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PÄÄKIRJOITUS

Perustuslaissa säädetään yleises-
tä maanpuolustusvelvollisuudesta. 
Suomalainen puolustusratkaisu ei 
kuitenkaan pohjaudu suoraan tähän, 
vaan Suomen sotilaallisen maanpuo-
lustuksen kuvataan yleensä perus-
tuvan yleiseen asevelvollisuuteen ja 
vahvaan maanpuolustustahtoon. 

Yleisestä asevelvollisuudesta pu-
huminen on kuitenkin harhaanjoh-
tavaa. Asevelvollisuuslain mukaan 
asevelvollisia ovat vain miehet, ja täl-
lä hetkellä miesikäluokasta noin 65 
% suorittaa asevelvollisuuden. Kun 
miehiä on koko ikäluokasta noin 
puolet, tarkoittaa yleinen asevelvol-
lisuus tosiasiallisesti velvollisuutta, 
joka koskee alle kolmasosaa koko 
ikäluokasta. 

Asevelvollisuus on suorittajansa 
kannettavaksi tuleva implisiittinen 
vero: asevelvollisuudella on vaihto-
ehtoiskustannus, joka on se palkka, 
jonka asevelvollinen saisi ansiotyös-
tä, jos hän ei olisi suorittamassa asevelvollisuutta. Lisäksi 
asevelvollisen poissaolo työvoimasta vaikuttaa bruttokan-
santuotteen määrään. Vuositasolla tämä piilokustannus ja 
-vero on hieman yli kaksi miljardia euroa. 

Nykyiseen yleiseen asevelvollisuuteen liittyy siis selkeitä 
tasa-arvo-ongelmia. Lähtökohtainen ajatus siitä, että jokin 
velvollisuus koskee vain toista sukupuolta, on tasa-arvon pe-
riaatteiden vastainen, vaikka tasa-arvolain perusteluissa kieli 
keskellä suuta muuta väitetäänkin. Kukaan ei myöskään esit-
täisi veroa, joka koskisi vain kolmasosaa kansasta. 

Nykyiseen asevelvollisuuteen liittyykin myös selkeä va-
paamatkustusongelma: kansallinen turvallisuus ja maan-
puolustus ovat julkishyödykkeitä, joita kaikki kuluttavat. 
Siksi kaikkien tulisi myös osallistua joko niiden tuottami-
seen tai tuottamisen kustannuksiin – sukupuolesta tai omas-
ta halusta riippumatta. 

Nykyisessä asevelvollisuusjärjestelmässämme on myös 
muita ongelmia, joista keskeisin liittyy sen tuottamiin ja 
kansallisen turvallisuuden varmistamiseen saatavilla oleviin 
suorituskykyihin. Asevelvollisuus on säilynyt lähes muuttu-
mattomana yli sata vuotta, ja se tuottaa suorituskykyjä ennen 
kaikkea perinteisten sotilaallisten uhkien torjuntaan. Niiden 
rinnalle on kuitenkin noussut paljon uusia uhkia, esimer-
kiksi informaatio- ja kyberuhkia, joita varten asevelvollisuu-

den avulla ei juuri tuoteta valmiutta, 
mutta joihin varautumiseen siviili-
yhteiskunta tuottaa osaamista laa-
jasti. 

Siviilimaailman tuottama osaa-
minen ei kuitenkaan välttämättä 
ole maanpuolustuksen käytettävis-
sä. Pääesikunta kokosi viime vuon-
na puolustusministeriölle lausunnon 
uusien tiedustelulakien toimivuu-
desta. Lausunnossa nostettiin esille 
se, että esimerkiksi tietotekniikka-
alan syväosaajista monet ovat joko 
siviilipalvelusmiehiä tai kokonaan 
vapautettuja asevelvollisuudesta. 
Lausunnossa esitetäänkin pohditta-
vaksi ratkaisua, jossa myös tällaiset 
henkilöt voitaisiin sijoittaa esimer-
kiksi sotilastiedustelun reserviin. 

Suomen kaltaiselle pienelle maalle 
ja kansantaloudelle velvollisuuteen 
perustuva järjestelmä on ainoa tapa 
tuottaa puolustuskyky – esimerkiksi 
palkka-armeijaan meillä ei ole varaa. 

Siksi niin järjestelmän oikeudenmukaisuus ja hyväksyttä-
vyys kuin myös sen kyky tuottaa oikeanlaista valmiutta ovat 
ensisijaisen tärkeitä. Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmäm-
me ei enää näihin vaatimuksiin vastaa, ja se pitääkin uudis-
taa mahdollisimman pian. 

Järjestelmää uudistettaessa pitää pyrkiä ratkaisemaan niin 
tasa-arvoon ja vapaamatkustukseen kuin tuotettaviin suori-
tuskykyihinkin liittyvät haasteet. Käytännössä ratkaisu löy-
tynee yleisestä, laajasti ymmärretystä maanpuolustusvelvol-
lisuudesta, jossa perinteisten ase- ja siviilipalvelusten rinnal-
le tuodaan myös muita tapoja velvollisuuden suorittamiseen. 
Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi kouluttautumista ja osaa-
misen ylläpitoa mm. aiemmin mainittujen uusien uhkien 
hallitsemisen kannalta merkityksellisillä aloilla. 

Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmämme heijastelee men-
nyttä maailmaa. Se on parasta ennen eilistä, mutta käyttökel-
poinen vielä hetken. Uudistamisella on kuitenkin kiire, sillä 
peruskallioksemmekin kutsutut maanpuolustus ja puolus-
tuskykymme uhkaavat rapautua. Niin ei saa tapahtua.

Panu Moilanen
Puheenjohtaja
Keski-Suomen reservipiirien tiedotustoimikunta

Asevelvollisuus - parasta ennen eilistä
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KOLUMNI

Taitoa ja varsinkin tahtoa tarvitaan
Afganistanin tapahtumat ovat olleet 
maailman median keskipisteessä lop-
pukesästä. Afganistanin armeija lu-
histui siinä vaiheessa,  kun Yhdysval-
tain tuki päättyi. Afgaanien armeija 
ei kyennyt mihinkään laskennallises-
ta ylivoimastaan huolimatta. Tämän 
seurauksena olemme saaneet todeta 
inhimillisen katastrofin etenemistä 
Afganistanissa. Pakolaisten aalto vyö-
ryy muualle, terrorismi voimistuu ja 
epävakautta leviää alueelle.

Oman afgaaniarmeijan luhistumi-
nen tuo esiin maanpuolustustahdon 
merkityksen. Vaikka olisi miten hyvä 
iskukyky tahansa, modernia sotaka-
lustoa ja välineitä, niistä ei ole tiukan 
paikan tullen mitään hyötyä, jos ei 
ole halua, tahtoa ja taitoa oman maan 
puolustamiseen.

Meillä maanpuolustustiedotuksen 
suunnittelukunta seuraa tutkimuksillaan maanpuolustus-
tahdon kehitystä Suomessa. Tutkimusta on kertynyt 35 vuo-
den ajalta ja suunta on ollut laskeva. Viime vuonna 65 % suo-
malaisista ilmaisi halunsa maan aseelliseen puolustamiseen, 
jos uhka sitä vaatii. Tulos on koko mittausjakson alin. Vuon-
na 2000 vastaava lukema oli 81 %. Venäjän ja Ukrainan väli-
sen konfliktin aikana viime vuosikymmenellä päästiin lähel-
le em. lukemaa.

Nopeasti kehitettyjä temppuja maanpuolustustahdon nos-
tamiseen ei ole. Erityisesti koulutettujen ja nuorten osalta 
kehitys on ollut laskevaa. Kansainvälistyminen, useissa eri 

maissa opiskeleminen ja työskentele-
minen sekä sosiaalisen median globaa-
li luonne voi muuttaa nuoren käsitystä 
omasta kotimaasta. Maanpuolustuksessa 
itsenäisyyden turvaaminen on avainky-
symys. Alussa mainitussa Afganistanissa 
poljetaan ihmisoikeuksia oikein urakal-
la. Sananvapautta ja ulkomaille muutta-
mista rajoitetaan. Valko-Venäjä edustaa 
näissä asioissa kärkiosaajaa Euroopassa.

Meidän suomalaisten on hyvä muistaa, 
että vapaa ja salliva yhteiskunta ei ole it-
sestään selvyys, joka säilyisi paikallaan il-
man valmiutta puolustaa sitä. Maanpuo-
lustusvelvollisuus koskee meitä kaikkia. 
Ei voida ajatella niin, että vain osa meistä 
puolustaisi hyvinvointiamme ja vapaut-
tamme, josta me kaikki saamme osam-
me päivittäin. 

Yleisellä asevelvollisuudella on edel-
leen suuri merkitys. Palvelukseen astuvi-

en nuorten motivaatio maanpuolustukseen on sukupuoles-
ta, syntyperästä ja asuinpaikasta riippumatta edelleen kor-
kealla. Suomalaisten on pidettävä tästä kiinni. Reserviläisten 
kentän tärkeä rooli on pitää yllä maanpuolustustahtoa. Myös 
yksilötaitojen kehittäminen erilaisissa koulutuksissa on tär-
keää. Näistä on meidän Suomessa huolehdittava jatkuvasti, 
ettei käy niin kuin Afganistanissa. Siellä luotettiin toisten 
apuun ja tulos on nyt kaikkien nähtävissä. 

Päätoimittaja Tapio Paappanen

Black Hawk ei auttanut. 
Piirros: Ilkka Toivanen. 
Julkaistu ensin 
Savon Sanomat -lehdessä 
27.8.2021.
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Helsingin Kaivopuiston lento-
näytös 6. elokuuta tarjosi suu-
relle yleisölle Suomen hävittäjä-
ehdokkaiden karkkipäivän,  vii-
meisen kerran ennen kilpailun 
ratkeamista.

Itse valintaan näytökset eivät 
vaikuta, tarjoukset on jätetty 
ja viimeisiä vertailuja tehdään. 
Päättäjät saavat asian eteensä 
ensi vuoden alussa.

Mutta silmänruokaa ja suih-
kukoneiden jylyä näytöksissä 
riittää. Odotetuin oli ensim-
mäistä kertaa Suomessa ilmas-
sa nähty Locheed-Martin F-35. 
Kone oli Italian ilmavoimien 
Virossa oleva päivystyskone, 
jonka piti tehdä ohilento.

Se olikin paljon enemmän 
kuin ohilento: useita vetoja, 
kaartoja ja asekuilujen esittelyä 
luukut auki.

Euroopan ylpeydet

Temppuväännöstä vastasiva ai-
emmissakin näytöksissä nähdyt 
Eurofighter Typhoon, Dassault 

Rafale ja Saab Gripen. Suomel-
le tarjottava Gripenin E-versio 
esiintyi nyt ensi kertaa ja näyt-
ti showmielessä miten polttoai-
neen ulosdumppaus saa sytty-
essään näyttävän liekin koneen 
perään.

Subjektiivisen arvioni mu-
kaan parhaimmin revitteli 
Typhoon. Koneessa on eniten 
voimaa, mikä ilmeni pystynou-
suissa ja nopeissa kierteissä.

Poissaolollaan loisti Boeing 
F-18E Super Hornet, konet-
ta ei ollut edes maanäyttelyssä, 
mutta valmistaja löi pöytään 
yllätyksen tarjoamalla Suomel-
le mahdollisuutta hankkia ko-
neen lisäksi miehittämättomiä 
ATS-lennokkeja, jotka lentävät 
hävittäjän kanssa ja voidaan op-
timoida ei tehtäviin. Drone teki 
ensilentonsa alkuvuodesta.

Valinnan vaikeus?

Mikä sitten valitaan? Häive-
tekniikkaa hyödyntävä F-35 on 
on uusinta sukupolvea, mut-

ta onko se vaativin tukikoh-
tainfran suhteen ja kallein käyt-
tää? Super Hornet on tutuin 
ja voi parhaimmin hyödyntää 
nykyistä tukiympäristöä, mut-
ta onko se liian vanha ja kau-
anko riittää valmistajan tuki? 
Typhoon ja Rafale ovat koetel-
tuja koneita, mutta ikä painaa 
hiukan niitäkin. Rafalen rans-
kalaisuus saattaa olla poikkea-
va rasite. Gripen on vasta tu-
lossa palveluskäyttöön ja mikä 
on sen tulevaisuus sillä Ruotsi 
on jo mukana seuraavan suku-
polven koneen kehittelyssä Iso-
Britannian kanssa.

