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PÄÄKIRJOITUS

Harhainen narratiivi
Otsikon viesti on tullut mediassa tutuiksi kevään aikana useiden asiantuntijoiden toimesta. Itärajan takana sijaitsevan diktatuurivaltion harhainen johto verhoilee vallanhalunsa toisen maailman sodan tarinalla. Tarina uppoaa
neuvostoaikaisiin ikäluokkiin tehden
kaikista vastustajista natseja. Ukrainan
juutalainen presidentti ja ruotsalainen
lastenkirjailija mukaan lukien.
Samaan aikaan diktatuuri laatii tarkoitustaan palvelevia pikalakeja eliminoiden opposition toiminnan ja tukkien
ajattelevien suut ankaran rangaistuksen
uhalla. Diktatuurissa pelkoon perustuva vallankäyttö toimii edelleen. Eräs virolainen tuttavani luonnehti itänaapuriamme juovuksissa riehuvaksi ja karjuvaksi humalaiseksi karhuksi.
Stalinin ajan metodit ovat täydessä käytössä; kansalaiset on peloteltu, ihmisiä pakkosiirretään valloitetuilta alueilta kauas kotiseuduiltaan ja sotarikollisista
tehdään sankareita. Toiminnalle ominaista on asiantuntijan hyvin kuvaama taktinen totuus eli suomeksi
sanottuna päin naamaa valehtelu. Harhaiseen narratiiviin kuuluu, että kaikki sopimukset voidaan rikkoa tai
mitätöidä oman kuvitellun edun nimissä. Taistelukentillä partisaanien jälkeläiset käyttävät samoja brutaaleja
menetelmiä valloitetuilla alueilla kuin 80 vuotta sitten.
Tuolloin vain ei ollut jokaisessa kädessä kameraa, jonka välityksellä koko maailma saa toimia sekunneissa
sotarikosten silminnäkijöinä.
Kevään aikana on ollut hienoa seurata riehunnan aiheuttamaa rintaman tiivistymistä niin kotimaassa kuin
Euroopassakin. Suomen valtion johdon jämäkkä ja peloton toiminta on yhdistänyt eduskunnan rivit. Muutamaa populistia tai putinistia lukuun ottamatta kyettiin
tekemään hakemus puolustusliittoon lähes yksimieli-
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sesti ja nopeassa aikataulussa. Valtion johto on tehnyt juuri sitä työtä
mihin kansa on heidät valinnut, takaamaan yhteiskunnan turvallisuuden nyt ja tulevaisuudessa. Suomalaisen
asevelvollisuusjärjestelmän
muodostama hyökkäyskynnys on jo
ennestään korkealla.
Lisääntyneen kansainvälisen harjoitustoiminnan, reservin kertausharjoitusten, saamiemme turvatakuiden, tulevan Nato jäsenyyden,
mittavien
materiaalihankintojen
sekä puolustusmenoihin annettujen
muiden lisä- resurssien turvin on
hyökkäyskynnys maahamme entistäkin korkeammalla. Ja kun tähän yhdistetään maailman korkein maanpuolustustahto, on meille turha yrittää Terijoen hallituksia perustaa. Humalainen karhu
tietää kokemuksesta, että täällä tulee turpiin.
Ukrainan sota on tiivistänyt yhteiskunnan lisäksi
myös reserviläisten rivistöjä. Toimintaan on liittynyt jo
noin divisioonan verran uusia maanpuolustajia. Meillä Keski-Suomessakin sadat ovat hakeutuneet mukaan
reserviläistoimintaan. Kiitän kaikkia mukaan lähteneitä ja toivotan tervetulleeksi mukaan toimintaan Päämaja elokuvaa mukaillen: Taistelukentän kuningas on
suomalainen sotilas, kun sillä on voimaa, on hallituksella valtaa ja valtiolla kunniaa.

