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eski-Suomen Maanpuolustaja -lehden ensimmäinen numero ilmestyi 16.12.1982. Sinä vuonna
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry täytti 30 vuotta. Piirilehtemme 40. vuosikerta haluaa kunnioittaa aiempien sukupolvien tekemää piirilehtityötä
julkaisemalla lehden aiempien
vuosien kansisivuja jokaisessa tämän vuoden numerossa.
Lisäksi sisäsivuilla toteutetaan
aiempien toimijoiden muisteluja lehden alkuvuosikymmeniltä.
Keski-Suomen Maanpuolustaja aloittaa 2021 ilmestymisen
muutetulla ulkoasulla. Nyt ensimmäinen numero ilmestyy 32
sivuisena. Riippuen uutisointien määrästä sivumäärä tulee
olemaan välillä 24-32.
Lehden kaikki sivut painetaan aiempien lehtien numeroissa keskiaukeamalla ja kansilehdillä käytetylle ”paremmalle” paperille. Kuvien toisto tällä
menetelmällä tulee parantumaan. Painopaikkana on edelleen Sata-Pirkan Painotalo Porissa.
Tavoitteemme on yhteisessä
veneessä soutaen kehittää lehteä lukijoiden ja lukuisten pitkäaikaisten tukijoiden palautteen myötä kohti uutta vuosikymmentä. Palautteet uudistetusta ulkoasusta suoraan päätoimittajalle.
Antoisia lukuhetkiä edelleen
Keski-Suomen
Maanpuolustajan parissa!
Tapio Paappanen
Päätoimittaja
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PÄÄKIRJOITUS

Tasavuosikymmeniä ja myllerrystä

L

ehden kannessa taiteilija Lennart
Segerstrålen Taistelija vuodelta 1941 viestittää tämän vuoden
80-vuotisteemasta. Jatkosodan hyökkäysvaihe käynnistyi kesä-heinäkuussa 1941.
Silloin Suomi Saksan kanssa suuntasi
hyökkäyksen Neuvostoliittoon saadakseen talvisodan katkerassa rauhassa menetetyt alueet takaisin. Mukana oli vielä
myös heimosodista periytynyttä kansallisromantiikkaa alueeltaan laajemmasta Suomesta. Vuoden 1941 tapahtumat
muodostavat tänä vuonna ilmestyvissä
lehdissä sotahistoriallisen teeman.
Kansikuvan taistelija tähystää lehtemme tulevaisuuteen. Piirilehtityö alkoi Keski-Suomessa joulukuussa 1982 ilmestyneellä Keski-Suomen Maanpuolustajan ensimmäisellä numerolla. Hallussasi on nyt 40. vuosikerran ensimmäinen numero täysin uuden ulkoasun saaneena.
Haluamme näin kunnioittaa aiempien sukupolvien tekemää
arvokasta pitkäaikaista lehtityötä ja esittää samalla parhaat
kiitokset kaikille lehtemme tukijoille, jotka ovat mahdollistaneet viestinnän alueemme vapaaehtoisen maanpuolustussektorin toiminnasta. Kuluvan vuoden aikana ilmestyviin
lehtiin toimitus poimii aiemmin ilmestyneistä vuosikerroista mukaan mielenkiintoisia tarinoita menneiltä vuosikymmeniltä.
Reserviupseeriliitto perustettiin Katajanokan kasinolla
Helsingissä 17.5.1931. RUL 90-vuotta - Johtajuutta kaikissa
oloissa, on juhlavuoden teema. Lisäksi liitto haluaa korostaa
toimintakykyä ja kannustaa reserviupseereita huolehtimaan
omasta kunnostaan ja osaamisestaan. Juhlavuoden teema
näkyy myös kenttätapahtumissa, joihin vielä voi vaikuttaa
viime vuonna puhjennut maailmanlaajuinen korona-pandemia. Keski-Suomessa on odotettavissa RUL:n puheenjohtaja
Aaro Mäkelän kenttäkierros Jyväskylän seudulle ja se toteutunee lokakuussa, mikäli koronarajoitukset sen sallivat.
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Tämä vuosi alkoi varsin poikkeuksellisella tavalla kun seurasi tapahtumia Yhdysvalloissa. Vaalit hävinnyt presidentti
ei ole suostunut myöntämään tappiotaan.
Loppiaisena koettiin näytelmä, jossa joukko erilaisia ihmisiä valtasi Capitol-kukkulan ja syöksyi sisälle parlamenttitaloon.
Miten tällainen on mahdollista varsinkin
kun rakennuksen pitäisi olla yksi maailman tehokkaimmin vartioiduista kohteista? Tulee mieleen tästä väkijoukosta erään
kauan sitten esimiehenäni toimineen henkilön toteamus: ”Riihen seinästä irti revittyjä ilmestyskirjan petoja. Joillakin jopa
sarvet päässä”. Tämän joukon oli sairastuttanut virus nimeltä ”uhorokko”. Se saa
alkunsa allergisilla oireilla tieteellisistä tutkimuksista ja terveestä järjestä. Sairaus on tulehdustila, jossa salaliittoteoriat
saavat pikku hiljaa otteen ihmisestä. Iästä riippumatta se voi
kehittyä kenelle tahansa. Taudille kaikkein altistavin tekijä
on medialukutaidon puute.
Washingtonin tapahtumien myötä onkin hyvä siirtyä tarkastelemaan demokratian tilaa. Yhdysvaltoja on pitkään totuttu pitämään demokratian tyyssijana. Enää se ei sitä ole.
Entäpä Suomi? Demokratiamme aivan kuin kansakuntamme itsenäisyys vaatii koko ajan työtä ja tekoja. Reserviläisten joukko on tässä työssä avainasemassa, koska sisäistämme laajasti ne arvot, joilla tämä maa aikanaan selvisi vuoden 1917 jälkeen vajaan 50 vuoden mittaisesta murrosvuosien ajanjaksosta juhlistamaan vuonna 2017 itsenäisyytemme
100 vuoden jaksoa. Tämän perinnön siirtäminen nuorisollemme tulee olemaan yhä kiinteämpi osa reserviläisten lähivuosien toimintaa. Demokratiamme puolustamisen hyväksi voi jokainen täysi-ikäinen reserviläinen tehdä lähiaikoina
oleellisen teon äänestämällä kuntavaaleissa.
Hyvää alkanutta toimintavuotta!
Tapio Paappanen
Päätoimittaja

Keski-Suomen aluetoimisto
Arvoisat keskisuomalaiset maanpuolustajat!
miuksia palvelevan koulutuksen ja KeskiSuomen paikallispuolustuksen linkittäminen mahdollisimman tehokkaasti yhteen.
Maanpuolustustapahtumat toteutetaan
korona-tilanteen salliessa

T

ässä artikkelissa kerron Keski-Suomen aluetoimiston ajankohtaisista asioista ja välitän lukijakunnalle
koko henkilökuntamme terveiset. Tänä
vuonna talvikuukaudet ovat aikaa jolloin
keskitymme voimallisesti tulevien tapahtumien valmisteluun. Ajankohtaisia aiheita ovat maanpuolustustapahtumat, ensi
syksyn kutsunnat, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuus, sekä
MPK:n vapaaehtoisen sotilaallisia val-

Keski-Suomen aluetoimisto järjestää perinteisesti vuosittain kaksi reservin ylentämis- ja palkitsemistilaisuutta. Kesäkuun 4.
päivänä ylennettäville ja palkittaville tämä
tilaisuus pidetään Kinnulassa. Samassa yhteydessä Kinnulan kunta ja Keski-Suomen
aluetoimisto järjestävät varautumisen ja
maanpuolustuksen teemapäivän, jonka aikana yleisö voi tutustua viranomaisten, organisaatioiden ja järjestöjen toimintaan.
Lisäksi paikalla tulee olemaan puolustusvoimien kalustoa. Turvallisuus on aina etusijalla, joten me järjestäjät seuraamme tarkasti korona-tilannetta ja määrättyjä rajoituksia. Tahtotila tilaisuuksien järjestämiseksi on joka tapauksessa kova sekä Kinnulan kunnassa, että meillä aluetoimistossa.
Ensi syksyn kutsuntakierros toteutetaan
perinteiseen tapaan
Ensi syksyn kutsuntakierroksen aikana
järjestämme kutsuntatilaisuudet perinteiseen tapaan lähes jokaisessa Keski-Suomen
kunnassa. Viime syksyn mallin mukaisesti

kutsuntatilaisuuksien osallistujat suojataan
kasvomaskeilla ja suojaplekseillä. Suurimmilla paikkakunnilla jaamme kutsunnanalaiset kahteen osastoon, jotta varmasti
pystymme kutsuntapaikalla noudattamaan
riittäviä turvaetäisyyksiä. Myös kutsuntatilaisuuksien kestoa on lyhennetty. Aikataulut ja muun tarvittavan tiedon kutsunnan
alaiset saavat kutsuntakirjeissä.
Tänä vuonna naisten vapaaehtoiseen
asepalvelukseen on hakenut ennätysmäärä nuoria naisia. Korona-tilanteesta johtuen Keski-Suomen aluetoimisto järjestää
valintatilaisuuden etänä. Valinta ja päätökset palveluskelpoisuudesta tehdään viikolla
14. puhelinhaastattelun ja hakupapereiden
perusteella. Pääosin naiset tullaan määräämään palvelukseen talvella tai kesällä 2022.
Kuten Keski-Suomen maanpuolustajan
edellisessä numerossa totesin, MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen
ja paikallispuolustuksen valmistelun linkittäminen on yksi keskeisistä kehittämiskohteitamme. Keski-Suomen maanpuolustajan
tämän numeron artikkelissa aiheeseen voi
tutustua tarkemmin.
Erinomaista (pian)
alkavaa kevättä toivottaa
Everstiluutnantti
Yrjö Lehtonen
Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö

MPK:n sotilaallisia valmiuksia palveleva
koulutus tukee ja kehittää paikallispuolustusta
Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen,
eli MPK:n välinen tehtävä- ja
roolijako selkiytyi, kun vapaaehtoista maanpuolustusta koskeva laki uudistettiin vuoden
2019 aikana. Puolustusvoimien ja MPK:n tehtäväjako toi
MPK:n aiempaakin tiiviimmin
osaksi paikallispuolustuksen ylläpitämistä ja kehittämistä ja
reserviläisten koulutusjärjestelmää. Operatiivinen tarve määrittää maa- meri- ja ilmavoimien paikallisjoukkojen vapaaehtoisen koulutuksen sisältöä.

Puolustusvoimien
ja MPK:n tiiviillä
kumppanuudella on
pitkät perinteet
Puolustusvoimien ja vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen välisellä yhteistyöllä on
Suomessa pitkät perinteet. Talvisotaa edeltävien kahden vuosikymmenen aikana yhteistoiminta oli kehitetty tiiviiksi kokonaisuudeksi. Vuonna 1947
solmitun Pariisin rauhansopimuksen mukaan sotilaskoulutusta saivat antaa vain Puolus-

tusvoimat ja Rajavartiolaitos.
Käytäntö oli voimassa 1990-luvun alkuvuosiin saakka, jolloin
Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen strategisen kumppanuuden ja yhteistyön suuntaviivat alkoivat
muotoutua. Tällä hetkellä voimassa oleva Puolustusvoimien
ja MPK:n tehtäväjako perustuu
vuonna 2020 voimaan tulleeseen vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaan lakiuudistukseen.
MPK on kiinteä osa paikallispuolustuksen ylläpitämistä

ja kehittämistä. Yhteistyön käytännön toteutuksesta aluetoimistoissa ja joukko-osastoissa
vastaavat VMP-upseerit ja -aliupseerit sekä MPK:n valmiuspäälliköt. Keski-Suomen aluetoimiston VMP-upseerin, kapteeni Pekka Tirrin tehtävä on
suunnitella, ohjata, hallinnoida
ja toimeenpanna vapaaehtoista sotilaallista koulutusta. Keski-Suomen Maanpuolustajan
lukijoiden hyvin tuntema Tikkakosken koulutuspaikan valmiuspäällikkö Aarne Markko
puolestaan toimii Keski-Suo-
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Kapteeni Pekka Tirri
Keski-Suomen aluetoimiston
VMP-upseeri
messa liittymäpintana MPK:n
ja Keski-Suomen aluetoimiston
välillä. Lisäksi Markko huolehtii osaltaan MPK:n koulutusyksikön henkilöstön osaamisen
kehittämisestä ja koulutusyksikön sotilaskouluttajien käytöstä. Ilmasotakoululla ja MPK:n
Ilmapuolustuspiirin Luonetjärven koulutuspaikalla on vastaava järjestely.

MPK sotilaallisen
koulutuksen tukena
Sotilaallisella koulutuksella tarkoitetaan koulutuksen antamista Puolustusvoimiin kuuluville
joukoille sekä Puolustusvoimien ampumatarvikkeilla ja räjähteillä tapahtuvaa koulutusta. Puolustusvoimien joukkoosastot järjestävät vapaaehtoista
maanpuolustuskoulutusta
vapaaehtoisina harjoituksina
(PVVEH), jotka täydentävät
normaalia, käskyyn perustuvaa kertausharjoitustoimintaa.
Puolustusvoimien vapaaehtoisissa harjoituksissa harjaannutaan poikkeusolojen tehtävissä,
harjoitetaan joukkokohtaisia
taitoja ja pureudutaan toimintaympäristön erityispiirteisiin.
Tämän lisäksi reserviläinen
voi lisätä vapaaehtoisesti osaamistaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia
valmiuksia palvelevassa koulutuksessa, eli SOTVA-koulutuksessa.
Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus tukee Puolustusvoimien sotilaallista koulutusta ja sen tarpeita. Keskiössä
on yksilön osaaminen ja kokonaisvaltainen toimintakyvyn
kehittäminen. Koulutuksen toteuttaa MPK aktiivisten reserviläisten suunnittelemana ja vetämänä. Puolustusvoimat ohjaa
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ja tarvittaessa tukee toimintaa
tiloilla ja materiaalilla. Koulutuksessa reserviläinen voi kerrata ja syventää osaamistaan tai
kouluttautua uuteen aselajiin.
Sekä sotilaallinen että siviilissä
hankkima osaaminen otetaan
huomioon henkilöitä sijoittaessa sodan ajan tehtäviin.
Reserviläisten koulutusjärjestelmä koostuu kertausharjoituksista,
vapaaehtoisista
harjoituksista ja jo mainitusta
sotilaallisia valmiuksia palvelevasta koulutuksesta. Kertausharjoituksiin Puolustusvoimat
käskee ja niihin osallistuminen
on Asevelvollisuuslakiin perustuva velvollisuus, kun taas
vapaaehtoisiin
harjoituksiin
Puolustusvoimat kutsuu haluamansa reserviläiset. Niihin
osallistumisen on nimensä mukaisesti vapaaehtoista. MPK:n
sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen voivat osallistua 18 vuotta täyttäneet henkilöt, mutta osa kursseista vaatii aikaisempaa koulutusta ja on
suunnattu varusmiespalveluksen suorittaneille. Lisäksi MPK
tarjoaa avointa maanpuolustuskoulutusta sekä varautumis- ja
turvallisuuskoulutusta, joka on
avointa kaikille Suomen kansalaisille.

jestelmien ja välineiden käytön
harjoitteluun, jotka yksilön on
hallittava saavuttaakseen edellytetyt osaamisvaatimukset tavoitteena olevaan sijoitukseen.
Kurssit muodostavat nousujohteisia koulutuspolkuja ja tukevat tehokkaasti oman osaamisen kehittämistä ennen kertausharjoituksia ja niiden välissä.
Joistakin kursseista myönnetään rinnasteisia kertausharjoituspäiviä.
MPK:n kurssit voivat olla
osallistujille maksuttomia tai
sitten niistä peritään 15 euron
vuorokausikorvaus, joka sisältää kaikki ruokailut, majoituksen, varustuksen sekä vakuutuksen. Maksuttomuus koskee
erityisesti eriytyviä kursseja,
jotka tähtäävät reserviläisen sijoituskelpoisuuteen palvellen
siten Puolustusvoimien tarpeita. Kursseilla voidaan harjoitella
Puolustusvoimien materiaalilla,
kuten viestikalustolla, tai kouluttaa aseiden ja asejärjestelmien käsittelyä. SOTVA-koulutuksessa ei kuitenkaan ammuta Puolustusvoimien aseilla tai
ampumatarvikkeilla tai käytetä
räjähtävää materiaalia. Korkeatasoiseen ampumakoulutukseen MPK käyttää omistamiaan
aseita ja ampumatarvikkeita.

