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Tikkakosken Reserviupseerit ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 21.3.2012 klo 18
Luonetjärven Upseerikerholla.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
12 §:n mukaiset asiat.
Hallitus

Tikkakosken Reserviläiset ry

Pidätys Jyväskylässä 1916 s.5

Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 25.2.2012 klo 18
Luonetjärven varuskuntakerholla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Sauna on lämmin klo 16-18.
Johtokunta

31. vuosikerta

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry
KEVÄTKOKOUS
keskiviikkona 28.3.2012 klo 18.30 Luonetjärven
varuskuntakerholla Tikkakoskella.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Huomionosoitukset ja kahvitarjoilu klo 18.00 alkaen.
Huom! Virallisilla kokousedustajilla on oltava
yhdistyksensä valtakirja. Muilla läsnä olevilla on
puheoikeus. Piirihallitus
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Rauhallista Joulua lukijoille!
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PÄÄKIRJOITUS

Juhlavuosi - kiitoksen aika
Kädessäsi on Keski-Suomen Maanpuolustajan 40. vuosikerran juhlanumero. Se on tavallista numeroa laajempi, ”yksi sivu jokaiselle lehden ilmestymisvuosikymmenelle”.
Tämän vuoden lehtien kansikuvat alkoivat
talvisodan taistelijan tähystyksellisellä katseella, kesäkuussa eversti Pajari ylittää Vuoksen, syyskuussa nuoret pojat saapuvat Rukajärven kylään ja nyt joulukuussa kaksi ilmavalvontalottaa on kuvattu vähän ennen
heidän siirtymistään tähystyspisteelle Haapamäen suojelukuntatalon katolle. Sota on
koetellut Suomea ankarasti, mutta siitä on
selvitty. Menetetyt ihmishenget ja sodan jälkeisten sukupolvien jälleenrakennustyö on
asia, jota emme saa koskaan unohtaa.

Keski-Suomen Maanpuolustaja on saanut
myös kiitosmainintoja. Kun olin itse aloittanut
tässä roolissa vuoden 2012 alussa, niin syksyllä 11.10.2012 minun ja ilmoitushankkija Veijo
Monosen sähköpostiin ilmestyi seuraava viesti:
”Kirjoitan hieman jälkijättöisesti, mutta sydämeni ääntä kuuntelen; parempi myöhään kuin
ei lainkaan. Oli taas elämys lukea Keski-Suomen Maanpuolustajaa, niin journalistisen kiinnostavuuden ja toteutuksen näkökulmasta kuin
silmäillä moderneina hohkaavia ilmoitussivuja. Komea oli jälki. Maanpuolustuksen sanoma
meni eteenpäin monikärkisenä.”
Arvostavin terveisin! Erkki Laatikainen

Veteraanien perinnön siirto nuoremmille on kohta vastuullamme, kun viimeiset veteraanit ja lotat poistuvat keskuudestamme. Tähän työhön olemme reserviläisten kentässä tarttumassa. Olemassa oleva organisaatiomme tarjoaa siihen hyvän alustan ja jäsenkentässä tapahtuu sopivasti vuosittain uudistumista.
Lehtemme toimintaa ovat viime vuosien aikana tukeneet
lukuisat keskisuomalaiset yritykset. Esitän tälle joukolle yhteisen suuren kiitoksen! Tämä tukijoukko on pysynyt hyvin
yhtenäisenä pitkään. Se on yksi osoitus suomalaisesta maanpuolustustahdosta – aidosta halusta tukea vapaaehtoista
maanpuolustustyötä.
Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön 30 vuotista taivalta päästiin juhlistamaan tänä syksynä. Säätiö on alueemme
reservipiirien vahva tukijalka. Mitalien myynnistä aikanaan
alkanut pääoman kartuttaminen on edennyt merkittävälle
tasolle. Kaikki ne henkilöt, jotka saivat aikaan säätiön perustamisen ansaitsevat suuren kiitoksen! Reserviläistoiminnalle on nyt vahva selkäranka Keski-Suomessa. Tässä yhteydessä haluan myös toivottaa säätiön hallintoon tulleille uusille
henkilöille menestystä työssä vapaaehtoisen maapuolustuksen hyväksi.
Keski-Suomen
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Syksyn aikana puolustuspoliittinen selonteko julkaistiin
syyskuussa, parlamentaarisen asevelvollisuutta pohtineen
komitean mietintö julkaistiin marraskuussa ja nyt joulukuussa valtioneuvosto päätti uusien hävittäjien hankinnasta.
Pitkän ja huolellisen kilpailutusprosessin läpäisi amerikkalainen F-35A hävittäjä. Nämä prosessit osoittavat, että suomalaisilla on edelleen vahva yhteinen maanpuolustustahto.
Suomessa pystytään tekemään turvallisuuspoliittisia ratkaisuja yhteisymmärryksessä. Hävittäjähankinta ei ole pelkästään investointi ilmavoimiin, vaan se heijastuu meidän koko
maanpuolustukseen. Me tarvitsemme puolustukseemme
suorituskykyä sen vuoksi, ettei sitä tarvitsisi koskaan käyttää.
Rauhallista Joulua ja menestystä vuoteen 2022!
Päätoimittaja
Tapio Paappanen
Keski-Suomen
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Pitkäaikaisen sanomalehti Keskisuomalaisen päätoimittajan viesti veti mielen nöyräksi. Olihan lehden tekeminen
vasta kyseisenä vuonna omalla kohdallani alkanut. Professori Erkki Laatikaisen panostus ja vaikuttaminen maakuntamme vapaaehtoiseen maanpuolustukseen on ollut niin merkittävä, että se soi kiitosmaininnoin jatkuvasti myös meidän
nykytoimijoiden mielissä.
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KOLUMNI

Tiedustelu ei ole ruma sana
Sanalla ”tiedustelu” on Suomessa ikävä kaiku. Monet pitävät
sitä vain osana sotilaallista toimintaan, ja liian usein sitä pidetään sotilaallisen toiminnan osanakin jotenkin epäilyttävänä. Esimerkiksi nyt jo reilut pari vuotta voimassa olleiden
tiedustelulakien valmistelun aikana maalailtiin dystooppisia kuvia perusoikeuksia sortavasta valvontayhteiskunnasta,
joka paitsi lukee kaikki sähköpostiviestit niin myös seuraa
kaikkien suomalaisten verkkosurffailua.
Tiedustelu on kuitenkin erottamaton osa käytännössä
kaikkien organisaatioiden ja jopa yksilöiden toimintaa. Kun
lähden töihin, tarkistan yleensä ennen lähtöä, millainen sää
ulkona on ja valitsen varustuksen sen mukaan. Joskus aamulla tulee myös liukkausvaroitusviesti, ja silloin harkitsen
nastakenkiä. Jos reissaan kauemmas – joskus tulevaisuudessa taas jopa ulkomaille saakka – selvittelen enemmän asioita:
tarkistan aikatauluja, varmistan rokotusten tarpeen ja varaudun odotettavissa olevan sään mukaisilla varusteilla.
Myös yritykset ja organisaatiot toimivat näin, kun ne
suunnittelevat toimintaansa. Mitä suuremmasta organisaatiosta ja mitä laajemmasta toiminnasta on kyse, sitä enemmän
toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvää tietoa hankitaan ja sitä syvällisemmin sitä analysoidaan. Tavoitteena on
tuottaa tietoa toimintaympäristöstä – sen muista toimijoista
ja olosuhteista – oman ymmärryksen lisäämiseksi ja päätöksenteon tueksi.
Niin töihin lähtöä tekevän lehtorin kuin kansainvälisen
yrityksenkin tiedonhankinnassa ja analysoinnissa on itse
asiassa kyse tiedustelusta. Molemmilla on sama perustavoite: toimintaympäristön hallitseminen, tulevien tilanteiden
ja niihin mahdollisesti liittyvien riskien ennakoiminen sekä
oman toiminnan onnistumisen varmistaminen.

Järjestelmällinen tiedonhankinta, analyysi ja analyysitulosten hyödyntäminen toiminnan osana olisi tarpeen nykyistä selvästi useampien organisaatioiden toiminnassa.
Markkinoihin, kilpailijoihin ja asiakkaisiin liittyvän tiedon
analysointia ja hyödyntämistä pidetään Suomessakin normaalina osana esimerkiksi yritystoimintaa, mutta laajempi toimintaympäristön analyysi on vielä kehittymässä. Tämän ovat huomanneet monet kansainvälisten hankkeidensa
kanssa vaikeuksiin ajautuneet suomalaisyritykset, jotka ovat
saattaneet jumittua pitkäkestoisiinkin konflikteihin niin paikallisten viranomaisten kuin esimerkiksi erilaisten kansalaisjärjestöjenkin kanssa.
Jyväskylän yliopistossa tiedustelua on nyt opetettu vajaan
viiden vuoden ajan, ja nykyisin tiedusteluopetus on osa Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelmaa. Opetuksen tavoitteena ei ole vain tuottaa tiedusteluosaamista suomalaisille viranomaisille, vaan ennen kaikkea lisätä tiedusteluosaajien määrää suomalaisessa yhteiskunnassa – siis myös
esimerkiksi yrityksissä ja kansalaisjärjestöissä. Tämä on välttämätöntä niin niiden toiminnan turvallisuuden kuin menestyksenkin varmistamiseksi.
Yliopiston tiedustelukoulutuksella on myös korkeamman tason tavoite: haluamme neutraloida sanan ”tiedustelu” suomen kielessäkin niin, että siitä puhuttaessa mieleen
eivät enää automaattisesti tule maastokuvio, vakoojat ja sota.
Tällä saralla riittää vielä tehtävää: vaikka tiedusteluun suhtaudutaankin nykyisin selvästi neutraalimmin kuin esimerkiksi kiihkeimmän tiedustelulakikeskustelun aikana, liittyy
tiedusteluun sanana ja ilmiönä edelleen turhaa epäluuloa. Se
ei ole tarpeen, vaan kannattaa muistaa, ettei tiedustelu ole
ruma sana.

Englannin kielen tiedustelua tarkoittava sana intelligence
kuvaakin hyvin, mistä pohjimmiltaan on kyse: sana tarkoittaa paitsi tiedustelua, niin myös älykkyyttä: kykyä ajatella
loogisesti sekä ymmärtää asioita ja niiden merkityksiä. Sanaan liittyy lähes yksinomaan positiivisia miellemerkityksiä,
mutta myös hiukan salaperäisyyttä ja arvoituksellisuutta.
Turvallisuusperustaisen ja maanpuolustukseen liittyvän
tiedustelun tehtävänä on tuottaa ennakkovaroitus ja antaa
päätöksentekijöille aikaa reagoida maahamme mahdollisesti kohdistuviin uhkiin. Nämä uhat ovat muuttuneet ja moninaistuneet merkittävästi. Suomeen kohdistuva uhka voi
olla niin rajojen yli vyöryvä vieras armeija kuin esimerkiksi terrorismi tai kyberhyökkäyskin. Tästä johtuen kansalliseen turvallisuuteen liittyvää tiedustelullista toimintaa toteutetaankin Suomessa paitsi Puolustusvoimissa, niin myös
Poliisissa, Suojelupoliisissa, Tullissa ja Rajavartiolaitoksessa.
Varsinaisia näkyvimpiä tiedusteluviranomaisia ovat Puolustusvoimat ja Suojelupoliisi.

Panu Moilanen
Kirjoittaja on Keski-Suomen reservipiirien tiedotustoimikunnan puheenjohtaja ja työskentelee lehtorina sekä Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelman koulutusvastaavana Jyväskylän yliopistossa.
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Keski-Suomen aluetoimisto

Valtioneuvoston puolustusselonteko
linjaa Suomen puolustuskyvyn

Hyvät Keski-Suomen Maanpuolustajan lukijat!

Kuluva syyskausi on ollut Puolustusvoimien näkökulmasta
poikkeuksellisen merkityksellinen. Syyskuussa julkaistu valtioneuvoston puolustusselonteko 2021, parlamentaarisen komitean mietintö asevelvollisuuden kehittämisestä sekä tuore
päätös korvata Hornet-hävittäjät F-35A -hävittäjällä tulevat
kaikki vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen puolustuskyky ja millaiset Puolustusvoimat Suomella on tämän
vuosikymmenen lopulla. Niinpä tässä kirjoituksessa luomme
katsauksen selonteon päälinjoihin ja niiden perusteisiin. Aiheeseen palaamme vielä lehden
tulevissa numeroissa.

Puolustusselonteko
2021 määrittelee
linjaukset tälle
vuosikymmenelle
Valtioneuvoston puolustusselonteko 2021 määrittelee selontekomenettelyn tarkoituksen
seuraavin sanoin. ”Selonteolla
ja sen toimeenpanolla 2020-luvun aikana turvataan Suomen
puolustuskyky jännitteisessä ja
vaikeasti ennakoitavassa toimintaympäristössä”. Maanpuolustuksen perusteet ovat toki
tälläkin hetkellä kunnossa.
Puolustusvoimien näkökulmasta nykyinen puolustusratkaisu
kestää kuluvan vuosikymmenen mukanaan tuomat paineet.
Suomella on ennaltaehkäisevä
puolustus ja vahva torjuntakyky, joita koko yhteiskunta tukee.
Tämän pidäkevaikutuksen luomisessa on omat roolinsa koko
yhteiskunnan ja kaikkien hallinnonalojen varautumisella ja
muulla toiminnalla. Puolustus-
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voimat tuottaa pidäkkeen sotilaallisen osan.
Puolustusselonteossa puolustuksemme perustana ovat
edelleen hyvin tuntemamme
strategiset valinnat: Suomi pitää huolta uskottavasta kansallisesta puolustuksestaan ja sen
riittävästä resursoinnista. Asevelvollisuus, koulutettu reservi, koko maan puolustaminen
ja korkea maanpuolustustahto
ovat Suomen puolustuksen perustana jatkossakin.

Suomeen ei kohdistu
välitöntä sotilaallista
uhkaa
Selonteko toteaa, että Suomen
puolustuksen toimintaympäristö tulee säilymään jännitteisenä ja vaikeasti ennakoitavana. Maanpuolustuksen on kyettävä vastaamaan sotilaallisen
painostukseen, nopeasti kehittyvään sotilaalliseen uhkaan
sekä eriasteiseen sotilaalliseen
voimankäyttöön, myös laajamittaiseen sotilaalliseen hyökkäykseen. Vallitsevissa normaalioloissakin yhteiskuntaamme
kohdistuva vahingollinen vaikuttaminen on lisääntynyt ja
sen keinovalikoima on laaja.
Maahamme ei kuitenkaan kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa.

Laaja-alainen
vaikuttaminen
on sotilaallisen
varautumisen
uhkakuva
Turvallisuusympäristön muutos on vakiinnuttanut läntiseen
uhkakeskusteluun hybridivaikuttamisen ja hybridisodankäynnin käsitteet. Puolustusselonteossa uhkakokonaisuutta
lähestytään sotilaallisesta näkökulmasta laaja-alaisena vaikuttamisena. Se pitää sisällään hybridivaikuttamisen, mutta uhkakuvaan sisältyy myös avoin
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sotilaallinen voimankäyttö osapuolten välillä.
Laaja-alainen vaikuttaminen
on suunnitelmallista, siinä yhdistellään eri keinoja ja se on
usein pitkäkestoista, jopa kuukausien mittaista. Vastustajan
toimintatavoista johtuen vaikuttamista voi olla vaikea tunnistaa, ja siinä hyödynnetään
yhteiskunnan haavoittuvuuksia jo normaalioloissa. Summa
summarum, vaikuttaja pyrkii
itselleen edullisten olosuhteiden luomiseen ja omien päämääriensä edistämiseen käyttämällä keinoja, jotka soveltuvat
parhaiten kuhunkin tilanteeseen. Sotilaallinen voimankäyttö voi olla laaja-alaisessa vaikuttamisessa suunnitelmallista
tai tilanne voi eskaloitua siihen
suunnittelematta. Suomen puolustuksen kannalta laaja-alaisessa vaikuttamisessa korostuvat sotilaallinen painostaminen
ja voimankäyttö.
Puolustusvoimat varautuu
laaja-alaiseen vaikuttamiseen
yhdessä muiden toimijoiden
kanssa osana kehittyvää kokonaisturvallisuuden mallia. Laaja-alaisen vaikuttamisen torjunnassa nähdään tärkeäksi,
että kaikki toimijat kykenevät
vastaamaan tehtävistään lainsäädännön ja kokonaisturvallisuuden periaatteiden mukaisesti. Tämä edellyttää muun
muassa tiivistä viranomaisyhteistyötä, jota myös täällä Keski-Suomessa harjoitellaan vuosittaisissa paikallispuolustusharjoituksissa.

Puolustusvoimien
sodan ajan joukkojen
toiminnallinen jako
uudistetaan
Puolustusvoimien sodan ajan
joukkojen toiminnallinen jako
uudistetaan selontekokaudella siten, että aiemmin käytössä
olleesta alueellisten joukkojen
käsitteestä luovutaan paikallispuolustuksen uudistamisen
myötä. Sodan ajan joukot jae-

taan jatkossa käyttöperiaatteen
mukaan operatiivisiin joukkoihin ja paikallisjoukkoihin.
Operatiivisia joukkoja käytetään puolustuksen painopisteen
muodostamiseen ja nopeatempoisimpiin ja vaativimpiin taistelutoimiin.
Paikallispuolustuksesta puolestaan kehitetään koko maan
kattava sotilaallisten suorituskykyjen kokonaisuus, joka osaltaan ennaltaehkäisee ja torjuu
myös laaja-alaista vaikuttamista. Paikallisjoukkojen tehtävä
on ylläpitää maanpuolustuksen
valtakunnallista reagointikykyä
kaikissa turvallisuustilanteissa, mahdollistaa operatiivisten
joukkojen tehokas käyttö sekä
turvata puolustuksen ja yhteiskunnan kannalta elintärkeitä
toimintoja. Meillä Keski-Suomessa maakuntakomppanioihin ja muihin paikallispataljoonan joukkoihin sijoitetut reserviläiset vastaavat maakuntamme paikallispuolustuksen toteutuksesta. Paikallispuolustuksen ja paikallisjoukkojen merkityksestä kertoo se, että niiden
kehittäminen on yksi Suomen
puolustusjärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen painopisteistä tällä vuosikymmenellä.

Lopuksi
Puolustusvoimien komentajaa
lainaten ”Hyvänolon tunteeseen
ei ole muuttuvassa maailmassa
varaa”. Toisin sanoen, puolustuksen toteuttamistapoja on kehitettävä toimintaympäristön,
teknologian, sodankäynnin ja
yhteiskunnan muutosten mukaisesti. Yhä monitahoisempien uhkien ennaltaehkäisyyn,
hallintaan ja torjuntaan Suomi
tarvitsee sekä moderniin teknologiaan perustuvia järjestelmiä,
että asevelvollisuuteen perustuvaa laajaa reserviä.
Rauhaisaa joulua toivottaen!
Everstiluutnantti
Yrjö Lehtonen

Sotaveteraanien joukossa juhlassa olivat 103-vuotias
Heikki Isännäinen Jämsästä (vas.) ja 102-vuotias Martti
Mäkinen Tikkakoskelta. Jotain hauskaa pöydässä oli jutustelun kohteena herrojen ilmeistä päätellen.
104-vuotias rouva Elli Pöyhönen oli tilaisuuden vanhin henkilö. Finnairin
lentoemäntä Sara Färling (oik.), joka oli tilaisuudessa mukana talkoolaisena,
kipaisi ensimmäisten joukossa onnittelemaan Elliä pitkästä iästä.

Teksti ja kuvat
Tapio Paappanen

Rosvopaisti maistui veteraaneille
Peurungassa neljäs ”lopetuskerta”
Vuodesta 1996 Laukaan Peurungassa on järjestetty Finnairin purseri Kalevi Rönnqvistin ja näyttelijä Leo Lastumäen ideoima rosvopaistitapahtuma veteraaneille. Rosvopaistin teki suomalaisille tunnetuksi kirjailija Veikko Huovinen, jonka kirja Lampaansyöjät ilmestyi vuonna 1970. Samanniminen elokuva valmistui 1972, jossa
näyttelijät Leo Lastumäki ja Heikki Kinnunen yhdessä toteuttivat
elokuvan pääroolit.
Kaunialan sotavammasairaalasta alkunsa saanut tilaisuus on toteutettu eri puolella Suomea yli 300 kertaa. Veteraaneja on Suomessa elossa vielä noin 5000 henkilöä. Peurungassa kuntoutuksessa käy
veteraaneja, joista nuorimmat ovat 95-vuotiaita. Tilaisuuden järjestelyistä ovat vastanneet veteraanijärjestöt ja Finnairin lentävä henkilökunta. Järjestelyjä ovat tukeneet paikalliset reserviläiset, jotka
nytkin vastasivat rosvopaistin valmistamisesta ”oikeaoppisesti”.

Peurunkaan kokoontui 6.10. veteraaneja ja nyt ensimmäisen
kerran myös sotaorpoja niin, että ruokailussa jaettiin lähes 300 annosta maittavaa rosvopaistia. 102-vuotias talvisodan Summan veteraani Martti Mäkinen Tikkakoskelta muisteli ensimmäisiä tapahtumia, jolloin hän oudoksui rosvopaistia ruokalajina, johon hän ei
ollut aiemmin tutustunut. Epäilykset hävisivät kertaheitolla, kun
ensimmäisen kerran ateria nautittiin. Sen jälkeen tapahtumasta on
tullut yksi vuoden kohokohtia veteraanin päiväjärjestykseen
Kalevi Rönnqvist on valmis jatkamaan tätä perinnettä niin
kauan, kuin väki jaksaa paikalle tulla. Rosovopaitiateriasta on tullut
Peurungalle toiminnallinen perintö. Tällä hetkellä kuntoutuksessa
olevia veteraaneja oli 12 ja he olivat kaikki juhlassa mukana.
Vuodesta 1974 alkaen Peurungassa on toteutettu kaksi miljoonaa
kuntoutusvuorokautta.

