sotilas- ja erikois-
ajoneuvoihin.

Suomen puolustusvoimien 
lisäksi mm. Ruotsin ja Viron 
puolustusvoimat ovat vii-
me vuosina tilanneet Valtran 
traktoreita. Valtran traktorit 
ovat myös läpäisseet hyväk-
synnän sotilasliitto Naton 
sotavarustelistalle.

Huoltokontti menossa toiminta-alueelle Valtra N174 Active -traktorin vetämänä. Tielanalla parannetaan huoltotien pintaa.

Valtra N174 Active -traktori vauhdissa.

Valtra N174 Active -traktorin ”kasvot”.

Teksti: Tommi Pitenius Kuvat: Agco Suomi Oy
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Kuhmon ankarat mottitaistelut 
ovat jääneet ajan saatossa pahasti 
Suomussalmen taistelujen varjoon, 
vaikka omat suomalaistappiot Kuh-
mossa olivat kaksinkertaiset. Neu-
vostojoukkojen ylivoima oli täysin 
musertava. Näytti jo siltä, että pu-
nalippu liehuu pian Kainuun yllä. 
Mutta toisin kävi. Massiivinen Pu-
na-armeija oli sittenkin pysäytetty. 

Eversti Hjalmar Siilasvuon ko-
mentama 9. Divisioona sai rivin-
sä kuntoon ja asettui vastarintaan. 
Divisioona pysäytti ja sitoi hyök-
käävät vihollisjoukot tuloreitilleen. 
Suomalaisjoukkojen 29. tammi-
kuuta 1940 tekemä suurhyökkäys 
vaikutti ratkaisevasti koko sodan-
käyntiin kääntäen taistelujen yleis-
ilmeen motti- ja sissisodankäynnik-
si. 

Kun Puna-armeijan varsinainen 
liikennöinti pääteillä vaikeutui ja 
lopulta kokonaan pysähtyi, pyr-
kivät neuvostojoukot sinnikkääs-
ti eteenpäin tieurien ulkopuolella. 
Niinpä Puna-armeija oli pakotet-
tu tuomaan hiihtojoukkoja avuksi 
omille joukoilleen. Vihollinen siir-
tyi maastoon ja alkoi käyttää yhä 
enemmän hiihtojoukkojaan, joille 
suomalaisten elintärkeät esikunnat 
ja huoltoyhteydet olivat haluttuja 
iskukohteita. 

Vihollisen lähettämistä hiihto-
joukoista aiheutuikin suomalaisil-
le sangen paljon ongelmia tieuria 
pitkin hyökkäävän kenttäarmeijan 
jalkaväen, voimakkaan tykistön ja 
ylivoimaisten ilmavoimien lisäksi. 
Hiihtojoukot muodostivat etenkin 
esikunnissa, komentopaikoilla ja 
selustan huoltoyhteyksillä paljon 
ylimääräistä päänvaivaa. Niiden 
kitkeminen vei tuhottomasti aikaa 
ja sitoi paljon miehiä varmistus- 
sekä jäljitystehtäviin. 

Miesvahvuudeltaan talvisodan 
neuvostoliittolaiset hiihtojoukot 
vastasivat arviolta noin kolmen jal-
kaväkidivisioonan panosta, tosin 
kylläkin ilman raskasta aseistus-

ta. Rintamalle lopulta päätyneiden 
hiihtopataljoonien keskimääräinen 
vahvuus oli noin 750 miestä ja hiih-
toeskadroonien noin 100 miestä.

 
Kuhunkin talvisodan rintamal-

la todettuun 36 hiihtopataljoonaan 
laskettiin osallistuneen yhteensä 
noin 27.000 miestä. 

Näiden lisäksi 155:ssä eskad-
roonassa oli yhteensä noin 15.500 
miestä sekä vielä Tsherepovetsin ja 
Vologdan alueilla reservinä olleis-
sa noin 40:ssä eskadroonassa neli-
sen tuhatta lisää. Kaiken kaikkiaan 
talvisodassa taistelleita hiihtojouk-
koja laskettiin olevan noin 46.500 
miestä. Suomalaisille niistä tutuksi 
tuli yksi ja pelätty osasto – Dolinin 
hiihtoprikaati. 

Dolinin 
hiihtoprikaati

Eversti Dolinin hiihtoprikaatin 
tehtävänä oli ollut hyökätä ensin 
Kuhmossa olevien suomalaisten 
selustaan Kiekinkosken suunnasta, 
lyödä sitten hajalle 54. Vuoristodi-
visioonaa piirittävät suomalaiset, 
ja jäädä tämän jälkeen divisioonan 
avuksi. Vihollisen 9. Armeijalle oli 
ollut enemmän kuin tärkeää saada 
mitään keinoja kaihtamatta eristet-
ty ja toistaiseksi täysin toimintaky-
vytön oma divisioona komentaji-
neen vapautetuksi. 

Tykistön mies 
komentajana

Prikaatin komentajana toimi 
eversti Vjatsheslav Dmitrievitsh 
Dolin. Hän oli jo ennen talviso-
taa toiminut tykistörykmentin ko-
mentajana. Talvisodan alkuvaiheen 
hän oli toiminut todennäköisesti 
myös 9. Armeijan tykistökomen-
tajana, koska erään vankitiedon 
– luutnantti Feodor Terentjevitsh 
Stepantshuk, 13. Erillinen Hiih-
topataljoona – mukaan hän oli ol-

lut myöhemmin talvisodassa Kuh-
moon hyökkäävien tykistömuodos-
telmien komentajanakin, ennen tätä 
hiihtoprikaatin suorittamaa korpio-
peraatiota. 

Eversti Dolinille oli myönnetty 
Neuvostoliiton korkeimman neu-
voston ukaasilla 26. tammikuu-
ta 1940 Punaisen tähden Krasna-
ja Zvezda –kunniamerkki. Hen-
kilökohtainen huomionosoitus oli 
myönnetty ja luovutettu juuri en-
nen tätä Suomeen suuntautunutta 
pelastusoperaatiota. 

Tulivoimaa ja vahvoja 
miehiä

Tulivoimainen erikoisyksik-
kö: Eversti Dolinin hiihtoprikaati 
oli koottu yhteen aivan helmikuun 
1940 alkupäivinä kolmesta hiihto-
pataljoonasta, jotka olivat tunnuk-
siltaan 9. (kapteeni Lutajev), 13. 
(vanhempi luutnantti Matvejev) ja 
34. (kapteeni Rodin) sekä yhdestä 
NKVD:n eli Sisäasiainministeriön 
joukkojen komppaniasta.

 
Kunkin pataljoonan määrävah-

vuus oli 761 miestä. Yhden patal-
joonan perusorganisaatioon kuului 
kolme jalkaväkikomppaniaa, yksi 
konekiväärikomppania sekä vies-
ti- ja tiedusteluosasto. Rivimiesten 
aseistuksena oli automaatti- ja puo-
liautomaattikivääreitä. Kussakin 
joukkueessa oli lisäksi vielä kuusi 
pikakivääriä.  Konekiväärikomp-
paniassa piti olla yhteensä neljä 
raskasta Maxim–konekivääriä ja 
kussakin hiihtopataljoonassa vielä 
kuusi 50–millin kranaatinheitintä. 
Hiihtojoukoille alun perin määrätty 
tulivoima oli hirmuinen. 

Muurmannin radan eri asemil-
la oli tammikuun 1940 puolenvä-
lin jälkeen purettu seitsemän pa-
taljoonaa, joiden joukossa olivat 9. 
ja 13. Pataljoona Vienan Kemissä 
ja 34. Pataljoona Kotshkomassa. 
Juna-asemilta ne lähetettiin auto-
kuljetuksin länttä ja Suomen itära-

jaa kohti. Nämä kolme pataljoonaa 
yhdistettiin muihin vahvennuksiin 
aivan rajan läheisyydessä. Ne ylit-
tivät Suomen itärajan portaittain 
7.–9. helmikuuta välisenä aikana. 
Prikaati piti yhteyttä radioitse ope-
raation johtoon Repolassa. 

Yhteensä prikaatiin kuului noin 
1.800, tai toisen laskentatavan mu-
kaan noin 2.100 hyvin lämpimästi 
pukeutunutta ja automaattiasein va-
rustettua, suurelta osin kookasta ja 
nuorta sotilasta. 

Hiihtoprikaatin alkuperäiset ra-
jantakaiset muodostamispaikat oli-
vat olleet Arkangel – Vienanmeren 
rannalla (9. HP 1.1.1940), Vladimir 
– Moskovasta 175 km itään (13. HP 
1.1.1940) ja Podolsk – Moskovasta 
65 km etelään (34. HP 7.1.1940). 

Prikaati kartoitti eversti Doli-
nin johdolla rajan pinnasta lähties-
sään joukkojen tilan ja lähetti siitä 
9. helmikuuta vielä tilanneraportin 
Repolan Operaatioryhmän komen-
tajalle, 9.A:n esikuntapäällikkö, 
prikaatinkomentaja D. N. Nikishe-
ville. 

Joukot olivat kärsineet aiem-
missa otteluissaan melkoisia me-
netyksiä. Esimerkiksi Rodinin 34. 
Hiihtopataljoonan todellinen mies-
vahvuus oli vain 40 ja Matvejevin 
13. Hiihtopataljoonan 80 prosenttia 
alkuperäisestä. Vajauksista huoli-
matta prikaatissa oli jo sotaretken 
alkaessa ainakin noin 1.650–1.700 
miestä. Täydennyksiä oli vielä tu-
lossa. 

Eversti Dolin pyysi vielä ennen 
varsinaista päähyökkäystä pikai-
sesti lähetettäväksi joukoilleen li-
sää kunnon karttoja, kiikareita ja 
merkinantoraketteja sekä kolme 
R.B.–radioasemaa – ilmeisesti yksi 
kullekin pataljoonalle. Tarvittiin 
kiireesti myös lisää ahkioita haa-
voittuneiden evakuointiin ensim-
mäisen isomman kahakan jäljiltä. 
Säilykkeitä oli koko prikaatille vie-
lä ainakin neljäksi vuorokaudeksi. 

Hiihtoprikaati murtautuu 
läpi 

– Eversti Dolin oli päättänyt tu-
hota suomalaiset joukot Kiekinkos-
ken alueella kahdella pataljoonal-
laan. Tehtävän olivat vastaanotta-
neet ilmeisesti Matvejevin 13. ja 
Rodinin 34. Hiihtopataljoona. Re-
servinä toimi tuolloin Lutajevin 9. 
Hiihtopataljoona. 