Taitavaa kaunolentoa

Olihan ilmassa paljon muu-
takin, useita siviilikoneita ja 
Ranskan vetonaula, taitolen-
toryhmä Patrouille de France, 
jonka kahdeksan Alpha Jet -ko-
netta esitteli pehmeäliikkeis-
tä kaunolentoa Ranskan lipun 
väristen savujen kanssa. Nos-
tagista tähtimoottorien mu-

rinaa kuultiin, kun Ruotsista 
saapui sodanaikainen Saab B17 
-syöksypommittaja. Suomen 
ilmavoimillakin on ollut kak-
si B17:sta, maalinhinauskonei-
na 1960-luvulla. Lisäksi lensi-
vät kotimaisessa omistuksessa 
olevat saman aikakauden ko-
neet North American Texan ja 
Douglas DC-3.

NH-90 ja soihdut

Maavoimien NH90 -kuljetus-
kopteri tarjosi näyttävän har-
hautussoihtushown ja Ilmavoi-
mien Hornet sekä taitolento-
ryhmä Midnight Hawks vetivät 
omat numeronsa.

Vielä kerran hävittäjien show
Teksti ja kuvat
Hannu Karjalainen

Luftwaffen ja Kuninkaallisten ilmavoimien Typhoon-osasto. 
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Taitolentoryhmä Patrouille de France toi taivaalle Ranskan värit.

Maavoimien NH90 valaisi taivasta harhautussoihduillaan.

Dassault Rafale oli saanut ylleen erityisen esittelymaalauksen.

Saab Gripen E  esiintyi ensi kertaa lentonäytöksessä.

Lockheed-Martin F35 Lightning II esittäytyi alta ja päältä,
 myös aseluukut avoinna.
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Reserviläisurheiluliiton vuon-
na 2020 lanseeraama RESUL 
FOUR DAY MARCH eli nel-
jän päivän etämarssi jotosteltiin 
heinäkuun lopulla. Nyt toisen 
kerran järjestetty etämarssi ke-
räsi 1400 marssijaa ja suorituk-
sia kirjattiin kaikkiaan 4000, 
joissa kertyi 65 000 marssikilo-
metriä. Tapahtuma on selkeästi 
lunastanut paikkansa reservi-
läisten ja kansalaisten liikuttaja-
na ulkomaita myöten.

Tapahtumaan oli lisätty uute-
na elementtinä yhdistysten vä-
linen Kilsakisa -kilpailu, jossa 
Keski-Suomi pärjäsi erinomai-
sesti. Keski-Suomen reservi-
läispiiri saavutti piirisarjan yk-
köstilan koko valtakunnassa ja 
Jyväskylän seudun reserviläiset 
sijoittui toiselle sijalle suurten 
yhdistysten sarjassa. 

Reitinvalintaa

Allekirjoittanut päätti testata 
itsensä Luoteis-Lapissa Muo-
nion tunturimaisemissa tavoit-
teena 160 kilometrin suoritus 
ja kaukopartio status. Ideana-
han on, että jokainen marssija 
suunnittelee itselleen parhaiten 
sopivan marssireitin, joka do-
kumentoidaan älypuhelimeen 
ja lähetetään päivän päätteeksi 
järjestäjälle. Ensimmäisen päi-
vän teemanani oli tunturivael-
lus, jonka reitti vei Jerisjärveltä 
Sammaltunturin ylitse Pallak-
sen tunturimaastoihin. Mahta-
vissa maisemissa marssittu reit-
ti osoittautui kuitenkin hitaaksi 
ja vaativaksi suurista korkeus-
eroista ja epätasaisesta alustas-
ta johtuen.  44 kilometrin mat-
kaan kului yli 10 tuntia.

Toisen päivän teemana oli 
sotahistoria ja niinpä reitti kul-

ki Muonion sankarihaudoille ja 
Olostunturin taistelumaastoi-
hin. Olostunturin päällä vas-
taan tuli vaeltajan risti sekä hy-
vin säilynyt puolustuslinja pote-
roineen Junkijärvellä. Kolman-
nen päivän reitti kulki Särki-
tunturin maastoissa postikort-
timaisemia ihaillen. Neljännen 
päivän reitti kierteli Jerisjärven 
rantamaastoja käyden mm. Kei-
miöniemen kalamajoilla.

Kokemuksia

Päivittäisen matkan ollessa yli 
40 km on syytä kiinnittää eri-
tyistä huomiota maaston va-
lintaan. Ensimmäisen päivän 
tunturivaellus ei ollut paras 
mahdollinen valinta, kivikkoi-
silla poluilla marssinopeus hi-
dastuu ja tunturien rinteet ku-
luttavat runsaasti energiaa. Li-
säksi epätasaisella alustalla ta-

pahtuvan jalan nostaminen 
kuluttaa. Myös jalkojen huol-
tamiseen marssin aikana oli 
kiinnitettävä jatkuvasti huomi-
ota. Maihareissa lämmenneitä 
jalkateriä oli tilaisuuden tullen 
järkevää viilentää kylmävetisis-
sä tunturipuroissa turvotuksen 
laskemiseksi. Paras marssino-
peus syntyy tasaisella hiekka-
tiellä, jonka korkeuserot ovat 
pienet. Kestopäällyste on mo-
nelle ankara alusta.

Marssimaan kannattaa läh-
teä pienellä porukalla, huu-
morin kukkiessa matka taittuu 
nopeammin. Oman kokemuk-
seni mukaan, on yksin marssi-
minen yksitoikkoisempaa. On-
neksi Muonion upeat maisemat 
korvasivat juttukaverin puut-
teen. Marssin aikana olimme 
puhelin yhteydessä muutaman 
keskisuomalaisen reserviläisen 
kanssa toisiamme kannustaen. 

Nuo juttutuokiot olivat erittäin 
tervetullutta vaihtelua maihin-
nousukengän tasaiseen rump-
suttavaan äänimaailmaan. Nel-
jäntenä päivänä oli vaadittu ki-
lometri-määrä koossa Jerisjär-
ven tiellä juuri Pallas-Ylläksen 
kansallispuiston rajalla. Totesin 
suoriutuneeni haasteesta, mars-
sin kokonaispituudeksi tuli 
161,5 kilometriä taistelukunto 
säilyen.

Uudelleen toukokuussa 
2022

Keski-Suomessa on nyt pal-
jon puolustettavaa seuraavaa 
R4DM etämarssia silmällä pi-
täen. Haastan jo nyt kaikki 
Keski-Suomen maanpuolusta-
jat osallistumaan tapahtumaan 
kykyjensä mukaan toukokuus-
sa 2022.

Keski-Suomi pärjäsi RESUL:in R4DM-marssilla
Teksti ja kuvat
Perttu Hietanen

Kauko Ainalin (JR 50) potero Olostunturin taistelupaikalla 
Muoniossa.

Marssitauko vaeltajan ristillä Olostunturissa.

Tavoite 160 km saavutettu Pallas-Ylläksen kansallispuiston rajalla 
Jerisjärvellä.
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Asemakatu 4 a  
40100 JYVÄSKYLÄ
(014) 411 0000
mikael.juujarvi@lakiluotsit.fi

– Vakaasti väylällä –

-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

Sotilasmestari evp Mikko Strang Korpilahdelta on 
kahden vuosikymmenen aikana osallistunut aktiivi-
sesti keskisuomalaisen sotahistorian tallentamiseen 
ja kirjoittamiseen. Suurtyö oli vuonna 2003 julkaistu 
lähes 800-sivuinen Korpilahden veteraanimatrikkeli 
”Rakkaudesta maahan ja kansaan”. Strang toimi teok-
sen toimittajana ja kirjoittajana.

Vuosien saatossa Strang on vapaaehtoisesti ja pal-
katta toiminut historiatyöryhmässä, joiden tavoitteena 
on saada kirjoihin ja kansiin maakunnan joukko-osas-
tojen sotataipaleet talvi- ja jatkosodan ajoilta. Konk-
reettista jälkeäkin on syntynyt: JR 48:n historia 2009, 
Taipaleen päiviä 2010, Sillan patteriston Taipaleen 
taisteluissa 2011, Laurilan verikoirat 2011, Kiviniemen 
lukko 2012, Ohdanvahti 2017, Korpisoturipataljoo-
na 2018, Mainilan miehet 2019, Laurilan verikoirat 2 
2020.

Sukututkijana Mikko Strang on myös menestynyt ja 
Suomen sukututkimusseura on palkinnut hänet teh-
dyn työn ansioista. Keski-Suomen reservipiirien johto 
muisti Mikkoa merkkipäivän johdosta PYT:n kokouk-
sen yhteydessä elokuussa.

Mikko Strang 80 vuotta

Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Mika Pakkanen, toiminnanjohtaja Tapio 
Paappanen ja reserviläispiirin puheenjohtaja Perttu Hietanen luovuttivat so-
tilasmestari evp Mikko Strangille reservipiirien plaketin ja onnittelivat häntä 
merkkipäivän johdosta. Kuva: Panu Moilanen

Teksti 
Tapio Paappanen
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Panssarikillan perustaminen loi 
sen tukijalan, jolle sotien vete-
raanit pystyttivät aselajimuseoi-
den lippulaivan Panssarimuse-
on 60 vuotta sitten.

On tosin sanottava, että Suo-
men panssariaselajista oli juuri 
poistunut pitkälti toisen maail-
mansodan aikainen panssarika-
lusto uuden kaluston tieltä eikä 
kaikkea onneksi ”onnistuttu” 
romuttamaan ja hävittämään.

Telatappien voimalla

Panssarimuseo otti tehtäväk-
seen säilyttää tuleville suku-
polville nimenomaan Suomen 
armeijan käytössä olleen ka-
luston ja sen kulttuurihistori-
allisen perinnön, joka oli ollut 
sotilaidemme käytössä itsenäi-
syytemme aikana.  Vielä tähän 
juhlapäivään eivät panssarei-
den kunnostamiseen omistau-
tuneet vapaaehtoiset (telatapit) 

saaneet liikkeelle omalla moot-
torilla kulkevaa Renault FT-17 
-vaunua, mutta sekin ihme vie-
lä nähtänee.  

Panssarimuseon 
tarkoitus

Vuonna 1961 evl Heikki Mik-
kola kiteytti museon tarkoi-
tuksen seuraaviin sanoihin: 
”Museo on ennen kaikkea tar-
koitettu nuorille ja tuleville su-

kupolville kertomaan millaisin 
välinein Suomen itsenäisyys on 
turvattu ja  suomalaisesta mie-
hestä, joka näillä välineillä teki 
mahdottomankin mahdollisek-
si. Kalustolla, jonka me täällä 
näemme, on tehty tekoja, jotka 
eivät saa painua unohduksiin.”

Siirto 
Panssarimuseosäätiölle

Panssarikilta luovutti vappuna 
2003 museon Panssarimuseo-
säätiölle.  Tämä avasi tien pa-
remmin valtionapuihin sekä 
ammatillisempaan johtamiseen 
ja tarkoituksenmukaisempaan 
varojen keräämiseen.  Ja varoja 
kymmenien vaunujen huolta-
minen, kunnossapito ja suojaa-
minen totisesti vapaaehtoistyön 
lisäksi tarvitseekin.

Telatapit esittelivät saavutuksiaan 
Panssarimuseon 60-vuotisjuhlassa

Sturmgesütz III vauhdissa.

Panssariprikaatin komentaja luovutti museolle Panssariristin ja Puolustusvoimien materiaalilaitos 
aselaiva S/S John Craftonin lastina olleen pistimen hienosti kunnostettuna ja vitriiniin asetettuna.

Teksti 
Martti Porvali
Kuvat
Petteri Lakkamäki
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Juhla 18.6.2021

Museo oli avoinna juhlapäivä-
nä 18.6.2021 kaikille ja juhla-
päivän kohokohtia olivat muse-
on johtajan puhe ja historiikki, 
yhteistyötahojen tervehdykset, 
aktiivien palkitsemiset sekä uu-
den panssarintorjuntanäyttelyn 
avaaminen ja vanhojen vaunu-
jen esittelyajo ja vaunuihin tu-
tustuminen.

Panssaritorjuntanäyttelyssä kävijä saa itse kokeilla, kuinka 37 mm kanuunalla osuu
liikkuvaan panssarivaunuun.

