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Kympillä mukaan!
Reserviläisliitto täyttää ensi vuonna 60 vuotta. Liitto juhlii 60-vuotista taivaltaan
näyttävästi koko Suomen alueella. Luvassa on valtakunnallisia, maakunnallisia ja
paikallisia tapahtumia sekä ansioituneiden henkilöiden palkitsemisia.
Juhlavuoden kruunaa 11.-12.4.2015 Reserviläisliitto 60 vuotta -risteily Tallinnaan
liiton yksityiskäyttöön varaamalla Silja Europa –laivalla. Laivassa liitto järjestää varsinaiset juhlatapahtumat. Juhlaristeily kokoaa laivalle arviolta 2 500 paikallisyhdistysten jäsentä seuralaisineen eri puolilta Suomea. Risteily ohjelmineen on todella suuri tapahtuma; koskaan aikaisemmin ei Suomessa ole järjestetty näin suurta vapaaehtoisen maanpuolustuksen tapahtumaa.
Risteilyn hinta ei päätä huimaa; halvimmillaan mukaan pääsee kymmenellä eurolla.
Kympillä pääsee mukaan, kun C-luokan hytissä on neljä matkustajaa. Myös muut hyttihinnat ovat tavallista edullisempia, koska liitto tukee osallistumista. Nyt ei osallistuminen ole aikanaan hinnasta kiinni.
Myös juhlaillallisen hinta on erittäin kohtuullinen. 33 euron hintaan sisältyvät noutopöydän antimet ja ruokajuomat. Ja ruokaa ja juomaa saa toki hakea lisääkin.
Juhlaristeilyn ohjelma on erittäin korkeatasoinen. Luvassa on arvovaltainen juhlapuhuja ja nimekäs juontaja. Kirsikkana kakun päällä on Jean S., joka on viihdyttää risteilykansaa lauantai-iltana. Sunnuntaina aamupäivällä on tarjolla kolme eri
käyntikohdetta: Miehitysmuseo, Tallinnan merimuseo ja KGB-museo. Mikäli museot
eivät jostain syystä kiinnosta, ehkäpä retki Rocca al Maren ostoskeskukseen kiinnostaa. Laivaankin voi toki jäädä. Laivassa tarjolla on tietoiskuja maanpuolustuksesta,
yritysesittelyitä ja ohjattua tekemistä.
Reserviläisliiton 60-vuotisjuhla on laivalla sunnuntaina iltapäivällä
Reserviläisliitto on asettanut piireilleen osallistujatavoitteet, joiden saavuttaminen oikeuttaa 2 000 euron palkkioon. Siinä tapauksessa, ettei piiri osallistujatavoitettaan saavuta, liitto suhteuttaa palkkion osallistujamäärään. Piirit käyttävät palkkion
60-vuotisjuhlavuoteen liittyvään tapahtumaan, esimerkiksi messu- tai liikuntatapahtumaan.
Keski-Suomen osallistujatavoite on 107 henkilöä. Mukaan lasketaan jäsenten lisäksi
seuralaiset, hätätapauksessa myös anopit. Tavoite on varsin haastava, mutta uskon,
että se on saavutettavissa.
Edellisessä piirihallituksen kokouksessa linjasimme, että me Keski-Suomessa hoidamme ilmoittautumiset keskitetysti piirin kautta. Mikäli olet lähdössä mukaan, laita
sähköpostiviesti piirimme toiminnanjohtajalle osoitteeseen reservilaispiiri@ksrespiirit.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä kannattaa varata myös illalliskortti ja Tallinnanretki. Tallinnan-retkien hinnat ovat 6-25 euroa. Keskitetyllä ilmoittautumisella saamme vielä alennusta muutenkin edullisista hyttihinnoista.
Vaikka tätä pääkirjoitusta kirjoittaessani risteilyn alkuun onkin vielä aikaa 299 päivää, 6 tuntia, 39 minuuttia ja 44 sekuntia, kannattaa toimia ripeästi. Aika kuluu huimaa vauhtia ja ensi talven lumet ovat kohta jo sulaneet.

Kunniavartio ja lippulinna Taipaleen patsaalla Jyväskylässä 13.3.2014.

Talvisodan päättymistä muistettiin
Talvisota päättyi 74 vuotta sitten katkeraan rauhaan. Suomen liput olivat puolitangossa 13.3.1940.
Olimme menettäneet kaatuneina
25 000 miestä, 40 000 neliökilometriä maa-alueina Neuvostoliitolle ja yli 430 000 karjalaista joutui
lähtemään omasta kodistaan uusille
asumasijoille.
Jyväskylässä muisteltiin talvisodan päättymistä Taipaleen patsaalla
13.3. MPK:n kurssina oli järjestetty
muistomerkille ja Puistokadun sankarihaudalle kunniavartiot. Kurssin
johtajan toimi Mika Pakkanen Jyväskylän Reserviupseereista. Taipaleen patsaan kunniavartion muodostivat Aleksi Leikas ja Aleksi
Kuusinen Jyväskylän Akateemisista reserviupseereista.
Maanpuolustusjärjestöistä
oli
lippulinna, jossa oli hieman vajaa
parikymmentä lippua.
Aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Janne Oksanen korosti omassa puheessaan talvisodan
traagisten kokemusten yhdistävää
voimaa suomalaisiin. Suomen kansasta tuli luja ja vuoden 1918 va-

Vaikka hienot puitteet, hyvä ohjelma ja hyvä ruoka ovatkin tärkeitä, tärkeintä on
kuitenkin viettää unohtumaton elämys hyvässä, maanpuolustushenkisessä seurassa.
Tästä tilaisuudesta riittää kerrottavaa vielä monessa reserviläisten saunaillassa ympäri Suomenmaan.
Tervetuloa juhlistamaan joukolla liittomme, Suomen suurimman maanpuolustusjärjestön 60-vuotista taivalta. Nyt kannattaa tarttua tilaisuuteen, sillä tämä tilaisuus ei
toistu – ei ainakaan kymmeneen vuoteen!
Lopuksi haluan onnitella kaikkia puolustusvoimain lippujuhlan päivänä ylennettyjä
reserviläisiä ja huomionosoituksen saaneita.

paussodan arvet hautautuivat unholaan siinä vaiheessa kun isänmaan
puolustamisesta tuli kaikille tärkein asia. – Suomalaiset ryhtyivät
yksimielisinä puolustustaisteluun,
vaikka vastassa oli suurvallan sotilaallinen ylivoima, totesi evl Oksanen.
Talvisodan henki on ollut sodan
jälkeen käsite, jota aina silloin tällöin nostetaan keskusteluun. Sille
on hyvät perusteet olemassa edelleenkin, koska se sisältää kansallisen yksimieleisyyden ja uhrautuvaisuuden yhteisen edun hyväksi. Talvisodassa oli kyse isänmaan
kohtalosta. Nykypäivinä murheemme ovat paljon pienempiä, mutta
monessa asiassa tätä henkeä sopisi
löytyvän enemmänkin.

Suomalainen
asevelvollisuus
Everstiluutnantti Janne Oksanen
otti puheessaan esille hyvän tulkinnan suomalaisesta asevelvollisuudesta suhteessa ammattiarmeijaan.
Kansalaisaloite Ohi on päättyi vii-

Juhlaristeily Silja Europalla
11.-12.4.2015
Reserviläisliitto täyttää 60 vuotta vuonna 2015. Varsinaiset juhlatapahtumat järjestetään
11.-12.4.2015 Silja Europa -aluksella. Juhlaristeily kokoaa laivalle runsaat 2.500 jäsentä
seuralaisineen eri puolilta Suomea. Luvassa onkin suurin Suomessa koskaan järjestetty
vapaaehtoisen maanpuolustuksen tapahtuma.
KYMPILLÄ MUKAAN

Reserviläisliiton jäsenille risteily on poikkeuksellisen edullinen, koska liitto tukee osallistumista.
Mukaan pääsee halvimmillaan kymmenellä eurolla eikä ruojajuomat sisältävä
juhlaillallinenkaan maksa kuin 33 euroa.

alk./hlö

10€

Hintaan sisältyy:
• risteily valitussa hyttiluokassa Helsinki - Tallinna - Helsinki
• Reserviläisliiton juhlaohjelma laivalla

Rentouttavaa kesää kaikille!

Laiva-aikataulu:
Helsinki - Tallinna klo 18:30 - 08:00
Tallinna - Helsinki klo 12:30 - 16:00
Tallinnassa mahdollisuus maissa käyntiin klo 08:00 – 12:00

Risteilyllä esiintyy Jean S.

matkapojat.fi

Jouko Hyppönen
puheenjohtaja
Keski-Suomen Reserviläispiiri ry.

kon 10 lopussa. Sille löytyi vain
7000 kannattajaa ja aloite raukesi.
Suomalainen asevelvollisuus nauttii suurta luottamusta kansalaisten
keskuudessa. Varusmiespalveluksen suorittaneita reserviläisiä on
Suomessa lähes miljoona henkilöä,
joista 6000 on naisia. Kun tähän
lasketaan mukaan yli 60-vuotiaat
elossa olevat miehet, niin Suomesta löytyy noin 1,5 miljoonaa henkilöä, jotka ovat saaneet sotilaskoulutusta.
– Tällaista kriisivalmiutta ei saa
millään rahalla, totesi Oksanen.
Olkoon sitten kysymyksessä luonnon onnettomuus, muu yhteiskunnan häiriötilanne tai sodanajan valmiuksia vaativa kriisi, tätä joukkoa
ei pysty pienellä ammattiarmeijalla
korvaamaan.
Tilaisuuden päätteeksi Taipaleen
patsaalle laskettiin puolustusvoimien, Jyväskylän kaupungin ja maanpuolustus- sekä vetaraanijärjestöjen seppele.
Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Asekätkentää pahimman varalle
Kesänäyttely Keski-Suomen
museossa 7.6.-14.9.2014
Keski-Suomen museon Asekätkentää pahimman varalle -kesänäyttely pyrkii esittelemään
asekätkennän vaiheita lähtien valtakunnallisen
organisaation muodostamisesta sodan päätyttyä
ja päätyen kätköjen purkamisiin ja oikeudessa
annettuihin tuomioihin. Näyttelyyn on saatu
runsaasti aiemmin tuntematonta dokumenttiaineistoa, kätköissä ollutta aseistusta ja muuta
esineistöä, valokuvia ja piirroksia.
Lisätietoja:
intendentti
Erkki Fredrikson
014 266 4354
erkki.fredrikson(at)jkl.fi

Varaukset p. 010 2323 116 (ma-pe 8-17) • Ryhmävaraukset (yli 10 hlöä) p. 010 2323 109 (ma-pe 8-17)

Nettivaraukset www.matkapojat.fi/res60 • Ei toimitusmaksua!

KESKI-SUOMEN MAANPUOLUSTAJA | Lehden seuraava numero ilmestyy viikolla 38 syyskuussa 2014. Lehteen tarkoitettu aineisto suoraan päätoimittajalle 31.8.2014 mennessä.
Lehti on Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehti, joka uutisoi
pääsääntöisesti piirien alueen maanpuolustustapahtumia.
Lehteä ei voi tilata, vaan se sisältyy jäsenen suorittamaan
jäsenmaksuun. Osoitemuutokset on toimitettava suoraan oman
liiton jäsensihteerille.
RUL: jasenasiat@rul.fi, puh. 09 405 62011
RES: jasenasiat@reservilaisliitto.fi, puh. 09 405 62010
Fax molemmille: 09 499 875
Julkaisijat:
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry
Keski-Suomen Reserviläispiiri ry

Päätoimittaja:
Tapio Paappanen, Vitsakuja 3, 42700 KEURUU
Puh. 0400 626 695, 040 755 8919
paatoimittaja@ksrespiirit.fi
Ilmoitusmyynti ja markkinointi:
Veijo Mononen, puh. 040 744 1444
veijo.mononen@gmail.com
Lehden vakituiset avustajat:
Pentti Ruohotie, Tampere, Hannu Karjalainen, Jämsä,
Martti Porvali, Jyväskylä, Jukka-Pekka Suutarinen, Jyväskylä,
Kari Löfgren, Jyväskylä, Kari Hämäläinen, Viitasaari,

Sivunvalmistus ja taitto:
Tapio Paappanen Ky, Vitsakuja 3, 42700 KEURUU
Kannen kuva: Riitta Salonen, Keuruu ja Sotamuseo
Painopaikka: Pirkanmaan Lehtipaino Oy, Tampere
Reserviupseeripiiri:
reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi
Reserviläispiiri:
reservilaispiiri@ksrespiirit.fi
Piirien toiminnanjohtaja: Tapio Paappanen

Piirien verkkosivut:
www.ksrespiirit.fi
Verkkotoimittaja Kari Löfgren
Piiritoimisto:
Gummeruksenkatu 7, 40100 JYVÄSKYLÄ
Piirien puheenjohtajat:
RUP: Santeri Heinonen, Jyväskylä puh. 040 829 5697
RES: Jouko Hyppönen, Konnevesi, puh. 0400 500 231
Piirien taloudenhoitaja:
Harri Jaakkola, Äänekoski, puh. 050 598 7376
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Mikko Savola esittäytyi piirikokousväelle
Reservipiirit palkitsivat samalla toiminnassa ansioituneita
Keski-suomen reservipiirit kokoontuivat
kevätkokouksiinsa
26.3. Tällä kerta kokouksen alussa
oli paikalla Reserviläisliiton tuore puheenjohtaja ja kansanedustaja Mikko Savola, joka esittäytyi ja
kertoi ajankohtaisia asioita eduskunnasta sekä liittotasolta. Savola
on kotoisin Ähtäristä, on sotilasarvoltaan reservin ylikersantti, suorittanut
varusmiespalveluksensa
Keuruulla ja on eduskunnassa puolustusvaliokunnan jäsen.

Puolustuksen
rahoituksesta
Valtiovallan tasolla on perustettu
puolustuspoliittisiin asioihin parlamentaarinen seurantaryhmä, joka
valmistelee Suomen puolustusta
koskevia asioita 2020-luvulle. Tärkein on tietenkin rahakehys tulevaisuuden kannalta, koska jos 2015
vuoden jälkeen puolustusmäärärahat jäävät nykyiselle tasolle, joudutaan väistämättä tinkimään koko
maan puolustamisesta ja materiaalihankinnat pysähtyvät. Seurantaryhmä tulee syksyllä julkisuuteen
ja kertoo silloin työnsä tuloksista.

Keski-Suomen reservipiirien
Vuoden 2013 Työmyyrä
Aarre Karja
Haapamäen
Seudun Reserviläiset ry

Ohi on - ei saanut riittävää
kannatusta
Savola mainitsi asevelvollisuuden kyseenalaistajista. Ne ovat tulleet mukaan mm. Ohi on kampanjoinnilla. Se ei kuitenkaan saanut
kuin vajaa 7000 kannattajaa, joten
kansalaisaloite siltä osin kuivui
kasaan. On kuitenkin huomattava,
että nuoremmissa ikäluokissa alkaa
olla jo sellaisiakin nuoria, joilla ei
ole enää lähisuvussa sodankokeneita henkilöitä ja reserviläistoi-

mintakin voi olla vieras käsite. –
Nykypolvien on muistutettava nuorisoa siitä mitä kriisit ja sodat ovat.
Ne yleensä syntyvät yllätyksinä ja
nopeasti, kuten Ukrainan kriisistä voidaan päätellä, kertoi Savola,
jatkoi, että uusien toimijoiden mukaan saaminen reserviläistoimintaan on sen takia tärkeää.
Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö on mielenkiintoinen ajatus.
–Suomen ei ainakaan pidä kaikissa asioissa seurata Ruotsia. Maavoimien alasajo Ruotsissa on ollut
selvä virhe, totesi Savola. Pohjoismaiden kesken varmaan syntyy jatkossa entistä tiiviimpää keskustelua, arveli puheenjohtaja Mikko
Savola.

Ampumaradat oltava
lähellä
Ampumaharrastus on reserviläisten suosiossa. Olosuhteet ampumaharrastuksen turvaamiseksi
on Suomessa turvattava riittävän
tiheällä
ampumarataverkostolla.
Tässä mielessä Keuruun ampumaurheilukeskushanke sai puheenjohtaja Savolalta täyden tuen. Hänelle tuoreen informaation asiasta
antoi hankkeen johtaja Otso Heikkinen. Jos ampumaradat karkaavat
pitkien etäisyyksien päähän reserviläiskentästä, on ampuharrastuksen nykyistä aktiivista tasoa vaikea
ylläpitää saati sitten kehittää.

Uusia tehtäviä
Vuoden 2016 paikallisjoukoissa on luvassa reserviläisille uusia
tehtäviä. Savola totesi lopuksi, että
Reserviläisliitolle ja Reserviupseerilitolle esitellään 14.4. uusi paikallisjoukkokonsepti.

ResL:n uusi puheenjohtaja Mikko Savola ja Otso Heikkinen (oik.)
keskustelivat mm. Keuruun ampumaurheilukeskushankkeesta.

Piirien palkitsemiset
vuoden 2013 toiminnasta
”TYÖMYYRÄ”-palkinto ojennettiin Aarre Karjalle Haapamäen
Seudun Reserviläiset ry:stä. Piirien
puheenjohtajat – Santeri Heinonen
ja Jouko Hyppönen – totesivat palkinnon luovutustilaisuudessa yhteisesti sen, että ”Aatu” on ollut pitkään piirien ampumatapahtumissa varsinainen ”työmyyrä”. Niin
valtakunnallisissa kuin piiritason
kilpailujen järjestämisessä hänen
panoksensa on ollut korvaamaton
onnistuneille järjestelyille. Vuonna 2013 järjestetty palvelusammunnan SM-kilpailu oli viimeisin
onnistunut tapahtuma, jossa Aarre
Karja oli avaintehtävissä mukana.
Reserviläispiiri palkitsi vuoden
reserviläisenä Jukka Seppälän Tikkakosken reserviläisistä. Hän on
kunnostautunut hyvänä kouluttajana mm. MPK:n viikonloppukurs-

seilla. Vuoden ampujana palkittiin
Tapio Harju Saarijärven reserviläisistä. Hän on menestynyt reserviläisammunnoissa ja perinneaseammunnoissa. Vuoden urheilijan palkinnon sai Mikko Lehtola, joka on
kunnostautunut ampumahiihdossa
ja –juoksussa.
Reserviupseeripiiri
palkitsi
vuoden 2013 vuoden reserviupseerina Heino Malisen Tikkakosken
reserviupseereista, vuoden ampujana Jukka Salilan Jyväskylän reserviupseereista, vuoden urheilijana Heino Malisen Tikkakosken
reserviupseereista, vuoden nuorena
upseerina Tuukka Haarasen Tikkakosken reserviupseereista. Vuoden
yhdistyksen palkinnon sai tällä kertaa Jyväskylän Reserviupseerit ry.

