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PÄÄKIRJOITUS

Perttu Hietanen
Keski-Suomen reserviläispiiri ry:n puheenjohtaja

Vapaaehtoisuuden voima
100-vuotiaan itsenäisen Suomen juhlavuosi on takana monine hienoine hetkineen. Kuluva vuosi on puolustus- ja ilmavoimien 100-vuotisjuhlavuosi, joten maanpuolustusteema tulee olemaan vahvasti läsnä. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen osa-alueella vuosi 2017 oli vilkas ja toi mukanaan jäsenkasvua reservijärjestöihin.
Vapaaehtoisten tekevien käsien määrä on onnistumisen perusedellytys, johon voidaan vaikuttaa muistamisella, toiminnalla ja tiedottamisella.

Muistakaa!
Sotiemme veteraaneja on jäljellä vielä noin viisitoistatuhatta. Näitä Mannerheimin sotilaita on siis joukossamme noin divisioonan verran - viimeisen divisioonan verran. Silloin asemat pidettiin harvalukuisten komppanioiden ja lujien yksittäistaistelijoiden toimesta. Heistä huolehtiminen ja muistaminen on meidän kaikkien
jatkuva kunniatehtävä. Tehtävä sisältää enenevässä määrin veteraaniperinteen ylläpitämistä ja eteenpäin välittämistä nykyisille ja tuleville sukupolville. Yhtälailla on muistettava vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön
sitoutuneita toimeliaita miehiä ja naisia, jotka omalla vuorollaan ovat tätä arvokasta työtä tehneet ja jotka sitä
tekevät tässä ajassa.

Toimikaa!
Vapaaehtoisuus on valtava voimavara. Kautta historian se on ollut armeijoiden voimakkain henkinen ase.
Tänä päivänä vapaaehtoisuuden voimalla pyörivät lukuisat maanpuolustusjärjestöt, niiden organisaatiot, tilaisuudet ja tapahtumat. Suomen puolustus nojaa yleiseen asevelvollisuuteen sekä naisten vapaaehtoiseen
asepalvelukseen ja näistä muodostuvaan laajaan koulutettuun reserviin. Aluetoimistomme edellisen päällikön
sanoin, edellä mainittu on maailman paras kynnysasejärjestelmä. Tämän järjestelmän toimivuuden takeeksi
tehdään iso osa reservin koulutuksesta vapaaehtoisen työn turvin. Reservimme kokonais-suorituskyky onkin
siten riippuvainen niistä sitoutuneista ja toimeliaista miehistä ja naisista, jotka toimivat kursseilla ja yhdistyksissä koulutuksen, toiminnan suunnittelun ja toteutuksen parissa. Tehdään tämä työ tekijöilleen mielekkääksi
aktiivisella osallistumisella tilaisuuksiin, tapahtumiin ja kilpailutoimintaan.
Yksilötasolla suorituskyky riippuu kenttäkelpoisuudesta, josta aika ajoin kirjoitellaan huolestuneita uutisia.
Viimeksi luin uutisen varusmiesten hiihtotaidon häviämisestä, mikä huolen jaan myös reserviin. Kiinnostus
hiihtomarsseja kohtaan on laimeaa myös Keski-Suomessa. Puolustusjärjestelmien teknistymisestä huolimatta
eivät taistelukentän fyysiset vaatimukset ole juuri muuttuneet. Uskallan väittää että nykyinen taisteluvarustus
on vähintään viime sotiemme sotilaan varustuksen painoinen. Tuossa varustuksessa on tarvittaessa kyettävä
toimimaan yhtälailla talvella kuin kesälläkin. Kenttäkelpoisuutta ylläpitävään työhön tarvitaan siksi runsain
mitoin vapaaehtoisia tekijöitä; ratamestareita, huoltoa, kouluttajia, kurssinjohtajia jne.
Vuosien mittaan olen saanut osallistua erilaisiin marssitapahtumiin, Oltermannin hiihtoihin sekä reservin
tehtäväkilpailuihin. Näissä tapahtumissa ja kilpailuissa pääsee hyvin jyvälle omasta suorituskyvystään, sotilastaidoistaan ja kenttäkelpoisuudestaan. Oman kunnon testaamiseen löytyy paljon vaihtoehtoja ja tapahtumia
omassa maakunnassamme, testauksen voi aloittaa vaikkapa Kesäyön marssilla Jyväskylässä elokuussa.

Tiedottakaa!
Tiedotus on usein yhdistystoiminnan kompastuskivi. Tiedottaminen on myös osa jäsenhankintaa. Uudet
toimijat ovat aina tervetulleita yhdistyksiin, tekeviä käsiä ja uusia ajatuksia tarvitaan aina. Ilman uusia jäseniä,
toiminta näivettyy vuosien vieriessä. Siksi on tärkeää tiedottaa toiminnasta mahdollisimman laajasti, ylläpitää
verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia sekä lähettää tietoa tilaisuuksista ja tapahtumista myös perinteisiä
kanavia myöten.
Kiinnitetään huomiota potentiaalisiin jäseniin ja muistetaan heille markkinoida jäsenyyttä maanpuolustusja reserviläisyhdistyksissä. Erityisen tärkeää on nuorten tekijöiden mukaan saaminen. Tämä toiminta on tehtävä nuorille mielekkääksi ja käytettävä nuorten omia tiedotuskanavia, joten matkapuhelimien videotaltiointi
aina päälle tilaisuuden tullen ja toiminnalliset videopätkät jakoon sosiaalisessa mediassa. Reservipiirin verkkotoimittaja antaa tähän tarvittaessa tulitukea.
Keskisuomalainen reservi on toimeliasta, osallistuvaa ja myös kilpailuhenkistä. Haastan kaikki maanpuolustusjärjestöjen jäsenet talkoisiin: muistamaan, toimimaan ja tiedottamaan sekä ottamaan mittaa itsestään ja
joukostaan. Näistä tekijöistä muodostuu vapaaehtoisuuden voima.
Lopuksi haluan onnitella tänä vuonna 100 –vuoden ikään ehtiviä Suomen puolustus- ja ilmavoimia Suomenlinnan Kuninkaanporttiin hakatuin sanoin:
”Jälkimaailma, seiso täällä omalla pohjallasi äläkä luota vieraaseen apuun.”

KESKI-SUOMEN MAANPUOLUSTAJA

Puolustusministeri
Jussi Niinistö:

Vapaaehtoinen maanpuolustus –
kehittämisen uusi suunta
Vapaaehtoisella maanpuolustuksella on vakiintunut asema osana kansallisen kokonaisturvallisuuden rakentamista. Tästä osoituksena on yhteiskunnan laaja tuki vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle sekä vapaaehtoisten, naisten ja miesten, aktiivinen osallistuminen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja sen jäsenjärjestöjen toimintaan.
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta valmistui vuonna 2007 ja antoi hyvän perustan käytännön työlle. Vapaaehtoisten määrä eri koulutustapahtumissa on vuosien saatossa kasvanut ja toiminta ulottuu koko valtakunnan alueelle. Koulutustarjonta on onnistunut sopeutumaan muuttuvaan
toimintaympäristöön. Tekemisen kautta on noussut esille myös ajatuksia siitä, miten vapaaehtoisten paikallistuntemusta, osaamista ja sitoutumista voitaisiin vielä paremmin valjastaa yhteiseen hyvään – on siis tunnistettu hyödyntämätöntä potentiaalia.
Viime syksynä asettamani työryhmä selvitti mahdollisuuksia kehittää vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta tavoitteena paikallispuolustuksen kehittäminen sekä mahdollisuudet tukea puolustusvoimia virka-avun antamisessa. Työryhmä jätti mietintönsä, jonka mukaan puolustusvoimien ammattitaidon nykyistä kiinteämpi liittäminen koulutukseen sekä vapaaehtoisten tehokkaampi
rekrytointi ja osaamisen parempi hyödyntäminen vastaisivat annettuun tehtävään. Selvitys päätyi
malliin, jossa MPK:n antama sotilaallinen koulutus voitaisiin siirtää puolustusvoimille.
Vapaaehtoiseen koulutukseen tulevan näkökulmasta selvityksen esittämä malli tekisi koulutuksesta nousujohteisempaa kehittäen valmiuksia, niin poikkeusoloihin kuin toimimiseen oman joukon kouluttajanakin. Vapaaehtoisen kouluttajan rooli uudistuksessa säilyisi nykyisen kaltaisena
kuitenkin siten, että puolustusvoimien antama tuki ja kouluttajan erilaiset oikeudet lisääntyvät.
Malli myös vaatisi aikaisempaa enemmän. Vahva sitoutuminen olisi edellytys paikallisjoukkoihin
sijoittamiselle ja siellä vaativampiin tehtäviin etenemiselle.
Kuvattu uudistus edellyttää lisäresursseja ja muutos on ensisijaisesti laadullinen. Henkilöstön
tosiasiallinen kohdentaminen paikallispuolustuksen tehtäviin edellyttää puolustusvoimille noin 40
henkilön lisäystä henkilöstökokoonpanoon. Tähän tulee lisäksi aluetoimistoihin sijoittamat 20 valmiuspäällikköä, jotka tukevat osaltaan paikallisjoukkojen rakentamista, rekrytointia ja koulutuksen
suunnittelua.
Uudistuksen myötä toiminnan kustannukset kasvavat vähintään viisi miljoonaa euroa, josta pääosa kohdentuu henkilöstöön sekä MPK:n vastuulle jäävien sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen maksuttomuuden edistämiseen. Uudistuksella huolehditaan siis myös siitä, että osallistumisesta ei muodostu kenellekään liiallista taloudellista
rasitetta.
Jos resurssit saadaan ja uudistus päätetään tehdä, sen jälkeen vapaaehtoisille annettavasta sotilaallisesta koulutuksesta vastaa ainoastaan puolustusvoimat. Ajoittain pintaan nouseva keskustelu
suojeluskunnista voidaan päättää, kun sotilaskoulutus on liitetty osaksi kansalaisten yhteiseksi tuntemaa instituutiota.
Uskon ja toivon, että paikallispuolustuksen kehittämisen tärkeys muuttuvassa toimintaympäristössä tunnistetaan ja että vapaaehtoisen maanpuolustustyön kehittämiselle löytyy laajaa tahtoa.
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Katsaus vapaussotaan
Vapaussodan Perinneliiton puheenjohtaja kenraalimajuri Kalervo Sipi loi tiivistetyn katsauksen
vapaussodan tapahtumiin. Aluksi
hän totesi, että vuonna 1917 Svinhufvudin antaman itsenäisyysjulistuksen myötä Suomesta ei heti
tullut vapaata. Maassa oli edelleen
venäläistä sotaväkeä ja omaa järjestyksenpitovoimaa ei ollut. 25.
tammikuuta senaatti tunnusti suojeluskunnat hallituksen laillisiksi
joukoiksi ja kenraali Mannerheim
määrättiin niiden johtajaksi. Näin
itsenäinen Suomi sai puolustusvoimat.

Juhlayleisöä Haapamäen Suojan pääsalissa.

Haapamäellä muisteltiin
kunniamerkkejä ja
vapaussotaa

Keskiyöllä tammikuun 27. päivänä syttyi Helsingin työväentalon torniin punainen lyhty merkiksi
vallankumouksen alkamisesta. Punakaarti marssi Helsingissä Pitkänsillan yli. Oli alkanut kapina maan
laillista hallitusta vastaan. Vastaavasti tammikuun 28. päivänä Mannerheim käynnisti Pohjanmaalla
venäläisten varuskuntien aseista
riisumisen. Tästä alkoi Suomen vapaussota.

vät molemmilla osapuolilla varsin
pieniksi.
Punaisten menestymättömyyden
suhteen johtopäätelmä on selvä.
Kovan paikan tullen kuri ja johtajien auktoriteetti eivät riittäneet
viemään vapaaehtoisiksi itseään
mieltäviä punaisia joukkoja eteenpäin. Siihen olisi tarvittu sotilaskurin aikaansaavaa tahtoa, mutta sitä
ei vallankumousjoukoissa tunnettu
eikä myöskään riittävää innostusta. Laillisen hallituksen joukoille
ja suojeluskunnille oli saatu tähän
vaiheeseen mennessä johtajia ja
kouluttajia Vimpelin ja Vöyrin sotakouluista sekä jääkäreistä heidän
palattuaan Suomeen helmikuun lopulla.
Vapaussodan sotatoimet päättyivät kun valkoiset valtasivat venäläisiltä Inon linnakkeen toukokuun 15. päivän aamulla. Runsaan
kolmen kuukauden kuluttua tulee
kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun
Mannerheim johdatti joukkonsa
16.5.1918 Helsingissä paraatiin. Se
päätti vapaussodan.

Teksti ja kuvat: Tapio Paappanen

Haapamäen kyläyhdistys ja paikkakunnalla vaikuttavat reserviupseerien ja reserviläisten yhdistykset sekä iso joukko muita yhdistyksiä järjestivät Haapamäen Suojalle 3.2. juhlan, jonka pääaihe oli taiteilijamestari Akseli Gallen-Kallelan piirtämä ensimmäinen luonnos suomalaiseksi
kunniamerkiksi. Tästä luonnoksen laatimisesta tuli kuluneeksi tasan sata
vuotta 2.2.2018. Tilaisuuden aluksi Keurusseudun puhaltajat soittivat
Jääkärimarssin, jonka sävelten myötä Suomen lippu saapui juhlapaikalle.

Timo Mäkinen, Veikko Leppälä ja Juhani Papinaho lippuvartiona.
Taustalla Keurusseudun puhaltajat ja Mauri Koskela.

Tervehdyssanoja
Juhlamenojen ohjaaja ja kyläyhdistyksen puheenjohtaja Mauri Koskela toi tervehdyksessään esille Suomen ja Viron yhteistyön ja toiminnan
kummassakin maassa itsenäisyyden eteen 100 vuotta sitten. Paikalla oli
virolaisia vieraita. Suomenpoikien Tarton perinneyhdistyksen puheenjohtaja Raimond Viik, Viron parlamentin jäsen kansanedustaja Henn Pôlluaas
ja Sakala Malev –suojeluskunnassa Viljandissa toiminut majuri evp Rein
Kikas toivat omissa puheenvuoroissaan juhlaan elossa olevien Suomi-poikien, Viron parlamentin ja suojeluskunnan tervehdykset. Kaikissa puheenvuoroissa korostettiin Koskelan mainitsemaa suomalaisten ja virolaisten
yhteistyötä varsinkin silloin kun on ollut kyse maiden itsenäisyydestä.

Kaupunki ja seurakunta tervehtivät juhlaa
Keuruun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lauri Oinonen kertoi Haapamäen risteysaseman merkityksestä sodan olosuhteissa. Sotilaita kuljetettiin ja junat pysähtyivät asemalla, jolloin sotilaat saivat ruokaa. Lotat
olivat noissa olosuhteissa tärkeässä roolissa. Haapamäkeä myös pommitettiin talvisodan aikana ja uhreiltakaan ei vältytty. Aineellisia vahinkoja
syntyi paljona tuhoutuneina rakennuksina. Sodan jälkeen jälleenrakentamisen aikana aikanaan 700 ihmistä työllistänyt asema oli ns. yöasema.
- Junat kohtasivat Haapamäellä jatkaakseen aamuisin omiin suuntiinsa,
totesi Oinonen.
Kirkkoherra Ossi Poikonen muisteli lapsuuden kotiaan, jossa uuninpankolla oli papan vapaussodan rintamalta tuoma tykin hylsy. Pappa lähti
Karstulasta Haapamäen kautta sotatoimiin. Kirkkoherra korosti arvojen
merkitystä elämän varrella. – On tärkeää, että emme unohda menneisyyttämme ja käymme siitä myös rakentavaa keskustelua. Näin armon viikolla
olemme yhtenäisempiä kuin koskaan ja maailmalla vahvempia kuin koskaan ennen, pohdiskeli Ossi Poikonen Suomea nyt ja tässä.