Panssariprikaatin komentaja vaihtui

Eversti Tero Ylitalo luovutti ja 
eversti Rainer Kuosmanen vas-
taanotti Panssariprikaatin ko-
mentajan tehtävät 30.7. Paro-
lannummella järjestettiin pa-
raatikatselmus, kenttähartaus 
ja panssarikaluston ohimarssi. 
Koronarajoitukset rajoittivat 
yleisön määrää niin, että pai-
kalla oli vain pienehkö kutsu-
vierasjoukko.

Eversti Ylitalo on palvellut 
ennen Panssariprikaatin ko-
mentajuutta sektorijohtajana 
Pääesikunnan suunnitteluosas-
tolla. Aiemmin hän on palvellut 
muun muassa osastoesiupseeri-
na Pääesikunnassa, patteriston 
komentajana Jääkäriprikaatissa 
sekä patteriston komentajana 
Lapin ilmatorjuntarykmentissä. 
Hän on suorittanut yleisesikun-
taupseerin tutkinnon vuonna 
2002 ja hänet ylennettiin evers-
tiksi vuonna 2017. Panssaripri-
kaatin komentajana Ylitalo on 
toiminut vuodesta 2019 ja hän 
siirtyi elokuun alusta Maavoi-
mien operaatiopäälliköksi pri-
aatikenraaliksi ylennettynä.

Eversti Rainer Kuosmanen 
on palvellut Kaartin Jääkäri-
rykmentin apulaiskomentaja-
na.  Hän on urallaan työsken-

nellyt erityisesti operatiivisen 
suunnittelun ja erikoisjoukko-
jen kehittämisen parissa muun 
muassa Maavoimien esikun-
nassa. Pataljoonan komentaja-
na hän toimi Pohjois-Karjalan 
Prikaatissa.  Kuosmanen on toi-
minut kansainvälisissä kriisin-
hallintatehtävissä Bosnia-Her-
zegovinassa sekä yhteysupsee-
rina Yhdysvalloissa. Everstiksi 
Kuosmanen ylennettiin vuonna 
2017.

Maanpuolustustahto 
kärkenä

Kuosmanen korosti Panssarip-
rikaatin komentajan tehtävän 
vastaanotettuaan, että kaikel-
la mitä prikaati tekee, ylläpide-
tään ja kehitetään kansalaisten 
maanpuolustustahtoa, jota il-
man meillä ei ole puolustusjär-
jestelmäämme. Joukko-osaston 
vastuulle asetetuista asevel-
vollisista, niin varusmiehistä 
kuin reserviläisistä, on pidettä-
vä huolta ja varmistettava, että 
heille annettu koulutus tuot-
taa tarvittavan suorituskyvyn. 
Myös kalliista sotamateriaalis-
ta on pidettävä jatkuvasti hyvää 
huolta.

Teksti
Tapio Paappanen

Eversti Rainer Kuosmanen. 
Panssariprikaatin komentaja 1.8.2021 alkaen.
Kuva: Puolustusvoimat
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Jyväskylän Reserviupseerit 

Suomen Puolustusvoimilla tar-
koitetaan Suomen asevoimia, 
jonka tärkein tehtävä on Suo-
men sotilaallinen puolustami-
nen. Tämän lisäksi puolustus-
voimien tehtävänä on tukea 
muita viranomaisia pelastus-
toiminnassa ja järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämises-
sä sekä osallistua kansainväli-
seen kriisinhallintaan. Maailma 
muuttuu ja niin muuttuvat krii-
silanteetkin. Maailmalla viime 
aikoina käytyjen ja käytävien 
sotien perusteella voimme to-
deta, että viime sotiemme rinta-
masotamallia ei juurikaan enää 
näy. Taistelujen kuva on pola-
risoitunut ja ne ovat pirstaloitu-
neet pienemmiksi paikallistais-
teluiksi. 

Maakuntakomppaniat

Suomen Puolustusvoimat 
on luonnollisestikin reagoi-
nut muuttuviin skenaarioihin. 
Mediasta saimme juuri lukea 
puolustusministeri Antti Kaik-
kosen lausunnon maamme 
puolustuksen huomion kiin-
nittämisestä etenkin alueel-
liseen puolustukseen ja siellä 
paikallispuolustukseen. Keski-
Suomessa toimii kaksi maa-
kuntakomppaniaa, jotka ovat 
osa Keski-Suomen paikallisen 
maanpuolustuksen organisaati-
ota. Maakuntakomppanioiden 
runko koostuu vapaaehtoisista 
reserviläisistä, jotka ovat teh-
neet sitoumuksen kyseisessä 
organisaatiossa toimimiseen. 
Vapaaehtoiset ovat miehiä ja 
naisia, jotka kokevat maanpuo-
lustustyön tärkeänä ja halua-
vat olla aktiivinen osa Suomen 
Puolustusvoimia. Maakunta-
komppanioiden taistelijoille on 
tarjolla sekä suurempia kerta-
usharjoituksia että viikonlopun 
mittaisia eri teemoihin keskit-
tyviä koulutuksia, kuten alue-
valvonta, kohteensuojaus, vies-
titoiminta, jne. Harjoituksiin 
osallistumista helpottaa sitou-
tuneille henkilöille kotiin jaet-
tu varustus. Suuri osa Jyväsky-
län Reserviupseerit ry:n jäseniä 
kuuluu tai on kuulunut maa-
kuntakomppaniaan. 

Sotilaalliset taidot

Sotilaallisten taitojen ylläpi-
täminen, hyvän fyysisen kun-
non ylläpitäminen sekä kor-
kea maanpuolustustahto luovat 
pohjan toimivalle reserville, jos 
sitä jouduttaisi joskus sotilaalli-
sen kriisin eskaloituessa tarvit-
semaan. Jyväskylän Reserviup-
seerit tarjoaa jäsenilleen muun 
muassa ampumaharrastusmah-
dollisuuksia läpi vuoden. Käy-
tössä ovat ampumaradat Tikka-
koskella ja Tiituspohjassa sekä 
Graniitin pistoolirata Kuokka-
lassa. Samoin esimerkiksi vii-
koittainen liikuntavuoro sekä 
marssi-/jotosharjoitukset tarjo-
avat mahdollisuuden fyysisen 
kunnon ylläpitämiseen. Maan-
puolustustahtoon vaikuttavia 
tapahtumia ovat erilaiset juhla-
tilaisuudet sekä kunniavartiot, 
joissa JRU on erittäin aktiivises-
ti mukana.

Suomessa on noin 900 000 
sotilaallisen koulutuksen saa-
nutta henkilöä. Noista hen-
kilöistä muodostetaan joukot 
Puolustusvoimien sodanajan 
organisaatioksi, mikäli Suo-
mea uhkaisi sotilaallinen kriisi. 
Mitä osaavampi ja toimivampi 
reservi meillä on, sitä uskotta-
vampi on puolustuksemmekin. 
Rohkaisenkin kaikkia reservi-
läisiä osallistumaan aktiivisesti 
maanpuolustustoimintaan. 

Maakuntajoukoista ja niiden 
toiminnasta voi kysellä Keski-
Suomen Aluetoimistosta. Jyväs-
kylän Reserviupseereiden toi-
mintaan voi tutustua osoittees-
sa https://www.rul.fi/jyvaskyla/.

 Tervetuloa mukaan reippaa-
seen ja samanhenkiseen jouk-
koon!

Janne Jukarainen
Puheenjohtaja
Jyväskylän Reserviupseerit ry

Paikallispuolustus ja sotilastaidot

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry 
SYYSKOKOUS
Tiistaina 12.10.2021 klo 19.00 Cafe Vilhelm, Ahjokatu 18, Jyväskylä. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu klo 18.00 alkaen.
Kahvittelun lomassa kuunnellaan Tero Tammisen esitelmä JR 50:n kesästä 
1941.

Piirihallitus

Keski-Suomen Reserviläispiiri ry 
SYYSKOKOUS
Tiistaina 12.10.2021 klo 19.00 Cafe Vilhelm, Ahjokatu 18, Jyväskylä. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu klo 18.00 alkaen.
Kahvittelun lomassa kuunnellaan Tero Tammisen esitelmä JR 50:n 
kesästä 1941.

Piirihallitus

Jyväskylän Reserviupseerit 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous järjestetään torstaina 
18.11.2021. Tilaisuus alkaa 
esitelmällä klo 17.00, jonka 
jälkeen kokous kello 18.00. 
Esitelmän aihe tiedotetaan 
lähempänä. Kokouspaikkana 
Cafe Vilhelm (Ahjokatu 18, 
Jyväskylä). Tervetuloa.

Keski-Suomen reservipiirit
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En aloita kirjoitustani tällä kai-
keen vaikuttavalla tilanteella, se 
lienee jo kaikille selvää, vaan 
katson tilanteen myös mahdol-
lisuudeksi, myös reserviläis-
toiminnassa. Nyt yhdistys- ja 
järjestötoiminta on ottanut di-
giloikan, joka mahdollistaa toi-
minnan myös etäyhteyksien 
kautta, vaikka mökiltä, ilman 
paikanpäälle tulemista, mutta 
se mahdollistaa edelleen myös 
paikallaolon, hybridinä. Sa-
maan hengenvetoon on todetta-
va myös, koska tilanne on kes-
tänyt näin kauan, on sen var-
jopuoletkin tiedossa, demokra-
tia ja sen kehittäminen vaativat 
keskustelua, tiedonvaihtoa, toi-
silta oppimista ja ymmärtämis-
tä, jota ei sähköisin yhteyksin 
vielä kyetä toteuttamaan, mutta 
paljon on oppia tullut.

  Tämä ja edellinen vuosi on 
tuonnut toimintaan myös esim. 
etämarssit, nekin täytyy ym-
märtää mahdollisuudeksi, pois-
tetaan toiminnan esteitä, kohti 
haluttua päämäärää, joka pitää 
olla terävästi mielessä. Vaikka 
etämarsseihin osallistuneiden 
suhteellisen osuus jäsenistös-
tä on vielä pieni, on niitä ver-
rattava aina verrokkiin eli jos 
saavuttimme esim. RESULn 4 
päivän etämarssissa isojen yh-
distysten toisen tilan yli tuhan-
nella marssikilometrillä sekä 
Keski-Suomen reserviläispiiris-
sä valtakunnallisen piirien väli-
sen voiton, voidaan siihen olla 
tyytyväisiä, ensi vuonna on siis 
puolustettavaa ja ensimmäinen 
sija vaatii parantamista.

Marssi on hyvä esimerkki 
muuttuvasta maailmasta, myös 

sodan kuva, menetelmät ja puo-
lustusvoimat muuttuu, meidän 
täytyy olla muutoksessa mu-
kana ja muuttaa toimintaa sen 
mukana, unohtamatta historia. 
Samalla kun maailma muuttuu, 
muuttuvat myös ihmiset sen 
mukana, johon meidänkin tu-
lisi sopeutua. Nuoret eivät enää 
kiinnostu perinteisestä tavoista 
ja toimintamuodoista, se haas-
taa meidän toiminnan organi-
soijat. 

Tekniikka kehittyy

Muutokset johtuvat myös tek-
niikan kehittymisestä, jossa 
myös meidän reserviläisten pi-
tää olla mukana, kyvykyyksien 
kirjo laajenee ja samalla se luo 
mahdollisuuksia tarjota miele-
kästä toimintaa jäsenistölle.

Veteraanien perintö

Veteraanityö siirtyy vähitellen 
vaiheeseen, jolloin aloitamme 
enenevässä määrin perinnetyön 
varsinaisen veteraanityön tilalle 
ja tähän ollaan luomassa uusia 
rakenteita, entisten arvokkai-
den ja toimivien tilalle. Vaik-
ka veteraanien määrä vähenee 
kiihtyvää vauhtia, eikä heitä ja 

heidän panostaan saa unohtaa 
kansakunnan synnyssä. Tässä 
nivelvaiheessa on tärkeää olla 
mukana, jotta entisten sukupol-
vien työ ei unohdu ja muistoa 
vaalitaan, se on meidän perin-
tömme ja juuret, jotka meidän 
kaikkien olisi hyvä tuntea. Ensi 
vuoden aikana perustetaan pii-
rin alueelle neuvottelukunnat, 
joiden kautta autetaan myös 
paikallista toimintaa, tähän pai-
kallistoimintaan tarvitaan kaik-
kia toimijoita niin kunniavarti-
oissa kuin perinnejuhlissa, liek-
ki ei saa sammua. 

