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PÄÄKIRJOITUS
Arvoisa maanpuolustusväki!
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry täyttää kuluvana vuonna 60-vuotta. Piirimme on ansiokkaasti hoitanut, katto-organisaationa, vastuullista reserviupseeriutta maakunnassamme jo vuodesta 1952. Keski-Suomen
Reserviupseeripiiri koostuu 21. jäsenyhdistyksestä, joissa on yhteensä n. 1100 jäsentä. Piirimme ensimmäiseksi perustettu yhdistys, Jyväskylän Reserviupseerit ry, juhlii tänä vuonna 80-vuotistoimintajuhlaa.

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri toimii jäsenyhdistystensä hallinnollisena koordinaattorina ja linkkinä
Suomen Reserviupseeriliittoon. Piiri itsessään on sen hallitus ja hallituksen nimeämät toimikunnat. Piirin jäseninä ovat piirin alueella olevat Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistykset. Tarkoittaa siis sitä, että piiriä
ei olisi ilman toimivia jäsenyhdistyksiä. Piirin toiminnan tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää reserviupseeriutta ja maanpuolustushenkeä sen alueellaan. Piirin toimihenkilöt ja toimikunnat koostuvat J-P Suutarisen
sanoin: ”paikkakunnan parhaista osaajista”, jolloin ydinosaaminen ja parhaat käytännöt ovat kaikkien piirin
yhdistysten käytössä. Sääntöjensä mukaan piirin tarkoituksena on toimia sen alueella olevien Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyselimenä valtakunnan turvallisuutta
edistävää toimintaa tukien.

Piirimme on hoitanut edellä mainittuja velvollisuuksiaan ja tehtäviään erinomaisesti kuluneina vuosikymmeninä. Kiitokseni kuulukoon kaikille piirimme toimintaan kuluneen kuuden vuosikymmenen aikana osallistuneille ja vaikuttaneille henkilöille sekä yhteisöille. Yhteistyö veljespiirin – Keski-Suomen Reserviläispiiri
ry:n – kanssa on ollut saumatonta ja aikaansaavaa. Yhteisesti miehitettyjen toimikuntien ansiosta molemmat
piirit ovat hyötyneet maakuntamme kärkiosaajista. Yhteistyö Puolustusvoimien ja MPK:n kanssa on ollut sujuvaa ja mutkatonta. Aluetoimistossa ymmärretään reservimme haasteet ja toiveet. MPK toimii meille reittinä
saada toimia vaativissa kurssitehtävissä ja toimii meille erinomaisena koulutusympäristönä.

Juhlavuonna on syytä muistella menneitä mutta on myös syytä kääntää katseet eteenpäin. Mihin reserviupseeriaate on menossa? Mikä on toimintamme tarkoitus? Miten Puolustusvoimat käyttää reserviään ja miten
sitä koulutetaan? Miten innostaa uusia jäseniä mukaan toimintaan? Näiden samojen peruskysymysten äärellä
lienee moni muukin yhdistys ja yhteisö. Reservinupseerin statuksella on merkitystä myös nyky-yhteiskunnassamme. Varusmiespalveluksen aikana hankitut tiedot ja taidot – eritoten johtamisen saralla – ovat edelleen
merkityksellisiä. Esimiestaistelijan rooli taistelukentällä ja työelämässä sisältävät samat elementit – johtaminen on johtamista, vain toimintaympäristö muuttuu. Puolustusvoimauudistuksen mukanaan tuomia haasteita
kentälle emme vielä tiedä. Toivomme, että uudistuksen jälkeenkin reservinupseereilla on mahdollisuus nousta
haastaviin tehtäviin ja kouluttaa itseään kertausharjoituksissa yhä pätevämmäksi johtajaksi. MPK:n uusi rooli puolustusvoimien koulutuskumppanina on erinomainen asia. Me reserviläiset olemme päässeet, eritoten
VEH-harjoitusten osalta, toiminaan erittäin haastavissa kouluttaja- ja kurssinjohtajatehtävissä. VEH-harjoitusten kautta useat kurssilaiset ovat saaneet tietoa reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöistä. Harjoitukset toimivat hyvänä kanavana uusien jäsenten hankintaan. MPK:n toiminnassa mukana olevien jäsentemme puolesta
toivomme MPK:n muistavan kouluttajien jaksamisen, työhyvinvoinnin ja kannustamisen.

Uudet jäsenet ovat olleet koko Suomen Reserviupseeriliiton voimavara. Nykypäivän kiireet ja muuttuneet
vapaa-ajantarpeet ovat haastaneet toimintaamme jo jonkin aikaa. Me jäsenet tunnemme toimintamme ja tiedämme miltä yhteenkuuluminen saman maanpuolustusaatteen omaavien, miesten ja naisten, kanssa tarkoittaa.
Uskallan sanoa, että samaa, yhteisöllisyyden henkeä kaipaavat monet muutkin. Heidät meidän on löydettävä
mukaan toimintaan. Haastan teidät kaikki hankkimaan vähintään yhden uuden jäsenen vielä kuluvan toimintavuoden aikana.

KOLUMNIT
Kuultiin, mutta eipä kuunneltu
Keski-Suomen reservipiirit saivat tilaisuuden elokuun alussa tulla kuulluksi maakuntamme alueella
puolustusvoimien hallussa olevien ampumaratojen
merkityksestä reserviläisten toiminnalle. Kuulemistilaisuuden pääkysymys oli se, että jos Pioneerirykmentin ja Hallin ampumaradat poistuvat käytöstä, mitä se
vaikuttaisi reservipiirien jäsenistön ampumaharrastukseen. Etukäteen oli valmisteltu kymmenkunta muutakin kysymystä, joita aluetoimiston päällikön johdolla
käsiteltiin seikkaperäisesti. Tästä tilaisuudesta voimme
esittää kiitokset Keski-Suomen aluetoimistolle. Se että
kuultiin, oli hyvä asia.
Reservipiirit toivat painokkaasti esille sen, että Reserviläisurheiluliiton SM-kilpailutoiminnalle voi heittää hyvästit jos Keuruun ampumarata ei olisi jatkossa
käytössä. Vuonna 2013 järjestetään palvelusammunnan SM-kilpailu Keuruulla, joka voi
jäädä viimeiseksi tämän tason tapahtumaksi Keski-Suomessa. Luonetjärven
varuskunnan ampumaradat eivät tarjoa
samanlaisia olosuhteita ja varsinkin Ilmasotakoulun oman toiminnan kasvu
aiheuttaa siellä väkisinkin ahtautta ja
reserviläisten ampumatoiminnan vähenemistä.

PS. Piirimme juhlavuosi huipentuu koko perheen viihdekonserttiin lauantaina 10.11.2012. Konsertissa
esiintyvät Ilmavoimien soittokunta solistinaan Laura Voutilainen. Konsertin tuotto, kulujen jälkeen, luovutetaan Sotiemme veteraanit–keräykseen. Toivotan kaikki Keski-Suomen Maanpuolustajan lukijat tervetulleiksi
konserttiin viihtymään kanssamme sekä tukemaan kunniakansalaisiamme, sotiemme veteraaneja.

Puolustusvoimien korkeimmassa johdossa reserviläisten näkemyksiä ei kuitenkaan haluttu kuunnella.
Säästöpaineet ovat tietysti kovat. On kuitenkin vaikea
uskoa sitä, että Keski-Suomen alueella olevat ampumaradat olisivat joku kynnyskysymys säästämistalkoissa. Keuruun ja Hallin ampuratojen ylläpitäminen
olisi ollut puolustusvoimilta osoitus siitä, että se haluaa
reservinsä olevan hyvässä ampumakunnossa. Säilyttämällä em ampumaradat alueellamme, se olisi myös ollut vahva investointi tulevaisuuden maanpuolustustahdolle Keski-Suomessa.

Keski-Suomen maanpuolustusjuhlassa Länsi-Suomen sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Pertti Salminen lausui tervehdyssanoissaan, että vapaaehtoiselle maanpuolustusväelle turvataan
riittävät harjoittelu- ja ampumarataolosuhteet. Tämä mielipide esitettiin juhlatilaisuudessa ja oli kuulijan korvaan
niin vahva lupaus, että se kuulosti uskottavalta.
PionR:n pistoolirata. Ratalaitteisto uusittiin 2 vuotta sitten.
Kun kuukausi vaihtui, niin kylmä
suihku tuli Keski-Suomeen Pääesikunnan tiedotteena,
jossa todetaan, että puolustusvoimat luopuu Keuruun
ja Hallin ampumarata-alueista. Ei ole ensimmäinen
kerta kun käytännön toimenpiteet ja juhlapuheet eivät
kohtaa. Puolustusvoimien omat toimenpiteet vievät
sitä entistä kauemmaksi normaalista yhteiskunnasta ja
etäännyttävät reservistä.
Reserviläisten ampumatoiminnalle ei enää näköjään
anneta minkäänlaista arvoa. Se vielä joitakin vuosia
sitten nähtiin voimavarana, mutta nyt on tultu siihen

Nyt jää nähtäväksi, että löytyykö maakunnastamme vielä voimavaroja siihen, että saisimme pelastettua
ammunnan harrastajille, metsästäjille ja reserviläisille
nykytasolla olevia ampumarataolosuhteita kohteista,
joista puolustusvoimat on päättänyt luopua. Vanhaan
käytäntöön, että suoritettaisiin ammuntoja sorakuopissa, ei ole enää paluuta. Ammuntojen suorittaminen edellyttää sellaisia alueita, joissa se on turvallista.
Neuvottelut Senaattikiinteistöt Oy:n ja Metsähallituksen suuntiin kannattaisi käynnistää melko pikaisesti.

Mätäkuun unelmahöttöä ammunnan harrastajille
Mätäkuu – heinäkuun loppupuoli – aiheuttaa monenlaisia ilmiöitä. Ammattipoliitikkokin tuntee tuskaa
siitä, että mistä repisi irti mahdollisimman paljon irtopisteitä kun tapahtumia kesälomien aikaan tahtoo olla
vähän tarjolla. Ulkoministeri Erkki Tuomioja vetäisi
Lontoon olympialaisten aikaan ilmoille jälleen kerran
”unelmahöttöisen” ajatuksensa siitä, että sivistysvaltiossa ei saisi säilyttää aseita kotona, vaan ne pitäisi sijoittaa ampumaratojen varastoihin. Muutamia vuosia
sitten ex-pääministeri Matti Vanhanen oli Jokelan traagisen kouluampumatapauksen jälkeen ensimmäisten
joukossa tarjoamassa tätä samaa ajatusta.

Puheenjohtaja
Timo Salo
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry

pisteeseen, että siitä on tullut rasite. Syntyy tilanne,
että jos ampumatoiminnalle ei löydy maakunnan alueelta riittäviä suorituspaikkoja, maanpuolustustahdon
laskua ei voida välttää. Tätä reservipiireinä painotettiin
ja aluetoimiston näkemys ei siitä poikennut.

Pysähdytäänpä hetkeksi tarkastelemaan tätä varsin
korkean koulutustason omaavien ja ainakin omasta
mielestään sivistyneiden poliitikkojen pohdintaa aiheesta. Ensinnäkin järjestäytynyt rikollisuus taputtaisi
kämmeniään tästä loistavasta järjestelystä. Ei tarvitsisi enää käyttää aseiden etsintään turhia työtunteja kun
ne olisivat tarjolla suomalaisten ampuratojen lautarakenteisissa varastokopeissa. Mitään tykistöaseiden tai
pommitusten kestäviä bunkkereitahan ei yksikään ampumaseura, metsästysseura tai reserviläisten yhdistykset saati sitten valtio pystyisi minnekään rakentamaan.
Syntyisi keskitetty järjestelmä, joka tarjoaisi ison määrän aseita yhdellä kertaa anastettavaksi ja nopeasti

jaettavaksi alamaailman yhä kasvaviin tarpeisiin. Olisipa ammattirikollisen päivät lokoisat. Käy aina silloin
tällöin tyhjentämässä harrastajien varastot ja toimeentulo on turvattu taas vähäksi aikaa.
Onneksi tässä maassa on järkevästi ajatteleviakin
tahoja. Poliisi on nämä ammattipoliitikkojen lausumat ampunut komeasti alas edellä esitetyn perusteella.
Saman on todennut napakasti nykyinen pääministeri
Jyrki Katainen. Kun asioita halutaan kehittää, niin toivoisi, että lainsäätäjät perehtyisivät olemassa oleviin
olosuhteisiin ensin ennen kuin lausutaan aseiden varastoinnista mitään. Tällainen suppea kuva ampumaradoista ja varastoinnista voi syntyä pääkaupunkiseudulla – kehä III:n sisäpuolella – jossa sijaitsee muutama
talojen kellarikerroksissa toimivia ampumaratoja. Yli
tuhat kilometriä pitkän Suomen alueella olevat ampumaradat ovat kuitenkin enimmäkseen luonnon keskellä.
Tekisi todella terää käydä katsomassa näitä paikkoja. Silloin vaan pitää laittaa maastokelpoiset jalkineet jalkaan ja astua monta askelta Liisankadun pohjoispuolelle, joka tuntuu joidenkin pääkaupunkilaisten
mielestä edustavan napapiiriä, jonka pohjoispuolella ei
ole elämää.
Päätoimittaja Tapio Paappanen
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VETERAANIEN KUNNIOITTAMISEN PITKÄ PERINNE (osa 1)
Suomalaisten veteraanien
kunnioittamisella on
vuosisataiset perinteet
Erityiseen arvoon ovat historiassa nousseet Karoliinit, merentakaisissa maissa soturikuninkaansa puolesta taistelleet sotilaat. He
olivat kotiseudulleen palattuaan
usein juhlittuja ja kunnioitettuja
sankareita. Vielä sotavanhuksinakin heidän elinolosuhteitaan pyrittiin mahdollisuuksien mukaan turvaamaan. Karoliinien muisto elää
Ruotsissa vanhoja soturiperinteitä
kunnioittavien keskuudessa edelleen.
Venäjän ajauduttua lähinnä
Balkanin ja Mustanmeren politiikassaan ns. Itämaiseen sotaan Englantia ja Ranskaa vastaan 1855 –
1856, heijastui siitä isänmaallisuuden intoa nostattavia piirteitä myös
kaukana sotanäyttämöistä sijainneessa syrjäisessä Jyväskylässä.
Tämän Oolannin sotana tunnetun
sodan liikekannallepanon vaiheissa tapahtuneet reservijoukkojen
vierailut innostivat kaupunkilaisia
yhteiseen isänmaallisuuden tuntemukseen. Suometar –lehdestä luetut selostukset välittävät tuntemuksen, jonka mukaan jyväskyläläiset
kokivat turvallisuutta kun omalta
seudulta koottu sotaväki oli torjumassa isänmaata uhkaavia maahantunkeutujia.