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

Jämsän Vinosyöttö on
laulanut itsensä lähes teini-ikäiseksi

Tauno Kinnunen lahjoitti
reserviläiskiväärin
Viitasaaren Reserviupseerit ry
vastaanotti mieleisen lahjoituksen
huhtikuussa. Viitasaarelainen Tauno Kinnunen luovutti reserviläiskiväärin reserviupseereille saatesanoinaan: ” asekaappiin sitä ei saa
jättää pölyttymään, vaan sillä pitää apua ampumaradoilla tiiviiseen
tahtiin.” Lahjoitusta oli vastaanottamassa reserviupseereilta yhdistyksen puheenjohtaja Kari Hämäläinen ja varapuheenjohtaja Mauri
Kananen.
Ammunnan harjoittelu on tuttua
Tauno Kinnusellekin, ja sen tuloksena hän on usean vuosikymmen
aikana voittanut lukuisia palkintoja kenttäammunnoissa eri puolella

Suomea. Kinnunen toivoo, että
lahjoitusasetta käytetään reserviläisten ammuntataidon harjoitteluun ja sen kautta reservin kenttäkelpoisuuden ylläpitoon. Isänmaallisuus ja veteraaniperinnön
kunnioittaminen on kannustanut
Kinnusta mm. yksityisen maanpuolustuksen muistomerkin perustamiseen omistamalleen maalle
Viitasaaren Mäntylässä.
Lahja-ase pääsee pian käyttöön
Viitasaaren Reserviupseerien jäsenilleen suunnatussa ammuntaillassa Ilmolahden ampumaradalla,
juuri niin kuin lahjoittaja toivoi.
Teksti ja kuva: Kari Hämäläinen

Jämsän reserviläiskuoro Vinosyöttö täydessä toiminnassa.
Reserviläisten kuoro piti Jämsässä 23.3.
10-vuotisjuhlakonserin Paunun koululla. Tilaisuus keräsi kuulijoita reilut 150 ihmistä
koulun liikuntasaliin. Ennen konsertin alkua
kuoron puheenjohtaja Antero Seppälä kertoi
lyhyesti kuoron syntyhistoriasta. Monet hyvät ideat syntyvät saunassa. Niin on Vinosyöttö-kuoronkin osalta tapahtunut. Riekon
metsästysretkellä 1990-luvulla pohjoisessa
oltiin kuultu ”Vikapartio”-kuoron laulua, josta sitten ideoitiin Jämsän seudulle oma kuoro.
Alussa siinä oli 8 jäsentä ja nyt kuoroon kuuluu 40 laulavaa jäsentä. Siihen on helppo tulla, koska laulut esitetään yksiäänisesti.
Juhlakonsertin ohjelmisto piti sisällään
niitä lauluja, joita soturit korsuissaan lauleskelivat. Isosta Iitasta veteraanin iltahuutoon

kuultiin ja kaiken kaikkiaan ohjelmassa oli
17 lauluesitystä. Kuoron mukana kulkee rytmiryhmä, jossa harmonikkaa soittaa kuoron
musiikillinen johtaja Jukka Luukkainen, bassoa soittaa kuoron taiteellinen johtaja Kari
Silván, kitaraa Jorma Hynninen ja rummuissa on Pertti Vuori.
Keski-Suomen reserviläispiirin puheenjohtaja Jouko Hyppönen toi kuorolle piirin
tervehdyksen ja onnentoivotukset. Keskustelussa kuoron puheenjohtajan kanssa todettiin,
että tässä on yksi hyvä keino saada reserviläistoimintaan uusi ulottuvuus ja sitä kautta
myös uusia jäseniä mukaan.
Teksti ja kuvat: Tapio Paappanen

Kuoron puheenjohtaja Antero Seppälä (oik.) otti vastaan reserviläispiirin puheenjohtaja Jouko Hyppösen
onnittelut.
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Testamentin kohdetta
harkitsevalle
Keski-Suomen maanpuolustussäätiö
tukee vapaaehtoista maanpuolustusta

Moni kansalainen harkitsee, mihin tarkoitukseen hän testamenttaa omaisuutensa. Aina ei ole lasta tai muuta läheistä, jolle
perinnön siirtyminen tuntuu luontevalta.
Yksi luonteva mahdollisuus on muistaa vuonna 1991 perustettua Keski-Suomen maanpuolustussäätiötä. Se on maakunnan reserviläisjärjestöjen perustama rekisteröity säätiö, joka
pääomiensa tuotoilla tukee perustajajärjestöjensä toteuttamaa
vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Säätiö edistää myös muita
vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyviä toimintoja. Se jakaa
nykyisin vuosittain näihin tarkoituksiin 20 000 – 30 000 euroa.
Säätiön pääoma on karttunut lähinnä yritysten vuosittaisilla lahjoituksilla. Yksityisten kansalaisten lahjoitukset ovat yhtä
tervetulleita.
Säätiön pääomien kasvattaminen osaltaan turvaa maanpuolustushenkeä ja -valmiutta tulevaisuuden Keski-Suomessa, maakunnassa, jonka miehet ja naiset ovat antaneet aikanaan esimerkillisen panoksensa isänmaamme vapauden turvaamiseksi.
Säätiöön on mahdollisuus perustaa lahjoittajansa nimeä
kantava osio.
Keski-Suomen maanpuolustussäätiön huomioivan testamentin voi laatia samaan tapaan kuin minkä muun tahansa
testamentin.
Säätiölle omaisuuttaan testamenttaajan ei tarvitse keskustella säätiön edustajien kanssa, jos hän ei tunne tähän tarvetta,
mutta jos hän haluaa selvitellä asiaa säätiön edustajien kanssa,
yhteyden voi ottaa täysin luottamuksellisesti säätiön varainhoitajaan Juhana Jackseniin, puhelin 050-426 83 22 tai asiamieheen Kari Kilpeläiseen, puhelin 040-486 3254.
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Kaksi reservin kapteenia - yksi ylivääpeli
Reservin ylennykset ja palkitsemiset Keski-Suomessa 4.6.2014
KAPTEENIKSI:
Jäntti Henri Sakari Konnevesi,
Makkonen Ari Tapani Imatra,
YLILUUTNANTIKSI:
Kokkonen Kimmo Johannes
Jyväskylä, Pakkanen Mika Petri Jyväskylä,
LUUTNANTIKSI:
Aalto Eetu Juho Hermanni Jyväskylä, Hakanen Ari Juhani
Jyväskylä, Häyrynen Tuomas
Antti Hermanni Luhanka, Lehmus Sami Antti Juhani Tampere, Liljeroos Mikko Topi Petteri Jyväskylä, Lohi Mika Aulis
Jyväskylä, Saari Mikko Ilmari
Jyväskylä,Watia Taru Kristiina.

Ylentämis- ja palkitsemistilaisuus pidettiin
Sydän-Laukaan koululla

YLIVÄÄPELIKSI:
Kristiansson Arvo Juhani Saarijärvi
VÄÄPELIKSI:
Holmstedt Jorma Antero Jyväskylä,
Jokinen Arto Matti Oskari Äänekoski, Kaijanmäki Timo Markku Keuruu,
Kajuutti Ari Ilkka Kivijärvi, Pitenius
Tommi Samuli Jyväskylä
YLIKERSANTTIKSI:
Flink Jenni Lilli Johanna Jyväskylä, Hakkarainen Aki Ville Jyväskylä,
Halttunen Kimmo Juhani Uurainen,
Haukimäki Kimmo Kalevi Laukaa,
Hiltunen Allan Ali Olavi Jyväskylä, Hiltunen Sami Antero Jyväskylä,
Härmälä Timo Tuomas Jyväskylä,
Jaatinen Mikko Kalevi, Kallio Lauri
Leo Jyväskylä, Kalmari Olli Kalervo
Jyväskylä, Karhumaa Teemu Johannes Laukaa, Koskinen Elina Inkeri
Laukaa, Kuivalainen Marko Juhani Jyväskylä, Kunelius Kimmo Juhani Uurainen, Kurkela Jani Tapani
Jyväskylä, Laatikainen Yrjö Kalervo Jämsä, Lammi Seppo Sakari Jyväskylä, Lapveteläinen Vesa Eemeli Jyväskylä, Leander Juha Antero
Jämsä, Leppänen Toni Urho Petteri

Kannonkoski, Lönn Juri Johannes
Jyväskylä, Moilanen Joona Aleksi Jyväskylä, Myllynen Petri Juhani
Pihtipudas, Nummelin Jari Juhani
Jyväskylä, Ouli Juha Pekka Äänekoski, Patama Lauri Heikki Jyväskylä, Patjas Tuomas Petteri Joutsa,
Piisilä Ville Jukka Jyväskylä, Teerimäki Kimmo Tapio Jyväskylä, Tiirikka Henry Petri Martin Jyväskylä, Viitanen Marko Mikael Jyväskylä, Vuorinen Niko Olavi Jämsä, Ylitalo Marko Antti Kristian Jämsä
KERSANTIKSI:
Aaltonen Esa Reino Jyväskylä, Autio
Jukka Pekka Jyväskylä, Hartikainen
Juha Tapio Jyväskylä, Inkinen Marko Paavo Juhani Laukaa, Jaatinen
Mikko Olavi Jyväskylä, Kontkanen
Lauri Artturi Jyväskylä, Koskela Jere
Kullervo Viitasaari, Lahtinen Tommy Eerik Keuruu, Lampinen Mikko
Johannes Jämsä, Majander Henry
Rainer Muurame, Paavilainen Petri
Timo Tapani Jyväskylä, Pajala Juha
Jarno Jyväskylä, Pietiläinen Harri
Juhani Laukaa, Puhakka Olli-Pekka
Jämsä, Simonen Harri Jukka Petteri

Jyväskylä, Vesterinen Pekka Juhani
Laukaa
ALIKERSANTIKSI:
Hakala Teijo Olavi Jyväskylä, Häkkinen Janne Sami Olavi Jyväskylä, Jämsä Asko Henrikki Jyväskylä, Nironen Isto Kristian Muurame,
Pajumäki Jere Petteri Viitasaari,
Pappinen Teemu Sakari Viitasaari,
Partanen Riku Kristian Jyväskylä,
Pekonen Mikko Kalervo Jyväskylä, Rautalahti Antti Antero Keuruu,
Rautiainen Joonas Toivo Paavali Jyväskylä, Silosarka Tommi Kalevi Jyväskylä, Tahkola Juuso Einari Laukaa, Tarvainen Tuukka Vesa Tapani
Kannonkoski, Tirkkonen Kirsi-Maria
Jyväskylä, Toiminen Esko Sakari Jyväskylä, Pulliainen Riku Aleksis Jyväskylä
KORPRAALIKSI:
Hassinen Matti Olavi Jyväskylä, Ilves Juha Petteri Äänekoski, Kakkuri Ari Matti Tapani Keuruu, Olli Simo
Martti Jyväskylä, Raivio Aatu Akseli Keuruu, Ylimmäinen Ahti Tapani
Keuruu

RUL
Kultainen ansiomitali
Luutnantti Markku Rossi,
Tikkakoski
Hopeinen ansiomitali
Luutnantti Mika Pänkäläinen,
Jyväskylä
Pronssinen ansiomitali
Kapteeni Sami Pasanen, Uurainen,
luutnantti Jorma Vesala, Tikkakoski, luutnantti Anssi Matilainen, Jyväskylä
Kutsuvierasjoukko kohotti maljan ylennetyille kenraaliluutantti
Rauno Meriön johdolla.

Keski-Suomen maanpuolustussäätiön luentotilaisuus alkamassa Jyväskylän Lyseon juhlasalissa 20.3.2014. Etualalla Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi
ja säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja pääkonsuli Timo Fredrikson.

Maavoimien komentaja Jyväskylässä
”Suomalainen puolustusratkaisu”

Kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi vieraili 20.3.2013 Jyväskylässä Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön kevätkokouksen yhteydessä
ja piti yleisölle luennon Jyväskylän
Lyseon juhlasalissa, jonne oli kokoontunut lähinnä maanpuolustusjärjestöjen jäseniä ja asian harrastajia n. 60 henkilöä.
Jyväsjärvi esitteli puolustusratkaisun perusteita ”Maavoimien uudistetun taistelutavan 2015” taustalta. Hän korosti yleisen asevelvollisuuden ylivoimaisuutta tuottaa
koulutuksella reservistä laadukkaat
joukot sodanajan Puolustusvoimien tarpeisiin. Maavoimat tarvitsevat uskottavaan koko Suomen
puolustamiseen n. 180.000 miestä ja naista, Ilmavoimat n. 24.500
ja Merivoimat n. 20.000 henkilöä.
Maavoimista n. 60.000 miestä ( 6
Pr ) on parhaiten varustettuja ns.
operatiivisia joukkoja, joilla tarvittavat ratkaisutaistelut käydään.
Materiaalihankintoja maavoimien
joukkoihin tehdään edullisesti
myös eurooppalaisilta Nato- mailta näiden luopuessa jo käytetyistä
sotakelpoisista materiaaleistaan.
Hollannista hankitaan v. 2015 100
kpl lähes uuden veroista Leopard
taistelupanssaria jo maassa olevien
100:n Leopardin lisäksi.

Yleinen asevelvollisuus on asevelvollisuusjärjestelmistä ainut ,
joka nykyaikana voi em. 230.000
henkilön joukot Suomeen tuottaa. Järjestelmää tukee, maailmanlaajuisesti verraten, suomalaisten
poikkeuksellisen korkea maanpuolustustahto, jota tutkitusti n. 75 %
kansalaisista ja asevelvollisista tukee. Kertausharjoituksissa joukkoja päästään vuodesta 2015 alkaen kouluttamaan voimassa olevien
suunnitelmien mukaan n. 15.000
henkilöä vuosittain.
Kenraali arvioi myös asevelvollisuuden kustannuksia yhteiskunnalle ja totesi niiden olevan varsin
kohtuulliset sekä yksilöille, että
kansantaloudelle ja muodostuvan
kaiken kaikkiaan yhteiskuntaamme
merkittävästi sisältä päin rakentaviksi.

Paikallispataljoona
Jyväsjärvi esitteli luentonsa lopuksi laajaa puolustusvoimauudistusta organisaatiokuvin. Niistä
ilmenivät johtotasojen lukuisat rakenneuudistukset eli kevennykset.
Keski-Suomea ja sen reserviläisiä
koskevana muutoksena kävi ilmi,
että Keski-Suomen maakuntaa sodanajan valmiudessa alueellisesti puolustaa Paikallispataljoona.

Aluetoimiston päällikkö toimii sodanajan tehtävässä Keski-Suomen
Paikallispataljoonan komentajana
ja hänellä on käytössään ko. tehtäviin kouluttamansa joukot. Johtoesikuntana
keskisuomalaisille
toimii Panssariprikaatin Esikunta
Hämeenlinnassa. Alueellisella taistelutavalla, sitä kehittäen ja harjoitellen pyritään hyökkäys maahamme estämään jo ennakolta.

Luutnantti Markku Rossi vastaanotti RUL:n kultaisen ansiomitalin reserviupseeripiirin puheenjohtaja Santeri Heinoselta.

Arvo Kristiansson Saarijärveltä
ylennettiin ylivääpeliksi.

Huomionosoitus
Luentotilaisuuden alussa luovutettiin Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön puheenjohtajalle
Timo Fredriksonille kunniamiekka.
Miekka on Keski-Suomen reservipiirien vuosittain kiertävä kiertopalkinto ja sen luovutus tällä kertaa oli huomionosoitus työstä, jota
Timo Fredrikson on vapaaehtoisen
maanpuolustustyön eteen pyyteettömästi tehnyt toimiessaan säätiön
puheenjohtajana sen perustamisesta alkaen. Fredrikson on luontaisella arvovallallaan mm. saanut
järjestettyä Lyseolle vuosittain korkeatasoisia luennoitsijoita, joista
huomattava osa on kunnianarvoisan oppilaitoksen entisiä oppilaita.
Teksti ja kuva:
Jukka-Pekka Suutarinen

Keski-Suomen maanpuolustussäätiön kunniamiekan vastaanotti erityisneuvonantaja Pertti Sammasmaa Sammet Dampers Oy:stä Muuramesta. Säätiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Selin luovutti
miekan ja toimitusta todisti säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja Timo Fredriksson sekä ylentämisja palkitsemistilaisuutta isännöinyt aluetoimiston päällikkö evl Janne Oksanen.
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Maanpuolustustiedotuksen
suunnittelukunta jalkautui Jyväskylään
hankkeita, joilla voi olla vaarantavia vaikutuksia yhteiskuntajärjestykseemme. Pelttarin mukaan tällä
hetkellä Suomi ei ole väkivaltaisten islamististen tai muiden terrorijärjestöjen ensisijainen kohdemaa.
Kuitenkin sellaisten henkilöiden
määrä, joilla on yhteyksiä eri terroristijärjestöihin, on viime aikoina lisääntynyt. Syyriaan on mennyt
taistelemaan muutama kymmenen
henkilöä Suomesta. Konflikteista
palaavat henkilöt voivat muodostaa
potentiaalisen turvallisuusuhkan
jälkeen päin, kertoi Pelttari.