Perinneretkemme suuntautui 
tänä kesänä Suomenlinnan So-
tamuseolle heinäkuussa ja ensi 
vuonna kohteena on Salpalin-
jamuseolle ja siellä olemme sa-
maan aikaan vuosittaisen Sal-
pavaelluksen kanssa 2.7.2022. 

Ammuttu jo normaalisti

Ampumatomintaa on voitu 
pyörittää kevään jälkeen jo lä-
hes normaalisti, vaikka kauden 
joitain kilpailuja jouduttiinkin 
perumaan. Toivotaan kuiten-
kin, että aktiivisten harrastajien 
määrää taas saadaan nostettua 
ja palattua vähitellen normaa-
lia paremmalle tasolle, se kui-
tenkin on monella osa-alueella 
se kiinnostavin toiminta ja toi-
mintaympäristö niin KSAn ra-
doilla kuin talvella Graniitissa 
ovat kunnossa. Kyllä sinne uu-
siakin toimintamuotoja ja sitä 
kautta harrastajia mahtuisi ja 
rakennetaan uusia, jos tilanne 
niin vaatii. Mietintämyssyssä 
on monenlaista, josko joku nii-
tä ajan kanssa toteutuisikin.

Vapepa käynnistyy

Varautumis ja vapepa -toimin-
taa ollaan myös vähitellen käyn-
nistelty, toivottavasti lisää kurs-
seja ja kokoontumisia saadaan 
taas liikkeelle jo syksyn aikana, 
niin ollaan taas paremmassa 
valmiudessa tulevaan vuoteen 
ja sen tuomiin haasteisiin. Ke-
väälle siirtynyt valmiusharjoi-
tus HILLA2021 on hyvä tavoite, 
sieltä tulee varmasti paljon op-
pia ja se tuo uusia näkökulmia 
viranomaisyhteistyöhön. 

Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry 
SYYSKOKOUS
Torstaina 14.10.2021 klo 18.00 
Sepänkeskus (kokoustila Koeputki), Kyllikinkatu 8, Jyväskylä. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!

Hallitus

Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry

Ajankohtaista pohdintaa koronan varjossa
Teksti 
Juha Vimpari
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Tulitukiosasto ry on yhdistys, joka toiminnallaan tukee, kehittää ja 
edistää alueen maanpuolustustyötä. Jäsenistönä on aktiivisia reser-
viläisiä eri puolilta Keski-Suomea, jotka keräävät yhteen osaamista 
ja näkemystä koko Keski-Suomen maakunnasta ja edesauttaa täällä 
tehtävää maanpuolustustyötä.

Tänä vuonna hankimme reserviläisten eri tapahtumiin tarkoitet-
tuja aktiivikuulosuojaimia, jotka ovat saatavilla MPK Tikkakosken 
koulutuspaikan toimistosta viikoittaisella varauskäytännöllä (Pek-
ka Nieminen/MPK). Hankinta toteutettiin yhteistyössä Keski-Suo-
men Maanpuolustussäätiön kanssa.

Tulitukiosaston kautta voit sinäkin tukea alueellista maanpuolus-
tustyötä ja edesauttaa maanpuolustustahdon kehittymistä.

Jan Niukkanen
Puheenjohtaja
Tulitukiosasto ry

Aarne Markko (vas.) ja Jan 
Niukkanen esittelevät 
oikeanpuoleisen kuvan mukai-
sia aktiivikuulosuojaimia. 

Tulitukiosasto ry, Keski-Suomi TULITUKI OSASTOTULITUKI OSASTO

Talvisodasta selvinnyt veteraani 
Martti Mäkinen, nyt 102 vuo-
tias, ei jatkosodassa joutunut 
enää rintamalle. Hän oli ollut 
ennen talvisotaa Tikkakosken 
asetehtaalla tekemässä asetek-
nikko Aimo Lahden suunnit-
telemia konepistooleja. Mäkistä 
tarvittiin kipeästi tehtaalle, kos-
ka konepistoolien tuotanto piti 
jatkosodan alussa moninker-
taistaa ja metallialan ammat-
tilaisia tarvittiin tehtaalle. Tal-
visodassa oli havaittu konepis-
toolin merkitys lähitaisteluti-
lanteissa. Mäkisen kaltaisia me-
tallialan ammattilaisia vedettiin 
rintamalta asetuotantoon. Sa-
moin Tikkakoskelle saapuneis-
ta evakoista osa koulutettiin 
tehtaan töihin. Koneiden ja työ-

vaiheiden osaajiksi koulutettiin 
paljon naisia. Konesorvaukses-
sa, jyrsinnässä ja porauksessa 
olleiden naisten työpanos mah-
dollisti Tikkakoski Oy:n kone-
pistoolien isot tuotantomäärät. 
Tehdas oli edelläkävijä kun se jo 
ennen talvisotaa koulutti tehtä-
viin naisia.

Mainila ja Summa

Martti Mäkinen koki sodan jul-
muudet talvisodan Summan 
rintamalla. Hän oli myös Mai-
nilassa, jossa puna-armeija la-
vasti tykkitulen ja syytti siitä 
suomalaisia. Mäkinen kohtasi 
ennen kovia taisteluja omitui-
sen sotasaaliin. Venäläisjou-

koilta kaapattujen perinteisten 
venäläisten aseiden joukossa 
oli kaksi Suomi-konepistoolia.  
Mäkinen tunnisti ne Baltia-
malliksi. Neuvostoliitto ei tuos-
sa vaiheessa ollut miehittänyt 
Baltiaa, mutta Puola oli miehi-
tetty. On mahdollista, että aseet 
olivat päätyneet sieltä puna-ar-
meijalle.

Summan rintaman Merkin 
lohkolla Mäkisen päivät meni-
vät tykistön viestijohdinlinjoja 
rakentaen ja korjaten. Tätä työ-
tä oli niin paljon, että varsinais-
ta tulikastetta ei edes havaittu. 
Hänen lähellä olleista miehistä 
ei kukaan kaatunut eikä haa-
voittunut. Pienen naarmun Mä-
kinen sai silmäkulmaansa. Pu-
helinryhmänjohtajan ilmoitet-

tua joukkueenjohtajalleen ettei 
”pysty tekemään mitään”, hänet 
siirrettiin tuliasemaan ja Mäki-
sestä tuli tulenjohtueen puhe-
linryhmänjohtaja.

Konepistooleista 
ompelukoneisiin

Tikkakoski Oy:n omistajat en-
nakoivat hyvissä ajoin jo vuon-
na 1942 konepistoolituotannon 
rajallisuuden ja alkoivat etsiä 
uutta tuotettavaa. Tikka-om-
pelukoneen tarina alkoi silloin 
ja niitä valmistettiin vuosina 
1946–1964. Asetuotanto loppui 
vuonna 1953.

Tikkakoskelta konepistooleja rintamalle

102-vuotias Summan veteraani Martti Mäkinen 
kertoi elokuun alussa sotakokemuksistaan ja palve-
luksestaan Tikkakoski Oy:n  ”konepistoolilinjalla” .

Teksti ja kuva
Tapio Paappanen
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Aiemmat päätoimittajat
Pertti Rahikainen 1996 - 2005

Piirilehden päätoimittajuus jos-
kus 1990 luvulla oli oikeastaan 
sattuman kauppaa, kun puhuin 
väärien korvien kuultavaksi aja-
tusta lehden kehittämiseksi. Ja 
niinhän siinä kävi, että jouduin 
puheistani tilille. Tietysti taus-
talla oli lehtien toimitusten tuo-
lien kuluttaminen sen verran, 
että ohessa kului selkärangasta-
kin yksi välilevy. Se siitä sään-
nöllisestä istumatyöstä, vaan 
taustalla oli muutakin: kym-
menen vuotta Jämsässä reser-
viupseereiden puheenjohtajana 
(sääntömääräinen sapattivuo-
si välillä), piirihallituksen jäse-
nyys sekä tietysti sotilastiedo-
tuksen opiskelu Pääesikunnan 
tiedotusosastolla.

 

Useita merkkipaaluja

Näin alkanut 10-vuotinen kau-
si Keski-Suomen Maanpuolus-
tajan pää-, apu- ja hätäaputoi-
mittajana poiki tietysti joitakin 
merkkipaaluja. Piirilehti täytti  
vuonna 2001 kaksi vuosikym-
mentä. Sitä juhlittiin risteilyllä 
Saimaan kanavaa pitkin Viipu-
riin ja edelleen Suomenlahdel-
le Teikarin saaren tuntumaan. 
Alueen taisteluissa menehtynei-
tä muistettiin merihenkisellä 
kunnianosoituksella.   Risteily-
aluksena oli sotaisankin men-
neisyyden omannut Kristina 
Brahe, jonka vieraina matkasi 
noin 130 keskisuomalaista ve-
teraania ja reserviläistä.  Heille  
piti sodan aikaista tilannekat-
sausta sotahistorioitsija Anssi 

Juutilainen. Käytännön järjeste-
lyt lankesivat luonnostaan pää-
toimittajalle.

Valtakunnan parhaaksi

Seuraavaan merkkipaaluun ei 
ollut pitkääkään matkaa. Vuon-
na 2002 valittiin Keski-Suomen 
Maanpuolustaja valtakunnan 
parhaaksi 18:n piirilehden jou-
kosta. Yllätyksenä se ei toki tul-
lut, koska vuotta aiemmin oli 
tullut kunniamaininta eli kak-
kostila.  Valintaan mennessä oli 
lehdessä siirrytty pikkuhiljaa 
värien ja värikuvien käyttöön, 
ensin varovaisesti kansilehdis-
sä ja sittemmin rohkeasti koko 
lehdessä.  Reserviläinen-lehden 
nimeämä raati arvioi lehden 
vahvuuksiksi värien lisäksi sel-
keän taiton, hyvän aihevalinnan 
sekä artikkelien editoimisen eli 
lyhentämisen. Sisältö nähtiin 
selkeäksi ilman ylipitkiä juhla-
puheita.  Kun painopaikkana 
ollut Jämsän Lehti Oy löi lapun 
luukulle, alkoi yhteistyö entisen 
kirjaltajan perustaman Grafiik-
ka Rutasen kanssa ja painatus 
painokoneen siirtymisen myötä 
Pirkanmaan Lehtipainossa.

Sattumuksiakin

Kun  Reserviläinen-lehden sil-
loinen toimituspäällikkö Jar-
mo Riikonen käväisi Jämsässä 
tuomassa kiertopalkintoa eli 
kymmenkiloista Sananvapau-
den vartija-veistosta, oli pienoi-
nen sadekeli. Riikonen kiikutti 

veistosta jalasta roikottaen, jos-
ta heräsi ajatus, jotta tarvitsee-
han  vartija oman sateensuojan. 
Niinpä aktiivisen reserviläisen 
Juhani Rautiaisen verstaalla ra-
kenneltiin sinivalkoinen vartio-
koppi, joka aikakin muutama 
vuosi sitten näytti olevan tallel-
lakin.

Tiedotustoimikunnan 
alku 

Matkan varrella tuli perustetuk-
si piirien tiedotustoimikunta. 
Se koostui piirien puheenjoh-
tajistosta, toiminnanjohtajasta, 
taloudenhoitajasta ja päätoi-
mittajasta (pj). Toimikunnan 
toinen osa keskittyi piirilehden 
kehitykseen ja toinen osa  seu-
rasi tietoliikenteen välineistön 
nykyaikaistumista. Jotostoi-
mikunnan eli nykyisen vete-
raani- ja perinnetoimikunnan 
puheenjohtajuus siirtyi juttu-
nikkarille. Se lienee seuraus-
ta siitä, että joskus 1990-luvun 
alkuvuosina jotosteltiin Karja-
lan laulumailla ja mutusteltiin 
erään sovhoosin stolovajassa 
nutriapaistia.

Hyviä avustajia

Joskus aikaisemmin kutsut-
tiin toimittajia lehtineekereik-
si. Kun eräs  politiikan keula-
kuvista sitten kutsui toimitta-
jia sopulilaumaksi, syntyi oma 
pakina- ja höpinänimikerkkii 
Maanpuolustussopuli. Vaan 
lehden ja varsinkin piirilehden 

teossa tarvitaan joukko maan-
puolustushenkisiä ”apusopu-
leita”. Tässä muisteluvaiheessa 
heistä mainittakoon  Antti Ala-
ranta, Rauli Lehtivaara, Han-
nu Karjalainen, Kirsti ja Juha 
Pipinen, Martti Porvali, Kalevi 
Reiman sekä tietysti silloinen 
toiminnanjohtaja J-P. Suutari-
nen. Viimemainittu toimi ”val-
vovana silmänä” allekirjoitta-
neen ensimmäisen lehden tait-
tovaiheessa.  Suutarisen jälkeen 
toiminnanjohtajan vakanssin 
otti  Jukka Palm. Hänen kans-
saan kävimme vahvistamassa 
Keski-Suomen reservipiirien 
ja sikäläisen Katseliitin alaisen 
Sakala malevan yhteistyötä. Se 
on jatkunut vuorovaikutuksina 
näihin päiviin saakka. Isäntinä 
ja oppaina olivat silloin male-
van silloinen päällikkö Rein Ki-
kas ja Kotimaa-lehden silloinen 
päätoimittaja Priit Silla.