Suomalaisen
kunniamerkistön alkutahdit
Puolustusministeri Jussi Niinistö selosti puheessaan juhlayleisölle mitä
tapahtui Haapamäen asemapäällikön kotona 100 vuotta sitten kun Akseli Gallen-Kallela tuli vieraaksi taloon. Taiteilijan koti sijaitsi Ruovedellä. Seudulla toimineet punaiset tunkeutuivat taiteilijan kotiin 30.1.1918
vaatien häntä luovuttamaan talossa olleet aseet. Gallen-Kallela kieltäytyi.
Koska punaiset aiheuttivat pelkoa, taiteilija katsoi parhaimmaksi siirtyä
Haapamäelle, joka oli valkoisten hallinnassa. Gallen-Kallela saapui tammi-helmikuun vaihteessa 1918 Haapamäen asemapäällikkö Solmu Jokipaltion luokse. Taiteilija oli mieluinen vieras asemapäällikölle ja mestari
sai majoittua asemarakennukseen.
Asemapäällikkö Jokipaltio ja Gallen-Kallela istuivat iltaa sikaria tuprutellen. Asemapäälliköllä oli konjakkia vain arvovieraita varten ja nyt
oli juuri sellainen hetki, jolloin sitä ryhdyttiin nauttimaan. Keskustelujen, sikarin ja jalojuoman nauttimisen ohessa miehet kävivät keskustelua urhoollisuuden palkitsemisesta näkyvällä tavalla. Puhuttiin ”rahan”
ripustamisesta rintaan. Jutustelu johti konkreettiseen tekoon aamulla klo
6. Akseli Gallen-Kallela luonnosteli tyhjän Fennia-savukeaskin pohjaan
luonnoksen ritarirististä. Kuvan viereen hän kirjoitti: ”Suomen Ruusun
kunniakunta. Haapamäki 2. helmikuuta 1918.” Tällaista kunniakuntaa ei
syntynyt, mutta myöhemmin tämän aloitteen perusteella syntyi Suomen
Valkoisen Ruusun ja Vapaudenristin ritarikunnat. Molempien ritarikuntien
kunniamerkkien keskellä oleva heraldinen ruusu on taiteilijamestari Gallen-Kallelan käsialaa.
Akseli Gallen-Kallela lähti 4.2.1918 kohti Vilppulaa. Asemapäällikkö
Jokipaltio antoi hänelle Winchester-lintukiväärin mukaan. Tällä tavoin
aseistettuna taiteilija lähti vapaaehtoisena rintamalle. Muistelmissaan
Mannerheim kertoi, että helmikuun puolivälissä hän halusi Gallen-Kallelan pois rintamalta ja kehotti taiteilijaa suunnittelemaan ehdotuksia kunnia- ja ansiomerkeiksi, joilla palkittaisiin taistelussa osoitetusta urhoollisuudesta ja operaatioiden taitavasta johtamisesta. Luutnantti Akseli Gallen-Kallela palveli siitä lähtien Mannerheimin lähipiirissä suunnitellen
kunniamerkkejä ja asepukuja. Vapaussodan muistomitalien ja vapaudenristin luonnokset syntyivät lyhyessä ajassa, muutaman kuukauden aikana.
– Akseli Gallen-Kallela ei suunnitellut sisällissotaristiä saati sitten kansalaissotamitalia, koska hänelle ajatus vapaudesta toimi innoituksen lähteenä, totesi puolustusministeri Jussi Niinistö.

Järjestys oli saatava
maahan
Mannerheim oli saanut senaatilta tehtävän ajaa venäläinen sotaväki pois maasta ja palauttaa järjestys maahan. Hän laati tehtävänsä
toteuttamiseksi sotasuunnitelman,
jossa oli kolme päämäärää:
1. Rintamalinja oli pidettävä ja
vakiinnutettava
2. Sen pohjoispuolelle oli nopeasti koottava, järjestettävä, aseistettava ja koulutettava hyökkäyskelpoinen armeija
3. Jääkärit oli saatava pois Saksasta kouluttajiksi ja johtajiksi.
Mannerheim oli sitä mieltä, että
hyökkäykseen oli ryhdyttävä mahdollisimman pian. Ensimmäiseksi
oli lyötävä Pohjois-Hämeen punaiset ja venäläiset voimat ja sen jälkeen oli vallattava Tampere. Senaatti hyväksyi saksalaisten tarjouksen saapua suomalaisten avuksi.
Mannerheim piti välttämättömänä,
että suomalaisten oli saatava merkittävä voitto aikaiseksi ennen saksalaisten apua. Se kohottaisi joukkojen ja kansakunnan itseluottamusta. Sellainen olisi Tampereen
valtaus. Hyökkäys Pohjois-Hämeessä puolestaan vetäisi etelässä
olevat punaiset voimat taisteluun
pohjoiseen, jolloin saksalaisten
joukkojen maihinnousu helpottuisi. – Erinomainen operatiivinen
ajatus kenraali Mannerheimilta, totesi kenraalimajuri Sipi.

Tampereen valtaus
käännekohtana

Luonnos vapaussodan muistomitalista
valmistui heinäkuussa 1918.

Vapaussodan käännekohta oli
valkoisten joukkojen suorittama
Tampereen valtaus maalis-huhtikuun vaihteessa. Välttämätön taistelu isänmaan suunnasta oli silloin
käyty. Syntyi myös käsite Vilppulan rintamasta ja sen ankarista taisteluista. Suurista joukkojen keskittämisistä huolimatta kyse oli varsin
pienistä kahakoista. Tappiotkin jäi-

Venäläiset joukot oli silloin karkotettu Suomesta ja samalla oli
kukistettu hallitusta vastaan suunnattu kapina. Tämä tapahtui suojeluskuntien perustalle rakentuneista
joukoista, jääkäreistä ja riviin kutsutuista asevelvollisista muodostuneen valkoisen armeijan, itsenäisen
Suomen puolustusvoimien toimin.
Vasta tällöin olivat suomalaiset
varmistaneet itsenäisyysjulistuksen
ja vapauttaneet maan.

Yhdistä – älä hajota
Viimeaikaisessa
uutisoinnissa vuoden 1918 tapahtumista on
keskitytty sodan julmuuksien esille tuomiseen. Pelkät luvut teloitetuista, vangituista ja vankileireillä menehtyneistä esitettyinä ilman
riittäviä taustatietoja ovat ikävää
vastakkainasettelua, jolla syyllistetään tuolloin toimineita laillisen
hallituksen joukkoja. Vapaussodan perinneliitto on valinnut tämän vuoden teemaksi: yhdistä, älä
hajota. Vapaussodassa keskenään
taistelleet osapuolet tekivät sovinnon taistellessaan rintarinnan talvisodassa yhteistä vihollista vastaan.
Sodan kokeneet pystyivät silloin
sovintoon, joten emmeköhän me
jälkipolvet kykene yhdessä olemaan ylpeitä heistä, jotka silloin
henkensä kaupalla puolustivat demokratiaa ja hankkivat meille vapaan Suomen 100 vuotta sitten. He
eivät olleet ainoastaan porvareita
ja omistavaa luokkaa, sillä työväestöäkin liittyi suojeluskuntiin sodan kynnyksellä. Valkoinen armeija koostui silloin kaikista kansan
kerroksista. - Voimme iloita vapaussodan myönteisistä saavutuksista. Olkaamme ylpeitä demokraattisesta ja parlamentaarisesta yhteiskuntajärjestelmästämme. Muistakaamme myös kunnioittaa toisella
tavallakin ajattelevia. Meillä jokaisella on itsenäisyytemme säilyttämiseksi oma tärkeä roolimme jatkossa, päätti kenraalimajuri Kalervo Sipi esityksensä.
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Hallinnollinen koulutuspäällikkö
Tikkakosken koulutuspaikkaan
mien tilaamien- ja sotilaallisten
valmiuksien kurssien toteuttamisesta. Tikkakosken Koulutuspaikka sai hallinnollisen koulutuspäällikön kun joukkoon tuli mukaan
vuoden 2017 loppupuolella Ilkka
Kaapro. Hän vastaa tukipyyntöjen
laatimisesta sekä kurssien hallintoon liittyvistä hallinnollisista tehtävistä. Ahti Piikki vastaa vastuukurssiensa toteuttamisesta.

Riku Tenhunen
Vanhempi koulutuspäällikkö
Päättynyt vuosi 2017 ei toteutunut Tikkakosken Koulutuspaikan
osalta asetettujen tavoitteitten mukaisesti. Tavoitteeksi asetettu 3 300
koulutusvuorokautta alittui 20 prosentilla. Osallistujien tavoitteeksi oli asetettu 2 200 kurssilaista,
mutta tästäkin tavoitteesta jäätiin
18 prosentilla. Hämeen Maanpuolustuspiiri täytti piirille asetetut tavoitteen Tikkakosken Koulutuspaikan tuloksesta huolimatta. Kokonaisuudessaan Hämeen Maanpuolustuspiirin koulutusvuorokausia
kertyi 1 7148 ja kurssilaisia osallistui eri kursseille 9 760 henkilöä.

Ilkka Kaapro toimintaan
mukaan
Tikkakosken
Koulutuspaikan
työnjako on vuoden 2018 alustavasti suunniteltu toteutettavaksi
siten, että Riku Tenhunen vastaa
Tikkakosken Koulutuspaikan vuosisuunnittelusta sekä puolustusvoi-

Alkanut vuosi toimintaa
täynnä
Toimikaudella
Tikkakosken
Koulutuspaikalla on kolme merkittävää tapahtumaa, Keski-Suomen Maanpuolustusjuhla heinäkuun viimeisellä viikolla, Kesäyön
Marssi elokuussa ja HILLA-harjoitus syyskuussa.
Tikkakosken
Koulutuspaikan
vuosi 2018 on jo käynnistynyt täydellä teholla. Tähän päivään mennessä oli suunniteltu toteutettavaksi 17 kurssia, suunnitelluista kursseista on toteutunut 12 ja 5 kurssia
on peruttu. Siispä 12 kurssia on toteutettu, osallistujia eri kursseille
on ollut yli sata ja koulutusvuorokausia on kertynyt tähän mennessä
lähes kaksisataa.
Vuoden ensimmäinen suunnittelutilaisuus toteutettiin 9.1.2018
Tikkakoskella. Kutsuttuja osallistujia saapui tilaisuuteen parisenkymmentä. Tilaisuuden aikana laadittiin vuoden 2019 alustava tukitarve-esitys. Vuoden 2019
suunnitelma viedään lopulliseen
muotoonsa kurssinjohtajien kanssa 10.4.2016 Tikkakosken Koulutuspaikan suunnittelukokouksessa.

Tässä tilaisuudessa laaditaan kurssien budjetit sekä viimeistellään
vuosi 2019 lopulliseen asentoonsa.

Korvaamaton
huoltopäällikkö
Tikkakosken
Koulutuspaikan
huoltopäällikkönä jatkaa Erkki
Karvinen. Erkin työpanos KOTUyksikön materiaalin- ja varastohallinnassa on korvaamaton. Muistutankin ”KOPALAISIA”, että Erkki
on vapaaehtoistoimija, hän ei ole
aina paikalla toimipisteellämme ja
varastolla asiointi on aina sovittava
riittävän ajoissa hänen kanssaan.
Toimintavuosi 2018 on tuskin
edeltäjäänsä rauhallisempi. Alkuvuodesta hyvä hiukan hengähtää
itsenäisyytemme juhlavuoden jälkeen ennen seuraavia 100-vuotisjuhlallisuuksia. Alustavia suunnitelmia Puolustus- ja Ilmavoimienvoimien juhlavuodelle on jo
laadittu. Lisää tietoa tapahtumista joita juhlavuoden aikana Keski-Suomessa toteutetaan, saadaan
maaliskuun lopulla järjestettävässä
Keski-Suomen aluetoimiston johtamassa suunnittelutilaisuudessa.
Tutustukaa MPK:n kevään 2018
kurssivalikoimaan ja ilmoittautukaa kurssille MPK:n tietojärjestelmässä.

Niemen
patteristo kirjaksi
Jämsäläisistä jatkosotaan perustettu III/KTR 19, ns. Niemen patteriston toiminta tallennetaan tietokirjaksi. Kirjan kirjoittaa filosofian maisteri, tietokirjailija Kimmo Sorko. Työ on aloitettu alkaneen
vuoden helmikuussa.
Tulevan tietokirjan avustajatyöryhmän jäsenet ovat kiinnostuneita
kaikesta materiaalista mitä Jämsän ja Keski-Suomen alueelta voisi
tästä joukosta löytyä: valokuvia, kirjoituksia, kirjeitä, aiemmin tehtyjä julkaisuja tai veteraanien haastatteluja.
Pyydetään, että alla mainittuihin henkilöihin otettaisiin tarkemmin
yhteyttä niin, että voisimme tarkemmin sopia materiaalin käsittelystä ja lainaamisesta kirjaprojektin käyttöön.

Toivotan lukijoille
turvallista kevätkautta!

Hyvää yhteistoimintaa toivoen!

Riku Tenhunen
Patteriston komentaja Aarne Niemi..

Kesäretki viikolla eteenpäin
Kesäkuun 5.-8. päiviksi suunniteltu piirien kesäretki on siirretty viikolla eteenpäin sotahistoriallisen matkaoppaan kiireiden vuoksi. Uudet
matkapäivät ovat 12.-15. kesäkuuta eli tiistaista perjantaihin.
Reittisuunnitelma on entisellään eli yli rajan Värtsilässä ja edelleen
Ruskeala, Läskelä, Käsnäselkä (Tarton rauhan raja), Kolatselkä (kahvit), Palalahti, Vieljärvi, Kotsura, Prääzä, Vilaa ja Petroskoi. Majoittuminen, päivällinen ja aamiainen hotelli Severnajassa (Pohjola).
13.6. Äänisen länsirantaa pitkin reittiä Uusiselkä, Puujoki, Soksu,
Soutjärvi, Ruoppaoja, Voznesene sekä Syvärin ylityksen jälkeen Gomorovici, Shemenski, Syvärin voimalaitos, pääasema, Syvärin luostari, hotelli Petrovskij, jossa majoittuminen, päivällinen ja aamiainen.
Päivän lounaspaikka vielä avoin.
14.6. matka jatkuu PSS-aseman kautta Aunukseen ja Nurmoilaan
(kylä ja lentokenttä) ja edelleen Tuulokseen, Viteleen, Salmiin, Pitkärantaan ja Sortavalaan hotelli Piipun Pihaan, jossa majoittuminen, päivällinen ja aamiainen. Lounaspaikka avoin, mutta hakusessa.
15.6. tutustuminen Sortavalaan, lounas hotellissa ja sitten kohti rajaa
ja kotimaata.
Menomatkan aikataulu: Lähtö Jämsästä 12.6. klo 03.00 ja Jyväskylän Harjukadulta klo 04.00. Matka niin, että kahvitauko pidetään Varkaudessa ja Tohmajärvellä ennen rajaa nautitaan tukeva varhaislounas
ja täytetään se tarvittava rajakaavake. Myös matkalta pääteiden varrelta pääsee mukaan. Aikataulu ilmoittautuneille myöhemmin. Täyshoitomatkan hinta/henkilö on vielä avoin, koska osa hintatiedoista vielä
puuttuu, mutta pysynee 130-140 euron tasossa/vuorokausi. Jos haluaa
tutustua reittiin etukäteen, voin kirjakaupasta kysyä Karttakeskuksen
julkaisemaa Karjalan sotahistorian tiekarttaa, johon on merkitty vuosien 1939 – 1944 taistelupaikat ja rintamalinjat. Rupliakin voi vaihtaa
etukäteen, koska rajan vaihtopiste voi olla suljettu tai ainakin hidas.
Kahvitauko pidetään jokaisena matkapäivänä sopivassa paikassa.
Bussimatka tehdään totuttuun tapaan Pohjolan Matkan toimiessa
vastuullisena matkanjärjestäjänä. Täsmennetyt tiedot löytyvät niiden
valmistuttua Keski-Suomen reservipiirien nettisivuilta ja Facebookista
os. www.ksrespiirit.fi.
Ilmoittautua voi vaikka heti sähköpostilla:
pertti.rahikainen@pp.inet.fi.
Tervetuloa perinteiselle sota- ja kulttuurihistorialliselle retkelle !
Pertti Rahikainen
Veteraani- ja perinnetoimikunta
0400259469

Korpilahtelaiset
vapaussodan melskeissä
Valkoiset ottivat aloitteen Keski-Suomessa heti sodan alussa ja
Kuhmoisten osia lukuun ottamatta maakunta oli valkoinen. Lähimmät taistelut käytiin Kuhmoisissa
ja Länkipohjassa. Keski-Suomi oli
tärkeä hallituksen joukkojen huolto- ja kauttakulkualue. Maakunnan
läpi kulkeva Haapamäen - Pieksämäen rata yhdisti valkoisen Suomen Etelä-Pohjanmaan ja Karjalan tukialueet. Lisäksi Jyväskylästä
Jämsän kautta kulkevat tiet olivat
tärkeitä valkoisten huoltoväyliä.
Jyväskylässä sodan alku oli dramaattinen. Taulumäen kirkko paloi
aamuyöllä 27. tammikuuta, ilmeisesti viallisen lämpökanavan sytyt-

Kuvat: Aarne Niemen arkistosta

Niemen patteristosta tulitetaan 31.8.1941.

tämänä, mutta kirkon tuhoutumisessa nähtiin kohtalonomaista vertauskuvallisuutta.
Korpilahden suojeluskuntalaiset oli hälytetty muiden lähipitäjien suojeluskuntien kanssa jo ennen paloa Jyväskylään estämään
punaisten epäilty vallankaappaus.
Korpilahden lentävät olivatkin ensimmäisinä paikalla jo neljän aikaan tammisunnuntaiaamuna. Suojeluskunnat ottivat Jyväskylän hallintaansa ja kaupunki säästyi aseelliselta selkkaukselta.
Korpilahden
suojeluskunnan
ensimmäiset tehtävät sodassa olivat Pönttövuoren tunnelin ja Sa-

Tapio Paappanen		
tapio.paappanen@nic.fi
0400 626695		

von radan vartiointia Jyväskylän ja
Hankasalmen välillä. Savon radan
avannut Pönttövuoren tunneli oli
valmistunut 1917 ja saanut kiskot
juuri ennen sotaa.
Jo sodan alussa punaisten tavoitteena oli katkaista valkoisille tärkeä
Vaasasta Jyväskylän kautta Pieksämäelle ja edelleen Savonlinnaan ja
sieltä Elisenvaaraan menevä rautatie. Kun punaisten hyökkäys Vilppulaan oli epäonnistunut, otettiin
tavoitteeksi Haapamäen valtaus.
Osin tämän tavoitteen saavuttamiseksi punaiset aloittivat hyökkäyksen Padasjoelta kohti Kuhmoista,
mistä olisi edetty Jämsään ja edelleen Petäjävedelle.
Tulikasteensa
korpilahtelaiset saivat 21.2.1918 Kuhmoisissa,
missä 90 suojeluskuntalaista torjui punaisten ja venäläisten muodostaman 400-miehisen osaston
valtausyrityksen. Seuraavana yönä
paikalle saapunut kapteeni Hans
Kalm ryhtyi rakentamaan ”Kuhmoisten lukkoa”. Jämsään ja Kuhmoisiin kootuista keskisuomalaisista muodostettiin eversti Wilkmanin johtama Pohjois-Hämeen
rykmentti ja korpilahtelaiset sijoitettiin pääosin sen III:een pataljoonaan, jonka komentajana oli ruotsalainen vapaaehtoinen kapteeni
Allan Winge. Pataljoonan 1. komppania koostui pääosin Korpilahden
ja Jämsän sotureista, mutta komppaniassa oli myös Laukaan, Luhangan ja Saarijärven miehiä. Muuramelaisia sijoitettiin syntyjään virolaisen Hans Kalmin johtamaan I
pataljoonaan.