Puolustusministeriön
kansliapäällikön
puheenvuoro

Tarkkaavaista seminaariyleisöä Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokoussalissa.
Kaupunginvaltuuston kokoussali täyttyi eri alojen asiantuntijoista
ääriään myöten täyteen kun Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) järjesti tämän vuoden
journalistiseminaarinsa Jyväskylässä 31.3. MTS on parlamentaarinen eduskuntakaudeksi asetettava toimikunta, jonka tehtäviin
kuuluu tehdä mielipidetutkimuksia
maanpuolustuksen ja turvallisuuspolitiikan ajattelutavasta Suomessa. Toimikunnan puheenjohtajana
tällä vaalikaudella toimii kansanedustaja Esko Kurvinen (kok). Hän
korosti avaussanoissaan asevelvollisuusjärjestelmään perustuvan ja
koko maan puolustamiseen tarvittavan järjestelmän tarpeellisuutta
Suomessa jatkossakin.

Sotilaallinen uhka
Euroopassa on
todellisuutta
Jyväskylän kaupungin tervehdyksen esittänyt kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäki-

nen (sd) sivusi ajankohtaisia uutisaiheita Ukrainan tilanteesta ja
totesi, että sotilaallinen uhka Euroopassa on todellisuutta. Suomen
asemoituminen tähän kansainväliseen kuvaan edellyttää Mäkisen
mielestä rauhanaikaista aktiivista
toimintaa perusvalmiuksien ylläpitämiseksi yhteiskunnassa. - Yleisen
turvallisuuspoliittisen tietämyksen
lisääminen ja viestinnän turvaaminen poikkeusoloissa on perusasioita, joista on huolehdittava, totesi
Mäkinen. Kaikkea tätä olikin sitten
seminaarin ohjelmassa tarjolla.

Ilmavoimien puheenvuoro
Ilmavoimien esikuntapäällikkö
prikaatikenraali Kari Salmi kertoi
puolustushaaransa rakenteellisista muutoksista. Joukko-osastojen
määrä laskee seitsemästä neljään
ja henkilöstövahvuus laskee 2700
henkilöstä 2000 henkilöön vuoden 2014 aikana. Ilmapuolustuksen
oleellisia vaikutuksia esikuntapäällikkö Salmi kuvasi seuraavasti:

”Ilmapuolustus ennalta ehkäisee
ja ratkaisee tarvittaessa. Sen on oltava uskottavaa ja jotta se sitä olisi
se edellyttää kansainvälisiin harjoituksiin osallistumista, valppautta
ja reagointikykyä”. Tämä valmius
Suomella onkin korkealla. Pystymme tällä hetkellä reagoimaan kalustollamme niin, että ilmatilan loukkaajat tunnistetaan jo varhaisessa
vaiheessa.
Ilmavoimilla on edessään tulevina vuosina hävittäjäkaluston uusinta siinä vaiheessa kun Hornethävittäjät tulevat tiensä päähän.
Valmistelut on jo aloitettu. Asiaan
vaikuttaa ilmavoimien tarpeet ja
käytössä olevat rahalliset resurssit. Asia nousee esille viimeistään
2020-luvulla.

Suojelupoliisin
puheenvuoro
Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari kertasi SUPON päätehtävän: tuottaa analysoitua ja luotettavaa tietoa päättäjille. Torjua

Kansliapäällikkö Arto Räty esitteli lyhyesti turvallisuuskomitean
roolia. Se pitää huolta siitä, että
Suomi varautuu oikein. Kyberturvallisuus on noussut tärkeysjärjestyksessä kärkisijoille ja siinä valtiolla on paljon tekemistä. –Lainsäädännön osalta olemme valitettavasti myöhässä, totesi Arto Räty.
Puolustusvoimauudistuksesta
kansliapäällikkö Räty toi esiin sen
tosiseikan, että puolustusministeriön hallinnonala on ainut, joka on
hoitanut rakenneuudistuksen niin,
että organisaatio on uudessa asennossa vuoden 2015 alussa. Sen
jälkeen määrärahatasoihin on saatava korotusta vuoden 2011 tasolle. Muussa tapauksessa joudutaan
miettimään luopumista koko maan
puolustamisesta. Räty korosti, että
tämän kyvyn säilyttäminen on tärkeää sen takia, että sillä luodaan
ennaltaehkäisevä vaikutus. – Me
olemme tähänkin asti osanneet tehdä asioita yhdessä, sanoi Räty. Se
on sellainen voimavara, jota löytyy
toistaiseksi vain Suomesta. Sen lisäksi Suomi tarvitsee verkottumista pohjoismaiden kesken, Suomen
ja Ruotsin kesken sekä yhteistyötä NATO:n kanssa. Verkottumisella on vaikutusta huoltovarmuuteemme. Nämäkään eivät riitä,
vaan meidän on itse huolehdittava
”omasta pesästämme”. Tällä Räty
tarkoitti oman maanpuolustusjär-

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari luennoimassa.
Vasemmalla MTS:n puheenjohtaja Esko Kurvinen.
Prikaatikenraali Harri Ohra-aho luennoi tiedustelusta.

jestelmämme ylläpitoa, jossa on
panostettava ”kovaan kärkeen”.
Vaikka sodanajan joukkojen määrä
pienenee, niin niiden suorituskyky
modernin kaluston myötä kasvaa.

Puolustusvoimien
tiedustelupäällikön
puheenvuoro

teessa on toimittu, jotta pystytään
erottamaan siinä ilmenneet poikkeamat – epänormaalit seikat, jotka
voivat olla kalustojen määrässä tai
joukkojen operatiivisessa käytössä
tapahtuneita vaihteluja.
Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

Venäjän toiminnan seuraaminen
on keskeistä ja sen on oltava jatkuvaa. Toiminnassa on erotettava normaali ja epänormaali käyttäytyminen. On oltava pitkältä ajalta tietoa
siitä miten aiemmin jossain tilan-

Ilmavoimissa alkoi Jäämeren aika
– Tehtävän toteuttaminen edellyttää, että
ilmapuolustus ei ole lamautettavissa nopeallakaan täsmäaseiden iskulla.
Hän vakuutti, että puolustusvoimien uudistamisen tuloksena syntyvät myös liikkuvammat, joustavammat ja paremmin varustellut ilmavoimat. Pitkän matkan ilmasta maahan -täsmäiskukyky korottaa puolustuksemme ennaltaehkäisevää kynnystä.
– Jatkuva pyrkimys laadulliselle huipulle on testattu kansainvälisissä harjoituksissa, joissa on saavutettu hyviä, jopa erinomaisia tuloksia, Jäämeri totesi.
Jäämeri muistutti, että Ilmavoimille
osoitetusta luottamuksesta seuraa suuri
vastuu. Sen perinpohjainen sisäistäminen
vaatii pysyvää innostusta ja omistautumista yhteiselle asialle. Sotilasvala velvoittaa
komentajaa paitsi vastuuseen, myös huolehtimaan alaisten hyvinvoinnista.
Prikaatikenraali Kim Jäämeri (oik.) otti vastaan komentajan tehtävät kenraalimajuri Lauri Puraselta.
Ilmavoimat on Suomen puolustuksen
keihäänkärki. Taistelutahdoltaan ja koulutustasoltaan laadukkaita ilmavoimia ei
moninkertainenkaan vastustaja voi voittaa
ilman, että joutuisi maksamaan siitä koh-

tuuttoman kovan hinnan.
Näin sanoi prikaatikenraali Kim Jäämeri, 49, ottaessaan vastaan Ilmavoimien komentajan tehtävät maaliskuun viimeisenä
päivänä Tikkakoskella.

Edelleen Hornetin ohjaimissa
Jäämeri tiesi jo koulupoikana pyrkivänsä hävittäjälentäjäksi. Oivallus uravalintaan tuli kotoa; isä oli käynyt lentoupseerikurssin, vaikkei sitten lentouralle päätynytkään.
– Halusin vauhtia ja jännitystä. Lentä-

jistä sanotaan, etteivät he kasva aikuisiksi
koskaan, kai siinä oli sitäkin, Jäämeri kertoo.
Hävittäjänlentäjän uransa hän aloitti
Drakenilla. 1990-luvun alussa oli vuorossa
Hornet-koulutus Yhdysvaltoihin. Sen jälkeen tie vei sotakorkeakouluun Ranskaan
ja Brysseliin EU:n sotilaskomitean puheenjohtajan, kenraali Gustav Hägglundin
ykkössotilasavustajaksi.
Mieluisinta on kuitenkin ollut lentäminen, ilmataistelukoulutus. Eikä se ole vieläkään päättynyt. Hän on nyt muutaman
vuoden ollut Ilmavoimien vanhin Hornetlentäjä.
Vapaa-ajan täyttää kuntoliikunta, joka
Jäämeren mukaan on niin kiinteä osa lentoupseerin elämää, että siitä kannattaa oppia tykkäämään.
– Työpäivän jälkeen luen mielelläni. Median seuraamisen lisäksi luen turvallisuuspoliittista ja sotahistoriallista kirjallisuutta.

kenraalimajuri Lauri Puranen, 55.
Purasen reilun kahden vuoden komentajakautta leimasi Puolustusvoimien rakenneuudistuksen läpivienti Ilmavoimissa. Se
merkitsee kahden tukikohdan lakkauttamista ja vajaalle 600 hengelle työpaikkakunnan vaihtoa. Kokonaan vaille työtä jää
alle 70.
– En epäile, etteikö tässä onnistuttaisi.
Lopputuloksena kykenemme ylläpitämään
suorituskykyiset ilmavoimat ja tämänkokoisille ilmavoimille ihan hyvän rauhan
ajan organisaation. Mutta onhan se henkilöstölle raskasta, Puranen sanoo.
Suomalainen sotilaslentokoulutus on
Purasen mukaan tehokasta sekä edullista.
Missään muualla ei siirrytä alkeiskoneesta suoraan Hawkin kaltaiseen suihkuharjoituskoneeseen. Tehokkuutta lisää se, että
Vinkalla lennetään pitkään ja uudistetulla
Hawkilla voidaan tehdä osa taistelulentokoulutuksesta, joka aiemmin lennettiin
Hornetilla.

Puranen oli muutoskomentaja
Komentajanvaihdosseremonian mukaisesti Ilmavoimien lipun uudelle komentajalla luovutti edeltäjä, eläkkeelle siirtyvä

Teksti ja kuva:
Hannu Karjalainen
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Kesä koittaa Keski-Suomen
Koulutus- ja tukiyksikölle
Yli kuusikymmentä kurssia tai
tapahtumaa on jo toteutettu. Puolet
tämän vuoden urakasta on siis saatu
päätökseen. Kesällä on hetki aikaa
hengähtää ja kerätä voimia syksyn
haasteisiin. Toteutuneista kursseista 10 oli puolustusvoimien tilaamia
vapaaehtoisia harjoituksia, sotilaallisia valmiuksia palvelevia kursseja toteutettiin 22. Näiden kurssien
osuus oli yli puolet tapahtumista.
Kaikkiaan kursseille on osallistunut toukokuun loppuun mennessä
yli 800 kurssilaista ja kurssivuorokausia on kertynyt hieman yli 1500
vuorokautta. MPK:n tavoitteena on
myös kasvattaa naisten osallistujamäärää eri kursseilla. Naisia osallistui edellä mainittuna ajankohtana lähes 170, kurssivuorokausien ollessa lähes 300 vuorokautta.
Kaikkien kurssipalautteitten keskiarvo oli 4,2 tavoitteen ollessa 4,0.
Kurssien toteuttaminen ei ole
mahdollista ilman Keski-Suomen
koulutus- ja tukiyksikön sitoutunutta ja ammattitaitoista kouluttajakuntaa. Panoksenne kurssien
suunnittelussa, valmistelussa sekä
toteutuksessa on ollut erinomaista. Suuret kiitokset antamastanne
työpanoksesta. Ilmasotakoulu on
KSKOTU:n päätukija. Ilman tätä
tukea ei kurssitarjonta olisi läheskään näin kattava. Kiitän Ilmasotakoulua, alueupseeria sekä varastohenkilöstöä antamastanne mer-

kittävästä tuesta vapaaehtoiselle
maanpuolustustyölle.

Kurssisuunnittelusta
Lehden ilmestyessä vuosi 2015
on saatu lopullisesti valmiiksi ja
aluetoimisto on jo antanut alustavia suuntauksia vuodelle 2016.
Puolustusvoimauudistus kasvattaa merkittävästi Ilmasotakoulun
niin varusmiesten kuin palkattuun
henkilökuntaan kuuluvien määrää
ja vuoden 2015 kurssitarjontaa ei
voi kasvattaa tämänhetkistä suuremmaksi. Ilmavoimien harjoituskalenteri on myös merkittävässä
osassa KSKOTU:n kurssisuunnittelussa.
Suurten harjoitusten aikana, joihin Ilmasotakoulu osallistuu, ei
MPK:n kursseille välttämättä ole
luovuttaa kurssien tarvitsemaa kalustoa. Myös ennakointi sekä yhteistyö muiden samanaikaisesti
toteutettavien kurssien kurssijohtajien kanssa korostuu tulevana
vuonna. Kursseja tullaan toteuttamaan useita samana viikonloppuna. Kursseja keskittämällä kevennetään Ilmasotakoulun varastojen
työmäärää.
Keski-Suomen Koulutus- ja tukiyksikön mahdollinen siirtyminen Hämeen Maanpuolustuspiiriin
ei tule aiheuttamaan totuttuun toi-

Antero Rutanen
in memoriam

mintaan muutoksia ja KSKOTU:n
päätukijoukko-osastona tulee säilymään Ilmasotakoulu.
Merkittävä ongelma tulevaisuudessa on Ilmasotakoulun ampumaradat. Tällä hetkellä ne mahdollistavat ainoastaan perusammuntojen
toteuttamisen. Ampumaratatilanne
korjaantunee vuoden 2016 loppuun
mennessä, jolloin Tikkakoskella on
mahdollista toteuttaa ammuntoja
alle 50:n metrin etäisyydeltä. Saapumiserien peruskoulutuskaudella
kivääriampumarata tulee todennäköisesti olemaan tammi- helmikuun ja heinä- elokuun ILMASK:n
käytössä myös viikonloppuisin.

Keski-Suomen
maanpuolustusjuhla
Kannonkoskella 9.8.2014
Keski-Suomen Maanpuolustusjuhla järjestetään 9.8.2014 Kannonkoskella. Ensimmäinen valmistelukokous oli maaliskuussa sekä
maastontiedustelu alueelle toteutettiin huhtikuun lopulla. Tilaisuus
tulee kulkemaan perinteisellä kaavalla: seppeleenlasku, jonka jälkeen on valaparaati sekä ohimarssi. MPK toteuttaa juhlassa kunniavartiot, Suomen lipun lippuvartion,
veteraanien sekä maanpuolustusjärjestöjen lippulinnan. Tukikurssille on ilmoittautunut lähes 30

osallistujaa, lipunkantajia tarvitaan
vielä lisää. Kurssille järjestetään
yhteiskuljetus Jyväskylästä. Kurssi
perustetaan sekä majoitetaan Piispalan leirikeskukseen perjantaina
8.8. Tapahtuman jälkeen kotiuttaminen tapahtuu myös Piispalassa, josta on yhteiskuljetus takaisin
Jyväskylään. Ilmoittaudu tapahtumaan MPK:n tietojärjestelmässä.
Tule osallistumaan Keski-Suomen
Maanpuolustusjuhlaan!

Onnittelut!
Lämpimät onnitteluni kaikille
lippujuhlapäivänä ylennetyille ja
palkituille. Keski-Suomen Aluetoimiston järjestämässä ylennysja palkitsemistilaisuudessa SydänLaukaan koululla näin usean tutun
kasvon noutavan ylennyskirjansa
everstiluutnantti Janne Oksaselta.
Toivon, että saamanne tunnustus
kannustaa myös muita reserviläisiä
liittymään mukaan maanpuolustustoimintaan. Onnitteluni vielä kerran teille kaikille!
Tutustukaa MPK:n syksyn 2014
kurssivalikoimaan ja ilmoittautukaa kurssille MPK:n tietojärjestelmässä. Toivotan lukijoille turvallista kesää!
KSKOTU-yksikön päällikkö
Riku Tenhunen

RUL:n puheenjohtaja Keski-Suomessa
Mikko Halkilahti piirikieroksella 7.5.
halussa se on, voi määrittää maalipisteitä epäsuoran tulen tuliyksiköille taistelutilanteissa.