Onnea ja menestystä!

Kun Keski-Suomen Maanpuo-
lustaja on ylittänyt keski-iän 
kynnyksen, toivotan runsain 
mitoin onnea ja menestystä. 
Toivottavasti lehdellä riittää tu-
levaisuudessakin ”apusopulei-
ta”. Ilman heitä ei kuulla ääniä 
maakunnasta eli  tekstiä kerho-
jen tai yhdistysten tapahtumis-
ta, toiminnasta, suunnitelmista 
ja ajatuksista.

 
Pertti Rahikainen
Sopuli evp
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Kurkistus Rukajärven suuntaan
Kartta 14. Divisioonan hyökkäyksestä Rukajärvelle kesällä 1941. Kartasta löytyy Kivivaara, josta vielä Rukajärvelle on 200 km.

Teksti ja kuvat
Tapio Paappanen

Monelle Rukajärvi lienee jää-
nyt mieleen elokuvasta ”Ruka-
järven tie”, jossa näyttelijä Peter 
Franzen esittää luutnantti Pert-
ti Perttulia. Syyskuun alussa oli 
tilaisuus lähestyä Lieksan suun-
taa, jossa oli mahdollisuus pe-
rehtyä paikkakunnan asemalla 
Rukajärvi-keskukseen. Siellä oli 
esillä sodanajan 14. Divisioo-
nan historiaa. 

Sotakamreeri, rajakapteeni 
evp Tauno Oksanen opasti mei-
tä yhden päivän aikana ja tutuk-
si tulivat käsitteet Nurmijärven 
Puuruun ja Kivivaaran Änäkäi-
sen linjat. Talvisodassa nurmes-
laiset puolustuvat näitä maas-
toja niin, että vastustaja pakeni 
alueelta. Maastossa oli nähtä-
vissä talvisodan aikaista kivies-
telinjaa. Sitä verrattiin Salpa-
linjan esterakentamiseen, jota 
myös oli maastossa. Huomat-
tavin ero oli estekivien koossa. 

Salpalinjan kivet ovat miehen 
mittaisia. Kiviesteen rakenta-
misessa oli sellainen periaate, 
että vihollisen puoleiseen este-
kivien riviin sijoitettiin ns. kii-
lakivet.

Oppaan johdolla saatiin sel-
vyys Jukolan mottiin. Se toi-
mi 14. Divisioonan joukkojen 
henkilötäydennys- huolto ja 
koulutuskeskuksena. Täyden-
nyspataljoona 12 koulutti siinä 
täydennysjoukkoja Rukajärven 
rintamalle. 

Matkalla käytiin Kivivaaran 
rajavyöhykkeellä. Aikanaan jat-
kosodan 14. Divisioonan käy-
tössä oli tämä sama tie, jota 
pitkin divisioonaa huollettiin 
rajalta itään 200 km päässä si-
jaitsevaan Rukajärven kylään. 
Tie ylittää rajan rajapaalun 647 
sivuitse. Huomionarvoista on 
se, että tällä kohtaa raja on ollut 
samalla paikalla aina Stolbovan 

rauhasta 1617 saakka. Siis yli 
400 vuoden ajan.

Hämmästys kohdistui siihen, 
että miten tuo tie on kestänyt 
kaikki ammusten ja muun ma-
teriaalin raskaat kuljetukset.

Katsaus nykyisyyteen saatiin 
virassa olevilta parilta rajavar-

tijalta, jotka esittelivät toimin-
taansa ja varusteitaan. Niiden 
taso on vuosien saatossa kehit-
tynyt paljon. Enää ei rajavarti-
jan tarvitse partioida kesät tal-
vet pelkästään ”verikauha” (= 
Kenttälakki m/65) päässä.

Tauno Oksanen Änäkäisen tukikohdassa.
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Salpalinjan aikainen luolan suuakko, jonka puiset asemarakenteet 
ovat lahonneet. Kuva on otettu ampumasuuntaan. Varsinainen 
suojapaikka oli louhittu kallion vasempaan reunaan.

Talvisodan kivieste yläkuvassa ja alakuvassa Salpalinjalle tehtyjä 
estekiviä. Kokoero on huomattava. Kuvassa Reserviläisliiton vara-
puheenjohtaja Kari Salminen.

Rajapaalu 647, jonka vierestä Rukajärven tie jatkuu itään.

Puuruun linjan kiviestettä Nurmijärven maastossa.

Erkki Johannes Raappana
1893-1962

14. Divisioonan komentaja
Kenraalimajuri 31.12.1941.

Mannerheim-ristin ritari n:o 3 / 3.8.1941

Päämajan alainen 14. Divisoona ryhmitettiin 1941 Karjalan armeijan 
pohjoispuolelle suojaamaan sen vasen sivusta. 14. D sai tehtävän val-
lata 4.7.1941 alkavalla hyökkäyksellä Repola. Vallattuaan Repolan se 
löi vihollisjoukot Omelian mottitaisteluissa heinäkuun lopulla. 
  14. D jatkoi hyökkäystään Rukajärvelle ja Ontajoelle. Elokuun 
puolivälissä saavutettiin Ontrosenvaara ja syyskuun alussa Rukajär-
vi, jolloin ylipäällikkö Mannerheim pysäytti divisioonan etenemisen 
toistaiseksi. Divisioonan komentaja eversti Raappana antoi puolus-
tuskäskyn syyskuun puolivälissä ja divisoona oli näissä asemissa aina 
19.9.1944 saakka. 
   14. Divisioona löi puna-armeijan 176. ja 289. Divisoonat perin-
pohjin 28.7.–10.8.1941. Onnistuneet operaatiot poistivat vihollisen 
uhkan koko Laatokan pohjoispuoliselta rintamaosalta. Erittäin vai-
keissa erämaaolosuhteissa johdetun taistelun onnistumisen myötä 
eversti Raappana nimitettiin 3.8.1941 Mannerheim-ristin ritariksi.
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Maanpuolustusilta Saarijärvellä
Maanpuolustusiltaan tuli runsaslukuinen yleisö, jota kiinnosti erityisesti JR 50 vaiheet kesällä 1941.  Yli puolet kuulijoista nosti kätensä, 
kun kysyttiin, kenen omaisissa oli JR 50:n taistelijoita.

Saarijärvellä pidettiin 26. elo-
kuuta alkusyksyn ensimmäi-
nen maanpuolustusilta. Seura-
kuntatalolle kokoontui runsas-
lukuinen joukko. Kiinnostusta 
iltaa kohtaan lisäsi Saarijärven 
reserviupseerien puheenjohta-
ja Tero Tammisen esitelmä Jal-
kaväkirykmentti 50:n kesästä 
1941. Ilta piti sisällään perin-
teisen infon ajankohtaisista ase-
velvollisuuteen sisältyvistä asi-
oista, koska samana päivänä pi-
dettiin paikkakunnalla asevel-
vollisten kutsunnat. Maakunta-
joukoista kertoi Juha Vimpari 
ja reservipiirien toiminnasta 
kertoi toiminnanjohtaja Tapio 
Paappanen.

Esitelmä JR 50:stä

Tero Tamminen oli huolellises-
ti valmistellut katsauksen kes-
kisuomalaisen rykmentin vai-
heisiin sen perustamisesta aina 
taisteluihin lähellä Petroskoita 
kesällä 1941. Rykmentti sai tu-
likasteensa 12.7. taisteluissa ra-
jalta Jänisjoelle jossa menetet-
tiin kaatuneina 71 ja haavoit-
tuneina 170 sotilasta. Ylempi 
johtoporras ei ollut tyytyväinen 
rykmentin komentajana toimi-
neen everstiluutnantti Yrjö Na-
hin toimintaan. Hän johti ryk-
menttiään liian kaukana etu-
linjasta. Komentaja vaihdettiin 
ja rykmenttiä johti siitä lähtien 
Majuri Martti Aho, josta tuli 
myöhemmin kaksinkertainen 
Mannerheim-ristin ritari.

Teksti               Kuvat
Tapio Paappanen                                   Kirjoittajan ja SA-kuva

Rykmentin vaiheita

JR 50 joutui Suojärven alueella 
auttamaan suomalaisille alis-
tettua saksalaista 163. Divisi-
oonaa, mikä oli juuttunut suo-
malaiseen korpimaastoon eikä 
päässyt eteenpäin. Majuri Aho 
rykmentillään laukaisi tilanteen 
ja sen jälkeen hänen johdollaan 
JR 50 eteni kiivaiden taistelui-
den siivittämänä Säämäjärven 
ja Sotjärven välisellä kannak-
sella. Samassa yhteydessä ”Tun-
temattoman sotilaan rykment-
ti” eli eversti Pietari Autin JR 8 
suoritti todella pitkän maasto-
koukkauksen. Taisteluilla avat-
tiin käytävä kohti Petroskoita, 
mikä vallattiin 1.10.1941.

Tero Tamminen kädessään kir-
je, jonka everstiluutnantti Nahi 
kirjoitti luutnantti Takkalalle 
toiveena saada JR 50 takaisin 
hänen komentoonsa.

Esitelmässä oli paljon tilan-
teisiin sopivia SA-kuvia, joita 
ei välttämättä kirjallisuudessa 
ole tällä tavoin esitetty. Erilai-
set paikkakunnan henkilöihin 
sidotut tarinat toivat esityksen 
hyvin Saarijärven alueelle. So-
dassa menetetyt ihmishenget 
ovat aina koskettavia, koska 
kyse oli nuorista elämää aloit-
tavista ihmisistä. Uhrien myö-
tä siniristilippu nousee edelleen 
nykypäivinä itsenäisyytemme 
säilyttämisen kunniaksi. Tero 
Tamminen onnistui erittäin hy-
vin omalta osaltaan tällä esityk-
sellä siirtämään veteraanien jät-
tämää perintöä maanpuolustu-
sillan kuulijoiden mieliin.

Eversti Kaarlo Heiskasen 11. Divisioonan hyökkäys kohti Petroskoi-
ta, jossa JR 50 taisteli mene styksellisesti Säämäjärven rantaviivan 
tuntumassa.

Evl Yrjö Nahi ja I/JR 50:n ko-
mentaja majuri Väinö Lieska.
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Jyväskylän Rintamaveteraa-
nit ry:n kunniapuheenjohtaja 
Juho Vuoristo kuoli 101 vuo-
den ikäisenä 8.7.2021. Vuoris-
to syntyi 27.2.1920 Keuruulla 
perheeseen, jossa oli kolme 
poikaa ja viisi tyttöä. Juhon 
työura kesti 42 vuotta. Hän 
aloitti jyrsijänä Valtio Tykki-
tehtaalla ja jatkoi myöhem-
min työnjohtajana Valmet 
Rautpohjan palveluksessa.

Osallistuminen sotiin

Talvisodan ajan Juho Vuoris-
to oli valmistamassa tykkika-
lustoa Valtion Tykkitehtaalla. 
Sodan päätyttyä hän aloitti 
asepalveluksen. Tykistön ali-
upseerikoulu päättyi Eurassa 
keväällä 1940. Sen jälkeen hä-
nen joukko-osasto oli Kenttä-
tykistörykmentti 14 ja sen 1. 
Patteri. 

Jatkosodassa ja Lapin so-
dassa Vuoristo taisteli kent-
tätykistössä ja vastasi omal-
ta osaltaan siitä, että tykeillä 
riitti ammuttavaa. Ihantalan 
taistelu on jäänyt Juho Vuo-
riston mieleen tulihelvettinä. 
Karanaatteja ammuttiin pal-
jon, kaatuneita oli paljon, osa 
pakeni kauhuissaan vihollisen 
hirvittävää tulitusta. Vuoristo 
on todennut, että ilman sak-
salaisten apua emme olisi sel-
vinneet.

