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Panssariprikaati itsenäisyyspäivän valtakunnallisessa paraatissa Jyväskylässä. Kärjessä ajoi Leopard 2A6 panssarivaunu.
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Maria Tyyster Ilmavoimien Big Bandin solistina Äänekoskella.

Sivu 6.
”Wiettelijä saapuu Jyväskylään”!
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6.12. paraati Jyväskylässä. Kuvassa RG-32M maastoauto.
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Ampuma-aselupamenettely uudistuu?
Sisäministeriö suunnittelee säädöshanketta ampuma-aselupamenettelyä koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Ministeriön tavoitteena on aselupamenettelyjen selkeyttäminen, sähköisen asioinnin lisääminen, kotipaikkasidonnaisuudesta luopuminen ja käyntiasioinnin vähentäminen. Aseturvallisuudesta ei kuitenkaan ole
tarkoitus tinkiä.
Ennen säädöshankkeen asettamista sisäministeriö järjesti marraskuun loppupuolella ampuma-aselupamenettelyn uudistamiseen liittyvän kuulemistilaisuuden eri intressitahoille. Kuulemistilaisuuden tarkoituksena oli
kuulla viranomaisten lisäksi ampuma-aseharrastajia ja ase-elinkeinonharjoittajia edustavia tahoja. Kutsuttujen
joukossa olivat muiden muassa Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto ja Reserviläisurheiluliitto, jotka
myös käyttivät tilaisuuden hyväkseen ja toivat tilaisuudessa näkemyksensä ministeriön tietoon.
Mahdollinen uusi ampuma-aselupamenettely ei olisi kaikille samanlainen. Painopiste olisi riskiryhmissä ja
valvonnassa. Erityishuomio olisi ensimmäisen luvan hakijoissa sekä niissä, joilla on henkilökohtaisessa elämässä ongelmia tai jotka palaavat olosuhdemuutosten jälkeen takaisin aseharrastuksen pariin. Muiden osalta
prosessia olisi mahdollista keventää, mikäli hyväksyttävässä käyttötarkoituksessa, aseen soveltuvuudessa käyttötarkoitukseen, asiakkaan terveydentilassa tai muissa olosuhteissa ei ole tapahtunut muutoksia. Kevennetty
menettely olisi siis mahdollinen valtaosalle ammunnanharrastajista. Entistä kevyempi menettely ei kuitenkaan
merkitsisi sitä, että aselupien saaminen helpottuisi.
Mahdollista on, että tulevaisuudessa ei enää tarvitsisi käydä esittämässä asetta poliisilaitoksella. Poikkeuksena olisivat ehkä aseet, joiden omistus on siirtynyt yksityishenkilöltä toiselle yksityishenkilölle sekä ne aseet,
joiden edellinen omistajanvaihdos tapahtunut ennen vuotta 1998. Mikäli luvanhaltijan henkilökohtaisessa elämässä tai olosuhteissa ilmenisi ongelmia, olisi aseen esittämiseen kuitenkin aina mahdollisuus kutsua.
Soveltuvuustestaus korvautunee kehittyneellä valvonnalla. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että poliisi voisi omien tietojärjestelmiensä lisäksi hyödyntää myös muiden viranomaisten järjestelmiä ja tietoja.
Sähköinen asiointi merkitsisi käytännössä hakemuksen sähköistä vireillepanoa ja luvan maksamista sekä joitakin kokonaan sähköisiä lupaprosesseja, esimerkiksi kaksoiskappaleita ja Euroopan ampuma-asepassia. Sähköisellä asioinnilla on tarkoitus korvata käyntejä poliisiasemalla, mikä säästäisi poliisin voimavaroja muihin
tehtäviin. Todennäköistä onkin, että tulevaisuudessa hinnoittelu ohjaa asiakkaita käyttämään sähköistä prosessia. Tulevaisuudessa lupakortitkin voivat olla sähköisessä muodossa. Paperista tai muovista lupaakaan ei enää
tarvitsisi käydä hakemassa poliisilaitokselta, vaan poliisi toimittaisi sen postitse.
Mikäli säädösmuutos toteutuu, aselupa-asioissa voi jatkossa asioida millä tahansa poliisilaitoksella tai toimipisteessä. Käytäntö olisi siten sama kuin esimerkiksi passiasioissa. Vaikka asiakas voisikin jättää hakemuksensa
mille tahansa poliisilaitokselle tai toimipisteeseen, ei hän kuitenkaan voisi vaikuttaa päätöksentekopaikkaan.
Mahdollinen haastattelu olisi mahdollista toteuttaa vaikkapa etäpalveluna.

Pariisissa terroristit iskivät ikävällä tavalla marraskuussa. Se antoi vauhdittavan sysäyksen jo pidemmän aikaa valmistellulle asedirektiiville. Tiukennuksia EU:n komissio ryhtyi
hakemaan pikavauhtia. Tilanne on lähes sama kuin Suomessa joitakin vuosia sitten tapahtuneen Jokelan kouluampumistapauksen jälkeen. Silloin suomalainen poliittinen eliitti reagoi
ikävään tapaukseen esittämällä pikavauhtia toimenpiteitä, joihin kuului mm. ampumaharrastajien aseiden säilyttäminen vain ampumaradoilla. Siis laillisilla aseilla kunniallista harrastusta toteuttavien kansalaisten olisi pitänyt siirtää asearsenaalinsa turvallisista olosuhteista pääsääntöisesti metsien keskellä sijaitsevien ampumaratojen lautakoppeihin. Älytön
esitys tyrmättiin onneksi silloin järjen äänellä.
Uudessa asedirektiiviehdotuksessa on hyvääkin kuten aseiden salakuljetusta pyritään
estämään ja aseet halutaan kattavaan EU-rekisteriin. Valitettavasti luonnos sisältää useita
kohtia, joilla heikennettäisiin selvästi Suomen puolustuksen perusperiaatetta. Kiellon kohteena ovat itselataavat kertatulikiväärit. Juuri ne aseet, joilla suomalainen reservi pitää yllä
ampumataitoaan. Jos tämä toteutetaan, niin sadantuhannen reserviläisen ammunnan harjoittelu- ja kilpailutoiminta loppuu siihen paikkaan. Ollaanko jälleen menossa hätäilevän
poliittisen ohjauksen takia täysin väärään suuntaan? Vastaus on kyllä, jos direktiivin kaikki
määräykset toteutuvat, joihin pahimmillaan voi kuulua harrastusaseiden ja jopa deaktivoitujen keräilyaseidenkin poiskerääminen.
Suomessa ja EU:n itäisellä reunalla olevissa valtioissa on herätty direktiivin älyttömyyksiin. EU:n komissio on tekemässä sellaista mihin sillä ei ole toimivaltaa. Siis tulla puuttumaan jäsenvaltioidensa kansalliseen puolustusjärjestelmään. Tätä ei tulla hyväksymään ja
on hyvä, että muutkin valtiot kuin pelkästään Suomi kapinoivat direktiivin älyttömyyttä
vastaan. Itsenäinen Suomi tarvitsee jatkossakin omat puolustajansa.
Suomalaisiin kansanedustajiin on kentältä vaikutettu. Havaintona on ollut yllättäviäkin
kommentteja. Direktiivin vaikutuksia ei välttämättä edes tunneta. Muutaman yhteydenoton
jälkeen suhtautuminen on muuttunut ja hyvä niin. Eduskunnan hallinto-, puolustus- ja suuri
valiokunta ovat käsitelleet asiaa ja niissä on syntynyt yli puoluerajojen ulottuva yksimielisyys siitä, että heikennyksiä Suomen reservin asemaan ei hyväksytä. Myös oman maakunnan europarlamentaarikkomme on varsin selkeästi ilmaissut kantansa reserviläisten ampumataidon ylläpidon tärkeästä merkityksestä Suomen puolustusjärjestelmään.
Vielä on aikaa vaikuttaa. Kaikkia kanavia pitää käyttää loppuun asti. Kenenkään ei tarvitse eikä pidä arkailla yhteydenottoa kansanedustajiin ja europarlamentaarikkoihin. Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto ovat koko ajan olleet ajan hermolla ja niiden verkkosivuilta löytyy tarkempaa infoa. Kysymys on hyvin vakavasta asiasta. Jos tämä menee totaalisesti
pieleen, niin meidän tulevaisuuden kuva reserviläisten ampumaharrastuksesta on valitettavasti oheisen kuvan mukainen.
Päätoimittaja Tapio Paappanen

Käyntimäärien vähentäminen edellyttäisi sähköisten palvelujen käyttämistä. Nykyisin asiakas joutuu käymään poliisilaitoksella tai toimipisteessä keskimäärin neljä kertaa. Ministeriön tavoitteena on vähintäänkin puolittaa käyntimäärät eli tulevaisuudessa käyntejä olisi keskimäärin yhdestä kahteen asiakasta kohti. Monessa tapauksessa ei tarvita yhtään käyntiä. Käyntiasiointimahdollisuus säilyisi kuitenkin sähköisten palvelujen rinnalla
myös tulevaisuudessa.
Tämä teknisluonteinen aselain muutos on tarkoitus valmistella nopealla aikataululla. Uudistukset, jotka eivät vaadi tietojärjestelmämuutoksia, tulisivat voimaan heti lain tultua voimaan. Tällaisia uudistuksia olisivat
esimerkiksi soveltuvuustestauksesta ja kotipaikkasidonnaisuudesta luopuminen. Viimeistenkin muutosten on
tarkoitus olla voimassa vuonna 2018.
Ampuma-aselupamenettelyjen selkeyttäminen, sähköisen asioinnin lisääminen, kotipaikkasidonnaisuudesta
luopuminen ja käyntiasioinnin vähentäminen ovat myönteisiä uudistuksia. Perusteltua on, että asiansa hyvin
hoitaneen ja aseidensa kanssa asiallisesti toimineen reserviläisen lupaprosessi on kevyempi kuin vaikkapa ensimmäisen luvan hakijan prosessi. Myös mahdollinen aseiden esittämisestä luopuminen on reserviläisten kannalta myönteinen uudistus. Sähköiseen asiointiin on valtionhallinto siirtynyt jo monella sektorilla, miksipä ei
siis tässäkin asiassa. Kotipaikkasidonnaisuudesta luopumisesta ja käyntimäärien vähentämisestä tuskin kellään
on pahaa sanottavaa. Asiakkaan juoksuttaminen tarpeettomasti viranomaisen luona ei ole kenenkään etu. Uudistettavaa jää varmasti vielä tämän uudistuksen jälkeenkin, mutta jo tämäkin uudistus on vähintäänkin askel
oikeaan suuntaan.
Ampuma-aselupamenettelyn uudistaminen on siis reserviläisten kannalta myönteinen uudistus. Samaa ei valitettavasti voi sanoa vireillä olevasta EU:n komission antamasta asedirektiivin muuttamista koskevasta ehdotuksesta, jossa ei ole reserviläisten kannalta mitään hyvää. Asedirektiivin muutosehdotuksesta ja sen vaikutuksista Suomen maanpuolustukseen ja reserviläisten mahdollisuuksiin ylläpitää ampumataitoaan voit lukea
viereisestä kolumnista.
Keski-Suomen reservipiirien puolesta onnittelen kaikkia itsenäisyyspäivänä ylennyksen tai huomionosoituksen saaneita. Samalla toivotan Keski-Suomen Maanpuolustaja –lehden lukijoille hyvää joulua ja turvallista
uutta vuotta.
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Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö 25 vuotta
Juhla Jyväskylän Yliopiston Martti Ahtisaari -salissa 20.10.
Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön
25 vuoden mittaista toimintaa juhlittiin
noin 120 maanpuolustukseen vihkiytyneen henkilön ollessa läsnä. Tilaisuuden avasi musiikkimajuri Tomi Väisäsen johtama puhallinkokoonpanossa ollut Ilmavoimien soittokunta soittamalla
Heikki Nurmion sanoittaman ja Jean Sibeliuksen säveltämän Jääkärimarssin ja
toisena kappaleena Isänmaalle.

Säätiön pääoma on nyt 1,2
milj. euroa
Tervehdyssanat lausui maanpuolustussäätiön valtuuston puheenjohtaja,
pääkonsuli Timo Fredrikson. Hän luotasi säätiön alkuvaiheiden varainkeräyksen tuottoa ja kasvua nykyiseksi noin 1,2

miljoonan euron pääomaksi lukuisien
yritysten ja yksityisten ansiosta. Varojen
käytön tarkoituksena hän toi esille reservin upseereiden, aliupseereiden ja reserviläisten toiminnan ylläpitämisen ja aktivoinnin puolustusvoimiemme tarpeiksi.
Timo Fredrikson totesi myös suojeluskuntien alkuaikojen varainhankinnan olleen keräysten ja yksityisten lahjoittajien
ansioina ennen kuin suojeluskunnat tulivat osaksi maamme puolustusjärjestelyä.
Jyväskylän suojeluskuntatalo ns. Valtion talo on juuri suurelta osalta yksityisten ja liike-elämän rahoittama. Talo menetettiin kaupungin käyttöön 1930-luvulla ja uuden talon rakentamiseksi kerätyt varat käytettiin mm. asekätkennän
kuvioihin Keski-Suomessa suojeluskuntajärjestelmän lakkauttamisen jälkeen.
Valtakunnallinen Maanpuolustuksen

Tuki ry -järjestö on myös aikanaan perustettu suojeluskuntien varojen avulla.
Kyseinen järjestö on ollut Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön esikuva toimintaa suunniteltaessa.

Tukijoita kertynyt yli 100
Yli sata yksityishenkilöä, järjestöä ja
liikeyritystä on tukenut Keski-Suomen
Maanpuolustussäätiön toimintaa ja varainhankintaa hankkimalla säätiön varojen kartuttamiseksi luovutettuja miekkoja. Erityisen kiitoksen Fredrikson soi
edesmenneelle professori Erkki Laatikaiselle jonka toimet sanomalehti Keskisuomalaisen päätoimittajana olivat kartuttaneet säätiön varoja merkittävästi.

Juhlapuhujana lippueamiraali Timo Junttila:
”Turvallisuusympäristömme on muuttunut!”
Ukrainan konflikti on vaikuttanut merkittävästi turvallisuusympäristöömme.
Venäjän suhde Yhdysvaltoihin ja Euroopan Unioniin on kriisissä ja se heijastuu
myös Suomen turvallisuustilanteeseen.
Lippueamiraali Junttila korosti, että Venäjältä ei kohdistu suoraa sotilaallista
uhkaa Suomea vastaan. Venäjällä tiedetään olevan merkittäviä haasteita infrastruktuurin, koulutuksen, tutkimuksen ja
investointien piirissä. Luottamuksen rakentaminen Venäjän ja lännen välillä tulee viemään pitkään.
Yleisesti tarkastellen sotilaallisen
maanpuolustuksen toimintaympäristös-

sä tapahtuu muutoksia ainakin kolmella tunnistettavalla tasolla. Suomen puolustuksen päämäärä ja tehtävät ovat ajan
tasalla. Juhlapuhuja totesi kyberpuolustuksen nousseen kriittiseksi suorituskykyalueeksi toimintaverkoston laajentuessa ja asejärjestelmien teknistyessä.

Vapaaehtoinen
maanpuolustus tärkeä osa
kokonaisturvallisuuttamme
Koulutettuun reserviin ja aluepuolustukseen nojaava järjestelmämme on hy-

väksi havaittu. Akilleen kantapäämme
on hitaus, nopeisiin tilanteen muutoksiin
on pystyttävä kehittämään toimintatapoja. Toimintaympäristön muutos korostaa
vapaaehtoisten toimijoiden ja reserviläisjärjestöjen tekemän työn merkitystä.
Lopuksi lippueamiraali onnitteli
merkkipäivää viettävää Keski-Suomen
Maanpuolustus- säätiötä kiittäen säätiötä ja sen johtoa arvokkaasta työstä maanpuolustuksemme hyväksi.
Pääkonsuli Timo Fredrikson luovutti
säätiön standaarin juhlapuheen päätteeksi lippueamiraali Timo Junttilalle.