Kuhmoinen 10.3.1918
Punaiset yrittivät uudelleen Kuhmoisten valtausta 10. maaliskuuta. Punaisten hyökkäys torjuttiin
ja punaiset lyötiin hajalle ympäri metsiä ja Päijänteen jäätä. Valkoisten tappiot Kuhmoisissa olivat
23 miestä, joista kaksi korpilahtelaista. Punaisten tappioita ei ole

Mikko Strang
mikko.strang@gmail.com
050 539 9507

pystytty selvittämään. Kuhmoisten voitto merkitsi sitä, että rata oli
pelastettu, Pohjois-Hämeen pitäjät pelastettu ja hyökkäysura kohti
Tamperetta avattu.

Länkipohja 16.3.1918
Länkipohjassa taisteltiin 16.
maaliskuuta 1918. Eversti Wilkmanin johtama Jämsän ryhmä löi
Länkipohjaa puolustaneet punaiset
ja esti näin punaisten aikomukset
hyökätä Jämsän suuntaan. Länkipohja oli punaisille ”Tampereen
lukko”, jonka menetys avasi valkoisille tietä kohti Tamperetta. Valkoinen armeija eteni Länkipohjasta
Orivedelle ja sieltä edelleen Kangasalan kautta kohti Tamperetta,
missä käytiin sodan verisimmät ja
ratkaisevimmat taistelut. Pohjoismaiden siihen asti suurin taistelu
päättyi kaupungin antautumiseen
6.4.1918.

Ihmishenkiä meni
Taisteluissa kaatui kaikkiaan
244 keskisuomalaista vapaussoturia ja heistä yli 40% eli 102 miestä
Tampereen valtauksessa. Korpilahdelta lähti sotaan noin 120 vapaussoturia. Korpilahtelaiset osallistuivat mm. Kuhmoisten, Padasjoen
ja Tampereen verisiin taisteluihin,
joissa kaatui 16 korpilahtelaista,
heistä peräti kymmenen Tampereella.
Korpilahden
sankaripatsaassa
on koskettavat sanat: ”Kun kaatuu
synnyinmaata suojellen, on muisto siunattu ja ikuinen”. Suomen
vapaussoturien - jääkäreiden, asevelvollisten ja suojeluskuntalaisten
ansiosta voitiin antaa laki Suomen
lipusta toukokuussa 1918. Jos punaiset olisivat voittaneet, olisiko
maassamme nostettu salkoon punalippu.
Teksti ja kuva: Matti Hyvärinen
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Kiltavanhin Jorma Lempinen luki killan perustamisasiakirjan. Arkun vartijoina kapt Mika Niiiniluoto ja
maj Kari Huttunen. Evl Jukka Kentala (vas.), Pekka Ruuskanen ja Erkki Fredriksson (oik.) kuuntelivat
historiallisen asiakirjan sisältöä.

Harmaat herrat ja Isänmaalle-laulu avasi juhlan.

Tammisunnuntain killalla on oikeus
puhua vapaussodasta
Harmaat Herrat aloittivat 27.1.
omalta kohdaltaan 61. iltajuhlan
Paavo Cajanderin sanoittamalla ja
Jean Sibeliuksen mieskuorolle säveltämällä Isänmaalle –laululla.
Laulun viimeiset sanat – Kauan
eläköön Suomi – soi isänmaallisen puhtaasti ja viritti juhlavieraat
juhlan avaustunnelmaan muistelemaan 100 vuoden takaisia tapahtumia Suomessa. Killan perinteiden
mukainen arkkuseremonia oli seuraavana vuorossa. Arkun vartijoina olivat majuri Kari Huttunen ja
kapteeni Mika Niiniluoto. Arkusta
otettiin esille vuonna 1961 perustetun killan perustamisasiakirja,
jonka kiltavanhin Jorma Lempinen
luki juhlavieraille.

Suomen itsenäisyys vertaansa vailla oleva
tarina
Valtiosihteeri, SPR:n puheenjohtaja Pertti Torstila painotti tervehdyssanoissaan Suomen itse-

näisyyden säilyttämistä vertaansa
vailla olevana saavutuksena. Vuoden 1944 raunioista kasvoi ”Nokialand” huippuosaajineen. – Noustiin
vapaana omilla jaloillaan seisovaksi maaksi, totesi Torstila. Suomalaista itsetuntoa vahvisti eniten se,
että maatamme ei miehitetty.
Pertti Torstila kertoi kuulleensa
nuoremman polven historian tutkijan suusta kommentin, että jatkosota oli Suomelle rökäletappio
Saksan rinnalla. – Jos jatkosodan
tulos olisi ollut rökäletappio, siivoaisimme parasta aikaa Moskovassa
ja sen itäpuolella vessoja, kommentoi Torstila nuoren tutkijan väitettä.
Hän otti tervehdyssanojensa lopuksi esille tärkeän asian. Suvaitsemattomuus on maassamme lisääntynyt,
itsekkyys on nousussa ja hädässä
olevan auttaminen on jotenkin huono asia. – Jos menestymme maailmalla, on meidän huolehdittava
myös sisäisestä olosta. Palauttakaamme suvaitsevainen Suomi, totesi Pertti Torstila.

Kenttäpiispa Pekka
Särkiö puhui vapaussodan
sisällöstä
Juhlapuhuja kenttäpiispa Pekka
Särkiö aloitti puheensa kuvailemalla mikä oli tunnelma maassamme
100 vuotta sitten juuri tammikuun
viimeisessä viikonvaihteessa. Merkityksellistä oli, että maassamme
oli oloonsa turhautunutta venäläistä sotaväkeä 75 000 – 80 000 ja
se muodosti riskin. – Tammisunnuntaina 28.1.1918 Mannerheimin
johdolla käynnistynyt venäläisen
sotaväen aseistariisunta tarkoitti
kaikkien suomalaisten parasta, totesi Särkiö. Mannerheim ymmärsi
minkä riskin bolševikkien vallantavoittelu muodostaisi.
Vuoden 1917 loppupuolella vallankumousaatetta oli levitetty suomalaisten keskuuteen mm. Stalinin toimesta, joka käväisi maassa
SDP:n vieraana kannustaen ihmisiä aseelliseen kapinaan hallitusta

vastaan. SDP:n vaikuttajista Väinö
Tanner vastusti aseellisia toimenpiteitä eikä ollut mukana vallankumoushankkeissa. - Vuoden viimeisenä päivänä Leninin antama
itsenäisyyden tunnustus ei ollut
mikään lahja Suomelle vaan tavoitteena oli saada ennemmin tai myöhemmin Suomi liitetyksi Neuvostoliiton osaksi, pohdiskeli juhlapuhuja.
Vuoden 1918 sotatoimet punaisten ja valkoisten välillä päättyivät
valkoisten voittoon. Kenttäpiispa
Särkiö uskoi siihen, että Mannerheimilla oli vahva tahtotila saada
syyttömät vapautettua ja muuten
tehtäisiin vankien osalta oikeudellisia ratkaisuja. Käydyn sodan kokonaisuus voidaan juhlapuhujan mukaan kiteyttää niin, että valkoisen
puolen tavoitteena oli itsenäisyyden säilyttäminen. Punaisten voitto olisi merkinnyt auttamattomasti
Suomen liittämistä osaksi Neuvostoliittoa.

Suomen 100 vuoden mittainen
itsenäisyyden taival on menetystarina. Talvisota yhdisti suomalaiset
taistelemaan yhteisen hyvän puolesta. – Onnitelkaamme itseämme,
totesi juhlapuhuja. Oikeusjärjestelmämme, terveydenhoito, vähäinen
korruptio ovat seikkoja, joista Suomi tunnetaan.
Kenttäpiispa Pekka Särkiö pohdiskeli miten Suomi pärjää tulevaisuudessakin. – Täällä perustetaan perheitä, yrityksiä ja katsotaan
eteenpäin. Sivistyksestä on pidetty
huolta jo siitä lähtien kun lapset
saatiin kansakouluun, oppikouluun
joiden kautta avautui tie myös yliopistoihin. Nykykouluissa on oppimisvaikeuksia ja joku seikka siellä
on mennyt pieleen kun pahoinvointia ilmenee. Ahkeruus, uutteruus ja
toiminta yhteisen edun nimiin on
nostettava uudelleen keskeiseksi
periaatteeksi, totesi Särkiö ja jatkoi, että tiukoissa tilanteissa tarvitaan edelleen Korkeimman johdatusta.

Mietelause:
Historian suhteen on turha
olla jälkiviisas. On opittava
vain, ettei toisteta samoja
virheitä.

Jorma Lempisen kiitokset
kenttäpiispalle
”Tammisunnuntain killalla on oikeus käyttää vuoden 1918 sodasta
nimitystä vapaussota. Sitä oikeutta ei kukaan voi siltä riistää.” Näin
kiltavanhin Jorma Lempinen lausui
omassa puheenvuorossaan. Kiittäessään kenttäpiispaa juhlapuheesta, hän nosti esille suomalaisten
yhtenäisyyttä vahvistaneen seikan.
Syksyllä 1918 järjestettiin ensimmäiset kunnallisvaalit.
– Viivan vetäminen tai numeron
kirjoittaminen äänestyslippuun on
ollut kansaa eheyttävä tekijä, totesi
Lempinen. Kunnallinen itsehallinto alkoi tuon jälkeen kehittyä ja on
ollut suomalaisen yhteiskunnan yhtenäisyyden tärkeimpiä ylläpitäjiä.

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen

Siniset ristit
Jussi Halttunen
Juha Hyytiäinen
Jukka Kentala
Risto Krogerus
Kari Löfgren
Kaija Ratia-Laitinen
Jarmo Siltanen
Jorma Lempinen onnittelemassa Sinisen ristin saajia.

Kansalaisjuhlan yleisöä. Eturivissä juhlapuhuja valtiosihteeri Pertti Torstila.

Valtiosihteeri Pertti Torstila 28.1.2018: ”Emme voi sulkea ovia”
Valtiosihteeri Pertti Torstilan
juhlapuheessa saatiin katsaus Suomen historiapolkuun aina vapaussodan jälkeisistä kahtiajaon ajoista, talvisodan kansaa yhdistävästä
vaikutuksesta ja II maailmansodan

jälkeisistä vaaran vuosista kohti
nykyaikaa. Suomi nousi raunioista
ylös. Välillä kansainvälisissä pyörteissä oli oltava valmis tanssimaan
valssia vaikka itse ”pääpirun”
kanssa. Tšekkoslovakian miehitys

1968 osoitti silloin mitä suurvaltapolitiikan näyttämöllä voi yllättäen
tapahtua.
Suomi on ollut pitkään Euroopan
Unionin jäsen. EU on ollut Suomelle paras vaihtoehto ja se on taannut

pitkän rauhan kauden elämäämme.
Pertti Torstila korosti rohkeutta
vaikuttaa yhtenäistä Eurooppaa rakentaviin voimiin. Se on parempi
vaihtoehto Suomelle kuin käpertyä
kansallismielisyyden ihannointiin.
Paluu yksittäisten kansallisvaltioiden keskinäisen kilpailun aikaan
olisi valtava loikka taaksepäin aikoihin, joita elettiin 1930-luvulla.
- Ovia sulkemalla emme edistä
asemaamme ja hyväksyvää asennetta tarvitsemme entistä enemmän, koska maastamme tulee aiempaa monikulttuurisempi, totesi
valtiosihteeri Torstila.

Suomen lippu poistumassa ja Vox Aurea johti Maamme-laulun.
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Maanpuolustuskasvatusta Suomen kouluissa pyrittiin edistämään monin tavoin. Oskari Väänäsen kirja esitteli vastaavaa opetusta muissa maissa ja Väinö Valorinnan ”Pieni
Maanpuolustaja” oli kansakouluille tarkoitettu maanpuolustuskasvatuksen oppikirja. Taustalla olevassa kuvassa on Vienan Karjalassa sijainneen Vuokkiniemen kunnan Jyvälahden kansakoulun oppilaita maaliskuussa 1943 (SA-kuva).

Elämäsi kuuluu isänmaalle

Maanpuolustuskasvatus Suomen kouluissa
Panu Moilanen

S

isällissodan jälkeen, 1920-luvun alussa, virisi Suomessakin ajatus, että maanpuolustuksen vahvistamiseen tähtäävä opetus tulisi aloittaa jo koulun
alimmilla luokilla. Ajatus oli todennäköisesti peräisin niin ikään
Venäjän vallankumouksen jälkimainingeissa itsenäistyneistä Baltian maista, joissa maanpuolustuskasvatus oli heti itsenäistymisen
jälkeen tuotu osaksi alakoulujenkin opetusta.

Keski-Suomessa oltiin
aktiivisia
Konkreettinen esitys maanpuolustuskasvatuksen tuomisesta osaksi
kouluopetusta tehtiin Keski-Suomessa. Jyväskylän tarkastuspiirin
kansakoulun opettajien vuosikokous nimittäin päätti keväällä 1935
opettaja Aleksi Ikosen alustuksen
pohjalta, että kansakoulussa tulisi
opettaa maanpuolustuksen alkeita.
Ajatusta alettiin levittää lehtikirjoituksilla mm. Hakkapeliitassa,
Kansakoulun lehdessä ja Opettajain lehdessä. Tärkeää oli myös
se, että asiasta saatiin innostumaan
myös kouluhallituksen kouluneuvos Alfred Salmela, jolla oli siteitä Keski-Suomeen - hän oli valmistunut kansakoulunopettajaksi
Jyväskylän seminaarista. Samana
vuonna myös sotaväen päällikkö,
kenraali Hugo Österman teki ehdotuksen komitean asettamisesta
suunnittelemaan maanpuolustusopetusta.
Asia ei kuitenkaan edelleenkään
edennyt sen ajajien toivomalla nopeudella. Ajatuksen vastustajat
pelkäsivät maanpuolustusopetuk-

sen olevan ”aseiden kalistelua” ja
”kivääri karttakeppinä olemista”.
Kun virallista päätöstä maanpuolustuksen opettamisesta kansakouluissa ei alkanut kuulua, Jyväskylän piirin kansakouluntarkastajana
toiminut Väinö Valorinta julkaisi vuonna 1937 kirjasen nimeltä
”Maanpuolustusopetus kansakoulussa”.
Kirjasessaan Valorinta tuo esille, että vaikkei varsinaista päätöstä maanpuolustusopetuksesta olekaan, voidaan moniin oppiaineisiin
liittää maanpuolustuksellisia näkökulmia, jolloin varsinaista omaa
oppiainetta ei välttämättä edes
tarvita – nykyisin tällaisessa tilanteessa puhuttaisiin integroidusta opetuksesta. Lisäksi Valorinta
muistuttaa, että kansakoulun kahdella viimeisellä luokalla voidaan
opettaa yhtä ylimääräistä, koulun
johtokunnan hyväksymää ainetta
– esim. maanpuolustuskasvatusta.
Tämän järjestelyn ongelmana olisi
kuitenkin se, että oppikouluun siirtyneet jäisivät tällaisen opetuksen
ulkopuolelle.

”Maanpuolustus on
elämässä tarvittava taito, sillä ilman rauhaa
puuttuu mahdollisuuksia
säännölliseen ja rauhalliseen työntekoon kaikilla aloilla, ja ulkonainen rauha säilyy vain
voimakkaan puolustustahdon ja puolustuskuntoisuuden eheyttämässä
valtakunnassa.”
Väinö Valorinta kirjasessaan
”Maanpuolustusopetus kansakoulussa” (1937).

