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PÄÄKIRJOITUS

Hyvät lukijat!
Pitkältä tuntunut talvi on jälleen takana ja kesä on koittanut. Tuokoon se meille
kaikille hyviä hetkiä ja muistoja. Kiireen keskellä ja nopeasti muuttuvassa maailmassamme on välillä hyvä pysähtyä ja pohtia myös pysyvämpiä asioita, kuten
omia arvoja, yhteisöjen arvoja, joissa toimimme ja koko yhteiskuntaa, niitä arvoja
ja unelmia, joilla se on rakennettu. Aika-ajoin arvomaailmaa, tuota toimintamme
perustaa, on myös kyettävä päivittämään. On elettävä yhteiskunnan kanssa. Suomen Reserviupseeriliiton liittovaltuuston kevätkokous päivitti ja hyväksyi huhtikuussa liiton arvot vuosille 2014 - 2016. Liiton arvot nähtiin koko jäsenistön yhteisinä arvoina, joita ovat:
Toiminnanjohtaja Pertti Suominen luovutti 6.3.2012 Tammenlehvän Perinneliiton Keski-Suomen
Ilmailumuseolle myöntämän Veteraaniperinteen vaalija-kilven. Vastaanottajana vs. museonjohtaja
Rauni Valtonen.

- Isänmaallisuus
- Hyvä johtajuus
- Veteraanien perintö
- Yleinen asevelvollisuus

Tammenlehvän Perinneliitto 10 vuotta

Uskon, että jäsenyhdistyksien ja reserviupseerien toiminnan pohjaaminen näihin
arvoihin luo pohjaa koko yhteiskunnan tulevaisuudelle. Arvojen lisäksi liitto täsmensi toiminta-ajatusta, tahtotilaa ja keskeisiä tehtäviä. Palaan näihin vielä loppuvuonna liiton kolmivuotissuunnitelman yhteydessä.
Arvojen lisäksi olen pohtinut unelmia ja tavoitteita joihin pyrkiä. Niin suuria
kuin pieniä. Ne ohjaavat toimintaamme ehkä koko elinaikanamme, vaikka eivät
aina toteutuisikaan. Kaatuneiden muistopäivän yhteydessä Jyväskylän seurakuntapalvelujen johtaja Jukka Helin muistutti nuorista sankarivainajista, joilla varmasti
oli paljon omia unelmia, mutta varmasti myös unelma rauhasta ja vapaasta kansakunnasta. Unelmiaan he eivät itse nähneet toteutuvan, mutta he mahdollistivat
meille muille unelmien toteutumisen. Tämä on hyvä jälkipolvienkin muistaa.
Lopuksi voin ilolla todeta, että Keski-Suomen reservipiirit jäsenyhdistyksineen
ja jäsenineen näkyvät yhteiskunnassa, ovat osa sitä, myös kotona ja työyhteisöissä.
Olemme piirinä tänä vuonna näkyvästi esillä maakunnassa, mm. keväällä jo järjestetyssä koko perheelle suunnatussa liiton toimintapäivässä Jyväskylän harjulla, Veteraanipäivänä Paviljongin alueella, jossa myös Tasavallan Presidentti Sauli
Niinistö tutustui toimintaamme. Kesäkuun lopulla näymme Viitasaaren Wilma markkinoilla, heinäkuussa Keuruulla palvelusammuntojen SM - kilpailujen järjestäjänä ja elokuussa myös Keuruulla alueellisessa Maanpuolustusjuhlassa. Näiden lisäksi eri paikkakunnilla järjestetään lukuisia muitakin tapahtumia, perinteisiä kunniavartioita unohtamatta, joissa lippumme liehuvat ja miekkamme kiiltävät.

				
				Hyvää kesää koko maanpuolustusväelle toivottaen!
				Santeri Heinonen
				Kapteeni res

Kymmenen vuotta sitten sotiemme 1939-1945
veteraanijärjestöt, Sotainvalidien Veljesliitto,
Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Rintamanaisten Liitto, perustivat Helsingin yliopiston juhlasalissa kolmen perättäisen
Tasavallan Presidentin ja muun arvovaltaisen
yleisön läsnä ollessa Tammenlehvän Perinneliiton toteuttamaan ja vaalimaan viime sotiimme
liittyvää perinnetyötä.
Perinteen sisältöä ja työmuotoja valmistellut
työryhmä kuuli sotiemme veteraanien ja asiantuntijain mielipiteitä ja linjauksia. Työryhmä katsoi, että perinteen vaaliminen on osa kansallista
olemusta, hallintoa, talouselämää, kulttuuria ja
sivistystä. Sen tulee säilyä ja vaikuttaa suomalaisuudessa. Koko kansaa koetelleesta historiavaiheesta on jokaisella sukupolvella opittavaa.
Veteraanijärjestöt luovuttivat perinnetyön tuleville sukupolville Kansallisen veteraanipäivän
pääjuhlassa Torniossa 27.4.2005. Perinnetyöstä
vastuun ottivat luovutuskirjan virallisella allekirjoituksellaan edustajat Suomen tasavallan hallituksesta, Evankelisluterilaisesta kirkosta, Ortodoksisesta kirkosta, Suomen Puolustusvoimista,
Suomen Kuntaliitosta, Tammenlehvän Perinneliitosta ja Suomen nuorison puolesta kaksi lukiolaista. Mainitut tahot sitoutuivat sotiemme 19391945 perinnetyön sisällön valmisteluun, toteuttamiseen ja viestintään tuleville sukupolville.
Käytännön työhön kutsuttiin kahdeksanhenkinen hallitus ja 30-jäseninen neuvottelukunta puheenjohtajiensa johdolla. Perinnetyön kattojärjestössä on nyt 22 veteraani-, maanpuolustus- ja
perinnetyötä tekevää jäsenjärjestöä. Ajan muutosta kuitenkin kuvaa, että perustajajäseniin kuuluneen Rintamanaisten Liiton toiminta päättyi tämän vuoden maaliskuussa.
Perinneliiton ensimmäisen vuosikymmenen
työ on kohdistunut sodan aikakauden arkistoihin,
museokokoelmiin, muistomerkkeihin ja sankarihautoihin. Kaikkia näitä tietoja on ryhdytty kokoamaan internetiin avattuun ja jatkuvan kehittämisen kohteena olevaan veteraaniperinteen portaaliin.
Edellisten lisäksi on asetettu työryhmät selvittämään kotirintaman ja sodanajan naisten merkitystä, sodanajan eri lapsiryhmien kohtaloita sekä
opetusmateriaalin kehittämistä eri koulutusasteille. Valmisteilla on myös veteraanien toivoma
hengellisen työn ryhmä.

Perinneliitto on toteuttanut kahdeksan sodanajan historian teemaseminaaria sekä useita perinnetyön aluetapaamisia ja neuvotteluja. Veteraanisukupolven arvoja ja perinnetyön kehittämistä
kartoittavia mielipidetutkimuksia on tehty neljä
kertaa. Valmistumassa on dosentti Ari Uinon laaja 2000-luvulle sodan vaikutuksia analysoiva veteraanisukupolven historiateos.
Liitto on lisäksi ryhtynyt myöntämään esimerkillistä perinnetyötä tekeville kohteille, muun
muassa Keski-Suomen Ilmailumuseolle, Veteraaniperinteen vaalija-kilpiä. Perinnetyön tunnustuspalkintoja puolestaan on jaettu neljänä viime
vuonna.
Osana 2020-luvun visiotaan liitto valmistelee
tällä hetkellä Sotaveteraaniliiton ja sen piirien
kanssa alueellisen perinnetyön toimintamallia ja
rakenteita, joilla pyritään varmistamaan sotiemme veteraanien perinteen ja perinnetyön tunnettuus myös veteraanien jälkeisenä aikana. Suunnittelutyötä tehdään myös Keski-Suomessa Perinneliiton nimeämän perinneyhteyshenkilön
johdolla. Tähän liittyvänä ajankohtaisen hankkeena on meneillään viime sodistamme ja niiden
veteraaneista kertovien muistomerkkien ja niihin
liittyvien perinnetapahtumien kartoittaminen.
Perinnetulevaisuuteen valmistaudutaan myös
yhteistyössä tulevaisuustutkijain ja Kansallisen
veteraanipäivän päätoimikunnan kanssa. Tavoitteena tässä on löytää veteraanipäivälle sellaisia
toteuttamismuotoja, jotka varmistavat sen näkyvyyden ja samalla veteraanien muistamisen mahdollisimman laajasti tulevinakin vuosina ja vuosikymmeninä.
Sotiemme veteraanien perinne on arvokasta aineellista omaisuutta ja korvaamatonta kansallista
arvoperinnettä, jonka ylläpitämiseen ja pysyvään
siirtämiseen yhä uusille sukupolville tarvitaan
asiaansa uskovia ja sitoutuneita toimijoita yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja valtakunnan kaikissa
osissa. Tehtävä on vaativa, mutta samalla myös
antoisa ja henkisesti palkitseva.

Pertti Suominen
Toiminnanjohtaja
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Jouko Hyppönen, Kari Löfgren, Kari Hämäläinen ja ensimmäinenTyömyyrä-palkinnon saaja
Pekka Selin.

TYÖMYYRÄ -palkinto
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Keski-suomen reserviläispiiri palkitsi vuoden yhdistyksenä Tikkakosken Reserviläiset ry:n. Palkinnon vastaanotti Arto Lehikoinen (vas.). Pekka Vauhkonen Joutsasta sai vuoden urheilija-palkinnon, Mika Karala Tikkakoskelta vuoden ampuja-palkinnon. Oikealla palkintojen luovuttajat varapuheenjohtaja Kauko Ikäheimonen ja puheenjohtaja Jouko Hyppönen.

päivänvaloon kevätkokouksessa

Keski-Suomen reservipiireillä
on omat kiertopalkintonsa vuosittain kunnostautuneille jäsenilleen:
- vuoden ampuja, urheilija, nuori
upseeri ja vuoden upseeri palkinnot
- vuoden yhdistys ja vuoden reserviläinen palkinnot
- vuodesta 2012 alkaen Maanpuolustaja–puukko.
Edesmenneen majuri Erkki Laatikaisen mukaan nimetty Majurin
mediamalja on ensimmäinen piirien yhteinen kiertopalkinto. Se
myönnetään vuosittain tiedottamisen alueella ansioitumisesta. Palkinto luovutetaan Keski-Suomen
maanpuolustusjuhlan yhteydessä.
Viimeksi palkinnon sai Pentti Ruohotie.
Ajatus reservipiirien toisesta yhteisestä kiertopalkinnosta syntyi
kaksi vuotta sitten palkinnon aihi-

on löytymisen yhteydessä. Reservipiirien toiminnassa voi kunnostautua monella muullakin tavoin
kuin edellä lueteltujen ansioiden
perusteella. Toiminnanjohtaja Kari
Löfgren ideoi Keski-Suomen reservipiirien TYÖMYYRÄ –kiertopalkinnon. Se myönnetään piirien
eteen tehdystä sellaisesta ansiokkaasta toiminnasta, jota ei palkita edellä mainituilla kiertopalkinnoilla. Piirien hallitukset päättävät
vuosittain palkinnon myöntämisestä henkilölle, yhteisölle, yritykselle
tai muulle taholle, joka on edellisen toimintavuoden aikana merkittävästi vaikuttanut piirien tavoitteiden saavuttamiseksi.
Ensimmäisen kerran TYÖMYYRÄ-palkinto luovutettiin reservin
majuri Pekka Selinille piirien kevätkokousten yhteydessä 27.3. Hän
on vaikuttanut kymmeniä vuosia

reserviupseerina Keski-Suomessa.
Aluksi yhdistyksen jäsenenä, puheenjohtajana yhdistys ja piiritasolla, RUL:n puheenjohtajana ja
viimeiset 20 vuotta Keski-Suomen
Maanpuolustussäätiön
hallituksen varapuheenjohtajana ja viime
viikosta alkaen puheenjohtajana.
Kiertopalkinnon vastaanottaja on
sekä henkilökohtaisesti että edustamansa tahon myötä vaikuttanut
reservipiirien toiminnan tuloksiin
erittäin vahvasti 20 vuoden ajan.
Palkinto on kenttälapio M29 johon on kiinnitetty reservipiirien
uusi kultainen mitali ja vuosikilpi.

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

Keski-Suomen reserviupseeripiiri palkitsi vuoden yhdistyksenä Viitasaaren reserviupseerit ry:n.
Palkinnon vastaanotti Kari Hämäläinen (vas.). Vuoden upseerina palkittiin Kari Löfgren ja vuoden
nuorena upseerina Oskari Kettinen. Vuoden urheilija-palkinnon vastaanotti Yrjö Qvarnberg.

Aluetoimistosta: Maakuntajoukkojen kyky virka-apuun
Puolustusvoimauudistus etenee suunnitellulla tavalla. Yleisen keskustelun päähuomio on mennyt niin
Keski-Suomessa kuin muuallakin varuskuntien lakkautuksiin tai supistuksiin henkilöstökokoonpanoissa. Toki ne ovat vakavia asioita ja koskettavat monia
täällä Keski-Suomessakin, mutta puolustusvoimia on
aika ajoin uudistettu ja aina on päästy eteenpäin. Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että Tikkakosken - Jyväskylän alueesta on kasvamassa valtakunnallisestikin
merkittävä toimija, Suomen suurin varuskunta Helsingin jälkeen palkatun henkilöstön mittapuulla mitattuna. Tämä ei välttämättä heti vaikuta tai näy Keuruulla
tai Jämsässä, mutta haasteista huolimatta varmasti vaikuttaa myönteisesti koko Keski-Suomen maakuntaan
jatkossa.
Puolustusvoimat ovat kriisiajan organisaatio, joten
varuskunnista käsin ei tulevia uhkia torjuta. Puolustusvoimauudistus tuottaakin uusia ja tehokkaampia suorituskykyjä poikkeusolojen tarpeisiin. Uutta on mm.
paikallisjoukkojen parempi organisointi erilaisiin tilanteisiin ja olosuhteisiin eripuolella Suomea. Paikallispuolustus-konsepti ei vielä ole valmiina, mutta puolustusvoimien ylin johto julkaissee sen alkusyksystä.
Tämä artikkeli keskittyy aluetoimiston suunnitelmiin maakuntakomppanioiden suorituskykyjen ja erityisesti niiden virka-avunantokyvyn parantamiseksi.
Samalla haluamme tietenkin lisää uusia kasvoja - keskisuomalaisia naisia ja miehiä, mukaan innokkaisiin
maakuntajoukkoihimme.

Maakuntajoukot
Keski-Suomen maakuntajoukkoihin kuuluu kaksi
yksikköä, Päijänteen ja Suomenselän maakuntakomppaniat.

