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1. Yleistä 
Vuosi 2019 oli vuonna 5.2.1959 perustetun piirin 60. toimintavuosi. 
Piiri oli esillä ja osallistui: 

- Keski-Suomen aluetoimiston maanpuolustusiltoihin 
- järjesti piirin kevätkokouksen 26.3. 
- oli järjestämässä RESUL:n perinneaseiden SM-kilpailua 18.-19.5. 
  Keuruun Ampumaurheilukeskuksessa 
- Wilma-markkinoilla Viitasaarella 30.6. 
- Korpilahden Palvipäivillä 12.-13.7. 
- nuorten reserviläisten ampumataitopäivässä Viitasaarella 14.7. 
- Uuraisten toripäivillä 27.7. 
- Kivijärvellä 28.7. 
- Keski-Suomen maanpuolustusjuhlaan Saarijärvellä 10.8. 
- perinneviikonloppuun Laukaan Tupaswillassa 23.-25.8. 
- järjesti 60-vuotisjuhlan 21.9. Tikkakoskella 
- järjesti piirin syyskokouksen 8.10. 

 
Piiri toteutti toimintaansa hyvässä yhteistyössä veljespiirin Keski-Suomen 
Reserviupseeripiirin, muiden maanpuolustus- ja veteraanijärjestöjen sekä 
Keski-Suomen Aluetoimiston kanssa, josta evl Teijo Oksanen siirtyi reserviin 
1.10. ja uutena päällikkönä aloitti evl Yrjö Lehtonen.  

 
2. Jäsenistö ja hallinto 

Piirissä oli toimintavuoden päättyessä 19 jäsenyhdistystä ja yksi 
maanpuolustuskilta. Uuraisten reserviläiset lopetti toimintansa alkusyksyllä ja 
valtaosa sen jäsenistä siirtyi Äänekosken reserviläisiin. Jäsenyhdistyksistä 
vajaa puolet hoitaa velvoitteensa hyvin. Vuoden 2019 toiminnasta piirin lisäksi 
11 jäsenyhdistystä laati ja palautti toimintalomakkeen Reserviläisliittoon.  
 
31.12.2019 piirissä oli maksaneita jäseniä 1957. Vuonna 2018 jäseniä oli 
1935. Reserviläisliitossa oli vuoden 2019 lopussa maksaneita jäseniä 38 162. 
Keski-Suomen reserviläispiirin jäsenmäärä on nyt kääntynyt hieman nousuun. 
Erilaisia toimenpiteitä uusien jäsenien hankkimiseksi on kuitenkin jatkuvasti 
kehitettävä. 
 
Toimintavuoden piirihallitus: 
Puheenjohtaja  Perttu Hietanen Korpilahti 
Varapuheenjohtaja Panu Moilanen Jyväskylä 
Varapuheenjohtaja Panu Heikkinen Laukaa  
 



	  
	  
	  
	  
	  

	  

Muut jäsenet:  
Pertti Salminen    Jyväskylä 
Jami Siukola        “ 
Alpo Vilenius     Jämsä 
Isto Vaheri        ” 
Tero Häkkkinen    K-S Sotilaspoliisikilta ry 
Hannu Kivi-Mannila    Keuruu 
Jouko Hyppönen    Konnevesi 
Olli Manninen     Tikkakoski 
Markku Liuski         ” 
Pertti Ruuska     Viitasaari 
Markku Wickstrand    Äänekoski  
 
Piirihallitus kokoontui viisi kertaa:  11.12.2018, 5.3.2019, 14.5.2019,    
24.9.2019, ja 10.12.2019. Toiminnanjohtajan tehtävää on hoitanut Tapio 
Paappanen. Piirin taloudenhoitajana on toiminut Harri Jaakkola. Keski-
Suomen Maanpuolustaja-lehden päätoimittajana on toiminut Tapio 
Paappanen. 

  
3. Luottamustehtävät ja edustukset 

Reserviläisliiton hallitus:   Jouko Hyppönen 
Viro-toiminnan yhteyshenkilöt:  Aarne Markko,  
K-S Maanpuolustussäätiön hallitus: Hannu Kivi-Mannila 
K-S Maanpuolustussäätiön 
hallintoneuvosto:     Perttu Hietanen 
RESUL:n liittokokousedustaja:   Perttu Hietanen 
RESUL:n hallitus:    Jouko Hyppönen 

 
4. Piirin kokoukset  

Piirin kevätkokous pidettiin 26.3. ja syyskokous 8.10. kokouskeskus Falcossa 
Tikkakoskella.  