Tämänkertainen rosvopaistinuotio syttyi 6.10.2021 aamulla
klo 3.30 paikkakunnan reserviläisten toimenpitein.

Sotaorpojen puheenjohtaja Ritva Kuivanen ja sotaorpo Pirkko
Mikkola nauttivat rosvopaistitapahtumasta.
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Ilmasotakoulun johtaja eversti Henrik Elo (vas.) ja Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Yrjö Lehtonen
osallistuivat piirikierroksen info-osuuteen.

RUL:n puheenjohtaja Aaro Mäkelä (vas.) ja toiminnanjohtaja Janne
Kosonen kuuntelevat reserviupseeripiirin puheenjohtaja Mika Pakkasen
infoa piirin toiminnasta.

RUL:n piirikierros Keski-Suomessa
Päätoimittaja
Tapio Paappanen
Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä vieraili Keski-Suomessa 12.10.2021.
Kierroksen ohjelma aloitettiin
piirin puheenjohtaja Mika Pakkasen infolla paikallisista yhteistoimintaa kehittävistä asioista. Tilaisuuteen osallistuivat
Ilmasotakoulun johtaja eversti Henrik Elo ja aluetoimiston
päällikkö everstiluutnantti Yrjö
Lehtonen. Keskusteluun nostettiin seuraavi yhteistoimintaasioita:
- mentor- ja kummikurssitoimintojen käynnistäminen
ILMAVRUK:n kanssa
- piirin organisoimien tapahtumien tukeminen: vänrikkipäivä, RUL-toimintapäivä, ampumatoiminta, kunniavartioiden varustaminen
- Ilmasotakoulun ja KeskiSuomen Aluetoimiston järjestämät tapahtumat.

Tutustuminen
Ilmavoimamuseoon
Lounaan jälkeen kierros jatkui
Ilmavoimamuseoon Tikkakoskelle, jossa museon johtaja Kai
Mecklin kertoi noin parin tunnin verran suomalaisen sotilasilmailun historiallisia käänteitä.

Syyskokouksissa
sotahistoriaa ja
edunvalvontaa
Päivän päätteeksi piirien syyskokouksia ennen Saarijärven
reserviupseerit ry:n puheenjohtaja Tero Tamminen piti ansiokkaan esitelmän keskisuomalaisten Jalkaväkirykmentti 50:n
kesästä 1941.
RUL:n puheenjohtaja Aaro
Mäkelä kertoi kokousväelle Reserviupseeriliito ja Reserviläis-

liiton yhteisestä edunvalvonnallisesta vaikuttamisesta puolustuspoliittiseen selontekoon
ja parlamentaariseen asevelvollisuuskomiteaan suomalaisen
reservin osaamisen kehittämiseksi.
Alueellisten joukkojen poistuttua paikallisjoukot tulevat
saamaan laajempaa vastuuta,
joissa myös reserviläisten rooli
laajenee. Kuluvan vuoden loppuun mennessä on tavoitteena
saada valmiiksi reservin koulutuksen kehityssuunnitelma
vuosille 2022-2026.

Koulutusvastuuta
reserviläisille
Eräs yksityiskohta on elinkaarensa puolivälin ylittäneiden
aseiden koulutusvastuun siirtyminen asianosaaville reservi-

läisille. Reserviläinen kouluttaa
reserviläisen on siinä johtava
periaate. Uusimmat aseet jäävät puolustusvoimien kantahenkilöstön koulutusvastuulle. Näin äkkiseltään ja teoriassa tällainen työnjako jatkossa
tuntuu järkevältä ja reserviläisten osaaminen tulee hyvin hyödynnetyksi. Asialla on varmasti
maanpuolustustahtoa kohottava vaikutus kunhan huolehditaan kouluttamisen ulottaminen käytännön tasolle.
Tulevina vuosina on myös
tavoitteena sähköisiin tietojärjestelmiin pääsy niin, että jokainen reserviläinen voisi saada omista sijoituksistaan tiedon
järjestelmistä. Vielä tällä hetkellä asia vaatii yhteydenpitoa
aluetoimiston henkilöstöön.

Ilmavoimamuseon johtaja
Kai Mecklin (vas.) esitteli
museon historiaa ja välineistöä reilun kahden tunnin aikana.
Kuvassa museon hallinnassa oleva Brewster.
RUL:n järjestöpäällikkö
Susanna Takamaa kokeili
heittoistuinta. Sopivan kokoinen tuntui olevan tykistöupseerillekin.
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Omassa kokouksessa
tärkeitä asioista

Reservipiirien toiminnanjohtajat kokoustivat
Lahdessa 7. - 9.10.2021
Toiminnanjohtajat ovat alkuvuoden pitäneet kokouksia
etäyhteyksillä liittojen johtamana. Lahteen kokoonnuttiin
kahdeksi päiväksi ja ohjelmaan
kuului ensimmäisen päivän illalla tutustuminen Lahden
hiihtomuseoon. Sitä ennen kokoonnuttiin ryhmäkuvaan hyp-

pyrimäkien edustalle. Neuvottelupäivien aikana kuultiin informaatioita uudesta puolustuspoliittisesta selonteosta reserviläisten kannalta, MPK:n uusi
toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo esittäytyi ja liitot (RUL, RES,
RESUL) informoivat omista
ajankohtaisista asioistaan.

Toiminnanjohtajien oma kokous oli nyt heti ensimmäisen
päivän alussa ja se todettiin
hyväksi ratkaisuksi. Keskusteluun nousi mm. erilaiset työnantajaroolin käytännöt piireissä. Hyvin erilaisia ratkaisuja oli
havaittavissa esim. kilometrikorvauskäytännöissä. Kritiikin
kärki kohdistui viimesyksyiseen RUL:n jäsenmaksun korotukseen. Toiminnanjohtajat
korostivat myös liittojen arvoa
”vapaaehtoisuus”, johon huonosti istuu uusien tietoteknisten asioiden pakottaminen suhteessa siihen, miten maksetaan
tukiavustuksia piireille.

myös liittohallituksen jäseniä.
Tämän ohjelmaosuuden anti jäi
nyt vähäiseksi. Varsinaista keskusteluhetkeä liittohallitusten
jäsenten ja toiminnanjohtajien
välillä ei ollut ohjelmassa. Ehkäpä vuoden aikana saadaan
mietittyä sopiva formaatti tällekin tapaamiselle. On tärkeää,
että kentän operatiivinen väki
saa vaihdettua ajatuksia piirien
toiminnan kehittämiseksi.
Teksti:
Tapio Paappanen
Kuva:
Reserviupseeriliitto

Seuraava kokous
Hämeenlinnassa
Vuonna 2022 tämä kaksipäiväinen neuvottelupäivä järjestetään Hämeenlinnassa. Lahdessa
toisena päivänä paikalle saapui

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

Saman katon alla

Kysy us!
tarjo
SATA-PIRKAN
PAINOTALO OY
www.printhaus.fi

www.sata-pirkanpainotalo.fi

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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Ulkoministeri Pekka Haavisto osallistui tilaisuuteen etäyhteydellä.

Sveitsin puolustusministeriön ylijohtaja Pälvi Pulli luennoi Sveitsin
maanpuolustuksen ratkaisuista.

Martti Ahtisaari -luento 15. kerran
Päätoimittaja
Tapio Paappanen
Pääpuheenvuorot 15. kerran
järjestetyssä Martti Ahtisaari –
luentotilaisuudessa Jyväskylän
yliopistolla 14.10. olivat Suomen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ja Sveitsin puolustusministeriön ylijohtaja Pälvi Pullin. Paneelikeskusteluun
osallistui edellisten lisäksi ulkopoliittisen instituutin johtaja
Mika Aaltola. Keskustelua johti
YLE:n toimittaja Seija Vaaherkumpu.

Asevelvollisuus
yhtäläisyytenä
Suomen ja Sveitsin väliltä löytyy yhtäläisyyksiä. Maat eivät
ole sotilasliittojen jäseniä ja
molemmilla on yleinen asevelvollisuus puolustusjärjestelmän
perustana. Molemmissa maissa on meneillään hävittäjähankinta, joilla korvataan aiemman
sukupolven hävittäjät. Sveitsin
hävittäjähanke on edennyt jo
pidemmälle kuin Suomen. Siellä hallitus on linjannut jo seu-

raavan konetyypin Lockheed
Martin F-35-häivehävittäjään.
Lopullinen päätös Sveitsissä
edellyttää kuitenkin kansanäänestyksessä myönteistä kannanottoa.
Suomen
hävittäjäpäätös
on odotettavissa tämän vuoden lopulla. Noin 10 miljardin
hankintaprosessi on jo loppusuoralla ja puolustushallinnon
asiantuntijoilta odotetaan ehdotusta valtioneuvostolle joulukuussa. Ulkoministeri Haavisto totesi poliitikkojen roolin
hankkeessa olevan budjettivastuun. Hävittäjätekniikasta vastaavat alan asiantuntijat puolustushallinnosta.

EU:n itärajaa 1300 km
Mika Aaltola muistutti puheenvuoroissaan Suomen geopoliittisesta asemasta. - 1300
kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa merkitsee jotain,
ja Venäjän pitäisi kunnioittaa
Suomen halua uudistaa järjestelmiään. On myös odotusarvoista sekin, että Venäjä pyrkii
hämmentämään, koska se liittyy Venäjän tyytymättömyyteen
asemaansa Euroopassa, kertoi
Aaltola.

ISAF Afganistanissa ei
onnistunut
Jyväskylän kaupunginjohtaja
Timo Koivisto avasi tilaisuuden.
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Afganistanissa tylysti loppunut
ISAF-operaatio nousi panelis-
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Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola (vas.) osallistui Pälvi
Pullin ja ulkoministeri Pekka Haaviston kanssa paneelikeskusteluun.
tien puheenvuoroihin. Ulkoministeri Haavisto pohti, että oli- Saadaanko ETYko sotilaallinen elementti ope- juhlakokous?
raatiossa liian korostunut. YK:n Presidentti Sauli Niinistö on ehtyökalupakissa olleita välineitä dottanut Helsingin Ety-juhlajäi kokonaan käyttämättä. Yli- kokousta vuodelle 2025. Tämän
johtaja Pälvi Pulli näki saman- hetken kansainvälinen poliittisuuntaisia puutteita. Operaati- nen tilanne ei tällä hetkellä ulon tyly loppu Afganistanissa oli koministeri Haaviston mukaan
näyttö siitä, että miten vaikeaa näytä lupaavalle suuremmille
on saavuttaa pysyviä tuloksia rauhankonferensseille. Pitäisi
kouluttamalla vain paikallisia tehdä töitä sen eteen, että Euturvallisuusjoukkoja.
Ulko- roopan turvallisuus- ja yhteisministeri Haavisto kertoi, että työjärjestö saataisiin avattua
Suomen osallistumisesta soti- halvaantumistilastaan. Myös
laalliseen ja siviilikriisinhal- Pulli ja Aaltola totesivat havainlintaan Afganistanissa tehdään neensa viime aikoina ETYJ:n
vaikutusarviointi, jonka johtaa roolissa pysähtyneisyyttä.
ulkoministeriö. Arvio tehdään
yhdessä sisäministeriön ja puolustusministeriön kanssa ja tavoitteena on luovuttaa se eduskunnalle keväällä 2022. Selville
pitäisi saada missä asioissa Suomi epäonnistui tai onnistui.

Vuoksen yli, että heilahtaa!
Maanpuolustusilta Hankasalmella
Martti Porvali
Hankasalmella vietettiin 25. 10.
Keski-Suomen aluetoimiston
järjestämää maanpuolustusiltaa. Päivällä samassa paikassa,
Hankasalmen seurakuntatalossa, oli pidetty Hankasalmen ja
Konneveden kutsunnat. Tilaisuus oli vetänyt paikalle viitisenkymmentä kuulijaa.

Puolustusselontekoa ja
Vuoksen ylimenoa
Tilaisuuden aluksi aluetoimiston päällikkö evl Yrjö Lehtonen
valotti juuri valmistunutta puolustusselontekoa ja kertoi puolustusvoimien ajankohtaisista
asioista.
Martti Porvali kertoi sanoin
ja kuvin hankasalmelaisista jatkosotaan reserviläisistä koottujen Pioneeripataljoona 23:n,
5. Siltakomppanian ja 23. Pioneerikolonnan tehtävistä, rakenteesta, kalustosta ja koulutuksesta ennen varsinaista

hyökkäystä – Karjalan kannaksen takaisinvaltausta. Pioneeriptaljoona 23 kuului kolonnan
kanssa elimellisesti eversti Aaro
Pajarin komentamaan 18. Divisioonaan, mutta 5.SiltaK oli armeijankunnan joukko.
Pajarin divisioona aloitti
hyökkäyksensä elokuun alussa
Rautjärveltä. Ennen vuoksen
rantaan pääsemistä Antreassa, divisioonan pioneerit tukivat jalkaväen hyökkäystä iskuosastoilla, vihollisen sulutteita
(miinoitteita ja murroksia) raivaamalla, sekä pienimuotoisilla silloilla ja vihollisen linjojen
taakse tehdyillä radankatkaisuretkillä.

Ylimeno Hopeasalmella
Hyökkäysvaiheen merkittävin
pioneerien suurtyö oli Vuoksen ylittäminen Hopeasalmessa 17.-18.8. päivien välisenä
yönä. Ylimenon suunnitteli ja

johti divisioonan pioneeriupseeri kapteeni Tauno Tuurna,
tamperelainen paitatehtailija.
Tuurna oli kesän 1939 kertausharjoituksissa johtanut ylimenoharjoituksia useissa kohdissa ja Hopeasalmea hän piti
noissa oloissa parhaana paikkana aloittaa ylimeno. Näin tapahtui.
Salaamissyistä Vuoksi ylitettiin ensin 17.8. klo 23:00 ruuhilla soutamalla ja vasta, kun
vastaranta oli varmistettu, aloittivat syöksyveneet ja ponttonilautat pari tuntia myöhemmin
mukaan. Yön aikana pioneerit
kuljettivat yli evl Lauri Haanterän komentaman Jalkaväkirykmentti 27:n ja yhden pataljoonan JR 49:stä. Kun vastaranta
oli suomalaisten hallussa 18.8.
alettiin Vuosalmelle rakentaa
ponttoonisiltaa Vasikkasaaren
kautta Vuoksen eteläpuolelle.
Sitä oli em. pioneerijoukkojen
lisäksi rakentamassa 8.Siltakomppania.

Vuoksen ylimeno oli ensimmäinen suurempi vesistön ylimeno-operaatio. Se tietysti paljasti aselajista monia puutteita,
erityisesti kalustosta ja säilyttämisestä hyvässä kunnossa. Ylimeno onnistui kuitenkin täysin
ilman henkilötappioita ja antoi
Pajarin joukoille mahdollisuuden jatkaa hyökkäyst’ä menestyksellisesti aina vanhalle rajalle saakka.

Reserviläistoiminnan ja
MPK:n esittelyä
Porvalin esityksen ja sotilaskotikahvin jälkeen Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Mika
Pakkanen esitteli reserviläistoimintaa, Juha Vimpari maakuntakomppanioita sekä valmiuspäällikkö Aarne Markko maanpuolustuskoulutuksen
tarjoamia kursseja ja tapahtumia.

Mikko Porvalin 10. tietokirja ilmestyi
- Rintamajoukkojen tiedustelijat pyrkivät selvittämään vihollisen lähiselustaa, mutta päämajan partiot saivat kysymykset
suoraan sotilas- tai valtiojohdolta. Päämajan kaukopartioiden toimintaa ohjasivat kysymykset, jotka olivat maan johdon kannalta kriittisiä, sanoo
Mikko Porvali.
Aikaisemman kaukopartiokirjallisuuden tarkastelutapa on
ollut aina partiomiehen näkökulma, mikä sinänsä on ollut
inhimillisesti kiinnostavaa. Tiedustelujärjestelmän kannalta ei
ole kuitenkaan oleellista tietää,
mitä reittiä hiihdettiin tai mistä
koukattiin. Tietokirjailija Mikko Porvalin 10. teoksen lähestymistapa on toinen. Kohti itää
on pikemmin koko tiedusteluyksikön kuvaus ja se kuvaa ensimmäistä kertaa myös tiedustelun johtamista.

Puna-armeijan valmius
1941
Valtiojohdon kannalta kriittisistä tiedoista Porvali ottaa
esimerkiksi neuvostoarmeijan
toimet rajan takana kesäkuun
alussa 1941 eli juuri ennen jatkosodan alkua. Näihin aikoihin Puolan ja Norjan satamista oli alettu laivata saksalaisia
joukkoja, joiden määränpää oli
Pohjois-Suomessa. Oli selvää,
ettei tuhansien sotilaiden siirto

jäänyt huomaamatta, joten Suomen johto halusi saada selville, oliko manööveri aktivoinut
puna-armeijaa Karjalan kannaksella. Tiedustelun ällistyttävä tulos oli, että se ei ollut aktivoinut.

Tiedustelutoiminta
oli muutakin
kaukopartiointia
Tiedustelutoiminta mielletään
perinteisesti kaukopartioinniksi, mutta kokonaisuus on Porvalin mukaan laajempi. Teoksessa julkaistaan sotavankikuulustelujen koosteita, joista muodostuu kattava kokoelma suomalaisten hankkimia tietoja.
Kuulustelut olivat yhtä tärkeitä
kuin partiointi, sillä niiden perusteella päätettiin, mihin seuraavat partiot lähetettiin.

Kuulustelujen tiedot ovat saaneet Mikko Porvalin tarkastelemaan uudella tavalla Karjalan
kannaksen takaisinvaltausta,
jota on tähän mennessä pidetty
suomalaisen operaatiotaidonnäytteenä. - Kuulusteluissa kävi
ilmi, että puna-armeijan suorituskunto oli tuohon aikaan äärimmäisen huono. Monissa paikoin kymmenelle sotilaalle on
ollut kaksi kivääriä, ja muiden
on käsketty odottaa, että kiväärejä vapautuu kaatuvilta, totesi
Porvali, ja jatkoi, näin huonosti
varustellun armeijan lyöminen
ei vaatinut mitään poikkeuksellisia sotataitoja. Sitkeä vihollinen jatkosodan alkuaikoina on
siis osittain myytti.
Mielenkiintoisia lukuhetkiä!
Päätoimittaja
Tapio Paappanen
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”Kaikuja Keski-Suomesta” - marssin kantaesityksen toteutti Ilmavoimien Soittokunnan Big Band-kokoonpano.

Tärkein puolustuslinja kulkee korviemme välissä
Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön 30-vuotisjuhla 1.11.2021
Päätoimittaja
Tapio Paappanen
Rautpohjan tykkikerho 1700-luvun tykkimiehiksi pukeutuneina pamautti KeskiSuomen Maanpuolustussäätiön 30-vuotisjuhlan käyntiin ampumalla tykillään kunnon jyrähdyksen. Ansaitut aplodit tykkikerholaisille antoi pamauksen voimasta
hypähdellyt pihalle kokoontunut ja sen
jälkeen yliopiston juhlasaliin siirtynyt juhlayleisö. Tervehdyssanat lausui säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Jari Rautjärvi.

Puolustusvoimain komentajan
juhlapuheesta
Kenraali Timo Kivinen aloitti juhlapuheensa kertaamalla varsin yksityiskohtaisesti Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön
perustamisen historiaa. Mitalien myynnillä
1980-luvun lopulla aloitettu ja mm. sanomalehti Keskisuomalaisen itsenäisyyspäivien aikana suoritetun mainosmyynnin avulla perustamiseen tarvittava pääoma saatiin
kokoon vuonna 1990, jolloin 4. päivänä
kesäkuuta voitiin allekirjoittaa säätiön perustamiskirja. Kenraalin kiitos ja onnitte-

12

lut kohdentuivat säätiön toimijoille kolmen
vuosikymmenen mittaisesta työstä vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemisesta.
– Keski-Suomi on ollut etulinjassa perustaessaan säätiön, jonka toiminnan myötä reservipiirien toimintaedellytykset ovat
erinomaiset ja tulevaisuus on turvattu, sanoi Kivinen.
Uusi laki vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta astui viime vuonna voimaan. Lain tarkoituksena on edesauttaa vapaaehtoisen reserviläiskoulutuksen suuntaamista entistä paremmin Puolustusvoimien tarpeisiin. Kenraali Kivinen korosti
reserviläiskouluttajien saantia vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä. Keski-Suomessa ollaan tässäkin asiassa askel muita edellä.
Paikallisissa reserviläisissä on vahvaa osaamista ja he osaavat suunnitella ja toteuttaa
Puolustusvoimien vapaaehtoisia harjoituksia yhteistoiminnassa aluetoimiston henkilökunnan ohjauksessa. – Se on todellista
maakunnallista valmiutta, totesi Kivinen.
Puolustuspoliittisen selonteon myötä
paikallisjoukkoja lisätään. Reserviläisten
paikallistuntemus ja vapaaehtoispotentiaali otetaan korostetusti huomioon jatkossa
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Puolustusvoimain komentaja kenraali Timo
Kivinen vastaanotti säätiön standaarin.

kun luodaan paikallispuolustuksen perusteita. Kokonaisvaltainen
aluepuolustus perustuu Puolustusvoimien joukkoihin, jossa keskeinen osa on laaja reservi ja siihen perustuva paikallispuolustus
sekä eri viranomaisten välinen yhteistyö. – Tehtäväkenttä reserviläisillä laajenee ja vaatimustaso kasvaa, kertoi Kivinen.

