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KOLUMNI

Panu Moilanen
Tiedotustoimikunnan puheenjohtaja

Päätoimittaja Tapio Paappanen

Historian kirjatko roskikseen?
Alkanut vuosi tuo tullessaan paljon tilaisuuksia, joita toteutetaan Suomen 100 vuoden itsenäisyyden taivalta huomioiden. Tilaisuudet ovat täynnä kansakuntamme historiaa. Silloin tällöin keskustelua käydään ja
ihmetellään mitä hyötyä yleensä on historian lukemisesta, vanhojen asioiden esille nostamisesta ja ”umpeen
kasvaneissa juoksuhaudoissa konttaamisessa”? Mitäpä se digibittien maailmassa eläville kuuluu, että joku
aikoja sitten edesmennyt henkilö on joskus sanonut tai tehnyt jotakin merkityksellistä, ja milloin se tapahtui?
Tätä on syytä pohtia juuri nyt hieman tarkemmin.
On totta, että pelkkä vuosilukujen ja henkilönimien luetteleminen on varsin puisevaa kuultavaa tai luettavaa. Näiden sijaan meidän on pyrittävä hakemaan menneisyydestä oppia nykyisyyttä ja tulevaisuutta varten.
Oikealla tavalla toimien voimme aina löytää menneisyydestä vakaata pohjaa myös nykypäivän vaatimille
ratkaisuille. Tällainen väite voi aluksi shokeerata lukijaa nykyisessä levottomassa maailmassa, jossa etsitään
jotakin tietämättä tarkalleen mihin oikeasti pyritään. Usein kohtaamme keskeneräisiä esityksiä, jotka lanseerataan liian väljillä sloganeilla pyörimään kansan keskuuteen. Kansalainen on silloin hyvin usein hukassa ja
arpoo ketä hänen tulisi uskoa tai seurata. On inhimillistä, että hän tottelee sitä, joka lupaa eniten hyvää ja
suurimmat muutokset.
Historiaan tutustunut sen sijaan tietää, että jokainen olotila – myös nykyinen – on pitkän kehityksen tulos,
jota ei hetkessä muuteta suuntaan taikka toiseen. Oman maansa vuosisataiseen kehitykseen tutustunut näkee
usein helpostikin onko hänelle tarjottu oppi, luvattu tulevaisuus, vain tyhjää puhetta, vai piileekö sen takana
todella jotakin arvokasta. Väitän, että tutkiessamme historiaa, opimme ajattelemaan omilla aivoillamme ja
sehän on elämässämme pääasia.
Sodan ja rauhan ajat ihmiskunnan historiassa ovat aina vaihdelleet. Sota, toisten ihmisten tappaminen ja
taloudellisten arvojen järjestelmällinen tuhoaminen näyttää ensisilmäykseltä järjettömältä toiminnalta. Sodassa on aina kysymys osapuolten elinehdoista suhteessa tai toisessa. Venäjän ja Ruotsin välinen vuosisatoja
sitten tapahtunut ”kisailu” Suomen alueesta osoittaa tämän. Vastaavasti Neuvostoliiton kasvaminen 1930-luvulla suurvalta-asemaan toi mukanaan laajentumishalun länteen ja se tavoitteli Suomen valtaamista jo talvisodassa ja sitten uudemman kerran kesällä 1944. On hyvä muistaa historiasta, että suurvallan politiikkaa
ohjaa aina oman edun tavoittelu, ei oikeudenmukaisuus.
Emme saa unohtaa jatkosodan kesän 1944 tapahtumia. Meidän sotiemme jälkeen syntyneiden sukupolvien
velvollisuus on pitää siitä kiinni ja siirtää tuolloin tulilinjoilla taistelleiden veteraanien yli-inhimillisten ponnistelujen perintö lapsillemme ja lastenlapsillemme. Silloin kesällä 1944 suomalainen sotilas torjui Karjalan

Harhalaukauksia olemattomilla rintamilla
Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg jakoi tammikuun puolivälissä liiton Facebook-sivulla uutisen, jossa kerrottiin reservistä eronneiden määrän kasvaneen merkittävästi. Samalla hän nimitti reservistä
eronneita rintamakarkureiksi. Myöhemmin Nybergille ilmeisesti selvisi, ettei Suomi ole suoranaisesti sodassa kenenkään kanssa, eikä täällä siis ole rintamiakaan. Nyberg alkoikin puhua reservikarkureista ja täsmensi,
että kyseessä on vain hänen oma kantansa, mutta että valtaosa Reserviläisliiton jäsenistä on ”varmasti asiasta
pitkälti samaa mieltä”.
Mahdollisesti Nybergin avautumisesta inspiroituneena puolustusministeri Jussi Niinistökin tarttui aiheeseen puhuessaan valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Säätytalolla. Hänen mukaansa ”reservikarkurit nakertavat järjestelmämme uskottavuutta” eivätkä siksi ”ansaitse arvostustamme”. Puolustusministeri siis käytti merkittävän osan ajasta yhdessä maamme arvokkaimmista tilaisuuksista puhumalla ongelmasta,
joka ei ole ongelma. Sekä Nyberg että Niinistö ammuskelivat olematonta maalia olemattomilla rintamilla.
Varusmiespalvelus ja siviilipalvelus ovat samanarvoisia mahdollisuuksia asevelvollisuuden suorittamiseen.
Siviilipalvelukseen voi hakeutua, jos oma vakaumus estää suorittamasta varusmiespalvelusta. Siviilipalvelus perustuu omantunnon ja mielipiteen vapauteen, jota maassamme turvaa perustuslaki, ja jonka turvaamiseen Suomi on sitoutunut myös ihmisoikeussopimuksilla. Vakaumus ja mielipiteet voivat ajan kuluessa myös
muuttua – suuntaan jos toiseenkin. Onkin erikoista, että puolustusministeri päätyy julkisesti arvostelemaan
perusoikeuksiaan käyttäviä kansalaisia. Myös maan suurimman maanpuolustusjärjestön puheenjohtajan olisi
kannattanut miettiä hetki ennen enterin painamista.
Keskustelu jatkui kuun lopussa Helsingin Sanomissa, kun Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg
muistutti ilmiön mittasuhteista: ”Suomessa on noin 900 000 puolustusvoimien koulutuksen saanutta, ja sodanajan vahvuutemme on noin 230 000, joten siitä voi aika helposti päätellä, että tällä asialla ei ole volyymiltään
meille mitään merkitystä.”
Niin. Vuonna 2016 reservistä erosi 0,07 %. Siis seitsemän prosentin sadasosaa. Samana vuonna muutti ulkomaille yli kaksikymmenkertainen määrä reservi-ikäisiä suomalaismiehiä. Nakertaako myös tämä hallitsematon maastamuutto järjestelmämme uskottavuutta? Olisiko syytä panna rajat pian kiinni?
Lakien ja lukujen lisäksi unohtui myös ehkä tärkein maanpuolustukseen liittyvä seikka. Maanpuolustus ei
ole pelkkää sotilaallista maanpuolustusta. Suomessa on jo vuosikymmeniä ollut käytössä kokonaismaanpuolustuksen toimintamalli. Kriisitilanteessa myös siviilipalveluksen suorittaneet ja nyt rintamakarkureiksi leimatut reservistä eronneet ovat velvollisia osallistumaan maanpuolustuksellisiin tehtäviin esimerkiksi terveydenhuollossa tai väestönsuojelussa. Nykymaailmassa tällaista siviilikriisinhallintaa vaativat tapahtumat ovat
sotilaallista kriisiä selvästi todennäköisempiä. Me suomalaisetkin saimme tästä muistutuksen, kun turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi räjähdysmäisesti vuonna 2015.
Rintamakarkurit-debatista on syytä ottaa opikseen. Ensinnäkin kannattaa pitää mielessään yksi somen kultaisista säännöistä: mieti, ennen kuin julkaiset. Se säästää monelta harmilta. Vieläkin oleellisempaa on muistaa, että asioilla on monta puolta. Maailma ei ole mustavalkoinen. Sotilaallisen maanpuolustuksen tärkeyttä
tai maailman parhaaksi kynnysasejärjestelmäksi kutsutun yleisen asevelvollisuutemme merkitystä ei ole syytä
kyseenalaistaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö muut tavat kantaa vastuuta maamme turvallisuudesta ja yhteiskuntamme toimivuudesta olisi yhtä tärkeitä. Me suomalaiset olemme yhdessä päättäneet, että
siviilipalvelus on yksi näistä tavoista. Ja hyvä niin.

kannaksella puna-armeijan Leningradin rintaman hyökkäyksen VKT-linjalle (Viipuri-Kuparsaari-Taipale).
Laatokan Karjalassa puna-armeijan Karjalan rintaman hyökkäys pysäytettiin Nietjärvellä. Näiden, ja muutaman muun taistelun summana oli, että puna-armeija oli menettänyt niin suuren osan suorituskyvystään, että
lisävoimia Suomen suuntaan ei enää voitu asettaa. Suomi säilytti itsemääräämisoikeutensa eikä sitä miehitetty.
Historian opetus viime sodista meille on, että voimme vastata kansamme olemassaolon suurimpaan kysymykseen: mitä meidän pitäisi tehdä, jotta saisimme aikaan parhaan mahdollisen tuloksen tuleville Suomessa
asuville sukupolville? Vastaus on selkeä: meidän on aina itse osattava huolehtia oman maamme puolustamisesta ja maanpuolustustahdon ylläpitämisestä. Tässä meitä auttaa tutustuminen kansakuntamme historiasta
laadittuihin tietokirjoihin ja niiden säilyttäminen kodin arvoesineinä. Ne eivät todellakaan saa joutua roskikseen!
Hyvää jo meneillään olevaa toimintavuotta! Historiaan perehtymisen ohessa muistetaan myös liikkua!
Ilkka Toivasen piirros on aiemmin julkaistu Savon Sanimissa.
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Kentsun korneri
”Nuoret Suomen - tulevaisuuden huomen”
Arvoisat maanpuolustajat, ensimmäiseksi haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää itsenäisyytemme juhlavuoden alkua. Olemme etuoikeutettuja, kun saamme tämän vuoden elää
ja kokea isänmaamme merkkipaalun.
Vuosi tulee olemaan varmasti mieleenpainuva kaikkine tapahtumineen.
Yksi tällainen mieliinpainuva tapahtuma oli 18.2.2017 maanpuolustusnaistemme kantolipun naulaus- ja
siunaustilaisuus. Kaunis, puhutteleva
ja arvokas hetki - ”Mik on tuo vaate,
jonka juuri naulasin. Kai se sankaraate, jota niin halasin. On kuin kuvastin,
se minun sielustani, näkyvä heijastin
syvästä tahdostani.” Maanpuolustusnaiset - lämpimät kiitokset työstänne
Isänmaan eteen ja onnittelut omasta
lipusta.

Keski-Suomen Aluetoimiston päällikkö
everstiluutnantti Jukka Kentala.

Mutta tässä teille luettavaksi vuoropuhelu. Olen kirjoittanut vuoropuhelun isän ja lapsen välille. Kirjoitin sen
ensinnäkin siksi, että tämänkaltaisen
vuoropuhelun haluaisin jokaisen suomalaisen lapsen ja nuoren kanssa käydä. Siksi tämä vuoropuhelu on tulevan
vuoden aikana puheissani usein esillä
- seuraavan kerran Taipaleen patsaalla 13.3.2017. Olen kirjoittanut tämän
myös siksi, että tällä vuoropuhelulla
haluan kiittää Isänmaastani niitä ihmisiä, jotka siitä ovat huolta pitäneet.
Tämä on veteraanien perinnön siirtä-

miseksi eteenpäin.
”Suomemme, kun täyttää 100
vuotta, aamulla lapseni minulta
kysyi: Isä, taistelimmeko me silloin
suotta - vastasin - ei, vaan niin
pysyi itsenäisyytemme valtavan
arvokas, säilyi sinulle ja minulle,
meillekin. Yritä sinäkin olla aina
tarmokas, niin teet kunniaa itsellesi ja heillekin, jotka silloin kaikkensa antoivat, rakkaudesta tähän
maahan kauniiseen, taakat suuret
ja raskaat kantoivat - monet heistä vaipuen uneen ikuiseen.
Heidän osana oli nuorena kuolla
eivät ehkä perhettä ehtineet perustamaan, kun sitä rintamalle
lähtivät puolustamaan,
sitä ne sankariristit merkitsevät
tuolla.
Isä - miten äidit, siskot kestivät,
kun rakkaimpansa menettivät
niin kovin, kovin surullista
niin kovin, kovin murheellista.
Lapseni - aikanaan, kun tarvittiin
ja jokaiselta uhrimieltä kysyttiin
olivat valmiina ihmiset Suomen,
jotta olisi meillä parempi huomen.
Mutta isä, niin kovin monta
katso, on tuolla ristejä noita

siellä varmaan on monia, joita
vierelle - kotiin - yhä kaivataan
kukaan tottua ei voi hautaan
nuoriakin, miten onnetonta.
Isoveljesi ikäisiä, nuoria aivan olivat sotilaat, sanottiin, että jossain
siellä marssivat, taistelivat sotaisalla tiellä.
Raskas oli taakka - kotiin tulivat
heistä jokainen kovin eri tavoin,
niin vaikea on kuvailla sanoin
tuli joku kirkon pihaan arkussaan,
joku haavat vuotavat sielussaan
toinen sauvoilla nilkuttaen,
toinen ilman niitä ontuen.
Se heiltä vaati tavattomasti
taistella puolesta meidän rohkeasti.
Ajattele - antoivat he henkensä
ja jälkeen raskaan sotaretkensä
ovat sankarimme toiveikkaana
että sinä eläisit toivorikkaana
rohkeasti kohti tulevaisuutta
rakentaen, jotain pysyvää ja uutta.
Esimerkkiä kaikkien heidän
on nyt seurattava meidän.
Mutta isä - pieni olen niin
mitä minä tehdä voisin
kovasti, niin kovasti soisin
että pystyisin tehtäviin suuriin,
tahdon sisältäni kuulen

mutta avuton olen - niin luulen.
Rakas lapseni - ole iloinen
ja maasi puolesta yritä toimia
se kylläkin vaatii tahtoa ja voimia
mutta - rakas - elämä on suloinen.
Se kyllä sinut eteenpäin kantaa,
jos vain muistat edes osasi antaa.
Ei teot suuria tarvitse olla,
suhtaudu elämääsi kunnioituksella, opiskele ja tee työtä,
niin hyvän tahtosi myötä
Suomen tulevaisuus avautuu
sinun kaltaisissa varmasti rakentuu.
Nyt me kaksi isiemme maasta
tästä niin rakkaasta ja vapaasta
nauttia voimme sen taivaasta
ja tuosta lipusta niin kauniista”.
Näin vuoropuhelu päättyi ja isä ja
lapsi palasivat omien askareidensa pariin.
”Elämäsi tärkein päivä on tänään!”
Keski-Suomen
aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti Jukka Kentala

Keski-Suomen aluetoimisto - Puolustusvoimat maakunnassa
tävänä on huolehtia reserviläisen
asevelvollisuusasioista. Näitä ovat
esimerkiksi reserviläisen henkilötietojen päivittäminen esimerkiksi
ammattiin liittyvien tietojen osalta.
Meillä Keski-Suomessa on noin
76 000 valvonnanalaista asevelvollista. Kaikkien heidän asevelvollisuusasiat ovat meidän vastuullamme. Tästä voi syntyä mielikuva lähes mahdottomasta tehtävästä. Sitä
se ei kuitenkaan ole. Työ on mahdollista ammattitaitoisen henkilöstön ja toimivien tietojärjestelmien
avulla. Keski-Suomen aluetoimiston asiakaspalvelu on erittäin korkeatasoista. Voisin sanoa, että parasta A-ryhmää koko maassa.

Maanpuolustustyön
välineet
Kivääritehtaan historiallisessa miljöössä Jyväskylässä sijaitsee Keski-Suomen aluetoimisto.
Puolustusvoimien aluetoimistot
(12 kpl) kuulu-vat maavoimissa
kuuden joukko-osaston organisaatioihin. Kyseisten joukko-osastojen
apu-laiskomentajat johtavat aluetoimistoja, mutta asevelvollisuusasioissa aluetoimistot ovat suoraan Maavoimien esikunnan alaisia. Aluetoimistoilla on säädöksiin
perustuva toimivalta asevelvollisuusasioissa toimialueillaan.
Keski-Suomen aluetoimisto on
osa Panssariprikaatia. Panssariprikaatin apulaiskomentaja on KeskiSuomen aluetoimiston päällikön
suoranainen esimies. Tämä rakenne muodostettiin Puolustusvoimien
uudistamisen yhteydessä 1.1.2015.
Keskisuomalaisten ihmisten silmissä mikään ei ole kuitenkaan
käytännön tasolla muuttunut. Edelleen aluetoimisto on asevelvollisiaan varten vanhan kivääritehtaan
kupeessa Tourulassa Asekatu 3D
osoitteessa.