Prikaatin ensimmäinen kärki-
komppania hiihti jo 12.2. aamu-
yöstä pimeyden turvin Pirttijärven 
kannakseen, jossa se valmisteli tu-
levaa läpimurtoa ja sen suojausta. 
Hetken helpotuksesta huolimatta 
suomalaispuolustajien tilanne ki-
ristyi entisestään, sillä aavemai-
sia suksimiehiä lykki rantametsiin 
idänsuunnasta aina vain lisää ja li-
sää. 

Yöllinen vastaisku: – Kuhmon 
tieverkosto oli hajanainen ja jo pal-
jon ennen talvisotaa käytettiin oi-
koteitä eli kesäisin taloista toiseen 
liikuttiin niin sanottuja jätkänpol-
kuja pitkin ja talvisin samoja reit-
tejä hevosten vetämillä rekikyy-
deillä. Tällainen reitti kulki myös 
välillä Hamaravaara – Heinävaara 
– Lehto – Heinäniemi – Viitaja. Sa-
maa reittiä käytti myös suurin osa 
eversti Dolinin hiihtoprikaatista lä-
hestyessään välitavoitettaan Kie-
kinkoskea. 

Pääosa joukosta kokoontui Hei-
nävaarassa ja osa eteni hiihtäen 
Lehtoon ja osa suoraan maantietä 
pitkin kohti Kiekinkoskea. Lisäk-
si vielä yksi osa irtautui pääjou-
kosta ja lähti kiertämään hiihtäen 
Kiekinkosken itäpuolitse Takajoen 
suunnalle tiedustelu- ja suojausteh-
tävään. 

Joukkojen ryhmittymistä varten 
kyseinen rekiura Heinävaara – Leh-
to – Heinäniemi kulki jotakuinkin 
riittävässä näkö- ja ilmasuojassa ja 
veti sopivasti hyökkäyssuuntaan. 
Edessä odottivat Heinäniemi oi-
kealla ja Pesosenvaara vasemmal-
la, jotka olivat tulosuuntaan nähden 
sopivasti poikittain, joihin oli hyvä 
ryhmittää hiihtojoukot hyökkäystä 
varten. Suurikokoinen osasto vaati 
ryhmittyessään paljon tilaa. Kysei-
set maastokohteet vetivät joukkoja 
puoleensa myös hyvän näkyvyy-
den, edullisen tähystyksen ja tarvit-
tavan tiedustelun kannalta. 

Ryhmittymistasalle saapuvat 
miehet sytyttivät eri puolille kan-
gasta nuotioita lämmitelläkseen, 
joten aavemaiset tuliringit valaisi-
vat kangasta aamuyön pimeydessä. 

Osasto Vallen vastaisku
Ennen vihollisen jatkoetenemi-

sen alkamista suoritti kapteeni Jus-
si Kekkosen alaisuudessa toiminut 
Osasto Valle yllättävän vastaiskun 
prikaatin kärkiosan sivustaan 12.2. 
aamuyöllä kello 4 alkaen. Osas-
to eteni Heinäniemeen Pirttijärven 
pohjoispuolitse ja hyökkäsi lännes-
tä päin rekiuran suunnassa kahte-
na rinnakkaisena hyökkäyskiilana. 
Tähän rajuun ylläkköön osallistui-
vat luutnantti Vallen alaisuudessa 
vänrikki Kokkosen joukkue yhtenä 
kiilana ja sotapoliisiosasto (1.K/13. 
Sotapol.) toisena kiilana vänrikki 
Ahtolan johdolla. 

Ylläköstä syntyi kova yhteen-
otto, joka jatkui edessä oleval-
le rämeelle saakka Pesosenvaaran 
suuntaan. Erittäin kiivaan tulitais-
telun jälkeen suomalaisosastot pää-
sivät yleisen sekasorron ja pimey-

den turvin onnekkaasti irtautumaan 
tuloreitilleen, joskin äärimmäisen 
rankan painostuksen alaisina. 

Tässä tulitaistelussa suomalai-
silla oli kerrankin täydellinen yllä-
tysetu ja maastoa valaisevat nuotiot 
puolellaan. Yöllinen hyökkäys oli 
yllätys vihollisen hiihtojoukoille, 
joka tulevassa tilanteessa varoi si-
toutumista varsinaiseen tulitaiste-
luun. 

Katoamistemppu
Hiihtoprikaatin pääjoukko hyök-

käsi myöhemmin kolmijonossa 
Pirttijärven yli ja onnistui maantien 
ylitettyään katoamaan synkän met-
sän siimekseen 12.–13. helmikuuta 
väliseksi yöksi. Se oli edennyt tyy-
lipuhtaan rytmikkäästi hiihtäen, nyt 
vuorostaan nelijonossa Mäntyjär-
ven yli. Tämän jälkeen vihollisen 
järeät pommikoneet olivat pudotta-
neet Mäntyjärven ja Ahvenvaaran 
väliselle suolle vielä ison kuorman 
muonatorpedoja, joten joukkojen 
huoltotoimenpiteetkin ilmateitse 
olivat onnistuneet suunnitelmien 
mukaan. 

Jäljitys vaikeaa
Väsyneillä suomalaispartioilla 

ei ollut riittäviä resursseja nope-
aan ja laajamittaiseen jäljitykseen, 
eikä näin ollen koko yönä mitään 
varmuutta vihollisesta. Se oli ollut 
suomalaisleireissä piinaavan pitkä 
yönseutu. Yrityksistä huolimatta 
kukaan ei ollut saanut pysäytettyä 
hiihtoprikaatia, vaan omat joukot 
olivat joutuneet irtautumaan var-
mistuslinjoiltaan vihollisvyöryn 
alta. 

Vasta aamulla 13. helmikuuta 
noin kello 7.30 oli saatu suoma-
laisten esikuntaportaisiin vihdoin 
varmennettua tietoa koko hiihtopri-
kaatin suuntautumisesta Kesseliin. 
Siihen suuntaan oli johtanut kaksi 
vahvaa latua. Prikaatin pääjoukko 
oli jäljistä päätellen aiemmin ko-
koontunut Mäntyjärven eteläpuo-
lelle Puuranniemen ja Ahvenvaa-
ran väliselle alueelle, josta pienen 
tauon jälkeen jatkanut kärkiosillaan 
matkaansa edelleen lounaaseen 
Kiekinjoen varteen. 

Sieltä ladut olivat kaartaneet 
Kiekinjoen etelänpuoleiselle ran-
nalle ja siitä edelleen länteen joki-
vartta pitkin kohti Kesseliä. Myö-
hemmin on selvitetty kärkiosien 
lähteneen jo samana iltana nuoti-
oiltaan matkaan arviolta noin kello 
20 alkaen Ahvenvaarasta.

Dramaattinen sähke: – Rajan 
takana operaation sodanjohto seu-
rasi hyvin huolestuneena prikaatin 
edesottamuksia. Repolan johto oli 
saanut tiedon edellispäivän tapah-
tumista 13.2. aamulla, jossa rapor-
toitiin muun muassa hiihtoprikaatin 
komentajan kaatuneen. Saadun tie-
don mukaan sähkeen sisältö poik-
kesi suomalaisten omasta tiedosta: 

– ”Neljä kilometriä Kosken län-
sipuolella klo 9.00 12. helmikuuta 
Dolinin prikaatia tulitti 200 hen-
gen vahvuinen vihollinen. Tappi-
ot: kuoli 30 henkeä, haavoittui 26 
henkeä. Dolin kuoli. Komentaa ko-
missaari Grishatshev. Komissaarin 
päätöksellä siirrytään yhdistymään 
54. Divisioonan kanssa. Lähettäkää 
lentokoneita hakemaan haavoittu-
neet. Ruokatarvikkeita on … vuo-
rokaudeksi”. 

Jatkuu lehden numerossa 
1/2019 maaliskuussa...

Väinö Mononen: Dolinin hiihtoprikaati (Osa 1)
Kuoleman kuriiri Kuhmossa
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Soduriproov sotilaspartiokisaan 
osallistui kolme suomalaispartiota 
Keski-Suomen reserviläispiiristä. 
Kilpailu järjestettiin Etelä-Virolai-
sen Viljandin pikkukaupungin lie-
peillä ja tapahtuman järjestelyistä 
vastasi paikallinen suojeluskun-
ta Sakala Malev. Keski-Suomesta 
osallistuttiin kilpailuun nyt toista 
kertaa peräkkäin.

Kilpailupaikalle Viljandiin saa-
vuttiin jo edellisenä iltana. Ensim-
mäisen kilpailupäivän aamuna tu-
tustuttiin kilpailussa käytettäviin 
aseisiin. Kuitattiin Kalashnikov-
rynnäkkökiväärit ja päästiin ampu-
maradalle aseiden kohdistukseen. 
Vaikka aseet olivatkin jo elämää 
nähneitä, olivat ne kuitenkin yllät-
tävänkin tarkkoja. Ampumaradal-
la käynnin jälkeen saimme useita 
tunteja aikaa valmistautua edessä 
olevaan 24 tuntia kestävään koi-
tokseen. Kilpailun tehtävänan-
nossa annettiin tilannekuva, jon-
ka mukaan partiot olivat joutuneet 
erilleen omista joukoista ja jääneet 
partioittain vihollisen selustaan. Se-
lustasta olisi suunnistettava omalle 
puolelle rastipisteitä noudattaen ja 
annetut tehtävät suorittaen. Sakala 

Malevin sotilaista muodostettujen 
vastaosastojen tehtävänä oli lisäk-
si yrittää tavoittaa reitillä eteneviä 
partioita, joita oli kaikkiaan yhdek-
sän. 