Laaja-alaisen vaikuttamisen estäminen
Keskeinen asia uudistuvassa paikallispuolustuksessa on kyky ennaltaehkäistä ja torjua ns. laaja-alaista vaikuttamista koko maan
alueella. Keskiössä on reserviläisten osaamisen kehittäminen ja
hyödyntäminen. Uudentyyppisiä joukkoja ja osaamistarpeita syntyy, joiden myötä reserviläiset saavat uusia urapolkuja. Digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään sähköistä yhteydenpitoa reserviläisiin kehitetään. Vapaaehtoinen maanpuolustustyö tukee Puolustusvoimien ja muiden viranomaisten valmiutta ja kykyä toimia
normaali- ja poikkeusoloissa. Samalla se tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden oppia uusia taitoja arjen häiriötilanteita varalta. – Turvallisuus ei ole nykymaailmassa itsestään selvyys. Se vaatii päivittäistä työtä, sanoi Kivinen.
Puolustusvoimien hyvä suorituskyky on tarpeellinen, mutta yhtä
tärkeää on turvata suomalaisten korkea maanpuolustustahto. –
Tasavallan presidenttiä, ylipäällikköä lainaten totean, että tärkein
puolustuslinjamme kulkee korviemme välissä, totesi puolustusvoimain komentaja.

Maanpuolustustahdosta

Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö
Säätiön perustivat Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ja KeskiSuomen Reservialiupseeripiiri 4.6.1990. Se perustettiin reserviläistoiminnan talouden turvaamiseksi. Perustamisvaiheesta
aina säätiön nykypäiviin toimintaan ovat vahvasti vaikuttaneet
Pekka Sélin ja Timo Fredrikson.
Säätiön pääoma on 1,8 miljoonaa euroa. Se on karttunut
mm. onnistuneella sijoitustoiminnalla ja lahjoituksilla. Pääoman tuotolla tuetaan reservipiirien toimintaa. Säätiön 30
vuoden toiminnan aikana tuki on ollut yhteensä 450 000 euroa. Piirien tuen lisäksi säätiö on tukenut kirjahankkeita.
Säätiön pitkäaikaisin hallituksen puheenjohtaja ja vahva
vaikuttaja vapaaehtoisen maanpuolustustyön kehittämiseen
oli sanomalehti Keskisuomalaisen päätoimittaja, professori
Erkki Laatikainen.

Keski-Suomen
Maanpuolustussäätiö rs

Korkea maanpuolustustahto antaa ulkopuolisille näkyvän signaalin
ja on tärkeä tekijä kriisien ehkäisyssä. Sen taustalla on monta tekijää. Ensimmäinen on yleinen asevelvollisuus, joka on säilyttänyt
suomalaisten vahvan tuen. Suomalainen asevelvollisuus on kiinteä
osa yhteiskuntaamme. - Parlamentaarisen asevelvollisuuden kehittämistä selvittävän komitean lähiaikoina julkaistavista ehdotuksista on syytä käydä laaja-alainen keskustelu, totesi kenraali Kivinen
puheensa lopussa samalla onnitellen Keski-Suomen maanpuolustussäätiötä ja kiittäen sen menestykselliseen työhön osallistuneita
henkilöitä.

Palkitsemisia ja kiitokset
Säätiö ojensi muistolahjat Pekka Sélinille ja Timo Fredriksonille.
Vastaavasti säätiö otti vastaan Panssariprikaatin ja Keski-Suomen
Aluetoimiston kiitokset. Tulitukiosaston Jan Niukkanen ojensi säätiölle osaston plaketin. Juhla päättyi säätiön hallituksen puheenjohtaja Juhana Jacksenin kiitoksiin juhlaa järjestäneille tahoille jayhteiseen Maamme-lauluun Ilmavoimien Soittokunnan säestyksellä.

Säätiön juhlan kunniavieras 103-vuotias talvisodan Summan veteraani Martti Mäkinen piirien puheenjohtajien, Perttu Hietasen
(vas.) ja Mika Pakkasen seurassa.

Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön
hallituksen puheenjohtaja Juhana Jacksen (vas.) ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Jari Rautjärvi ottivat vastaan
Panssariprikaatin plaketin ja Keski-Suomen aluetoimiston standaarin.
Luovuttajina olivat Panssariprikaatin
apulaiskomentaja eversti Oula Asteljoki
ja aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Yrjö Lehtonen.
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Jyväskylän Puhallinorkesterin edustajat Jukka Mononen, Kari Virtanen Keski-Suomen reserviupseeripiirin puheenjohtaja Mika Pakja Lauri Räty piirien puheenjohtajien seurassa nuottien luovutuksen
kanen (vas.) ja reserviläispiirin puheenjohtaja Perttu Hietanen
jälkeen.
valmistautuvat luovuttamaan Kaikuja Keski-Suomesta -marssin
nuotiston Jyväskylän Puhallinorkesterille säätiön 30 v juhlassa.

Jyväskylän Puhallinorkesteri 60 vuotta
Päätoimittaja
Tapio Paappanen
Jyväskylän
Puhallinorkesteri
piti 60-vuotisjuhlakonsertin lokakuun 31. päivänä. Orkesteri
perustettiin aikanaan reserviläisten omaksi soittokunnaksi. Idean isä oli metsänhoitaja
Aimo Pesola toimiessaan Keski-Suomen reserviupseeripiirin
puheenjohtajana. Alustava kokous oli 21.12.1960 ja varsinainen soittokunnan perustava kokous pidettiin 11.1.1961.
Hankkeen toteuttajat olivat sen
aikaisten reserviupseeripiirin ja
reservialiupseeripiirin lisäksi
Jyväskylän Reserviupseerikerho ja Jyväskylän Seudun Reservialiupseerit. Puheenjohtajaksi
valittiin Aimo Pesola ja ensimmäiseksi kapellimestariksi Yrjö
Ikonen. Perustettu soittokunta oli perustamisajankohtansa,
taustajärjestöjensä ja alkuvuosien toimintansa johdosta varsinainen erikoisuus maamme
soittokuntien joukossa.

Nimi muuttui
1980-luvun lopulla orkesterin
nimi vaihdettiin Keski-Suomen
Puhallinorkesteriksi ja edelleen
vuonna 1989 nykyiseen muotoonsa Jyväskylän Puhallinorkesteriksi. Tähän päivään mennessä orkesteri on esiintynyt yli
1500 kertaa. Eräs takavuosien
merkittävimmistä esiintymi-
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sistä oli sotaveteraanien marssi vuonna 1969, jolloin Helsingissä soittokunta marssi soittaen 18 000 veteraania käsittävän
kulkueen edellä Kauppatorilta
Messuhallille.

Miten muistamme
orkesteria?
Viime vuonna Keski-Suomen
nykyisissä reserviupseeri- ja
reserviläispiirissä heräsi ajatus
muistaa 60 vuoden ikään ehtinyttä puhallinorkesteria. Sopivaksi muistamistavaksi päätettiin tilata orkesterille oma
marssi. Piirien tiedotustoimikunnan puheenjohtaja, yliopiston lehtori Panu Moilanen otti
yhteyttä säveltäjä Ilari Hylkilään, joka hetken asiaa mietittyään suostui sävellystyöhön.
Hänen tervehdyksensä säätiön
juhlaan oli, että sävellystyö oli
vaikeaa. Ideointiin piti miettiä
ensin mm. Keski-Suomen metsoa ja sen soidinmenoja. Se ei
tuntunut hyvältä. Keskisuomalainen maisema sen sijaan alkoi
tuntua hyvältä. Ensin yksi nuotti, sitten toinen ja näin pikku
hiljaa alkoi marssin sävelmä taltioitua nuottiviivastolle. Niinpä
uusi marssi tiiviin työrupeaman
jälkeen koki päivänvalon. ”Kaikuja Keski-Suomesta” oli valmis luovutettavaksi tilaajalle.

Keski-Suomen Maanpuolustaja 4/2021

Juhlava kantaesitys
Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön 30-vuotijuhla oli oiva
paikka uuden marssin kantaesitykselle, jonka toteutti Ilmavoimien Soittokunta Big Band
-kokoonpanossa musiikkimajuri Jaakko Nurilan johdolla.
Kuulija johdateltiin sävelien
avulla keskisuomalaiseen maisemaan, Päijänteen laineisiin
unohtamatta marssissa tarvittavia rumpuefektejä.

Nuotit orkesterille
Kantaesityksen jälkeen reserviupseeripiirin puheenjohtaja Mika Pakkanen ja reserviläispiirin puheenjohtaja Perttu
Hietanen luovuttivat Jyväskylän puhallinorkesterin edustajille Kaikuja Keski-Suomesta –
marssin nuotiston. – Tämän parempaa lahjaa puhallinorkesteri
ei voi saada, kiittivät orkesterin
edustajat reservipiirejä.

vesta ja ryhdyttiin porukalla
kokoamaan lähivuosien tapahtumista valokuvia ja videointeja. Reserviläispiirin puheenjohtaja Perttu Hietanen kokosi
saadun aineiston ja välitti sen
ammattilaisten ”työpöydälle”
(MySome Oy). Nopeasti syntyi
ensimmäinen versio aiheesta,
jonka jälkeen tehtiin pari pientä
muutosta ja korjausta. Videon
”kantaesitys” oli säätiön juhlassa. Se on jatkuvasti katsottavissa reservipiirien verkkosivulta.
Myönteiset kommentit olivat
ilmassa ensimmäisen esityksen
jälkeen, kun katselijoilta kyseltiin tuntemuksia.

Uusi video
keskisuomalaisesta
reserviläistoiminnasta
Säätiön juhlaa valmistellessa
heitettiin ajatus lyhyestä esityksestä reservipiirien toiminnasta. Härkää otettiin heti sar-

Pari kuvaa, jotka ovat videolla.

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri
Mika Pakkanen RUL:n puheenjohtajistoon
Päätoimittaja
Tapio Paappanen
Suomen Reserviupseeriliiton liittovaltuusto kokoontui vuoden toiseen kokoukseen
päämajakaupungissa Mikkelissä 4.12.2021.
Liittovaltuusto valitsi vuodelle 2022 liitolle
kaksi varapuheenjohtajaa. Varapuheenjohtajaksi halukkuutensa oli ilmaissut yhteensä
neljä henkilöä.
Ennen valintaa liittovaltuusto esitti ehdokkaille kysymyksiä mm. henkilökohtaisesta
Nato-kannasta, miten nuoret reserviupseerit tulisi ottaa paremmin liiton toimintaan
mukaan, millaisia heikkouksia nähtiin liiton toiminnassa, ja miten he arvioivat Suomen asevelvollisuusjärjestelmän kehittyvän
tulevaisuudessa.
Äänestyksen tuloksena liiton ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Tuomas
Kuusivaara. Toiseksi varapuheenjohtajaksi
liittovaltuusto valitsi reservin kapteeni Mika
Pakkasen Jyväskylästä.

Mika Pakkaselta vapautuneen RUL:n liittohallituksen paikalle valittiin aiemmin liittovaltuuston jäsenenä toiminut tuore reservin kapteeni Arttu Takala ja häneltä vapautunutta roolia jatkaa Kai Jörgensen.

Reservin kapteeni Arttu Takala.

Äänekosken Reserviupseerit

Pertti Koivusesta kunniapuheenjohtaja. Olli Jämsen (vas.) ja Timo Salo kuvassa ”nimittäjien” edustajina.

Harri Jaakkola ja kunniajäsenen diplomi.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen Äänekoskella
Timo Salo
Ääneseudun Reserviupseerit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 28.10.2021 Kahvila-ravintola Willessä. Sääntömääräisten asioitten lisäksi kokous hyväksyi yksimielisesti yhdistyksen
sääntöjen päivittämisen RUL:n mallisääntöjen 2021 mukaisiksi parilla pienellä paikallisella muutosehdotuksella.
Syyskokous kutsui yhdistyksen hallituksen esityksestä majuri
Pertti Koivusen yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi ja kapteeni
Harri Jaakkolan yhdistyksen kunniajäseneksi. Koivunen ja Jaakko-

la ovat edistäneet toimissaan Suomen Reserviupseeriliiton ja yhdistyksen tarkoitusperiä erityisen huomattavalla tavalla. Molemmille
ansioituneille reservinupseereille jaettiin kunniakirja ja liiton plaketti kiitoksena tekemästään arvokkaasta ja merkityksellisestä työstä vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi.
Kokouksen jälkeen pidettiin maanpuolustusilta, jossa Tero Tamminen Saarijärveltä esitelmöi JR50 sotataipaleesta kesällä 1941.
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Jyväskylän Reserviupseerit
Vuosi 2021 koronaa väistellen
viikoittaiset tapahtumat, kuten
Graniitin ampumavuoro sekä
liikuntavuoro jouduttiin viiruksen vuoksi perumaan kevätkaudelta. Maanantaista ulkoampumavuoroa KSA:n ampumaradalla pystyttiin sovelletusti jatkamaan.

Talvisodan päättymisen
muisto

Vuosi 2021 tullaan varmasti
muistamaan edellisvuoden tavoin koronavirusvuotena. Virus on vaikuttanut niin kansojen, yritysten, yhdistysten kuin
yksilöidenkin toimintaan historiallisella tavalla. Elämä on kuitenkin jatkunut ja jatkuu tästä
eteenpäinkin.

Yhdistyksen toiminta
Miltä vuosi näyttää Jyväskylän
Reserviupseerit ry:n vinkkelistä
näin joulukuun pakkasten keskellä? Jo vuoden ensimmäisessä
kokouksessa jouduttiin toteamaan, että perinteiset jatkuvat

13.3. vietettävä Talvisodan
päättymisen muistopäivän tilaisuus toteutettiin ilman yleisöä.
Yhdistys hoiti oman osuutensa asettaen tapahtumaan Taipaleen patsaalle kunniavartion
105 minuutin ajaksi. Kaatuneiden muistopäivän tilaisuus
16.5.2021 toteutettiin sekin ilman yleisöä. JRU on perinteisesti vastannut tapahtuman järjestelyistä. Tällä kertaa paikalla
olivat virallisesti kadettien asettama kunniavartio sekä seppeleenlaskijat. Tapahtumasta tehtiin kuvatallenne, joka on edelleen nähtävissä Keski-Suomen
Maanpuolustajan kotisivuilla.

Kesällä tositoimiin
Kesäkuussa päästiin viruksen
hellittäessä vihdoin tositoimiin,
joskin osin soveltaen. JRU oli

mukana Seminaarinmäellä järjestetyssä JR48 sotaanlähdön
muistotilaisuudessa sekä samana iltana Keski-Suomen Reserviupseeripiirin ja Keski-Suomen reserviläispiirin organisoimassa palkitsemistilaisuudessa.
Jo vuodella siirrettyjen RUK
100-juhlavuoden tapahtumiin
liittyen JRU toteutti 12.6. seppeleenlaskun ja kunniavartion
sankarihaudoilla. Kesäajan ampumavuorot Tikkakosken ampumaradalla saatiin myös käyntiin.

Syksyllä melkein
normaalia
Syyskausi aloitettiin lähes normaaliin malliin. Ampumavuorot KSA:n ampumaradalla ja
Kuokkalan Graniitissa rullasivat perinteiseen tapaan. JRU oli
muun muassa mukana Sankarihautausmaan uudelleenkäyttöönottotilaisuudessa Säynätsalossa, Kesäyönmarssissa, Lotta
Svärd 100 vuotta -tapahtumassa
sekä esittelemässä reserviläistoimintaa Finlandia-maratonin tapahtumassa. Yhdistyksen
toimintavuosi huipentuu vielä
jouluaaton kunniavartioihin,
joista JRU otti järjestelyvastuun
perintönä MPK:lta.

Uusia henkilöitä
toimintaan
Yhdistyksen syyskokous pidettiin marraskuussa. Kokouksessa oli kuultavissa historian siipien havinaa, kun yhdistyksen
pitkäaikaiset jäsenet Jarmo Siltanen ja Oskari Kettinen jättivät
hallitustyön. Uusina jäseninä
hallitukseen valittiin Hilja Hautamäki, Jonne Rautio ja Antti
Leppäkorpi.
Historiaa tehtiin myös RUL:n
liittovaltuuston joulukuun kokouksessa, jossa liittohallituksen 2. varapuheenjohtajaksi
valittiin Mika Pakkanen. Arttu
Takala valittiin liittohallituksen
jäseneksi Keski-Suomesta. Molemmat ovat JRU:n jäseniä. Onnittelut molemmille yhdistyksen puolesta!
Omasta puolestani kiitän
kaikkia yhdistyksen jäseniä vuodesta 2021. Vuosi 2022 tulee
olemaan Jyväskylän Reserviupseerit ry:n 90-vuotisjuhlavuosi.
Kaikille lämpimästi tervetuloa
juhlavuoden tilaisuuksiin!
Janne Jukarainen
Puheenjohtaja

Veteraanikeräys ongelmissa – TUEN TARVE JATKUU!
Sotiemme veteraanien lipaskeräykset on peruttu jo toisena vuonna peräkkäin. Tästä syystä keräystuotto uhkaa romahtaa, koska varusmiehiä ei saa käyttää kerääjinä. Veteraanit pyytävät reserviläisiä apuun!
Keski-Suomessa rintamatunnuksen omaavia sotiemme veteraaneja on jäljellä noin kaksisataa. Keräyksen kohteena ovat myös Sotiemme naiset: lotat, veteraanien puolisot ja lesket. Yhteensä vielä lähemmäs tuhat veteraania, puolisoa ja leskeä tarvitsee apuamme KeskiSuomessa.
Haastamme kaikki keskisuomalaiset reserviläiset sekä reserviläis- ja upseeriyhdistykset mukaan osallistumaan joulukuun tukikeräykseen! Lahjoita sopivaksi katsomasi summa Sotiemme veteraanien Keski-Suomen keräyspiirin tilille ja olet mukana tässä kunniatehtävässä. Maksutiedot:
Saaja: Sotiemme veteraanit ja sotiemme naiset, Keski-Suomen keräyspiiri Tilinro: FI10 1555 3000 1088 04
Viite: 153 588
Lisätiedot: Veteraanivastuun Keski-Suomen piiripäällikkö Kari Kilpeläiseltä, karia.kilpelainen@luukku.com, puh. 040-4863254
Puheenjohtaja
Perttu Hietanen
		
Keski-Suomen Reserviläispiiri ry 		
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Puheenjohtaja
Mika Pakkanen
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry

Keski-Suomen Maanpuolustaja 4/2021

Muisteluja tiedotustoimikunnasta
toimittaja, Kari Löfgren. Propagoitiin sähköpostin käyttöä nopeana tiedotuskeinona, mutta
ei se alkuun ihan huimaa vauhtia yleistynyt.

Kurssikenttää ja
digioppia

Hannu Karjalaisen kiinnostuksen kohteena on ollut myös panssarivaunut eri aikakausilta. Taustalla Leopard A6 -vaunu.
Jämsän Reserviupseerien puheenjohtajuuden myötä sain
pestin myös Keski-Suomen reservipiirien Tiedotustoimikuntaan vuonna 2000. Ensimmäinen kausi vuoteen 2006 meni
rivijäsenenä, välikauden jälkeen koitti uusi jakso, jossa olin
puheenjohtajana vuosina 20102016.
Toimikunnan hommiin kuului piirin tiedotuksen ja KeskiSuomen Maanpuolustajan kehityksen ideointi sekä uusien mediavälineiden tai kuten nyt sanotaan, alustojen yleistymisen
seuranta ja käyttöönotto.

Olin toimikunnassa kolmen
päätoimittajan aikana, Pertti
Rahikaisen, Pentti Ruohotien ja
Tapio Paappasen.

Alku paperilehden
ympärillä
Alkuvuosina mentiin tiukasti
paperilehden ympärillä, mutta
sähköisten välineiden yleistyessä ne piti tietenkin ottaa haltuun jos haluttiin nuoremmat
reserviläispolvet tavoittaa. Perustettiin internet-sivut ja värvättiin ensimmäinen verkko-

MPK:n kautta ryhdyttiin pitämän tiedotuskursseja tiedottajakentän kasvattamiseksi ja laajentamiseksi. Kuningasajatukseni oli saada jokaiseen reserviläisyhdistykseen tiedottaja,
joka toisi lehdessä ja verkkosivuilla esiin oman yhdistyksensä asioita. Näin tiheä verkosto
taitaa edelleen odottaa itseään.

Digiloikka vuonna 2012
Varsinainen digiloikka koettiin
Tapio Paappasen aikana, jolloin
lehden taitto saatiin kokonaan
tietokonepohjaiseksi.
Päätoimittaja vastasi lehdenteosta, toimikunta haarukoi aiheita, tarkasteli miten onnistutiiin, antoi kiitoksia ja joskus
hapantakin palautetta. Järjestötiedottamisessa on omia erikoispiirteitään ja allekirjoittaneen arvioinnissa taisi joskus
paistaa liikaakin käytännön uutismiehen päivälehtinäkökul-

ma.
Sain toki viljellä oppejani juttujen teossa niin että ehkä vähempikin olisi riittänyt. Toisaalta pitää antaa tunnustusta
omalle työnantajalleni Keskisuomalaiselle sivutoimiluvasta
(ilman palkkaa) Maanpuolustajan hommiin. Leipätyö poiki
aiheita myös Maanpuolustajaan
ja toisinpäin. Eivätköhän siinä
molemmat voittaneet.