 
5. Ampumataidon kehittäminen 

Piiri on pitänyt yhteyttä Viitasaaren ampumaradan toimijoihin ja Keuruun 
ampumaurheilukeskuksen vastuuhenkilöihin. Yksittäisiä ampumaurheiluun 
tutustumistilaisuuksia on piirin alueella järjestetty kesäaikana viikottain. 
 

6. Yhteistoiminta 
Piirin jäsenyhdistyksien jäseniä osallistui MPK ry:n kursseille kouluttajina sekä 
kurssilaisina. Piiri osallistui 13.3. Jyväskylässä Talvisodan päättymispäivän ja 



	  
	  
	  
	  
	  

	  

puolustusvoimien lippujuhlan päivän tilaisuuksiin 4.6. Multialla, 
maanpuolustusjuhlaan Saarijärvellä 10.8., reserviläisten ylentämistilaisuuteen 
5.12. Jyväskylässä. 
 
Itsenäisyyspäivän tai Jouluaaton kunniavartiot toteutuivat lähes jokaisella piirin 
paikkakunnalla. 
 
Piirin joukkue osallistui 6.- 7.3 Puolustusvoimien järjestämään Oltermannin 
hiihtoon Savonlinnassa sekä RESUL:n syysjotokseen 27.-29.9. Mikkelissä. 
 
 

7. Katsaukset päätapahtumiin 
 
7.1 
RESUL:n perinneaseiden SM Keuruulla18-19.5. 
 

      
Palkintomitalit ja tuloksia kirjattiin muistiin.   Kilpailun suojelija evl Teijo Oksanen. 

Pystykorvat, Parabellumit ja Lahti-pistoolit syöksivät tulta erinomaisessa 
säässä Keuruun Ampumaurheilukeskuksessa kun Reserviläisurheiluliiton 
perinneaseilla kamppailtiin SM-titteleistä. Kilpailijoita oli 135 ja 
kilpailusuorituksia kertyi hieman yli 500. Tarkkuus oli kohdallaan, sillä 
kilpailussa tehtiin uusia Suomen ennätyksiä kaiken kaikkiaan kuusi. 
Ennätysten lisäksi nähtiin monia hyviä ja onnistuneita ampumasuorituksia. 
Myös joitakin pettymyksiäkin koettiin, kun muutamat vanhat Lahti-pistoolit 
anoivat työsopimuksensa irti kesken kilpailun.  

Perinneasekilpailu on erinomainen tapa yhdistää sotiemme veteraanien 
perintöä, historiaa ja urheiluammuntaa. Tällä kertaa toinen kilpailupäivä sattui 
olemaan kaatuneiden muistopäivä. Keski-Suomi tunnetaan myös useampien 
kivääriammunnan maailmanmestareiden maakuntana, joista viimeisin on 
keuruulainen Jukka Salonen, joka Italiassa vuonna 1994 saavutti 



	  
	  
	  
	  
	  

	  

vakiokivääriammunnan MM:n. Perinneaseiden paukkeen myötä tehtiin 
kunniaa aiempien takavuosien mestareille ampumalla vanhoilla aseilla 
tarkasti. 

 

    
Pystykorva.     Parabellum. 
 
7.2 
Alueellinen maanpuolustusjuhla Saarijärvi 10.8. 

Maakuntamme 31. alueellinen maanpuolustusjuhla järjestettiin 10.8. 
Saarijärvellä. Ilmasotakoulun saapumiserän 2/19 saapumiserän alokkaiden 
sotilasvala- ja vakuutustilaisuus järjestettiin juhlan osana. Reservipiirit 
muodostivat lippulinnat veteraanijärjestöjen ja maapuolustusjärjestöjen lipuille. 
Piirin jäseniä osallistui tapahtumaan noin 60.  

 

                   
Valaparaatin katselmus.                Saarijärven kaupungin seppele. 

Reservipiirien tiedotustoimikunnan vuosittain jaettava Majurin mediamalja-
palkinto luovutettiin sanomalehti Keskisuomalaisen toimittaja Rai Suihkoselle. 
 



	  
	  
	  
	  
	  

	  

7.3 
Perinneviikonloppu Laukaan Tupaswillassa 23. – 25.8. 
  
Perjantaina Vihtavuori-Laukaa alueen 350 koululaista saivat tuntuman 
reserviläisten toimintaan, vanhempien ”setien” ja ”tätien” opastamana 
pärekaton tekemiseen, villalankojen värjäämiseen tai tervan polttamiseen.  
 