Yhteistä ja eriytyvää
koulutusta

MPK:n
ampumakoulutus
kehittää ampumataitoa
ja turvallista
asekäsittelyä

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus jaetaan yhteiseen ja
eriytyvään koulutukseen, jotka
tarjoavat mahdollisuuden henkilökohtaisten sotilaan perustaitojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Peruskurssit ovat yhteistä koulutusta, joissa opitaan
ja kerrataan ajantasaisia tietoja
ja taitoja, joita kaikki reserviläiset tarvitsevat sotilaallisessa toiminnassa. Henkilökohtaisia taitoja on mahdollisuus laajentaa
myös itselle vieraisiin koulutushaaroihin osallistumalla eri
aselajien peruskursseille. Näitä
koulutuksia on tarjolla jalkaväen koulutusohjelmien, kuten
sotilaspoliisi- ja tiedustelukoulutuksen lisäksi muun muassa
tykistö- ja pioneeriaselajeissa.
Reserviläisille on tarjolla monipuolisesti jatko- ja erikoistason koulutusta kaikissa maavoimien aselajeissa. Nämä eriytyvän koulutuksen kurssit tarjoavat tietyn aselajin erikoiskoulutuksen saaneille reserviläisille mahdollisuuden ylläpitää,
päivittää ja syventää aiemmin
oppimaansa. Kursseilla keskitytään sellaisten taitojen, asejär-
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MPK tarjoaa monipuolista ja
turvallista ase- ja ampumakoulutusta reserviläisille sekä
ammunnasta kiinnostuneille
täysi-ikäisille Suomen kansalaisille. Sotilaallisia valmiuksia
palvelevaan koulutukseen liittyen MPK:lla on tarjolla runsaasti erilaisia perus- ja soveltavia
ammuntoja, joilla kehitetään ja
ylläpidetään reserviläisten ampumataitoa sekä turvallista asekäsittelytaitoa. Ammuntojen
lisäksi kursseilla voi kouluttautua ammuntojen johtajaksi tai
suorittaa turvallisen asekäsittelyn kurssin. Puolustusvoimat
hyväksyy SOTVA-ammuntojen
osallistujat kursseittain.
MPK.n ammunnanjohtajat
ovat Puolustusvoimien määräysten mukaisesti koulutettuja
ja hyväksymiä. Ammunnoissa
noudatetaan voimassa olevia
ohjesääntöjä, varomääräyksiä
ja muita pysyväismääräyksiä,
jolloin koulutus on sekä laadukasta että turvallista. Käytössä
on Maanpuolustuskoulutusyh-

distyksen omistamia tai hallussa pitämiä ampuma-aseita.
Patruunat tulevat järjestäjältä
ja ne ovat osallistujille, riippuen
koulutuksesta, joko maksuttomia tai edullisella nimelliskorvauksella. SOTVA-ampumakoulutuksen lisäksi Maanpuolustuskoulutusyhdistys tarjoaa
yhdistyslain mukaista ampumatoimintaa, kuten sovellettua reserviläisammuntaa. Koko
kurssitarjonta ja lisätiedot ovat
nähtävillä MPK:n nettisivuilla.

Lopuksi
Kuten jo aiemmin totesimme,
on MPK:n järjestämä sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus osa reserviläisten koulutusjärjestelmää. Aluevalvonta,
taistelu rakennetulla alueella
ja monet muut vapaaehtoisen
SOTVA-koulutuksen aiheet tukevat käytännössä kaikkien paikallispuolustuksen tehtäviin sijoitettujen reserviläisten sodan
ajan tehtävää koulutushaarasta
tai erikoistumisesta riippumatta. Ampumataito ja taito käsitellä ampuma-asetta turvallisesti puolestaan on jokaisen sotilaan tärkein taito.
Keski-Suomen aluetoimisto on yhdessä MPK:n kanssa
suunnitellut koulutuspolut kaikille maakuntamme paikallispuolustuksen tehtäviin sijoitetuille reserviläisille. Koulutuspolkujen sisältö ja toteutustapa
riippuu luonnollisesti tehtävästä. Tätä artikkelia kirjoitettaessa joukko keskisuomalaisia
reserviläisiä on jo saanut kirjeen, jossa Keski-Suomen aluetoimisto tiedottaa heille mahdollisuudesta kouluttautua ja
kehittää omaa sodan ajan tehtävää tukevaa sotilaallista osaamista koulutuspolun SOTVAkursseilla tai puolustusvoimien
vapaaehtoisissa harjoituksissa.
Tämä ei luonnollisesti rajoita
kenenkään osallistumista muihin SOTVA-kursseihin. Koulutuspolkuun mahdollisesti liittyvien kertausharjoitusten käskyt
ja vapaaehtoisten harjoitusten
kutsut reserviläisille lähetetään
normaalin käytännön mukaisesti. SOTVA-kursseille ilmoittautuminen tapahtuu MPK:n
kotisivujen kautta.
Everstiluutnantti
Yrjö Lehtonen
Kapteeni
Pekka Tirri

KOLUMNI

Suomen kyberturvallisuus vaatii
keskitettyä strategista johtamista
Kyberturvallisuus on osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Kyberasiat näyttäytyvät tänä päivänä arkisina niin kriittisen infrastruktuurin ja yrityksien kuin kansalaisten piirissä. Siksi keskustelu
kyberturvallisuudesta ja sen johtamisesta kohdistuu ymmärrettävästi näihin asioihin. Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen on kuitenkin laajempi kokonaisuus käsittäen kansallisen turvallisuuden ja suvereniteetin.
Kyberturvallisuuden strategisen johtaminen on
valtion kyvykkyyksien ja elintärkeiden toimintojen turvaamista sekä normaalioloissa että poikkeusaikoina. Häiriötilanteita voi puolestaan esiintyä
niin normaalioloissa kuin poikkeusoloissa. Normaalioloissa rakennettavat järjestelmät ja varautumistoimenpiteet luovat perustan toiminnalle
poikkeusoloissa. Vastaavasti poikkeusolojen varalle luotuja järjestelyitä voidaan hyödyntää normaaliolojen häiriötilanteiden hallinnassa.
Kyberturvallisuusuhkat näyttäytyvät myös yhä
merkittävämpänä osana hybridivaikuttamisessa.
Uhkien välisten suhteiden ymmärtäminen edellyttää vahvaa ja keskitettyä havainnointi-tilannekuva-johtamisen kyvykkyyttä. Kyberturvallisuuden strategisessa johtamisessa tarvitaankin tilanneymmärrystä, selkeitä johtamisvastuita ja -rooleja, saumatonta tiedonkulkua ja -vaihtoa sekä lainsäädännön ajanmukaisuutta.
Kyberturvallisuuden strategisen johtajuuden tulee olla tunnistettavissa, jotta hallinnonaloille ei
synny tilannetta, jossa johtajaa ei löydy ja tarvittavia toimenpiteitä ei kyetä tekemään. Kyberturvallisuuden strategisen johtamisen toiminnallisuuden kannalta on erityisen tärkeää löytää rakenteet,
joilla on mahdollisuus vastata toimintaympäristön
asettamiin toiminnallisiin vaatimuksiin.

On välttämätöntä, että yllättäen ja nopeasti syntyvien kyberhäiriötilanteiden hallinnan edellyttämät toimenpiteet kyetään aloittamaan ripeästi.
Kyberhäiriötilanteille on luonteenomaista niiden
vaikuttavuuden moniulotteisuus, jonka vuoksi on
välttämätöntä, että toimivaltaiselle viranomaiselle saadaan käyttöön tarvittaessa mahdollisimman
laaja-alainen poikkihallinnollinen tuki. Samalla
on kyettävä varmistamaan yhteiskunnan toimivuus tarkoituksenmukaisella tasolla häiriötilanteista huolimatta.
Strategisen johtajuuden ja johtamisrakenteiden
tulisi olla mahdollisimman selkeitä ja kaikkien
toimijatahojen tunnistettavissa kaikissa tilanteissa. Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden johtamissuhteiden kannalta toimivaltaisen kyberturvallisuusjohtajan sijoittaminen Valtioneuvoston
kansliaan olisi selkeä ja poliittisesti neutraali vaihtoehto, mistä on positiivisia esimerkkejä kansainvälisistä referenssimaista.

Kyberturvallisuuden työelämäprofessori
Martti Lehto Jyväskylän yliopisto

Kyberturvallisuuden työelämäprofessori
Jarno Limnéll Aalto yliopisto
(Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Helsingin Sanomissa 10.1.2021)
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Jere Luostarinen osoittaa ”Lapin sissiä”, joka esittelee maastoon tehtyä lumikieppiä.

Talvitiedustelukurssilla
kokeiltiin GPS-seurantaa
Teksti ja kuvat
Perttu Hietanen

H

elmikuun alussa järjestettiin MPK:n talv it it iedustelu k u rssi
noin kahdenkymmenen reserviläisen voimin. Kurssin tavoitteena oli kerrata erityisesti
kohteentiedustelua sekä tiedustelutukikohdan toimintaa
talvi-olosuhteissa. Kurssilaiset
jaettiin kahteen itsenäisesti
toimivaan tiedusteluryhmään,
jotka jaettiin kolmeen tiedustelu partioon.

Ahkio sallitu - valot ei
Kurssilaiset pääsivät tositoimiin
heti aloitus- ja turvallisuuspuhuttelun jälkeen. Varustamisen
jälkeen kurssilaiset siirtyivät
toiminta-alueilleen ahkioita ve-
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täen. Valojen käyttö oli sallittu
vain kartanlukua varten ja silloinkin vain punavaloa käyttäen. Tukikohtien ympärille hiihdettiin harhautuslatuja ja tukikohdat rakennettiin muutoinkin mahdollisimman oikeaoppisesti naamiointeineen ja lähipuolustusasemineen.
Lauantain aamupäivä kerrattiin tiedusteluvälineistön käyttöä, tiedustelun suorittamista, tilapäismajoitteen tekemistä sekä tukikohdan toimintoja.
Varsinainen tiedustelutoiminta
käynnistyi iltapäivällä paikallispataljoonan esikunnasta tulleiden kuvitteellisen tilannekuvan
ja tiedustelukäskyjen mukaan.
Tiedusteltavia kohteita oli kaikkiaan kymmenen, pääkohteena
oli samaan aikaan järjestetyn

Keski-Suomen Maanpuolustaja 1/2021

MPK:n kohteensuojauskurssin
sijainti ja toiminnot.

sijainnista saatiin reaaliaikaista
paikkatietoa.

GPS paikannus uutena

Täpäriä tilanteita

Sovelletussa vaiheessa illan
ja yön aikana oli toiminnassa
kaikkiaan kuusi tiedustelupartiota, jotka kukin saivat tiedustelutehtävän. Se oli suoritettava
kuuden tunnin aikaikkunassa.
Partiot oli varustettu reppuun
sijoitetuilla
metsästyksessä
käytettävillä GPS-paikantimilla. Ajatuksena oli, että kurssin
johto pystyi ohjaamaan maalitoimintaa ja aiheuttamaan tiedustelijoille tiukkojakin tilanteita. Lisäksi GPS-seuranta lisäsi kurssilaisten turvallisuutta,
koska partioiden liikkeistä ja

Tiukkoja tilanteita tulikin
kaikille partioille. Vihollista kuvaavia ajoneuvoja ilmestyi yllättäen partioiden lähettyville
ja lähimmillään valvonta ajoneuvot olivat vain muutamien
metrien päässä maastoutuneista tiedustelijoista. Ajoneuvojen
kuljettajien tarkoituksena oli
saada näköhavainto tiedustelijoista, missä onnistuttiin kaksi
kertaa. Lisäksi kohteensuojauskurssi onnistui tavoittamaan
yhden partion aivan suojattavan kohteen tuntumasta.
GPS-paikannuksella saadut

tiedustelupartioiden reitit esiteltiin pääpiirteittäin kurssin
palautetilaisuudessa. Jokainen
partio sai havainnekuvat reitistä sekä maalimiesten mahdolliset havainnot tiedustelijoiden
liikkeistä. Lisäksi kaikki tiukat
tilanteet esiteltiin ja käytiin läpi
yksityiskohtaisesti. Paikannuksen avulla saatiin siten maksimoitua opetustavoite. Hyvien
kokemusten perusteella on paikannusta tarkoitus hyödyntää
myös jatkossa MPK:n vastaavilla kursseilla.

Erään partion reitti.

Majoituspaikka tyypillisessä suomalaisessa metsämaastossa, naamioituna ja piilossa.

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

-Saman katon alla-

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
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Jos
minä kaadun...
Kimmo Sorko

S

otilasarvosta ja siviiliasemasta huolimatta jokainen sotaan lähtevä mies
joutui punnitsemaan myös sitä
vaihtoehtoa, ettei taipaleelta elävänä palaa. Tämä ajatus
mietitytti myös viitasaarelaista
19-vuotiasta reservin vänrikki Väinö Laitista kesäkuussa
1941, kun hän avasi henkilökohtaisen ”sotapäiväkirjansa”.
Hän meni heti asian ytimeen
kirjoittamalla otsikon mukaisen alkutekstin. Kokonaisuudessaan se kuului: ”Siinä tapauksessa, että kaadun, pyydän
lähettämään tämän vihkon
isälleni osoitteella Väinö Laitinen Viitasaari, sekä ilmoittamaan neiti Hilkka Oittiselle
Kuopion Sairaanhoitajakouluun”. Varmaankin nämä kaksi henkilöä äidin lisäksi olivat
nuoren Väinön läheisimmät,
täyskaima isä sekä tyttöystävä.

JP 7:n sotatielle
Vänrikki Väinö Laitinen määrättiin valtaosin pihtiputaalaisista ja viitasaarelaisista reserviläisistä muodostettuun Jääkäripataljoona 7:ään, joka puolestaan kuului Karjalan Armeijan
2. Jääkäriprikaatiin. Pataljoonan sotataival kesti alkuvuoteen
1942, jolloin se ja koko prikaati
hajotettiin uudelleenjärjestelyjen sekä kotiutusten yhteydessä.
Jääkäripataljoona 7:n sota
alkoi heti kiivaana heinäkuun
1941 alussa sen ylitettyä rajan
Ilomantsin korvessa. Korpimaisemat ja suot olivat leimallisia
koko pataljoonan sotataipaleella ja myös melkein jatkuva rasitus, sillä riittävää lepoa ei pystytty suomaan. Oli kiire suureen tavoitteeseen, Äänisjärven
rantaan ja Maaselän kannakselle.