Verkkokin otettu
käyttöön
Verkon osuus piirilehden ja
-tiedotuksen kanavana on kasvanut ja ilokseni olen huomannut että lehdessämme verkko
on otettu hyvin haltuun. Esimerkkinä Facebook, joka tarjoaa nopean ja laajan alustan
muun muassa videoiden levittämiseen.
Moni piirilehti on joutunut
muuttumaan pelkäksi verkkolehdeksi. Vain muutos on pysyvää, mutta onpa vain ilo lukea
paperilehteä, sillä Maanpuolustajamme ulkoasukin on ehdotonta piirilehtien ykkössarjaa.
Hannu Karjalainen
Sivusta seuraava
satunnaisavustaja

Kesän 2022 sotahistoriallinen matka Viroon

Yhdistetty muistomerkki Ekströmille, Suomen pojille ja
operaatio Ernalle.
Kolmas kerta toden sanoo? Jo kahdesti siirretty Keski-Suomen reservipiirien ja Tourulan Kivääritehtaan Perilliset ry:n sotahistoriallinen matka Viroon pyritään järjestämään tulevana kesänä. Matkan
teemoina ovat I Suomalaisen vapaajoukon merkittävä panos Viron
vapaussodassa sekä Narvan rintaman tapahtumat vuonna 1944.
Matkan ajankohta on 1.-3.7.2022.
Ensimmäisenä päivänä matka vie Tallinnasta kohti Rakverea
noudattaen I Suomalaisen vapaajoukon reittiä sen taistellessa Vi-

ron vapauden puolesta tammikuussa 1919. Yöpyminen ja illallinen
Rakveressa.
Toisena päivänä jatkamme edelleen vapaajoukon jäljillä Rakveresta kohti Narvaa, jonne päättyy matkan vapaussotaa käsittelevä
osuus.
Narvasta alkaa kesään 1944 keskittyvä osuus. Sen aikana tutustumme taisteluihin Narvan rintamalla ja Sinimäillä. Peilaamme
tapahtumia Karjalan kannaksen tapahtumiin samana kesänä. Pohdimme myös, mikä vaikutus Suomelle Sinimäen taisteluilla oli tilanteessa, jossa Kannaksen torjuntavoitto oli saavutettu, mutta sota
yhä jatkui. Yöksi palaamme Rakvereen, jossa illallinen.
Matkan kolmantena päivänä pysähdymme Tallinnassa. Tutustumme Tallinnaan sekä siihen, mitä vapaus ja sen menettäminen
Virolle on merkinnyt.
Oppaina ja matkanjohtajina toimivat sotakamreeri, reservipiirien toiminnanjohtaja Tapio Paappanen sekä TKP:n puheenjohtaja
Heikki Rahikainen. Matkan hintaa ei ole vielä vahvistettu, mutta
arvio 30 lähtijällä on n. 340€/hlö.
Lisätietoja antavat:
Tapio Paappanen, tapio.paappanen@nic.fi 0400 626695
Heikki Rahikainen, tktpry@gmail.com 040 5145495
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Itsenäisyyspäivän ylennykset
Majuriksi

Luutnantiksi

VITIKAINEN Miikka
Martti Valtteri
Jyväskylä

KYRÖNLAHTI Tuomo Veli,
Muurame

HOKKANEN Vesa Arto Kalervo
Jyväskylä
KASURINEN Kimmo Sakari,
Jyväskylä
KIVELÄ Anu Johanna,
Uurainen
KÖRKKÖ Matti Artturi,
Toivakka
LAHTI Eetu Ali,
Jyväskylä
LAHTI William Erik,
Jyväskylä
LYYRA Mikko Tapio,
Jyväskylä
MARIN Mika Henrik,
Pihtipudas
RIEKKO Juha Tapani,
Kyyjärvi
SEPPÄLÄ Pekka Ilmari,
Kuhmoinen
TAMMELA Risto Voitto Juhani,
Jyväskylä
TARKKA Anssi Aarne
Jyväskylä
YLITALO Sami Markku Sakari
Jyväskylä

Yliluutnantiksi

Insinööriyliluutnantiksi

BLOMQVIST
Miika Kristian Aleksander
Jyväskylä
HYTÖNEN Juho-Veikko Aleksi
Jyväskylä
KALLIO Veera Annika
Jyväskylä
KANGASNIEMI Niko Nestori
Jyväskylä
KAUTTO Lasse Lennard
Jyväskylä
KIVINIEMI Meeri Danja
Katariina Jyväskylä
LAPPALAINEN Markus Mikko
Jyväskylä
LIIMATAINEN Jukka Petteri
Äänekoski
LÄHDEKORPI Otto Hannes
Jyväskylä
RÄISÄNEN Sami Antero
Jyväskylä
SEIPÄJÄRVI Santtu Matias
Jyväskylä
TURUNEN Jukka Tapio
Laukaa
VILANDER Tuomas Kristian
Laukaa

Sotilasmestariksi

Huutonen Hannu Tapani, Äänekoski

Nieminen Jarkko Olavi Johannes, Jämsä

Hokkanen Veli-Matti Henrikki, Jyväskylä

Hämäläinen Pauli Arvo Ilmari, Jyväskylä

Nisula Arttu Juhani, Jämsä

Hoskonen Niko Petteri, Jyväskylä

Ilmavirta Joonas Jani Petteri, Jyväskylä

Palokangas Juho Petteri, Jyväskylä

Huisman Asko Petteri, Jyväskylä

Inkeröinen Kirsi Marika. Jyväskylä

Peltola Onni Valtteri, Jyväskylä

Huttunen Niko Martti Petteri, Jyväskylä

Reiman Timo Antero, Jyväskylä

Jokiperä Henrikki Johannes, Jämsä

Peurala Jarno Kalle Matias, Äänekoski

Hyppönen Tuomo Juhana, Jyväskylä

Jousmäki Ismo Untamo, Laukaa

Pulkstén Milla Iida Kristiina, Jämsä

Ikävalko Juuso Anton Selim, Jyväskylä

Ylivääpeliksi

Juutilainen Jesse Oskari, Jyväskylä

Pykälämäki Harri Johannes, Laukaa

Isokangas Riku Mikael, Jyväskylä

Juvonen Mika Heikki Tapani, Jämsä

Riikola Olli-Pekka Valtteri, Jyväskylä

Jokinen Jarkko Tapani, Keuruu

Kallio Pasi Kalle Oskari, Jyväskylä

Rytkönen Arttu Viljo Juhani, Jyväskylä

Jutila Lauri Mikael, Jämsä

Kalliokoski Joonas Markus Aleksi, Saarijärvi

Saarimäki Oskari Antti Matti, Jyväskylä

Juvonen Nuutti-Nooa Antero, Jyväskylä

Kandén Joona Petteri, Jyväskylä

Sagulin Juha-Tuomas Kalervo, Jyväskylä

Järvinen Jussi Joni Mikael, Jyväskylä

Kauhanen Teemu Daniel, Jyväskylä

Savela Tarkko Eino Olavi, Jyväskylä

Kangasmäki Arto Simo Matias, Jyväskylä

Teittinen Harri Samuli, Jyväskylä

Keskinen Mikko Pekka, Jyväskylä

Seppänen Tommi Mikael Pekka, Jyväskylä

Kokkonen Markus Tapani, Jyväskylä

Keurulainen Henri Mikael, Laukaa

Sinisalo Jussi Orvo Ensio, Jämsä

Koskimäki Timo Artturi, Jyväskylä

Vääpeliksi

Kilpeläinen Valde Asser Aleksanteri,

Ståhlberg Aleksanteri Simo Johannes

Kunelius Joni Kristian Jarinpoika, Jyväskylä

Jyväskylä

Jyväskylä

Laitinen Onni Lauri Mattias, Jyväskylä

Kontio Juha Kalevi, Jyväskylä

Taakala Niko Pekka, Jyväskylä

Lampela Joona Oskari, Muurame

Kortetjärvi Risto Matias, Jyväskylä

Toivola Mikko Tapio, Jyväskylä

Lassila Paavo Aleksi, Jyväskylä

Kosunen Jarkko Samuli, Jyväskylä

Tommola Jussi Tuomas, Jyväskylä

Lehto Riku Kaarlo Petteri, Jyväskylä

Kuosma Marko Juhani, Joutsa

Tourunen Aapeli Juhani, Jyväskylä

Martiskainen Niko-Petteri, Jyväskylä

Kuukkanen Mika Ilari, Laukaa

Tuomikoski Joonas Arttu Sakari, Jyväskylä

Marttinen Jari Pekka, Jyväskylä

Kuula Saku Santeri, Laukaa

Tyni Iiro Matias, Muurame

Minkkinen Mari Ellen, Muurame

Virtanen Joni Antti Johannes, Jyväskylä

Kärki Lari Petteri, Jyväskylä

Vainio Varpu Vilhelmiina, Jyväskylä

Moisio Juho Topias, Jyväskylä

Laitinen Eetu Pekka, Jyväskylä

Vanha-Jaakkola Kimmo Petteri, Jämsä

Muotio Josua Juho Herman, Jyväskylä

Ylikersantiksi

Laitinen Toni Ville Antero, Toivakka

Varjoranta Juho Emil, Jyväskylä

Mustonen Tommi Martti Tapani, Jyväskylä

Latvala Mikko Oskari, Petäjävesi

Virtanen Otto Ville Eevert, Jyväskylä

Mäkinen Joonas Valtteri, Jyväskylä

Leppänen Juho Janne, Jyväskylä

Vuorimies Tero Mikael, Laukaa

Nenonen Santtu Aapeli, Jyväskylä

Leppänen Matti Tapani, Jyväskylä

Väyrynen Teemu Petteri, Jyväskylä

Pappinen Heikki Samuli, Joutsa

Lippojoki Patrik Mikael, Jyväskylä

Ylämäki Matias Kalle Einari, Uurainen

Paussu Onni-Eemeli Iivari, Jyväskylä

Löytäinen Topi Markku Olavi, Jyväskylä

Ylä-Soininmäki Konsta Pietari, Jyväskylä

Peltonen Arttu Santeri, Laukaa

KATAINEN
Raimo Veikko Einari,
Jyväskylä
NIINIKETO Mika Kullervo,
Jyväskylä
UURINMÄKI Janne Aukusti,
Laukaa

Kapteeniksi

ETULA Sami Mikael,
Jyväskylä
IMPPOLA Aki Jouni Matias,
Muurame
KUHA Janne Sakari,
Jyväskylä
OLLIKAINEN Janne Matti,
Laukaa
PYNNÖNEN Tommi Kalervo,
Jyväskylä
TAKALA Arttu Heikki,
Jyväskylä

Lääkintäkapteeniksi

HEINONEN Jesse Petteri,
Jyväskylä

Aartiala Teemu Juhana, Jyväskylä
Kristiansson Arvo Juhani, Saarijärvi
Rajaniemi Tomi Petteri, Laukaa

Hietanen Perttu Eljas, Jyväskylä
Knuutti Lauri Samuli, Jyväskylä
Ollilainen Teemu Tuomas, Jyväskylä
Pynnönen Jarkko Mikael, Jyväskylä
Salminen Pertti Kalevi, Jyväskylä

Blad Marko Mikael, Jyväskylä
Häkkinen Jarmo Tapani, Laukaa
Koskela Jussi Kalle, Laukaa
Krats Henri Tapani, Jyväskylä
Mäkelä Tuomas Tapani, Kyyjärvi
Penttinen Jaakko Veli Tuomas, Jyväskylä
Tahkola Aapo Juhani, Jyväskylä

Arkko Janne Oskari, Saarijärvi
Eronen Markus Olavi, Jyväskylä
Etelälahti Oula Ilari, Jyväskylä
Haarala Juuso Matti Juhani, Jyväskylä
Halonen Teemu Elias, Jyväskylä
Hasu Joona Jalmari, Jyväskylä
Heiska Mikko Joonas, Toivakka
Hiltunen Tero Markus, Äänekoski
Himanen Eetu Pauli Sebastian, Jyväskylä
Honkala Jiri Allan, Jyväskylä
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OLKKONEN Timo Erkki Sakari
Jämsä

Marttala Tuomas Kustaa, Jämsä

Lääkintäluutnantiksi

KANGASNIEMI Olli-Pekka
Jyväskylä
PALONEVA Juha Jaakko
Jyväskylä

Keski-Suomen
Maanpuolustaja
onnittelee
ylennettyjä!

Peltonen Topias Kalle Eemil, Toivakka

Muli Kalle Oskari, Jyväskylä

Kersantiksi

Mustonen Lassi Juho Mikael, Jyväskylä

Asikainen Janne Kalevi, Jyväskylä

Pietikäinen Justus Aleksanteri, Jyväskylä

Mäkelä Nestori Kimmonpoika, Jyväskylä

Ekosaari Eemeli Valdemar, Jyväskylä

Piispanen Janne Samuli, Pihtipudas

Mäkinen Saku Veli Antero, Jyväskylä

Hietanen Leevi Daniel, Jyväskylä

Poikolainen Kirsi Johanna, Jyväskylä

Keski-Suomen Maanpuolustaja 4/2021

Perämäki Santtu Valtteri, Keuruu

Rantanen Atte Severi, Jyväskylä

Virrasoja Miikka Matti Juhani, Jyväskylä

Rissanen Artturi Aleksanteri, Jyväskylä

Virtanen Ville Aleksanteri, Jyväskylä

Seppänen Eetu Anttoni Petrinpoika

Yli-Mannila Aki Antero, Äänekoski

Jyväskylä
Sorri Eero Pietari, Jyväskylä

Korpraaliksi

Soutua Teemu Tapani, Jämsä

Aarnio Joonas, Muurame

Suomalainen Topi Oskari, Jyväskylä

Alasaarela Tuomas Juhani, Jyväskylä

Takkinen Esa Matti Wiljami, Jyväskylä

Ekman Ville Juho Petteri, Keuruu

Tamminen Jaakko Kalevi, Keuruu

Eloranta Heikki Tapani, Jyväskylä

Tiusanen Antti Tapani, Laukaa

Eskola Pertti Olavi, Laukaa

Utriainen Ari Tapani, Jyväskylä

Hakulinen Heljo Kai Kristian, Muurame

Vainio Kenny Marcus Daniel, Jyväskylä

Hellsten Olli-Pekka, Jämsä

Vimpari Juha Pekka, Jyväskylä

Hepomäki Juho Tapani, Jyväskylä

Vuorinen Tuomo Antero, Jyväskylä

Hiukka Ari Juhani, Jyväskylä

Yliaho Arttu Kalle Matias, Jyväskylä

Hämäläinen Ismo Samuli, Muurame

Alikersantiksi

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

Hänninen Mikko Sakari, Jyväskylä
Höykinpuro Mikko Tapani, Jyväskylä

Aarresola Eero Tapani, Jyväskylä

Ikonen Sampo Eemil, Jyväskylä

Bayat Shaker, Jyväskylä

Karioja Miikka Ville Mikael, Jyväskylä

Frost Emma Katarina, Jyväskylä

Kinnunen Esa Mauri Johannes, Jyväskylä

Hovila Jani Petteri, Muurame

Kinnunen Santtu Petteri, Jämsä

Hujala Tero Tapani, Jyväskylä

Knoll Matthias Rudolf, Keuruu

Huotari Jani Mikael, Jyväskylä

Kotivuori Affe Markus Julius, Petäjävesi

Huovila Miika Topias Samuel, Jyväskylä

Kunelius Tapio Petteri, Äänekoski

Hurskainen Markus Juhani, Luhanka

Lahti Arttu Einari, Jyväskylä

Hänninen Markus Olavi, Laukaa

Laitinen Tuomo Markus, Jyväskylä

Junttila Juho-Matti Iisakki, Jyväskylä

Lepola Tomi Antero, Jyväskylä

Jylhä Heikki Johannes, Jämsä

Linna Henry Matias Jarinpoika, Jyväskylä

Korpi Risto Aulis Mikael, Pihtipudas

Luukkonen Konsta Ilmari, Jyväskylä

Kosunen Petri Kalevi, Jyväskylä

Mantere Mies Mikael Markus, Keuruu

Leinonen Riku Tapani Aleksanteri, Laukaa

Matilainen Jere Joonas Mikael, Jyväskylä

Linna Kari Kristian, Jämsä

Moilanen Mikko Ilari Samuel, Jyväskylä

Långström Joonas Juhani, Jämsä

Monola Petri Kalevi, Jyväskylä

Niemistö Esa Heikki, Jyväskylä

Pirinen Kalle Eerik Juhani, Jyväskylä

Päiveröinen Hemmo Mikael, Laukaa

Pohjola Eemil Niilo Juhani, Jämsä

Rantanen Markku Tapani, Jämsä

Poikola Jeremias Mikael, Laukaa

Rossi Jere Markus, Joutsa

Purojärvi Joni Petteri, Muurame

Saarinen Niko Martti Markus, Jämsä

Reuna Topi Tuomas, Jyväskylä

Saatsi Joose Aleksanteri, Jyväskylä

Rezai Jassin, Jyväskylä

Salonen Anssi Samuli, Jyväskylä

Rytkönen Aki Armas, Jyväskylä

Savela Sami Riku, Jyväskylä

Salinmäki Ville Eerik, Äänekoski

Silvan Tero Tapani, Jyväskylä

Sarkkinen Santeri Olavi, Jyväskylä

Sonninen Simo Perttu Ilari, Pihtipudas

Sirviö Vesa Tapani, Laukaa

Suvanto Tuomas Taneli, Jämsä

Toivonen Janne Matias, Muurame

Tammelin Jari Markus, Jyväskylä

Tuomaala Ante Henrik, Jyväskylä

Tarvainen Ilkka Matias, Äänekoski

Virmala Timo Ville Tapani, Jyväskylä

Tervonen Timo Matti Ilari, Jyväskylä

Väärämäki Aki Joonas, Multia

Tiittanen Tommi Petteri, Laukaa

Yrjölä Jake Jarkko Juhani, Äänekoski

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

Tuukkanen Teemu Juhani, Jämsä
Tyynelä Ville Juhani, Jyväskylä

Reserviläisliiton
kunniamerkit 6.12.2021
Kultainen ansiomitali
Malkamäki Esko, Tikkakoski
Rissanen Timo, Jyväskylä
Siukola Jami, Jyväskylä

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

Hopeinen ansiomitali
Jääskeläinen Tuomo, Viitasaari
Laukia Jarkko, Korpilahti
Salminen Pertti, Jyväskylä
Seppälä Jukka, Suolahti
Treufeldt Harry, Jyväskylä
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Vuoden vaihtumista odotellessa
Valmiuspäällikkö
Aarne Markko
mineet myös vastuullisesti ja
koronaan sairastumisia tai altistumisia ei ole todettu koko
tänä aikana. Tästä kiitos kurssilaisille!

Rokotteita otettu
Vaihderikas vuosi 2021 on kohta ”taputeltu” osaltaan päätökseen ja onneksi olemme saaneet
vietyä lukumääräisesti suuren
osan kursseistamme suunnitellusti lävitse. Osallistujamäärät ovat tosin olleet rajoitteiden
vuoksi toisinaan pienempiä ja
välillä on majoituttu niin teltoissa kuin luokkatilojen lattioilla. Lähellä asuneille kurssilaisille on mahdollistunut myös
kotona yöpyminen, jotta vältettäisiin suuren joukon kokoontuminen liian pieniin tiloihin.
Kursseille osallistujat ovat toi-

Kuluneen vuoden läpivientiä
on onneksi helpottanut myös
se asia, että kursseillemme osallistuneet ovat kertomansa mukaan osallistuneet koronarokotusohjelmaan hyvin kattavasti. Tämä on hyvä todiste, ettei
”kulkutautimyönteisyys” siihen
liittyvine lieveilmiöineen ole
onneksi vallalla kursseille osallistuneiden maanpuolustajien
keskuudessa. Odotamme nyt
itse kukin vuorollamme puolustuslinjan kolmatta rokotetta.
Kuluneen syksyn aikana minulle tuli mahdollisuus keskus-

tella myös virolaisten terveysalan edustajien kanssa. Olin
erittäin yllättynyt, ettei heillä
ole kirjausten perusteella kuin
n. 160 henkilöä koko yli 12
vuotiaasta väestöstä, joilla olisi todellinen peruste olla ottamatta mitään tarjolla olevista
koronarokotteista. Mikäli tästä vetäisi suoran johtopäätöksen suhteessa maamme väestöön, tarkoittaisi tuo meillä n.
640-650 henkilöä. Näin ollen
on äärimmäisen hämmästyttävää, että rokotusprosenttimme on edelleenkin näinkin alhainen. Eivätkö ihmiset todella halua tai välitä pitää huolta
niin omasta kuin lähipiirinsä
hyvinvoinnista ”henkilökohtaisen vallinnan vapauden” varjolla? Vapaudet ja oikeudet tuovat
mukanaan myös vastuunoton –
ei siis kahta ilman kolmatta.

Uusi vuosi
Heti vuoden alussa aloitamme kurssien läpiviennit ja erityisenä tapahtumana voimme
pitää Korpilahden alueella toimeenpantavien kurssien käynnistymistä. Paikallisjoukkojen
talviolosuhteissa toteutettavat
KOSU1 ja tiedustelu-sissikurssit käynnistävät sotilaallisen
valmiuden (SOTVA) kurssikauden. Ole nopea, mikäli aiot
ennättää ilmoittautumaan näille kursseille. Kurssit avataan
koulutuskalenteriimme
sitä
mukaan, kuin kurssien sisällöt
saadaan kirjattua koulutustietojärjestelmään.
Rauhaisaa joulua sekä menestystä alkavalle vuodelle 2022
teille kaikille toivottaen!