Juhlassa palkittiin
Huomionosoitusten aluksi säätiön hallituksen puheenjohtaja, ekonomi Pekka Selin luovutti pääkonsuli Timo Fredriksonille kunniamiekan hänen 25 vuotta jatkuneesta säätiön johtamis- ja kehitystyöstään. Tasavallan presidentin myöntämän Suomen Valkoisen Ruusun
Ritarikunnan 1. luokan ritarimerkin
vastaanotti everstiluutnantti evp
Kari Kilpeläinen. Hän on toiminut
erittäin ansiokkaasti säätiön asia-

miehenä ja Sotiemme Veteraanit
keräyksen piiripäällikkönä.
Ilmavoimien Soittokunnalle luovutetun standaarin vastaanotti soittokunnan kapellimestari musiikkimajuri Tomi Väisänen. Varatuomari Martti Porvalille luovutettiin
säätiön standaari hänen ansioistaan
vapaaehtoisen maanpuolustuksen
toimissa sekä 10 vuotta kestäneestä
säätiön hallituksen jäsenyydestä ja
varapuheenjohtajana toimimisesta.

Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön pääomaa on kartutettu myymällä alkuvaiheessa mitaleja ja sittemmin kunniamiekkoja. Kuvassa säätiön toimintaan paljon
vaikuttaneen professori Erkki Laatikaisen kunniamiekka.
Juhlasta voit lukea myös verkkosivulta www.ksrespiirit.fi.

Kunniamiekka numero 99 luovutettiin HB-betonin toimitusjohtaja Eero Niemiselle, miekka numero 100 luovutettiin sotaveteraani
Veli Tapio Mattilalle, joka on henkilökohtaisesti halunnut kartuttaa
säätiön pääomaa. Maanpuolustuskilvet olivat lunastaneet seuraavat
yritykset, Kurikka Timber Oy kilpi
nro 28, Landis Gyr Oy nro 29, Peurunka nro 30 ja UPM Kymmene Oy
nro 32.

Vapaaehtoista
maanpuolustustyötä
tuetaan
Päätössanoissaan säätiön hallituksenpuheenjohtaja Pekka Selin
totesi seuraavaa: Viimeisen vuoden
aikana on turvallisuuden tunteemme saanut kolauksen maailman
tapahtumien seurauksena. Valtion
turvallisuus on lähtöisin yksilön

Muistomerkki juuri paljastamisen jälkeen. Kunniavartiossa Heimo Leppänen( vas.), Lauri Myllynen, Pertti Ruuska, Markku Rossi.

Viitasaarelle sotaan lähteneiden muistomerkki

Vuosi sitten Viitasaaren Sotaveteraanien, Viitasaaren Reserviläisten ja Viitasaaren Reserviupseerien
käynnistämä hanke sai päätöksensä
vanhan yhteiskoulun rannassa 27.
päivä syyskuuta kun prikaatikenraali Hannu Luotola antoi käskyn
Viitasaaren lukion ja ammattioppilaitoksen neljälle opiskelijalle: ”
Pyydän paljastamaan muistomerkin.”
Essi Mehto, Karoliina Räihälä,
Joonas Uusimaahi ja Olli Heikkilä
nostivat SA-naamioverkon muis-

tomerkin päältä. Tämän jälkeen
muistomerkille laskettiin seppele
veteraani Mikko Nousiaisen, Isto
Korhosen ja Kari Hämäläisen toimesta. Viitasaaren Veteraanilaulajat lauloivat muistomerkin paljastustilaisuuden päätteeksi laulun Oi
Kallis Suomenmaa Mia Kuuselan
johdolla. Tilaisuuden aloituskappaleena kuoro esitti Finlandian,
mikä sekin soi upeasti ulkoilmassa
kuoron laulamana.
Yleisöä oli kokoontunut vanhan
yhteiskoulun rantaan yli sata hen-

keä. He siirtyivät muistomerkin
paljastuksen jälkeen kahvitilaisuuteen vanhalle yhteiskoululle. Siellä muistomerkki luovutettiin Viitasaaren kaupungin hoitoon. Muistomerkin luovutuskirjan otti vastaan Viitasaaren kaupunginjohtaja
Janne Kinnunen. Kahvitilaisuuden
musiikista vastasi harmonikallaan
Kari Keurulainen.
Sotaan lähteneiden muistomerkki koostuu kolmesta erikokoisesta
Viitasaaren kalliosta, 1900-luvun
alkupuolella louhitusta kivipaa-

sista. Pääkivi on mustan graniittijalustan päällä oleva kookkain
lohkare, mihin on kiiltäväksi hiotun ympyrän keskelle kiinnitetty
pronssinen tammenlehvä. Jalustakiveen on kaiverrettu teksti: tältä
paikalta lähtivät Viitasaaren miehet
puolustamaan isänmaataan talvisotaan syksyllä 1939 ja jatkosotaan
kesällä 1941. Pääkiven takana olevat ”vartijakivet” ovat hieman pienempiä kuin pääkivi. Kivipaasikokonaisuus on kiinnitetty valettuun
betonijalustaan, jota kiertää luon-

turvallisuudesta, yksilöllä tuo turvallisuus lähtee yksilön hyvinvoinnista. Keski-Suomen Maanpuolustusäätiö on omalla toiminnallaan
pyrkinyt rakentamaan maamme
turvallisuutta. Toiminnan kärkenä
ja kantavana voimana on ollut vapaaehtoisen maanpuolustuksen tukeminen. Säätiön toiminnan vuosina on vapaaehtoista maanpuolustusta pystytty tukemaan yli 300 000
euron arvosta. Ekonomi Selin esitti

kiitoksensa kaikille tukijoille jotka
ovat olleet vuosien kuluessa toteuttamassa Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön kanssa tärkeää työtä
yhteiskuntamme hyväksi.

nonkivien peittämä käytävä. Muistomerkkiä ympäröi mustien metallitolppien varaan kiinnitetty musta
kettinki.
Hankkeen alussa lähtökohtana
suunnittelun taustalle nousivat kolme asiaa: koti, uskonto ja isänmaa.
Luonnon voimien karhentama ja
muokkaama, hiomaton ja kova viitasaarelainen graniitti kertoo sodan
ankarista olosuhteista ja miesten
lujasta tahdosta puolustaa isänmaataan. Erikokoiset kivet kuvastavat
miesten erilaisuutta tuoden kuitenkin esille tärkeimmän, eli yhteisen
tehtävän: isänmaan puolustaminen
viimeiseen hengenvetoon asti. Siinä Viitasaaren miehet onnistuivat ja
koko Suomen kansa: isänmaan itsenäisyys säilyi. Ympyrä tammenlehvän ympärillä yhdistää sotaan
lähteneiden muiston tähän päivään
ja tulevaisuuteen. Heidän muistonsa säilyy.
Hankkeen aloituskokouksessa
läsnä olivat Isto Korhonen, Kauko Ikäheimonen, Reijo Siekkinen,
Jorma Rihto, Heimo Leppänen ja
Kari Hämäläinen, joka valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi. Toimikunta teki aloitteen Viitasaaren
kaupunginhallitukselle muistomerkin sijoituspaikan osoittamisesta
vanhan yhteiskoulun rantaan. Siitä
paikasta Viitasaaren miehet lähtivät talvi- ja jatkosotaan. Lupa saatiin haetulle paikalle. Toimikun-

nan puheenjohtaja kutsui työryhmään mukaan kuvanveistäjä Jaana
Bombinin, aluearkkitehti Helena
Raatikaisen ja maanrakennusmestari Jukka Rauhalan. Veteraanien
edustajaksi toimikuntaan pyydettiin Alpo Paananen. Muistomerkin
kokonaissuunnittelusta vastasivat
Jaana Bombin ja Helena Raatikainen. He työstivät muutaman vaihtoehtomallin muistomerkille, josta toimikunta valitsi yhden jatkosuunnittelua varten. Useiden pidettyjen kokousten pohjalta syntyi
koko työryhmän hiomana lopullinen malli muistomerkille, joka sai
myös viitasaarelaisten sotaveteraanien siunauksen.
Muistomerkin
kustannuksiin
ovat osallistuneet viitasaarelaiset
hyväntekeväisyysyhdistykset, lukuisat eri yritykset, reserviläisyhdistykset, Viitasaaren kaupunki,
Viitasaaren seurakunta, sekä yksityishenkilöitä.
Tämän muistomerkin kautta
muistomerkkitoimikunta
haluaa
siirtää tuleville sukupolville tietoa
kotiseutumme historiasta, sekä välittää veteraaniperintöä isänmaan
puolustamisesta, minkä ansiosta saamme elää itsenäisessä isänmaassa.

Teksti: Kari Löfgren
Tapio Paappanen
Kuva: Tapio Paappanen

Teksti: Kari Hämäläinen
Kuva: Kaija Rossi
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Joulu tulee KOTU-yksikölle

että eduskunta päättää olla leikkaamatta vapaaehtoisen maanpuolustuksen määrärahoista. Jos niin käy,
niin edellä mainitut sopeutustoimet
voitaneen jättää tekemättä.

Tukiyksiköissä muutoksia

Riku Tenhunen

Isot tapahtumat - yli 700
kurssilaista
Toista vuotta tässä on tullut hoidettua Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Hämeen Maanpuolustuspiirin Keski-Suomen Koulutus- ja
tukiyksikön päällikön tehtävää.
Kuluneen vuoden aikana oli kolme suurta tapahtumaa. Keski-Suomen Maanpuolustusjuhla elokuussa Jämsässä, Naisten Valmiusliiton NASTA- harjoitus syyskuussa
Tikkakoskella ja Itsenäisyyspäivän
Valtakunnallisen Paraatin lippulinna ja lippujoukkueet Jyväskylässä
joulukuussa. Yhteensä näihin tapahtumiin osallistui yli 700 kurssilaista. Kulunut vuosi on edennyt
odotetusti. Suurempia muutoksia
tai tarkennuksia toimintasuunnitelmaan ei ole tarvinnut tehdä. Myöskin kokonaisuudessaan MPK:n
koulutustulos näyttää hieman suurempaa tulosta kuin oli suunniteltu. Kuinkahan tämä on saatu syntymään, sillä taloudelliset resurssit
olivat 5 % pienemmät kuin edellisenä vuotena?

Muutoksen tuulia
Merkittävimpänä muutoksena
on Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle vuodelle 2016 osoitetun
valtionavun pieneneminen peräti 20% vuoteen 2015 verrattuna!
Tulevaisuuskaan ei vaikuta lupaavalta sillä valtiovarainministeriön
vuosien 2017 – 2020 kehyksessä
valtioavuksi on määritetty sama
summa. Eduskunta tekee budjettipäätöksen vasta vuoden lopussa.
MPK on varautunut määrärahojen
merkittävään pienenemiseen ja on
aloittanut toimienpinteet jolla pystymme sopeuttamaan toimintamme laskevalle budjettikehykselle.
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä,
että yhteistoimintamenettely lomautusten valmistelemiseksi vuodelle 2016 on jo aloitettu.
Viimeisimpänä uutisena voi olla,

Kuluvan vuoden lopussa lakkautuu Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan
koulutus- ja tukiyksiköt sekä Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin
johtamispaikka ja piiripäällikön
työpiste Mikkelissä.
Uusi Saimaan koulutus- ja tukiyksikkö Kaakkois-Suomen piiripäällikön johtoon perustetaan
1.1.2016 alkaen, jonka toimipaikkana tulee olemaan Lappeenranta
ja jossa tulee olemaan myös Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin
piiripäällikön työpiste.

Henkilövaihdoksia
Hämeen Maanpuolustuspiirissä
tapahtuu vuodenvaihteessa henkilövaihdoksia. Hämeen Maanpuolustuspiirin Piiripäällikkö ja KantaHämeen KOTU yksikön päällikkönä toiminut Jukka Tonteri lopettaa
tehtävän hoidon ja hänen tilalleen
siirtyy 1.1.2016 alkaen Kanta-Hämeen KOTU-yksikön koulutuspäällikkönä toiminut Jorma Halme.
Pirkanmaan
KOTU-yksikön
päällikkö Ilkka Tilli lopettaa ja hänen tilalleen vuoden 2016 alusta
saapuu Matti Eskola. Hän toimii
vuoden 2015 loppuun Pirkanmaan
aluetoimiston päällikkönä ja aloittaa vuoden 2016 alusta toimimaan
Hämeen maanpuolustuspiirin päällikkönä sekä Pirkanmaan KOTUyksikön päällikkönä.
MPK:n henkilöstö täällä Tikkakoskella pysyy ennallaan. Riku
Tenhunen toimii yksikön päällikkönä, Jukka Särkinen koulutuspäällikkönä ja huoltopäällikkönä
jatkaa Erkki Karvinen, tuttu mies
teille hänkin.

Koulutustuloksista
Tätä kirjoittaessani olen päättänyt kuluneen vuoden kurssit ja tavoitteethan lasketaan joulukuun
2014 ja marraskuun 2015 välisistä
tapahtumista.
Vuosihan on kulunut todella nopeasti. KSKOTUN tuloksena oli 93
toteutettua kurssia ja tapahtumaa.
Kurssilaisia osallistui näihin 2500
henkilöä ja kurssivuorokausia kertyi reilu 4000. Tulos on melko samanlainen kuin vuonna 2014 muutaman numeron heittoja puoleen
sun toiseen.
Koulutusvuorokausien
koko-

naismäärässä päästiin tavoitteeseen, mutta sotilaallisia valmiuksia
palvelevassa koulutuksessa vuorokausimäärä alitettiin lähes neljällä sadalla vuorokaudella. Lisäksi
sotilaallisia valmiuksia palvelevia
kursseja peruttiin useita vähäisen
osallistujamäärän takia. Kokonaisuudessa kursseja peruttiin kuusikymmentä kappaletta.
Kurssilaisten kokonaismäärässä
määrässä päästiin myös tavoitteeseen mutta taaskin sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa tavoite alitettiin yli sadalla kurssilaisella.
Maakuntajoukkojen koulutusrytmi karsii osallistuja sotilaallisten
valmiuksien kursseilta, toteutettiinhan arviointikaudella yhteensä
10 Keski-Suomen Aluetoimiston
tilaamaa vapaaehtoista harjoitusta.
Maakuntakomppanioihin sijoitetut reserviläiset eivät ole halukkaita osallistumaan kursseille ja vielä
maksamaan kurssimaksa kurssista
jotka palvelevat heidän sodanajan
sijoitustaan.
Keski-Suomen
Aluetoimiston
tilaamat vapaaehtoiset harjoitukset toteutetaan yhdellä, enintään
kahdella puolustusvoimien palvelukseen kuuluvan sotilaan valvonnassa. Muutama poikkeus toki on,
tällainen on esimerkiksi puolustusvoimien B- ja C-ajolupa kurssit.
Puolustusvoimien määräysten mukaisesti tämän aihealueen kouluttajien on oltava puolustusvoimien
palkattua henkilökuntaa.
Kurssien johtajat, vääpelit ja
kouluttajina toimivat reserviläiset
suunnittelevat, perustavat, toteuttavat sekä purkavat kurssit. Vuoden
mittaan samoja kasvoja näkyikin
useaan otteeseen eri kurssien suunnittelutilaisuuksissa ja kurssien
johtotehotehtävissä
Muutamilla koulusaloilla osaajajoukko onkin varsin kapea. Huolenani on kuinka nämä aktiivit jaksavat ja etteivät he ”pala loppuun”.
Maakuntakomppanioilla taasen
on vankka kouluttajareservi ja harjoitusten valmistelut sujuvat heidän
kanssaan kitkatta. Kurssien johtajat vaihtuvat ja näin saadaan lisää
osaamista komppanioitten riveihin.