10.11.1950–26.5.2014

Vierailukierros jatkui vielä Ilmasotakoululle ja illan päätti piirihallituksen kokous, jossa RUL:n
puheenjohtaja Mikko Halkilahti
informoi ajankohtaisista liittotason asioista. Hän lähti tyytyväisenä

Antero Rutanen, Keski-Suomen Maanpuolustajan pitkäaikainen latoja ja taittaja, sai yllättäen iäisyyskutsun
vain 63-vuotiaana.
Antero Rutanen sai käsinlatojan opin WSOY:llä Porvoossa, jossa koulutus tapahtui oppisopimuksella. Työuran hän suoritti lähinnä Jämsässä ja Jyväskylässä. Tekninen kehitys Rutasen työvuosina oli valtava niin latomisen kuin taitonkin osalta. Nykyaikaiset tekstinkäsittelylaitteet tulivat tutuiksi, ja taittokin tapahtui tietokoneen
näyttöpäätteellä. Rutanen toimi toisen palveluksessa,
mutta 2000-luvulla myös itsenäisenä yrittäjänä.
Antero Rutanen oli allekirjoittaneen yhteistyökumppani niinä kuutena vuotena, jotka 2000-luvulla olin lehtemme päätoimittaja. Kuolinviestin kuultuani koin surua:
olin menettänyt ystäväni. Mieleeni pakkautui monia hyviä
muistoja. Parin kolmen viime vuoden aikana puhuimme
tosin jonkun kerran vain puhelimessa.
Yhteistyövuosina tapasimme useita kertoja vuodessa,
vähintään kerran jokaisen lehden tiimoilta, yleensä useammin. Paikkana oli Anteron työhuone Jyväskylässä ja
viimeisenä päätoimittajavuotenani Jämsässä. Opin tuntemaan hänet osaavana, määrätietoisena ja vähäeleisenä
uurastajana. Viimeinen tapaaminen ennen kunkin lehden
ilmestymistä merkitsi sitä, että taiton sai lähettää PDF:nä
kirjapainoon.
Omalla tavallaan muisto on sekin, että hyväntuulisen
Anteron kanssa tapaaminen alkoi aina kahvinjuonnilla.
Yhdessä paransimme silloin maailmaa.
Pentti Ruohotie

Uutta pukumuotia. Riku Tenhunen (vas.) ja
Jukka Särkinen Kannonkoskella huhtikuussa.

kotimatkalle Keski-Suomesta, jonne hän tällä kertaa oli saapunut ensimmäistä kertaa elämässään. Mukaan lähti vahva tietopaketti piirin
ja myös alueella toimivien puolustusvoimien toimipisteiden toiminnasta.
Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

Mikko Halkilahti (vas.) sai Jarmo Siltaselta muistoksi Jyväskylän reserviupseerien historiikin.
Reserviupseeriliiton uuden puheenjohtajan Mikko Halkilahden piirikiertue suuntautui KeskiSuomen reserviupseeripiiriin 7.5.
Vieraiden joukossa olivat myös
RUL:n varapuheenjohtaja Aaro
Mäkelä toiminnanjohtaja Janne
Kosonen ja järjestösihteeri Saku
Liehu. Tällä kertaa piirikiertue sisälsi muutaman tutustumiskohteen.
Ohjelma aloitettiin piiritoimistolta, jossa Santeri Heinonen kertoi
Keski-Suomen reserviupseeripiirin
ajankohtaisia kuulumisia. Jarmo
Siltanen informoi Jyväskylän reserviupseerien toiminnasta.
Aluetoimiston päällikkö evl Janne Oksanen otti vierailevan joukon
vastaan aluetoimistolla. Käytiin lyhyt keskustelu uusista paikallisjoukoista ja tulevien vuosien kertausharjoituksista. Näin edettiin lounaalle, jonka aluetoimisto tarjosi.
Seuraava kohde oli Millog Oy
Lievestuoreella. Puolustusvoimat
siirsi maavoimien materiaalin varikkotasoisen kunnossapidon stra-

tegiselle kumppanilleen Millogille
1.1.2009. Kumppanin tuottamiin
palveluihin kuuluvat mm. ase- ja
elektroniikkajärjestelmien
tuki,
järjestelmäintegroinnit, järjestelmien modernisointiyöt ja osallistuminen materiaalihankkeisiin. Henkilöstöä on palveluksessa noin 660.
Vieraileva joukko pääsi tutustumaan optroniikkaosastolle. Yksikkö suunnittelee, valmistaa, huoltaa, ja modernisoi optisia ja optroelektronisia laitteita. Tuotteita ovat
pimeänäkölaitteet, lämpökamerat,
yötähtäimet, tähystinjärjestelmät,
tulenjohto- ja maalinpaikannusjärjestelmät. Vieraat pääsivät katselemaan MILLOG-LISA laitteella Lievestuoreen järven rantoja ja
paikantamaan niihin maalipisteitä.
Laitteen tuotekehittely oli alkanut
reilut pari vuotta sitten ja nyt se oli
noussut tuotantoon. Vierailun jälkeen julkisuudessa uutisoitiin isosta tilauksesta, jonka puolustusvoimat oli laitteesta tehnyt. Kaikessa
yksinkertaisuudessaan tällä laitteella kuka tahansa taistelija, jonka

Mikko Halkilahti tähystää Millog-Lisalla. Pekka Nupponen (vas.)
seuraa suoritusta.

Vierailun päätteeksi ”pönötyskuva”. Janne Kosonen (vas.), Mika
Pakkanen, Jarmo Siltanen, Santeri Heinonen, Mikko Halkilahti,
Saku Liehu, Kari Hämäläinen ja Aaro Mäkelä.
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Valtakunnallinen
sotavetaraaniviikko avattiin Viitasaarella
Soittokuntaa johti Tomi Väisänen,
laulelmakuoroa Kari Keurulainen
ja Veteraanikuoroa Miia Kuusela.

Veteraanit kunniavieraina eturivissä sotaveteraaniviikon avajaisissa Viitasaarella 9.3.2014.
Ehtoolliskirkko ja seppeleen lasku sankarihaudoilla käynnisti 48.
Sotaveteraaniviikon
maaliskuun
alussa Viitasaarella. Kirkko täyttyi
juhlavieraista ja seurakuntalaisista
niin, että ovilla tulijoita tervehtiviltä reserviläisiltä loppuivat jaettavat
virsikirjat kesken. Kirkonmäeltä
siirryttiin lounaalle koulukeskukseen, jossa tarjolla oli maukasta

hirvikeittoa. Lihat keittoon oli saatu lahjoituksena viitasaarelaisilta
hirviseurueilta.

Pääjuhla Viitasaaren
Areenalla
Viitasaaren Areenalla pidettyyn
pääjuhlaan kokoontui yli 300 juh-

lavierasta.
Sotaveteraaniviikon
avaussanat lausui liiton puheenjohtaja Finn-Göran Wennström. Viitasaaren Sotaveteraanien puheenjohtaja Isto Korhonen toivotti yleisön
tervetulleeksi tilaisuuteen. Juhlassa
kuultiin hienoja musiikkiesityksiä
Ilmavoimien Soittokunnalta, Raimo Salolta, kansalaisopiston laulelmakuorolta ja Veteraanikuorolta.

Tunteikkaassa juhlapuheessaan
peruspalveluministeri
Susanna
Huovinen kertoi Laguksen joukossa palvelleen pappansa sotatiestä. ”
Pappani olisi ollut varmasti ylpeä,
että pojantytär saa olla mukana tässä arvokkaassa juhlassa, ” Huovinen päätti puheensa osoittaen syvää kunnioitusta veteraanien työtä
kohtaan. Nuoren puheenvuorossa Viitasaaren lukion oppilas Jarno Minkkinen kertoi, että nuorilta
herkästi unohtuvat maamme itsenäisyyden eteen tehdyt ponnistelut
ja helposti valitetaan pienistäkin
asioista. Jokapäiväisissä toimissamme rehtiys ja yhteistyökyky
helpottavat päämääriin pääsyä: tärkeintä ei ole yksilö, vaan se, mitä
joukko ihmisiä voi yhdessä saada aikaan. Puolustusvoimien tervehdyksen juhlaan toi tuleva Puolustusvoimien komentaja kenraaliluutnantti Jarmo Lindberg. Viitasaaren kaupunginjohtaja Janne
Kinnunen toivotti juhlayleisön tervetulleeksi Viitasaarelle. Viitasaaren seurakunnan tervehdyksessään
Kirkkoherra Antti Hiltunen päätti puheensa Psalmin 91 sanoihin:
Joka Korkeimman suojassa istuu
ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy,
se sanoo:” Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan.” Et sinä

pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta. Vaikka tuhat kaatuisi
sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun
satu. Sillä: ” Sinä Herra, olet minun
turvani.” Juhlan päätössanat lausui
Keski-Suomen Sotaveteraanipiirin
2. varapuheenjohtaja Kaarlo Mirkkola. Juhlan juontajana toimi Jorma
Rihto.

Juhlassa palkitut
Itsenäisyyspäivänä myönnetyt
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1.luokan mitalit luovutettiin seuraaville veteraaneille: Eetu

Samula, Eino Solismaa, Aleksanteri Siidorof ja Kalle Öhman. Sotaveteraaniliiton kultaisen ansioristin sai veteraani Toivo Kinnunen ja
Sotaveteraaniliiton ansiomitalit Susanna Huovinen ja Mauri Kananen.
Arvokkaan ja lämminhenkisen
tapahtuman järjestelyistä vastasivat
Viitasaaren Sotaveteraanit, Viitasaaren kaupunki, Viitasaaren Seurakunta, Viitasaaren Reserviläiset
ja Viitasaaren Reserviupseerit.
Teksti: Kari Hämäläinen
Kuvat: Kari Hämäläinen,
Markku Seppä

Palkitsemisvuorossa Mauri Kananen. Isto Korhonen (vas.) ja ministeri Susanna Huovinen seuraavat mitalin kiinnitystä.

Maailman muutos ja Suomen
maanpuolustuksen näkymät
Kesäkuun 1944 kriisistä 70 vuotta

Hankasalmen sotaveteraanikuoro (vas.), Jorma Lempinen, kenraaliluutnantti Heikki Koskelo ja DI Pekka Hintikka muistelemassa Sutelan veljesten kunnialaatan paljastusta.

Sutelan veljesten kunnialaatan
paljastuksesta 10 vuotta
Hankasalmella
järjestettiin
9.6.2014 tilaisuus, jossa juhlittiin
10 vuoden takaista Sutelan veljesten kunnialaatan paljastustilaisuutta ja samalla palautettiin mieliin 70
vuotta sitten alkanut neuvostojoukkojen suurhyökkäys Karjalan kannaksella. Kunnialaatan olivat 10
vuotta sitten toteuttaneet Jyväskylän Lyseo, Jyväskylän Lyseon entisten oppilaiden yhdistys JYLY ry,
Hankasalmen kunta, Keski-Suomen sotilaslääni, Metso Oyj ja VRyhtiöt. Hankkeen ”priimusmoottorina” toimi Lauri Sutelan luokkato-

veri Jyväskylän Lyseosta, DI Pekka
Hintikka.
Asemarakennuksen seinään kiinnitetyn laatan teksti kuuluu:

”Veljekset Veikko ja Lauri
Sutela asuivat tässä rakenuksessa vuosina 1929-38. Eversti
Veikko Sutela ja kenraali Lauri Sutela ovat tehneet poikkeuksellisen mittavan elämäntyön isänmaamme itsenäisyyden turvaajiina.”

Kenraaliluutnantti Heikki Koskelo esitelmöi tilaisuudessa aiheenaan ”Sotahistoriamme musta
päivä kesäkuussa 1944”. Koskelo
peräänkuulutti laaja-alaista tutkimusta Mannerheimista sotatoimien
johtajana. Tuon selvityksen aikaansaaminen edellyttäisi myös tutkimusta Päämajan toiminnasta.
Teksti: Jorma Lempinen

Keurusseudun reserviupseerit ry
järjesti tiistaina 11.3. tilaisuuden,
jossa professori, eversti evp Pekka Visuri luennoi maailman muutoksista ja niiden vaikutuksista turvallisuuspolitiikkaan. Myös Suomen puolustusta sivuttiin esitelmän
loppuvaiheessa. ”Jotta voisi katsoa
turvallisuuspolitiikkaa tulevaisuuteen on otettava kunnon aikajana aiemmin tapahtuneeseen, jolla
on edelleen vaikutusta nykyiseen
maailmaan”, kiteytti Visuri oman
sanomansa luentonsa alussa. Tilaisuuteen osallistui reilut 100 kuulijaa.
Yleisö sai nähdä ja kuulla Euroopan tilanteesta aina 1700-luvun
tapahtumista viime päivien pääuutisia tuottaneen Ukrainain tilanteeseen. ”Kovia otteita puolin ja toisin Kiovassa”- tyyppiset uutisotsikot ovat olleet arkipäivää. Se sai
luennoitsijan toteamaan: ”Tämän
filmin olen nähnyt jo Jugoslaviassa 1990-luvulla”. Pekka Visuri halusi muistuttaa siitä, että kriisejä ei
voi kukaan ennustaa tarkasti, mutta
kun niitä tarkastellaan jälkeenpäin,
on niissä havaittavissa samanlaisia
piirteitä yli vuosisatojen.

Kriisi on aina yllätys
1900-luvun alussa brittiläinen
imperiumi hallitsi maailmaa. Napoleonin ajan jälkeen oli mennyt
100 vuotta ilman suurempia sotia.
Miksi I maailmansota saattoi alkaa
niin kauniina kesäpäivänä?
– Kriisi yllättää aina, totesi Vis-

uri. Suomen sodanjohdonkin kriisi
yllätti kesäkuun 9. päivänä vuonna
1944 Karjalan kannaksella. Juhannuksen aikaan 70 vuotta sitten Suomi kamppaili pahimman kriisinsä
kourissa. Karjalan kannaksella ja
Laatokan Karjalassa käytiin kovia
torjuntataisteluja. Oltiin lähes katastrofin partaalla.

Ukkosilma Suomen
pelastajana
Visurin mukaan Karjalan kannaksen puolustusta oli pitänyt ryhtyä vahvistamaan jo silloin kun
venäläiset olivat murtaneet Leningradin saarron ja vetäytyneet Narvan linjalle. Tämän takia Karjalan
kannas avautui hyökkääjälle. - Itärintamanne on kuin parveke, todettiin saksalaisten sodan johdossa
vuoden 1943 puolella. Taistelujen
melskeessä kesäkuussa 1944 jouduttiin sitten siirtämään itä-Karjalasta apuvoimia Karjalan kannakselle viime hetkillä. Puna-armeijalla oli 600 pommikonetta valmiina
iskemään Viipurin seudulle samaan
aikaan, mutta onneksi voimakas
ukkosilma iski väliin ja lentoja ei
voitu suorittaa. Se pelasti joukkojemme siirrot tuholta. Muuten Leningradin rintaman hyökkäys eteni
suunnitelman mukaan ja 10 päivässä se valtasi Viipurin. Jatkossa Viipuri-Vuoksen linjan pitäminen oli
ehtona saksalaisten aseavun saamiselle. Sillä oli kesäkuun loppupuolella iso merkitys Suomelle niin,
että mm. Tali-Ihantalan taistelussa
onnistuttiin hyökkääjä torjumaan.

Suomi pärjää jatkossakin
Suomi on selvinnyt jatkosodan
kurimuksesta ja kylmän sodan aikaisista uhkakuvista. 1960-luvulla
luotiin alueellinen puolustusjärjestelmä, jolla saavutettiin puolustukselle uskottavuutta.
- Nykypäivinä se on saanut uuden muodon, mutta edelleen meillä on suorituskykyä, totesi Visuri.
Suomen on jatkossakin itse huolehdittava alueensa puolustuksesta
ja pieni kritiikin siemen oli havaittavissa luennoitsijan mielipiteestä
johtamisjärjestelmämme uudistamista sekä varuskuntaverkon karsimista kohtaan.

Pekka Visurille luovutettiin
Pioneerivarikon historiasta kertova teos.
Teksti ja kuva: Tapio Paappanen
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Jatkosodan torjuntataisteluja 1944
Suomeen suunnattu ja suomalaisten joukkojen lyömiseksi tarkoitettu venäläisten hyökkäys nimettiin neljänneksi strategiseksi iskuksi, johon osallistui kahden rintaman joukkoja.
Karjalan kannaksella hyökkäsi armeijakenraali Leonid A. Govorovin komentama Leningradin Rintama ja Laatokan pohjoispuolella armeijakenraali Kirill A. Meretskovin komentama
Karjalan Rintama.
Hyökkäyksen painopiste tuli olemaan Valkeasaaren-Viipurin suunta. Kun hyökkäys alkaisi, niin suomalaiset siirtäisivät joukkojaan Itä-Karjalasta Kannakselle ja samalla saksalaiset irrottaisivat joukkojaan Pohjois-Suomesta etelään Suomen tukemiseksi. Tässä vaiheessa
Karjalan Rintama aloittaisi hyökkäyksensä suomalaisten joukkojen tuhoamiseksi Laatokan
Karjalassa yhteistoiminnassa Vuoksen suunnassa hyökkäävien Leningradin Rintaman joukkojen kanssa. Myöhemmässä vaiheessa heikennetyt saksalaiset joukot lyötäisiin Lapissa.
Karjalan Rintaman hyökkäys alkoi 10 päivää myöhemmin Leningradin Rintaman aloittaman hyökkäyksen jälkeen.

Hyökkääviä armeijoita tuki kahden ilma-armeijan yli 1500 lentokonetta ja lisäksi Itämeren laivaston noin 550 konetta. Tämän määrän Neuvostoliiton pääsotaneuvosto (Stavka)
oli laskenut riittävän Suomen nujertamiseksi. Kesäkuun 10. päivänä 1944 Stalin totesi Yhdysvaltain suurlähettiläs Harrimanille Moskovassa suomalaisista: ”He ovat harvinaisen
itsepäistä ja hidasälyistä kansaa. Järkeä on lyötävä moukarilla heidän päähänsä.” Stalinin moukari heilahtikin sitten 9.6. Valkeasaaressa alas ja sen vartta piteli armeijankenraali
Leonid A. Govorov.
Karjalan kannaksen puolustuksesta vastasivat kenraaliluutnantti Taavetti Laatikaisen komentama IV Armeijakunta Länsi-Kannaksella ja kentaaliluutnantti Hjalmar Siilasvuon komentama III Armeijakunta Itä-Kannaksella. Tämän lisäksi oli ns ylipäällikön reservinä Ratsuväkiprikaati (kenrmaj Melander), 3.Divisioona (kenrmaj Pajari), 18.Divisioona (kenrmaj
Paalu) ja Panssaridivisioona (kenrmaj Lagus). Pääasemassa olleiden kahden armeijakunnan vahvuus oli hieman yli 60 000 miestä.

Kahdelle rintamalle koottiin yhteensä noin 450 000 sotilasta, kaikkiaan 41 divisioonaa,
noin 10 000 kaliiberiltaan yli 76 mm tykkiä, yli 800 panssarivaunua ja rynnäkkötykkiä.

Suomalaisten joukkojen kokonaisvahvuus jäi Karjalan kannaksella alle 100 000 miehen.

Valkeasaari 9.6.-10.6.

Ilmatorjunnan sulkutulta Helsingin yllä helmikuussa 1944.