Perttu Hietanen
Puheenjohtaja
Keski-Suomen Reserviläispiiri ry

KOLUMNI

Kansallisen puolustuksen tärkeys
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on osoittanut sen, että kansallisen puolustuskyvyn kehittäminen on tärkeää riippumatta siitä, että olemmeko liittoutuneet
sotilaallisesti. Suomen puolustuskykyä
on rakennettu vuosikymmenet pitkäjänteisesti. Olemme onnistuneesti säilyttäneet yleisen asevelvollisuuden puolustuksemme peruskalliona.
Sota Euroopassa on avannut päättäjien silmät ja Puolustusvoimien määrärahoja lisätään vuodesta 2023 alkaen
noin 788 miljoonalla eurolla ja vuosina 2024–2026 noin 408–536 miljoonalla eurolla vuodessa. Lisäksi hallitus on
päättänyt, että kevään toisessa lisätalousarviossa vuodelle 2022 puolustuksen määrärahoja kasvatetaan noin 700
miljoonalla eurolla. Määrärahoja kohdentuu muun muassa henkilöstöön,
kertausharjoituksiin ja puolustusmateriaalihankintoihin sekä Puolustusvoimien toimintaan ja valmiuteen. Lisärahoitus parantaa Puolustusvoimien toimintavalmiutta ja vahvistaa kykyä toimia
pitkäkestoisessa sotilaallisessa kriisissä.
Henkilöstö
Puolustusvoimien henkilöstömäärää lisätään Valtioneuvoston puolustusselonteon mukaisesti 500 henkilötyövuodella vuodesta 2022 alkaen. Lisäykset koskevat kaikkia henkilöstötyöryhmiä. Jo vuoden 2022 aikana sopimussotilaiden
määrää lisääntyy ja määräaikaisia siviilejä palkataan vuosille
2022–2023.
Kertausharjoitukset
Reserviläisten määrää kertausharjoituksissa nostetaan noin
50 prosentilla vuodesta 2022 alkaen. Koulutettavien reserviläisten määrä nousee noin 9000–10 000 henkilöllä aiemmin
suunnitellusta noin 19 000 reserviläisestä. Maanpuolustusjärjestöjen valtionavustukseen osoitetaan 3,2 miljoonan euron lisäys.
Puolustusmateriaalihankinnat
Hankinnat kohdistuvat muun muassa panssarintorjunta- ja
ilmatorjunta-aseisiin, taistelijan varusteisiin, tykistöampumatarvikkeisiin, kenttähuoltomateriaaliin sekä meri- ja ilmapuolustuksen ohjuksiin. Lisäksi hankinnoilla vahvistetaan tiedustelukykyä, kyberpuolustusta ja pimeätoimintakykyä. Lennokkisuorituskykyjen hankintaa ja käyttöönottoa
nopeutetaan. Lisäresursseja kohdennetaan myös olemassa

olevan kaluston kunnossapitoon ja varaosatason nostamiseen.
Vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta annetun lain
muuttaminen
Hallitus antoi 25.5.2022 eduskunnalle
esityksen vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain muuttamisesta. Muutosten tarkoituksena on mahdollistaa nykyistä laajemmin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ampuma-aseiden, aseen osien
ja patruunoiden käyttäminen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämässä sotilaallisia valmiuksia palvelevassa
ampumakoulutuksessa. Hallitus esittää mahdollistettavaksi, että kyseisessä
koulutuksessa voitaisiin käyttää myös
Puolustusvoimien
rynnäkkökivääreiden paukkupatruunoita sekä ilmatorjuntakonekiväärin ja
kevyiden kranaatinheittimien harjoitusampumatarvikkeita.
Tavoitteena on samalla mahdollistaa entistä monipuolisemman ampumakoulutuksen järjestäminen. Lakiehdotukset
esitetään tulemaan voimaan jo heinäkuussa.
Kentällä oleva voimavara hyötykäyttöön
Edellä kerrotut nopeaan tahtiin edenneet rahoitus- ja lainsäädännön muutoshankkeet otetaan kiitoksella vastaan reserviläisten kentässä. Lain säätämisen jälkeen alkaa tietysti käytännön toimenpiteiden suunnittelu, joihin voisi tässä
yhteydessä heittää hartaan toiveen siitä, että kenttäohjeistus
muodostuisi tarpeeksi joustavaksi ja yksinkertaiseksi. Sillä
taataan isommat osallistujaprosentit esim. puolustusvoimien aseilla tapahtuvaan ampumaharjoitteluun.
Suomessa on paljon ikävuosien 60–70 välillä henkilöitä,
joiden kunto on hyvä. Tässä on voimavara, jota tulisi voida
hyödyntää pelkkää yleistä maanpuolustusvelvollisuutta tehokkaammin mm. sijoitetuissa tehtävissä. Tähän ollaan vastaamassa niin, että pohditaan asevelvollisuusikärajan nostamista 65 vuoteen. Toivoa sopii, että asia etenisi nopealla
tahdilla, koska elämänkokemuksensa kautta nämä ikäluokat
toisivat tärkeää osaamista varsinkin paikallispuolustusjoukkoihin.
Parhaimmat onnittelut lippujuhlapäivänä ylennetyille ja
kunniamerkeillä palkituille!
Turvallisin mielin kohti kesää!
Päätoimittaja
Tapio Paappanen
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Maanpuolustustapahtumat
jatkuvat koronavuosien
jälkeen

herkullisen rosvopaistin pariin.
Ainutlaatuinen osa suomalaista
veteraanityötä on nyt päättynyt.