Syksyn tapahtumia
Syksyn merkittävin ponnistus oli
SYYSLENTO 2015 harjoituksen
toteuttamien täällä Tikkakoskella.
Kymmenelle eri kurssille osallistui lähes 450 naista. Kurssin hallinnoinnissa suurimmaksi ongelmaksi
nousi kurssilaisten osaamattomuus
tai piittaamattomuus ilmoittautua MPK:n kursseille järjestelmän
kautta. Edellä mainitut ongelmat

Maanpuolustusjärjestöjen lippulinna valtkunnallisessa paraatissa 6.12.2015.
saivat aikaan muutoksen MPK:n
tietojenhallintajärjestelmään. Lokakuun alusta kursseille voi ilmoittautua ainoastaan henkilöt jotka
ovat luoneet tunnukset MPK:n tietojen hallintajärjestelmään. Syyslento onnistui hyvin. Osallistujat
olivat tyytyväisiä eri kurssien antiin. Kiitokset kaikille järjestelyihin
osallistuneille. Ilman Ilmasotakoulun sekä alueupseeri kapteeni Ahti
Piikin panosta kurssien järjestäminen olisi ollut erittäin haastavaa.
Suuri iitos Ahtille sekä materiaalikeskuksen henkilökunnalle.

Valtakunnallinen paraati
Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati toteutettiin Jyväskylässä 6.12. MPK totetutti tukikurssin
josta muodostettiin Maanpuolustusjärjestöjen lippulinna, Sotilaskotiliiton lippujoukkue, Suomen
Rauhanturvaajaliiton
lippujoukkue, Naisten Valmiusliiton lippujoukkue,
Maanpuolustusnaisten
lippujoukkue sekä Laskuvarjojääkäri Killan lippujoukkue. Lippulinnaan, lippujoukkueisiin sekä järjestelytehtäviin osallistui lähes 200 reserviläistä tai maanpuolustusjärjestöjen edustajaa. Maanpuolustusjärjestöt antoivat vahvan näytön Suomalaisesta maanpuolustustahdosta.
Kurssi perustettiin sekä purettiin Jyväskylän Normaalikoulun tiloissa. Ilman ”Norssin” tukea olisi
kurssin perustaminen ollut kovinkin haastavaa, sillä aamulla alkanut
vesisade päättyi vasta ohimarssin
alkaessa!
Kurssi suoriutui tehtävästään hyvin, saaden kiitosta paraatin projektiupseerilta majuri Sami Linkajalta.
Merkittävän panoksen kurssin purkamiseen antoi jälleen Ilmasota-

Hämeen Ilves 2015
vauhditti

Keski-Suomen Maanpuolustaja
meni Facebookiin!
Reservipiirien
syyskokoukset
päättivät lokakuussa linjauksen,
jonka mukaan tulevan vuoden toimintaan kuuluu sosiaalisen median työkalujen käyttöönotto piirien

viestinnässä. Tiedotustoimikunta
tarttui tähän tavoitteeseen jo hyvissä ajoin tänä vuonna.
Toimikunnasta
muodostettu
pienryhmä tutustui sosiaalisen me-

dian kouluttajan Jaana Nyströmin
johdolla tähän maailmaan työpalaverissa 24.11. Saimme kuulla aika
monesta työkalusta mitä sosiaalisessa mediassa voidaan käyttää.
wwPari tuntia kestänyt luento avasi
silmiä ja toisaalta kuulijoille saattoi
tulla melkoinen ähky siitä kaikesta
mitä on tarjolla.

Syyskuussa osallistuimme Hämeen Ilves 2015 –harjoitukseen
joukolla, johon kuuluivat allekirjoittanut, Jyväskylän maanpuolustusnaisista Leena Hietala ja Eila
Keinonen. Panssariprikaatissa järjestettyyn harjoitukseen osallistui yli 350 reserviläistä ja erilaisia
kursseja harjoituksessa oli toista
kymmentä. Kuuluimme harjoituksen tiedottajaryhmään, jonka tehtävä oli luoda harjoituksesta jatkuvaa viestintävirtaa Hämeen Ilves
2015 –facebookiin. Lisäksi oli tuotettava paperinen julkaisu jaettavaksi harjoituksen päättyessä kaikille osallistujille.
Hämeen Ilves 2015 antoi hyvää
vauhtia meille paikallisille toimijoille. Maanpuolustusnaisten piirissä facebook-viestinnän keinoja
oltiin pohdittu jo aiemmin. Tehtävää työtä viestinnässä on paljon
ja sitä on hyvä opetella porukal-

koulun materiaalikeskus, joukkojen varusteet olivat ”kosteahkot”
niitä palauttaessa. Materiaali lähtikin samana päivänä pesulaan. Viimeinen lippu oli kuiva vasta kaksi
päivää paraatin jälkeen.

Vuoden 2016
tapahtumat ja vuoden
2017 suunnittelun
käynnistäminen
Vuoden 2016 kurssit aja tapahtumat ovat budjetteineen valmiit
ja lehden tullessa painosta 2016
alkuvuoden kurssit ovat jo avoinna MPK:n tietojenhallintajärjestelmässä. Vaikkakin joulua ja vuoden
vaihdetta tässä odotellaankin niin
vuoden 2017 suunnittelu on jo lähes valmis.
Suunnitteluaikatauluahan kiristettiin kuluvan vuoden alussa ja
niinkin pian kuin tammikuun 15
päivä on esitettävä Panssariprikaatille ja Ilmasotakoululle alustava
suunnitelma vuodesta 2017. Viisastuneena tästä vuodesta osasimme
ennakoida ja vuoden 2017 kurssisuunnitelma saatiinkin jo lähes
valmiiksi 10.10.2015 toteutetussa
KOTU suunnittelutilaisuudessa.
Tällä suunnitelmalla on helppo
valmistella alustava tukitarve esitys
vuodelle 2017. Seuraava KOTU:n
suunnittelutilaisuus on keskiviikkona 3.2.2016. Tähän tilaisuuteen
on tuotava tai lähetettävä esitykset niistä vuonna 2017 pidettävistä
kursseista jotka eivät vielä ole löytäneet sijaansa kurssisuunnitelmassa. Esittäkää kursseja niin laadimme kurssisuunnitelman lopulliseen
valmiuteen tässä 3. helmikuuta pidettävässä KOTU:n suunnittelutilaisuudessa.

la tekemään. Yhdessä tekemällä
opitaan jokainen jotakin ja samalla saamme annettua monipuolisen
kuvan toiminnastamme. Yksi osaa
yhtä ja toinen toista.

Tehtiin sivu
Lokakuun-marraskuun aikana
aloimme pohtia vakavissaan piirilehden roolia sosiaalisessa mediassa. Kun Facebook-työkalun käyttö
alkoi tulla tutummaksi, niin em.
työpalaverin päätteeksi loimme
lehdelle oman sivun. Sivun avasi
Panu Moilanen, joka myös hyvin
nopeasti tuotti sinne ensimmäiset
materiaalit talvisodan tapahtumista. Valtakunnallinen paraati Jyväskylässä oli yhtenä tekemistä vauhdittavana tekijänä. Video paraatista
valmistui ja julkaistiin sivulla 7.12.

Uusi aikakausi
Olemme ottaneet ”viiden metrin” askeleen eteenpäin piirien

Oma vuosijuhla ja
huomionosoitukset
KSKOTU järjesti oman vuosijuhlansa Jyväskylän Varuskuntakerholla 12.12.
Tilaisuudessa Hämeen Maanpuolustuspiirin piiripäällikkö Jukka Tonteri luovutti Hämeen Maanpuolustuspiirin vuoden kouluttajaksi valitulle Mika Marinille kouluttajapystin.
Lisäksi tilaisuudessa luovutettiin
MPK:n Hopeiset ansiomitalit Keski-Suomen Aluetoimiston kapteeni
Toni Pelholle sekä pitkäaikaiselle
yhteistyökumppanille Pekka Ruuskaselle.
MPK:n Rautaisen ansiomitalin
taasen kävi ”pokkaamassa” Mika
Pakkanen, Tiina Ronkainen, Juhani Saikkonen ja Mikko Tenhunen.
Erkki Karvinen valittiin KSKOTUN vuoden toimijaksi. Hän on
vastannut varaston toiminnasta itsenäisesti vuosien ajan. Aluetoimiston päällikkö evl Jukka Kentala
luovutti ”Wanhalle pansarimiähelle” Panssariprikaatin mustan baretin.
Pienen ”notkahduksen” kokenut Komendantin Cup keräsi viimeiseen osakilpailuun lähes ”täyslaidallisen”. Komendantin Cupin
kiertopalkinto luovutettiin vuodeksi 2016 Mika Marinin säilytettäväksi. Vuonna 2016 kiertopalkinnosta kilvoitellaan jälleen kolmessa eri osakilpailussa.
Onnittelen kaikkia ylennettyjä ja
toivotan lukijoille rauhallista Joulunaikaa sekä turvallista vuodenvaihdetta!
KSKOTU-yksikön päällikkö
Riku Tenhunen

tiedotusmaailmassa. Tiedotustoimikunta linjaa käytäntöjä vielä
joulukuun kokouksessaan, mutta
jo nyt kaikille Keski-Suomen vapaaehtoisen maanpuolustuskentän
toimijoille tiedoksi, että kyseessä
on ”meidän kaikkien vapaaehtoisten järjestöjen sivu” jonne sisällön
tuottaminen on toivottua. Myös
meidän toimintaa koko ajan tukeva Keski-Suomen Aluetoimisto
on tervetullut esiintymään sivulla.
Päällikköhän on ollut facebookissa
jo pitkään.
Näillä ajatuksilla haluan toivottaa omasta puolestani lukijoille
Rauhallista Joulunaikaa ja hyvien
maanpuolustusviestien täyttämää
Uutta Vuotta 2016!
Tapio Paappanen
Päätoimittaja
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Kunniamerkit ja muut
huomionosoitukset:
Vapaussoturien
Sininen Risti
Jukka Särkinen
Reserviläisliiton
ansioristi
Keijo Häkkinen
Arvo Kristiansson
pronssinen ansiomitali
Jouni Huviranta
Kalle Hämäläinen
Mika Karala
Tuomo Jääskeläinen
Jussi Järkkälä
Antti Naukkarinen
Pekka Pynnönen
Väinö Saastamoinen
Reserviläisurheiluliiton
kultainen ansiomitali
Jouko Hyppönen
pronssinen ansiomitali
Kari Laitinen
Keski-Suomen
reserviupseeripiirin
puheenjohtajamiekka
Esa Salokorpi
Timo Salo
Valtion virka-ansiomerkki
Evl evp Janne Oksanen
Tekstit ja kuvat:
Tapio Paappanen
Reserviläisliito

Juhlava joukko ylennettyjä ja palkittuja mahtui samaan kuvaan 4.12. Jyväskylän Yliopiston Ruusupuiston tiloissa.

Ylennetyt valtasivat Ruusupuiston Jyväskylässä
Aluetoimiston palkitsemistilaisuus toteutettiin 4.12.
Tasavallan presidentti ylensi seuraavat reservin upseerit:
Majuriksi
Hämäläinen Kari Heikki, Viitasaari
Kapteeniksi
Airaksinen Janne Samuli Joutsa
Heikkinen Jukka Tapani Jyväskylä
Koponen Seppo Sakari Jyväskylä
Rajalainen Jari Kalevi Jyväskylä
Virta Ilpo Ilari Jyväskylä
Yliluutnantiksi
Etula Sami Mikael Jyväskylä
Hentinen Tuukka Johannes Joutsa
Huttunen Sami Antero Jyväskylä
Hynninen Lasse Tapani Muurame
Imppola Aki Jouni Matias Muurame
Lemetyinen Jarkko Tapio Muurame
Mustalahti Juha Eino Petteri Jyväskylä
Oksanen Tomi Petteri Joutsa
Paananen Janne Tapani Jyväskylä
Puttonen Petri Markus Jyväskylä
Rantanen Sami Juhani Jyväskylä
Rautjärvi Jari Jukka Jyväskylä
Takala Arttu Heikki Jyväskylä
Törmälä Ville Petteri Jyväskylä
Valjakka Jouni Aaro Mikael Jyväskylä
Äyräväinen Raine Antero Muurame
Ikävalko Panu Sakari Jyväskylä
Luutnantiksi
Autio Jari Juhana Jyväskylä
Elomaa Jukka Artturi Laukaa
Erkkilä Matti Elias Jyväskylä
Haapakoski Juha Aarre Saarijärvi
Haavisto Esko Sakari Jyväskylä
Harju Janne Juhani Jyväskylä
Hytönen Harri Jaakko Konnevesi
Isomursu Veijo Aleksi Jyväskylä
Kalsi Jukka Antero Jyväskylä
Kare Juho Hermanni Jyväskylä
Kinnunen Juha Erkki Jyväskylä
Korkeakoski Mika Kalevi Keuruu
Kuusela Ilkka Tapio Jyväskylä
Lagerblom Jori Sakari Jyväskylä
Lankinen Mikko Johannes Jyväskylä
Lehmonen Sami Pekka Jyväskylä
Mäkinen Atte Markus
Nenonen Martti Olavi Muurame
Nerg Tero Olavi Jyväskylä
Nurmi Juho Aleksi Laukaa
Paasonen Topias Veli Oskari Jyväskylä
Pääkkönen Paavo Olli Saarijärvi
Pölkki Esa Markus Äänekoski
Rajakallio Pasi Antero Jämsä

Reili Niilo Juhana Jyväskylä
Ritvaniemi Jari Markus Jyväskylä
Riukulehto Taneli Wolte Helsinki
Suuronen Mikko Veikko Jyväskylä
Takkinen Antti Tapani Tampere
Vehniäinen Jani-Jukka Jyväskylä
Keski-Suomen Aluetoimiston päällikkö ylensi seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat:
Ylivääpeliksi
Hokkanen Kari Pekka Laukaa
Hämäläinen Juha Pekka Pihtipudas
Löfman Sami Markus Jyväskylä
Närhi Timo Tapani Laukaa
Pentikäinen Martti Olavi Jyväskylä
Vääpeliksi
Heikkinen Panu Jarkko Laukaa
Junka Janne Sakari Petäjävesi
Lepistö Harri Kalervo Jyväskylä
Myllylä Esa Tapani Jyväskylä
Oivanen Olli Juhani Jyväskylä
Ollilainen Teemu Tuomas Jyväskylä
Ylikersantiksi
Anttila Markus Mikael Ulkomaat
Forsberg Caius Olof Jyväskylä
Hautsalo Juho Ville Jyväskylä
Hokkanen Marko Matias Äänekoski
Jokinen Harri Kalevi Jyväskylä
Jyrinki Timo Joonas Jyväskylä
Karhu Jarno Marko Tapani Jyväskylä
Kiander Atte Jyväskylä
Kivirinne Lauri Henrik Jyväskylä
Kivistö Henri Samu Rainer Jyväskylä
Kokko Risto Juhana Keuruu
Kytölä Tarmo Tapani Jyväskylä
Lahtinen Harri Olavi Jyväskylä
Lehtinen Jukka Pekka Jyväskylä
López-Lehto Pedro Mikko-Vincent
Jyväskylä
Myller Matti Johannes Jyväskylä
Niemi Santeri Martti Jyväskylä
Nissinen Antti Veikko Jyväskylä
Nokkonen Kimmo Kalevi Jyväskylä
Pakarainen Pekka Valtteri Jyväskylä
Pöyhönen Jussi Matti Hankasalmi
Riipinen Markku Pekka Joutsa
Rosala Jani Petteri Laukaa
Rosti Olli Tapani Saarijärvi
Ruuskanen Antti Heikki Jyväskylä
Salminen Jarno Pauli Antero Jyväskylä
Savolainen Sasu Aleksi Jyväskylä
Silta-Mattila Pekka Juhani Jyväskylä
Sorri Pasi Juhani Äänekoski