Järjestötoiminta

Juho Vuoristo toimi pitkään 
Jyväskylän Rintamaveteraanit 
ry:n puheenjohtajana. Täs-
sä tehtävässä hän oli kokoava 
voima ja sai arvostusta yhteis-
kunnan eri puolilta niin, että 
tukea veteraanitoimintaan ja 
kunniakansalaisille on vuosi-

en varrella saatu. Kunniapu-
heenjohtajaksi hänet kutsut-
tiin vuonna 2012.

Rintamaveteraanien Kes-
ki-Suomen piirin hallituksen 
jäsenenä Juho Vuoristo toi-
mi yli kaksikymmentä vuot-
ta. Piirin varapuheenjohtaja-
na hän oli vuodet 1997–2013. 
Rintamaveteraaniliiton liit-
tovaltuustossa hän oli 2007–
2011. Rintamaveteraaniliiton 
ja Keski-Suomen piirin kun-
niajäseneksi hänet on kutsut-
tu vuonna 2015. 

Tasavallan presidentti on 
kutsunut Juho Vuoriston 
kahdesti itsenäisyyspäivän 
vastaanotolle. Viimeisin oli 
vuonna 2013 Tampereella. 

Aktiivinen ja valoisa

Juho Vuoristo oli luonteeltaan 
vireä ja iloisen aktiivinen. Hä-
nellä ei ollut koskaan ajokort-
tia vaan halusi kulkea jalan ja 
polkupyörällä. Kesämökki oli 
mieluisa paikka viettää aikaa. 
Hän tuki persoonallaan myös 
paikallisten joukko-osastojen 
valatilaisuuksia toimien vala-
kaavan lukijana. 

Ansioistaan hänet on pal-
kittu useilla kunniamerkeillä. 
Sotilasarvoltaan Juho Vuoris-
to oli ylikersantti. Juho Vuo-
riston omaan perheeseen syn-
tyi viisi poikaa ja yksi tyttö ja 
lastenlapsia on 16 perheineen, 
jotka jäivät kaipaamaan valoi-
san veteraanin, isän ja isoisän 
muistoa.

Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Juho Vuoristo in memoriam

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

Huollosta vastaa Aito Support Oy
Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä

www.aitosupport.fi
jyvaskyla@aitosupport.fi

030 - 6363840

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

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

Aseet ja ampumatarvikkeet
palvelevista erikoisliikkeistämme.
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Vuosi 2021 on onnistuttu vie-
mään kohtuullisesti lävitse 
kurssitapahtumien lukumäärän 
ollessa lähes normaali. Valitet-
tavasti osallistujien määriä on 
jouduttu pitämään rajoitettui-
na, jotta voimassa olleita koro-
naohjeistuksia on voitu noudat-
taa. Tämä on mahdollistanut 
myös yksilötason peruskurssien 
läpiviennin ja samalla MPK:n 
kouluttajakoulutuksen. Loka-
kuussa 23.10.2021 kokoontuvat 
sekä MPK:n aktiivit että paikal-
lisjoukkojen koulutusvastaavat 
yhteiseen tapahtumapäivään 
hiomaan vuoden 2022 kurssi-
kalenterin kuntoon. Tapahtu-
ma löytyy Tikkakosken kou-
lutuspaikan kurssikalenterista 
nimellä TIKOPA suunnittelu 
3/2021. Toivon näiden ryhmien 
edustajia ilmoittautuvan tilai-
suuteen mahdollisimman pian 
koulutuskalenterin kautta.

Loppukesä on ollut 
kiireinen 

Kiirettä on toki monenlais-
ta, mutta tällä kertaa se on ol-
lut positiivista. Minulla oli ilo 
osallistua paikallisjoukkoihin 
kuuluvien reserviläisten kanssa 
SCANBAL21-harjoitukseen Vi-
ron Narva-Jõensuussa. SCAN-
BAL-harjoituksen nimi tulee 
Scandinavian ja Baltian maiden 
lyhenteestä. Tällä kertaa järjes-
telyvastuu oli Kaitseliitin Kou-
lulla (Kaitseliidu Kool).  Kysei-
sessä harjoituksessa edustimme 
kaikki Keski-Suomen Reser-
viläispiiriä ja jokaiselle meis-
tä harjoitukseen eri tehtävissä 
osallistuneille kertyi runsaasti 
mieleenpainuvia hyviä koke-
muksia. 

Samalla saimme runsaasti 
syventävää perustietoa niin Vi-
ron historiasta kuin nykyisestä 
eri viranomaisten yhteistyöstä 
koko ”toimintakentällä”: Puo-
lustusvoimat - Kaitseliit - palo- 
ja pelastustoimi - poliisi - raja-
vartiolaitos kokonaisuudessa. 
Narvan ja koko Itä-Viron mer-
kityksen Baltian ja Euroopan 

suuntaan ymmärtää nyt aivan 
eri tavalla kuin aiemmin. Lu-
ennoitsijoina meillä olivat mm. 
Kaitseliitin komentaja prkenr 
Riho Ühtegi, KL koulun johta-
ja evl Meelis Pernits, Kaitseliitin 
esikuntapäällikkö ev Eero Rebo 
ja Viron sisäturvallisuusakate-
mian lehtori Kai Veispak-Raw-
lings. 

Luonnollisesti harjoituksessa 
pääsimme tutustumaan myös 
tällä hetkellä Kaitseliitin käy-
tössä olevaan kalustoon ja am-
munnassa pärjäsimme varsin 
hyvin. Komppanianpäällikkö 
ja joukkueenjohtajatason osal-
listujat pääsivät ampumaan 
uudella R20 (RAHE) aseella. 
Kilpailusarjan jälkeen neljä pa-
rasta ampujaa olivat yhden pis-
teen sisällä. Kaksi ensimmäistä 
oli ampunut 15 osumaa ja kak-
si seuraavaa 14 osumaa. Tuossa 
vaiheessa Suomeen oli tulossa 
varmuudella jo pronssia. Uu-
sinnan jälkeen kolmannen si-
jan nappasi Marko Vanninen 
ja Tuukka Anttolainen sijoittui 
yhdellä pisteellä neljänneksi. 
Osallistujamaiden POC:t am-
puivat HK-pistoolilla oman kil-

pailunsa, jossa voiton vei alle-
kirjoittanut.

Uusi Naapurivisa

Vanhempi ikäluokka muistaa 
varmasti televisiossa olleen Vi-
ron ja Suomen välisen Naapu-
rivisa-nimisen tietovisailun. 
Visailu käynnistyy nyt uudes-
taan KL Tallinna malevan, Kes-
ki-Suomen Reserviläispiirin ja 
maiden suurlähetystöjen yh-
teistyönä. Tämän lehden tultua 
painosta, tapahtuma on juu-
ri järjestetty Helsingissä Viron 
Suomen suurlähetystön tilois-
sa. Tarkoituksena on saada täs-
tä vuosittainen jatkuva perinne 
maidemme välille.

Syysterveisin!
Aarne Markko
Valmiuspäällikkö
MPK/Keski-Suomi

Loppukesä kiireinen ja 
syksyn suunnittelu käyntiin

Valmiuspäällikkö
Aarne Markko

Keski-Suomen Maanpuolustaja joulukuussa 2001
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Katso paikalliset kurssit osoitteessa www.mpk.fi - koulutuskalenteri - valitse yksikkö kohdasta Tikkakoski tai Luo-
netjärvi  - Hae.   Voit hakea koulutuksia myös aihealueiden mukaisesti, jolloin näet koko valtakunnallisen tarjonnan. 
Kursseille ilmoittautuminen on mahdollista ainoastaan niille henkilöille, jotka ovat luoneet itselleen käyttäjätun-
nuksen MPK:n tietojärjestelmässä www.mpk.fi kohdasta kirjaudu.   
Koronapandemian osalta Ilmasotakoulun alueella noudatetaan puolustusvoimien antamia määräyksiä ja MPK:n 
antamia ohjeita.  Rajoitukset vaikuttavat kaikille avoimien kurssien järjestämiseen.

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.
02.–03.10. Ampumaviikonloppu/kivääri, pistooli, Noptel Tikkakoski 
07.11.  Perusammunnat naisille/kivääri ja pistooli Tikkakoski 
13.11.  Ampumataitotesti, kivääri 9 Keuruun ampumarata 
4.12.  Sotva ammunnat, kivääri 4–6 Tikkakoski 

Ilmavoimien reserviläisiä koulutetaan tänä syksynä mm. Syysluonnetti 2021 -harjoituksessa. Ilmavoimien reser-
viin sijoitetuille henkilöille on saapunut harjoituksesta tiedote Ilmasotakoululta. Kurssilaisen ilmoittautuminen 
harjoitukseen tapahtuu MPK:n järjestelmän kautta. Syysluonnetissa koulutetaan mm. ilmatorjunnan tulenjohtoa, 
viestijärjestelmiä, ilmansuojelua ja taistelupelastaja 2 tasokoulutusta. Loppuvuodesta on tarjolla ammunnanjoh-
tajien jatkokoulutusta ja lentokonetekniikkaa.

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

  01.-03.10. PIONEERI-kurssi, Keuruu 16.10. Hygieniapassi -kurssi, Tikkakoski
 01.-03.10. Tiedustelukurssi, Tikkakoski 23.10.  TIKOPA Suunnittelu 3/2021, Tikkakoski
 01.-03.10.  Aluevalvonta 1 (ALVA1) kurssi, Keuruu 05.11.  Sissiradistikurssi, Tikkakoski
 02.10.  Turvallisen ammunnan kurssi, Tikkakoski 05.-07.11, Kurssinjohtajakurssi, Tikkakoski
 08.10.  Maakuntajoukkojen syysjotos 2021 11.-12.12.  Aseenkäsittelyn kurssi 1 (ASE 1), 
 14.10.  Koululaisen eräkurssi, Uurainen  paikallisjoukkojen peruskurssi,  Tikkakoski

MPK:n VALTAKUnnALLISeT VeRKKOKURSSIT mpk.fi/koulutukset/verkkokoulutus

Turvallisuutta yhdessä.

Kurssikalenterit päivittyvät koko ajan! 
Tarjolla kursseja nuorille, paikallisjoukoille ja muille kohderyhmille.
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Ilja Repin (1844–1930) on Suomessa yksi tunnetuimmista venäläi-
sistä taiteilijoista. Viimeiset vuotensa hän asui Terijoen Kuokkalas-
sa, jossa hänen taiteilijakotinsa sijaitsee ja toimii nykyään turisti-
kohteena. Huhtikuussa avattiin ja elokuun lopussa päättyi Ateneu-
missa Repinin koko uraa käsittelevä näyttely, jossa oli runsaat 130 
teosta yli kuudenkymmenen vuoden ajalta. Näyttelyn näki noin 
100 000 henkilöä.

Repin eli Venäjän historian suurten muutosten kaudet. Siihen 
mahtui venäläisten vapautuminen maaorjuudesta vuonna 1861 
ja Venäjän taiteellisen älymystön synty. Sen jälkeinen aika sisälsi 
keisarin yksinvallan mahdin ja sen murenemisen sekä siirtymisen 
kommunistiseen valtaan vuonna 1918. Repinin taiteeseen näillä ta-
pahtumilla oli suuri vaikutus. Pääpaino hänen realistisessa taitees-
sansa oli ihmisten ja kansakunnan ominaispiirteiden kuvaaminen. 
Hän oli loistava muotokuvaaja erinomainen venäläisyyden tulkitsi-
ja ja yhteiskuntakriitikko.

Pietarin keisarilliseen taideakatemiaan Repin pääsi 1864. Repi-
nistä kehittyi realistisen taidesuunnan edustaja. Teos ”Volgan laut-
turit” (1870–1973) edustaa tätä suuntausta. Repin sai stipendin ul-
komaille ja oli Ranskassa kolme vuotta, jolloin hän sai akateemikon 
arvon. 

Repin meni naimisiin vuonna 1872 Vera Ševtsovan kanssa. Heil-
le syntyi neljä lasta. Perhe muutti Moskovasta Pietariin 1882, jol-
loin Repin oli hyvin menestynyt taiteilija. Avioliitto alkoi rakoilla 
Repinin eri ihastusten vuoksi. Repin solmi suhteen Natalia Nord-
manin kanssa ja rakennutti ateljeekodin Terijoen Kuokkalaan. Tätä 
elämänvaihetta kesti vuoteen 1914, jolloin Natalia kuoli.

