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Keski-Suomen Maanpuolustaja

PÄÄKIRJOITUS
Palkitsemisen huumassa!
Tapahtumatäyteinen ja kaunis kesä on jäänyt muistojen joukkoon. Alkava syksy on ollut piirilehden
kannalta iloisen yllätyksekäs. Keski-Suomen Maanpuolustaja palkittiin vuoden piirilehtenä. Sananvapauden patsas otettiin vastaan nöyrin ja kiitollisin mielin
toisen kerran lehden historian aikana Keski-Suomeen.
Päätoimittajan jakkaralla istuvana huomionosoitus
laittoi pohtimaan, että mitä oikeastaan on tapahtunut.
Kun kaksi vuotta sitten tulin valituksi tämän lehden päätoimittajaksi, toteutin lehden tekemisessä melkoisen uudistuksen. Siirryimme nykyaikaan niin, että
ryhdyin itse taittamaan lehteä ja tuottamaan kirjapainolle valmiin painoaineiston. Toinen muutos oli, että
halusin sitouttaa piirien tiedotustoimikunnan toimintaan mukaan siten, että ajoittaisimme kokouksemme
tarkastelemaan ennakoivasti lehden kokonaisuutta
useamman silmäparin voimin ennen lehden painamista. Myös lehden ulkoasuun ja graafiseen ilmeeseen
tehtiin radikaali muutos samassa yhteydessä. Toimintatavan muutos mahdollisti myös sen, että kaikki toimintavuoden aikana ilmestyvät lehdet saattoi pitää
yhtä aikaa ”toimituksessa auki”. Myös maakunnan
alueella toimiville maanpuolustusnaisille löytyi pian
tilaa kokonainen sivu toiminnan esittelyyn. Epäileviä
kommenttejakin kuulin siinä vaiheessa tyyliin, että
”mitähän tuostakin tulee”. Tällainen on aivan normaalia muutosprosesseissa, mutta tietenkin uudistusten tielle lähteneenä, ajattelin nöyrästi, että on kuunneltava herkästi kaikkea palautetta. Usko uudistusten
onnistumiseen velloi kuitenkin voimakkaana tunteena
sisälläni.
Kesäkuussa 2012 ilmestyneen lehden jälkeen sähköpostiini oli tullut professori Erkki Laatikaisen viesti: ”Ilo oli lukea Keski-Suomen Maanpuolustajaa.
Se on varmasti yksi parhaita julkaistuja numeroita.
Oli asiaa, oli maakuntaa, oli henkeä, oli ajankohtaisuutta. Ja oli komeasti ilmoituksia”. Eikä tässä vielä
kaikki. Syyskuussa 2012 ilmestyneen lehden jälkeen
lokakuussa sähköpostistani sain lukea seuraavaa: ”Oli
taas elämys lukea Keski-Suomen Maanpuolustajaa,
niin journalistisen kiinnostavuuden ja toteutuksen
näkökulmasta kuin silmäillä moderneina hohkaavia
ilmoitussivuja. Komea oli jälki. Maanpuolustuksen
sanoma meni eteenpäin monikärkisenä. Kiitos päätoimittaja Tapiolle ja herpaantumattomalle markkinoijalle Veijolle. Ihailen jaksamistanne ja taitojanne. Te olette upea parivaljakko”.
Mieleni herkistyy vieläkin tästä viestistä, koska
seuraava viesti oli suru-uutinen. Professori Erkki Laatikainen oli kuollut.
On rehellisesti myönnettävä, että kun niin pitkän
uran Suomen sanomalehtijournalismin huipulla työskennellyt Keskisuomalaisen emerituspäätoimittaja
lausui tällaisia kommentteja piirilehdestämme, niin
olo oli viestin vastaanottamishetkellä vähintäänkin
mykistynyt. Me harrastelijat olimme saaneet tällaisen
palautelatauksen. Kun tähän lisätään vielä äskettäinen
valinta vuoden piirilehdeksi, niin on päätoimittajankin vihdoin uskottava, että olemme yhteistyön voimin
lehden teossamme onnistuneet.
Lehden tekeminen on moniulotteinen yhteispeli eikä millään tavoin vain päätoimittajan oma show.
Professori Erkki Laatikaisen mainitsemat ”moderneina hohkaavat ilmoitussivut” ovat lehden tukikomppania. Ilman tätä tukea lehden tekeminen ei olisi mahdollista. Toimituksen puolesta haluan esittää teille
- arvoisat mainostajamme - parhaat kiitokset tuestanne ja uskostanne maakunnallisen vapaaehtoista maanpuolustusta edustavan piirilehden tarpeellisuuteen.
Ilmoitushankkija Veijo Mononen ja tiedotustoimikunnan puheenjohtaja Hannu Karjalainen ansaitsevat
päätoimittajan lähimpinä yhteistoimintakumppaneina
myös roppakaupalla kiitoksia innostavasta, kannusta-

vasta ja peräänantamattomasta hengestä, jonka olen
kahden vuoden aikana aistinut ja käytännön työssä
myös kokenut.
Piirien yhteinen tiedotustoimikunta on tämän lyhyen ajan kuluessa myös kiitoksensa ansainnut. Monia hyviä havaintoja, niin oikaistuja kirjoitusvirheitä
kuin myös taittoteknisesti parempia ratkaisuja, olemme osanneet ohjata uuteen suuntaan ennen lehden
painoon lähettämistä. Pirkanmaan Lehtipaino Oy on
sitten ammattitaitoisesti hoitanut lehden ”maaliin”.
Tämä hyvän olon tunne voi nyt kestää vähän aikaa,
mutta emme saa unohtaa sitä, että journalismin on
ulotuttava koko ajan tulevaisuuteen.
Lähitulevaisuuden näen päätoimittajana niin, että
Keski-Suomen Maanpuolustajan on oltava valmiina kertomaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen olotilasta ja nimenomaan reserviläisten ajankohtaisista
tuntemuksista ja toiminnasta. Tavoitteeni on, että tulevien vuosien aikana saamme piirilehdessä esiteltyä
jokaisen reserviupseeripiirin ja reserviläispiirin jäsenyhdistyksen toimintaa tavalla taikka toisella. Esitän
haasteen reservipiirien jäsenyhdistyksille siitä, että
missä järjestyksessä tätä tavoitetta ryhdytään toteuttamaan. Kaikki reserviläisten tekemät paikalliset toiminnot ovat yhtä arvokkaita, joten julkaisujärjestyksestä syntynee aito kilpailu – näin oletan. Mikä yhdistys saakaan seuraavassa lehdessä sivun tai jopa aukeaman toimintansa esille tuomiseen? Päätoimittajana lupaan olla aina apuna jutun tekoon liittyvissä asioissa.
Keski-Suomen Maanpuolustaja tulee seuraamaan
hyvin herkällä korvalla lähiaikoina myös sitä, miten
puolustusvoimat vastaavat vaativaan haasteeseensa
yhteydenpidosta reserviläiskenttään tilanteessa jossa
joukko-osastoja lakkautetaan, ampumarata-alueista
luovutaan ja kertausharjoituksia vähennetään. Etäisyydet lähimpiin joukko-osastoihin kasvavat. Meillä
Keski-Suomessa paineet kohdistuvat Ilmasotakouluun maakunnnan ainoana joukko-osastona vuodesta
2015 alkaen. Mittavien Ilmavoimia koskevien muutosten toteuttajana sillä on oma haasteensa osoittaa
aikaa myös vahvan maanpuolustustahdon omaavalle
maakunnan reserviläisjoukolle. Millä tavoin reserviläiset voivat jatkossa tukeutua esimerkiksi Luonetjärven varuskunnan ampumaratoihin kun Ilmasotakoulun harjoitusten läpivientitarpeet on ensin kirjattu toimintakalenteriin?
Kenttäarmeijamme reserviin sijoitetuilla on edelleen aito halu kehittää taitojaan johtamisessa, toimimisessa omassa sodanajan joukossa, ampumataidossa
ja suunnistuksessa. Nämä ovat niitä perusasioita, joiden edes välttävällä tasolla pitäminen edellyttää säännöllistä harjoittelua. Suunnistus on ainut taito, jota voi
harrastaa lähes missä vaan. Se ei vaadi rajattua aluetta.
Olen vakuuttunut siitä, että reserviläisen sotilastaitojen uskottava ylläpito edellyttää myös puolustusvoimilta muutakin kuin sen, että kerran vuodessa
kuulemme alueellisessa maanpuolustusjuhlassamme
vakuutteluja siitä, että reserviläiset saavat uudessa
maavoimien taistelutavassa uusia, haasteellisempia
ja vaativampia tehtäviä. Reserviläisten taitojen ylläpitoon tarvitaan sopivien etäisyyksien ulottuvilla olevia
ampumarata- ja harjoitusalueolosuhteita, missä erilaisia ammuntoja ja muita harjoituksia voidaan toteuttaa turvallisesti. Näiden harjoitusten toteuttaminen ei
ole tähtitiedettä, ne eivät vaadi sähköisiä tietojärjestelmiä vaan toimintaan käyttökelpoisen alueen, jolle
ei vahingossa marjastajat voi eksyä. Keski-Suomessa tähän tulee tarjoamaan oivan mahdollisuuden nyt
suunnittelutyön vaiheeseen edennyt Keuruun ampumaurheilukeskushanke. Se toteutuu, mikäli keskitämme kaikki voimavarat hallitusti siihen suuntaan kuin
hankkeen alkuvaiheessa mukana olevat tahot ovat jo
ensiaskeleensa piirtäneet.
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KOLUMNI
Ampumaurheilu – urheiluako?
Kun seuraa ampumaurheilun ja yleensä ammunnan
harrastuksen ahdinkoa, ei voi olla välttymättä ajatukselta; ”paistattelu kansainvälisten ampumaurheilukilpailujen mitalistien kakkukahvilla maistuu makealle,
mutta siellä pidetyn juhlapuheen takuu päättyy, kun
juhlapaikan ulko-oven saranat lakkaavat narisemasta”.
Ei ole ilmestynyt ampuma-areenoita tai muita harjoittelupaikkoja, joilla mahdollistettaisiin noiden tulevaisuuden mitalistien rakentaminen saati tavallisten harrastajien tarpeet rentoutumiseen hyvän harrastuksen
parissa. Päinvastoin - ampumarataverkko harvenee uhkaavaa tahtia ja vauhti tuntuu kiihtyvän. Suomessa on
ollut yli 2000 ampumarataa, joista on tänä päivänä jäljellä enää noin 700. Uusi ampumaratalaki on tekeillä
ja sen luonnoksessa mainitaan ”vähäinen ampumarata” – voisiko tulkinta olla sellainen, että metsästysseurojen ja riistanhoitoyhdistysten pienet radat selviävät
kevyemmällä lupamenettelyllä – jää nähtäväksi. Joka
tapauksessa suunta on kohti suurempia ja monipuolisempia ampumaratoja tai -urheilukeskuksia, mutta niitä pieniäkin tarvitaan sen kattavan ampumarataverkon
ylläpitämiseksi.
Meneillään oleva puolustusvoimauudistus vaikuttaa
myös monen ammunnan harrastajan mahdollisuuksiin
harjoitella siihen suunnitellussa ympäristössä. Erityisesti reserviläiset ja urheiluampujat ovat tässä kärsijöinä. Keski-Suomessa lopetetaan Hallin ja Keuruun
varuskuntien ampumaradat, minkä lisäksi myös moni
yksityinen ampumarata Keski-Suomessa on supistanut toimintaa tai lopettanut kokonaan ympäristöviranomaisten päätösten ja kuntien kaavoituspolitiikan
vuoksi.
Hailakkaa vihreätä tosin vilkkuu Keuruulla, missä paikalliset ammuntaa harrastavat yhdistykset ovat
käyneet vastaiskuun Pioneerirykmentin ampumaratojen säilyttämiseksi. Hankkeen työnimi on ”Keuruun
Ampumaurheilukeskus”, jonka visio toteutuessaan
toisi Keuruulle Suomen monipuolisimman harrastuspaikan. Suunniteltu hanke turvaisi urheiluampujien,
reserviläisten ja metsästäjien harjoittelumahdollisuudet turvallisessa - lakien ja asetusten mukaisessa - ympäristössä. Osana hanketta on tarkoitus luoda mahdollisuus myös jousiammunnan harjoitteluun sisätiloissa.
Hanke ottaa huomioon myös vammaisurheilun tarpeet
kehittämällä tiloja esteettömiksi. Hankkeen esiselvitys
on menossa ja Keski-Suomen ELY -keskus myönsi sille 80.000 euroa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Esiselvitykseen liittyvät ympäristö- ja
melututkimukset toteuttaa Ramboll Finland Oy, joka
voitti käydyn tarjouskilpailun. Hanke itse laatii mm
kannattavuuslaskelmat sekä toimintaan ja infraan liittyvät kartoitukset.
Ampumaurheilukeskuksen toiminta on tarkoitus
käynnistää vuoden 2015 alussa ja sen rakentamiseen
on arvioitu kuluvan noin 10 vuotta ja 5-10 miljoonaa