Helsingin ilmatorjuntajoukot
torjuntavoittoon
Jämeränä ja rehtinä upseerina
tunnettu everstiluutnantti Pekka
Jokipaltio määrättiin maaliskuussa
1943 Helsingin suojaksi perustetun Ilmatorjuntarykmentti 1:n komentajaksi. Hän ryhmitti rykmentin patterit entistä tarkoituksenmukaisemmin ja kiinnitti erityistä
huomiota viestiyhteyksiin. Helsingin ilmapuolustus perustui sulkujärjestelmään. Lähestyvien lentokoneiden reitille ammuttiin usean
patterin voimin etukäteen laskettu
sulkutuli. Sulkutulta täydennettiin
seuranta-ammunnalla yksittäisen
koneen ollessa kohteena. Tämä ei
kuitenkaan ollut tykistön päätehtävä, sillä periaatteena ei ollut mahdollisimman monen koneen pudottaminen, vaan tehokas pommitusten ehkäisy.

Pekka Jokipaltio
Hän syntyi 19.5.1901 Nurmossa. Perhe muutti Haapamäelle ja hänen isänsä oli
Haapamäen asemapäällikkö.
Pekka Jokipaltio kävi Haapamäen yhteiskoulua 8 luokkaa ja kuului suojeluskuntaan. Hän suoritti Kadettikoulun 5.kurssin. Sodan jälkeen
hän toimi ItR 1:n ja Hämeen
sotilasläänin
komentajana.
Eversti 1944. Kuoli 1977.

Kiivas torjuntavaihe
Helmikuussa 1944 vihollista
harhautettiin. Kaupungin itäpuolelle Nordsjön, nykyisen Vuosaaren maastoon sijoitettiin neljän tykin patteri, jonka läheisyyteen kasattiin parikymmentä isoa kokkoa.
Isoja pommituksia oli 6.-7.21944
ja 16.-17.2.1944. Kun puna-armeijan pommikoneet lähestyivät seuraavan kerran, annettiin 26.2.1944
klo 18.45 ilmahälytys. Patteri aloitti kiivaan sulkutulen ja kokot sytytettiin. Valonheittimistä käytettiin vain kaupungin idänpuoleisia,
jolloin saatiin aikaiseksi vaikutelma, että koko kaupunki on siirtynyt idemmäksi. Valtava määrä
pommeja tippui Nordsjön alueelle.
Rykmentin komentaja everstiluutnantti Pekka Jokipaltio oli koko
hyökkäyksen ajan jatkuvasti liikkeellä käyden vuoroin torjuntakeskuksessa ja eri yksiköissä seuraamassa niiden toimintaa kannustaen
miehiä tekemään parhaansa taistelussa, josta ei näyttänyt tulevan
loppua ollenkaan.
Ilmahälytystila päättyi seuraavan aamuna klo 6.30. Lentoja arvioitiin olleen noin 1000. Patterit ampuivat yli 18 000 kranaattia. On arvioitu, että kymmenestätuhannesta
pommista putosi kaupungin alueelle 338. Se oli vain 6,5 % käytetyistä pommeista. Hyökkäyksessä
kuoli 18 ja haavoittui 34 henkilöä.
Ilmatorjuntamiehistä kolme kaatui
ja yksi haavoittui. Tulipaloja syttyi 67, rakennuksia tuhoutui 59 ja
vaurioitui 135. Ilmatorjunta pudotti
8-10 kpl ja hävittäjät ampuivat alas
neljä vihollisen konetta. Pekka Jokipaltion mukaan ilmatorjuntaan
meni 25 rautatievaunullista ammuksia. Se merkitsi rahaksi muutettuna 3-4 helsinkiläisen kivitalon
hintaa. Se oli todella vähän. Niin
paljon ihmishenkiä ja rakennuksia
säästettiin.

Kesäkuun 9.-10.päivänä suomalaiset joukot joutuivat ottamaan
vastaan ennen kokemattoman suuren tulivalmistelun ja massamaisen hyökkäyksen. Joukkojen päälle
”kaatui tulijyrä”, jonka syvyys oli 4
km ja leveys 8 km.
Kesäkuun 9.päivänä toteutettiin ennakkotuhoamistulitus, joka
alkoi aamulla klo 8.00 ja päättyi
klo 18.00. Päivän aikana ammuttiin Suomenlahden ja Laatokan väliselle alueelle noin 76 500 tykistön kranaattia. Sen jälkeen vihollinen käynnisti tiedusteluluonteiset
hyökkäykset suomalaisten pääasemaa vastaan.
Seuraavana aamuna alkoi klo
6.00 uusi 140 minuuttia kestänyt
tulivalmistelu, johon osallistuivat
kenttätykistö, kranaatinheittimistö, vahvennettu 13. Ilma-armeija
ja Punalipun Itämeren laivaston
tykistö. Tykistö ja kranaatinheittimistö ampuivat reilusti yli 200
000 laukausta. Tähän massiiviseen
tulivalmisteluun osallistui myös
Kronstadtin laivatykistö.

Pääasema murtui
Vihollisen tulivalmistelu teki
nopeasti tehtävänsä. Tulivalmistelu avasi etenemisreitit vihollisen
jalkaväelle ja panssarivaunuille.
Suomalaisten asemat, linnoitteet
ja miinoitukset jauhautuivat hirvittävän tulituksen alla rikki. Ilma
oli täynnä savua, multaa ja hiekkaa
niin, että auringon valo pimeni Valkeasaaren yllä. Kellertävä savupatsas oli yli 30 metriä korkea. Merkittävä osa kenraalimajuri Jussi
Sihvon komentamasta 10. Divisioonan joukoista jätti asemansa heti
tulivalmistelun päätyttyä aamulla
klo 7.00, jolloin Valkeasaaren tien
suunnassa Mottorin mutkan alueella vihollisjoukot pääsivät läpimurtoon. Pastorinjoen alueella olleet
evl Viljasen komentaman Jalkaväkirykmentti 1:n vähäiset joukot eivät kyenneet taisteluun. Pastorinjoen silta jäi räjäyttämättä ja vihollisen panssarivaunut pääsivät sen
kautta nopeasti etenemään saavuttaen JR 1:n komentopaikan alueen
Öljymäellä klo 8.30 mennessä.

Tilanne Valkeasaaressa 10.6.1944.

Verinen Kuuterselkä 13.-15.6.
Seuraavaksi ratkaisevat taistelut käytiin VT-asemassa Kuuterselässä. Venäläiset joukot pääsivät siellä linjojemme läpi voimakkaalla panssaroidulla osastolla, johon kuului 20–30 panssarivaunua, ilmavoimien tulenjohtoa
sekä saattojalkaväki. Osasto pääsi lähes esteettömästi Vammeljoen tuntumassa puolustuksessa olleen Ratsuväkiprikaatin selustaan.
Vammeljärvellä sijainnut RvPr:n
esikunta totesi nähdessään rakennusryhmän pihaan tulevat panssarivaunut – ”Laguksen panssarit
tulevat apuun”. Vaunut olivatkin
puna-armeijan tunnuksin varustet-

tuja. Niinpä ne aiheuttivat nopean
poistumisen alueelta länteen. Ratsuväkiprikaati joutui siirtymään
viivytykseen edullisista asemistaan
Rantatien suunnassa kohti Viipuria. Taisteluihin osallistui myös JP
1 Ratsuväkiprikaatin osana. Taistelupaikkoja olivat mm Rokkalan
joki ja Muurilan kannas. Kuuterselän yllätyksen syynä olivat tiedonkatkokset, joiden syitä ei tuolloin
ehditty selvittämään.
Venäläisten läpimurtoon vaikutti ratkaisevasti se, että Leningradin
Rintaman komentaja armeijakenraali Govorov siirsi 11.–12.6. yöllä1500 tykkiä rintamalinjan suun-

taisesti kohti Suomenlahden rantaa
Sahakylä-Kuuterselkä alueelle. Lisäksi Govorov määräsi Kannakselle kaiken ilmavoimien tuen käytettäväksi Kuuterselän läpimurtotaisteluun. Yli kymmennen venäläistä
pioneeripataljoonaa rakensi teitä
ja uria tykistön siirrolle. Tapahtui
nopea painopisteen muutos, josta
suomalaisten tiedustelu ei jostain
syystä saanut minkäänlaista havaintoa.

Kuuterselän läpimurtoa yritettiin
sulkea panssarivaunuin vahvennetun Jääkäriprikaatin (eversti Puroma) vastahyökkäyksellä suoraan
raskaasti aseistautunutta vihollista vastaan ja VT-aseman haltuun
saamiseksi. Hyökkäys epäonnistui
sekä vihollisen ylivoiman vuoksi
että oman epäsuoran tulituen järjestelyjen epäonnistumisen takia.
Läheskään kaikki suomalaiset jääkärit eivät palanneet kotiin.

VT-asemasta VKT-asemaan
VT-asemassa käydyistä taisteluista merkittävä oli Siiranmäen taistelu 13.-15.6. Sillä kohtaa
VT-asema piti ja puna-armeija ei
päässyt suomalaisten (III AK) selustaan. Joukot saivat aikaa siirtymiseensä Vuosalmen suuntaan sen
jälkeen kun päätös asiasta syntyi.
Ylipäällikkö Mannerheim määräsi Aunuksen Ryhmän komentajan toimineen kenraaliluutnantti
Karl Lennart Oeschin 14.6. Kannaksen joukkojen komentajaksi.
Oesch totesi ladattuaan pistoolin-

sa ja lähtiessään Petroskoista kohti Karjalan kannasta, että ”tässä
tehtävässä minun on onnistuttava tai muuten minua ei enää ole”.
Päämajassa arvioitiin tilannetta ja
päätettiin luopua 15.6. ajatuksesta
VT-aseman takaisin valtaamiseksi.
Kenraaliluutnantti Oesch esitti samana päivänä joukkojen vetämistä
VKT-asemaan ja illan kuluessa hän
sai Päämajan toimintaohjeen, jonka mukaan joukkojen oli taistelukykyisenä vetäydyttävä puolustukseen VKT-asemaan.

Viipuri menetettiin 20.6.
Leningradin Rintama onnistui
valtaamaan Viipurin 20.6. Moskovassa asiaa juhlistettiin tykinlaukauksin. Alkuperäisen tehtävän
mukaan kaupunki piti vallata 10.
operaatiopäivänä. Näin kävikin.
Neuvostojoukkoihin oli propagoitu käsitystä, että Suomi antautuu
menetettyään Viipurin. Päätehtävä
Leningradin Rintamalla oli kuitenkin tuhota suomalaisten joukot
Kannaksella yhdessä Karjalan rintaman kanssa. Tehtävä olisi edellyttänyt painopisteen suuntaamista
kaupungin pohjoispuolitse luoteeseen hyvissä ajoin. Rintama sulloi
joukkojaan merkittävästi Viipurin
kapeikkoihin ja kaupungin valtaus
oli itse asiassa tunkeutumista suomalaisten muutamassa tunnissa
tyhjentämään kaupunkiin.
Viipurin puolustuksesta vastasi eversti Armas Kempin komentama 20.Prikaati. Se sai vastaansa
puna-armeijan kenraaliluutnantti

Tihonovin komentaman 108.Armeijakunnan, joka aloitti hyökkäyksensä 20.6. aamulla klo 5.00
Huumolasta valtatietä pitkin kohti
Viipuria. Hyökkäys eteni nopeasti, päivän aikana käytiin taisteluja,
suomalaisen tykistön ampumatarvikkeet loppuivat iltapäivällä klo
16 jälkeen jolloin sen oli lähdettävä asemistaan. Majuri Bäckmanin
II Pataljoonan riveissä levisi puolen päivän aikaan huhu vetäytymiskäskystä, joka sai kokonaisen
komppanian lähtemään liikkeelle
asemistaan saaden mukaansa myös
naapuripataljoonasta osia. Vihollinen sai läpimurron kaupungin keskustassa. Suomalaiset pioneerijoukot onnistuivat räjäyttämään osan
Viipurin kaupungin alueen silloista. Hävittämistyötä häiritsi kovasti
se, että IV Armeijakunnan varastosta ei luovutettu pioneereille räjähdysainetta.

Viipuri ennen kaupungin menettämistä.
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Keski-Suomen Maanpuolustaja

Tienhaara piti 23.6.
Leningradin Rintaman komentaja marsalkaksi Viipurin valtaamisen jälkeen ylennetty Leonid Govorov sai yöllä 20.-21.6. tehtävän
jatkaa hyökkäystä Kymijoelle ja
saavuttaa ensimmäisessä vaiheessa Lappeenrannan-Imatran tasa
26.6. mennessä. (Nk Kotka-operaatio; venäläinen käsite). Punaarmeija pyrki länteen jo 20.-21.6.
sillan jäänteitä myöten Tienhaaran
vesistölinjalla Viipurin länsipuolella. Ylimenotoiminta muuttui myöhemmin suurhyökkäyksen tapaiseksi.
Tienhaaranniemen
maastossa
ratkaisevissa torjuntataisteluissa
ruotsinkielinen Jalkaväkirykmentti
61, jonka komentajana toimi evers-

tiluutnantti Alpo Kullervo Marttinen, otti rintamavastuun puolustuksesta 22.6. klo 15. Venäläiset
hyökkäsivät päivän aikana kaksi
kertaa tykistön ja karanaatinheittimien tulen turvin Kivisillansalmella, mutta suomalainen tykistö
ja jalkaväen (JR 61) aseet torjuivat
vihollisen yrityksen. 23.6. Punaarmeija hyökkäsi koko Kivisillansalmen leveydellä. 17.Divisioonan
tykistön JR 61:n raivokas taistelutoiminta pysäytti puna-armeijan
etenemisen. Tienhaaran taistelulla
oli iso merkitys, sillä jos JR 61:n
asemat olisivat pettäneet, olisi sitä
kautta avautunut Leningradin Rintaman joukoille suora reitti Suomeen.

kalaksi, sen huoltoyhteydet katkesivat, Konkkalan rintama murtui.
Suomalaisten onnistui vallata Portinhoikan tienristeyksen alue takaisin 1./PsPR.n hyökkäyksellä. Saaliiksi saatiin 7 raskasta T-34 panssarivaunua, joista kolme oli ajokuntoista. Suomalainen tykistö ampui tuossa vaiheessa vähän – 6680
laukausta. Myöhemmissä taistelun
vaiheissa päivittäinen ammuskulutus nousi jopa 11 000 laukaukseen
päivässä.
26.6.-28.6. suoritettiin kolme
vastahyökkäystä, joissa Panssaridivisioona muodosti operoivan
pääyhtymän. Venäläisiä yritettiin
saada saarrostettua (”mottiin”),
mutta voima ei siihen riittänyt. Joukot olivat väsyneitä. Apua tuli kreivin aikaan itä-karjalasta. Joukkojen
siirrot sieltä olivat käynnistyneet ja
nyt oli kysymys siitä, että ehtiikö
apuvoima ajoissa perille. Puna-armeija oli valmistautunut pommittamaan Viipurin alueita 600 pommikoneella suurhyökkäyksen alkupäivinä, mutta kova ukkosrintama
esti pommituslennot ja koneita tarvittiin sen jälkeen muualla. Neljä
divisioonaa (4.,6.,11. ja 17.D), V
Armeijakunnan esikunta ja 20.Prikaati onnistuttiin siirtämään Maaselän kannakselta ja Laatokan Karjalasta Karjajalan kannakselle.

Ratkaisuja, joilla torjunta
saatiin aikaiseksi
Kannaksen joukkojen komentajan kenraaliluutnantti Oeschin
erityisen huomion kohteena oli
mahdollisimman voimakkaan tykistötulen keskittäminen uhanalaisimpaan maastoon ja tarpeellisilla
panssarintorjunta-aseilla vahvistetun jalkaväen tukeminen. Näin oli
mahdollista saada aikaan kestävä
sulku läpimurtoon pyrkivän vihollisen ponnistuksille.
Suurin uhka ja kova painostus
oli noin 6 km leveällä rintamaosalla Ihantalan maastossa, johon näiden erikoistoimenpiteiden johdosta
voitiin keskittää n. 13-14 kevyen
ja 10 raskaan patteriston, yhteensä yli 250 tykin tuli. Se oli suurin
tykistövoima koko sotiemme aikana. Nyt oli tykistöllämme käytössä
kunnollista tykistökalustoa ja riittävästi ammuksia. Monet hyökkäykset torjuttiinkin Ihantalan taistelukentillä tykistövastavalmistelulla
tai torjuntatulella tai molemmilla
yhteisesti, sillä ammuskulutusta ei
tarvinnut rajoittaa, kuten Talvisodassa oli ollut asian laita.

Uusia pst-välineitä
Tehokkaina vaikuttivat panssarintorjunnassa uudet saksalaiset
panssarinlähitorjunta-aseet, pans30.KaAK:n hyökkäys alkoi Talista 25.6. ja se osui suomalaiisten
18.D:n ja 4.D:n heikkoon saumakohtaan.

Tali-Ihantala 22.6.- 4.7.
Kun Leningradin rintaman eteneminen länteen Tienhaaran alueella ei ollut onnistunut, siirtyi taistelujen painopiste Viipurin koillispuolelle. Tali-Ihantalan alueella
käytävä taistelu tuli merkitsemään
paljon Suomen tulevalle kohtalolle. Taistelun tärkeimmät maastonkohdat olivat Talinjoen sillat, Leitimonjärven-Kärstilänjärven-Repolanjärven kannakset, Saarelan vesistölinja, Portinhoikan tienristeys
ja Ihantalan kirkonmäki.
Alueella, jonka leveys oli n. 12
km ja syvyys n. 15 km, oli kiivaimman taisteluviikon aikana kesäheinäkuun vaihteessa n. 150 000
venäläistä ja n. 50 000 suomalaista sotilasta. Kesäkuun 25.päivään
mennessä venäläiset olivat saaneet
voimiensa uudelleen ryhmityksen
valmiiksi strategista läpimurtoa
varten välittömästi Viipurin itäpuolella Talin maastossa.