Keski-Suomen maakuntajoukot tarvitsevat reserviläistoiminnasta kiinnostuneita, aktiivisia ja maanpuolustustahtoisia reserviläisiä. Maakuntajoukkoihin valitut ovat oikeutettuja muuta reserviä laajempaan koulutukseen mm. kertausharjoituksissa, puolustusvoimien
vapaaehtoisissa harjoituksissa ja maanpuolustusyhdistykseltä tilattavissa harjoituksissa. Lisäksi maakuntajoukkoihin kuuluva voi kouluttautua maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallista valmiutta palvelevilla
kursseilla puolustusvoimien maksaessa kurssimaksun.
Maakuntajoukkoihin sitoumuksen tehnyt on oikeutettu kuittaamaan ja säilyttämään puolustusvoimien
vaatetusmateriaalin kotonaan. Näin harjoituksiin, virka-aputehtäviin tai muihin tilaisuuksiin on helpompi
osallistua. Ylennykseen hyväksi luettavia vuorokausia
kertyy maakuntajoukkoihin kuuluvalle selvästi enemmän kuin muulle reservillä, joten näin myös seuraavan ylennyksen perusteet täyttyvät muuta reserviä nopeammin.
Keski-Suomen aluetoimiston järjestämiä kertausharjoituksia on keskimäärin yhden kerran vuodessa.
Aluetoimiston tai MPK:n järjestämiä vapaaehtoisia
harjoituksia on noin 7-12kpl vuodessa, joissa pääkohderyhmänä on juuri maakuntajoukkoihin kuuluvat reserviläiset. Kaikkiin harjoituksiin maakuntajoukkoihin kuuluvankaan ei tarvitse osallistua. Reserviläisille
muokataan oma ”polku”, jota pitkin nousujohteisesti
taitojen kehittyessä edetään tehtävissä maakuntakomppanian sisällä tai jatketaan esim. paikallispataljoonan
esikunnan tehtävissä. Tähän vaikuttaa henkilön oma
halukkuus, kyvykkyys, siviilissä ja sotilaskoulutuksessa hankittu ammattitaito.
Vuoden 2014 alusta maakuntakomppanian tehtävissä korostuu muille viranomaisille annettava, ei-aseellinen virka-apu. Näin yhteiskunta voi tarvittaessa hyö-

dyntää osaavien maakuntakomppanioiden reserviläisten paikallistuntemusta normaaliolojen häiriötilanteissa. Virka-apuun oikeutetut viranomaiset voivat pyytäessään saada apua esim. myrskytuhojen tiedusteluun,
raivaamiseen, alueen eristämiseen, etsintätehtäviin tai
erilaisiin pelastustoimen tukitehtäviin. Sitoumuksen
tehneet maakuntakomppanian henkilöt voivat käyttää
kotona olevia puolustusvoimien varusteita, omia varusteita ja omaa autoaan avun nopeuttamiseksi. Puolustusvoimat kouluttavat heidät näihin tehtäviin yhteistyössä poliisiin, pelastuslaitoksen ja maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa.

Yllä mainitut ovat vain pieni osa maakuntajoukkojen monenlaisista tehtävistä. Yksiköt ja heidän toiminta näkyvät myös erilaisista yleisötapahtumista Keski-Suomen alueella. Kaipaamme tietenkin lisää uusia
sitoumuksen tekijöitä molempiin yksiköihin. Aktiivisesta reserviläistoiminnasta ja maakuntajoukoista kiinnostunut, ota rohkeasti yhteyttä Keski-Suomen aluetoimistoon.
Toivotamme kaikille lehden lukijoille ja keskisuomalaisille maanpuolustajille hyvää sekä liikunnallista
kesää vaikka kuntomarssien merkeissä.

Kertausharjoitukset
Elo-syyskuun vaihteessa on molempien maakuntakomppanioiden kertausharjoitukset, joihin käsketyt
ovat varmaan jo saaneet palvelukseenastumismääräykset. Odotamme innolla loppukesän harjoituksia ja toivotamme kaikki reserviläiset tervetulleiksi Keuruulle.
Ensi vuoden harjoitusperusteet ovat vielä suunnittelupöydällä, mutta harjoitusten painopiste tullee
olemaan perustamiskeskusten ja oman esikuntamme
avainreserviläisten kouluttamisessa. Tästä lisää myöhemmin seuraavissa lehdissä, kun perusteet selviävät.

Evl Janne Oksanen
Aluetoimiston päällikkö
0299 485 100
janne.oksanen@mil.fi
		

Sitoumukset
Maakuntajoukkojen toiminta alkoi vuonna 2008, joten tämän vuoden lopussa on viisivuotinen sitoumuskausi päättymässä monella reserviläisellä. Kertausharjoituksissa ja syksyn muissa tapahtumissa pyrimme
uusimaan halukkaiden sitoumukset. Samalla vaihdamme viimeisetkin varusteet uusiin ja siirrämme kuittaukset Tikkakoskelle.

Kapt Toni Pelho
Reserviläis- ja
maanpuolustusasiat
0299 485 116
toni.pelho@mil.fi
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Keski-Suomen Maanpuolustaja
kabinetissa huhtikuun 17. päivänä
1968. Paikalla olivat: sotilasmestari Heikki Kortesmaa, ylivääpelit Lauri Ahokas ja Kauko Ikonen
sekä ylikersantti Usko Laitinen.
Heikki Kortesmaa on edelleen
elossa ja yksi kunniajäsenistämme. Kolme ensiksi mainittua olivat
eläkkeelle siirtyneitä aliupseereja
ja Usko Laitinenkin oli uraa kokeillut. Perustamistoimien alkuunpanija oli ilman muuta Lauri Ahokas - tuolloin jo Säästöpankin konttorinjohtaja. Vuosikymmenien ajan
järjestöaktiivina toiminut Ahokas
oli myös erinomainen ampuja. Hän
johti Keski-Suomen reserviläispiiriä vuodet 1963-71.

Palkitut vasemmalta oikealle: Esko Malkamäki, Keijo Häkkinen, Tapani Portin, Esko Lindgren,
Jukka Mattila, Jouni Huviranta, Tapani Hynynen ja Jouni Pasanen.

Tikkakosken
Reserviläiset 45 vuotta
Juhlapäivä alkoi aamulla kun yhdistyksen edustajat laskivat kukkalaitteen poisnukkuneiden kunniajäsentensä muistolle. Varsinaisen
pääjuhlan aluksi otettiin Suomen
lippu juhlallisesti vastaan Ilmavoimien Soittokunnan soiton tahdissa
ja juhla oli valmis alkamaan. Juontaja Ari Kauppinen tahditti sotilaallisen jämäkästi pääjuhlan tapahtumat niille haluttuun järjestykseen.
Juhlapaikalla oli reilu 60 henkilöä.
Ilmasotakoulua edusti koulun apulaisjohtaja everstiluutnantti Pertti

Kelloniemi.
Juhlan alussa jaettiin huomionosoituksia ansioituneille jäsenille
seuraavasti:
Maanpuolustusmitali kultaisella
soljella
- Esko Malkamäki
- Tapani Portin
- Esko Lindgren.
Reserviläisliiton pronssinen ansiomitali
- Jukka Mattila.
Yhdistyksen parhaana ampumaurheilijana palkittiin Jouni Hu-

Jouni Pasanen ja Ari Kauppinen laskivat kukkalaitteen.

viranta. Vuoden talkoolaisena palkittiin Tapani Hynynen ja vuoden
reserviläisenä Jouni Pasanen. Keski-Suomen Reserviläispiiri palkitsi
vuoden 2012 reserviläisenä yhdistyksen puheenjohtajan Keijo Häkkisen.

Historian lehdiltä
Lunta oli 10 cm ja lämpötila nollassa kun Tikkakosken Reserviläiset ry:n syntysanat lausuttiin Tikkakoskella silloisen Kiila-Baarin

Yhdistyksen perustava kokous
valitsi ensimmäiseen johtokuntaan
edellä mainittujen lisäksi ylivääpeli
Vilho Ylösen, kersantit Eino Nuoran, Erkki Sivusuon ja Erkki Koirasen sekä alikersantti Esko Lipposen. Yhdistysrekisteriin Tikkakosken Reservinaliupseerit ry kirjattiin
3.10.1968.
Puheenjohtajia on ollut 12 kappaletta. Yhdistystä luotsasi vuodet
1968-70 perustajajäsen Kauko Ikonen. Hänen jälkeensä tehtävää ovat
hoitaneet edellä mainittu Hugo
Rimpilä 1971-73, Ari Nuora 197475, Erkki Paananen 1976-80, Ilpo
Oksa 1981-82, Väinö Järveläinen
1983-85, Martti Niskanen 198688, Jouko Vertanen 1989-91, Kari
Liimatainen 1992, Risto Salonen
1993-96. Tämän jälkeen puheenjohtajana on toiminut Keijo Häkkinen vuotta 1999 lukuun ottamatta.
Tuolloin tehtävää hoiti Reijo Rantala. Kymmenvuotisjuhlien yhteydessä 1978 luovutettiin ensimmäiset reservin luutnantti Kyösti Hyvösen suunnittelemat yhdistyksen
standaarit.
Vuonna 1993 piirin nuorin ja tällä hetkellä suurin reserviläisyhdistys täytti 25 vuotta. Juhlinnan yh-

Evl Pertti Kallioniemi onnitteli reserviläispiirin vuoden 2012
reserviläiseksi valitsemaa Keijo Häkkistä. Taustalla Ari Lilja,
Jouni Pasanen, Ari Kauppinen ja Esko Malkamäki (oik.)
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teydessä vihittiin yhdistyksen lippu
ja kutsuttiin ensimmäiset kunniajäsenet: Heikki Kortesmaa, Vilho
Ylönen ja Eino Nuora. Yhdistyksemme kunniajäseniä ovat myös
Esko Malkamäki, Tapani Portin ja
Olavi Pajarinen sekä 17.04.2012
alkaen Ossi Lemminki ja Esko
Lindrén.
Yhdeksänkymmen luvun alussa
avautui lukuisille Tikkakosken reserviläisille mahdollisuus parantaa
omia henkilökohtaisia sotilastaitojaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla. Tänä päivänä on
moni yhdistyksen jäsen pätevöitynyt MPK:n kouluttajaksi ja saavuttanut myös sijoituksen maakuntakomppaniassa.
”Vuonna 2008 vietimme tässä
samassa paikassa yhdistyksemme
40-vuotis-juhlaa ja kuten tänäänkin, voimme Tikkakosken reserviläisinä todeta, että paikallisen varuskunnan kainalossa on ollut hyvä
toimia”. Näin lausuen Arto Lehikoinen päätti katsauksensa 45-vuotiaan yhdistyksen historiaan.

Eettinen toimintakyky
Kenttärovasti Sauli Keskinen onnitteli juhlivaa yhdistystä ja aloitti
juhlapuheensa siitä, että valtion
tehtävänä on suojella kaikkia kansalaisiaan kaikkia uhkia vastaan.
Yleinen asevelvollisuus on puolustusratkaisumme perusta. Toimivat yksilöt muodostavat toimivan
joukon. Sotilaan toiminta perustuu
fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn.
Juhlapuhuja käsitteli puheessaan
myös eettistä toimintakykyä. Se
muodostuu yksilön tunne-elämästä, joka lähtee jokaisen saamasta
kasvatuksesta. Täytyy tuntea mikä
on oikein ja mikä väärin. Toiminnan oikeutus on tunnettava, jotta
pystyy toimimaan oikean päämää-

Juhlapuhujana oli
kenttärovasti Sauli Keskinen
rän hyväksi. Mikäli sotilaallisesta
toiminnasta puuttuu käsitys sen oikeutuksesta, silloin toimitaan vaan
pelkän käsky perusteella pelon sävyttämänä. Kunnollista ja tunnollista toimintaa harjoitetaan ryhmissä. Yhdessä toimiminen ja sen ylläpitäminen on yksi reserviläisjärjestöjen tärkeistä rooleista yhteiskunnassamme.

Tukholma 1918
Juhlan loppupuolella Esko Malkamäki kiitti juhlivaa yhdistystä ja
sen toimintaa lausumalla värikkään
runon siitä, mitä tapahtui Tukholmassa 1918 kun Suomea juostiin
maailman kartalle. Innokas urheilumies sai vastaanottaa uuden tuulipuvun, johon oli painettu yhdistyksen näkyvät tunnukset.
Teksti: Tapio Paappanen
Kuvat: Tapio Paappanen
Valtteri Vehviläinen

Reserviläiskuoro Vinosyöttö Jämsästä esitti sota-ajan lauluja.

Kotupäällikön kuulumisia 2/2013 - yli 50 tapahtumaa takana
Puolen sataa kurssia ja tapahtumaa on takana, sama urakka on edessä loppuvuodeksi. Takki alkaa olla tyhjä, mutta kesä tuonee
meille kaikille taas puhtia syksyllä alkaviin
koitoksiin.
Haluan kiittää kaikkia toimijoita ja tukijoitamme erinomaisesta panoksestanne tavoitteidemme toteuttamisessa.
Joukko-osastojen tuki on ollut niin merkittävää, että ilman sitä toimintaamme ei voisi
toteuttaa läheskään nykyisellä volyymilla.
Olenkin korostanut toimijoilleni tätä etua,
jota ei saa menettää ja jota ei ole tarjolla läheskään kaikilla kotuilla. Siksi tehtävämme
onkin toimia tinkimättömästi tuen antajan ohjeiden mukaisesti. Tehtävämme on myös pitää huoli siitä, että lainaksi saamastamme pv:n kalustosta ja
materiaalista tulee pitää hyvää huolta. Myöskin johtosuhteet ja asemamme
tulee pitää kirkkaana mielessämme.
Maanpuolustus-sana on laaja käsite. Maanpuolustustyö, maanpuolustustahto ja maanpuolustuskoulutus ovat kaikki eri asioita, joskin toisiaan
tukevia. Ja niiden toteuttajat ovat usein myös eri ihmisiä. On valitettavaa,
että välillä kahta edellä mainittua asiaa on sekoitettu maanpuolustuskoulutuksen, MPK:n toimintaan. Asia on valitettavaa siksi, että MPK on saanut
ansiottomasti osakseen negatiivista palautetta muidenkin kuin MPK:n toimijoiden toiminnoista. MPK vastaa suoraryhtisenä omista tekemisistään,
se ei ota vastuulleen muiden tekemisiä.

Palautteet sinällään ovat aina paikallaan, olivat ne positiivisia tai negatiivisia, ne kehittävät toimintoja.

PV-uudistuksen vaihe ja vaikutukset
Puolustusvoimauudistus edennee suunnitellusti. Päätös ampumaratojen
ja harjoitusalueiden kohtalosta saapui juuri. PIONR:n rata ei valitettavasti
ollut pelastettujen listalla. Nyt ampuma-alan toimijatahot ovat aloittaneet
kunnianhimoisen hankkeen PIONR:ltä jäävien osien käyttöönsaamiseksi.
On toivottavaa, että hanke etenisi myötätulessa ja siten alan toimijoilla olisi kohtuumatkan päässä toimintaedellytykset.
Muutoin pv-uudistuksesta on toistaiseksi ollut sangen vähän jaossa julkista tietoa niistä osin, mitkä mahdollisesti vaikuttavat MPK:n toimintoihin tulevaisuudessa. Mutta laukallekaan ei kannata hypätä, asia edennee
säädetyssä järjestyksessä siten, että pv:n lupaus pitää mpk luottokouluttajanaan saa aikanaan konkretiaa. Pv:n johto on ilmoittanut avaavansa paikallispuolustuskonseptin tarkemmin syksyllä, nyt ei ole spekuloinnille tarvetta.