Kilpailu alkaa
Kilpailu käynnistyi kilpailupu-

huttelulla kuuden aikaan illalla. 
Partioiden jäsenten tiedot tarkistet-
tiin, jaettiin kilpailukartta sekä val-
koinen suljettu kirjekuori. Kartta ei 
sisältänyt mitään merkintöjä, lisäk-
si jaettiin kullekin kilpailijalle viisi 
elämäkorttia. Kortit tulisi luovuttaa 
vastustajalle yksi kerrallaan, mikä-
li vastaosasto pääsisi alle 30 metrin 
etäisyydelle tai saisi tunnistettavan 
kuvan partiosta. Jokainen mene-
tetty kortti toisi kolmenkymmenen 
minuutin lisäajan loppuaikaan. Ilta 
seitsemältä noustiin Unimog kuor-
ma-autoihin ja matka kohti tunte-
matonta määränpäätä alkoi. Noin 
kolmen vartin mittaisen mutkittele-
van ajon jälkeen autot pysähtyivät 
pienelle sorakuopalle. Alkoi pakol-
lisen kilpailuvarustuksen tarkas-
tus, johon kuuluivat reppu, muonaa 
vuorokaudeksi, juomavettä, pelas-

tautumisköysi, kompassi, ensiapu-
pakkaus ja vaihtovaatekerta. Kun 
lisäksi pakattiin mukaan muuta tar-
peellista, tuli repun painoksi noin 
viisitoista kiloa.

Ristisanalla alkuun
Puoli yhdeksältä kirjekuoret sai 

avata ja kilpailu alkoi. Ensimmäi-
seksi tuli ratkaista ristisanatehtävä, 
jonka pystyrivistä selvisi seuraavan 
rastin koordinaatit. Paperi sisäl-
si myös lähtöpaikan koordinaatit. 
Mikäli kahdek-santoista kysymys-
tä sisältänyt ristisana tehtävä olisi 
jäänyt selvittämättä, olisi seuraa-
van rastin koordinaatit tullut nou-
taa seitsemän kilometrin päästä. 
Onneksemme tälle lisälenkille ei 
yksikään partio joutunut.        Toi-
selle rastille tuli matkaa reilut viisi 
kilometriä ja se sisälsi kartan mu-
kaan varsin hankalakulkuisen joki-
laakson. Partio 3, Hietanen-Luos-
tarinen, päätti kiertää hankalan 
maaston pohjoisen kautta. Alkujän-
nitys teki etenemisestä erittäin va-
rovaista eikä esimerkiksi mukana 
olevia otsalamppuja partio uskal-
tanut käyttää. Varovasti edeten ja 

peitteistä maastoa hyödyntäen tai-
teiltiin pimeässä halki suurten pel-
toaukeiden ja ylitettiin jännityksen 
vallassa niiden keskellä kulkevia 
teitä. Isomman Viljandista etelään 
johtavan maantien laidassa kytät-
tiin pidempään odottaen liikenteen 
rauhoittumista ja sopivaa tien yli-
tys hetkeä. Vastaosaston toiminta 
osoittautui varsin aktiiviseksi.

”Nyt jäätiin kiinni”
Partion kuljettua muutamia ki-

lometrejä kärjessä edennyt Luos-
tarinen pysähtyi yllättäen. Suoraan 
edessä keskellä avointa peltoa erot-
tui pimeydestä kaksi liikkumatonta 
hahmoa. ”Nyt jäätiin kiinni”, Luos-
tarinen kuiskasi. Samassa hahmot 
säntäsivät matkoihinsa. Valkohän-
täpeurat olivat seuranneet partion 
etenemistä noin kahdenkymmenen 
metrin etäisyydeltä. Tilanne huvit-
ti mutta siihen liittyvä säikähdys 
muutti etenemisen entistäkin va-
rovaisemmaksi. Päätettiin epäillä 
kaikkea mahdollista vastaosaston 
toiminnaksi. Jokainen valonväläh-
dys rekisteröitiin ja paikka kier-
rettiin kaukaa. Useiden peltojen ja 
niiden sisällä olevien saarekkei-
den jälkeen lähestyimme toisen 
rastin koordinaatteja. Ennen vii-
meistä peltoaukeaa syttyivät yht-
äkkiä auton valot vain noin sadan 
metrin päässä vasemmalla. ” Huo-
masivatkohan?” aprikointiin hetki-
nen. Valot suuntau-tuivat kuitenkin 
tulosuuntaamme ja tultiin siihen tu-
lokseen että partiomme ei ollut pal-
jastunut.

Yllätyksiä pimeydessä
Saavuttiin toiselle tehtävärastil-

le. Englanniksi annetun tilanneku-
vauksen mukaan läheiseen taiste-
luhautaan oli osunut kranaatti-isku, 
jonka jäljiltä juoksuhaudassa ma-
kasi haavoittuneita. Tehtävänä oli 
selvittää haavoittuneiden tilanne 
ja hoidon kiireellisyys, sekä saada 
heidät paikalle ajavaan ambulans-
siin ilman lisävaurioita. Tehtävän 
hankaloittamiseksi yksi uhreista oli 
ehjänä säilynyt hysteerikko, joka 
yritti kaiken tavoin häiritä toimin-
taa. Tehtävä vaati ensiaputaitojen 
hallintaa ja nopeaa päätöksenteko-
kykyä. Reilussa kymmenessä mi-
nuutissa kaikki kolme uhria saatiin 

pois juoksuhaudasta ja nostetuksi 
paareilla ambulanssiin.

”Sonnin laidun”
Hyväksytyn suorituksen myö-

tä saatiin seuraavan rastipisteen 
koordinaatit. Pikaisen kartanluvun 
jälkeen havaittiin, että vaikka ras-
tille oli linnuntietä seitsemisen ki-
lometriä, tulisi reitti olemaan huo-
mattavasti pidempi. Rasti sijaitsi 
ison joen takana olevassa kummus-
sa ja joen ylityksen mahdollistava 
lähin silta sijaitsi kolmisen kilo-
metriä reitiltä pohjoiseen. Siirty-
män pituudeksi mitattiin myöhem-
min kaksitoista ja puoli kilometriä. 
Ei siis muuta kuin saapasta toisen 
eteen rivakkaan tahtiin ja parti-
on eteneminen jatkui pimeydes-
sä. Vastaan tuli nyt hakkuuaukeita, 
pieniä peltoja, metsäojia, kuusikko-
ja ja rämeitä. Parin tunnin etenemi-
sen jälkeen lähestyimme jokilaak-
soa, jonka molemmilla puolilla ar-
veltiin olevan valvonnan alla oleva 
tie. Viimeisen pellon reunassa yli-
timme paimenpojan. ”Toivottavas-
ti ei ole sonnin laidun” -aprikoitiin. 
Pellolla havaittiin liikettä ja vai-
meaa mölinää. Kuun tulessa esiin 
pilviverhon takaa havaitsimme 
olevamme hieholaitumella. Selän 
takana kymmenen metrin päässä 
seurasi monikymmenpäinen hieho-
lauma. Vauhti kiihtyi kuin itsestään 
hiehojen säestäessä kulkua. Eteen 
tulleen paimenpojan lanka antoi 
Luostariselle mojovan tällin.

Tultiin joen sillalle, missä tiedet-
tiin oltavan turvassa. Varosyistä sil-
lat oli rauhoitettu valvonnalta sata 
metriä rannasta. Heti sillan jälkeen 
hypättiin tien varren pensaikkoon 
turvaan ja muutamien puutarhojen 
läpi pääsimme sankkaan metsään, 
missä suomalainen sissi tuntee ole-
vansa turvassa. Kuu paistoi ja vii-
lenevän yön lämpötila oli siirtynyt 
pakkasen puolelle. Kello lähenteli 
neljää yöllä. Marssittiin halki kuu-
raisten rehukaalipeltojen kohti ta-
voitetta. Noin kilometri ennen ras-
tia päätettiin ottaa riski ja edetä pa-
risataa metriä isompaa tietä pitkin. 
Hietanen siirtyi kärkeen ja äänet-
tömästi edeten partio siirtyi tielle. 
Sadan metrin jälkeen partio äkkäsi 
tien vierestä istumasta kaksi hah-
moa, etäisyyttä ei ollut kuin viitisen 
metriä. ”Mitä pojat?” -kuului kysy-

mys tien penkalta. Toinen suoma-
laispartio Väisänen-Lahtinen siinä 
piteli taukoaan. Naurettiin hiljaa 
tilanteelle, vaihdettiin nopeat kuu-
lumiset ja jatkettiin äänettä matkaa 
pimeään metsään. Kolmas rasti oli 
sijoitettu jokivarren kumpuun, jon-
ne menevälle tielle vesi oli noussut 
lähes polviin saakka. Rasti oli jäl-
leen englanninkielinen, mutta ras-
tin pitäjät kovasti tutunnäköisiä. 
Keski-Suomen reserviläisten ras-
tilla tuli selvittää tuhoutuneelta vi-
hollispartiolta löytyneiden neljän 
viestin sisältö löytyneitä viestipe-
rusteita apuna käyttäen. Tehtävästä 
suoriuduttiin viidessä minuutissa ja 
lyhyen huoltotauon jälkeen matka 
jatkui.

Vastaosasto aktivoitui
Syyskuun viimeisen päivän aa-

mun sarastaessa partio lähestyi nel-
jättä ampumaradalla sijaitsevaa ras-
tia. Päivän valkenemisen myötä oli 
vastaosaston toiminnassa havaitta-
vissa selkeää tehostumista. Pysyt-
tiin visusti metsän sisällä, vaikka 
maasto oli paikka paikoin erittäin 
vaikeakulkuista. Muutaman pakol-
lisen pellon ylityksen yhteydessä 
huomattiin etäällä valvonta-autoja 
ja arveltiin vastaosaston toiminnan 
tiivistyvän ampu-marataa lähestyt-
täessä. Tämä arvio osoittautui oi-
keaksi. Tiellä oli vilkas liikenne, 
mikä asetti ylityspaikan valinnal-
le lisähaasteita. Edettiin varovasti 
tiheässä metsässä ampumaradalle 
johtavaa tietä kohden. Oli valittava 
mahdollisimman peitteinen maas-
tonkohta, jotta tien ylityksellä oli-
si onnistumisen edellytykset. Partio 
pääsi suojassa aivan tien viereen, 
kuulosteltiin hetki autojen ääniä 
ja tähystettiin tarkasti molempiin 
suuntiin mahdollisten väijytysten 
osalta. Muutamalla nopealla loi-
kalla oltiin onnistuneesti tien yli 
ja syöksyttiin metsän sisään kovaa 
vauhtia. Valvontalinjan ylitys on-
nistui.