Huhtikuussa 1918 Suomen ja Venäjän raja sulkeutui ja Repin jäi 
emigrantiksi Suomen puolelle, jolloin hän solmi suhteet suomalai-
seen taidemaailmaan. Hän lahjoitti taideteoksia Ateneumille. Sen 
kunniaksi järjestettiin suuret juhlat Helsingin Seurahuoneella. Ilja 
Repin kuoli 1930 ja hänen hautansa on Terijoen Kuokkalan ateljee-
kodin pihamaalla.

Ilja Repin: Volgan lautturit, 1870–1973.  Eräs Repinin tunnetuimmista maalauksista. Kuvattu Ateneumin näyttelyssä 24.8.2021.

Ilja Repinin taidetta Suomen Ateneumissa

Ilja Repinin ateljeekoti sijaitsee Terijoen Kuokkalassa. Kuva on siitä 
huoneesta, missä Repin maalasi ja valo tuli sisään pohjoisikkunas-
ta. Kuvattu vuonna 2019.

Teksti ja kuvat
Tapio Paappanen
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Ilja Repin: Zaporogit kirjoittamassa pilkkakirjettä Turkin sulttaanille,1880-1891. Kuvattu Ateneumin näyttelyssä 24.8.2021.
Maalaus sai aikanaan jakamattoman suosion. Em. kirje alkaa näin: ”Te, turkkilainen perkele ja perkeleen kirottu veli ja ystävä...”

Keuruun lukion historiakurssin oppilaita Terijoella Repinin ateljee-
kodissa elokuussa 2019.

Ilja Repin maalasi urallaan yli 300 muotokuvaa.
Yllä teos: Arkkidiakoni, 1877. 
Kuvattu Ateneumin näyttelyssä 24.8.2021.

Ilja Repin: Mielenosoitus lokakuun 17. pnä vuonna 1905,1907-11.
Aihe syntyi Nikolai II:n yleislakon päivänä 17.10.1905.
Kuvattu Ateneumin näyttelyssä 24.8.2021.



Jyväskylän seudun Sotainvalidit 
ry juhli 80-vuotista taivaltaan - 
katsetta käännetään jo perinne-
aikaan

Sotainvalidipäivänä 18.8. vie-
tettiin Jyväskylän seudun So-
tainvalidit ry:n kenties viimeis-
tä vuosijuhlaa. Sotainvalidien 
- kuten kaikkien sotiemme ve-
teraanien - rivit harvenevat. So-
tainvalidien Veljesliiton Sisä-
Suomen piirissä sotainvalideja 
on enää 33, joista Jyväskylässä 

17. Puoliso- ja leskijäseniä on 
216, joista Jyväskylän osastossa 
78. Katseet ovat jo siirtymässä 
kohti perinneaikaa. 

Juhlallisuudet alkoivat sep-
peleenlaskulla Sotainvalidityön 
muistomerkille. Seppelparti-
ossa olivat sotainvalidi Alla 
Hoskonen, Jyväskylän seudun 
Sotainvalidien puheenjohtaja 
Kyösti Tomperi ja Sisä-Suomen 
piirin toiminnanjohtaja Mari 
Ekmark. Vuonna 2010 paljas-

tettu muistomerkki sijaitsee 
Cygnaeuksen koulun pihalla. 
Paikka on historiallinen, sillä 
Sotainvalidien Veljesliitto pe-
rustettiin 18.8.1940 Cygnaeuk-
sen kansakoululla marsalkka 
Mannerheimin läsnä ollessa.

Yhdistyksen 80-vuotisjuhlas-
sa puheenjohtaja Kyösti Tom-
peri loi katsauksen historiaan ja 
esitti kiitokset erityisesti niille 
lukuisille vapaaehtoisille, jotka 
ovat mahdollistaneet monipuo-
lisen toiminnan piirin alueella. 
Kuvassa puhujan takana ovat 
sotainvalidit Toivo Mäntylä, 
Heikki Isännäinen ja Kauko Tu-
manto, jotka muutaman muun 
sotainvalidin kanssa olivat juh-
lassa mukana.

Uusi kirja julkaistiin

Tilaisuudessa julkistettiin Kei-
jo Koiviston kirjoittama Jy-
väskylän seudun Sotainvalidit 
ry:n historia 2010–2020 Veljeä 

ei jätetty. Kirja kertoo osaston 
viimeisestä vuosikymmenestä. 
Aiemmat vuosikymmenet on jo 
pantu kansiin 50-vuotisjuhlan 
ja 70-vuotisjuhlan merkeissä. 
Sotainvalidien asuntosäätiön, 
Telkänpesän ja Telkänhoivan 
osuudet vuodesta 1993 alkaen 
on kirjoittanut Pauliina Takala. 

Jyväskylän Seudun Sotainvalidit 80 v
Seppeleenlasku Sotainvalidityön muistomerkillä. Seppelpartiossa Alla Hoskonen (vas.), Kyösti Tomperi ja Mari Ekmark.

Teksti ja kuvat
Matti Hyvärinen

Jyväskylän Seudun sotainvalidit ry:n puheenjohtaja Kyösti Tompe-
ri loi katsauksen historiaan ja kiitti vapaaehtoisia.
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MAKUNAUTINTOJA
monipuolinen ravintolamaailma

TANSSIT NELJÄNÄ ILTANA VIIKOSSA
sekä Apollo Barissa karaokea

 
 

LÄHELLÄ
vain 25 min. Jyväskylästä!

POLSKI KYLPYLÄSSÄ
aina majoituksen yhteydessä

PEURUNKA.FI
PEURUNGANTIE 85, LAUKAA

HIKOILE,
HYMYILE,
HULLAANNU!

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

Myös pyörätuoli- ja paarikuljetukset.

www.jousmaki.fi

ALASINKATU 1-3
40320 JYVÄSKYLÄ

P. 010 328 2880
www.grafitatu.fi

“Kun haluat painoapua tarvitset Grafitatua!

Vaajakoski
Haapaniementie 1
050 544 1099
ma-pe 9.00-17.00

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

www.yrityskehitys.com

yrittajat.fi/liity

Yhdessä olemme enemmän.
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Kesäyön marssi -tapahtuma on 
vakiinnuttanut paikkansa myös 
Jyväskylässä. Tänä vuonna 
marssi järjestettiin täällä viidet-
tä kertaa lauantaina 14.8.2021. 
Valtakunnallisesti tapahtuma 
on käynnistynyt 24 vuotta sit-
ten Tuusulassa. Marssitapahtu-
man esikuvana on ollut vuosit-
tainen järjestettävä siviili- ja so-
tilasmarssitapahtuma Niimeqe-
nin marssi Hollannissa. 

Reitti Laajavuoreen

Kesäyön marssi oli koronapan-
demian takia tarkoitus järjes-
tää viime vuoden mukaisesti, 
jolloin marssitoimistot olisi-
vat olleet kahdesta eri paikasta. 
Keskustan rokkitapahtuma ja 
sataman alueen rakennustyö-
maat aiheuttivat koko tapah-
tuman siirtämisen Liikunta- ja 
Hyvinvointikeskus Buugiin ja 
marssireitit Laajavuoren alueel-
le. Viikkoa ennen tapahtumaa 
Jyväskylän kaupungin alueella 
siirryttiin koronan leviämisvai-
heeseen. Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintoviraston päätöksen 
mukaisesti osallistujien mää-
rää alueella rajoitettiin. Mars-
sille lähtöjen ilmoittautumiset 

porrastettiin siten, että paikalle 
sai tulla ilmoittautumaan vasta, 
kun edellinen ryhmä oli lähte-
nyt reitille ja alkujumpan järjes-
tämisestä luovuttiin. Oman jän-
nityksensä aiheutti säätiedotuk-
set sateista, lähtevätkö ihmiset 
matkaan. 

Pieni sade ei haitannut

Kaikki meni kuitenkin hyvin. 
Pienet sadekuurotkaan eivät 
haitanneet menoa. Marssijat 
olivat hyväntuulisia ja mikä pa-
rasta, marssijoiden keski-ikä oli 
huomattavasti nuorempaa ver-
rattuna aikaisempiin vuosiin, 
totesi marssin järjestelyistä vas-
taava koulutuspäällikkö Ahti 
Piikki.  Ilta seitsemän jälkeen 
koettiin iloinen yllätys. Ilma 
kirkastui ja 10 ja 13 kilometrin 
matkoille ilmoittautui jälki-il-
moittautuneita jo jonoksi asti. 

Tämän kesän MPK:n Kesä-
yön marssit järjestettiin kah-
deksalla eri paikkakunnalla 
kuntoilu- ja reserviläisten kent-
tämarssisarjoissa. Mikkelissä ja 
Raasissa marssittiin toukokuus-
sa ja viimeinen marssitapahtu-
ma oli Jyväskylän jälkeen viik-
koa myöhemmin Tuusulassa.  

Paikkakuntakohtaisesti mat-
kat vaihtelivat kuudesta kilo-
metristä 42 kilometriin. Tuusu-
lassa oli lisäksi tarjolla marssita-
pahtuman alkuaikojen malliin 
extreme -marssi jossa marssit-
tiin 77-100 kilometriä ja yövyt-
tiin välillä.   

Reserviläiselle kh-
vuorokausi

Jyväskylässä reserviläisille oli 
tarjolla 25 ja 32 kilometrin mat-
kat. Tapahtumassa kokeiltiin 
myös polkupyörämarssin jär-
jestämistä. Jommankumman 
matkan marssineella reserviläi-
sellä on mahdollisuus korvaa-

vaan kertausharjoitusvuoro-
kauteen, kun hän marssimisen 
lisäksi käy joko suunnistamassa 
vähintään 7 km:n reitin tai osal-
listuu MPK:n järjestämiin am-
muntoihin vuoden 2021 aikana.

- Meillä kuntoilusarjoissa 25 
ja 32 kilometrin matkat kerä-
sivät hyvin matkaan lähtijöitä. 
Marssijat olivat hyväkuntoi-
sia ja maaliin saavuttiin illan 
hämärtyessä reippaasti, totesi 
marssin johtaja Ahti Piikki ja 
toivottaen vuoden päästä mars-
sijat taas uudelleen marssille!  
Erityiskiitoksen hän antoi ta-
pahtumaan tulleille toimitsijoil-
le ja yhteistyökumppaneille. 

Marssiaskeleita Jyväskylän kesäyössä
Teksti               Kuvat
Eila Keinonen                                   Eila Pihlaja

Pyöräilijä katselee Laajavuoren rinteeltä kohti kaupunkia.
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Puolustusvoimat suunnittelee satojen uusien panssaroitujen mie-
histönkuljetusvaunujen hankintaa valtionyhtiö Patrialta. Hankkeen 
suuruus olisi noin kaksi miljardia euroa ja se koskisi Patrian uutta 
6x6-miehintökuljetusvaunua, jolla korvattaisiin Pasi-miehistönkul-
jetusvaunut. Uudet vaunut tulisivat operatiivisten ja paikallisjouk-
kojen tarpeisiin. Uudistus koostuu useista hankkeista ja sen läpi-
vienti kestäisi vuosikymmenen.

Pasi-miehistönkuljetusvaunuja ei romuteta vaan, ne siirrettäisiin 
paikallisjoukkojen käyttöön, jolloin niiden liikkuvuus ja suoja pa-
ranisi paljon. Liikkuvuuden parantaminen on Maavoimien keskei-
nen teema 2020-luvulla.

Patria 6x6-vaunu on kehitetty Patrian, Suomen ja Latvian puo-
lustushallintojen kanssa. Puolustusvoimat on antanut sille nimen 
Panssariajoneuvo 2020. Se on ensisijaisesti miehistönkuljetusajo-
neuvo ja mitoitettu noin kymmenen henkilön kuljettamiseen. Vau-
nu on ”taistelukentän taksi” ja antaa suojan kuljetuksen ajaksi.

Panssaroitujen pyöräajoineuvojen lisäksi Maavoimat suunnitte-
lee uudistavansa kaikki Pohjois-Suomen puolustukseen tarkoitetut 
”Nasut” ja ”Bankut” eli tela-ajoneuvot, joita Puolustusvoimien käy-
tössä on noin tuhat ja niillä voidaan kuljettaa pääasiassa miehistöä 
sekä vähäisiä materiaalimääriä.

Kaatuneiden Muistosäätiö on käynnistänyt vuonna 2019 hankkeen 
sankarihautausmaiden perustietojen kokoamiseksi ja säilyttämi-
seksi. Tavoitteena on pystyttää maamme jokaiselle sankarihauta-
usmaalle muistolaatta, jossa kerrotaan hautausmaan ja sankaripat-
saan perustiedot.