Kursseja takanapäin ja tarjolla
Tämän jutun ilmestyessä on viimeisimpinä juuri päättynyt, toivottavasti
onnistunut Jämsä-Jukola suurtapahtuma, missä KSkotuyksiköllä oli kaksi
kurssia. Maastoensiapukurssin tehtävänä oli lääkitä noin 16 000 kilpailijan joukosta maastossa loukkaantuneita vajaan 40 ensiapuosaajan voimin.
Maastomuonituskurssilla taas valmistettiin tuhansia aterioita kahdeksal-

la kenttäkeittimellä ja teuvalaisilla. Mittavia tehtäviä molemmat, kiitokset
Reijolla Pekkaselle ja Kaija Koposelle sekä kaikille mukana olleille urakoinneista.
Seuraava merkittävämpi haaste on Keski-Suomen maanpuolustusjuhla
Keuruulla 9.-10.8.2013. Kaikki joukolla mukaan veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen lippujen kanssa ! Katso tarkempi ohjelma www.mpk.fisivuilta ko kurssin kohdalta ja toimii ohjeen mukaisesti.
Muistutan myös TURVALLISUUSPOLITIIKAN ERIKOISKURSSISTA 47 Tikkakoskella 21.-24.11.2013. Kurssista käytetään myös nimeä Minimaanpuolustuskurssi. Kurssin pääluennoitsijana on eversti evp
Pekka Visuri ja muut luennoitsijatkin ovat alansa osaajia aina valtakunnan
huipulta alkaen. Tervetuloa mukaan saamaan erinomainen kokonaismaanpuolustuksellinen ja turvallisuuspoliittinen tietopaketti.

Onnittelut!
Oli mieltä lämmittävää todeta lippujuhlapäivänä ylennettyjen joukossa
useita KSkotun riveissä toimineita reserviläisiä. Onnittelut ja kiitokset teille. Toivottavasti saatu tunnustus kannustaa myös muita aktiivitoimintaan
maanpuolustuskoulutuskentällä.
Lämmintä ja turvallista kesää!
Kari Kilpeläinen
KSKOTU-yksikön päällikkö
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Irakin sodasta
ei jäänyt USA:lle mitään käteen
Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö järjesti 19.3. tilaisuuden, jossa VTT,
eversti evp Pekka Visuri luennoi maailman muutoksista ja niiden vaikutuksista turvallisuuspolitiikkaan. Myös Suomen puolustusta sivuttiin esitelmän loppuvaiheessa.
Suurvaltojen välisissä suhteissa on
energian saatavuudella aina ollut iso
merkitys. Tulevina vuosina Kiina ja
USA ovat saavuttamassa omavaraisuuden öljyn ja maakaasun suhteen. USA:n
öljyn tuontiriippuvuus on vähenemässä.
1900-luvun alussa brittiläinen imperiumi hallitsi maailmaa. Napoleonin
ajan jälkeen oli mennyt 100 vuotta ilman suurempia sotia. Sotien syttymisen
ennustaminen on aina vaikea tehtävä.
Niinpä I maailmansodan syttyminenkin oli yllätys. Nykyään menossa oleva Syyrian sisällissotakin on kestänyt jo
yli kolme vuotta.

Suomi kylmässä sodassa
Berliinin ja Kuuban kriisit tapahtuivat 1961-62. Suurvallat nokittivat silloin toisiaan ydinaseilla, joilla luotiin
pelotevaikutusta. Kun Suomi sai nootin
1961, räjäytettiin Novaja Zemlijalla 50
megatonnin ydinlataus. USA:ssa kutsuttiin 300 000 sotilasta palvelukseen.
Mannerten välisten ohjusten kehitystyö
sai myös vauhtia. Suomen asema idän
ja lännen välissä oli sotilaspoliittisesti
arassa vaiheessa. Norjan tehtävänä oli
suojata USA:n pommikoneita, jotka oli
varustettu sopivilla ydinaseilla ja kohteet valmiina Neuvostoliiton puolella.
Neuvostoliitossa tiedettiin tarkasti tämä
ja pommikoneiden reitit tulisivat kulkemaan Suomen ilmatilan kautta. Sen
ajan tutkakalustolla pystyttiin toteamaan kohteita vain 10 kilometriin saakka. Koneet pystyivät lentämään jo silloin paljonkorkeammalla.

1962 Kuuban kriisin aikaan suurvallat eivät ole koskaan olleet niin lähellä ydinsotaa kuin silloin. Epävarmuustekijöitä oli paljon ja valmiudet painaa
nappia ydinsodan aloittamiseksi olivat
korkealla. Arkistolähteisiin tutustunut
tutkija Visuri totesi tilanteen todella tiukaksi.

Suomen alueellisen
puolustusjärjestelmän synty
Suomessa ryhdyttiin kehittämään alueellista puolustusjärjestelmää. Perustettiin 7 sotilaslääniä, joilla oli itsenäiset
tehtävät. Pohjoisesta Suomesta oltiin jo
pitkään kannettu huolta. Tyhjiön täyttämiseksi piti kehittää jotain. Alueellinen
puolustusjärjestelmä tarjosi siihen vastauksen ja samalla myös panostettiin ilmatorjuntajärjestelyihin. Enää ei ollut
uskottavaa pitää yllä ns. linjaratkaisuja
puolustuksessa (vrt. Mannerheim-linja
talvisodassa).
1960-luvun puolivälissä Suomen ilmatilaan kohdistuvat paineet helpottivat, koska ydinaseteknologiassa vallan
saivat mannerten väliset ohjukset. 1960
ja 1970 lukujen vaihteessa Suomessa
panostettiin panssarintorjunta-aseiden
kehittämiseen. Seuraavassa muutamia
lukuja sen ajan asekehityksestä: kevyt
sinko 10 000 kpl, raskas sinko 800 kpl,
taistelupanssarivaunuja 120 kpl, panssarimiinoja 300 000 kpl, uusia kenttätykkejä (122 ja 130 mm) 350 kpl. Helsingin puolustus ja rannikkotykistön
kehitys oli voimakasta. Rannikkotykistölle ohjattiin silloin paljon rahaa.

Sotaa terrorismia vastaan
2000-luvun alussa tapahtui terroriisku USA:aan. Käynnistyi sota terrorismia vastaan. USA:n presidenttinä
oli George W. Bush. Pieni piiri päätti
siitä mitä tehdään – minne hyökätään.
Entisen brittiläistä imperiumia edustanut pääministeri Tony Blair sai kokea
olevansa kaikista pienimmän piirin ulkopuolella. Oli selvää, että USA tulee
hyökkäämään ensin ennen kuin kukaan
voi toimia sitä vastaan ja sen noudattaa kansainvälisiä sopimuksia niin kauan kuin se on oma toiminnan kannalta
mahdollista. Syntyi järjestelmä, jossa
lakimiehet sorvasivat sopimuksia uuteen muotoon niin, että ne palvelivat
USA:n sotatoimia Irakiin suunnattavan
hyökkäyksen oikeutuksen saavuttamiseksi. Sittemmin siinä ajassa palvelleet
USA:n armeijan korkea-arvoiset upseerit ovat todenneet, että silloin hävetti
olla amerikkalainen.

kunniamiekasta

ti George.W.Bush julisti toukokuussa
merkittävimmät taistelutoimet päättyneeksi. Saddamin pojat menettivät henkensä heinäkuussa käydyssä tulitaistelussa. Joulukuussa amerikkalaiset sotilaat löysivät Saddam Husseinin Tikritistä, jossa hän piileskeli maakuopassa.
Saddam sai kuolemantuomion ja joutui
hirttolavalle.

2011 puolustusministeri Robert Gates on todennut, että jos joku USA:n
puolustusministeri vielä joskus neuvoo
presidenttiä hyökkäämään Aasiaan, Afrikkaan tai Lähi-Itään, hänet on toimitettava mielentilatutkimukseen.

Johtamisen avaimet
Lopuksi esitelmöitsijä Pekka Visuri
pohti miten USA tulee toimeen Kiinan
kansa? USA:n merivoimien painopiste
on siirtynyt Tyynelle valtamerelle. Obama on ensimmäinen USA:n presidentti,
joka on alueelta kotoisin.

Saunadiplomatiaa

Mitä Irakin sodasta jäi
käteen?

1977 marsalkka Ustinov esitti Suomen vierailullaan Neuvostoliiton ja
Suomen välisiä yhteisiä sotaharjoituksia. Vierailijan seurue oli silloi presi-

USA liittolaisineen aloitti sotatoimet Irakia vastaan maaliskuussa vuonna 2003. Saddam Husseinin hallinto romahti huhtikuussa ja president-

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

johdolla järjestettiin samassa
yhteydessä tietoisku Korpilahden Yhtenäiskoulun oppilaille.
Kurssilla muistutettiin, että uuden 1.7.2011 voimaan astuneen
Pelastuslain 112 §:n mukaan nykyiset pelastussuunnitelmat on
päivitettävä uuden lain ja Valtioneuvoston pelastustoimesta
annetun asetuksen mukaiseksi 1. 7.2013 mennessä. Päivitetyssä suunnitelmassa on oltava
mm. uuden lain edellyttämä selvitys siitä, kuinka omatoiminen

varautuminen hoidetaan poikkeusoloissa. Ohjeita ja malleja pelastussuunnitelman laatimiseksi
löytyy mm. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kotisivuilta
www.spek.fi.

Omatoiminen varautuminen korostuu
Palotarkastaja Atte Kiander
koulutti väestönsuojan kuntoon
laittoa, mutta painotti samalla
kotitalouksien omatoimisen varautumisen merkitystä poikkeusoloissa. Tilanteet, joihin erityisesti tulisi varautua etukäteen,
ovat pelastuslain 14 §:ssä mainitut tulipalot ja muut riskikartoituksen perusteella ennakoitavat
vaaratilanteet. Muita erityisiä

riskejä ovat mm. sähkökatkos
ja myrkyllinen kaasulaskeuma.
Sähkökatkoksia on Keski-Suomessakin koettu myrskyjen yhteydessä useita. Sähkökatkos
tuo mukanaan monenlaisia harmeja. Pelastussuunnitelmia päivitettäessä olisikin hyvä miettiä
mahdollisia varavoimalähteitä
pitkäaikaisen sähkökatkoksen
varalle.

Kotivara on kotitalouden
varmuusvarasto
Kotitalousviisas Kaija Koponen korosti sitä, että joka kodissa tulisi olla riittävä kotivara
häiriötilanteita varten. Kotivara tarkoittaa sitä, että kotona on
ruokaa, vettä, lääkkeitä ja muita

uusi palkinto

Tammikuussa 2004 CIA:n entinen
asetarkastaja David Kay myönsi, että
Irakilla ei sittenkään ollut joukkotuhoaseita. Epäily näistä aseista oli tärkein
peruste hyökkäykselle Irakiin. USA:lle
tuli sodasta 4000 – 6000 mrd:n dollarin
kulut, kymmeniä tuhansia sodan aikana
vammautuneita, joiden kuluja maksetaan kauan. Irakiin länsimaisen demokratian istuttaminen väkisin ei onnistunut.

Toinen huoli kohdentui alueellisen
johtamisjärjestelmän
tulevaisuuteen
Suomessa. AVI/ELY - hämmennys,
puolustusvoimissa on myös muutos tapahtumassa – ollaanko menettämässä
johtamisen avaimia?

Varautumiskoulutusta
Korpilahdella
Keski-Suomen
KOTU-yksikkö toteutti Hannu Haapamäen johtaman, erityisesti taloyhtiöille suunnatun vss-kurssin
Korpilahdella 10.-11.4. Kurssi
oli ensimmäinen laatuaan Korpilahdella. Kurssilla käsiteltiin
varautumista poikkeusoloihin ja
normaaliajan häiriötilanteisiin
eri näkökulmista, kerrattiin EAtaitoja ja nähtiin Keski-Suomen
Pelastuskoirat ry:n näytös. Keski-Suomen
pelastuslaitoksen
valmiuspäällikön Tatu Kervisen

dentti Urho Kekkosen kanssa saunomassa. Mukana oli myös silloinen puolustusvoimain komentaja kenraali Lauri
Sutela. Kun Kekkonen kuuli ensimmäisen kerran Ustinovin esityksen saunan
pukuhuoneessa, hän otti ohjat käsiinsä
ja kehotti seuruetta lähtemään löylyyn.
Ustinov toisti esityksensä kun seurue
tuli saunasta vilvoittelemaan. Kekkonen lausui seurueelle uudestaan isännän
käskyn ”eiköhän hyvät herrat lähdetä
löylyyn”. Tämän jälkeen marsalkka Ustinov ei enää esittänyt sotaharjoituksista
mitään.

Erkki Laatikaisen

välttämättömiä tarvikkeita useamman päivän, jopa viikon ajaksi siltä varalta, että liikkuminen
tai asiointi ei esimerkiksi sähkökatkoksen takia ole mahdollista. Kotivara ei tarkoita sitä, että
keittiön ylähyllylle varastoidaan
hyvin säilyviä elintarvikkeita
vuosikausiksi, vaan sitä, että kotivaraa käytetään ja täydennetään jatkuvasti. Kotivaraa suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon myös se, miten ruokaa
kypsennetään, jos sähköt ovat
poikki. Ohjeita kotivarasta löytyy edellä mainituilta SPEK:n
kotisivuilta.

Keskisuomalainen Oyj
ensimmäinen
palkinnon saaja
Erkki Laatikaisen kunniamiekka voidaan
jakaa yksityiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt
Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön
tarkoitusperiä tai muuten tukenut vapaaehtoista maanpuolustustyötä maakunnan
alueella.
Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi
vastaanotti palkinnon 19.3.2013.

Kurssilla käsiteltiin myös väestönsuojan kuntoon laittoa. Korpihovin turvallisuuspäällikkö Pertti J. Louni testaa väestönsuojan ilmastointilaitetta. Korpilah-