Kuvaus taistelun
alkupäivistä
25.6. alkoi tulivalmistelulla, johon osallistui 40 tykistöpatteristoa (900 tykkiä) ja 24 raketinheitinlavettia. Tulitus kesti 1,5 tuntia
ja ulottui aina Saimaan kanavalle
asti. Läpimurtohyökkäyksiin erikoistunut 30.Kaartin Armeijakunta sai aikaan murron suomalaisten
18. ja 4.Divisioonan saumakohdassa. Säätila tuona päivänä ei mahdollistanut ilmatoimintaa. Vihollisen tulitus siirtyi klo 8 mennessä
Konkkalanvuorten-Portinhoikan
alueelle. Suomalaisten puolustuslinja alkoi järkkymään – Leitimon
kannaksella ei pystytty vihollista
pysäyttämään. Konkkalanvuorten
alueella aamupäivän aikana keskisuomalaisten JR 48 pystyi vielä
pitämän asemansa. Portinhoikkaan
pääsi puolen päivän aikaan 20 vihollisen panssarivaunua. Iltaan
mennessä JR 48:n tilanne kävi tu-

sarinyrkit ja panssarikauhut sekä
saksalaiset rynnäkkötykit. Torjuntataistelun onnistumiseen vaikuttivat myös tehokkaasti sekä suomalaiset että saksalaiset ilmavoimat
(lento-osasto Kuhlmey), erityisesti
saksalaiset syöksypommittajat, jotka saivat aikaan huomattavaa tuhoa venäläisten lihavissa panssarivaunu- ja tykistöryhmityksissä. Samoin kapteeni von Schrererin komentama 303. Rynnäkkötykkiprikaati osallistui tehokkaasti suomalaisen Rynnäkkötykkipataljoonan
kanssa panssarintorjuntaan. Suomalaisten ”Sturm”-pataljoona tuhosi kaiken kaikkiaan 82 venäläistä
panssarivaunua STU-40 rynnäkkötykeillä. Omia rynnäkkötykkejä tuhoutui taistelujen aikana vain kuusi. Venäläisillä käytössään olleet
600 panssarivaunua tuhoutuivat
taistelujen kuluessa lähes kaikki.

Radioyhteydet kultaakin
kalliimpia
Vihollisen tulen alla oli puhelinyhteyksien kunnossapito vaikeaa.
Radio tulikin olemaan tulikomentojen pääviestitysväline. Toiminnan varmistamiseksi perustettiin ns
sieppausasema, joka välitti tulikomennot ryhmäupseereille. Viestiyhteydet mahdollistivat tulen keskittämisen noin 10 minuutissa. Tällä tavoin suomalainen tykistö pystyi saavuttamaan tietylle alueelle
jopa kymmenkertaisen tulen tiheyden viholliseen verrattuna huolimatta sen viisinkertaisesta tykistöylivoimasta. Ihantalan – Juustilan
suunnalla käydyissä taisteluissa
tykistö ampui 24.-29.6.1944 noin
40 000 laukausta. 30.6.-6.7.1944
oli ammuskulutus 50 000 laukausta. Tykkejä oli käytössä noin 35
rintamakilometriä kohden. Painopistesuunnan tykistö osallistui noin
15 kertaa uhkaavalta näyttäneen
hyökkäyksen torjuntaan ja hajotti 4-5 kertaa vähintään rykmentin
suuruisen hyökkäysryhmityksen
sekä useita panssarivaunumuodostelmia. Tykistö vaurioitti tai tuhosi vakavasti 27 raskasta tai keskiraskasta panssarivaunua. Edelleen
tykistö tuki noin kymmenen vastahyökkäyksen suoritusta ja tulitti
jopa 15 patteriston keskitetyllä tulella vihollisen tykistön tuliasemia.
Leningradin rintaman komentaja marsalkka Leonid Govorov
on todennut 29.6.1944 esikunnassaan, että ”hän ei pääse eteenpäin”. Tähän lausahdukseen voidaan kiteyttää Tali-Ihantalan
taistelun ratkaisu suomalaisten
torjuntavoitoksi. Govorov oli laittanut peliin kaiken sen voimansa
mitä hänelle oli annettu ja eteneminen pysähtyi suomalaisten sitkeään vastarintaan VKT-linjalla.

Viipurinlahden taistelut
Kesäkuun lopulla todettiin venäläisten kokoavan Viipurinlahden
rannikolle uusia voimia, jotka kuuluivat Itämeren laivaston alaiseen
59. Punaiseen armeijaan. Sen yhtymistä todettiin mm. 2 divisioonaa jalkaväkeä, 1 merijalkaväkiprikaati, 1 panssariprikaati, ja 1 iskupioneeriprikaati. Kesäkuun loppupäivinä nämä joukot miehittivät
rannikon niemet Uuraan salmeen
saakka.
Kun venäläiset eivät näyttäneet
saavan aikaan mieleistään tulosta – strategista läpimurtoa – Ihantalan suunnalla, täytyi sitä yrittää
muualla. Heidän toimintansa alkoi
tuntuvasti vilkastua heinäkuun ensimmäisinä päivinä Viipurinlahden
rannikolla eritoten Uuraan suunnalla.
9.7. alkoi 59.Armeijan viimeinen hyökkäys Viipurinlahdella. Se
suuntautui hyvin varustautunutta saksalaista kenraalimajuri Breusingin komentamaa ”pommeri-

laisdivisioonaa” (122.D) vastaan.
Saksalaisella ja suomalaisella tykistöllä oli suuri merkitys torjunnassa. Hyökkäävän joukon maihinnousuveneistä puolet ammuttiin tykistötulella hajalle jo merellä. Maihinnousurannalle pääsi
vain yksi alus ja siinä olleista 30
miehestä osa kaatui ja osa joutui
vangiksi. Lopputuloksena oli, kun
taistelut 10.7.1944 alkoivat vaimeta, että venäläiset muutamien pienten saarien lisäksi olivat pystyneet
valtaamaan vain kolme suurempaa saarta saamatta jalansijaa missään kohdassa mantereella. Taistelut Viipurinlahdella aiheuttivat
venäläisjoukoille yli 3000 miehen
tappiot. 59.Armeija ei pystynyt toteuttamaan sille asetettuja tehtäviä.
Tappiot merkitsivät divisioonien
kuihtumista rykmenteiksi. Tämäkin strategiseksi läpimurroksi tarkoitettu yritys, tosin leveän mutta
suoraan Etelä-suomen rantamaalle
johtavan vesistön yli, oli torjuttu.
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Äyräpää-Vuosalmi heinäkuussa
Ihantalan ja Viipurinlahden taistelujen jatkuessa vielä kiivaina syttyi vilkas, suoranaiseksi suurtaisteluksi kehittynyt taistelutoiminta
Vuosalmella, joka voidaan jakaa
kahteen vaiheeseen; taisteluun
Vuoksen etelärannalla ja taisteluun
Vuoksen pohjoisrannalla. Ensin
taisteltiin Äyräpään-Kylä-Paakkolan harjanteista. Niiden menettämisen jälkeen taisteltiin Vuoksen
pohjoisrannalla Vuosalmella, jossa Vuoksen ylittäneiden neuvostojoukkojen eteneminen pysäytettiin.
Saatuaan kosketuksen Vuosalmen sillanpääasemaan, jota puolusti kaksi vahvistettua pataljoonaa
2. Divisioonasta, venäläiset suorittivat sitä vastaan 21.6. lähtien tunnustelun luontoisia hyökkäyksiä
useina päivinä, mutta kaikki nämä
hyökkäykset torjuttiin. 29.6. todettiin venäläisten keskittävän uusia
voimia ja paljon ylimenokalustoa
tälle suunnalle.

Tulihelvetti Vuoksen yllä
3.7. vilkastui ilmatoiminta tuntuvasti ja 4.7. aamuvarhaisella alkoi
suurhyökkäys, jota edelsi voimakas tykistövalmistelu. Voimakkaat
jalkaväen ja panssarivoimien hyökkäykset johtivat sisäänmurtoihin.
Seuraavina päivinä hyökkäykset
jatkuivat. Suomalaisten vastaiskut
eivät enää tuottaneet tuloksia, mutta kesti 9.7. aamuun saakka, ennen
kuin venäläisten onnistui vallata
koko sillanpääasema. Saman päivän aamuna alkoi erittäin voimakkaan tykistötulen ja yli 200 lentokoneen valmistelema ja tukema
joen ylimeno. Tulivalmistelun tauottua laskettiin joelle savuverho ja
pian sen jälkeen joukot syöksyivät
noin 2 km:n levyisellä rintamalla
moottorilauttoja ja syöksyveneitä
käyttäen virran yli ja murtautuivat

saman tien suomalaisten asemiin.
Parin päivän kuluessa – omistaessaan nyt ensiluokkaiset koko
vastarantaa hallitsevat tulenjohtopaikat – venäläisten onnistui pureutua vastaiskuista huolimatta
noin 4 km leveään ja 1 km syvään
sillanpääasemaan, jonka laajentamista tukemaan hyökkääjä pian sai
kuljetetuksi panssarivaunuja joen
yli.
2. Divisioonan pataljoonat ja
III AK:n niille lähettämät vähäiset
apuvoimat joutuivat kovalle koetukselle. Kannaksen joukkojen
komentaja hälytti entisistä raskaista taisteluista hiukan levähtäneen
Ps.D:n ja määräsi sen iskuosan,
Jääkäriprikaatin ja Rynnäkkötykkipataljoonan siirtymään Vuosalmen suuntaan puolustuksen tueksi.
Vaihtelevien taistelujen, puolin ja
toisin suoritettujen hyökkäysten ja
vastahyökkäysten jälkeen rintama
vakiintui sodan loppuun saakka venäläisten saavutettua noin 7 km leveän ja 2,5 km syvän sillanpääaseman. Suomalaisten onnistui pitää
jokilinja valvonnassaan suurimmilta osalta ja tehokkaasti häiritä tykistöllään ylikuljetuksia. Tykistön
ja kranaatinheittimistön ammuskulutus nousi Vuosalmen taisteluissa
ajoittain suuremmaksi kuin TaliIhantalassa. Suomalaiset ampuivat
4.7. 15000 kranaattia, 9.7. 13000
ja aikavälillä 20.6.–17.7. yhteensä
122 000 kranaattia.
Venäläiset joukot ryhmittyivät
15.7. lopullisesti puolustukseen ja
marsalkka Govorov arvosteli kovin
sanoin Vuosalmella taistelleen 23.
Armeijan, 98. AK:n ja 115. AK:n
komentajia. Operaatiolla ei oltu
saavutettu minkäänlaisia konkreettisia tuloksia ja armeijan tehtävä jäi toteutumatta sietämättömän raskaista tappioista huolimatta.

Yhteenveto kesästä 1944
Suomalaiset joukot saivat aikaan merkittävät torjuntavoitot ylivoimaisia puna-armeijan joukkoja vastaan ja ne tapahtuivat etelästä pohjoiseen lueteltuina seuraavissa paikoissa: Viipurinlahti, Tali-Ihantala,
Äyräpää-Vuosalmi, Nietjärvi ja Ilomantsi. Taustalla oli koko ajan Stalinin vaatimus ehdottomasta antautumisesta. Kun Suomi ei siihen suostunut vaan päätti taistella, niin sen jälkeen kun massiiviseen voimaan
perustuneen LENINGRADIN RINTAMAN eteneminen oli saatu pysäytetyksi Karjalan kannaksella, KARJALAN RINTAMAN eteneminen
oli saatu pysäytetyksi Laatokan Karjalassa Nietjärven kovissa torjuntataisteluissa, Ilomantsissa oli saarrettu kaksi neuvostodivisioonaa, Stalin luopui ehdottoman antautumisen vaatimuksestaan.
Suomalaisen jalkaväen ja tykistön yhteistoiminta kaikissa edellä luetelluissa taisteluissa oli onnistunutta. Useiden kenttätykistöpatteristojen
keskitetyillä tuli-iskuilla oli murhaava vaikutus tiestöllä olleisiin vihollisdivisiooniin, joissa syntyi niin suuria tappioita, että Stalinilla ei ollut
enää varaa uhrata joukkojaan enemmän Suomen suuntaan. Pelkästään
Tali-Ihantalan taistelussa ammuttujen kranaattien määrä muunnettuna
teräksen ja räjähdysaineen määräksi on 2,5 miljoonaa kiloa. Tykeillä ja
kranaatinheittimillä se ”siirrettiin” vihollisryhmitysten sekaan.
Stalinin Suomeen suuntaama strateginen neljäs isku oli ainut, mikä
toisessa maailmansodassa torjuttiin ja näin ollen ei johtanut asetettuun
päämäärään. Nyt kun 70 vuotta on kulunut näistä tapahtumista, niin
tämän artikkelin luettuaan, kukin lukija voi osoittaa kunnioitustaan veteraanisukupolven uhrauksille ja itsenäisenä säilyneelle Suomelle. Kuluvan vuoden tapahtumat mm. Ukrainan suunnalla osoittavat, että maailma ei loppujen lopuksi ole kovinkaan paljon muuttunut 70 vuodessa.
Suomea puolustaa tulevaisuudessakin vain suomalaiset itse.
Teksti: Päätoimittaja Tapio Paappanen
Kuvat: SA-kuvat
Tilannekartat: Ari Raunio
Tienhaaran kartta: Matti Koskimaa
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Turvallisuus tutuksi 2014
Teemapäivä Äänekoskella 17.5.
Maapuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Ääneseudun paikallisosasto järjesti kolmannen kerran
Turvallisuus tutuksi -toimintapäivän Äänekoskella. Tapahtuma toteutettiin lauantaina 17.5.2014 klo
09.00 - 14.00 Äänekosken torilla.
Torilla oli esillä turvallisuuteemme liittyviä toimijoita sekä yhteisöjä. Lisäksi esillä oli runsaasti
turvallisuuskalustoa sekä yritysten
pitämiä tietoiskuja. Turvallisuus
tutuksi -toimintapäivä antoi mittavan kokonaiskuvan yhteiskunnan
keskeisistä turvallisuustekijöistä
unohtamatta yksilön ja kodin turvallisuutta.

mintapäivän aikana eri toimijoiden
pisteissä. Merkittävän osan kokonaisuudesta muodostivat reserviläisten, poliisin ja pelastustoimen
kaluston- sekä toiminnan esittely.
Toimintapäivässä oli mukana myös
mittava joukko turvallisuusalan
paikallisia yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä. Turvallisuustapahtuma
tarjosi jokaiselle osallistujalle erinomaisen mahdollisuuden päivittää
tietonsa turvallisuusasioista ja nähdä käytännössä miten eri vaaratilanteissa toimitaan.

Turvallisuus ammattina

Elämä turvalliseksi eväitä ja elämyksiä arjen
turvallisuuteen

Turvallisuusalaan ammattina oli
myös mahdollisuus tutustua toi-

Perheen ja yksilön turvallisuuden varmistaminen nykyaikaisen

kehittyvän turvatekniikan ja tietotaidon avulla oli tärkeä osa toimintapäivän antia.
Äänekosken torilla oli mahdollisuus tutustua konkreettisesti kodin
turvallisuusjärjestelmiin ja arjen
turvallisuuden järjestelyihin. Turvallisuus tutuksi - toimintapäivän
sisältö oli suunnattu vauvasta vaariin, toimintapäivä oli täynnä monipuolista näkemistä. Näytteilleasettajia oli 22 kappaletta. Mm. Liikenneturvan testiauto, Sotilaskoti,
SPR, Vapepa, pelastuskoirat, Järvipelastajat, vakuutusyhtiöitä, pelastuslaitos, VPK, maanpuolustusjärjestöt, maataloustuottajat, Martat ja
energialaitos.
Teksti: Timo Salo
Kuvat: Tapio Paappanen

Meripelastuksen kumiveneeseen otettiin tuntumaa aurinkoisessa säässä.

Reserviläisilta Äänekoskella

miston päälliköltä Panssariprikaatin lippiksen. Se enteilee jo tulevaa
vuoden 2015 alussa aloittavaa puolustusvoimien hallintomallia, jolloin aluetoimiston esimiehet löytyvät sieltä.
Everstiluutnantti Janne Oksanen
kertoi lyhyesti maailman tapahtumista. Ukrainan ja Krimin tilanne
on näyttänyt, että sotilaallisen voiman käyttö Euroopassa on edelleen mahdollista. Sodanajan joukoista Oksanen kertasi kuulijoille
operatiiviset joukot, joihin sijoitetaan paras ja ajanmukaisin kalusto ja nuoret miehet. Se edustaa 20
% koko vahvuudesta. Alueellisia
joukkoja on 60 % koko vahvuudesta ja ne taistelevat jatkossa uudella tavalla. Paikallisjoukkoja on
20 % koko vahvuudesta ja uutena
käyttöön otetaan paikallispataljoonat. Aluetoimiston päällikkö korosti paikallisjoukoista, että ne ovat

Turvallisuuspäivän aikana pelastuslaitoksen henkilökunta opasti pieniä sammuttajia rasvapalon sammuttamiseen ja sammuihan se. Onnistuneen suorituksen jälkeen riemu oli pinnassa.

Perinnepistoolien piirien mestaruudet ratkottiin

Pienoispistoolit paukkuivat myös Sulevin päivän ammunnoissa

Perinnepistooleja mestaruuskamppailussa 27.5.