Keski-Suomen
aluetoimiston ydintehtävät
Aluetoimistolla on kolme selkeätä tehtäväko-konaisuutta. Meillä on operatiiviset tehtävät, asevelvollisuuteen liittyvät vastuut sekä
maan-puolustustyön kokonaisuus.
Näiden tehtävien parissa aluetoimiston henkilöstö ponnistelee.
Operatiivinen tehtäväkenttä on
yksinkertaisesti valmistautumista poikkeusoloihin. Aluetoimiston
vastuulla on maakuntamme paikallis-pataljoonan toiminnan suunnittelu ja valmistelu sekä alueen eri
toimijoiden toiminnan yhteensovittaminen mukaan lukien viranomaisten välinen yhteistoiminta.
Näkyvänä osana operatiivisessa
kokonaisuudessa on aluetoimiston
järjestämät suunnitteluharjoitukset
sekä joukkojen kertausharjoitukset.
Niin kuin Puolustusvoimissa kokonaisuudessaan myös Keski-Suo-

men aluetoimistossa keskitytään
voimakkaasti jatkuvan valmiuden
parantamiseen. Tässä maakuntamme sitoutuneet reserviläiset ovat
arvossa arvaamattomassa.

Asevelvollisuuden vaiheet
Asevelvollisuuden kokonaisuus
voidaan aluetoimiston näkökulmasta jakaa kolmeen vaiheeseen.
Ensiksi on etukäteisinformaation
jakamisen aika ennen asevelvollisten kutsuntaikää. Tätä toteutetaan nyt esimerkiksi ”Intti tutuksi”
kampanjalla alueemme yläkouluissa. Toisena vaiheena on kutsuntojen järjestäminen aina kulloinkin
vuorossa olevalle miespuoliselle
ikäluokalle sekä valintatilaisuuden
järjestäminen naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuville.
Kolmas vaihe on sitten varusmiespalveluksen jälkeinen aika aina
asevelvollisuuden loppuun saakka.
Tässä vaiheessa aluetoimiston teh-

Maanpuolustustyön kokonaisuus
on jatkuvaa toimintaa maakuntamme ihmisten parissa. Tämän työn
merkitys on paljon suurempi kuin
me ehkä edes ymmärrämme. Tahto on kaiken perusta. Olen usein
sanonut, että kykymme muodostuu
kolminaisuudesta TAHTO - TAITO - VÄLINEET. Näistä kolmesta
tahto on maaperä, jolle muut rakentuvat. Jos maaperä ei ole kunnossa,
toimintamme on merkityksetöntä.
Tahdon eteen teemme kovasti töitä.
Tähän ei kuitenkaan aluetoimisto
yksin pysty. Voin vain olla kiitollinen, että maanpuolustusjärjestöt
maakunnassamme ovat tässä tukenamme. Ilman järjestöjen tukea olisimme rampoja.
Keski-Suomen
aluetoimiston
keskeisiä työkaluja maanpuolustustyöhön ovat juhlatilaisuuksien
järjestäminen (esimerkiksi maanpuolustusjuhla), maanpuolustusiltojen toteuttaminen, esitelmien pitäminen, jo mainittu ”intti tutuksi”
-kampanja ja muu toiminta koululaisten ja opiskelijoiden parissa
sekä osallistuminen erilaisiin ta-

Aluetoimiston sisäänkäynti Asekatu 3 D:ssä.
pahtumiin ja messuihin.

”Gallian kylä”
Pieni gallialainen kylä - se kuvastaa Keski-Suomen aluetoimistoa hyvin. Ei niin, että olisimme
omapäisiä ja jääräpäisiä jatkuvasti
taikajuomaa juomassa, vaan niin,
että olemme omatoimisia, ahkeria, aikaansaavia ja todellakin pieni joukko. Meitä on vain yksitoista

henkilöä hoitamassa koko tehtäväkenttäämme. Minä olen erityisen
ylpeä omasta henkilöstöstämme
ja siitä miten hienosti me pystymme tehtä-ämme hoitamaan. Haluan
kuitenkin vielä korostaa sitä valtavan suurta tukea, minkä saamme
keskisuomalaisilta maanpuolustajilta.
Yhdessä eteenpäin!
Everstiluutnantti Jukka Kentala

Aluetoimiston asiakaspalvelua hoitavat toimistosihteerit
Lea Oksanen ja Sirpa Koski.
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Keski-Suomen Maanpuolustaja

Koulutuspaikka yskähdellen käyntiin
Vuodet 2015 ja 2016

Tästähän se Tikkakosken Koulutuspaikan ensimmäinen vuosi sitten
lähtee hieman yskähdellen käyntiin!
Muutamia mainintoja kuluneesta
vuodesta joka oli kokonaisuudeltaan ennätyksellinen koulutusvuosi! Maanpuolustuskoulutusyhdistys toteutti kuluneella toimintakaudella 1 982 kurssia, kursseilla oli
yhteensä 50 914 osallistujaa sekä
koulutusvuorokausia kertyi 89 715
kappaletta.

Vuonna 2015 Keski-Suomen
Koulutus- ja tukiyksikön tulos oli 4
200 koulutusvuorokautta ja osallistujia eri kursseille oli 2 500. Kursseja toteutettiin yli 80 kappaletta.
Verrattuna edelliseen vuoteen
Keski-Suomen Koulutus- ja tukiyksikön toimintavuosi 2016 on
hieman edeltäjäänsä rauhallisempi, erityisen suuria tapahtumia ei
toteutettu.
Suunnittelin, että hyvä hiukan
hengähtää ennen itsenäisyytemme
juhlavuotta. Keski-Suomen Koulutus- ja tukiyksikkö toteutti kuluneella toimintakaudella 68 kurssia,
kursseilla oli yhteensä 1 936 osallistujaa sekä koulutusvuorokausia
kertyi 3 513 kappaletta. Keskustoimiston asettama tavoite täytettiin
vuorokausien ja kurssien lukumäärän osin, mutta koulutusvuorokaudet eivät täyttyneet. Tavoitteeksi
oli asetettu 2 100 vuorokautta joten
asetetusta tavoitteesta jäätiin 164
vuorokautta.

Vanhempi
koulutuspäällikkö
Kuten edellisessä lehdessä kerroin olen vastaanottanut 14.11.2016

irtisanomisilmoituksen. Työsuhteeni Keski-Suomen Koulutus- ja
tukiyksikön päällikkönä päättyi
14.1.2017.
Ryhdyin kaikesta huolimatta
toimimaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen osa-aikaisena työntekijänä 15.1.2017 alkaen, tehtävänimikkeellä Tikkakosken Koulutuspaikan vanhempi koulutuspäällikkö.
Käytännössä tämä tarkoittaa,
että hoidan koulutuspäällikön tehtäviä kahtena viikonloppuna kuukaudessa ja tuolloin olen tavoitettavissa Tikkakosken Koulutuspaikalla. Muina aikoina työskentelen
kiinteistönvälitysyrityksessämme
ja en ole käytettävissä Tikkakosken
Koulutuspaikan tarpeisiin.

Toinen koulutuspäällikkö
Toiseksi
koulutuspäälliköksi valittiin vuoden 2017 alusta
Ahti Piikki, tuttu mies myös teille
useimmille.
Edellisen Koulutus- ja tukiyksikön koulutuspäällikön Jukka Särkinen luovutti tehtävät Ahti Piikille.
Ahti aloitti Tikkakosken Koulutuspaikan Koulutuspäällikön tehtävät
vuoden 2017 alusta. Ahti toimii
myös Ilmapuolustuspiirin koulutuspäällikön tehtävissä. Yhteis-

Armoria Training Center uudistuu
Haluaisit varmaan aloittaa uuden
harrastuksen tai jatkaa jo muutaman kerran kokeilemaasi pistooliammunnan lajia tekemällä asiat
heti oikein ja tehokkaasti? Armoria Training Centren Blue Card on
niin sanottu urheiluammunnan ajokortti, ensimmäinen askel uuteen

kiehtovaan harrastukseen. Kurssilla opitaan pistooliammuntalajien
perustekniikat, oikeaoppista harjoittelua sekä saadaan edellytykset
harrastuksen vaivattomaan aloittamiseen.
Käsiteltäviä aiheita ovat muun
muassa:

Inttistoren toiminta loppui
Inttistore on lopettanut liiketoimintansa 20.2.2017. Päätös koskee
sekä nettikauppaa (inttistore.fi) että
myymälää Pohjoisella Hesperiankadulla Helsingissä. Ratkaisu tehtiin pitkään jatkuneiden kannattavuusongelmien vuoksi.
Inttistore vastaa tilanteesta huolimatta kaikista velvoitteistaan asiakkaille, kaikki jo tehdyt tilaukset
toimitetaan ja asiakaspalautukset
hoidetaan loppuun asti. Jos sinulla
on noutamattomia myymälänoutoja, ota asiakaspalveluun yhteyttä.
Pyrimme hoitamaan kaikki avoimet asiat asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Inttistoren asiakaspalvelun sähköposti-
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osoite toimii normaalisti, sieltä voi
tiedustella omaan tilaukseen liittyviä asioita: info@inttistore.fi
Inttistore on osa Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:tä, jonka omistavat
Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto tasaosuuksin. Yhtiön
muita toimintoja ovat Reserviläinen-lehti ja jäsenrekisteripalvelut
liitoille. Nämä jatkavat normaalisti
toimintaansa.
Kiitos asiakkaille näistä kaikista
vuosista!
Jarkko Lahtinen
Toimitusjohtaja

- Tähtäämistekniikka
- Liipaisutekniikka
- Kahden käden
ampumatekniikka
- Yhden käden ampumatekniikka
- Pika-ammunta
- Kuivaharjoittelu
- Mielikuvaharjoittelu

työmme Jukan kanssa jatkuu edelleen. Me kaikki kolme kiitämme
Jukkaa siitä merkittävästä työpanoksesta jonka hän on vuosien aikana kantanut vapaaehtoisen maanpuolustustyön eteen.

Tuttu huoltopäällikkö
KOTU-yksikön huoltopäällikkönä jatkaa Erkki Karvinen, tuttu
mies teille hänkin. Erkin työpanos
KOTU-yksikön materiaalin- ja varastohallinnassa on korvaamaton.
Muistutankin ”KOPA:n toimijat”, että Erkki on vapaaehtoistoimija, hän ei ole aina paikalla toimipisteellämme. Varastolla asiointi
on aina sovittava ennakkoon hänen
kanssaan.
Ennakoikaa materiaalitarpeenne
riittävän ajoissa. Muistakaa ettei
Tikkakosken Koulutuspaikka voi
luovuttaa materiaalia kolmannelle
osapuolelle joten materiaalia luovutetaan ainoastaan perustettujen
kurssien tarpeisiin.

Kursseista ja
suunnittelusta
Tätä kirjoittaessa oli suunniteltu
toteutettavaksi 17 kurssia. Suunnitelluista kursseista on seitsemän
- Toiminta-ammunta
- Lajikohtaiset välineet ja
varusteet
Aiempi ammuntakokemus ei ole
välttämätön. Peruskurssi tarjoaa
erinomaiset lähtökohdat urheiluammunnan kiehtovaan maailmaan.
Se soveltuu erinomaisesti aloittelijoille sekä ammuntaa jo hetken
harrastaneille. Myös itseään erittäin hyvänä pistooliampujana pitävän on syytä aika ajoin – useampaan kertaan vuodessa – tarkastaa
oman ampumatekniikan toimivuus
yhdessä kokeneen opettajan tai valmentajan kanssa.
ATC:n kouluttajat ovat erikoistuneet myös reserviläisten käyttämiin
aseisiin. Varsinkin 9 mm pistoolin hankintaa suunnitteleva joutuu
osoittamaan ammunnan harrastamisen aktiivisuustason. ATC tarjoaa hyvän paikan turvalliselle ja
ohjatulle harjoittelulle. Tilaisuuksista kirjautuneet harrastusmerkinnät ovat hyvä dokumentti ampumaasekouluttajienkin käyttöön. He
arvioivat lupahakijan ampumaharrastuksen aktiivisuuden ja antavat
lupaprosessiin oman todistuksena.
Myymälä muuttanut Vaajakoskelle
Aiemmin ATC:n myymälä toimi osoitteessa Sorastajantie 1:ssä,
mutta nyt paikan löytää Vaajakoskelta Varikkotie 160:tä. Siis ATC:n
ampumaradan vieressä on nyt
kaupka ja se on viikoittain avoinna
ma-pe klo 12-18.
Teksti: Tapio Paappanen

20. Raatteen marssi 27.5.
Järjestämme linja-autokuljetuksen tapahtumaan
(jos lähtijöitä riittävästi).
Kuljetus lähtee Viitasaaren linja-autoasemalta klo 04.00.
Kuljetus maksaa 35 € / henkilö, maksu kerätään matkan aikana.
Jokainen maksaa marssin osallistumismaksun järjestäjien tilille
ennakkoon 20.5. mennessä 15 € tai jälki-ilmoittautuminen 20 €.
Lisätiedot tapahtumasta www.raatteenmarssi.fi
Tiedustelut / sitovat ilmoittautumiset 30.4.2017 mennessä:
Viitasaaren reserviläiset
Kauko Ikäheimonen
040 5824167
ukkokammi@gmail.com

peruttu ja toteutettu kymmenen
kappaletta. Osallistujia on ollut reilu kaksisataa kurssialista ja koulutusvuorokausia on kertynyt lähes
neljäsataa. Suurimpana niistä Keski-Suomen aluetoimiston tilaama
maakuntakomppanioitten reserviläisille tarkoitettu Aluevalvontaharjoitus. Kurssin tavoitevahvuudeksi oli asetettu 50 kurssialista
ja kaikki kurssille halukkaat eivät
mahtuneet kurssille.
Vuoden ensimmäinen suunnittelutilaisuus toteutettiin 10.1.2017
Tikkakosken Koulutuspaikan tiloissa Tikkakoskella. Kutsuttuja osallistujia saapui tilaisuuteen
parisenkymmentä. Tilaisuudessa
esittäytyi Keski-Suomen Aluetoimiston uusi alueupseerin, kapteeni
Eero Antilan. Tilaisuuteen osallistui myös Ilmasotakoulun alueupseeri kapteeni Jaakko Jäntti. Tilaisuuden aikana laadittiin vuoden
2018 alustava tukitarve-esitys Puolustusvoimille.

Kesäkuussa toteutetaan yhteistyössä Ilmasotakoulun kanssa Itsenäisttyemme 100-vuotisjuhlallisuuksiin liittyvä turvallisuustoritapahtuma Lutakonaukiolla.
Elokuussa on perinteinen Maanpuolustusjuhla Karstulassa, samalla toteuttaa Ilmasotakoulun saapumiserä 2/2017 sotilasvalansa. Tikkakosken Koulutuspaikka toimeenpanee totuttuun tapaan tukikurssin.
Merkitkää kalentereihinne ajankohta 4.-5.8.2017. Tikkakosken
Koulutuspaikka toteuttaa juhlassa
kunniavartiot, Suomen lipun lippuvartion, veteraanien sekä maanpuolustusjärjestöjen lippulinnan.
Tarkemmat ohjeet tapahtumasta
tullaan lähettämään järjestöille kesäkuun alussa.
Tutustukaa Tikkakosken Koulutuspaikan kevään 2017 kurssivalikoimaan ja ilmoittautukaa kurssille
MPK:n tietojärjestelmässä.

Poimintoja vuodesta 2017

Tikkakosken Koulutuspaikan
vanhempi koulutuspäällikkö
Riku Tenhunen

Vuoden 2017 suurimmat tapahtuma tulevat olemaan huhtikuun
lopulla toteutettava KEVÄT-LUONETTI -harjoitus, jonka yhteydessä toteutetaan kymmenen erilaista
kurssia.

Toivotan lukijoille turvallista kevätkautta!

Reserviläisten SM-pilkki
Lauantaina 18.3.2017 Viitasaarella
Viitasaaren Reserviläiset ry. järjestää reserviläisten
SM-pilkkikilpailut Viitasaarella Keitele -järven Muikunlahdella.
Kilpailukeskus: Aikon Kartano, osoite:
Muikunlahdentie 165, 44500 Viitasaari
Kilpailuaika: 10.00-14.00, siirtymät alussa ja lopussa ½ h
Kilpailukala: Ahven
Sarjat: Naiset, Naiset 55v, Miehet, Miehet 55v, Miehet 65v
Joukkueet: Naiset, Miehet, joukkueessa 3 kilpailijaa,
nimettävä etukäteen yhdistyksen nimellä!
Ilmoittautumiset: Viimeistään 12.3. ukkokammi@gmail.com tai
soittamalla 040 5824167.
Osallistumismaksut: Henkilökohtainen 15€ ja joukkuemaksu 30€
Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan kilpailuaamuna klo 7.30-9.00
kilpailukeskuksessa.
Jälki-ilmoittautumisen lisämaksu 10 €.
Osallistumismaksut maksettava viimeistään 12.3.2017 mennessä
Viitasaaren Reserviläiset ry:n tilille FI54 5128 1020 0122 94
Viesti: Respilkki 2017, kuitti mukana kilpailukortteja lunastettaessa!
Kilpailuoikeus: Reserviupseeri-, Reserviläis-,
aanpuolustuskiltojen-, Maanpuolustusnaisten- ja
Naisten valmiusliiton jäsenillä.
Majoitusta voi tiedustella Aikon Kartanolta, 0400 991217 Aila,
0400 991246 Konsta.
info@aikonkartano.fi www.aikonkartano.fi
Tiedustelut: Kauko Ikäheimonen 040 5824167,
Mikko Niskanen 040 5525739, niskasmikko24@gmail.com
Tervetuloa pilkkimään toivottaa Viitasaaren Reserviläiset ry!