Valorinnan kirjasen keskeisin
sisältö onkin ajatuksia siitä, kuinka perinteisiin kansakoulun oppiaineisiin voidaan tuoda maanpuolustuksellisia sisältöjä: uskonnossa ”selvennetään kansalaisvelvollisuuksia isänmaata kohtaan”,
historiassa ”opitaan tuntemaan
esi-isien sankaritekoja” ja eläinopissa ”maanpuolustuksen kannalta on aihetta kohdistaa huomio
hevoseen, koiraan, lampaaseen ja
kyyhkyseen”. Lisäksi kirjasessa
esitetään kansakoulun maanpuolustusopin tieto- ja taitovaatimukset, joissa liikutaan kuitenkin vielä
hyvin yleisellä, perinteisten kansalaistaitojen tasolla.

Esimerkkiä muista maista
Jatkosodan kynnyksellä, keväällä 1941 ilmestyi Oskari Väänäsen
kirja ”Nuoriso aseissa”. Väänänen
oli Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen miekkailun opettaja.
Kirja ei pyrikään käsittelemään aihettaan objektiivisesti, vaan Väänänen toteaa sen esipuheessa kirjan saavuttaneen tarkoituksensa,
jos se ”herättää lukijassa myötämielisyyttä nuorisomme maanpuolustuskasvatusasiaa kohtaan”.
Väänäsen kirjassa esitellään
maanpuolustuskasvatusta useissa
eri maissa, mutta suuri osa siitä on
Saksan kasvatus- ja koulutusjärjestelmän esittelyä. Esittely on kirjoitettu ihailevaan sävyyn ja mm.
natsijohtajia siteerataan laajasti.
Kirjassa maanpuolustuskasvatuksen tarpeellisuutta perustellaan kokemuksilla nykyaikaisista sodista,
joissa ”suunnaton elävän aineksen hukka pakottaa tuomaan rintamalle yhä nuorempia ikäluokkia”,

”Maanpuolustuksen ottaminen itsenäisenä aineena koulujen opetusohjelmaan ei kaivanne enää
perusteluja. Sen tarve ja
tarkoituksenmukaisuushan tunnetaan ja tunnustetaan jo kaikkialla.”
Maanpuolustuksen alkeiden
oppikirjan alkulause toukokuussa 1938.
joiden kaatuneiden prosentti on
selvästi suurempi kuin vanhojen
joukkojen vastaavat luvut. Syyksi tälle Väänänen esittää sen, että
”uudet ikäluokat eivät olleet ehtineet saada riittävää koulutusta eikä
niillä ole riittävää fyysillistä yleiskuntoa kestämään sodan rasituksia
ja kurjuutta”. Ajatus on selkeä ja
nykyihmisen näkökulmasta melko
makaaberi: lapsia ja nuoria tulee
jo kouluaikana kouluttaa ja koulia
niin, että heitä voidaan tarvittaessa
käyttää sotilaina ilman pitkää, varsinaisia taistelutehtäviä edeltävää
sotilaskoulutusaikaa.

Jatkosodan kynnyksellä
opetussuunnitelmiin
Jatkosodan kynnyksellä kouluhallitus päätti maanpuolustuskasvatuksen sisällyttämisestä koulujen
opetukseen kansa- ja oppikouluissa. Tämän jälkeen ilmestyikin
muutama maanpuolustuskasvastuksen oppikirja, mm. Väinö Valorinnan ”Pieni maanpuolustaja”.
Kun Valorinta aiemmin oli esittänyt maanpuolustuskasvatuksen
eräänlaisena kansalaistaitojen täy-

dennyksenä, niin ”Pieni maanpuolustaja” on jo selkeästi sotilaallinen
oppikirja: kirjassa esitellään mm.
suljettua järjestystä, maalin määrittämistä ja sissitoimintaa sekä
käydään läpi ilmapuolustuksen perusteita, taistelukaasuja ja kiväärillä ampumisen alkeita. Tämä onkin tietyllä tavalla ymmärrettävää,
sillä kirja on kirjoitettu talvisodan
jälkeen, ja sen painokset ilmestyivät välirauhan aikana ja jatkosodan
aikana, jolloin maassa oltiin tällaiselle lähestymistavalle varmasti
paljon vastaanottavaisempia kuin
ennen sotaa.
Valtion oppikouluille julkaistiin
myös erillinen maanpuolustuskasvatuksen opetussuunnitelma. Oppikouluissa maanpuolustuskasvatusta annettiin osana liikuntakasvatusta. Opetuksen julkilausuttuina tavoitteina oli koululaisten
kouliminen sellaiksiksi, että ”puolustusvoimat saavat aikanaan mahdollisimman vastaanottavaa ja kehityskelpoista ainesta”.

Mitä opetettiin?
Opetus koostui fyysisen kunnon
kehittämisestä, puolustustahdon
vahvistamisesta ja sovelletusta sotilasluontoisesta valmennuksesta,
ja sen tavoitteet ja sisältö oli määritelty erikseen tytöille ja pojille.
Poikien osalta kehotettiin opettajia
kiinnittämään erityisesti huomiota siihen, että oppikoulun käyneet
pojat todennäköisesti päätyvät asepalveluksessa päällystökoulutukseen, mistä johtuen heille on asetettava muita kovempia vaatimuksia. Tavoitteena oli myös ”saada
pystyvä johtaja-aines mahdollisimman aikaisin esiin ja kehitettävä sitä asteittain vaikeutuvilla johtajatehtävillä”.

Fyysisen kasvatuksen tavoitteet olivat monessa mielessä yhteneväisiä nykyisten koululiikunnan
tavoitteiden kanssa: kun koululiikunnalla nykyisin pyritään edistämään oppilaan kokonaisvaltaista
kasvua ja kehitystä sekä tukemaan
hänen hyvinvointiaan ja terveyttään, niin oppikoulujen maanpuolustusopetuksen tavoitteena oli
”laskea perusta nuorison ja sen
kautta koko kansan fyysiselle kunnolle sekä ohjata se harrastamaan
luonnollista terveydenhoitoa”.
Liikunnan opetuksen perimmäinen tarkoitus on kuitenkin vuosikymmenten kuluessa muuttunut: varsinkin sodan aikana tuotiin avoimesti esille se, että vaikka
fyysinen kunto on tarpeen myös
rauhan aikana selviämiselle, niin
erityisen tärkeää sen kehittäminen
on nimenomaan tulevan sotiluuden kannalta – tyttöjä taas haluttiin
valmistaa ”uhraamaan voimansa
isänmaan hyväksi kotirintamalla”.
Puolustustahdon vahvistamiseksi nuorisoon tuli ”istuttaa esteet
tieltään raivaavaa taisteluhenkeä,
jonka voimalla elämän vaikeudet
voitetaan”. Maanpuolustustahto
tuli ”kehittää tekoihin velvoittavaksi niin, että se sisäisenä pakottavana voimana ajaa jokaisen tekemään parhaansa maanpuolustajana”.
Sovellettu sotilasluontoinen valmennus oli tarkoitettu erityisesti pojille, ja se sisälsi esimerkiksi
tähystys- ja tiedustelutoimintaa,
marssikoulutusta, kenttätöitä sekä
supistettua
ampumakoulutusta.
Valmennuksella oli ennen kaikkea kasvatuksellinen päämäärä,
jonka tavoitteena oli valmentaa
pojat niin, että heistä varsinaisessa asepalveluksessa helposti voitiin kasvattaa mahdollisimman
pystyviä sotilaita. Keskeistä tässä
oli myös ”kurin juurruttaminen”,
jota tavoiteltiin sulkeisharjoituksilla ja standardoimalla esimerkikiksi voimistelutunneilla käytettävää ohjeistustapaa siten, että tapa
muistutti preussilaista perua olevia
sotilaallisia komentoja, joissa on
erikseen valmistava osa ja suoritusosa. Tämä lähestymistapa säilyi
osittain suomalaisessa liikunnanopetuksessa vielä kymmeniä vuosia sotien jälkeenkin.

Maanpuolustuskasvatuksen
loppu
Sodan päätyttyä ja valvontakomission saavuttua Suomeen syksyllä
1944 maanpuolustuskasvatus loppui suomalaiskouluissa nopeasti.
Monet sen sisällöistä jäivät kuitenkin osaksi kouluopetusta, mutta
niiden merkitystä ja tarpeellisuutta
ei enää ainakaan virallisesti perusteltu maanpuolustuksellisilla näkökulmilla. Omana oppiaineenaan
maanpuolustuskasvatusta vastanneet oppiaineet sisältyivät toisen
maailmansodan jälkeen Euroopassa vain Itä-Euroopan sosialistimaiden koulujen opetussuunnitelmiin.
Niistäkin maanpuolustuskasvatus
katosi rautaesiripun romahdettua
1980-luvun lopussa.

”(…) saattaa olla useita, jotka (…) sanovat,
ettei kasvavaa oppikoulunuorisoa saa kasvattaa militaristiseksi ja että
lisäksi nyt, kun ryssä on
lyöty, ei Suomella enää
ole vaaraa idän taholta,
joten maanpuolustus on
käynyt tarpeettomaksi”
Martti Stenius alustuksessaan yksityisoppikoulujen liiton vuosikokouksessa
3.9.1942.
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Vimpelin kurssi aloitti reserviupseerikoulutuksen
Joulukuun 28. 1917 alkoi syrjäisessä Vimpelin pitäjässä Pohjanmaalla alkujaan ylioppilaille suunniteltu sotilasohjaajakurssi. Maamme itsenäistymiseen johtanut kansallinen herääminen ja piilevä valmius varautua myös aseelliseen
toimintaan toivat Vimpeliin vapaaehtoisia kurssilaisia kaikista yhteiskuntapiireistä. Kurssi päättyi sotaharjoitukseen tammikuun 12. 1918.

Jääkärit johtivat ja
opettivat
Suomalainen reserviupseerikoulutus käynnistyi Etelä-Pohjanmaan
suojeluskuntapiirin päällikön kenraalimajuri Paul von Gerichin johdolla. Koulun opettajat olivat Saksassa koulutettuja jääkäreitä kuten

RUK:n lippu.

Paavo Talvela, Aarne Sihvo, Juho
Heiskanen ja Kaarlo Viljanen.
Kaikki em. henkilöt ylenivät aikanaan kenraalikuntaan. Oppilaita
ensimmäiselle kurssille tuli 200 ja
heistä muodostettiin kaksi komppaniaa. Sotakoulun toiminta pyrittiin pitämään mahdollisimman
salaisena. Sinne määrätyt henkilöt
saivat ohjeet saapua tiettynä aikana
Kauhavan asemalle. Merkkinä oli
”toinen rukkanen poikkipäin vasemmassa kädessä”. Kaikilla kurssilaisilla oli myös salanimet.

Itsenäinen Suomi yhdisti
Kurssille saapuneiden joukossa
oli paljon lääkäreitä ja insinööriksi
opiskelevia. Henki nuorten miesten
keskuudessa oli hyvin toiveikas ja

motivoitunut. Itsenäisen Suomen
tulevaisuuteen uskottiin vakaasti. Sen puolesta haluttiin taistella.
Jatkuva uhan aihe maassa olevien
venäläissotilaiden ja punakaartien
puolelta lähensi kurssilaisia toisiinsa. Tositilanteet tulivatkin sitten jokaista vastaan vapaussotakevään aikana. Vimpelin oppilaista
nelisenkymmentä johtajaa kaatui
taisteluissa vapauden puolesta. Ensimmäisen upseerikurssin joukosta
noin sata oli vapaussodassa vaativissa johtajatehtävissä pataljoonan
komentajista komppanian päälliköihin.

Vimpelin sotakoulu

Teksti ja kuva:
Tapio Paappanen

Reserviupseerikoulun lipussa V.K. tarkoittaa Vimpelin
koulua.

Vimpelin sotakoulu toimi 28.
joulukuuta 1917 – 12. tammikuuta 1918.
Vimpelin kurssin tarkoitus
oli kouluttaa suojeluskunnille ryhmän- ja joukkueenjohtajia.Vimpelin koulua pidetään suomalaisen reserviupseerikoulutuksen alkuna.
Säännöllinen reserviupseerikoulutus alkoi Haminassa
vuonna 1920.

Reserviupseerikoulutuksessa vuonna 2018
Heinäkuussa 2017 varusmiespalvelukseeni astuessa olin varsin tietämätön, mitä palvelusaikani tulee
pitämään sisällään. Mietin, onko
tässä toiminnassa mitään järkeä?
Tai miten alokasaikana vesisateessa pidetyt sulkeiset edistää Suomen
puolustuskykyä? Vielä Panssarireserviupseerikouluun päästyäni,
noin neljän palveluskuukauden jälkeen mietin voiko meistä nuorista
miehenaluista oikeasti kouluttaa
uskottavaa ja toimivaa sotilasjoukkoa isänmaatamme puolustamaan.
Nyt RUK:n viimeisissä panssari- ja ampuharjoituksissa minulle alkaa valjeta, ettei reilu puolen
vuoden koulutus ole mennyt täysin hukkaan, kun harjoittelemme
komppaniatason hyökkäyksiä ja
toisinaan onnistummekin. RUK:n
aikana olemme oppineet hahmottamaan suurempia kokonaisuuksia
ja jätetty yksittäisen taistelijan taitojen harjoitteleminen vähemmälle. Meidän upseerioppilaiden, tulevien kokelaiden tehtävä on saada toiminta käyntiin nopeasti, niin
taistelukentällä kuin muussakin
sotilaselämässä, joten kokonaisuuden hahmottaminen on ensiarvoisen tärkeää.
Reserviupseerikoulutuksen arkeen kuuluu nykyään vahvasti
tietokonesimulaattoreiden avulla
kouluttaminen. Aina ennen metsä-

harjoitusta käymme simulaattoreilla harjoittelemassa, kuinka esimerkiksi jokin valmisteltu hyökkäys
toteutetaan. Tämän jälkeen metsässä harjoiteltaessa on helpompi
lähteä tekemään oikeaa suoritusta. Tälläinen kouluttamismuoto on
uutta varusmieskoulutuksessa ja
muokkaa myös reserviupseerikoulutusta.

myöskin matkassa mukana, kaiken
varalta. Kurjuuteen oppii kurjuutta
kestämällä ja yhteiset koettelemukset yhdistää. Kilpailun jälkeen fyysisesti rankkoja harjoituksia ei ole
ollut, vaan metsäharjoituksissa päivät on harjoiteltu tosissaan ja yöt
levätty, jotta taas seuraavan päivän
koettelemuksista tarttuu oppia matkaan.

RUK:n ilmapiiri
kannustaa

Tätä maata pystyy
puolustamaan

Yleinen ilmapiiri RUK:ssa on
ollut erittäin kannustava. Kun tehdään, tehdään isosti ja epäröimättä,
meni ”metsään” tai ei. Epäonnistumiselle annetaan mahdollisuus,
sillä emme ole valmiita johtajia,
vaan oppimassa siihen. On parempi tehdä epäonnistumiset RUK:ssa,
kuin kohta oman joukkueen edessä.
Myöskin kouluttajiemme motivaatio ja osaaminen on tehnyt vaikutuksen sekä vienyt minuakin eteenpäin.

Tänäkin päivänä Reserviupseerikoulusta saa valtavasti oppia, kokemuksia ja yhteisiä koettelemuksia
samanhenkisten ihmisten seurassa.
Se on myös kasvattanut huomattavasti kiinnostustani maanpuolustusta kohtaan sekä uskoa siihen,
että pystyisimme tätä maata puolustamaan. Tulen muistelemaan
vielä pitkään ajanjaksoa RUK:ssa
ja uskon sen antavan eväitä tulevaisuuden haasteisiin myös reservissä.

Fyysisesti raskain osuus kohdistui kurssin alkuun, jolloin ohjelmassa oli rankka metsäharjoitus
ja partiotaitokilpailu, johon kuului
loputtamasti marssimista, reppu
täynnä turhia varusteita sekä erilaisia rasteja matkan varrella. Telamiina ja rautakanki tietysti oli

Teksti ja kuva:
Upseerioppilas Eemeli Laitinen
Keuruu
Tuleva panssarijoukkojen reservin upseeri Eemeli Laitinen kalustonsa äärellä.

Ilmavoimien RUK 104:n priimus sai miekkansa
Ilmavoimien RUK:n kurssi 104 päättyi 18.1.2018.
Kurssin priimukselle upseerikokelas Matti Samuli
Pirkkalaiselle luovutettiin Reserviupseeriliiton kunniamiekka n:o 484. Ilmasotakoulun apulaisjohtaja
everstiluutnantti Aki Hotti totesi puheessaan nyt päättyvän kurssin olevan hieno joukko tulevaisuuden johtajia. - Kurssin henki on ollut hyvä ja te olette olleet
aktiivisia ja kehityshakuisia, totesi evl Hotti. Vapaaaikana kurssi on sisäistänyt liikunnan merkityksen ja
harjoitteiden tulos on ollut nähtävissä mm. Cooperin
testin tuloksissa. Lento RUK:n kurssin keskiarvo oli
3000 metriä. Evl Hotti painotti liikuntapainotteisen
elämänasenteen viemistä myös aikanaan siviiliin.

Keski-Suomen reserviupseeripiirin pj Jarmo Slltanen, evl Aki Hotti ja priimus Matti Pirkkalainen välittömästi kunniamiekan luovutuksen jälkeen varuskuntaravintola Luonetissa Tikkakoskella.

Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Jarmo Siltanen
korosti kunniamiekan luovutuspuheessaan ihmisten
kohtaamista johtamisprosessissa. - Käyttäkää kokokelasaika tarkkaan hyödyksenne, koska sitä pääomaa
tarvitaan myöhemmin siviilitehtävissä, totesi Siltanen. Hän kertoi samalla myös muutaman sanan vuonna 1931 perustetusta Reserviupseeriliitosta. - Liiton
toimintaan osallistuminen tapahtuu paikallisten reserviupseeriyhdistysten kautta, joita löytyy lähes jokaiselta paikkakunnalta. Reserviupseerille on tärkeää
ylläpitää taitoja, joita ihmisten johtamisessa ja kanssakäymisessä tarvitaan. Tähän reserviupseeriharrastus
tarjoaa hyvän alustan, totesi puheenjohtaja Jarmo Siltanen.

Teksti ja kuva: Tapio Paappanen
Priimus upseerikokelas Pirkkalainen totesi puheessaan, että reserviupseerikurssi on merkinnyt paljon.
On saatu tietoja ja taitoja niin, että pystymme toimimaan joukon edessä. - Meistä on kehittynyt johtajien
alkuja, totesi kokelas Pirkkalainen. Hän lausui kiitokset henkilökunnalle kurssin aikana saadusta hyvästä
opetuksesta. Kurssin yhteishengen hän kertoi olevan
niin hyvän, että yhteydenpitoa tullaan jatkamaan varusmiespalveluksen jälkeenkin.

Tikkakosken Reserviläiset ry
50-VUOTISJUHLA
lauantaina 28.4.2018 klo 14:00
Jyväskylän Klubin Juhlasali
Hannikaisenkatu 37, JYVÄSKYLÄ
Illalliskortti 30 euroa / henkilö
Sitovat ilmoittautumiset 31.3.2018 mennessä
innanen.tarja@gmail
Juhla- tai tumma puku, kunniamerkit.
Illalliskorttimaksut sekä muistamiset vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi tilillemme
FI7952903340016635
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Uusi sotilaspiirijako Venäjällä
Oheiseen kartaan on väreillä ilmaistu Venäjän uusi
sotilaspiirijako. Sinisellä on kuvattu Pohjoinen sotilaspiiri (Kuola ml.) ja punaisella Läntinen sotilaspiiri (Kaliningrad ml.). Kartassa on maahanlaskujoukkojen sijainti.

Operatiiviset ja strategiset
maahanlaskut ovat tärkeä osa
Venäjän taistelutaitoa
Venäjän maahanlaskujoukot on
tarkoitettu taisteluun vihollisen selustassa.
Maahanlaskujoukoilla
voidaan eliminoida tai häiritä vihollisen valtiollista sekä sotilasjohtoa, nopeasti vallata tärkeitä maastonkohtia, saaria, satamia ja lentokenttiä. Nykyisiin tehtäviin kuuluu
myös nopeimpana kärkijoukkona
toimiminen, kun joukkoja lähetetään lähelle tai kauas kriisipesäkkeisiin. Maahanlaskujoukot ovat
suoraan ylijohdon alaisia eliittijoukkoja, jotka ovat koulutettu ja
varustettu todellista toimintaa varten, kuten niitä on usein käytetty.

Maahanlaskujoukkojen
toiminnan historiaa
Unkarin kansannousun tukahduttamiseksi vuonna 1956 kaksi maahanlaskurykmenttiä valtasi
Veszpremin lentokentän ja muutamia muita sotilaskohteita 1. lokakuuta. Tökölin lentokentälle tuotiin
3. lokakuuta kaksi muuta maahanlaskurykmenttiä, jotka osallistuivat
Budapestin taisteluihin. Unkarin

operaatioissa oli uutta joukkojen
kuljetus suoraan lentokentille ilman laskuvarjopudotuksia. Unkarin taisteluiden kokemuksien perusteella aloitettiin kevytaseisten
joukkojen mekanisointi. Ensimmäisten maahanlaskujoukoille tarkoitettujen tela-alustaisten vaunujen kehittely aloitettiin 1960.

Elokuu 1968
Tsekkoslovakian miehityksessä elokuussa 1968 käytettiin ensimmäisen kerran myös spestnazjoukkoja, joiden johtajat solutettiin
maahan jo elokuun alkupäivinä.
Miehistö lennätettiin maahan turistiryhmiksi naamioituneina ennen
miehitysoperaation alkua. Spetsnazit toimivat maahanlaskujoukkojen
rinnalla sekä oppaina kohteita haltuun otettaessa. Operaatiota varten
varattiin kaksi maahanlaskudivisioonaa. Ensimmäinen divisioona tuotiin kuljetuskoneilla Prahan
läheiselle Ruzunen lentokentälle
20 -21.8. välisenä yönä. Kuljetus-

koneista purettiin myös raskasta kalustoa muun muassa ASU-85
ja ASU-57 rynnäkkötykkejä sekä
BRDM-2
panssarintorjunta-ajoneuvoja.
Lentokentän haltuunoton jälkeen
muodostettiin kaksi osastoa, joista ensimmäinen valtasi presidentin
palatsin sekä otti presidentti Svobodan kiinni ja toinen ajoi suoraan
kommunistisen puolueen päämajaan, yllätti täydellisesti hallituksen sekä vangitsi ensimmäisen sihteerin Dubcekin. Toinen maahanlaskudivisioonista tuotiin kolmelle
lentokentälle, joiden läheisyydessä oleet Tsekkoslovakian armeijan
tärkeät esikunnat vallattiin. Samoin
se miehitti Prahan ulkopuolella
olevan pääesikunnan sekä esti siten käskyjen ja ohjeiden antamisen.
Maahanlaskuoperaatioon ja sen
huoltoon oli käytössä 250 kuljetustai matkustajakonetta. Maahanlaskujoukkojen nopealla ilmaantumisella ja avainkohteiden miehittämisellä oli ratkaiseva vaikutus yllätysmomentin luomisessa ja maan
vastarinnan lamauttamisessa.

Afganistan, Tsetsenia,
Georgia...
Tsekkoslovakian jälkeen maahanlaskujoukot ovat osallistuneet
operaatioihin Afganistanin sodassa, molemmissa Tsetsenian sodissa ja entisen Jugoslavian alueella
rauhanturvatehtävissä, kuten ennen Georgian sotaa Abhasiassa ja
Etelä-Ossetiassa, jossa nämä ”rauhanturvaajat” toimivat ennen kaikkea suurvalta Venäjän edunvalvojina. Georgian sodassa vuonna 2008
maahanlaskujoukkoja
osallistui
sotatoimiin sekä Etelä–Ossetiassa
että Abhasiassa. Siellä niitä käytettiin maavoimien joukkojen nopeina etujoukkoina. Esimerkkinä
voidaan mainita Pskovin 76. Ilmarynnäkködivisioonan kahden pataljoonan nopea siirto. Käskystä 24
tunnin kuluttua olivat pataljoonat
2000 kilometrin päässä Beslanin
lentokentällä Pohjois-Ossetiassa.
Ne etenivät Etelä-Ossetiaan ennen
58. Armeijan moottoroituja jalkaväkidivisioonia. Nopeasti sotatoimialueelle siirtyneillä maahanlaskujoukoilla oli menestystä, mutta
myös ongelmia, koska niiltä puuttuivat esimerkiksi ilmatorjunta- ja
tiedustelujoukot. Venäjän ilmavoimien tulitukea ei voitu käyttää tehokkaasti yhteensopivien radioiden
puuttumisen vuoksi! Georgiassa
Venäjä käytti kansainvälisistä sopimuksista piittaamatonta suurvaltapolitiikkaa, jossa ratkaisevaa olivat
sotilaallinen voima ja sen käyttö,
eivät kansainväliset instituutiot tai
yhteisesti sovitut pelisäännöt.

Ukraina

Asevoimien organisaatiossa maahanlaskujoukot on ylijohdon alainen itsenäinen aselaji.

Ukrainan sodassa vuodesta 2014
alkaen Ukrainan rajan yli on suunnattu maitse maahanlaskujoukkoja
pataljoonan taisteluosastoina. Krimin valtauksessa hyvin koulutettujen maahanlaskujoukkojen ja spetsnaz- joukkojen yllättävällä käytöllä

mahdollistettiin nopea strategisten
kohteiden haltuunotto valtiojohtoisen harhauttamisen, häikäilemättömän informaatiovaikuttamisen
sekä venäläisenemmistöisen väestön tukemana.
Krimillä sotilaat toimivat ilman
kansallistunnuksia, mutta uniformujen kuosi ja kalustojen tyypit
paljastivat valtaajat venäläisiksi.
Siellä maahanlaskujoukot olivat
osana hyvin suunnitellussa erikoisoperaatiossa. Kaakkois-Ukrainan alueella käydyissä taisteluissa
maahanlaskujoukkoja on käytetty
ja käytetään maavoimien joukkojen tapaan taisteluosastoina kuten
Georgian sodassakin. Viimeistään
tässä vaiheessa pitäisi Nato- ja EUmaille selvitä totuus: Venäjällä on
halu, kyky ja vikkelä valmius ajaa
omia etujaan asein ja muin vihamielisin keinoin tekemistään kansainvälisistä sopimuksista piittaamatta.

Maahanlaskujoukkojen
kokoonpano
Venäjän maahanlaskujoukkoihin kuuluu kaksi maahanlaskudivisioonaa, yksi ilmarynnäkködivisioona, yksi vuoristosodankäyntiin
erikoistunut ilmarynnäkködivisioona ja neljä ilmarynnäkköprikaatia. Näiden lisäksi Kubinkassa on
erikoisjoukkoprikaati ja Omskissa
suuri koulutuskeskus. Nimitysten
selventämiseksi todetaan, että maahanlasku on yleensä kuljetuskoneista laskuvarjolla tapahtuva joukkojen pudotus, ja ilmarynnäkkö on
pääasiassa helikoptereilla tehtävä
siirto tai hyökkäys. Kummankin
joukon henkilöstö saa nimestään
riippumatta laskuvarjohyppykoulutuksen. Ylijohdon alaisten maahanlaskujoukkojen vahvuus on noin 45
000 sotilasta. Vuoteen 2024 men-

Teksti: Eversti evp Heikki Hiltula
Kuvat: Kirjoittajan läheistä

nessä suunnitelmissa on nostaa
vahvuus 70 000 sotilaaseen.
Jokaisessa divisioonassa on kaksi ilmarynnäkkö- tai maahanlaskurykmenttiä,
tykistörykmentti,
ilmatorjuntaohjusrykmentti, pioneeripataljoona, viestipataljoona,
tiedustelupataljoona, kunnossapitopataljoona, täydennyspataljoona
ja lääkintäosasto. Divisioonilla on
pääkalustonaan lentokuljetukseen
ja laskuvarjopudotukseen soveltuvat panssarivaunutyypit
Prikaateissa voi olla kaksi maahanlaskupataljoonaa ja kaksi ilmarynnäkköpataljoonaa sekä divisioonaan verrattuna astetta pienemmät aselajijoukot. Kaksi pataljoonaa voidaan pudottaa laskuvarjoilla
ja kaksi pataljoonaa voidaan tuoda
maahanlaskualueelle helikoptereilla. Helikoptereiden käyttö mahdollistaa pataljoonien maahanlaskut yleensä vaikeampiin maaston
kohtiin kuin laskuvarjopudotukset.
Prikaatin aselajijoukot pudotetaan
laskuvarjoin tai tuodaan kuljetuskoneilla vallatuille lentokentille tai
valtateiden suorille perustetuille tilapäiskentille.
Maahanlaskupataljoonat muodostavat prikaatien tai rykmenttien
iskuvoiman. Pataljoonan iskuvoima muodostuu kolmesta maahanlaskukomppaniasta ja niitä tukevista aselajijoukkueista. Kun maahanlaskupataljoonasta muodostetaan
pataljoonan taisteluosasto, sille
alistetaan ylemmistä johtoportaista
esimerkiksi kenttätykistö-, ilmatorjunta-, pioneeri- sekä panssarintorjuntavoimaa ja ilmavoimien ilmatulenjohtoryhmä.
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Maahanlaskujoukkojen uusin rynnäkköpanssarivaunu BMD-4M, aseina 100 mm:n sekä 30 mm:n
kanuunat, miehistöä on 3 ja vaunu kuljettaa 4-5 sotilasta.
Uusin maahanlaskujoukkojen yleispanssarivaunu BTR-MDM, josta kehitetään mm. kuljetus-, esikunta-, ilmatorjunta- ja panssarintorjuntamallit.

Kaluston pääosa on vanhahtavaa, mutta edelleen käyttökelpoista
Maahanlaskupataljoonien komppanioiden tärkein varustus on
BMD- rynnäkköpanssarivaunut,
joista suurin osa kolmekymmentä vuotta vanhaa BMD-2-tyyppiä.
Vielä vanhempia BMD-1-vaunuja
modernisoidaan BMD-2-vaunuiksi. Uudempia BMD-3- ja BMD4-vaunuja tuotetaan jatkuvasti
joukkojen käyttöön varsin hidasta
tahtia.

Uusin vaunu BMD-4M
Kaikkein uusimpia malleja rynnäkköpanssarivaunu BMD-4M Sadovnitsaa ja kuljetuspanssarivaunu BTR-MDM Rakuskaa on vasta
pieniä määriä joukkojen käytössä.
Muutama vuosi sitten ilmoitettiin,
että maahanlaskujoukkojen tulisi
saada vuoteen 2025 mennessä yli
1500 BMD-4M-vaunua ja 2500
BTR-MDM -vaunua. Edellä mainittujen vaunujen perusversioiden
lisäksi niistä on suunnitteilla useita
erikoisversioita kuten tiedustelu-,
panssarintorjunta-, ilmatorjunta- ja
esikuntapanssarivaunuja.

Kornet 9K131-pstohjukset
Panssarintorjunta-aseiden parhaimmistoa
edustaa
Kornet
9K131–panssarintorjuntaohjukset,
jotka on asennettu BTR-RD – panssarintorjuntavaunuihin.
Epäsuoran tulen kalustoina yhtymätasolla
ovat kuorma-autolla vedettävä 122
mm:n D-30-haupitsit, jotka tullaan
korvaamaan uusilla, keveillä telatykeillä (perustuen joko BMD- tai
MTLB- vaunun alustaan?). Maahanlaskupataljoonia tuetaan 120
mm:n 2S9 Nona S–kranaatinheitinvaunuilla. Ilmatorjuntaan on käytössä ZRK-BD Strela-10 -ilmatorjuntaohjusvaunut, BTR-ZD–ilmatorjuntavaunut, joiden aseena on

ilmatorjuntakanuuna ZSU-23-2 ja
joukoilla on lisäksi olalta ammuttavat Igla -ilmatorjuntaohjukset.
Tiedustelu- ja johtamisjärjestelmiä
uusitaan tietokonepohjaisiksi järjestelmiksi. Uuden automaattisen
johtamisjärjestelmän etuna on, että
reaaliaikaisen tiedonsiirron käyttö lyhentää käskyjen ja ilmoitusten
välittämiseen kuluvaa aikaa joka
johtamistasolla korkeista esikunnista yksittäiseen sotilaaseen asti.

Psv-pataljoonat yhtymiin
Yhtymien tulivoimaa ja itsenäistä taistelukykyä vahvennetaan sijoittamalla niihin panssarivaunupataljoonat, joiden kalustona todennäköisesti ovat kevyet 2S25
Sprut-SDM-1 panssarivaunut. Ne
ovat laskuvarjolla pudotettavia ja
uintikykyisiä kuten muutkin kirjoituksessa mainitut vaunut. Sprutvaunun pääaseena on 125 mm:n kanuuna, joka käyttää samoja ampumatarvikkeita ja kanuunan putkesta
ammuttavia panssarintorjuntaohjuksia kuin taistelupanssarivaunut
T-72 ja T-80.

Vanha työjuhta kuljettaa
edelleen
Maahanlaskujoukkojen valmiuteen ja yllättävään toimintaan panoon vaikuttaa ratkaisevasti kuljetusilmavoimien koneiden määrä,
kunto ja ryhmitys. Pääkalustona on
edelleen Il-76-kuljetuskoneet, joita
arvellaan olevan toimintakuntoisina noin 100 kappaletta. Il-76-koneita modernisoidaan käyttöiän lisäämiseksi, koska An-70 kuljetuskonehanke Ukrainan kanssa kariutui sodan vuoksi. Sadalla koneella
voitaisiin kuljettaa kohteelle vajaan
rykmentin joukot kertasuoritukse-

na, mutta käytännössä joukot kuljetetaan portaittain, jolloin konetarve
on pienempi. Maahanlaskupataljoonan kuljetus kalustoineen kohteelle vaatii noin 20 IL-76-kuljetuskonetta.
Raskaita An-124-kuljetuskoneita
on Venäjällä vajaa 30 kappaletta,
joille valmistellaan laajaa modernisointiohjelmaa. AN-124:n uutta
mallia on tarkoitus valmistaa vuoteen 2028 mennessä 30 kappaletta.
AN-124-kuljetuskoneet soveltuvat
huonosti
laskuvarjopudotuksiin,
mutta
ilmarynnäkkötoiminnassa niitä voidaan käyttää joukkojen
ja kaluston kuljetuksiin vallatuille
lentokentille.