Perinteiseen tapaan viikonloppu piti sisällään asioita, jotka aiempina vuosina 
ovat tulleet tutuiksi. Erilaiset vanhat ajoneuvot entisöijineen kohtasivat 
viikonlopun aikana. Vapaaehtoisen maanpuolustuskentän toimijat pitivät omaa 
osastoaan lähellä Autojoukkojen killan ja Tourulan Kivääritehtaan perilliset 
ry:n osastojen tuntumassa. Ekoasepisteellä oli koko ajan jonoa.  
 

 
Reservipiirien osasto Laukaan Tupaswillassa 2019. 
 

       
Kalevi Lahtonen (oik.) voitti tietokilpailun.         Fergusonit ojennuksessa. 
Hannu Kivi-Mannila ja Matti Kanko luovuttivat 
palkintopuukon Lahtoselle. 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	  
	  

	  

7.4. 
Piirin 60-vuotisjuhla Tikkakoskella 
 

 
Marsalkka yllätti. Illan juonsi Katri Tynkkynen. 
 
Keski-Suomen reserviläispiiri täytti 60-vuotta helmikuussa 2019.  
 
60-vuotisjuhlaa vietettiin 21.9.2019 Tikkakoskella kokouskeskus Falcossa noin 
80:n jäsenen ja kutsuvieraan voimin.  
 
Juhlapuhujana oli K-S Aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Teijo Oksanen 
ja tilaisuuden juontajana toimi Katri Tynkkynen.  
 
Tilaisuuteen osallistuivat myös virolaiset Sakala Malevin edustajat Rein Kikas 
sekä Silver Mäe.  
 
Tilaisuudessa esiintyivät Mannerheim (Timo Närhinsalo) sekä rajavääpeli 
Eljas Mikkola (Perttu Hietanen).  
 
Musiikista vastasi Korsuorkesterista Ami Varjotie ja Kalevi Hautamäki soittaen 
sota-ajan musiikkia.  
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	  
	  

	  

Huomionosoitukset juhlassa: 
 

  
Reserviläisliiton	  pronssinen	  ansiomitali.	  Juha	  Vimpari	  (vas.),	  Outi	  Valkonen,	  Seija	  Puumalainen,	  Päivi	  
Martikainen,	  Timo	  Kuitunen,	  Eila	  Keinonen	  ja	  Perttu	  Hietanen.	  	  
Reserviläisliton	  puheenjohtaja	  Ilpo	  Pohjola	  (oik.).	  
 

8.  Piirien yhteinen työvaliokunta 
Työvaliokunnan puheenjohtajuus oli kuluneena vuonna reserviupseeripiirin 
vastuulla. Piiriä työvaliokunnassa ovat edustaneet puheenjohtajisto ja 
toiminnanjohtaja sekä piirilehden päätoimittaja ja taloudenhoitaja.  
Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. 

 
9.  Ampumatoimikunta 

Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Jami Siukola. Ampumatoimikunnan 
tehtävänä on laatia alueellinen kilpailukalenteri ja koordinoida piirin alueella 
järjestettäviä ampumaurheilutapahtumia. Toimikunta kokosi edustajat 
RESUL:n ja RESL:n ampumamestaruuskilpailuihin.  
 

10.  Kenttäkelpoisuustoimikunta 
Puheenjohtajana on toiminut Henri Saari. Toimikunnan ydintehtävänä on 
molempien piirien reserviläisten kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen ja 
parantaminen, kk-tilaisuuksien järjestäminen ja kk-tietojen kerääminen kaikilta 
kenttäkelpoisuuden alueilta. Vuoden lopulla toimikunta järjestäytyi uudestaan 
ja tarkemmin siitä on kerrottu toimikunnan omassa toimintakertomuksessa. 
 



	  
	  
	  
	  
	  

	  

11.  Veteraani- ja perinnetoimikunta 
Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Pertti Rahikainen. 
Sotahistoriallinen matka suuntautui Karjalan kannakselle teemalla kesä 1944 
oppaana toiminnanjohtaja Tapio Paappanen. 

 

            
TK-‐kuvaaja	  Osvald	  Hedenströmin	  SA-‐kuva:	  Suomalaiset	  sotilaat	  ohittavat	  panssarinyrkit	  	  
olalla	  tuhotun	  T-‐34	  -‐panssarin.	  Kuva	  on	  otettu	  muistomerkin	  kohdalla	  30.6.1944.	  	  
Saksalainen	  rynnäkkötykki	  tuhosi	  kyseisen	  vaunun.	  
Venäläiset	  ovat	  pystyttäneet	  muistomerkin	  T-‐34	  -‐vaunun	  n:o	  450	  tuhoutumispaikalle.	  	  