Hyvät
Keski-Suomen
Maanpuolustajan lukijat!

Sotavuosien
tapahtumat ovat
ajankohtaisia

Koronarajoitusten hellittämisen
myötä Keski-Suomen aluetoimisto, maanpuolustusjärjes-töt
ja muut toimijat ovat päässeet
jälleen tekemään veteraanityötä
ja järjestämään erilai-sia maanpuolustustapahtumia. Elokuussa vietämme koronavuosien
tauon jälkeen perin-teistä Keski-Suomen maanpuolustusjuhlaa. Tällä kertaa juhlaa vietetään Joutsassa. Syksyn kutsuntakierroksen yhteydessä järjestettävissä maanpuolustusilloissa saatavilla on ajankohtaista
tietoa maanpuolustuksesta ja
maanpuolustusjärjestöjen toiminnasta. Lisäksi ohjelmaan
kuuluvat vierailevien luennoitsijoiden esitelmät.

Veteraanisukupolven vääjäämättömästä poistumisesta ja
perinnetyön
korostumisesta
huolimatta sotavuosien tapahtumat tulevat ajoittain todella
lähelle. Toukokuun lopulla Petäjävedellä laskettiin nimittäin
haudan lepoon Jalkaväkirykmentti 48:n riveissä jatko-sodassa kaatunut sotamies Vilho
Olavi Lehtola.

Viimeinen rosvopaisti
Finnairin lentävä henkilökunta
järjesti viime toukokuussa Ilmasotakoulun ja Keski-Suomen
aluetoimiston ja reserviläisjärjestöjen tukemana perinteisen
Sotaveteraanien rosvopaistitapahtuman. Laukaan Peurungassa vietettiin todellakin viimeinen Sotaveteraanien Rosvopaistitapahtuma Keski-Suomessa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan viimeiset rosvopaistitapahtumat oli nimittäin
tarkoitus järjestää vuonna 2017.
Noin 30-vuoden aikana rosvopaistitapahtumat kokosivat
ympäri maata tuhansia talvi- ja
jatkosodan veteraaneja, lottia ja
omaisia hauskan yhdessäolon ja
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Kesäkuussa 1944 kadonneeksi ilmoitetun 20-vuotiaan Vilhon maalliset jäännökset löytyivät kaksi vuotta sitten usean
suomalaisvainajan kanssa Karjalankannakselta Salosavotasta. Siunauksen ja sotilaallisten
kunnianosoitusten järjestäminen oli mieleenpainuva ja koskettava kunniatehtävä Ilmasotakoulun sotilaspappi, sotilaspastori Marko Haukkamäelle,
Keski-Suomen aluetoimiston
henkilökunnalle ja maakuntakomppanioiden reserviläisille.

Kolmas kerta
toden sanoo.
Puolustusvoimain
lippujuhlan päivän
reservin ylennyksiä ja
palkitsemisia juhlittiin
Kinnulassa
Keski-Suomen
aluetoimisto
muistaa itsenäisyyspäivänä ja
puolustusvoimain
lippujuhlapäivänä maakunnassamme
ylennyksen saaneita sekä pal-
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kittuja. Perinteisesti lippujuhlapäivänä juhlat järjestetään
Keski-Suomen
maakunnan
alueella yhteistyössä kuntien ja
kaupunkien kanssa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Kinnulan vuoro oli alun perin jo
2020. Mutta, kuten tiedämme,
koronavuodet sotkivat suunnitelmat perin pohjin. Onneksi
pääsimme viimein tositoimiin.
Tällä kertaa ylennystilaisuuden lisäksi ohjelmassa oli aluetoimiston ja Kinnulan kunnan
yhteistyössä järjestämä turvallisuuspäivä.
Kinnulan
turvallisuuspäivä houkutteli paikalle runsaasti väkeä tutustumaan poliisin,
pelastuslaitoksen, maakuntakomppanian ja reserviläisjärjestöjen toimintaan. Lisäksi Auttavat kylät -hankkeen väki kertoi
projektin tavoitteista ja koulutti halukkaille potilaan elvytystä. Ilmavoimia tapahtumassa
edusti Hawk-hävittäjän näyttävä ylilento.
Sisä-Suomen poliisilaitoksen
partion kalusto ja poliisin koulutus puolestaan kiinnostivat
kinnulalaisyleisöä kirjaimellisesti vauvasta vaariin. Poliisiautossa oli ajoittain todellinen
tungos! Elisabet-sotilaskotiauto
oli luonnollisesti myös paikalla
ja jonot sen tiskille olivat ajoittain pitkät. Sotilaskodin tuotteet maistuivat ja niinpä Luonetjärven Sotilaskotiyhdistys
myi loppuun kaikki 400 munkkia. Kiitokset vielä kaikille yhteistyökumppaneille ja erityisesti tapahtumiin osallistujille.