Esitelmä rajaturvallisuudesta
Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö

järjestää esitelmätilaisuuden
torstaina 6.4.2017 kello 18.00
Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Rajakadun
kampuksen Tulikivi-auditoriossa osoitteessa
Rajakatu 35, Jyväskylä. P-paikalle ajo Eeronkadun
kautta, piha-alueella on vapaa pysäköinti.
Esitelmän pitää Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö
kenraalimajuri Ilkka Laitinen aiheenaan
”Ajankohtaista rajaturvallisuudesta”.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa!
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Keski-Suomen Maanpuolustaja

Kiltavanhin Jorma Lempinen luki iltajuhlan avauksena killan perustamiskirjan. Arkkuvartiossa olivat
Matti Närhi (vas.) ja Usko-Pekka Manninen.
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Vapaussodan Perinneliitto myönsi Siniset ristilt seuraaville henkilöille: Pekka Ruuskanen (vas.),
Pauliina Takala, Kyösti Tomperi, Tomi Yli-Kyyny ja Riku Tenhunen.

Tammisunnuntai – aina juhlimisen arvoinen
Tammisunnuntain Kilta on perustamisestaan lähtien, aina vuodesta 1961, kokoontunut Jyväskylässä muistelemaan ja kunnioittamaan päivää, jolloin käynnistyi
Suomen vapauttaminen vieraan
vallan sotaväestä. Vielä tammikuussa 1918 venäläisten maavoimien ja laivaston vahvuus Suomessa oli 70 000-80 000 miestä. Puuttumisesta Suomen sisäisiin asioihin
ja kurittomasta käyttäytymisestä oli
saatu runsaasti näyttöä, ja 19.1. venäläiset yhdessä punakaartin kanssa kävivät Viipurin suojeluskunnan
kimppuun. Neuvostohallitus antoi
24.1. Viipurissa olevan 42. armeijakunnan tehtäväksi riisua suojeluskunnat aseista. Tässä tilanteessa senaatti julisti suojeluskunnat
Suomen hallituksen joukoiksi. Senaatin joukkojensa ylipäälliköksi
nimittämä kenraali C. G. Mannerheim ryhtyi tammikuun 27. ja 28.
välisenä yönä riisumaan Etelä-Pohjanmaan vahvoja venäläisvoimia
aseista. Sitä ennen olivat PohjoisKarjalan heikot venäläisyksiköt antautuneet suojeluskunnille.

Iltajuhlassa
ennätysosanotto
Tammisunnuntain juhlaillalliselle osallistui nyt 136 henkilöä,
mikä on toistaiseksi suurin osanottajamäärä tähän juhlaan. Tervehdyssanat esitti sotiemme veteraani,
rakennusneuvos Erkki Kantonen.
Hän nosti esiin Mannerheimin, jonka oli 11-vuotiaana poikana nähnyt
paraatin vastaanottajana Viipurissa.
– Nykyään yritetään silloin tällöin
etsiä ja löytää Mannerheimista milloin mitäkin, lähinnä kielteistä informaatiota, totesi Kantonen.
Erkki Kantonen kertoi koskettavan tarinan vuoden 1918 julmuuksista Viipurissa. Suojeluskunnan
perustajahenkilöitä etsittiin ja saatiin kiinni ja laitettiin vankilaan.
Eräs heistä kertoi punapäällikölle,
että hänen vaimonsa on viimeisillään ja pyysi lupaa mennä vaimon-

sa tueksi synnytyksen ajaksi. Ehtona oli, että hän palaisi takaisin.
Lupa tuli ja tyttö syntyi ja kun hän
palasi vankilaan takaisin, kaikki
kiinniotetut oli tapettu.

Suurlähettiläs Hannu
Halinen juhlapuhujana
Suurlähettiläs Hannu Halinen on
palvellut Suomen ulkoministeriötä
1973-2015 asemapaikkoinaan Ottawa, Budapest, New York, Rooma, Berliini ja Kairo. Kanadassa
toimiessaan Suomessa oli vuonna
1975 pidetty ansiokas Euroopan
turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin huippukokous. Jouduttuaan
Ottawassa paikallisen tv:n haastatteluun, hän joutui kovasti puolustamaan Suomen itsenäistä asemaa
suvereenina valtiona. Vallalla oli
vankka käsitys siitä, että Moskova
sanelisi kaiken mitä Suomessa tehdään.

Kansainvälinen tilanne
kääntynyt huonompaan
suuntaan
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen on saatu elää neljännesvuosisata uudessa kylmän sodan jälkeisessä tilanteessa. Krimin laiton
valtaaminen ja Ukrainan tilanne
ovat indikaattoreita myönteisen kehityksen kääntymisestä huonompaan suuntaan. Muita tekijöitä on
lisääntynyt maahanmuutto. Ollessaan Kairossa Halinen oli nähnyt
poliittisen vainon kohteeksi joutuneita ja myös halukkuutta siirtyä
muualle parempien elinolosuhteiden etsimiseksi. Turvapaikan antaminen humanitaarisin perustein on
sivistysvaltion velvollisuus. Valitettavasti maahanmuuttoon liittyy
paljon laittomuuksia ja rahan tekoa
inhimillistä hätää hyväksi käyttäen. Olemme korostaneet ihmisten
auttamista lähtömaihin. – Pelkään
pahoin, että turvapaikanhakijoiden
liike ei tule pysähtymään. Eikä Välimerelle ole todellakaan rakennet-

tavissa Meksikon kaltaista muuria,
totesi Halinen.

Ollaanko brexitien tiellä?
Euroopan Unionin uudelleen arviointi on aiheellista. USA:n uuden
presidentin lausumat ja Iso-Britannian brexit ovat laittaneet Euroopan uuden tilanteen eteen. – Oliko
brexit ensimmäinen askel EU:n hajoamisen suuntaan? Populismin ja
nationalismin kasvu joissakin valtioissa näyttäisi viitoittavan tätä tietä. Tulevat vaalit Ranskassa ja Saksassa ovat hyvin tärkeitä ja toimivat suunnan näyttäjinä. Tasavallan
presidentti Sauli Niinistön korostama EU:n entistä parempi yhtenäisyys ja puolustusyhteistyön tiivistäminen ovat nyt erittäin ajankohtaisia asioita.

Päiväjuhla
Normaalikoululla
Ennen juhlan alkua tutustuttiin
kamarineuvos Erkki Fredrikssonin
toteuttamaan Suomalainen Tahto –
näyttelyyn. Se koostuu 12 taulusta,
joiden sisältö kertoo Suomen tarinan. Tauluja tullaan säilyttämään
Norssin tiloissa. Päiväjuhlan juhlapuhuja oli professori Martti Häikiö.
Hän esitti puheensa alussa kiitokset
Tammisunnuntain killalle sen tekemästä arvokkaasta työstä Suomen
historian hyväksi.

Suomen itsenäisyys oli
ihme
- Vapaussota, talvisota, jatkosota
ja Lapin sota ovat meidän itsenäisyyden varmistajia, meidän vapautemme takeita ja meidän kansanvaltamme säilyttäjiä, aloitti Häikiö. Tänä vuonna 100 -vuotiaassa
Suomessa meillä kaikilla on tärkeä
tehtävä. On tunnettava oma historiamme ja välitettävä se tuleville
sukupolville. Suomen itsenäistymisen historia on kaksinkertainen

ihme. Ensimmäinen ihme oli, että
Suomi yleensä saavutti itsenäisyyden. Toinen ihme on se, että Suomi
on säilyttänyt itsenäisyytensä, vapautensa ja kansanvaltansa jo 100
vuotta. Itsenäisyyden puolustamisen hinta on ollut raskas. Suomen
historian kaari on komea, mutta samalla karu.

Oikeustaistelija
Svinhufvud
Professori Häikiö tarkasteli puheessaan paljon P.E. Svinhufvudia. Vuonna 1916 hänet valittiin
eduskuntaan varsin poikkeavalla
tavalla. Hän ei pitänyt yhtään puhetta eikä kirjoittanut yhtään lehtikirjoitusta. Syynä oli, että hänet
oli vuonna 2014 karkotettu Siperiaan kahden vuoden ajaksi. Myös
syntymäpäiviä juhlittiin siellä
16.12.2016 hänen täyttäessään 50
vuotta. Tämä suomalaisen oikeustaistelun näkyvin hahmo oli otettu
kiinni kesken Luumäen käräjien ja
karkotusmatka Siperiaan alkoi näin
dramaattisesti.

Suomalainen tahto -näyttely avattiin Jyväskylän Normaalikoululla
29.1. Johtava rehtori Pekka Ruuskanen myhäli tyytyväisenä.

Suomen tulevaisuus
- Tänään on syytä tarkastella
myös itsenäisen Suomen arvoja:
sivistys, kansanvalta, oikeusvaltio,
maanpuolustustahto. Nämä ovat
yhtä arvokkaita arvoja kuin 100
vuotta sitten ja niiden varaan on
hyvä rakentaa myös tulevia aikoja.
Voimme olla ylpeitä suomalaisuudesta ja Suomen selviytymistarinasta, jossa yhtenä vahvana eheyttävänä tekijänä on toiminut kunnallinen itsehallinto – kuntademokratia. Professori Martti Häikiö lopetti
puheensa siteeraten Jääkärimarssin
sanoitusta: ”Kun painui päät muun
kansan, maan, me jääkärit uskoimme yhä.”

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

Evl Jukka Kentala (vas.) kertoo näyttelystä. Vieressä Jorma Lempinen ja näyttelyn toteuttaja kamarineuvos Erkki Fredriksson.

Seppelpartio valmiina lähtöön. Mikko Tenhunen (vas.), Marko
Vanninen ja Juhana Jacksen.

Pehr Evind Svinhufvud - itsenäisyytemme takuumiehiä

Svinhufvud tunnettiin inokkaana ampujana. Tässä
Ukko-Pekka Viipurissa 1943
SM-ampumakilpailussa.

Pehr Evind Svinhufvud (18611944) oli Venäjästä irtautumiseen
johtaneen poliittisen taistelun näkyvin hahmo. Svinhufvud johti itsenäisyysjulistuksen antanutta
ja vallankumouksen kukistanutta senaattia. Hän hankki Saksan
tuen puolustuksen vahvistamiseksi. Pääministerinä ja presidenttinä hän johti 1930-luvulla kommunisminvastaisten lakien säätämistä ja taltutti Mäntsälän kapinaksi

kärjistyneen oikeistoradikalismin
sekä ohjasi Suomen ulkopolitiikan
pohjoismaisen yhteistyön tielle.
Vasemmistonvastaisen asenteensa
vuoksi hänestä ei tullut koko kansan presidenttiä, vaikka hän leppoisana ”Ukko-Pekkana” nauttikin
laajaa suosiota.
1917 bolsevikkien kaadettua Venäjän väliaikaisen hallituksen lokakuun vallankumouksessa Suomen
senaatti ei enää tunnustanut heitä

Suomen korkeimman vallan haltijoiksi. Se totesi Suomen ja Venäjän valtioyhteyden lakanneen.
Eduskunta julistautui 15.11.1917
Suomen korkeimman vallan haltijaksi. Se valitsi 27.11. itsenäisyyssenaatin, jonka puheenjohtajana eli
pääministerinä Svinhufvud antoi itsenäisyysjulistuksen ja ilmoitti sen
eduskunnalle.
Svinhufvudin senaatti ryhtyi
luomaan Suomeen järjestysvaltaa.

Se valtuutti Venäjältä joulukuussa
1917 Suomeen palanneen kenraali
Gustaf Mannerheimin johtamaan
hallituksen sotilaallisia valmisteluja ja pyysi Saksaa kotiuttamaan
koulutuksessa ja taistelutehtävissä
olleen suomalaisen jääkäripataljoonan.
Syksyn 1917 ja kevään 1918 tapahtumat muuttivat Svinhufvudin
puolessa vuodessa rauhanomaiseen
oikeustaisteluun uskovasta tasaval-

Teksti: Tapio Paapppanen
Kuva: Sotamuseo
talaisesta aktiivista voimankäyttöä
kannattavaksi monarkistiksi. Venäläisten joukkojen karkottamisesta
alkanut vapaussota ja aseelliseksi
taisteluksi kehittynyt vallankumous yhtyivät veriseksi sisällissodaksi, jossa venäläiset joukot tukivat
punaisia ja johon saksalaiset joukot
osallistuivat valtaamalla Helsingin.
Sota päättyi Svinhufvudin johtaman laillisen hallituksen voittoon.
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Verkkotoimittaja näköalapaikalla
Keski-Suomen reservipiirien
tiedotustoimikunnassa tapahtui vuodenvaihteessa Kari
Löfgrenin sanoja lainatakseni
verkkosivujen vartionvaihto.
Tehtäväkenttä ei ollut minulle
aivan vieras, olinhan tiedotustoimikunnan jäsenenä ja
Maanpuolustusnaisten tiedottajan töissä jo saanut tutustua
laajaan maanpuolustuksen
toimijoiden kenttään – verkostoitunut ja tehnyt maanpuolustusnaisten toimintaa
tunnetuksi.
Reservipiirissä on meneillään hyvä yhdessä tekemisen
meininki. Piirihallitukset kokoontuvat maaliskuun puolessa välissä linjaamaan tiedottamisen suuntaa. Toivon,
että mahdollisimman monesta yhdistyksestä tullaan
mukaan tekemään omaa toimintaa tunnetuksi. Esilläoloa
tarvitaan suotuisan jäsenkehityksen aikaansaamiseksi.
Tiedotustoimikunta on ottanut jo hyvän joukon uusia
toimintatapoja käyttöönsä.
Maanpuolustaja-lehteä voi
nyt lukea verkostakin, ja ksmaanpuolustaja.fi-verkkosivuille syötetään liikennettä
ksmaanpuolustaja-Facebookin kautta. Tiedottamista on
helpotettu mm. ottamalla
käyttöön oma kuvapankki.
Sisällön kehittämisen lisäksi

Eila Keinonen kamera kädessä Muuramen Maanpuolustusjuhlan väkijoukossa.
meillä on edessä verkkosivujen uudistamisprojekti.
Tiedotustoimikunnassa on
keskusteltu tiedotuskurssin
järjestämisestä vaikka omin
voimin. MPK:n Hämeen Ilves-koulutuksen tiedottamisja Facebook-kurssit ovat kokeilemisen arvoisia täälläkin
innostamaan uusia toimijoita
mukaan.
Hyödynnetään tulevat tapahtumat ja muodostetaan
pieniä ryhmiä, jotka kuvaavat, kirjoittavat juttuja ja ja-

kavat materiaalia lehteen ja
someen.
Omalta osaltani olen lupautunut hoitamaan kahden
vuoden ajan näitä verkkotoimittajan töitä. Pidän tärkeänä
sitä, että asioiden jatkumisesta
huolehditaan "saattaen vaihtamalla" ja uusille tekijöille
annetaan
mahdollisuuksia
toimia.
– Eila Keinonen
verkkotoimittaja

Jyväskylässä 15.6.2017
Kyseessä on turvallisuustoimijoiden yhteistyöhanke, jolla juhlistetaan 100-vuotiasta itsenäistä
Suomea. Hanke on osa Valtioneuvoston kanslian virallista Suomi
100 -ohjelmaa. Tapahtuman avulla halutaan lisätä tietämystä kokonaisturvallisuudesta ja motivoida
kansalaisia osallistumaan vapaaeh-

toiseen maanpuolustus- ja turvallisuustyöhön. Veteraanien perinnön
välittäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovat hankkeen keskiössä.
Lutakon aukiolla järjestettävän
tapahtuman yhteydessä toteutetaan puolustusvoimien musiikillinen juhlakiertue. Tapahtumassa

esitellään monipuolisesti eri turvallisuustoimijoiden kalustoa sekä
järjestetään vaikuttava sotilassoittokuntakonsertti. Myös Keski-Suomen reservipiirit ovat mukana tapahtumassa esittelemässä toimintaansa.
Päätoimittaja Tapio Paappanen

Juuri ylennetyt upseerikokelaat ryhdikkäinä.