Maahanlaskujoukkojen
käyttö
Operatiiviset maahanlaskut tapahtuvat yleensä rintaman, armeijan tai armeijakunnan sotatoimiin
liittyvinä. Maahanlaskuihin käytetään erikoiskoulutettua maahanlaskudivisioonaa tai useimmiten maahanlaskuprikaatia. Kuljetusoperaatio kohteelle kestää 1 – 2 vuorokautta ja onnistuminen edellyttää
ilmaherruutta
toiminta-alueella.
Maahanlasku voi tapahtua pelkästään laskuvarjohyppynä pudotuskorkeuden ollessa 150 - 300 metriä,
yhdistettynä laskuvarjohyppy- ja ilmakuljetusoperaationa kuljetuskonein tai pelkästään ilmakuljetuksena, jolloin joukko tuodaan koneissa
maahan saakka.
Maahanlaskujoukon tehtävänä
voi olla tärkeän maastoalueen valtaaminen, lentokentän valtaaminen, iskut huoltoa tai johtamispaikkoja vastaan, kuljetusten ja siirtojen estäminen, maihinnousun tu-

Maahanlaskupataljoonan pudotus suoraan heikosti puolustetulle kohteelle. Kalusto on pudotettu kentän itäosaan ja miehistö länsiosaan (ohjesääntökuva).
keminen tai reservien sitominen ja
tuhoaminen.
Maahanlaskun rakenne muodostuu lähtöalueesta, lentokäytävästä
ja maahanlaskualueesta. Esimerkiksi prikaatin lähtöalueella tulisi
olla 4 – 6 lentokenttää noin 600 800 kilometrin päässä taistelualueesta. Lentokäytävän pitäisi olla
noin 30 kilometriä leveä. Vastustajan ilmatorjunta tulisi lamauttaa
etulinjan taistelualueelta maahanlaskualueelle asti. Maahanlaskualueen etäisyys voi olla 100 – 200
km:ä etulinjasta, jotta maitse hyökkäävät saavuttaisivat yhteyden siihen viiden vuorokauden kuluessa.
Maahanlaskualueen tulisi olla noin
25 km x 20 km. Prikaatin maahanlasku suunnataan joko yhteen tär-

keään kohteeseen tai kahteen – kolmeen kohteeseen samanaikaisesti
pataljoonan taisteluosaston suuruisina joukkoina. Pataljoona tarvitsee
noin 1 000 m x 600 m laajan pudotusalueen. Häiriöttömän pudotuksen jälkeen kukin komppania on
taisteluvalmis 30 minuutissa.
Hyppymaaston tulee olla tasaista ja aukeaa, jolloin osaston ja materiaalin kokoaminen on helppoa.
Peitteinen ja kumpuileva maasto
vaikeuttaa, mutta ei estä suoritusta.
Vaarallisia esteitä pudotusalueella ovat suot, tiheät pikkuvesistöt ja
voimalinjat.

rajojen ulkopuolella. Venäjän taloudellisten intressien suojaaminen
ja muun muassa arktisen alueen
merkityksen kasvu vaikuttaa maahanlaskujoukkojen suorituskykyjen kehittämiseen. Pskovin ja Ivanovon divisioonien joukkoja on jo
käytetty arktisella alueella toteutettavissa sotaharjoituksissa. Yhteistoimintakyky merivoimien kanssa
korostuu, kun maahanlaskujoukkoja on kyettävä siirtämään myös meritse rajallisen ilmakuljetuskapasiteetin vuoksi saarien, satamien ja
muiden sillanpääasemien haltuunotossa.

Maahanlaskualue joudutaan valitsemaan usein kohteen ulkopuolelta, jotta edulliset maastovaatimukset saavutettaisiin. Maahanlasku voidaan suorittaa suoraan
suoraa kohteeseen, kun se on puolustamaton tai alue on edullinen ja
heikosti puolustettu. Kuljetuskoneet vaativat laskeutumista varten
lentokentän tai vajaan kilometrin
mittaisen suoran valtatien pätkän.

Nopean toiminnan joukkoja
(spetsnaz, maahanlaskujoukot, osa
maavoimista) halutaan kehittää
työkaluna, jolla voidaan nopeasti
reagoida alempiasteisiin sotilaallisiin tai poliittisiin uhkiin ilman laajaa ja hidasta liikekannallepanoa, ja
sitä seuraavia massiivisia joukkojen keskityksiä. Venäjän kokemat
uhkat pyritään eliminoimaan varhaisessa vaiheessa ja mieluimmin
Venäjän rajojen ulkopuolella. Kohteen kannalta se tarkoittaa lyhempää ennakkovarotusaikaa sotilaallisen voiman käytössä. Maahanlaskujoukot ovat osa strategisen tai
operatiivisen yllätyksen mahdollistavaa venäläistä sotilaallista suorituskykyä. Kun tähän lisätään Venäjän koko hybridisodankäyntikyky,
niin hyökkäys olisi nopea, outo ja
vaikeasti hahmotettava.

Yhteenveto
Maahanlaskujoukot on valittu
Venäjän nopean reagoinnin joukkojen keihäänkärjeksi, jolla pyritään säilyttämään välitön kyky vaikuttaa sotilaallisesti entisen Neuvostoliiton ja sen lähialueen tapahtumiin. Korkean valmiuden maahanlaskujoukot ja spetsnaz -joukot
mahdollistavat nopean ja joustavan
voimankäytön Venäjän sisällä tai
Vanha työjuhta Il-76 on edelleen käyttökelpoinen miehistön ja kaluston laskuvarjopudotuksiin tai raskaan kaluston esimerkiksi Sprutpanssarivaunujen kuljetuksiin kohdealueiden lentokentille.
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Suomi on turvallisuuden tuottaja - ei sen kuluttaja
Puolustusministeri Jussi Niinistö Jyväskylässä
Puolustusministeri Jussi Niinistö
luennoi Jyväskylässä 8.2. ajankohtaisista puolustuspoliittisista asioista Keski-Suomen maanpuolustussäätiön ja Jyväskylän yliopiston
järjestämässä tilaisuudessa. Paikalle tullut yleisö sai kuulla varsin laaja-alaisen katsauksen yleisestä turvallisuusympäristön muutoksesta
ja sen vaikutuksista Suomelle.

heijastunut myös Itämeren alueelle.
Sotilaallinen liikenne merellä ja ilmassa on lisääntynyt ja myös alueen sotilasstrateginen merkitys on
kasvanut. Itämeri on Venäjän öljyn
viennille elintärkeä reitti.
Myös arktisella alueella on sotilaallinen toiminta on vilkastunut.
Kuolan niemimaa on säilyttänyt
merkityksensä Venäjän strategisten aseiden ryhmitysalueena. Merkittävä osa Venäjän ydinaseista tukeutuu pohjoisen sulan veden satamiin. Ydinaseet ovat säilyttäneet
asemansa Venäjällä Neuvostoliiton
romahduksesta huolimatta. Pohjoiseen on perustettu myös uusi arktinen johtoporras ja alueelle keskitetään uusia joukkoja.

Venäjä hallitsee
hybridisodankäynnin

Vuosi 2014 toi uuden
käänteen
Turvallisuusympäristömme
muuttui oleellisesti vuonna 2014
tapahtuneen Krimin valtauksen jälkeen. Se jatkuu konfliktina edelleen. Viime vuonna siellä kuoli 200
sotilasta ja 100 siviiliä. Tilanne on

Puolustusministeri totesi, että on
kuitenkin huomattava, että Venäjä
ei ole sotilaallinen suurvalta niin
kuin Neuvostoliitto oli. Sen sijaan
Venäjä on alueellinen suurvalta ja
sitä asemaa se käyttää koko ajan
hyväkseen. Venäjä kehittää asevoimiensa suorituskykyä määrätietoisesti toimiakseen menestyksellisesti laajamittaisessa kansainvälisessä
kriisissä.
Venäjä on tällä hetkellä hybridisodankäynnin supervalta. Se on
onnistunut yhdistämään taloudellisia, diplomaattisia, sotilaallisia ja
viestinnällisiä toimia pyrkiäkseen

päämääräänsä. Venäjä on presidenttijohtoinen koneisto, se pystyy
tekemään päätökset nopeasti ja salaa.
- Näyttääkin siltä, että presidentti Putin tekee mitä tahtoo, mainitsi
Niinistö.

Lännessä palattu
perusasioihin
Lännessä Naton on pitänyt ottaa
lusikka kauniiseen käteen ja palata
perusasioiden pariin. Painopiste on
siirtynyt kriisinhallinnasta takaisin
jäsenvaltioiden
puolustamiseen.
Natomaat ovat keskittäneet joukkoja Puolaan ja Baltian maihin,
joihin sijoitetut joukot muodostavat pidäkkeen. Vastapuolelle tällä
on selvä viesti: Jos hyökkäät näitä
maita vastaan, hyökkäät koko Natoa vastaan.
Natolla on omat haasteensa. Yhdysvallat on ainoa Naton supervalta, Naton nyrkki. Se on viime aikoina vaatinut määrätietoisesti kumppaneiltaan huomattavasti nykyistä
suurempia panostuksia puolustusbudjetteihin. Tähän Yhdysvalloilla
on perusteensa, koska moni Natoon
kuuluva maa laski puolustusbudjettiaan dramaattisella tavalla kylmän
sodan päätyttyä.

Teksti ja kuva:
Tapio Paappanen

Mitä tämä edellä kuvattu
tarkoittaa Suomelle?
Tämän hallituksen aikana on
tehty ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, puolustusselonteko
ja niissä todetaan, että sotilaallisten kriisien ennakkovaroitusaika
on lyhentynyt ja kynnys voiman
käyttöön on alentunut. Kriisitilanteissa se tarkoittaa sitä, että Itämeren alueen ilma- ja meritilan käyttö
vaarantuu. Suomen käyttämät meritiet voivat silloin katketa ja koko
maa voi joutua silloin isoihin ongelmiin. - Kuitenkin on niin, että
Suomea kohtaan ei tällä hetkellä
kohdistu mitään välitöntä sotilaallista uhkaa. Silmät on kuitenkin pidettävä auki ja meidän on varauduttava sotilaallisen voiman käyttöön
tai sillä uhkaamiseen, totesi ministeri Niinistö.

Kriisi Itämerellä koskettaa
myös Suomea
Puolustuspoliittisessa selonteossa todetaan, että Suomi EU:n jäsenenä ei voisi olla ulkopuolinen,
jos sen lähialueella tai muualla Euroopassa turvallisuus olisi uhattuna. Näin ollen mahdollinen kriisi
pohjoisella Itämerellä muodostuu
myös Suomen kriisiksi halusimme
sitä tai emme. Vaikeaa on meidän
pysytellä erossa jos täällä alkaa jotain tapahtua.

Toimintaympäristön selkeä muutos edellyttää puolustukseltamme
nopeutta ja riittävää voimaa. Mitä
vahvempi ja uskottavampi puolustuksemme on, sitä vähemmän alueeseemme ja politiikkaamme kohdistuu spekulaatioita. Tämän takia
isot hankkeet merivoimien ja ilmavoimien kaluston uusimiseksi on
vietävä määrätietoisesti maaliin.
- Työtä siinä riittää seuraavallekin
hallitukselle, arvioi Niinistö.
– Olen sanonut monissa yhteyksissä, että Suomi on turvallisuuden
tuottaja - ei sen kuluttaja. Suomen
puolustusratkaisuun kohdistuu nykyisin kiinnostusta aina Yhdysvaltoja myöten. Meitä pidetään mielenkiintoisena kumppanina sen
takia, että meillä on jotain annettavaa. Me emme ole kitisemässä
tänne apua vaan hoidamme oman
tonttimme. Jos iso rytinä joskus
alkaa, jota emme tietenkään toivo,
niin syntyy liittouma tai liittoumia,
joihin Suomi kelpaa jäseneksi ollaan me sitten rauhan aikana liittoutumattomia tai emme, kertoi Jussi
Niinistö .

Puolustusselonteko on
tärkeä
Viime kesänä hyväksytty puolustusselonteko on tämän vaalikauden
tärkein paperi. Se on strategiapaperi ja se linjaa puolustuksemme
kehittämistä pitkälle 2020-luvulle.
Kustannustehokkuutemme puolus-

tuksessa perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. - Se on fundamenttien fundamentti, totesi ministeri.
Kylmän sodan jälkeen Suomi ei
tehnyt äkkiliikkeitä niin kuin naapurimaissa tapahtui. Ruotsi luopui
yleisestä asevelvollisuudesta ja ajoi
maavoimansa alas. Nyt niitä ollaan
perustamassa uudelleen ja vie pitkän ajan ennen kuin ne ovat sillä tasolla kuin lakkautusvaiheessa. Suomi teki viisaasti kun ei silloin hötkyillyt naapureidensa tavoin.
Puolustuksen kehittäminen on
pitkäjänteistä toimintaa. Jos Suomi
nyt joutuisi sotilaalliseen kriisiin,
niin maata puolustettaisiin välineillä joita on hankittu 1980-,1990- ja
2000-luvuilla.

Valmius pääteemana
Äkkikäännöksiä ei pidä tehdä puolustuspolitiikassa. Puolustuselonteossa päätettiin nostaa sodan ajan joukkojen määrää 50 000
sotilaalla ja vahvuus on nyt 280
000. Kaikkiaanhan meillä on koulutettua reserviä noin 900 000.
Tämä on ensimmäinen kerta vuosikymmeniin kun sodan ajan joukkojen määrää on kasvatettu. Joukkojen määrän vähentämisen trendi
on nyt käännetty. Samalla puolustusvoimien joukkojen valmiutta
on parannettu. - Meneillään olevan
vaalikauden pääteemana muistettakoon valmius, totesi Jussi Niinistö
yhteenvetona ministerikaudestaan
tässä vaiheessa.

Mittava asenäyttely veti väkeä Jämsään
Aseet kuuluvat Suomen historiaan
Teksti ja kuvat: Hannu Karjalainen
esiin Jämsän Seudun Ampujien kokoama kilpa-asevitriini.

Yleistä ja erikoista
Erikoisuuksia ja harvinaisuuksia
näytteillä oli paljon, 2 millimetrin
miniatyyripistoolista kävelykeppiaseeseen ja Jatimatic-konepistooliin, rynnäkkökivääri 62:n kromatusta 60-vuotisjuhlamallista 30
millimetrin mustaruutikivääriin.
Pieni merkintä voi tehdä tuiki tavallisesta aseesta keräilyharvinaisuuden, esimerkkinä keisarillisen
Venäjän salaisen poliisin Ohranan
leimoilla ollut FN 03 pistooli.
Erikoisia aseita. Kävelykeppiaseen alapuolella on kaksi miniatyyripistoolia, kynäpistooli koteloineen ja toisen maailmansodan
aikana Euroopan vastarintaryhmille valmistettu Liberator-pistooli.
Tunnistettavampia ovat kromattu RK62, Jatimatic- ja Ingram-konepistoolit.

Ruutiaseiden lisäksi esillä oli sota-ajan puhdetyöpuukkoja sekä militarilasia, esimerkiksi sokaisupullo, jonka lasin särkyessä yhdistyvät
kemikaalit ja saavat aikaan vahvan
savuverhon. Välineellä sokaistiin
panssarivaunuja.

Hiukan yli 200 asetta ja yli 300
kävijää kirjattiin Keski-Suomen
Asehistoriallisen seuran asenäyttelyssä Jämsässä lokakuun alussa.
Keski-Suomen vanhin asehistoriallinen yhdistys halusi juhlistaa itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta
asenäyttelyllä, koska juhlavuoden
merkeissä on nostettu esiin monia
historiallisia asioita, mutta ei vielä aseita, perusteli puheenjohtaja
Timo Hietajärvi.
Aseet liittyvät niin Suomen sotahistoriaan, kuin kilpailu- ja metsästyshistoriaan. Aseilla on niin muodoin ollut suuri kulttuurihistoriallinen merkitys. Kansalliskirjailija

Päivän mittaan riitti kiinnostuneita kävijöitä, moni innostui muistelemaan metsästys- tai armeijaaikojaan tutun aseen nähdessään.
Aseseuran oppaat saivat vastailla
kysymyksiin. Näyttelyä kiiteltiin ja
moni ihmetteli eikö pääsymaksua
tosiaan ole. Ei ollut.