Yhteistyötä Viron Kaitseliitin kanssa
Keski-Suomen reserviläispiirin ja KL Sakala Malevan kanssa solmittiin kirjallinen yhteistyösopimus joulukuussa 2003.
Tämän jälkeen on molempien
järjestöjen edustajia vierailut
puolin ja toisin erilaisissa vuosipäivä- sekä maanpuolustusjuhlien tapahtumissa. Vuonna
2015 osallistuessamme Keski-Suomen
reserviläispiirin
joukkueella maailmanmestari Jaak Kärnerin muistokilpailuun, esittivät KL Sakala malevan silloinen päällikkö majuri
Ahto Alas sekä erillisjoukkue
ÜMERA:n johtaja majuri Rein
Kikas toiveen Keski-Suomen
reserviläispiirin suuntaan, että
jatkossa keskittyisimme yhdessä enemmän edistämään reserviläisten niin henkilökohtaisia
kuin esimiestehtävissäkin vaadittavia taitoja.
Keski-Suomen reserviläispiiristä on sittemmin osallistuttu kahteenkin otteeseen Sõduriproov sotilastaitokilpailuun,
jossa viimeisemmässä oli myös
yksi täysin suomalaisten reserviläisten toteuttama tehtävärasti. Olemme vastaanottaneet myös KL Sakala malevan
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kouluttajia eri tapahtumiimme
täällä Keski-Suomessa.

mat sekä missä roolissa osallistujat tapahtumassa toimivat.

Osallistuminen
kilpailutoimintaan

Pitkäjännitteisyyttä
tarvitaan

Kohdemaan aseita ei
saa käyttää

Kansainväliset
tapahtumat
suunnitellaan
lyhimmillään
”ylivuotisen” suunnitteluprosessin periaatteella jo hyvissä
ajoin ennen varsinaisia tapahtumia. Osa tapahtumista on toteutettavissa MPK:n kurssina ja
osa voidaan toteuttaa erillisellä
kutsulla suoraan Keski-Suomen
reserviläispiirille.

Uudistuneen 2019 VMP- lain
mukaan oleellinen muutos tuli
suomalaisten osallistumiselle
MPK:n kautta mm. Viron kurssitapahtumiin, joissa käytetään
järjestäjän aseita ja a-tarvikkeita. Puolustusministeriö teki
tällöin sekä Puolustusvoimien
koulutusalan että MPK:n keskustoimiston tekemästä esityksestä poikkeavan tulkinnan ulkomaisesta yhteistoiminnasta.
Tuon linjauksen mukaan eivät
suomalaiset voi MPK:n kurssilaisena käyttää kohdemaan
aseita tai patruunoita eikä materiaalia, joka olisi verrattavissa myös kotimaassa PV:n ampuma- tai räjäytystarvikkeisiin.
Näin ollen suomalaiset voivat
osallistua vain erotuomaritehtävään tai aseettomaan kouluttajatehtävään.

KL Sakala Malevan vuosisuunnitelmassa on muutamia erillisiä tapahtumia, joihin suunnitellaan kansainvälisten osallistujien kutsuminen erikseen.
Tällaisia tapahtumia ovat mm.
jo mainitut Jaak Kärner- muistokilpailu sekä sotilastaitokilpailu Sõduriproov. Keski-Suomen reserviläispiiri on saanut
näihin yleensä erillisen tapahtumakutsun, jossa myös tarkennetaan osallistujien lukumäärä
sekä kilpailussa käytettävä varustus.
Tänä vuonna saimme mahdollisuuden osallistua reserviläispiriin edustajina myös Kaitseliitin Koulun järjestämään
SCANBAL 2021 karttaharjoitukseen. Harjoitukseen saimme kutsun 1+4 osastolle eli yhteyshenkilö ja neljä varsinaista
”pelaajaa”. Valitettavasti aivan
kaikkia paikkoja emme saaneet
täytettyä.

Rajoitukset
ulkomaisessa
yhteistyössä
Mikäli kyseessä on MPK:n kansainvälinen kurssi, on kurssisuunnittelun valmistelu tehtävät kurssivuotta edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä. Esimerkiksi vuoden 2023
kurssien suunnittelu tehtiin jo
tämän vuoden 2022 toukokuussa. Suunnittelussa oli huomioitava sekä Suomessa että Virossa
toteutettavat yhteiset tapahtu-
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Aarne Markko
Viro-yhteyshenkilö

Turvallisuutta yhdessä.
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
2022
07.1. - 09.1.
15.1.– 16.1.
29.1.
04.2.– 06.2.

Virtuaallisen koulutusympäristön peruskurssi (VKY)
Kenttälääkinnän kouluttajakoulutus 1.
MPK Tikkakosken ja PAIKP koulutuksen suunnittelu 1/2022
Paikallispataljoonan talvitiedustelu- ja sissitoimintakurssi

ilmapuolustuspiiri luonetjärven koulutuspaikka
Koulutuspäällikkö Ahti Piikki +358 299 290 901, ahti.piikki@mpk.fi

Tikkakoski
Tikkakoski
Tikkakoski
Tikkakoski

mpk.fi/ilmapuolustuspiiri

Koulutuspäällikkö Mika Marin + 358 44 245 1742, mika.marin@mpk.fi
Kaikille avoimia koulutuksia mm.
22.1.
PV:n B ajo-oikeuskurssi
- Vapaaehtoisen maanpuolustuksen piirissä toimiville
26.2.
Pistooliammunta naisille, perustaso
Tikkakoski
26.2.
Sotva kivääriammunta, perustaso
Tikkakoski
12.3.
Ampumataitotesti, kivääri 9
Tikkakoski
12.3.
SOTVA pistooliammunta, perustaso
Tikkakoski
12.3.
Kivääriammunnat naisille, perustaso
Tikkakoski
Kouluttajakoulutus
4.2. - 6.2.
Kouluttajakurssi: Tukikohdan eri viestijärjestelmät -kurssin suunnittelu
- Johtamisjärjestelmien kouluttajille ja kouluttajiksi haluaville

mpK:n ValtaKunnalliset VerKKoKurssit

mpk.fi/koulutukset/verkkokoulutus

Kansalaisen kyberturvallisuus -verkkokurssi – turvallisempaan toimintaan digiympäristöissä. Maksuton kurssi sopii kaikille
ja se on opiskeltavissa joustavasti verkossa. Kurssin ovat suunnitelleet ja toteuttaneet yhteistyössä Jyväskylän yliopisto ja
Maanpuolustuskoulutus MPK. Tutustu esittelyyn mpk.fi/ajankohtaista/digiturvallisuutta-verkossa ja tule opiskelemaan!
Katso paikalliset kurssit osoitteessa www.mpk.fi - koulutuskalenteri - valitse yksikkö kohdasta Tikkakoski tai Luonetjärvi - Hae. Voit hakea koulutuksia myös aihealueiden mukaisesti, jolloin näet koko valtakunnallisen tarjonnan.
Kursseille ilmoittautuminen on mahdollista ainoastaan niille henkilöille, jotka ovat luoneet itselleen käyttäjätunnuksen MPK:n tietojärjestelmässä www.mpk.fi kohdasta kirjaudu. Koronapandemian osalta Ilmasotakoulun alueella noudatetaan puolustusvoimien antamia määräyksiä ja MPK:n antamia ohjeita.

Kurssikalenterit päivittyvät koko ajan!

Tarjolla kursseja nuorille, paikallisjoukoille ja muille kohderyhmille.

21

Lotta Svärd 100 vuotta

Juhlajumalanpalvelukseen osallistuivat myös pikkulotat Aira Lehtinen (vas.), Pirkko Koponen ja Raili Peitsara. Kuva: Matti Hyvärinen

sen Tuuti, tuuti tuomenmarjalaulullaan (Pikkulottien laulukirja v. 1938, nro 26).
Kirkkoväkeä oli noin 120
henkeä, joista lottia ja pikkulottia parikymmentä. Kirkossa ja
seppelpartiossa avustivat omien
pikkulottiemme mukana partiolaiset ja reserviläiset. Siitä heille suuret kiitokset!
Kirkkokahvit - viimeinen
Lotta Svärd 100v -lottakanttiini
- tarjottiin Vanhassa pappilassa, joka on siirtymässä muihin
tehtäviin. Jätimme siis samalla
jäähyväiset pitkäaikaiselle kokoontumispaikallemme.

Lopuksi lauloimme KeskiSuomen kotiseutulaulun ja
ojensimme piispalle ja piispattarelle talvisodan leivät muistoksi - tietysti.
Kirjoittaja valittiin valtakunnallisen Lottaperinneliiton puheenjohtajaksi liittokokouksessa Vaasassa 2.10.2021.

Juhlajumalanpalvelus Jyväskylässä
Maija Fredrikson
Jumalanpalvelus, joka järjestettiin Jyväskylän kaupunginkirkossa 17.10.2021, oli KeskiSuomen Lottaperinneyhdistyksen panos Lotta Svärd Säätiön ja
Lottaperinneliiton juhlavuoden
tapahtumiin. Se järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa.
Meillä oli ilo saada Lapuan
hiippakunnan piispa Simo Peura saarnaamaan, hänen juurensa kun ovat lähikunnassa Laukaassa.
Saarnassaan Palvelemaan lähetetyt, piispa pohti mm. lottapuvun merkitystä, ja yhdisti
näin ajatuksensa myös näyttelymme Lottapukujen keskisuomalaisia tarinoita välittämään
viestiin. Näyttely päättyi Suomen käsityön museon Kansallispukukeskuksessa 17.10. Lottapuvun avulla lotat erottuivat
muista ja liittyivät laajempaan
yhteisöön. Simo Peura avasi
kauniisti lottien ja pikkulottien
toimia ja ”Kultaisia sanoja” luoden niistä taitavasti yhteyksiä
päivän tekstiin.

Lotat aikaansa edellä
Toisen huomioon ottaminen ja
palveleminen oli keskeinen osa
pikkulotan saamaa kasvatusta.

22

Kuten myös elämänrohkeus.
Yhteisö kasvatti palvelemaan
Jumalaa, kotia ja isänmaata. Piispan mukaan lotat olivat
omaa aikaansa edellä, kun heille muistutettiin myös ympäristön merkityksestä.

Lakkautus ankara isku
Kun järjestö 1944 lakkautettiin,
se oli ankara isku ja järkytys kaikille järjestössä toimiville. Jyväskylän Taulumäen kirkkoon
saapui laaja hiljainen joukko
hiljaiseen jumalanpalvelukseen.
Piispan sanojen mukaan lottien
toiminnasta tuli näin vaiettu todellisuus pitkäksi aikaa. Samalla
hän kuitenkin toteaa, että ”asian voi nähdä toisinkin. Muistot
eivät ole kadonneet minnekään,
mutta vielä kerran oli palveltava
isänmaata, nyt vaikenemalla.”

Kirkossa kotoinen
tunnelma
Jumalanpalveluksen tunnelma
oli kotoinen, ja sen musiikkiohjelma monipuolinen. Naiskuoro Vappujen Hilkka Heikkilän
johtama pienryhmä Tuulantei
toi vahvan panoksensa tilaisuuteen, ei vähiten P. J. Hannikai-
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SA-kuvassa (ylh.) ilmavalvontalotille esiteltiin 30-luvulla lentokoneiden pienoismalleja. Pienoismalleja myös rakennettiin. Koostekuvan
piirroskuvat ovat lotta Liisa Saarion muistiinpanoista, kuinka pilvikorkeudesta määritellään lentokorkeus sekä miltä näyttää Hävittäjä
I-16 ja Pommikone TB-3 silhuettikuvat. Myöhemmin tuli oppaita, joissa esiteltiin omia ja vihollisen koneiden tärkeimpiä ominaisuuksia.
Lähde: Perttu Peitsara: ”Koneita idästä - lentosuunta länteen”.

Lotat ilmavalvojina
Eila Keinonen
Ilmavalvontalotiksi hakeutuneilta naisilta vaadittiin hyvän
terveyden lisäksi hyvää näkökykyä ja suurta kuuloherkkyyttä etenkin matalille äänille. Piti
olla tarkkaavainen, ei liian vilkas, hyvä havainto-, muistamisja ilmaisukyky sekä nopea kirjoitustaito. Talvisodan aikana jo
siviilisissä erikoiskoulutuksen
saaneet lotat olivat arvokasta
työvoimaa
ilmavalvontajoukoille. Ilmavalvontalottien tehtävien runsaus ja koulutuksen
saaneiden lottien suuri tarve
yllätti.

Lentokonetyyppien tunnistamisella oli keskeinen sija ilmavalvontahavainnoissa. Etenkin,
kun sotasaaliskoneita otettiin
suomalaisten käyttöön. Omien
ja viholliskoneiden erottaminen
toisistaan oli yhtä tärkeää kuin
pommikoneiden ja hävittäjien
erottaminen toisistaan. Myös
lähestyvän koneen ilmoittamisen käytäntöjä kehitettiin. Esimerkiksi hävittäjille oli tärkeää
saada mahdollisimman tarkka
tieto vihollisen sijainnista viestityshetkellä.

Lotta Svärd 100 vuotta
Lottien toimintaa muisteltiin Haapamäellä
Päätoimittaja
Kuvat
Tapio Paappanen Esko Soini
Haapamäen yhteiskoulun 7–9 luokkien
oppilaat kokoontuivat 30.11. hetkeksi
Haapamäen Suojan pihaan muistamaan
ja kunnioittamaan sitä, mitä lotat ja naiset tekivät sodassa. Oppilasjoukko aloitti
tilaisuuden ryhmittymällä Ilmavalvojatmuistomerkin läheisyyteen. Heille kerrottiin lyhyesti mitä vuosi 1939 merkitsi
Suomelle ja sen loppupuoli Haapamäelle.
Kylään osui Stalinin terroripommituksia
31.12.1939-28.2.1940 sadan koneen voimalla ja pommeja tippui alueelle 700 kpl.
Yksi ihmisuhri ja muutama vaurioitunut
rakennus olivat niistä aiheutuneet tappiot. Tämän lyhyen kerronnan jälkeen
muistomerkille laskettiin seppele.

Naiset sodassa
Historian tutkija, toimittaja, Pauliina
Ylitalo kertoi oppilaille, minkälaista oli
nuorten lottien lähtö sotaan ja minkälaisiin tehtäviin he joutuivat monesti vain
lyhyen perehdytyksen jälkeen. - Sodas-

sa ei ole mitään ihailtavaa. Sen sijaan se,
miten Suomi sodasta selvisi ja itsenäisyys
säilytettiin, on selviytymistarina, totesi
Ylitalo. Nuorimmat lotat olivat samanikäisiä kuin nyt esitystä kuunnelleet peruskoulun yläluokkien oppilaat.
Rintamalla lotat joutuivat nopeasti
mm. kenttäsairaalaolosuhteisiin ja olemaan mukana lyhyen opastuksen jälkeen esim. leikkaushoitotilanteissa. Lotat
kirjoittivat sairaaloissa olevien haavoittuneiden kotiin kirjeitä tilanteissa, joissa potilas itse ei pystynyt kirjoittamaan.
Kaatuneiden evakuoimiskeskuksissa lotat pesivät ruumiita ja laittoivat arkkuihin ja edelleen kotiseurakuntien multiin
haudattavaksi. – Näin Suomi on huolehtinut sotavainajistaan. Toiminta, joka on
ollut ainutlaatuinen suoritus koko maailmassa ja kuvastaa suomalaista selviytymishenkeä. Käytännön suorittajien,
lottien, elämä tässä vaiheessa oli vuosikausia pelkkää kuolemaa, kertoi Pauliina Ylitalo.

Seppelpartion muodostivat historian tutkija Pauliina Ylitalo, luokanopettaja Marita Lampinen ja oppilaista Toivo Sara-aho.

Kuvanveistäjä Timo Karan toteuttama ”Ilmavalvojat” -patsas paljastettiin 4.9.1994, kun 50 vuotta oli kulunut jatkosodan päättymisestä. Muistomerkki sijaitsee Haapamäen Suojan pihassa.

Airueet muistomerkillä: Aino Kyngäs (vas.) ja Risto Skovmand.

Puhdetöitä Keuruun museossa
Tapio Paappanen
Keuruun Museossa avattiin
puhdetyönäyttely 23.11. Jatkosodan asemasotavaiheessa valmistettiin erilaisia esineitä. Sodanjohto ei aluksi ollut kovinkaan suopea tälle toiminnalle,
mutta myöhemmin se ryhtyi
tukemaan puhdetyötoimintaa,
jonka tuloksena syntyi mm. kotirintamlle tarpeellisia työvälineitä (kirveiden varret, puu-

kauhat yms.). Samalla joukkojen mieliala piti pelon loitommalla.
Puhdetöinä valmistettiin esineitä eniten puusta. Metalliesineitäkin syntyi sitä mukaa kun
vaan onnistuttiin kaappamaan
mm. pudonneista lentokoneista alumiinia. Metalli yritettiin
kaikin keinoin saamaan teollisuuden käyttöön. Joskus kent-

täpakkikin joutui puhdetöiden
raaka-aineeksi. Sulatetut pakit
ilmoitettiin kadonneeksi.
Puhdetyöilmiö on kokonaan
suomalainen. Liikkuvissa ja kovan kurin armeijoissa (Saksa,
Neuvostoliitto) ei ehditty puukauhoja vuolemaan.
Oikealla kotka-aiheinen puhdetyö. (Kuva: Keuruun Museo)
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Tauno Savolaisen hautakivi.
Lyhenne sot.v. tarkoittaa sotilasvirkamiestä. h

f
Mannerheim-ristin ritarin hautatunnuksen paljasti
Tauno Savolaisen pojanpojanpoika, kuusivuotias
Nooa Savolainen isänsä Petrin avustuksella.

Marskin ritari Savolainen sai hautatunnuksen
Teksti ja kuvat
Matti Hyvärinen
Jämsässä lauantaina 30.10. järjestetyssä Valkjärvi-juhlassa paljastettiin myös Mannerheim-ristin ritari Tauno Savolaisen hautakiveen
kiinnitetty Mannerheim-risti. Samalla laskettiin seppeleet Jämsän
sankaripatsaalle ja Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille. Reserviläiset sytyttivät Jämsän sankarihautausmaalla lepäävien
seitsemän valkjärveläisen sankarivainajan hautakiville kynttilät ja
yhden Jämsänkoskelle haudatun kynttilä syttyi sankaripatsaalle.
Jämsän reserviläisillä oli vahva panos Valkärvi-juhlassa. Sankarihautausmaalla reserviläiset muodostivat lippurivistön sekä kolme kunniavartiota. Pääjuhlassa esiintyi reserviläisten Vinosyöttökuoro.
Alikersantti Tauno Toivo Savolainen syntyi Valkjärvellä Karjalan
kannaksella 16. joulukuuta 1913 ja kuoli 1. syyskuuta 1944 Luumä-

ellä. Ennen sotia hän toimi maanviljelijänä Valkjärvellä ja osallistui
Salpa-aseman kartoitukseen.
Savolainen palveli talvisodassa ErP 5:n krh-joukkueessa viestimiehenä. Toimiessaan jatkosodan hyökkäysvaiheessa JR 3:ssa taistelulähettinä hän joutui yllättäen kaksi kertaa kohtaamaan vahvan
vihollispartion. Syntyneissä kahakoissa Savolainen onnistui tuhoamaan osan vihollisista ja ottamaan useita vankeja, mistä ansioista
hänet nimitettiin 12. lokakuuta 1941 Mannerheim-ristin ritariksi
numero 24.
Vuodesta 1943 Savolainen palveli Päämajan maanlunastustoimistossa ja linnoitusosastossa sotilasvirkamiehenä kartoittajan tehtävässä. Hän hukkui virkamatkallaan 1. syyskuuta 1944 Luumäen
Kivijärveen.

Valkjärvi-juhla 13.6.1952

Reserviläisten muodostamassa lippurivistössä Valkjärven pitäjän
perinnelippu (keskellä) ja Jämsän Karjalaseuran lippu suorittivat
kunnianosoituksen, kun seppele laskettiin sankaripatsaalle.

Juhlilla paljastettiin ensimmäinen jääkärihautamerkki. Se oli
kiinnitetty jämsälaisen jääkärivääpeli Sulo Johannes Rantalan
(15.6.1893 - 13.1.1921) hautakiveen. Rantala kuoli jäätyään
kaatuneen tukkikuorman alle
13.1.1921.
Paikalla Valkjärvi-juhlilla ja
jääkärihautamerkin paljastustilaisuudessa oli läsnä mm. jalkaväenkenraali Aarne Sihvo, jonka isä Antti oli ollut kansakoulunopettajana Valkjärvelläkin.
Aarne Sihvo nautti karjalais-

ten keskuudessa suurta arvostusta ja häntä voi pitää ainakin
epävirallisena ”kansallissankarina”.
Martti Porvali

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

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

Yhdessä olemme enemmän.
yrittajat.fi/liity

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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Keski-Suomen Ampujat ry:n järjestämän practical-ampumakisan
kanttiini ja ruokailu järjestettiin heinäkuussa.

Kesäyön 2021 marssille lähdössä Mervi Hännikäinen (vas.), Päivi
Häkkinen ja Anja Miettinen.