Priimus sai RUL:n kunniamiekan n:o 478
Ilmavoimien reserviupseerikurssi 102:n ja lentoreserviupseerikurssi 91:n päätöstilaisuutta vietettiin
Tikkakoskella 19.1.2017. Odotettu
juhlahetki huipentui upseerioppilailla kun he saivat kiinnittää upseerikokelaan
arvomerkkilaatan
näkyviin Ilmasotakoulun johtajan
eversti Kimmo Hyvärisen annettua
siihen puheensa päätteeksi luvan.
Keski-Suomen reserviupseeripiirillä oli kunnia luovuttaa kurssi
102:n priimukselle Reserviupseeriliiton kunniamiekka n:o 478 upseerikokelas Matti Samuli Pirkkalaiselle. Luovutuspuheessaan piirin
puheenjohtaja Jarmo Siltanen painotti varusmiespalveluksen hyödyntämistä siviilimaailmassa täysipainoisesti. – Reserviupseerikoulutusta ja ihmisten johtamistaitoja
arvostetaan työelämässä korkealle,
sanoi Siltanen ja jatkoi: kaikki mitä
varusmiespalveluksen jälkeen teette, kasvattaa teitä. Te itse vastaatte
myös omasta jatkokoulutuksesta.
Sinnikkyys omien tavoitteiden saa-

vuttamiseksi palkitaan. Priimukselle luovutettu upseerimiekka olkoon osoituksena kovasta tahdosta
ja työstä, päätti Jarmo Siltanen puheenvuoronsa.

Tilaisuudessa kerrottiin lyhyesti
myös Reserviupseeriliitosta. Liitto
perustettiin jo vuonna 1931 kehittämään reserviupseerien valmiuksia varusmiespalveluksen jälkeen
ja tukemaan valtakunnan turvallisuutta. Se toimii piiritason ja paikallisten reserviupseeriyhdistyksien kattojärjestönä. Toiminta, kuten
sotilaallista valmiutta tukevat ammunta ja maastojotokset sekä perinnetoiminta, kuten kunniavartiot,
tapahtuvat kunkin paikkakunnan
oman kerhon kautta.
Reserviupseerikoulun johtajan
tehtävässä vuoden alussa aloittanut kapteeni Heikki Erkkilä antoi
tilaisuuden lopuksi saatesanoissaan
arvokkaita vinkkejä nuorille johtajille. Niistä tärkeimmät olivat johdonmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden noudattaminen kaikissa
tilanteissa.

Upskok Matti Pirkkalainen piti
priimuksen puheen.

Teksti ja kuva:
Tapio Paappanen

Klaara Viro kutsuntakirjeiden parissa.

Aluetoimistossa työelämään tutustuja Joutsasta
Ysiluokkalainen Klaara Viro istui puolimetrisen kirjekuorikasan
vieressä talvisena päivänä KeskiSuomen aluetoimistossa. Joutsasta
kotoisin oleva Klaara oli nyt toista kertaa tekemisissä puolustusvoimissa tehtävän työn parissa. Hän
kertoi aiemmin olleensa seiskaluokalla tutustumassa kirjastotyöhön
ja kahdeksannella luokalla käsityökeskuksen toimintaan. Kysyttäessä, että miten puolustusvoimien
työpiste oli tullut yhdeksi vaihtoehdoksi, Klaara kertoi opinto-ohjaajan ehdottaneen tätä jo viime
syksynä. Niinpä hän oli jo silloin
yhden viikon kutsuntojen aikaan
aluetoimistossa. – Kyseessä oli eka
tetti kotipaikkakunnan ulkopuolella, sanoi Klaara Viro.

Klaara Viro oli ennen näitä tetjaksoja mieltänyt puolustusvoimissa tehtävän työn enemmän fyysiseksi. Viime syksyn kutsuntoja hän
pääsi katsomaan Keuruulla ja avusti kutsuntalautakuntaa laittamalla
tarvittavia asiapapereita aakkosjärjestykseen ja suorittamalla muita aputehtäviä. – On tärkeää, että
paperit ovat järjestyksessä. Jokaiseen korttiin sisältyy ihminen, totesi Klaara.
Aluetoimiston työskentelyilmapiiristä on Klaara Virolle jäänyt
myönteinen ”fiilis”. Hän on aiemmin osallistunut ”Intti tutuksi” –
tapahtumaan. Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hän aikoo
hakeutua ja mahdollinen ammatti

puolustusvoimien palveluksessa on
myös ajatuksissa. Nyt meneillään
olevan tet-jakson aikana hän oli
aluetoimiston asiakaspalvelutehtävissä ja valmisteli kirjeitä kutsuntaikäisille. – Tärkeää työtä täällä
tehdään, totesi Klaara Viro ja jatkoi
kutsuntakirjeiden valmistelua.

Teksti ja kuva:
Tapio Paappanen

1/2017

Keski-Suomen Maanpuolustaja

7

Vielä muutama vuosi sitten Saarenmaan metsät kätkivät muistoja miehitysvuosista.
Vähitellen ne katoavat tai muuttuvat murskeeksi maanteiden kunnossapitoon.

Kesäretki kohti Viroa ja Saarenmaata
Reservipiirien veteraani- ja perinnetoimikunnan kesäretki suuntautuu tällä kertaa länsi-Viroon ja Saarenmaalle. Se on jatkoa viime kesän retkelle, joka päättyi Viron itäisiin osiin ja vuoden 1944 sotatapahtumiin. Nyt ovat
vuorossa toisen maailmansodan lopun sotilaallinen kehitys Euroopan pohjoisosissa sekä miehitysvuosien tukikohdat ja muut asetelmat Virossa.
Kuva vuoden 2016 Talvisodan päättymisen muistotilaisuudesta.

Talvisodan päättymistä muistetaan
Talvisodan päättymisen muistopäivää vietetään maanantaina 13.3.2017 Taipaleen patsaalla. Keski-Suomen
aluetoimisto, Jyväskylän kaupunki ja seurakunta järjestävät yhteistoiminnassa tilaisuuden. Jyväskylän kaupungin perusopetuksen ”läntisen alueen” koulujen kuudesluokkalaisia on pyydetty osallistumaan muistotilaisuuteen. Juhlaan osallistuu myös partiolaisia. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimijat ovat tilaisuudessa
mukana mm. kunniavartio- ja lippulinnatehtävissä.
Ohjelma:
Klo
10.50 Kunniavartiomiehet paikoillaan Taipaleen patsaalla
10.55 Ilmavoimien Soittokunta ja lippulinna paikoillaan
10.58 Tilaisuuden avauskuulutus
11.00 Tilaisuus alkaa – kirkon kellot soivat 105 kertaa
Musiikkiesitys, Ratsuväen marssi
Puhe, Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö
Seppeleenlasku Taipaleen patsaalle
- puolustusvoimien, Jyväskylän kaupungin ja veteraanien edustajat
- Porilaisten marssi
Puhe, Jyväskylän seurakunnan edustaja
- seppeleenlaskijoiden lähettäminen sankarihautausmaalle hartauden päätteeksi
- Narvan marssi, soitetaan kunnes seppeleenlaskijoiden auto on poistunut
Maamme –laulu
Tilaisuus päättyy

Matkapäiviksi on suunniteltu 5. – 8. 6. siten, että Keski-Suomesta ehdittäisiin aamulaivalle Tallinnaan, josta
edelleen Paldiskiin sekä eri tutustumiskohteiden kautta yöksi Haapsaluun.
6.6. siirrytään Saarenmaalle ja Kuressaareen, josta käsin retkeillään eri kohteisiin tulopäivän sekä seuraavan
eli keskiviikon 7.6. aikana. Ohjelma suunnitellaan niin, että kaupungissa jää myös vapaa-aikaa teemalla onnistuneet ostokset.
Torstaina 8.6. matkataan kohti kotia niin, että Tallinnassa ollaan puolen päivän tienoilla. Ennen laivausta ehditään käydä myös ostoksilla itse kaupungissa sekä sataman myymälöissä.
Tarkkaa aikataulua ei tässä vaiheessa ole vielä laadittu, koska tutustumiskohteista on runsauden pulaa ja tärkeysjärjestys jää oppaiden harkittavaksi. Opppainamme ovat Sakala malevan evp majuri Rein Kikas, joka kertoo
miehitysvuosien kohteista, kokemuksista ja tuntemuksista sekä evl.evp Hannu Koskinen alueinaan sotilaspoliittinen kehitys ja asetelmat sodan loppuvaiheista aina Baltian maiden vapautumiseen saakka.

Hinta vielä avoin
Matka tehdään totuttuun tapaan täyshoidolla eli matkat, majoitus ja ruokailut, mutta hinta on vielä avoin, koska vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka selvittää parhaillaan hotellivaihtoehtoja. Tavoitteena on noin
30 hengen ryhmä, joka löytynee viime kesän retkeläisten kiinnostuksesta päätellen, mutta uusiakin sota- ja kulttuurihistoriasta kiinnostuneita mahtuu mukaan. Lähtökohtana on, että matkustamme hyvin, majoitumme hyvin,
ruokailemme hyvin sekä nautimme hyvästä sisällöllisestä annista.
Tässä vaiheessa on tärkeintä saada ennakkoilmoittautumisia suunnittelun edistämiseksi. Tarkat aikataulut, hinnat ja kohteet lähetetään ilmoittautuneille heti niiden valmistuttua.
Ennakkovarauksen voi tehdä vaikka heti, mutta viimeistään maaliskuun loppuun mennessä sähköpostilla pertti.rahikainen@pp.inet.fi. Ajoreitti Keski-Suomessa määräytyy lähtijöiden mukaan, mutta todennäköinen lähtöja paluupaikka on Jyväskylä muistaen, että ajokilometrit vaikuttavat kokonaishintoihin ja liittymäkuljetuksiin
suositellaan kimppakyytejä. Ajoreitti Keski-Suomessa määräytyy lähtijöiden mukaan.
Tervetuloa jälleen jokakesäiseksi perinteeksi tulleelle retkelle!
Pertti Rahikainen, veteraani- ja perinnetoimikunta, 0400-259469

Kahvitilaisuus veteraaneille ja kutsuvieraille pidetään välittömästi tilaisuuden päätyttyä kaupungintalolla.

Keuruulla luennoidaan Summan
rintaman taisteluista

Kuokkalan kartanossa tapahtuu
Kuokkalan Kartanon vieressä oleva entinen hevostalli
on muutettu hienoksi kokous- ja esitelmäpaikaksi nimeltään Talliteatteri. Tilaa on 50 hengelle ja se on varustettu
av-välinein. Viereisessä Kartanossa on ”kahvipannu kuumana”. Kahvimaksu on 8 €/henkilö.
Everstiluutnantti evp Erkki Ikonen luennoi yleisölle
8.4.2017 klo 14 alkaen aiheesta:

”Kuinka tehtiin viimeinen
Suomessa suunniteltu ja valmisteltu
taitolentokelpoinen lentokone”
Tarina on Redigosta, minkä kehittely vaati kahden koelentäjän ja yhden koelentoinsinöörin hengen. Samalla
Erkki Ikonen kertoo miten lentokoulutus aloitettiin Redigolla Eritreassa 1994.
Luennoitsija on toiminut Tiedustelulentolaivueen komentajana 1982 -1989, pääkoelentäjänä koulukoneilla
Valmetin Lentokonetehtaalla 1989 -1994, Flight Training
Advisor of Eritrean Air Force and Armada De Mexico
1994-1995.

Valmet L-90 Redigon ensilento tapahtui 12.2.1985.
Kone poistettiin ilmavoimien käytöstä 31.10.2013.
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Naulauksesta todistus ja pienoislippu naulaajalle. Maila Virkkusta tuki Irma Kajarinne. Maanpuolususnaisten liiton puheenjohtaja Mervi Liimatainen (oik.) antoi suoritukselle aploodit.

Juhlavuutta ja maanpuolustushenkeä
Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piirin lippu naulattiin ja siunattiin
Huhtasuon kirkossa Jyväskylässä vietettiin 18.2. juhlava, lämminhenkinen ja arvokas tilaisuus
kun Maanpuolustusnaisten KeskiSuomen piirin lippu naulattiin ja
siunattiin. Lipunnaulaajista keuruulainen lotta Maila Virkkunen sai
kunnian toimia ensimmäisen naulan lyöjänä. Vasara napautti naulaa
kolme kertaa ja nämä lyönnit symboloivat kotia, uskoa ja isänmaata.
Kaiken kaikkiaan lipunnaulaajia
oli 25.

Lippuhanke eteni
vauhdilla
Lippuhanke käynnistyi syksyllä
2015, jolloin Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piiri sai yllättäen ensimmäisen rahallisen tuen
lipun hankkimista varten. Silloin
päätettiin, että Suomen itsenäisyyden 100 -vuotisjuhlavuonna piirillä
on oma lippu. Piirihallitus perusti
lipputoimikunnan työstämään hanketta kesäkuussa 2016. Reilussa
puolessa vuodessa hanke oli edennyt tavoitteeseen. Lippuhankkeen
nopea eteneminen perustui siihen,
että Maanpuolustusnaisten Liiton
piirijärjestöjen liput toteutetaan
jo olemassa olevaan, heraldisesti
suunniteltuun Maanpuolustusnaisten Liiton lippuun. Liiton lippu on
otettu käyttöön kymmenisen vuotta
sitten. Lipussa olevan symbolin on
suunnitellut reservin majuri Matti
Ponsi Ylöjärveltä.

Jyväskylän Maanpuolustusnaisten puheenjohtaja Leena
Hietala piti lippupuheen.

Lippupuhe johdatti
ajatukset itsenäiseen
isänmaahan
Jyväskylän Maanpuolustusnaisten puheenjohtaja Leena Hietala tarkasteli puheessaan lippujen
syntyhistoriaa. Kauas menneisyydessä eri heimojen keihäänkärjissä oli käytössä sotamerkkejä, joita
voidaan pitää lipun esiasteina. Ne
toimivat johtamis- ja viestivälineinä. Lippu näytti suunnan ja sen mukaan kuljettiin. Lipun pysähtyessä
joukkokin pysähtyi. - Tänään meidän maanpuolustusnaisten ei tarvitse ajatella taistelua, mutta omalla
lipulla voimme yhteisenä rintamana osoittaa uskollisuutta ja lojaaliutta omaa yhdistystä, sen arvoja
ja maanpuolustusaatetta sekä itsenäistä isänmaata kohtaan. Se on
muistutus jäsenten yhteenkuuluvuudesta ja hyvästä toverihengestä
niin omassa piirissä kuin muutoin
saman aatteen puolesta toimivassa
järjestötyössä. Se julistaa ulospäin
järjestön sanomaa ja arvomaailmaa. Se on merkki menneiden sukupolvien työn kunnioittamisesta,
ja samalla kannustaa vaalimaan
ja puolustamaan perinnöksi saamaamme isänmaata, totesi Leena
Hietala.

Yli 60 vuotta on toimittu
Maanpuolustusnaisten toiminta on käynnistynyt jo yli 60 vuotta
sitten. Nykyinen Maanpuolustusnaisten Liitto on perustettu vuonna 2004 kahden suuren naisten
vapaaehtoista maanpuolustustyötä
tekevän liiton: Suomen Maanpuolustusnaisten Liiton ja Suomen
Naisten Maanpuolustusjärjestön
toimintojen yhdistyttyä. Maanpuolustusnaisten Liiton Keski-Suomen
piiri on perustettu pari vuotta myöhemmin, vuonna 2006. Varsinainen
toiminta täällä on alkanut jo 90-luvun alussa. Piirin ensimmäisenä
puheenjohtajana toimi saarijärveläinen Lea Kalmari.
Maanpuolustusnaisten
Liiton
piirin tarkoitus on olla alueellaan
toimivien maanpuolustusnaisten
jäsenyhdistysten aatteellinen ja toiminnallinen yhdysside sekä neuvoa-antava toimielin. Piiri toimii
yhdistystensä kautta osallistumalla
erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Keski-Suomen piirin alueella

Teksti ja kuvat: Tapio Paappanen

toimii neljä jäsenyhdistystä, Jyväskylä, Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski. Piirin toinen merkittävä tehtävä on toimia yhteistyössä muiden
maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Tervehdykset
Maanpuolustusnaisten
liitolta ja
puolustusvoimilta
Maanpuolustusnaisten
liiton
tervehdyksen esitti liiton puheenjohtaja Mervi Liimatainen. Hän
kertoi, että ensimmäinen lippu
luonnollisesti luotiin liitolle, minkä jälkeen piirit ja yhdistykset
oma-aloitteisesti ovat käyneet niitä hankkimaan. Ennen tätä päivää
piirin lippu on naulattu Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, PohjoisPohjanmaalla, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Etelä-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. - Lippunne on siis
kahdeksas Maanpuolustusnaisten
Liiton piirilippu, kertoi Mervi Liimatainen, ja jatkoi: yksi liittomme
tarkoituksista on naisten maanpuolustustahdon, - tiedon ja –taidon
lisääminen. Lippu, jos mikä nostattaa maanpuolustustahtoa sekä
ylpeyttä aatteesta, yhteisistä ponnistuksista ja yhteisestä perustasta.
Se kuvastaa ja herättää halua tehdä
työtä isänmaamme hyväksi. Lippu
on meille pyhä ja arvokas asia, totesi puheenjohtaja Liimatainen.