Teksti ja kuva:
Matti Hyvärinen

den kirkolla on vain muutamassa kiinteistössä väestönsuoja, joten poikkeusoloissa korostuu suojautuminen omassa kodissa.
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Ylennykset
lippujuhlapäivänä 4.6.
Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat reservin upseerit
Sotilasarvoon MAJURI
Pekkarinen Reijo Antero Viitasaari
Sotilasarvoon KAPTEENI
Heinonen Isko Santeri Jyväskylä, Hämäläinen Tuomo Petteri Jyväskylä, Kaarlonen Jussi Olavi Jyväskylä, Kauppinen Tuomas Ilkka Jyväskylä, Kosunen Hannu Juhani Jyväskylä, Paatelainen Jarkko Tapani
Laukaa, Pasanen Sami Kristian Uurainen
Sotilasarvoon YLILUUTNANTTI
Himanen Mikko Hermanni Jämsä, Honka Jarkko Matias Äänekoski, Huhtanen
Kerkko Juhana Jyväskylä, Kautto Harri
Kalle Juhani Viitasaari, Knaapi Paavo Henrikki Jyväskylä, Korhonen Janne Olavi Jyväskylä, Lahtinen Tuomo Kalevi Jyväskylä,
Leppäkorpi Antti Jaakko Jyväskylä, Liikanen Juha Petteri Jyväskylä, Rauhala Timo
Tapio Jämsä, Varis Juha Pekka Jyväskylä
FARMASIAYLILUUTNANTIKSI
Levijoki
Juha
Jaakko
Keuruu
Sotilasarvoon LUUTNANTTI
Ihalainen Teemu Taneli Jyväskylä, Järvisalo Terho Miikka Sameli Jyväskylä, Korpinen Samuli Eljas Jyväskylä, Lahtinen Matti
Artturi Jämsä, Lampinen Mikael Juhana Jyväskylä, Paavilainen Mika Kristian Jyväskylä, Rastela Matti Aleksi Jyväskylä, Räisänen
Marko Tapani Pieksämäki, Salo Mikko Johannes Jyväskylä, Seppänen Janne-Tuomas
Jyväskylä, Tuomisto Juho Samuel Jyväskylä,
Varis Otto Petteri Jyväskylä
Länsi-Suomen
Sotilasläänin
komentaja, kenraalimajuri Pertti Salminen on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat
Sotilasarvoon YLIVÄÄPELI
Aarroskari Marko Sakari Kuhmoinen, Partanen Pentti Juhani Jyväskylä, Seppälä Jukka Tapani Äänekoski, Tynkkynen Katri Helena Jyväskylä
Sotilasarvoon VÄÄPELI
Hiukka Niko Petteri Jyväskylä, Härtsiä Timo Ville Äänekoski, Liiri Sami Juhani Jyväskylä, Nieminen Tero Tapio Jyväskylä, Paajanen Mikko Juhani Laukaa, Ritvanen Antti Matias Jyväskylä
Sotilasarvoon YLIKERSANTTI
Aarnio Mikko Petteri Jyväskylä, Havulehto Saija Marika Jyväskylä, Hinkkanen
Jarkko Olavi Jyväskylä, Honkamäki Mikko Antero Jyväskylä, Hurnanen Risto Juhani Jämsä, Huviranta Jouni Antero Laukaa,
Hytönen Juha Sakari Jyväskylä, Juvonen
Kyösti Kaleva Jyväskylä, Kekarainen Jarkko Salomon Laukaa, Kinnunen Keijo Olavi
Jyväskylä, Klasila Arto Heikki Johannes Jyväskylä, Korhonen Jyrki Joonas Samuli Jyväskylä, Laukia Jarkko Johannes Jyväskylä,
Luoto Joni Mikael Jyväskylä, Mansikkamäki Erkki Akseli Jyväskylä, Noronen Marko
Antero Jyväskylä, Olkkonen Ari Pekka Tapani Laukaa, Polas Osmo Antero Jyväskylä, Puranen Eerik Matti Artturi Kivijärvi,
Rantakylä Ville Ferdinand Adam Jyväskylä,
Sallinen Matti Johannes Jyväskylä, Teitti-

nen Heikki Antero Saarijärvi, Tiainen Tuukka Ensio Jyväskylä, Typpö Juho Einari Jämsä
Sotilasarvoon KERSANTTI
Borg Emil Antti Juhani Jämsä, Erkamaa
Harri Antero Jyväskylä, Franssila Antti-Jaakko Tapani Jyväskylä, Gröhn Seppo Heikki
Jyväskylä, Halonen Otto Aleksi Jyväskylä,
Heikkinen Timo Tapani Jämsä, Hiltunen Kim
Johan Emil Muurame, Himanen Marko Juhani Jyväskylä, Hintikka Anssi Henrik Hyvinkää, Hirvonen Henri Juhani Jyväskylä, Holm
Kari Juhani Kivijärvi, Huotari Kari Antero
Uurainen, Hyppönen Jouko Olavi Konnevesi, Hämäläinen Joni Juhani Jyväskylä, Härkönen Jussi Antti Markus Jyväskylä, Ikonen Tuomas Ilari Jyväskylä, Joutsimatka Ari
Petteri Äänekoski, Jäspi Juho Joonas Jyväskylä, Jääskeläinen Juuso Tapani Jyväskylä,
Kaaranka Juha Kullervo Laukaa, Karjalainen Sami Niko Taneli Jyväskylä, Karttunen
Toni Petteri Jyväskylä, Keskinen Aaro Sakari
Jämsä, Ketola Ville Ilkka Tapani Jyväskylä,
Kierros Kim Henry Miikael Multia, Kilpiäinen Timo Juhani Jyväskylä, Kimmo Aarni
Jyväskylä, Kinnunen Markus Esa Kalle Jyväskylä, Kivistö Henri Markus Juhani Jyväskylä, Koskinen Ari Matti Keuruu, Krigsman
Jesse Joonas Jyväskylä, Kuusela Jussi Sakari Jyväskylä, Laitinen Joni Eelis Jyväskylä,
Lemettinen Jari Tapani Kannonkoski, Levula Timo Jyväskylä, Lindeqvist Mika Samuli
Jyväskylä, Manninen Olli Tuomas Jyväskylä, Markkanen Emilja Anna-Maria Äänekoski, Markkanen Niko Petteri Kuopio, Metsola Tuomas Tapio Jyväskylä, Mäkisalo Hannu Vilhelmi Äänekoski, Mäntymaa Jaakko
Henrik Jyväskylä, Naukkarinen Antti Matti
Antero Laukaa, Nummikoski Janne Petteri
Saarijärvi, Oksanen Jesse Henrik Jyväskylä, Oksanen Mikko Tapani Jyväskylä, Pietikäinen Simo Mikael Jyväskylä, Pääkkönen
Jukka Ville Valdemar Jyväskylä, Risunen
Marko Tapio Kannonkoski, Savolainen Nikke Ville Juhani Jyväskylä, Teikari Tero Tapani Jyväskylä, Valtonen Petri Tapani Jämsä, Väisänen Antti Ville Eemeli Jyväskylä
Sotilasarvoon ALIKERSANTTI
Aalto Rami Ville Oskari Jyväskylä, Asp
Juha Heikki Jyväskylä, Eeli Matti Juhani
Jämsä, Heinonen Petrus Veli Johannes Jyväskylä, Hytönen Mikko Johannes Saarijärvi, Hyvätti Jukka Pellervo Keuruu, Hämäläinen Miika Samuel Jyväskylä, Hård Sami
Eino Muurame, Ilves Antti Eemeli Jyväskylä, Ilves Jukka Tero Tapani Äänekoski, Isokangas Samuli Antero Jyväskylä, Jokilahti
Petri Antero Jyväskylä, Kalpio Jarno Tapio
Saarijärvi, Kauppinen Matias Matti Einari Laukaa, Kemppainen Antti Kalle Eemeli Jyväskylä, Keskisaari Anssi Martti Juhani
Jyväskylä, Kivi Tuure Ermei Laukaa, Korvenpää Matti Ilmari Jyväskylä, Kotilainen
Teemu Petteri Jämsä, Kotisaari Jaakko Tapio
Jyväskylä, Kulmala Juha-Pekka Kristian Jyväskylä, Kuulasmaa Niilo Antero Viitasaari, Lahti Teemu Antero Saarijärvi, Lahtinen
Jani Tapio Laukaa, Laitinen Tero Jarmo Tapani Hankasalmi, Lehtonen Markus Antero

Jyväskylä, Lepistö Sakari Tapio Jyväskylä,
Lindroos Juha Kalevi Jyväskylä, Linjala Juha
Pekka Jyväskylä, Luhtamäki Simo Johannes
Laukaa, Luomajoki Jani Jouko Petteri Jyväskylä, Makkula Juho Markus Jyväskylä, Malila Jaakko Ensio Jyväskylä, Manninen Jani
Tapani Äänekoski, Manninen Mikko Johannes Hankasalmi, Mantere Teemu Johannes
Keuruu, Matilainen Arto Tapani Jyväskylä,
Mattila Jaakko Juhana Äänekoski, Miinalainen Juha Pekka Muurame, Moisio Juho Jussi
Joonas Viitasaari, Myllymäki Matias Veikko
Ilmari Jämsä, Mähönen Petri Ensio Jyväskylä, Mäkelä Jyri Petteri Antonio Petäjävesi,
Mäki Tero Henrik Jyväskylä, Mäkinen Mikko Antero Jyväskylä, Mäkinen Teemu Henrik
Jyväskylä, Mällinen Raine Petteri Jyväskylä,
Niemelä Topi Matias Jämsä, Niemi Niko Olavi Jyväskylä, Nieminen Inga Kristiina Jämsä, Nummelin Timo Pekka Olavi Laukaa,
Nurmivaara Panu Mikael Karstula, Nybacka
Ismo Ilmari Jyväskylä, Ohranen Jari Ilari Jyväskylä, Paananen Hannu Ilmari Keuruu, Pakarinen Joni Petteri Muurame, Pakarinen Jori
Antero Jyväskylä, Partanen Joonas Mikael
Jyväskylä, Pasanen Raimo Markus Pihtipudas, Pasanen Toni Kristian Laukaa, Pekkarinen Janne Sakari Kinnula, Pennanen Kristian
Kai Antero Jyväskylä, Perä Jukka-Pekka Olavi Laukaa, Piispanen Marko Juha Matti Saarijärvi, Pirnes Lasse Einari Jyväskylä, Pirttimäki Sami Juhani Joutsa, Pitkänen Niko Pauli Ilmari Äänekoski, Pohjolainen Risto Sakari
Jyväskylä, Pollari Marko Juhani Äänekoski,
Rahkonen Jani Antero Laukaa, Rantamäki
Juha Tapio Laukaa, Rappu Jari Antero Jyväskylä, Reinikainen Arto Juhani Jyväskylä,
Rentola Ari Tuomas Jyväskylä, Riekki Jarno
Martti Mikael Jyväskylä, Riikonen Jaakko
Hermanni Jyväskylä, Savijärvi Antti Jalmari
Jyväskylä, Savonen Olli Matias Jyväskylä,
Sorri Juha Marko Tapani Jyväskylä, Suokas
Timo Tapani Jämsä, Talvinen Simo Ilmari Jämsä, Tammelin Saku Petteri Viitasaari,
Tammenoksa Esa Pekka Akseli Laukaa, Tamminen Jyrki Antero Jyväskylä, Turunen Jyrki
Eemeli Konnevesi, Vanha-Jaakkola Kimmo
Petteri Jämsä, Vauhkonen Simo Johannes Petäjävesi, Vehviläinen Markus Mikael Hankasalmi, Vesterinen Juho-Einari Viitasaari, Viitanen Timo Tapani Karstula, Virtanen Pasi
Osmo Antero Luhanka, Vornanen Kimmo
Tapio Viitasaari, Vornanen Mika Kalevi Jyväskylä, Ylitalo Markku Juhani Äänekoski
Sotilasarvoon KORPRAALI
Asikainen Markus Petteri Jyväskylä,
Helppikangas Pekka Juhani Kivijärvi, Kalliola Hannu Tapani Hankasalmi, Kauppinen
Antti Ilari Jyväskylä, Kautto Kari Juhani Jyväskylä, Kokkinen Aki Tero Tapio Jyväskylä, Kunnela Mikko Eemeli Viitasaari, Kärkkäinen Reijo Tapani Jyväskylä,Liimatainen
Tomi Juhani Jyväskylä, Similä Valtteri Johannes Jyväskylä, Tanhuala Timo Tapani
Keuruu, Wallinheimo Mika Sinuhe Jyväskylä.

Rannikkotykkiä ihmettevät kuvassa vasemmalta Tapani Portin, Matti Ahlqvist, Keijo Malmberg ja oikeassa reunassa Jussi Leppilampi ja Tapani Hynynen.

Yli piirirajojen ulottuvaa
reserviläisyhteistyötä
Rauman Reserviläiset ottivat
vuonna 2010 edellisen, pitkäaikaisen puheenjohtajansa Matti IsoPärnän ehdotuksesta yhteyttä Tikkakosken Reserviläiset ry:hyn.
Raumalaiset ilmoittivat tulevansa
tutustumaan Tikkakosken maanpuolustukselliseen tarjontaan ja
kutsutti itsensä Tikkakosken Reserviläisten vieraaksi. Siitä alkoi
hedelmällinen yhteistyö. Sen perusideana on ollut pitää yllä suhteita yhdistystemme välillä ja muihin
maanpuolustustahoihin sekä vahvistaa reserviläistietoutta ja -henkeä. Keskeistä on ollut virkistäytyminen ja yhdessäolo. Alusta asti
yhteistyöhön ovat osallistuneet
myös paikkakuntien reserviupseeriyhdistykset.
Kesällä 2010 raumalaiset saivat nauttia tikkakoskelaisten vieraanvaraisuudesta. Tutustuimme
Ilmasotakouluun ja Ilmailumuseoon, jossa meitä opasti asiantuntevasti Ossi Lemminki. Kone koneelta hän kertoi meille elävästi niiden
vaikuttavaa tarinaa. Erityisesti mieleen ovat jääneet sotiemme koneet,
kuten pommituskone Bristol Blenheim. Lemmingin isä toimi ”Blenun” taistelulentäjänä ja oli asunut
pitkään Raumalla. Istuminen Saab
Drakenin simulaattorissa oli myös
mielenkiintoinen kokemus. Iltajuhlassamme Päällystökerholla nautimme herkullisen illallisen vilkkaan keskustelun lomassa.

Saunavala

Palkittuja vasemmalta lukien: ylil Marko Juustila SVR Ar, Riitta Maukonen SVR M I kr, Tuomas Kauppinen sotilasansiomitali, Raimo Pänkäläinen ja Heikki Tervanen huollon ansioristi, Pekka Mattila, Jarmo Isojärvi ja Pasi Koivisto RUL:n kultainen ansiomitali, Mauri Kananen RESUL:n hopeinen ansiomitali, Juha Pipinen ja Erkki Pastinen kilta-ansiomitali.
Kuvat ylennystilaisuudesta: Kari Löfgren

Ikimuistettavinta oli yhteinen
saunahetkemme, erityisesti kerhon
perinteinen saunavala. Yhtäkkiä
Keijo Häkkinen totesi saunan lauteilla: ”Täällä on aina ollut tapana,
että ensikertalaisten tulee mennä
tuosta ikkunasta ulos.” ”Tuosta pienestä räppänästäkö?”, ihmettelivät
raumalaiset. ”Kyllä, ovat siitä Leo
Lastumäki ja Frederik ulos menneet”, vakuutti Häkkinen. Niinpä
menivät raumalaisetkin vuorotellen. Hetken pihalla kuikuiltuaan,
heidät ohjattiin sisälle eräästä ovesta. Siinä he pöllähtivät alastomina
keskelle ravintolasalia, jossa ihmiset parhaillaan ruokailivat. Baaritiskille riviin asetettuina heille
ojennettiin viskilasi, jonka he kumosivat rivissä yleisöön päin kääntyneinä ja heille kumartaen.

Rauman torilla
”pystökaffel”, josta
edelleen Kuuskajaskariin
Kesällä 2011 oli vuorossa tikkakoskelaisten vierailu raumalaisyhdistysten luona. Aloitimme torilla
”pystökaffel”. Sitten tutustuimme
raumangiälisellä opaskierroksella
Vanhaan Raumaan. Merimuseossa saimme eläytyä entisaikain merenkulkijoiden kovaan elämään.
Ruokailtuamme siirryimme pääkohteeseemme, v.1998 toimintansa
lopettaneelle Kuuskajaskarin linnakesaarelle. Varuskunnassa pitkään
palvellut kapteeni evp Tauno Setälä tutustutti meidät asiantuntevasti
linnakkeeseen. Hän kertoi muun
muassa, että linnakkeen perinteitä
nykyään vaalii ja tykeistä huolehtii Rannikkotykistökilta ry yhdessä
Rauman kaupungin kanssa. Erityisen mieleenpainuvaa oli laskeutua maanalaisiin, kylmänkosteisiin
käytäviin ja yhteen neljästä tykkitornista. Canet-tykin (152/50T) ja
sen käyttämän kranaatin koko ja
paino (n. 50kg) puhuttelivat. Syvä
kunnioitus niitä miehiä kohtaan,
jotka ovat täällä vaativissa oloissa
palvelleet. Varuskunnan saunasta ja
meressä uimisesta nauttimisen jälkeen siirryimme iltanuotiolle. Siellä virisi monta hyvää keskustelua
ja komea yhteislaulu kitaran säestyksellä raikui pitkään hämärtyvän
saariston iltayössä. Viimein siirryimme nukkumaan entisen varuskunnan tiloihin, tuttuun armeijan
tupaan ja punkkaan asettuminen
viritti monissa vanhoja inttimuistoja. Seuraavana päivänä söimme
lounaan merellisessä ravintolassa
Villa Tallbossa ja hyvästelimme
toisemme: ”Luanikast reissu, treffatast jälle”!