Maanpuolustusillat
jatkuvat syksyllä
Keski-Suomen
maanpuolustusjuhla järjestetään Joutsassa sunnuntaina 7. elokuuta.

Maanpuolustusjuhlan yhteydessä järjestetään perinteisesti
Ilmasotakoulun heinäkuun saapumiserän valapäivä, ohimarssi sekä kalustonäyttely. Paikalla
on luonnollisesti myös Sotilaskodin myyntipiste. Maanpuolustusjuhlan toteuttavat yhteistyössä Keski-Suomen aluetoimisto, Ilmasotakoulu ja Joutsan kunta. Tilaisuus on kaikille
avoin, tervetuloa. Ensi vuonna
vastaava tilaisuus pidetään Laukaassa.
Tämän vuotisen kutsuntakierroksen valmistelut on tehty
ja syksyllä aluetoimiston väki
jalkautuu jälleen koko maakunnan alueelle. Maanpuolustusillat pidetään tänä vuonna Jämsässä 23. elokuuta, Konnevedellä 5. lokakuuta ja Äänekoskella
11. lokakuuta.
Keski-Suomen aluetoimisto
tiedottaa maanpuolustusiltojen
ohjelmasta ja muista yksityiskohdista sosiaalisessa mediassa
sekä paikallisissa sanomalehdissä. Maanpuolustusillat ovat
kaikelle yleisölle avoimia tilaisuuksia.
Erinomaista kesää toivottaen!
Everstiluutnantti
Yrjö Lehtonen
Keski-Suomen
aluetoimiston päällikkö

Tapio Paappanen

Lippujuhlapäivänä
myönnetyt
kunniamerkit:
Suomen Leijonan
I luokan ritarimerkki
(SLR I R)
Digitalisaatijohtaja
Jarmo Siltanen

Ylennetyt koottiin ryhdikkääksi joukoksi Kinnulan koulukeskuksen pihassa.

Kinnulassa ylennettiin ja palkittiin
Päätoimittaja
Tapio Paappanen
Kaksi vuotta piinannut korona antoi vihdoin tilaisuuden toteuttaa Kinnulan kunnassa reserviläisten
ylentämis- ja palkitsemistilaisuuden 4.6. Iltapäivän
aikana yleisöllä oli mahdollisuus tutustua vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen, maakuntajoukkojen, poliisin ja pelastuslaitoksen toimintaan niin,
että reserviläisten osastolla sai ampua ekopistoolilla, pelastuslaitos järjesti alkusammutusharjoituksia
sammutuspeitteellä, poliisi esitteli nykyajan ”Maijaa”,
maakuntajoukkojen rastilla oli nykyisyyttä ja samalla
Maakuntajoukkojen näytöksessä otettiin kiinni sai kokeilla omin käsin sodanaikaisten konepistooliluvatta alueelle tunkeutunut kulkija.
en painoa. Luonetjärven Elisabeth-sotilaskotiauto oli
munkkikahveineen luonnollisesti suosituin kohde.

Suomen Valkoisen
Ruusun I luokan
mitali kultaristein
(SVR M I kr)
Insinööri
Kari Laitinen

1. luokan
vapaudenmitali
Ylivääpeli
Timo Järvinen

Sotilasansiomitali
Sotakamreeri
Tapio Paappanen

Tasavallan presidentti on ylentänyt 4.6.
MAJURIKSI
Jukarainen Janne Marko Tapani
Rintakumpu Hannu Juhani		
Ristonmaa Eero Olavi		
Salakka Vesa Pekka			

Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Laukaa

KAPTEENIKSI
Hokkanen Jari Markku Emil		
Hynninen Lasse tapani		
Kuusniemi Kari Erkki		
Lounasto Juha Samuli		
Paananen Janne Tapani		
Poutiainen Tatu Tuomas		
Rantanen Sami Juhani		

Jyväskylä
Muurame
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä

YLILUUTNANTIKSI
Aarniolehto Perttu Risto		
Hartonen Jani Matias		
Hemmilä Aleksi Matias		
Hunnakko Markku johannes		
Häkkinen Ari Tapani		
Juntunen Ari Juhani		
Kakko Matti Veikko Eemeli		
Pyykkö Lassi Samuli		
Pöyhtäri Jonne-Eemeli		
Saari Mikko Ilmari			
Varstala Sami Juhani		