Leveät valtojat pysäyttivät
Aivan ampumaradan rajalla tu-

likin sitten pysähdys. Rataa ym-
päröivät leveät valtaojat, joten oli 
palattava takaisin muutamia sato-
ja metrejä ja kuulosteltava jälleen 
ampumaradalle suuntautuvaa lii-

Kenttäkelpoisuus ja sotilastaidot tosi testissä
Soduriproov-sotilaspartiokilpailu Virossa syyskuussa

Partio 3, Hietanen-Luostarinen etenee aamun sarastaessa tulvan peittämällä metsätiellä.Matka kohti tuntematonta alkaa päättäväisin ilmein, vasemmalta Perttu Hietanen ja Jere Luostarinen.

Keski-Suomen reservin joukkueet lähdössä yön pimeyteen. Vasemmalta Panu Ikävalko, Kimmo Kai-
pia, voittaneen partion Karel Kuus, Raimo Lahtinen, Jesse Väisänen, Perttu Hietanen  ja Jere Luos-
tarinen.
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Everstiluutnantiksi
Louniala Pekka Johannes, Jyväskylä

Kapteeniksi
Honkanen Kimmo Olavi, Jyväskylä

Linninen Petri Juhani, Jyväskylä

Mäcklin Jani Petteri, Jyväskylä

Saarela Kari Tapani, Äänekoski

Yliluutnantiksi
Annala Juho Erkki Petteri, Jyväskylä

Hihnala Jarno Kalevi, Jämsä

Hyyrönmäki Jyrki Johannes, Äänekoski

Kieränen Harri Heikki, Kinnula

Kilpiäinen Vesa Matti, Jyväskylä

Kuha Heikki Sakari, Laukaa

Laitinen Jaakko Juhani, Jyväskylä

Mäcklin Toni Henri, Jyväskylä

Pöllänen Janne Juhani, Jyväskylä

Tiilikka Mika Petteri, Jyväskylä

Veistola Tuomas Tapio Manasse, Jyväskylä

Luutnantiksi
Hauru Teemu Petteri, Jyväskylä

Jatkola Marko Tapani, Jämsä

Kanniainen Panu Juhani, Jyväskylä

Karjula Juuso Matti Julius, Jyväskylä

Korhonen Jari Olavi, Jyväskylä

Korpi Jaakko Johannes, Jyväskylä

Koskinen Kalle Antero, Laukaa

Kunnas Heli Elina, Tampere

Käppi Sami Sakari, Jyväskylä

Könkkölä Minna Kristiina, Jyväskylä

Lahti Matti Paui Ilmari, Muurame

Lehtonen Joona Teri Tapio, Jyväskylä

Malkamäki Arto Mikael, Jyväskylä

Manneri Aarne Martin, Jyväskylä

Marttinen Jussi Akseli, Jyväskylä

Mieskolainen Joni Markus, Jyväskylä

Niemelä Antti Juhani, Jyväskylä

Niemi Mika Petteri, Jyväskylä

Oksanen Tero Tapani, Jyväskylä

Ollikainen Miikka Kalle Juhani, Jyväskylä

Pekkarinen Peetu Valtteri, Jyväskylä

Pelkonen Tero Antti, Laukaa

Pietiläinen Lauri Tuomas, Hankasalmi

Rein Mauno Tapani, Jyväskylä

Reito Aleksi Rafael Pekanpoika, Tampere

Sandell Niko Tatu Samuli, Jyväskylä

Sihvo Barranco Elias, Jyväskylä

Tikkanen Matti Juhani, Jyväskylä

Vuorenmaa Valtteri Mikael, Jyväskylä

Åkerla Jonne Tapio, Jyväskylä

Vänrikiksi
Hamo Mikael, Jyväskylä

Jäntti Ari Petteri, Uurainen

kennettä. Ojan varren tiheikköä 
pitkin partio eteni tietä kohden. Ai-
van viime tingassa kärjessä eden-
nyt Hietanen huomasi valkoisen 
auton katon pilkistävän tiheikön 
seasta. Matkaa oli ehkä kaksikym-
mentä metriä. Samassa kuultiin vi-
ronkielistä puhetta, kun vastaosas-
ton jäsenet keskustelivat vaimealla 
äänellä. Nyt oli pidettävä hermot 
kurissa. Muutaman minuutin pai-
kallaan olon jälkeen partio vetäytyi 
tulojälkiään pitkin taaksepäin ää-
rimmäistä varovaisuutta noudatta-
en. Ojanpenkalta huomattiin ojassa 
matala kohta, mistä syöksyttiin no-
peasti ojan yli ampumaradan puo-
lelle. Partion kiinnijääminen oli ol-
lut hiuskarvan varassa.

Ampuminen haasteellista
Neljäs rasti oli arvatenkin am-

muntarasti. Varmuuden vuoksi pu-
rimme ja puhdistimme maastossa 
likaantuneet aseet. Partiolle jaet-
tiin kaksikymmentä patruunaa, 
joilla oli osuttava pystyasennos-
ta viidenkymmenen metrin pääs-
sä maassa oleviin savikiekkoihin. 
Tehtävä osoittautui haasteelliseksi 
maan pölistessä kiekkojen ympäril-
lä. Tehtävän läpäisyyn olisi vaadit-
tu kahdeksan rikkoontunutta kiek-
koa kymmenestä, mikä ei partiol-
tamme onnistunut. Epäonnistuneen 
tehtävän johdosta oli seuraavan 
rastin koordinaatit noudettava noin 
kilometrin päässä olevalta postilaa-
tikolta. Parin kilometrin lisälenkin 
jälkeen reitti kääntyi länteen, kohti 

Viljandin kaupunkia. Edettiin met-
säisiä maastoja pitkin. Seudulla oli 
runsaasti merkkejä riistaeläimis-
tä. Erään pellon viereisellä met-
sittyneellä peltotiellä tuli pysäh-
dys. ”Villisika”: huikkasi kärjessä 
edennyt Luostarinen. Musta otus 
lähestyi samaa tien pohjaa. ”Susi-
koira tai koirasusi”: Hietanen vas-
tasi. Eläin pysähtyi noin kymme-
nen metrin päähän seuraten liikkei-
tämme hyökkäävässä asennossa. 
Partion jäsenet tarttuivat aseisiin, 
sovittiin että suden hyökätessä mo-
lemmat lyövät aseen perällä eläintä 
kalloon. Piinaavaa tilannetta kesti 
hetkisen, jonka jälkeen partio päät-
ti väistää. Viereiseltä pellolta vielä 
nähtiin eläimen seuraavan partion 
liikettä muutaman kymmenen met-
rin päässä. Todettiin että muutama 
kova patruuna toisessa lippaassa 
olisi ollut tarpeen. 

Psykologista vaikuttamista
Eteneminen jatkui viidettä rastia 

kohden. Kartan mukaan rasti sijait-
si aivan jokivarren sillan kupeessa. 
Pikku hiljaa talojen määrä ja asutus 
lisääntyi. Jokivarressa odotti Nais-
kodukaitsen naisten pitämä rasti. 
Tehtävänä oli tunnistaa viisi puu-
lajia ja viisi maustetta ja vain kak-
si virhettä sallittiin tehtävän läpäi-
syyn. Taas oli partiomme haettava 
seuraavat koordinaatit parin kilo-
metrin lisälenkin myötä. Kodukait-
sen naiset kyllä houkuttelivat ko-
vasti keskeyttämään, mikä tulkittiin 
henkisten voimavarojen testaami-

seksi. Enää ei luovutettaisi vaikka 
mitä tulisi eteen. Tähän mennessä 
oli taivalta takana noin kahdeksan-
toista tuntia. Kuudennella rastilla 
oli tehtävänä metsään kätketyn pst-
tykin työntäminen asemaan, saat-
taminen toimintakuntoon ja yhden 
kylmälaukauksen ampuminen noin 
sadan viidenkymmenen päässä ole-
vaan kuorma-autoon. Tehtävä on-
nistui hyvin ja tässä vaiheessa ker-
rottiin, että vastaosaston toimintaa 
loppuu Viljandin kaupungin rajalle. 
Loppumatkasta saatiin siis mars-
sia tiestöä pitkin kaupungin halki. 
Aina silloin tällöin saimme kan-
nustusta ohi ajavista autoista, mikä 
tuntui mukavalta ja antoi voimia 
viimeisille kilometreille.

MP-45 pysäytti kellon
Hieman ilta seitsemän jälkeen 

partio saapui viimeiselle rastille 
Sakala Malevin kasarmille. Teh-
tävänä oli koota pöydälle purettu 
ruotsalainen MP45-konepistooli ja 
ampua aseella kymmenen laukaus-
ta kellarin ampumaradalla. Viimei-
sen laukauksen jälkeen kellot py-
sähtyivät ja partion suoritusajaksi 
tuli kaksikymmentäkaksi tuntia vii-
sikymmentäseitsemän minuuttia. 
Vaativa suoritus oli takana ja edes-
sä palauttava sauna, jonka jälkeen 
uni maistui lähes vuorokauden kes-
täneen liikkeellä olon ja vaativan 
fyysisen suorituksen jälkeen. Kar-

tasta mitattiin kuljetuksi matkaksi 
reilut viisikymmentä kilometriä.

Voitto meni Viroon
Keski-Suomen reservin partiois-

ta maalin pääsi kaksi partiota, Hie-
tanen-Luostarinen sekä Kaipia-Ikä-
valko. Lopputuloksissa partioiden 
välinen aikaero oli vain seitsemän 
minuuttia. Vaikka partiomme suo-
riutuivat maaliin määräajassa ei 
kumpikaan partioista saanut hyväk-
syttyä suoritusta. Rasteilla saadut 
sakkominuutit sekä ylimääräiset 
postilaatikkokilometrit kuluttivat 
aikaa sen verran runsaasti, että lop-
puaika painui hieman yli kahden-
kymmenenneljän tunnin aikarajan. 
Kilpailun voitto meni Viron tiedus-
telupataljoonan nuorille sotureille.

 Mainio tapa hoitaa 
yhteistoimintaa

Soduriproov-partiosuunnistus-
kilpailu on erinomainen esimerkki 
Keski-Suomen reserviläispiirin ja 
Sakala Malev -suojeluskunnan vä-
lisestä käytännön yhteistyöstä. Re-
serviläisemme pääsevät testaamaan 
ja kehittämään taitojaan vieraassa 
ympäristössä ja vieraalla kielellä. 
Kilpailu myös testaa reserviläisen 
kenttäkelpoisuutta tavalla, jonka 
kokemukset painuvat lähtemättö-
mästi mieleen.