Vänrikki Väinö Laitisen terveiset siinä tapauksessa, että matkan
pää rintamalla on tullut.
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Vänrikki Väinö Laitisen (vas.) tarkastelee luutnantti Lauri Kokon
kanssa kovan vastuksen antanutta venäläistä kaatunutta.
Lauri Kokko nimitettiin Vapaudenristin 2.lk:n Mannerheim-ristin
ritariksi 31.8.1942. Perusteluissa mainittiin mm. seuraavaa:
”On toiminut henkilökohtaista urhoollisuutta ja oikeata oma-aloitteisuutta osoittaen menestyksellisesti komppanianpäällikkönä
koko sodan ajan.”
Pataljoona hyökkäsi itään
melkein jatkuvasti taistellen.
Kovin ja eniten tappioita vaatinut yhteenotto oli Ristisalmen
ylimenotaistelu heinäkuun lopulla. Lopulta puna-armeijan
sitkeä vastarinta murrettiin
ja taival jatkui. Liki jokaisena
päivänä Väinö Laitinen kirjasi
muistiin tapahtumia sekä henkilökohtaisia tuntojaan. Paljon
tekstiä syntyikin Laitisen vihkoseen. Erikoisuutena hän laittoi muistiin myös kokemuksiaan samalla rintamalla toimineiden saksalaisten kanssa.
Ylioppilas Laitinen oli todennäköisesti lukenut lukiossa ja yhteiskoulussa pitkän saksan tuon
ajan tavan mukaan, joten hän
pystyi kommunikoimaan aseveljien kera. Muutama berliiniläissotilas kirjoittikin vihkoseen
nimensä ja sodanaikaisen osoitteensa.

Itärajan yli
Vanhan rajan yli 2. Jääkäriprikaati meni elokuun puolivälin
jälkeen Hyrsylän mutkan pohjoispuolella. Ensimmäinen suurempi asutuskeskus Neuvostoliiton puolella oli Tsalkin karjalaiskylä, joka oli tyhjennetty
asukkaista kuten kaikki muutkin kylät.
Joukkueenjohtajan roolistaan
Väinö Laitinen suoriutui kunnialla. Nuori ikä eikä elämän
kokemattomuus ei estänyt häntä viemästä joukkuettaan annettuihin tavoitteisiin. Välillä
Laitinen joutui todella kiperiin
tilanteisiin, joista joskus selviytyi nopeuden ja onnen ansiosta.
Ohessa valokuva, jossa Laitinen
tarkastelee kaksintaisteluvastustajaansa vierellään luutnantti
Lauri Kokko.

22.8. Nicht Neues!
23.8. Siirto pois Shemeikasta Ristisalmelle. Vietettiin yö teltoissa
ja autoissa
24.8. Tänään lähdemme Suojärven taakse, jossa komppaniamme on.

Kuolinilmoitus Viitasaaren Seutu - lehdessä.
Artikkelin kuvamateriaali :
Kimmo Sorko/ Korpisoturipataljoona -kirjan aineisto.

Vihollisen luoti iski
Maanantai 25.8.1941 koitui Väinö Johannes ”Jussi” Laitiselle kohtalokkaaksi. Vallatessaan erästä kiivaasti puolustautunutta viholliskorsua, luoti tavoitti vänrikin. Hän menetti henkensä heti, joten hänet kirjattiin pataljoonan yhdeksi 158:sta kaatuneesta taistelijasta. Viimeiset muistivihkomerkintänsä hän teki edellisenä päivänä, jonka kopio on ohessa. Kaatunut vänrikki vietiin Viitasaarelle ja laskettiin
aikanaan paikkakunnan sankarihautaan.

Korpisoturipataljoona - Jääkäripataljoona 7
Soturit etenivät Ilomantsista Stalinin kanavalle
Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Y

li 90 prosenttia pihtiputaalaista reserviläisistä määrättiin tähän
joukkoon jatkosodan alla.
Pataljoonaa on pidettävä pihtiputaalaisten ”nimikkojoukko-osastona”, vaikka siinä oli
myös yksi komppania viitasaarelaisia, lähes 12 % Viitasaaren
reserviläisistä.
Jääkäripataljoona 7:n vaiheet
ovat uskomattomat kaikkine
sodan tuomine rasituksineen
ja ilmiöineen. Pataljoona toimi
vain runsaat kahdeksan kuukautta olemassaolonsa aikana.
Sinä aikana sen soturit kokivat
sodan kaikki puolet paljon syvemmin ja pitempään kuin
muissa joukoissa palvelleet sotilaat.
Pataljoonan sotatie voidaan
ryhmitellä seuraaviin neljään
vaiheeseen:
1. Ensimmäisen hyökkäyksen – tulikasteen päättyminen
epäonnistumiseen ja suuriin
tappioihin Peurujoen mottitaistelussa.

2. Saksalaisille alistettuna
huonosti päättyneeseen hyökkäykseen Tolvajärven Ristisalmella.
3. Onkamuksen ja Olkkoilan taistelut Tarton rauhanrajan
takana Mustan nuolen, everstiluutnantti Nikke Pärmin vankipataljoonan vierellä ja seassa.
4. Pitkä marssi vaikeassa
maastossa ensin sateessa ja sitten kovissa pakkasissa läpi Pohjois-Aunuksen ja Etelä-Vienan
Ääniselle ja lopulta Stalinin kanavalle Hiisjärven katkeriin talvitaisteluihin.
Edellä mainitut taistelut vaikuttivat sotaan ja miehiin monella tavalla. Korpisoturipataljoona täytti sodanjohdon sille
antamat tehtävät, mutta suurin
tappioin. Pääosin miehet osoittivat epäonnistumista, huonosta johtamisesta, huonosta huollosta, väsymyksestä ja tappioista huolimatta suomalaisen sotilaan sitkeyden ja tahdon täyttää
annetut käskyt tinkimättä.

SA-Kuva

Käppäselän kylästä taistellaan 27.10.1941.
SA-Kuva

Konekivääri Stalinin kanavalla kolme vuorokautta ennen
pataljoonan hajottamista 19.12.1942.
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Jyväskylän Reserviupseerit
Jos on tahtoa, on myös tekoja

M

uutama päivä sitten
perheemme ruokapöydässä olivat pitkästä aikaa keskustelemassa
myös jo aikamiespoikaikään
ehtineet perilliset. Keskustelu
kiertyi tällä kertaa pitkälti ampumaharjoitukseen, josta molemmat pojat olivat juuri kotiutuneet. Nuorempi veljeksistä
nautti harjoituksen aikana varusmiespäivärahaa ja vanhemmalle päivärahan lisäksi juoksi
myös kuukausipalkka. Keskustelun lomassa tosin nuorempikin tuumaili neljän viikon
”kineksestä” ja menneen harjoituksen paukkupakkasista ja
reiteen ulottuvista kinoksista
huolimatta pohtivansa, josko

hänellekin joskus puolustusvoimat myös kuukausipalkkaa
maksaisi.
Isän sinivalkoista sydäntä
poikien keskustelu ruokailun
lomassa lämmitti sarastavan
kevätauringon lailla. Samalla
tosin pohdiskelin, että olinko
poikia kansalaisvelvollisuuksien tai ura-ajatusten suhteen tornin suuntaan ohjaillut tai jopa
painostanut. Mielestäni en ollut. Useasti olin heille todennut,
että velvollisuus on täytettävä
tavalla tai toisella – maastopuvussa tai ilman - ja että kunhan löydätte itsellenne urapolun, jossa olette onnellisia, niin
minäkin olen onnellinen. Toki
olimme käyneet keskusteluja
siitä, millainen kotimaa meillä
on, millainen historia sillä on
ollut, ja ettei kaikki ole aina ollut itsestään selvää eikä tule olemaan sitä tulevaisuudessakaan.
Ja olivathan he nähneet isänsä usein osallistuvan erilaisiin
maanpuolustukseen liittyviin
tapahtumiin kertausharjoituksista kunniavartioihin. Luotinkin, että poikien ratkaisut ja
urakaavailut kumpusivat heidän omasta tahdostaan.

Oman esimerkin voima
Suomalaiset
reservinjohtajat
ovat maamme itsenäisyytem-

Tervetuloa Jyväskylän Reserviupseerit ry:n sääntömääräiseen
kevätkokoukseen tiistaina 6.4.2021 klo 18.
Klo 17 on tarkoitus järjestää teemaan sopiva luento. Aihe ilmoitetaan
myöhemmin. Kokouspaikkana Cafe Vilhelm, Ahjokatu 18, Jyväskylä.

me kriisien aikoina tulleet tunnetuksi siitä, että he ovat johtaneet joukkojaan omalla esimerkillään.
Näinä aikoina emme elä
kriittisiä aikoja maamme itsenäisyyden näkökulmasta. Kuitenkin menneiden reserviläisten perinne sitoo meitä tämän
päivän reserviläisiä ja reservinjohtajia toimimaan esimerkillisesti itsenäisyytemme turvaamiseksi tulevaisuudessakin. Jyväskylän reserviupseerit ry on
omalta osaltaan pitänyt kiinni
perinteestä.
Koronapandemia on vaikeuttanut yhdistyksen järjestetyn
toiminnan
LAK-periaatteen
(Liiku, Ammu, Kouluttaudu)
toteuttamista. JRU on kaikesta huolimatta kuitenkin pitänyt
kiinni maanpuolustushengen ja
-tahdon vaalimisesta.
Yhdistys on muun toiminnan ohessa mm. järjestänyt
perinteisen toukokuisen Kaatuneiden muistopäivän tapahtuman. MPK ry:n toiminnan
muutosten vuoksi JRU ry on
ottanut vastatakseen jouluaaton
kunniavartioista Jyväskylässä ja
Muuramessa. Talvisodan päättymisen muistopäivän kunniavartiot hoidetaan tänä vuonna
yhteistyössä Jyvässeudun Reserviläiset ry:n kanssa.

Aimo Lahden hauta
Edesmenneen asesuunnittelija Aimo Lahden hautapaikan
hoitaminen toteutetaan yhdessä Tourulan Kivääritehtaan Perilliset ry:n kanssa. Lisäksi kuluvan vuoden 2021 yhdistyksen toimintasuunnitelmaan on
kirjattu teemaksi: Sukupolvelta
toiselle. Tarkoitus on järjestää
erilaisia luontoon ja liikkumiseen liittyviä tapahtumia, joihin
voivat osallistua yhdistyksen jäsenten lisäksi myös heidän perheensä: puolisot, lapset ja lapsenlapset.

Henki ja tahto vaatii
työtä
Maanpuolustushenki- ja tahto eivät synny ja pysy itsestään.
Haastankin kaikkia reserviläisiä
osallistumaan aktiivisesti oman
yhdistyksen järjestämään toimintaan. Se on yksi tapa olla
omalta osaltamme esimerkkinä ylläpitämässä ja välittämässä
maanpuolustushenkeä- ja tahtoa nuoremmille sukupolville.
Tahdon mukana tulevat sitten
teot. Toteaahan sanontakin: Jos
on tahtoa, on myös tekoja! Tulevaisuudessakin!
Janne Jukarainen
Puheenjohtaja

Kokoukseen ja luennolle voi osallistua myös etäyhteydellä.
Kokouslinkki lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin.
Ilmoittautumiset kokoukseen 31.3. mennessä sähköpostilla:
jukarainen.janne@gmail.com

Saarijärven Reserviupseerit
Saarijärvi jouluaattona
Vapaussodassa kaatuneidenmuistomerkille laskettiin seppele.
Laskijoina reserviläisten järjestöjen puheenjohtajat Tero Tamminen ja Olli Rosti. Kunniavartiossa Petri Ruotsalainen (vas.) ja Esa
Järvinen.
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Lieskan tuvan vihkiäiset 3.3.2021
Teksti ja kuva
Tero Tamminen

Metsätyönjohtajasta
jääkäriksi
Saarijärvellä syntynyt Lieska opiskeli Sortavalan lyseossa ja palasi sieltä kotiseudulleen metsätyönjohtajaksi, joka
muodostui hänen elämässään
jonkunmoiseksi
”puolimatkan krouviksi” lapsuusvuosien
ja miehuuden välillä. Eräänä
syyskesänä Väinö komennettiin Kymin Lauttausyhdistyksen järjestelytöihin Kotkaan.
Tällöin hän näki miten tositarkoituksella venäläiset miehittivät Suomenlahden rantakallioita. Väinö ajatteli silloin, että
”pitääköhän suomalaisten vielä
sekaantua juttuun”, mielessä vilahti päätös: ”Ryssän rivissä en
ikinä tappele”.

Vaiherikas etappimatka

J

ääkärimajuri Väinö Lieskan nimeä kantava takkahuone vihittiin 3.3.2021
Särkilammen majalla Saarijärvellä. Samana päivänä Saarijärven Reserviupseerit ry
täytti 80 vuotta ja vuonna 1891
syntynyt Jääkärimajuri Väinö
Lieska oli yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja.
Lieska liittyi Jääkäripataljoona 27:ään Saksassa 25.1.1916.
Hän otti osaa I maailmansotaan Misse-joella ja Riianlahdella. Hänet komennettiin Suomeen loppuvuonna 1916. Lieska palasi takaisin pataljoonaan
3.3.1917 ja saapui Suomeen
jääkärien pääjoukon mukana
25.2.1918 luutnantiksi ylennettynä. Hän haavoittui pahasti
Viipurin valloituksessa.
Puolustusvoimista hän erosi kapteenina sairauden takia
1931. Talvisodassa jääkärimajuri Väinö Lieska oli I/JR 28:n ja
jatkosodassa I/JR 50:n komentaja. Lieska kuoli 18.6.1946 ja
on haudattu Saarijärven läntiselle hautausmaalle.

Myöhemmin syksyllä Karstulan Kimingillä erään majatalon
saunassa miesten kesken kiertyi
puhe yhä kiihtyvään maailmanpaloon ja mukana ollut ylioppilas Aarno Vekara, sittemmin
innokkaana aktivistina tunnettu kaveri, painoi Väinön puheet
mieleen. Lähes vuosi tästä Vekara sanoi ”Nyt sinun ei tarvitse tapella ryssän puolesta, sillä
sinulla on mahdollisuus päästä
Saksaan ja liittyä siellä oleviin
suomalaisiin, jotka siellä jo harjoittelevat sotatemppuja.” Tästä alkoivat matkan järjestelyt.
Jyväskylässä piti ilmoittautua
lehtori Vihtori Järviselle, joka
antaisi matkalle tarkemmat ohjeet. Tutuille Väinö sanoi valmistelevansa matkaa Amerikkaan. Lehtori Järvinen otti hänet vastaan. Väinö tapasi myös
maanmittarioppilas Jussi Laitin (myöhemmin jääkärieversti), joka oli aikeissa lähteä Pietariin ”junkkarikouluun”. Väinö sai Jussin puhuttua mukaan
Järvisen luo, jossa oli koulupoika Korpela (myöhemmin jääkärimajuri) ja eräs Vesterinen
niminen nuori mies Laukaasta. Jännityksen vallitessa arkaluontoista ja salassa pidettävää
matkaa läpi käydessä kävi ilmi
eräänkin etappitaipaleen paljastuminen santarmien tietoon.