Suometar uutisoi
Kesäkuussa 1855 Suometarlehti uutisoi Jyväskylän komppanian lähtötilaisuudesta ennen sotarintamalle lähtöä mm. ”Sitte annettiin
sotamiehille runsas lähtöpuolipäivällinen, upsiereille oli ateria toimitettu runnihuoneeseen.”
Komppanian syksyisestä sodasta paluusta kirjoitettiin samaan
lehteen 16.11.1855: ”Jyväskylän
kompania palasi tänne 19. p. lokakuuta. Sotapojat kiväri olalla ja
marsien lauloiwat iloisesti tullessansa. Yksi kauppamies meni wastaan, kutsui pojat luoksensa ja jakoi
heille wiina-ryypyt terwe-tuliaisiksi. Riemu oli yleinen täällä kun pojat, pian kaikki, palasiwat sota-tantereilta Haminassa, jossa rakasta

isänmaatamme Suomea olivat suojelleet vihollisilta… Pää-katteini
Palander otti 24.p. lokakuuta haltuunsa Jywäskylän kompanian ja
sotamiehet terwehtiwät häntä suurella ilolla. Herra P. samate kompanian muutkin upseerit, katteini
Groundstroem ja vänrikki Elmgren
tietävät valistuneesti että on sotamieskin ihminen. ja siis kunnialla
ja hyväntahtoisuudella kohdeltava,
vaan ei – niin kuin joskus tapahtuu
- kolkosti ja verisesti…. Viimemainittuna päivänä pääsi sota-pojat
lähtemään kukin kotinsa ruokakuntaan, ja kysypäs: tokko mentiin halulla. Taas kun kevät-aurinko levittää valoa ja lämmintä yli Suomenmaan, kokoontuu kompania tänne”.
Suomettareen 14.6. 1856 lähettämässään kirjeessä uutisoi piirilääkäri W.Schildt myös venäläisten
sotajoukkojen läpikulusta Vaasasta
kohti Pietaria mm.:
”Lauwantaina wiime kuun
31. p. kulki kaupunkiimme, kotimatkallansa läänimme ranta-puolelta Wenäelle, Wenäen tykki-wäkeä, 250 miestä, 200 hewosta ja 8
waski-tykkiä. Tykit oliwar kauniit
ja jokainen 6 hewosen wedettäwä;
ne oliwat ensimmäiset kuin Jyväskylän kaupunki näki; ei siis ihme
että kaikki kaupunkilaiset ja paljon
maakansaa jotka kirkkoa warten
oliwat kaupunkiin tulleet, samana
ja seuraawaisena päiwänä käwiwät
kaupungin torilla niitä ”mainioitatykkejä” terwehtimässä. Seuraawaisena maanantai aamuna jatkoiwat mainitut wieraamme matkansa
ja jättivät kaupunkimme.”

Vänrikki Stool
Runebergin Vänrikki Stoolin tarinat sytytti suomalaiset uudelleen muistelemaan sankarillista
soturimenneisyyttään sekä muistamaan elossa olevia Suomen sodan
veteraaneja puolitoista vuosisataa
sitten. Suurin into näyttäisi ajoittuneen Suomen sodan 50-vuotismuistojuhlien vaiheille joulukuulle 1858. Suometar-lehti julkaisi
loppuvuodesta 1858 artikkelisarjan sodan vaiheista, uutisia muistojuhlien viettämisestä sekä sodan
veteraanien muistamisesta. Åbo
Underättelser julkaisi myös laajoja
artikkeleita vuosikymmeniä unoh-

duksissa olevasta kunniavelasta
Suomen sodan veteraaneja kohtaan. Suomen Julkisissa Sanomissa alkoi lokakuussa 1858 Suomen
sodan veteraaneja ja heidän elämänvaiheitaan esitellyt artikkelisarja. Sarjan johdantotekstissä (SJS
77/1858) on luettavissa:
”Ystäväni, joka luet tätä, malta
kiiruusti mieltäsi ja riennä awullasi
liewentämään wanhuuden kiwuilta ja maailmallisilta puutoksilta
kowasti rasitettuja Suomen 1808
wuotisen sodan uroja. Ne ansaitsewat apuasi ja sinä olet welwollinen
auttamaan heitä: sillä, niiden erinomaista uskollisuutta ja urhoollisuutta paitsi, kentiesi millä kannalla tilasi nykyään olisi!”.
Helsingin ruotsalaiset Sanomat
kirjoittaa joulukuun 1858 lopulla
varsin väkevästi aikalaiskäännöksen mukaan:
”… Mikähän seurakunta Suomesta tahtoisi pitää itsensä niin
köyhänä, niin kiittämättömänä,
niin welwollisuutensa pettäwänä,
ettei se lempeestä, hywästä sydämestä wapaehtoisesti tahtoisi warmauttaa moniaiden wanhuksien
eräitä wielä jälellä olewia päiwiä
- nämä harwat, isänmaan muinoiset
, jalot, urholliset marttyrit (weritodistajat) joita useammille pitäjille
wielä on sallittu kunniaksi lukea
omiksensa. Olemme maininneet
Tammelan seurakunnan esimerkkiä. Samankaltaista kuuluu nyt
myös Janakkalassa… . Mikä estää
kaikkia muita seurakuntia seuraamasta sitä esimerkkiä. Jos niin tahdotaan, olemme kernaasta walmiit
ilmoittamaan niiden seurakuntien
nimet, jotka näin wapaehtoisesti
owat päälleen ottaneet osansa siitä
yleisestä kunnia-welasta. Emmekä
kiellä, jos sen päälle tulee, niidenkään seurakuntien nimiä julistaa,
jotka eiwät tätä wähäistä, wapaehtoista uhraamista ota päällensä ja
joiden tilanhaltiat pitäwät jonkun
elo-kapan kalliimpana, suuremmassa arwossa, kun isänmaallista
welwollisuutta.
Me tunnustamme, että koko
tässä kysymyksessä 70 – tahi 80wuotisien ukkojen leiwästä on jotain alakuloista ja wastenmielistä. Ikään kuin Suomen kansa olisi
niin köyhä, niin itara, että se odottaisi hallitukselta tahi yleisistä kokoamisista sitä, jota joka seurakun-

nan, omasta kunniastaan huolenpitäwän, pitäisi kiiruhtaa omatoimisesti tarjoamaan.”

Keräykset
Monien lehtikirjoitusten välityksellä tunnetuksi tullut veteraaniasia viritti eri puolilla maata keräyksiä ”sotauroiden” auttamiseksi.
Lehtimainintojen mukaan toiminta ”sotauroiden” avustamisessa oli
vilkkainta länsirannikon kaupungeissa ja muutamissa yksittäisissä
sisämaan pitäjissä. Monilla paikkakunnilla autettiin tiedossa olevia
veteraaneja suoralla tuella, mutta
varoja kerättiin myös koko maassa
toimineen Suomen Sotawäen Sotawanhuskassan välityksellä. Vuoden 1860 tulot olivat 1340 ruplaa
58 kopeekkaa, josta oli tuon vuoden jouluna jaettu siihen liitettyine lisäsummineen avustuksia peräti
517 sotavanhukselle yhteensä 1434
ruplaa. Jaetut avustukset olivat
useimmin 2 – 3 ruplan suuruisia.
Sanoma hädänalaisten soturivanhusten auttamisesta sai yhä laajempaa kannatusta. Seuraavana vuonna
keräyksessä onnistuttiin näet entistä paremmin: kassaan kertyi 1535
ruplaa 85 kopeekkaa jaettavaksi
joululahjarahana veteraaneille. Samanaikaisesti kun keräyksiä seuraavina vuosina jatkettiin, velvoitettiin kruunuvoudit ilmoittamaan
kuka sotavanhuksesta oli kuluneen
vuoden aikana kuollut. Avustustarpeen vuosi vuodelta vähetessä
myös keräystoiminta hiipui vähitellen. Tärkeä osa kerätyistä varoista saatiin kokoon keräyslistojen
avulla mutta myös arpajaisjuhlien
tuotto-osuus oli huomattava.

Testamentin kohdetta
harkitsevalle
Keski-Suomen maanpuolustussäätiö
tukee vapaaehtoista maanpuolustusta

Moni kansalainen harkitsee, mihin tarkoitukseen hän testamenttaa omaisuutensa. Aina ei ole lasta tai muuta läheistä, jolle
perinnön siirtyminen tuntuu luontevalta.
Yksi luonteva mahdollisuus on muistaa vuonna 1991 perustettua Keski-Suomen maanpuolustussäätiötä. Se on maakunnan reserviläisjärjestöjen perustama rekisteröity säätiö, joka
pääomiensa tuotoilla tukee perustajajärjestöjensä toteuttamaa
vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Säätiö edistää myös muita
vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyviä toimintoja. Se jakaa
nykyisin vuosittain näihin tarkoituksiin 20 000 – 30 000 euroa.
Säätiön pääoma on karttunut lähinnä yritysten vuosittaisilla lahjoituksilla. Yksityisten kansalaisten lahjoitukset ovat yhtä
tervetulleita.
Säätiön pääomien kasvattaminen osaltaan turvaa maanpuolustushenkeä ja -valmiutta tulevaisuuden Keski-Suomessa, maakunnassa, jonka miehet ja naiset ovat antaneet aikanaan esimerkillisen panoksensa isänmaamme vapauden turvaamiseksi.
Säätiöön on mahdollisuus perustaa lahjoittajansa nimeä
kantava osio.
Keski-Suomen maanpuolustussäätiön huomioivan testamentin voi laatia samaan tapaan kuin minkä muun tahansa
testamentin.
Säätiölle omaisuuttaan testamenttaajan ei tarvitse keskustella säätiön edustajien kanssa, jos hän ei tunne tähän tarvetta,
mutta jos hän haluaa selvitellä asiaa säätiön edustajien kanssa,
yhteyden voi ottaa täysin luottamuksellisesti säätiön varainhoitajaan Juhana Jackseniin, puhelin 050-426 83 22 tai asiamieheen Kari Kilpeläiseen, puhelin 040-486 3254.

Sotavanhuskassa
Esimerkiksi Jyväskylän seudulla tiedetään Sotawäen Sotavanhuskassan avustuksia jaetun jouluksi 1859 neljälle sotavanhukselle. Heitä olivat Juho Fågel 3 ruplaa,
Heikki Tom eli Kairahta 4 ruplaa,
Vilppu Gång 3 ruplaa ja Juho Yrjönpoika Nage 3 ruplaa. Seuraavana jouluna saivat samat veteraanit
avustuksia, jotka kuitenkin olivat
jonkin verran pienentyneet.

Kamarineuvos Erkki Fredriksonin veteraanien kunnioittamisen pitkää perinnettä käsittelevän artikkelin 2.osa julkaistaan Keski-suomen Maanpuolustaja-lehden numerossa 4/2012 joulukuussa.
Päätoimittaja

Kamarineuvos
Erkki Fredrikson

Asiaa verkkotoimittajalta - verkkotoimittaja@ksrespiirit.fi

KOKO PERHEEN

VIIHDEKONSERTTI
10.11.2012 KLO 18, PAVILJONKI, JYVÄSKYLÄ

Verkkotoimittaja vastaa Keski-Suomen
reservipiirien verkkosivujen sisällön hallinnoinnista ja osin kehittämisestä sekä
ohjaa sivujen sisällöntuotantoa ja tuottaa
myös itse uutisia. Verkkotoimittaja tukee
myös yhdistysten verkkoviestintää, sekä
osallistuu nopean verkkoviestinnän toteutukseen.

Verkkotoimittajan tehtävään haettiin halukasta ja kyvykästä piirien jäsentä, mutta
tehtävä tuntui varmaan lehtemme lukijoista haastavalta ja aikaa vievältä koska hakijoita ei ilmaantunut. Keski-Suomen reservipiirit valitsivat kokouksissaan kuluvan
vuoden alusta uusista verkkosivuista vastaavaksi verkkotoimittajaksi allekirjoittaneen.

ILMAVOIMIEN
SOITTOKUNTA
Solistina
Laura Voutilainen

LIPUT 30 €
LIPPUPALVELU
0600 10 800
(1,96 euroa/min+pvm)

Konsertin puhdas
tuotto luovutetaan
Sotiemme veteraanit
-keräykseen.

Johtaa Tomi Väisänen

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry
60 vuotta

Puolustusvoimat

Verkkosivujen ylläpito on työteliäämpi
tehtävä kuin osasin odottaa. Vaikka juttuja piirien yhdistysten tapahtumista tulee
harvakseen ovat toimintakalenterin päivitykset ja piirien tapahtumien pääuutisointi
lisääntynyt vuoden alkupuolella mukavasti. Odotankin kaikkien yhdistysten ottavan

omat verkkosivumme hyötykäyttöön juuri
nopean tiedottamisen välineenä. Pikainen
nettisivuilla tiedottaminen onnistuu kaikkialta missä pääsen internet - verkkoon nettitikulla. Verkkotoimittajalla on ollut tietokone jopa mökkilaiturilla.
Parantaakseen piirien jäsenten mahdollisuuksia nettisivustomme hyödyntämisessä
on tiedotustoimikunta päättänyt perustaa
verkkotoimittajan käyttöön uuden sähköpostiosoitteen:
verkkotoimittaja@ksrespiirit.fi

Edellä oleva sähköpostiosoite otettiin
käyttöön syyskuun alussa. Toiminnasta
tiedottamiset, yhdistysuutiset, kuvat jne.
pyydän lähettämään yllä olevaan osoitteeseen digitaalisessa muodossa. MS Word on
hyvä työväline. Jos juttuun liittyy kuva, lähettäkää kuva sähköpostin liitetiedostona
alkuperäisessä koossaan. Verkkotoimittaja
muokkaa kuvan verkkokäyttöön sopivaksi. Yhteistoimin saamme tuoreista verkkosivuistamme mahdollisimman suuren hyödyn!