Huopana Tuomas Eerik, Jyväskylä

Häyrynen Tuomas Esko Johannes, Jyväskylä

Itkonen Asko Ilari, Laukaa

Karppinen Pekka Antero, Jämsä

Kivelä Sami Petteri, Hankasalmi

Korajoki Timo Petteri, Äänekoski

Kuha Mikko Aleksanteri, Jyväskylä

Könkkölä Henri Juhani, Jyväskylä

Lonka Aleksi Johannes, Jyväskylä

Mäenpää Anssi Juhani, Saarijärvi

Mäkiaho Teemu Markus, Jyväskylä

Pajala Juha Jarno, Jyväskylä

Puhakka Olli-Pekka, Jämsä

Rantala Otto Tuomas Valtteri, Jyväskylä

Ruuska Juho Oskari, Äänekoski

Salminen Mika Henrik, Jämsä

Tenhunen Juho-Pekka, Viitasaari

Timonen Tommi Antti Ilmari, Jyväskylä

Utter Kimmo Tapani, Jyväskylä

Äyräväinen Henry Toivo Johannes, Jämsä

Kersantiksi
Arffman Sakari Ilpo Johannes, Jyväskylä

Argillander Raino Olavi, Jyväskylä

Auvinen Teemu Antti, Jyväskylä

Sotilasmestariksi
Löfman Tomi-Pekka, Jyväskylä

Repo Jari Jukka, Jämsä

Ylivääpeliksi
Kakkonen Pasi Tapani, Jyväskylä

Nousiainen Jukka Tapio, Äänekoski

Vääpeliksi
Altti Jyrki Antero, Jyväskylä

Hartonen Juuso Kalervo, Jyväskylä 

Hietanen Mikko Pavali, Jyväskylä

Launis Esa Juhani, Muurame

Leskinen Jyrki Mikael, Jyväskylä

Liimatainen Miikka Jarno Mikael, Jyväskylä

Maahi Jani Mikael, Jyväskylä

Myllynen Matti Mikael, Jyväskylä

Puttonen Tuomas Olavi, Jyväskylä

Ylikersantiksi
Aho Mika Ilmari, Laukaa

Ahonen Petri Johannes, Laukaa

Ala-Kasari Samuli Ilkka Juhani, Jyväskylä

Hartman Janne Kalevi, Jyväskylä

Hertteli Jukka Matti, Kivijärvi

Hintikka Anssi Henrik, Jyväskylä

Humppi Simo Kimmo Vihtori, Jyväskylä

Reitinvalinta käynnisssä otsalamppujen valossa.

Voittajajoukkue Karel Kuus ja Hannes Helk on saapunut Keski-
Suomen reserviläisten rastille. Vasemmalla Pertti Anttinen ja kes-
kellä Pertti Salminen. Toinen vasemmalta virolainen järjestäjä.

Teksti: Perttu Hietanen
Kuvat: Esko Soini

Upseerit

Backman Jarmo Martti Juhani, Hankasalmi

Glad Tuo Taavetti, Jyväskylä

Halttunen Joni Juha Tapani, Joutsa

Heiskanen Janne Petteri, Äänekoski

Heiskanen Matti Erkki Juhani, Jyväskylä

Hintsa Niklas Asser Joonatan, Jyväskylä

Hytönen Rivero Juha Kristian Samuel, Jyväskylä

Hänninen Joni Markus Ensio, Jyväskylä

Ijäs Mikko Tapani, Jyväskylä

Jauhiainen Petri Olli Kalervo, Jyväskylä

Juntunen Tero Petteri, Multia

Juusela Lauri Kalevi, Jyväskylä

Kallio Markus Oskari, Jyväskylä

Kiiskinen Krista Laura Inkeri, Jyväskylä

Kivelä Johanna Henriikka, Muurame

Kolkkinen Alex Kasper, Kotka

Koskinen Henri Petteri, Viitasaari

Kulmala Teemu Matias, Saarijärvi

Kunelius Olli Matias Karinpoika, Saarijärvi

Kymäläinen Ville Valtteri, Heinola

Kyrönlahti Martti Sakari, Laukaa

Laitila Tuomo Olavi, Jyväskylä

Lamberg Tommi Petteri, Jyväskylä

Lappalainen Panu Risto Tapani, Jyväskylä

Luomala Timo Miika, Jyväskylä

Mainio Jesse Oskari, Jyväskylä

Malmberg Jimi Artturi, Jyväskylä

Manninen Aleksi Eemil, Jyväskylä

Markkula Hemmo Jalmari, Jyväskylä

Matilainen Ilpo Sakari, Jyväskylä

Melgin Pekka Osakri, Jyväskylä

Nekkula Timo Yrjö Olavi, Jyväskylä

Niinimäki Lassi Santeri, Jyväskylä

Niutanen Toni Kristian, Jyväskylä

Nyrönen Santeri Otto Ilmari, Saarijärvi

Närhi Minna Karoliina, Jyväskylä

Pellikka Veli-Matti, Jyväskylä

Pulkkinen Jori Rikhard, Jyväskylä

Pääkkönen Petri Lauri Oskari, Jyväskylä

Pöntinen Mikko Juha Kalervo, Äänekoski

Rajala Matti Johannes, Jyväskylä

Rasi Tommi Iisakki, Jämsä

Reijonen Timo Juhani, Jyväskylä

Rekonen Erno Mikael, Jyväskylä

Ristiharju Toni Kristian, Jyväskylä

Ryynänen Janne Antero, Jyväskylä

Saari Timo Petteri, Muurame

Siekkinen Eero Johannes, Pihtipudas

Simpura Simo Petteri, Jyväskylä

Somerkoski Petrus Alfred, Jyväskylä

Starck Esa Pekka, Jyväskylä

Talvitie Timo Tapio, Uurainen

Teeriaho Janne Yrjänä, Keuruu

Tolmunen Eija Tuulikki, Jyväskylä

Tuderus Juuso Tuomas, Jyväskylä

Tuomi Aleksi Sakari, Jämsä

Tyrväinen Samuli Miika Matias, Jyväskylä

Vainio Kevin Michael Oskari, Jyväskylä

Venäläinen Katri Anniina, Jyväskylä

Vesalainen Vilppu Heikki Hermanni, Jyväskylä

Virtanen Juho Aleksanteri, Jyväskylä

Virtanen Oula Joakim, Jyväskylä

Alikersantiksi
Halonen Jani Petteri, Jyväskylä

Haustola Mika Tapani, Äänekoski

Hirsimäki Antti Mikko Juhani, Laukaa

Hirvonen Joni Matti, Jyväskylä

Häkkinen Tero Ensio, Jyväskylä

Kaikkonen Pauli Tapio, Äänekoski

Kallinen Rauli Joona Erik, Jyväskylä

Kemppainen Jani Sakari, Jämsä

Kuitunen Timo Mikael, Jyväskylä 

Lillstrang Sami Petteri, Karstula

Minkkinen Mika Allan, Toivakka

Palonen Niko Mikko Tapio, Karstula

Sahinen Janne Antero, Jyväskylä

Yli-Olli Mikko Johannes, Jyväskylä

Korpraaliksi
Ahonen Keijo Henrik Kalervo, Jyväskylä

Anttila Satu Kaarina, Konnevesi

Hautamäki Juha Petteri, Jyväskylä

Kaunistoinen Anttti Juhani, Kuhmoinen

Kemppainen Kalle Juhani, Jyväskylä

Koivisto Mikko Tapio, Viitasaari

Liimatainen Tuomo Johannes, Jyväskylä

Liivenkorkee Joona Juhani, Kuhmoinen

Mäkinen Mikael Olavi, Jyväskylä

Nieminen Joonas Ville Tapani, Jyväskylä

Niininen Miiro Markus, Jyväskylä

Pikkarainen Jarkko Juhani, Jyväskylä

Pirinen Antti Oskari, Laukaa

Rautiainen Juho-Matti Olavi, Jyväskylä

Reponen Markku Antero, Jyväskylä

Rossi Juho Antti, Jyväskylä

Salonen Juha Markus, Jyväskylä

Sankari Niki Valtteri, Jyväskylä

Seppälä Martti Antero, Jyväskylä

Säynätmäki Joni Markus Tapani, Jyväskylä

Tenhunen Tuukka Tapani, Joutsa

Tilli Matias Aleksi Johannes, Jyväskylä

Uutela Teijo Antero, Jämsä

Ylirajajääkäriksi
Ikäheimonen Otto Oskari, Jyväskylä

Katainen Kari Matias, Jyväskylä

Saarento Kaarlo Johannes, Jyväskylä 

Aliupseerit

Sotilasarvoihin 
ylennykset:

Reserviläisten ylennyksissä yksi everstiluutnantti 6.12.2018

Aluetoimisto järjesti reserviläisten ylentämis- ja palkitsemistilai-
suuden Jyväskylän Yliopiston Agoran tiloissa. Juhlayleisö seuraa 
ohjelman etenemistä.

Sotilasarvoihin ylennettyjen ryhdikäs rivi Agorassa.

Satavuotiaan Puolustusvoimien itsenäisyyspäivänä 
Keski-Suomen Maanpuolustaja -lehti 

onnittelee kaikkia sotilasarvoihin ylennettyjä ja kunniamerkeillä 
palkittuja!



Keski-Suomen Maanpuolustaja4/2018 11

JRU RUUTU

6.12.2018 palkittuja

Reserviläisliiton kultaiset ansiomitalit: 
Kauko Ikäheimonen (vas.), Jouko Mantila ja Veijo Mononen. 

Veteraanivieraiden joukossa oli 100 vuotias Heikki Isännäinen 
Jämsästä. Kapt Toni Pelho (vas.) ja evl evp Jukka Kentala
palkittiin Reserviläisliiton hopeisilla ansiomitaleilla.

Ylennystilaisuuden kuvat:Tapio Paappanen

Puolustusvoimat 100 vuotta 
-juhlavuosi on loppusuoralla. Tä-
hän vuoteen on mahtunut monen-
laisia poikkeuksellisia tapahtumia, 
joista olemme saaneet nauttia to-
teuttajina ja vieraina. Toivon Puo-
lustusvoimat ja Suomi 100 -juhla-
vuosien tapahtumiin tehdyn yhteis-
työn jatkuvan myös tuleville vuo-
sille. Suurien asioiden jälkeen tu-
lee tilaa paikallisten teemojen esiin 
tuontiin. Tämä on meidän yhdistys-
ten ja jäsenten mahdollisuus jatkaa 
tapahtumien toteuttamista entistä 

voimakkaammin val-
tiovallan ja puolus-
tusvoimien siirtyessä 
vetovastuusta tukijoi-
den rooliin.