euroa. Tavoitetilassa se muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:
a.
Ampumaradat mahdollistavat urheiluampujien, metsästäjien ja reserviläisten harjoittelun ja radoilla voidaan järjestää kansainvälisen tason kilpailuja. Ratojen perustan muodostavat Pioneerirykmentin
nykyiset ampumaradat. Tavoitetilassa on noin 15-20
rataa. Lisäksi maastoliikuntakeskukseen suunnitellaan
jousiampujille maastoammuntarata.
b.
Sisäampumarata käsittää 50 m ja 25 m radat ruutiaseille, ilma-aseradan 10 m, simulaattoriavusteisen harjoittelun sekä jousiammuntaradat. Radat on
tarkoitus rakentaa Pioneerirykmentin kuntotalon tiloihin. Nykyiset liikuntatilat säilytetään, jolloin tila on
monikäyttöinen.
c.
Majoitus- ja huoltotilat mahdollistavat jopa
250 urheilijan majoittumisen. Kokonaisuus käsittää
myös opetus- ja varastotiloja. Tilat on tarkoitus kehittää rykmentin kasarmista.
Kaikista tiloista on tarkoitus kehittää esteettömät,
jolloin ne soveltuvat myös vammaisurheilijoiden käyttöön. Hankkeessa pyritään luomaan myös puitteet
huippu-urheilulle.
Jokainen selvänäkijähän huomaa heti, että Keuruulla on nyt karannut mopo käsistä – eihän tuommoisia rahamääriä kannata syytää moiseen hankkeeseen.
Konkurssikypsä ajatus – kuoliaaksinaurattajat on pantu asialle. Näin taikuritkin lähtivät asiaa pohtimaan ja
sen vuoksi hankkeesta on rakennettu riittävän suuri
– ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittava raha tulee ulkoa tulevien asiakkaiden mukana. Jos ammunnan harrastajat tuovat 60% käyttäjistä, niin tilojen monipuolisuus tuo sen lopun – eli yhteensä 120%. Edullinen
majoitus hyvine huolto- ja opetustiloineen sekä omat
ja Keuruun muut liikuntapaikat mahdollistavat hyvin
monipuolisten turnausten ja tapahtumien järjestämisen. Eikä ole kaukaa haettu, että ampumahiihtäjät voitelevat huoltotiloissa aamulla sukset, heittävät aseen ja
eväsrepun selkään… pieni lämmittelyhiihto ja ollaankin yhdessä Suomen upeimmista hiihtokeskuksista…
ja ei kun baanalle.
Hailakka vihreä aiemmassa tekstissä tarkoitti sitä,
että nyt vasta selvitetään onko hanke toteuttamiskelpoinen. Tammikuun lopussa 2014 näemme hankkeen
tulokset, joten vielä vähän aikaa joudumme olemaan
pienessä jännityksessä.
Siihen asti ei kun mitä mainiointa ruskan ja
alkutalven aikaa!
Otso Heikkinen
Kirjoittaja on eläkeläinen ja työurien pidentämisaikeiden ahdistamana myös metsäyrittäjä.
(Vinkki: Kannattaa sijoittaa maahan, sillä sen valmistus on lopetettu).

Hyvää syksyn aikaa kaikille lukijoillemme!
Päätoimittaja Tapio Paappanen
Viereinen kuva:
Terveiset myös elokuisesta Siiranmäestä Karjalan kannakselta! Yhdeksännen kerran olen sotaveteraani Pekka Viinikan kanssa kertonut Keuruun Lukion oppilaiden historian
kurssin aikana kesän 1944 tapahtumista. Tällä tavoin olemme siirtäneet veteraanien perintöä nykyisille sukupolville.
Yhdeksän vuoden aikana yhteensä 350:lle 15-17-vuotiaalle
lukion oppilaalle.

Koillis-pohjoinen on ampumaradan oikea suunta. Hankejohtaja Otso Heikkinen näyttää yhtä
tulevan ampumaurheilukeskuksen kivääriradoista Keuruulla.
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Piirien verkkosivut:
www.ksrespiirit.fi
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Teuvo Honkamäki ja Juhani Pessinen
nostivat lipun.
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Kilpailun johtaja Jarmo Siltanen (vas.) ja aamuerien ampujat kuuntelevat Otso Heikkisen avaussanoja.

Uusi Suomen ennätys
palvelusammunnan
SM-kisoissa Keuruulla

Palvelusammunnan SM-kilpailut toteutettiin Keski-Suomen reservipiirien järjestämänä Pioneerirykmentin ampumaradalla Keuruulla 13.7. Kilpailuun osallistui yli 70 ampujaa. Kilpailun johtajana toimi Jarmo Siltanen Jyväskylän reserviupseereista. Hyvä ampumasää kilpailun alussa siivitti kilpailijat huippusuorituksiin. PA 2–ammunnassa Mika Lehtinen Etelä-Pohjanmaalta passitti Jukka Junttilan Lahdessa vuonna 2010 ampuman Suomen
ennätyksen 171 pistettä historian kirjoihin. Uusi ennätys kirjataan nyt lukemin 173 pistettä.

Reservipiirien
mestaruuskilpailu toimi
harjoituksena
Järjestelykoneisto aloitti työnsä edellisenä iltana johtamalla palvelusammuntojen Keski-Suomen
reservipiirien mestaruuskilpailut.
Aurinkoinen iltapuhde tarjosi ampujille miellyttävät olosuhteet tulosten tekoon. Yleismestaruuden
voitti alikersantti Mika Karala
Tikkakosken reserviläisistä tuloksella 443 (PA1 98, PA2 159, PA3
97, PA4 89). Muut lajien mestarit
olivat ylikersantti Vesa Hänninen
PA1:ssä 98 p, kersantti Hannu Piippanen PA2:ssa 163 p, alikersantti
Jami Siukola PA3:ssa 99 p ja majuri Raimo Ranta PA4:ssä 94 p.
Piiritason kilpailun johtaminen
oli toimitsijoille hyvä kenraaliharjoitus seuraavan päivän järjestelyjä silmällä pitäen. Saatiin hiottua
niitä lukemattomia pieniä yksityiskohtia, joita tällaisten kilpailujen
läpivienti järjestäjältä edellyttää.
On testattava tulospalveluohjelmia,
tarkistettava eräluetteloita, laadittava tuloskortteja ampujille, tarkistettava taulujen lukumääriä jne.
Tässä vain muutama käytännön

toimenpide mainittuna. Piiriemme
toimijoilla on pitkä kokemus kilpailujen järjestämisestä ja oli hyvä
nähdä, että osaamisen perinne jatkuu. Tällä tavoin ydinjoukolla säilyy tuntuma valtakunnallisen tason
kilpailujen järjestämiseen
.

Lipunnostolla aloitettiin

Kilpailupäivä aloitettiin kokoamalla ampujat kolmiriviin ja suoritettiin juhlallinen lipunnosto.
Kilpailun avasi everstiluutnantti
Otso Heikkinen, joka avaussanoissaan toivotti ampujat tervetulleiksi Keuruulle kilpailemaan rehdissä
hengessä palvelusaseilla. Puheensa
yhteydessä hän mainitsi hankkeesta, jolla tähdätään ampumaurheilukeskuksen saamiseen Keuruulle ja
Pioneerirykmentiltä vapautuvien
tilojen hyödyntämiseen ko. keskuksen käyttöön. Hanke on saanut suunnittelurahan, jolla tehdään
suunnitelma tulevan syksyn aikana. Suunnitteluhankkeessa ovat
mukana Keuruun Seudun Ampujat ry, Keurusseudun reserviupseerit, Keuruun Seudun reserviläiset,
Haapamäen Reserviupseerikerho,
Haapamäen Seudun reserviläiset,
Keuruun Jousi ja Keuruun Riistanhoitoyhdistys. Yhdistysten kesken

on sovittu, että hankkeen hallinnon
ja rahaliikenteen hoitaa Keuruun
seudun Ampujat ry, jonka puheenjohtajana Otso Heikkinen parhaillaan toimii. Suunnittelu vaatii kovasti työtä em. yhdistyksiltä ja paljon asiantuntija-apua. Hankkeella
on hyvät mahdollisuudet toteutua
aikanaan ja näin saataisiin minimoitua sitä tappiota, mikä syntyy,
kun Pioneerirykmentti lopettaa toimintansa Keuruulla vuoden 2014
lopussa.

ResUL:n terveiset
Reserviläisurheiluliiton varapuheenjohtaja Marko Patrakka toivotti kilpailijoille hyvää menestystä ”paras voittakoon” periaatteella. Hän toivoi tunnetason hallintaa
kilpailun aikana niin, että rehelliset
ampumasuoritukset olisivat pääasia jokaisella kilpailijalla. Lajin
kehittäminen ja siihen tähtäävät
ideat voi kilpailun jälkeen lähettää
ResUL:lle. Patrakan mukaan ideoita tuntuu olevan ja ne edustavat hyvin laaja-alaista kirjoa. Seitsemän
vuotta on menty samoilla säännöillä ja tulevana syksynä on tarkoitus
tehdä sääntöihin muutoksia. Lajin
kehittäminen ja saaminen entistä
useamman reserviläisen harrastukseksi on liiton tavoite.

Mietteet kilpailun jälkeen
ResUL:n
varapuheenjohtaja
Marko Patrakka oli tyytyväinen
mies kilpailun jälkeen. Ampumatulokset olivat korkeatasoisia. Järjestäjien kilpailukoneisto toimi hyvin ja hän antoi keskisuomalaisille
toimitsijoille ison kiitoksen. ”On
hyvä, että näille kilpailuille löytyy
järjestäjiä”, totesi Patrakka.
Ampujat ja ampujien varusteet
kehittyvät koko ajan ja myös lajia on kehitettävä. Nyt on menty
Raimo Ranta erinomaisesti onnistuneen PA4 ammunnan jälkeen.
Tulos 94 pistettä toi tullessann piirin mestaruuden ja SM-hopeaa.

samoilla ”nuoteilla” riittävän pitkä aika ja hänen mielestään kokemukset on nyt käsiteltävä ja tulevan syksyn aikana tehtävä joitakin sääntömuutoksia. Hän ei vielä
ryhtynyt ennakoimaan minkälaisia
muutoksia tehdään, mutta ehkäpä
ammunnan johtamisessa käytettävien komentojen yksinkertaistamista on harkittava niin, että saadaan kilpailutapahtumien tyhjäkäyntiajat mahdollisimman pieneksi. Kilpailuun tullaan ampumaan ja
näin ollen esim. valmistautumisaikojen pituuksia on syytä miettiä lyhyemmiksi.

Tyylinäytteet kiväärillä ja pistoolilla.
Alakuvassa vänrikki Santeri Vääriskoski Keuruulta.

Keuruulla käydystä kilpailusta Marko Patrakka kirjasi muistiin
havainnon ammunnan johtajien
äänenkäytöstä. ”Komentojen pitää
kuulua ampujille”, totesi Patrakka.
Henkilö, joka ammuntaa johtaa,
saa käyttää komentaessaan reilusti
ääntään. Kilpailijat ovat tottuneet
komentoihin ja toimivat sen mukaan suorituksen aikana. Komentojen kuuluvuuden varmistamiseen
pitää kiinnittää kaikissa ampumakilpailuissa erityinen huomio.

Oliko viimeinen kerta?

Ensimmäiset tuloslistat kiinnostivat kovasti.

Tämän tasoisten kilpailujen järjestäminen on vaakalaudalla Keski-Suomessa
Pioneerirykmentin
toiminnan loppuessa vuonna 2014.
Jää nähtäväksi pystyykö KeskiSuomen reservipiirit enää koskaan
järjestämään alueellaan SM-tason
ampumakilpailuja jos Keuruulta
ampumaradat poistuvat käytöstä.
Isommat ampumaurheilutapahtumat tulevat näkemään päivänvalon Keuruulla ja Keski-Suomessa
tulevaisuudessakin jos vaan ampumaurheilukeskushanke etenee
suunnitteluasteelta käytännön toteutukseen.

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

Keski-Suomen reserviupseeripiirin puheenjohtaja Santeri Heinonen jakoi palkinnot Keuruun varuskuntakerholla.
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TULOKSIA PALVELUSASEIDEN SM 2013-KILPAILUSTA
LOPPUTULOKSET
1. Kers

Tomi Junnila HELRES 1		

450

2. Korpr

Veikko Palomäki

SAT

450

3. Stm

Ilpo Palovaara

P-Po 1

448

1. Korpr

Veikko Palomäki

SAT

100 (6 x napa)

2. Tkm

Mika Väisänen

P-Po 1

100 (5 x napa)

3. Korpr

Mika Salovaara

PIR

100 (4 x napa)

PA 1

Joukkueet:
1. Pohjois-Pohjanmaa 1

298

Ilpo Palovaara 99, Tero-Antti Pitkänen 99, Mika Väisänen 100
2. Pirkanmaa 1

297			

Mika Saarela 98, Mika Salovaara 100, Pilvi Salovaara 99, Aamo Kauppi 97

Aarre Karja antoi ohjeita ampujille.

3. Helsingin reservipiiri 1

Mika Lehtinen

PA 2

173 pisteen mies

296

Juha Ylinen 98, Kilwa Ärölä 99, Tomi Junnila 99, Jani Rantanen 98
1. Jääk

Mika Lehtinen

E-Po

173 (uusi SE)

2. Kers

Tomi Junnila		

HELRES 1

170

3. Korpr

Veikko Palomäki

SAT

168

Vilskettä kilpailutoimistossa. Hannu Piippanen keskellä odottaa vastauksia kisakoneiston Oskari Kettiseltä (oik.).

Joukkueet:
1. Helsingin reservipiiri 1

493

Juha Ylinen 161, Kilwa Ärölä 162, Tomi Junnila 170, Jani Rantanen 159
2. Keski-Suomi 1

482

Vesa Hänninen 148, Mika Karala 159, Hannu Piippanen 159, Oskari Kettinen

Iältään uuden PA2-ammunnan Suomen ennätyksen haltija on 37 vuotta. Hän
on koulutukseltaan yhdyskuntainsinööri ja työskentelee suunnittelijana Ramboll
Finland Oy:ssä. Varusmiespalveluksen Mika Lehtinen suoritti vuonna 1997 Oulun Hiukkavaarassa. – Ammuntaan ei armeijan käynnillä ollut vaikutusta, toteaa
Lehtinen. Hän palveli lääkintämiehenä silloin.