 
 
12. Tiedotustoimikunta 

 
Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Panu Moilanen Jyväskylän Seudun 
Reserviläiset ry:stä. Toimikunta on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa 
ennen piirilehden painoon lähettämistä. Siinä tilaisuudessa on esitelty 
piirilehden sisältöä ja tarpeen mukaan siihen on voitu tehdä muutoksia. 
 
Toimikunnan päätehtävä on toimia piirilehden toimitusneuvostona ja kehittää 
piirien verkkoviestintää piirien verkkosivuston ja facebookin toimiessa 
työkaluina. 
 

13. Keski-Suomen Maanpuolustaja-lehti ja verkkosivut 
 
Piirilehti Keski-Suomen Maanpuolustaja ilmestyi neljä kertaa ja kyseessä oli 
lehden 36. vuosikerta. Lehden päätoimittajana toimi Tapio Paappanen. 
Ilmoitushankinta Veijo Monosen toteuttamana on onnistunut hyvin.  
 
Piirilehteen on toimintavuoden aikana ollut tarjolla hyvin materiaalia.  
Keski-Suomen Maanpuolustaja-lehden ilmestyneistä numeroista on laadittu 
piirien verkkosivuille pdf-tiedostot. Jokaisen ilmestyneen lehden numeron on 
voinut lukea sähköisesti issuu.com –palvelusta.  



	  
	  
	  
	  
	  

	  

Piirien yhteinen verkkosivusto on osoitteessa www.ksrespiirit.fi. Sieltä on ollut 
luettavissa piirin toimintakalenteri ja jäsenyhdistyksillä on ollut mahdollisuus 
sijoittaa kalenteriin omia tapahtumiaan. Kalenteria on käytetty hyvin vähän, 
joten jatkossa siihen piirin täytyy kiinnittää enemmän huomiota.  
 
Verkkotoimitajan tehtävässä on toiminut Juha Hyvärinen. 
 
 

14. Viro-toiminta 
Sakala Malevan edustajia osallistui reserviläispiirin kutsusta Keski-Suomen 
Reserviläispiirin 60-vuotisjuhlaan. Piirin edustajia osallistui Viljandissa eri 
tapahtumiin. 

 
15. Talous    

Tilinpäätös 31.12.2019 on toimintakertomuksen liitteenä 1. 
 
16.  Palkitsemiset ja huomionosoitukset  

 
Vuoden yhdistys 2019 - Tikkakosken reserviläiset ry 
 
Vuoden reserviläinen 2019 - Juha Vimpari 
 
Vuoden ampuja 2019 - Jari Lehtinen 
 
Vuoden urheilija 2019 - Pioneerijotos-joukkue 
Pertti	  Salminen,	  Mika	  Pakkanen,	  Kimmo	  Kaipia,	  Jesse	  Väisänen	  
 
Vuoden työmyyrä 2019 - Viitasaarelta 
Antti	  Liimatainen,	  Reijo	  Argillander,	  Seppo	  Strandtman,	  Pekka	  Kinnunen	  
 
Reserviläisliiton ansiomitalit 6.12.2019: 
 
Ansioristi 
Aarre Karja 
	  
Kultainen ansiomitali 
Riku	  Tenhunen	   	  
Timo	  Kaijanmäki	   	  
Timo	  Virkola	  

	   	  
 



	  
	  
	  
	  
	  

	  

Hopeinen ansiomitali 
Raimo	  Harjunen	   	  
Panu	  Heikkinen	   	  
Risto	  Kaiponen	   	  
Seppo	  Spets	   	  
 
Pronssinen ansiomitali 
Jouni	  Hänninen	  
Eila	  Keinonen	  
Salme	  Maukonen	   	  
Pirkko	  Mehto	  
Perttu	  Hietanen	  
	  
Reserviupseeriliiton	  kultainen	  ansiomitali	  
Tapio	  Paappanen	  
	  
Reserviläisurheiluliiton ansiomitalit 
Hopeinen	  ansiomitali	  
Teuvo	  Honkamäki	  
Tapio	  Paappanen	   	  
	  
Veteraanivastuun	  hopeinen	  ansioristi	  
Jukka	  Seppälä	  

	  
Jalkaväen	  ansioristi	  
Veli-‐Pekka	  Poikolainen	  

	  
Sotilaspoikien	  Perinneliiton	  ansiomitali	  
Riku	  Tenhunen	   	  
 
Puheenjohtaja   Perttu Hietanen   

      Perttu Hietanen 
 

Toiminnanjohtaja  Tapio Paappanen 

     Tapio Paappanen 
 

 
LIITTEET 

Tase ja tuloslaskelma 2019 
Toimikuntien toimintakertomukset vuodelta 2019: 
- Ampumatoimikunta  
- Kenttäkelpoisuustoimikunta 
- Tiedotustoimikunta 
- Veteraani- ja perinnetoimikunta 