Verkkotoimittaja Kari Löfgren toimistossaan.

Asiaa päätoimittajalta - paatoimittaja@ksrespiirit.fi

Päätoimittajalla on myös
sähköpostiosoite, mikä on
mainittu otsikossa. Se on
jatkuvasti avoimena vastaanottamaan juttuja ja valokuvia piirien alueella pidetyistä tapahtumista. Päätoimittajana säätelen niiden

julkaisemista vuoden aikana lehden neljään eri numeroon, jotka ovat taittopöydälläni jatkuvasti avoimina.
Ajankohtaisuus ja maakunnallisuus ovat avainasioita. Kirjoittamisessa riittää
pelkkä teksti sähköpostilo-

makkeelle. Lyhyesti ja napakasti kirjoitetut jutut madaltavat julkaisukynnystä.
Valokuvat alkuperäisinä ja
käsittelemättöminä tiedostoina sähköpostin liitteeksi.
Toimitus muokkaa ne sanomalehteen painokelpoisik-

si. Kirjoittajan ja kuvaajan
nimitiedot
luonnollisesti
mukaan.
Vuoden 2013 Keski-Suomen Maanpuolustaja-lehti
ilmestyy tiedotustoimikunnan päättämän linjauksen

mukaan seuraavasti:
- 1/2013 21.3.
- 2/2013 20.6.
- 3/2013 19.9.
- 4/2013 19.12.
Syysterveisin!
Tapio Paappanen
Päätoimittaja
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JUHLASTA KOHTI MUUTOKSIA
KOTUYKSIKÖN PÄÄLLIKÖN MIETTEITÄ 3/2012

Tämän jälkeen osasto siirtyi kirkkopuistoon ja tällöin maanpuolustusjärjestöjen lippulinna liittyi mukaan 17 lipun suuruisena osastona
res maj Hannu Karjalaisen johdolla.
Viisi maanpuolustusjärjestöjen
lippua jäi ilman kantajaa, koska
kurssille ilmoittautuneista monet
sitoutuivat huolto- ja esittelytehtäviin. Ongelmana on vuosi toisensa
jälkeen ollut saada tietää varmuudella lippujen määrä, samoin myös
tarkka osallistujien ennakkotiedon
saaminen on hankalaa.

Maanpuolustusjuhlasta
MPK:n Keski-Suomen koulutusja tukiyksikkö järjesti juhlan tukikurssin Normaalikoulun lukiolla.
Kurssin päätehtävä oli muodostaa
katselmukseen ja ohimarssiin veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen
lippulinnat. Kurssinjohtajana toimi ansiokkaasti Norssin lehtori, res
ylil Mika Antola. Lisäksi KSkotuyksikkö oli esillä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa kirkkopuistossa.
Kurssi kokosikin mukavan määrän reserviläisiä ja muutamia naisia, yhteensä 82 henkilöä. Veteraanien lippulinna osallistui 31 lipun
vahvuisena lauantaiaamuna seppeleenlaskuun Sankarihautausmaalla.

Pääjuhlassa puhunut Länsi-Suomen sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Pertti Salmisen valoi
kovasti uskoa vapaaehtoiskentän
merkityksen kasvuun osana kokonaismaanpuolustusjärjestelyjä
puolustusvoimauudistuksessa. Oli
mieltä lämmittävää lähteä näiltä
osin pääjuhlasta Norssilta. Hyvää
mieltä varjosti ja puhututti se, että
kurssilaisista merkittävä osa ”pakeni” paikalta pian ohimarssin jälkeen jäämättä pääjuhlaan. Kurssipalaute oli tasan 4,00. Hyviä ja to-

Pv-uudistuksesta
Puolustusvoimauudistuksen lopulliset päätökset kesäkuussa näyttävät poikivan käytännön toimenpiteitä puolustusvoimissa. Niihin
on MPK:kin päässyt mukaan kertomalla näkemyksiään muutoksen
vaikutuksista toimintaamme. Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikön osalta muutos aiheuttanee sen,
että v 2015 lukien se voi tukeutua
ainoastaan Ilmasotakouluun, mikäli joitakin tapahtumia jostakin

Kurssi- ja ilmoittautumistietoa on pyritty jakamaan MPK:n ja
maanpuolustusjärjestöjen kautta,
mutta kaikkia tieto ei ilmoittautumisvelvoitteen osalta tunnu saavuttavan. Olisi hyvin toivottavaa tietää
etukäteen tulijoiden määrä järjestelyiden vuoksi. Nytkin jouduttiin
jättämään muutamat ilman ruokaa,
koska ruokaliput tuli lunastaa etukäteen. Perusteena olivat ilmoittautuneet.
Toinen merkittävä asia tulee hoidettua ilmoittautumalla MPK:n tietojenhallintajärjestelmässä (THJ),
kun näin ilmoittautunut on ensinnäkin oikeutettu osallistumaan
kurssille ja on vakuutuksen piirissä. Myös korvaava kh-vuorokausi ei kirjaudu osallistujalle, mikäli
hän ei ole ilmoittautunut MPK:n
THJ:ssä. Toivon hartaasti tässä asiassa ymmärrystä, parannusta ja
omatoimisuutta.

rirykmentti voi tarjota ampumaradoillaan ja harjoitusalueillaan.
Koen haasteena myös sen, että Ilmasotakoulun päätehtävien lisääntyessä tulevat MPK:n tarpeet keskittymään entistä enemmän Tikkakoskelle. Se on toki haaste myös
itselleen MPK:lle, viikonloppuja
ja kouluttajia kun ei ole määräänsä
enempää.
Olisikin toivottavaa, että KSkotuyksikön yhdessä reserviläispiirien kanssa tekemä esitys vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintamahdollisuuksien
jättämisestä
Keuruulle ja Halliin toteutuisi ainakin osin. Näyttää toki pahalta,
mutta elätellään kuitenkin toiveita esityksemme toteutumiseksi.
Lienemme menossa fyysisestikin
kohti puolustusvoimien haluamaa
”yhden luukun” periaatetta, mikä
on nähtävä mahdollisuutena, ei uhkana.

Vuosi 2013 paketissa,
v 2014 suunnittelu
käynnistymässä
Lippulinnat palaamassa tehtävistään res ylil Mika Antolan johdolla.
teutettavia vinkkejä saatiin, joskin
kaikkiin pyyntöihin ei ole mahdollista vastata. Parhaimmat kiitokset
Norssin johdolle tilojen käyttöön
saannista ja Jyväskylän kaupungille kurssin tukemisesta ja erityisesti
kaikille tavalla tai toisella mukana
olleilla hienon tapahtuman mahdollistaneille.

syystä ei järjestettäisi maakunnan
ulkopuolella. Se ei liene järkevää
eikä taloudellistakaan toimintaa.
Joidenkin kurssien sisältöä joudutaan muuttamaan tai jättämään kokonaan toteuttamatta, koska Tikkakoskella ei ainakaan toistaiseksi
ole tarjota niitä kaikkia mahdollisuuksia, joita esimerkiksi Pionee-

KSkotuyksikön v 2013 kurssisuunnitelmaesitys on lähetetty
joukko-osastoille jatkotoimenpiteitä varten jo keväällä. Nyt on siten aika alkaa suunnitella jo vuotta
2014, niiden alustavia tietoja kaipaan 10.10.2012 mennessä.
KSkotuyksikön suunnittelukurssi 3/2012 pidetään poikkeavasti arki-iltana torstaina 11.10 klo 17.30
alkaen Tikkakoskella, jossa aloitetaan myös v 2014 suunnittelu.

MPK:n sivut muuttuivat
MPK:n sivut uudistuivat hiukan.
Kursseihin pääsee tutustumaan
edelleen www.mpk.fi –osoitteesta.
Ohjeistus on tässä lehdessä olevan
KSkotuyksikön loppuvuoden kurssitarjonnan yhteydessä.
Pyydän huomioimaan aina, että
päivämäärä tulee tarkistaa aina sivuiltamme. Kurssitietoja päivitetään MPK:n THJ:ssä sivuillamme.

Evakuointikoulutuksesta
Keski-Suomen pelastuslaitoksen
(KSPELA) johdolla ja KSkotuyksikön, Vapepan, SPEK:n, Pelastusopiston (PEO) ja Keski-Suomen
aluehallintoviraston tukemana aloitettu evakuointikoulutuksen aloittaminen jalostuu esittelemällä asiaa
ja koulutussisältöä asiasta kiinnostuneille vapaaehtoisille myöhemmin syksyllä pidettävässä tilaisuudessa. Jo tässä vaiheessa voit kertoa kiinnostuksesi asiaan allekirjoittaneelle. Tällöin varmistat tiedon saannin info-tilaisuudesta.
Koulutuksen tarkoituksena on
kouluttaa vapaaehtoisista henkilöistä KSPELA:n johtoon muodostettava evakuointiryhmiä, mitkä
toimivat tarvittaessa henkilöiden
evakuoinnissaa.

Kari Kilpeläinen
Keski-Suomen
koulutus- ja tukiyksikön päällikkö

Ilmatorjuntaa ja munkkeja
Konnevesi-päivillä
Konneveden Reserviläiset ry:llä
oli edellisvuosien tapaan tänäkin
vuonna oma esittelypiste Konnevesi-päivillä. Kahden päivän ajan
reserviläiset esittelivät reserviläisjärjestöjen toimintaa ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssitarjontaa. Lisäksi reserviläiset kertoivat Keski-Suomen maakuntajoukoista.
Sää suosi jälleen kerran Konnevesi-päiviä, ja ihmisiä oli runsaasti
liikkeellä. Reserviläisten esittelypisteelläkin väkeä kävi edellisvuosia enemmän. Esittelypisteellä ahkeroinut Jari Myllyvirta on kävijämäärään tyytyväinen.
Laser-ammuntapisteessa Risto Kaiponen (vas.), Timo Virkola, Marko Juka,
ampumavuorossa Mikko Haataja.

Reserviläiset
Sararanta Puskiissa
Kesäkuun 9.päivä Laukaassa järjestettiin Sararanta
Puskii tapahtuma, joka kokosi seudun eri järjestöt ja
toimijat esittelemään toimintaansa. Aurinkoinen sää
ja perinteikäs tilaisuus sai väkeä mukavasti liikkeelle.
Laukaan reserviläiset osallistuivat tapahtumaan jo yhdeksännen kerran.

Tänä vuonna Laukaan reserviläisillä oli vetonaulanaan laser-ammuntapiste, mikä osoittautui yleisömenestykseksi. Järjestelyt hoidettiin siten, että tarkkuuspistooliin asennettiin Noptel-järjestelmä. Viiden laukauksen kilpasarjan jälkeen tietokone kertoi tuloksen.
Kaikkiaan tarkkuuttaan kävi testaamassa yli 120 osallistujaa. ”Kärkipään ampujat menestyisivät kansallisissa kisoissa”, totesi Noptelin paikalle tuonut Marko
Juka.

Ammuntaa kävi kokeilemassa myös moni aivan ensikertalainen. ”Mielenkiintoinen ilmiö on se, kun nainen, joka ei ole koskaan ampunut aikaisemmin, kuuntelee ensin ohjeet hyvin ja sitten ampuu huipputuloksen. Seuraavaksi tulee mies, joka ei tarvitse neuvoja,
koska hän jo osaa, ja hän ampuu 15 pistettä heikomman tuloksen”, Juka jatkaa.
Parhaan tuloksen ampui Kari Nevalainen 50,6 pistettä (maksimi 54,9 pistettä). Muu viiden kärki oli pisteen sisällä. Laukaan Reserviläiset ry pyrkii jatkossakin järjestämään toiminnallisia osastoja tapahtumiin
osallistuessaan. Toiminnalliset ja aktiiviset pisteet ovat
parhainta reserviläistoiminnan markkinointia.

Teksti ja kuva: Panu Heikkinen

neista oli 9-vuotias Juho Jääskä.
Juho oli suunnitellut suorittavansa varusmiespalveluksensa sissinä,
mutta tutustuminen simulaattoriin
sai hänet uusiin ajatuksiin.
- Minusta taitaakin tulla ilmatorjuntamies, totesi Juho innostuneena.
Reserviläisten esittelypisteellä
on joka vuosi ollut kalustoa asekeräilijä Ari Heikkilän kokoelmasta.
Tänä vuonna esillä oli 12,7 mm:n
ilmatorjuntatykki 23 ItK 61, jonka reserviläiset tuntevat paremmin
nimellä Sergei. Esittelypisteellä oli
tänäkin vuonna tarjolla aitoa nokipannukahvia ja suussa sulavia
munkkeja. Kaksi päivää pisteellä
kahvia keittänyt Tapio Hintikka ja
esittelijänä toiminut Mauri Hämäläinen ovat yhtä mieltä siitä, että
maanpuolustushenki elää Konnevedellä vahvana.

- Isänmaallisuus on nousussa
Konnevedellä, Hintikka summasi.
Konnevesi-päivät ovat olleet
jo monen vuoden ajan oiva keino hankkia uusia jäseniä yhdistykseemme. Myös tänä vuonna jäsenmäärämme lisääntyi aktiivisten
jäsentemme ansiosta. Erityisesti
jäsenhankinnassa kunnostautui yhdistyksemme
varapuheenjohtaja
Jussi Hintikka.
Konneveden Reserviläiset ry:n
esittelypistettä Konnevesi-päivillä tukivat Ilmasotakoulun ja Ari
Heikkilän lisäksi, Keski-Suomen
koulutus- ja tukiy≈ksikkö, KeskiSuomen aluetoimisto sekä Reserviläisliitto.