160
3. Pohjois-Pohjanmaa 1

480

Ilpo Palovaara 167, Tero-Antti Pitkänen 153, Mika Väisänen 160
PA 3
1. Kers

Tomi Junnila		

HELRES 1

2. Korpr

Mika Salovaara

PIR

100 (6 x napa)
99 (7 x napa)

Ammuntakärpänen puraisi vuonna 2005, kun Harri Ylönen Virroilta kertoi
SRA- ja Practical-ammunnasta. - Meitä oli kolme miestä, jotka ilmoittautuivat
saman tien ensimmäiselle turvallisen ampujan kurssille. Sen jälkeen harrastus
sai aimo annoksen lisää vauhtia. Ammuttiin paljon SRA- ja Practical-kilpaluja.
Mika Lehtinen kuuluu tällä hetkellä jäsenenä Ilmajoen reserviläisiin.

3. Alik

Sami Viitanen

E-HÄ

99 (5 x napa)

Palvelusammunnan kilpailut ovat kovasti miellyttäneet ennätysmiestä ja menestystäkin on tullut. Vuonna 2007 hän voitti PA1:n ja tuli toiseksi PA2:ssa.
Vuonna 2008 Mika Lehtinen ampui hopeaa SRA-ammunnassa Rovaniemellä.
Kysyttäessä miten ennätysmies harjoittelee, tulee hätkähdyttävä vastaus: ”Tällä hetkellä en harjoittele ollenkaan!” Kotipiirissä pieni jälkikasvu pitää miehen
tiiviisti kotona. Myös kotipiirissä toteutettavat rakennushankkeet vievät nyt niin
paljon aikaa, että Lehtinen keskittyy vain kilpailemaan.

3. Pohjois-Pohjanmaa 1

Keuruulla järjestetystä palvelusaseiden SM-kilpailusta Mika Lehtisellä oli
vain hyvää sanottavaa. Erityiskiitokset hän kohdistaa kilpailun järjestelykoneistolle. Samoin sään haltijat olivat ampujille suosiollisia varsinkin kilpailupäivän
aamuna.
Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

Ilpo Palovaara 84, Tero-Antti Pitkänen 90, Mika Väisänen 89

Joukkueet:
1. Pirkanmaa 1

292

Samppa Astikainen 96, Atte Salonen 96, Juha Hautamäki 98, Olli Seppälä 98
2. Helsingin reservipiiri 1

291

Juha Ylinen 91, Kilwa Ärölä 98, Tomi Junnila 100, Jani Rantanen 93
289

Ilpo Palovaara 98, Tero-Antti Pitkänen 95, Mika Väisänen 96
PA 4
1. Kers

Panu Rautiainen

KAI

95

2. Maj

Raimo Ranta		

K-SU 4

94

3. Alik

Jukka Väänänen

HELRES 2

92
Sääntörikkomuksen varjo hyvän kilpailun päätteeksi

Joukkueet:
1. Pohjois-Pohjanmaa 1
2. Keski-Suomi 4

Joukkueita pohditaan. Oskari Kettinen (vas.) kirjaa ilmoituksia järjestelmään. Teuvo Honkamäki, Antti Mustonen ja Santeri Väärikoski pohtivat yhdistystensä edustajia ammuntoihin.

263
261

Tulosluettelo meni uusiksi heti palkintojen jaon jälkeen. Kilpailuorganisaatiolle kerrottiin ampujan tekemästä sääntörikkeestä, jossa hän oli laittanut aseensa lippaaseen useamman patruunan kuin mitä kyseisessä tilanteessa sääntöjen
mukaan sallitaan. Asiaa on tutkittu ja selvitysten käsittely jatkuu ResUL:ssa. Kilpa-ammunta on perinteisesti toiminut
vuosikymmeniä rehellisellä pohjalla. Jos ei itse kykene tunnustamaan virhettään niin kaveripiiristä löytyy rehellisiä,

Saku Liehu 84, Santeri Heinonen 83, Kari Löfgren 67, Raimo Ranta 94

jotka kokevat velvollisuudekseen ilmoittaa kilpailun järjestäjälle havaituista virheistä. Hyvä näin. Epärehellisin keinoin

3. Pirkanmaa 1

saavutettu mestaruus ei maistu hyvältä. Toivottavasti jatkossa reserviläiset pystyvät tulevissa kilpailuissa välttämään

261

Samppa Astikainen 89, Mika Salovaara 69, Mika Saarela 83, Olli Seppälä 89

tietoisesti tehdyt sääntörikkomukset. Kunnioitetaan yhdessä rehtiä, rehellistä ja paras voittakoon-periaatetta.
Päätoimittaja Tapio Paappanen

Tyttönä Syvärille ja
miehen kainalossa takaisin
Karstulassa Pääjärven mäellä syntynyt ja Viitasaarelle sotien jälkeen juurtunut Anja Moisio (90 v) käväisi
vilkaisemassa reserviläisten osastoa Viitasaaren Wilmamarkkinoilla. Vietettiin varttitunnin mittainen jutustelutuokio ja tarina lähti liikkeelle 17-vuotiaasta tytöstä, joka
lähti Syvärille Pidman alueelle lotta-tehtäviin vuonna
1941. Rohkea veto sen ikäiseltä nuorelta. Matka kohteeseen piti sisällään myös useita jännitysmomentteja, joista
suunnistaminen oikeaan kohteeseen ei ollut ainoa. Tehtävät Syvärin alueella vaihtelivat sisältäen muonitusta ja
lääkintää sekä toimintaa kenttäsairaalassa.
Kotiseudullaan Karstulassa Anja Moisio kuului pikkulottiin ja sai ensimmäisen lottapukunsa jo 10-vuotiaana.
Pikkulotat olivat mukana useiden iltamien järjestelyissä
Karstulan suojalla. Kouluajaltaan Anja muistaa Söyrinkinimisen opettajan. Hän oli hyvin isänmaallinen ja istutti
oppilaisiinsa omaa maata kunnioittavan asenteen.
Kovat sotakokemukset päättyivät Anja Moision kannalta hyvin onnellisesti. Kun Syväriltä lähdettiin vuonna
1944 pois, oli kainalossa Niilo-niminen mies, josta tuli
Anjan pitkäaikainen aviopuoliso. Sodan jälkeistä elämää jatkettiin maatilalla Viitasaarella. Anja Moisio toimi
maatalon emäntänä 40 vuotta ja miehensä hoiti paikkakunnan apteekkia.
Anja Moisio on ollut Viitasaaren sotaveteraanien jäsen
yhdistyksen olemassaoloajan ja on jäsenenä edelleen.
Hän totesi, että niin kovia joutui silloin Syvärillä näkemään ja kokemaan, että myöhemmän elämän varrella
eteen tulleet vaikeudet ovat olleet niiden rinnalla helppoja.
Iloinen ja myönteinen elämänasenne on ollut kantava
voima ja pitkän iän salaisuus. Tässä meille nuoremmille
jälleen kerran annos elämän viisautta.
Anja Moisio lähti 17-vuotiaana lotaksi Syvärille.
Elämäänsä tyytyväinen rouva piipahti reservipiirien osastolla.

Milla Rossi piirien
esittelyosaston
edustalla kertomassa reserviläisten
toiminnasta (ylh.).
Kuntonyrkeilijöiden
poseeraus (kesk.).
Pienet judokat
vääntävät (oik.).
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Turvallisuuspolitiikan
huippuopetusta tarjolla

5
MPK hakee Länsi-Suomen maanpuolustuspiiriin,
Keski-Suomeen Jyväskylään

KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN
PÄÄLLIKKÖÄ
Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö on piiripäällikön
alainen tulosvastuullinen johtaja. Edellytyksenä
kokemusta koulutuksen ja talouden suunnittelusta,
toteutuksesta ja johtamisesta. Työsuhde alkaa 1.1.2014.
Tehtävä on 5 vuoden määräaikainen.
Lue ilmoitus kokonaisuudessaan verkkosivuilta www.mpk.fi

KOTU-päällikön tehtävä haettavana
Kuluneen kauden pohdintoja
Toiminnan syyskausi on pikkuhiljaa alkanut
kiihtyen. Toki sydänkesänkin aikana oli muutamia markkinoita ja tapahtumia, missä KSkotuyksikkö oli mukana. Varsinainen toiminta alkoi Suomen rauhanturvaajien kesäpäivien merkeissä Tikkakoskella ja Keski-Suomen maanpuolustusjuhlan tukikurssilla Keuruulla.
Tukikurssille saatiin 86 henkilöä mukaan parin kolmen muistutusviestin jälkeen. Aikaansaatiin kunniavartiot, Suomen lipun lippuvartio, veteraanien lippulinna (32 lippua) ja maanpuolustusjärjestöjen lippulinna (24 lippua),
kalustonäyttelyn järjestelyt ja johtaminen sekä
maanpuolustusjärjestöjen esittelypisteiden rakentaminen ja toiminta niissä.
Varustaminen tapahtui Pioneerirykmentin
erinomaisella tuella. Ilmoittautumisvelvoite
ja varustaminen PIONR:ssä oli koitua muutamille ylipääsemättömäksi esteeksi ja jokunen
tosiasiassa jäikin portin ulkopuolelle myöhäisherännäisyytensä vuoksi. Muutamat eivät millään miellä sitä, että kasarmialueelle pääsyä
varten tarvitaan hyvissä ajoin ennakkoilmoittautuminen. Henkilöillä oli toki ennakkotietoa
kurssista, mutta kun kesälomat ja muut kiireet
estivät ennakoinnin, tulikin koko maanpuolustusjuhla puskista. Ennakkoilmoittautumista ei
aina valitettavasti mielletä hyvänä perustapana
järjestäjiä kohtaan. Ennakkoon on saatava ruoka-, materiaali-, majoitustila- yms tiedot varauksia varten. Me kaikkihan osaamme pyytää

ennakkoilmoitukset mm perhejuhliimme, kun
itse olemme maksumiehinä ja järjestäjinä. Ei
siis ole sama tuleeko 20 vai 50 henkilöä. Pyydän siis ryhtiliikettä tämän asian saamiseksi
kuntoon.

vaikutuksia MPK:n toimintaan ja koko maanpuolustuskenttään. Eli nyt rauhassa odottamaan päätöstä ja sen vaikutuksia ja sitten hihat
käärien uusien haasteiden eteen.

Toinen merkittävä havainto oli tiedon kulkuongelmat. Monissa kurssipalautteissa kiiteltiin
hyvää ennakkotiedottamista, toisissa palautteissa taas tiedon puutetta moitittiin. Ihmettelen kovasti negatiivista palautetta, koska kaikki sähköpostin piirissä olleet eli lähes kaikki
kurssilaiset saivat hyvissä ajoin seikkaperäisen
tiedotteen aikatauluineen ! Olisiko jäänyt lukematta, muuta syytä en ymmärrä. Ja olihan kurssista muistutus aikoinaan myös tässä lehdessä
lisätieto-osoitteineen.

TURPO 47-kurssille

Joka tapauksessa parhaat kiitokset mukana
olleille, saitte aikaan näyttävät kokonaisuudet,
jotka ehdottomasti kuuluvat maanpuolustusjuhlaamme.
Ensi vuonna maanpuolustusjuhla on Kannonkoskella lauantaina 9.8. ja sinne pääsee ilmoittautumaan MPK:n tietojärjestelmässä jo
tämän vuoden joulukuussa.

PV-uudistuksen päätöksiä
odotellessa
Pv:n johto on ilmoittanut avaavansa paikallispuolustuskonseptin tarkemmin syksyllä.
Mielenkiinnolla odotan ensisijaisesti paikallispuolustuskonseptin lopullista julkaisua ja sen

Muistathan, että TURVALLISUUSPOLITIIKAN ERIKOISKURSSI 47 järjestetään
Tikkakoskella 21.-24.11.2013. Siihen kannattaa osallistua, saat kattavan kokonaismaanpuolustuksellisen ja turvallisuuspoliittisen tietopaketin.

Paikka vapautuu
Olen ilmoittanut jättäväni tehtäväni 1.1.2014
lukien. Tehtävään liittyvä työpaikkailmoitus on
tuossa vieressä. Ole rohkea ja hae tehtävää, siinä pääset monissa asioissa avainpaikoille ja toteuttamaan sekä itseäsi että laajan kentän toiveita. Annan mielelläni lisätietoja tehtävästä.
Turvallista syksyä!
Kari Kilpeläinen
KSkotuyksikön päällikkö

TURVALLISUUSPOLITIIKAN
ERIKOISKURSSI NRO 47
21. – 24.11.2013
Kurssipaikka on Ilmasotakoulu, Tikkakoski.
Kurssin järjestää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK)
Keski-Suomen Koulutus- ja tukiyksikkö (KSkotuyksikkö).
Kurssi on avoin kaikille kansalaisille.
Neljä päivää kestävän kurssin aikana syvennetään kurssilaisten tietämystä
turvallisuuspolitiikasta.
Kurssilaisille selvitetään toteutetut viranomaistoimenpiteet turvallisuuden
lisäämiseksi ja tulevaisuuden näkymät, yhteiskunnan rakenteet osana
turvallisuuspolitiikkaa, kansainvälisyys ja sen heijasteet turvallisuuspolitiikkaan sekä yhteiskunnan varautuminen.
Kurssilla on turvallisuuspolitiikkaan liittyviä luentoja, keskustelua,
ryhmätöitä, tutustumisia paikallisiin kohteisiin.
Torstai-iltana tutustumisillanvietto varuskuntakerholla,
perjantaina tutustuminen paikalliseen yritykseen ja
lauantai-iltana kurssi-illallinen.
Kurssin pääluennoitsija on VTT, eversti evp Pekka Visuri.
Ilmoittautuminen kurssille 31.10.2013 mennessä.
Klikkaudu www.mpk.fi - sivulle ja valitse koulutuskalenteri,
Keski-Suomi ja sieltä yllä mainittu kurssi ja => kurssin tiedot ja
ilmoittautuminen.
Osallistumismaksu koko viikonlopusta on 140€.
Sisältää koulutuksen, majoituksen ja ruokailut kurssin aikana.