Evl Jukka Kentala.
Puolustusvoimien tervehdyksen
juhlaan toi aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Jukka Kentala. Hän totesi keskisuomalaisten
maanpuolustusnaisten
loistavan
hengen vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä. Erittäin lämpimät sanat Kentala kohdisti lotta Maila
Virkkuselle. – Meille kaikille muille lipunnaulaajille oli suuri kunnia
saada olla mukana suorittamassa
Sinun kanssasi tätä tehtävää, totesi Kentala.

Lipun heraldisesta ruusukkeesta
Heraldisen ruusukkeen keskellä on pellavankukka, jota ympäröi
musta maa. Pellavankukka symbolin virallisena selityksenä on:
”Suomen maaperästä kohoava pellavankukka symbolisoi suomalais-

ta naista ja hänen vertaansa vailla
olevaa ”kotokutoista” maanpuolustustahtoaan ja –työtään, joista
on mittavat näytöt niin menneiltä
vuosilta kuin nykyajaltakin”.

Lippuhankkeen
tukijat:

Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö
Keski-Suomen Tammisunnuntain Killan säätiö
Nordea Jyväskylä
Saarijärven Sotaveteraanit
Saarijärven Vesihuolto
Saarijärven Kaukolämpö
SPR:n Saarijärven yhdistys
Saarijärven Reserviupseerit
Saarijärven Seurakunta
Keuruun Megamarket
Keuruun Apteekki
Vaissi Oy Keuruu
Kari Hämäläinen
Tapio Paappanen Ky

Maanpuolustusnaisten liiton
puheenjohtaja Mervi Liimatainen esitti liiton tervehdyksen.

Juhlakahvitilaisuutta avusti:
Kauppias Mika Lankinen,
City-Market Äänekoski
Lea Saarikoski
Lipun suunnittelija heraldikko Harri Rantanen.
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”Tarkkaan kyselivät konetyypeistä”
Lentäjä Antti Savela Normaalikoulun veteraanitapahtumassa
Teksti ja kuvat: Tapio Paappanen
Jyväskylän Normaalikoulu järjesti 6.2.2017 päivän, johon oli
kutsuttu sotiemme veteraaneja ja
lottia kertomaan kokemuksistaan.
Johtava rehtori Pekka Ruuskanen
kertoi tapahtuman saaneen Suomi
100 –vuotta tapahtuman statuksen.
Veteraanien joukosta löytyi vastaavaan ikään ehtinyt Pentti Korvenpää, joka täyttää 100 vuotta
marraskuussa. Norssin henkilöstöstä sodissa kaatui 76 oppilasta ja
2 opettajaa.
Lipunnoston jälkeen siirryttiin
koulun auditorioon, jossa oli 150
nuorta odottamassa lottia ja veteraaneja. He esittelivät lyhyesti itsensä ja sen jälkeen oli mahdollisuus muutamaan kysymykseen.

Yksi opettajista kysyi: Miten veteraaneihin suhtautuminen on vuosien varrella muuttunut? Pioneeriveteraani Pentti Kauppinen vastasi: ”Punatautiset sanoivat minua
tanssipaikoilla jopa tuholaiseksi.
Usein kuuli, että Karjalaan menitte ja päin Karjalan mäntyä. Viime
vuosina muutos on ollut iso. Enää
ei ole tuholaiseksi kutsuttu.”

Iltapäivän puolella veteraanit
jaettiin pienempiin ryhmiin ja ohjelmassa oli eri luokissa käynti.
Sota-ajan koulunkäynti kiinnosti
nuoria kovasti. Samoin pommituslentäjä Antti Savelan kertomat kokemukset ja tapahtumat kiinnostivat etenkin poikia. – Tarkkaan kyselivät konetyypeistä, kertoi Savela
ja piti päivää todella onnistuneena.

Ennen lounaalla siirtymistä yksi
veteraaneista osoitti sanansa nuorelle oppilasjoukolle: ”Ponnistelkaa edes vähän, että voimme olla
ylpeitä teistä.” Monelle oppilaalle
veteraanien näkeminen oli ainutkertaista, koska hyvin monen suvussa ei ole sodan kokeneita veteraaneja enää elossa.

Päivän päätteeksi kahvinjuonnin lomassa johtava rehtori Pekka
Ruuskanen kiitti kaikkia arvovieraita koululla käynnistä ja arvokkaiden omakohtaisten kokemusten
välittämisestä oppilaille. Hän jakoi
kaikille vieraille Matti Hyvärisen
sotamuistomerkkejä käsittelevän
kirjan.

Vieraat ja osa oppilaista seurasivat lipunnostoa ulkona.

Kunniakansalaisten esittelyistä poimittua

Auditoriossa oppilaat kuulivat veteraaneilta sotakokemuksia.

Lea Santala
Suomi 100 -tunnus ja Suomalainen Tahto -näyttelyn äärellä
konkretiaa itsenäisyytemme
puolustamisesta.

Kävi tyttökoulua Tampereella.
Oli pikkulotissa. Isä osallistui talvisodan Raatteentien taisteluihin.
Isä kuului suojeluskuntaan. Lea
liittyi lottajärjestöön kun ikä sen
salli. Työvelvollisena joutui tekemään raskaita maataloustöitä. Päivien pituus oli 10-11 tuntia.

Aate Keränen
Syntynyt Puolangalla. Nyt
97-vuotias. Ylivieskassa alokkaana. 8 vrk:n jälkeen rintamalle Karjalan kannakselle, jossa oli koko
ajan. Rintamalla oloaika 4v 6 kk.
Toimi kirjurin tehtävässä. Osallistui talvi-, jatko- ja Lapin sotaan.

Pentti Kauppinen
Syntynyt 1924. Nyt 93-vuotias.
Pioneerikoulutuksen saanut. Harrastanut voimanostoa ja muuta urheilua paljon. Maastaveto 400 kg.
Oli rintamalla 2 v 4 kk. Miinat ja
räjäytykset tuttuja. Myös Lapin sodan aikana saksalaisten viinit.
Lotat ja veteraanit ryhmäkuvassa Suomalainen Tahto -näyttelytaulujen äärellä.

Maanpuolustusnaisten K-S piirin lipun naulaajat:
Naula 1. Lotta Maila Virkkunen
Naula 2. Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n puheenjohtaja Mervi Liimatainen
Naula 3. Maanpuolustusnaisten Liiton Keski-Suomen piiri ry:n kunniapuheenjohtaja Eila Kotanen
Naula 4. Maanpuolustusnaisten Liiton Keski-Suomen piiri ry:n 1.puheenjohtaja Lea Kalmari
Naula 5. Naisten Valmiusliiton Keski-Suomen alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Kaija Koponen
Naula 6. Ilmasotakoulun johtaja eversti Kimmo Hyvärinen
Naula 7. Keski-Suomen Aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Jukka Kentala
Naula 8. Keski-Suomen Sotaveteraanipiiri ry:n naistoimikunnan puheenjohtaja Raija Kähkölä
Naula 9. Keski-Suomen Lottaperinneyhdistys ry:n puheenjohtaja Maija Fredriksson
Naula 10. Maanpuolustuskoulutusyhdistys kapteeni Riku Tenhunen
Naula 11. Luonetjärven Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Hanna Salakka
Naula 12. Jyväskylän kaupunki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen
Naula 13. Jyväskylän Seurakunnan yhteisen seurakuntapalvelun johtaja Jukka Helin
Naula 14. Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Selin
Naula 15. Keski-Suomen Tammisunnuntain Killan säätiö, puheenjohtaja Pekka Sotamaa
Naula 16. Keski-Suomen reservipiirien toiminnanjohtaja Tapio Paappanen
Naula 17. Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n puheenjohtaja Jarmo Siltanen
Naula 18. Keski-Suomen Reserviläispiiri ry:n puheenjohtaja Jouko Hyppönen
Naula 19. Jyväskylän Maanpuolustusnaiset ry:n puheenjohtaja Leena Hietala
Naula 20. Keurusseudun Maanpuolustusnaiset ry:n puheenjohtaja Elina Tuori-Lahti
Naula 21. Saarijärven Maanpuolustusnaiset ry:n puheenjohtaja Eija Harju
Naula 22. Ääneseudun Maanpuolustusnaiset ry:n puheenjohtaja Tarja Maukonen
Naula 23. Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piirin lipputoimikunnan puolesta Lea Saarikoski
Naula 24. Lipun suunnittelija heraldikko Harri Rantanen
Naula 25. Keski-Suomen Maanpuolustusnaisten piiri ry:n puheenjohtaja Tiina Ronkainen

Lipun siunasi Jukka Helin.

Suomen lipun saapuminen
aloitti juhlatilaisuuden.

Neljä puheenjohtajaa: Lea Kalmari (vas.), Mervi Liimatainen, Eila
Kotanen ja Tiina Ronkainen.

Lipun lahjoittajien edustaja Kari Hämäläinen luovutti lipun
puheenjohtaja Tiina Ronkaiselle.
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Maavoimien vuosipäivänä puhuttiin hevosten sodasta
kimallia ja kaikille omat ammuksensa. Jos kolonna meni väärälle
tielle, sitä ei voinut kapeilla urilla
kääntää takaisin.

Haavoittunut hevonen

Loukkaantunutta hevosta siirretäään Ilomantsissa vuonna 1941 sairaskuljetukseen.
Maavoimien vuosipäivää vietettiin aluetoimiston järjestämässä
tilaisuudessa 24.2. Juhlassa Martti Porvali esitelmöi Suomen hevosesta ja sen osallistumisesta sotatoimiin. Seuraavana katkelma tästä
esityksestä.

Hevosten sotaa
Muona, rehu ja ammushuolto
olivat varsinkin lähellä rintamalinjaa aivan hevosten varassa. Ilmavaaran vuoksi huoltokuljetukset tehtiin kirkkaalla säällä yöllä,
muulloin pilvisinä päivinä tietysti

tarpeen mukaan. Huolto-kuljetukset tehtiin etukäteen suunniteltujen taikka paikalla muotoutuneiden
lenkkien mukaan. Tällöin oli oleellisen tärkeää, että esim. ammukset
menivät nimenomaan oikeille patteristoille ja pattereille. Talvisodan
aikana oli käytössä 17 erilaista tyk-

Suomi 100 -maakuntamarssi 10.6.2017
Keski-Suomen reserviläisjärjestöt, maakuntakomppanioihin sitoutuneet ja muut vapaaehtoisen
maanpuolustuksen järjestöt järjestävät polkupyörämarssin koko
maakunnan alueella samanaikaisesti. Marssit toteutetaan alueittain
erikseen sovittavilla reiteillä. Marssi suuntautuu kaikille maakunnan
38 sankarihaudalle ja lisäksi lentäjien muistomerkille Tikkakoskella.

karihautausmaakäynneillä. Reiteistä tehdään etukäteissuunnitelma.
Marssilla käytetään omia polkupyöriä. Marssin aikainen huolto
toteutetaan omatoimisesti varaten
reppuun mukaan eväät marssijan
omiin tarpeisiin. Erityinen huomio kiinnitetään liikenneturvallisuuteen. Pyöräilykypärän käyttö on
pakollista.

Perusajatus

Toiminta
sankarihautausmaalla

Sovituilla marssireiteillä marssii alueen reserviläisistä ja muista
vapaaehtoisen maanpuolustuksen
henkilöistä muodostettu marssiosasto. Reittien pituudet suunnitellaan siten, että marssin kesto olisi
noin 5 – 7 tuntia. Marssinopeutena
käytetään laskennallisesti nopeutta 15 km/h. Liikkeellelähtö alueittain siten, että ensimmäisillä sankarihautausmailla
marssiosastot
ovat klo 10 aamulla. Marssireittien
suunnittelusta vastaavat maakuntakomppanioiden henkilöt.
Marssiosastoon voivat liittyä
kaikki ihmiset vapaan tahtonsa
mukaisesti tekemällä pyöräretken
osaston mukana. Vaihtoehtoisesti
ihmiset voivat liittyä mukaan san-

Sankarihautausmaalla viivähdetään hetki (n. 10 minuuttia). Varsinaista juhlallista seppeleenlaskua ei järjestetä. Sen sijaan marssiosasto asettaa yhden sinisen ruusun sankarihaudan muistomerkin
juureen. Marssiosastoon kuuluvat
ihmiset voivat etukäteen perehtyä
paikkakunnan kaatuneisiin ja kunnioittaa omia sukulaisiaan kukin
omalla tavallaan. Reserviläisjärjestöt esittelevät 1 – 2 sankarihautausmassa lepäävää henkilöä. Sankarihautausmaalla oleminen toteutetaan kunnioittavasti hiljentymällä.
Keski-Suomen
aluetoimiston
henkilöstö vierailee maakunnan jokaisella sankarihautausmaalla päivän aikana. Aluetoimisto asettaa

sankarihautausmaan muistomerkin
juureen yhden valkoisen ruusun,
jossa on kiinnitettynä pieni ”viesti”, jossa teksti ”Kiitos Isänmaasta.
Keski-Suomen maanpuolustajat.”
Ruusut asetetaan niin, että sininen
ruusu on vasemmalla ja valkoinen
ruusu sen oikealla puolella. Näin
ruusuista muodostuu sinivalkoinen
kokonaisuus. Marssiosasto ja aluetoimiston henkilöstö toimivat siten,
että lopputuloksena ruusut ovat
edellä mainitulla tavalla.

Viestintä ja tiedottaminen
Aluetoimisto vastaa viestinnän
kokonaisuudesta. Tiedottamisessa
käytetään sanomalehti Keskisuomalaista, paikallislehtiä, KeskiSuomen Maanpuolustajan facebook-sivuja, puolustusvoimien alutoimistojen facebook-sivuja sekä
aluetoimiston päällikön ja muiden
henkilöiden yksityisiä facebook-sivuja. Päämääränä on saattaa tapahtuma yleiseen tietoisuuteen yhtenä
Suomi 100 juhlavuoden tapahtumana ja saada ihmiset osallistumaan siihen haluamallaan tavalla.
Reservipiirien verkkosivuilla julkaistaan reittietapit lähiaikoina.

Aseluvan anomiseen tulossa helpotusta
Sisäministeriö ehdottaa uudistuksia ampuma-aseiden lupaprosessiin. Aseluvan myöntämiselle asetetut
perusteet eivät ole muuttumassa eikä aseluvan saaminen ole helpottumassa. Tammikuun puolivälissä valtioneuvosto on antanut eduskunnalle hallituksen esitykset muutoksista ampuma-aselakiin, rikoslakiin ja
poliisilakiin.
Suurin muutos ehdotuksessa on soveltuvuustestistä
luopuminen. Testi ei ole koko sen olemassaolon aikana
tuonut mitään lisäarvoa aseturvallisuuteen. Sen tuloksella ei ole ollut merkitystä lupapäätökseen vaan päätökset on tehty muuta kautta esiin tulleista faktoista.
Kaiken kaikkiaan testi on ollut vain lisätyötä aiheuttava prosessin osa. Jatkossa aselupaa hakevan soveltuvuutta arvioitaisiin yksilöllisillä haastatteluilla. Myös
hakijasta jo nyt viranomaisten hallussa olevia tietoja
hyödynnettäisiin tehokkaammin.

Toinen merkittävä uudistus on lupaprosessin muuttuminen sähköiseksi. Se tulee vähentämään henkilökohtaista asiointia poliisilaitoksella. Hakemuksen
voisi jatkossa jättää sähköisesti haluamalleen poliisilaitokselle. Henkilökohtaista käyntiä kotikunnan poliisilaitoksella luvan vireillepano ei enää edellyttäisi.
Sähköinen lupaprosessi mahdollistaa jatkossa poliisille enemmän työaikaa hakijan soveltuvuuden arviointiin ja muiden lupahakemuksen perusteiden selvittämiseen.
Ehdotettujen lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pikaisesti. Sähköistä asiointia
koskevat muutokset tulisivat voimaan kuitenkin vasta
joulukuussa 2018. Silloin oletetaan poliisin asetietojärjestelmän uudistamisen olevan sellaisessa vaiheessa, että sähköinen asiointi aselupa-asioissa olisi mahdollista.
Teksti: Tapio Paappanen

Haavoittuneiden evakuointikuljetukset piti tehdä mahdollisimman
nopeasti eikä silloin ollut aikaa
odottaa yötä. Tällaisesta haavoittuneen kuljetuksesta Äyräpään harjulta Vuosalmen puolelle on Antti
Tuurin kirjassa Talvisota vauhdikas kuvaus. Hevonen putosi vielä
kesken Vuoksen ylityksen jäihin,
mutta ylistarolaiset miehet, jotka
olivat tottuneet nostamaan hevosia
Kyrönjoesta, pelastivat tilanteen
ja haavoittunut lääkintäalikersantti
pelastettiin elämälle. Suomenhevonen kesti hyvin pakkasta, mutta
tuuli ja kosteus olivat sille kovia
koettelemuksia. Hevosten tuulisuojia oli opeteltu rakentamaan jo
rauhanaikana . Samoin tehtiin hevosille havu- ym. katoksia, mutta
hevosista huokuva lämpö sulatti
katoksen päälle kertyneen lumen.
Tämän vuoksi hevosillekin tehtiin
korsuja siellä, missä se suinkin oli
mahdollista. Talvisotaahan käytiin
lähes kokonaan Suomen omalla
maalla ja Karjalan evakoilta oli jäänyt paljon käyttökelpoista rehua ja
hevosille sopivia tiloja. Joka paikassa sopivia tiloja ei tietysti kui-

tenkaan voitu käyttää.