- Väkeä kävi hyvin, vauvasta
vaariin. Liekö syynä näyttävä ja
monipuolinen osasto.
Teksti ja kuva:
Itsekin Suomenselän maakuntaJouko Hyppönen
komppaniaan kuuluva Myllyvirta
on erityisen tyytyväinen siihen, että
maakuntajoukot kiinnostivat yleisöä.
- Kaksi hakemusta maakuntajoukkoihin
lähti
Keski-Suomen
aluetoimistoon ja kaksi
jäi vielä harkitsemaan
liittymistä, Myllyvirta
totesi tyytyväisenä.
Esittelypisteen erityisteemana oli tänä
vuonna ilmatorjunta.
Pisteen vetonaula oli
ilmatorjuntakonekiväärisimulaattori,
jonka
reserviläiset saivat lainaksi Ilmasotakoulusta.
Simulaattori kiinnosti
erityisesti nuorta yleisöä.
Yksi
nuorimmista
simulaattoriin tutustuJuho Jääskä perehtyi ilmatorjuntaan Jani-isänsä opastuksella.
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Jarmo Siltanen palvelusammuntojen ennätykseen

Lahdessa syntyi 460 pisteen yhteistulos
Palvelusammunnat on RESUL:n SM-kilpailu, jossa lajeina ovat puolustusvoimien kenttäkelpoisuustestien ja jalkaväen ampumaohjelmiston pohjalta muokatut ammunnat PA1, PA2, PA3 ja PA4. Näistä lajeista PA1, PA2 ammutaan itselataavalla kiväärillä ja
PA3, PA4 itselataavalla pistoolilla. Nämä ammunnat
ovat kasvattaneet kovasti suosiotaan reserviläisampujien keskuudessa. Onhan palvelusammunnat jokaisen reserviläisen perusammunta, ja yksi kenttäkelpoisuuden perusta.
Tämän vuoden palvelusammuntojen SM-kilpailut oli 21.7 Lahdessa, jossa yhteensä 95 ampujaa
kilpaili niin yksilö- kuin joukkuekilpailuissa. Keski-Suomesta oli
mukana viisi ampujaa. Menestystäkin tuli erittäin hyvin, koska saimme kisoista kaksi henkilökohtaista
kultaa ja kokonaiskilpailuvoiton.
Lisäksi PA4:n joukkuekilpailussa
saimme kultaa.
Jarmo Siltanen (JRU) voitti kokonaiskilpailun tuloksella 460p
ja PA4:n tuloksella 96p. Nämä
molemmat olivat uusia RESUL:n
ennätystuloksia. Siltanen ampui
myös PA3:n kultaa.
PA4:n kultajoukkueen kokoonpano oli seuraava: Jarmo Siltanen, Santeri Heinonen,
Mika Karala ja Hannu Piippanen.
Kaiken kaikkiaan tämän vuoden
kisoista voi todeta että tulostaso on
taas noussut. Reserviläisurheilun
kannalta on ilahduttavaa nähdä,
että urheiluammuntaan SM-tasolla panostetaan entistä enemmän.
Tämä näkyy myös jatkuvasti parantuvassa nykyaikaisessa kisakalustossa.
RESUL:n ennätykset:
Kokonaiskilpailu:
Jarmo Siltanen		
Palvelusammunta 1:
Ilpo Palovaara		
Palvelusammunta 2:
Jukka Junttila		
Palvelusammunta 3:
Jukka Junttila		
Palvelusammunta 4:
Jarmo Siltanen		

JRU järjestää ja johtaa Luonetjärven varuskunnan pistooli- ja
kivääriradalla palvelusammuntojen harjoitukset kesätorstaisin kello 18 – 21. Harjoituksiin voivat
osallistua kaikki Luonetjärven pistooli- ja kivääriradan käyttöluvan
saaneet reserviläiset. Ampumaradalla on aina paikalla ammunnasta
vastaava henkilö, joka pitää myös
kirjaa osallistujista. Kauden 2012
ammunnanharjoitteluun ja piirinmestaruuskilpailuihin osallistuminen onkin ollut kiitettävän aktiivista. Aktiivinen harjoittelu on myös
tuonut hyvän kisamenestyksen ja
luonut pohjaa ensi vuoden kilpailuihin.
Toivottavaa on, että mahdollisuudet ammunnan harjoitteluun ja
kilpailujen järjestämiseen jatkuvat
tulevaisuudessa samaan malliin.
Ampumakaudelle 2013 harjoittelu on syytä aloittaa jo syksyllä.
Keski-Suomi sai RESUL:lta kunnian vuoden 2013 palvelusammuntojen suomenmestaruuskilpailujen
järjestämiseen Keuruulla Pioneerirykmentin ampumaradoilla. Toivotaan, että saamme lisää uusia reserviläisiä mukaan harrastamaan ammuntaa. Tervetuloa mukaan!

460p		

2012, Lahti

100p (8 napa)

2007, Lahti

171p (5 napa)

2010, Lahti

100p (7 napa)

2011, Pirkkala

96p (2 napa)

2011, Pirkkala

Jarmo Siltanen ampui kokonaiskilpailun Suomenmestaruuden jo neljännen kerran.

Mika Karalan kesäkuinen tyylinäyte pistoolilla. Keuruulla osui hyvin ja tuloksena oli 98 pistettä.

Tekstit ja kuvat: Santeri Heinonen,
Tapio Paappanen

KEURUUN MARKKINAT – Reservipiirit ja MPK Pioneerirykmentin mukana
Keuruun Markkinoilla ravisteltiin iltapäivän
aikana vettä telttojen katoilta lauantaina 14.7.
Sunnuntaina oli kuivempaa, mutta väkeä oli vähemmän kuin ensimmäisenä päivänä. Tapahtuma järjestettiin 29. kerran ja kävijämäärä jäi tällä kertaa hieman alle 14 000 kun aiempina vuosina on ylitetty jopa 20 000 kävijän raja. KeskiSuomen reservipiirit ja MPK:n Keski-Suomen
koulutus- ja tukiyksikkö olivat omalla osastollaan markkinoilla mukana täydentämässä Pioneerirykmentin markkinaosastoa.

Markkinayleisöä. Taustalla puhdistusajoneuvo.

Maanpuolustusjärjestöjen esilläolo noudatti perinteistä kaavaa. Sotilaskotiauto palveluineen veti markkinaväkeä osaston sisälle, johon Pioneerirykmentti laittoi esille puhdistusajoneuvon, panssaroidun maastohenkilöauton, miinojen esittelykontin, maastokuorma-auton ja traktorikaivurin. Haapamäen Seudun reserviläiset toivat osastolle laavun ja pienen teltan, jossa lauantaina markkinaväki sai nauttia hernekeitosta.

omaa tarkkuuttaan. Piirin osaston läheisyydessä
sai markkinaväki ottaa tuntumaa myös perinteisempään ammunnan muotoon. Keuruun Jousi
esitteli jousiammunnan saloja telttamme vieressä.

Markkinoiden yleisilme muodostui lukuisista
kauppiaista, joita on muikkujen paistajista rinkeliin myyjiin. Varsinaisia yleisöä vetäviä tähtiesiintyjiä ei tällä kertaa Keuruulla nähty. Ylivoimaisesti suosituinta näillä markkinoilla oli
surmanajajien näytökset. Kaksi nuorta miestä

Reservipiirien osastolla tarjottiin tietoa
reserviläistoiminnasta ja MPK:n kursseista.
Kävijöitä ja asiasta kiinnostuneita riitti tasaisena virtana molempina päivinä. Erityisen
positiivista oli muutamien heinäkuussa varusmiespalveluksesta kotiutuneiden kiinnostus reserviläisten järjestötoiminnasta. Muutama uusi jäsen hyvin suurella todennäköisyydellä saatiin rekrytoitua. Tiedotustoiminnasta
piti kiitettävästi huolen Keuruun alueen reserviupseerien ja reserviläisten jäsenet.

MPK:n kursseista jaettiin tietoa.

Äänekosken EKO-asepartion tuki osastolle oli erittäin tärkeä. Aiempien kertojen
mukaisesti se veti pienempiä ja varttuneempia ammunnasta kiinnostuneita kokeilemaan

Surmanajonäytös.

kiihdyttivät moottoripyöränsä huimiin nopeuksiin ja g-voimiin maapallon muotoisessa, teräsrakenteisessa ja 3 tonnia painavassa ajotilassa.
Yleisön joukosta löytyi muutamia rohkeita,
jotka pääsivät pallon sisälle seuraamaan huimapäiden ajoa.

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen
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Ari Sorri - in memoriam
Ari Sorri oli miehistä parhain. Hänellä oli kaikista aina jotain hyvää
sanottavaa. Hän ei koskaan arvostellut muita ihmisiä, hymyssä suin hän
elämänsä eli, 51-vuotta. Hän menehtyi
28.7.2012.
Ari liittyi Tikkakosken Reserviläisiin
yli kymmenen vuotta sitten ja oli miltei
koko ajan yhdistyksemme johtokunnassa. Keski-Suomen reserviläispiirin
hallituksessa hän toimi myös monta
vuotta. Kersantti Ari Sorri oli omien
sanojensa mukaan Tikkakosken Reserviläisten ja Keski-Suomen reserviläispiirin mies. Ari oli nuorena kova
työntekijä Suolahdessa ja erittäin hyvä
urheilija, josta tunnustuksena on paljon palkintoja palkintokaapeissa.
Veteraanien puolestapuhujana Ari
toimi aktiivisesti. Monissa keräyksissä hän oli mukana. Esim. 1970-luvulla hän keräsi paperia junavaunuun
Suolahdessa. Kuntonsa mukaan Ari
oli erilaisissa veteraanitapahtumissa

mukana ja vaikka ei aina olisi jaksanutkaan, meni siitä huolimatta rinta
rottingilla tumma puku päällä.
Arin kanssa keskustelimme reserviläisasioista ja muustakin hänen
kotonaan tai meillä. Pidimme yhteyttä
toisiimme viikoittain. Olimme Arin
kanssa ei ystäviä vaan TOSIYSTÄVIÄ.
Ari huomioi myös hienosti läheisensä
tuoden avopuolisolleen Leilalle kukkia
hänen tullessaan töistä kotiin. IsäPaavon kanssa he tekivät autoreissuja mm. Niinisaloon, jossa Ari palveli
varusmiesaikanaan. Hänen piti myös
jäädä sinne töihin, vaan se ei sitten
onnistunutkaan. Hän aina välillä letkautti, että olen kaikesta huolimatta
henkeen ja vereen Mittauspatteriston
mies. Isä-Paavon kanssa käytiin Kaustisilla kerran vuodessa ja Talvisodan
taistelutantereilla mm. Raatteentiellä.
Keijo Häkkinen
Tikkakosken Reserviläiset ry:n pj
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Ari Sorrin puheenvuoro veteraanityöstä 7.3.2012 piirihallituksessa
Maanpuolustuksen perustan muodostavat puolustusvoimat
ja reservi yhdessä! Tämä
on
vuoden
2012
teema. Teemalla viestitetään
liiton jäsenille ja ulkopuolisille
tahoille reservin keskeistä merkitystä maamme puolustusjärjestelmässä. Vuoden teemaa hyödynnetään tiedotuksessa, erilaisissa kannanotoissa, lausunnoissa, yleisissä
kansalaiskeskusteluissa sekä toiminnan esittelyssä.
Vuoden 2012 toiminnallisina
painopisteinä piirin toiminnassa
ovat ampumatoiminta, veteraanityö sekä kuntoliikunta ja kenttäkelpoisuus. Kauko Ikäheimonen
sanoi hyvin, että nämä kaikki edistävät liikuntaa. Liitossa piirissä ja
eri yhdistyksissä toimijat ovat hy-

vin pitäneet huolta veteraaneista.
Hyvät veljet ja sisaret veteraanityö
on keskeinen osa Reserviläisliiton
toimintaa myös kuluvana vuonna. Veteraaneja on jäljellä 48 000,
joista 18.000 on lottia. Veteraanit
rakensivat taistellen ja puolustaen
meille vapaan maan, josta meidän
on pidettävä hyvää huolta.
Jos Finnair lopettaa veteraaneille joka vuosi järjestämänsä rosvopaistin tarjoamisen keväällä, meidän on pidettävä huolta, että joku
järjestää vastaavanlaisen tapahtuman. ”KAVERIA EI JÄTETÄ”.
Veteraanien jokapäiväistä avunantoa on vähennetty viime aikoina jo
ihan liikaakin. Jokainen varmasti
arvostaa niitä uhrauksia ja menetyksiä, joita he joutuivat sodassa
tekemään. Toivon, että piiri ja yhdistykset tukisivat veteraaneja ja
heidän puolisojaan. Joulukahvitilaisuudet ja erilaiset muut kohtaamiset ovat tärkeää ja virkistävää
yhdessäoloa heille.

Niemelänaholla
Tikkakosken
Reserviläiset ovat järjestäneet yhdessä Tikkakosken Reserviupseerien kanssa jo kuutena vuotena peräkkäin asevelipäivän veteraaneille. Suomen lippu liehuu salossa
ja leikkimielellä kilpaillaan tikanheitossa ja ”betankissa”. Lauluja
laulellaan ja ruokailun jälkeen he
lähtevät koteihinsa hymyssä suin.
Muistakaamme antaa heille apuamme erilaisissa arjen askareissa
edesmenneen Juhani Martinin hienoa työtä jatkaen.
Veteraaneja ei jätetä, koska eivät
hekään jättäneet kaveriaan. Reserviläisliitto on tukenut ja auttanut
veteraaneja keräyksillä ja myymällä Talvisota-korttisarjaa sekä pinssejä. Piirin jäsenyhdistykset auttavat talkoilla, lahjoituksilla ja osallistumalla kuljettajina veteraanikeräyksiin, joissa kerääjinä toimivat
varusmiehet. Lisäksi on kerätty
rahaa myymällä Marskin - ja Junkers-merkkejä.