Kemin etappia oli tarkoitus
käyttää ja järjestely oli seuraava: Kemin asemalta oli mentävä
suoraan ”Osula”-nimiseen matkustajakotiin., jossa kysyttävä
oliko isäntä kotona ja jos oli, oli
tervehdittävä häntä kädestä ja
painettava samalla kymmenen
pennin raha hänen käteensä.
Ensimmäinen lähtöyritys Jyväskylästä peruuntui, koska Kemissä santarmit olivat vanginneet yhteysmiehen.

Omatoimisesti Ruotsiin
Viikko tämän jälkeen pojat
päättivät lähteä omatoimisesti
pohjoiseen, josta tarkoitus oli
siirtyä Ruotsiin. Laukaan poika
kuitenkin jänisti ja hyppäsi pois
jo liikkuvasta junasta, mutta
toiset jatkoivat matkaa Ouluun.
Laiti matkusti edellä Tornioon
ja kävi tapaamassa koulutoveriansa Toivo Jernstediä, joka
oli poliisilaitoksen palveluksessa. Toiset jatkoivat matkaa Kemiin, missä Väinöllä oli tuttu
saarijärveläinen opettaja Aholan perhe. Laitin palatessa Torniosta päättivät pojat yrittää sen
kautta Ruotsiin. Illalla he jatkoivat junalla Tornioon, missä
santarmit ohjasivat kaikki matkustajat suureen lautahuoneeseen tarkastusta varten. Pojat
menivät suoraan toiselle ovelle,
joka näytti olevan jollakin lailla
teljetty. Laiti kuitenkin entisenä ”Voimaliiton” jäsenenä tönäisi oven auki josta nämä kolme nuorukaista livahti karkuun
kieltohuudoista huolimatta.

Varjostajat perässä
Kaupungista löytyi reppuselkäisille nuorille majoituspaikka, jonka viereisestä huoneesta
kuului venäjänkielistä puhetta
ja juopuneiden melua. Laiti lähti tapaamaan poliisikamarille
Jerstediä ja Väinö sekä Korpela
menivät ulos katselemaan tuota
pientä rajakaupunkia iltavalaistuksessa. Kävellessään kaduilla
huomasivat pojat parin ulsteripalttoisen herran varjostavan
heitä. Käveltyään vapisevin askelin pääkatua poliisilaitoksen

ohi he huomasivat Laitin joka
sivuuttaessaan kuiskasi: ”Ovat
jäljillämme. Kiertäkää kadun
kulman ympäri. Kerron tuolla
varjossa enemmän.”.
Laiti opasti pojat erään asunnottoman talon puutarhaverannalle, jonne ilmestyi myös pian
Toivo Jernsted. Toivo kertoi
kuulleensa keskustelun kolmesta epäilyttävästä nuorukaisesta,
jotka olivat saapuneet Oulusta
asti. Oli selvää, että elleivät pojat tänä iltana poistu kaupungista niin he joutuvat kiinni ja
vangitaan. Enää ei ollut varaa
mennä selkäreppujakaan hakemaan matkustajakodista. Oli
pyrittävä illan pimetessä juosten joen ylitse Ruotsiin ja siellä
Savukosken majataloon, jossa
on eräs Dahlin niminen saksalainen vastaanottaja.

Laukaukset
vauhdittivat menoa
Illan pimetessä oli aika suunnata joelle ja jäälle. Silloin takaa ammuttiin. Väinö edellä
ja toiset perässä, he syöksyivät
kadulta jäälle. Tällöin kaikki
kaatuivat. Pojat yrittivät ylös ja
juoksuun. Alla rutisi ja oli vaikea selvitä juoksuun, koska virta oli kuljettanut rantaan suurikokoisen pärekaton sulan aikana ja se jäätynyt rantaan kiinni.
Väinö oli noihin aikoihin elämänsä urheilukunnossa ja pääsi
vauhtiin kohti vierasta rantaa.
Toiset tulivat noin kaksi-kolmekymmentä metriä jäljessä, kunnes kaikki oli hengästyneinä ja
helpottuneina vastarannalla.
Ruotsalainen vartiotupa oli
heti poikien edessä ja siellä
4-5 vartiosotilasta passeja vaatimassa. Pojat kertoivat, ettei
heillä ole kuin ”vatupassit”, joiden mukaan he kulkuaan suuntaavat ja pyysivät puhutella
päällikköä. Pian saapuikin pitkänhuiskea luutnantti, joka tervehti ystävällisesti ja opasti heidät eteenpäin.
Kirjoittaja on Saarijärven Reserviupseerit ry.n puheenjohtaja
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Ilmapuolustuspiiri tutuksi
Teksti: Jukka Valkeajärvi
Kuvat: MPK Ilmapuolustuspiiri

Ilmapuolustuspiiri (ILMAPP) on Maanpuolustuskoulutuksen (MPK)
valtakunnallinen puolustushaarapiiri. Piiripäällikkö ja toimisto ovat
Tikkakoskella. Koulutuspaikat ovat ilmavoimien lennostojen kanssa
samoilla paikkakunnilla: Rissalassa, Pirkkalassa, Luonetjärvellä sekä
Rovaniemellä, joka hallinnollisesti kuuluu maapiirin alaisuuteen.
Selvityksiä ja keskustelua piirin roolista
MPK:n ja puolustusvoimien organisaatiomuutokset ovat muuttaneet
myös Ilmapuolustuspiirin toimintaa. Ilmavoimien toimintojen lakattua Kauhavalla Ilmapuolustuspiirin toiminnan johtaminen siirtyi
Tikkakoskelle lähemmäksi Ilmavoimien esikunnan ja Ilmasotakoulun toimintoja. Elettiin alkuvuotta 2018. Näin syntyi nykyinen Luonetjärven koulutuspaikka. Organisaatiomuutosten jälkeen tehtiin
piirissä selvitys miten ilmavoimat näkee piirin roolin muuttuvassa
ympäristössä. Lähtökohdaksi asetettiin ilmavoimien valmiuden tukeminen. Tähän työhön antoivat merkittävän panoksen ilmavoimien ja
lennostojen johto sekä Ilmasotakoulu. Yksi selvityksen johtopäätöksistä oli tarve parantaa yhteistä vuosisuunnittelua eri tasoilla.
Nousujohteista koulutusta
Toiminnan yhteinen ylivuotinen suunnittelu aloitettiin Ilmapuolustuspiirin ja Ilmavoimien kanssa syksyllä 2018. Yhteistyön edetessä
otettiin tavoitteeksi tehdä piirille oma koulutusohjelma koulutuskoreineen ja kursseineen. Tähän työhön antoivat vauhtia vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen ja aselain muutokset 2019. Ilmapuolustuspiirin ensimmäinen valtakunnallinen koulutusohjelma kursseineen otettiin käyttöön vuoden 2020 alusta. Ilmapuolustuspiirin
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toiminta laajeni viime vuonna koskemaan uusia kyber- ja ampumakoulutuksen kursseja.
Avainroolissa sitoumuksen tehneet reserviläiset ja
motivoituneet kurssilaiset
Ilmapuolustuspiirin toiminnan keskiössä ovat ammattitaitoiset ja
motivoituneet reserviläiset. Harjoitusviikonloppujen ja kurssien
johtajat, kouluttajat sekä tukitoimissa mukana olevat henkilöt ovat
sitoumuksen tehneitä vapaaehtoisia reserviläisiä. Tavoitteena on,
että sitoutunut kehittyy toimimaan kurssien kouluttajana ja harjoituksien johtajana. Lisäksi hänellä on valmiuksia toimia omassa
sodan ajan tehtävässä sekä ilmavoimien vapaaehtoisissa harjoituksissa tai kertausharjoituksissa.
Kurssitoiminnan painopiste on reserviläisen sotilaallista valmiutta
tukevassa toiminnassa. Ilmavoimat kohdentaa vuosittain tukikohtien
eri aselajien reserviläisille näitä PVSOTVA -kursseja, joita on 70%
piirin kurssitarjonnasta. Näin lennostot ja Ilmasotakoulu täydentävät
tukikohtien reservin kehittämisohjelmia ja joukkotuotantoa. Puolustusvoimat lähettää PVSOTVA -kurssien reserviläisille erillisen suosituskirjeen. Nämä kurssit ovat reserviläisille maksuttomia ja niistä on
mahdollista saada korvaavat kertausharjoitusvuorokaudet.
Ilmapuolustuspiiri järjestää myös kaikille avoimia maksullisia
SOTVA -kursseja, joissa harjoitellaan esimerkiksi ammuntaa MPK:n
omilla kivääreillä. Lisäksi on erilaisia kursseja ilmapuolustuksesta
kiinnostuneille nuorille ja naisille. Näistä erityisen suosittuja ovat
Suomen Lentopelastusseuran kanssa naisille järjestettävät Lentoetsijän perusteet -kurssit sekä Kunnossa Inttiin ja Ilmapuolustus tutuksi
kurssit.
Tervetuloa mukaan ilmapuolustuspiirin toimintaan!
www.mpk.fi

Kuvat: Pasi Lindroos ja Panu Moilanen

Turvallisuutta yhdessä.
Maanpuolustuskoulutusyhdistys, MPK on siirtynyt koulutustoiminnassa poikkeusoloihin 8.3.-28.3.2021 väliseksi
ajaksi koronaviruksen torjumiseksi. Järjestettävissä koulutuksissa huomioidaan Valtioneuvoston linjaukset, Aluehallinto- ja terveydenhuoltoviranomaisten sekä Ilmasotakoulun alueelliset ja paikalliset ohjeet ja määräykset. Kurssilaisten
tulojärjestelyt, koulutus ja ruokailut suunnitellaan kohorteittain.
Ennen kurssia tutustu MPK:n verkkosivuilla piirikohtaisiin ohjeisiin,
mitä tulee huomioida ennen kurssia, kurssin aikana ja kurssin jälkeen.

MPK:N VALTAKUNNALLISET VERKKOKURSSIT

mpk.fi/koulutukset/verkkokoulutus

ILMAPUOLUSTUSPIIRI Luonetjärven koulutuspaikka

mpk.fi/ilmapuolustuspiiri

Koulutuspäällikkö Ahti Piikki +358 299 290 901, ahti.piikki@mpk.fi
Koutuspäällikkö Mika Marin + 358 44 245 1742, mika.marin@mpk.fi
Kaikille avoimia koulutuksia mm.
09.04. Ammunta Sovellettu ammunta 1 reserviläisille
10.04. Sotva perusammunnat, Kivääri 1-3 Reserviläiset
11.04. Ammunta Ampumataitotesti, Kivääri 9 Reserviläiset
16.04. Kurssivääpelikurssi Reserviläiset
17.04. Sovellettu ammunta 2 Reserviläiset
18.04. Perusammunnat naisille/Kivääri ja pistooli
15–16.5 Lentoetsijän perehdytyskurssin naisille
4. – 6.6. lmapuolustus ja intti tutuksi naisille kurssi

Pihtipudas
Tikkakoski
Tikkakoski
Vanha esikuntakomppania
Pihtipudas
Keuruun ampumaurheilukeskus
Tikkakoski
Tikkakoski

HäMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRI Tikkakosken koulutuspaikka mpk.fi/häme
Valmiuspäällikkö Aarne Markko +358 40 751 5233, aarne.markko@mpk.fi
Koulutuspäällikkö Pekka Nieminen +358 50 544 0503, pekka.nieminen@mpk.fi
SOTVA -kurssit
16.4. Henkilösuojauskurssi
24.4. Komendantin cup 1/2021
4.6. Taistelupelastaja 1/2 -kurssi
9.7. Taistelupelastaja 2/2 -kurssi

Tikkakoski
Tikkakoski
Tikkakoski
Tikkakoski

Kurssikalenterit päivittyvät koko ajan!

Tarjolla kursseja nuorille, paikallisjoukoille ja muille kohderyhmille.
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Keski-Suomen reserviläiset,
Suomen kärkijoukkoa
Kari Kilpeläinen

S

otiemme veteraanit I Sotiemme naiset keräysvuosi
oli poikkeuksellinen koko
Suomessa ja syynä oli luonnollisesti koronapandemia. Suomessa ennätettiin toteuttaa
maaliskuun 2020 alussa vain
muutama keräys, kunnes varusmiesten käyttö keräyksissä
ymmärrettävästi evättiin. Varusmiesten suorittama keräystulos Suomessa oli vain noin
30.000 €. Jyväskylässä ennätettiin toteuttaa vain yksi Ilmasotakoulun toteuttama keräys,
jonka tulos oli vajaa 4.000 euroa.

Reservipiirit käärivät
hihansa ja aktivoituivat
Varusmiesten poisjäämisen innoittamana
reserviläispiirin
puheenjohtaja Perttu Hietanen
ryhtyi sanoista tekoihin. Pertun johdolla keskisuomalaiset
reservipiirit jäsenistöineen kutsuttiin talkoisiin paikkaamaan
vajetta. Perttu ja pian myös reserviupseeripiirin puheenjohtaja Mika Pakkanen lähestyivät
jäsenistöään.
Ensin herrat kartoittivat reserviläisten
mahdollisuuksia

lähteä lipaskerääjiksi varusmiesten sijaan. Jonkin verran
halukkuutta löytyikin, mutta viranomaisten suositusten
mukaisesti päätettiin nämäkin
keräykset perua. Näin yhdessä halusimme näyttää kansalaistottelevaisuuttamme koronakurimuksessa. Seuraavaksi
puheenjohtajat lähestyivät jäsenistöään sähköpostitse. Liitteenä oli Pertun laatima ytimekäs
viesti tilanteesta ja pyyntö lähteä lahjoittajaksi. Lisäksi Pertun
vetoava kirjoitus ”murenoihen”
keräystalkoisiin joulukuun Keski-Suomen Maanpuolustajassa
varmaankin aktivoi usean reserviläisen.

Vähän yli 4 000 €
Tilillepanoja tuli reilu 50, mikä
ei kuitenkaan jäsenmäärä huomioiden ole kovinkaan suuri,
mutta osoitti kuitenkin osan jäsenistöstä ja yhdistyksistä noudattavan niitä arvoja, joita on
kirjattu eri reserviläisasiakirjohin. Panoja olivat tehneet yksittäiset reserviläiset, yhdistykset
ja molemmat piirit ja pari yritystä.
Kokonaistuotto oli 4.658 €.
Huomionarvoista on se, että

koko Suomen niemellä reserviläiskeräystuotto oli vain 9.724
€. Näinollen keskisuomalaisten
reserviläisten osuus koko Suomen reserviläiskeräystuotosta
oli lähes neljäsosa valtakunnan
tuotosta, noin 23 % !! Parhaat
onnittelut teille keskisuomalaiset reserviläiset !
Reservilästen keräystuotto oli
noin 24 % koko Keski-Suomen
keräyspiirin 19.635 €:n keräystuloksesta. Keski-Suomen keräyspiirin kokonaistulos oli v
2020 vain noin 25 % edellisvuoden tuloksesta.
Täytyy muistaa, että reserviläiset kautta koko Suomen
maan ovat olleet mukana vuosien tai jopa vuosikymmenten
ajan näissä keräyksissä talkoomiehinä, varusmiesten oppaina ja kuskeina. Tosin tämä pääjoukko kuuluu monin paikoin
olevan jo vanhan nostoväen
iäkkäämpään päähän kuuluvaa
joukkoa. Jopa yli 90 vuotiaita
on mukana talkoissa. Keskisuomalaisten reserviläisten tempaus on kuitenkin osoitus siitä,
että puheissa esiintyviä arvoja
voidaan kunnioittaa käytännön
teoilla. Se vaatii vain hihojen
käärimistä, kuten Perttu Hietanen esimerkillään näytti.