Viitasaarella pantiin viipymättä toimeksi ja paikallisten vete-
raani- ja reserviläisyhdistysten yhteishakkeena pystyttämä komea 
opastekivi paljastettiin juhlavasti kirkonmäellä sankarihautaus-
maan vieressä. Tiettävästi Viitasaaren opastekivi on laatuaan en-
simmäinen Keski-Suomessa.

Opastekivi Viitasaaren hautausmaalle
Teksti
Juha Hyvärinen

Seppeleenlasku Viitasaaren juuri paljastetulle opastekivelle. Taka-
na vas. paljastuspuheen pitänyt Hannu Halmesmäki ja oikealla 
tilaisuuden juontaja Isto Korhonen. Seppeleen laskivat Viitasaaren 
lukion opiskelijat Anni (oik.) ja Lauri Pietiläinen. Airueina Heta Ter-
vo (vas.) ja Marcel Laukkanen. Kuva: Matti Hyvärinen

Hannu Koskinen palkittiin Uuraisilla

Uuraisilla kiinnitettiin sotaveteraanien ja lottien hau-
takiviin reliefejä alkukesästä. Idean isä on lukion opet-
tajan työstä eläköitynyt Hannu Koskinen. - Sankari-
vainajien lisäksi tämän maan jälleen rakentajissa oli 
paljon kotirintamalla kovaa työtä tehneitä ihmisiä, joil-
le kiitollisuutta osoitamme mm. tällä hautareliefipro-
jektilla, kertoi Koskinen. Haudat kertovat kieltä, josta 
nuorempi sukupolvi voi ammentaa uusille sukupolville 
tärkeää viestiä sotasukupolven jättämästä perinnöstä – 
itsenäisestä Suomesta.

Opettaja Hannu Koskinen palkittiin Uuraisten kun-
nan kotiseutujuhlassa 25.7.2021 ”Vuoden 2021 luovan 
toiminnan kunniakirjalla”, jonka luovutti paikallinen 
lehti Paikallisuutiset. Hannu Koskinen on jo ideoinut 
kysymyssarjaa, jonka voi antaa opastetuilla hautaus-
maakierroksilla ihmisille. Niissä tutustujaa pyydetään 
miettimään ja pohtimaan edellisten sukupolvien työn 
merkitystä nykyiselle Suomelle.

Teksti ja kuvat
Tapio Paappanen

Liikkuvuus on keskeinen teema 2020-luvulla
Päätoimittaja
Tapio Paappanen



28 Keski-Suomen Maanpuolustaja 3/2021

Sunnuntai 22.8. oli arvokas juh-
lapäivä Viitasaaren Niinilahden 
kylällä, kun kylän entisellä kou-
lulla, nykyisellä kylätalolla vie-
tettiin veteraaniperinnejuhlaa. 
Muisto elää! -nimeä kantanees-
sa juhlassa paljastettiin uusi 
Niinilahden koulupiirin Pro 
Patria -muistotaulu sekä vanha, 
aiemmin Ilmolahdessa Anttilan 
tilalla säilytyksessä ollut Ilmo-
lahden koulupiirin muistotau-
lu. Näissä kahdessa taulussa on 
yhteensä 49:n eri sankarivaina-
jan nimet.

Muistitietoa siirretään

Juhlan teemana oli muistami-
nen ja muistitiedon siirtäminen 
eteenpäin nuoremmille polville. 
Omista lapsuusajan muistois-
taan oli kertomassa Niinilah-
den kylällä vuonna 1938 synty-
nyt Paavo Kauppinen, jonka isä 
kaatui sodassa vuonna 1941.

Historian tutkija 
juhlapuhujana

Juhlapuheen piti toimittaja ja 
historian tutkija Pauliina Ylita-
lo. Itsekin Niinilahdella koulua 
käynyt Ylitalo antoi kiitosta Il-
molahden ja Niinilahden ky-
läyhdistyksille viime sotien ja 
veteraanien muiston ylläpitä-
misestä. Hän kertoi, että muisti 
on ketju, jonka lenkkejä meistä 
jokainen on. Olemme muista-
misen taitekohdassa, kun vete-
raanien rivit harvenevat, eivät-
kä veteraanien lastenlastenlap-
set ole välttämättä sotaveteraa-
nia tavanneet. Siksi on tärkeää, 
että muistoa vaalitaan, ja tietoa 
välitetään nuorille. ”Elleivät 
yhteisöt ja kansakunnat muis-
ta menneisyyttään, menettä-
vän ne hiljalleen syynsä olla 
olemassa”, sanoi Ylitalo pu-
heessaan.

Viitasaari huolehtii 
hyvin Pro Patria 
-tauluista

Viitasaaren kaupungin terveh-
dyksen juhlaan toi vapaa-ai-
katoimenjohtaja Jorma Rihto. 
Hän muistutti, että Pro Patria 
-muistotauluja alettiin aikoi-
naan koota koulupiireittäin. 
Kyläkoulu oli kylän sydän, joten 
oli luontevaa, että muistotaulu 
sijoitettiin sinne. Rihto sanoi, 
että Viitasaarella muistotau-
luista on pidetty hyvää huolta ja 
veteraaniperinnettä on vaalittu 
muutenkin hyvin.

Kiitosta, iloa ja suruakin

Viitasaaren seurakunnan ter-
vehdyksen juhlaan toi kirkko-
herra Antti Hiltunen, joka sa-
noi, että tänään olemme saa-

neet viettää ilon ja kiitoksen, 
mutta myös surun ja haikeuden 
juhlaa. Hän pohti, että mitähän 
ajattelisivat nuo muistotaulujen 
sankarivainajat, jos tietäisivät, 
mitä täällä Niinilahden kyläta-
lolla tänään tapahtuu. Hiltunen 
totesi, että uskoo heidän tietä-
vän ja olevan iloisia ja ylpeitä 
siitä, että tätä juhlaa tänään vie-
tetään.

Nälkäisenä ei tarvinnut ke-
nenkään olla; siitä olivat pi-
täneet huolen emännät, jotka 
tarjoilivat maukasta lohikeittoa 
sekä juhlan päätteeksi kakku-
kahvit.

Pro Patria -taulu Viitasaaren Niinilahdelle
Teksti ja kuva
Juha Hyvärinen

Isto Korhonen ja Paavo Kauppinen paljastivat uuden Niinilahden sekä vanhan Ilmolahden koulupiirin Pro Patria -muistotaulun uudessa 
sijoituspaikassaan Niinilahden kylätalolla. Vasemmalla Niinilahden ja oikealla Ilmolahden muistotaulu. Kunniavartiossa majuri (res) Rei-
jo Pekkarinen ja yliluutnantti (res) Kalle Kautto. Oikealla peilin edessä juhlan juontaja Aimo Puustinen.
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KUTSU
Sotiemme Veteraaneille 

ja heidän Puolisoilleen saattajineen

VIIHTEELLISEEN ROSVOPAISTI -TAPAHTUMAAN
Paikka: Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa 
Aika: Keskiviikkona 6.10.2021

Tilaisuus alkaa klo 13:00
Tilaisuus päättyy noin klo 15:30

Ilmoittaudu: 30.9 mennessä pekkavilhelm@gmail.com

Peurunka Oy
Toimitusjohtaja Seppo Virta

Kylpylähotelli Peurungan &
Finnairin lentävän henkilöstön järjestämään

KUTSU
Sotiemme Veteraaneille 

ja heidän Puolisoilleen saattajineen

VIIHTEELLISEEN ROSVOPAISTI -TAPAHTUMAAN
Paikka:   Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa 
Aika: Keskiviikkona 6.10.2021

Tilaisuus alkaa klo 13:00
Tilaisuus päättyy noin klo 15:30

Ilmoittaudu: 30.9. mennessä pekkavilhelm@gmail.com

Peurunka Oy
Toimitusjohtaja Seppo Virta

Kylpylähotelli Peurungan &
Finnairin lentävän henkilöstön järjestämään
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Jyväskylä – Suolahti –  Tampere - Vantaa 

Keulink palvelee yrityksen 
kaikissa vaiheissa

0400 342 915
Ota yhteyttä!eCenter (3. kerros)

Keskusaukio 3, 42700 KEURUU
www.keulink.fi

Palveluksessasi: Jukka, Ritva ja Leila
Juhlat ja kokoukset maalaismaisemassa 

Luonnonmukaisesti kasvatettua naudanlihaa
Majoitusta rauhallisissa rantamökeissä ja piha-aitoissa

  taipaleen.luomutila@nic.fi      www.taipaleentila.com     014 856 316

	  

ISÄNNÖINTIPALVELU	  
Asiakaslähtöinen	  palvelumme	  tuottaa	  ja	  välittää	  
laadukkaita	  asumisen	  ja	  omistamisen	  palveluita.	  
Pyydä	  tarjous	  isännöinnistä	  

Myös	  pienet	  yhtiöt!	  
Jyväskylän	  Kiinteistömestarit	  Ky	  
Kauppakatu	  6,	  40100	  Jyväskylä	  
p.	  0403	  400	  110	  
mestarit@kiinteistomestarit.com	  

	  

O.K. AUTO OY
www.okauto.fiwww.okauto.fi • www.toyota.fi 

• www.vaihtoautot.net

Talonrakennus • Rakennustuoteteollisuus • Infra • Talotekniikkateollisuus 
• LVI-tekninen urakointi • Pinta • www.rakennusteollisuus.fi
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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 markkinointi-
viestinnän strategista suunnittelua.

www.movya.�

Osaaminen  
kilpailukyvyksi

           • kiinteistöoikeus
• riitojen ratkaisu  • työoikeus
    • perhe- ja perintöoikeus

www.urtti-toiviainen.fi   0400 565 361

Aatulantie 36
44200 Suolahti

puh. (014) 548 0200, fax 014-541 875

www.raminlvijarauta.fi

Aatulantie 36, 44200 Suolahti
puh. 014-548 0200, fax 014-541 875
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Tilaaja Tilauksenne n:o Merkkinne Tilauspvm.

Siirretty listalle / listalta n:o

LÄHETYSLUETTELO

Toimittaja

Tavaran vastaanottaja

Huomautuksia:

(Lähiosoite)

(Postinumero) (Postitoimipaikka)

Tilauksenne vastaanotti –
listan kirjoitti:

Toimitusaika:

Toimitustapa:

Maksuehto:

Tilaustapa:

 Puhelin

 Kirje

 Edustaja

 .....................................

______ / _______ 200 ______  

Rahdin maksaa
 Lähettäjä Tilaaja Vast.ottaja

Kuljetus
 Veloitetaan Ei veloiteta

 Tuote n:o Tuotteen nimi Tilattu Yks. Toimit. Yks. á % €

TÄMÄ LÄHETE ON ESITETTÄVÄ PALAUTUSTEN YHTEYDESSÄ. Siirto edelliseltä sivulta

Kulut
yhteensä
€

Hinnoitti

Toimituspäiväys:

Kotipaikka: Suolahti  

Vastaanottajan kuittaus:

............................................................................

SIIRTO

YHTEENSÄ

3 
x 

10
00

. 0
6.

09
. k

sp
ai

no
.fi 

______ / _______ 200 ______  

Y-tunnus: 0883557-1

Hyvitämme sovituista virheettömistä varastotuotteiden palautuksista 80%.
Pidätämme omistusoikeuden myytyyn tavaraan, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu.



• Valvontaa yli 3 000 kohteessa, 
yli 700 kameralla

• Turvahälytysvalvonta
• Hälytyskuvavalvonta
• Palolinjojen valvonta

Hälytyskeskus

• Etähallintaa ja energiatehokkuutta
yli 300 kohteessa

• Hälytysten arviointi ja 
toimenpiteet etäkäytöllä 24/7

• Energiatehokkuuden ja 
olosuhteiden optimointi

• Prosessien toiminnanvarmistus

Kiinteistövalvomo

• Vastaanottaa yli 13 000 
palvelupyyntöä kuukaudessa

• Valtakunnallinen palvelukeskus
• Palvelupyynnöt eri kanavista, 

kirjaus asiakkaan järjestelmiin
• Kiinteistötietojärjestelmä 

(huoltokirja) asiakkaalle

Call Center

Turvallista 
palvelua 24/7

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

Taloushallinto  Palkanlaskenta  HR-palvelut  Tilintarkastus  Yritysjärjestelyt

Tiloja

www.infonia.fi