Jyväskylä
Muurame
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Konnevesi
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä

LUUTNANTIKSI
Barkane David Slim			

Jyväskylä

Jussila Ville Johannes		
Juutistenaho Aleksi Taneli Pekanpoika
Järvi Olli Jalmari			
Kainulainen Ville Akseli		
Kareinen Tuomas Kalevi		
Kausto Mikko Juha Petteri		
Kivioja Tuukka Pekka Juhani		
Kärmeniemi Taneli Mikael		
Käyhkö Simo Kalevi		
Laakko Jari Juhani			
Lax Marko Juhani			
Luukkonen Verneri Onni Osvald
Nurminen Jami Petteri		
Nykänen Sami Petteri		
Paananen Aleksi Oskari		
Partanen Joonatan Olli Eemeli
Peltonen Anniina Meri Maria		
Petäjäniemi Hannes Veli Eemeli
Pölkki Marko Tapio Matias		
Rapala Antti Arttu Oskari		
Rautiainen Tuomas Antti Elmeri
Reinikka Panu Samppa Petteri
Saarela Jaakko Juhani		
Siekkinen Olli Juhani		
Sourander Lasse Markus		
Summanen Antti Aleksi		
Tenhunen Mikko Henrik Aleksanteri
Vallintaus Miro Valtteri		
Varis Antti Kalervo			
Varis Henri Valtteri			

Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Muurame
Jyväskylä
Jyväskylä
Äänekoski
Jämsä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Laukaa
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Laukaa
Laukaa
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä

Reserviupseeriliiton
ansiomitalit:
Kultainen ansiomitali
Olli Jämsén
Hopeinen ansiomitali
Timo Kujanpää
Aki Imppola
Marko Kilpeläinen
Perttu Hietanen