	  
	  
	  
	  
	  

	  

LIITE 1 
TASE JA TULOSLASKELMA 31.12.2019  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 

 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	  
	  

	  

LIITE 2 
AMPUMATOIMIKUNNAN	  TOIMINTAKERTOMUS	  2019	  

Ampumatoimikunnan	  kokoonpano:	  

Puheenjohtaja:	  Jami	  Siukola,	  Jyväskylän	  Seudun	  Reserviläiset	  ry	  
Jäsenet:	  	  
Teuvo	  Honkamäki,	  Haapamäen	  Seudun	  Reserviläiset	  ry	  
Aarre	  Karja,	  Haapamäen	  Seudun	  Reserviläiset	  ry	  	  
Kari	  Laitinen,	  Jyväskylän	  Seudun	  Reserviläiset	  ry	  	  
Juha	  Dahlman,	  Ääneseudun	  Reserviläiset	  ry	  	  
Oskari	  Kettinen,	  Jyväskylän	  Reserviupseerit	  ry	  	  
Antti	  Liimatainen,	  Viitasaaren	  reserviläiset	  	  
	  
Toimikunnan	  toiminta	  2019	  
Ampumatoimikunnan	  pääasiallisena	  tehtävänä	  vuonna	  2019	  oli	  vakiintuneen	  käytännön	  
mukaisesti	  valtakunnallisten	  ampumamestaruuskilpailujen	  ilmoittautumisten	  hoitaminen	  
piirien	  ampujien	  osalta,	  piirin	  kilpailukalenterin	  laatiminen	  ja	  kilpailuista	  tiedottaminen	  K-‐S	  
piirien	  internetsivuilla.	  	  
	  
Ampumatoimikunta	  kokoontui	  yhden	  kerran	  kasvokkain,	  muutoin	  asioita	  on	  hoidettu	  
sähköpostein	  ja	  puhelimien	  välityksellä.	  Ampumatoimikunta	  pyrki	  järjestämään	  SM-‐
kilpailuiden	  edellä	  vastaavan	  kilpailun	  joko	  harjoitus	  -‐	  tai	  PM-‐kilpailuna.	  
Ampumatoimikunta	  myönsi	  tukea	  maakunnallisille	  ampumatapahtumille,	  mukaan	  lukien	  
harjoitus-‐	  ja	  kilpailutoiminta.	  Tukea	  paikallisten	  ampumakilpailujen	  ja	  muiden	  
ampumatapahtumien	  järjestämiseksi	  haettiin	  toimintavuoden	  aikana	  varsin	  maltillisesti.	  
Uusista	  tukimuodoista	  tiedottamista	  onkin	  syytä	  jatkaa,	  ja	  samalla	  tulee	  seurata	  
toimikunnan	  todellisia	  toimintamenoja	  ja	  niiden	  kohdentumista.	  	  
	  
Keski-‐Suomen	  Reservipiirien	  menestys	  valtakunnallisissa	  ampumakilpailuissa	  vuonna	  
2019	  
Keski-‐Suomen	  Reservipiirien	  jäseniä	  osallistui	  vuonna	  2019	  RES:n,	  RUL:n	  ja	  RESUL:n	  
valtakunnallisiin	  kilpailuihin,	  menestyen	  niissä	  hyvin.	  Alla	  on	  listattu	  tuloksia	  RESUL:n	  
kilpailuista:	  	  

	  
SRA	  	   	  	  	  
1.	  Jarkko	  Laukia	  
3.	  joukkue	  Jarkko	  Laukia,	  Petri	  Miinalainen,	  Kai	  Porras,	  Antti	  Kokkonen	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  

300m	  kivääri	  30ls	  makuu	   	  	  	  
2.	  Jari	  Lehtinen	  H50	   	  	  	  
2.	  joukkue	  Jukka	  Salila,	  Jari	  Lehtinen,	  Aimo	  Piispanen	  H50	  
	  
300m	  kivääri	  3x20ls	  
2.	  Jari	  Lehtinen	  H50	   	  	  	  
2.	  Joukkue	  Jari	  Lehtinen,	  Aimo	  Piispanen,	  Jukka	  Salila	  H50	  
	  
Perinneaseet	  	  
Perinnekivääri	  150m	  
2.	  Liimatainen	  Antti	  H	  
2.	  Harju	  Tapio	  H70	   	  	  	  
3.	  joukkue	  Hänninen	  Vesa,	  Rauno	  Stranius,	  Karala	  Mika	  H50	  
	  