Keski-Suomen Reserviläispiiri ry suosittelee
jäsenistölleen oheista kurssia.
Rohkeasti ilmoittautumaan kurssille!
Jouko Hyppönen
Puheenjohtaja

Reserviläinen, saat kurssista neljä (4) korvaavaa
kertausharjoitusvuorokautta!
Lisätietoja kurssista antaa kurssinjohtaja KSkotuyksikön päällikkö
Kari Kilpeläinen, puh 040 486 3254, sähköposti kari.kilpelainen@mpk.fi

Reservipiirit Viitasaarella
Wilma-markkinoilla ”wilskettä”
Keski-Suomen reservipiirien toimintasuunnitelmiin
sijoitettiin tämän vuoden maakunnallinen esiintyminen
Viitasaaren Wilma-markkinoille 29.6. Auringon asento
aamulla kertoi sen, että päivästä tulee lämmin ja esittelyosastojen teltanpystytyksessä voi tulla pieni hiki. Osasto nousi ripeästi pystyyn paikkakunnan reserviupseerien
ja reserviläisten voimin. Äänekosken Ekoase-partio Harri
Jaakkolan johdolla pystytti oman osastonsa piirien esittelyteltan viereen.

Esittelyosaston kantavia voimia. Kari Löfgren tutkii piirilehteä 2/2013.
Vieressä Milla Rossi, Kauko Ikäheimonen, Lauri Myllynen ja Jonni Paananen.

Markkinat sisälsivät perinteisen kattauksen erilaisia toimintoja, joihin kuuluu neulamuikkujen paistamisen tuoksun seassa erilaisten harjojen, ”kihveleiden” ja taidokkaiden käsitöiden myyntiä. Paikkakunnan vapaaehtoiselta
pohjalta toimivat järjestöt olivat myös mukavasti esillä
kahvi- ja lettutarjoiluineen.

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

Taiteilua tangolla.

Eko-ase. Harri Jaakkola ja ltn res Pia
Järvinen neuvovat ampujaa.

Messukävijöitä oli tasaisena virtana päivän mittaan. Paikallinen arvio oli kuitenkin, että joskus aiemmin on ollut
enemmänkin väkeä liikkeellä. Lieneekö kesämökit kutsuneet osan ihmisistä jäämään tällä kertaa omille rannoille.
Tämä ei kuitenkaan menoa haitannut.
Reservipiirien osastolla käyneet muutamat nuoret olivat
kiinnostuneita jäsenyyksistä reserviläistoimintaan. Varusmiespalveluksen suorittaneita naisia kiinnosti kovasti missä
pääsisi ampumaan. Tähän Viitasaaren reserviläisten yhdistyksiä edustaneet avuliaat esittelijät tarjosivat omaa apuaan.
Jäsenyyslomakkeitakin päivän aikana täytettiin ja otettiin
vastaan.
Keski-Suomen reservipiireissä suunnitellaan jo tulevaa
vuotta. Maakunnassa näkyminen ja omista toiminnoista kertominen on tärkeä osa piirien toimintaa. Kansalaisten joukossa reserviläisten näkyminen on lähivuosina entistä tärkeämpää, koska maakunnastamme loppuu kahden puolustusvoimien joukko-osaston toiminta vuoden 2014 loppuun
mennessä. Messu- ja markkinaosaston pystyttäminen on pieni vaiva, mutta maastopukuisten reserviläisten paikallaolon
merkitys on suuri.

Maiju ja Maarit Minkkinen Äänekoskelta kurkistivat piirien telttaan.
Kauko Ikäheimonen on tyytyväinen jäsenyyden kiinnostuksesta oik.
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Veteraanien perinnön vaaliminen on
kotiseututyötä parhaimmillaan
Kirjeitä, muisteloita ja valokuviakin tarvitaan lisää. Propaganda-aineistoa naapurista ja meiltä
kaivataan, samoin kotirintaman
elämään liittyvää välineistöä ja
esineistöä. Näihin kaikkiin olisi
hyvä olla perustiedot sekä se ”Tarina”. Tarina tarkoittaa jokaiseen
esineeseen liittyvää lyhyttä historiaa (kuka tehnyt tai saanut, missä,
milloin, miksi, mitkä vaiheet jne).
Saarijärven museo valmistelee
”Saarijärviset sodassa” (ei virallinen nimi) -näyttelyä kesäksi 2015.
Näyttelyssä ovat esillä niin sotakuin kotirintama.

Tapa toimia

Veteraanipaaden laatta on paljastettu. Saarijärven Sotainvalidien edustaja Mauno Leppäaho (vas) ja
Saarijärven Sotaveteraanien edustaja Eino Lintunen (oik). Kunniavartiossa Saarijärven Reserviupseerikerhon luutnantti Tero Tamminen ja Saarijärven Reserviläisten korpraali Jesper Kristiansson (oik).
Olemme kiitollisia rintamalla ja
kotirintamalla toimineille sotasukupolvemme miehille ja naisille, jotka
uhrauksillaan ja työllään mahdollistavat elomme yhdessä maailman
parhaista maista. Muistamme heitä
juhlapuhein ja konkreettisin teoinkin. Velvollisuutemme on myös huolehtia siitä, että jälkipolvillemmekin
jää veteraanien henkinen ja aineellinen perintö.

Kotiseututyöhön kuuluvat olennaisena osana sota-ajat moninaisine
vaikutuksineen. Suomen Kotiseutuliittoon kuuluva Saarijärvi-Seura
vaalii myös sotiemme veteraanien
perintöä osana laajaa toimintakenttäänsä. Seuralla on tähän yhteistoimintaan erinomainen ”työkalu”,
kulttuuri- ja taideosastot sisältävä
upea Saarijärven museo, jonka seura
aikanaan perusti.

teen näkökulma otetaan huomioon.
Saarijärven museo on ”se yksi luukku”, minkä kautta halukkaat voivat
saada tietoa sotiemme veteraanien perinnöstä. Museon kotisivuilta
löytyy tietoja arkistoista, kirjoista,
muistomerkeistä, kokoelmista jne.
Esimerkkinä todetaan Keski-Suomen miehistä koostuvan JR50:n taipale Saarijärven museon kotisivuilla:

Valtakunnallisella tasolla Tammenlehvän Perinneliitto hoitaa ja
vaalii Suomen vuosina 1939-45
käymien sotien ja niiden veteraanien perinteitä. Tuohon liittoon kuuluu 23 yhteisöjäsentä, joista yhtenä
Suomen Kotiseutuliitto. Perinneliiton nimeämä perinneyhteyshenkilö
vastaa alueellisen tason toiminnasta
Keski-Suomessa. Paikallisen tason
toimintatapoja lienee lukuisia. Yksi
niistä on ”Saarijärven malli”.

Yhden luukun periaate

http://www.saarijarvi.fi/fi/palvelut/museo/ajankohtaista/?id=2916

Saarijärven museo hoitaa ja vaalii veteraanien perinteitä keräämällä
ja ylläpitämällä tietoja muistomerkeistä ja -laatoista, sankarihaudoista,
taistelupaikoista sekä taideteoksista.
Museo kartuttaa sota-aikoja käsittäviä kokoelmiaan, järjestää näyttelyitä sekä opastaa veteraanien jälkeensä jättämän henkisen ja aineellisen
aineiston säilyttämisessä. Myös tai-

Museon kokoelmia täydennetään
jatkuvasti, jotta ne pystyisivät kuvaamaan mahdollisimman todenmukaisesti tuota vaikeaa ajanjaksoa
seutukunnan ja erityisesti paikallisten henkilöiden näkökulmista. Kokoelmissa on liian vähän muun muassa puhdetöitä, sotataipaleen varusteita, aseita ja ns. matkamuistoja.

Saarijärvellä
kunnioitetaan
Isänmaansa ja kotiseutunsa puolesta taistelleiden ja toimineiden
miesten ja naisten tekoja. Sotiin
lähdön muistomerkki muistuttaa
siitä, että keskeisestäkin Suomesta oli lähdettävä torjumaan Neuvostoliiton hyökkäystä ensin Talvisodassa syksyllä 1939 ja sitten
Jatkosodassa kesällä 1941. Muistomerkki sijaitsee oivallisella paikalla, missä koululaisille on mahdollisuus kertoa heidän esi-isiensä
ja -äitiensä teoista. Sankarihauta-

viimeinen vuosipäivä

VUODEN PIONEERI
Kapteeni Mika Puronhaara
Pioneeri- ja suojelutarkastaja eversti Harri Kauppinen
palkitsi ”Vuoden pioneeri”-nimityksellä kapteeni Mika Puronhaaran Pioneerirykmentistä vuosipäiväjuhlallisuuksien
yhteydessä 26.7.2013
Vuosittain jaettavan tunnustuksen ulkoisena tunnusmerkkinä henkilö saa vuodeksi
haltuunsa Mannerheim-ristin
ritarien lahjoittaman ritarimaljan.

Kutsuvieraiden joukossa oli
paljon Pioneerirykmenttiä edeltäneissä joukoissa palvelleita henkilöitä. Myös Keski-Suomen Pioneeripataljoonan perustajia oli saapunut paikalle. He toivat vuonna
1967 joukon Korialta Keuruulle,
joka alkoi kehittämään uutta varuskuntaa Keuruulle. Sellaista ei

sotien jälkeen ollut vielä muualla
maassa tapahtunut.
Pioneerirykmentin komentaja everstiluutnantti Jouko Rauhala kertoi ajankohtaisia asioita siitä,
missä rykmentti nyt menee. Varusmiesten saapumiserien vahvuudet
ovat pienentyneet 300 miehen ja
naisen vahvuisiksi. Suurimmillaan
on oltu silloin kun saapumiserän
koko ylitti 500 henkilöä. Vuoden
2014 ensimmäisen ja samalla rykmenttiin otettavan viimeisen saapumiserän vahvuudeksi on suunniteltu 275.
Varusmiesten palvelusaikoihin
tehtiin vuoden 2013 alusta lukien
15 vrk:n vähennys ja palvelusaikojen pituudet ovat nyt 165, 255 ja
347 vuorokautta. Muutoksen keskellä elävä Pioneerirykmentti on
onnistunut pitämään varusmiespalveluksen keskeytysten määrän pienenä. Maavoimien joukko-osastojen palveluksen keskeytysprosentti
on 8 ja Pioneerirykmentissä vastaava luku on 4. Tämä kertoo siitä, että kouluttajat ovat onnistuneet

Saarijärven kaupunki nimesi kansallisena veteraanipäivänä
27.4. 2012 Veteraanipuiston ja
huolehtii sen ylläpidosta. Puistoon
voidaan sijoittaa sotiemme veteraanien saavutuksia kunnioittavia
muistomerkkejä ja taideteoksia.
Puisto sai heti ensimmäisenä
vuotenaan arvokkaan täydennyksen, kun maanpuolustusjärjestöt
sekä kaupungin ja seurakunnan
edustajat istuttivat paikallisen liikelaitoksen lahjoittaman Veteraanitammen puistoon 19.10.2012
symboloimaan isänmaallisuuden
ja sotiemme veteraanien arvojen
juurtumista Saarijärven maaperään.
Puolustusvoimien lippujuhlapäivänä 4.6.2013 Veteraanipuistossa paljastettiin Lanneveden
punagraniittinen Veteraanipaasi.
Saarijärven Sotaveteraanit lahjoittivat paaden laatan, missä on heidän viestinsä tuleville sukupolville: Itsenäinen Isänmaa – Yhteinen
asiamme.

omaisesti historiaamme. Ovathan
sotiemme veteraanit juuri noina
sodan vuosina 1939-1945 muodostaneet Suomen sodan ajan
puolustusvoimat kuten reservimme muodostaa sen nykyään.
Veteraanipuisto muistomerkkeineen tarjoaa mahdollisuuden
järjestää isänmaallisia tapahtumia. On suunniteltu, että Saarijärven Veteraanipuistossa Veteraanitammen ja Veteraanipaaden äärellä maanpuolustusjärjestöt järjestäisivät vuosittain juhlavan tilaisuuden, missä toteutettaisiin sotiemme veteraanien perintöä symboloivan ”viestikapulan” vaihto.
Sopiva ajankohta voisi olla toukokuun puolivälissä, jolloin koululaisilla olisi mahdollisuus olla
tilaisuudessa mukana.
Saarijärvi-Seura on päättänyt
lahjoittaa viestikapulan.
Teksti ja kuvat:
Hannu Luotola
Saarijärvi-Seuran puheenjohtaja
prikaatikenraali

Paaden paljastus puolustusvoimien lippujuhlapäivänä sopi erin-

Veteraanitammen muistolaatta ylhäällä ja veteraanitammi oikealla.

Pioneerirykmentin
Reilu sata kutsuvierasta ja lukuisa joukko varusmiesten omaisia
saapui Pioneerirykmenttiin perjantaina 26.7. Kaunis sää loi oman
hyvän tunnelmansa kun muisteltiin pioneerien tekemisiä 1900-luvun alussa I maailmansodan itärintamalla Schmardenin kylässä.
Tällöin jääkäreiksi Saksaan lähteneet suomalaiset, joista oli koottu
pioneerikomppania, kunnostautui
25.7.1916 taistelussa venäläisiä
vastaan. Tämä päivä on säilynyt
pioneeriaselajin vuosipäivänä siitä lähtien ja sitä vietetään kaikissa nykyisissä pioneerijoukoissa samaan aikaan. Päivään kuului myös
henkilökunnan palkitsemisia, kalustonäyttely, taistelunäytös ja yhteinen lounasruokailu.

usmaa muistuttaa jälkipolvia kaikkensa Isänmaalleen antaneista.

luomaan varusmiespalvelusta suorittaviin hyvän hengen puolustusvoimauudistuksen aiheuttamasta
paineesta huolimatta.

kaksi perusyksikköä, jotka hoitavat loppuvuoden aikana rykmentin
lakkauttamiseen liittyviä tehtäviä.
Pioneerirykmentin vaalimat
perinteet Herpmanin pojista ja
jääkäreistä lähtien siirtyvät uuden
Pioneerikoulun vastuulle Maasotakouluun Lappeenrantaan. Pioneeri-

rykmentin sysimusta leijonalippu
– Suomen vanhin joukko-osastolippu – palaa takaisin Pioneerikoulun lipuksi. Nykyisen Pioneeri- ja
Suojelukoulun perinteet siirretään
lepäämään Sotamuseoon. KeskiSuomen Pioneeripataljoonan lipulle etsitään sopivaa sijoituspaikkaa
Keuruulta.