Jyväskylän Reser-
viupseerit kokoon-
tuivat syyskokouk-
seen Keski-Suomen 
Osuuspankkiin 22.10. 
Pankinjohtaja Juha-
na Jacksen kertoi jä-
senistölle pankkilii-
ketoiminnan kehit-
tymisestä sekä digi-
talisaation tuomista 
mahdollisuuksista ja 
haasteista henkilöasi-
akkaille. Syyskoko-
us hyväksyi esitetyt 
vuoden 2019 toimin-
tasuunnitelman ja ta-
lousarvion. Yhdistyk-
sen puheenjohtajana 
2019 jatkaa allekir-
joittanut. 1. varapu-

heenjohtajaksi valittiin Janne Ju-
karainen ja 2. varapuheenjohtaja-
na jatkaa Pekka Tamminen. Halli-
tuksen jäsenet vuodelle 2019 ovat 
Jarmo Siltanen, Santeri Heinonen, 
Anssi Matilainen, Oskari Kettinen, 
Henri Saari, Aki Imppola ja Arttu 
Takala.

Vuoden 2019 toiminta jatkuu 
pääpiirteittäin edellisien vuosien 
raamien mukaisesti. Toimintamuo-
doista eniten jäseniä toimintaan ve-
tävä on ammunta. Talvivuorot Jy-

väskylän Graniitissa jatkuvat kes-
kiviikkoisin huhtikuun loppuun. 
Kesän 2019 vuorot Jyväskylän va-
ruskunnan radoille Tikkakoskelle 
ovat anottu ja ne tullaan toteutta-
maan myönnettyjen aikojen poh-
jalta. Ammuntaan päätettiin myös 
panostaa kalustoa lisäämällä ja uu-
simalla. Vuonna 2019 hankitaan 
ekoaseyksikkö tukemaan jäsenis-
tön ampumaharjoittelua sekä jäsen-
rekrytointia. Muodostamme tälle 
kalustolle ns. ekoase-partion huo-
lehtimaan kaluston ylläpidosta ja 
esittelyistä eri tapahtumissa. Mikä-
li olet kiinnostunut tästä, ilmoittau-
du puheenjohtajalle tai ampumaup-
seerille. Tavoitteenamme on saada 
yhä useampi jäsenistämme osal-
listumaan ampumatapahtumaan ja 
suorittamaan samalla ns. prosentti 
ammunta vuoden 2019 aikana. 

Kenttäkelpoisuuden ylläpito on 
meidän kaikkien reserviläisten vel-
vollisuus. Kuukausittaiset marssi-
harjoitukset jatkuvat jälleen. Sopi-
va tavoite kunnon mittaamiselle on 
Jyväskylään kotiutunut Kesäyön 
marssi elokuussa. Kevään aikana 
järjestetään kenttäkelpoisuus uinti 
Aalto Alvarissa. Muita tapahtumia 
tullaan suunnittelemaan yhdessä 
piirin kenttäkelpoisuustoimikun-
nan kanssa. Lue tapahtumien ai-
kataulut jäsentiedotteista ja yhdis-
tyksen Facebook ja web-sivuilta. 
Marssiharjoitukset ja useimmat 
muutkin tapahtumat tulevat ole-
maan avoimet kaikille reserviup-
seereille ja reserviläisille.

Jouluaaton kunniavartioon on il-
moittautunut kiitettävästi jo kolme 
partiota, erinomaista! 2019 tapah-
tumiin tarvitaan edelleen lipunkan-
tajia yhdistyksen ja piirin lipuil-
le sekä kunniavartiomiehiä. Nämä 
tehtävät ovat oiva tilaisuus lyhen-
tää kunniavelkaa veteraaneillem-
me. Perinneasioiden ohella olem-
me avoimia uusille toimintamuo-
doille ja toimijoille. Erityisesti re-
serviupseerinaiset ja nuoret upsee-
rit olette yhtä tervetulleita mukaan 
toimintaan kuin kaikki muutkin 
jäsenet. Ottakaa yhteyttä hallituk-
semme jäseniin niin suunnitellaan 
yhdessä polku mukaan toimintaan 
ja uusia toimintamuotoja ajan hen-
gen mukaan.

Omasta ja koko yhdistyksen hal-
lituksen puolesta tahdon kiittää jä-
seniämme kuluneesta toimintavuo-
desta ja toivottaa teille kaikille rau-
haisaa joulua läheisimpienne kans-
sa sekä menestyksekästä tulevaa 
vuotta 2019.

Mika Pakkanen
Puheenjohtaja
Jyväskylän Reserviupseerit ry

Rauhaisaa joulua reserviupseerit ja maanpuolustusväki

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

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

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

– Vakaasti väylällä –

 

www.sata-pirkanpainotalo.fi

PIRKANMAAN LEHTIPAINO OY
SATA-PIRKAN PAINOTALO OY

Taksikyydit ja tilausajot tarpeesi mukaan aina
50-paikkaiseen linja-autoon asti.

Myös pyörätuoli- ja paarikuljetukset.

www.jousmaki.fi

Uusi koti, hyvä sijainti. 
Mukava elämä vakiona.

YIT Asuntomyynti, Jyväskylä, Mia Hietala p. 050 539 3188, 
Minna Rahkonen p. 050 390 1935, Johanna Tulla 

p. 040 537 2730, yit.fi/asunnot

KOTEJA JÄRJELLÄ JA TUNTEELLA

yit.fi/asunnot

Vapauden ristin ritarikunta

3.lk:n vapaudenristi
Varatuomari Martti Porvali

4.lk:n vapaudenristi
miekkoineen
Toiminnanjohtaja Timo Hakala

Reserviupseeriliitto
Pronssinen ansiomitali
Kauko Ikäheimonen

Reserviläisliitto
Kultainen ansiomitali
Ikäheimonen Kauko, Viitasaari
Mantila Jouko, Keuruu
Mononen Veijo, Äänekoski

Hopeinen ansiomitali
Hämäläinen Timo, Jyväskylä
Krats Matti, Jyväskylä
Rautionaho Seppo, Jyväskylä
Santaniemi Jussi, Keuruu
Kentala Jukka, Jyväskylä
Könkkölä Pekka, Jyväskylä
Pelho Toni, Jyväskylä

Pronssinen ansiomitali
Arpiainen Markku, Joutsa
Luoma Jouko, Keuruu
Niinijärvi Risto, Haapamäki
Riipinen Markku, Joutsa
Tyvimaa Jarkko, Pihtipudas
Viitanen Ari, Haapamäki

Jalkaväen ansioristi
Koivisto Pasi, Jyväskylä

      Säätiön mitali n:o 39 
      Tapio Paappanen Ky

Keski-Suomen 
Maanpuolustussäätiö rs
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Jyväskylän Maanpuolustusnaiset
Maanpuolustusnaisten Liiton Keski-Suomen piirin jäsenyhdistysten esittelyssä

Seuraa toimintaamme
Jyväskylän maanpuolustusnaiset

Lottia tähyilemässä viholliskoneita Kiihtelysvaarassa 1941.07.08, 
Erkki Lönnberg, SA-kuva 20238. 

 NAINEN
sunnuntaina 10.3.2019 klo 13  

Suomen Ilmavoimamuseolla
Tikkakoskentie 125, 41160 Jyväskylä

Jyväskylän Maanpuolustusnaisten järjestämä viides Sisu-
kas Nainen johdattelee aiheeseen "naiset ja ilmapuolus-

tus – eilen, tänään ja huomenna". 
Ohjelma julkaistaan helmikuussa  

www.ksmaanpuolustaja.fi  -> maanpuolustusnaiset

Linja-autollinen keskisuoma-
laisia maanpuolustushenkisiä 
naisia osallistui Maanpuolus-
tusnaisten Liitto Keski-Suomen 
piirin 19. syyskuuta järjestä-
mälle retkelle Eduskuntatalolle 
ja Lottamuseoon. Mukana oli 
maanpuolustusnaisia, sotilas-
kotisisaria ja lottaperinneyh-
distyksen jäseniä.

Matka alkoi aamuhämärissä 
Keuruulta, josta bussin kyytiin 
keuruulaisten lisäksi nousivat 
kaukaisimmat lähtijät. Jyväsky-
län Harjun tilausajopysäkiltä läh-
dettäessä bussi oli jo hyvin täynnä 
naisenergiaa ja iloista puheensori-
naa. Vaajakosken pysäkiltä nousi-
vat viimeiset matkalaiset kyytiin.

Päivän ohjelman ja aikataulun 
yhteensovittamisessa korvaama-
ton apu oli eduskunta-avustajana 
toimiva Eeva Harjula Jyväskylän 
maanpuolustusnaisista. Eduskun-
tatalon esittely, kansanedustajien 
tapaaminen ja vieläpä täysistun-
non seuraaminen saatiin vaivat-
tomasti nivoutumaan toimivaksi 
kokonaisuudeksi. 

Menomatkan aikana Eeva 
Harjula kertoi omasta työstään 
eduskunta-avustajana.  

Eduskuntataloon tultaessa en-
simmäisenä oli turvatarkastus. 
Sen jälkeen jakauduimme kah-
teen ryhmään ja oppaiden joh-
dolla tutustuimme eduskuntata-
lon sisätiloihin. 

Eduskuntatalon esittelytekstis-
sä lukee, että eduskuntatalo on 
kokonaistaideteos.  Tuohon lau-
sumaan oli helppo yhtyä. Usealle 
ryhmästämme tämä oli ensim-
mäinen vierailu eduskuntataloon. 
Rakennuksen arkkitehtuurin li-
säksi arkkitehti Sirén suunnitteli 

itse tärkeimpiin tiloihin kalusteet 
ja valaisimet, joten myös valtio-
salin sohvat ja nojatuolit ovat hä-
nen piirtämiään. Salin klassiset 
kristallikruunut ovat hopeoitua 
messinkiä ja suomalaista kris-
tallia. Hienostuneen ilmapiirin 
kruunasi tyylikäs värimaailma. 
Maamme eduskunnalla on upeat 
puitteet säätää lakeja ja päättää 
valtion talousarviosta.