Pääkohteenamme oli
Pansion laivastoasema
Mielenkiintoisella tutustumiskierroksella
puolustusvoimien
edustaja esitteli meille muun muassa paikalla olevia aluksia sekä
kertoi alueen historiasta ja nykypäivästä. Mieleenpainuvinta oli
kierrellä miinalaiva Pohjanmaalla.
Mieleen jäivät ahtaat käytävät, monipuolinen tekniikka ja se liikuttava, yksittäinen kunniakirja, jossa
kiitettiin laivan osallistumista Estonia-onnettomuuden pelastustoimiin. Hyvä Suomen laivasto!
Vierailun lopuksi nautimme erittäin runsaan päivällisen varuskunnan muonituskeskuksessa ja palasimme kotiin vielä linja-autossa
päivän tapahtumista vilkkaasti keskustellen. Oli mukavaa nähdä, että
pari vanhaa raumalaista, Pansiossa
taistelusukeltajina varusmiehinä aikanaan palvellutta miestä oli lähtenyt mukaan matkalle, jonka onnistumisesta he myös kiittivät.
Tulevana kesänä on raumalaisten
vuoro järjestää yhteistapaaminen.
Suunnitteilla on tutustua Hämeenlinnaan maanpuolustuksellisesta
näkökulmasta katsottuna. Panssari- ja tykkimuseo ovat aina hyviä
kohteita, samoin Panssariprikaati.
Tärkeintä on kuitenkin saada taas
tavata jo tutuksi käyneet reserviläisveljet.
Omaan kokemukseemme tukeutuen pidämme reserviläisyhdistysten välistä yhteistyötä rakentavana tapana edistää reserviläisyyttä. Tätä voisi kehittää esimerkiksi
piirien välillä. Tätä ajatusta tukien
ilmestyy tämä artikkeli sekä Satakunnan Reserviläispiirin Karhulehdessä että Keski-Suomen Maanpuolustaja -lehdessä, lisäksi mahdollisesti Reserviläinen-lehdessä.

Rauman kautta Turkuun
Kesällä 2012 oli tikkakoskelaisten järjestelyvuoro. He lähtivät aamulla ani varhain kohti Raumaa
- Raumalaiset kyytiin ja Turkuun!
Kaupungin opaskierroksen veti
hienosti kaupungin oppaana aikanaan toiminut Tikkakosken reserviläisyhdistyksen jäsen Tapani Hynynen. Turun linnassa meni pitkä
tovi.

Teksti:
Keijo Häkkinen
Jyrki Aikko
Kuva:
Keijo Häkkinen
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Kunniakansalaisia juhlittin
Jyväskylässä 26. – 27.4.
Veteraaniapu
sydämenasiana
jo yli 40 vuotta
Jämsän Koskenpäällä asuva Mirjan Töyry palkittiin pitkäaikaisesta pyyteettömästä työpanoksesta veteraaniemme hyväksi Kaatuneiden muistosäätiön veteraanipalkinnolla Jyväskylässä 26.4. Samana päivänä vietettiin Suomen Sotaveteraaniliiton naisjärjestön sisarpäivää ja 45-vuotisjuhlaa.
Kaatuneiden muistosäätiön hallituksen puheenjohtaja Ahti Sirkiä kertoi palkinnon luovutustilaisuudessa veteraanipalkinnon taustoja. Ensinnäkin palkintoa jaetaan vain kolme
kertaa vuodessa. Palkinnon kohteena ei voi
olla yhdistys eikä korkeassa asemassa oleva
henkilö. Säätiö etsii palkittaviksi henkilöitä,
jotka omalla esimerkillisellä toiminnalla ovat
nousseet tavanomaisen toiminnan yläpuolelle.
Tällaisten hiljaisten arjen puurtajien etsimisessä säätiötä avustavat mm Sotaveteraaniliiton paikalliset toimijat. Sirkiä mainitsee Mirjan Töyryn keittäneen itse erään kerran lahjoitetusta hirvenlihasta keiton, jonka jakamisen
hän myös itse organisoi 40:lle veteraanille.
Ahti Sirkiä mainitsi muiden tämän vuoden
veteraanipalkinnon kohteet. Iin kunnassa pal-

kitaan Eero Kelhä, joka on yli 10 vuoden ajan
itse toimittanut kaikille veteraaneille heidän
siunaustilaisuuksiin havuseppeleet. Lieksassa palkitaan Matti Pyykönen. Hän käy säännöllisesti kuudessa veteraanikodissa lukemassa heille lehtiä ja kirjoja. Samassa yhteydessä
hän tuo veteraanikoteihin sellaisia tarvikkeita
mitä veteraanit ovat pyytäneet tuomaan.
Postinjakajana ja laitossiivoojana toiminut
Mirjam Töyry on tehnyt Koskenpäällä veteraanien hyväksi yli neljäkymmentä vuotta
työtä johon kuulunut mm. veteraanien rahaasioiden ja muiden sosiaaliasioiden hoitoa.
Veteraanien yhteisten tilaisuuksien järjestelyjen taustalta lähes poikkeuksetta löytyy Mirjamin käden jälki. Hän on ollut organisoimassa
mm. virkistystilaisuuksien juomakorien kan-

tamista, hän on vaikuttanut laulutaitoisten kokoamiseksi veteraanien siunaustilaisuuksiin ja
syntymäpäiväjuhlille. Koskenpäällä on toiminut aktiivinen veteraanikuoro, mutta nykyään
laulajia on jäljellä enää muutama, jotka käyvät
edelleen laulullaan ilahduttamassa veteraaniveljiään. Tällaisiin tehtäviin tarvitaan muitakin vapaaehtoisia toimijoita, joita paikkakunnalta löytyy. Näin Mirjan Töyry haluaa jakaa
huomionosoitusta myös muille toimijoille,
joiden kaikkien käsiä tarvitaan eri tilaisuuksien järjestelyissä.

Tekstit ja kuvat:
Tapio Paappanen

Mirjam Töyry Jämsän Koskenpäältä iloitsi veteraanipalkinnosta.

Vain vuodeksi pyydettiin
Vuoden 2013 veteraanipalkinnon vastaanottanut
Mirjam Töyry kertoo toimintansa veteraanien parissa
alkaneen lähes sattumalta. Paikalisesta Koskenpään
sotaveteraaniyhdistyksestä tultiin kertomaan, että heillä on ”hätätilanne”. Piti saada yhdistykselle sihteeri. Samalla ilmoitettiin myös tehtävälle määräaika eli
noin yksi vuosi. Siitä toiminta lähti käyntiin ja tuota
kyseistä yhtä vuotta on sittemmin riittänyt yli 40 vuoden ajan. Mirjam Töyry on tuon ajan toiminut yhdistyksen sihteerinä ja jatkaa tehtävässä niin kauan kuin
voimat sallivat.
Veteraaninaiset ovat vahva toimija Koskenpäällä.
Siitä joukosta on löytynyt apua samoin kuin hän kiittää miehensä Reijon panosta monien toteutettujen tilaisuuksien käytännön järjestelyissä. Veteraaneista ja
heidän leskistään on muodostunut laaja hyvien ystävien joukko, jota ei voi jättää. Kyseessä olisi ”heitteille
jättö” jos tästä nyt lähtisin, toteaa Mirjam Töyry. Koskenpäällä on tällä hetkellä 12 veteraania ja 39 veteraanin leskeä.

Auttamistehtävät voivat olla erikoisiakin. Kerran
eräs yli 90-vuotias veteraani soitti aamulla kello puoli
viisi, että hänen WC:n tiloissa vesi tulee putkista koko
ajan eikä hän saa sitä loppumaan. Eipä sitten muuta
kuin vaatteet päälle ja Mirjam lähti katsomaan tilannetta. Hän saapui paikalle ja sulki WC:n hanan ja veden tulo loppui. Sen jälkeen keiteltiin aamukahvit ja
rupateltiin mukavia.
On todella merkityksellistä, että Kaatuneiden Muistosäätiö on löytänyt täältä keskeisestä Suomesta näin
upeaa ja arvokasta veteraanien avustamistyötä pitkään
tehneen Mirjam Töyryn. Hänen kaltaiset henkilöt ovat
niitä oikeita avustustyöntekijöitä, jotka toimivat normaalissa arjessa tekemättä siitä isoa numeroa itselleen.
Työn tekemisen motiivit kumpuavat silloin syvältä
omasta sydämestä, omasta auttamisen halusta sekä tarpeesta huolehtia lähimmäisistämme. Se on työtä, jolla
on tarkoitus ja jonka arvoa ei voi rahassa mitata. Tälla
tavoin ajattelevia ja toimivia ihmisiä tarvittaisiin yhteiskunnassamme paljon nykyistä enemmän.
Kaatuneiden muistosäätiön hallituksen puheenjohtaja Ahti Sirkiä onnittelee Mirjam Töyryä.

FAKTA
Kaatuneiden Muistosäätiö, alkuperäiseltä nimeltään Sankarivainajain Muistosäätiö,
perustettiin marraskuun 11. päivänä 1944 suojaamaan Suomen Aseveljien Liiton (SAL)
omaisuutta takavarikoinnilta valvontakomission vaatiessa liiton lakkauttamista. Säätiö
pystyi jatkamaan liiton sosiaalista toimintaa ja edistämään sankarihautausmaiden arvon mukaista suunnittelua ja rakentamista.

Veteraanipalkinto

Kaatuneiden muistosäätiön perustama veteraanipalkinto jaetaan vuosittain kolmelle
henkilölle, jotka ovat erityisen suurella henkilökohtaisella suorituksellaan esimerkillisellä tavalla auttaneet sotiemme veteraaneja ja veteraaniperinteen säilyttämistä.

Mirjam Töyry ja Sotaveteraaniliiton liittovaltuuston pj Sakari Sippola tarinoivat
palkinnon luovutuksen jälkeen avustustyön merkityksestä.

Palkinnon suuruus on 2.000 €. Keski-Suomeen palkinto on edellisen kerran kohdentunut vuonna 2009, jolloin rikosylikonstaapeli Juhani Martin (1934-2011) Jyväskylästä palkittiin ansiokkaasta ja esimerkillisestä toiminnasta sotiemme veteraanien hyväksi
tehdyn vapaaehtoistyön järjestämisestä ja toteuttamisesta.
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Rakkaus, rukous ja ruisleipä riittää!
Kiitos, että opetitte sen meille.

Sisarpäivä 22. kerran

Suomen Soteveteraaniliiton Naisjärjestöry:n
puheenjohtaja Pirkko Kuorehjärvi.

Tervehdyssanat juhlaväelle lausui järjestön puheenjohtaja
Pirkko Kuorehjärvi. Hän totesi jäsenistön keski-iäksi 86 vuotta ja esitti kiitokset vapaaehtoisesta pyyteettömästä työstä veteraanisukupolven asioiden hyväksi. Puheenjohtaja Kuorehjärvi
näki yhdistyksen tulevaisuuden olevan siinä, että kaikkien yhteiset voimavarat suunnataan jäljellä olevien veteraanien hyväksi. Suomen Sotaveteraaniliiton Naisjärjestö jatkaa toimintaansa
Sotaveteraaniliiton rinnalla niin kauan kuin veteraaneja joukossamme on.

Tasavallan Presidentin puoliso Jenni Haukio on juuri saapunt juhlaan. Hänen vasemmalla puolella puheenjohtaja Pirkko Kuorehjärvi,
Kaatuneiden muistosäätiöstä Ahti Sirkiä ja Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohta Pauli Partanen.

Suomen Sotaveteraaniliiton Naisjärjestön 45-vuotisjuhla järjestettiin Jyväskylän Paviljongissa 26.4. Nyt järjestetty juhla oli järjestön 22.sisarpäivä, jota kunnioitti läsnäolollaan Tasavallan
Presidentin puoliso Jenni Haukio. Järjestössä on tällä hetkellä jäseniä noin 17 000.
Juhlan avasi Ilmavoimien Soittokunta Timo Hytösen Keski-Suomen kotiseutulaulusta muokkaamalla kappaleella Sydän Suomessa. Yhteislauluna kajahti juhlapaikassa Veteraanisisarten laulu, jonka
melodia seurasi Kainuun marssia.
Taitelija Mirkku Havas-Kallio esitti lausuntaa ja Kolme Kuutoset-lapsikuoro lauloi. Nuoret harmonikkataiturit Kalle ja Mikko Makkonen
näyttivät osaamistaan juhlan puolivälissä. Saarijärven naiset muistelivat omia kokemuksiaan omista
vanhemmistaan sota-aikana.

Värikäs juhlapuhe
Kirjailija ja toimittaja Aino Suhola käsitteli puheessaan monipuolisesti nykyisen yhteiskunnan
ilmiöitä. Yleisö, jota oli saapunut

juhlaan aina Sodankylästä ja jopa
Ruotsista asti, pysyi taatusti hereillä puheen aikana. Jos silmät kostuivat puheen aikana, niin ne tirahdukset tulivat pelkästään naurusta
ja ilosta.
”Remonttimies jättää putkihomman kesken, kun meni mielenkiinto
hommaan. Kun nuori mies häviää
painissa, niin hetken päästä hän
menee ja ampuu joukon ihmisiä.
Elämä ei ole kuitenkaan pelkkää
nettipeliä. Oman yhteisen hyvän
eteen tekeminen on katoamassa.
Onko niin, että vain sota saa meidät samalle puolelle? Te laitoitte itsenne likoon kunniaa kyselemättä.
Tänään juhlimme teitä.” Näin Suhola aloitti puheensa.
1990-luvun laman aikana Suomi
ajoi päin seinää. Ihmisille oli rahas-

ta muodostunut ainoa turva, jonka
perään he huusivat kun muuta turvaa ei ollut. Puhuja kertoi tapauksen, jossa hän kansanedustaja-aikanaan oli yleisötilaisuudessa. Suomi
taisteli laman kourissa ja silloinen
valtiovarainministeri Iiro Viinanen
oli paljon esillä. Suholan taakse ilmestyi mummo, joka hiljaa lausui:
”Minulla on pieni kansaneläke ja
vähän säästöjä. Minä voisin antaa 1000 markkaa jos se sitä Iiroa
auttaisi.” Siihen mennessä mummo oli elämäntyönsä tehnyt ja menettänyt rakkaansa, mutta oli vielä
valmis auttamaan vähäisistä varoistaan isänmaataan.
”Perhe ja yhteinen työ yhdisti kansan vaikeina aikoina. Olimme vapaita, meillä oli oma lippu
ja Maamme-laulu. Nyt on kansa
levällään pitkin maata kuin laula-

jan leipä maailmalla ja ainoana
arvonaan raha ja ahneus. Te olette saaneet palvella 45 armorikasta
vuotta kyselemättä valtion perään.
Olette rakentaneet sivistystä ja arkeen kauneutta. Missä on meidän
ihmisyytemme nyt?”
Rintamanaiset ovat elmässään
hankkineet ainoan tärkeän: ihmisen paperit elämällä ja toimimalla
yhdessä. Aino Suhola lopetti puheensa näin: ”Rakkaus, rukous ja
ruisleipä riittää hyvään elämään.
Kiitos, että opetitte sen meille.”
Tässä oli pähkinänkuoressa koko
sodan jälkeisen nuoremman sukupolven yhteinen kiitos juhliville
sisarille. Juhlapuhuja sai yleisönsä
pysähtymään ja koskettavalla tavalla nykyihmisen miettimään sisimmässään hyvän elämän eväitä.