Muutosprosessi näkyy tällä
hetkellä käytännön suoritteina materiaalin siirtoina huoltorykmenttien suuntaan. Yli 1000 kuormalavallista tavaraa on jo siirretty Keuruulta pois. Henkilöstötilanteessa
on vielä vajaa 30 henkilöä, joille ei
ole tehtävää tiedossa. Asian eteen
ponnistellaan koko ajan kuumeisesti etsien kunkin kannalta paras
mahdollinen ratkaisu.
Harjoitusalueen raivaus – ennallistaminen – on edennyt myös
koko ajan. 140 000 kg rautaromua
on alueelta saatu tähän mennessä
kerättyä pois. Kuusi raivaajaa työskentelee päivittäin alueella. Poistettavia linnoituslaitteita on alueella 3-5 km.
Vuonna 2014 kesäkuun 30.päivä
on Keski-Suomen Pioneeripataljoonan viimeinen päivä Keuruulla.
Sen jälkeen rykmentissä on jäljellä

Kutsuvieraita. Vasemmalla Keski-Suomen Pioneeriptaljoonan komentajana 1975-1981 toiminut evl evp Elja Puranen vaimoineen.
Martti Porvali, Kari Kilpeläinen ja majuri Ilkka Kaapro kuuntelevat
rykmentin komentajan ajankohtaiskatsausta.
Teksti ja kuvat: Tapio Paappanen
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Reserviläisten pioneeri- ja suojelujotos
Viimeisen kerran Keuruulla - Jesper Kristiansson voitti ammunnan
Valtakunnallinen pioneeri- ja suojelujotos toteutettiin Keuruulla Pioneerirykmentin tukemana 27.-28.7.2013. Keskisuomalaisittain saatiin
historian lehdille kirjattua hieno saavutus. Saarijärven joukkueessa kisaillut Jesper Kristiansson oli rynnäkkökivääriammunnan paras. Partion muut jäsenet olivat Timo Kuusela ja Olli Rosti. Kokonaiskilpailussa he sijoittuivat viidenneksi.
Jotoksen järjestelyistä kantoi
vastuun Keski-Suomen Pioneerikilta ry. Kilpailuun osallistui 15
partioita. Pohjoisimmat saapuivat
Oulusta ja eteläisimmät kisailijat
tulivat Helsingin seudulta. KeskiSuomesta kilpailuun osallistui kolme partiota. Hellelukemiin noussut
lämpötila maastossa toi mukanaan
omat haasteensa partioille, joilla oli
suhteellisen painava varustus kannettavanaan.
Kilpailussa edettiin neljän henkilön partioina. Ensimmäisenä päivänä ohjelmassa oli 16 erilaista tehtävärastia. Sen jälkeen yövyttiin
maasto-olosuhteissa ja toisen päivän aamuna herättiin klo 5 suunnistusosuudelle, joka sisälsi myös
muutamia tehtäviä. Rastien tunnuksina oli kirjaimia, joista muodostui lause. Tämä oli edellytyksenä uuden kartan saamiselle seuraavalle suunnistusosuudelle. Kilpailun maali oli Pioneerirykmentin
kuntotalon kentällä, jossa oli ns.
yleisörasti. Pitkän putkiraivaimen
kärki piti saada osumaan ämpäriin.

Taidot esiin
Kilpailussa mitattiin kunkin partion sotilastaitoja, joista mainittakoon erilaisten kranaattien tai ammusten osien tunnistus, joista oli
osattava raportoida oikein raivaajalle. Perinteistä raivaamista edusti
tehtävä piikkitutkaimella. Raivattavaan maastokohtaan oli järjestäjän
toimesta kätketty pari energiajuomatölkkiä. Jos tutkain puhkaisi tölkin, tuli paljon virhepisteitä. Vastaavasti jos partio löysi sen ehjänä,
partio sai juoda tölkillisen virkistävää energiajuomaa.
Pioneeriosaamista testattiin pohjamiina 87-94:n asentamisella. Oli

osattava säätää miinan elektroniikan asetukset niin, että se laukeaa
vasta seitsemännen yli ajavan ajoneuvon kohdalla. Muuta miinaosaamista testattiin niin, että sirotemiinoitteesta oli noudettava haavoittunut pois turvallisesti.
Rynnäkkökivääriammunta piti
sisällään taistelutilanteen, jossa
kolme partion jäsentä ampui metallisia kaatuvia maaleja annetun tilanteen mukaan. Yksi ampujista sai
tehdä suorituksensa polviasennosta. Partion johtajan eläytyminen tilanteeseen ja tulen johtaminen korostui tehtävän aikana.
Erilaisten kohteiden räjäyttäminen on pioneerien jokapäiväistä
leipää. Tehtäväosuudelle oli rasti,
jossa harjoitusvälineillä kerrattiin
puun, kiven ja kannon räjäyttämistä. Oikeilla räjähdysaineilla partiot
joutuivat toimimaan kun piti tuhota
räjähtämätön esine.
Taistelukaasujen vaikutusalueella toimiminen tuli partioille reitin
aikana vastaan. Samoin piti osata käsitellä vaikeasti haavoittunutta sotilasta valmistaen tilapäispaarit ja kertoen lääkintähenkilöstölle
oleelliset asiat potilaan tilasta.

Yhteistoimintaa ja
hoksottimia testattiin
huumoria unohtamatta
Jotkut rastit vaativat hyvää yhteistoimintaa partiolta. Tällainen
oli hiekkaa täynnä olevan kottikärryn työntäminen keskeneräisen
sillan yli ja apuvälineinä oli viisi lankun pätkää. Alla virtaavaan
”jokeen” ei saanut astua eikä pudottaa lankkuja. Jos niin kävi, niin
virhepisteiden tili kasvoi roimasti. Toinen yhteistoiminnan mittari

oli laatikko. Kolme partion jäsentä sai oikeuden suorittaa tehtävän.
Laatikkoon sai sivusta työnnettyä
kädet, mutta mitään näköyhteyttä
esineisiin ei ollut. Partion piti saada laatikossa koottua rynnäkkökivääri, käsikranaatti ja saippuarasia.
Oli osattava jakaa esineitä sopivasti kaverille ja vastaavasti oli osattava pyytää niitä esineitä itselleen
joihin näppituntuma oli. Näillä rasteilla toteutui kilpailun yksi tarkoitus. Se ei ole ryppyotsaista puurtamista vaan myös huumorin sävyttämiä kevennettyjä tehtäviä joukkoon aina mahtuu.

Huomionosoituksia
Kilpailun päätös- ja palkitsemistilaisuudessa luovutettiin Reserviläisliiton pronssinen ansiomitali
ratamestari Arto Jokiselle. KeskiSuomen Pioneerikillan standaarin
vastaanotti kilpailun johtajana toiminut killan puheenjohtaja kapteeni evp Markku Rapo.

Ensi vuonna Kajaaniin
Seuraava valtakunnallinen pioneeri- ja suojelujotos järjestetään
vuonna 2014 Kainuun Prikaatissa
Kajaanissa, jonne Pioneeriaselajiliiton puheenjohtaja Aimo Hattula
toivotti yhtä runsaslukuisen partiojoukon kilpailemaan hyvässä pioneerihengessä. Järjestelyjä siellä
tulee toteuttamaan Pohjan Pioneerikilta ry. Lopuksi hän kiitti KeskiSuomen Pioneerikiltaa hyvin sujuneesta kilpailusta. Rasteja oli helppo seurata ja tehtävät olivat mielenkiintoisia.

Helsinki-Mäntsälä alueelta koottu partio ”RUUTIUKOT”. Lähtökäskyä odotellaan.

FAKTA
KESKI-SUOMEN PIONEERIKILTA RY
Perustettu		 5.4.1975
Killassa jäseniä		
64
Puheenjohtaja 		
Markku Rapo, Haaratie 5, 42700 Keuruu
Sihteeri		
Juha Pelto, Pyynkuja 7, 42700 Keuruu
Keski-Suomen Pioneerikilta kuuluu Pioneeriaselajin liittoon (PAL) ja Maanpuolustuskiltojen liittoon.
Kilta vaalii pioneeriaselajin perinteitä ja seuraa myös aselajin kehittymistä.
Jäsenlehtenä on maan vanhin aselajilehti – HAKKU. Se iskee edelleen isänmaan puolesta.
Kilta järjestää jäsenilleen tutustumis- ja virkistysmatkoja reippaassa aselajihengessä.

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

Pirkanmaan partio kapteeni Petteri Mattila, yliluutnantti Tapio Kotipelto, vänrikki Janne Jylhä siirtävät kottikärryllisen hiekkaa keskeneräisen sillan yli apuvälineinään viisi lankun pätkää. Vänrikki Veera Vanhanen seuraa taustalla miten ”pojille” käy.

Saarijärveläisten partio kitkaketjutehtävän kimpussa.
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28. Keski-Suomen maanpuolustusjuhla Keuruulla
Oikealla:
Kunniavartiossa Jukka Seppälä ja
Veijo Naarajärvi.

Vasemmalla:
Suomen lipulle lippuvartion muodostivat Matti Kanko, Hannu ja Hermanni Kivi-Mannila. Keskellä majuri Ari
Heikkinen PIONR:n lippuvartion vanhempi luppu-upseeri.

Alhaalla:
Puolustusvoimien seppelpartio evl
Jouko Rauhala (oik.), evl Janne Oksanen ja teknikko Hannu Makkonen.
Taustalla Keuruun Kaupungin seppelpartio Timo Louna (vas.), Harri
Oksanen, Toivo Virkkunen ja Milla
Rautanen.

”Tästä ei sitten peräännytä”
Keski-Suomen 28. maanpuolustusjuhla alkoi lauantaina 10.8. Keuruulla seppeleiden laskulla vanhan kirkon
sankarihautausmaalla. Tämä oli toinen kerta kun maanpuolustusjuhlaa sen historian aikana vietettiin Keuruulla. Sotilaspastori Tommi Wihinen loi kenttähartaudessa katsauksen vuoteen 1944, jolloin Suomen itsenäisyys oli monta kertaa veitsen terällä.

”Tästä ei sitten peräännytä. Ei nimittäin voida. Siellä
ovat seuraavassa linjassa äitimme, siskomme, lapsemme ja vanhempamme, koko avoin Suomen sydän. Tähän
kuollaan. Minä olen tullut tänne kuolemaan. Juoksut on
juostu hyvät veljet. Nyt on aika taas olla suomalainen
maanpuolustaja. Jos tästä joku pakenee, minä olen itse
pidättämässä, näin on minun osani ja arpani”.
Tällä tavoin lausui eversti Kai Savonjousi, 10. Divisioonan komentaja eräällä Karjalan kannaksen niityllä
1944. Tämänkaltaisen urhoollisuuden ja uhrimielen hedelmistä tänäänkin saamme nauttia, kun siniristilippu
liehuu. Mutta hinta oli kova. Sen lipun säilyminen edellytti inhimillistä veriuhria. Se tuli ihmisiltä, jotka rakastivat maataan ja läheisiään, niin paljon, että olivat valmiita hyväksymään jopa kuoleman. Tai kukaties he tiesivät,
että kävi miten kävi, niin heillä on ikuinen elämä.

Vapahtaja sanoo: ”Minun käskyni on tämä: rakastakaa
toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta” (Joh.15: 12-13)
”Täman sankarihaudan maan mullissa lepää sotureita,
jotka tuota suurinta rakkautta kerran osoittivat. Heidän
palkkansa on meidän kunnioituksemme ja taivaan koti”.
Näin Sotilaspastori Wihinen päätti kenttähartauden, jonka jälkeen laskettiin veteraanien muistolle kaksi seppelettä.
Puolustusvoimien seppeleen laskivat everstiluutnantit
Janne Oksanen ja Jouko Rauhala sekä teknikko Hannu
Makkonen. Keuruun kaupungin seppeleen laskivat kaupunginjohtaja Timo Louna, veteraanien edustajana Toivo
Virkkunen ja kaupunginhallitusta edustaneet Milla Rautanen ja Harri Oksanen.

Tavoitteena taistelupioneeri

Yllä: Entisiä ja tulevia reserviläisiä opastaa Kari Löfgren reservipiirien osastolla.
Alla: Jogevan vieraat Marek Värk ja Mati Kuusvere keskustelussa Suomi-pojista
Aulis Pajusaaren ja Keuruun kaupunginjohtaja Timo Lounan (oik.) kanssa.
Taustalla Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksen Keski-Suomen osaston esittelytila.

Pioneeri Kasper Kalliokoski nautiskeli valalounaan vanhempiensa
Merja ja Timo Kalliokosken kanssa.
Keuruun maanpuolustusjuhlassa sotilasvalan vannonut hankasalmelainen, nykyisin Jyväskylässä asuva Kasper Kalliokoski söi ohimarssin jälkeen tyytyväisenä hernesoppaa vanhempiensa Merjan ja Timon kanssa.
- Ihan hyvin on mennyt, pyrin taistelupioneeriksi, puolen vuoden mieheksi. Mutta jos aukkiin valitaan, mikäs
siinä, sopii sekin, hän sanoi.
Kalliokosken mukaan puolen vuoden miehelläkin tulee riittämään kovaa palvelusta.
¬-Kyllä siinä saa telamiinoja kanniskella. Loppusotakin on samanlainen.
Varuskunnan lakkaaminen ei ole paljon puheenaiheeksi noussut.