Opastetun kierroksen jälkeen 
meille oli varattu tunti aika 
kansanedustajien tapaamiseen. 
Tilaisuutta emännöi Eeva Har-
julan päämies keskisuomalainen 
kansaedustaja Anne Kalmari.  
Tapaamisen aluksi saimme ko-
kea iloisen yllätyksen, sillä meille 
tarjoiltiin kahvit ja kahvileipänä 
ruisleipää. Tyytyväisin mielin 
nautimme tarjoiluista samalla 
kun kiireiset kansaedustajat esit-
telivät parhaillaan käsiteltävinä 
olevia asioita. 

Ensimmäisen puheenvuoron 
piti  puolustusvaliokunnan jäsen, 
kasanedustaja Mikko Savolainen 
Ähtäristä. Seuraavaksi kuulimme 
tuoretta kansanedustajaa Riitta 
Mäkistä Jyväskylästä. Ja viimei-
senä meille puhui ja vastaili kysy-
myksiimme tapaamisen emäntä 
Anne Kalmari. 

Ryhmästämme esitettiin kysy-
myksiä työeläkkeiden verotukses-
ta, jehovantodistajien varusmies-
palveluksesta sekä paikallisesti 
kiinnostavasta Jyväskylän varus-
kunta-alueen aitauksesta.

Kansanedustajien tapaamisen 
jälkeen kävimme lounaalla lähei-
sessä ravintolassa, jonka jälkeen 
palasimme seuraamaan eduskun-
nan täysistuntoa. Puhemiehen 
pöydän takana istui tuttu Jyväs-
kyläläinen eduskunnan I varapu-
hemies Mauri Pekkarinen. Kes-
kisuomalaiset olivat iltapäivän 
istunnossa kiitettävästi paikalla 

Jyväskylän maanpuolustus-
naisten syyskokous pidettiin 
16.10.2018 Jyväskylän varus-
kunnan Hiljaisessa huoneessa. 
Kokouksessa käsiteltiin sääntö-
määräiset asiat. 
Yhdistyksen hallituksen uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin Tiina 
Ronkainen ja varapuheenjohta-
jaksi Helena Harska. 

Hallituksen jäseniksi valittiin 
Anja Miettinen, Anne-Marie 
Pelkonen, Marja-Leena Aa-
pakari, Pirkko Tainio ja Päi-
vi Häkkinen.

Jyväskylän maanpuolustusnais-
ten pitkäaikainen rahastonhoi-
taja ja Naisten Valmiusliiton 

Keski-Suomen alueneuvottelu-
kunnan toiminnassa aktiivisesti 
mukana ollut Anita Korhonen 
huomioitiin 15.12. Tikkakosken 
koulutuspaikan vuosipäiväjuh-
lassa Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen hopeisella ansiomital-
lilla tunnuksena ansiokkaasta 
toiminnasta vapaaehtoisen maan-
puolustuskoulutuksen hyväksi.

Samassa tilaisuudessa huomioi-
tiin myös Äänsesseudun Maan-
puolustusnaisten puheenjohtaja 
Tarja Maukonen MPK:n Rau-
taisella ansiomitallilla työstään 
vapaaehtoisen maanpuolustus-
koulutuksen hyväksi.

Valintoja ja 
huomionosoituksia

Tulossa

Puolustusvoimat – 
100 vuotta valmiutta

Puolustusvoimat täytti tänä vuon-
na 100. Juhlavuosi huipentui Val-
takunnalliseen itsenäisyyspäivän 
paraatiin päämajakaupungissa 
Mikkelissä 6.12.2018. Paraatiin 
osallistuvia joukkoja oli kaikista 
puolustushaaroista, Maanpuo-
lustuskorkeakoulusta, Rajavar-
tiolaitoksesta, sekä veteraani- ja 
maanpuolustusjärjestöistä. Jyväs-
kylästä oli mukana neljä maan-
puolustusnaista Maanpuolus-
tusnaisten Liiton osastossa, jota 
johti liiton puheenjohtaja Mervi 

ja oli äärimmäisen kiinnostavaa 
seurata edustajien lähetekeskus-
telua.

Täysistunnosta kiirehdimme 
bussille ja suuntasimme kohti 
Tuusulaa ja Lottamuseota. Mu-
seossa tutustuimme Evakkotiellä 
–näyttelyyn ja kuulimme esitte-
lyn museon toiminnasta. Nau-
tittuamme muonituslotan  mai-
tokakkukahvit oli aika suunnata 
kohti Keski-Suomea.

Bussissa jatkui vilkas keskuste-
lu. Päivä oli pitkä, mutta bussissa 
oli tyytyväisiä matkalaisia palaa-
massa kohti Keski-Suomea. Eri-
tyisen ilahduttavana koettiin se, 
retki yhdisti samanhenkisiä eri 
järjestöjen jäseniä ja oli riemul-
lista tavata vanhoja tuttuja sekä 
luoda uusia tuttavuksia.

– Leena Hietala
piirin puheenjohtja

Liimatainen. Paraatikatselmus-
ta Mikkelin torilla ja ohimarssia 
Maaherrankadulla oli polisiin 
antamien tietojen mukaan ker-
tynyt seuraamaan noin 15.000 
katsojaa. Maanpuolustusnaisten 
Liiton osasto marssi viimeisenä 
jalankulkevana osastona ennen 
Maanpuolustusjärjestöjen lip-
pulinnaa. Kirkas aurinkoinen 
sää ja pikkupakkanen suosivat 
marsijoita.  – Oli huikea koke-
mus, totesi yksi marssijoistamme!

Maanpuolustusnaisten Liiton osasto saapumassa  Mikkelin torille valtakunnallisen itsenäisyyspäivän paraatikatselmukseen. Maanpuolustusnais-
ten osastossa oli naisia mm. Mikkelistä, Kouvolasta, Pieksämäeltä, Varkaudesta ja Jyväskylästä. Kevyt harjoittelu Karkialammella ja siitä sitten 
linja-autokuljetuksella Mikkelin keskustaan ja ohjelman mukaiseen toimintaan. Saapumisemme torille ikuisti Jouko Liikanen.
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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
Koulutuspäällikkö Ahti Piikki, puh. 040 561 5774; ahti.piikki@mpk.fi 

1. Puolustusvoimien tilaama koulutus (VEH)

KURSSIN AJANKOHTA KURSSI PAIKKA

15. - 17.02.2019 Kohteensuojauskurssi 1 Tikkakoski

15. - 17.02.2019 Talvitoimintakurssi Tikkakoski

06.- 08.04.2019 Virka-apukurssi Tikkakoski

26. - 28.04.2019 Aluevalvontaharjoitus Tikkakoski

25. - 26.05.2019 Ase 1 Keuruu

25. - 26.05.2019 Maakuntakomppanian VBS-taistelu Tikkakoski
               

2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

09.01.2019 TIKOPA suunnitelutilaisuus 1/2019 Tikkakoski

17. - 19.01.2019 Utria 2019 Sotilaspartiokilpailu Viro

25. - 27.01.2019 Viestikurssi 1 Tikkakoski

26.01.2019 Henkilösuojsuakurssi Tikkakoski

08. - 10.02.2019 Maanpuolustusnaisten liittohallitus 2018 Tikkakoski

15. - 17.03.2019 Sissiradistikurssi Tikkakoksi

29. - 31.03.2019 Jaak Kärnerin muistokilpailu Viro

12. - 15.04.2019 Kevät-Luonetti Tikkakoski
 

TIKKAKOSKEN KOULUTUSPAIKAN KURSSITARJONTA  TAMMIKUU 2018 - TOUKOKUU 2019
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.

3. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU)

12.01.2019 Hygienia-passikurssi, Norssi Jyväskylä

27.01.2019 Tammisunnuntain kansalaisjuhlan Jyväskylä

14. -15.02.2019 Snow Survival -opiskelijan selviytymiskurssi Jyväskylä

15. - 17.02.2019 YKSV 1-3 ja YKSP 21-22 Tikkakoski

13.03.2019 Talvisodan päättymisen muistotilaisuus Jyväskylä

05.- 06.04.2019 Kevätretki ”Mies kanssa” 2019 Tikkakoski

06. - 07.04.2019 Faitterit-soittokunnan soittokurssi Tikkakoski

10. - 11.05.2019 Arki turvalliseksi Muurame Muurame

16. - 17.05.2019 Arki turvalliseksi Isohiekka Keuruu

  
                

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, 
 

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

KEVÄTKOKOUSKUTSU

Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry:n 

kevätkokous Palvelutalo Telkänpesässä, 

Telkäntie 2, 

keskiviikkona 6.2.2019 klo 18.00

Tervetuloa!

www.savotta.fi
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www.innohouse.fi

Talonrakennus • Rakennustuoteteollisuus • Infra • Talotekniikkateollisuus 
• LVI-tekninen urakointi • Pinta • www.rakennusteollisuus.fi

www.yrityskehitys.com

Juhlat ja kokoukset maalaismaisemassa 
Luonnonmukaisesti kasvatettua naudanlihaa

Majoitusta rauhallisissa rantamökeissä ja piha-aitoissa
  taipaleen.luomutila@nic.fi      www.taipaleentila.com     014 856 316

Ajat muuttuvat. Helpommiksi. 
Lataa tunnuslukusovellus puhelimeesi, niin avaimet pankkipal-

veluihin 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

MAKUNAUTINTOJA
monipuolinen ravintolamaailma

TANSSIT NELJÄNÄ ILTANA VIIKOSSA
sekä Apollo Barissa karaokea

 
 

LÄHELLÄ
vain 25 min. Jyväskylästä!

POLSKI KYLPYLÄSSÄ
aina majoituksen yhteydessä

PEURUNKA.FI
PEURUNGANTIE 85, LAUKAA

HIKOILE,
HYMYILE,
HULLAANNU!

Keulink palvelee yrityksen 
kaikissa vaiheissa

0400 342 915
Ota yhteyttä!eCenter (3. kerros)

Keskusaukio 3, 42700 KEURUU
www.keulink.fi

Palveluksessasi: Jukka, Ritva ja Leila

Palveleva automaatiokaupan ammattilainen

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

VALTRA-JÄLLEENMYYJÄSI
AGCO Suomi Oy, agcosuomi.fi

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

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

KOTIMAINEN
TJ-Katsastus.fi

24/7 autopesu Muuramessa
MYÖS SUURTEN PAKETTIAUTOJEN PESUT



Keski-Suomen Maanpuolustaja4/2018 15

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

• www.vaihtoautot.net

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

Kameravalvonta

Kiinteistön etäkäyttö

Hälytyspalvelut

Call Center

Palvelukeskus

KAKKONEN-YHTIÖT

www.tietoakseli.fi

Ahjokatu 12, Jyväskylä, Puh. 020 792 4400

midare.fi

LAITTEET, LIITTYMÄT, 
OHJELMISTOT JA TIETOTURVA 
PALVELLEN –  JO 33 VUOTTA.