Reserviläisurheiluliiton ansiomitalit:
Pronssinen ansiomitali
Juho Leikas
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Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö on ylentänyt 4.6.
SOTILASMESTARIKSI
Mätäsaho Jukka Tapio Kinnula
YLIVÄÄPELIKSI
Loukoila Marko Ensio Laukaa
VÄÄPELIKSI
Erkamaa Harri Antero Jyväskylä
Hyppönen Jouko Olavi Konnevesi
Jokinen Harri Kalevi Jyväskylä
Kaaranka Juha Kullervo Laukaa
Kiljain Juho Valtteri Jyväskylä
Liski Juho Markus Muurame
Mäntymaa Jaakko Henrik Jyväskylä
Pietikäinen Simo Mikael Jyväskylä
Pihavaara Paavo Ilmari Jyväskylä
Pollari Juha Pekka Viitasaari
Schmidt Otto IlariJyväskylä
Seppänen Pekka Pietari Jämsä
Vario Mikko Antero Jyväskylä
PURSIMIEHEKSI
Kauro Riku-Petteri Jyväskylä
YLIKERSANTIKSI
Anttilainen Kim Mikael Laukaa
Eskelinen Juha Pekka Jyväskylä
Gummerus Hans Mikael Kannonkoski
Hännikäinen Tinja Minttu Maria Jyväskylä
Kainulainen Niko Santeri Jyväskylä
Kantanen Sami Timo Juhani Jyväskylä
Kemppainen Juho Markus Mikael Pihtipudas
Kopo Severi Kristian Jyväskylä
Kotiaho Antti Oskari Jyväskylä
Leppänen Sami Tapani Kannonkoski
Mansikkaviita Tero Juhani Jyväskylä
Metiäinen Marko Kalevi Jyväskylä
Ojala Olli Aleksi Muurame
Pajula Veli-Pekka Jyväskylä
Parkkonen Mika Antero Jyväskylä
Pietikäinen Jari Pekka Jyväskylä
Pietilä Iikka Johannes Jyväskylä
Puttonen Juha Henri Jyväskylä
Rapo Joonas Jore Petteri Jyväskylä
Rouvinen Perttu Tapani Saarijärvi
Räisänen Mika Matti Tapani Jyväskylä
Sjösten Hannu Johannes Kivijärvi
Tapper Kari Tapani Jyväskylä
Tuovinen Noora Mariia Jyväskylä
Törmälehto Jussi Justus Jalmari Jyväskylä
Vertanen Jani Marko Tapani Saarijärvi
Vilenius Tuomas Kalle Aleksi Jämsä
KERSANTIKSI
Aarniovuori Ari Atte Laukaa
Aatsinki Samuli Petteri Jyväskylä
Ahopelto Antti Olavi Jyväskylä
Frisk Joni Tapio Jämsä
Haljala Matias Verneri Jyväskylä
Hietaharju Matti Johannes Jyväskylä
Hytönen Vesa Tapani Jyväskylä
Hämäläinen Timo Erik Jyväskylä
Koikkalainen Juha Sakari Jyväskylä
Kovanen Henri Oskari Laukaa
Kultalahti Aleksi Tapio Jyväskylä
Kuusela Tuukka Matias Äänekoski
Lakanen Antti-Jussi Jyväskylä
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Lampinen Eemeli Aleksanteri Jyväskylä
Latvala Olli Mikael Jyväskylä
Lilja Aaron Sam-Sebastian Jyväskylä
Lindroth Eemil Aapo Rikhard Jyväskylä
Maaheimo Kari Henrik Jyväskylä
Manninen Jukka Johannes Äänekoski
Marttinen Harri Samuli Jyväskylä
Moilanen Panu Jaakko Tapani Jyväskylä
Myllymäki Eero Jussi Akseli Jyväskylä
Nokkonen Teemu Antti Mikael Jämsä
Nurminen Jarkko Tapani Jyväskylä
Peltomaa Olli Martti Adam Jyväskylä
Peräkylä Joona Juhani Jyväskylä
Peuranen Tino Rainer Viljami Kyyjärvi
Piipponen Mika Alexander Jyväskylä
Poikolainen Veli-Pekka Konnevesi
Puumalainen Aatu Paavo Antero Äänekoski
Pyykkönen Hannu Matti Jyväskylä
Rajala Jenni Anniina Jyväskylä
Rajala Mikko Jussi Tapani Jyväskylä
Rautala Tuomas Tapani Jyväskylä
Reunamo Elias Eero Emil Jyväskylä
Rinneaho Timo Johannes Jyväskylä
Risikko Miina Lotta Katariina Jyväskylä
Ruokolainen Marko Antti Aleksanteri Jyväskylä
Rytkönen Samuli Mikael Jyväskylä
Salonen Sakari Olavi Vilhelm Jyväskylä
Suutarinen Eetu Alvari Jyväskylä
Taavitsainen Toni Henrik Jämsä
ALIKERSANTIKSI
Harjaluoma Tero Sakari Laukaa
Heikkilä Aleksi Vilhelmi Jyväskylä
Helke Ilari Erkki Mikael Jyväskylä
Häkkinen Tahvo Toivo Johannes Jyväskylä
Jaakkola Jani Tapani Pihtipudas
Jokitalo Topi-Aleksi Johannes Jyväskylä
Kotro Sami Pentti Hermanni Jyväskylä
Laitinen Harri Olavi Äänekoski Lamminniemi
Ville Paavo Johannes Äänekoski
Monthan Mikko Matias Äänekoski
Papinkivi Jussi Oskari Jyväskylä
Perälä Ville Tapani Äänekoski
Pitkänen Toni Joonas Äänekoski
Saarikko Niko Artturi Jyväskylä
Tamppinen Marko Juhani Laukaa
Tuukkanen Harri Ossi Eemeli Jyväskylä
Vikman Ville Valtteri Jyväskylä
KORPRAALIKSI
Ahlstedt Nick Lee Jämsä
Arola Joona Lauri-Mikael Laukaa
Haustola Petri Antero Jyväskylä
Isomäki Roope Petteri Jyväskylä
Isosävi Jussi Iivari Saarijärvi
Jääskeläinen Juuso Matti Antero Jyväskylä
Jääskeläinen Markus Tapani Jyväskylä
Kaasinen Juha-Pekka Aukusti Jyväskylä
Kanervirta Antti Juhani Jyväskylä
Kekäläinen Oskari Niko Kristian Jyväskylä
Koirikivi Mikko Tapio Jyväskylä
Liimatainen Janne Olavi Äänekoski
Lundell Joonas Joakim Krister Jyväskylä
Lähteenmäki Nico Juhani Jyväskylä
Manninen Mira Anu Marika Jyväskylä
Manninen Toni Mikael Keuruu
Mäkinen Matti Tapani Jyväskylä
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Niemi Tuomas Aleksi Jyväskylä
Niemi-Korpi Benjamin Anttoni Jyväskylä
Nieminen Tero Antero Petäjävesi
Ojalehto Aki Petteri Laukaa
Peura Sami Ville Juhani Jyväskylä
Pihkasalo Sami Olavi Jyväskylä
Puola Samuli Tarmo Kalervo Jyväskylä
Pälvimäki Veikka Valtteri Jyväskylä
Rantanen Janne Eemeli Jyväskylä
Ravantti Olli Aleksi Jyväskylä
Reh Ko Jyväskylä
Saavalainen Jaakko Olavi Jyväskylä
Saikkonen Veli Taito Ilari Jyväskylä
Suihkonen Rai Edward Kalevi Jyväskylä
Tammivuori Sami Kalevi Muurame
Teriö Jarkko Herman Jyväskylä
YLIRAJAJÄÄKÄRIKSI
Piironen Heikki Mikael Jämsä