Tekstit ja kuvat:
Tapio Paappanen
Hannu Karjalainen

-Kajaaniin minullakin oli jo paikka, mutta kutsunnoissa pyrin Keuruulle ja pääsin.
Isä Timo Kalliokoski kommentoi, ettei palveluspaikalla ole mitään merkitystä
-Moni on tyytyväinen kun pääsee kauemmaksi kotoa.
Minun aikanakin Hyrylään tultiin Rovaniemeltä saakka.
Nykyisin varuskunnista pelaavat ilmaiset lomakuljetukset, mutta moni kulkee omalla autolla.
-Ennen pääsi hyvin liftaamalla. joskus Tampereelta
Hankasalmelle nopeammin kuin linja-autolla, hän muisteli.
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Pioneerirykmentin sysimusta leijonalippu, veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen lippulinna olivat ryhdikkäinä valaparaatissa Keuruun urheilukentällä. Yleisö täytti kentän katsomon ja lukuisat sateenvarjot
avautuivat tilaisuuden aikana kentän laidoilla tihkusateen aikana. Tilaisuus keräsi yleisöä paikalle arviolta noin 2000 henkeä.

Kuullos pyhä vala - viimeisen kerran kesällä
Saapumiserä II/2013 ryhmittyi
paraatikatselmukseen Keuruun
keskusurheilukentälle. Taivaalta tihutti kevyesti sumuista vettä.
Tuntui siltä niin kuin taivaalliset
voimat olisivat tällä tavoin ottaneet osaa ”kyyneleiden merkeissä” tähän kesävalatapahtumaan,
mikä jäi Pioneerirykmentin viimeiseksi. Runsaslukuisen yleisön
joukossa pohdittiin haikeana sitä,
että eipä ole kohta enää poikia pizzerioissa ja kauppojen kassoilla.

Sukupolvelta toiselle
Kenttähartauden piti sotilaspastori Tommi Wihinen. Hän tarkasteli oivallisesti asioita, jotka voivat
ajan edetessä ja sukupolvien vaihtuessa jopa unohtua. Näin sotilaspastori Wihinen:
”On tiettyjä arvoja ja asioita,
joita emme voi enää pitää itsestäänselvinä. Niistä tulee keskustella ja niiden tärkeyttä täytyy osata
perustella. Jos oletamme nämä asiat, menetämme ne.
Yksi sukupolvi rakastaa kotia,
uskontoa ja isänmaata. Sitten tulee seuraava, joka ottaa nämä asiat itsestäänselvyytenä, eikä se juuri
puheissa kuulu. Tulee kolmas sukupolvi, joka ei enää edes tiedä mistä
on kysymys, vaikka se luulee tietävänsä. Ja neljännessä sukupolvessa ne asiat hylätään. Tämä kärjistetty kaava pätee tänään kirkkoon,
maanpuolustukseen ja moniin perinteisiin asioihin.
Tänään perinteiden äärellä kysynkin: Mihinkä näistä sukupolvista mieluiten kuuluisit? Sotilasvalassa sitoudutte nimittäin samoihin
asioihin kuin se ensimmäinen porukka, joka vajaa sata vuotta sitten käytti näitä lähes samoja valasanoja.

Yhä enemmän tartumme innolla
kaikkiin uusiin aatteisiin ja tapoihin, sillä moni luulee kaiken uuden
tarkoittavan edistystä - vanha ja
perinteikäs puolestaan tarkoittaa
taantumusta. Miksi minun pitäisi
ottaa vakavasti joku vanhan kansan perinne, aate tai usko Jumalaan ja syntien anteeksiantoon?
Lyhyt vastaus on: siksi, että ne
asiat jos mitkä ovat tulessa ja ajassa koeteltuja ja kestäviksi havaittuja. Me pidämme perinteet kunniassa, jotta jälkipolvet eivät olettaisi,
ja myöhemmin hylkäisi niitä arvoja
ja asioita, jotka ovat kansamme pelastaneet.”
Tässä painavaa sanomaa valaa
vannoneille nuorille naisille ja miehille, jotka suuntaavat katseensa tulevaisuuteen ja ovat vastuussa kansakuntamme kehityksestä tulevina
vuosina. Varmaan moni pohti tihkusateessa tätä omassa mielessään
ja asetti arvojansa tärkeysjärjestykseen. Kenttähartauden jälkeen
alokkaat vannoivat valansa Suomen vanhimman joukko-osastolipun - sysimustan leijonalipun - ollessa joukon edessä.
Valakaavan luki keuruulainen sotaveteraani Yrjö Tarvainen.
Sen jälkeen rykmentin komentaja
everstiluutnantti Jouko Rauhala nimitti alokkaat pioneereiksi ja suojelumiehiksi.

Kenraalilta painavia
sanoja
Pioneerirykmentin lakkautukseen otti kantaa Länsi-Suomen sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Pertti Salminen puheessaan
paraatikentällä. ”Ratkaisu kohdistuu rajusti Keuruulle, mikä on valitettavaa. Ratkaisevassa asemassa on kuitenkin puolustusvoimien
toimivuus kokonaisuutena. Alu-

eellinen puolustus ja ilmavoimat
ovat edelleen läsnä maakunnassa”,
sanoi Salminen. Hän toivoi maanpuolustushengen vahvistuvan kun
maavoimien uudet toimintamallit
tulevat tutuiksi kansalaisille. Tärkeää lähivuosien kannalta on se,
että uudistusten vaatimat resurssit
turvataan. ”Puolustusvoimien kehittämisen uhkana on, että asioita
tarkastellaan hallituskausittain. Se
laskisi motivaatiota ja tuloksia”,
totesi kenraali Salminen.

Sopiiko kvartaaliajattelu
puolustus- ja
turvallisuuspolitiikkaan?
Yrityselämään tullut kvartaalitalousajattelu sopii huonosti turvallisuuspoliittisiin asioihin ellei kvartaalikautena pidetä 25 vuoden ajanjaksoa. Asejärjestelmien kehityskaaret ovat pitkiä eikä niitä voida
poukkoilemalla vaihtaa siihen tahtiin kun tasavallan hallitukset vaihtuvat. Sama koskee muiden uudistusten toteutusta. Maavoimien
uudistettu taistelutapa ja siinä eri
aselajien yhteistoiminta ei hioudu
hallittavalle tasolle ilman kunnon
koulutusta. Sen vaatima rahoitus ja
osaavan kantahenkilökunnan koulutus on turvattava. Puolustusvoimille pitää turvata pidemmällä aikavälillä puolustusvoimauudistuksen suunnitelmallinen eteneminen.
Muussa tapauksessa alkaa uskottavuus horjua pahemman kerran.

Reservin majuri Jukka Ignatius johti Suomen lipun, veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen
lippulinnat ohimarssiin Keuruun keskustassa.

Uusi hallintorakenne
Vuoden 2015 alusta Keski-Suomen sotilaallinen hallinta siirtyy
Panssariprikaatille.
Aluetoimisto säilyy Jyväskylässä ja sen lähin
esimies on Panssariprikaatin apulaiskomentaja.

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

Yleisöä oli tungokseen asti kadun varrella. Ohimarssia odotellessa.
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Vartiainen visioi
PIONR:n alueen käyttöä
Juhlapuhuja käsitteli pitkään puheessaan yhteenkuuluvuuden voimaa ja yhteisöllisyyden puutetta
tämän päivän yhteiskunnan elämänmenossa. Tästä kertoo se, että
toisten kiusaamista esiintyy kouluissa, lähipiireissä ja työyhteisöissä. Viimeaikaiset uutisotsikot ovat
tuoneet esiin kohteiksi joutuneiden
karmaisevia kokemuksia. Nämä
antavat puhujan mielestä varsin
omituisen kuvan meistä kehittyneenä ja valveutuneena kansakuntana.
Itsekkyyttä ja itseriittoista käyttäytymistä ruokkii Vartiaisen mukaan ylenpalttinen kilpailu kaikessa, myös ihan epäolennaisessa. Jalo
kilpailu ja vastustajan kunnioittaminen on sivuseikka kun heikoimmat lenkit ja muut samansisältöiset
ohjelmaformaatit työntävät kritiikitöntä sanomaansa tuuttien täydeltä. Huonommin pärjänneet heitetään ulos yhteisöstä pilkkalauseiden säestämänä. ”Tässäkö on ra-

kentavaa mallia kansalle kasuavalle”, totesi Ahti Vartiainen.
Uudistusten myötä puolustusvoimien läsnäolo Keuruulla palaa
tilanteeseen mikä oli talvisodan
päättyessä vuonna 1940, jolloin
varikkotoiminta Kalettomalla alkoi. Nyt Räjähdekeskuksen toimipiste jatkaa siellä. Mitä sitten tehdään Pioneerirykmentiltä vapautuville tiloille? Kenraalimajuri Ahti
Vartiainen käytti hetken pieneen
visiointiin miltä alue saattaisi joidenkin vuosien päästä näyttää.
Alueella toimi yritysrypäs: logistiikka-alan yritykset ovat miehittäneet suuret vesistökalustovarastot,
korjaamo- ja muut autohuoltotilat ovat alan toimijoiden käytössä,
esikuntarakennuksessa on it-alan
yrityksiä, kasarmitiloissa kurssija koulutustoiminnan tapahtumia
turvautuen elokuvasalin ja ruokalan palveluihin, pieniä palveluyrityksiä on hajaantuneina eri puolille tilakompleksia, varuskuntakerho

Kenraalimajuri
Ahti Vartiainen.

toimii keuruulaisten yhteisöjen kokoontumispaikkana ja myös alueen
yritysten korkeatasoisena ravintola- ja kokouspalvelujen tuottajana.
Iso ampumaurheilukeskus tuo erilaisten kilpailutapahtumien kautta
väkeä alueelle maakunnasta, muualta Suomesta ja kauempaakin, ulkomaita myöten. Oiva lähtökohta
tulevaisuuden suunnittelulle, jota
on hyvä jatkaa kaikilla tahoilla.
Mikään vaihtoehto järkevän toiminnan saamiseksi rykmentiltä
jääneisiin tiloihin on syytä aina tutkia perinpohjin.
Lopuksi kenraalimajuri Ahti
Vartiainen toivoi, että pitäisimme
huolta toisistamme. Velvollisuutemme on saattaa veteraanisukupolvi viimeiseen iltahuutoonsa
kunnioitusta ja arvostusta osoittaen. Heidän perintöään – kaveria ei
jätetä – on pidettävä ohjaavana periaatteena tehdessämme työtä Suomen hyväksi.

Jenna Bågeberg

Aimo Varjotie

SININEN JA VALKOINEN DUETTONA
Jenna Bågeberg ja Aimo Varjotie
Ilmavoimien Big Bandin solisteina
Keski-Suomen maanpuolustusjuhla päättyi upeaan konserttiin.
Keuruun lukion juhlasali täyttyi
keuruulaisista kuulijoista ääriään
myöten. Konsertin aloitti Ami Varjotie kappaleella ”Äänisen aallot”.
Ami, joka on kiertänyt tätä maata
keikkailun jo lopettaneen Korsuorkesterin mukana lähes 10 000 vuorokautta, osaa nämä laulut mennen
tullen ja hyvin. Hänen muu ohjelmansa sisälsi useita Jukka Kuoppamäen säveltämiä kotimaatamme
käsitteleviä lauluja.

Keuruun Serena-kuoro viihdytti pääjuhlan yleisöä
korkeatasoisilla lauluesityksillään.

din saksofonistit pääsivät irroittelemaan. Konsertti päättyi solistien
duettona esittämään Jukka Kuoppamäen säveltämään ”Siniseen ja

valkoiseen”. Virolaiset vieraamme
olivat vaikuttuneita etenkin Big
Bandin jazz-vivahteista. Upea päätös maanpuolustusjuhlalle.