Perinnekivääri	  150m	  kenttä	  
1.	  Harju	  Tapio	  H70	   	  	  	  
2.	  joukkue	  Hänninen	  Vesa,	  Rauno	  Stranius,	  Karala	  Mika	  H50	  
	  
Perinnekivääri	  300m	  
2.	  joukkue	  Hänninen	  Vesa,	  Rauno	  Stranius,	  Karala	  Mika	  H50	  
	  
Perinnepistooli	  25m	  koulu	   	  	  
3.	  joukkue	  Paappanen	  Tapio,	  Ranta	  Raimo,	  Harju	  Tapio	  H50	  	  
	  
Perinnepistooli	  25m	  kuvio	   	  	  	  
1.	  Ranta	  Raimo	  H70	  
	  
	  Perinnepistooli	  50m	  30	  ls	  
2.	  Karala	  Mika	  H50	  
2.	  joukkue	  Hänninen	  Vesa,	  Rauno	  Stranius,	  Karala	  Mika	  H50	  
	  
Reservin	  ampumamestaruuskilpailut	   	  	  	  
50m	  Kivääri	  60	  ls,	  makuu	  
1.	  Jari	  Lehtinen	  H50	  
1.	  Juhani	  Ahola	  H80	  
1.	  joukkue	  Jari	  Lehtinen,	  Jukka	  Salila,	  Veijo	  Sivula	  H50	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  

50m	  Kivääri	  3x20	  ls	  
2.	  Jari	  Lehtinen	  H50	  
3.	  joukkue	  Jari	  Lehtinen,	  Jukka	  Salila,	  Aimo	  Piispanen	  H50	  
	  
Kenttäammunta	  
3.	  joukkue	  Jari	  Lehtinen,	  Jukka	  Salila	  H	  
Itselataava	  kenttäammunta	  
3.	  Vesa	  Arpiainen	  H	  
	  
25m	  pienoispistooli	  60ls	  
3.	  Tarja	  Sorri	  D50	  
1.	  Sirkka	  Ylistö	  D70	  
1.	  Teemu	  Lahti	  H	  
1.	  Hannu	  Räsänen	  H50	  
2.	  Antti	  Weijo	  H75	  
1.	  joukkue	  Teemu	  Lahti,	  Hannu	  Räsänen,	  Vesa	  Kemppi	  H	  
Pienoispistooli	  pika-‐ammunta	  3x20ls	  
1.	  Tarja	  Sorri	  D	  
1.	  Sirkka	  Ylistö	  D70	  
1.	  Teemu	  Lahti	  H	  
1.	  Hannu	  Räsänen	  H50	  
2.	  Risto	  Marjanen	  H75	  
3.	  Olavi	  Ylistö	  H75	  
1.	  joukkue	  Teemu	  Lahti,	  Hannu	  Räsänen,	  Vesa	  Kemppi	  H	  
Isopistooli	  
1.	  Teemu	  Lahti	  H	  
1.	  joukkue	  Teemu	  Lahti,	  Hannu	  Räsänen,	  Vesa	  Kemppi	  H	  
Ilma-‐aseet	   	  	  	  
10m	  ilmapistooli	  40ls	  	  
2.	  Tuukka	  Eskola	  H50	  
1.	  Juhani	  Öhman	  H70	  
3.	  Antti	  Weijo	  H75	  
3.	  joukkue	  Tuukka	  Eskola,	  Hannu	  Räsänen,	  Juhani	  Öhman	  H50	  
10m	  ilmakivääri	  40ls	  
1.	  Jari	  Lehtinen	  H50	  
3.	  joukkue	  Jari	  Lehtinen,	  Jukka	  Salila,	  Kalle	  Hämäläinen	  H50	  
	  
Tarkemmat	  tulokset	  löytyvät	  RESUL:n	  verkkosivulta.	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  

LIITE 3 
 
KENTTÄKELPOISUUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 

Kenttäkelpoisuustoimikuntaan (2019) kuuluivat Henri Saari (pj), Perttu Hietanen 
(siht), Kimmo Kaipia, Saku Liehu, Markku Vikstrand, Toni Repo, Mika Marin, Jere 
Luostarinen, Markku Riipinen ja Jouko Hyppönen.  
 