Yhdessä ilolla tulevaan vuoteen
Leena Hietala
Kuvat:
Tiina Ronkainen
Anja Miettinen

METSO –jotos 2022
Saarijärvellä

Maanpuolustusnaisten toimintaa kuluneiden parin vuoden
aikana on toteutettu rajoitusten
vallitessa. Kokoukset on järjestetty pääasiassa etäyhteyksin tai
hybridinä ja muu vapaamuotoinen toiminta sekä tapahtumien
järjestäminen on ollut vähäistä.
Edessä oleva vuosi 2022 on
poikkeuksellinen vuosi, sillä
peräti kaksi Maanpuolustusnaisten Liiton valtakunnallista
vuosittaista tapahtumaa järjestetään Keski-Suomessa siten,
että tapahtumien järjestelyistä
vastaa maanpuolustusnaisten
piiri.
Yleensä valtakunnallisten tapahtumien järjestämisvuorot
suunnitellaan pitkällä tähtäyksellä, mutta ensi vuoden marraskuussa järjestettävä liittokokousviikonloppu toi muutoksia
järjestelyvuoroihin.

Maanpuolustusnaisten toiminta-ajatuksena on fyysisen kunnon ylläpitäminen, johon vuosittain järjestettävällä jotoksella
kannustetaan. Parina vuonna
tapahtumaa ei ole pystytty järjestämään, joten tulevan vuoden jotosta odotetaan innolla.
Tapahtumapaikka on Saarijärvellä Kolkanlahdessa, Ahvenlammen maasto. Jotos toteutetaan yhteistyössä MPK:n Ilmapuolustuspiirin kanssa.
Toivomme, että kaikki kokeneet jotostelijat löytävät tiensä
Keski-Suomeen ja tapahtuma
kiinnostaa myös uusia maastossa liikkujia.

Liittokokous Jyväskylän
Paviljongissa
Maanpuolustusnaisten Liiton
sääntöuudistuksen myötä liitto
siirtyy yhden kokouksen toi-

mintamalliin. Näin ollen ensi
vuoden marraskuussa liittokokous järjestetään ensimmäisen
kerran noudattaen yhden kokouksen mallia. Kokouspaikkana
Paviljonki tarjoaa loistavat olosuhteet. Kokouksen käytännönjärjestelyistä huolehtii maanpuolustusnaisten piiri.

Yhdessä mukana
Maanpuolustusnaisten Liiton
yksi arvoista on Yhdessä ilolla.
Tuleva vuosi on keskisuomalaisille maanpuolustusnaisille
vilkas toiminnan vuosi. Tapahtumien järjestelytehtävät ovat
moninaiset, joihin tarvitaan
tekijöitä. Nyt on erinomainen
hetki karistaa lähes pari vuotta
kestänyt hiljaiselo ja passiivinen
ajanjakso ja lähteä mukaan aktiiviseen toimintaan. Jokaiselle
varmasti löytyy mieluinen tehtävä hienoissa valtakunnallisissa viikonlopputapahtumissa.

Syyskokousten päätöksiä:
Jyväskylän Maanpuolustusnaiset ry:
puheenjohtaja Tiina Ronkainen
Äänekosken Maanpuolustusnaiset ry:
puheenjohtaja Mari Turtinen
Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen Piiri ry:
puheenjohtaja Leena Hietala
Rauhaisaa ja turvallista joulua
maanpuolustusnaisille ja kaikille Keski-Suomen Maanpuolustaja –lehden lukijoille!
MNL:n Keski-Suomen Piiri ry

Äänekosken ekoasepartio Uuraisten koululaisten luona
Marraskuun 18. päivänä Ääneseudun Ekoaseryhmä vieraili
Uuraisten yläasteella Seikkailuja erätaitokurssilaisten vieraana. Ekoaseammunta on yksi osa
kurssin sisältöä. Vuosi sitten oli
ensimmäinen tapaaminen rehtori Sami Pasasen aloitteesta. Ääneseudulla reserviupseerit ja reserviläiset muodostavat yhdessä
Ekoaseryhmän.
Aluksi opetettiin aseen käsittelytaitoja. Ekoaseita on käsitel-
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tävä yhtä huolellisesti kuin oikeita aseita.
Kurssilaisissa oli yli puolet,
joilla ei ollut kokemusta ampumatoiminnasta. Koko tapahtuman ajan olivat aseet ahkerassa
käytössä ja aika monella tulokset paranivat huomattavasti, kun
suorituskerrat lisääntyivät. Mielenkiintoinen huomio oli, että
tytöt ampuivat pistoolilla parempia tuloksia kuin pojat. Päivän
parhaan tuloksen ampui valvoja-

na ollut opettaja Anne Lindeman
45 pistettä. Hänkin ampui vasta
ensimmäistä kertaa.
Ekoaseryhmä on myös tulevaisuudessa halukas ja kiinnostunut olemaan mukana Seikkailu- ja erätaitokurssin järjestelyissä. Kurssista alkaa hiljalleen
muodostua syksyinen perinnetapahtuma.
Ari Kinnunen
Matti Minkkinen

Koko ikäluokka kutsuntoihin
Parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean mietintö valmistui 26.11.2021
Päätoimittaja
Tapio Paappanen
Parlamentaarinen asevelvollisuuskomitea jätti 26.11. mietintönsä. Komitea on päätynyt
esittämään kutsuntajärjestelmän ulottamista koko ikäluokalle. Tavoitteena olisi, että sekä
naisille että miehille järjestettäisiin velvoittava kutsuntapäivä, joka antaisi nuorille laajemmat tiedot ja valmiudet täyttää
maanpuolustusvelvollisuus.
Komitean
puheenjohtaja,
kansanedustaja Ilkka Kanerva
toteaa, että perustuslaki määrää
maanpuolustusvelvollisuuden
koskemaan kaikkia sukupuolesta riippumatta. – Kansalaiset
tulee nykyistä vahvemmin liittää tähän velvollisuuteen, tähdentää Kanerva.
Yhteisten kutsuntojen toteuttaminen tarkoittaisi noin 500
tilaisuutta vuodessa ja kustannuksiltaan puhuttaisiin noin
neljän miljoonan euron summasta.

Yleinen asevelvollisuus
on edelleen
puolustuksemme
perusta
Suomen
puolustusratkaisun
perusta on edelleen yleinen
asevelvollisuus. Haasteita tulee pienenevistä ikäluokista ja
toimintakyvyn rajoitteista palveluksen suorittamiselle. Eri
viranomaisilta vaaditaan yhteistyön tiivistämistä nuorten
hyvinvoinnin ja toimintakyvyn
parantamiseksi. Puolustusvoimissa arvioidaan palveluskelpoisuusluokittelua niin, että se
mahdollistaisi asepalveluksen
suorittamisen tietyin terveydellisin rajoittein. Asepalveluksen
aloittavien määrä olisi saatava
nousuun nykyisestä ja samalla
halutaan, että entistä harvempi
keskeyttäisi palveluksen.

Nuorille lisätietoa
Komitea näkee tärkeänä, että
nuorten
maanpuolustustie-

tämystä vahvistetaan koulujärjestelmässä ja kutsunnoissa. Annettava opetus sopii hyvin yhteiskuntaopin sisältöön
ja tavoitteisiin. Kutsuntapäivä
tarjoaisi tietoa maanpuolustusvelvollisuudesta, asevelvollisuudesta ja siviilipalveluksesta sekä naisten vapaaehtoisesta
asepalveluksesta. Yhteiskunnan
kokonaisturvallisuuden toimintamallista kerrottaisiin miten
elintärkeistä toiminnoista huolehditaan eri viranomaisten,
elinkeinoelämän, järjestöjen ja
kansalaisten yhteistyönä.

Reserviaikaan
vahvistusta
Reserviajan
vahvistaminen
osana asevelvollisuutta on yksi
komiteamietinnön tahdonilmauksista.
Valtioneuvoston
puolustusselonteko
korostaa
paikallispuolustuksen kehittämistä. Paikallisjoukot tulevat
muodostamaan valtakunnallisen verkoston, joka kykenee
monipuoliseen ja vaativaan viranomaisyhteistyöhön. Yhteydenpitoa reserviläisiin parannetaan panostamalla sähköisiin
yhteyksiin, reserviläisten osaamista hyödynnetään nykyistä
tehokkaammin uudistuvassa
paikallispuolustuksessa ja komitea katsoo, että reservin ikärajan nostaminen on asetettava
tavoitteeksi.
Miehistöllä yläikäraja on nyt
50 ja johtajakoulutuksen saaneilla 60 vuotta. Tällä hetkellä
on yhä enemmän hyväkuntoisia reserviläisiä yläikärajojen
täyttyessä. Reserviupseeriliitto
ehti jo kannattaa yläikärajojen
nostoa.

Reservi koko maan
kattavaksi
Sotilaallisen maanpuolustuksen näkökulmasta järjestelmä
vastaa hyvin sen tarkoitukseen tuottaa reservi koko maan
puolustamiseksi, komitea arvioi. Maanpuolustustahto on

korkea ja järjestelmän kannatus
on vakaa. Komitean esitykset
vahvistaisivat edelleen sotilaallisen maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä.

Siviilipalvelus
vahvistamaan
kokonaisturvallisuutta
Siviilipalveluksen roolia komitea haluaisi tiivistää yhteiskunnan
kokonaisturvallisuuden
vahvistamiseen.
Palveluksen
vakaumuksellinen luonne tulisi
kuitenkin säilyttää. Siviilipalvelus säilyisi jatkossakin siviilihallinnon alaisena. Tavoitteena olisi kytkeä siviilipalvelus osaksi
julkisen hallinnon varautumistyötä, jolloin siviilipalvelusvelvollisia voitaisiin hyödyntää erityyppisissä valmiustilanteissa.
Siviilipalveluksen suorittaneiden käytettävyyttä muissa kuin
sotilaallisissa kriiseissä olisi komitean mielestä perusteltua kehittää. Naisille olisi syytä avata
myös mahdollisuus vapaaehtoiseen siviilipalvelukseen.

Asevelvollisuus on
kansallinen instituutio
Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) korostaa, että asevelvollisuus on kiinteä osa yhteiskuntaa. - Sitä voidaan hyvällä syyllä kuvailla kansalliseksi
instituutioksi. On tärkeää, että
asevelvollisuus nauttii laajaa
yhteiskunnallista tukea, totesi
puolustusministeri kun parlamentaarinen asevelvollisuuskomitea jätti mietintönsä.
Ilman lainsäädäntömuutoksia voidaan muun muassa kasvattaa palveluksensa aloittavien
määrää kehittämällä palveluskelpoisuusarviointia ja kartoittamalla uusia palvelustehtäviä.
Vapaaehtoisesti
palveluksen
suorittavien naisten lukumäärää voidaan lisätä kohdennetulla aktiivisella viestinnällä.
Palveluksen keskeyttäneiden
määrää voidaan puolustusmi-

nisterin mukaan pienentää kehittämällä palveluksensa aloittaville tehtävää ennakkokyselyä
ja valintajärjestelmää siten, että
tuetaan henkilöiden valikoitumista hänelle parhaiten soveltuvaan tehtävään. Tärkeää on
varusmiespalveluksen aikana
hankitun osaamisen hyödyntäminen myöhemmin opinnoissa, työelämässä ja reservissä.
Reserviläisen asemaa uudistuvassa paikallispuolustuksessa
kasvatetaan entistä merkittävämmäksi. Samalla selvitetään
mahdollisuudet reservin yläikärajan nostamiseen.

Vahvaa yhteistoimintaa
tarvitaan
Puolustusministeri haluaa painottaa, että monet kehittämistoimista ovat luonteeltaan vahvasti poikkihallinnollisia, joissa muilla hallinnonaloilla on
merkittävä rooli. Jatkotoimissa
on varmistuttava siitä, että kehittäminen tapahtuu vahvassa
yhteistoiminnassa tarvittavien tahojen kesken. Esimerkiksi
kutsuntojen kehittäminen komitean asettaman tavoitetilan
mukaiseksi tulee tehdä yhdessä
sosiaali- ja terveysministeriön,
opetus- ja kulttuuriministeriön
sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Näin puolustusministeri Antti Kaikkonen luotasi
asioita tuoreeltaan parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean jätettyä mietintönsä. - Kääritään hihat ja ryhdytään työhön
kun taustalla on vahva parlamentaarinen tahtotila, totesi
puolustuministeri.
Puolustusvoimat suhtautuu
myönteisesti kehitysideoihin,
mutta haluaa myös painottaa
sitä, että siviilipalvelus ei saa
muodostua varusmiespalveluksen kanssa kilpailevaksi järjestelmäksi. - Reserviin on tärkeää
kouluttaa jatkossakin riittävästi
asevelvollisia, kerrottiin Puolustusvoimista.
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Petroskoin valtauksesta 80 vuotta
Kenraaliluutnantti Erik Heinrichsin komentama Karjalan Armeija aloitti hyökkäyksen 10. heinäkuuta 1941. Joukot etenivät Laatokan pohjoispuolisia rantoja Syvärijoelle asti sekä keski-Aunuksessa läpi järvikapeikkojen harvojen teiden suunnissa, välillä laajoja erämaakoukkauksia tehden. Syyskuun puolivälissä joukot saavuttivat kovien
ja kuluttavien taistelujen jälkeen Säämäjärvi-Prääsä-Pyhäjärvi tasan noin 40 km Petroskoista länteen. Kesän helteet olivat muuttuneet syksyn sateiksi. Edessä oli vielä Petroskoin valtaus. Kenen joukot pääsivät sinne ensimmäisinä? Jälkeen päin moni otti siitä kunnian. Mutta miten kävi?
Pekka-Juhani Kuitto

Petroskoi saarrostettiin
Lännestä kohti Petroskoita
hyökkäsi kenraalimajuri Hägglundin VII Armeijakunta ja etelä-kaakosta Äänisjärven rantateitä kenraalimajuri Talvelan VI
Armeijakunnasta Osasto Lagus
(Jääkäriprikaati). Syyskuun 24.
päivänä suomalaisjoukot olivat
jo noin 30 km päässä kaupungista. Takana oli 2,5 kuukautta uuvuttavia taisteluita, toinen
toisensa perään.
Saarrostus Petroskoin ympärillä kiristyi. Samalla venäläisten vastarinta tiivistyi, kenttävarustettuja asemia oli ketjuina teiden suunnissa. Hägglundin VII Armeijakunta aloitti
hyökkäysvalmistelut Petroskoin
valtaamiseksi. Pohjoisimpana
hyökkäisi eversti Kaarlo Viljasen 4.D (JR 5, JR 25, JR 26),
Säämäjärven suunnasta tietä
itään Petroskoin pohjoispuolelle. Sen eteläpuolella eversti
Kaarlo ”Kylmä-Kalle” Heiskasen 11.D (JR 8, JR 29, JR 50),
hyökkäisi Prääsä-Petroskoi päätietä lännestä Vilgan kylän läpi
kaupungin pohjoisosiin. Teiden eteläpuolella oli laajat erämaa- ja suoalueet. Saadut kartat
olivat ylimalkaisia. Sinne suunnattiin eversti Paavo Paalun
1.D (JR 56, JR 60, Taisteluosasto Rönnquist). Divisioonasta JR
35 oli alistettu pari viikkoa aiemmin Ryhmä Oinoselle Säämäjärven pohjoispuolelle.
Paalun divisioona sai käskyn
hyökätä Matrossasta erämaiden
halki Jandrijärven ja Lohijärven
kautta koukaten lännestä kohti kaupunkia. Samaan aikaan
Osasto Lagus oli etenemässä
etelän suunnasta Petroskoihin.
Hyökkäykset alkoivat 26.9. aamulla.

Paalun hyökkäys läpi
erämaiden
Paalun
1.Divisioonalla
ja
18.9.1941 perustetulla Taisteluosasto Rönnquistillä oli avainrooli jatkossa. Taisteluosastoon
kuuluivat 1.D:sta ratsumestari
Lars Rönnquistin Kevyt Osasto 8 (miehet Eurasta ja Kiukaisista), 11.D:sta kapteeni Jukka
Sammalkorven Kevyt Osasto
10 (miehet Kinnulasta, Kivijärveltä ja Kannonkoskelta), pioneerikomppania ja tulenjohtue.
Divisioonan aloittaessa hyök-

käyksen Taisteluosasto Rönnquist oli edennyt Jandrijärvelle
ja karkoitti vihollisjoukot kylästä, mutta sai pian voimakkaan
vastaiskun niskaan. Osaston
perään lähetettiin JR 60, joka
löi vihollisen takaisin (JR 56 jäi
vielä armeijakunnan reserviksi
Matrossaan). JR 60:n komentajana oli 1.D:n operatiivisen
osaston päällikkö majuri Gösta Palkama, everstiluutnantti
Kaarle Karin ollessa sairaana.
Rykmentti jatkoi etenemistä halki metsien parakkikylien
alueille, joilta lähti puutavara-

kuljetuksiin rakennettu huonokuntoinen lankkutie (ns.
konnotie) koilliseen kohti kaupunkia. Myös I/JR 56 irrotettiin
Matrossasta hyökkäysjoukkoihin. I ja II/JR 60 lähtivät vyöryttämään vihollista konnotiellä, kun III/JR 60 ja Tst.Os.
Rönnquist hyökkäsivät itään
Lohijärvi-Petroskoi-tielle. Siellä törmättiin jälleen vihollisosastoihin. Taistelut kestivät iltapäivään 29.9., kunnes osa vihollisista antautui ja osa pakeni
metsiin.

Kartta: Ari Raunio-Juri Kilin, Jatkosodan hyökkäystaisteluja 1941, s. 275.
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Tst.Os. Rönnquist lähti kärkenä etenemään tietä, mutta
törmäsi illalla varustettuihin
kenttäasemiin Dennojejärven
alueella.
Samana iltana eversti Paalu
jakoi joukkonsa kahteen hyökkäysosastoon. Rintamalle palanneen everstiluutnantti Karin
johtama Osasto Kari (I ja II/JR
60) jatkoi hyökkäystä konnotiellä. Majuri Palkaman Osasto
Palkama (Tst.Os. Rönnquist ja
III/JR 60) etenisi eteläistä tietä kohti kaupunkia. I/JR 56 oli
hyökkäysreservinä.

Petroskoita kohti
Konnotiellä Osasto Kari työntyi
hitaasti kohti kaupungin pohjoispuolella olevaa Suolusmäen
aluetta. Vihollinen taisteli sitkeästi vastaan. Etelämpänä Tst.
Os. Rönnquistin onnistui aamulla edetä muutama sata metriä, kun taas oli kenttäasemat
vastassa. III/JR 60:n saarrostushyökkäys pakotti vihollisen vetäytymään, mutta eteneminen
pysähtyi päivän kuluessa laajan aukean reunaan. Edessä oli
bunkkerilinja. Rönnquist käski
luutnantti Anttilan komppanian (1.K/Kev.Os. 8) koukata sivulta vihollispuolustukseen.

Kevyt Osasto 8:n
sotapäiväkirjaa:
”30.9.1941 klo 15.30: Os. Palkama aloitti hyökkäyksen. Komppania Rantanen III/JR 60:stä,
jolle alistettiin krh-joukkue samasta pataljoonasta aloitti
saarrostavan hyökkäyksen. Klo
16.15: Komppania Rantasen si-

vustaiskun alkaessa vaikuttaa,
aloitti Tst.Os. Rönnquist hyökkäyksen
rintamasuunnassa.
Hyökkäys onnistui ja Os. Palkama pääsi noin 2 km:n päähän kaupungista. Edessä oli nyt
noin kilometrin levyinen aukeama, jonka itälaidassa vihollinen
oli varustetuissa asemissa. Klo
16.30: Kompp. Anttila sai käskyn jatkaa hyökkäystä vihollisen
selustaan. 1.10.1941 klo 1.30:
Luutnantti Anttila pyysi radioteitse evakuoivaa sairashuoltoa.
Klo 1.45: Luutnantti Anttila ilmoitti, että vihollinen oli irtautunut asemistaan”.

Häikäilemättömästi
kaupunkiin
Divisioonan käskyn mukaisesti majuri Palkama käski nyt
Rönnquistin suunnata Kev.Os.
8:n metsien kautta koukaten
vihollisen taakse tielle ja työntää partioita kaupunkiin. Käsky oli tunkeutua, olosuhteiden
mukaan,
häikäilemättömästi
kaupunkiin. Rönnquist asetti
luutnantti Valon vahvennetun
komppanian kärkeen (2.K/Kev.
Os 8). Hyökkäyskärkeen alistettiin myös Osasto Pihala (70
miestä I/JR 56:n ensimmäisestä
komppaniasta) ja 42.Rajajääkärikomppania.
Kärkijoukkojen perässä seuraisi Kev.Os. 10 ja majuri Kunto
Karmon III/JR 60. Palava Petroskoi oli näköetäisyydellä. Sinne ensimmäisenä pääsy himotti kaikkia. Myös Kevyt Osasto
10:n sotapäiväkirjan pitäjää.

Suomalaiset sotilaat tutkivat Leninin patsasta Petroskoissa lokakuun alussa 1941. SA-kuva.

Kevyt Osasto 10:n
sotapäiväkirjaa:
”1.10.1941 klo 2.45: Os. lähti
etenemään bunkkerien läpi, jotka nyt olivat tyhjät, kohti Petroskoita. Klo 4.30: Os. työntyi Petroskoihin kompp. Valo kärjessä,
jonka ratsumestari Rönnquist oli
siirtänyt kärkeen bunkkerilinjan
(tyhjän) kohdalla, jotta kaikki
kunnia tulisi hänelle”.

Kunniaa ei ajateltu

Keskisuomalaisten Jalkaväkirykmentti 50:n komentaja majuri
Martti Aho toteaa Klim Vorošilov -vaunun tuhon Jessoilassa syyskuun alussa. SA-kuva.