Tiusanen Mika Juhani Jyväskylä
Varis Arto Ilmari Hankasalmi
Wickstrand Markku Juhani Äänekoski
Kersantiksi
Aaltonen Heikki Kustaa Jyväskylä
Aaltonen Tomi Olavi Jyväskylä
Ahonen Raimo Olavi Laukaa
Ari Ville Petteri Jyväskylä
Hakkarainen Tiina Maarit Hannele
Halttunen Juho-Jouko Jyväskylä
Hietanen Teemu Esko Sakari Keuruu
Holla Pentti Kalevi Muurame
Hytölä Pauli Sakari Jyväskylä
Häkkinen Jari Marko Henrik Multia
Ikonen Vesamatti Jyväskylä
Jousmäki Ismo Untamo Laukaa
Kallberg Petri Matias Laukaa
Kallio Essi Eliisa Laukaa
Kangas Juha Anssi Aleksi Jyväskylä
Kauranen Janne Mikael Jyväskylä
Kivijakola Pekka Kullervo Jyväskylä
Kolehmainen Jukka Tapio Jyväskylä
Koljonen Jussi-Pekka Jyväskylä
Korhonen Reijo Kalevi Laukaa
Kärki Lari Petteri Jämsä
Lamminaho Toni Petteri Jyväskylä
Lempinen Mika Panu Antero Jyväskylä
Malm Jari Erik Matias Jyväskylä
Marttila Aleksi Olavi Jyväskylä
Möttönen Juha Tapio Jyväskylä
Niskanen Timo Tapani Viitasaari
Nousiainen Juuso Antti Jyväskylä
Nyyssönen Eija Sinikka Jämsä
Paanala Simo Patrik Uurainen
Pajula Juho Antti Jyväskylä
Pehkonen Tuukka Arto Jyväskylä
Pietiläinen Tuomas Kalevi Jyväskylä
Piispanen Juha Tapio Jyväskylä
Puhto Janne Pentti Jyväskylä
Rannila Tero Petteri Jyväskylä
Rantee Heikki Veijo Kalevi Jyväskylä
Rautjärvi Tommi Tapio Jyväskylä
Reinikainen Marko Mikael Jyväskylä
Riihimäki Tommi Petteri Jyväskylä
Selänniemi Sami Seppo Tapani Jämsä
Sorvari Miika Johannes Jyväskylä
Sorvoja Jukka Petri Jyväskylä
Tuominen Vili Verneri Jyväskylä
Udd Jussi Otto Johannes Kuhmoinen
Vauhkonen Esa Juhani Jyväskylä
Vepsäläinen Juho Aleksi Jyväskylä
Vihonen Veli-Pekka Jyväskylä
Väisänen Vili Vihtori Jyväskylä
Väätäinen Matti Valtteri Jyväskylä
Ylönen Asko Erkki Mikael Vantaa

Alikersantiksi
Hannunen Harri Antero Muurame
Kankaanpää Jere Veikko Muurame
Katko Petri Johannes Muurame
Keto Antti Erik Jyväskylä
Kivelä Sauli Tuukka Anton Jyväskylä
Lahti Jarkke Tapio Jyväskylä
Lehtonen Marko Tapani Äänekoski
Nieminen Ilkka Antero Jyväskylä
Noronen Heikki-Pekka Jyväskylä
Poikolainen Tomi Antti Jyväskylä
Takala Juha Tero Tapio Jyväskylä
Åberg Petri Ilari Jyväskylä
Korpraaliksi
Alanen Tero Santeri Jyväskylä
Arponen Pasi Juhani Laukaa
Haarala Mika Tapio Laukaa
Hakanen Rauno Johannes Muurame
Heikkilä Eerikki Mikko Sakari Keuruu
Huovila Miika Topias Jyväskylä
Huttunen Antti Einari Jyväskylä
Häkkinen Janne Jalmari Laukaa
Jokela Janne Mikael Jyväskylä
Jokela Niko Sauli Johannes Jyväskylä
Karttunen Jori Matti Oskari Jyväskylä
Kautto Miika Kalevi Äänekoski
Klemola Veli-Matti Kinnula
Koistinen Aleksi Samuel Jyväskylä
Kumpulainen Mikko Matias Viitasaari
Lehtinen Timo Juhani Jyväskylä
Lepistö Jouni Olavi Adolf Laukaa
Leppänen Harri Juhani Hankasalmi
Liimatainen Toni Tapani Hankasalmi
Lindeman Markus Kalevi Jyväskylä
Monthan Mikko Matias Laukaa
Palonen Tomi Kalevi Viitasaari
Peteri Markus Mikael Jyväskylä
Piesala Ari Pekka Karstula
Pillikko Janne Matias Keuruu
Pulli Juha-Pekka Tapio Laukaa
Päiveröinen Hemmo Mikael Jyväskylä
Raitala Kimmo Kalervo Muurame
Rintalahti Tapani Jyväskylä
Ruusuvirta Henri Ville Matti Kivijärvi
Salo Sami Taneli Lahti
Salonen Eero Juhani Jämsä
Sonninen Riku Julius Muurame
Sorri Niku Arvo Johannes Jyväskylä
Tyynelä Ville Juhani Jyväskylä

Kari Hämäläisestä majuri
Varusmiehenä Kainuun Prikaatissa
1978-1979 Krh-komppaniassa.
Sen jälkeen kertausharjoituksia, joista ensimmäinen kesti 2 viikkoa ja seuraava 3 viikkoa.
Yli 100 harjoitusvuorokautta on kertynyt.
Kiuruvedeltä alkoi reserviupseeritoiminta.
Viitasaaren yhdistystä hän on johtanut jo yli
10 vuotta. Piirihallitustason tehtäviä on ollut
ja RUL:n liittovaltuustossa on kolmas vuosi
menossa.
Kari Hämäläinen.

Reserviläisliitto huomioi ansioristillä Keijo Häkkisen (vas.) ja Arvo
Kristianssonin pitkäaikaisen ja ansiokkaan työn reserviläiskentän
hyväksi.

Keski-Suomen reserviupseeripiiri palkitsi piirin puheenjohtajan
tehtävässä toimineet Esa Salokorven (vas.) ja Timo Salon kunniamiekoilla.
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Jyväskylän oopperan Don Giovanni
Esitykset alkavat klo 19 Jyväskylän kaupunginteatterin suurella
näyttämöllä seuraavasti:
Ensi-ilta to 31.12.2015, pe 8.1.2016, to 14.1.2016,
la 16.1.2016, pe 22.1.2016, to 4.2.2016, to 11.2.2016 ja
la 13.2.2016.
Rooleissa:
Kevin Greenlaw, Don Giovanni
Jari Parviainen, komtuuri
Sirkka Lamminen, Donna Anna
Reetta Haavisto, Donna Elvira
Simo Mäkinen, Don Ottavio
Juha Kotilainen, Leporello
Sampo Haapaniemi, Masetto
Ena Pongrac, Zerlina
Ohjaus: Kari Arffman
Musiikin johto: Ville Matvejeff / Ruut Kiiski (14.1. ja 16.1.)

Oopperasta reserviläisen harrastus?

Don Giovanni - täydellinen ”wiettelijä” saapuu Jyväskylään

Nykymaailmassa eletään varsin hektisiä hetkiä, joista voi vain
arvailla mitkä niistä tulevat piirtymään ihmiskunnan historiaan pysyvänä jälkenä. Reserviläiselle on
itsestään selvyys vaalia kansakunnan itsenäisyyttä. Aina se ei ole ollut yhtä selvää. Se vaatii hoitamista. Yhtenä keinona voisi hyvinkin
olla tarkastella vaikkapa taiteen
merkitystä itsenäisyyttä vahvistavana tekijänä. Tähän tarjoutuu
oiva mahdollisuus kun Jyväskylän
ooppera tuo lähelle meitä Mozartin Don Giovannin ensi-illan ollessa Jyväkylän Kaupunginteatterissa
31.12.2015. Yhteensä esityksiä tulee olemaan kahdeksan.

kitsee amerikkalaislähtöinen baritoni Kevin Greenlaw.
– Don Giovanni viettelee naisia kaikkialla. Vaikeudet alkavat,
kun Don Giovanni surmaa Donna
Annan isän ja sukulaiset vannovat kostavansa. Don Giovannia on
aiheellisesti kutsuttu kaikkien aikojen oopperaksi. Siinä on suurta
draamaa, komiikkaa, unohtumattomia aarioita, taidokkaita yhtyekohtauksia, hellyttäviä serenadeja
ja järisyttäviä tuomiopäivän säveliä, kertoo Simo Mäkinen oopperan
juonesta.

Don Ottavio haastattelussa

Viulunsoiton opettajasta
oopperaan

Istun lokakuun puolivälissä Sanoma-talon kahviossa Helsingissä
yhden Jyväskylässä toteutettavan
Don Giovanni -produktioon osallistuvan taiteilijan – Simo Mäkisen kanssa. Hän esittää oopperassa
Don Ottavio -roolin. – Tämän oopperan järkevin hahmo, toteaa Mäkinen. Pääroolissa mellastaa casanova Don Giovanni, joka tavoittelee
kaikkea taivaan ja maan väliltä ja
sekään ei hänelle riitä. Roolin tul-

Simo Mäkinen on opiskellut
viulunsoiton opettajaksi. Lauluharrastusta hänellä on ollut kamarikuoroissa ja Ylioppilaskunnan
laulajissa. – Moni ihminen antoi
lauluäänestä tunnustusta ja kehotti
kokeilemaan esim. oopperalaulua.
En ollut koskaan ajatellut tekeväni
mitään oopperaa. Mikäpä voisi olla
karmeampaa tekemistä ihmiselle
kuin laulaa, liikkua ja vielä näytellä
yleisön edessä. Sibelius-Akatemi-

aan pääsin ensi yrittämällä vuonna
2006 ja kolme vuotta sen jälkeen
tuli ensimmäinen rooli kansallisoopperassa Gabriel tule takaisin –
produktiossa, kertoi Simo Mäkinen
päätymisestään oopperan pariin.

Mitä oopperassa
tapahtuu?
Pohdimme kahviossa istuessamme oopperaesityksen sisältöä. Kyseessähän on näyttämötaidemuoto,
jossa musiikki ja näytelmä yhdistetään. Mukana on usein sinfoniaorkesteri mutta pääosassa ovat laulajat. Oopperan tekstiä, jota libretoksi kutsutaan, lauletaan kahdella
tyylillä. Resitatiivi on puhemaista
laulua. Niiden välillä olevia lauluja
kutsutaan aarioiksi. Oopperateoksiin kuuluu myös duettoja, kuorokohtauksia ja orkesterin esittämiä
alku-, väli- ja loppusoittoja.

Mistä ooppera alkoi?
Oopperan juuria on haettava renessanssin ajoilta 1500-luvun Venetsiasta. Silloin yhdeksi merkittäväksi oopperasäveltäjäksi nousi
Claudio Monteverdi, jonka ooppe-

ra Orfeo on yksi tämän taidemuodon kulmakiviä. – Oopperan toteutus on klassisen musiikkimaailman
kuningaslaji, kertoo Simo Mäkinen
jatkaen, että siinä on valtava sävellysprosessi, hahmoja on mietittävä
ja kirjailijan tuottama teksti ei istu
sellaisenaan toteutukseen. Tarvitaan hyviä libretistejä, jotka muokkaavat tarinat laulajille sopiviksi.
Eräs taitava libretisti oli Lorenzo
da Ponte. Hän työskenteli tiiviisti
Mozartin kanssa ja Così fan tutte,
Don Giovanni ja Figaron häät ovat
teoksina jääneet elämään oopperamaailmaan vuosisatojen ajaksi.

Miksi ooppera
taidemuotona on säilynyt
vuosisatoja?
Meillä kaikilla ihmisillä on tarve
ilmaista itseämme muutenkin kuin
päivittäisessä arkikommunikaatiossa. – On tarve luoda jotain erityistä
mikä ilmentää meidän sisäistä maailmaamme - tehdä jotain käsillään
kuten esim. puutöitä tai kutomista,
kertoo Mäkinen ja jatkaa. – Oopperassa elävät ihmiset esittävät,
soittajat käsissään aidot soittimet,
harjoittelevat vuosikymmeniä niin,
että soitin tuottaa kauniin äänen.
Kun ihmisääni resonoi, siinä kuuluu persoona, mikä on mielenkiintoista, koska me kaikki olemme erilaisia, analysoi Mäkinen.
Hän on sitä mieltä, että jos olemme katsojina avarakatseisesti ja ennakkoluulottomasti läsnä tilanteessa, niin oikeasti koulutettujen ammattilaisten tekemänä oopperasta
voi välittyä sellaista mitä ei tämän
päivän kertakäyttöviihdekulttuurin avulla pystytä ihmisille välittämään.

Onko oopperassa
isänmaallisuuden
siemeniä?
Keskustelumme vakavoituu ja
siirrymme pohdiskelemaan kansakuntamme kulttuuriperimää ja matkustamme ajassa aina Suomen it-

senäisyyden alkuaikoihin. – Olemmeko unohtamassa mikä rooli oli
Sibeliuksen musiikilla, Eero Järnefeltin tai Akseli Gallen-Kallelan
kuvataiteella silloin kun kansallisidentiteettiämme etsittiin, kysyy
Simo Mäkinen ja vastaa saman
tien: Meidän vahva kulttuuriperinne on näissä ihmisissä, jotka olivat
kansainvälisen tason huipputaiteilijoita silloin. Meidän juuret on siellä halusimme sitten tai emme. Mm.
radio-ohjelmissa 1930-1950 soittajat olivat ammattilaisia eri orkestereista. Korkeatasoista osaamista
arvostettiin silloin paljon, arvioi
Simo Mäkinen.

Pitkäaikaisia arvoja
Simo Mäkinen oopperataiteilijana näkee reserviläistoiminnan
edustavan myös jatkuvia pitkäaikaisia arvoja. – Haluamme säilyttää moniarvoisen ja avarakatseisen itsenäisen yhteiskunnan, minkä
syntymisestä esi-isämme maksoivat kovan hinnan. Kulttuurisektori
pyrkii täsmälleen samaan tavoitteeseen. Tarjotaan ihmisille kevennystä ja elämyksiä arkeen mitä normaali hektinen päivärytmi ei pysty tarjoamaan. No onhan sitä viihdemusiikkiakin tarjolla eikä siinä
mitään pahaa ole. Taide-elämystä
voi verrata vaikkapa McDonaldsin
pika-ateriaan ja gourmet-ravintolan useamman ruokalajin päivälliseen. Kumpaakaan ei tarvitse sulkea pois. Me jokainen tarvitsemme
joskus nopean välipalan ja joskus
mielemme tekee nauttia ruokailusta
pidemmän kaavan mukaan. Ne ajavat samaa asiaa. Klassisen musiikin
esitys on värikylläinen ja konserttisali miljöönä erilainen. Tunnelma ja esiintyjät ovat livenä ja se
on aina ainutkertainen juttu, pohtii
Simo Mäkinen.

Mitä Jyväskylän Don
Giovanni tarjoaa?
Simo Mäkinen kertoo keskustelutuokiomme päätteeksi, että aika
monella ihmisellä on oopperasta

Reserviläisiä menee oopperaan tammikuussa!
Edellä kerrotut oopperaelämykset koetaan käytännön tasolla. Saatuja kokemuksia ja havaintoja
kerrotaan vuoden 2016 ensimmäisessä Keski-Suomen Maanpuolustajan numerossa.

Don Ottavio - Simo Mäkinen oopperan harjoituksissa 15.11.2015 Jyväskylän kaupunginteatterissa.

Päätoimittaja Tapio Paappanen

on sellainen peruskäsitys, että siellä on paljon lihavia ihmisiä, jotka
hoilottavat karmealla äänellä näyttämöllä. Tällainen kuva juontaa takavuosille ja voi se sitä tietysti valitettavasti vieläkin olla. Ala on kyllä viime vuosina muuttunut paljon.
Parhaimmillaan ooppera on musiikkiteatteria, missä ihmiset laulavat ja näyttelevät, siellä on klassinen orkesteri, joka säestää. Juoni,
ilmaisu, näytteleminen ja tarinan
kerronta on kuitenkin päätavoitteena. Jyväskylän oopperan Don Giovanni -produktiossa ei mielikuva
”huutavista ihmisistä” näyttämöllä
tule toteutumaan, toteaa Simo Mäkinen ja toivottaa samalla reserviläiskentän tervetulleeksi kokemaan
oopperaelämystä, mikä on taidemuoto kaikille.
Teksti: Tapio Paappanen
Kuvat: Jyväskylän ooppera ja
Tapio Paappanen

Aaria = erillisenä numerona erottuva laulajan soolo-osa
Duetto = kahden laulajan yhdessä esittämä kohtaus
Tertsetto = kolmen laulajan yhdessä esittämä kohtaus
Resitatiivi = puheenomaista laulua, jonka aikana ooppera juoni
etenee
Libretto = oopperan teksti
Tenori, baritoni, basso = miesäänet korkeasta matalaan
Sopraano, mezzosopraano, altto
= naisäänet korkeasta matalaan
Synopsis = oopperan juonikuvaus,
joka usein löytyy käsiohjelmasta
Aplodit = toisin kuin konserteissa,
oopperassa saa taputtaa ja huutaa “bravo”
Opera buffa = koominen ooppera
Opera seria = traaginen ooppera
Dramma giocoso = leikkisä draama
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Ilmavoimien Soittokunnan Big Band -kokoonpano oli suuressa roolissa Ääneseudun maanpuolustusjärjestöjen vuosijuhlassa.