Hevosesta huolehdittiin
Ajomiehet, mutta muutkin sotilaat tunsivat myötätuntoa pakkasessa kärvisteleviä ja ankaran rasituksen alla olevia hevosia kohtaan. Olivathan hevoset monella
tapaa täysin puolustuskyvyttömiä
tykkitulessa ja ilmapommituksissa. Hevosiakin yritettiin naamioida valkoisilla lakanoilla, mutta
kun nuo lakanat hevosten lämmöstä kastuivat ja jäätyivät, lakanoista
oli enemmän haittaa kuin hyötyä.
Kohta ilmestyy uusi elämänkerta
Elias Simojoesta, Kiuruveden kappalaisesta, joka ei kestänyt haavoittuneen hevosen huutoa Laatokan jäällä. Hän meni lopettamaan
sen ampumalla pistoolilla päähän.
Vihollinen ampui pastorin konekivääreillä jäälle.

Tappiot
Talvisodassa kuoli, lopetettiin
taikka katosi 7.204 hevosta. 3.968
kaatui vihollistulesta. Hevostappiot olivat siis yhteensä 11.172 hevosta.
Kenttä-hevossairaaloissa
hoidettiin runsaat 14.000 hevosta
ja kotihevossairaaloissa noin 5.000
hevosta.

Petäjävedellä
kotihevossairaala
Kotihevossairaaloita oli kaikkiaan viisi ja kaksi niistä oli Petäjäveden Kintauden Koskensaarella. Likipitäen nykyisin valtatien
23 paikalla Koskensaaren ruukin
kohdalla oli kaksi 500 hevosen tallia. Sairaalassa, siis molemmissa
yhteensä, piti olla vähintään 4-8
eläinlääkäriä ja noin 200 aliupseeria ja miestä. Ruotsista, Norjasta ja
Tanskasta tuli suomalaisten avuksi
ainakin 15 eläinlääkäriä taikka siksi opiskelevaa.
Tanskasta, Svendborgin kaupungista Suomeen tuli joulun ja uudenvuoden välillä 1939 Evald Jakobsen, pientä vaille valmis eläinlääkäri. Hänet määrättiin Koskensaarelle kotihevossairaalaan. Siellä hän leikkasi hevosia huhtikuun
loppuun, kunnes palasi kotiin,
saksalaisten miehittämään Tanskaan. Kun Evald 1990 kävi täällä, hän kertoi, että hän oli työaikanaan varmasti eniten hevosia leikannut tanskalainen eläinlääkäri.
Jos hevonen selvisi kenttä-hevossairaalaan taikka kotihevossairaalaan, oli sillä hyvät mahdollisuudet
säilyä hengissä. Yli 90 prosenttia
sairaalaan saaduista hevosista jäi
henkiin.
Teksti: Martti Porvali
Tapio Paappanen
Kuva: SA-kuva

Maakuntamarssin polkupyöräpartioiden johtajat
PÄIJÄNTEEN MAAKUNTAKOMPPANIA
Lenkki 1 – HEINONEN JESSE,
heinonen_108@hotmail.com, 0442794564
Längelmäki
Kuhmoinen
Lenkkiä koordinoi Jämsän seudun RU
Lenkki 2 – LEPPÄKORPI ANTTI,
0408358699, antti.leppakorpi@vrj.fi
Jämsä
Jämsänkoski
Koskenpää
Kuorevesi
Lenkkiä koordinoi Jämsän seudun RU
Lenkki 3 – IKÄVALKO PANU,
0405762800, panu.ikavalko@k-rauta.fi
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Lenkkiä koordinoi Joutsan RU
Lenkki 4 – SUOKAS JUKKA,
0500647619, jukka.suokas@gmail.com
Lievestuore
Toivakka
Lenkkiä koordinoi JRU mika.pakkanen@elisanet.fi,
040 5007642
Lenkki 5 – KAIPIA KIMMO
JKL
Säynätsalo
Muurame
Korpilahti
Lenkkiä koordinoi JRU ja Korpilahden RU
mika.pakkanen@elisanet.fi, 040 5007642
jaakko.laitinen@myyntisaaga.fi, 040 9030 706
Lenkki 6 – IMPPOLA AKI,
aki.imppola@hotmail.com, 0405362627
Keuruu
Haapamäki
Pihlajavesi
Lenkkiä koordinoi Keurusseudun RU
matti.kanko@pp.inet.fi, puh. 0400 547909
Lenkki 7 – ISOJÄRVI PASI,
baabbis@gmail.com, 0451325112
Petäjävesi
Multia
Lenkkiä koordinoi Petäjäveden RES

SUOMENSELÄN MAAKUNTAKOMPPANIA
Lenkki 8 – PASANEN SAMI,
sami.pasanen@uurainen.fi, 0400548002
Uurainen
Tikkakoski
Mannerheiminristin ritarin hauta
(Lentäjien muistomerkki)
Laukaa
Lenkkiä koordinoi Tikkakosken RU
ja Tikkakosken RES
Lenkki 9 – VANNINEN MARKO,
marko.vanninen@pp.inet.fi, 0405874749
Äänekoski
Suolahti
Sumiainen
Konginkangas
Lenkkiä koordinoi Äänesseudun RU
Lenkki 10 – JÄÄSKÄ JANI,
jani.jaaska@pp.inet.fi, 0405008550
Konnevesi
Hankasalmi
Lenkkiä koordinoi Konneveden RES
Lenkki 11 – RUUSKA MIKKO,
mikkoruu@gmail.com, 0503263543
Pylkönmäki
Saarijärvi
Lenkkiä koordinoi Saarijärven RU
tero.tamminen@kotinet.com, 040 5922311
Lenkki 12 – REPO JUKKA,
jukka.repo@elbecon.fi, 0400433011
Karstula
Kyyjärvi
Lenkkiä koordinoi Karstulan RU
Lenkki 13 – PAPPINEN TEEMU,
teemu.pappinen@pihtipudas.fi, 0503641717
Kannonkoski
Viitasaari
Lenkkiä koordinoi Viitasaaren RU
kari.hamalainen@metsa.fi, 0400 358191
Lenkki 14 – PARKKILA VELI-PEKKA,
veli-pekka.parkkila@kinnula.fi, 0407623655
MARIN MIKA,
mika.marin@metsagroup.com, 0505987532
Kinnula
Kivijärvi
Pihtipudas
Lenkkiä koordinoi Kivijärven RU
jari.pekkanen@kunnonsyke.fi, 0400 406370

Jyväskylän Reserviupseerit ry
KEVÄTKOKOUS
27.3.17 klo 18.00 KSSHP, sairaalan auditorio.
Esitelmä valmiussuunnitelmasta ja uudesta sairaalasta klo 17.00.
Sitovat ilmoittautumiset 19.3. mennessä:
pekka.tamminen@vapo.fi
Hallitus
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Hyvää 100 -vuotisjuhlaa Isänmaamme!
hoitopiirissä sekä tulevasta uudesta
sairaalasta. Varsinainen kevätkokous alkaa klo 18. Kokouskutsun
löydät tästä lehdestä. Tule ja Vaikuta kerhosi asioihin. MUISTA ILMOITTAUTUA ennakkoon.

Kuluva itsenäisyytemme juhlavuosi on alkanut vauhdikkaasti.
Helmikuun loppuun mennessä on
tapahtumia ollut jo useita ja seuraavat ovat jo odottamassa. Yhdistyksemme tärkeimmistä tapahtumista kevätkokous järjestetään 27.3.
klo 17 alkaen Keski-Suomen keskussairaalan auditoriossa. Tällöin
meillä on erinomainen mahdollisuus kuulla esitelmät valmiussuunnittelusta Keski-Suomen sairaan-

Juhlatapahtumien lisäksi vuosi on alkanut vauhdikkaasti myös
reserviläisharjoitusten puitteissa.
Keski-Suomen
KOTU-yksikön
alueella on järjestetty jo useampi
harjoitus, joissa useat jäsenemme
ovat toimineet kurssien johtajina
sekä kouluttajina. Voin vilpittömästi suositella kaikille jäsenille
hakeutumista näihin harjoituksiin,
jotka ovat valtakunnallisellakin
tasolla mitattuna erittäin korkeatasoisia. Viikonloput ovat tehokkaasti suunniteltuja koulutuspaketteja, joilla tekemistä riittää. Mikäli
harjoitukseen ei ole lähetetty VEHkutsua, muista ilmoittautua MPK:n
järjestelmään varmistaaksesi oikeutesi osallistua koulutukseen.
Henkilökohtaisesti minulla on
ollut alkuvuodesta mahdollisuus
osallistua Uusimaalla ja PäijätHämeessä järjestettyihin harjoituksiin. Tällaiset harjoitukset ovat
erinomaisia tilaisuuksia tutustua eri
alueiden erikoisosaamisiin ja tuoda sitä oppia omaan maakuntaan.
Sysmän talvitoimintaharjoitus oli
erittäin hyvin järjestetty. Harjoitukseen osallistui kurssilaisia myös

Tanskasta ja Tšekeistä, jolloin komentokielenä käytettiin englantia.
Ulkomaisille taistelijoille kotoinen
talvemme ei ollut yhtä tuttu muin
meille, mutta hyvällä asenteella
asioita harjoiteltiin. Johtamistavoissakin huomasimme eroja kansallisuuksien kesken. Omaamme ei
tarvitse häpeillä, mutta harjoittelua
se meiltäkin vaatii. Hyvässä hengessä näistäkin haasteista selvittiin.
Kevään
tapahtumia,
joissa
JRU:lla on merkittävä rooli, on tulossa piankin. Talvisodan päättymisen muistopäivän 13.3. tilaisuudessa toimimme lippu-upseereina.
Tänä vuonna tapahtuma on juhlallisempi kuin yleensä. Tilaisuuteen
tulee mukaan 105 partiolaista sekä
Jyväskylän läntisen koulunkäyntialueen kuudesluokkalaiset. Nyt
kannattaa tulla mukaan lippu-upseeriksi, lippulinnaan lippua kantamaan tai muuten vain katsomaan.
Vieläkin merkittävämpi tapahtuma meille on 21.5. järjestettävä
Kaatuneitten muistopäivän tilaisuus. Tänä vuonna tilaisuuden yhteydessä vihitään käyttöön uudelleen kunnostettu Jyväskylän vanha
hautausmaa. Tilaisuuteen odotamme vaikutusvaltaisia vieraita sekä
paljon yleisöä. Järjestelyihin tarvitsemme jäsenistöstä lippu-upseereita ja opashenkilöitä. Tiedotamme
tilaisuudesta vielä sähköpostitse,

Jyväskylän
varuskunnan
kokouskeskus
aloitti

Varuskuntaravintola Luonetti tuottaa kokouskeskuksen palvelut. Tilavaraukset on
aina tehtävä, vaikka muita palveluja ei tilattaisi.
Varauksien tekeminen:
sähköpostilla

tikkakoski.kokouskeskus@leijonacatering.fi

puhelimella
010 4320432, arkisin klo 7.30 - 15.00
Kokouskeskuksen käytöstä tullaan kertomaan tarkemmin reservipiirien verkkosivulla: www.ksrespiirit.fi.
Oheisissa kuvissa tilojen koodit varauksia
varten.

Pistooliampuja! Muista tämä!

Määräaikaisiin hallussapitolupiin liittyen harrastuneisuuden osoittaminen esitetään todistuksella lupaa
uusittaessa. Toistaiseksi voimassaolevan hallussapitoluvan osalta harrastuneisuutta ei tarvitse osoittaa,
jos lupa on myönnetty ennen 13.6.2011. Tämän ajankohdan jälkeen annettu toistaiseksi voimassa oleva
lupa sen sijaan edellyttää harrastuksen jatkumisen
osoittamisen.
Harrastuksen jatkuminen osoitetaan toimittamalla viranomaiselle viiden vuoden välein:

10.6. maakunnassa järjestetään
maakuntamarssi, joka tullaan jakamaan 14 eri reittiin. Reitit vierailevat kaikilla maakunnan sankarihaudoilla päivän aikana. Reittien
pituudet vaihtelevat alueittain. Reitit ajetaan polkupyörillä ja ne ovat
kaikille avoimet. Haastan kaikki
jäsenemme osallistumaan jollekin
reitille oman kuntosi ja vapaasti valitsemallesi matkalle. Samalla esitän haasteen kaikille jäsenille
prosentti-ammuntaan. Talvivuorot
jatkuvat keskiviikkoisin Kuokkalan Graniitissa huhtikuun loppuun.
Kesävuorot torstaisin Tikkakoskella varuskunnan radoilla alkavat
toukokuun alusta elokuun loppuun.
Kutsu upseeriystäväsi kerhon jäseneksi ja tee toiminnasta yhteinen
harrastuksenne.
SUOMI 100
Maanpuolustusterveisin
Mika Pakkanen
Jyväskylän Reserviupseerit

1) ampuma-asekouluttajan antama todistus
ampumaurheilun ja –harrastuksen aktiivisesta
harrastamisesta; tai
2) riistanhoitoyhdistyksen antama todistus loukkutai luolapyynnin aktiivisesta harjoittamisesta; taikka
3) luotettava selvitys ampuma-aseen käytöstä näytökseen, kuvaukseen tai muuhun vastaavaan esitykseen.
Harrastaminen osoitetaan edeltävän vuoden (12
kk) vähintään neljän harrastuskerran todentamisena. Luvan haltijan velvollisuus on huolehtia itse
harrastuksen jatkumista osoittavan todistuksen
toimittamisesta viranomaiselle. Jos luvanhaltijalla
on lupia useisiin edellä mainittuihin aseisiin, ei harrastuksen jatkumista tarvitse osoittaa jokaisen aseen
osalta erikseen, vaan yksi todistus riittää.
Lähde: Poliisihallituksen kirje 6.5.2016

Kokoukset, juhlat ja ohjelmapalvelut
Maailman suurin savusauna
Zil, KraZ ja NASU –safarit upeilla reiteillä
Ränssintie 5, 41370 Kuusa, Laukaa
tupaswilla.fi
020 7 410 100

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

Espoo | Jyväskylä | p. 020 785 1010 | www.lindab.fi

Operaatio
Soppatykki
20.5. ja 16.9.

Tikkakosken entinen kerhorakennus on
herännyt uuteen elämään kun siitä on tehty
Jyväskylän varuskunnan kokouskeskus. Tilat ovat puolustusvoimien joukko-osastojen
käytettävissä. Myös varuskunnan eri sidosryhmät voivat tiloja käyttää ellei tiloilla ole
virkakäyttöä.

Aselain muutos viisi vuotta siten asetti pistoolin,
pienoispistoolin, revolverin tai pienoisrevolverin luvan haltijoille vaatimuksen harrastuksen määrävälein
tapahtuvasta todistamisesta. Velvollisuus esittää todistus harrastuksesta ei koske luvanhaltijoita, joiden
hallussapitolupaa koskeva hakemus on jätetty ennen
lain voimaantuloa eli ennen 13.6.2011.

JRU:n Facebook-sivuilla sekä lehdessä. Laita nämä tapahtumat jo
kalenteriisi ja tule tekemään SUOMI 100 -tapahtumista ikimuistoiset.