Veteraaneille järjestetään virkistystoimintaa, lahjoitetaan apuvälineitä ja autetaan heitä ja puolisojaan asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään. Tehdään lumitöitä, nurmenleikkausta ja muita arjen
askareita. Me kaikki tiedämme,
että kunniakansalaisemme veteraanit, lotat ja kotirintamalla olevat ansaitsevat isot kiitokset siitä,
että säilytimme itsenäisyytemme.
He rakensivat maamme uusiksi ja
maksoivat sotakorvaukset.
Olen ollut mukana sanomalehtikeräyksissä, joita kerättiin junanvaunuihin 1970-luvulla. Lisäksi
erilaisissa keräyksissä ja talkoissa
Suolahdessa. Tiedän miten tärkeää apua lotat ovat antaneet puolisoillensa. He hoitivat junalastillisia miehiä, jotka tulivat rintamalta
ja joiden eläke on tällä hetkellä reilusti alle tuhat euroa kuukaudessa.
Kiitos kaikille veteraaneille ja
lotille hienosta työstä Suomen hyväksi!

Romut ja rauniot muistoina Viron miehitysvuosilta
tunut toiseen. Saksalaiset laittoivat pystyyn
heille tyypillisen miehityshallinnon. Myös
Viroon perustettiin keskitysleirejä, joissa
surmattiin tuhansia ihmisiä. Pääosa surmatuista oli muualta kuin Virosta tuotuja juutalaisia.

Paldiski

Suomi-poikien muistomerkki
Paldiskissa.
Keski-Suomen raservipiirien veteraani- ja perinnetoimikunnan kesäretki suuntautui heinäkuun alussa totutusta itämatkailusta poiketen Länsi-Viroon ja Saarenmaalle. Sota- ja kulttuurihistoriallinen
matka tehtiin lyhennettynä versiona Tourulan Kivääritehtaan Perilliset –yhdistyksen
suunnitelmasta. Kevennettyinäkin kolme
matkapäivää tarjosivat kukin paljon uutta
ja avartavaa tietoa sekä sotatapahtumista
että olosuhteista miehitysvallan alla. Lukuisten peruutusten vuosi retkeläisten määrä jäi reiluun 20:een, mutta niillä mentiin,
mitä oli.
Tallinnaan saavuttua matkaan liittyi oppaanamme toiminut Sakala malevan entinen päällikkö, majuri Rein Kikas. Bussi
suunnattiin kohti Paldiskia. Matkan varrella pysähdyttiin Kloogassa sijaitsevalla holokaustin muistomerkillä. Saksalaiset joukot saapuivat Neuvostoliiton miehittämään
Viroon 1941. Suurin toivein joukot vastaanottaneet virolaiset joutuivat pettymään
huomattuaan, että miehittäjä oli vain vaih-

Itse Paldiskin kaupunki oli Neuvostoliiton aikana erittäin tärkeä laivastotukikohta. Kaupungissa sijaitsi toinen Neuvostoliiton kahdesta sukellusvenekoulusta ydinreaktoreineen. Viimeiset venäläiset sotilaat
lähtivät Paldiskista 1994. Vähitellen tuon
ajan merkit ovat häviämässä ja tilalle rakennetaan uutta. ”Pentagonista” ei ole enää
jäljellä kuin muisto ja
tilalle
suunnitellaan
teollisuutta. Jos Paldiskin elämä perustui
Neuvostoliiton aikana tukikohtaan, on sen
perusta nykyisin satama. Satamaa on voimakkaasti kehitetty ja
se on tuonut mukanaan
uusia työpaikkoja ja
uutta teollisuutta.
Paldiskissa on myös
Suomenpoikien muistomerkki. Kun Suomenpojat elokuussa
1944 palasivat Suomesta Viroon, he palasivat juuri Paldiskiin. Tuota paluuta kunnioittamaan ja muistamaan on pystytetty
muistomerkki, jolle laskettiin Keski-Suomen reservipiirien sini-valkonauhainen havuseppele.
Paldiskin vieressä sijaitsee Pakrin niemimaa. Niemellä sijaitsee mm. tunnettu
majakka. Niemellä on sijainnut myös rautatietykkien asemat, mutta niiden tilalla
on nykyään tuulivoimapuisto. Vanhoja tulenjohto- ja vartiorakennuksia on edelleen

Tehumardissa kaatuneiden puna-armeijan sotilaiden hautausmaa.

nähtävissä. Pakrin niemen rantatörmä on
hyvin jyrkkä ja korkea. Ei turhaan varoiteta menemästä liian lähelle reunaa. Siellä täällä näkyykin paikkoja, joista törmän
reuna on sortunut mereen.

Klooga-Piirsalu
Maittavan lounaan jälkeen jatkettiin
matkaa. Ensimmäisenä kohteena oli Kloogan kylä, joka sijaitsee Viron asevoimien
harjoitusalueen laitamilla ja on kuin elävä
monumentti muistuttamassa neuvostoajasta. Kylä oli aikanaan suljettua sotilasaluetta. kun venäläiset sotilaat poistuivat, osa
hylkäsi perheensä Kloogaan. Sotilaiden ti-

Laillinen unikkopelto Kihelkonnan
lähellä Saarenmaalla.
lalle syrjäinen kylä houkutti epäsosiaalista
ainesta ja kylä onkin varsin hyvä paikka,
jos haluaa piiloutua.
Kloogan jälkeen kohteena oli Piirsalu. Paikasta löytyy entinen Neuvostoliiton
ohjustukikohta. Eikä nyt puhuta mistä tahansa ohjuksista, vaan 1 tai 2,3 megatonnin ydinkärjellä varustetuista keskimatkan
R-12- ohjuksista. Kyseinen ohjustyyppi oli
otettu käyttöön 1950- luvun lopulla ja niitä
kuljetettiin myös Kuubaan 1962. Ohjukset
olivat n. 22m pitkiä, painoivat yli 47 tonnia ja niiden kantama oli 2000km.
Tukikohdan
alueeseen
matkalaiset tutustutti Viron suojeluskunnan Lännen malevan vääpeli Taavi Vaher. Tukikohta oli
rakennettu siten, että se
sisälsi kolme turvallisuusvyöhykettä. Ensin oli kuljetus ja yleisempää tukikohdan toimintaa. Toisen
aidan sisällä olivat ohjukset ja kolmannessa, vartioidussa vyöhykkeessä olivat ydinkärjet. Kaikkiaan
tukikohdassa oli neljä ohjusta ja siellä palveli noin
2000 miestä. Ohjukset
poistettiin tukikohdasta
1970- luvulla ETYK- sopimuksen myötä.

Monille matkaajille oli yllätys ja jopa
järkytys nähdä tukikohdan rauniot. Ydinaseita on monesti pidetty eräällä tavalla
kaukaisena ja se, että niitä olikin Virossa
ja niin lähellä Suomea oli monelle yllätys.
Piirsalusta jatkettiin kohti Haapsalua,
jossa odotti yöpyminen.

Saarenmaalle
Toisena päivänä jatkettiin matkaa Saarenmaalle. Aamun bussimatkan aikana
saatiin matkan ainoat sadepisarat. Lautalla yli ja Muhun saarelle. Muhun saari lienee tunnetumpi Koguvan museokylästään
kuin ilmatorjuntatukikohdastaan. Tällä
kertaa matka vei kuitenkin jälkimmäiseen.
Baltian maissa kulki aikanaan Moskovan
ensimmäinen ilmatorjuntavyöhyke, jonka
osana olleeseen tukikohtaan oli sijoitettuna kolme ydinkärjellä varustettuja S -75M
ilmatorjuntaohjusta. Ohjuksia valmistettiin
1964 alkaen ja niiden kantama oli 6 – 56
km vaakasuoraan ja pystyulottuvuus 30
km. Samanlaisia ohjuksia löytyi myös Tallinnan ympäristöstä. Siellä niiden päätorjuntasuunta oli pohjoinen. Lyhimmän lentoreitin eli pohjoisen kautta tulleen jenkkihyökkäyksen koneet ja ohjukset olisivat
siis kohdanneet Suomen ilmatilassa.
Vuonna 1944 puna-armeija valtasi maihinnousun jälkeen myös Muhun ja Saarenmaan. Näistä maihinnousuoperaatioista
saatiin matkan aikana tietoa, samoin kuin
niitä tukeneesta, pakko-otetusta suomalaisesta laivasto-osasto Arhosta.
Kuresaaressa jatkettiin matkaa etelään.
Matkalla Sörven niemimaalle pysähdyttiin Tehumardissa puna-armeijan sotilaiden
hautausmaalle. Tehumardissa käytiin raju
yöllinen taistelu perääntyvien saksalaisten
ja puna-armeijan välillä. Yön pimeydessä
käyty taistelu meni lähitaisteluksi, jossa
viholliset tunnistettiin hiusten perusteella.
Saksalaisilla oli hiukset, kun taas puna-armeijan sotilailta päät oli ajettu täiden välttämiseksi.

Matka jatkui kohti Sörven niemimaan
kärkeä. Niemimaalla käytiin vuonna 1944
Saarenmaan ankarimmat taistelut ja nimimaan kärjessä sijaitsevaan museoon on
koottu alueelta löytynyttä esineistöä, varusteita ja muuta jälkeen jäänyttä tavaraa.
Viimeisimpänä suurempana löytönä oli
20mm tsekkiläinen ilmatorjuntatykki, jollaisia saksalaiset käyttivät mm. suojaamassa lauttoja ja aluksia, joilla vetäytyminen
Saarenmaalta tapahtui. Sörvessä on myös
majakka ja sen vierestä voi nähdä Latvian
rannikon häämöttävän horisontissa.
Palattaessa Kuresaareen olikin aika tutustua keskiaikaiseen piispanlinnaan. Linna on parhaiten säilynyt Baltian piispanlinnoista. Syynä tähän on se, että sitä ei ole
koskaan väkivalloin valloitettu. Vaikka aikaa oli reilusti yli tunti, jäi se lyhyeksi. Sinne kannattaakin varata reilusti aikaa, sillä
jos kunnolla haluaa paikkoihin tutustua,
itse linna vie reilun tunnin ja museon kokoelmat toisen mokoman.

Kaikki loppuu aikanaan
Matkan kolmantena päivänä vierailtiin
Pohjois-Saarenmaalla Tagalaht –lahden
rannoilla. Saksalaiset tekivät sinne maihinnousun vuonna 1917 valloittaessaan
Saarenmaan. Saarenmaan valloitus oli osa
operaatio Albionia, jolla vallattiin venäläisiltä Viron saaret. Myöhemmin saksalaiset
valtasivat koko Viron.
Pikaisen Roomassaaren satamaan tutustumisen jälkeen, oli hyvää aikaa tutustua
omaehtoisesti Kuressaaren nähtävyyksiin
ja ravintoloihin sekä ostosmahdollisuuksiin. Pieni yhteinen illanviettokin järjestyi,
sillä mukana oli soittaja soittimineen. Seuraavana aamuna oli kuitenkin aika palata
kotiin. Paluumatkalla Tallinnassa jäi aikaa
kaupunkiin tutustumiseen sekä viimeisten
tuliaisostosten tekemisiin.
Teksti ja kuvat: Heikki ja Pertti Rahikainen

Ydinkärjellä varustetun ilmatorjuntaohjuksen säilytysluola Piirin kylän liepeillä Muhun saarella.
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Ohimarssi alkaa. Paraatin komentaja everstiluutnantti Pertti Kelloniemi johtaa paraatijoukkoja Yliopistonkadulla.

KOLMEN JOUKKO-OSASTON VALA
KRUUNASI MAANPUOLUSTUSJUHLAN
Ilmasotakoulun, Ilmavoimien Teknillisen koulun ja Pioneerirykmentin heinäkuun saapumiserän alokkaiden
vala täytti Jyväskylän keskustassa olevan Kirkkopuiston ääriään myöten lauantaina 11.8. Valaa vannovia alokkaita oli runsaat 800 ja kun heidän läheisensä tulivat myös paikalle, niin tapahtuma kokosi kaiken kaikkiaan Jyväskylään noin 5000 ihmistä pelkästään valatilaisuuden vieraiksi. Poutainen ja sopivan lämmin sää suosi juhlijoita.
Keski-Suomen maanpuolustusjuhla järjestettiin nyt 27. kerran. 175-vuoden ikään ehtinyt Jyväskylän kaupunki
toimi juhlan isäntänä. Juhla on 1980-luvun puolivälistä alkaen kiertänyt lähes kaikissa Keski-Suomen kunnissa,
jotka kukin vuorollaan ovat tarjonneet onnistuneet järjestelyt maakunnan joukko-osastojen valatilaisuuksiin ja
maanpuolustusjärjestöjen esillä oloon. Vapaaehtoisesta maanpuolustuskentästä on viime vuosina koottu 60-90
henkilöä Maanpuolustuskoulutuksen kurssille, jonka aikana joukko on koulutettu lippulinnaksi paraatikatselmukseen ja ohimarssiin.

Oman pojan tai tytön valokuvaaminen oli haasteelliista.

MPK:n kurssi veteraanijärjestöjen lippulinnana aloitti päivänsä Jyväskylän sankarihaudalta.
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Seppeleenlasku ja kunnianosoitus sotiemme veteraaneille
käynnisti varsinaisen juhlapäivän sankarihaudalla

Jenna Bågeberg oli Ilmavoimien Big Bandin puistokonsertiin
solisti.

Konsertti Lounaispuistossa avasi
juhlaviikonlopun perjantaina
Musiikkimajuri Tomi Väisäsen johtaman Big Band orkesterin avauskappaleen jälkeen Raimo “Rampe” Salo lauloi aluksi Toivo Kärjen sota-aikana
säveltämistä kappaleista laulun “Retki Kauko Karjalaan”. Kärki-tarjonta jatkui päätyen hiljattain löytyneeseen ja sovitettuun kappaleeseen “Who put the
kisses in love”. Esitys oli samalla kappaleen ensimmäinen maailman esitys.
Jenna Bågeberg tulkitsi Salon jälkeen Laila Kinnusen laulamia “Kun sua katselen” ja “Rannalla sinisen järven” kappaleita. Jennan laulamassa Marilyn
Monroen kappaleessa ” I wanna be loved by you” oli rinnassa tuntuvaa Marilyn soundia. Konsertin duetto-osan Jenna Bågeberg ja Raimo Salo aloittivat
kappaleella “I love you”.