Komeasti Äänekoskella
Ääneseudun maanpuolustusjärjestöjen yhteinen vuosijuhla

Lauantaina 24.10. vietettiin Äänekoskella merkittävää vuosijuhlaa. Ääneseudun reserviupseerit ry
oli ehtinyt tehdä taivalta 70 vuotta,
reserviläiset 60 vuotta ja maanpuolustusnaisten yhdistys 55 vuotta.
Yhdistysten yhteistoiminnan aktiivisuus johti yhteiseen juhlatapahtumaan Suolahti-salissa. Kutsuvieraille tarjottiin coctail-tilaisuus ja illan päätti koko perheen
viihdekonsertti, jossa Ilmavoimien
Soittokunnan Big Bandin solistina
esiintyi vuoden 2014 tangokuningatar Maria Tyyster.

Kutsuvierastilaisuus
Reserviupseeriyhdistyksen puheenjohtaja Olli Jämsén toivotti
kutsuvierasjoukon tervetulleeksi
tilaisuuteen. Joukossa oli paikallisten veteraanien lisäksi reservipiirien ja maanpuolustusnaisten piirin toimihenkilöitä, paikkakunnan
omia maanpuolustustyön aktiiveja.
Ilmasotakoulua edusti koulun apulaisjohtaja everstiluutnantti Pekka
Haavikko.

”Äiti ja poika”
Tervetulomaljan
kohottamisen jälkeen aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Jukka Kentala
käytti oman puheenvuoronsa lausumalla Yrjö Jylhän runoutta ”Äiti
ja poika”. Koskettava runon tulkinta sai vieraiden mielet herkis-

tymään ja hetkeksi pysähtymään.
Kuulijat jäivät pohtimaan myös
niitä monia äiti ja poika –tilanteita, jotka nuoren pojan sotaan lähtö toi konkreettisesti suomalaisiin
perheisiin. Olihan kyse noin parinkymmenen vuoden ikäisistä ja elämän alkutaipaleella olleista nuorista miehistä, joita isänmaa kutsui
palvelukseensa ja jonka myrskyistä kaikki eivät palanneet takaisin
kotiinsa.

Palkitsemiset
Yhdistystoiminnassa
ansioituneita henkilöitä palkittiin tilaisuudessa. Reserviupseeriliitto oli
myöntänyt hopeisen ansiomitalin kapteeni Markus Forsbergille,
kapteeni Olli Jämsénille ja pronssisen ansiomitalin yliluutnantti Tero
Parkatille. Maanpuolustusnaisten
pronssisen ansiomitalin sai Tarja
Maukonen.

palveleva solisti otti itsestään irti jo
muitakin taitoja tangon ja valssin
taitamisen lisäksi. Tulkinnat Aretha Franklinin takavuosien hienoista jazz-lauluista ja Blues Brotherselokuvamusiikista huipensivat konsertin. Niissä tuli hyvin esiin Maria
Tyysterin taito tulkita ja hänen äänensä vahvuus oli hienoa kuultavaa
Suolahti-salissa, jossa kuulijoita oli
yli 200 henkilöä. Raikuvien aplodien ja rutiiniin kuuluvien kukitusten
jälkeen kuultiin vielä ylimääräisenä numerona ensimmäinen säkeistö Jääkärien marssista. Solisti
nimitti tämän version ”ulosheittomarssiksi”, jonka jälkeen hän sotilaallisen jämäkästi lausui: konsertti
on päättynyt.

Kiitokset taiteilijoille
Konsertin jälkeen Maria Tyyster
sai ansaitusti kiitosta ja tunnustusta
hyvästä konsertista. Paikalla ollut
yleisö oli saanut konsertin annista
hyvän mielen ja näytteen siitä, että
maakuntamme sotilassoittokunnan
Big Band –tyyppinen esiintyminen on valtakunnan huippua. Juhlan myötä Ääneseudun maanpuolustusjärjestöt toteuttivat annoksen
uutta ja erikoista.

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

Big Bandin kantava voima - saksofonisti Aki Vänskä.

Viihdekonsertti
Vuosijuhla huipentui koko perheen viihdekonserttiin, jossa Ilmavoimien Soittokunnan Big Band
–kokoonpano oli saanut solistikseen Maria Tyysterin. Konsertissa
oli kaksi selkeää osaa, jossa ensimmäisessä kuultiin rauhallisempaa
suomalaista musiikkia, joka teki
vaikutuksen paikalla olleisiin veteraaneihin. Toisessa osiossa upseerioppilaana RUK:n kurssilla 247

Ääneseudun Reserviupseerit ry:n puheenjohtajia: Markku Louekari (vas.), Pertti Koivunen, Hannu Tikka, Timo Salo ja Olli Jämsén.

Juhlivien yhdistysten nykyinen puheenjohtajisto: Olli Jämsén
(vas.), Tarja Maukonen ja Jukka Myllylä.

Runsaslukuinen yleisö nautti konsertista.

Upseerioppilas Maria Tyysterin vauhdikasta tulkintaa.
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Pihtiputaan Reservialiupseereille uusi lippu
Lippu naulattiin ja siunattiin 5.12.
lausui Pihtiputaan Reservialiupseerien puheenjohtaja Harri Back. Yhdistys on toiminut Pihtiputaalla 54
vuotta ja tällä hetkellä jäseniä siinä
on noin 60.
Toiminnan aktiviteetin kasvaessa myös yhdistyksen oman lipun
hankkiminen tuli ajankohtaiseksi.
Lipun suunnittelun pohjana on ollut Heimo Kupsun luoma yhdistyksen standaari. Yli kaksivuotisen
projektin päätteeksi lippu oli valmis naulattavaksi.

Lippupuhe
Yhdistyksen pj Harri Back.
Pihtiputaan Jukolaan, entiseen
suojeluskuntataloon, kokoontui salin täydeltä maanpuolustusväkeä
juhlistamaan uuden lipun naulausta. Kunniavieraina tilaisuudessa
olivat lotta Liisa Kinnunen ja veteraani Antti Kumpulainen, jotka
kumpikin osallistuivat myös lipun
naulaamiseen.
Tunnelma Jukolassa oli isänmaallinen ja harras kun Finlandia
Pihtiputaan mieskuoron upeasti
laulamana kajahti tilaisuuden avaukseksi.
Esityksen jälkeen tervetulosanat

Puheen piti Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Osmo Suominen.
Puheessaan Suominen toi esille,
että lippu on yhteisönsä arvokkain
tunnus, jolle osoitetaan arvonantoa
kaikkialla maailmassa. Se on yhteisönsä mukana arjessa ja juhlassa,
sillä ilmaistaan kunnioitusta, iloa
ja surua. Sen merkeissä eletään ja
kuollaan.
Naulattavan lipun lippukenttä on
jaettu kahtia tangonpuoleiseen hopeaan ja uloimpana olevaan mustaan. Hopea on uskon ja puhtauden väri. Se kuvastaa yhdistyksen
jäsenten uskoa asiaansa, ja halua
toimia sen puolesta puhtain periaattein ja tarvittaessa puhtain asein.
Musta symboloi surua ja murhetta.
Se kertoo tässä lipussa sotiemme

veteraanien reserviläisille jättämän
perinnön merkityksestä tänään ja
tulevaisuudessa. Lippukentän keskellä on liiton tunnus –Yrjönristi,
jonka keskuskuviona on Suomen
armeijan sinivalkoinen kokardi.
- Lipun hopeisessa kentässä on
kotikuntanne Pihtiputaan vaakuna.
Se kytkee kotiseudun vahvasti mukaan toimintaanne, kuvasi Suominen naulattavan lipun symboliikkaa.

Lipunnaulaajat
Lipun naulauksen aloitti veteraani Antti Kumpulainen, häntä seurasi lotta Liisa Kinnunen. Pihtiputaan
sotaveteraaniyhdistyksen viimeinen puheenjohtaja Vesa Kumpulainen, Pihtiputaan Sotainvalidien
puheenjohtaja Pekka Sutinen olivat seuraavina lipun naulaajina.
Heidän jälkeensä vuorossa olivat:
Pasi Mikkonen, Eija Jääskeläinen,
Esa Tiainen, Joni Riitamo, Tuomo Jääskeläinen, Jonny Paananen,
yhdistyksen kunniajäsen Tauno
Ahonen, Markku Niemelä, Seppo
Spets, Reino Toivonen, Aarre Hannukainen, Matti Kinnunen, Jarkko
Tyvimaa, Jussi Kinnunen, Ilkka
Pasanen, Kalle Juutinen, ja viimeisen naulan löi yhdistyksen puheenjohtaja Harri Back. Lipun naulaajia olivat avustamassa Jarkko Tyvimaa, Matti Kinnunen ja Markku
Niemelä.

Lipun siunaus
Pihtiputaan
seurakuntapastori
Erkki Lavanti siunasi lipun. Paula
Siippaisen kahden laulun jälkeen
vuorossa olivat tervehdykset.
Keski-Suomen Reserviläispiirin
tervehdyksen tilaisuuteen toi piirin puheenjohtaja Jouko Hyppönen. Tilaisuuden kiitossanat lausui
yhdistyksen puheenjohtaja Harri
Back. Hän kiitti lipun kustannuksiin osallistuneita pihtiputaalaisia
yrityksiä jotka olivat taloudellisesti mahdollistaneet lipun tekemisen.
Samoin Back kiitti yhdistyksensä
jäseniä aktiivisesta mukanaolosta
lippuhankkeessa, samoin lämpimät
kiitokset saivat juhlan jälkeen nautittujen, herkullisten kakkukahvien
tekijät ja järjestäjät. Tilaisuus päättyi yhteiseen Maamme-lauluun.

Lotta Liisa Kinnunen naulasi lippua ensimmäisten joukossa.

Teksti ja kuvat:
Kari Hämäläinen
Jouko Hyppönen
Kauko Ikäheimonen

Uusi lippu valmiina palvelemaan tulevia tapahtumia.

Alaisenaan hänellä oli nuori luutnatti Yrjö Keinonen joka murehti
kerran epäonnistunutta joukkonsa
taistelua. Marokon Kauhu lohdutti
Keinosta ”luutnantti ei ole pahoillaan, teistä voi tulla joskus vaikka
sotaväen päällikkö”. Jatkosodan
ansioista Aarne Juutilaiselle esitettiin Mannerheim-ristiä, jota ei
kuitenkaan myönnetty. Jatkosodan
jatkeena Marokon Kauhu johti vielä komppaniaansa Lapin Sodassa.
Nähtyään poltetun Rovaniemen,
”piippujen kaupungin”, hänen kerrotaan todenneen Euroopan herrojen kohtalon olevan lähellä.

eläytynyt rooliin niin vahvasti että
”tunnen olevani Marokon Kauhu”.

Veteraani oli tavannut
Juutilaisen
Pauli Porasen monologia katsellut Talvisodan veteraani Reino Viinanen totesi näytöksen jälkeen sotien muistojen palanneen terävinä

mieleen. Marokon Kauhun itsensä
Viitanen kertoi tavanneensa Äänislinnassa. Kotoisalta Pelimannitalolta poistui tyytyväinen, vilkkaasti
haasteleva yleisö.

Teksti: Kari Löfgren
Tapio Paappanen
Kuvat: Kari Löfgren

Pätkätöissä sotien jälkeen

Näyttelijä Pauli Poranen elementissään Aarne Juutilaisena 30.11. Palokan Pelimannitalossa.

Marokon Kauhu Palokassa
Pauli Poranen esitti monologin 30.11.
Tasan 76 vuotta ja 12 tuntia
Talvisodan alkamisesta oli kulunut kun Palokan Pelimannitalolla alkoi Pelimannitalon ja
Keski-Suomen Kiltapiirin yhdessä järjestämä ja näyttelijä
Pauli Porasen esittämä monologinäytelmä ”Marokon Kauhu”. Näytelmän äänistä ja valoista huolehti Jyrki Lehtinen,
joka totesi entisestä viljamakasiinista rakennetun näyttämön
akustiikan sopivan esitykseen.
Muutoinkin vanhat hirsiseinät
loivat ”korsumaista” tunnelmaa
katsojille.

”Sotavillen” paras
päällikkö
Pauli Porasen äärettömän vahva
rikkoontumattomalla karjalan murteella tehty tulkinta kapteeni Aarne
Juutilaisen, legendaarisen Marokon Kauhun elämänvaiheista hakee
vertaistaan. Kapteeni Aarne Juutilainen oli Kollaan rintaman, Jalkaväkirykmentti 34:n komentajan
”sotaville” , everstilutnantti Wilhelm Teittisen kuuluisin komppanianpäällikkö ja hahmo. Hän palveli
nuorena vänrikkinä Viipurin Rykmentissä Jaakkiman Huuhanmäessa, kävi Kadettikoulua 1930-luvun
alussa, erotettiin ryyppäämisen,

tappelujen ja muun riehumisen takia. Erottamisensa jälkeen hän haki
itseään ja päätyi liittymään Ranskan Muukalaislegioonaan, jossa
palveli täydet viisi vuotta. Palattuaan kotimaahan reservin luutnantti
Juutilainen taisteli talvisodan kuuluisimpiin sotanäyttämöihin lukeutuvalla Kollaan rintamalla rauhan
tuloon saakka.

Yrjö Keinonen Juutilaisen
alaisena
Jatkosodassa kapteeniksi helmikuussa 1940 ylennetty Juutilainen
johti niin ikään omaa komppaniaa.

Sotien jälkeen Juutilainen joutui
eroamaan armeijasta venäläisvetoisen liittoutuneiden valvontakomissio painostuksesta. Juutilainen
työskenteli eri työmailla, mutta sai
poikkeuksetta potkut toisten kuultua hänen sotasankaruudestaan.
Juutilainen oli todennut, että ”kaikki minua vihaavat heittelin minä
näitä lankkuja missä tahansa”. Alkoholi astui voimakkaasti Juutilaisen elämään. Juutilainen oli mukana myös Keuruun Kalettomalla
kun Pioneerivarikon tarvitsemia
rakennuksia ryhdyttiin rakentamaan.

Esityksiä jo vuodesta 2002
alkaen
Monologinäytelmä
Marokon
kauhu sai ensi-iltansa Espoon kaupunginteatterissa jo marraskuussa
2002. Sen on kirjoittanut noin kahdessa kuukaudessa kirjailija Seppo
Porvali ja esittänyt teatteritaiteen
maisteri Pauli Poranen yli kymmenen vuoden ajan eri teattereissa.
Näytelmä voitti kansallisen monologikilpailun palkinnon vuonna 2004. Esityksen jälkeen Pauli
Poranen kertoi vierailun Malmin
hautausmaalla olevalla Marokon
Kauhun olleen hänelle vahva kokemus. Tuosta käynnistä lähtien olen

Marokon kauhu taistelee vaikeuksiaan vastaan.
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Maanpuolustusjärjestöjen lippulinna paraatikatselmuksessa Harjun kentällä Jyväskylässä.
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Veteraanijärjestöjen lippulinnan muodostivat Ilmasotakoulun varusmiehet.