Reserviläisilta kiinnosti hyvin. Eturivissä istuvat Janne Rantanen (vas.) ja Pasi Kinnunen, jotka palkittiin Eko-aseammuntakisassa.
Keski-suomen
Aluetoimiston
johdolla toteutettiin 27.5. Äänekoskella reserviläisilta. Ohjelmaan
oli sisällytetty ajankohtaista tietoa
maavoimien taistelutavasta 2015,
joukkojen jaosta ja reserviläisen
elinkaaresta niissä. Reserviläinen
on 10 vuoden mittaisen ajanjakson sijoitettuna operatiivisiin tai
alueellisiin joukkoihin, jonka jälkeen sijoitus siirtyy paikallisjoukkoihin. Omia sijoituksia sodanajan
joukoissa pystyi myös iltaan osallistunut reserviläinen aluetoimiston
henkilökunnalta kyselemään. Uusia reserviläskasvoja saapui paikalle kolmisenkymmentä.
Maakuntajoukkoihin
kuuluvia reserviläisiä oli paikalla kertomassa toiminnasta. Jaossa oli alan
lehtiä ja esitteitä ja myös uudempaa varustusta. Eko-aseella käytiin
tarkkuusammuntakilpailu, jonka
voittaja Pasi Kinnunen sai aluetoi-

Ari Heikkilä esitteli autoiluharrastustaan. Keuruun pioneerien käytössä ollut silta-auto Kraz oli
huomion kohteena turvallisuuspäivän aikana.

puolustusvoimien sodan ajan joukkoja ja niihin sijoitettujen henkilöiden osallistuminen toimintaan ei
ole vapaaehtoista toimintaa. Syyskuun Keski-Suomen Maanpuolustaja-lehdessä perehdytään yksityiskohtaisemmin maavoimien uuteen
taistelutapaan ja paikallispataljoonien rooliin siinä.
Äänekoskelaiset reserviupseerit
ja reserviläiset yhdessä maanpuolustusnaisten kanssa ovat aktiivista porukkaa. Yksissä tuumin oli tämän reserviläisillan järjestelyt toteutettu. Tässäpä mallia muillekin
paikkakunnille. Voimavaroja kannattaa yhdistää. Näin saadaan toimivia tapahtumia.

Teksti ja kuva:
Tapio Paappanen

Paukkulan ampumaradalla Uuraisilla ammuttiin tiistaina 27.5. reservipiirien perinnepistoolin mestaruuskilpailu. Sää oli alkukesäksi melkoisen kolea, lämmintä vain +8 astetta. Äänekosken Reserviläisten järjestämä kisa
vietiin läpi nopealla tahdilla. Juha Dahlman toimi ammunnanjohtajana. Päivän paras tulos 240 kirjattiin H-50
sarjassa ampuneen Mika Karalan nimiin. Matti Minkkinen tulkkasi osumat ja jakoi kilpailutapahtuman päätteeksi mitalisijat saavuttaneille osanottajille mitalit.
TULOKSET
Yleinen sarja
1. Ylik Antti Liimatainen, Viitasaari
2. Kers Juha Dahlman, Äänekoski

223
207

H-50
1. Alik Mika Karala, Tikkakoski
2.Ylik Rauno Stranius, Viitasaari
3. Autostm Ari Moisio, Viitasaari

240
232
122

H-60
1. Sotmest Seppo Strandman,Viitasaari
2. Kers Tapio Harju, Saarijärvi
3. Ylil Matti Minkkinen, Äänekoski

227
225
168

Teksti ja kuvat: Jari Kiviniemi

Kymppejä tuli myös Sulevin päivän ammunnoissa. Onnea Merjalle toivottelee
lehden toimitus!
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Rosvopaisti maistui yli 700:lle
kuluneen talven aikana nopeaan tahtiin muuttunut. Jäätyneitä konflikteja
on paljon ja ”kylmän sodan haamut” ovat ilmestyneet takaisin. Sotilaallisen voiman liikuttelu Ukrainan suunnassa on arkipäivää. - Suomen on
itse huolehdittava omasta puolustuksestaan oltiin sitten liittoutuneita tai
ei, totesi Oksanen. Suomalaisista noin 1,5 miljoonaa kansalaista on saanut
jossain elämänsä vaiheessa sotilaskoulutusta. – Tällaista voimavaraa on
mahdoton ostaa millään rahalla, luonnehti everstiluutnantti Janne Oksanen
yleisen asevelvollisuuden merkitystä Suomen puolustukselle.
Rosvopaisti valmistui ja sotilaspastori Janne Huikon siunattua ruoan
ryhdyttiin nauttimaan maukkaasta paistista.

Tilaisuuden avaus Sillanpään marssilaululla.

Finnairin lentävän henkilöstön ja usean muun yhteistyökumppanin
voimin järjestettiin Laukaan Peurungassa 30.5. sotiemme veteraaneille
”Rosvopaisti”-tapahtuma. Osa järjestäjistä kokoontui tilaisuuden alussa
estradin eteen laulamaan tervetulotoivotuksen Sillanpään marssilaulun sanoin ja sävelin. Laukaan Peurungan toimitusjohtaja Seppo Virta muisteli
tervehdyssanoissaan kahden vuoden takaista tapahtumaa, jolloin paikalla
oli 840 henkilöä. Tälläkin kertaa paikalla oli 700 henkilöä. Tämän vuoden
kesäkuussa tulee 40 vuotta täyteen siitä kun veteraanien kuntoutus Peurungassa aloitettiin. Rosvopaistia odotellessa Esa Niemitalo viihdytti yleisöä
”Tapio Rautavaara”- tyyliin.

Suomen on aina itse vastattava puollustuksestaan
Puolustusvoimien tervehdyksen tilaisuuteen lausui everstiluutnantti
Janne Oksanen. Hän loi katsauksen kansainväliseen tilanteeseen, mikä on

Löytyipä hetkeksi tilaa myös pyörähtelylle valssin tahtiin.
Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

Veteraanien haaste - kansa kävelemään
Veteraanien haastekävely YK:n Rauhan päivän johdosta on aiemmin järjestetty Jyväskylässä 2009. Kuva
on tuosta kävelystä ja siinä Keski-Suomen Rauhanturvaajia edustavat Kai Niemitalo ja Juhani Makkonen johdattavat osallistujia Aren Aukiolle ohjelmalliseen tilaisuuteen.Liikuntatilaisuudet on pidetty v. 2010 Äänekoskella, 2011 Keuruulla, 2012 Jämsässä ja 2013 Joutsassa. Ensi vuodeksi on Keski-Suomen Rauhanturvaajat ry
suunnitellut kävelyä pidettäväksi Viitasaarella.

Tulkkina ihmisen ja tietotekniikan välissä
www.relator.fi

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

Sotiemme veteraanit ovat keski-iältään yli 90
vuotta. He tietävät kokemuksesta liikunnan terveyttä edistävän vaikutuksen ja ovat huolestuneita myös nuorempien sukupolvien fyysisestä
kunnosta.
Veteraanit haluavat liikunnan koko kansan asiaksi ja haastavat koko kansan yhteiseen
syksyiseen liikuntatapahtumaan. Sen tunnukseksi he ovat valinneet ” Kansa kävelemään ”
kehotuksen! Tapahtuma järjestetään Suomessa valtakunnallisena kampanjana sunnuntaina
21.9.2014 yli 50 paikkakunnalla ja sen suojelijana on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

aukiolla ja Harjun liikuntapuistossa klo 13.00
Kauppakadun kompassilta alkaen. Ohjelmaksi
on alustavasti suunniteltu Suomen Rauhanturvaajaliiton Faitterit soittokunnan esityksiä, pari
lyhyttä puhetta liikunnan ja rauhan merkityksestä, veteraanikuoron esiintyminen Aren aukiolla,
alkuverryttely ja kävely Harjun päällä ja pururadalla. Harjun päällä on toimintarasteja. Ne sisältävät partiolaisten, vapaapalokunnan ja mahdollisesti viranomaisten kaluston esittelyjä, Jyväskylän ilmatorjunnan ja siihen liittyvän tykin
historiaesittelyn sekä Luontomuseon näyttelyn.
Luonetjärven Sotilaskoti järjestää virvoketarjoilua Aren aukiolla ja Harjun vesilinnalla.

YK:n julistama kansainvälinen
rauhanpäivä 21.9.

Kuudes kerta Keski-Suomessa

Liikuntatapahtuma vastaa Yhdistyneiden
Kansakuntien ja Maailman Veteraanijärjestön
(Word Veteran Federation) haasteeseen järjestää sunnuntaina 21.9. kävely rauhan puolesta.
Veteraanit jos ketkä tietävät, mitä raastava sota
merkitsee kansakunnan elämälle ja haluavat kävelyllään korostaa myös rauhan rakentamisen ja
sen turvaamisen jatkuvaa merkitystä ihmiskunnalle.
Keski-Suomen maakunnallinen tapahtuma
järjestetään Jyväskylän Kauppakadulla, Aren

Liikuntatapahtumasta on tehty vuosittain toistuva kansalaistapahtuma, jossa veteraanit ulkoilevat hyvien asioiden puolesta yhdessä nuorempien sukupolvien kanssa itse esimerkkiä näyttäen jo kuudennen kerran. Valtakunnallisesti
mukaan on ilmoittautunut toistakymmentä kansalaisjärjestöä. Erityisesti korostetaan Jyväskylässä opiskelijoiden, perheiden ja nuorison osallistumista kävelyyn ja sen oheistapahtumiin.
Jyvässeudun veteraanien sekä kauempaakin
tulevien perheiden ja osallistujien toivotaan saa-

puvan sään mukaisessa ulkoiluvarustuksessa
Kauppakadulle Kompassiin klo 12.45 mennessä. Saattajat perheineen ovat tervetulleita varmistamaan veteraanien, kunniakansalaistemme
virkistys- ja esimerkkiliikuntaa sekä muutoinkin
osallistumaan lyhyehköön tapahtumaan n. klo
13.00-15.00
Toivottavaa on, että veteraaneja myös avustetaan samana päivänä ulkoilussa kodeissaan ja
hoito- laitoksissaan samassa viikonvaihteessa
toteutettavana ulkoilupäivänä lauantaina tai sunnuntaina ja tuetaan ko. talojen vastuuhenkilöstöä
toteuttamaan virkistyskävelyjä kunniakansalaisillemme kaikkialla Keski-Suomessa. Maanpuolustus- ja kansalaisjärjestöjen puheenjohtajia
tai veteraanivastuujäseniä pyydetään aloitteellisesti ottamaan ajoissa yhteyttä paikallisiin johtajiin liikuntapäivän ja siihen paikkakunnittain liitettävien haastekävelyjen onnistumiseksi.
Tapahtuma Jyväskylässä on osallistujille
maksuton. Veteraaneille sotilaskoti tarjoaa sponsoroidut munkkikahvit Aren aukiolla ja linja-autokuljetuksen Harjun laen toimintarasteille.
Tervetuloa liikuntatapahtumaan!
Kansalaistoimikunta

Kokoukset, juhlat, ohjelmapalvelut, pitopalvelu
Ränssintie 5, Kuusa, Laukaa
www.tupaswilla.net
puh 0207 410 100
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Naisten Valmiusliiton
NASTA -harjoitukset:
Dragsvik, Helene
16.-18.5.2014
Keski-Suomesta
oltiin
myös hakemassa oppia
Nastaharjoitusten järjestämisestä. Syksyllä 2015
vastaava valtakunnallinen
harjoitus on Luonetjärven
varuskunnassa. Helsingiläisen Sari Tuuri-Salosen
päivien aikana sanoittaman marssilaulun sanat
kertovat kouluttajakurssin
tunnelmista:

Nasta -marssilaulu

Naiset liikkeellä ja uutta oppimassa
Kuvat kertovat omaa tarinaansa siitä kuinka monenlaisten asioiden parissa
maanpuolustusnaiset tällä
hetkellä haluavat toimia.
Naiset ovat opetelleet keväällä ampumista ilmakiväärillä ja -pistoolilla
Tikkakosken
Ampujien
opastuksella. Opetus oli
innostavaa ja syksyllä taas
kokoonnutaan harjoittelemaan. Opettavaista oli huomata, että ensin on opittava
tähtäämään ja ampumaan
yhteen pisteeseen. Napakympillä ei ollut alkuhar-

joittelussa suurta merkitystä. Harmillista, että Lahden
Vellamo -jotoksessa ei päästy kokeilemaan tähtäyksen
tarkkuutta vaan tehtävänä
olikin jousiammunta.
Maanpuolustusnaisten ja
MPK:n järjestämälle Intti tutuksi naisille kurssille
osallisui 17 varumiespalveluksesta kiinnostunutta
nuorta naista. Kurssilta sai
monipuolisen naisnäkökulman mitä intti naisille tarjoaa. Pääkouluttajana oli Heta
Veijola apunaan varusmiespalveluksessa olevia nuoria

naisia ja mehiä. Palautteiden perusteella kurssi oli
onnistunut ja kurssille on
kysyntää tulevinakin vuosina.
Kesäkuun alussa Jyväskylän
yhdistyksen jäsenillassa toteutettiin pienimuotoinen
jotos.
Suunnistuskartan
merkkien tunnistamisesta
virisi ajatus, että seuraavaksi lähdemme metsään
tutkimaan, miltä kartan
merkit luonnossa näyttävät. Monella on retkireppu
valmiiksi pakattuna. Kun
kutsu käy, eväät vain mu-

kaan ja menoksi!
Maanpuolustusnaisten Liitto ja järjestöt täyttävät tänä
vuonna 10 vuotta. Siksi vuoden teemana onkin
"täyskymppi". Tapahtumaa
juhlistetaan täällä Jyväskylässä 25–26. lokakuuta.
Lauantaina on liittokokouspäivät ja sunnuntaina kymmenvuotisjuhlat. Järjestelytehtävät työllistävät kaikkia
Keski-Suomen piirin jäsenyhdistyksiä.
Heinäkuun alun Kansanlähetyspäivien ruokahuollon
suunnittelu- ja talkootehtä-

vien organisointi on työllistänyt Anita Korhosta
kuluneen kevään aikana.
Tapahtuman aikana Naisten Valmiusliiton ja Maanpuolustusnaisten jäseniä
osallistuu tapahtuman ruokahuollon työnjohdollisiin
tehtäviin ja kutsuvierastilaisuuksien
kahvitusten
hoitamiseen.
Sitä ennen kuitenkin tehdään yhteinen iltakavely
Naissaaressa.
Juttu ja kuvat tiimi
Eila, Leena, Tiina ja Anita

Sotaveteraaniliiton Naisjärjestön
toiminta päättyi

Suomen Sotaveteraaniliiton Naisjärjestön purkaminen tapahtui Naisjärjestön
kahdessa ylimääräisessä
kokouksessa Seinäjoella
29.11.2013 ja Lahdessa
25.3.2014.

nen perustamisvuosi oli
1968, jolloin Naisjärjestön
keskustoimikunta aloitti
toimintansa. Naisjärjestö
rekisteröitiin itsenäiseksi
yhdistykseksi vuonna 1982.
Naisjärjestön jäseniä ovat
olleet kaikki naisjaostoihin
Vuonna 1966 perustettiin kuuluvat naiset.
naisjaostoja
paikallisten Naisjärjestö on toiminut
sotaveteraaniyhdistysten läheisessä yhteistyössä Soyhteyteen tukemaan yh- taveteraaniliiton, piirien ja
distysten toimintaa sotave- yhdistysten kanssa. Tavoitteraanien auttamistyössä. teena on ollut huolehtia
Suomen Sotaveteraanilii- sotaveteraanien hyvinvointon Naisjärjestön varsinai- nista laaja-alaisesti ja käy-

tännönläheisesti.
Tärkeimpiä tehtäviä ovat
olleet avustus- ja virkistystyö sekä sotaveteraanien
ja heidän läheistensä henkisen ja fyysisen kuntoutuksen edistäminen. Toiminnassa on pyritty myös
ehkäisemään ja poistamaan
jäsenten yksinäisyyttä ja
syrjäytyneisyyttä.
Tätä työtä on tehty vuosikymmenien ajan lämmöllä
ja toimintaan vahvasti sitoutuen.
Purkamispäätös lopetti

Naisjärjestön 45-vuotisen
olemassaolon. Päätöksellä poistettiin Naisjärjestö
katto-organisaationa
ja
toiminta sulautettiin kiinteäksi osaksi Sotaveteraaniliiton muuta toimintaa.
Muutoksesta huolimatta
naisten tekemä, arvostettu sotaveteraanityö jatkuu
edelleen.
Naisjärjestön purkamiskokous Lahden Ristinkirkossa oli tunnelmaltaan vakava. Monia kohtaloita ja
elämänvaiheita kohdanneet

ja kunniakasta auttamistyötään tehneet Naisjärjestön jäsenet suhtautuivat
purkamisasiaan tyynesti
ja suoraselkäisesti. He tiesivät, että siitä huolimatta
naisten työpanos, heidän
antamansa hoiva ja huolenpito, ovat erityisen merkittäviä sotaveteraaneille
ja heidän läheisilleen tässä
elämänvaiheessa, jossa veteraanien omat fyysiset ja
psyykkiset voimavarat ovat
vähenemässä.
Naisjärjestön kokouksen

KAIKKI ON OPITTU
MARSSIMAAN
ASENTO JA LEPO
MENEE TOSTA VAAN
KOULUTTAJAKURSSIA
OPISKELLAAN
NASTAA ON
MEININKI KAIKKIAAN
KURSSEJA TÄÄLLÄ
ME VAKOILLAAN
JA NIISTÄ
PALJON OPITAAN
KOULUTTAJAT ON
HUIPPUJA
JA KURSSILAISET
OPPIMISEN KUNKKUJA
--HELENE VAIN MUISTO
MIELESSÄ DRAGSVIKIN
VARUSKUNTAA
KIITETÄÄN
NASTAN JOHTO
MUKAAN LIITETÄÄN
LOKAKUUSSA
LÄHDETÄÄN SAVOTTAAN
UUSIA TAITOJA OPIMAAN
VOIMAA ON
MEISSÄ NAISISSA
ERIKSEEN
YHDESSÄ KAIKISSA
SAVOTTA 2014
Valkealassa 3.–5.10.

www.
naistenvalmiusliitto.fi
jälkeen pidettiin Ristinkirkossa
Kiitosjumalanpalvelus, jossa saarnasi
kenttäpiispa Pekka Särkiö.
Jumalanpalveluksen lopuksi lähetettiin seppelpartio
Narvan marssin saattelemana viemään tervehdyksen Vapauden Hengetärpatsaalle.
– Mariana Sippel
– Lea Saarikoski

Maanpuolustustyötä tekevien naisjärjestöjen toiminnasta lisää www.ks-respiirit.fi sivuilla!
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KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN KURSSITARJONTA KESÄKUU-SYYSKUU 2014
Alla on osa Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikön (KStukiyks) kurssitarjottimesta. Parhaiten pääset tutustumaan
kursseihin osoitteessa www.mpk.fi -Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu - Valitse alue kohdasta Keski-Suomi - Hae. Nyt näet näkymässä
KSkotuyksikön kurssit, joita plikkaamalla pääset ko kurssin etusivulle, sisältöön ja lisätietoihin. Sivuja päivitetään jatkuvasti.
Kurssien ajankohdat alla ovat osittain avoinna ja suunnitelmallisia joten tarkista tarkka ajankohta sivuiltamme
kyseisen kurssin kohdalta.
Huomio puolustusvoimien tilaamasta koulutuksesta!
Puolustusvoimien MPK:lta tilaama koulutus on aina sotilaallista koulutusta. Keski-Suomen aluetoimisto (KSALTSTO) kutsuu reserviläiset
vapaaehtoiseen harjoitukseen (VEH) puolustustusvoimien tilaamille kursseille lähettämällä veh-kutsun ja MPK:n kurssitiedotteen.
Reserviläinen, joka et ole saanut veh-kutsua ao kurssille, mutta tunnet mielenkiintoa kurssia kohtaan ja tunnet kuuluvasi kohdejoukkoon,
voit ilmoittaa kurssihalukkuutesi ilmoittautumalla kurssille MPK:n tietojenhallintajärjestelmässä (THJ). Tämän jälkeen MPK esittää sinua
kurssin tilanneelle puolustusvoimien yksikölle kutsuttavaksi kurssille. Kyseinen puolustusvoimien yksikkö tekee päätöksen valinnastasi.
Mikäli sinut hyväksytään kurssille, saat siitä KSALTSTO:n lähettämän veh-kutsun ja kurssitiedotteen, et muuta ilmoitusta.
HUOM! Mikäli ilmoitat KSALTSTO:lle tulevasi kurssille (=ilmoitat tulosi veh-kutsun B-osalla), muuta vahvistusta tai ilmoitusta et saa.
Korvaavat kh-vuorokaudet saat sot.valm.palv. kursseilta vain silloin kun olet itse kirjautunut kurssille MPK:n tietojenhallintajärjestelmässä
ns. pysyvänä käyttäjänä.