Jenna Bågeberg esitti Laila Kinnusen kappaleita ja olipa joukossa
myös Maarit Hurmerinnan hitiksi
laulama Jäätelökesäkin. Big Band
hoiteli muutamia instrumentaalisia kappaleita, joiden aikana ban-

Viljandista kutsuttiin – myös Jogevasta vieraita
Virolaisväriä maanpuolustusjuhlassa Keuruulla
Keski-Suomen reserviläispiiri sai vastaanottaa perjantaina 9.8. kuusi Sakala Malev-suojeluskunnan vierasta. Saavuttuaan Keuruulle ravintola Myllytuulen pihaan, heitä odotti yllätys. Keuruun
kaupunki oli saanut vieraakseen Jogevan
kaupungista sotilaita ja kohtaaminen oli
hämmentyneen yllätyksellinen. Keuruun
kaupunginjohtaja Timo Louna ja paikallisten reserviläisyhdistysten puheenjohtajat Hannu Kivi-Mannila ja Teuvo Honkamäki toivottivat virolaiset ystävät tervetulleeksi Keuruulle ja samalla siirryttiin
yhteiselle päivälliselle.
Päivällispöydässä syntyi monenlaista keskustelua ja esille nousi kaksi viimeisintä vuotta pioneeripataljoonan komentajana Virossa toiminut majuri Marek
Värk. Hän oli ollut opiskelemassa Pioneerikoulussa vuonna 2001. Hän muisteli
mielellään kokemuksia silloisesta KeskiSuomen rykmentistä ja Keuruusta.
Päivällisen jälkeen siirryttiin omiin
ohjelmiin. Reserviläispiiri puheenjohtaja Jouko Hyppösen toimiessa vierailun
isäntänä, otti vastuun Sakala Malev-suojeluskuntalaisista ja Jogevan vieraat jatIlma-asekilpailun tulokset:
Team Viljandi
317
1. Martin Link
(48+50) 98
2. Erwin Luhäär (41+42) 83
3. Jyri Rautmets (42+36) 78
4. Oskar Moks
(28+30) 58

koivat Keuruun kaupungin ohjelman mukaan. Viljandilaiset opastettiin Keuruun
Seudun Ampujat ry:n ilma-aseradalle,
jossa heille kerrottiin seuran perustietoja.
Vuonna 1958 perustettu seura hyödynsi
toimintansa alkuvaiheessa Keuruun Uskalissa sijainnutta suojeluskunnan ampumarataa harjoituksiinsa aina 1980-luvun
alkuun saakka, jolloin alueelle tuli taimitarha ja ampumarata piti lopettaa. Ampumaharjoitukset siirtyivät sen jälkeen
Keuruun varuskunnan ampumaradoille.
Seuran kirkkain menestyksen hetki on
ollut vuonna 1994, jolloin vakiokivääriammunnassa Jukka Salonen ampui maailmanmestaruuden.
Ilma-aseradalla toteutettiin seuraavaksi maaottelu reserviläispiirin ja Sakala
Malev-suojeluskunnan välillä. Nelihenkisin joukkuein ammuttiin 10 laukausta
ilmakiväärillä ja 10 juoksua ilmahirveä.
Isännät olivat tämän maaottelun voittajia pistein 398 – 317. Saipa tämän lehden päätoimittaja itselleen lempinimen
”sniper”, kun meni voittamaan henkilökohtaisen kilpailun. Pitkän päivän päätteeksi vieraat siirtyivät Haapamäen Höyryveturipuistoon majoitukseen mukanaan
Team KSRES		
1. Tapio Paappanen
2. Jouko Hyppönen
3. Hannu Kivi-Mannila
4. Teuvo Honkamäki

(59+65)
(58+38)
(53+37)
(55+33)

398
124
96
90
88

KeuSA:n tyylikkäät, mustat lippalakit.
Lauantai tarjosi maanpuolustusjuhlan
kokonaisuudessaan vieraiden tutustuttavaksi. Päivästä nousi sotilaallisten juhlallisuuksien lisäksi korkealle iltapäivän
lopulla Ilmavoimien Big Bandin, Jenna
Bågebergin ja Aimo Varjotien esitykset
konsertissa, jotka tekivät vaikutuksen virolaisiin vieraisiin. Konsertin jälkeen osa
vieraista pääsi näkemään ja kokemaan
minkälaista on vetouistelukalastus. Reilun kahden tunnin kalastamistuokion aikana tietenkin se suurin – lähes metrin
mittainen – pääsi karkuun. Vetouistelukokemuksesta riitti pitkään keskusteltavaa Hannu Kivi-Mannilan rantasaunalla
illan mittaan.

Keuruun kaupungin tarjoamalla päivällisellä. Jouko Hyppösen (oik.) vieressä Marek
Värk Jogevasta jaTeuvo Honkamäen (vas.) vieressä Rein Kikas Viljandista.

Vierailu päätettiin sunnuntaina Hämeenlinnaan, jossa tutustuttiin vuoden
alussa avattuun uuteen tykistö-, pioneerija viestiaselajit sisältävään Museo Militariaan. Kiitimme vieraita aktiivisesta mukanaolosta, hyvistä keskustelutuokioista
ja ystävyydestä. Vuosittain toistuvat tapaamiset saivat näin jälleen kerran arvokkaan lenkin ystävyyssuhteiden ketjuun.
Tekstit ja kuvat:
Tapio Paappanen

Tyytyväisen oloinen Team Viljandi kilpailun jälkeen KeuSA:n lippikset päässään.
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Varusmiehet jättivät Hallin

Alikersantit Teemu Jäppinen ja Miko Kiiski poistuivat
viimeisinä portista.
Ilmavoimien Teknillisen koulun koulutuskomppanian 20 varusmiestä kotiutui 20. kesäkuuta
ja teki samalla historiaa: he olivat
Hallin varuskunnan viimeiset varusmiehet. Varuskunta lakkautetaan vuoden lopussa.
Muuramelainen sotilaspoliisia-

likersantti Teemu Jäppinen kertoi
astuneensa palvelukseen vailla sen
kummempia odotuksia. Yhteishenki hitsautui hyväksi pienessä porukassa.
- Viimeiset kolme kuukautta on
ollut aika hiljaista. Nyt lähdetään
porukalla Tampereelle juhlimaan

ja yritetään pitää yhteyttä vielä
myöhemminkin. Hyviä kavereita
on tullut kautta Suomen, kertoi rakennuspeltisepän hommiin palaava
Jäppinen kotiutuspäivänä.
Porukan oma Facebook-ryhmäkin on perustettu.
Jämsäläiselle alikersantti Jussi
Ilvekselle puolestaan koitti paluu
Hallin porttien sisäpuolelle heti
viikonlopun jälkeen. Hän pestautui sopimussotilaaksi varuskunnan
vartiostoon vuoden loppuun saakka
Kotiutuessa tunnelma oli rento,
joskin hieman ihmettelevän haikea.
Passienjaon jälkeen joukko ryhmittyi varuskunnan sijaintipaikkoja
kuvaavan kivimonumentin ympärille kuvattavaksi ja sen jälkeen olikin vapaamuotoinen marssi portille. Viimeisenä portista astelivat alikersantit Teemu Jäppinen ja Miko
Kiiski.
Koulutuskomppanian päällikkö,
kapteeni Mikko Iltanen ilmoitti koruttomasti koulunjohtajalle, eversti Pasi Jokiselle:

- Herra eversti, varusmieskoulutus lakkautettu.
Loppukesällä kantahenkilökunta siirtyy muihin joukko-osastoihin
ja syyskuun alusta lähtien paikalle
jää noin 90 henkilön materiaalija vartiosto-osasto järjestelemään
viimeisiä purkamistöitä. Muonituskeskus lopettaa syksyllä ja viimeiset kuukaudet jäljellejäävien on
pärjättävä omin eväin tai vastaavin järjestelyin. Lokakuussa pidetään poistettavan materiaalin huutokauppa.
Koulun henkilökunnasta ei tarvitse irtisanoa ketään, sillä kaikille
14:lle irtisanomisuhan alla oleville on löytynyt jatkopolku. Heistä
kahdeksan ottaa irtisanomiskorvauksen ja kuusi on löytänyt ainakin
vuodeksi töitä muualta. Yksi on
opistoupseeri, muut siviilejä.
- Lähtö on aina tunteikas hetki.
Varuskunnan päätöstilaisuus pidetään vuoden viimeisinä päivinä, totesi koulunjohtaja Jokinen.

Sepänkatu 14, 40720 Jyväskylä

Ja metsään meni – suunnistuskansa
Jukolan viesti ei onnistu ilman Puolustusvoimia

Tulkkina ihmisen ja tietotekniikan välissä
www.relator.fi

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

Venlat kirmaavat suomalaiseen metsämaastoon. Jukolan viesti on alkanut.
Suomen suunnistuksen vuotuinen huipputapahtuma, Jukolan viesti toi Jämsään noin 40 000
suunnistuksen ystävää 14.-15. kesäkuuta. Heistä vajaat 16 000 oli
kilpailijoita.
Järjestelytehtävissä
toimi 1600 talkoolaista, mikä oli
iso, mutta onnistunut ponnistus järjestäjäseura Jämsän Retki-Veikoille.
Puolustusvoimat on Jukolan päätukija. Armeija lainaa telttoja, muonitus- ja tietoliikennekalustoa ja tekee yhteyksiä yms. Vastineeksi se
saa 40 joukkueen osallistumisen
veloituksetta viesteihin ja muuta
näkyvyyttä.
Suunnistus on alun perin ollut nimenomaan sotilaiden liikuntamuoto ja edelleen yksi sotilaan perus-

taidoista, joka tukee joukon etenemistä ja selviytymistä maastossa.
–·Jukolan viesti palvelee hyvin
Puolustusvoimien tavoitteita ja on
hyvä tilaisuus harjoitella yhteistyötä siviiliorganisaatioiden kanssa, kertoi Jukolan päävalmistelija,
majuri Jukka Kurttila Maavoimien
esikunnasta.
Hän juoksi itsekin viestissä, samoin kuin sotilasläänin komentaja,
kenraalimajuri Pertti Salminen.
–·Meillä on Kaaderi-Leijonat –
joukkue, johon pääsevät vain virassa olevat kenraalit ja everstit, Salminen kertoi.
–·Puolustusvoimien mittava panos on ehdoton edellytys sille, että
järjestäjä pystyy pitkäjänteisesti
suunnittelemaan ja toteuttamaan

Kenraalimajuri Pertti Salminen

kilpailun laadukkaasti, sanoi Jämsä-Jukolan kilpailunjohtaja Jaakko
Lajunen.
Puolustusvoimat on päätukijana
niin iso toimija, että ilman sitä nykymuotoinen Jukola ei olisi mahdollista, jos vastaavat järjestelyt
pitäisi ostaa markkinoilta. JämsäJukolaan tehtiin 380 puolijoukkueteltan kylä reilulle 6·000 majoittujalle, pioneerit rakensivat maaliintulosillan ja viestiyhteyksiä vedettiin tulospalvelua varten.
Käytännön päätukitoimet hoiti
Pioneerirykmentti Keuruulta. Roolinsa oli myös Viestirykmentillä,
Itä-Suomen Johtamisjärjestelmäkeskuksella, Länsi-Suomen huoltorykmentillä,, Varusmiessoittokunnalla ja Urheilukoululla. Kalusto-

Maastomuonituskurssi ahkeroi
keitonvalmistuksessa.
Vas. Tiina Ronkainen, Kaija
Koponen ja Anita Korhonen.

näyttely kuului myös asiaan. Viikonlopun yli kisapaikalla oli noin
35 henkilöä.
Puolustusvoimilta kilpailuun tuli
35 joukkuetta sekä kaksi Maakuntajoukkojen reserviläisjoukkuetta.
Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus oli mukana; pidettiin maastomuonituskurssi ja maastoensiapukurssi. Jämsän reserviläisiä oli tusinan verran lähinnä pysäköinninvalvonnassa.
Ja missä armeija, siellä sotilaskoti, Keuruun sotilaskotiyhdistyksen konttikioski toimi läpi lauantain ja sunnuntain välisen yön.
Tekstit ja kuvat:
Hannu Karjalainen
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Modernia maastomuonitusta Jämsä-Jukolassa
”Erilaisista valmiuksita muodostuu yhtenäinen ketju joka pitää”
Tämä toimittaja ja kirjailija Maija Paavilaisen aforismi kuvaa
hyvin valmiuksien ketjua jota maanpuolustustyötä tekevät naiset
vapaaehtoistyössään rakentavat.
Jämsä-Jukolan suunnistustapahtuman muonitukseen
14.-16.6. osallistui lähes koko
tapahtuman ajan yötä-päivää
toimien Naisten Valmiusliiton Keski-Suomen alueneuvottelukunnan
muonituskurssilaiset.
Keurusselän
Sotilaskotiyhdistyksen Vihreät sisaret
pitivät omaa kanttiinia kalustonäyttelyn
yhteydessä.
Yhteistyökuvioissa vahvan
panoksen antoivat järjestelyille Puolustusvoimat ja
muonituskurssin osalta myös

Maanpuolustuskoulutuksen
Keski-Suomen Koulutus- ja
tukiyksikkö.
Yhteistä kaikkien toimijoiden toiminnalle oli, että
muonituksen tuli sujua maasto-olosuhteissa moitteettomasti niin yöllä kuin päivällä.
Tarjottavien tuotteiden laatua
valvottiin myös omatoimisesti koko ajan. Ruokahuollon tuli sujua ennakoiden ja
ammattimaisesti ruuhkatilanteissakin.

Maastomuonituskurssi

Jämsä-Jukolan maastomuonituskurssilla urakoitiin viikonlopun aikaan kilpailijoille ja yleisölle SA-keittimillä
tuhansia annoksia kasvis- ja
lihakeittoa sekä neljän viljan
puuroa. Keitot valmistetettiin
Atrian toimittamista moderneista raaka-ainekomponenteista mutta puuro tehtiin
hiutaleista perinteisesti Teuva- kenttäkeittimillä hauduttaen. Kenttäkeittiö herätti
yleisön huomiota, mm. Sveitsin tv-ryhmä halusi tarkkaan
kuvata keittojen valmistusta.
Italialaisia
suunnistuksen
ystäviä kiinnosti suunnattomasti keittojen kuljetuksessa

käytetyt maitokärryt. Mikä
keksintö, he huudahtivat!
Muonituskurssilaisten sitoutuminen oli kiitettävää.
Vielä varhaisen sunnuntaiaamun tunteina kurssilaiset
valmistivat lähes 2500 annosta aamupalalle maukasta puuroa, muistelee kurssinjohtajana toiminut Kaija Koponen.

Keurusselän sotilaskotiyhdistys
Puolustusvoimain kalustonäyttelyalueen ja telttakylän
vieressä Keurusselän Sotilaskotiyhdistyksen vapaaehtoiset
vihreät sisaret palvelivat virvokkeiden, kahvin ja munkkien ostajia konttikioskissa ja

sotilaskotiautossa. Tuttu auto
on palvellut jo lähes kolmenkymmenen vuoden maastossa erilaisiissa tapahtumissa ja
rykmentin harjoitusalueilla.
Keurusselän Sotilaskotiyhdistyksellä on Keuruun Pioneerirykmentissä kiinteä sotilaskoti, jossa vapaaehtoiset
vihreät sisaret osallistuvat
tarjoilu-, keittiö- ja myyntityöhön. Yhdistyksellä on
tällä hetkellä 4 palkattua sotilaskotityöntekijää.
Sotilaskotiyhdistys järjestää varusmiehille tuloinfotilaisuudet ja kustantaa vapaaajanviettoon kirjallisuutta,
musiikkia, urheiluvälineitä,
lehtiä ym. Lisäksi yhdistys
on mukana rykmentin kirkollisessa työssä ja osallistuu

vala-, kotiuttamis- ym. tilaisuuksiin.
Pioneerirykmentti lakkautetaan vuoden 2014 lopussa ja
samalla sotilaskodin toimintakin siellä lakkaa. Sotilaskoti palvelee loppuun saakka
työvoima- ym. resurssit suhteuttaen varusmiesten vapaaajanviettopaikkana.
Sotilaskotiliiton 37 jäsentyhdistyksestä vuoden 2015
alussa yli puolet on ns. pojattomia. Vuonna 2015 Keuruun
Sotilaskotiyhdistys täyttää 50
vuotta. Tämän etapin jälkeen
on aika miettiä, mitä sen jälkeen voitaisiin vapaaehtoisten
sisarten voimin varusmiesten
hyväksi tehdä.