Operaatio Soppatykin toteuttavat Naisten Valmiusliiton KeskiSuomen alueella toimivat jäsenjärjestöt yhdessä Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) ja Puolustusvoimien tukemana. Mukaan
toivotaan myös muita maanpuolustusjärjestöjä. Operaation perimmäisenä tehtävänä on valmistaa yhtä aikaa 4-5 soppatykillä
hernekeittoa Leijona Cateringin
”takapihalla” Jyväskylän varuskunnassa Tikkakoskella. Soppatykit (valmis hernekeitto) kuljetetaan eri paikkakuntien toreille ja
siellä keitto jaetaan yhtäaikaisesti
klo 11 alkaen kertakäyttöastioista paikalla olevalle väelle vastikkeetta. Everstiluutnantti Jukka
Kentalan ja keräyspäällikkö Kari
Kilpeläisen kanssa on sovittu, että
Sotiemme Veteraanit keräyslippaaseen voi antaa vapaaehtoinen
maksun.
Keväällä operaatio suuntautuu
20.5. Jyväskylän kävelykadulle,
Keuruun-, Laukaan- ja Saarijärven toreille. Syksyllä kohteina
ovat 16.9. Hankasalmen-, Jämsän-, Konneveden-, Luhangan- ja
Tikkakosken torit. Äänekoskella
operaatio toteutetaan koululaisten
teemapäivän yhteydessä 5.10.
Operaation tavoitteena on saada eri naisjärjestöt toimimaan yhdessä ja vieläpä houkutella mukaan muutkin maanpuolustusjärjestöt. Operaatio soppatykki ei
sisällä enempää ohjelmaa siis ei
mitään markkinajuttuja! Vaikuttavuus - tarkoitus on aikaansaada
yksinkertainen tyylikäs tapahtumakokonaisuus.
Yhteyshenkilöt: kapteeni Eero
Anttila p. 0299 485 111 ja Kaija
Koponen p. 040 5428 456.
Teksti: Kaija Koponen

Tulkkina ihmisen ja tietotekniikan välissä
www.relator.fi

SATA-PIRKAN PAINOTALO OY
PIRKANMAAN LEHTIPAINO OY
www.sata-pirkanpainotalo.fi
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Maanpuolustusnaiset

20.-21.5.2017
Hämeenkyrö

Maanpuolustusnaisten Liiton
28. maastovaelluksella Hämeenkyrössä testataan naisten
maastotaitoja ja kansalaisvalmiuksia Suomi 100v ja Luonnon
päivä -teemoilla.
Maastovaellus on tarkoitettu
kaikille yli 15-vuotiaille kohtuullisen fyysisen kunnon omaaville
naisille.
Jotos on helppokulkuinen
4-5 naisen partiossa suoritettava maastovaellus. Partion
käyttämää aikaa reitillä ei mitata, vain rasteilta tulevat pisteet
ratkaisevat. Majoitus tapahtuu
puolijoukkueteltoissa. Ruoka-

huolto toteutetaan järjestäjän
toimesta. Tapahtuma on rento,
eikä suorituspaineita ole. Osallistuminen ja matkanteko on
tärkeämpää kuin lopputulos.
Omat partiot kootaan ennen
ilmoittautumista. Jos kiinnostuit maastovaelluksesta niin
ole yhteydessä Maanpuolustusnaisten paikallisyhdistyksiin
– näin varmistat paikkasi. Lähteminen ei edellytä jäsenyyttä!
Keski-Suomen piirin alueen yhdistystiedot saat www.
ksmaanpuolustaja.fi -sivulta ->
Maanpuolustusnaiset 2017.

21.-23.4. Jyväskylän varuskunnassa

• Maastotaidot-kurssin tavoitteena on kehittää osallistujan
valmiutta liikkua maastossa ja
selviytyä luonnon olosuhteissa.

• Etsintä-kurssilla annetaan
tietoa miten viranomaiset ja eri
etsintäorganisaatiot toimivat
etsintätilanteissa ja kehitetään
osallistujan valmiutta toimia
mukana etsinnässä ja kadonneen pelastustehtävissä.
• Jokanaisen selviytymispakkikurssin tavoitteena on kehittää
osallistujan valmiuksia selviytyä
onnettomuus-, tulipalo- ja liikenteen erityistilanteista, sähkökatkoista sekä elämän kriiseistä.
Kurssilaiset
varustetaan
”armeijan vihreillä”. Etsintä
majoittuu kasarmilla tuvissa,

Maastotaidot ja Jokanaisen selviytymispakki puolijoukkueteltoissa lähi maastossa.
Jokaiselle kurssille otetaan
20 naista. Ilmoittautuminen
tapahtuu 31.3.2017 mennessä MPK:n koulutuskalenterin
kautta. Huomioithan, että voit
ilmoittautua vain yhdelle kurssille ja ilmoittautumista varten
tulee sinun tulee olla rekisteröitynä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestelmään. Mikäli rekisteröitymistä
ei ole vielä tehty, kannattaa se
tehdä ensin.

Kouluttaudu - tutustu mpk.fi
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) tuki vapaaehtoista maanpuolustyötä tekevien
naisten koulutuksen järjestänä
on ollut merkittävää.
MPK:n koulutusjärjestelmän
kautta on voinut hakea itselleen valmiuksia kehittää omaa
osamistaan kurssilaisena tai hakeutua kouluttajaksi.
Naisten Valmiusliiton KeskiSuomen alueneuvottelukunnan organisoimat Syyslento
2015 NASTA-harjoitus tai tuleva
Pikku-NASTA-harjoitus ovat olleet sellaisia harjoituksia joihin
keskisuomalaiset naiset ovat
voineet osallistua kouluttajina
ja käytännön järjestelyjen toteuttajina. Järjestelystä vastuussa olevat harjoittelevat ja kehit-

tävät joukkojen johtamis- ja
organisointitaitoja käytännön
tilanteissa sekä kouluttavat.
Harjoitukset eivät ole sotilaallisia vaikka ne toteutetaankin
varuskunnissa.
ALINA 2017 Pikku-Nastan
harjoituksen johtajana on
Helena Harska ja kurssien johtajina Sirpa Pekkarinen, AnneMarie Pelkonen ja Susanna Nykänen.
SoMa-harjoitus
25. – 27.8.2017
Maanpuolustusnaisten Liitto
ja Sotilaskotiliitto järjestävät
yhdessä Santahaminan varuskunnassa Helsingissä SoMaharjoituksen elokuussa. Har-

Nikolainsali,
Asemakatu 6, Jyväskylä
Tilaisuuden järjestää Jyväskylän
Maanpuolustusnaiset ry
Kahvilippujen tiedustelut
Leena Hietala puh. 040 416 1250
hietalle(ät)gmail.com

Sisukas Nainen pula-ajasta
juhlaan 12.3.

Alina 2017 Pikku-NASTA
Naisten Valmiusliiton KeskiSuomen alueneuvottelukunta järjestää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK)
Tikkakosken koulutuspaikan
tuella ALINA 2017 PikkuNASTA-harjoituksen Ilmasotakoululla Jyväskylän varuskunnassa. Kurssit ovat avoimia
kaikille naisille. Harjoitus kestää perjantaista sunnuntaihin
21.– 23.4.2017.

12.3.2017 klo 13

joitus toteutetaan yhteistyössä
MPK:n kanssa ja ilmoittautuminen alkaa 5.6. Valittavana on
kymmenen erilaista kurssia.
Samana viikonloppuna VAPEPA järjestää oman valtakunnallisen ILMI-harjoituksensa.

Jyväskylän maanpuolustusnaiset valmistautuvat parhaillaan
12. maaliskuuta pidettävään
kolmanteen Sisukas Nainen
tapahtumaan. Valtioneuvosto
on hyväksynyt yhdistyksen kolmannen tapahtuman Suomen
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan. On
suuri kunnia tuoda jälleen esille ainutkertaisiaesitelmiä lähihistoriasta ja tarjota tilaisuuden
jälkeen juhlakahvit Suomen
Itsenäisyyden juhlavuoden ja
naisten – äitiemme ja isoäitiemme kunniaksi.
Kolmas Sisukas Nainen valottaa naisten elämää pula-ajalla.
Fil.lis. Maija-Liisa Hirvi kertoo
yhden perheen arkielämästä
ja selviytymisestä 1940-luvun
sota- ja pulavuosina. Esitelmä
pohjautuu hänen äitinsä ja isoäitinsä kirjeenvaihtoon.
Toisessa esitelmässä KeskiSuomen Martat ry :n toiminnanjohtaja Kati-Erika Timperi
kertoo marttatyöstä talvi- ja
jatkosodan aikana.
Tilaisuuden juhlapuhujana
on Keski-Suomen Aluetoimiston päällikkö evl Jukka Kentala
ja päätössanat lausuu Maanpuolustusnaisten Liiton puheenjohtaja Mervi Liimatainen.
Kun kansa eli korteilla

21.–23.4.
Jyväskylän varuskunta
KEVÄT-LUONETTI: Intti
tutuksi naisille koulutus
tutustuttaa naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen
hakeneet tai hakeutuvat
naiset Puolustusvoimien
toimintaan.

Pula-ajan lasketaan alkaneen
virallisesti 20.9.1939 kun kansanhuoltoministeriö
perustettiin huolehtimaan väestön
toimeentulosta. Toisen maailmansodan vaikutukset tuntuivat ulkomaan kaupassa ja
aloitettiin varautuminen pahimman varalle varastoimalla
mm. viljaa ja polttoaineita. Aake
Jermu kirjoittaa kirjassa Kun
kansa eli kortilla värikkäästi

siitä miten pula-aika vaikutti
jokaisen suomalaisen elämään.
Säännöstely alkoi sokerista ja
parhaimmillaan oli 51 erilaista
ostokorttia.
Säännöstely toi mukanaan
myös valtaisan määrän työtä
kuponkien jakelussa, käsittelyssä, tilittämisessä ja valvonnassa. Kaikille kansalaisille ei
jaettu samanarvoisia elintarvikekortteja, vaan ne olivat eriarvoisia riippuen kortinhaltijan
iästä ja ammatin raskaudesta.
Vaatetuskortteja tarvittiin viidenlaisia; pikkulasten, tyttöjen,
poikien, naisten ja miesten. Lisäksi oli erityis- ja tilapäiskortteja. Tätä aikaa kesti noin vuoteen 1953 saakka.
Omatoimisuus ja
talkootyöt
Sen lisäksi että viranomaiset
julkaisivat runsaasti monenlaisia tiedotteita estämään salakauppaa ja hamstrausta he
tekivät voimallisesti työtä sen
eteen, että kansalaiset omatoimisesti hankkisivat itselleen ravinnon lisää.
Omatoimisuuteen kannustettiin myös pula-ajan keittokirjoilla ja tietokirjoilla. Opastettiin
mm. kuinka hoidan kaniinin,
kasvatan kessua tai miten kerätään yrttejä. Säästäväisyys
ja suunnitelmallisuus ja vaihdantalous kukoisti. Kierrätys oli
kunniassa!
Talkootöihin osallistuivat kaikki
lapsista vanhuksiin. Paheneva
polttoainepula johti lopulta
keväällä 1943 vapaaehtoisuudesta velvollisuuteen. Ellei ollut
vapautettu mottitalkoista naisetkin tekivät 5-15 mottia. Työtä
ei saanut teettää toisella.

"Semmoiseksi kuin kansa
kasvatetaan,
semmonen se on"
Nämä sanat lausui Sivistystä kodeille -yhdistyksen (myöhemmin Martta -järjestön) Lucina
Hagman järjestön ensimmäisessä kokouksessa Helsingissä
23.3.1899. ... "Tiedon ja taidon
aarteet on kannettava suoraan
Suomen koteihin. Ja ennen kaikkea kotien varsinaisille vaatijalle,
Suomen Naiselle, niin että hänestä kasvaisi Suomen sivistyksen
luja suoja, itsetietoinen maansa
oikeuden taistelija" 1)
Sisukas Nainen tapahtumissa
saamme tutustua toimintaamme lähellä olevien naisjärjestöjen toimintaan. Nyt tapahtuman yhteystyökumppanina on
Keski-Suomen Martat ry.
Jyväskylään Marttayhdistys
perustettiin 1899 ja asiaan oli
vaikuttanut vahvasti mm. nuori arkitehti Wivi Lönn. Marttojen toiminnassa oli keskeisenä
toimintana kurssit, esitelmät ja
kotikäynnit. Opastajina olivat
mm. marttapiirin konsulentit ja
neuvojat.
Marttaliitolla oli vuosina 19331949 teemavuosia. Vuosi 1939
oli lepovuosi, jolloin opetettin
perheenemäntiä lepämään ja
hoitamaan hermojaan sekä
miettimään miten kotitalouden
hoidosta voi saada lomaa ja lepoa.
Mielenkiinnolla kuulemme
Marttojen toiminnasta ennen
ja nyt.
Lähteet:
Jaake Jermu: Kun kansa eli kortilla
Eila Partanen Kädet täynnä toimintaa,
Keski-Suomen Martat ry 1925-2015
Kuva Kansanhuoltoministeriön julisteesta, Säännöstely.

Eikä tässä kaikki, katso maanpuolustusnaisten toimintakalenteri www.ksmaanpuolustaja.fi sivuilla!
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KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA
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Ilmoittaudu kursseillemme osoiteessa www.mpk.fi

	
  
	
  

Vanhempi koulutuspäällikkö Riku Tenhunen, puh. 040 751 5233; riku.tenhunen@mpk.fi
Koulutuspäällikkö Ahti Piikki, puh. 040 561 5774; ahti.piikki@mpk.fi

	
  
	
  

KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN KURSSITARJONTA MAALISKUU - HUHTIKUU 2017
Alla on osa Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikön (KStukiyks) kurssitarjottimesta. Parhaiten pääset tutustumaan
kursseihin osoitteessa www.mpk.fi -Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu - Valitse alue -kohdasta Keski-Suomi - Hae. Nyt näet näkymässä
KSkotuyksikön kurssit, joita klikkaamalla pääset ko kurssin etusivulle, sisältöön ja lisätietoihin. Sivuja päivitetään jatkuvasti.
Kurssien ajankohdat alla ovat osittain avoinna ja suunnitelmallisia joten tarkista tarkka ajankohta sivuiltamme kyseisen kurssin kohdalta.
Huomio puolustusvoimien tilaamasta koulutuksesta!
Puolustusvoimien MPK:lta tilaama koulutus on aina sotilaallista koulutusta. Keski-Suomen aluetoimisto (KSALTSTO) kutsuu reserviläiset
vapaaehtoiseen harjoitukseen (VEH) puolustustusvoimien tilaamille kursseille lähettämällä veh-kutsun ja MPK:n kurssitiedotteen.
Reserviläinen, joka et ole saanut veh-kutsua ao kurssille, mutta tunnet mielenkiintoa kurssia kohtaan ja tunnet kuuluvasi kohdejoukkoon,
voit ilmoittaa kurssihalukkuutesi ilmoittautumalla kurssille MPK:n tietojenhallintajärjestelmässä (THJ). Tämän jälkeen MPK esittää sinua
kurssin tilanneelle puolustusvoimien yksikölle kutsuttavaksi kurssille. Kyseinen puolustusvoimien yksikkö tekee päätöksen valinnastasi.
Mikäli sinut hyväksytään kurssille, saat siitä KSALTSTO:n lähettämän veh-kutsun ja kurssitiedotteen, et muuta ilmoitusta.
HUOM 1: Mikäli ilmoitat KSALTSTO:lle tulevasi kurssille (=ilmoitat tulosi veh-kutsun B-osalla), muuta vahvistusta tai ilmoitusta et saa.
HUOM 2: Korvaavat kh-vuorokaudet saat sot.valm.palv. kursseilta vain silloin kun olet itse kirjautunut kurssille MPK:n
tietojenhallintajärjestelmässä ns. pysyvänä käyttäjänä.
1. Puolustusvoimien tilaama koulutus (VEH)
KURSSIN AJANKOHTA

KURSSI

PAIKKA

22.-23.4.2017

Toiminta rakennetulla alueella

Tikkakoski

6.-7.5.2017

Ase 1

Tikkakoski

27.-28.5.2017

MAAKK virka-apukurssi

Tikkakoski

9.-11.6.2017

Ase 2

Tikkakoski

MY

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

Sorastajantie 1 A
Harvialantie 2
40320 JYVÄSKYLÄ 13210 HÄMEENLINNA
p. 040 315 7666
p. 040 315 7777

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

9.-11.6.2017
Johtamisen peruskurssi
Tikkakoski
															
2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus
18.3.2017

Puolustusvoimien ajolupakurssi

Tikkakoski

1.4.2017

MATI-johla

Tikkakoski

5.4.2017

TIK KOPA suunnittelutilaisuus 2/2017

Tikkakoski

8.4.2017

Komendantin Cup 1/2017

Tikkakoski

8.-9.42017

Taktinen pistooli I

Tikkakoski

21.-23.4.2017

Tarkka-ammunta -PAUHA 17

Lohtaja

21.-24.4.2017

Harjoituksen johto

Tikkakoski

21.-23.4.2017

Kouluttajakurssi (Koul 1)

Tikkakoski

21.-22.4.2017

Intti tutuksi naisille

Tikkakoski

21.-22.4.2017

Ammunnan johtaminen

Tikkakoski

22.4.2017

Taistelijan testiammunta

Luhanka

2.5.2017

NORSSIN henkilöstön kouluttajakoulutus

Tikkakoski

5.-7.5.2017

RT -vertaisina Paintball

Tikkakoski

6.-7.5.2017

Taktinen kivääri I

Tikkakoski

6.5.2017

3-kantakilpailu PP-MSI, suunnistus, ammunta

Tikkakoski

KEVÄT-LUONETTI

3. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU)
13.3.2017

Talvisodan päättymisen muistotilaisuus

Jyväskylä

17. -19.3.2017

SRTL:n tukipuhelinpäivystäjäkurssi

Tikkakoski

7.-8.4.2017

Koululaisen turvakurssi

Kivijärvi

7.-8.4.2017

Kyvatretki ”Mies kanssa”

Tikkakoski

18.-22.4.2017

Opiskelijan turvakurssi

Jämsä

21.-23.4.2017

Faitterit-soittokunnan soittokurssi

Tikkakoski

21.-23.4.2017

PIKKU-NASTA: Maastitaidot, etsintä, jokanaisen selviytymispakki

Tikkakoski

KEVÄT-LUONETTI

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

www.savotta.fi
www.savottastore.fi
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Verkkoneuvottelulla
henkilökohtaista palvelua
vaikka kotisohvallesi.