Itsenäisyyspäivän paraatissa kaatosade
ja maanpuolustushenki korkealla

Paraati alkoi katselmuksella
Harjun kentällä, jolloin taivaalta
tuli vettä sotilaallisen reippaasti.
Sää oli niin poikkeuksellinen, että
kenttärovasti Sauli Keskinen ryhtyi muistelemaan aiempia vuosia
niin, että turkislakki päähineenä ja
taivaan täydeltä tullut vesisade oli
sellainen yhdistelmä, josta ei aiemmin ollut kokemusta.
Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Kim Jäämeri totesi paraatipuheessaan, että turvallisuusym-

päristön näkyvä muutos on lisännyt
maanpuolustuksen merkitystä.
– Oman alueen turvallisuutta ja
puolustuskykyä pyritään nyt vahvistamaan niin kansallisin kuin
myös yhteistyön keinoin, sanoi
Jäämeri.
Kovasta sateesta huolimatta paraatia seurasi noin 8000 hengen
yleisö. Yleisön kiinnostus jäi varsinkin niiden henkilöiden mieliin,
jotka ensimmäistä kertaa marssivat valtakunnallisessa paraatissa.

Ohimarssin ottivat vastaan Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Kim Jäämeri (oik.) seurassaan veteraanit Antti Savela ja Lauri
Lehtinen sekä Jyväskylän kaupunginvaltuuston pj Pauli Partanen.

Paraatiin osallistui 650 henkilöä ja
50 ajoneuvoa, joiden joukossa oli
runsaasti panssariajoneuvoja. Hornet-kalustolla ja NH-90 helikoptereilla suoritettiin ylilento. Sen sijaan suunnitelmissa ollut Midnight
Hawks –esittelylento jouduttiin perumaan huonon sään vuoksi.
Puolustusvoimien kalustoa oli
esillä Jyväskylän torilla. Sotilaskodin hernekeitto- ja munkkikahvipalvelut olivat myös tarjolla ja hyvin tekivät kauppansa. Pa-

raatitapahtumat sujuivat mallikkaasti ja ilman häiriöitä. Mielenilmauksia ei Jyväskylässä ollut. Valtakunnallisia paraateja on harvoin.
Edellinen Jyväskylässä toteutettu
paraati oli vuonna 2006.

Teksti: Tapio Paappanen
Kuvat: Tapio Paappanen
Kari Korhonen

Jääkärilippu ohimarssissa. Jääkärien koulutus alkoi 100 v sitten.

Maanpuolustusnaisten liiton lippu ja osasto ohimarssissa. Lippuvartiossa olivat Tiina Ronkainen (oik.), Kaarina Suhonen ja Kaija
Lehtinen.

AMOS -kranaatinheitinjärjestelmällä varustettu Patria AMV -panssariajoneuvo.

BMP-2 rynnäkköpanssarivaunuja oli paraatissa 4 kpl.
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Muhu Karikas 2015 -ampumakilpailu
Aarne Markko kisan paras ampuja

ritustaan moni mittasi etäisyysmittarilla tarkkoja matkoja tai parhaan
mahdollisen tuloksen saadakseen.
Myös tuulimittarit, joiksi luettiin
myös puhalletut saippuakuplat,
olivat ahkerassa käytössä. Kisapaikalle oli tuotu kannustimiksi ruotsalaisen ampujakonkarin tekemä
kiertopalkinto sekä sarjojen kiertopalkinnot ja Sako Oy:n sponsoroimat henkilökohtaiset palkinnot.

Maastoautolla haettiin
tulokset
Long Range Shooting Club Estonian paikalliset edustajat sekä
suomalaiset tutustumassa maalialueeseen.
Kaidseliidun Saarenmaan osasto
järjesti Virossa Muhun saarella sijaitsevassa Koguvan kylässä 24.10.
kolmatta kertaa ampumakilpailun
Muhu Karikas – Muhun kiertopalkinto. Suomalaiset saivat kesän lopussa kutsun kilpailuun, ja siitä alkoikin erinäisten puhelujen sarja ja
kilpailijoiden etsiminen. Joukkueeksi muodostui viiden ampujan
joukko, jossa oli sekä nuoruuden
intoa että jo iän tuomaa vankkaa
kokemusta.

Pitkien matkojen kisa
Kilpailussa ammutaan pitkille matkoille ja maalitauluna ovat
kooltaan 50 cm x 150 cm maastonväriset maalit. Sarjoja on kolme:
täpsuskütt, snaiper ja snaiper mag-

num. Täpsuskütt-eli tarkka-ampujat ampuvat 200, 300 ja 500 metrin
matkalta avo- tai diopteritähtäimellä. Snaiper-ja snaiper magnum sarjat etsivät maaleja kiikaritähtäimellä. Matkat ovat snaiper-sarjalaisille
300 m, 500 m ja 700 m. Kuninkuuslaji snaiper magnum ampuu
matkoille 500 m, 700 m, 850 m ja
1 000 m.

Etäisyyden mittausta
Kilpailupäivä valkeni aurinkoisena, ja jo edeltävänä päivänä hieman kokeilemaan päässeet ampujat
olivat kovin innoissaan tulevasta
koitoksesta. Kilpailuun osallistui noin 70 ampujaa ja kisapaikalla oli aistittavissa hyvin innostunut
tunnelma. Ilmoitetut matkat olivat
noin-matkoja ja ennen omaa suo-

Tervetulotoivotusten
jälkeen
tarkka-ampujasarja pääsi ensimmäisenä näyttämään taitojaan.
Kymmenen minuutin aikana ammuttiin kymmenen laukausta louhoksen pohjalla oleviin maaleihin.
Sen jälkeen kaksi maastoautoa ajoi
varoitusvalot vilkkuen ja renkaat
soikeina vaihtamaan taulut seuraavaa erää varten. Taulut tuotiin ampujille katsottaviksi ja toimitsijoiden tulkattaviksi. Osumien tulkitsemisen aikana seuraava erä jo keskittyi omaan suoritukseensa.
Kilpailu eteni ampumamatka
kerrallaan ja väillä jokaisella oli
mahdollisuus nauttia kuumaa kahvia tai teetä sekä suolaisia ja makeita leivonnaisia. Lähitienoon mehiläiset olivat myös kokoontuneet
hyvin tuoksuvien makeiden piirakoiden tuntumaan. Tauoilla ampujat kävivät myös tutkimassa nopeasti saatuja tuloksia tulostaululta ja
luomassa strategioita seuraavalle
matkalle.
Kun lyhimmät matkat oli am-

muttu, kilpailijoille tarjoiltiin maistuvaa keittoa ja makoisa jälkiruoka
ennen snaiper magnum -sarjan ampujien siirtymistä ampumaan kahta
pisintä matkaa.

Vanatoassa jälkipelit ja
palkitsemiset
Kilpailu vietiin läpi hyvin joustavasti ja nopeasti. Iltapäivällä kaikki suoritukset olivat valmiit ja oli
aika siirtyä erittäin kauniiseen ja
viihtyisään majapaikkaan nimeltä
Vanatoa, joka sijaitsi aivan kisapaikan tuntumassa. Muutaman tunnin kuluttua tulokset olivat valmiit
julkaistaviksi. Koko väki kokoontui isoon saliin kuulemaan ensimmäisenä joukkuekilpailun tulokset.
Joukkueen muodosti kaksi täpsuskütt-sarjan ampujaa ja yksi snaiperampuja.
Suomalaisten ilo oli ylimmillään, kun voittajaksi julistettiin
Long Rage Shooting Club Estonian
riveissä ampuneet Janne Sandberg,
Sami Anttonen ja Aarne Markko.
Joukkue sai kotiintuomisiksi Pojan eli ruotsalaisampujan tekemän
ison, kauniin hylsyn ja jokainen
ampuja sai lisäksi ison katajatuopin. Hyvä menestys sai jatkoa, sillä
Aarne Markko vei täpsuskütt-sarjan voiton ja valitsi kunniapalkinnoksi Sakon lahjoittaman ison asepussin sekä sai katajatuopin myös
toiseen käteen. Eikä kahta ilman
kolmatta. Aarne kruunattiin kisan
parhaaksi ampujaksi, jonka kunniaksi hän sai Muhun tunnuksella
kirjaillun T-paidan. Snaiper-sarjan

Kolmas päivä Tartossa

voitti Olev Lomp ja snaiper magnum -sarjan Indrek Varba. Suomalaisista Sami Anttonen sijoittui
täpsuskütt-sarjassa
viidenneksi.
Snaiper-sarjalaisissa Sandbergin
Janne oli sijalla 6 ja Olipekka Seppälä sijalla 14. Snaiper magnum
-sarjassa suomalaisilla oli tiukka
keskinäinen mittelö paremmuudesta, jonka Anttosen Sami vei yhden sijan paremmuudella Paanasen

Matilta. Sijoitukset olivat 8. ja 9.
Kaikki suomalaiset olivat erittäin
tyytyväisiä saamiinsa kokemuksiin
ja myös menestykseen hyvin järjestetyssä kilpailussa. Koitos ei ollut
kunnolla edes ehtinyt päättyä, kun
katseet käännettiin jo Muhu karikas
2016 -kilpailuun.
Teksti ja kuvat: Kirsti Markko

Kilpailun paras ampuja Aarne Markko.

Teksti: Pertti Rahikainen Kuvat: Heikki Rahikainen

Aamutuimaan suunnataan kulku
Johvin kaupungin ja Peipsijärven
rantamaisemien kautta Tarttoon,
joka yliopistomaineensa lisäksi
koskettelee Suomenkin historiaa.
Historian siipien havinan ohella
kaupunki tarjoaa myös nykyajan
kehitystä Viron itsenäistymisen jälkeiseltä ajalta. Kaupunkiin tutustuminen onnistuu omatoimisesti illan
aikana.

Neljäntenä päivänä
Tallinnan kautta kotiin
Yön vieton jälkeen bussin nokka
suuntautuu kohti Tallinnaa, jonne
varataan jonkun verran ostosaikaa.
Sen jälkeen laivalla Helsinkiin.
Tulo Suomeen ajoitetaan niin, että
Jyväskylässä ollaan vielä paluupäivän puolella.
Narvajoki ja Viron ja Venäjän yhdistävä silta. Vasemmalla Venäjä ja Ivangorod linnoituksineen.
Oikealla Viro ja Hermannin linna. Taustalla Aleksanterin kirkko Narvassa.

Piirien kesäretki Karjalan kautta Viroon 2016
Sotatoimet kolmen valtakunnan alueilla, sotivat maat sekä
ripaus kulttuurihistoriaakin luovutetun Karjalan, Inkerinmaan
ja Viron tasavallan alueilla ovat
tulevan kesän retken keskeisiä
teemoja.
Reservipiirien veteraani- ja
perinnetoimikunnan masinoiman retken reitti kiertää Suomenlahden pohjukan kautta
Viron puolelle Narvaan ja Tarttoon palaten Tallinnan kautta laivalla Suomeen. Matkan
ajankohta on 3. – 6. kesäkuuta
2016.

Ensimmäinen päivä
Rajan yli ja Terijoelle
Bussireitti alkaa Jämsästä edeten
Jyväskylän, Mikkelin, Lappeenrannan ja Imatran kautta rajalle Svetogorskiin. Siitä eteenpäin matka tarjoaa sotahistoriaa tärkeimpinä kohteina Viipuri, Perkjärvi, VT-linja
(Vammelsuu-Taipale), Kivennapa
ja Terijoki, jossa yövytään.

Toinen päivä on Narvan
sotaisaa historiaa
Matka jatkuu Rajajoen kautta

Valkeasaaren murtuma-alueille ja
edelleen Olginan kautta Pietarin
länsipuolelle kohti Narvaa ja Viroa. Toki Pietarhovi katsastetaan
välillä.
Mielenkiintoinen rajakaupunki
Narva omaa sotaisan historian aina
Kaarle XII:n ajoista lähtien. Väliin
mahtuvat Viron veriset itsenäisyystaistelut vuodelta 1919, joissa virolaisten tukena oli myös suomalaisia
joukkoja. Toisen maailmansodan
yksi verinen taistelutanner oli Sinimäki Narvan länsipuolella. Alueeseen tutustutaan ja samoin tapahtumista ansiokkaasti kertovaan museoon. Narvassa myös yövytään.

Muuta huomioitavaa
Hinta ja tarkat aikataulut eri tutustumiskohteineen
selkiytyvät
Keski-Suomen Maanpuolustajan
maaliskuun numeroon mennessä
ja viimeistään matkalaisille ajoissa ennen lähtöä lähetettävässä ohjeistuksessa. Retkestä tiedotetaan
myös reservipiirien verkkosivuilla
(www.ksrespiirit.fi) ja Keski-Suomen Maanpuolustajan facebooksivulla. Niitä kannattaa talven mittaan tarkkailla.
Ajankohta ei muutu. Lähtö Keski-Suomesta on 3.6. aamulla anivarhain.
Tervetuloa mukaan veteraani- ja
maanpuolustusjärjestöjen jäsenet
ja muutkin sota- ja kulttuurihistoriasta kiinnostuneet henkilöt vanhaan tapaan ikään ja sukupuoleen
katsomatta. Tiedossa on mielenkiintoinen täyshoitomatka.

Tarinan mukaan näitä portaita pitkin virtasi veri kun suomalaiset
valtasivat Narvan 1919.

Tarton raatihuoneentori on kesällä vilkas.
Torikansaa viihdyttää katusoittaja.

4/2015

Keski-Suomen Maanpuolustaja

11

Sisäministerön kansliapäällikkö Päivi Nerg:

”Ampumaurheilu on rikastuttava harrastus”
Ampumaharrastusfoorumi täytti 10 vuotta

Teksti ja kuva: Tapio Paappanen

Puheenjohtaja Mikko
Taussi avasi tilaisuuden
Katajanokan kasino Helsingissä
täyttyi 16.10. paikalle saapuneista ja asiasta kiinnostuneista ihmisistä kun ampumaharrastusfoorumi täytti 10 vuotta. Foorumin puheenjohtaja Mikko Taussi totesi
avaussanoissaan, että foorumi on
tunnustettu toimija ampumaharrastuksessa, jonka tärkein tehtävä
on ampumaharrastuksen turvaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Foorumi sai alkunsa vuonna 2005, jolloin
ensimmäisenä ponnistuksena oli
heti Hyrylän ampumaradan pelastaminen. - Ampumaharrastusfoorumi on vakiinnuttanut asemansa
yhteiskunnallisena toimijana, lausui Mikko Taussi. - Pahoin voivien
ihmisten suorittamat ikävät tapahtumat (kouluampumiset) ovat heijastuneet myös lainkuuliaisten kansalaisten ampumaharrastukseen.
Aselakien uudistaminen kiristi aselupakäytäntöä, jatkoi Taussi.
- Ampumaratoja on ohjannut
1900-luvun alussa annettu keisarillinen asetus. Kuluvan vuonna astuu
voimaan uusi ampumaratalaki, jossa on asetettu maakuntaliitoille velvoite kehittää alueensa ampumaratoja ja järjestää riittävästi ihmisten
virkistäytymiseen soveltuvia alueita, totesi Mikko Taussi avaussanojensa lopuksi.

Sisäministeriön
kansliapäällikkö Päivi
Nerg
Kansliapäällikkö aloitti esityksensä hallitusohjelmaan kirjatusta turvallisuuden käsitteestä, jossa
uutena elementtinä on ensimmäisen kerran valtakunnan sisäistä turvallisuutta koskevan selonteon laatiminen. – Kansainvälisen tilanteen

vain silloin kun se lupaprosessin
kannalta ehdottoman välttämätöntä. Psykologisesta testistä poliisiylijohtaja sanoi, että se ei ole tuottanut sellaista lisäarvoa kuin mitä
sillä kenties tavoiteltiin ja näin ollen siitä tullaan luopumaan. Myös
paperisten tai muovisten lupakorttien tilalle tullaan kehittämään sähköisiä ratkaisuja.