Tasavallan Presidentin puoliso Jenni Haukio.

Työtä tehty
suurella sydämellä
Tasavallan Presidentin puoliso Jenni Haukio käsitteli lämminhenkisessä ja sydämellisen liikuttavassa avauspuheessaan järjestön toimintaa sisarpäivien alkuajoista 1970-luvulta lähtien. Hän
korosti jäsenistön arvona aina olleen oman edun jättäminen taaemmalle silloin kun oli annettava itsestään kaikki voimat koko
yhteiskunnan hyväksi. Tätä henkistä perinnettä järjestön jäsenet
ovat arvokkaalla tavalla siirtäneet nuoremmalle sukupolvelle.
Nykynaisellekin asetetaan suuria vaatimuksia, mutta sodan aikana ja sen jälkeen naisilta vaadittiin vielä paljon enemmän. Hoidettavana oli kotien työt ja Suomen jälleenrakentaminen.
- Miten suuri saavutus, te todella kestitte. Sitä emme koskaan
unohda, totesi Haukio.

Marsalkka yllätti

Akat asialla

Juhlassa mukana

Mannerheim, näyttelijä Timo Närhinsalon tulkitsemana, toi juhlaan
marsalkan antamien päiväkäskyjen sanoman Talvisodan alusta ja
jatkosodan lopusta. Tämä ”marski” ilmestyi alkuperäisen ohjelman
ulkopuolelta kesken kaiken juhlaan. ”Suuret persoonat” eivät näköjään ilmoita etukäteen tulostaan.

Saarijärven naiset tulkitsivat kokemuksian vanhemmistaan sotaaikana. ”Tuli isä juovuksissa kotiin. Synkkä ja iloton mies, ei kestänyt häviämistä.”

Ilmasotakoulun johtaja eversti Petri Tolla, Tammenlehvän perinneliiton toiminnanjohtaja Pertti Suominen, juhlapuhuja Aino Suhola ja Mirkku Havas-Kallio sisarjuhlassa.
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Suuria suomalaisia salin täydeltä

Kansallisen veteraanipäivän juhlayleisöä Jyväskylän Paviljongissa.

Veljeä ei jätetä, nuoria ei unohdeta
Jyväskylälle kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisen pääjuhlan järjestämien 27.4. oli jo toinen kerta. Edellisen kerran järjestelyvastuu toteutettiin
vuonna 1999. Juhlan alussa kenttäpiispa Pekka Särkiö lähetti seppelpartion Narvan marssin sävelin sankarihaudalle. Veteraaneja, joiden keski-ikä on
90-vuotta, on keskuudessamme elossa vielä 38 000. Sotiin osallistui 600 000 miestä ja 100 000 naista. Nuorimmat rintamalle joutuneet olivat 17-vuotiaita.
Juhla alkoi Ilmavoimien ja Pohjanmaan soittokuntien esittämällä
Jääkärimarssilla. Tilaisuuden juontajat Anna-Maija Manninen ja Jussi
Karhunen lukivat sota- ja kotirintaman välisestä kirjeenvaihdosta
autenttisia otteita. Se ohjasi juhlaväen ajatukset sopivasti sodan kokeneen sukupolven elämään. Mieskuoro Sirkkojen ja Jyväskylän poikakuoron yhteisesitys Veteraanin
iltahuuto sai juhlayleisön kiitokset.
Pienet pojat lauloivat antaumuksellisesti, että juhlapäivän teema: Veljeä ei jätetä – nuoria ei unohdeta,
konkretisoitui kuulijoiden mielissä.
Ehkä odotetuin ohjelmanumero oli
Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe. Yleisön odotukset täyttyivätkin hyvin.

Tasavallan
presidentin puheesta

Joutui siirtämään nuoruuden haaveita löytää itselleen kumppani/
puoliso, piti olla erossa perheestä,
ammattiin valmistuminen viivästyi. Siitä huolimatta te pysyitte ruodussa. Jouduitte rintamalla kärsimään kylmää, nälkää ja sietämään
epäinhimillisiä olosuhteita. Siitä
huolimatta te pysyitte ruodussa.
Veteraanipäivän
tunnuslause,
veljeä ei jätetä, kulkee yli sukupolvien. Se kertoo suomalaisuudesta. Apua annetaan ja huolehditaan lähimmäisestä jos hän on hädässä. Tunnuslauseen toinen osa,
nuoria ei unohdeta, viestittää siitä,
että emme elä vain omaa aikaamme varten. Omasta olemisesta tingitään seuraavan sukupolven hyväksi niin, että saamme lapsemme
koulutettua ja näin heille tarjottua
elämän eväitä.

Sauli Niinistö aloitti puheensa:
”Saada puhua teille, seisoa näin
rivienne edessä on suuri ja hämmentävä kunnia. Sanojen riittämättömyys tulee tunteeseen. Teille
on osoitettu paljon kiitoksia. Niistä
yksikään ei ole ollut yhtään liikaa.”

Niinistö totesi, että monesti kuulee ”olen vapaa ja minulla
on oikeus”. Presidentin mielestä
olisi hyvä paljon enemmän kuulla ”minulla on vastuu ja täytän
velvollisuuteni”. Silloin kun vastuu ja velvollisuudentunto täyttyvät, kansakunnalla ei ole hätää.

Sankaruudesta

Turvallisuuspolitiikasta

Presidentti käsitteli aluksi sankaruutta. Hän viittasi Tammenlehvän perinneliiton tekemään tutkimukseen, jonka mukaan yhdeksän
kymmenestä haastatellusta muistaa
veteraanien perinnön sankaruudesta ja suomalaisuudesta. Nykyisin
joku uroteko nimetään sankariteoksi, jota juhlitaan paljon. ”Te kartatte tällaista sankaruutta”, totesi presidentti. Sen sijaan sankaruutenne
on ollut paljon muuta kuin sotatekoja. Olitte silloin nuoria ihmisiä.
Sodan aikana joutui puntaroimaan,
että katkeaako nuori elämä ennen
kuin se on kerinnyt edes alkamaan.

Suomen turvallisuuspolitiikan
kolme peruspilaria ovat
- yleinen asevelvollisuus
- koko maan puolustaminen
- sotilaallinen liittoumattomuus.
Kansainvälisissä tehtävissä on
oltava jatkossakin mukana. Suomi
on tehnyt tähän mennessä yli 50
000 palveluvuoroa 57 vuotta jatkuneessa
rauhanturvatehtävissä.
Talvisodan aikana olimme täysin
yksin. Kuluvan vuoden joulukuussa on EU:n huippukokous, josta
presidentti Niinistö toivoi puolustusasioihin konkretiaa. Tänä päivä-

nä eletään keskinäisriippuvuuden
maailmassa. Suomen kehittyminen
on enemmän kytköksissä muuhun
maailmaan. Vain osallistumalla ja
yhteistoiminnalla voidaan vastata
tulevaisuuden haasteisiin.
Presidentti toi esiin puolustusvoimien kuva-arkiston, joka hiljattain avattiin verkkoon ja järjestelmä meni tukkoon kun kävijöitä
oli niin runsaasti. Tämä kertoo, että
veteraanien tekoja ei ole unohdettu. ”Niin moni halusi nähdä”, totesi
Niinistö.
Tasavallan presidentin puhe
päättyi seuraavasti: ”Voitte nyt ylpeänä katsoa töittenne jälkeä. Se
on sodan jälkeinen oikeus-, sivistys- ja hyvinvointivaltio. Aika
ajoin valitaan suurin suomalainen. Tänään teitä on täällä koko
salin täydeltä. Kiitos kaikesta.”

Puolustusvoiman
komentajan
tervehdys
Puolustusvoimain
komentaja
kenraali Ari Puheloinen totesi tervehdyksessään kansallisen veteraanipäivän olevan puolustusvoimille
tärkeä tapahtuma. Silloin osoitetaan kunnioitusta veteraanisukupolven miehiä ja naisia kohtaan,
jotka pitivät Suomea pystyssä silloin kun se kamppaili olemassaolonsa puolesta.
Kun varusmiehiltä on kysytty
mistä hyvä yhteishenki muodostuu, niin vastauksena on ollut, että
yhdessä tekeminen ja heikompien
auttaminen. Tämä yhteisöllisyyden
periaate heijastaa kansallisen veteraanipäivän tunnusta – veljeä ei jätetä.
Suuri määrä nuorisoa on joutumassa sivuraiteille. Puolustusvoi-

missa on otettu käyttöön ns. aikalisätoiminto. Kun varusmiespalvelus
jostain syystä joudutaan keskeyttämään, niin asianomainen nuori
ohjataan kotipaikkakunnan ohjaavan nuorisotyön tai sosiaalitoimen
pariin. Tätä kautta on tarkoitus ehkäistä syrjäytymistä.
Nuoria ei unohdeta. Teema on
mukana varusmiespalveluksessa.
Varusmiesten myönteisinä kokemat
asiat ovat palvelusaikana tavatut kaverit, yhteishenki ja onnistumisen
kokemukset kun on ylittänyt itsensä. Varusmiespalvelus voi monen
kohdalla ehkäistä syrjäytymistä.

Lotan terveiset
Jyväskyläläinen Aino Lehtonen,
92, käytti veteraanin puheenvuoron. Hän totesi, että vuonna 2020

veteraaneja on jäljellä 6 700, josta
määrästä puolet on naisia. Keskiikä on 90 vuotta. Lehtonen totesi
tyytyväisenä viimeaikaisen veteraaneja arvostavan suhtautumisen
yhteiskunnassamme. Hyvänä esimerkkinä tästä hän mainitsi viime vuoden joulukuussa järjestetyn
eduskunnan juhlaistunnon 5.12.,
jossa käsiteltiin sotilasvammalakia
ja lisättiin veteraanien kuntoutukseen tarkoitettua määrärahaa.
Aino Lehtosta huoletti kuitenkin
yhteisöllisyyden tilalle tulleen yksilöllisyyden - vain minä ja kaikki
minulle heti – periaatteen. Kaveria ei jätetä on muuttunut muotoon
kaverille ei jätetä. Lisäksi hän oli
huolissaan kuntien tuottamien kotiin vietävien palvelujen kohdentumisesta niitä tarvitseville. Jopa
kuntoutusmäärärahoja kunnista palautuu takaisin Valtiokonttorille.
Lopuksi Aino Lehtonen lainasi
edesmenneen presidenttimme Urho
Kekkosen lausumaa todeten seuraavaa: ”Kaikki syyt, jotka estävät
kotiin vietävien veteraanipalvelujen ja kuntoutusmäärärahojen käyttämistä kokonaan, ovat tekosyitä.”

Tekstit ja kuvat:
Tapio Paappanen

Juhlakansaa eturivissä.
Evl Janne Oksasen seurassa
27.4. 90-vuotissyntymäpäiväänsä viettänyt Maija-Liisa
Nakari-Lehto.
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NH90 KULJETUSHELIKOPTERI
Kalustonäyttelyn vetonaula

FAKTA
NH90
Kuljetushelikopterin tekniset tiedot
		
- Suurin lentoonlähtöpaino		
10 600 kg
		- Pituss				19,95 m
		
- Korkeus (pyrstöroottori)		
5,30 m
		
- Matkustamon sisäkorkeus		
1,58 m
		- Matkalentonopeus			250 km/h
		
- Max lentonopeus			
305 km/h
		- Valmistaja 			NHIndustries

Ilmavoimat lensi ja presidentti kävi
Puolustusvoimat, pelastustoimi, poliisi ja
maanpuolustusjärjestöt esittäytyivät kansallisen
veteraanipäivän pääjuhlan vieraille 27.4. Pisimmät jonot muodostuivat sotilaskodin myyntipisteelle. Kahvi ja munkit sekä hernekeitto teki Lutakon aukiolla kauppansa. Tungokseen asti oli
yleisöä myös NH90 kuljetushelikopterin ympärillä. Isot ja pienet pojat pääsivät kukin vuorollaan kurkistamaan koneen sisätiloihin ja ohjaamoon. Päivän aikana alueella kävi lähes 5000
henkeä.

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen
MPK:n ja reservipiirien telttaosaston ovella tähystetään taivaalle ylilennon aikana. Reserviupseeripiirin varapuheenjohtaja Petri Ruotsaainen vastasi reservipiirien esittelyistä.

Ilmavoimien ylilento koostui Hornet-hävittäjästä, jonka perässä lensi suihkukone Learjet,
kuljetuskone Casa ja kuljetushelikopteri NH90.
Puolustusvoimien ylipäällikköä, tasavallan presidentti Sauli Niinistöä kuljettanut musta auto
kaarsi näyttelyalueelle juuri vähän ennen ilmavoimien ylilentoa. Presidentti tutustui näyttelyyn
ja tervehti alueelle saapuneita veteraaneja.
Järjestelyjen osalta kaikki olivat tyytyväisiä.
Tapahtumaan osallistuneet osasivat askeleensa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puolisonsa Jenni Haukion kanssa kiersi nopeasti kalustonäyttelyn ennen pääjuhlaa.
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Etulinjassa itään ja länteen
Kouvolan seudun sotilashistoriaa 1400-luvulta 2000-luvulle
Helsingin yliopiston koulutus- ja
kehittämiskeskus Palmenia on julkaissut yhteistyötahojensa kanssa ja EU:n avustusten turvin tutkimuksen Kouvolan seudun sotilashistoriasta 1400-luvulta 200-luvulle. Yhteistyötahoja ovat olleet
puolustusvoimat, Kymenlaakson
liitto ja Kouvolan kaupunki. Kymenlaaksolaiset ja kouvolalaiset
ovat jälleen kerran osanneet käyttää verkostojaan hyväksi ja saaneet ajankohtaisen, mielenkiintoisen, värikkään ja antoisan teoksen.
Kirjan nimi on osuvasti Etulinjassa
itään ja länteen.
Kirja on ajankohtainen siksi, että
vuonna 1743 Turun rauhassa Ruotsi menetti loputkin Viipurin läänistä Venäjälle. Raja kulki pääosin
Kymijoessa. Kun Suomen sodassa Venäjä valloitti taas koko Suomen ja Suomi liitettiin 1809 Venäjään suuriruhtinaskuntana, ei siihen
kuulunut Viipurin lääni. Keisari Aleksanteri I:n suosikki Kustaa
Mauri Armfelt sai tsaarin suostumaan siihen, että Viipurin lääni, ns.
Vanha Suomi liitettiin suuriruhtinaskuntaan vuoden 1812 alusta.