Toimikunta järjesti koe mielessä kolme kuntotestausta: Uintitesti toukokuussa, 
lihaskuntotesti kesäkuussa ja Cooper testi elokuussa. Testitilaisuuksiin osallistui 
vain kourallinen reserviläisiä. 
Sotilaspartiokilpailut ja jotokset 
 
Keski-Suomen reservipiirien edustajia osallistui sekä joukkueena että yksittäin eri 
kilpailuihin ja jotostapahtumiin. Joukkueena osallistuttiin seuraaviin tapahtumiin 
(suluissa tapahtuman koordinoinut toimikunnan jäsen): 
Maaliskuu 
- Oltermannin hiihto, 15 hengen joukkue,  9. sija 
Heinäkuu 
- Smarden – Pioneerijotos, 4 hengen joukkue 
Elokuu 
- Kesäyön marssi Jyväskylä, n. 20 hengen joukkue  
Syyskuu 
- Päämajajotos, Resulin syysjotos, 2 joukkuetta 

 
Kuntotestit 
Toukokuu 
- Kenttäkelpoisuus uintitesti, osallistui 5 hlöä 
Kesäkuu 
- Kenttäkelpoisuus Cooper, osallistui 2 hlöä 
Elokuu 
- Kenttäkelpoisuus lihaskuntotesti, ei osallistujia 
 
Reserviläisurheiluliiton SM kilpailut 2019 
Keski-Suomen reservipiirien edustajia osallistui seuraaviin RESUL:n Suomen 
mestaruustason kilpailutapahtumiin: 
 
Helmikuu 
- Ampumahiihto SM, Imatra  
 



	  
	  
	  
	  
	  

	  

Huhtikuu 
- Pistooliampumahiihto SM, Keuruu 
 
Keski-Suomen reservipiirien mestaruuskilpailut 
Piirin alueella järjestettiin seuraavat piiritason mestaruuskilpailut: 
 
Maaliskuu 
  2.3. Pistooliampumahiihto, Kuikka  
10.3. Ampumahiihto, Kuikka 
Toukokuu 
23.5. Ampumasuunnistus, Saarikas 
Elokuu 
13.8. Pistooliampumajuoksu, Paukkula 
Syysku 
7.9. Ampumajuoksu, Kuikka  
 
Osallistuminen muihin kilpailutapahtumiin 
 
Reserviläisurheiluliiton ja piirin omien kilpailutapahtumien lisäksi yksittäisiä piirin 
jäseniä osallistui ampumahiihdon SM-kilpailuihin, veteraanien SM- ja MM-ampuma-
hiihtokilpailuihin, SM-ampumajuoksuihin, SM-ampumasuunnistuksiin sekä rulla-
ampumahiihtoihin. 
 
Osallistuminen muihin jotoksiin 
Piirin jäseniä osallistui myös Nijmegenin sotilasmarssiin, Etelä-Karjalan 
sotilasmarssiin sekä useisiin muihin jotostapahtumiin vuoden aikana.  
 
Puolustusvoimien Aluetoimisto osallistui useiden partiokilpailuiden tukemiseen joko 
PV VEH- tai KH-harjoituksina. Lisäksi MPK:n Keski-Suomen Tikkakosken 
koulutuspaikka järjesti mm. Kesäyönmarssi -tapahtuman ja tuki muita 
kenttäkelpoisuustapahtumia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	  
	  

	  

LIITE 4 
 
TIEDOTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2019 

Tiedotustoimikunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää piirien julkaisu- ja 
tiedotustoimintaa piirilehdessä Keski-Suomen Maanpuolustajassa, 
verkkosivuilla www.ksmaanpuolustaja.fi ja Facebookissa. Vuonna 2018 
toimikuntaan kuuluivat Panu Moilanen puheenjohtajana, jäseninä piirilehden 
päätoimittaja Tapio Paappanen, verkkotoimittaja Juha Hyvärinen, Eila 
Keinonen, Eeva-Kaisa Rouhiainen, Ilona Lapinkylä ja Perttu Hietanen.  

Toimikunta kokoontui neljä kertaa. 

Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehtiMaaliskuu 2019 38. vuosikerta

Keski-Suomen

Maanpuolustaja

NVPDDQSXROXVWDMD�À

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry 

KEVÄTKOKOUS

tiistaina 26.3.2019 klo 18.30 kokouskeskus Falcossa 
Tikkakoskella. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Tervehdyssanat ja kahvitarjoilu klo 18.15 alkaen.
Huom! Virallisilla kokousedustajilla on oltava 
yhdistyksensä valtakirja. Muilla läsnä olevilla on 
puheoikeus. Piirihallitus

Keski-Suomen Reserviläispiiri ry 

KEVÄTKOKOUS

tiistaina 26.3.2019 klo 18.30 kokouskeskus
Falcossa Tikkakoskella. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Tervehdyssanat ja kahvitarjoilu klo 18.15 alkaen.
Huom! Virallisilla kokousedustajilla on oltava 
yhdistyksensä valtakirja. Muilla läsnä olevilla on 
puheoikeus. Piirihallitus

Oltermannin hiihto 74. kerran Tanhuvaarassa s.10

Oltermannin hiihdon lähtö 6.3.2019.