Puoliautomaattiaseiden
kieltohanke

Luennot aiheuttivat vilkasta keskustelua tauoilla. RUL:n toiminnanjohtaja Janne Kosonen (toinen oik.) kulosteli foorumiin saapuneiden kommentteja.
kiristyminen ja turvallisuusympäristön muutos vaikuttavat lainsäädäntöön. Euroopan komissiossa
mietitään parasta aikaa itselataavien ja sarjatulta ampuvien aseiden
käytön rajoittamista. Komissioon
pitäisi nyt vaikuttaa, totesi kansliapäällikkö Nerg.
Joulukuun alussa voimaan tuleva
ampuma-aselaki ja ampumaratalaki lähtevät siitä, että ampumaradat
ja aseiden käsittely muodostavat
turvallisen kokonaisuuden. Henkilön soveltuvuutta aseiden hallintaan arvioidaan virtaviivaistamalla
nykyistä lupamenettelyä ja maakuntaliitoille on säädetty velvoite
huolehtia ampumaratojen riittävyydestä.
Kansliapäällikön mukaan ampuma-aselupamenettelyn uudistamisella haetaan aiempiin käytäntöihin selkeyttä lisäämällä sähköisen
asioinnin mahdollisuutta ja poistamalla kotipaikkasidonnaisuus lupien käsittelystä. Joustavuutta tulee lisää, mutta turvallisuudesta ei
tingitä. Kysymykseen onko ampu-

Yli 300 henkilöä oli veteraanien joululounaalla.

Veteraanien joululounas Tikkakoskella 8.12.

maharrastus menetys vai rikkaus
kansliapäällikkö Päivi Nerg vastasi
sisäministeri Petteri Orpon sanoin,
että kyseessä on ”rikastuttava harrastus”.

Poliisiylijohtaja Seppo
Kolehmainen
Foorumin parhaana antina oli
poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen viesti siitä, että poliisin oman
harkinnan perusteella on ryhdytty
toimenpiteisiin aselupakäytäntöjen
helpottamiseksi ja keventämiseksi.
Avainsana on palvelujen sähköistäminen entisestään. Poliisin vastuulla ovat jatkossa passit, henkilökortit ja aseluvat. – Aselupiin liittyy
myöntämismenettelyprosessin lisäksi myös poliisin valvontavastuu
ja mahdolliset toimenpiteet lupien
myöntämisen jälkeen, kertoi poliisiylijohtaja Kolehmainen.
– Luvanhankinnassa pyritään
joustavuuteen niin, että kansalainen pyydetään poliisilaitokselle

vaan he voivat keskittyä elämään.
Vuosi sitten evl Kentala istui tässä tilaisuudessa Pioneerirykmentin komentajana ja kun pöytäkeskustelun kuluessa tuli puhetta laulamisesta, niin hänelle syntyi ajatus räppäämisestä. Kentala
kertoi, että 9.12.2014 hän kirjoitti veteraaniräpin keittiönsä pöydän ääres-

Ränssintie 5, Kuusa, Laukaa
www.tupaswilla.net
puh 0207 410 100

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

Tulkkina ihmisen ja tietotekniikan välissä
www.relator.fi

Toivo Mehto (vas.) Konnevedeltä ja Aimo Mäkijouppila Jämsänkoskelta olivat pari päivää aiemmin tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlassa.

Evl Jukka Kentalan kantaesitys veteraaniräpistä
- Teiltä arvoisat veteraanit olemme
saaneet perinnöksi paljon. Arvokkain
on rauha, jonka puolesta te taistelitte, luonnehti aluetoimiston päällikkö
everstiluutnantti Jukka Kentala tervehdyssanoissaan veteraanien perintöä ja
jatkoi: Nykyajan lasten ja nuorten ei tarvitse pelätä kuolemaa maansa puolesta

Reserviläisjärjestöt ovat aidosti
hiiltyneet EU:n suunnittelemasta
puoliautomaattiaseiden kieltohankkeesta. Asedirektiivin kiristämisessä olisi kyse luvallisten itselataavien eli ns. puoliautomaattiaseiden
täyskiellosta. Siis juuri niiden, joita
reserviläisammunnoissa käytetään.
Kielto voisi lopettaa kokonaan reserviläisten mahdollisuudet ylläpitää ampumataitoaan. Samoin tulisi
käymään Suomen Ampumaurheiluliiton 25 metrin pistoolilajeille ja
practical-ammunnalle.
– Varsinkin sovellettu reserviläisammunta (SRA) on toiminut
monen nuoren kipinän sytyttäjänä
reserviläistoiminnalle. Juuri tämä
ryhmä on valmis panostamaan aikaansa vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi, on RUL:n puheenjohtaja Mikko Halkilahti todennut.
Sisäministeriö, Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto pyrkivät
vaikuttamaan komissioon, jottei
asedirektiiviehdotuksesta tulisi tarpeettoman tiukka. Näiden lisäksi
vaikuttaminen Suomen europarlamentaarikkoihin on myös paikallaan. Viestejä heidän suuntaansa on
hyvä laittaa myös täältä kentän aktiivitoimijoiden suunnasta.

Kokoukset, juhlat, ohjelmapalvelut, pitopalvelu

Teksti ja kuvat: Tapio Paappanen
sä. Sen kantaesitys tuli nyt ja se meni
näin: ”6.12. kiitos Teidän – kunniavelka, se on meidän – veteraanien kanssa
lounasta – nyt juot ja syöt – voit miettiä
pitkät yöt – jos et merkitystä tajuu – sul
oo lainkaan tajuu – et ymmärrä yhtään
– ilman veteraaneja olis mitään – kiitä heitä Suomesta”. Myös räppäämäl-

lä voi osoittaa kunnioitusta veteraaneja
kohtaan.
Veteraanien puolesta puhunut Eino
Pajunen osoitti kiitollisuuden sanansa
reserviläisille, jotka ovat olleet auliita
auttamaan erilaisissa kuljetuksissa ja
kotiaskareissa. Hän kehotti pitämään
pään pystyssä Isänmaan puolesta!

Keuruun Ampumaratayhdistys

Yksi askel taakse - kolme kuitenkin eteenpäin
Keuruun Ampumaratayhdistyksen perustamisen ensimmäinen yritys meni karille, sillä Keuruun RHY:n ”kampittajasiipi” käytti vuosikokouspöytäkirjaan ympäripyöreästi kirjattua päätöstä vipuna ja kampesi RHY:n ulos hankkeesta
vastoin jäsenistön tahtoa. Asia on harmillinen,
sillä koko hankkeen ajan on lähdetty siitä, että
mahdollisimman laaja joukko harrastajia pääsee
jäseneduilla käyttämään ratoja. Nyt metsästä-

jät - erityisesti ne, jotka tarvitsevat muita ratoja
kuin hirviradan - jäävät rannalle.
RHY:n tilalle perustajajäseneksi tuli Valkealahden Erämiehet ry ja ampumaratayhdistys rekisteröitiin pikavauhtia pienellä sääntöjen viilauksella. Säännöt hyväksyttiin muutoksitta ja
yhdistys on rekisteröity virallisesti 19.11.2015.
RHY:n poisjäänti tarkoittaa käytännössä sitä,
että ammuntaa harrastavien yhdistysten pääse-

Teksti: Otso Heikkinen
minen jäseneksi helpottuu, kun maksut porrastetaan jäsenmäärän mukaan. Talouslaskelmia
valmistellaan parhaillaan ensi kevään vuosikokoukselle.
Keuruun kaupunki viimeistelee maa-alueiden
ja kiinteistöjen hankintaa siten, että valmistelu
olisi maalissa alkuvuonna. Rinnalla samaan aikaan on valmisteltu myös kaupungin ja yhdistyksen välistä vuokrasopimusta.

PIRKANMAAN

LEHTIPAINO OY
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Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piiri
"Tule Joulu,
tuo pehmeää lunta,
puiden oksiin hauraisiin.
Joulun rauhaa, kuin suloista unta,
tuo mieliimme kiireisiin"
rauhallista joulua ja
Hyvää Vuotta 2016!

Kuva Tapio Paappanen

Maanpuolustusnaisten Liiton
Keski-Suomen piiri ry

Maanpuolustusnaisten toimintaa
ohjaa selkeä aate maanpuolustustahdon, -tiedon ja –taidon vaalimisesta
sekä henkisen ja fyysisen kunnon
vahvistamisesta. Järjestötoiminnan
ohessa harjoittelemme ja koulutamme arjen turvallisuuden taitoja
yhdistysten omissa tilaisuuksissa,
maanpuolustusnaisten vuosittaisissa jotostapahtumissa sekä MPK:n
järjestämillä kursseilla. Näin saamme arjen turvallisuuteen tarvittavia
taitoja ja samalla valmiuksia kriisi- ja poikkeusolojen tehtäviin sekä
opimme toimimaan yhteistyössä
muiden maanpuolustus- ja kriisinhallintaan osallistuvien järjestöjen
kanssa.

Keurusseudun Maanpuolustusnaiset ry
Maanpuolustusnaisten Jyväskylän yhdistys ry
Saarijärven Maanpuolustusnaiset ry
Ääneseudun Maanpuolustusnaiset ry

Vahvoja yhdessä toimien
Maanpuolustusnaisten
toiminta
perustuu henkilön jäsenyyteen paikallisessa yhdistyksessä. Keski-Suomessa yhdistyksiä on neljä; Ääneseudulla, Jyväskylässä, Keurusseudulla
ja Saarijärvellä. Näiden yhdistysten
toiminnasta olette saaneet lukea
Keski-Suomen
Maanpuolustaja
-lehdestä tämän vuoden aikana.
Kuluvana vuonna toiminta on painottunut viestinnän kehittämiseen,
yhteisiin kokous- ja tutustumisiltoihin sekä maanpuolustusnaisten toiminnan esittelemiseen erilaisissa tapahtumissa. Maanpuolustusnaisten
toimintaa on ollut esillä mm. ke-

väällä Keski-Suomen Aluetoimiston
järjestämissä maanpuolustusilloissa,
elokuussa Maapuolustusjuhlassa
Jämsässä ja Laukaan Tupaswillassa
perinneviikonloppuna. Maanpuolustusnaisten vuoden kokokohdaksi
muodostui Jyväskylässä järjestetty
Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen
paraati. Maanpuolustusnaisilla oli
paraatissa oma osasto, jonka koordinoinnista vastasimme.
Tuleva vuosi
Maanpuolustusnaisten Liiton Keski-Suomen piirin puheenjohtajana
jatkaa edelleen Tiina Ronkainen
Jyväskylän yhdistyksestä ja vara-

puheenjohtajina Leena Hietala
Jyväskylän yhdistyksestä ja Tarja
Maukonen Ääneseudun maanpuolustusnaisista.
Tulevan vuoden osalta piirin toiminnassa kehitetään edelleen viestintää
ja osallistutaan maanpuolustusjärjestöjen yhteisiin tapahtumiin.
Piirin toimintasuunnitelmaan pidemmän ajan tavoitteeksi kirjattiin
oman lipun hankkiminen Maanpuolustusnaisten Liiton Keski-Suomen piirille. Varainhankinta onkin
jo käynnistynyt ensimmäisten lahjoitusten myötä. Lipun hankkiminen onkin tärkeä varainhankinnan
kohde lähitulevaisuudessa.
Jäseniä kannustetaan osallistumaan

valtakunnallisiin tapahtumiin, kuten esim. Maanpuolustusnaisten
Liiton valtakunnalliseen maasto-

Kuva:
Maanpuolustusnaisia
eri puolilta
Keski-Suomea
Laukaan
Tupaswillassa.

vaellukseen 14.–15.5.2016 Vattajalla. Keväiselle jotokselle olemmekin perinteisesti osallistuneet
usealla joukkueella.
Tervetuloa mukaan reippaaseen
toimintaamme!

Maanpuolustusnaisten toimintakalenteri

www.ksrespiirit.fi

sivuilla!

Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piirin jäsenyhdistyskuulumisia

Saarijärven maanpuolustusnaiset

ajankohtaisen asioiden äärellä Kolkanniemen pappilassa

Saarijärven Maanpuolustusnaisten päiväkahvitilaisuus Kolkanniemen pappilassa 10.10.2015.
Kuvassa Sotainvalidien Veljesliiton Saarijärven Osaston puheenjohtaja Oiva Miettinen esitelmöi tietokoneen
ääressä. Hänen takanaan vasemmalla Eila Savonen ja Saarijärven Sotaveteraanien puheenjohtaja Pirkko-Liisa
Luotola. Pöydän ääressä vasemmalta Ritva-Liisa Tavaila, Lea Kalmari ja Eeva-Liisa Saarenpää. Pöydän takana
vasemmalta Saarijärven Maanpuolustusnaisten puheenjohtaja Eija Harju, Hanna Lampinen-Vilkkila, Ilta Ikkala,
Maija Siitonen, Irja Ropponen ja Pirkko Kekkonen. Kuva: Hannu Luotola.

Saarijärven Maanpuolustusnaisten päiväkahvitilaisuus
pidettiin lauantaina 10.10.
Kolkanniemen pappilassa,
joka on yksi kauneimmista
pappiloista maassamme.
Aleksis
Kiven
päivänä
Suomen lippu liehui ja aurinko paistoi lokakuun kuulaudessa historiaa huokuen.
Talon isäntäväki Sirkka ja
Oiva Miettinen kertoivat
20 vuotta kestäneestä urakastaan. Museoviraston valvonnassa talo on remontoitu
1900-luvun tyyliin.
Tilaisuuden aluksi puheenjohtajamme Eija Harju
kertoi Aleksis Kivestä ja
luki vuonna 1866 kirjoitetusta Suomenmaa-runosta
säkeitä. Emäntä oli leiponut
herkulliset tarjoamiset kahvipöytään. Talon isäntä Oiva

kertoi meille ajankohtaisista
asioista, mm: ulkomaalaisten
maa-alueiden omistuksista
strategisesti tärkeillä alueilla
ja tuulivoimasta saimme tietoa. SPR:n Saarijärven osaston tiedottaja Ritva-Liisa
Tavaila kertoi faktoja Saarijärvelle tulleista pakolaisista.
Lopuksi yritimme tunnistaa
vanhoja valokuvia, mitkä
tulevat Saarijärven Sotaveteraanit ry:n 50-vuotisjuhlakirjaan.
Kolme tuntia kului nopeasti,
asiat olivat niin syvällisiä.
Kotimatkalle jäi monenlaista
ajateltavaa.

Eija Harju,
Saarijärven Maanpuolustusnaisten puheenjohtaja

4/2015
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HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA
TUKIYKSIKKÖ (KSKOTUYKS)

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Ilmoittaudu kursseillemme osoiteessa www.mpk.fi

	
  
	
  

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

	
  
	
  

KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN KURSSITARJONTA JOULUKUU 2015 - HELMIKUU 2016
Alla on osa Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikön (KStukiyks) kurssitarjottimesta. Parhaiten pääset tutustumaan
kursseihin osoitteessa www.mpk.fi -Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu - Valitse alue kohdasta Keski-Suomi - Hae. Nyt näet näkymässä
KSkotuyksikön kurssit, joita klikkaamalla pääset ko kurssin etusivulle, sisältöön ja lisätietoihin. Sivuja päivitetään jatkuvasti.
Kurssien ajankohdat alla ovat osittain avoinna ja suunnitelmallisia joten tarkista tarkka ajankohta sivuiltamme kyseisen kurssin kohdalta.
Huomio puolustusvoimien tilaamasta koulutuksesta!
Puolustusvoimien MPK:lta tilaama koulutus on aina sotilaallista koulutusta. Keski-Suomen aluetoimisto (KSALTSTO) kutsuu reserviläiset
vapaaehtoiseen harjoitukseen (VEH) puolustustusvoimien tilaamille kursseille lähettämällä veh-kutsun ja MPK:n kurssitiedotteen.
Reserviläinen, joka et ole saanut veh-kutsua ao kurssille, mutta tunnet mielenkiintoa kurssia kohtaan ja tunnet kuuluvasi kohdejoukkoon,
voit ilmoittaa kurssihalukkuutesi ilmoittautumalla kurssille MPK:n tietojenhallintajärjestelmässä (THJ). Tämän jälkeen MPK esittää sinua
kurssin tilanneelle puolustusvoimien yksikölle kutsuttavaksi kurssille. Kyseinen puolustusvoimien yksikkö tekee päätöksen valinnastasi.
Mikäli sinut hyväksytään kurssille, saat siitä KSALTSTO:n lähettämän veh-kutsun ja kurssitiedotteen, et muuta ilmoitusta.
HUOM 1: Mikäli ilmoitat KSALTSTO:lle tulevasi kurssille (=ilmoitat tulosi veh-kutsun B-osalla), muuta vahvistusta tai ilmoitusta et saa.
HUOM 2: Korvaavat kh-vuorokaudet saat sot.valm.palv. kursseilta vain silloin kun olet itse kirjautunut kurssille MPK:n
tietojenhallintajärjestelmässä ns. pysyvänä käyttäjänä.