Rönnquist kritisoi myöhemmin
kirjeessä asiakirjan sanamuotoa: ”Kukaan ei tässä vaiheessa ajatellut ´kunniaa´, vaan tilanne oli se, että olin lähettänyt
komppania Anttilan suorittamaan saartoliikettä oikealta ja
se laukaisi neuvostoliittolaisen
puolustuksen.
Ohittaessaan lepoon ja ruokailuun siirtyneen, kovin väsyneen
komppania Anttilan, luutnant-

ti Antti Anttila luovutti mukanaan kuljettamansa Suomen lipun luutnantti Mauri Valolle kehottaen tätä huolehtimaan sen
nostamisesta. Lipunnostajana
toimi Uhtualla syntynyt ja sieltä Suomeen aikoinaan paennut
korpraali Ville Niemi, jolla oli
vanhoja kalavelkoja synnyinseutunsa kommunisteille. Häntä
avusti myöhemmin sankarikuoleman kohdannut vänrikki Segercrantz”.

Uudelleen Kevyt Osasto
8:n sotapäiväkirjaa:
”Klo 2.00: Käsky Tst.Os. Rönnquistille jatkaa heti hyökkäystä tavoitteena Petroskoi. Vahv.
kompp. Valo (2.K/Kev.Os. 8) etenee kärkikomppaniana. Useita
pieniä vihollisosastoja tavattiin
vielä metsässä harhailemassa. Ne joko tuhottiin tai otettiin
vangiksi. Klo 4.00: Os. Palkama
sivuutti kompp. Anttilan, joka
oli lepäämässä valtaamissaan
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Suomalaiset joukot saapuvat Petroskoin ratapihalle aamuhämärässä 1.10.1941. SA-kuva.
vihollisen asemissa. Osasto Palkama (Kev.Os. 8) eteni kuin riemusaatossa pitkin tietä marssien
ja kahden komppanian haravoidessa tien kumpaakin puolta.
Pitkä vankijono seurasi osastoa
kantaen kk:eitä, pst.kiv:eitä ja
sotasaaliiksi saatuja krh:n ja pst.
tykin ammuksia. Nouseva aurinko toi juhlantuntua tuohon
usvaiseen lokakuun aamuun,
joka oli voiton aamu. Jokainen
mies tunsi tuon päivän historiallisen merkityksen. Taisteluhalu
oli pettämätön. Klo 4.30: Kärkikomppania ilmoitti ylittäneensä
rautatien ja tunkeutuneensa pitkin Lososiinankatua kaupunkiin
vastarintaa kohtaamatta. Komentaja antoi heti käskyn kärkikomppanialle varmistaa heti
Lohijoen sillat. Klo 5.10: Suomen tasavallan lippu kohotettiin
Sarasiinankadun varrella olevan
huomattavalla paikalla sijaitsevan rakennuksen lippusalkoon.
Hetkistä myöhemmin ilmoitettiin, että Os. Lagus oli juuri
miehittämässä kaupungin eteläosaa. Matrossa-Petroskoi tien
suunnassa taas oli 11.D tunkeutumassa kaupunkiin. Pohjoisemman Konno-Deremjaja
Dasaagan suunnassa oli patalj.
Riikilä (II/JR 60) tunkeutunut
kaupunkiin”.

Majuri Palkama
puistonpenkillä
Etujoukkojensa mukana edennyt majuri Palkama sai jo aamulla puoli viiden aikaan viestiyhteyden 1.D:n komentaja
Paaluun. ”Istun kaupungin puistonpenkillä. Joukot haravoivat
kaupunkia”.
Myös majuri Erik Oksasen I/
JR 56:sta sen 1.K:sta eli ”Eurajo-
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en komppaniasta” oli 70 miestä
luutnantti Olavi Pihalan johdolla liitetty Osasto Palkamaan.
Osasto Pihala eteni Kevyt Osasto 8:n mukana kärkenä Petroskoihin. ”1.10.1941: 1.K oli luutnantti Pihalan johtamana saapunut kaupungin laitaan ja yön
aikana klo 5.15 eteni kompp.
kaupunkia kohti saapuen klo
6.25 rautatieylikäytävälle. Saamansa käskyn mukaan kompp.
puhdisti Lososinan rantakadun
ja Gogolin kadun seudut, varmistaen sitten joen ylimenokohdat kaistallaan. Myöhemmin
päivällä komppania sai käskyn
ottaa yhteyden etelästä tuleviin
Laguksen joukkoihin. Tällöin
komppania joutui useaan otteeseen kosketukseen vihollisen
kanssa, tavaten mm. n. 200 miehisen vetäytyvän vihollisosaston. Vielä aamupäivän aikana
komppania sai yhteyden Laguksen joukkoihin”.

Yhteys Laguksen
miehiin
Luutnantti Pihalan komppania eteni Äänisjärven rantaan.
Pääosa siitä jäi vartioimaan ylimenopaikkoja ja tarkastamaan
taloja (mm. Puna-armeijan talo
ja koulu), kun majuri Palkaman
käskystä luutnantti Pihala lähti
10 miehen kanssa etenemään
kohti kaupungin kaakkoislaitaa. Kusmininkadulla törmättiin ja avattiin tuli vetäytyvää
vihollisjoukkoa kohden ja Onegan tehtaiden luona ammuttiin
neljä venäläissotilasta. Pihala
sai lopulta kaupungin laidalla olevalla kukkulalla yhteyden
Laguksen miehiin, jotka olivat
kovasti hämmästyksissään luullen ensimmäisinä saapuneensa
kaupunkiin. Pihala palasi teke-
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mään tilanneilmoitusta majuri
Palkamalle ja majuri Karmolle.
Majuri Karmon pataljoona
III/JR 60 oli saanut 30.9. klo
22.30 ryhmittymispaikalleen
käskyn hyökätä Tst.Os. Rönnquistin perässä seuraavana aamuna kaupunkiin. ”1.10.1941:
Klo 5.15 lähti pataljoona marssille Petroskoihin. Suurempaa
vastarintaa ei pataljoona tavannut. Ainoastaan pienempiä
hajallisia joukkoja molemmin
puolin tietä. Järkyttyneet bolsheviikit antautuivat kaupungin
laidoilla. Klo 7.00 saavutti pataljoonan alkupää kaupungin
keskustan, Lokakuun vallankumouksen torin ja Leninin patsaan”.

tietä Äänislinnan nimen saaneesta Petroskoista pohjoiseen.

Mitkä joukot
siis Petroskoihin
ensimmäisinä?

Petroskoin kaupungin keskusaukiolla Leninin patsas
poistettiin jalustalta, tilalle nostettiin Talvisodan Summassa
venäläisten suomalaisilta sotasaaliiksi saama japanilaisvalmisteinen haupitsi 150H14.
Petroskoin valtaus oli osa sotatoimia ja tavoitteita. Eversti
Paalun miehet hyökkäsivät ensimmäisinä kaupunkiin, mutta
kiistämättä Paavo Talvelan Armeijakunta ja sen Laguksen jääkärijoukot sekä Kaarlo Heiskasen 11. Divisioona olivat olleet
ykköskärkinä Laatokan Karjalan ja Aunuksen hyökkäystoimissa.

Petroskoita kohti hyökänneiden
joukkoyksikköjen sotapäiväkirjoja, taistelukertomuksia ja tutkimuksia ristiin vertailemalla
ensimmäisinä kantakaupungin alueelle saapuivat 1.Divisioonan joukot. Ja niistä ensimmäisinä aamuvarhain Kevyt
Osasto 8:n Euran ja Kiukaisten
miehet sekä I/JR 56:n eurajokilaiskomppania.
Vain hieman myöhemmin
Osasto Laguksen jääkärit tunkeutuivat eteläisiin kaupunginosiin. Myös 1.D:sta III/JR 60:n
mynämäkeläiset ja yläneläiset
sekä Kevyt Osasto 10:n pohjoisen Keski-Suomen miehet saapuivat kantakaupunkiin pian
Osasto Palkaman etujoukkojen jäljessä. Samaan aikaan I/JR
60:n Tampereen seudun ja II/
JR 60:n Kurun, Virtain ja Tyrvään miehet hyökkäsivät Suolusmäkeen kaupungin pohjoispuolelle, ja vallattuaan alueen
kääntyivät luoteesta kohti kantakaupunkia ja saivat noin kello
9.30 yhteyden Osasto Palkaman
joukkoihin. Heiskasen 11.D:n
joukot hyökkäsivät ja valtasivat
samaan aikaan Petroskoin pohjoispuolella olevan Solomannin
alueen.

Paavo Paalun
1.Divisioona kohti
pohjoista
Muut joukot pitivät kaupungin valtausparaatia 12.10., kun
1.Divisioonan miehet olivat jo
lähteneet aukomaan taistellen

Komentajia palkittiin
1.Divisioonan komentaja Paavo Paalu ei osallistunut valtausparaatiin, vaikkakin hänet
ylennettiin heti Petroskoin valtauksen jälkeen 3.10.1941 kenraalimajuriksi. Samana päivänä
Karjalan Armeijan komentaja
Erik Heinrichs ylennettiin jalkaväenkenraaliksi. Neljä päivää myöhemmin eversti Kaarlo
Heiskanen nimitettiin Mannerheim-ristin ritariksi.

Leninin patsas syrjään

Artikkelin kirjoittaja
Pekka-Juhani Kuitto on
metsätalousneuvos ja
sotakirjailija.
Artikkelin taustalähteitä:
Joukkoyksikköjen sotapäiväkirjoja ja taistelukertomuksia.
Jatkosodan historia 3. Sotatieteen laitos (1991).
Arvo Ojala: Paalun poikien taistelujen tie (1974).
Ari Raunio ja Juri Kilin: Jatkosodan hyökkäystaisteluja 1941
(2007).
Kimmo Sorko: Velun korpisota. Kevyt Osasto 10 1941-1942
(2014).
Kaino Tuokko: JR 56 1941-1944
(1989).
Kaino Tuokko: JR 60 1941-1944
(1991).
Kaino Tuokko: 1.Divisioona sodassa 1941-1944 (1995).

Sotamies Emil Pasanen
Sepän alasimelta Marskin ritariksi
Päätoimittaja
Tapio Paappanen
Emil Pasanen oli harvasanainen, karaistunut ja esimerkillinen soturi, joka joukkueenjohtajansa mukaan oli aina ensimmäisenä vapaaehtoisena valmis
lähtemään partioihin. Viitasaarelta sotaan lähdettäessä hän
sai aseekseen Suomi-konepistoolin, jota ei ollut aiemmin
nähnyt, kun ei ollut kuulunut
kotipitäjänsä suojeluskuntaan.
- Pianhan tuohon perehtyy, oli
Pasanen todennut.

Suvilahti
Karjalan Armeija oli aloittanut hyökkäyksensä 10.7.1941.
Pasasen paikka oli Jalkaväkirykmentti 50:ssä (JR 50) ja se
puolestaan oli osa eversti Kaarlo Heiskasen 11. Divisioonaa
(11.D). Elokuussa 1941 suomalaiset joutuivat auttamaan saksalaisia, jotka olivat juuttuneet
Suvilahden ja Suojärven länsipuolella sijaitsevaan korpeen.
JR 50 oli ratkaisevassa roolissa puhdistettaessa Suvilahden
aluetta vihollisesta. Taistelussa
21.8.1941 Emil Pasanen tuhosi
konepistoolillaan kymmeniä vihollisia näiden juostessa taloista
ulos suorasuuntaustykin vaikutuksesta.

Jessoila
Noin viikko Suvilahden taistelun jälkeen 27.8.1941 vänrikki

Hietaniemi kyseli vapaaehtoisia partioon. Kolme halukasta
konepistoolimiestä lähti matkaan ja alussa ei kohdattu vastustusta. Partio saapui rautatien
ja maantien risteykseen pienehkölle sillanpääkukkulalle.
Kukkulan etupuolella oli asemiin naamioitunutta vihollista.
Syntyi tulitaistelu, jossa kaksi
partion jäsentä kaatui ja Pasanen haavoittui lievästi sormeen.
Hän sitoi haavan ja jatkoi yksin
taistelua kukkulasta ja piti sen
hallussaan niin kauan, kunnes
omia apujoukkoja saatiin paikalle. Rytäkässä Pasasen repun
sisältö meni säpäleiksi, mutta
muita vahinkoja ei sattunut.

Prääsä ja Matrossa
Joukkue, johon Pasanen kuului, oli ryhmittymässä asemiin
Prääsästä ja Matrossaan johtavan tien molemmin puolin.
Tehtävänä oli katkaista Prääsästä perääntyviltä vihollisilta
tie. Taistelun ratkaisukohdassa
8.9.1941 Pasanen esti konepistoolillaan yksin 200-miehisen
vihollisen tunkeutumisen tilapäiseen puolustusasemaan.
Hän vaikutti ratkaisevasti vihollisen hyökkäyksen epäonnistumiseen. Vihollinen yritti ryhmittyä uudestaan, mutta
huomasi yrityksen toivottomaksi ja joukko antautui.
Suomalaiset jatkoivat etenemistään Matrossaan, jossa Emil

Suvilahti heinäkuussa 1941.
Rautatien yli venäläisten rakentama portti.

Pasanen haavoittui, joutui joukkosidontapaikan (JSp) kautta
kenttäsairaalaan ja edelleen sotasairaalaan. Kaiken tämän jälkeen Pasanen on todennut tehneensä vain velvollisuutensa.

Ritarinimitys
JR 50:n komentaja majuri Martti Aho laati Emil Pasasesta esityksen, että hänelle myönnettäisiin vapaudenristin 2 lk:n
Mannerheim-risti.
Perusteluina Aho käytti kol-

mea edellä kuvattua taistelutapahtumaa.
Ylipäällikkö
Mannerheim nimitti Pasasen
26.9.1941 Mannerheim-ristin
ritariksi numerolla 14. Sotamies Emil Pasanen ylennettiin
alikersantiksi 4.6.1968.
Lähteet:
Kun kutsu kuului: Viitasaaren
veteraanimatrikkeli
Fagerlund-Laamanen:
Mannerheim-ristin ritarit,
miehet ja aseet, 2004

Jessoila 25.8.1941. Majuri Martti Aho kuulustelee niiniseen suojapukuun pukeutunutta venäläistä vankia.
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Korpilahden Reserviläiset ry 60 vuotta

Korpilahden suojeluskunta talviharjoituksessa Tähtiniemessä 1922. Mukana mm. tykki ja konekivääri.
Perttu Hietanen
Korpilahdella, kuten monella muullakin paikkakunnalla ulottuvat reserviläistoiminnan juuret 1920- ja 1930-lukujen Suojeluskunta toimintaan.
Korpilahdella oli tuolloin useita
Suojeluskuntien kyläosastoja ja
Suojeluskuntatalojakin oli rakennettu 30-luvulla kolme eri
puolille pitäjää. Nykymuotoinen reserviläisten yhdistystoiminta aktivoitui valtakunnallisesti 1950-60 -lukujen vaihteessa. Tuolloin muutaman vuoden
aikana perustettiin Keski-Suomeenkin pääosa aliupseeriyhdistyksistä.

Perustava kokous
Korpilahden seudun reservinaliupseerien perustava kokous
järjestettiin Riikankulman kahvilassa 30.3.1960. Kokouksessa
hyväksyttiin yhdistyksen säännöt sekä päätettiin toiminnan
aloittamisesta. Sisäasiainministeriön lupa saatiin 22.4.1960.
Kesti kuitenkin reilun vuoden
ennen kuin yhdistys merkittiin
yhdistysrekisteriin 21.7.1961.
Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin sotaveteraani vääpeli Aarne Schwartz, joka oli
toiminut jatkosodassa panssa-
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rintorjuntajoukkueen johtajana. Perustavassa kokouksessa
oli läsnä myös Jussi Punamäki,
joka oli toiminut Korpilahden
Suojeluskunnan
päällikkönä
neljäntoista vuoden ajan. Punamäki toimi reserviläisten ensimmäisenä tilintarkastajana.

Reserviupseerit
perustettiin samaan
aikaan
Samaan aikaan aliupseerien
kanssa perustettiin myös Korpilahden reserviupseerikerho.
Kymmenkunta Korpilahtelaista reservin upseeria järjestivät
perustamiskokouksen samana vuonna ja yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin syksyllä
1961 muutama kuukausi aliupseerien jälkeen.

kallinen metsästysseura Korpilahden erämiehet. Rata avattiin
käyttöön vuonna 1968. Ampumatoiminta oli alusta alkaen vilkasta ja on sitä edelleen.
70-luvulla Korpilahdella järjestettiin reservipiirien ampumahiihtokilpailuita, monet pirinmestaruus viestit käytiin Nelospirtin ja Tähtiniemen maastoissa. Vuonna 1981 molemmat
yhdistykset viettivät 20-vuotisjuhliaan asiaan kuuluvin juhlallisuuksin.

Toiminta elvytetään
2000 -luvun alussa
Vuosituhannen vaihdetta kohti
mentäessä toiminta pikkuhiljaa
hiipui, mutta liekki paloi kuitenkin. Molempien yhdistysten
toiminta oli vähäistä keskittyen
lähinnä satunnaisiin kunniavartiointeihin ja ammuntaan.
Jäsenmäärät olivat tässä vaiheessa supistuneet noin kymmeneen jäseneen yhdistystä
kohti. Vuonna 1999 järjesti upseerikerhon perustajajäsen Yrjö
Ratia kokouksen, jossa toimin-

Yhdessä tehden
ampumarata
Vihtakankaalle
Alusta alkaen yhdistykset olivat veljeksiä keskenään. Kaikki
toiminta tehtiin yhdessä. Perustettiin mm. ampumarata
Vihtakankaalle, johon saatiin
kolmanneksi osakkaaksi pai-
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Suojeluskunta saapuu kirkosta 8.5.1932.

Korpilahden Reserviläiset ry 60 vuotta
ta oli tarkoitus aktivoida uudelleen. Näin tapahtuikin, puuhamieheksi valittiin Matti Hyvärinen, jonka tarmokkaalla toiminnalla
reserviläistoiminta
Korpilahdella lähti elpymään.
Hyvärisen toimesta elvytettiin ammunta-, harjoitus- sekä
myös seppeleenlasku ja kunniavartio perinne.
Kun samaan aikaan sovellettu
reserviläisammunta SRA nousi
suosituksi harrastukseksi, lähti
reserviläistoiminnan volyymi
nousuun. Yhdistysten jäsenmäärät kasvoivat SRA:n myötä
koko 2000-luvun ensimmäisen
vuosikymmenen. Ammunta on
edelleenkin yhdistyksen tärkein
toimintamuoto ja jäsenistössä
on runsaasti aktiivisia ammunnan harrastajia sekä myös valtakunnallisen ja jopa kansainvä-

lisen tason ampujia. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Jarkko
Laukia on Practical ammunnan
kolminkertainen
Maailmanmestari sekä MM-mitalisti.

Yhdistyksen lippu naulattiin ja siunattiin 27.11.

Reserviupseeriyhdistys
siirtyi historiaan
Reserviläistoiminta Korpilahdella siirtyi kokonaisuudessaan
Korpilahden reserviläisille elokuussa 2020, jolloin upseeriyhdistys siirtyi historiaan. Kahden
yhdistyksen aika reserviläistoiminnassa kesti 59 vuotta. Veljesyhdistykseltä saatiin lahjoituksena kalustoa, osasto Sisun
muistomerkki Tähtiniemessä
sekä mm. diplomi-insinööri
Veikko Jaatisen lahjoittama sota-aikainen ahkio.

Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Kari Salminen on juuri lyönyt
naulan Korpilahden Reserviläiset ry:n lipputankoon.

Vuoden 2021 malliyhdistys

Lipun vihki pastori Miina Karasti. Lippua kannatteli Juha Väisänen.
60-vuotisjuhlan 27.11.2021 kuvat: Juha Hyvärinen.

Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola kiinnitti malliyhdistysnauhan yhdistyksen lippuun. Lippua kannatteli Juha Väisänen.
Kuva: Antti Pynttäri
Reserviläisliiton liittokokouksessa 20.11.2021 Korpilahden
reserviläiset otti vastaan Reserviläisliiton malliyhdistys tunnustuksen. Se on tunnustus toiminnasta, joka on ollut mallikasta Reserviläisliiton asettamien tavoitteiden näkökulmasta.
Tunnustuksen
kriteereinä
ovat mm. jäsenkasvu viimeisen viiden vuoden ajalta, Reserviläisliiton lanseeraamien
valtakunnallisten tapahtumien
järjestäminen (mm. ampumataitopäivä ja Joulutulet tapahtuma) sekä liiton uuden verk-

kosivupohjan hyödyntäminen
tapahtumien ilmoittamisessa
ja raportoinnissa liitolle. Korpilahden reserviläisten toiminta täytti kaikki edellä mainitut
kriteerit.
Erityisesti jäsenkasvu on ollut vahvaa, viidessä vuodessa yhdistyksen jäsenmäärä on
kaksinkertaistunut reiluun sataan jäseneen. Edellä mainittujen lisäksi yhdistys on järjestänyt ja osallistunut aktiivisesti
marssi- ja jotostapahtumiin.

Kunniamerkkejä ansioista jaettiin 27.11.

Reserviläisliiton pronssinen ansiomitali Daniel Edwards (oik.).
Maanpuolustusmitali: Perttu Hietanen (vas.), Jere Luostarinen ja
Jarkko Nurminen.
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Pihtiputaan Reservin Aliupseerit ry 60 v

Harri Back, Matti Kinnunen, Markku Niemelä
Tänä vuonna Pihtiputaan Reservinaliupseerit
juhlistavat
60-vuotista taivaltaan. Perustava kokous pidettiin Jukolassa
15.10.1961. Paikalla oli 17 aliupseeria ja piirin toiminnanohjaaja everstiluutnantti K.T. Helasterä. Ensimmäinen puheenjohtaja oli Matti Pärnänen.