Pioneerirykmentin komentaja everstiluutnantti Jouko Rauhala (vas.) ja Ilmavoimien Teknillisen koulun johtaja eversti
Pasi Hakala sekä paraatin komentajana toiminut Ilmasotakoulun apulaisjohtaja everstiluutnantti Pertti Kelloniemi laskivat puolustusvoimien seppeleen ja suorittavat kunnianosoituksen sotiemme veteraaneille Jyväskylän sankarihaudalla.
Jyväskylän kaupungin seppeleen laskivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen ja sotiemme veteraaneja
edustanut Pentti Koskinen.

Maanpuolustusjärjestöt, kalustonäyttely ja sotilaskoti

Raimo Salo oli toinen solisti Ilmavoimien Big Bandin
puistokonsertissa.

Runsaslukuinen yleisö löysi tiensä Lounaispuistoon ja penkit
täyttyivät hetkessä.

Hornetin tykki ja maanpuolustusnaisten toiminta kiinnosti yleisöä samoin kuin KeskiSuomen Maanpuolustaja-lehti. Tuleva lentäjän alku kokeili koneen istuinta.
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Kenraalimajuri Pertti Salminen suorittamassa paraatikatselmusta.

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Kenttärovasti Sauli Keskinen ja valan esilukija,
92-vuotias sotaveteraani Juho Vuoristo.

Pioneerirykmentin alokkaat vannomassa sotilasvalaa.

”Valmiina puolustamaan omia läheisiä ja yhteiskuntajärjestystä jatkossa”

Valaparaati Taipaleen aukiolla ja ohimarssi Yliopistonkadulla
Paraatikatselmuksen suoritti Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Pertti Salminen, paraatia komensi Ilmasotakoulun apulaisjohtaja
everstiluutnantti Pertti Kelloniemi ja valan esilukijana toimi jyväskyläläinen 92-vuotias veteraani Juho
Vuoristo. Valaa vannovat alokkaat eivät kaikin ajoin
pysyneet esilukijana toimineen teräsvaarin tahdissa.
”Eikö ne puhu mittään”, totesi Vuoristo ja korjasi saman tien toistettavasta osuudesta uudestaan pari lausetta hitaampaan tahtiin. Näin valan vannominen eteni
loppuun asti tyylikkäästi.
Kenttärovasti Sauli Keskinen totesi hartauspuheessaan, että valan vannonut ja vakuutuksen antanut
joukko antoi ison lupauksen. He ovat valmiina puolustamaan omia läheisiään ja voimassa olevaa yhteiskuntajärjestystä viimeiseen hengenvetoon saakka.
Vastaavasti hän korosti puolustusvoimien vastaavan
siitä, että palveluksen jälkeen pojat ja tytöt tulevat kotiutumaan aikanaan fyysisesti ja henkisesti hyvässä
kunnossa.

Ohimarssissa Ilmasotakoulu, Pioneerirykmentti, veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen lippulinnat.

Aaro Kähönen nimitettiin lentosotamieheksi IlmavTK:ssa

Lentosotamies Aaro Kähönen
Ilmavoimien Teknillisessä koulussa Hallissa varusmiespalveluksen heinäkuussa aloittanut
Aaro Kähösellä oli juhlapäivä. Hän vannoi sotilasvalan ja sai nimityksen lentosotamieheksi.
Valapäivä marsseineen meni mukavasti, jalat tosin tuntuivat raskaille, totesi tuore lentosotamies.
Takana oli viikko metsässä vähin yöunin.

Hernekeitto maistui Aaro Kähösen seurassa äiti Ilona Kärkkäiselle ja siskoille Sinille, Jennalle ja Mariellalle.

Aaro Kähönen oli innoissaan pääsystä kuljetuspuolelle ja mahdollisuudesta suorittaa rekkakortti varusmiespalveluksensa aikana. Olosuhteita Hallin varuskunnassa hän piti hyvinä mm.
sen takia, että pienessä joukko-osastossa kaikki
tuntevat hyvin toisensa.
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PÄÄJUHLA NORMAALIKOULULLA
Tervehdyssanat

Pääjuhlan avasi Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen. Tervehdyssanoissaan hän lupasi Jyväskylän kaupungin täyden tuen
puolustusvoimauudistuksen pyörteissä olevalle henkilöstölle, jota uudistus jyvässeudulla tulee koskettamaan. Tulevan vuoden tapahtumista hän nosti esille
Jyväskylän kaupungin roolin isäntänä kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisen tapahtuman järjestelyissä 27.4.2013.

Suomen lippu saapuu pääjuhlaan.

Pääjuhlan kunniakansalaisia ja kutsuvieraita.

Jyväskylän Naisvoimistelijoiden Viola-joukkue.

”Itsenäisyytemme takaa meille oikeuden valita itse omat päättäjämme.”
Juhlapuhujan tärkeä viesti pääjuhlassa

Veteraanin tervehdys

Pääjuhlassa juhlapuhuja kouluneuvos Jorma Lempinen tarkasteli monipuolisesti maanpuolustuksen asioita.
Hän nosti esiin eri kriisipesäkkeitä maailmalta. Syyrian tapahtumat osoittavat sen, että jos yhteiskuntajärjestelmä
ei toimi, niin iso joukko kansalaisia joutuu siitä kärsimään. Tällöin usein uhriksi joutuu tavallinen siviiliväestö.
Pienenä kansakuntana meidän on pidettävä itsenäisyydestämme jatkuvasti hyvää huolta. Se takaa meille mahdollisuuden ja oikeuden valita omat päättäjämme, jotka maatamme hallitsevat.

Keski-Suomen Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Birger Fält totesi
maanpuolustuksen olevan kansakunnan itsenäinen asia. Valatilaisuus toi
veteraanin mieliin omakohtaiset kokemukset noin 70 vuoden takaisista
sotatoimista, jolloin tehtiin kaikki voitava vihollisen rajun hyökkäyksen
torjumiseksi. Birger Fält vetosi nuorisoomme niin, että se huolehtisi isänmaan itsenäisyydestä ja muistaisi sen, mitä veteraanisukupolvi teki vaaran
vuosina.

Suomen sotavuosista alkaa olla jo kulunut niin paljon aikaa, että lähisuvuissa ei ole enää elossa niitä, jotka sen ajan kokemuksista pystyisivät
henkilökohtaisesti kertomaan. Hiljainen tieto katoaa pikku hiljaa, totesi
Lempinen. Vielä on aikaa kuunnella elossa olevia veteraaneja. Heidän
perintönsä siirtäminen nuoremmille sukupolville on otettava tehtävänä,
josta muodostuu meille tuleviksi vuosiksi kansallista perintö, jota tulevat
sukupolvet ovat valmiina vaalimaan. Sankari- hautamme kertovat niistä
uhrauksista mitä sodan kokenut sukupolvi joutui kokemaan. Lempinen
totesi, että erään kerran pohjoismaiset vieraat olivat Hankasalmen sankarihaudoilla käydessään todenneet – niin paljon niin pienestä kunnasta
(190).

Puolustusvoimien tervehdys
Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Pertti Salminen kiitti tervehdyksessään kolmen joukko-osaston valan yhdistämistä juhlavaksi tilaisuudeksi Jyväskylän ydinkeskustaan. Kiitos kohdentui
175-vuotiaalle Jyväskylän kaupungille, Ilmasotakoululle, Ilmavoimien
Teknilliselle koululle, Pioneerirykmentille ja veteraani- ja maanpuolustusjärjestöille.
Keski-Suomea kovisteleva puolustusvoimauudistus pitää nähdä positiivisena vahvuutena kohti tulevaisuutta. Se tulee vaatimaan päivittäisiä
ponnisteluja seuraavan kolmen vuoden ajan kaikkialla puolustusvoimissa. Erityisen kovan haasteen edellisen lisäksi puolustusvoimille tuo meneillään olevan hallituskauden edellyttämät rahalliset säästötoimet. Näissä
onnistumalla puolustusvoimat turvaa tulevien vuosien toimintansa edellytykset.

Yleinen asevelvollisuus on paras menetelmä toteuttaa koulutus. Se avaa
kaikille mahdollisuuden pärjätä omissa tehtävissään mihin kunkin omat
henkilökohtaiset taidot antavat edellytyksiä. Järjestelmällämme on kansalaisten varaukseton tuki. Meneillään oleva puolustusvoimauudistus koskettaa Keski-Suomea raskaalla kädellä. Tästä seurannaisena on vapaaehtoisen maanpuolustustyön merkityksen korostuminen jatkossa. Vapaaehtoisorganisaatioita tullaan jatkossa tarvitsemaan entistä enemmän yhteiskunnan eri kriisitilanteissa. Kokonaismaanpuolustus tulee tarvitsemaan
kaikkien miesten ja naisten panoksen jatkossa, evästi Jorma Lempinen.

Mitä puolustamme jatkossa?

Kouluneuvos Jorma Lempinen

Suomi on EU:n jäsen ja kansallisten valtioiden rajat menettävät perinteistä merkitystään. Huipputeknisen armeijan varustamiseen rahamme eivät tule riittämään. On siis pysyttävä meille edullisissa menetelmissä, jotka
ovat yleinen asevelvollisuus ja alueellinen puolustusjärjestelmä. On ollut etuoikeus kehittää näitä järjestelmiä
vaalittavaksi kulttuuriperinnöksi.
Juhlapuheensa kouluneuvos Jorma Lempinen päätti jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin testamenttiin: ”Suomi on hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille. Se on puolustamisen arvoinen maa ja sen ainoa puolustaja on
Suomen oma kansa.”

Pentti Ruohotielle Majurin Mediamalja

Keski-Suomen reservipiirit palkitsevat vuosittain maanpuolustustiedotuksessa ansioituneen henkilön Majurin mediamaljalla, jolla
kunnioitetaan emerituspäätoimittaja Erkki Laatikaisen (majuri res)
työtä vapaaehtoisen
maanpuolustuksen
hyväksi. Tällä kertaa malja luovutettiin piirilehden aiemmalle päätoimittajalle sotilasmestari (res) Pentti Ruohotielle. Hän toimi
päätoimittajana vuodet 2006-2011.
Ruohotie on ollut toimituspäällikkönä Saarijärven ja Pylkönmäen
veteraanimatrikkeleille ja kirjoittanut lukuisan määrän maanpuolustusaiheisia artikkeleja eri julkaisuihin.

Varsinaisen elämäntyönsä hän
teki Saarijärvellä kustannus- ja kirjapainoalalla, josta jäi puolitoista
vuotta sitten eläkkeelle. Tällä hetkellä Pentti Ruohotie on Sotilaspoika-lehden toimitussihteeri.
Keski-Suomen
Maanpuolustaja
onnittelee lämpimästi Penttiä tästä huomionosoituksesta, jonka aiemmin ovat saaneet
toimittaja
Hannu
Karjalainen, johtava kihlakunnan
syyttäjä Martti Porvali ja tv-tuottaja Timo Keränen Yleisradiosta.
Pentti Ruohotie jatkaa edelleen
piirilehtemme vakituisena avustajana.

Birger Fält

Vapaaehtoiselle maanpuolustusväelle kenraalimajuri Pertti Salminen
antoi lupauksen siitä, että tarvittavat harjoitus- ja ampumarata-alueet turvataan. Kertausharjoitusten määrän supistaminen luonnollisesti huolettaa
reserviläisiä. Tähän tullaan vastaamaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen
ja puolustusvoimien välistä työskentelyä tiivistämällä. Jatkossa vapaaehtoisissa harjoituksissa tulee olemaan aiempaa enemmän koulutustilaisuuksia sodan ajan joukoille.
Tämän tyyppisiä maanpuolustusjuhlia tarvitaan jatkossa, totesi Salminen. Sotiemme veteraanit poistuvat joukostamme väistämättä. Kansalaisille on oltava tarjolla tilaisuuksia missä veteraanisukupolven taistelemasta itsenäisestä Suomesta voidaan kertoa. Tähän tarpeeseen maakunnalliset
maanpuolustusjuhlat vastaavat hyvin.

Kenraalimajuri Pertti Salminen

Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön kunniamiekat
Säätiö ojensi kunniamiekat
seuraaville yrityksille ja yhteisöille:

Pentti Ruohotie

Keuruu vuonna 2013
Maakuntajohtaja Anita Mikkonen kiitti päätössanoissaan
kaikkia juhlan järjestäneitä tahoja
onnistuneista järjestelyistä.
Lopuksi hän toivotti kaikki tervetulleeksi vuonna 2013 järjestämään vastaava juhla Keuruulle.

- Jyväskylän kaupunki
- Suomen Terveystalo Oy
- Jyväskeskuksen Hammashuolto Oy
- Kesko Oyj
- Landis+Gyr Oy
- R Ruth Oy
- Aldon Oy
- Elisa Oyj
- Fennia
Professori Erkki Laatikainen ja pääkonsuli Timo Fredriksson
- Insinöörityö Mikko Hentinen Oy.
jakoivat maanpuolustussäätiön kunniamiekat.
Nämä tahot olivat kukin kartuttaneet
säätiön pääomaa 3000 eurolla.Tähän
mennessä vuonna 1990 perustettu säätiö
on jakanut 93 kunniamiekkaa.

Keski-Suomen maanpuolustusjuhlaliite 2012
Tekstit: Tapio Paappanen
Kuvat: Tapio Paappanen, Eila Keinonen,
Kari Löfgren, Kari Kilpeläinen
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Vuoden reserviläinen Joutsassa
Joutsan Seudun Reserviläiset ry:n vuosikokouksessa maaliskuussa tehtiin valintahistoriaa.
Ensimmäisen kerran yhdistyksen
toiminnan aikana valittiin vuoden
reserviläinen. Tämän huomionosoituksen arvoiseksi katsottiin reservin kersantti Markku Riipisen
toiminta yhdistyksen tarkoitusperien toteutuksessa. Hän on toiminut aktiivisen monipuolisesti niin

reserviläisten kuin myös MPK:n
toiminnassa. Erityisansioksi yhdistys arvosti Riipisen toiminnan
vuoden 2010 Keski-Suomen alueellisen maanpuolustusjuhlan järjestelyissä Luhangassa. Markku
Riipinen on myös johtanut useita
vuosia paikallisen lukion maastomajoitusharjoituksen ”Lumiolion”
hyvin tuloksin.
Teksti ja kuva: Markku Arpiainen

Sepänkatu 14, 40720 Jyväskylä

Tähtipalvelut Lauttaanaho
Tilausajoa 16-50 hengen turistibusseilla.
Lentokenttä-/risteilykuljetukset, matkapaketit
ryhmille, Viron kylpylä- ym. matkat.
KATSO TULEVAT MATKAT KOTISIVUILTA.
P. 040 7448 324
tahti.palvelut@pp.inet.fi
Tuija Lauttaanaho
www.lauttaanaho.com

Rovasti Sakari Nurmesviita vihki Jämsän reserviupseerien uuden
lipun. Lippu-upseerina oli varapuheenjohtaja, luutnantti Ville Lehtinen ja lippuvartijoina nuorisoupseeri, vänrikki Lauri Mikkonen
(vas.) ja urheilu-upseeri, luutnantti Kerkko Huhtanen.