1. Puolustusvoimien tilaama koulutus (veh)
KURSSIN AJANKOHTA

KURSSI

PAIKKA

11.-13.12.2015

PAIKP:n tukiyksiköiden peruskurssi

Tikkakoski

6.-7.2.2016

Aluevalvontaharjoitus

Tikkakoski

20.2.2016

Maakuntajoukkojen marssi

Tikkakoski

MY

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

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

Securitas Oy

2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus
22.-24.1.2016

Viestikurssi 1

Tikkakoski

29.-31.1.2016

SRTL Rauhanturvaajien RT-tilaisuus

Tikkakoski

Vasarakatu 1
Jyväskylä
p. 020 4911

3.2.2016

KSKOTU 1/2016

Tikkakoski

securitas.fi

6.-7.2.2016

SRTL keskusteluryhmänohjaajien lisäkoulutus

Tikkakoski

13.2.2016

Henkilösuojauskurssi

Tikkakoski

18.2.2016

SNOW SURVIVAL

Jyväskylä

18.-21.2.2016

Kaukopartiohiihto

Utti

20.2.2016

Hiihtomarssi, Ilmasotakoulu

Tikkakoski

13.12.2016

KSKOTU:n vuosipäiväjuhlan vietto

Tikkakoski

23.1.2016

Marskin keittiössä (Primus)

Jyväskylä

31.1.2016

Tammisunnuntain kansalaisjuhlan tuki (Norssi)

Jyväskylä

12.-14.2.2016

Valjakkohiihtokilpailu

Tikkakoski

13.-14.2.2016

LUMIOLIO, nuorten talvikurssi

Joutsa

24.12.2015

Jouluaaton kunniavartio

Jyväskylä

24.12.2015

Jouluaaton kunniavartio

Muurame

24.12.2015

Jouluaaton kunniavartio

Saarijärvi

24.12.2015

Jouluaaton kunniavartio

Äänekoski

3. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU)

4. Muu koulutus ja tapahtumat

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN MESTARUUSKILPAILUJA VUONNA 2016
13.2.2016		PISTOOLIAMPUMAHIIHTO		JYV.SEUD. RES		KSA:N RATA
14.2.2016		AMPUMAHIIHTO			TIK.RESUPS		KUIKKA
12.5.2016		AMPUMASUUNNISTUS			ÄÄNES.RES		SAARIKAS
9.8.2016		PISTOOLIAMPUMAJUOKSU		ÄÄNES.RES		PAUKKULA
21.8.2016		AMPUMAJUOKSU			TIK.RESUPS		KUIKKA

www.savotta.fi
www.savottastore.fi
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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.

www.nammo.com

Nordea Pankki Suomi Oyj

Viestinnän moniosaaja

Jyväskylä

ALASINKATU 1-3
40320 JYVÄSKYLÄ
P. 010 328 2880
www.grafitatu.fi
“Kun haluat painoapua tarvitset Grafitatua!

Jyväskylä • Suolahti • Pieksämäki • Varkaus • Viitasaari

www.yrityskehitys.com

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

4/2015
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Sinun ja omaisuutesi turvaksi
Valtakunnallinen palvelukeskus avattu 1.6.2015 Tourukeskukseen

k2turvapalvelut.ﬁ

yhteistyössä:

KAKKONEN-YHTIÖT

ILMAVOIMAT
HAE ERIKOISKURSSILLE ILMASOTAKOULUUN
Lentoreserviupseerikurssi - Lentotekninen linja - Johtokeskuslinja - Sotilaskuljettajakurssi

ilmavoimat.fi

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

Hyvää Joulua
ja
Onnellista Uutta Vuotta 2016
jäsenillemme
ja
yhteistyökumppaneillemme!

Protacon Group

Yhteistyöstä kiittäen
Tikkakosken Reserviläiset ry

Luotettavia palveluita
Pro planning is pro quality

www.protacon.com

OIKAISU!
Keski-Suomen Maanpuolustajan numeron 3/2015
sivun 9 oikeaan yläkulmaan sijoitetun valokuvan
kuvatekstiin oli sujahtanut väärä henkilön nimi.
Kuvassa on Simo Ouli.
Toimitus pahoittelee virhettä!
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Lotta palasi Tähtiniemeen

Teksti: Terttu Matsinen
Kuvat: Salme Glanin kotiarkisto

Salme Glan o.s. Karppinen piipahti Korpilahden Tähtiniemessä

apua. Kotimaahan paluun odottaminen saattoi olla pitkästyttävää,
mutta Salmen mielestä se ei näkynyt pojista ulospäin.

Elsa Laurèn, kuvassa lottamantteli päällä, luovuttamassa kenttäkeittiötä Tähtiniemen lotille.
Taustalla Tähtiniemen päärakennus.

Lotta Svärd Jyväskylän piirin
muonituspäällikkö Elsa Laurén tuli
Sotasairaala 30 Cygnaeuksen kansakoulun toimipisteeseen kesällä
1940 järjestämään muonituslottia
Korpilahden Tähtiniemeen. Ensin
hän kysyi vapaaehtoisia, mutta kun
sellaisia ei ilmoittautunut, hän määräsi kaksi lottaa, Aino Hautsalon ja
Salme Karppisen, lähtemään. nimittäin Korpilahden Tähtiniemeen
oltiin siirtämässä Jyväskylästä englantilaisia vapaaehtoisia, jotka olivat tulleet auttamaan suomalaisia
talvisodassa. Sota loppui kuitenkin
ennen kuin nämä olivat valmiit rintamalle. Lottia tarvittiin muonittamaan vapaaehtoisten ryhmää, joka
oli siirretty siviiliin Savonlinnassa
toukokuun 1940 lopussa. Savonlinnasta Jyväskylän kautta Korpilahdelle tullut englantilaisjoukko
odotteli kotiinpaluun järjestymistä,

Poikien kämppä asukkaineen.

joka toteutui vasta kesäkuun 1941
lopussa.

Edellinen kerta
Tähtiniemessä 75 v sitten
Salme Glan palasi Tähtiniemeen lokakuun alussa 2015, jolloin oli kulunut 75 vuotta edellisestä käynnistä. Salme halusi nähdä
Tähtiniemessä englantilaisille vapaaehtoisille 7.9.2015 paljastetun
muistomerkin ja nykyisen Tähtiniemen. Vierailun isäntänä toimi
Korpilahden reserviupseerikerhosta Matti Hyvärinen, ja Juhlakartano Tähtiniemeä edusti isäntä Antti
Kumpulainen. Salme käyskenteli
tottuneesti Tähtiniemen pihapiirissä. Hän totesi poikien, joiksi hän
englantilaisia nimitti, majoitusrakennuksen pahasti rapistuneen sit-

ten viime näkemän. Lähellä ollutta poikien kämppää, jossa asui viisi
miestä, ei enää ollut. Pihapiirissä
sijaitsi nykyisin kappelina toimiva pieni punainen hirsirakennus,
jonka Salme tunnisti lottakodiksi.
Siinä oli aikanaan kaksi huonetta,
joista kamarissa nukkuivat Salmen
lisäksi Aino Hautsalo ja Julia Kinnunen ja keittiössä Kaisu Bernitz.
Lähellä lottakotia sijaitsi leipomo,
jossa lotat leipoivat pullaa ja piirakoita pojille.
Salme muisteli poikien tempausta teljetä lottakodin ovi pönkällä yhtenä aamuna joulun tienoissa.
Kun aamiaista ei kuulunut, pojat
vapauttivat lotat sitä valmistamaan.
Ajankulusta kävi sekin tapahtuma
niin kuin seuraavakin: pojat päästivät possun ulkoilemaan lumeen.
Sen saaminen takaisin sisälle tuotti vaikeuksia ja siinä tarvittiin lotan

rin muonituspäällikkö Elsa Laurèn
kävi tarkastamassa lottien toimintaa Tähtiniemessä. Koska lottia oli
viisi, niin aina yksi saattoi saada lyhyen loman käydäkseen kotona.

Suomalaista ruokaa ja
englantilaista teetä

Huvitoimintaa

Lotat huolehtivat siitä, että aamupala, lounas ja päivällinen olivat
ajallaan valmiit. Kahvia ei sota-aikana saanut, mutta teetä tarjoiltiin.
Salme kertoi, miten pojat joskus
kutsuivat lottia iltateelle. Englantilaisten valmistama tee oli kuitenkin Salmen mielestä erittäin vahvaa, mutta kohteliaisuus edellytti
sen nauttimista. Lotat valmistivat
englantilaisille samoja ruokia kuin
suomalaisillekin sotilaille. Kenttäkeittiössä he keittivät herne-, lihaja nakkikeittoa. Päärakennuksen
keittiössä keitettiin perunoita, valmistettiin kastiketta ja paistettiin
silakkalaatikkoa. Ruokailijat eivät
koskaan moittineet ruokaa lottien
kuullen, vaikka jotkut kirjoittivat
kotimaahan toivoen sieltä herkkuja
ja nautintoaineita. Joku pojista oli
joskus mukana keittiöhommissa,
mutta ei jatkuvasti. Sen sijaan he
kantoivat puita keittiöön. Lottapii-

Osasto Sisuun, joksi englantilaisten vapaaehtoisten ryhmää nimitettiin, kuului Savonlinnasta lähtiessä
138 miestä. Kun miehet oli siirretty
siviiliin, niin osa asui eri paikoissa.
Esimerkiksi Tähtiniemessä oli majoitettuna marraskuussa 1940 vain
44 miestä. Englantilaiset järjestivät
Joensuussa, Korpilahden kirkonkylän suojeluskuntatalossa, tansseja, joihin tuli nuoria naisia linjaautolla Jyväskylästä. Salme kertoi,
miten nämä eivät pitäneet poikien
kohteliaasta tavasta tanssittaa omia
lottiaan.
Englantilaiset kävivät usein Jyväskylässä elokuvissa ja ravintoloissa Bertta kakkonen -nimisellä
kuorma-autolla, jonka lavalla oli
penkit ja lavan päällä vahva kangaskuomu. Lotat pääsivät ilmaiseksi auton kyydissä käymään kaupungissa. Salme kertoi käyttäneensä

Ulkoileva possu.

Bertta kakkonen.

kyytiä käydessään kotonaan. Paluu
sovittiin yleensä klo 22 - 23 alkavaksi Vapaudenkadun varrella sijainneelta bensa-asemalta.

Joulumuistoja
Jouluna 1940 jokainen lotta sai
henkilökohtaisen joulukortin, jossa
joulutoivotuksen lisäksi lottaa kiitettiin tämän toiminnasta poikien
hyväksi. Salme kertoi lisäksi saaneensa joululahjaksi nuorelta englantilaispojalta, John Henry Fordilta, mustat, lakeriset aamutossut,
joissa oli vaaleavihreät silkkitupsut. Tämä oli ilmeisesti huomannut, että Salmen toinen aamutossu
oli rikki.
Vaikka lotilla ei ollut poikien
kanssa yhteistä kieltä, niin toimeen
tultiin. Ainoastaan Julia Kinnunen
osasi hyvin englantia. Salme Glan
totesi: ”Minulla on kotini seinällä Tähtiniemestä mieluisa muisto: englantilaisen Leonard George
McKibbinin minusta piirtämä muotokuva.”
Katsellessaan englantilaisille vapaaehtoisille pystytettyä muistomerkkiä Salme sanoi: ”Kyllä pojat
ansaitsivat muistomerkin Tähtiniemeen.”

Leonard George McKibbin
vasemmalla.

Jyväskylän Lyseolle jääkärilaatta
Kun jääkäriliikkeen 100-vuotisjuhlavuosi alkoi lähestyä, viritettiin pienessä piirissä vanhojen
poikakoulujen rehtoreita Oulussa, Helsingissä ja Jyväskylässä projektiin, että koulujen olisi
syytä kunnioittaa jääkäreidensä muistoa kiinnittämällä koulurakennukseensa jääkärilaatta.
Maamme ensimmäisen suomenkielisen oppikoulun Jyväskylän
lyseon osalta nähtiin mielekkääksi yhdistää laatan paljastus
JYLY ry:n 70-vuotisjuhlallisuuksiin 3.10.2015. Alun alkaen oli
myös selvää, että laatan ainoa oikea sijoituspaikka on Lyseotalon
päärakennuksen rukousaulassa,
marmoristen sankarivainajataulujen yhteydessä.
Jääkärilaatan, jonka materiaalina on Carraran marmori ja

jonka koko on mitoitettu marmoristen sankarivainajataulujen
mittoihin 100cm x 120cm, on
valmistanut Kiviliike Heikkinen
Oulusta. Asennustyön suoritti
Juha Kekäläinen Jyväskylän Kivituotteesta. Laatan rahoituksesta vastasivat Tammisunnuntain
Killan säätiö ja ent. oppilaiden
yhdistys JYLY ry, erityisesti Killan taloudellinen tuki on ollut
merkittävä.
Keski-Suomesta jääkäreiksi
lähteneitä arvellaan olleen kaikkiaan puolisensataa, näistä Lyseossa opiskelleita 18. Kuusi heistä
oli kirjoittanut ylioppilaaksi Jyväskylän lyseosta, yhtenä heistä
Mannerheimin ristin ritari, kenraali Taavetti Laatikainen. Viiden
muun oppikoulun käynti tapahtui
lisäksi yksinomaan Jyväskylän

lyseossa ja kaksi keskeytti opintonsa Saksaan lähdön vuoksi.
Loput seitsemän jatkoivat muissa oppikouluissa paikkakunnalta
muuton vuoksi. Mielenkiintoinen yksityiskohta laatan sisältämissä tiedoissa on, että Saksaan
lähteneiden lyseolaisten ikäero
vaihteli suuresti. Nuorimmat
olivat Saksaan lähtiessään 1820 -vuotiaita, vanhin taas jo 38
-vuotiaaksi ehtinyt lyseolainen.
Lyseolaisjääkäreistä korkeimman iän saavuttanut oli kuollessaan 92-vuotias.
Jääkärilaatan paljastuspuheen
piti koulun oma oppilas, puolustusvoimiemme nykyinen sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi. Hän totesi
puheenvuorossaan, että pääosa
koulun jääkäreistä valitsi vapa-

ussodan jälkeen ammattisotilaan
uran palvellen talvi- ja jatkosodissa majurista aina kenraalin
sotilasarvoon saakka. Lyseolaisista jääkäreistä everstin arvoon
yleni kolme jääkäriä, ja jalkaväen kenraalin arvoon Taavetti
Laatikainen. Poikkeuksellisesta
rohkeudesta ja ansioista palkittiin Mannerheim-ristillä 10 jääkäriä, lyseolainen Taavetti Laatikainen yhtenä heistä. Taavetti
Laatikaisen jalanjälkiä on myöhempinä vuosikymmeninä seurannut 10 muuta lyseolaista palvellen kenraaleina Suomen puolustusvoimissa, heistä kärjessä
Lauri Sutela puolustusvoimain
arvostettuna komentajana.

jon lyseostamme. Koulumme
voimakas suomalaiskansallinen
aatemaailma ja pyrkimys maanpuolustustahdon lujittamiseen
ovat toimineet sellaisena henkisenä ilmapiirinä, joka rohkaisi
oppilaansa epäitsekkäisiin toimiin itsenäisyyden tavoittelemiseksi ja myöhemmin sen ylläpitämiseksi. Se ilmapiiri on kantanut hedelmää”.
Jääkärilaatan paljastustilaisuudessa avusti Mieskuoro Sirkat
isänmaallisella ohjelmistollaan.

Teksti: Jorma lempinen
Kuva: Heikki Vuorimies

Kenraaliluutnantti Jyväsjärvi päätti puheensa seuraavasti:
”Jääkäriemme tarina kertoo pal-

Hyvää Joulua ja menestystä Uudelle Vuodelle 2016!
Keski-Suomen Maanpuolustaja -lehti
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry
Keski-Suomen Reserviläispiiri ry