Oli mielekästä kertoa näistä
tuloksista Veteraanivastuu ry:n
hallituksen jäsenille, toivottavasti tämä viesti saa muutkin
järjestöt ympäri Suomea aktivoitumaan puheista käytännön
tekoihin tälläkin saralla.
Jatkukoot tämä ”murenoihen” keruu esimerkiksi tulevan
Talvisodan päättymispäivän ja
Kansallisen veteraanipäivän aikoihin ja vastaavana keräyksenä Itsenäisyyspäivän – joulun
aikoihin.
Jo nytkin voit lahjoittaa keskisuomalaisten sotiemme veteraanien, näiden puolisoiden ja
leskien hyväksi:
Sotiemme veteraanit,
Keski-Suomen keräyspiiri,
Tilin numero:
FI 10 1555 3000 1088 04
Viite 153588
(Viite on reserviläisviite,
tuotto kohdentuu reserviläislahjoitukseksi.)

Kiitos keskisuomalaiset
reserviläiset !
Kari Kilpeläinen
Sotiemme veteraanit I Sotiemme naiset keräys
Keski-Suomen keräyspiirin piiripäällikkö

Keski-Suomesta tempaistiin mukaan vuonna 2009 ”Halavatun pappojen” kampanjaan Kaunialan sotavammasairaalan hyväksi.
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Kirja-arvostelu

M

arsalkka Mannerheimista on kirjoitettu
satoja kirjoja, hänen
omien virallisten muistelmiensa lisäksi. Vähiten tunnettu kausi hänen elämässään
ovat kuitenkin Puolan vuodet.
Tuore kirja yllättää, on löytynyt paljon myös uusia tietoja ja
näkemyksiä.

Seitsemän vuotta
Puolassa
Mannerheim vietti Venäjän
tsaarin upseerina Puolassa yhtäjaksoisesti seitsemän vuotta,
1909–1916. Jo sitä ennen hän oli
Nikolajevin ratsuväenkoulun
suoritettuaan palvellut 1889:stä
runsaan vuoden kornettina 15.
Aleksandran rakuunarykmentissä Venäjän alaisessa puolalaisessa Kaliszin kaupungissa Saksan rajalla. ”Mitä enemmän tutustuin puolalaisiin, sitä paremmin ymmärsin heitä ja viihdyin
heidän parissaan”.
Siirryttyään takaisin Pietariin ensin chevalier-kaartiin ja
sitten vuosina 1901-1903 keisarillisen hovitallin hevosostajaksi, Mannerheim matkusti
mm. Puolassa ja monissa LänsiEuroopan maissa. Tällöin hän
pääsi tutustumaan moniin aatelisten pitämiin ratsukouluihin
ja hevossiittoloihin ja loi tärkeitä henkilöyhteyksiä.
Japanin sodan ja Aasian tutkimusmatkansa jälkeen 41
vuotta täyttänyt Mannerheim
oli taas Puolassa. Vuoden 1909
alusta ensin ulaanirykmentin
komentajana Novo-Minskissä
Varsovasta itään, ja kaksi vuotta
myöhemmin kenraalimajuriksi ylennettynä hän johti Varsovassa tsaarin henkikaartin ulaanirykmenttiä ja vuodesta 1914
kaartinratsuväkiprikaatia.
Tsaarin venäläistämispolitiikka Puolassa oli äärimmäi-

Pekka-Juhani Kuitto, metsätalousneuvos ja sotahistorioitsija

sen ankara, mutta puolalaisten
isänmaallisuus kuohui pinnan
alla. Mannerheim oli harvoja tsaarin kenraaleita, joka sai
puolalais-aristokraattien luottamuksen ja kunnioituksen.
Henkilökohtaiset ominaisuudet
sekä hevos- ja metsästysharrastukset avasivat suomalaiselle
vapaaherralle monia ovia puolalaisiin seurapiireihin ja klubeihin. Kreivit Adam Zamoyski ja Józef Potocki, ruhtinaspari Lubomirski jne. olivat hänen
läheisiä ystäviään vuosikymmeniä. Maailmansodan sytyttyä
Mannerheim johti prikaatiaan
Puolan ja Galitsian alueilla Itävalta-Unkarin ja Saksan joukkojen hyökkäyksiä vastaan ja
sittemmin kenraaliluutnanttina
komensi ratsuväkiarmeijakuntaa Romanian suunnalla.

Kirja avaa puolalaista
yhteiskuntaa
Uusi Mannerheim-kirja avaa
erinomaisella tavalla hänen elämäänsä ja toimintaansa silloisessa puolalaisessa yhteiskunnassa ja tuo yllättäviäkin tietoja
Puolan suhteista Suomeen aina
II maailmansotaan ja sen aikana. Kirja koostuu 25 luvusta.
Osan niistä ovat kirjoittaneet
tunnetut puolalaiset ja suomalaiset historia-asiantuntijat.

Kirjoittajista
Pääkirjoittaja varatuomari Jukka Soisalon-Soininen (1948) on
itsekin kosmopoliitti. Toinen
koti on Varsovassa ja toinen
Helsingissä. Hän on vetänyt
vuosikymmeniä lukuisia yritysja kulttuurimatkoja Suomessa,
Puolassa, Venäjällä, Ukrainassa
ja Ranskassa. Useiden teemana
on ollut juuri ”Mannerheimin
jalanjäljissä”. Kotimaisten kie-

lien lisäksi hän hallitsee mm.
latinaa, puolaa, englantia, ranskaa ja saksaa. Puoliso Anna on
puolatar, Varsovan yliopistossa
tutkinnon suorittanut mm. sanomalehti- ja TV-toimittajana
pitkään työskennellyt dokumentaristi. Äidinkielensä lisäksi Annan kielitaito kattaa
suomen, venäjän ja englannin.
Monipuolisilla
verkostoitumissuhteillaan kirjoittajat ovat
päässeet tutustumaan alkukielillä Mannerheimia koskeviin
dokumentteihin ja jopa aiemmin julkisuudessa tuntematto-

Turpotietäjä-finalisti voitti oikeusgurukisan
Päätoimittaja
Tapio Paappanen
Jyväskylän Normaalikoulun lukion oppilas Otto
Kanniainen, joka viime vuonna raivasi tiensä
Keski-Suomesta TURPO-tietäjä -kilpailun finaaliin, nappasi voiton valtakunnallisessa lukiolaisille järjestetyssä oikeusguru-kilpailussa. Palkin-

noksi tuli opiskelupaikka oikeustieteelliseen tiedekuntaan ja 1000 euron palkkio. TURPO-tietäjä
-kisan finaali vielä odottaa Otto Kanniaista toukokuussa.
Parhaimmat onnittelut oikeusgurulle!

miin yksityisarkistoihin, meillä
ja muualla. Molempien asiantuntemus ja intohimo Mannerheim-tietouden jäljittämisessä
näkyy myönteisellä tavalla kirjassa.
Jos jotain lisättävää haluaisi erittäin runsaasti valokuvia
sisältävään ja upeasti taitettuun kirjaan, niin yleiskarttoja 1900-luvun alun jaetun sekä
Pilsudskin Puolan alueista ja
silloisten valtioiden rajoista.
Kaiken kaikkiaan tuloksena on
kirja, joka on Tieto-Finlandia
ainesta.

MANNERHEIM
Puolan vuodet
Anna ja Jukka
Soisalon-Soininen
Readme
367 sivua, 2020
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Valmiuspäällikkö
Aarne Markko

V

uosi 2021 alkoi, ja
elämme edelleen rajoitusten ja poikkeusten
aikaa. Onko kyseessä ”uusi
normaali”?
Mennyt vuosi 2020 on onneksemme jo takana, ja 2021 on
saatu kohtalaisilla ponnistuksilla liikkeelle. Toki tämänkin
vuoden alkua sotkee enemmän
tai vähemmän alati muuttuva
paikkakuntakohtainen sairastumistilanne. Paikkakunnilla
on myös suuria eroja toisiinsa
verrattuna, joten kahta aivan
samanlaista on vaikea löytää.
Kaupunkien rajojen sisälläkin
on todella suuria eroja toisiinsa verrattuna. Paras tilanne kaikissa tapauksissa on kuitenkin
niillä alueilla ja yhteisöissä, jotka ovat sisäistäneet hyvät käytänteet maskien käytöstä, käsihygieniasta, etäisyyksien pidosta jne. Yleensä ottaen kaikki järkeenkäyvät sekä tosiasioin perusteltavat toimenpiteet puoltavat paikkaansa ja niitä myös
noudatetaan hyvin.

Poikkeavat olot jatkuvat,
tuleeko siitä uusi normaali?
Päivitä koronavilkku
Koronavilkku-sovelluksen käytöstä on myös herännyt monia
mielipiteitä, mutta kuten kaikki
muukin olipa kyseessä sovellus
tai tekninen vimpain väärinkäytettynä ei sekään toimi. Jos
kaikki sovelluksen ladanneet
ja COVID-19 sairastuneet päivittävät tietonsa sovellukseen,
tieto altistumisen mahdollisuudesta tulee muille altistusaikana
sairastuneen kanssa tekemisessä olleille sovelluksen käyttäneille. Valitettavasti viimeaikaisten tietojen mukaan päivitystietoa eivät kaikki valitettavasti ole vieneet järjestelmään.
Sovellus toimii - ihmisen ollessa
ketjun heikoin lenkki.

Hämeen
maanpuolustuspiiristä
Tätä kirjoittaessani Hämeen
piirin tilannetta on tarkastettu
ja yhteenvetona alueiden erilaisuuksien takia Tampere, Lah-

ti ja Tikkakoski noudattavat
koulutuspaikoillaan sallittuja
10 henkilön määriä. Hattulassa ryhmäkokoa on pienennetty
kuuteen henkilöön paikallisen
ohjeistuksen mukaisesti. Kaikilla koulutuspaikoilla noudatetaan THL:n ohjeita turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytänteistä. Koulutuksen johtajalle,
vääpelille ja kouluttajille tämä
luonnollisesti aiheuttaa lisää
työtä ja seurantaa ryhmien pitämisestä harjoituksessa toisistaan erillään. Kaikkea vastuuta
ei kuitenkaan tule sälyttää yksinomaan tapahtuman johdolle,
sillä kurssilaisella itsellään on
suurin vastuu omasta tekemisestään.
Maaliskuun-huhtikuun aikana toteutetaan näillä näkymin
vain ns. SOTVA-kursseja. Muut
kurssit, kuten VARTU-koulutus, on jo ennakoiden suunniteltu myöhemmäksi keväänkesän aikana toteutettaviksi.
Tilanteen arvioidaan tuolloin
olevan valtakunnallisestikin parempi.

Rokotteet tulossa
Puolustustaistelu rokottein virusta vastaan on alkanut - se
auttaa itsemme lisäksi koko yhteisöä. Toimi kuten maanpuolustaja ja ota rokote vuorollasi!

Muista
äänestysoikeutesi - sen
puolesta on taisteltu!
Vuoden 2021 kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021. Ennakkoäänestys toteutetaan kotimaassa
7. - 13.4.2021 ja ulkomailla 7.
- 10.4.2021. Varaa päivät ja ole
valmis toimimaan! Kuka on se
arvoisesi rehellinen ja luotettava henkilö päättämään kuntasi
ja sinun asioistasi kunnassa?
Valitse, päätä ja toimi!

Laatokan Karjala vaihtuu Ilomantsiin

Tykkiasema Ilomantsin Möhkössä.

K

Kuva: Matti Hyvärinen

un tuo pandemian bandiitti paukuttaa panderoliaan aina
vaan ahkerammin, lienee paikallaan miettiä tulevan kesän retkeä. Alun perin, jo viime vuonna oli tarkoitksena
mennä Laatokan Karjalaan. Tautitilanteen vuoksi siirrettiin matka tämän vuoden elokuulle, vaan eipä näytä tämäkään vuosikovin valoisalta. Siispä unohdamme Laatokan toistaiseksi ja suuntaamme suunnittelun kotimaisiin sotahistoriallisiin kohteisiin.
Venäjän puolelle ei lähdetä pienelläkään riskillä.
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Kotimaastakin löytyy kohteita, vaikka ei aivan Raatteen tielle
mentäisikään. Ilomantsi tarjoaa paljon mielenkiintoisia kohteita
koska Talvisodassa ja osin Jatkosodassakin käytiin siellä monia ratkaisevia taisteluita. Esimerkiksi marraskuun 30 päivänä 1939 ylitti
venäläinen 155. divisioona rajan. Aluksi vastassa oli vain yksi suomalaispataljoona, joka vahvistuksia saatuaan pysäytti maahantunkeutujat . Kovimmat taistelut käytiin Möhkön, Kallioniemen, Lehtovaaran ja Taivallammen maastoissa.
Taistelijan Talo Hattuvaarassa on pystytetty kunnioittamaan sotiemme veteraaneja. Talolla esitellään monipuolisesti Ilomantsin
sotahistoriaa. Rukajärven suunnan kenraalin Erkki Raappanan
siirretty komento- ja majoituspaikka Kenraalin maja esittelee puolestaan Raja, Raappana ja Rukajärvi-näyttelyn.
Matkan oppaana on lupautunut toimimaan Matti Hyvärinen ja
retkeläisten kokoajana Pertti Rahikainen. Yhtenä mahdollisuutena
voidaan poiketa Nurmeksessa, jossa 1961 paljastettiin itäisen jääkärietapin muistomerkki. Joka tapauksessa poiketaan Joensuussa
tutustumassa entisöityyn Salpa-asemaan. Retken ajankohta on entinen eli elokuun lopun päivät 27.-29.8. riippuen siitä, tehdäänkö
retki kahdessa vai kolmessa päivässä. Siitä ja muustakin retkeen
liittyvästä tarkemmin Keski-Suomen Maanpuolustajan toukokuun
numerossa.
Pertti Rahikainen
Matkanjohtaja

Keski-Suomen
Maanpuolustajasta 1/1982

Aseet
ampumatarvikkeet
Aseet
ja ja
ampumatarvikkeet
palvelevista
palvelevista erikoisliikkeistämme.
erikoisliikkeistämme.
Armoria Jyväskylä
Varikkotie 160
40800 Vaajakoski
p. 020 729 9850

Armoria Kuopio
Siikaranta 9 B
70620 Kuopio
p. 020 729 9852

Huollosta vastaa Aito Support Oy
Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
www.aitosupport.fi
jyvaskyla@aitosupport.fi
030 - 6363840

Jutussa mainitun orkesterin perinteitä
hoitaa nykyisin Jyväskylän Puhallinorkesteri.
Se on tullut 60 vuoden ikäiseksi.