Aleksis Kivikin on nuoruudessaan
innokas metsästäjä.
-Aseiden merkitystä Suomen
historiaan ei voi unohtaa. Näyttely esittelee myös aseharrastusta oikeassa valossa. Se pitää tuoda esiin
terrorismiuutisista huolimatta, Hietajärvi muistuttaa.
Näyttely olikin varsin kattava,
esillä olivat muun muassa suomalaisen ja venäläisen sotilaskiväärin
kehitysvaiheet
esimerkkikappalein, kaikki keskeiset Vapaussodassa käytetyt aseet, metsästysaseita
haulikoista yhdistelmäaseisiin. Aikajana ulottui 1800-luvun lopulta
nykypäiviin. Urheiluasepuolta toi

Kulttuuriarvojen
säilyttämistä
Keski-Suomen Asehistoriallinen
seura on perustettu vuonna 1996.
Seuran tarkoituksena on edistää
aseiden ja puukkojen sekä niihin
kuuluvien tarvikkeiden historiallista ja teknistä tutkimusta sekä näihin liittyvien kulttuuriarvojen säilyttämistä Suomessa sekä vaalia
esineistön säilymistä alkuperäisessä asussaan.
Jäsenistöön kuuluu paitsi asekeräilijöitä, myös harrastajia joilla itsellään ei ole aseita. Jäseniä on
myös Keski-Suomen ulkopuolelta.
Näyttelyn esineet oli koottu lähinnä eteläisen Keski-Suomen alueelta. Edellisen kerran seura järjesti
vastaavan, joskin pienimuotoisemman näyttelyn vuonna 2003.

Näyttelyn suurin
ja pienin ase, laatikossa 2 mm kaliberinen miniatyyripistooli, vieressä
30 mm suustaladattava mustaruutikivääri sylinterimäisine luoteineen, alla
maalitaulu.
Muistitikku kertoo mittakaavan.
Kiväärin piippu on
neuvostoiittolaisen
NR-30 -lentokonetykin putki.

-Kyllä täällä on paljon mielenkiintoisia aseita esillä, kiteytti jyväskyläläinen Raimo Hyppönen
tarkastellessaan jo 100 vuoden iän
ylittäneitä Vapaussodan aikaisia kivääreitä ja pistooleita, joiden tarinaa selosti Matti Hyvärinen.
Suomalaisen ja venäläisen sotilaskiväärin eri versiot olivat esillä, samoin laaja otos sotilaspistooleita
ja reserviläisaseita.
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JRU RUUTU
Hyvää alkanutta
puolustusvoimien juhlavuotta 2018
Pitkästä aikaan olemme saaneet
nauttia perinteisistä talvisäistä.
Kuningas talvi näyttää voimiaan
ja koettelee taitojamme kylmässä ilmassa. Kirjoitan tätä juttua
Oltermanni-viestin
välimaalissa
Lappeenrannan Montolassa osana
Keski-Suomen reserviläisten joukkuetta. Kello 21 joukkueet, 10 varuskunta-ja 10 reserviläissarjassa,
lähetetään viemään viestiä Oltermannille n. -20 asteen pakkasessa.
Tänä vuonna suomalaista sotilaiden talviosaamista koetellaan kunnolla. Tuo talviosaaminen on ollut
maamme itsenäisyyden takuutaito
ja sitä osaamista meidän tulee vaalia.
Nyt on otollisin aika harrastaa
talvisista ulkoiluaktiviteetteja. Yhä
useammat lajit kiinnostavat harrastajia. JRU:ssa haluamme myös tarjota kokemuksia uusista aktiviteeteistä. Keskiviikkona 14.3. järjestämme lumikenkä vaelluksen Ladun Majan maastoissa. Lähdemme
Majalta klo 17 noin kahden tunnin
mittaiselle vaellukselle. Huhti-toukokuussa järjestämme mahdollisuuden kenttäkelpoisuusuinti suoritukseen AaltoAlvarissa. Tiedo-

tamme tästä lähemmin sähköpostiviesteillä.
Syksyllä jäsenetuna mainostettu
SRA-teoria kurssi järjestettiin 24.2.
Kurssilla oli täysi määrä osallistujia, joiden harjoittelu jatkuu nyt radalla. Uusia kursseja järjestetään,
kun osallistujia ilmaantuu riittävä
määrä. Ampuma toiminta Kuokkalan Graniitissa jatkuu huhtikuun
loppuun keskiviikkoisin klo 18-21.
Tule suorittamaan %-ammuntasi
kätevästi kaupungin keskustan tuntumassa. Kesän vuorot Tikkakosken radoille ovat anottu ja ne alkavat toukokuun alusta. Ilmasotakoulun vahvistettua ajat, julkaisemme
ne yhdistyksen www-sivulla. Huomioithan, että ratojen ympäristöluvista johtuen vuorot alkavat jo klo
17 ja päättyvät klo 20.
2018 kunniavartioihin kaivataan
jäseniä lippulinnoihin ja lippu-upseerien tehtäviin. Tapahtumat alkavat perinteisesti 13.3. talvisodan
päättymisen muistotilaisuudella.
20.5. on yhdistyksemme järjestämä kaatuneitten muistopäivän tilaisuus. Tämän tapahtuman järjestämiseen tarvitsemme mukaan useita
jäseniä. Ilmoittaudu mukaan toi-

mintaan. Tapahtumista tiedotetaan
jäsenistöä sähköpostiviestein sekä
JRU:n suljetussa facebook ryhmässä. Ryhmään liityt ilmoittamalla
halustasi jru.toiminta@gmail.com
tai ottamalla yhteyttä hallituksen
jäseniin. Muista myös päivittää yhteystietosi ja sähköpostiosoitteesi
maanpuolustusrekisteriin, koska se
on jäsentiedotteiden osoiterekisteri. Tarvittaessa saat apua mm. puheenjohtajalta.
2017 Reserviupseeriliiton jäsen
määrä oli 25 663 jäsentä. Keski-

Suomen Reserviupseeripiirissä oli
jäseniä 1024. Jyväskylän reserviupseerien jäseniä oli 415. Tällä lukemalla olemme valtakunnan
kuudenneksi suurin reserviupseeriyhdistys. Olkaamme ylpeitä yhdistyksestämme ja jatketaan ponnisteluja jäsenistön hyvinvoinniksi.
Aurinkoista kevättä!
Mika Pakkanen
Jyväskylän Reserviupseerit

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

Jyväskylän Reserviupseerit ry

Ääneseudun reserviupseerit ry

KEVÄTKOKOUS

Ääneseudun reserviläiset ry

26.3.17 klo 17.00 Café Vilhelm,

Ääneseudun maanpuolustusnaiset ry

Ahjokatu 18, 40320 JKL.
Aloitamme kokouksen pv:n esitelmällä.

Sääntömääräiset kevätkokoukset

Ilmoittautumiset 21.3. mennessä:

22.3.2018 klo 18 kaupungintalolla.

mika.pakkanen@evry.com

Maanpuolustusilta klo 19 alkaen.

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

Tulkkina ihmisen ja tietotekniikan välissä
www.relator.fi

HALLITUS

Vapaussota
Kuhmoinen-Vilppula -alueella
Varatuomari Martti Porvalin esitelmä
Aika: Tiistai 10.4.2018 klo 18.00
Paikka: Auditorio Välkky, Sairaalantie 11, Jämsä
Tervetuloa!
Jämsän Seudun Reserviupseerit ry
Jämsän Seudun Reserviläiset ry
Jämsän työväenopisto

Saksan kenraali
Suomen päämajassa vuonna 1941
Suomalais-saksalainen yhteistyö
Waldemar Erfurthin päiväkirjan valossa

Taksikyydit ja tilausajot tarpeesi mukaan aina
50-paikkaiseen linja-autoon asti.
Myös pyörätuoli- ja paarikuljetukset.

www.jousmaki.fi

Saksa valmisteli keväällä 1941 yllätyshyökkäystä Neuvostoliittoon peitenimellä Barbarossa. Jäämereltä Mustalle merelle ulottuvaan rintamaan
saksalaiset tarvitsivat myös Suomea katkaisemaan Muurmannin radan ja
osallistumaan Leningradin saartoon. Talvisodan jälkeen uhanalaiseen asemaan jääneen Suomen johtajat suostuivat Saksan pyyntöön, ja sotilasesikuntien salaiset yhteistyöneuvottelut alkoivat.

Valtiotieteen tohtori, eversti Pekka Visuri
luennoi aiheesta Keuruulla ravintola Viikinhovissa
5.4.2018 klo 18 alkaen.
Tervetuloa!

Keurusseudun reserviupseerit ry

Keuruun kansalaisopisto

SATA-PIRKAN PAINOTALO OY
PIRKANMAAN LEHTIPAINO OY
www.sata-pirkanpainotalo.fi
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Maanpuolustusnaisten Liiton Keski-Suomen piiri
Maanpuolustusnaisille
uusi koulutusohjelma

Koulutusohjelma
antaa valmiuksia!

Maanpuolustusnaisten Liiton ja
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen laatima uusi koulutusohjelma on otettu Keski-Suomen
piirin käyttöön heti vuoden
alusta alkaen.
Helmikuussa oli ensimmäinen järjestökoulutus Jyväskylän maanpuolustusnaisille ja
tulossa ovat koulutukset Aänesseudulle ja Keurusseudulle. Huhtikuussa on vuorossa
Arjen turvallisuus -kurssi Tikkakoskella.
Koulutusohjelman tavoitteena on mm. saada maanpuolustusnaisille perustiedot ja -taidot
ennakoinnista, varautumisesta
ja toimimisesta arjen turvallisuuden eri tilanteissa. Näin
saadaan osaavia naisia liiton,
piirien ja yhdistysten johtajiksi
ja muihin vastuutehtäviin, sekä
harjoitusten johtajiksi ja kouluttajiksi.
Keski-Suomen piirin alueelle
on valittu Tiina Ronkainen koulutusvastaavaksi. Hänen kanssa jäsenen voi yksilöllisesti selvittää omat vuosien 2015–2017
käydyt kurssien hyväksiluvut
suhteessa koulutusohjelmaan.

Koulutusohjelmaan osallistuminen on jäsenille täysin vapaaehtoista. Eri harjoituksissa voi
käydä entiseen tapaan oman
mielenkiinnon ja mahdollisuuksien puitteissa, vaikkei koulutusohjelmaan osallistuisikaan.
Koulutusohjelma kuitenkin
antaa jäsenelle mahdollisuuksia saada laadukasta koulutusta, toimia jatkossa mielenkiintoisissa tehtävissä, ja
halutessaan edetä harjoituksissa toimijaksi, sekä kouluttaja- ja johtotehtäviin. Lisäksi
koulutusohjelman peruskoulutuskokonaisuuden suorittaneet huomioidaan Keski-Suomen piirin toimesta.
Koulutuskokonaisuudet
Koulutusohjelma koostuu neljästä koulutuskokonaisuudesta:
peruskoulutus, syventävä koulutus, kouluttajakoulutus ja johtamiskoulutus. Koulutusohjelma toteutetaan pääsääntöisesti
MPK:n kursseina.
Liiton Jotos ja SoMa -harjoituksissa, NVL:n NASTA:ssa sekä
MPK:n isoissa harjoituksissa
harjaannutetaan johtamiseen
ja kouluttamiseen.

Syventävä

Kouluttaja

Viestintä
Järjestöosaaminen
Harjoitustoiminta

Kouluttaja
- verkkokoulutus
Kurssijohtaja

Johtaja
Johtamisen kehittäminen
Resilienssi
Puheenjohtajien aamupäivät

Peruskoulutuskokonaisuus

• Järjestötietoisuus • Turvallisuustiedot ja -taidot
Peruskoulutuskokonaisuuteen
kuuluvat seuraavat kurssit tai
koulutustapahtumat:
•
Järjestökoulutusosio (3 h)
•
Arjen turvallisuus –kurssi
(16 h) on jäsenistön peruskoulutusta, joka tarjotaan
kaikille jäsenille.
•
Osallistuminen MPK:n tai
jonkun muun yhteistoimintatahon kurssiin (16 h), joka
parantaa jäsenen henkilökohtaista turvallisuusosaamista (esim. tietyt kurssit
NASTA-harjoituksissa).

Syventävän koulutuksen tarkoituksena on, että jäsen pystyy
mielenkiintonsa mukaisesti toimimaan monipuolisissa tehtävissä vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa. Syventävässä
koulutuksessa voi suuntautua
esim. viestintään, harjoitustoimintaan tai järjestötoimintaan.
Lähde:
MNL:n koulutustyöryhmän
pj Anu Keräsen tiedote
Kooste ja kuva Eila Keinonen

Kevät LUONETTI 20.4. – 22.4.2018
Ilmasotakoulu Tikkakoski
MNL:n Arjen turvallisuus -kurssi

Harjoitellaan alkusammutusta ja hätäensiavun antamista sekä
tutustutaan kodin ja lähiyhteisön varautumisasioihin ja valmiuksia katuturvallisuudessa ja itsesuojelussa. Kurssinjohtaja Tiina
Ronkainen ja varakurssinjohtaja Leena Hietala.

MNL:n Arjen turvallisuus -kurssin kouluttajakurssi

Harjoitellaan kouluttamaan MNL:n Arjen turvallisuuden koulutuskokonaisuuteen liittyvät osiot sekä tutustutaan erilaisiin koulutusmenetelmiin. Kurssinjohtajana Kaija Koponen.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: mpk.fi/Koulutuskalenteri
Häme -> Tikkakoski)

Oltermannin hiihto - perinteitä kunnioittava kilpailu
tehtävänä on viedä kenraalikuntaan
kuuluvalle kilpailun Oltermannille kirjoitettu viesti maaliin, missä
joukkueen ankkuri sen lukee Oltermannille. Sääntöjen mukaan on
reitin pituus 70-90 kilometriä jaettuna kuuteen osuuteen. Ensimmäisenä päivänä joukkue suorittaa reitin tiedustelun, suunnittelee viestin
vaihtopaikat ja etsii itselleen majoituspaikat vaihtopaikkojen läheisyydestä. Kilpailuun perinteiseen
kuuluu, että majoituspaikkoja pyydetään myös maalaistaloista. Joukkueen ankkurina on oltava yksin
hiihtävä upseeri, jonka kunniatehtävänä on lukea joukkueen laatima
viesti Oltermannille.
Tänä vuonna Keski-Suomen reserviläisjoukkue osallistui kisaan
neljännen kerran peräkkäin. Joukkueen kerääminen aloitettiin jo
syksyllä ja mukaan pyrittiin saamaan sekä kilpaurheilijoita, että
hyvän suunnistus- ja hiihtotaidon
omaavia reserviläisiä. Keski-Suomesta osallistuttiin menestyksekkäästi Oltermanniin jo 1990-luvulla. Koska kilpailu alun perin oli
Itä-Suomen sotilasläänin alueella,
oli osallistumisoikeus välillä poikki Keski-Suomen kuuluessa Länsi-Suomen sotilaslääniin. Vuoden
2015 sääntömuutokseen jälkeen
pääsevät kaikki Suomen joukkoosastot ja reservipiirit mukaan.
Kutsun on vuosittain ottanut vastaan parikymmentä joukko-osastoa
ja reservipiiriä.
Ankkuri Mika Pakkanen maalissa.
Oltermannin hiihdon voitosta
kamppailtiin ensimmäisen kerran
85-vuotta sitten. Vuonna 1933 alkoi
kilpailuperinne joka edelleenkin
kokoaa Puolustusvoimien joukkoosastot ja reservipiirien joukkueet
taistelemaan öisen hiihtosuunnis-

Tiedusteluvaihe
tusviestin voitosta. Helmi-maaliskuun vaihteessa järjestettiin 73. Oltermannin hiihto Maasotakoululla
ja Lappeenrannan maastoissa.
Kilpailu hiihdetään pariviestinä SA-varustuksessa. Joukkueen

Kilpailu alkoi kilpailupuhuttelulla, jossa annettujen ohjeiden
ja karttojen mukaan joukkue teki
reittisuunnitelman. Tämänvuotisen
kilpailureitin pituus oli hieman vajaa 80 kilometriä ja todellinen kuljettu matka noin sata kilometriä.

Ensimmäisen illan karttasuunnittelun jälkeen joukkue pääsi reittitiedusteluun aamulla puoli kahdeksan aikaan. Reittitiedustelu tehtiin
joukkueen ilmoittamia ajoneuvoja käyttäen sekä maastossa hiihtäen. Reitillä pyritään hyödyntämään
mahdollisimman paljon nopeita
tieosuuksia, moottorikelkkauria ja
hiihtolatuja. Aika ajoin on kuitenkin väistämättä puhkaistava oma
latu metsien halki. Myös harhautuslatuja havaittiin päivän aikana.
Tiedusteluvaihe päättyi illalla puoli kahdeksalta, jolloin ajoneuvojen
oli oltava kilpailukeskuksessa ja
hiihtäjien reitin varrella.

Hurja öinen hiihto alkaa
Helmikuun viimeisen päivän ilta
pimeni pakkasen kiristyessä. Lähtölaukaus kajahti Maasotakoulun
urheilukentällä tasan iltayhdeksältä. Sata kilometriä pitkälle reitille säntäsi matkaan 20 joukkuetta,
joista puolet reserviläisiä. Kärkijoukkueiden aloitusvauhti oli hurjaa, alle neljän minuutin kilometrivauhtia. Tätä sopii kokeilla SAsuksilla. Alun kaupunkiosuuden
jälkeen reitti eteni pitkin kumpuilevia maastoja, pieniä teitä ja järvenselkiä. Joukkueilla oli edessä
kaikkiaan yhdeksän rastia, pisimmän rastivälin ollessa linnuntietä
noin viisitoista kilometriä. Ensimmäiselle rastille tultaessa oli joukkueiden välinen hajonta jo suurta.
Kärjessä etenevistä viidestä joukkueesta neljä oli reserviläisjoukkuetta. Keski-Suomen joukkue eteni
joukon keskivaiheilla.