Kesäkuussa 1812 Napoleon
hyökkäsi Venäjälle ja aivan varmaa on, että enää tuon hyökkäyksen jälkeen Vanhaa Suomea ei
olisi liitetty suuriruhtinaskuntaan.
Mitä kaikkea siitä olisi seurannut,
jää mielikuvituksen varaan, mutta
karjalaisten kapina Suomeen liittämiseksi olisi ollut pitkä ja verinen.
Suomalaisilla on siis monta syytä
muistaa keisari Aleksanteri I:stä.
Vuotta 1812 voi pitää myös suomalaisen armeijan merkkivuotena.
Kustaa Mauri Armfeltin mielestä
suomalaisten kannatti nyt auttaa
Venäjän keisaria, joka oli suhtautunut suomalaisiin monella tavalla suopeasti. Keisari oli luvannut
Suomelle vapautuksen armeijan
ylläpidosta 50 vuodeksi. Kansalaiskeräyksellä saatiin aikaan varat yhden pataljoonan varustamiseksi. Haminan rauhan ehdot eivät
koskeneet Vanhaa Suomea ja siksi
sen alueelta värvättiin Viipurin pataljoona. Tästä pataljoonasta sitten
aikaa myöten muodostui Suomen
kaarti.
Ruotsi ja Venäjä ovat taistelleet
useasti Suomesta ja Karjalasta.

Kun Ruotsin armeija pystyi 1610
ylittämään Nevan linjan, pääsi se
aina Moskovaan saakka. Aina kun
Venäjän armeija on ylittänyt Kymijoen linjan, joukot ovat päässeet
ainakin Turkuun saakka, valloittaneet koko Suomen ja päässeet joinakin kertoina Pohjanlahdenkin
yli.
Näissä taisteluissa Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Etelä-Savo –
Kouvolan ympäristö – on ollut taistelukenttänä tai Ruotsin, Suomen
sekä Venäjän etuvartiona. Erittäin
merkittävä asema alueella oli Uudenkaupungin rauhasta 1721 Suomen sodan loppuun 1809. Autonomian aikana Kouvolan merkitys
kasvoi Pietarin radan rakentamisen
myötä. Rautatieristeyksen turvaamiseksi Kouvolasta tuli 1910 varuskuntapaikkakunta.
Vuonna 1921 Kouvolaan saapui
Keski-Suomen rykmentti. Tänä
päivänä kuntaliitosten myötä Kouvola on maamme suurin varuskuntakaupunki, vaikka sotilaat ovatkin
jättäneet Kasarminmäen ja Korian
sillanpielet. Keskisuomalaisillekin
ovat tuttuja Suomen suurin joukko-

osasto Karjalan Prikaati Vekaranjärvellä, Utin Jääkärirykmentti ja
Pahkajärven leiri- ja harjoitusalue.

Sepänkatu 14, 40720 Jyväskylä

Kirja olisi ollut erinomainen
ehdokas vuoden 2011 kotiseutukirjaksi. En tiedä, miksi kirjaa ei
tarjottu ehdokkaaksi. Harvalla alueella Nyky-Suomessa on sotilas- ja
maanpuolustusperinnettä vaalittavana siinä määrin kuin Kouvolan
seudulla. Kirjoittajat ovat osanneet
esittää nuo perinteet mielenkiintoisesti ulkoasultaankin näyttävässä
kirjassa. Toivottavasti kirja on esimerkkinä ja kannusteena muillekin
alueille, maakunnille ja kunnille
tuonsuuntaisten hankkeiden toteuttamiseksi.
Teksti:
Martti Porvali

Etulinjassa itään ja länteen
Julkaisija: Helsingin yliopisto,
Koulutus- ja kehittämiskeskus
Palmenia, Kouvola
Kirjoittajat: Pentti Airio ja
Sakari Viinikainen
Bookwell Oy, Porvoo 2011
Tulkkina ihmisen ja tietotekniikan välissä
www.relator.fi

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

Hilkka ja Eero Sievänen palkisemistilaisuudessa.

Joutsassa palkittiin ansioista
Joutsan reserviläisten kevätkokouksessa palkittiin vuoden 2011 urheilijaksi Keski-Suomen
reserviläispiirissä valittu 67 vuotias res.korpraali Eero Sievänen.
Eero on ollut yhdistyksen
jäsenenä noin 40 vuotta. Hän on tominut johtokunnassa 30 vuotta vastuualueenaan urheiluosasto.

pistoolikisan. Hän on myös osallistunut reserviläisten 4-otteluihin voittaen niissäkin useita
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Pysäköintialue, veteraanit, kutsuvieraat (Jussi Rainiontie sekä uimahalli)

KEURUULLA
10.8.2013

Pysäköntialue, yleisö (urheilupuisto sekä kaupungintalon takana)
Lisäksi käytössä ovat muut yleiset kaupungilla olevat parkkipaikat

1

Vanha kirkko

2

Nuorisokeskus Kipinä

3

Koulukeskus

4

Keskusurheilukenttä

Katusulku
Ohimarssi

WC

WC-tiloja:

urheilukentän sosiaalitilat,
urheilukentän katsomo,
uimahallin pääty, nuorisokeskus Kipinä,
Kimara, koulukeskus

Päivän tapahtumat
08.00-21.00
09.00-15.00
09.00-09.15
10.00
11.00
11.45

Julhaliputus Keuruulla
Kalustonäyttely, sotilaskoti (Kipinä)
Seppeleenlasku (Vanha kirkko)
Sotilasvakuutus (Yhteiskoulu)
Sotilasvala, PionR (Urheiukenttä)
Ohimarssi
(Einari Vuorelantie-Multiantie)
12.30-13.30 Valalounas (Koulukeskus)

Pääjuhla koulukeskuksessa klo 14

Suomen lippu saapuu
Lippulaulu
Tervehdyssanat
Kaup.valt.pj Lauri Oinonen
Lauluesitys
Keuruun Serena
Juhlapuhe
Kenraalimajuri Ahti Vartiainen
Lauluesitys
Keuruun Serena
Tervehdykset
Puolustusvoimat, veteraanit
Huomionosoitukset Säätiöt, yhdistykset
Musiikkiesitys
Ilmavoimien Soittokunta
Päätössanat
Maakuntajohtaja Anita Mikkonen
Maamme
Suomen lippu poistuu

Vuoden reserviläinen Jukka Kauranen.
reservinupseereita kilpailemalla monipuolisesti lähes kaikissa järjestetyissä hiihto,-juoksu ja
suunnistuskisoissa koko jäsenyytensä ajan.
Teksti: Markku Arpiainen
Kuvat: Heikki Partanen
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Auttavat kädet monessa mukana

Saako olla, kahvia...

26.4.2013 oli päivä Aune Sipan muistojen ketjussa, jolloin otettiin esille kunniamerkit, istuttiin Sisarpäivän juhlassa, vaihdettiin pari sanaa
Tasavallan presidentin puolison Jenni Haukion kanssa ja muisteltiin lottakomennusta Ahvenanmaalle. Kuvituskuvat Aune Sipan albumeista.

Suurella sydämellä
Valtakunnallisilla Sisarpäivillä Jyväskylässä kunnioitettiin ja
muistettiin naisten toimintaa sodan aikana. Juhlapuheissa korostui
naisten vastuu sodan ja sodan jälkeisen jälleenrakentamisen aikana. Aino Suholan juhlapuheesta jäi mieliin mm. näitä lauseenpätkiä ” hyvä elämä on yksinkertaista... rakkaus ja ruisleipä riittää...
meillä on yhteinen työ, me olemme vapaat... meillä on oma lippu,
oma laulu... mistä pitää kiinni!
Suomen Sotaveteraaniliiton Naisjärjestö vietti Jyväskylässä kahdettakymmenettä
toista Sisarpäiväänsä ja 45vuotisjuhlaansa. Tilaisuuteen
oli saapunut runsaasti vieraita
ympäri Suomen. Heidän joukossaan oli 98-vuotias Aune
Sippa.
Jatkosodan alussa kesäkuussa 1941 Suomi oli uudelleen miehittänyt Ahvenanmaan. Merialueille ja väylille
oli laskettu suojamiinoja.
Vuonna 1942 Suomen laivasto taisteli ennen kaikkea
neuvostoliittolaisia sukellusveneitä vastaan. Neuvostoliitto lähetti sukellusvenettä
Itämerelle, Saaristomerelle
ja Pohjanlahdelle estääkseen

Suomen kauppamerenkulun.
Suomalaiset pinta-alukset,
sukellusveneet ja lentokoneet
osallistuivat sukellusveneiden
torjuntaan. Näissä olosuhteissa nuori 27-vuotias Aune
Sippa toimi ollen mukana
käynnistämässä uusia ruokahuoltopisteitä Ahvenanmaan
saaristossa. Ruokahuoltopisteissä toimi yleensä viisi lottaa, joista osa oli ruotsin vapaaehtoisia. Ruokatarvikkeet
tilattiin Ruotsista ja hyvän
lisän ruokatarjontaan saatiin
sotilaiden tuomista kaloista.
Kalaruokia tehtiin usein.
Kun oli saatu yksi ruokahuoltopiste valmiiksi ja käyttöön, alkoi pian seuraavan
valmistelu uuteen paikkaan.

MPK:n Keski-Suomen ja
Pirkanmaan Koulutus- ja tukiyksiköiden Kevät-Halli tapahtuman yhteydessä järjestettiin 27-28.4 viikonlopun
mittaisena koulutustapahtumana Intti tutuksi naisille Hallin varuskunnassa. Kurssille oli
hakeutunut 15 nuorta naista
ympäri Suomen. Kurssilaisista
osa oli menossa vapaaehtoiseen
palveluksen, toiset harkitsivat
vielä hakeutumistaan. Koulutuksessa annettiin tietoa naisille varusmiespalveluksesta,
Puolustusvoimain toiminnasta
ja vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä. Kurssin johtaja

toiminut Tiina Ronkainen
totesi, että kurssilaiset otettiin hyvin vastaan ja he saivat
ystävällistä huomiota muiden
Kevät-Halliin osallistuneiden keskuudessa. Kurssin
kouluttajina toimivat reservin kersantti Heta Veijola ja
reservin alikersantti Mikko
Tenhunen. Kurssivääpelinä
oli Anita Korhonen ja kurssin
varajohtaja Sisko Virtanen.
Kurssipalautteessa
eniten toivottiin kurssin olevan
kolmipäiväinen, johon voisi
sisältyä majoitus kasarmilla
ja aamutoimien kokeminen.
Fyysiset rasitukset eivät pe-

Näiden paikkojen valmistelumatkoille kuljettiin joitakin
kertoja “munanpuolikkaan
muotoisella veneellä” muistelee Aune. – Niistä veneistä en
tykännyt yhtään!
Lottakomennuksella hän
myös tutustui tulevaan miehensä Rannikkolaivastossa
päällikkönä toimineeseen
Gunnar Smedsiin (myöhemmin Sippa). Jatkosodan
jälkeen Aune tuli Jyväskylään
tuuraamaan koulujen keittäjiä ja siitä sitten työ jatkui
kotitalousopettajana vuosikymmenet. Perhe kasvoi ja
tekemistä riitti.
Tuttavuuteni Aunen ystävänä on vasta tuore. Sen
käsityksen olen saanut, että
hän on toiminut Suurella sydämellä koko elämänsä. Nyt
kun voimat alkavat olla vähissä, hän edelleen huolehtii
muista ja ottaa topakasti kantaa asioihin Aunemaisesti.
Mitäpä sanotte näistä:

– Naisten pitää hankkia oma
ammatti ja harrastuksia!
– Pitää olla tapahtumarikas
elämä, mitä sitten vanhana
muistella, kun ei näe eikä pysty
kunnolla liikkumaan.

– Joka päivä pitää voimistella ja hyvä on syödä kaurapuuroa!
– Jokaisella pitää olla joku
hyväntekeväisyysprojekti, vanhanakin – se pitää virkeänä!
Tapaamisissa puhumista riittää ja mikä parasta me ei puhuta kovin usein sairauksista.
Keskustelut polveilevat eletyssä
elämässä ja nykypäivässä. Nyt
keskustellaan Jämsä Jukolan suunnistustapahtuman muonituskurssista ja kuinka kalastaa
pohjaongella isot keittokalat.
Toivottavasti päästään kesällä
myös kalaretkelle!
– Eila Keinonen

Lähde jatkosodan
osalta www.veteraaniperinne.ﬁ

Maanpuolustusnaiset olivat
aktiivisesti mukana Sisarpäivän, Aseveli-illan ja Valtakunnallisen veteraanipäivän
taustajärjestelyissä. Molempina päivinä katoimme pöytiä ja osallistuimme tarjoiluun. Itse tapahtumissa oli
lisäksi vapaaehtoisia naisia,
jotka toimivat juhlaan tulleiden veteraanien saattajina ja
seuralaisina.
– Kovasti me oltiin mukana aamuvarhaisesta ilta myöhään ja mielenkiintoista oli.
Joku maanpuolustusnaisista
pääsi tarjoilemaan kahvia
herra presidentillekin ja hänen puolisolleen, totesi tarjoilutehtävissä mukana ollut
Tarja Maukonen.
Tarjoiluvaiheessa meidät oli
jaettu ryhmiin, kussakin ryh-

mässä oli kahdesta kolmeen
sotapoikaa Tikkakoskelta.
Olimme myös heidän tuki ja
turva.
Presidentin puolison Jenni Haukion Sisarpäivässä
pitämän juhlapuheen loppusanoihin on hyvä yhtyä:
– Kiitos, että te teitte meille
isänmaan, jonka sinivalkoinen
lippu voi vapaana hulmuta
kaikkialla maailmassa. Kiitos,
että itseänne säästelemättä teitte meille kauneista kauneimman
isänmaan. Teidän voimastanne
on Suomi rakennettu ja teidän
esimerkkiänne noudattaen me
rakennamme sitä myös tulevaisuudessa.
Nämä sanat olkoon kannustimena meille nykynaisille!

Hattu-jotos

18.-19.5.2013

Hattu-jotoksen yksi tehtävä oli tehdä joukkueelle oma hattu.
Parolan Panssariprikaati ja
Hattulan alue tarjosi oivalliset
puitteet 24. maanpuolustusnaisten jotokseen. Hattu-jotoksessa kisaisi 44 joukkuetta.
Keski-Suomesta tapahtumaan
osallistui neljä joukkuetta.
Reitit olivat vaihtelevia polveillen Hattulan harjuilla ja männikkökankailla, sekä panssariprikaatin ja kunnan keskustan

alueella. Sunnuntai rasteille
naisjoukko viiletti hattuineen
puolustusvoimain polkupyörillä. Rastipisteitä oli runsaasti ja
luonto oli kauneimmillaan. Tapahtuman järjestäjien toive onnistuneesta jotoksesta toteutui.
Kotiin tultiin hyvillä mielin,
yhtä kokemusta rikkaampana ja
ajatuksissa jo ensi vuoden jotos
Lahdessa.

Paljon Onnea!
Kevät-Hallissa naiset saivat tuntumaa svarusmiespalvelukseen.

lottaneet kurssilaisia ja niitä
olisi voinut olla jopa enemmänkin. Yhdessä palautteessa todettiin, että mukavaa oli
ollut pukea armeijan vaatteet
päälleen ja oppia marssimaan
oikealla tavalla. Keski-Suomen ja Pirkanmaan Koulutusja tukiyksiköiden keskinäinen

yhteistyö yhteisissä harjoituksissa on sujunut hyvin. Toivottavasti tämä yhteistyökuvio saa
jatkua tulevissa Intti tutuksi
naisille suunnatuissa koulutuksissa.
– Tiina Ronkainen

Maanpuolustustyötä naisjärjestöjen juttuja myös www.ksrespiirit.ﬁ -sivulla!