Kilpailtiin aktiivisesti
Yhdistyksen alkuvuodet olivat
aktiivista kilpailutoimintaa kuten ammuntaa, suunnistusta,
lentopalloa, hiihtoa jne. Todettakoon, että yhdistys voitti upseerit muissa lajeissa paitsi lentopallossa!

Monipuolista
varainhankintaa
Varainhankintaa tehtiin alkuvuosina mm. raivaustalkoissa, metsänraivauksissa, valu,-ja
maalaustalkoissa. Viime vuosina varainhankinta on keskittynyt liikenteenohjaukseen, järjestyksenvalvontaan. Seurakunnan kanssa teemme yhteistyötä
vainajien hautaankantamisessa.

Perinteitä
Yhdistyksemme osallistuu kirkkopyhinä ja itsenäisyyspäivänä
veteraanijärjestöjen
lippujen
kantamiseen ja seppeleen laskuun. Kunniavartio on myös
sankarihaudoilla.
Retkiä ja tutustumiskäyntejä on tehty mm. Luonetjärvelle, Keuruun varuskuntaan, Tikkakoskelle, Lapin Lennostoon,
Haapajärven
Asevarikolle,
Raatteen tielle. Viime vuosina
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on tehty retkiä kotikuntamme
eri kyliin ja tutustuttu niiden
historiaan.
Yhdistyksellemme
saatiin
oma viiri 1981. Viirin suunnitteli Heimo Kupsu. Oman lipun
naulaus tapahtui 5.12.2015 Jukolassa.

Yhdistyksen lipun naulaus 5.12.2015. Harri Back lyö 21. naulan.

Jäsenkehityksestä ja
toiminnasta
Yhdistys on ollut aktiivinen jäsenhankinnassa ja voittanut
mm. valtakunnallisen jäsenhankintakilpailun 1976. Enimmillään jäseniä on ollut 121
vuonna 1971. Tällä hetkellä jäseniä on 72. Kannatusjäseninä
on 12 naista.
Yhdistyksemme on valittu
Keski-Suomen piirin vuoden
yhdistykseksi 2014 ja 2017.
Erilaiset kerhoillat ja luennot
ovat kuuluneet yhdistyksemme toimintaan koko toiminnan
ajan.

Veteraanien
avustaminen
Sotiemme veteraanien muiston kunnioittaminen on yksi
yhdistyksemme tärkeimmistä
tehtävistä. Olemme osallistuneet mm. veteraanikeräyksiin
ja avustaneet paikkakunnan veteraaneja.
Yhdistyksemme on ollut aktiivinen mm. JP 7:n muistolaatan hankinnassa. Laatta kiinnitettiin juhlallisin menoin sotaan lähteneiden muistokiveen
17.6.2017
Toimintavuoden
kruunaa
aina legendaarisen maineen
omaava pikkujoulujuhla!
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Lipun siunasi seurakuntapastori Erkki Lavanti 5.12.2015.

Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku ja lippulinna.

Pihtiputaan Reservin Aliupseerit ry 60 v
Päätoimittaja
Tapio Paappanen

60-vuotisjuhla pidettiin 11.12.
Juhla alkoi Pihtiputaan seurakuntakeskus Sallilassa juhlavalla Finlandia-hymnillä, jonka
esitti Helena Lehmuskero säestäjänään Juha Hämäläinen.
Yhdistyksen historiikki kertoi monipuolisesta toiminnasta, joka on myös huomioitu
piiritasolla valitsemalla Pihtiputaan Reservin aliupseerit ry
kaksi kertaa vuoden yhdistykseksi. Keski-Suomen alueellinenn maapuolustusjuhal oin
ollut Pihtiputaalla vuosina 1994
ja 2004.

Juhlapuhujana
everstiluutnantti Yrjö
Lehtonen
Keski-Suomen aluetoimiston
päällikkö evl Yrjö Lehtonen käsitteli puheessaan varsin seikkaperäisesti syyskuussa julkaistua
puolustuselontekoa. - Puolustuksemme perustana ovat edelleen tutut strategiset valinnat:
Suomi pitää huolta uskottavasta kansallisesta puolustuksestaan ja sen riittävästä resurssoinnista. Siitä huolimatta, että
Suomea puolustetaan maalla,
merellä, ilmassa ja avaruudessa
säilyvät asevelvollisuus, koulutettu reservi, koko maan puolustaminen ja korkea maanpuolustustahto ovat Suomen puolustuksen perustana jatkossakin, totesi Lehtonen.

Laajalainen
vaikuttaminen
Laaja-alainen vaikuttaminen
on uusi termi. Se on suunnitelmallista, siinä yhdistellään
eri keinoja, ja se on usein pitkäkestoista, jopa kuukausien
mittaista. Vastustajan toimintatavoista johtuen vaikuttamista
voi olla vaikea tunnistaa, ja siinä hyödynnetään yhteiskunnan
haavoittuvuuksia jo normaalioloissa. Suomen puolustuksen
kannalta laaja-alaisessa vaikuttamisessa korostuvat sotilaallinen painostaminen ja voimankäyttö.
- Puolustusvoimat varautuu
laaja-alaiseen vaikuttamiseen
yhdessä muiden toimijoiden
kanssa osana kehittyvää kokonaisturvallisuuden mallia. Laaja-alaisen vaikuttamisen torjunnassa nähdään tärkeäksi,
että kaikki toimijat kykenevät
vastaamaan tehtävistään lainsäädännön ja kokonaisturvallisuuden periaatteiden mukaisesti. Tämä edellyttää muun
muassa tiivistä viranomaisyhteistyötä, jota myös täällä Keski-Suomessa harjoitellaan vuosittaisissa paikallispuolustusharjoituksissa. Niin myös ensi
maaliskuussa, kertoi aluetoimiston päällikkö puheessaan.
Juhlan lopuksi jaettiin Reserviläisliiton ja yhdistyksen huomionosoitukset yhdistykselle ja
ansioituneille jäsenille.

Huomionosoitukset.
Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Minna Nenonen (2. vas.) luovutti
yhdistykselle liiton mitalin. Yhdistyksen kunniajäseneksi kutsuttiin
Reino Toivanen (3. vas.). Reserviläisliiton hopeinen ansiomitali Tuomo Jääskeläiselle (oik.) ja pronssinen ansiomitali Markku Paanaselle (2. oik.) ja Antero Halmetojalle.
Keski-Suomen reserviläispiirin puheenjohtaja Perttu Hietanen
luovutti piirin standaarin samoin kuin Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö evl Yrjö Lehtonen aluetoimiston standaarin juhlivalle
yhdistykselle.

JATKOSOTA -NÄYTTELY
RINTAMA-ASEITA, KENTTÄPOSTIA, PUUKKOJA JA PUHDETÖITÄ SEKÄ
HIILITAIDETTA.

Esko Malkamäki - monipuolinen urheilumies
Matti ja Juha
Hyvärinen

Yksi Reserviläisliiton kultaisen ansiomitalin saajista oli Tikkakosken Reserviläiset
ry:n aktiivi, Lapualla vuonna 1933 syntynyt sotilaspoika, sotilasmestari evp Esko
Malkamäki. Esko on kilpaillut aktiivisesti koko ikänsä eri reserviläislajeissa kuten
hiihdossa, suunnistuksessa ja yhdistelmälajeissa, joissa ammunta ja liike yhdistyvät.
Hän on harrastanut kilpaurheilua 80 vuotta. Palkintopokaaleita on kotona 14 hyllymetriä. Hän sai vuonna 1952 Lapuan parhaan mieshiihtäjän tittelin ja jäi eläkkeelle
1970-luvun lopulla puolustusvoimien palveluksesta.

NÄYTTELY AVOINNA: LA 29.1.2022 09-18 JA SU 30.1.2022 09-17
AHJONSALI, TALVIALANTIE 1, JÄMSÄ
ILMAINEN SISÄÄNPÄÄSY!

TERVETULOA!

NÄYTTELYN JÄRJESTÄJINÄ:
JÄMSÄN SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY, JÄMSÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY,
KESKI-SUOMEN ASEHISTORIALLINEN SEURA RY JA JÄMSÄN SEUDUN KERÄILIJÄT RY,

Jämsän lukion oppilaat tutustuvat näyttelyyn perjantaina
28.1.2022, jolloin heille luennoidaan Suomen sodista 1939-1944.
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Toimintakyvyn säilyttäminen
suorituskyvyn ytimessä
Ilmasotakoulun johtaja
Eversti Henrik Elo
Kuva:
Ilmasotakoulu/Laura Kaipainen
Seurasimme jo tammikuusta
2020 alkaen epidemian laajenemista Aasiasta kohti Eurooppaa
ja sen muuttumista pandemiaksi. Helmikuun aikana päivitimme tartuntatautiepidemian varalta tehdyt varautumissuunnitelmamme. Suunnitelmia ryhdyttiin soveltamaan käytäntöön
osittain heti viime vuoden maaliskuun alusta alkaen.
Koronapandemian vastaiset
rajoitustoimet käskettiin ottaa
käyttöön koko puolustusvoimissa poikkeusolojen toteamista edeltävänä viikonloppuna.
Ratkaisevin ohjaus puolustusvoimien toiminnalle pandemian osalta saatiin 16.3.2020, kun
Suomen todettiin olevan poikkeusoloissa.
Valtioneuvosto
linjasi, että ”Puolustusvoimat
turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia
valmistaudutaan tukemaan
tarpeen mukaan”. Ilmasotakoulun COVID-19 -rajoitukset
perustuvat edelleen samaan linjaukseen.

Suorituskyvystä
ja koulutuksesta
tinkimättä
Hallituksen linjaus tarkoitti Ilmasotakoululle
käytännössä
sitä, että varusmiesten, reserviläisten ja henkilökunnan kouluttamisen täytyi jatkua keskeytyksettä. Samalla oli turvattava
Ilmasotakoulun sotilaallinen
suorituskyky.
Kyetäksemme
jatkamaan koulutusta ja turvataksemme suorituskykymme,
asetimme keskeiseksi tavoitteeksemme turvata kaikin tavoin varusmiesten, reserviläisten ja henkilökunnan terveys
ja toimintakyky. Käytännössä
tämä tarkoitti sitä, että Ilmasotakoulun oli pyrittävä estämään
COVID-19-viruksen pääsy va-
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Taistelijan koulutus maasto-olosuhteissa on sotilaskoulutuksen ydintä.
Koulutus on jatkunut keskeytyksettä.
ruskuntaan ja varmistettava,
että mahdolliset tartunnat eivät
pääsisi leviämään joukko-osaston sisällä. Samalla pyrimme
varmistamaan, että mikäli tartunnat kuitenkin kaikista varotoimista huolimatta leimahtaisivat joukko-osastossa, emme
päästäisi jatkotartuntoja leviämään ympäröivään yhteiskuntaan, tai palveluksessa olevien
perheenjäseniin.

Arki muuttui kokonaan
Maaliskuussa 2020 käyttöön
otetut rajoitustoimet muuttivat
arkemme kokonaan. Varuskunta-alueelle ei päästetty ulkopuolisia toimijoita kuin poikkeustapauksissa ja yhteiskäyttötilat
suljettiin. Varusmieskoulutuksessa otettiin käyttöön Pääesikunnan käskemä 2+2+2 -rotaatio, jossa neljän viikon palvelusjaksoa seurasi kaksi lomaviikkoa. Varusmiehet jaettiin jaksottelun lisäksi useisiin pienempiin kohortteihin, jotka eivät ol-
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leet toistensa kanssa tekemisissä. Kaikista tiukimpien rajoitusten aikana ruoka jaettiin 17 eri
pisteeseen. Iltalomat jouduttiin
perumaan ja sotilaskoti sulkemaan. Kertomansa mukaan varusmiehiä pitkästyttää edelleen
erityisolosuhteiden rajoitukset. Tästäkin huolimatta heidän
palautteensa Ilmasotakoulussa
annetusta koulutuksesta on ollut erittäin positiivista. Nyt joulukuussa kotiutuvan ikäluokan
palautteessa korostettiin kouluttajien laatua ja ammattitaitoa
ja he ovat ylpeitä siitä, että ovat
päässeet Tikkakoskelle.

Etätyö hiljensi käytävät
Myös Ilmasotakoulun henkilökunta jaettiin kohortteihin,
jotka toimivat fyysisesti eri tiloissa ja vuorottelivat etä- ja
lähityöjaksoissa. Henkilöstön
siirtyminen etätöihin hiljensi
esikuntamme käytävät. Käytäville ilmestyi kohortit erottavia
muovisulkuja. Osa henkilöstös-

tä siirtyi työskentelemään kontteihin. Mittavat järjestelyt toteutettiin nopealla aikataululla
ja käytössä olevia tiloja innovatiivisesti hyödyntäen.
Puolustusvoimallisten ja koko
koulua koskevien varotoimenpiteiden lisäksi kaikkien joukkoyksiköiden päälliköille annettiin tehtäväksi varmistaa
parhaalla tavalla heidän omien
työntekijöidensä
työturvallisuus ja tehtävän jatkuvuus juuri niissä toimitiloissa ja olosuhteissa, joissa he päivittäin
työskentelevät. Tämä sitoutti
esimiesten lisäksi myös koko
henkilökunnan parhaiden ratkaisujen tuottamiseen ja niiden
noudattamiseen.

Oppimateriaalit
muokattiin verkon yli
Koulutuksessa otettiin käyttöön
hybridimalli, jossa hyödynnettiin etäyhteyksiä ja koulutustilanteet hajautettiin useisiin eri
tiloihin. Samassa yhteydessä

oppimateriaalit muokattiin ja
päivitettiin sellaiseksi, että ne
soveltuivat myös verkon yli pidettäviksi. Tulosta voikin kutsua pienimuotoiseksi koulutusuudistukseksi. Verkko-opetusta ei rajoitettu ainoastaan
Ilmasotakoulussa opiskeleviin.
Osa kursseista avattiin koko ilmavoimien henkilöstölle. Näin
myös henkilöstö muista Ilmavoimien joukko-osastoista pääsi päivittämään ammattitaitoaan oman työnsä ohessa.

Kertausharjoitukset
ovat jatkuneet
Myös kertausharjoituksia on
kyetty jatkamaan turvallisesti.
Harjoituksiin saapuville lähetetään etukäteen ohjaus, jonka mukaisesti joukko-osastoon
ei voi tulla oireisena. Heidät
haastatellaan heti alueelle saavuttaessa ja harjoitus keskeytyy
henkilön osalta pienimmistäkin oireista. Näin on minimoitu
harjoitustoiminnasta aiheutuva riski kaikille osallistujille ja
kyetty ylläpitämään sotilaallista
suorituskykyämme myös pandemian aikana.

Yhteistyön rajoituksia
ja uusia ratkaisuja
Joukko-osaston koronarajoitukset näkyvät monin eri tavoin
myös yhteistyökumppaneillemme. Olemme ylläpitäneet Puolustusvoimissa heti pandemian alusta alkaen muuta yhteiskuntaa tiukempia varotoimia.
Useita meille tärkeitä vuotuisia
yhteistyötapaamisia ja juhlatilaisuuksia on peruttu tai järjestetty vain minimihenkilöstöllä.
Tiukimpien AVI:n määräämien
rajoitustoimien aikana lähetimme vain yksittäisiä henkilöitä
maanpuolustuksellisiin tilaisuuksiin, jotta voisimme mahdollistaa osallistumisen mahdollisimman monelle muulle
osapuolelle näinä poikkeuksellisina aikoina.

Valatilaisuudet
striimattu
Pandemia on tuonut mukanaan
myös uusia ratkaisuja juhlatilaisuuksiin osallistumiseen ja
osallistamiseen. Valatilaisuuksiin emme ole voineet ottaa

omaisia mukaan korona-aikana, mutta sen sijaan olemme
striimanneet ne suorina lähetyksinä ja tehneet niistä tallenteet. Näin olemme mahdollistaneet varusmiesten omaisille
mukana olon tässä tärkeässä
tilaisuudessa myös pandemian
aikana. Parhaimmillaan valalähetyksiä on seurattu 3 500:ltä
päätelaitteelta. Kokonaisuudessaan katsojia on ollut varmasti
paljon enemmän. Striimauksia
tullaan hyödyntämään myös
jatkossa. Silloinkin, kun voimme taas ottaa yleisön paikan
päälle seuraamaan valatilaisuuksiamme.

Tehtävämme toteutus
ei ole vaarantunut
Kaiken tavoitteena on varmistaa työ- ja palvelusturvallisuus
heille, joista olemme vastuussa
ja ylläpitää kykyä tehtävämme
toteuttamiseen mahdollisimman hyvin. Rajoitustoimilla on
kuitenkin merkittävä vaikutus
kaikkeen toimintaamme. Huomattavasti suurempi, kuin siviiliyhteiskunnassa osataan arvioidakaan. Tuloksena on tois-

taiseksi hyvin vähäinen määrä
todettuja tartuntoja. Rajoitustoimien ansiosta tehtävämme
toteutus ei ole vaarantunut missään vaiheessa. Edellä kuvattujen toimien lisäksi myös sillä on
ollut suuri vaikutus, että asevelvolliset ja henkilökunta toimivat hyvin vastuullisesti myös
vapaa-ajallaan.

Rajoitusten säätely
jatkuu
Tätä artikkelia kirjoitettaessa
Omikron-variantti on jo levinnyt Suomeen. Tilaisuuksia perutaan jälleen ja jouduimme
tyytymään minimimiehitykseen sankarihaudan seppeleenlaskussa tämänkin vuoden itsenäisyyspäivänä.
Tällä hetkellä ei tunnu realistiselta puhua koronarajoituksista
luopumisesta, vaan koronarajoitusten säätelystä. Valmistaudumme lisäämään ja vähentämään rajoituksia tilanteen
mukaisesti niin kauan kuin on
tarve.
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Julkaisijat:
Keski-Suomen reserviupseeripiiri ry
Keski-Suomen reserviläispiiri ry
Päätoimittaja:
Tapio Paappanen, Vitsakuja 3,
42700 KEURUU
Puh. 0400 626 695
Email: paatoimittaja(at)ksrespiirit.fi
Ilmoitusmyynti ja markkinointi:
Veijo Mononen, puh. 040 744 1444
Email: veijo.mononen(at)gmail.com

Sivunvalmistus- ja taitto:
Tapio Paappanen Ky, Vitsakuja 3,
42700 KEURUU
Painopaikka:
Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori
Kansikuva:
Pioneerit Keuruulla -kirjan aineistosta
(Matti Heinosen arkisto)

Piiritoimisto:
Gummeruksenkatu 7
40100 Jyväskylä

Lehden avustajia:
Hannu Karjalainen, Valkeakoski
Martti Porvali, Jyväskylä
Jukka-Pekka Suutarinen, Jyväskylä
Panu Moilanen, Jyväskylä
Perttu Hietanen, Korpilahti
Matti Hyvärinen, Korpilahti
Väinö Mononen, Eno
Keski-Suomen reservipiirit:
Toiminnanjohtaja Tapio Paappanen
Email:
reserviupseeripiiri(at)ksrespiirit.fi
reservilaispiiri(at)ksrespiirit.fi

Piirien puheenjohtajat:

Piirien verkkosivut ja Facebook:
www.ksrespiirit.fi
Verkkotoimittaja Juha Hyvärinen
Email: verkkotoimittaja(at)ksrespiirit.fi

Reserviupseeripiiri:
Mika Pakkanen, Jyväskylä,
puh. 040 500 7642
Reserviläispiiri:
Perttu Hietanen, Korpilahti,
puh. 040 507 1684
Piirien taloudenhoitaja:
Katri Tynkkynen
040 739 0944

37

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	
  isännöinnistä	
  
Myös	
  pienet	
  yhtiöt!	
  
Jyväskylän	
  Kiinteistömestarit	
  Ky	
  
Kauppakatu	
  6,	
  40100	
  Jyväskylä	
  
p.	
  0403	
  400	
  110	
  
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

O
Aatulantie 36, 44200 Suolahti
puh. 014-548 0200, fax 014-541 875

Aatulantie 36
Siirretty listalle / listalta n:o
44200 Suolahti

Tilaaja

Tilauksenne n:o

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

Toimittaja

LÄHETYSLUETTELO

SÄHKÖÄ JA LÄMPÖÄ
KESKI-SUOMEN SYDÄMESTÄ

Merkkinne

www.raminlvijarauta.fi

Tilauspvm.
______ / _______ 200 ______

Tilauksenne vastaanotti –
listan kirjoitti:

Tavaran vastaanottaja

Tilaustapa:

Toimitusaika:

Puhelin

Toimitustapa:

Kirje

www.keuruunenergia.fi

(Lähiosoite)

(Postinumero)

Edustaja

Maksuehto:

(Postitoimipaikka)

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

Huomautuksia:

Rahdin maksaa
Lähettäjä

Tilaaja

Tuote n:o

Tuotteen nimi

Tilattu

Vast.ottaja

Osaaminen
kilpailukyvyksi

Kuljetus
Veloitetaan

Yks.

Toimit.

Ei veloiteta

Yks.

á

%

€

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

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

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

www.urtti-toiviainen.fi 0400 565 361

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

Tiloja
www.infonia.ﬁ

Taloushallinto Palkanlaskenta HR-palvelut Tilintarkastus Yritysjärjestelyt