Tarina lentäjä Väinö Mikkolasta s.9. Maavoimien vuosipäiväkonsertti s.5.

Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehtiKesäkuu 2019 38. vuosikerta

Keski-Suomen

Maanpuolustaja

NVPDDQSXROXVWDMD�À

Saarijärvi kutsuu Maanpuolustusjuhlaan 10.8.2019

Viron vapaussodasta 100 vuotta. 

Kuvassa Pietari I:n tori talvella vuonna 1919 Tallinnassa.    Sivu 8.

RESUL:n perinneaseiden SM-kilpailu Keuruulla 18.-19.5.   Sivu 6. Kaksi uuttaa laattaa Tauno Kinnusen Kenraalinkiveen.      Sivu 16.

Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehtiSyyskuu 2019 38. vuosikerta

Keski-Suomen

Maanpuolustaja

NVPDDQSXROXVWDMD�À

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry 

SYYSKOKOUS
tiistaina 8.10.2019 klo 18.30 kokouskeskuksessa 
Tikkakoskella. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kahvitarjoilu klo 18.00 alkaen.
Piirihallitus

Keski-Suomen Reserviläispiiri ry 

SYYSKOKOUS
tiistainana 8.10.2019 klo 18.30 kokouskeskuksessa 
Tikkakoskella. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kahvitarjoilu klo 18.00 alkaen.
Piirihallitus

Kahlaajat Kuhmossa Dolinin hiiihtoprikaatin jäljillä

Kuhmossa marssineen maakuntakomppanian osaston kärki ylittää Kiekinjokea Vääräkoskella. Sivu 7.

Maanpuolustusjuhla Saarijärvellä. Sivu 5. Karjalan kannaksella retkeiltiin syyskuun alussa. Sivu 10.

Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehtiJoulukuu 2019 38. vuosikerta

Keski-Suomen

Maanpuolustaja

NVPDDQSXROXVWDMD�À

Rauhallista Joulua ja menestystä Uudelle Vuodelle 2020!
Keski-Suomen Maanpuolustaja -lehti

Keski-Suomen reserviupseeripiiri
Keski-Suomen reserviläispiiri

 

Keski-Suomen Maanpuolustaja ilmestyi neljä kertaa. Tiedotustoimikunta pysyi 
ajan tasalla lehden valmistusprosessissa tarkastelemalla tuotantovaiheessa 
olevia pdf-sivuja, ottamalla kantaa ulkoasullisiin seikkoihin ja julkaistaviin 
juttuihin. Maanpuolustustyötä tekevien naisjärjestöillä on lehdessä ollut oma 
sivu. Lehden pdf –versio on ollut luettavissa piirien verkkosivujen lisäksi 
ISSUU.COM –palvelussa. Facebook-palvelua on käytetty ahkerasti 
ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen ja samalla sen kautta ohjattu lukijoita 
reservipiirien verkkosivuille. Edelleen jäsenyhdistysten aktiivisuus 
verkkoviestintään on varsin passiivista. Tiedotustoimikunta on pohtinut 
kaikissa kokouksissaan keinoja aktiivisuuden lisäämiseksi.  
 



	  
	  
	  
	  
	  

	  

Ilmoitushankkijana jatkoi erittäin ansiokkaasti Veijo Mononen.  
 
Majurin mediamalja -palkinto luovutettiin Keskisuomalaisen toimittaja Rai 
Suihkoselle Keski-Suomen maanpuolustusjuhlassa elokuun 10. päivänä 
Saarijärvellä. Hän on vaikuttanut arvokkaalla työpanoksellaan sanomalehti 
Keskisuomalaisen toimittajana maanpuolustustunnettuuden laajentumiseen 
lehden levikkialueella.   

  

  
Rai Suihkonen ja malja Keskisuomalaisen toimituksessa. 

 
 
LIITE 5 
 
VETERAANI- JA PERINNETOIMIKUNNAN                    
TOIMINTAKERTOMUS 2019   
 
 

Veteraanijärjestöihin on pidetty yhteyttä ja käynnistetty 
perinnetoimintakeskustelua. Työ jatkuu seuraavina vuosina. 

 
Sotahistoriallinen matka suuntautui Karjalan kannakselle 6. – 8.9. teemana 
kesä 1944.  
 
Matkaa johti Pertti Rahikainen ja oppaana toimi toiminnanjohtaja Tapio 
Paappanen. 

 

  
  