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

Nordea Pankki Suomi Oyj

Verkkoneuvottelussa olet itselle sopivassa paikassa ja neuvottelet
pankki- tai vakuutusasioista asiantuntijan kanssa videokuvalla ja
äänellä. Kohdataan! op.ﬁ/verkkoneuvottelu

Jyväskylä

www.nammo.com

Juhlat ja kokoukset maalaismaisemassa
Luonnonmukaisesti kasvatettua naudanlihaa
Majoitusta rauhallisissa rantamökeissä ja piha-aitoissa
taipaleen.luomutila@nic.fi www.taipaleentila.com 014 856 316
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www.yrityskehitys.com

Grafitatu Oy
Alasinkatu 1-3
40320 Jyväskylä

Puh. 010 328 2880
tarjouspyynto@grafitatu.fi
www.grafitatu.fi
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Hälytysjärjestelmä ja
kodin tai mökin turvapalvelu alkaen

35€/kk
•
•
•

Hälytyskeskuspalvelut 24/7
Turvasuojauspalvelut
Koulutus- ja asiantuntijapalvelut

TEEMME ASIAT ERILAILLA.

010 524 8300 (8,4 snt/min)

www.k2turvapalvelut.fi

KAKKONEN-YHTIÖT

KIINTEISTÖJEN YLLÄPITOJÄRJESTELMIEN ASIANTUNTIJA
www.eners.fi

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

www.protacon.com
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Veteraani- ja reserviläisjärjestöjen sopimus
vuodelta 1993 keskusteluun
Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Eversti Harri Virtapohja (kesk.) ja järjestöjen edustajat allekirjoittamassa sopimusta Jyväskylässä 6.12.1993.
Itsenäisyyspäivänä 1993 KeskiSuomessa silloisen sotilasläänin
komentajan eversti Harri Virtapohjan johdolla allekirjoitettiin historiallinen piiritason sopimus, jossa
veteraanien ja reserviläisten kesken sovittiin siitä, että reserviläiset
sitoutuvat huolehtimaan veteraanien jälkeensä jättämästä aineellisesta perinnöstä sekä siitä, että
nimettyinä juhla- ja perinnepäivinä järjestetään tilaisuuksia, joissa
ei unohdeta sotiemme veteraanien
työtä Suomen itsenäisyyttä hankittaessa ja sitä turvattaessa.
Sama sopimus jalkautettiin silloin myös reserviupseeri- ja nykyisen reserviläispiirin jäsenyhdistyksiin. Tätä sopimusta ovat reserviläiset jokaisella keskisuomalaisella
paikkakunnalla noudattaneet kirjaimellisesti. Veteraanien perintö
ja perinteen siirtäminen tuleville
sukupolville on jokaisen reserviläisen sydämessä.
Selailin postin tuomaa Sotaveteraani –lehteä, jossa usealla sivulla
esiteltiin perustettuja perinneyhdistyksiä. Ainoastaan Jyväsky-

län seutua esittelevässä jutussa oli
mainittu edellä mainittu historiallinen sopimus Keski-Suomesta. On
tullut aika nostaa esiin reserviläisjärjestöjen rooli veteraanien perinnön vaalijoina ja siirtäjinä nuoremmille sukupolville. Organisaatio
on valmiina olemassa ja siinä tulee toimimaan aktiivisia reserviläisiä tulevaisuudessakin, jotka aivan
varmasti huolehtivat perinneasioista kunniatehtävänään.
Onko käymässä niin, että eri veteraanijärjestöissä pohditaan nyt
miten järjestetään sotaveteraanien,
sotainvalidien, rintamaveteraanien
jne. omat perinteet hajauttaen toiminta omiin erillisiin perinneorganisaatioihin? Eihän siinä tietysti
mitään moitittavaa ole, mutta herää
kysymys mistä löytyvät ne toimijat, jotka ihan oikeasti käytännön
tasolla tulevaisuuden perinnetyötä
tekevät jos reserviläisten organisaatio kokonaan unohdetaan.
Oheinen paikallistason yhteistyösopimus kanattaa lukea asiaankuuluvalla hartaudella.

Keurusseudun sotiemme veteraanijärjestöt ja toiselta puolen
Keurusseudun maanpuolustusjärjestöt ovat yhteisymmärryksessä siitä, että Suomella on itsenäisenä ja riippumattomana valtiona
kansanvaltaisen valtiomuotonsa
ulkoisilta ja sisäisiltä uhkilta suojautuakseen oikeus ja velvollisuus
pitää yllä riittävän suuria, yleiseen
ja yhtäläiseen asevelvollisuuteen
perustuvia puolustusvoimia siten
kuin laissa tarkemmin säädetään,
ja tunnustaen, että sotiemme veteraanit ovat viime sodissa puolustaneet kansaamme, maatamme ja
perustuslaissa turvattuja oikeuksia
uutteruudella, urheudella, uhrautuvaisuudella ja tahdolla, joita on pidettävä velvoittavana esimerkkinä
kansakunnan nykyisille ja tuleville
sukupolville, sopineet veteraanien
esi-isiltään saaman ja itse vaikeina
aikoina säilyttämänsä maanpuolustusperinteen siirtämisestä reserviläisjärjestöjen avulla nykyisille ja tuleville maanpuolustajille
ikään, asemaan taikka sukupuoleen katsomatta, seuraavaa:

Reserviläisjärjestöt
sitoutuvat
1.
yhteistoimintaan
veteraanijärjestön kanssa siinä laajuudessa
kuin veteraanijärjestö katsoo tarpeelliseksi taikka muuten erikseen
sovitaan. Yhteistoiminta käsittää
veteraanijärjestön tukemisen kai-

kissa eri muodoissa, joita muun
muassa ovat suunnittelu-, valmistelu- ja toiminta-apu veteraanien
järjestämissä tilaisuuksissa (esim.
Kokous- ja juhlapaikkojen valmistelu, veteraanien kaikenlainen auttaminen itse tilaisuuksissa, toimiminen kunniavartiossa, lipunkantajina jne.)
2.
avustamaan veteraaneja heidän
järjestötoiminnassaan sekä tarvittaessa hoitamaan veteraanien
järjestötoiminnan rutiiniluontoiset tehtävät (esim. Yhdistysten sihteereinä ja rahastonhoitajina toimiminen) sekä pyydettäessä myös
johtotehtävät.
3.
avustamaan veteraanien työtä
kuvaavien, mutta katoavien tietojen ja muistojen keräämisessä ja
säilyttämisessä (esim. paikallisten
veteraanien haastatteleminen tulevia tarpeita varten).
4.
antamaan elossa oleville veteraaneille kaiken henkisen ja resurssiensa mukaisen taloudellisen
tuen ja avun silloin, kun veteraanijärjestö ei enää itse voi jäseniään
tukea,
5.
huolehtimaan siitä, että veteraanijärjestön jokainen jäsen saatetaan viimeiselle matkalle isänmaan multiin perinteisin menoin,
6.
pitämään
kunnia-asianaan
sitä, että isänmaamme suurimpina
juhlapäivinä, kansallisena veteraanipäivänä sekä erikseen sovittavi-
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na perinnepäivinä järjestetään juhlia taikka muita tilaisuuksia, joissa
ei unohdeta sotiemme veteraanien työtä Suomen itsenäisyyttä
hankittaessa ja sitä turvattaessa,
7.
kartuttamaan ja säilyttämään
arvokkaasti veteraanien jälkeensä
jättämiä perinne-esineitä, -rakennelmia ja –kokoelmia, huolehtimaan, että ne eivät joudu hukkaan, että niitä ei käytetä epäasiallisiin tarkoituksiin, sekä niiden
avulla tuomaan sopivissa tilaisuuksissa esille isänmaan puolustamisen perinnettä,
8.
etsimään ja edistämään veteraanien parasta sekä pitämään
huolta veteraanien reserviläisten
haltuun luovuttamasta omaisuudesta.

Veteraanijärjestö
puolestaan sitoutuu
1.
tunnustamaan tämän sopimuksen tehneet reserviläisjärjestöt
oman maanpuolustustyönsä jatkajaksi,

Keuruulla huhtikuun 27. Päivänä 1994
Allekirjoittajajärjestöt:
Sotainvalidien Veljesliiton
Keuruun osasto ry
Sotainvalidien Veljesliiton
Haapamäen osasto ry
Sotainvalidien Veljesliiton
Multian osasto ry
Vapaussoturien Huoltosäätiön
Keuruun osasto ry
Keurusseudun
Rintamamiesveteraanit ry
Multian
Rintamamiesveteraanit ry
Keuruun Sotaveteraanit ry
Multian Sotaveteraanit ry
Pihlajaveden Sotaveteraanit ry
Haapamäen Seudun
Reserviupseerikerho ry
Keurusseudun
Reserviupseerit ry
Haapamäen Seudun
Reservialiupseerit ry
Keuruun Seudun
Reservialiupseerit ry
Keski-Suomen Pioneerikilta ry
Keski-Suomen Viestikilta ry

2.
antamaan reserviläisjärjestöille
arvovaltaisen ja arvokkaan henkisen tukensa,
3.
tarjoamaan reserviläisjärjestöille tilaisuuksia ja mahdollisuuksia
täyttää edellä mainitut sitoumuksensa.

ReSUL:n perinneasekisa lähestyy
Keuruun ampumaratahanke on
edennyt vaiheeseen, jossa poliisiviranomainen on tarkistanut radan turvallisuuden ja antaa asiasta
lausunnon. Samoin pelastusviranomainen antaa oman lausuntonsa.
Keuruun Ampumaratayhdistys arvioi, että huhtikuun puolivälissä
varsinainen ampumaratalupa on
päätösvaiheessa. Sen jälkeen ampuminen Pioneerirykmentin käytöstä poisjääneillä ampumaradoilla
on jälleen mahdollista.
Reserviläisurheiluliiton ja myös
oman maakunnan ampumaradan
käyttöä ajattelevien tahojen kannalta ampumakilpailujen järjestäminen keskeisessä Suomessa tulevana kesänä on aivan uudella tasolla. Puolustusvoimien käytössä
olevien ampumaratojen käyttöaste
on lähes maksimissaan, joten Keuruun ampumarata tarjoaa ampumatoimintaan todellisen vaihtoehdon.
Käyttöön tulee paikka, jossa erilaisia reserviläisten suosimia ampumalajeja on turvallista harrastaa.
Radoille on tehty puolustusvoimien poistumisen jälkeen turvallisuutta parantavia valliratkaisuja,
jotka samalla vähentävät ammunnoista aiheutuvaa melua.

Avajaiskilpailu
Keuruun ampumaurheilukeskus
avataan virallisesti toukokuussa
20. - 21.5. Reserviläisurheiluliiton perinneaseiden SM-kilpailulla.
Järjestelyt kilpailun toteuttamiseksi ovat Keuruulla jo käynnistyneet.
Reservipiireissä on hyväksytty ajatus, että päävastuun kisajärjestelyistä kantaa Haapamäen Seudun
reserviläiset ry puheenjohtajansa Jarkko Jokisen johdolla. Piirien yhteisen ampumatoimikunnan
puheenjohtaja Teuvo Honkamäki
yhdessä toiminnanjohtajan kanssa
edustavat järjestelyvaiheessa reservipiirejä. Järjestelytoimikunnan
kokoonpano on jo hahmollaan ja
peruspalavereja pidetään 2-3 kertaa kuukaudessa tästä hetkestä
eteenpäin.
Kilpailun lajit ovat:
Lauantaina 20.05.
Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 300m
makuu 15 +15 ls.
Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 150m
3-asentoinen 10+10+10 ls.
Perinnepistooli 50m (sääntö 2.2.A)

Kyösti Kytöjoki (vas.) ja Konneveden reserviläiskuoro konsertoivat kevään aikana.

Sain kauniin maan –konsertti Suolahti -salissa
Maastossa on ampumaradan
rajalinjat raivattu puustosta.
Sunnuntaina 21.05.
Perinnepistooli (sääntö 2.2.A) koulu 25m 30 ls
Perinnepistooli (sääntö 2.2.A) kuvio 25m 30 ls
Perinnekivääri (sääntö 4.1 A)
150m(kenttä) 10ls makuu+10ls
pysty

Järjestelytoimikunta tekee kevään aikana kiinteää yhteistyötä
reservipiirien kanssa niin, että kisojen avaintehtäviin saadaan asiansa osaava henkilöstö. Se tullaan
kouluttamaan hyvissä ajoin tehtäviinsä. Tässä järjestelijöitä auttaa mm. kilpailun TA:na toimiva
Marko Patrakka. Keuruun Ampumaratayhdistys on saanut lyhyessä
ajassa paljon kehitystä aikaan rataolosuhteissa. Jatkossa me kaikki
ampumaharrastajat olemme avainhenkilöitä vaikuttamaan siihen,
että radalla on tulevaisuudessa riittävästi tapahtumia ja kilpailuja.
Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Ampumarata-alue on merkitty maastoon selvästi havaittavilla merkinnöillä.

Suomen Raamattuopisto järjesti yhteistyössä Äänekosken seurakunnan kanssa Sain kauniin maan –
konsertin Suolahtisalissa. Konsertti
oli osa Keski-Suomesta PohjoisSavoon ulottuvaa konserttikiertuetta. Konsertissa esiintyivät Kyösti
Kytöjoki, András Szabó ja Konneveden reserviläiskuoro.
Kyösti Kytöjoki on jo useiden
vuosien ajan esiintynyt musiikkiilloissa ja konserteissa ympäri Suomea. Hänen yhteistyökumppaneinaan ovat toimineet seurakunnat
ja muut paikalliset tahot. Musiikki-iltojen ja konserttien laulut ovat
olleet pääsääntöisesti hengellisiä,
mutta ohjelmistossa on ollut runsaasti myös isänmaallisia lauluja.
Hänen säestäjänään on toiminut
unkarilainen András Szabó, joka
on kansainvälisen tason ammattipianisti. Myös Kyöstiä voi hyvällä
syyllä kutsua musiikin ammattilaiseksi, vaikka hänen leipätyönsä onkin Äänekosken seurakunnan suntion tehtävien hoito.
Sain kauniin maan –konserttikiertue on jatkoa näille musiikki-illoille ja konserteille. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi
kiertueen ohjelmisto koostuu tänä
vuonna tutuista isänmaallisista lau-

luista, mutta mukana on myös hieman harvemmin esitettäviä lauluja. Juhlavuoden kunniaksi Kyösti
Kytöjoki päätti kutsua kiertueelle
mukaan myös Konneveden reserviläiskuoron.
- Pyysin kuoron mukaan, koska
kuoron arvot ja ohjelmisto sopivat
erittäin hyvin kiertueen teemaan.
Reserviläiskuoro on lämminhenkinen ja isänmallisia arvoja kunnioittava kuoro. Kuorossa on innokkaita miehiä ja naisia, joille isänmaan
asia on tärkeä.
Sain kauniin maan –konserttikiertueen Suolahden-konsertti kiinnosti yleisöä. Suolahtisalissa väkeä
oli noin 200 henkeä. Äänekosken
lisäksi yleisöä tuli myös naapurikunnista. Jotain konsertin onnistumisesta kertonee se, että yleisö taputti esiintyjät esittämään vielä ylimääräisen laulun. Onneksi olimme
tähän varautuneet, joten konsertin
päätteeksi esitimme laulun Tämä
taivas tämä maa. Kyösti Kytöjoen
mukaan palaute kiertueen ensimmäisestä konsertista on ollut rohkaisevaa.
- Konsertista on tullut pelkästään myönteistä palautetta. Tästä
on hyvä jatkaa kohti seuraavia konsertteja.

Keski-Suomessa on kuluvan kevään aikana vielä viisi Sain kauniin
maan –konserttia. Konsertteihin ei
ole pääsymaksua, mutta konserteissa kerätään vapaaehtoinen kolehti Suomen raamattuopiston toiminnan tukemiseen. Konneveden
reserviläiskuoro on lupautunut olemaan mukana ainakin Konginkankaalla, Konnevedellä ja Suolahdessa järjestettävissä konserteissa.
Konserttikiertue jatkuu syksyllä.
Kyösti toivoo, että yhteistyö reserviläiskuoron kanssa jatkuisi myös
syksyn konserteissa.
Kevään Sain kauniin maan –
konsertit Keski-Suomessa:
sunnuntai 12.3. kello 18.30
Konginkankaan kirkko
sunnuntai 19.3. kello 18.30
Konnevesisali
sunnuntai 23.4. kello 18.30
Keuruun kirkko
keskiviikko 3.5. kello 18.30
Toivakan kirkko
sunnuntai 21.5.kello 18.30
Suolahden kirkko
Teksti: Jouko Hyppönen
Kuvat: Tarja Maukonen
Pirkko Hämäläinen