Jämsän Seudun
reserviupseereille uusi lippu
Vuoden reserviläinen, kersantti Markku Riipinen oikealla.
Tapio Kämppi Joutsan reserviupseerien pj vasemmalla ja Miika
Saari Joutsan Seudun Reserviläiset ry:n pj keskellä.

Veteraanikävely Jämsässä 21.9.2012
Maakunnallinen YK:n Rauhanpäivän johdosta pidettävä liikuntatapahtuma ns. veteraanikävely
pidetään Jämsässä Paunun koululla ja Jämsänjokivarressa perjantaina 21.9.klo 12.00 alkaen. Järjestelyistä vastaavat Jämsän Reserviuseerit ja Reserviläiset Pertti
Rahikaisen johdolla. Tapahtuma
alkaa em. koulun voimistelusalissa
lyhyin puheenvuoroin ja ohjelmanumeroin. Ohjelmassa esiintyvät
mm. reserviläiskuoro Vinosyöttö ja Jämsän senioritanssijat. Ari
Haggren on lupautunut kertomaan
kokemuksistaan rauhanturvaajana.
Jämsän kaupunki, Intersport Jämsä, Ilmavoimien Teknillinen Koulu
ja Kuoreveden sotilaskotiyhdistys
tukevat tapahtumaa.
Liikuntatapahtumaan osallistuvat Paunun koulun opettajat ja op-

pilaat, Vitikkalan koulun 6. luokat
sekä kunniavieraina Jämsän seudun veteraanit. Tilaisuus on yleisölle avoin pari tuntia kestävä tapahtuma, jossa osallistujat saavat
ajantasaista tietoa kriisinhallintatehtävistä ja tutustuvat kulttuurikävelyllä ns. Saharannassa oleviin
kohteisiin mm. vanhojen valokuvien opastamina. Liikuntareitti soveltuu kaiken ikäisille ja kuntoisille kansalaisille. Veteraanien ohella
tilaisuuteen osallistumaan kutsutaan kaikkien kansalaisjärjestöjen
jäseniä ja asiantuntijoiksi rauhanturvaajina toimineita reserviläisiä.
Varustukseksi tapahtumaan suositellaan sään mukaista liikuntavarustusta ja rauhanturvaajille kriisinhallintatehtävässään
käyttämäänsä barettia.
Teksti: Jukka-Pekka Suutarinen

Jämsän Seudun Reserviupseeriyhdistys vihki uuden lipun käyttöön kevätkokouksen yhteydessä
pidetyssä lipunnaulaustilaisuudessa 18. huhtikuuta. Syy uusimiseen
oli arkinen: ensimmäinen lippu tuli
käytön seurauksena elinkaarensa
päähän 48 vuoden jälkeen. Lippu
oli rispaantunut korjauskelvottomaan kuntoon.
Ensimmäisen lipun lahjoitti kerhon tuore naistoimikunta. Sen jäsenkirjeessä 15.2.1962 kirjoitetaan:
”on ilmennyt että Jämsän Seudun
Reserviupseerikerho erittäin mielellään haluaisi oman lipun. Reserviupseerien rouvat katsovat velvollisuudekseen ryhtyä toimenpiteisiin lipun hankkimiseksi.” Rouvat
aloittivat varainkeräyksen.
Lipun suunnittelijaksi saatiin
maan johtava heraldikko Gustaf
von Numers, joka on suunnitellut useita puolustusvoimien ja järjestöjen lippuja ja tunnuksia sekä
kunnallisvaakunoita, muun muassa
Jämsän, Jämsänkosken ja Koskenpään vaakunat.

Talouden tarkastelua
Piiritoimiston ollessa ikkunaremontin kohteena kokoontuivat piirien ja toimikuntien puheenjohtajat
tarkastelemaan kuluneen vuoden
taloustilannetta ja käynnistämään
vuoden 2013 talousarvion laatimista Palokan ABC:lle 14.8. Taloudenhoitaja Harri Jaakkola alusti
alkuvuoden tapahtumista ja totesi,
että jos loppuvuonna ei tule mitään yllätyksiä, niin reserviläispiiri
ja piirilehti päätyvät talousarvionsa mukaisiin tuloksiin. Reserviupseeripiirin tulos voi mennä lievästi
tappiolliseksi.

Hannu Karjalainen, Pasi Isojärvi, Kari Löfgren, Harri Jaakkola,
Kari Hämäläinen, Jouko Hyppönen, Timo Salo ja Pertti Rahikainen reservipiirien talousriihessä.

Tikkakosken Reserviläiset ry
SYYSKOKOUS

Keskiviikkona 12.10.2012 klo 17.00 Luonetjärven varuskuntakerholla Tikkakoskella.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja johtokunnan nettikokoukset.
Johtokunta

AFTER RALLY PARTY

LUONETJÄRVEN PÄÄLLYSTÖKERHOLLA 12.10.2012 klo 19
Ilmoittautuminen Keijolle p. 0408337505 viimeistään ma 8.10.12
mennessä, myös erikoisruokavaliot.
Oikaisu:
Keski-Suomen Maanpuolustaja-lehden numerossa 2/2012
Taktisen ammunnan jutun kuvat olivat Kai Niinisalon ja
Mika Pakkasen.
Päätoimittaja

Toimikuntien toimintasuunnitelmista on poimittavissa vuodelle
2013 palvelusammunnan SM-kilpailu, mikä järjestetään Pioneerirykmentin ampumaradoilla Keuruulla. Se on ampumatapahtumista
tärkein. Ammuntaan liittyy myös
reserviläispiirissä
käynnistynyt
projekti piirin omien reserviläiskiväärien hankkimiseksi. Asetyöryh-

Koboltinsinisellä pohjalla on
Reserviupseeriliiton tunnus, ajalle tyypillisellä tummalla varjostustähdellä. Lipun kolme kultaisia
nuolta symboloivat kerhon toimialueen pitäjiä, Jämsää, Jämsänkoskea ja Koskenpäätä. Lipun ompelivat Suomen Käsityön ystävät ry.
Lipputangon lahjoitti vuorineuvos
J.W. Waldén. Naulaus suoritettiin
18.5. 1963.
Uusi lippu tilattiin Taitolippu –
yhtiöltä ja tunnusta on hiukan yksinkertaistettu teknisistä syistä.
Naulaustilaisuudessa oli muun
muassa neljä yhdistyksen entistä
puheenjohtajaa, Antti Saine, Pentti Ihalainen, Pekka Alhava ja Pertti
Rahikainen. Sotaveteraaneja edustivat luutnantti Uolevi von Hertzen
ja ylikersantti Heikki Isännäinen.
Puolustusvoimien edustaja oli majuri Erkki Pekkanen Ilmavoimien
Teknillisestä koulusta. Lipun vihki
rovasti Sakari Nurmesviita, lippupuheen piti puheenjohtaja Hannu
Karjalainen.
Teksti ja kuva:
Hannu Karjalainen

Tulkkina ihmisen ja tietotekniikan välissä
www.relator.fi

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

Kokoukset, juhlat, ohjelmapalvelut, pitopalvelu
Ränssintie 5, Kuusa, Laukaa
www.tupaswilla.net
puh 0207 410 100

mä on tehnyt koko kesän valmistelevaa työtä ja hanke tulee syyskuun
piirihallituksen päätettäväksi.
Piirien yhteisenä hankkeena
viedään jo nyt käytännön tasolla
eteenpäin omaa palkintomitalia eri
urheilutapahtumien palkinnoiksi.
Valmistaja mitalille on jo olemassa
ja syksyn aikana piirihallituksille ja
syyskokousedustajille voidaan esitellä malli mitalista. Tällä mitalilla
korvataan perinteiset leijonamitalit
ja saavutetaan oleellinen kustannussäästö vuositasolla. Tarkemmin
asiasta syksyn kokouksissa.
Tulevan kesän sota- ja kulttuurihistoriallisen retken suunnasta perinnetoimikunnan puheenjohtaja
Pertti Rahikainen ottaa mielellään
vastaan ehdotuksia. Keskustelun
kuluessa nousi yhtenä vaihtoehtona esiin Karhumäen – Poventsan
suunta.
Toimikunnat viimeistelevät
omat toimintasuunnitelmansa
syyskuun puoliväliin mennessä ja tarkentavat rahankäytön
lukuja niin, että piirihallitukset
voivat linjata vuoden 2013 taloussuunnitelmat kokouksissaan
syyskuussa.

www.savotta.fi
www.savottastore.fi
Tilausajot 16-32 -paikkaisilla busseilla
sekä kahdella taksilla.
Toimialueena koko Suomi.
Myös pyörätuoli- ja paarikuljetukset.

Veijo Jousmäki, Soini

puh. 044-5288141

www.jousmaki.ﬁ
Palveluksessanne 24h/vrk

Teksti ja kuva:
Tapio Paappanen

PIRKANMAAN
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TAPAHTUMA-, KOKOUSJA KOULUTUSTARJONTAA
Maanpuolustusnaisten
Keski-Suomen piiri järjestää
13.10.
Kokoustekniikkakoulutuspäivä Jyväskylässä
23.10.
Syyskokous Äänekoskella
27.-28.10. MNL:n syysliitokokous Lappeenrannassa

Keski-Suomen piirin yhdistysten Keurusseudun, Saarijärven,
Ääneseudun ja Jyväskylän Maanpuolustusnaiset yhdistysten
jäsenille lähetetään lisätietoa seuraavassa jäsenkirjeessä.

Maanpuolustusnaisten liitto

Keski-Suomen alueneuvottelukunta

Turvallisuus- ja puolustusmessut 27.-29.9. Lahdessa
osasto Ch2. www.maanpuolustusnaiset.ﬁ

Naisten Valmiusliiton
Keski-Suomen alueneuvottelukunta

NAISTEN VALMIUSLIITTO

Kenttämuonituskurssi, Halli
Ennakoivan ajonkurssi, Lievestuore
Sähköt poikki myrskyn silmässä ajan kohtaista tietoa sähkökatkokosten varalta,
Äänekoski (MPK, NVL:n osuus kotivarasta)
Syyskokous, Tikkakoski

Mikä ihmeen Naisten Valmiusliitto? Tämän päivän Lottajärjestökö? tällaisiin kommentteihin törmää vieläkin kertoo
Keski-Suomen alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Kaija
Koponen.

21.-23.9.
27.10.
17.11.

Naisten Valmiusliitto edistää suomalaisten perheiden
ja yhteiskunnan
varautumiskykyä arkielämän häiriötilanteiden varalta. Liitto ja
alueneuvottelukunnat
järjestävät naisille ajankohtaista ja laadukasta koulutusta
eri puolella Suomea. Kaksi
kertaa vuodessa järjestettäviin NASTA-harjoituksissa
tuhannet suomalaiset naiset
ovat saaneet koulutusta mm.
maastotaitoitoihin, turvallisesti
vesillä liikkumiseen, katuturvallisuuteen ja varautumiseen
sähkökatkosten varalta.

Alueellinen toiminta

21.11.

Naisten Valmiusliiton alueellisessa toiminnassa on
mukana aktiivisia maakunnan toimijanaisia. Toiminta
liittyy pääasiassa naisten valmiuskoulutuksen järjestämiseen ja yhteistyöhön muiden
vapaaehtoista maanpuolustustyötätekevien järjestöjen
kanssa. Naisten Valmiusliiton toiminnan tunnetuksi
tekeminen on edelleen suuri
haaste täällä Keski-Suomessa, muistuttaa puheenjohtaja
Kaija Koponen.

Valtakunnalliset Nastaharjoitukset v. 2013

Riidoista ratkaisuihin

Poikkeusolojen muonitus

Yksi oppeja hakenut oli Tiina Moisio-Rusila Keuruun
Martoista. Hän osallistui elokuussa Ilmattaren nastaharjoitusten Sovittelu - riidoista
ratkaisuihin koulutukseen.
Kurssilaiset tutustuivat arjen turvallisuutta edistävän
sovittelevaan puhetapaan, ja
ratkaisujen hakemiseen riidan
osapuolten välille. Kurssin
pääpaino oli käytännön harjoitukset.
– kurssista sai hyviä toimintamalleja ristiriitatilanteiden
selvittämiseen, joita tulee
kuitenkin jokaisen eteen aina
silloin tällöin, totesi Tiina
Moisio-Rusila. – on mukava,
kun on täläinen mahdollisuus
50 euron hintaan saada hyödyllistä oppia ikään katsomatta, täysylläpito mukavassa
samanhenkisessä
seurassa.
Nastaharjoituksissa
näkee
erilaisia varuskuntia eri puolilla suomea.

Kaija
Koponen
kertoo, että tänä vuonna
on opeteltu poikkeusolojen muonitustaitoja. Alkukesästä järjestö oli pariin
otteeseen mukana Jyväskylän keskustassa järjestetyissä
yleisötapahtumissa
- 200 litran hernekeitto- ja
lihakeittoerä syntyi oikeaoppisesti
soppatykillä.
Heinäkuussa
järjestettiin
maastoleivontakurssin KeiteleJazzien yhteydessä. Kahden päivän aikana munkkeja
syntyi lähes 650 telttaleipomossa.
Valtakunnallisena
ravintolapäivänä 19.8. pidettiin Popup ravintolaa Äänekosken
taidemuseolla,
muistelee aktiivinen toimija
Kirsti Pipinen. Samalla KeskiSuomen alueneuvottelukunta
vietti 15-vuotisjuhlaa työn
merkeissä.