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

Talousrikosten ennaltaehkäisy ja havaitseminen
Käytännönläheinen tietokirja
Kustantaja Kauppakamari 2020
* 236 sivua, sis. sanaston
* Soveltuu myös pk-yrityksille,
urheiluseuroille ja
maanpuolustusyhdistyksille
* Kirjoittaja on Jyväskylän Seudun
Reserviläisten jäsen
yliluutnantti Juha-Matti Laurio
Tilaukset: www.booky.fi, www.adlibris.com/fi
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Suomen Reserviupseeriliitto 90 vuotta
Mika Pakkanen

R

eserviupseerikoulutus
Suomessa alkoi 1917
niin sanotulla Vimpelin
kurssilla. Ensimmäinen reserviupseerikerho
perustettiin
Helsingissä joulukuussa 1925.
Kerho oli valtakunnallinen,
jonka toiminta laajeni pian
muihinkin
kaupunkeihin.
Keski-Suomen ensimmäinen
reserviupseerikerho perustettiin Jyväskylässä toukokuussa
1932. Reserviupseeritoiminnan laajennuttua koko maahan
tuli liiton perustaminen ajankohtaiseksi. Reserviupseeriliiton perustava kokous pidettiin
17.5.1931 Katajanokan Upseerikerholla, nykyisellä Katajanokan Kasinolla.
Vuonna 2021 Reserviupseeriliiton jäsenmäärä on noin 26
000 jäsentä. Jäsenet kuuluvat
liiton 305 jäsenyhdistykseen
20 reserviupseeripiirin alaisuudessa. Jäsenistä noin kolmasosa
on alle 35-vuotiaita. Keski-Suomen reserviupseeripiirin muodostaa 18 jäsenyhdistystä, joiden jäsenmäärä on noin 1000
jäsentä.
Liiton toimielimiä ovat: kolmen vuoden syklein järjestettävä liittokokous, joista seuraava järjestetään Jyväskylässä
vuonna 2022. Liittokokouksessa valittava liittovaltuusto, jonka jäsenet valitaan seuraavaan
liittokokoukseen kestäväksi toimiajaksi. Liittohallitus, jonka
jäsenet valitsee liittovaltuusto
yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan. Liiton neuvottelukunta,
jonka muodostaa enintään 50
liittovaltuuston toimintavuodeksi kerrallaan valitsemaa vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä tai sen tukemisessa ansioitunutta upseeria.

kuussa ja Uudellamaalla 2.10.
Karkkilassa maanpuolustuspäivän yhteydessä.

Keski-Suomi ja RUL 90
Keski-Suomessa RUL 90 juhlavuotta tullaan juhlistamaan
keskitetyn reserviupseeripäivän
sijaan useampina reserviupseeritapahtumina pitkin vuotta ympäri Keski-Suomen piiriä. Näistä tapahtumista tulemme ilmoittamaan jäsenistölle ja
yleisölle Keski-Suomen Maanpuolustajassa, piirien verkkosivuilla, paikallismediassa ja jäsentiedotteissa.

Juhlakokous Mikkelissä
3.-4.12.
Johtajuutta kaikissa
olosuhteissa
90-vuotiaan liiton arvot ovat:
isänmaallisuus,
vastuuntuntoisuus ja vapaaehtoisuus. Reserviupseeriliiton juhlavuoden
tunnuslause ”Johtajuutta kaikissa olosuhteissa” sopii myös
haastavaan Covid-19 pandemia tilanteeseen. Tunnuslause kuvaa reserviupseereita vastuunkantajina niin siviili- kuin
sotilastehtävissä. Haastavasta
yhteiskunnallisesta tilanteesta
huolimatta juhlavuotta vietetään työn merkeissä.

Keskeisiä juhlavuoden
RUL 90 tapahtumia
20.5. Helsingissä
vä juhlaseminaari

pidettäyhdessä

100-vuotiaan Kadettikunnan
kanssa.
12.6. Haminassa järjestettävä
RUK 100 pääjuhla. Tilaisuuteen
tullaan järjestämään yhteiskuljetukset piirin alueelta. Näistä
ilmoitetaan tarkemmin tapahtuman järjestelyjen vahvistuttua. Lisätietoja myös www.maavoimat.fi .
6.8. Hamina Tattoon reserviupseeripäivä ja syyskuussa
Haminassa järjestettävä RUL 90
marssitapahtuma.
Perinteinen Valtakunnallinen reserviupseeripäivä järjestetään vuonna 2021 neljänä
omana tapahtumana eri maakunnissa.
Pohjois-Karjalassa
24.9. Joensuussa piirin 70-vuotisjuhlan yhteydessä. Pirkanmaalla 2.10. Tampereella Kokonaisturvallisuus 2021 tapahtuman yhteydessä. Pohjois-Pohjanmaalla Oulussa elo-syys-

Korona-ajan
priimusmiekka
Päätoimittaja
Tapio Paappanen
Ilmavoimien reserviupseerikurssin päätöstilaisuus oli 25.2.
Ensimmäisen kerran tapahtuma järjestettiin niin, että kurssin priimukselle jaettavan Reserviupseeriliiton kunniamiekan luovuttajat
olivat kaukana - etänä. Kunniamiekka n:o 502 löysi kuitenkin tiensä upseerikokelas Niklas Lamminsivulle. Kuten kuvista näkyy, niin
tilaisuuden poikkeuksellisuudesta huolimatta, tyytyväisyys näkyy
Kuvat: Ilmasotakoulu
priimuksen maskin alta paljastetuilta kasvoilta.
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Mikkelissä järjestettävä Liittovaltuuston ja -hallituksen yhteistapaaminen, liittovaltuuston
juhlakokous, maanpuolustusjuhla ja RUL 90 SM-liigan juhlaottelu Jukurit – Saipa.
Edellä mainittujen päätapahtumien lisäksi liiton jäsenyhdistykset järjestävät runsaasti
tapahtumia ja toimintaa ympäri piirejä ja valtakuntaa. Reserviupseeriliitolta voi hakea tukea
RUL 90 tapahtuman järjestämiseen juhlavuoden aikana. Kannustamme piirimme yhdistyksiä osallistumaan juhlavuoteen
järjestämällä omia tai yhteisiä
maanpuolustustapahtumia reserviupseerihenkeen. Lisätietoja RUL 90 tapahtumien tukeen
ja järjestelyihin liittyen saa reserviupseeripiirin ja -liiton toiminnanjohtajilta, liiton järjestösihteeriltä tai reserviupseeripiirin puheenjohtajalta.

Vapon ja 100-vuotiaan Suomen tarinat
liittyvät saumattomasti yhteen.
Suomen taistellessa itsenäisyydestään
Vapolla oli merkittävä rooli
Suomen huoltovarmuuden ylläpidossa.
Sama yhteistyö jatkuu edelleen.

www.vapo.fi

Avoimet perinnease -“PYSTYKORVAN” SM-kilpailut Keuruulla 2021
Perinnease “ Pystykorvan “
avoimet SM-kilpailut järjestetään 04.09.2021 Keuruun
Ampumaurheilukeskuksessa
varuskunnan vanhalla ampumaradalla. Osoite:
Ampumaradantie 161
Kilpailun kulku
Kilpailukanslia avataan klo 08.00
Kilpailun avajaiset 08.15
Ensimmäisen erän asetarkastus
klo 08.30
Ensimmäinen erä alkaa 09.00
(Seuraavat 2 h välein )
Palkintojen jako paikan päällä n.
klo 16.00.

Laji

Avoin SM-kilpailu, perinnekivääri
“Pystykorva“. m.27-39.
300m makuu, kohdistuslaukaukset 5, 15+15 kilpalaukausta.

Tauluna on Pv:n 01 (”lehmännahka”) umpimustalla keskiöllä.
Ei valkoista taustaa.

Sarjat
H, H50, H60, H70, N, N50
Kilpailun säännöt

“Pystykorva” kilpailussa sovelletaan RESUL:n perinnekiväärin
2.1.A sääntöjä seuraavin poikkeuksin:
- RESUL perinnease 4.1.D mukainen alkuperäinen m27-39 tai
alkuperäisen mallinmukaisilla
osilla koottu ase. Aseeseen pitää
mahtua PV:n 7,62X53 R patruuna
lukko kiinni.
-Kaukoputken käyttö kilpalaukauksien tarkkailuun kielletty
-Ensimmäisen kilpasarjan jälkeen
mahdollisuus käydä tauluilla. Tai
osumat ilmoitetaan.

Ilmoittautumiset
Piirit ilmoittavat kilpailijansa
18.08.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:
a.rajukangas@gmail.com tai
vaihtoehtoisesti kirjallisessa muodossa osoitteeseen:
Ari Rajakangas, Siirantie 26,
42800 Haapamäki.
Voi ilmoittautua myös henkilökohtaisesti, jos ei muuten onnistu.
Ilmoittautumisessa tulee olla seuraavat tiedot;
Kilpailijan nimi, sotilasarvo, sarja
ja piiri.Max osanottajamäärä 84
henk. ilmoittautumisjärjestyksessä. Ei joukkuekilpailua.

Osallistumismaksu on 32
eur/kilpailija

Jälki-ilmoittautumisia vain rajoitetusti 20.08.2021 lähtien, osallistumismaksu 40 eur.

Osallistumismaksu on maksettava
17.08.2021 mennessä Haapamäen
Seudun Reserviläiset ry:n tilille;
Osuuspankki, tilinumero:

FI24 5028 0920 0216 95
Vakuutukset

Voimassa oleva kilpailulisenssi/vakuutus on pakollinen.

Asetarkastus

Aseen oltava m. 27-39 perusmallin mukainen. Pv:n 7.62/53R
patruuna pitää mahtua pesään
lukko kiinni

HUOM! Kilpailu järjestetään
mikäli koronatilanne sen sallii! Lisätietoja:
Ari Rajakangas 0400 325 992
Tervetuloa Keuruulle!
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Reserviläisliiton uusi
jäsenryhmä ampumaharrastajille

V

uoden 2021 alusta lähtien Reserviläisliiton
jäsenillä on mahdollisuus liittyä uuteen ampumaharrastajien
jäsenryhmään.
Taustalla on vanhanmallisen
Reserviläisten ampumaturvan
päättyminen vakuutuskauden
päättyessä 31.1.2021. Muutos
on seurausta Finanssivalvonnan uusista määräyksistä.
Uuteen jäsenryhmään voi
liittyä niin, että jäsenmaksulaskun yhteydessä maksaa vapaaehtoisen toimintaturvamaksun,
joka on tänä vuonna 35 €. Jäsen
saa tällä muun muassa ampumaharrastuksen toimintaturvan sekä erikoisetuja.
Jäsenmaksulaskut postitettiin
jäsenille tammikuun lopulla.
Ne jäsenet, jotka ovat tilanneet

E-laskun, menee automaattisesti vain pelkkä jäsenmaksu.
Mikäli nämä jäsenet haluavat
myös toimintaturvan, tulee se
erikseen maksaa. Ohje maksamisesta löytyy osoitteesta www.
reservilaisliitto.fi/toimintaturva.

Vakuutusturva
Jäsenyys uudessa jäsenryhmässä antaa osallistumisoikeuden
Reserviläisliiton, Reserviläisurheiluliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton liitto-, piiri- ja
yhdistystason kilpailu- ja muihin tapahtumiin, joissa ammunta on keskeisessä roolissa,
sekä Puolustusvoimien tai muiden tahojen yhteisiin tapahtu-

miin, joissa vaaditaan vakuutusturvaa.

Jäsenetuja tarjolla
Tähän jäsenryhmään kuuluvat
saavat myös ampumaharrastukseen liittyviä merkittäviä erikoisjäsenetuja. Yksi jäsenetuja
tarjoava yritys on Brownells,
jolla on erittäin laaja valikoima
asealan eri tuoteryhmiä. Brownells toimii Suomessa verkkokaupan välityksellä ja sillä on
isot varastot Yhdysvalloissa ja
Saksassa. Nettikauppa löytyy
osoitteesta www.brownells.fi.
Toinen uudelle jäsenryhmälle erikoisetuja tarjoava yritys
on Oulun Ase. Yritys tarjoaa
reserviläisille tarkoin valikoitu-

ja aseita, asetarvikkeita ja patruunoita. Oulun Ase toimii tällä hetkellä verkossa sekä Kempeleen
kivijalkamyymälässä
osoitteessa Planeettatie 5. Nettikauppa löytyy osoitteesta www.
oulunase.fi. Reserviläisliitto julkistaa talven ja kevään aikana
uusia, rahanarvoisia erikoisjäsenetuja uudelle jäsenryhmälle.
Uuteen jäsenryhmään liittyneet saavat maaliskuussa postitse uuden jäsenkortin, jolla jäsenet voivat todistaa ampumaharrastuksen toimintaturvan
voimassaolon. Kortin mukana
tulee jäsenetuihin liittyvä kirje
sekä ensimmäinen etukoodi.
Antti Pynttäri
Reserviläisliitto

Liittohallituksen
kuulumisia:
Digitalisaatio etenee

Y

ksi
Reserviläisliiton
strategisista valinnoista
on panostaminen digitalisaatioon. Tämä on näkynyt
viime vuonna uuden maksuttoman verkkosivupohjan tarjoamisen lisäksi verkkoasioinnin lisääntymisenä. Reserviläisyhdistykseen kuuluvan
jäsenen tulee itse tehdä muutokset esim. yhteystietoihinsa,
sotilasarvoonsa jne.
Verkkosivu uudistus on kuitenkin haasteellinen; kuinka
saada yhdistykset aktivoitua
päivittämään sivunsa, lisäämään tilaisuutensa tapahtumakalenteriin sekä tilaisuuden
jälkeen täyttämään tilaisuuden
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osallistujatiedot ja ammuttujen
laukausten määrät? Liiton linjaus on selkeä: Mikäli yhdistys
ei ole tuottanut sisältöä verkkosivuilleen ja täyttänyt sinne tapahtumiensa ja tilaisuuksiensa
tietoja, ei yhdistykselle myönnetä liiton eikä piirin tukea.
Porkkanana tässä toimii raha,
liiton myöntämän tuen maksimimäärä on 1400 € hakemusta kohden. Tätä kirjoitettaessa
on 35 % Keski-Suomen piirin
yhdistyksistä toiminut Reserviläisliiton tarkoittamalla tavalla
ja siten oikeutettuja toimintatuen saamiseen.
Toisaalta yhdistyksen ei tarvitse enää täyttää entisen kal-
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taista toimintailmoitusta. Liiton
ajatuksena on kerätä mahdollisimman reaaliaikaista tietoa reserviläistoiminnasta mm. lausuntojen pohjatiedoiksi. Oikea aikainen tieto palvelee siten Reserviläisliiton tekemään
vaikuttamistyötä. Liitto ja piiri
myös tukevat yhdistyksiä verkkosivujen rakentamisessa. Liitto järjestää sisällön tuottamiseen opastavia webinaareja sekä
julkaisee ohjevideoita. Piirin
kautta on saatavissa neuvontaa
verkkotoimittajalta.
Kannustan kaikkia yhdistyksiä tarttumaan toimeen ja
käyttämään muutaman tunnin
verkkosivujen sisällön tuotta-

miseen ja tapahtumiensa ilmoittamiseen uusien verkkosivujen kautta. Helpoiten tämä
onnistuu valitsemalla yhdistykselle verkkovastaavan tai tiedottajan suorittamaan annettu tehtävä.