Kokonaisvaltainen 
ICT-ratkaisujen palvelutalo

Asuminen, rakentaminen ja ympäristö,
Oikeudenkäynnit,

Perhe- ja perintöoikeus,
Konkurssimenettelyt

AA Elina Saari, AA Johanna Toiviainen, OTM Eero Urtti

www.urtti.fi
p. 050 336 93 26
asianajo@urtti.fi

 .otnesA
 !aalhuj aj aekra äävyH

 .opeL
 no assioisasutuukav aj -ikknap inappmuk nesiälivreseR

imous-iksek/fi.po  0050 0010 ulevlapnilehuP PO .
 !naatadhoK .61-01 al aj 22-8 ep-am nisikra )mpm/mpp(

ALASINKATU 1-3
40320 JYVÄSKYLÄ

P. 010 328 2880
www.grafitatu.fi

“Kun haluat painoapua tarvitset Grafitatua!
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- Tilaisuus järjestettiin naisille, 
jossa voi nauttia rauhassa aamiaista 
normaalista aamuarjesta poiketen, 
kertoi Pirjo Kunnari. Hän on tuonut 
aamiaisidean Lapualta Keski-Suo-
meen. Pohjanmaalla hengellisyys 
on korostuneempaa kuin muualla 
ja tilaisuudet ovat siellä koonneet 
yhteen jopa yli 100 osallistujaa. 
Tikkakoskelle ravintola Luonet-
tiin kokoontui 1.12. vajaa kolme-
kymmentä naista nauttimaan aa-
miaisesta ja muusta informaatiosta, 
joita tarjosivat sotilaspastori Janne 
Huikko, kapteeni Laura Kaalikos-
ki ja upseerioppilas Roosa Ryymin.

Upseerioppilas Ryymin on pa-
rasta aikaa reserviupseerikurssilla, 
jota on takana neljä viikkoa. Hänel-
lä on takanaan urheilijan uraa mm. 
hiihdosta ja mäkihypystä, jossa hän 
on hypännyt sellaisia 60-70 metrin 
hyppyjä. Lieneekö lentämisen aja-
tukset syntyneet hyppyrimäessä, 
kun hän on tavoitteekseen asetta-
nut edetä lentäjän ammattiin ilma-
voimissa.

Johtamiskoulutuksesta Ilmaso-
takoulussa vastaava kapteeni Lau-
ra Kaalikoski kertoi naisille perus-
tietoja Tikkakoskella tapahtuvas-
ta koulutuksesta. Varusmiehiä on 
saapumiserässään noin 350 - 400. 
Heille opetetaan lentotukikohdan 
tehtäviä ja ne pitävät sisällään vies-
titoimintaa, tukikohdan suojausteh-
täviä, huoltoa ja lentotekniikkaa. 
LentoRUK:ssa annetaan perusteet 
tuleville lentäjille. Kapteeni Kaa-
likoskelta kysyttiin: ”Valmistuuko 
täällä kadetteja, jotka voivat mennä 
presidentin linnaan”. Vastaus oli, 
että Santahaminassa opiskelevat 
kadetit ovat siinä hommassa etu-
sijalla. Toinen konkreettinen kysy-
mys koski hävittäjäkoneen ahtaita 
ohjaamotiloja. - Hävittäjää ei ole 
suunniteltu matkamukavuus etu-
sijalla. Ohjaamon tila on tiukka ja 
vaatii siihen istuvalta ihmiseltä sa-
mansuuntaista paino/pituus -omi-
naisuutta, kertoi kapteeni Kaali-
koski.

Sotilaspatori Janne Huikko in-
formoi sotilaspapin monimuotoi-

sesta tehtävästä. Hänen ”seurakun-
nassaan” minkä muodostaa Jyväs-
kylän varuskunta, on 1500 palkat-
tua henkilöä ja varusmiehet siihen 
päälle. Papin työ muodostuu ope-
tuksesta, julistuksesta ja sielunhoi-
dosta.

Henkisen toimintakyvyn säilyt-
täminen poikkeusoloissa, taiste-
lustressin sietäminen ja kaatunei-
den huolto ovat opetuksen teemoja. 
Erilaisten kulttuurien kohtaaminen 
on arkipäivää ja mm. islamin pe-
rusteiden tunteminen on siinä mu-
kana. Työkaluja hengelliseen elä-
mään tarjotaan järjestämällä rippi-
kouluja ja harjoituksissa kenttäeh-
toollisia. - Aiemmin näihin tilai-
suuksiin käskettiin kirkkoon kuu-
luvat. Nykyisin kysytään haluaako 
osallistua juuri kyseiseen tilaisuu-
teen, kertoi sotilaspastori Huikko. 
Kriisiryhmätyö on myös tärkeässä 
roolissa esim. onnettomuuksien jäl-
kipuintityönä. Esittelyjen jälkeen 
osallistujat nauttivat tarjolla olleen 
aamupalan ja siirtyivät tyytyväisi-
nä kotimatkalle.

Naiset aamiaisella
Naisten aamiaisella kuultiin sotilaspastori Janne Huikkon esitystä.      Teksti ja kuva:Tapio Paappanen

Jyväskylän sotaveteraanit ry 60 vuotta ja Naisjaosto 50 vuotta

KIITOS, vierellä kulkijat

Suomen toiseksi vanhimman 
sotaveteraaniyhdistyksen, Jy-
väskylän sotaveteraanit ry:n 
60-vuotisjuhlaa ja Naisjaos-
ton 50-vuotisjuhlaa vietettiin 
lauantaina 27.10. 

Veteraanien keski-ikä on tällä 
hetkellä 94 vuotta. Juhlassa mu-
kana oli pieni joukko veteraaneja 
saattajineen, Sotaveteraanit ry:n 
toiminnassa mukana olevia ja 
toimintaa tukevia henkilöitä ja 
yhteistyökumppaneita. 

Puheiden ja Ilmavoimien soit-

Kuvassa vasemmalta kultaisen ansioristin saajat Ahonen Pekka, Saastamoinen Kauko ja Valta-
nen Eeva. Seuraavana ansioristin saajat Airaksinen Antti, Mattila Tapio, Takanen Mauri ja Törmälä 
Seppo. Sotaveteraaniliiton ansiomitallin sai Suutarinen Jukka Pekka. Kuva Juha Hyvärinen. 

tokunnan musiikkiesitysten lisäk-
si tilaisuudessa huomioitiin ansi-
oituneita yhdistyksen jäseniä ja 
pitkään veteraanien hyväksi teh-
neitä vapaaehtoistyöntekijöitä. 
Huomionosoitusten saaneiden 
puolesta kiitospuheessa Kauko 
Saastamoinen totesi mm. että 
”tämä ei ole kultainen käden-
puristus – vainioita on paljon ja  
työntekijöitä on vähän. Työ jat-
kuu maanantaina”!

Juhlassa esiintyi myös Jy-
väskylän sotaveteraanikuoro. 

Tämä juhla oli kuoron 45-vuotis-
taipaleen viimeinen isompi esiin-
tyminen. Ilolla ja kiitoksella he 
lauloivat veteraaneille ja kutsu-
vieraille. Juhlat eivät ole mitään 
ilman yllätystä. Niinpä kuoro 
kutsui kunniapaikalle Marjatta 
Linnan ja he lauloivat hänelle kii-
tokseksi Palmgrenin Serenaadin. 
Kuoron toiminta päättyy vuoden-
vaihteessa ja laulu raikuu jatkos-
sa Harmaat herrat -kuorossa.

Historiakirja ”Sotaveteraanin 
vierellä loppuun saakka”

Matti K. Hyvärisen toimittama kirja 
yhdistyksen 60-vuotisesta histo-
riasta julkaistiin yhdistyksen juh-
lassa. Hyvärinen totesi kirjan esit-
telypuheessaan, että oli asettanut 
kirjalle useampia tavoitetta:

kirja on veteraanien muistelukirja
kirja kertoo jälkipolville mitä isät 
ja papat ovat tehneet sotien aika-
na ja sotien jälkeen.
kirja on tuleville sukupolville. Aja-
tuksella mitä heidän pitäisi oppia 
tuntemaan itsenäisen Suomen 
merkityksestä.
kirjassa on sytykkeita tulevaan 
perinnetyöhön

Kirjassa on myös ”siltafilosofiaa”. 
Silta sotahistoriasta, yhdistyksen 
toimintaan ja tulevaan perinnetyö-
hön. 

– Eila Keinonen

Tilaisuuden päätössanat lausui sotaveteraani Martti Mäkinen.  
Hän kiitti kaikkien sotaveteraanien puolesta kaikkia niitä henkilöi-
tä,  jotka ovat veteraanien puolesta töitä tehneet  ”Lämmin kiitos 
kaikille teille – olette kiitoksenne ansainneet! Erityiskiitoksen hän 
lausui niille henkilöille jotka tuosta vaan piipahtavat hetkeksi seu-
rustelemaan ja saavat aikaan mielihyvää. Seuranpito on tärkeää. 
Tärkeää on sekin, että tarjotaan vihteen linjaa – mukavia hetkiä – 
ilonhetkiä. Ne on otettu kiitollisuudella vastaan!

KULTAINEN ANSIOMERKKI  
Kupiainen Kimmo     
Kuusivuo Airi                         
Pietiläinen Heino  
Pilke Inkeri             
Pöyhönen Elli
Saarikoski Lea 
Tuokko Toini *)
PÖYTÄSTANDAARI  
Helin Pekka
Hyvärinen Matti 
Linna Marjatta

Mäkinen Martti
Sippel Mariana

KUNNIAVAAKUNA
Fält Birger
Hellemo Marja-Leena *) 
Malinen Aune
Ahvenjärvi Heikki 
Kantonen Erkki 

*) luovutettiin myöhemmin.

Juhlassa huomioituja

Kuvasta löytyy yksi virhe. (Kuvattu 12.12.2018)
Jos löydät sen, ilmoita havaintosi 15.1.2019 mennessä sähköpostiin: 
ksmaanpuolustaja@gmail.com

Oikein vastanneiden kesken arvotaan Kimmo Sorkon sotahistorian teos Ohdanvahti.