Maanpuolustusnaiset tapahtumissa

Tapahtumajutut www.ksrespiirit.ﬁ -sivulla!
• Wilmamarkkinat 29.6 Viitasaarella
• Sulkavan suursoutu 11.–14.7.
• Maanpuolustusjuhla 10.8. Keuruulla

Tulossa

• Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piirin syyskokous
Keuruulla, Kulttuuritalo Kimarassa pe 20.9.2013 klo 18• Valtakunnalliset Maanpuolustusnaisten syysliittokokous
päivät Jyväskylässä 25 – 26.10.2014
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LÄNSI-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA
TUKIYKSIKKÖ (KSKOTUYKS)

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

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 syys-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

28.-29.9.2013

KRH-kurssi

Keuruu

26.-27.10.2013

Pioneeri- ja suojleutaidot (2-tason kurssi)

Keuruu

26.-27.10.2013

Aseenkäsittelykurssi

Keuruu

26.-27.10.2013

PHRL:n VAP-henkilöstön kurssi

Tikkakoski

29.11.-1.12.2013

Reserviläisjohtaja 2

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

O.K. AUTO OY

2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus
28.-29.9.2013

SRTL:n tukipuhelinpäivystäjän kurssi 2/2013

Tikkakoski

28.9.2013

Puolustusvoimien B-ajolupakurssi

Tikkakoski

4.-6.10.2013

HF-radioliikenneharjoitus

Tikkakoski

12.-13.10.2013

SRTL:Rauhanturvaajat vertaisina-projektin
Mielenterveyden ensiapu 1-kurssi

Tikkakoski

12.-13.10.2013

Kurssinjohtajakurssi (taso 2)

Tikkakoski

16.10.2013

KSKOTU-yksikön koulutus- ja suunniitelutilaisuus 3/2013

Tikkakoski

7.-8.11.2013

SRTL: Vertaistukeen perustuva jälkikoulutustilaisuus
YKSV 1 ja YKSP 21-22 palvelleille

Tikkakoski

9.11.2013

Komendantin Cup 3/2013

Tikkakoski

21.-24.11.2013

TURVALLISUUSPOLITIIKAN ERIKOISKURSSI

Tikkakoski

31.11.-1.12.2013

SRTL: Vertaistukeen perustuva jälkikotiutustilaisuus
Libanonissa 80-90 luvulla palvelleille

Tikakoski

www.okauto.fi

• www.vaihtoautot.net

3. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU)
VARTU-koulutukseen kuuluvat kurssit ovat kevätkautena kohdennettuja ensisijaisesti tilaajilleen (oppilaitokset, viljelijät, muut)
28.-29.8.2013

VAPEPA-pimeäetsintäkurssi

Tikkakoski

1.9.-30.10.2013

Taloyhtiön turvakurssi

Muurame

10.-21.9.2013

Opiskelijan turvakurssi

Äänekoski

4.-6.10.2013

Tsekin paimenkoirat-kurssi

Tikkakoski

8.10.2013

Konneveden kunnan varautuminen

Konnevesi

9.-10.10.2013

VSS-kurssi

Keuruu

19.-20.10. ja 9.-10.11.2013

Järjestyksenvalvojan kurssi

Tikkakoski

24.-25.10.2013

Koululaisen eräkurssi

Uurainen

26.10.2013

Marskin keittiössä

Tikkakoski

29.10. ja 1.11.2013

Seniorien turvakurssi

Äänekoski

9.11.2013

Liukkaan kelin kurssi

Lievestuore

16.11.2013

Hygieniapassikurssi (norssin oppilaat)

Jyväskylä

12.12.2013

MPK:n ja KSkotuyksikön 20-vuotisjuhlapäivä (kutsutuille)

Tikkakoski

4. Muu koulutus ja tapahtumat
5.-6.12.2013

Itsenäisyyspäivän kunia- ja lippuvartiot

Konnevesi

6.12.2013

Itsenäisyyspäivän kunia- ja lippuvartiot

Saarijärvi

24.12.2013

Jouluaaton kunnivartiot Jyväskylässä, Säynätsalossa, Saarijärvellä

Tikkakosken Reserviläiset ry
SYYSKOKOUS

Keskiviikkona 12.10.2013 klo 17.00 Luonetjärven varuskuntakerholla Tikkakoskella.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Autonostoasia esillä myös.
Johtokunta

AFTER RALLY PARTY

LUONETJÄRVEN PÄÄLLYSTÖKERHOLLA 12.10.2013 klo 19.00.

Sauna lämpiää klo 16.00 alkaen.
Tikkakoksken Reserviläiset ry

Johtokunta

www.savotta.fi
www.savottastore.fi

PIRKANMAAN

LEHTIPAINO OY

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

Viestinnän moniosaaja

www.midare.fi

Meille voit soittaa koska tahansa

MONIMERKKIKORJAAMO

Asiakaspalvelumme henkilöasiakkaille suomeksi
0200 3000 on avoinna ma–su 24 h/vrk.

K. BOROVKOFF KY

Puh. 014 543 910

Jyväskylä • Suolahti • Pieksämäki • Varkaus • Viitasaari

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

www.yrityskehitys.com

Jyväskylä

Nordea Pankki Suomi Oyj

www.nammo.com

3/2013

Keski-Suomen Maanpuolustaja

15

Protacon Group
Luotettavia palveluita
Pro planning is pro quality

www.protacon.com

Jyväskylä, Sorastajantie 1

www.eratukku.fi

Kuoppala Finland

UUSI

avaruuskylpylä &
Peurunka areena
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SANANVAPAUDEN PATSAS
Päätoimittaja Tapio Paappanen ja reserviläispiirin puheenjohtaja, tiedotustoimikunnan jäsen Jouko Hyppönen esittelivät Sananvapauspatsasta tiedotustoimikunnan kokouksessa Jämsässä 3.9.2013.

Keski-Suomen Maanpuolustaja
palkittiin vuoden piirilehtenä
Keski-Suomen
Maanpuolustaja on valittu vuoden 2012 piirilehdeksi.
Lehti on parantunut merkittävästi viimeisen vuoden
aikana sekä sisältönsä että
ulkoasunsa osalta, perusteli
Suomen Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne
Kosonen.
Valinta julkistettiin Reserviläisliiton ja Suomen
Reserviupseeriliiton
toiminnanjohtajien tapaamisessa Turussa elokuun lopulla. Tunnustuksen merkiksi lehti saa vuodeksi
haltuunsa
Sananvapauspatsaan. Sitä oli vastaanottamassa Keski-Suomen
Reserviläispiirin puheen-

johtaja Jouko Hyppönen.
Palkitsemisen perusteissa
painotettiin myös vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen hyvää näkyvyyttä
lehden sivuilla.
Päätoimittaja
Tapio
Paappanen sai tiedon asiasta ensiksi puhelinsoiton
kautta.
–Pysähtyihän sitä miettimään mitä on tehty ja mitä
on tapahtunut. Hyvältä tuntuu kun on huomattu mitä
on saatu aikaan, Paappanen
kommentoi.
Keuruulainen evp. kapteeni ja Keski-Suomen Reserviläispiirin toiminnanjohtaja Tapio Paappanen

aloitti lehden päätoimittajana vuoden 2012 alusta.

Uudistunut lehti
Hän uudisti lehden tekotapaa radikaalisti; siirryttiin kokonaan sähköiseen
tuotantoon ja visuaalisuus
nostettiin tärkeäksi. Paappanen myös taittaa lehden
itse, mikä on suuri muutos
aiempaan toimitustapaan.
Sisällön ydintä ovat reservipiirien asiat, mutta kattavasti esille ovat päässeet
myös Puolustusvoimat, veteraanit, Maanpuolustusnaiset, killat ja maanpuolustuskoulutus.

Tapio Paappanen painottaa toimivan tiimityön ja ilmoitusmyynnin merkitystä
tuloksen syntymisessä. Piirien yhteinen tiedotustoimikunta ja ilmoitusmyyjä
Veijo Mononen ovat kiinteästi mukana lehden teossa.
Keski-Suomen
Maanpuolustaja on myös vuonna
2002 valittu Vuoden piirilehdeksi. Lehti täyttää tänä
vuonna 31 vuotta.

Monen lehden talous
on viime aikoina heikentynyt, koska taantuma on vaikeuttanut ilmoitusmyyntiä. Tämän vuoksi PohjoisPohjanmaalla on jo siirrytty
vain netissä julkaistavaan
lehteen ja muutama muukin
lehti harkitsee samaa.

Piirilehden merkitys on
tärkeä piirien ja yhdistysten
viestinnässä, koska jäsenistö arvostaa niitä. Tämä
näkyi keväällä tehdyssä
kyselytutkimuksessa, jossa Reserviläisliiton jäsenet

Teksti ja kuvat:
Hannu Karjalainen

Veijo Monoselle
Majurin Mediamalja
Reservin majuri, Vihtavuoren yläkoulun historian ja yhteiskuntaopin opettaja Veijo Mononen
palkittiin Majurin mediamaljalla Maanpuolustusjuhlassa Keuruulla.
Palkinto myönnetään vuosittain ansiokkaasta
Keski-Suomen reservipiirien sisäisestä ja ulkoisesta tiedotustoiminnasta, toiminnan tunnetuksi
tekemisestä mediassa tai muusta maanpuolustustyön tunnettavuutta edistävästä toiminnasta.
Mononen palkittiin ennen kaikkea ansioistaan
piirilehti Keski-Suomen Maanpuolustajan ilmoitushankintatyössä, jota hän on tehnyt vuodesta
1999. Tämä työ alkoi, kun piireillä oli siihen tarvetta ja Monosella kykyä.
Lehden ilmoitusmäärä onkin kasvanut aivan
uudelle tasolle. Mononen sanoo sen olevan osoitus keskisuomalaisten yritysten maanpuolustushengestä.
-Yksittäinen ilmoitus ei kuitenkaan ole suuri
rasite yhdelle yritykselle, hän sanoo ja kiittelee
myös päätoimittajia.

ilmoittivat pitävänsä piirilehteä lähes yhtä tärkeänä
kuin liittojen julkaisemaa
Reserviläinen-lehteä.

-Lehdellä on ollut hyvät päätoimittajat ja hyviä
kirjoittajia.
Finanssikriisin vuosina ilmoitushankinta oli
haasteellista, mutta tällöin tuli apua edesmenneeltä päätoimittajalta ja maanpuolustusaktiivilta Erkki Laatikaiselta.
-Lehden hyviä kummisetiä ovat olleet Laatikainen ja kauppaneuvos Kalevi Liukkonen, Mononen sanoo.
Mediamalja onkin Keskisuomalaisen entisen
päätoimittajan Erkki Laatikaisen nimikkopalkinto.
Mononen on ehtinyt myös toimia reservipiirien
urheilu-upseerina ja kahden reserviupseerikerhon
hallituksessa, Tikkakoskella myös puheenjohtajana.

Teksti ja kuvat:
Hannu Karjalainen

Sananvapauden patsaan kilpailun ikuisesti kiertäväksi palkinnoksi lahjoitti uusimaalainen reserviupseeriaktiivi Reijo Nummela. Ensimmäisellä kerralla vuonna 1996 palkinto myönnettiin Uudenmaan piirien Oltermanni-lehdelle.
Reserviläinen-lehden toimituskunta (tai sen nimeämä työryhmä) on vuodesta 1996 lähtien valinnut ja palkinnut parhaan piirilehden. Muutamana vuonna on myönnetty varsinaisen palkinnon lisäksi myös erikseen kunniamainintoja. Vuoden piirilehti-palkinnolla pyritään kannustamaan piirilehtiä parantamaan
niiden sisältöä ja ulkoasua. Tärkeä kriteeri on lehden tiedotuksellinen anti eli miten hyvin se palvelee maanpuolustustyön
eri toimintoja. Lehden luettavuudelle ja taitolle annetaan myös
suuri arvo. Samoin on pyritty huomioimaan lehdessä tehdyt
uudistukset.
Luettelo palkituista lehdistä:
2012 Keski-Suomen Maanpuolustaja (Keski-Suomi)
2011 Karjalan pojat (Pohjois-Karjala)
2010 Oltermanni (Uusimaa)
2009 Pirkan Viesti (Pirkanmaa)
2008 Pohjan Poika (Pohjois-Pohjanmaa)
2007 Päijät-Hämeen Ilves (Päijät-Häme)
2007 Kunniamaininta Kymen Salpa
2006 Karhu (Satakunta)
2005 Vihma (Pohjois-Savo)
2004 Lapin Nuija (Lappi)
2003 Keskipohjan Maanpuolustaja (Keski-Pohjanmaa)
2002 Keski-Suomen Maanpuolustaja (Keski-Suomi)
2001 Helsingin Reservin Sanomat, (Helsinki)
2001 Kunniamaininta Lapin Nuija
2000 Pirkan Viesti (Pirkanmaa)
2000 Kunniamaininta Keski-Suomen Maapuolustaja
1999 Karjalan Pojat (Pohjois-Karjala)
1999 Kunniamaininta Helsingin Reservin Sanomat
1998 Ilves (Etelä-Häme)
1997 Parivartio (Varsinais-Suomi)
1996 Oltermanni (Uusimaa)
1996 Kunniamaininta Lapin Nuija