Terveisin!
Perttu Hietanen
Reserviläisliiton
hallituksen jäsen

Valmistu tietotekniikan ja
digitalisaation ammattilaiseksi.
Hae opiskelemaan IT-alaa Jyväskylän
yliopistoon yhteishaussa 17.-31.3.2021.
Voit valmistua kauppatieteiden tai
filosofian maisteriksi tai diplomi-insinööriksi.

> JYU.FI/HAE
Lisätietoa Opintopolusta hakusanalla itjkl-k2021

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry
KEVÄTKOKOUS

Tiistaina 30.3.2021 klo 18.30 Juhlakartano Tähtiniemessä
Korpilahdella (Tähtiniementie 29).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Palkitsemiset ja kahvitarjoilu klo 18.00 alkaen.
Huom! Virallisilla kokousedustajilla on oltava yhdistyksensä
valtakirja. Muilla läsnä olevilla on puheoikeus.
Piirihallitus

Keski-Suomen Reserviläispiiri ry
KEVÄTKOKOUS

Tiistaina 30.3.2021 klo 18.30 Juhlakartano Tähtiniemessä
Korpilahdella (Tähtiniementie 29).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Palkitsemiset ja kahvitarjoilu klo 18.00 alkaen.
Huom! Virallisilla kokousedustajilla on oltava yhdistyksensä
valtakirja. Muilla läsnä olevilla on puheoikeus.
Piirihallitus

Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry
YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
Keskiviikkona 14.4.2021 klo 18.00
Lisätietoja:
https://jyvaskylan-seudun-reservilaiset.reservilaisliitto.fi/

Ilmoittautumiset: jsres.ry@gmail.com

Tikkakosken Reserviläiset ry

Sääntömääräinen kevätkokous
Maanantaina 26.4.2021 klo 18:30
Kahvila Naissaaren Koskenhenki
Naissaarentie 2, 40800 VAAJAKOSKI
Ilmoittautumiset, ruoka-aineallergiat sekä kokoukseen
liittyvät asiat: markku.liuskille@gmail.com

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle s-postitse.
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Markku Rauhalahti

Kauko Mäenpää kuvattuna kotonaan 2015.

Tapio Paappanen

Kari Salminen (vas.), Kauko Mäenpää ja Hyytiälän estekivi 2017.

Ansioitunut sotaveteraani in memoriam
Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Y

limetsänhoitaja Kauko
Mäenpää kuoli 102-vuotiaana 11.1.2021 Tampereella. Hän oli syntynyt
3.1.1919 Tampereella. Hän oli
valtakunnallisesti
tunnettu
metsäalan vaikuttaja, joka teki
työuransa
Keski-Suomessa.
Metsänhoitajaksi valmistuttuaan Helsingin Yliopistosta
hän aloitti Metsähallituksen
palveluksessa vuonna 1949 ja
työskenteli Viitasaaren hoitoalueella koko työuransa. Viimeiset 23 vuotta hoitoalueen
päällikkönä eli aluemetsänhoitajana. Hoitoalue kattoi 40 000
hehtaaria ja ulottui viidentoista kunnan alueelle Kuopion ja
Keski-Suomen lääneissä.

Suojeluskunnasta
sotapalvelukseen
Mäenpää liittyi 17 vuotiaana
suojeluskunnan ns. ”koululaiskomppaniaan” ja sen harjoituksiin. Kesällä 1939 hän oli
komppanian mukana vapaaehtoisissa linnoitustöissä Karjalan
kannaksella. Talvisodan alettua
31.11.1939 lukion käynti keskeytyi, kun komppanian nuoret toimivat vartio- ja ilmatorjuntatehtävissä Tampereella. Jo
tammikuussa 1940 alkoi asevelvollisuus Riihimäen viestikoulutuskeskuksessa, hän pääsi keväällä ylioppilaaksi, jatkoi
heinäkuussa RUK:n viestilinjalla ja vuoden lopulla siirtyi upseerikokelaana Viestipataljoona 3:een joukkueenjohtajaksi
ja ylennettiin helmikuussa 1941
vänrikiksi. Kotiutuminen varusmiespalveluksesta keskeytyi,
kun alkoi uusi sota.
Jatkosodan
hyökkäysvaihe kesällä 1941 vei vänrikin II

Armeijakunnan mukana lankayhteyksien rakentamisiin esikuntien välille pitkin Karjalan
kannasta. Mäenpään moottoroitu viestijoukkue heitettiin
aina sinne, missä tarvittiin uusia, nopeita viestiyhteyksiä. Sotatie vei Tyrjästä Räisälän ja
Muolaan kautta Kivennavalle.
Marraskuussa tuli siirto pohjois-Aunukseen, kun II AK liittyi hyökkäykseen Äänisjärven
pohjoiskolkkaan kohti Maaselän kannasta. Mäenpään viestikomppania rakensi yhteyslinjoja talvisissa erämaissa osallistuen myös vihollispartisaanien
jahtaamisiin. Välillä oltiin Karhumäessä ja sitten Seesjärven
alueella. Liikkuva telttaelämä
kysyi sisua, pakkasta oli pitkään yli 30 astetta. Kesäkuukausien ajan joukkuetta heitettiin eri puolille Maaselän Ryhmän aluetta, missä se rakensi
ja kunnosti viestiyhteyksiä ja
viestikeskuksia. Joukkue rakensi myös metsästys-kalamajan
Kumsjärvelle kenraali Taavetti
Laatikaiselle.

Mäenpää ylennettiin luutnantiksi kesällä 1943. Vienan aikaa
kesti lähes 1,5 vuotta.

Eldankajärvelle

Alueherra Mäenpää tunnettiin
jämeränä ja oikeudenmukaisena esimiehenä. Liekö sotaupseerin kokemukset ja EteläPohjanmaan häjyn Rannanjärven sukujuuret vaikuttaneet,
että hän vei vastuutehtävänsä
tarmolla tavoitteisiin. Hän piti
itsensä hyvässä kunnossa ja
liikkui paljon hoitoalueen metsissä työn puolesta ja vapaa-aikoina. Tarkkakin hän oli, hakkuut ja metsänhoitotyöt piti
tehdä huolellisesti ja kunnolla.
Samoin hoitoalueen tietoarkistot olivat aina tiptop-kunnossa.

Marraskuussa 1942 Mäenpää siirtyi uuteen perustettuun aselajiyksikköön, Ilmavoimien Viestijoukkoihin. Erikoiskurssin käytyään vänrikki sai käskyn perustaa Vienan
Eldankajärvelle Ilmavoimien
69. Ilmavalvontakomppanian.
Keskusradioaseman ja erillisten kenttävartioasemien avulla
seurattiin vihollislentokoneiden radioliikennettä ja lentotoimintoja. Alue oli laaja, pohjoisesta Röhön kylästä etelään
Kostamus-Kontokkiin saakka.

Karhumäkeen
Maaliskuussa 1944 Mäenpää sai
komennuksen Maaselän kannakselle Karhumäkeen. Hän
ryhtyi vastaamaan Ilmavalvontapataljoona 8:n esikunnassa ivkomppanioiden ja aluekeskusten viestitoiminnasta, hoitaen
välillä pataljoonan adjutantin
tehtäviä. Sotatilanteen johdosta myös Maaselän kannakselta
jouduttiin vetäytymään kesällä
1944. Viesti- ja radiotoiminta
jatkuivat koko ajan, kun pataljoona vetäytyi lopulta Värtsilän
kautta Pohjois-Karjalan Polvijärvelle. Aselepo- ja rauhansopimusten jälkeen luutnantti
Mäenpää kotiutettiin siviiliin
vihdoin marraskuun lopulla
1944.

Tarkka, jämerä ja
oikeudenmukainen
esimies

Eläkkeellä ollessa riitti
harrastuksia
Kauko Mäenpää jäi eläkkeelle 1983 ja muutti puolisonsa
kanssa Tampereelle. Hän liittyi jäseneksi Tampereen reserviupseerien veteraaniosastoon,
Tampereen Sotaveteraaneihin,
Sotainvalidiliiton Tampereen
osastoon ja Hämeen Metsänhoitajiin. Veteraanilla oli ihailtavan hyvä muisti ja kuntoaan
hän ylläpiti sauvakävelyillä, ja
ajokortti ja auto vielä 100-vuotiaana. Mäenpää kutsuttiin Linnan juhliin 2018 ja puolustusministerin uudenvuoden vastaanotolle 2019. Hän oli myös
Tampereen Suojeluskunta- ja
Lottamuseon sekä Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen aktiivi esitelmöitsijä ja kunniajäsen.
Sotaveteraani Mäenpää korosti
loppuun saakka, miten vankan
perustan ja koulutuksen suojeluskunta antoi isänmaan puolustamiselle yhteistyössä armeijan kanssa.

Huomionosoitukset
Mäenpäälle myönnettiin sotien
aikaisista ansioista mm. VR 4
miekkojen kera, Maaselän risti, Pohjois-Vienan risti, Sininen
Risti ja Ilmavoimien risti. Siviiliansioista hän sai Suomen Leijonan I luokan ritarimerkin ja
valtion virka-ansiomerkin. Hänet ylennettiin kapteeniksi 1967
ja sai ylimetsänhoitajan arvonimen 1982.
Ylimetsänhoitaja Kauko Mäenpäätä jäivät kaipaamaan puoliso, poika ja kaksi tytärtä sekä
erittäin laaja ystäväpiiri.

Leppävesi

Hallaperäntie 8
050 433 4245
ma-pe 9.00-17.00

Jämsä

Pietiläntie 8
050 345 8690
ma-pe 8.00-16.00

Muurame

Setäläntie 3C
050 523 0339
ma-pe 9.00-17.00

Vaajakoski

Haapaniementie 1
050 544 1099
ma-pe 9.00-17.00

www.yrityskehitys.com

Kokonaisvaltainen
ICT-ratkaisujen
palvelutalo

MIDARELTA MYÖS
METSÄSTYSTUOTTEET:
mm. Tracker-pannat ja
valjaat sekä yhteydet
yhdellä käynnillä.

Kysy myös
vaihtohyvitys!

Ahjokatu 12, Jyväskylä
Puh. 020 792 4400, www.midare.fi

ALASINKATU 1-3
40320 JYVÄSKYLÄ
P. 010 328 2880
www.grafitatu.fi
“Kun haluat painoapua tarvitset Grafitatua!

Palveleva automaatiokaupan ammattilainen

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

HIKOILE,
HYMYILE,
HULLAANNU!

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

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

www.jousmaki.fi
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MPK:n ammunnoissa ammutaan nyt uusilla MPK-kivääreillä.

Ampumaan vaikka polkupyörällä
MPK:n ammunnat houkuttelevat osallistujia kaukaakin
Teksti ja kuvat
Panu Moilanen
MPK:n Ilmapuolustuspiirin
ampumatoiminta on viimeisen
vuoden aikana kehittynyt ja
vilkastunut merkittävästi. Ammuntoja on tarjolla niin aloittelijoille kuin edistyneimmillekin,
ja jatkossa on tarkoitus järjestää
myös simulaattoriammuntoja.
Korona-aikaan ampumaan tullaan kaukaakin.
Tikkakosken kivääriradalla
helmikuisena sunnuntaiaamuna monien huomio kiinnittyy
mieheen, joka saapuu paikalle
polkupyörällä – huolimatta siitä, että edellisen vuorokauden
aikana on pyryttänyt yli 20 cm
lunta, josta pääosa on vielä auraamattomana teillä.
Pyörän on kulkuvälineekseen
valinnut Petrus Lilja, joka kertoo pyöräilleensä edellisen päivän tuiskussa ensin Keuruulta
Jyväskylään, nukkuneensa yön
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hostellissa ja hypänneensä aamukuudelta jälleen pyörän selkään suuntanaan Tikkakoski.
”Minulla ei ole omaa autoa,
joten päädyin pyöräilemään.
Olen aiemminkin tehnyt pidempiä pyörälenkkejä, joten
matka ei tuntunut kovin pitkältä. Lumi ja pyry tekivät kuitenkin pyöräilystä normaalia hitaampaa ja raskaampaa”, myöntää Lilja.
Matkaa Keuruulta Jyväskylään on 59 km ja Jyväskylästä
Tikkakosken ampumaradalle
26 km.
”Olen vasta viime aikoina
innostunut MPK:n kursseista, kun aika on kullannut inttimuistot. Erityisesti ammunta
on alkanut kiinnostaa.”, kertoo
vuonna 2012 Vekaranjärveltä
pioneerivänrikkinä kotiutunut
Lilja.
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Osallistujia tulee
kaukaakin
MPK:n ammunnat kiinnostavat
tällä hetkellä monia. Ilmapuolustuspiirinkin ammuntoihin
on tullut osallistujia kaukaakin.
Koronapandemian vuoksi mahdollisuudet harrastaa ammuntaa ovat tällä hetkellä normaalia
huomattavasti vähäisempiä, joten tarjolla oleviin tilaisuuksiin
riittää tulijoita.

Keski-Suomessa
ammuntoja on saatu
järjestettyä koronaaikanakin.
”Olemme joutuneet miettimään
ryhmäkokoja, ja mm. kurssien perustaminen ja ruokailut
toteutetaan porrastetusti siten,
että turvavälejä voidaan nou-

dattaa. Kurssin aikana pidetään
kasvomaskeja ja huolehditaan
käsihygieniasta”, kertoo MPK:n
Ilmapuolustuspiirin koulutuspäällikkö Mika Marin.
Kiinnostusta
ammuntoihin ovat lisänneet myös uudet
MPK-kiväärit, jotka ovat nyt
laajasti käytössä ammunnoissa
ympäri Suomen. Uudet kiväärit
ovat korealaisen Dasan Machineries -yhtiön valmistamia, ja
ne muistuttavat paljon Puolustusvoimien käytössä olevia rynnäkkökivääreitä.