Kovissa olosuhteissa
Täysikuun kelmeässä valossa
pakkanen kiristyi kiristymistään.

Järjestäjät varoittivat paleltumisriskeistä, mutta sotilaan on kyettävä toimimaan Suomen talvessa.
Viidennelle osuudelle lähdettäessä
yöllä kolmen aikaan oli pakkanen
kiristynyt jo kahteenkymmeneenviiteen asteeseen. Majoitukseen
varatulta kylätalolta oli aluksi siirryttävä noin viiden kilometrin matka vaihtopaikalle, lähempää ei majoitusta ollut saatavissa. Siirtymishiihto suoritettiin kuusikkokorpien
halki ilman valoja, koska pakkasessa otsalampun patterin toiminta-aika lyhenee. Mukaan otettiin myös
pakkaspuvuilla ja kuumalla juotavalla varustettu lisävaate-reppu,
vaihtopaikalla tapahtuvaa odottelua varten. Viestin saapuessa vaihdettiin nopeasti viestikapuloina
toimivat rynnäkkökiväärit selästä
toiseen ja hiihto jatkui välittömästi
kohti seuraavaa rastia.

Välimaali ja maaliintulo
Viiden hiihto-osuuden jälkeen
viesti saapui välimaaliin. Viestin
ensimmäinen jakso oli ohitse. Välimaalista joukkueet lähetettiin loppumatkalle hiihdettyjen aikaerojen
mukaisessa järjestyksessä. Johtava
joukkue starttasi puoli kahdeksalta aamulla ja seuraavat ensimmäisen jakson tulojärjestyksen mukaisin aikaeroin. Yli tunnin johtavalle
joukkueelle jääneet joukkueet lähtivät yhteislähtönä puoli yhdeksältä.
Keski-Suomen joukkue suoriutui
välimaaliin sarjassaan kuudentena
ja joukkueen johtaja Mika Pakkanen starttasi loppuosuudelle yhteislähdössä. Tässä vaiheessa jännitettiin miten kilpailussa käy takana
tulevan Etelä-Karjalan joukkueen
ja Keski-Suomen välillä. Ankkureiden tullessa maaliin jäi em. joukkueiden väliseksi eroksi kolme sekun-

tia Keski-Suomen hyväksi. Ankkuri Mika Pakkanen piti sanansa.

Kokemuksia
Pariviestinä hiihdettävässä kilpailussa on erittäin tärkeää, että
hiihtoparin etenemisvauhti on samaa luokkaa. Tässä onnistuttiin
tänä vuonna hyvin. Pari viikkoa
ennen starttia joukkueen jäsenet
osallistuvat aika ajoihin, jossa mitattiin jokaisen keskivauhti kahdeksan kilometrin matkalla. Näin
löydettiin itse kilpailuun mahdollisimman tasaiset hiihtoparit. Myös
joukkuehenki oli erinomainen ja
jokainen venyi suorituskykynsä
mukaiseen hyvään suoritukseen.
Nykytekniikka on valjastettu
helpottamaan kilpailun seurantaa,
mutta suorituksen aikana on kaikkien teknisten apuvälineiden käyttö kielletty. Aseisiin kiinnitettävän
gps-laitteen avulla, voi seurata
kilpailun etenemistä reaaliajassa.
Seuranta mahdollistikin virheiden
analysoinnin reaaliajassa ja mahtavat jälkipelit, kilpailu löytyy
kokonaisuudessaan
osoitteesta:
www.gpsseuranta.net.
Oltermannin hiihto on tapahtumana mittava, palkintojenjakotilaisuuteen osallistui lähes neljäsataa henkeä. Saatujen tietojen mukaan ensi vuonna kilpailu järjestetään Etelä-Savossa, vuonna 2020
Lapin Jääkäriprikaa-tissa ja vuonna 2021 on järjestelyvuoro Panssariprikaatilla, jolloin kilpailu on
mahdollisuus saada Keski-Suomen
maastoihin.
Teksti ja kuvat:
Perttu Hietanen
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HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
TIKKAKOSKEN KOULUTUSPAIKKA

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Ilmoittaudu kursseillemme osoiteessa www.mpk.fi

	
  
	
  
	
  

Vanhempi koulutuspäällikkö Riku Tenhunen, puh. 040 751 5233; riku.tenhunen@mpk.fi
Hallinnollinen koulutuspäällikkö Ilkka Kaapro, puh. 0400 409 265; ilkka.kaapro@mpk.fi
Koulutuspäällikkö Ahti Piikki, puh. 040 561 5774; ahti.piikki@mpk.fi

	
  
	
  
	
  
	
  

TIKKAKOSKEN KOULUTUSPAIKAN KURSSITARJONTA TAMMIKUU - HUHTIKUU 2018
Alla on osa Tikkakosken Koulutuspaikan kurssitarjottimesta. Parhaiten pääset tutustumaan kursseihin osoitteessa
www.mpk.fi - Koulutuskalenteri - Valitse yksikkö -kohdasta Tikkakoski - Hae. Nyt näet näkymässä
Tikkakosken koulutuspaikan 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.
Kyetäksesi ilmoittautumaan kurssille, Sinun on ensimmäisen kerran kirjauduttava MPK:n tietojärjestelmään ja luotava itsellesi käyttäjätunnukset.
Kursseille ilmoittatutuminen on mahdollista ainoastaan niille henkilöille, jotka ovat luoneet itselleen käyttäjätunnuksen.

MY

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

6.-8.4.2018

Virka-apukurssi

Tikkakoski

20.-22.4.2018

Aluevalvontaharjoitus (ALVA1)

Tikkakoski

V

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

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

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

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

4.5.5.2018
ASE 1
Tikkakoski
																
						
2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus
17.3.2018

MATI-JOHLA

Tikkakoski

17.3.2018

Taistelijan testiammunta

23.-25.3.2018

Jaak Kärnerin muistokilpailu

Viljandi, Viro

10.4.2018

TIKOPA suunnittelutilaisuus 2/18

Tikkakoski

20.-22.4.2018

Kouluttajakurssi (Koul 1)

Tikkakoski

20.-23.4.2018

Harjoituksen johto ja huoltokurssi

Tikkakoski

20.-22.4.2018

Intti tutuksi naisille, Ilmasotakoulu 2

Tikkakoski

21.-21.4.2018

3-kantakilpailu (pp-marssi, suunnistus, ammunta)

Tikkakoski

21.-21.4.2018

Komendantin Cuo 1/2018

Tikkakoski

21.-21.42018

Sisäisen- ja ulkoisen turvallisuuden muutos

Tikkakoski

27.-29.4.2018

Soduriproov 2018

Viljandi,Viro

16.-17.6.2018

Taistelijan testiammunta, kouluttajakurssi

Tikkakoski

1.-2.7.2018

Admiral Pitka Recon Challenge

Viljandi, Viro

6.-8.7.2018

SRTL 51. Sulkavan Suursoudut

Sulkava

20.-25.7.2018

Maakuntakomppanian JOTOS

Keski-Suomi

27.-28.7.2018

Keski-Suomen maanpuolustusjuhlan tukikurssi

Konnevesi

13.3.2018

Talvisodan päättymisen muistotilaisuus

Jyväskylä

17.-18.3.2018

SRTL Tukipuhelinpäivystäjät

Tikkakoski

17.-18.3.2018

Faitterit-soittokunnan soittokurssi

Tikkakoski

22.-26.3.2018

Opiskelijan turvakurssi

Jämsä

6.-7.4.2018

Kevätretki ”Mies kanssa”

Tikkakoski

7.4.2018

Järjestyksenvalvojan kertauskurssi

Tikkakoski

7.-15.4.2018

Järjestyksenvalvojan kurssi (2 viikonloppua)

Tikkakoski

20.-22.4.2018

MNL:n Arjen turvallisuus -kurssin kouluttajat

Tikkakoski

20.-22.4.2018

Arjen turvallisuus -kurssi

Tikkakoski

10.-11.5.2018

Arki turvalliseksi, Muurame

Muurame

Tikkakoski

3. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU)

www.savotta.fi
www.savottastore.fi

Puistojen ja arvokohteiden kalustaja
Kauppakatu 14 40100 Jyväskylä www.vitreo.fi

office@vitreo.fi
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OP Keski-Suomi on
keskisuomalaisia varten.
Tervetuloa meille!
Löydät meidät op.ﬁ/keski-suomi. OP Puhelinpalvelu
0100 0500 (ppm/mpm) ma-pe 8-22 ja la 10-16.

Keulink palvelee yrityksen
kaikissa vaiheissa

HIKOILE,
HYMYILE,
HULLAANNU!

Palveluksessasi: Jukka, Ritva ja Leila
eCenter (3. kerros)
Keskusaukio 3, 42700 KEURUU
www.keulink.fi

MAKUNAUTINTOJA

POLSKI KYLPYLÄSSÄ

monipuolinen ravintolamaailma

aina majoituksen yhteydessä

TANSSIT NELJÄNÄ ILTANA VIIKOSSA

LÄHELLÄ

sekä Apollo Barissa karaokea

vain 25 min. Jyväskylästä!

PEURUNKA.FI
PEURUNGANTIE 85, LAUKAA

Ota yhteyttä!
0400 342 915

Ajat muuttuvat. Helpommiksi.
Lataa tunnuslukusovellus puhelimeesi, niin avaimet pankkipalveluihin kulkevat kätevästi mukana kesän riennoissa.
Lue lisää nordea.fi/tunnuslukusovellus.
NORDEA.FI

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi

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

Palveleva automaatiokaupan ammattilainen

Puh. (014) 338 8900, www.hormel.fi, e-mail: hormel@hormel.fi

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

KOTIMAINEN

TJ-Katsastus.fi
Leppävesi

Hallaperäntie 8
p. 010 327 1350
avoinna:
ma - pe 9.00 - 17.00
la 10.00 -14.00

www.yrityskehitys.com

Jämsä

Pietiläntie 8
p. 010 327 1355
avoinna:
ma - pe 8.00 - 16.30

Muurame

Setäläntie 3C
p. 010 327 1357
avoinna:
ma - pe 9.00 - 18.00
la 10.00 -14.00

24/7 autopesu Muuramessa
MYÖS SUURTEN PAKETTIAUTOJEN PESUT
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Kun haluat painoapua tarvitset Grafitatua!
Kameravalvonta

Hälytyspalvelut

Palvelukeskus
Kiinteistön etäkäyttö

www.k2turvapalvelut.fi
010 524 8300 (8,4 snt/min)

Grafitatu Oy
Alasinkatu 1-3
40320 Jyväskylä

Call Center

Puh. 010 328 2880
tarjouspyynto@grafitatu.fi
www.grafitatu.fi

KAKKONEN-YHTIÖT

www.tietoakseli.fi

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

Kauppakatu 27 A 7, 40100 Jyväskylä
puhelin 050- 336 93 26/Asianajaja Elina Saari
sähköposti: asianajo@urtti.fi
kotisivut: www.urtti.fi
Palveluitamme:
Perhe- ja perintöoikeus, Ympäristöoikeus,
Asuminen ja rakentaminen, Maksukyvyttömyys

www.protacon.com

www.innohouse.fi
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yit.fi/asunnot

Uusi koti, hyvä sijainti.
Mukava elämä vakiona.
KOTEJA JÄRJELLÄ JA TUNTEELLA
YIT Asuntomyynti, Jyväskylä, Mia Hietala p. 050 539 3188,
Minna Rahkonen p. 050 390 1935, Johanna Tulla
p. 040 537 2730, yit.fi/asunnot

lustus. Maanpuolustustahtomme
on korkealla, mutta joka päivä on
tehtävä työtä sen eteen, että ansaitsemme paikkamme uudestaan.

Hienossa nuorisossa
voimavaramme

Evl Jukka Kentalan läksiäistilaisuuden runsaslukuinen kutsuvierasjoukko Norssilla Jyväskylässä.

Me muistamme ihmisen - arvokkaan ja kunniallisen
Everstiluutnanti Jukka Kentala KeuLink Oy:n toimitusjohtajaksi
Jyväskylän
Normaalikoululle
26.1. kokoontui iso joukko ihmisiä
todistamaan hetkeä, johon päättyi
evl Jukka Kentalan kolmen vuoden
mittainen ajanjakso Keski-Suomen
aluetoimiston päällikkönä. Samassa yhteydessä hänen seuraajansa
evl Teijo Oksanen esittäytyi ja oli
jo toivottamassa Kentalaa tervetulleeksi kertausharjoituksiin. Tässä vaiheessa on hyvä kerrata Juk-

ka Kentalan monissa tilaisuuksissa
korostamia asioita.

Yleinen
asevelvollisuus - paras
kynnysasejärjestelmä
Yksi tärkeimmistä evl Jukka
Kentalan välittämästä sanomasta
on ollut yleisen asevelvollisuuden

puolustaminen maailman parhaana kynnysasejärjestelmänä. Tämä
ei ole pelkästään meidän suomalaisten huulilla. Euroopan ytimessä
ajatellaan parasta aikaa Suomesta
todella viisaana maana kun se on
säilyttänyt yleisen asevelvollisuuden puolustuksensa selkärankana.
Meitä arvostetaan aina NATOA
myöten maana, jolla on halu ja tahto hoitaa itse oman tonttinsa puo-

Meillä on maassamme valtavan
hieno nuoriso. He kuitenkin tarvitsevat meitä aikuisia tuekseen. Meidän on oltava heitä varten. ”Emme
ole perineet maatamme vanhemmiltamme - olemme lainanneet sen
lapsiltamme!”

Veteraanien perintö
Muistetaan sotiemme veteraanit! Muistetaan mitä sodissamme
tapahtui! Meidän maata ei vuosien 1939-1944 aikana miehitetty. Sodan kokenut sukupolvi toimi maamme jälleenrakentajana.
Heidän ansiostaan meillä on yksi
maailman parhaista maista asua ja
elää. Tulevien sukupolvien on saatava tietää, miten kalliilla hinnalla
tämä hyvinvointimme on meille aikanaan lunastettu ja säilytetty.

Vapaaehtoisen
maanpuolustusväen vilpitön kiitos!
Jukka Kentala on ollut aluetoimiston päällikkönä ihmisten johtaja joka solullaan.
Hänen omasta sydämestään lähtenyt tehtävään omistautumisen intensiteetti jää
vahvana piirtona maakuntamme vapaaehtoisen maanpuolustuksen kenttään unohtumattomana tekona.
Päätoimittaja Tapio Paappanen

Teksti ja kuvat:
Tapio Paappanen
Maakuntajoukkojen kiitos!
Mika Pakkanen (vas.), evl Jukka Kentala ja Perttu Hietanen.

JYU. Since 1863.

Hakuaika 14.-28.3.2018

IT. Kaikkialla.
Informaatioteknologia pitää maailman liikkeessä. Sitä on kaikkialla arjessamme läpinäkyvänä älykkyytenä, joka tarvitsee tekijänsä - ehkä juuri
Sinut. Tiedekunnassamme voit opiskella pääaineena kognitiotiedettä,
kyberturvallisuutta, tietojärjestelmätiedettä tai tietotekniikkaa. Lisämaustetta opintoihisi voit valita yliopistomme yli sadan oppiaineen tarjonnasta.
Voit hakea opiskelijaksemme ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon perusteella sekä suoraan maisterikoulutukseen alemman korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Meillä
voit suorittaa kauppatieteiden ja filosofian maisterin tutkintoja sekä vastaavia kandidaatin tutkintoja. Voit suorittaa opintoja myös ilman tutkintotavoitetta avoimena yliopisto-opiskeluna ja täydennyskoulutuksena.
Lisätietoja saat osoitteesta www.jyu.fi/it.

Veteraanit kunniavieraina.

Lukuisat järjestöt kiittivät kolmesta hyvästä vuodesta.

Sari ja Jukka Kentala.

Naisten Valmiusliiton Keski-Suomen
alueneuvottelukunnan puheenjohtaja vaihtui
Teksti: Kaija Koponen

Kuva: Kaarina Suhonen

Hae opiskelijaksemme - ryhdy tulevaisuuden tekijäksi!

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA
Uusi puheenjohtaja Helena Harska oikealla.

Helena Harska otti tämän vuoden alusta vastaan
Naisten Valmiusliiton Keski-Suomen alueneuvottelukunnan puheenjohtajuuden.
Tehtävästä luopuva Kaija
Koponen luotsasi yhdistystä yhdeksän vuotta.
Keski-Suomen alueneuvottelukunnan toimijoiden
koulutusiltapäivä pidettiin
24.2.2018 Veteraanitalolla
Jyväskylässä. Liiton pääsihteeri Kaarina Suhonen

kertoi ajankohtaisista asioista ja kertasi johtokuntatyöskentelyyn
liittyviä
tärkeitä kulmakiviä. Koulutuspäivän aikana perehdyttiin Naisten Valmiusliiton tavoitteisiin, yhteistyökumppaneihin, toimintakenttään sekä erityisesti liiton alueelliseen toimintaan.
Mukana oli sekä uusia johtokunnan jäseniä että jo pitempään mukana olleita.