MY

myytävänä puolustusvoimien
käytöstä poistamaa ja
hylkäämää materiaalia:

aVOinna:
ti–pe 10–17
la 10–14

1. Puolustusvoimien tilaama koulutus (veh)
KURSSIN AJANKOHTA

KURSSI

PAIKKA

22.-24.8.2014

Ase 1-kurssi (aseenkäsittely)

Tikkakoski

5.-7.9.2014

Yksittäisen taistelijan taidot (ICCS-koulutus)

Tikkakoski

5.-7.9.2014

EHAS-2-2014 kurssi

Tikkakoski

19.-21.9.2014

Kohteen suojauskurssi 1

Tikkakoski

26.-28.9.2014

Esikuntaharjoitus (MATI)

Tikkakoski

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

Sorastajantie 1 A
Harvialantie 2
40320 jyVäskylä 13210 hämeenlinna
p. 040 315 7666
p. 040 315 7777

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

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

O.K. AUTO OY

2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

Täyden palvelun autokauppaa jo vuodesta 1964

10.-13.7.2014

SRTL 47 Sulkavan suursoudut

Sulkava

8.-9.8.2014

Keski-Suomen maanpuolustusjuhlan tukikurssi

Kannonkoski

9.8.2014

Reserviläisammunnat (perinnease, reserviläiskivääri)

Pihtipudas

16.8.2014

Taistelijan testiammunta

Saarijärvi

30.8.2014

Taistelijan testiammunta

Pihtipudas

3.-5.9.2014

Rauhanturvatehtävissä palvelleiden palveluskokemusten purku

Tikkakoski

6.9.-15.10.2014

Ammunnan peruskurssi (Ampumakortti)

Tikkakoski

6.9.2014

Komendantin Cup 2/2014

Tikkakoski

13.-14.9.2014

SRTL Mielenterveyden ensiapu 2-koulutus

Tikkakoski

13.-14.9.2014

Rauhanturvaajan tukipuhelinpäivystäjäkurssi

Tikkakoski

13.9.2014

Taistelijan testiammunta

Kivijärvi

20.9.2014

Taistelijan testiammunta

Luhanka

22.-29.9.2014

Ammunnan peruskurssi (Ampumakortti)

Tikkakoski

27.9.2014

Puolustusvoimien B-ajolupakurssi

Tikkakoski

18.10.2014

KSKotuyksikön koulutus ja suunnittelutilaisuus 3/2014

Tikkakoski

21.-22.8.2014

Opiskelijan ryhmäytymiskurssi

Tikkakoski

1.-30.9.2014

Kaupungin huolto-organisaation kurssi

Keuruu

20.-21.9.2014

Faitterit soittokunnan kurssi (Veteraanikävelyyn liittyen)

Tikkakoski

23.9.-9.11.2014

Lukiolaisen turvakurssi

Tikkakoski

27.9.2014

Ihmiskauppa-seminaari

Tikkakoski

1.-12.10.2014

VAP-viljelijöiden turvallisuuskurssi

Keuruu

4.-12.10.2014

RESUL:n ampumaurheilu- ja liikuntavastaavien neuvottelupäivät

Tikkakoski

www.okauto.fi • www.toyota.fi • www.vaihtoautot.net

www.savotta.fi
www.savottastore.fi

3. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU)

PIRKANMAAN

4. Muu koulutus ja tapahtumat
5.-6.7.2014		

Konnevesi-päivät

Konnevesi

LEHTIPAINO OY

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

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

Nordea Pankki Suomi Oyj

Viestinnän moniosaaja

www.nammo.com

Jyväskylä

Digin ja
printin
toteuttaja.
grano.fi

MONIMERKKIKORJAAMO
K. BOROVKOFF KY

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

Jyväskylä • Suolahti • Pieksämäki • Varkaus • Viitasaari

www.yrityskehitys.com

Rakennusteollisuus RT • Talonrakennus • Tuoteteollisuus • Infra • Pinta • Tekninen urakointi
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Protacon Group
Luotettavia palveluita
Pro planning is pro quality

www.protacon.com

Jyväskylä, Sorastajantie 1

www.eratukku.fi

Kuoppala Finland

16

Keski-Suomen Maanpuolustaja

2/2014

Kannonkoski kutsuu maanpuolustusjuhlaan

Raatteen marssi
17. kerran

Marssin vastuuhenkilö evl evp Teuvo Saharinen seuraa marssin alkuvalmisteluja.
24.5.2014 järjestettiin Raatteen
marssi Suomussalmella. Marssin
järjestäjiä ovat ovat Suomussalmen kunta, Haukila-Puras kyläyhdistys ry, Rajasotilaskotiyhdistys ry
Suomussalmen osasto, Suomussalmen reserviupseerit ry, Suomussalmen reserviläiset ry sekä Kainuun
rajavartioston Kilta ry Suomussalmen osasto. Marssi on tarkoitettu
koko perheen tapahtumaksi ja sillä halutaan kunnioittaa veteraanien
työtä ja uhrauksia maamme itsenäisyyden säilyttämiseksi.

Marssitaan oikeaa
Raatteen tietä pitkin
Marssi suoritetaan nimensä mukaisesti Raatteen tiellä. Tie on tehty
vuosina 1915-1919 hätäaputyönä.
Raatteentien taistelut käytiin 30.11.
– 7.12.1939 ja 5.1.-13.3.1940. Tosin Kuhmontiellä välillä Raatteen
portti – Kuomanjoki käydyt taistelut ovat sotahistoriassa paljon
tunnetumpia kuin varsinaisella oikealla ja historiallisella Raatteen
tiellä käydyt. Vuonna 1985 Raatteen tiestä tuli ns. museotie. Tien ja
marssin pituus on 18 km.

Startti Raatteen portilta
Marssitapahtuma alkaa Raatteen
Portilla klo 9.00 ilmoittautumisella
ja tunnisteiden jaolla. Seuraavaksi
siirrytään tien varrella olevan taistelupaikan kohdalle, jossa marssin
vastuuhenkilö evl evp Teuvo Saharinen pitää yleensä lyhyen luennon
kyseisen paikan taisteluista. Saharinen on perehtynyt tien historiaan
ja myös asuu tien varrella.
Tänä vuonna luennon tilalla oli
kenttähartaus Talvisota-monumen-

tilla. Hartauden piti Suomussalmen
kirkkoherra Risto Kormilainen.
Hän kertoi sotilaspastorien osallistumisesta sotaan ja heidän rukouksistaantaistelijoiden voimien
riittävyyden puolesta. Kirkkoherra toivoi myös jokaisen marssijan
voimien riittävän edessä olevan taipaleen suorittamiseen.
Hartaushetken jälkeen matka jatkui kohti Raatetta ja Vartiomuseon rajapuomia. Vartiomuseon puomilta varsinaiselle rajapuomille on
vielä matkaa 1200 metriä. Autoista jalkauduttiin ja niin oli jo perinteeksi tullut ”kevätretki” Ikäheimosen reserviläispariskunnan osalta
valmis alkamaan. Tänä vuonna oli
yhdeksäs osallistumiskerta.
Lämpömittari näytti 25 astetta
kun lähtölupa saatiin. 240 henkilöä aloitti taivalluksen sorapintaista tietä kohti maalia.

Isäntä keulaan
Reserviläispariskunta teki hyväksi todetun jaon, isäntä menee
omaa vauhtia ja vaimo tulee terveyden sallimaa vauhtia perässä.
Alkumatkalla tunnusteltiin vähän
olosuhteita ja oloa. Pyöräilijät ja
juoksijat menivät omia menojaan.
Alkuhuuman jälkeen olin kolmen muun kävelijän kanssa samassa ”vauhdissa”. He olivat paikallisia ja se tietää aina hyvää. Kokemus on osoittanut, että aina tulee
ja kuulee uusia sotakertomuksia ja
sattumuksia kun osuu paikallisten
juttusille. Aika ja matka taittui niin,
että pian olimme ensimmäisellä
juottopaikalla Myllypurolla.
Samalla totesimme, että ollaan
kävelemällä tulevan joukon keulassa. Marssi jatkui reippaaseen
tahtiin ja tultiin Purasjoelle, jossa on entisöityjä puolustusasemia,
puolimatkan huoltopiste ja kenttä-

lounas soppatykistä. Hernekeitto
oli tosi hyvää ja sitä oli riittävästi.
Pieni kuppi keittoa ja kaksi näkkäriä juustolla kymmenen minuutin
lounastauolla. Siinä eväät loppumatkaan.

Kahdeksankymmentävuotiaalla
Kannonkoskella on kunnia toimia
järjestämispaikkakuntana KeskiSuomen maanpuolustusjuhlassa,
joka järjestetään 9. elokuuta 2014.
Paikalle odotetaan saapuvan jopa
1.500 vierasta ympäri maakuntaa
seuraamaan sotilasvalatilaisuutta ja
ohimarssia sekä tutustumaan kalustonäyttelyyn.
Juhlapäivän ohjelma alkaa klo
10.00 seppeleenlaskulla sankarihaudoille ja jatkuu sotilasvakuutuksen, sotilasvalan, ohimarssin ja
valalounaan kautta klo 15.00 alkavaan pääjuhlaan koulun juhlasalissa. Valalounas tarjotaan tuoreille lentosotamiehille omaisineen.
Muulle yleisölle on tarjolla vatsan
täytettä sotilaskodin ja Leijona Cateringin myyntipisteillä urheilukentällä. Urheilukentältä löytyvät
myös Ilmasotakoulu, maanpuolustusjärjestöt, poliisi ja palo- ja pelastuslaitos, jotka esittelevät omaa
toimintaansa ja kalustoaan koko
päivän ajan.
Pääjuhlassa puhuu kannonkoskelainen entinen kansanedustaja, agrologi Johannes Leppänen.
Puolustusvoimien
tervehdyksen
juhlaan tuo Länsi-Suomen sotilasläänin komentaja prikaatikenraali
Pekka Toveri. Tervehdyssanat esittää kunnanhallituksen puheenjohtaja Asko Hänninen ja päätössanat
maakuntajohtaja Anita Mikkonen.

”Tulette vielä näkemään
miten ruuti palaa”
Teksti ja kuvat: Tapio Paappanen
Otsikko sivuaa Tuntemattoman
Sotilaan vänrikki Vilho Koskelan
sanontaa. Keuruun ja Haapamäen
alueella toimivista reserviupseerija reserviläisyhdistyksistä koottiin
joukko, joka tämän tapahtuman
näki ja koki. Palolammen harjoitusalueella Ähtärissä nähtiin ja koettiin kuinka 3680 kg ruutia paloi
alle 10 sekunnissa taivaan tuuliin.
Räjähdekeskukseen suunnatulle
retkelle osallistui yli 30 henkilöä.
Tämän laitoksen tehtäviin kuuluu
mm. räjähteiden käytöstä poisto, josta nyt vierailevalle joukolle
esitettiin edellä mainitun ruutierän
hävittäminen polttamalla.

Lakivaaralle nousu
Rauhallinen lähtö taas matkaan
ja ei pahoja tuntemuksia tauon jälkeen. Reipasta kävelyä seuralaisten
kanssa ja keskustelua ja mielipiteenvaihtoa mm. reserviläisasioista. Lakivaaran juottopisteelle nousu oli pitkä ja hiukan turruttava,
mutta marssin loppuneljännes olikin sitten jo tasaisempaa. Lakivaaran jälkeen kävelykaverini päättivät juosta loppumatkan, joten jäin
kävelemään omaan tahtiin. Matkan
aikana tulee herkästi ajatelleeksi ilman suurta mielikuvitusta sitä, että
mitkä olivat olosuhteet ja tilanteet
Talvisodan aikana näillä samoilla
tantereilla.

Räjähdekeskuksessa on neljä
toimipistettä: Haapajärvi, Keuruu,
Niinisalo ja Ähtäri. Henkilöstön
määrä on yhteensä n. 150. Haapajärvellä tuotetaan 81-155 kranaatteja, Keuruulla huolletaan pohjamiinat ja toteutetaan räjähdysainevaluja, Niinisalossa suoritetaan
koeammunnat ja Ähtärissä tehdään
räjähteiden käytöstä poistoa. Vuosittain poistetaan käytöstä yli miljoona kiloa ja yli miljoona kappaletta räjähteitä.

Kohti maalia
”Maali” saavutettiin ja aikaa oli
kulunut 2 tuntia 38 minuuttia. Soitto vaimolle ja tilannearvio: hän
oli 14 km kohdalla tulossa. Päätin mennä noutamaan autolla pois.
Lämpötila oli noussut marssin aikana jo 28 asteeseen. Marssi huipentui osallistumismitalien jakoon,
jonka suoritti Raatteentien taisteluissa mukana ollut veteraani Niilo
Haikola. Raatteen marssi-tapahtuma sopii hyvin reserviläisille. Siinä
on kenttäkelpoisuutta, perinnetyötä, sotahistoriaa ja vapaaehtoista
maanpuolustustyötä sopivasti yhdistettynä.
Teksti ja kuva:
Keuko Ikäheimonen

Juhlan
musiikista
Keski-Suomen
vastaavat IlmavoiMaanpuolustusjuhla 9.8.2014
mien soittokunta ja
Ohjelma
paikallinen nuori piaklo
nisti Erika Tall.
8.00 - 21.00
Juhlaliputus
Myös kuntalaisten
10.00
Seppeleenlasku sankarihaudalla
10.00 - 15.00
Kalustonäyttely urheilukentällä
toivotaan osallistu12.00
Sotilasvala urheilukentällä
van juhlaan jo ennak13.00
Ohimarssi Leppälänkyläntiellä
koon kunnostamalla
13.30
Valalounas koululla
ja siistimällä omia
15.00
Pääjuhla koululla
tonttejaan ja yhteis* Liput saapuu
* Tervehdyssanat
tä ympäristöä juhlaa
kunnanhallituksen pj Asko Hänninen
varten. Juhlapäivänä
* Musiikkesitys
toivotaan yleistä juhErika Tall, piano
*Juhlapuhe
laliputusta klo 8:00
agrologi Johannes Leppänen
– 21:00. Kuntalaiset
* Puolustusvoiman tervehdys
ovat lämpimästi terprikaatinkenraali Pekka Toveri
vetulleita myös kaik* Palkitsemiset
kiin juhlapäivän tilaiMajurin mediamalja
Päätössanat
suuksiin. Ruuhkautumaakuntajohtaja Anita Mikkonen
misen välttämiseksi
* Keski-Suomen kotiseutulaulu
pyydämme kuitenkin
* Liput poistuu
välttämään kaikkea
Tilaisuus on avoin.
omaa autoilua. Huomioikaa myös, että
säksi Keski-Suomen Aluetoimisto,
Leppälänkyläntie suljetaan liikenIlmasotakoulu ja Keski-Suomen
teeltä ohimarssin ajaksi noin klo
Liitto. Tapahtuman käytännön jär12:30 – 13:30, jolloin myöskään sijestelyissä ovat mukana myös usevuteiltä ei pääse kääntymään Lepat kannonkoskelaiset yhdistykset ja
pälänkyläntielle. Liikenteen kiertojärjestöt.
tie keskustan ohitse kulkee tuolloin
Potmolta Kirkkotien ja Kujatien
kautta Piispalantielle. Ohimarssiin
sisältyy myös Hornet-hävittäjän
Hanna-Kaisa Pekkarinen
ylilento, mistä aiheutuu melua.
Tapahtuman pääjärjestäjätahoi- Kannonkosken sivistysjohtaja
na ovat Kannonkosken kunnan li-

3680 kg ruutia palaa isolla liekillä.

Ruutia kasassa.