Marin kertoo uusien
kivääreiden olleen
positiivinen yllätys.
”Kiväärit ovat tarkkoja, ja mm.
niiden jatkoperä ja tähtäimet
ovat onnistuneita. Kaliiperi on
tuttu ja turvallinen 7,62x39.

nostuneille. Naisille järjestetään
omia kurssejaan. Ammunnan
voi aloittaa ihan alkeista, joista sitten edetään vaativampiin harjoituksiin. Järjestämme
myös ampumataitotestejä, joiden avulla voi osoittaa aseluvan
vaatimaa
harrastuneisuutta”,
kertoo Mika Marin.
Ampumatoimintaa kehitetään koko ajan, ja myös uusi
teknologia on tulossa mukaan
ammunnan harjoitteluun. Tänä
vuonna Ilmapuolustuspiirissäkin järjestetään ensimmäinen
kurssi Noptelin FN Expert -ampumasimulaattorilla. Ammunnan motoriikan oppiminen
edellyttää käytännössä tuhansia
MPK:n Ilmapuolustuspiirin amlaukauksia, ja simulaattoreilla
munnasta vastaavana koulutus- ampujakohtaisia laukausmääpäällikkönä toimii Mika Marin.
riä voidaan lisätä merkittävästi. Järjestelmään voi liittää myös
Omat kiväärit ovat helpottaneet erilaisia maalilaitteita, jolloin
ampumakoulutuksen järjestä- sitä voi käyttää toiminnallisessa
mistä, sillä Puolustusvoimien harjoittelussa, esimerkiksi SRAaseilla ei MPK:n koulutuksissa ja TRA-harjoittelussa.
enää saa ampua. Uudet aseet
ovat kiinnostaneet kovasti ja li- Polku
sänneet ammuntojen osallistu- ammunnanjohtajaksi
jamääriä.”
on kolmivaiheinen

Ilmapuolustuspiiri
kehittää
ampumakoulutusta
Ilmapuolustuspiirin ampumakoulutusta on viime vuodesta
alkaen kehitetty paljon. Ammunnoista vastaa oma koulutuspäällikkönsä, ja piirille on
koulutettu parikymmentä uutta
ammunnanjohtajaa.
”Ampumakoulutusta järjestetään paitsi sijoitetuille reserviläisille, niin myös muille kiin-

MPK:n ammunnoista ja niiden turvallisuudesta vastaavat
koulutetut ammunnanjohtajat. Ammunnanjohtajan koulutus alkaa teoriavaiheella, joka
päättyy Puolustusvoimien laatimaan kokeeseen, jonka hyväksytty suoritus on edellytys koulutuksessa etenemiselle.
Seuraavana vuorossa on harjaantumisvaihe, jossa kehitetään tulevan ammunnanjohtajan valmiuksia toimia erilaisten
ammuntojen toimija- ja joh-

totehtävissä. Äänekoskelaisen
Ville Salinmäen ammunnanjohtajakoulutuksessa on tällä
hetkellä menossa harjaantumisvaihe.
”Yhdellä pistooliammuntakurssilla kysyin Marinin Mikalta, miten näissä hommissa voisi
olla mukana enemmänkin. Tehtiin sitten kouluttajasitoumus ja
tässä sitä nyt ollaan ammunnanjohtajaksi kouluttautumassa”, kertoo Salinmäki.

Taitojen todentaminen
ja näyttö
”Minulla näyttö voisi olla edessä kesäkuun puolivälissä, jos
kaikki menee hyvin”, kertoo Salinmäki.
Ammunnanjohtajaoikeudet
ovat voimassa viisi vuotta. Ne
voidaan uusia aktiivisena ammunnanjohtajana toimimisen
perusteella, mutta teoriakoe tulee aina suorittaa uusimisen yhteydessä uudelleen. Ensiaputaidot varmistetaan kolmen vuoden välein suoritettavalla täydennyskurssilla.

MPK:n kursseilla voi
myös valmistautua
inttiin
Jyväskyläläisveljekset
Filipp
Orlov ja Tomi Tsvetkov ovat
tulleet ammuntoihin yhdessä.
Tomi osallistuu ensimmäiselle MPK:n kurssilleen ja ensimmäisiin ammuntoihinsa. Mukaan hänet oli houkutellut isoveli Filipp.

Jyväskyläläisveljekset Filipp Orlov (vas.) ja Tomi Tsvetkov osallistuivat MPK:n ammuntoihin. Tsvetkov haluaa valmistautua edessä olevaan varusmiespalvelukseen, Orlov
taas kertaa jo opittua.

”Olen lähdössä inttiin opintojen jälkeen todennäköisesti
kesällä 2022, ja tarkoitukseni on
sitä ennen treenata ainakin ammuntaa ja mahdollisesti myös
muita intissä tarpeellisia taitoja”, kertoi Tsvetkov.
Orlovilla intti on jo takana.
Hän kotiutui pari vuotta sitten
Kainuun Prikaatista.
”Kertausharjoituskutsua ei
ole kuulunut, joten olen nyt sitten käynyt monipuolisesti erilaisilla MPK:n kursseilla, esimerkiksi selviytymiskurssilla,
TRA-kurssilla ja ammunnoissa.
Lisäksi liityin maakuntakomppaniaan. Olenkin nyt päässyt
hyvin kertaamaan intissä opittua ja myös oppimaan uutta”,
kertoi Orlov.
Ensikertalaiseksi Tsvetkovin
ammunnat sujuvat erittäin hyvin. Salaisuudeksi ampumataidon taustalla paljastui airsoftharrastus, jossa mm. ammunnan kannalta tärkeää motoriikkaa oli jo tullut harjoiteltua
paljon.
”Olen miettinyt myös erikoisjoukkoihin hakemista ja
jopa työtä Puolustusvoimissa.
Aion kyllä jatkossakin osallistua MPK:n kursseille”, totesi Tsvetkov.
Myös Orlov aikoo jatkaa vapaaehtoista
maanpuolustusharrastustaan: ”Aion osallistua mahdollisimman monelle
kurssille täällä Tikkakoskella
ja myös kauempanakin. Ja pikkuveljen houkuttelen mukaan
myös”, lupasi Orlov.

Petrus Lilja saapui Keuruulta Jyväskylän
kautta Tikkakoskelle ampumaan nastarenkaisella Tunturi-polkupyörällä.
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Maaottelumarssijulisteen suunnitteli Mainostoimisto SEK, jonka
nousu alkoi välirauhan ja jatkosodan aikana valtion tilaamien propagandajulisteiden suunnittelusta.

Miljoonat ihmiset
marssivat 80 vuotta sitten
Panu Moilanen
Ruotsissa päätettiin vuonna
1940 alkaa järjestää koko kansan marssitapahtumia ruotsalaisten terveyden edistämiseksi ja isänmaallisuuden vahvistamiseksi. Ensimmäinen Stora
riksmarschen järjestettiin keväällä 1940, jolloin Ruotsin kunnat marssivat toisiaan vastaan.
Tammikuussa 1941 Ruotsin Kävelyliitto haastoi mukaan myös
Suomen. Yhteinen maaottelumarssi toteutettiin ”kunnianosoituksena urhealle veljeskansalle” 4.-25. toukokuuta 1941.
Olot talvisodasta toipuvassa
välirauhan ajan Suomessa olivat
ankeat, ja koko kansan maaottelumarssi nähtiin keinoksi lisätä kansan yhtenäisyyttä ja kohentaa mielialaa. Ruotsalaisille
ilmoitettiinkin Suomen ottavan
haasteen vastaan. Marssia varten perustettiin helmikuussa
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1941 päätoimikunta, jonka puheenjohtajaksi nimettiin Siirtoväen huollon keskuksen johtajana toiminut Urho Kekkonen.
Varsinaisista järjestelyistä vastasi järjestelytoimikunta, jonka
puheenjohtajina toimivat Suomen urheiluliiton ja Työväen
urheiluliiton puheenjohtajat.
Varsinainen marssiorganisaatio perustui Suomen urheiluliiton piirijakoon, ja se aloitti
toimintansa maaliskuun alussa
1941. Marssin käytännön järjestelyistä vastasivat paikalliset
marssitoimikunnat. Niiden tehtävinä oli suunnitella marssireitit, järjestää marssiin liittyvät
yhteistilaisuudet ja huolehtia
marssiin liittyvästä tiedottamisesta. Paikalliset marssiasiamiehet taas huolehtivat marssiin
liittyvästä byrokratiasta: he jakoivat marssikortit, toimittivat
ne marssin jälkeen järjestelyko-
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mitealle ja myivät marssimerkit.
Maaottelumarssi
haluttiin
tuoda mahdollisimman lähelle jokaista suomalaista. Marssin alkaessa marssiasiamiehiä
oli maassa yli tuhat. Virallisia
marssireittejä oli yli 5000 – niitä oli suunniteltu ja viitoitettu
mm. kylittäin ja kansakoulupiireittäin. Käytännössä lähes kaikilla Suomen teillä olikin merkittyjä marssireittejä kilometriopasteineen.
Miesten marssimatka oli 15
km, naisten ja lasten 10 km.
Naisten ja lasten piti selvittää
marssi 100 minuutissa, miehillä aikaraja oli 140 minuuttia –
marssitahdin tuli siis olla melko ripeä. Marssimisen mallia
näyttivät mm. presidentti Risto Ryti tummassa puvussaan ja
soittimiensa kanssa marssinut
Dallapé-orkesteri. Varsinaisia
liikuntavarusteita suomalaisilla
ei tuolloin yleensä ollut.

taatuhatta marssijaa jäikin ilman merkkiä.
Marssimaaottelun tuloksia
laskettiin lähes kuukausi. Tulos julkistettiin vain viisi päivää
ennen jatkosodan syttymistä.
Suomi voitti marssimaaottelun
ylivoimaisesti: väkilukuun suhteutettuna suomalaisia marssijoita oli yli kolminkertaisesti
ruotsalaisiin nähden.
Maan vanhin marssija oli
94-vuotias Adolf Vilenius
Mäntsälästä, naisista vanhin
oli 91-vuotias Maria Heironen
Kyyjärveltä. Erityistä huomiota
herättivät sotainvalidit – marssille osallistui mm. jalka-amputoituja kainalosauvoineen. Onnettomuuksiltakaan ei marssilla vältytty: maaottelumarssilla
kuoli kymmenkunta osallistujaa tapaturmaisesti tai sairaskohtaukseen.

Valtava innostus

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta Suomen ja Ruotsin
välisestä maaottelumarssista.
Jyväskylän seudun reserviläiset haastavat kaikki Suomessa
asuvat marssimaan maaottelumarssin hengessä 4.-25.5.2021.
Jos kuulut johonkin Keski-Suomen reservipiirien yhdistykseen, voit osallistua suorituksellasi yhdistyksien väliseen marssikilpailuun. Lisätietoja saat
verkkosivulta osoitteesta www.
ksmaanpuolustaja.fi.

Suomalaisten marssi-innostus
oli valtava. Maaottelumarssiin osallistui yhteensä yli 1,5
miljoonaa suomalaista – yli 40
% kansasta. Tapio Wirkkalan
suunnittelemia kuparisia marssimerkkejä oli tilattu puoli miljoonaa kappaletta, ja ne loppuivat jo ensimmäisellä marssiviikolla. Uusia merkkejä ei ehditty valmistaa läheskään samassa tahdissa kuin kansa marssi.
Merkkien valmistusta vaikeutti
myös kuparin säännöstely – kuparia kun haluttiin käyttää ensisijaisesti johonkin muuhun
kuin rintamerkkeihin. Parisa-

Haaste

Marssimisen mallia näyttää Sanoma Osakeyhtiön toimitusjohtaja
Eljas Erkko (edessä). Erkon oikealla puolella marssii marssin tiedotuspäällikkönä toiminut Helsingin Sanomien urheilutoimittaja
Sulo Kolkka.

Panssarimuseo juhlii kesäkuussa
Tapio Paappanen
Hämeenlinnassa vietetään kesäkuun 18. päivänä kaksoisjuhlia kun
Panssarimuseo täyttää 60 vuotta ja samana päivänä Panssarikilta
viettää 70-vuotispäiväänsä. Juhlapäivänä museolle on vapaa pääsy.
Panssarimuseon portinpieleen sijoitettiin tammikuussa 36 tonnia
rautaa eli T-54 panssarivaunu.
Museon ykköshallia on remontoitu ja se on saanut uuden ilmeen.
Valaistus on uusittu ja seinäpintoja on hyödynnetty entistä paremmin näyttelyn hyväksi. PST-hallin uudistaminen tapahtuu kuluvan
kevään aikana. Tulevan näyttelykauden erikoisnäyttelyt ovat Panssarimuseo 60 vuotta ja Sotkat Suomessa.
Museo on avoinna talvikaudella päivittäin klo 10–15. Kahvila on
avoinna vain viikonloppuisin. Museon halleissa ja rinnekatoksissa
on helposti pidettävissä tarvittavat turvavälit.

Yläkuvassa ”Sotka” eli T-34 panssarivaunu Äänislinnan panssariesteiden kokeiluleiriltä 1942. Alakuvassa T-34-76 Panssarimuseossa Parolassa.
Kuvat: Kirjoittajan arkisto.

Panssarimuseo 60 v
Keski-Suomen

Maanpuolustaja
Lehti on Keski-Suomen reserviupseeri- ja reserviläispiirin tiedotuslehti. Se uutisoi pääsääntöisesti piirien alueen maanpuolustustapahtumia. Lehteä ei voi tilata. Se sisältyy jäsenen suorittamaan jäsenmaksuun.
Keski-Suomen Maanpuolustajan seuraava numero 2/2021 ilmestyy kesäkuussa viikolla 25.
Aineistot päätoimittajalle 31.5.2021 mennessä.
Osoitteenmuutokset:
RUL:
jasenasiat@rul.fi,
puh. 09 405 62011
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jasenasiat@reservilaisliitto.fi,
puh. 09 405 62010
Julkaisijat:
Keski-Suomen reserviupseeripiiri ry
Keski-Suomen reserviläispiiri ry
Päätoimittaja:
Tapio Paappanen, Vitsakuja 3,
42700 KEURUU
Puh. 0400 626 695
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Veijo Mononen, puh. 040 744 1444
Email: veijo.mononen@gmail.com
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www.ksrespiirit.fi
Verkkotoimittaja Juha Hyvärinen
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Jyväskylä – Suolahti – Tampere - Vantaa

Keulink palvelee yrityksen
kaikissa vaiheissa
Palveluksessasi: Jukka, Ritva ja Leila
eCenter (3. kerros)
Keskusaukio 3, 42700 KEURUU
www.keulink.fi

	
  

Ota yhteyttä!

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

0400 342 915

ISÄNNÖINTIPALVELU	
  
Asiakaslähtöinen	
  palvelumme	
  tuottaa	
  ja	
  välittää	
  
laadukkaita	
  asumisen	
  ja	
  omistamisen	
  palveluita.	
  

Pyydä	
  tarjous	
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Myös	
  pienet	
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  Kiinteistömestarit	
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Kauppakatu	
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mestarit@kiinteistomestarit.com	
  

Talonrakennus • Rakennustuoteteollisuus • Infra • Talotekniikkateollisuus
• LVI-tekninen urakointi • Pinta • www.rakennusteollisuus.fi
	
  

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

Challenging city spaces
www.vitreo.fi

office@vitreo.fi

MIKÄ ON SINUN TARINASI?
Tarinasi takana – Movya!
Tarjoamme asiakkaan brändin analyysistä ja
todellisen palvelutarpeen selvittämisestä lähtevää
digitaalista palvelumuotoilua sekä markkinointiviestinnän strategista suunnittelua.
www.movya.fi

Osaaminen
kilpailukyvyksi
• kiinteistöoikeus
• riitojen ratkaisu • työoikeus
www.urtti.fi | 0400 565 361

31

Turvallista
palvelua 24/7

www.k2turvapalvelut.fi
24/7 päivystys
0100 5248 (2,50 €/puhelu + alv 24 %)

Hälytyskeskus

Kiinteistövalvomo

Call Center

• Valvontaa yli 3 000 kohteessa,
yli 700 kameralla
• Turvahälytysvalvonta
• Hälytyskuvavalvonta
• Palolinjojen valvonta

• Etähallintaa ja energiatehokkuutta
yli 300 kohteessa
• Hälytysten arviointi ja
toimenpiteet etäkäytöllä 24/7
• Energiatehokkuuden ja
olosuhteiden optimointi
• Prosessien toiminnanvarmistus

• Vastaanottaa yli 13 000
palvelupyyntöä kuukaudessa
• Valtakunnallinen palvelukeskus
• Palvelupyynnöt eri kanavista,
kirjaus asiakkaan järjestelmiin
• Kiinteistötietojärjestelmä
(huoltokirja) asiakkaalle

www.tietoakseli.fi