Keski-Suomen
maanpuolustussäätiö
Säätiö palkitsi Kinnulan tilaisuudessa ikuisesti kiertävällä Erkki
Laatikaisen kunniamiekalla toimitusjohtaja Risto Harvian vapaaehtoisen maanpuolustuksen
eteen tekemästään arvokkaasta
työstä.

Kuninkaallisen Savon
jääkärirykmentin hengessä
ohjelmallinen
SANDELSIN LOUNAS
illalla Koljonvirran taistelun
vuosipäivänä 27.10.2022 klo 18:00
ravintola Ilokivessä.
Tarkempi ohjelma, hinnat, ruokalista
juomineen ja ilmoittautumisohjeet alkusyksyllä tässä lehdessä.
Jääkäripataljoona 27:n
Perinneyhdistyksen
Keski-Suomen osasto

Tapio Paappanen

McDonnell Douglas F/A-18 Hornet näytöksessä Tikkakoskella vuonna 2018. Hornet-hankintaa aloitettiin valmistella 1988 ja hankintapäätös julkistettiin 1992 toukokuussa. Koneella korvattiin Mig-21bis ja Saab 35 Draken -hävittäjät.

Ilmavoimat
Juha-Pekka Keräsen komentoon
Päätoimittaja
Tapio Paappanen
Kenraalimajuri Pasi jokinen luovutti Ilmavoimien komentajan tehtävän prikaatikenraali Juha-Pekka Keräselle. Komentajien tehtävänvaihtoparaati pidettiin Tikkakoskella 27.5. Miehet tuntevat toisensa ollessaan samalla RUK-kurssilla. Jokisen kautta on leimannut kansainvälisesti lajaalle levinnyt koronatauti, Suomen päätös
hankkia seuraavaksi hävittäjäkalustoksi amerikkalainen F-35 ja alkuvuodesta alkanut Venäjän oikeudeton hyökkäys Ukrainaan. Jokinen jättää Keräselle Suomen vahvat ja valmiudeltaan hyvät Ilmavoimat. Vaihtoparaatia komensi operaatiopäällikkö eversti Timo
Herranen, joka siirtyy Ilmavoimien seuraavaksi esikuntapäälliköksi.
Uusi komentaja prikaatikenraali Juha-Pekka Keränen kiitti edeltäjäänsä ja korosti Ilmavoimien kiinteää osaa puolustuksellisessa
yhteistyössä maa- ja merivoimien kanssa. Ilmavoimilla on kolme
avainasiaa ja ne ovat valmius vastata yleisesti haastaviin tilanteisiin,
Nato-yhteensopivuus sekä suorituskyvyn säilyttäminen uuden hä-

vittäjähankinnan edetessä. F-35 kaluston käyttöönotto alkaa Rovaniemellä vuonna 2026. Uuteen kalustoon siirtyminen on iso koulutuksellinen haaste ja se tarkoittaa taistelujohtajien, johtokeskusalan
ihmisten, viestimiesten, mekaanikkojen ja lentäjien eli käytännössä koko ilmavoimien henkilöstön kouluttamista. Ilmasotakoulussa
Tikkakoskella annetaan kaikki peruskoulutus ja lisäksi sinne keskitetään kaikki F-35:een liittyvä lentotekninen koulutus.
Keräsen mukaan Nato-jäsenyys ei merkittävästi muuta pilottien
työnkuvaa. Toiminta-alue tulee laajenemaan. Vuoden 2004 puolustusselonteossa on Ilmavoimille käsketty valmius kansainväliseen
yhteistoimintaan. Lentoyksiköitä on ollut arvioinnin kohteena Naton evaluointiprosessissa ja sen jälkeen on osallistuttu toistuvasti
kansainvälisiin harjoituksiin. Ilmavoimat on tottunut yhteistoimintaan Nato-kumppaneiden kanssa. Prikaatikenraali Juha-Pekka Keränen ylennettiin kenraalimajuriksi ja eversti Timo Herranen prikaatikenraaliksi 4.6.2022.