17.-19.5.
13.-15.9.

Sinisiipi 2013, Porin Prikaati Säkylä
Pyrstö 2013, Satakunnan Lennosto Pirkkala
www.naistenvalmiusliitto.ﬁ

Maanpuolustuskoulutus
Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikkö
Maastoleivontakurssilla opittiin keinot kuinka valmistetaan
munkkeja käyttäen nesteenä pullotettuja virvoitusjuomia.

MPK:n kurssit ovat myös mahdollisia naisille. Tarjolla mm.
6.10.
Puolustusvoimien ajo-oikeuskurssi, Tikkakoski
13.-14.10., 17.-18.11. Järjestyksen valvojakurssit
17.-18.11. Kouluttajakoulutuskurssi, Tikkakoski
www.mpk.ﬁ

Kehitysvammaisten Intti tutuksi viikonloppuleiri

Kosketusetäisyydellä
Hornetista

Ilmavoimien teknisellä koululla Hallin varuskunnassa
järjestettiin 4-5.8.2012 Kehitysvammapalvelusäätiön
MPK:lta tilaama Intti tutuksi viikonloppuleiri kehitysvammaisille. Leiriläiset pääLoppuvuodesta on vielä Naisten Valmiusliiton
sivät tutustumaan kahden
mm. Kaiken varalta - enna- jäsenjärjestöt:
päivän aikana mm. miltä
• Finlands svenska Marthaförbund rf
koivan ajon ajonkurssi 27.10.
tuntuu istua Hornetin heit•Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
Lievestuoreen ajoharjoittetoistuimessa, ajoneuvokalus• Maanpuolustuskiltojen liitto ry
luradalla. Jos olet käynyt • Maanpuolustusnaisten Liitto ry
toon, paloautoon ja ambuautokaupassa kesän aikana ja • Marttaliitto ry
lanssin sekä harjoittelemaan
vaihtanut ajopelia - nyt kan- • Päällystön Naisten Liitto ry
alkusammutusta ja ensiapunattaa tulla harjoittelemaan • Reservin Upseerien
taitoja maastossa. Kun kerran
turvallisissa
olosuhteissa Naisten Perinneliitto ry
inttiin oltiin tutustumassa
ammattilaisten opastuksella, • Rintamanaisten Liitto ry
ohjelmaan kuului yöpyminen
muistuttaa vielä puheenjoh- • Sotilaskotiliitto ry
teltassa, sulkeisharjoitukset,
taja.
EKOase -ammunta ja niille
• Suomen Lottaperinneliitto ry
jotka halusivat saivat kokeilla
Teksti: Kaija Koponen ja Eila Keinonen • Suomen Pelastusalan
taistelijan varustuksen paikeskusjärjestö ry
Kuvat: Sirkku Laurila,Kirsti Pipinen, Maila Koistinen
noa kahdella telamiinalla tek aiken var alta, k aikille naisille www.naistenvalmiusliitto.fi
rästettynä. Yhden leiriläisen

suusta kuului kävelymatkan
jälkeen kommentti – ei tunnu missään. Kovakuntoista
porukkaa. Leiri huipentui
ohimarssiin marssimuusikin
tahdittamana ja omaisten ottaessa kuvia ohimarssista.

Leirin kurssinjohtajana toimi Anita Korhonen ja kurssivääpelinä Sisko Virtanen.
KVPS:n ohjaajina Lauri Räty
ja Juha Luttinen. IlmavTK:n
kouluttajana kapteeni Aki
Raunioniemi
Teksti: Anita Korhonen
Kuva: Lauri Räty
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LÄNSI-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA
TUKIYKSIKKÖ (KSKOTUYKS)

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Ilmoittaudu kursseillemme osoiteessa www.mpk.fi

	
  
	
  
	
  

Kotuyksikön päällikkö Kari Kilpeläinen, puh. 040 486 3254
Koulutuspäällikkö Riku Tenhunen, puh. 040 751 5233

	
  
	
  

KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN KURSSITARJONTA LOPPUVUONNA 2012
Alla on osa Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikön (KStukiyks) kurssitarjottimesta loppuvuonna 2012. Parhaiten pääset tutustumaan
kursseihin osoitteessa www.mpk.fi -Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu - Valitse alue kohdasta Keski-Suomi - Hae. Nyt näet näkymässä
KSkotuyksikön kurssit, joita plikkaamalla pääset ko kurssin etusivulle, sisältöön ja lisätietoihin.
Sivuja päivitetään jatkuvasti. Kurssien ajankohdat alla ovat osittain avoinna ja suunnitelmallisia, mutta 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 ppuolustusvoimien 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.
1. Puolustusvoimien tilaama koulutus (veh)
KURSSIN AJANKOHTA

KURSSI

PAIKKA

22.-23.09.2012

Syys-Halli; Patrian VAP-henkilöstön maastokurssi

Halli

01.-31.10.2012

Ensihoitoaseman (EHAS) 2016 käyttökoulutus

Tikkakoski

01.-31.10.2012

Yksittäisen taistelijan taidot, ICCS-kurssi 1/2012

Tikkakoski

06.10.2012

Pv:n ajo-oikeuskurssi reserviläisille

Tikkakoski

06.10.2012

Aliupseeripäivä 2012

Tikkakoski

13.-14.10.2012

Pioneeri- ja suojelutaidot

Keuruu

27.-28.10.2012

Maakuntakomppanioiden johtajien johtamis- ja käskynantoharjoitus

Tikkakoski

01.-02.11.2012

Yksittäisen taistelijan taidot, ICCS-kurssi 2/2012

Tikkakoski

16.-18.11.2012

Reserviläisjohtaja 2 (taso 3)

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
www.okauto.fi

• www.vaihtoautot.net
2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus
21.-23.9.2012

Syys-Hallin johto- ja koordinointikurssi

Halli

21.-23.9.2012

Syys-Halli; Huollon kurssi

Halli

21.-23.9.2012

Syys-Halli; Kenttämuonituskurssi

Halli

22.-23.9.2012

Kohteen suojaamisharjoitus

Haapajärvi

29.-30.09.2012

Taktinen pistooli II/2012

Keuruu

29.09.2012

Reserviläisten perinnekivääripäivä 2012

Tikkakoski

04.-06.10.2012

Ammunnan peruskurssi (Ampumakortti)

Keuruu

05.-07.10.2012

HF-radioliikenneharjoitus (valtakunnallinen)

Tikkakoski

06.-07.10.2012

SRTL VETU-tukihenkilökurssi

Tikkakoski

11.10.2012

KSKotuyksikön koulutus- ja suunnittelutilaisuus 3/2012

Tikkakoski

13.10.2012

KSKOTU:n ampumakilpailupäivä, Komendantin Cup II/2012

Tikkakoski

10.11.2012

KSKOTU:n ampumakilpailupäivä, Komendantin Cup III/2012

Tikkakoski

17.-18.11.2012

Kouuttajakoulutuskurssi

Tikkakoski

15.12.2012

Suunnittelukurssi ja vuosipäivän vietto

Tikkakoski

3. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU)
VARTU-koulutukseen kuuluvat kurssit ovat kevätkautena kohdennettuja ensisijaisesti tilaajilleen (oppilaitokset, viljelijät, muut)
27.-29.09.2012

Turvallisuus- ja puolustus 2012-messut

Lahti

01.-31.10.2012

Ennakoivan ajon kurssi

Lievestuore

01.-31.10.2012

Kodin turvallisuus ikääntyville henkilöille

Tikkakoski

13.-14.10. ja 17.-18.11.2012

Järjestyksenvalvojan kurssi

Tikkakoski

11.10.2012

KSKotuyksikön muonitusryhmän suunnittelukurssi 2/2012

Tikkakoski

25.-26.10.2012

Koululaisen eräkurssi

Uurainen

17.11.2012

Hygienia-passi, Normaalikoulu

Jyväskylä

05.-06.12.2012

Itsenäisyyspäivän kunnia- ja lippuvartiot

Konnevesi

05.-06.12.2012

Itsenäisyyspäivän kunnia- ja lippuvartiot

Saarijärvi

06.12.2012

Itsenäisyyspäivän tilaisuudet

Jkl ja Tikkakoski

24.12.2012

Jouluaaton kunniavartio

Jyväskylä

24.12.2012

Jouluaaton kunniavartio

Saarijärvi

4. Muu koulutus ja tapahtumat

Keskellä Suomea. Keskellä kaupunkia.
Todellinen tapahtumakeskus.

V
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YHTEYDENPITOON
Löydät meidät
Facebookista.

Viestinnän moniosaaja
www.midare.fi

Hyvät neuvot &
Hyvät hinnat
Meiltä saat molemmat.
Soita 0200 3000 (pvm/mpm)
ma–pe 8–20 ja kysy lisää.

www.nammo.com

nordea.fi

MONIMERKKIKORJAAMO
K. BOROVKOFF KY

Puh. 014 543 910
Haapakorventie 1
autokorjaamo.borovkoff@pp.inet.fi
44200 Suolahti
* juhlat ja kokoukset maalaismaisemassa
* majoitusta rauhallisissa rantamökeissä
ja piha-aitoissa

www.taipaleentila.com

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





  

 


* luonnonmukaisesti kasvatettua naudanlihaa

www.yrityskehitys.com
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ma-pe 7-17
la 9-15

”Isku
isänmaan asialla
vuodesta 1928.”

Protacon Group
Luotettavia palveluita
Pro planning is pro quality

www.protacon.com

www.isku.fi

Jyväskylä, Sorastajantie 1

www.eratukku.fi

LEMMINKÄINEN TALO OY • Vehkakuja 4, 40700 Jyväskylä • vaihde 02071 57800

Kangasvuoressa

Kuoppala Finland
FACILITY MANAGEMENT | CLEANING | SECURITY | PROPERTY | CATERING | SUPPORT SERVICE | iss.fi

ISS_Logo_92x32.indd 1

7.9.2012 13:38:29

UUSI

avaruuskylpylä &
Peurunka areena
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Moniherätepanssarimiinan ensimmäinen julkinen räjäytys on suoritettu ja sen vaikutuksia T-55 panssarivaunuun tutkivat suomalaisten lisäksi myös tapahtuman vieraina olleet Ruotsin, Norjan ja Tanskan
asevoimien edustajat.

PANSSARIMIINAT MODERNISOITIIN
Jalkaväkimiinojen suorituskyvyn korvaaminen etenee aikataulun mukaisesti. Uusien jalkaväkimiinat korvaavien taisteluvälineiden tehoa
ja ominaisuuksia esiteltiin Pioneerirykmentissä
Keuruulla järjestetyssä tilaisuudessa.

Tiedotusvälineille sekä Ruotsin, Norjan ja
Tanskan asevoimien edustajille esitellyt uudet
taisteluvälineet, eli moniherätepanssarimiina,
raivaamisenestopanos sekä viuhkapanos 2010,
ovat kaikki kotimaista valmistetta.

Puolustusvoimat esitteli tiistaina 28.8.2012
Pioneerirykmentissä ensi kertaa julkisuudessa
Ottawan sopimuksen kieltämien jalkaväkimiinojen suorituskyvyn korvaavan panssarimiinoittamisen uusinta tekniikkaa.

Moniherätepanssarimiina koostuu modernista
moniherätelaukaisimesta ja telamiina 62:n panososasta. Miinaan liitetty moniherätelaukaisin
lisää sen tehoa ja varustaa miinan raivaamisenestojärjestelmällä, joka estää miinan liikuttamisen paikalleen asennuksen jälkeen. Yliajolaskurilla voidaan säätää monesko ylitys räjäyttää miinan.
Tällä saadaan takaisin jalkaväkimiinojen poistuessa menetettävää pelotevaikutetta.
Moniherätepanssarimiinan teho
perustuu sekä ontelon läpäisyyn,
että painevaikutukseen. Se kykenee
läpäisemään yli 50 mm vahvuisen
teräslevyn. Käytännössä se tehoaa
kaikkiin panssarivaunuihin. Miinan
tehoa ja suorituskykyä havainnollistettiin räjäyttämällä se panssarivaunu T-55 alla ensimmäistä kertaa
julkisesti.

Pioneeri- ja suojelutarkastaja eversti Harri Kauppinen
kädessään raivaamisenestopanos.

Panssarimiinan alle asennettavan raivaamisenestopanoksen tarkoituksena on estää miinan
raivaaminen käsin. Tällainen miinoite joudutaan
joko kiertämään tai se on raivattava koneellisesti. Tämä antaa puolustukselle mahdollisuuden
taktikointiin ja luo viholliselle epävarmuutta.

Samoin viuhkapanoksen vaikutusta esiteltiin
Pioneerirykmentin taisteluampumaradalla maalilaitteen avulla. Viuhkapanoksen räjähtäessään
muodostaman viuhkan leveys 50 metrin etäisyydellä on 50 metriä ja korkeus 2 metriä. Panoksen
suunnattu räjähdevaikutus läpäisee 2 mm terästä 40 metrin etäisyydelle saakka. Viuhkapanosta
käytetään torjumaan sekä jalkaväkeä, että panssaroimattomia ajoneuvoja.
Jalkaväkimiinat kieltävä Ottawan sopimus astui Suomessa voimaan heinäkuun alussa. Sopimuksen kieltämien jalkaväkimiinojen tuhoaminen on aloitettu ja työ saadaan loppuun vuoden
2015 kuluessa. Kaikkia yli miljoonaa miinaa ei
kuitenkaan tuhota. Ottawan sopimuksen mukaisesti Suomi varaa seuraavan 20 vuoden ajalle
raivaamiskoulutuskäyttöön 16 500 miinaa.

Moniherätepanssarimiina.

Teksti: Pekka Laakso
Kuvat: Pekka Laakso, Rainer Liimatainen

Kolme viuhkapanosta räjähtää ampuen 2 m korkean sirpaleviuhkan eteensä.
Yksi viuhkapanos sisältää 924 sirpaletta.

Viuhkapanosta suunnataan.