Onnea Maija Immonen, täyttäessäsi pyöreitä vuosia!
Aktiivijäsememme kannustus meille muillekin:
”Tehdään sydämellä ja hiljaisesti näitä vapaaehtoistöitä,
tuntuu että ollaan niin paljosta velkaa näille veteraaneille!”
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Ilmoittaudu kursseillemme osoiteessa www.mpk.fi
KOTU-yksikön päällikkö Kari Kilpeläinen, puh. 040 486 3254
Koulutuspäällikkö Riku Tenhunen, puh. 040 751 5233

	
  
	
  
	
  
	
  

KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA TUKIYKSIÖN KURSSITARJONTA HEINÄ-JOULUKUU 2013

Alla on osa Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikön kurssitarjottimesta elo-joulukuu 2013. Parhaiten pääset tutustumaan kursseihin osoitteessa
www.mpk.fi - Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu - Valitse alue-kohdasta Keski-Suomi - Hae. Nyt näet näkymässä ovat KSkotuyksikön kurssit,
joita plikkaamalla pääset ko kurssin etusivulle, sisältöön ja lisätietoihin. Sivuja päivitetään jatkuvasti.
Kurssien ajankohdat alla ovat osittain avoinna ja suunnitelmallisia, joten tarkista tarkka ajankohta sivuiltamme 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 pv:n yksikkö tekee päätöksen valinnastasi.
Mikäli sinut hyväksytään kurssille, saat siitä KSALTSTO:n lähettämän veh-kutsun ja kurssitiedotteen, et muuta ilmoitusta.
HUOM ! Mikäli ilmoitat KSALTSTO:lle tulevasi kurssille (=ilmoitat tulosi veh-kutsun B-osalla), muuta vahvistusta tai ilmoitusta et saa.
HUOM 2: Korvaavat kh-vrk:t saat sotilaallista valmiutta palvelevilla kursseilla vain silloin, kun olet itse kirjautunut kurssille MPK:n
tietojenhallintajärjestelmässä ns. pysyvänä käyttäjänä.
1. Puolustusvoimien tilaama koulutus (veh)
KURSSIN AJANKOHTA

KURSSI

PAIKKA

12.-13.10.2013

Pioneeri- ja suojleutaidot (2-tason kurssi)

Keuruu

26.-27.10.2013

Pimeätoimintakurssi

Keuruu

26.-27.10.2013

PHRL:n VAP-henkilöstön kurssi

Tikkakoski

29.11.-1.12.2013

Reserviläisjohtaja 2

Tikkakoski

2.-4.8.2013

Faitterit-soittokunnan kurssi

Tikkakoski

9.-10.8.2013

K-S maanpuolustusjuhlan tukikurssi ja kalustonäyttely

Keuruu

9.-11.8.2013

Kohteensuojaaminen 2-kurssi

Konnevesi

31.8.2013

Kohteen suojaus 1 ja taistelijan testiammunta

Kivijärvi

31.8.-1.9.2013

Ammunnan peruskurssin ammuntapäivät

Tikkakoski

1.-30.9.2013

Ammunnan peruskurssi (ILMASK:n varusmiehet)

Tikkakoski

7.-8.9.2013

Taktinen pistooli II

Keuruu

7.9.2013

Komendantin Cup 2/2013

Tikkakoski

14.9.2013

Polkupyörämarssi

21.-22.9.2013

Taktinen kivääri II

Tikkakoski

28.29.9.2013

SRTL:n tukipuhelinpäivystäjän kurssi

Tikkakoski

28.9.2013

Puolustusvoimien B-ajolupakurssi

Tikkakoski

MY

myytävänä puolustusvoimien
käytöstä poistamaa ja
hylkäämää materiaalia:

aVOinna:
ti–pe 10–17
la 10–14

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

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

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

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

2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

Tikkakoski

-

O.K. AUTO OY
www.okauto.fi

• www.vaihtoautot.net

Saarijärvi

4.-6.10.2013

HF-radioliikenneharjoitus

Tikkakoski

12.-13.10.2013

SRTL:auhanturvaajat vertaisina-projektin mielenterv. ensiapu 1

Tikkakoski

12.-13.10.2013

Kurssinjohtajakurssi (taso 2)

Tikkakoski

16.10.2013

KSKOTU-yksikön koulutus- ja suunnittelutilaisuus 3/2013

Tikkakoski

7.-8.11.2013

SRTL: Vertaistukeen perustuva jälkikotiutustilaisuus YKSV 1, 21-22 Tikkakoski

9.11.2013

Komendantin Cup 3/2013

Tikkakoski

21.-24.11.2013

TURVALLISUUSPOLITIIKAN ERIKOISKURSSI 47

Tikkakoski

31.11.-1.12.2013

SRTL: Vertaistukeen perustuva jälkikotiutustilaisuus (Libanon)

Tikkakoski

12.12.2013

MPK:n ja KSKOTU-yksikön 20-vuotisjuhlapäivän vietto

Tikkakoski

3. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU)
VARTU-koulutukseen kuuluvat kurssit ovat kevätkautena kohdennettuja ensisijaisesti tilaajilleen (oppilaitokset, viljelijät, muut)
2.-4.8.2013

SRTL:n kesäpäivät

Tikkakoski

17.-18.8.2013

Järvialue reserviläisen voimavarana

Keuruu

22.-23.8.2013

Opiskelijan ryhmäytymiskurssi (Norssin oppilaat)

Tikkakoski

28.-29.9.2013

VAPEPA-pimeäetsintäkurssi

Tikkakoski

1.9.-30.10.2013

Taloyhtiön turvakurssi

Muurame

1.- 10.10.2013

Enakoovan ajon kurssi

Lievestuore

20.-21.9.2013

Opiskelijan turvakurssi

Äänekoski

1.-31.10.2013

Kodin turvallisuus ikääntyville henkilöille

Tikkakoski

1.-31.10.2013

Konneveden kunnan varautuminen

Konnevesi

9.-10.10.2013

VSS-kurssi

Keuruu

19.10-10.11.2013

Järjestyksenvalvojan kurssi

Tikkakoski

29.6.2013

Wilma-markkinat

Viitasaari

6.-7.7.2013

Konnevesi-päivät

Konnevesi

6.12.2013

Itsenäisyyspäivän tapahtumat eri paikkaunnilla

4. Muu koulutus ja tapahtumat

www.savotta.fi
www.savottastore.fi

PIRKANMAAN

LEHTIPAINO OY

va
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Ahjokatu 12, Jyväskylä
Puh. 020 792 4400
Ma–pe 9–17 (myymälä, huolto)
La 10–15 (myymälä)

www.nammo.com

www.midare.fi

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

MONIMERKKIKORJAAMO

Nordea Pankki Suomi Oyj

Viestinnän moniosaaja

Jyväskylä

K. BOROVKOFF KY

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

www.kopijyva.fi

• Painotuotteet
• Tekniset piirustukset
• Suurkuva- ja messutuotteet
• Mikrokuvaus
• Digitaalinen tallennus

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

Jyväskylä • Suolahti • Pieksämäki • Varkaus • Viitasaari

www.yrityskehitys.com
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”Isku
isänmaan asialla
vuodesta 1928.”
www.isku.fi

Jyväskylä, Sorastajantie 1

www.eratukku.fi

Protacon Group
Luotettavia palveluita
Pro planning is pro quality

www.protacon.com

Kuoppala Finland

Kangasvuoressa

UUSI

avaruuskylpylä &
Peurunka areena
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FAKTA
Tutkamieskilta ry on 40-vuotias
Killan toiminta-ajatuksena on tutkamieshengen, eli tutka-alan
henkilöiden yhteenkuuluvuuden ylläpi-täminen ja kehittäminen,
alan perinteiden ja maanpuolustustahdon vaaliminen sekä alan
koulutuksen tukeminen.
Tutkamieskilta on perustettu 7.11.1972 ja 40-vuotisjuhlia vietettiin Riihimäen perinteikkäällä upsee-rikerholla vuosipäivänä
viime vuoden marraskuussa. Kiltaan kuuluu noin 160 jäsentä,
joista noin puo-let on puolustusvoimista. Tutkamieskiltaan voi
liittyä kuka tahansa sähköteknillisellä alalla toimiva, toiminut tai
alaa harrastava hyvämaineinen Suomen kansalainen.
Tutkamieskillan kotipaikka on Riihimäki ja toiminta-alue on
Suomen valtakunnan alue. Tutkamies-kilta kuuluu Maanpuolustuskiltojen liittoon ja Etelä-Hämeen kiltapiiriin.
Aikaansaannoksia vuosien varrelta:
Sähköteknillisen Koulun stipendirahasto
Tutka-aiheisia seminaarisarjoja 1989, 1992, 1999
Museotutka Severin kunnostus 1989-1993,
tutka on Ilmatorjuntamuseossa Hyrylässä
Museotutka Irjan kunnostus 2005-2006,
tutka on Ilmatorjuntamuseossa Hyrylässä
Sähkötkoo 50 -historiikki 1998 (Heikki E Heinonen)
Tutkan taipaleelta 2011 (Heikki E Heinonen)
Killan sihteerin yhteystiedot:
Tutkamieskilta r.y.
c/o Jukka Kaleva
Lylytie 11
11120 Riihimäki

VRRVY-tutkan valvontakeskuksen näyttölaitteet.

Tutka 70 vuotta

Tikkakoskella juhlittiin 4.4.2013
Tutkamieskilta ry järjesti yhteistyössä Puolustusvoimien, veljeskiltojen ja Keski-Suomen Ilmailumuseon kanssa Suomen 70-vuotisen
tutkataipaleen johdosta juhlatilaisuuden Tikkakoskella 4.4.2013.
Tapahtuman järjestämiseksi
tehtiin päätökset syksyllä 2012 ja
nopean suunnittelun jälkeen Tikkakosken tapahtuma esiteltiin Ilmavoimien esikunnan esikuntapäällikölle prkenrl Kari Salmelle. Suunni-telma hyväksyttiin ja tapahtuma
liitettiin ilmavoimien vuoden 2013
toimintasuunnitelmaan. Näin saatiin asiallisesti sovittua puolustusvoimien resurssien käyttö mm. kalustoesittelyyn ja muuhun paikalli-seen tukeen. Varsinainen tukeva
joukko-osasto oli Ilmasotakoulu,
jota Ilmavoimien Materiaalilaitos
täydensi.

Killan koti Riihimäellä
Tutkamieskillan koti on Riihimäellä toiminut Sähköteknillinen
Koulu. Puolustusvoimien rakennemuutoksiin liittyen sähköteknillisen alan koulutus on vähentynyt
ja suunnattu uudelleen, jonka seura-uksena Sähköteknillinen Koulu

Näyttölaite M85 ja Ari järvinen.

lakkautettiin jo 2003. Sen jälkeen
sähköteknillisen alan koulutusta on
annettu Riihimäellä Viestikoulussa
sekä Ilmasotakoulussa Tikkakoskella, jonne myös ilmatorjunnan
koulutus siirtyi 2000-luvun lopulla.
Edellä mainituilla perusteilla
on luonnollista, että Ilmasotakoulu
on nykyään sopivin paikka tarjoamaan tällaiselle tilaisuudelle raamit. Paikkakunnan valintaan vaikutti myös se, että Keski-Suomen
Ilmailumuseo tarjosi erinomaisen
ympäristön vastaanotolle ja kalustoesittelylle. Onhan museon kokoelmissa myös viesti- ja sähköteknillisen alan materiaalia ja kalustoa
koottu edustavaksi näyttelykokonai-suudeksi, joten kylmänsodan
veteraaneillakin riitti muisteltavaa
autenttisten laitteiden äärellä.
Tapahtuman aloittaneen päiväjuhlan avasivat Tutkamieskillan
puheenjohtaja Heikki Marttila ja
Ilmavoimien esikunnan esikuntapäällikkö prikaatinkenraali Kari
Salmi, joka omassa avauksessaan
viittasi niin historiaan kuin visioi tulevaisuutta. Insinöörieverstiluutnantti Olli Klemola Puolustusvoimien Tiedustelukeskuksesta niin ikään ammensi historiasta
juhlapuheessaan, mutta etupäässä

Teksti: Ari Järvinen Kuvat: Kari Löfgren

puhe käsitteli tutka-alan nykyisyyttä hieman laajemminkin ja etenkin
sille kouluttautumista.

Tutka-alan vaikuttajia
palkittiin
Juhlapuheen jälkeen palkittiin
kiltalaisista Risto Korhonen, Timo
Hahtola ja Heikki E. Heinonen ja
muista Perttu Peitsara ja Ahti Lappi. He kaikki ovat kunnostautuneet
tutka-aiheisten kirjojen tai kirjoitusten laatijoina, josta heille suuri kiitos. Etenkin kiltaveli Heikki
E. Heinonen on rikastuttanut useiden tutkatietämystä varsinaisten
opintojen lisäksi lukuisten kirjojen
kautta.
Valitettavasti yksikään tutkaa
Suomeen tuoneista veteraaneista ei
päässyt paikalle, mutta yksi tervehdys heiltä saatiin.
”Tervehdys
tutkamieskillalle
syntymävuoden (1943) alkuvaiheilta Heiligenseen tutkakoulutusta
Berliinissä ja Kotkan It-rykmentin
tutkatoimintaa hoitaneelta veteraanilta.
Walter Breitenstein
Res. Kapteeni”

Thales-Raytheon Systems.

Historiaosuus
Esitelmäosuudessa tutkan historiasta Suomessa kertoi insinööri
Pekka Meuronen Tutkamieskillasta. Viimeiset kaksi esitelmää käsittelivät tutkan nykypäivää ja tulevaisuutta. Ilmapuolustuksen nykytutkista ja järjestelmäkokonaisuudesta esitelmöi yliluutnantti Aaro
Malila Ilmavoimien esikunnan johtamisjärjestelmäosastolta ja tutkan
tulevaisuuden näkymistä tekniikan
tohtori Jukka Ruoskanen Puolustusvoimien Teknillisestä Tutkimuslaitoksesta.
Mielenkiintoisten esitelmien
jälkeen kahvit nautittiin vilkkaan
keskustelun soristessa osallistujien
keskuudessa. Lyhyen siirtymän jälkeen oli Keski-Suomen Ilmailumuseon pihalla sopivasti aikaa tutustua esillä olevaan nykykalustoon,
josta näytille oli saatu lähivalvontatutka (LÄVA), maalinosoitustutka (MOSTKA 87M) ja aivan tuliterä keskivalvontatutka, KEVA2010,
joka oli aiemman lehdistötilaisuuden jälkeen ensimmäistä kertaa
esillä yleisölle. Tapahtumaan liittyen museoon oli koko päivän vapaa
pääsy ja melko mukavasti yleisöä
olikin käynyt.

Tutkamieskillan puheenjohtaja Heikki Marttila ja Irja-tutka.

Vastaanotto museolla
Museon johtaja Kai Mecklin
kertoi lyhyesti ja napakasti museon
toiminnasta ja toivotti vieraat tervetulleiksi. Tapahtumien tukijoille,
Cas-sidian, SAAB ja Thales-Raytheon (Yrjö Pirilä Oy), varattujen
tervehdysten jälkeen noin 90 osal-

Irja-tutkat olivat sodan jälkeen koulutuskäytössä
Suomessa aina 1950-luvulle saakka.

listujaa nautti museon näyttelystä ja paikallisen Leijona Cateringin loihtimasta tarjoilusta vilkkaan
keskinäisen keskustelun lomassa.
Onnistunut tilaisuus huomioitiin
myös Keskisuomalaisessa, jonka
etukäteisjutun perusteella tapahtuma sai mainosta melko laajalti ja
kiltatyömme lisää seuraavan päivän lehdessä olleen jutun ansiosta.