Eversti Henrik Elo operaatiopäälliköksi

Eversti Vesa Mäntylä (vas.) on vastaanottanut Ilmasotakoulun
johtajan tehtävät ja kiittää edeltäjäänsä eversti Henrik Eloa hänen
tekemästään työstä Ilmasotakoulun ja Ilmavoimien hyväksi.

Ilmasotakoulun johtajan vaihtotilaisuus toteutettiin 2.6. Tikkakoskella. Vuoden 2019 heinäkuussa tehtävään tullut eversti Henrik Elo
kertaili mennyttä vajaata kolmea vuotta, joka on kulkenut paljolti
koronapandemian ylläpitämässä sumussa. Vaikka käytännön järjestelyt ovat olleet haastavia, niin hän näki siinä myös paljon positiivista. Epidemian aikana on jouduttu tekemään ratkaisuja, joita ei normaalioloissa olisi koskaan jouduttu tekemään ja Elon mukaan niistä on hyötyä myös tulevaisuuteen. Eversti Elo kiitti kaikkia
yhteistyökumppaneita tuesta Ilmasotakoululle. Hänen kohdallaan
uudet haasteet odottavat Ilmavoimien Esikunnassa operaatiopäällikkönä.
Uusi Ilmasotakoulun johtaja eversti Vesa Mäntylä puhui napakasti tulevaisuudesta. Ilmasotakoululla tulee olemaan kova haaste tulevien lentäjien kouluttamisessa F-35 projektin edetessä käytännön tasolle. Ilmavoimien suorituskyky on jo nyt hyvällä tasolla ja Nato-jäsenyyden kautta kansainvälinen toiminta tulee entistä
enemmän korostumaan. Ilmavoimilla on tarjota kokonaisturvallisuusajatteluun sen tason pidäke, että mahdollinen maahan tunkeutuva hyökkääjä joutuu maksamaan siitä niin kovan hinnan, ettei sellaista kannata hetken mielijohteesta kokeilla. Eversti Mäntylä
toivoi puheensa lopuksi eri yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavan työn maanpuolustuksen eteen jatkuvan mutkattomana.
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Samuli Soini

Jami Siukola opastaa reserviläiskiväärin käyttöä.

Keuruun Ampumaurheilukeskus 28.5.
Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Samuli Soini

Tulta toukokuussa! oli koko toukokuun 2022 voimassa
oleva kilpailu, jonka aikana paikalliset reserviläis- ja reserviupseeriyhdistykset järjestivät jäsenistölleen ampumatilaisuuksia. Ne järjestettiin yhteistyössä Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton kesken.
Jokaista reserviläistä kannustettiin suorittamaan
mahdollisimman monta, mutta vähintään yksi kymmenen laukauksen sarja toukokuun aikana. Jokaisesta päivästä, jolloin on ampunut vähintään kymmenen laukausta, saa suoritusmerkinnän oman yhdistyksensä kokonaissuoritusmäärään. Eko- ja ilma-aseilla suoritetut ammunnat laskettiin myös Tulta toukokuussa! suorituksiin.

300 m matka
Käytössä oli SAKO TRG A1 -kivääri, jolla sai ampua 5
laukausta. Ammuntaa opastivat ja ohjasivat Janne Pietiläinen ja Juho Leikas.

150 m matka

SAKO TRG A1 ampujan käsissä 300 metrin radalla.
Samuli Soini

Aseena Arsenal reserviläiskivääri ja laukausmäärä oli
10. Keski-Suomen reservipiirien ampumatoimikunnan
puheenjohtaja Jami Siukola johti ratatoimintaa apunaan
Ari Soini.

25 m matka
Aseina erilaisia 9 mm pistooleita. Laukauksia oli käytössä 20 kpl. Ratatoimintaa johtivat Sakari Kiviluoma, Pasi
Äikäs ja Ilkka Toivola.

Toimisto

CZ-pistooli 25 m metrin radalla ja taulu tähtäimissä.
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Ari Rajakangas piti kirjaa ilmoittautuneista ja antoi tapahtumaan saapuneille tarvittavat ohjeet. Päivän aikana ampumassa kävi noin 100 henkilöä. Sää oli hyvä ja
laukauksia sai ampua kohtalaisen määrän. Aseiden turvallista käsittelyä ja laukausten tarkkuutta saatiin vietyä
monta askelta eteenpäin.

Raatteentien tapahtumat oopperaksi
viime kesänä tuotettiin Suomussalmelle jo aiemmin Ilmajoella esitetty Taipaleenjokiooppera. Näin kertoi Jyrki Anttila Operart Oy:stä.

Jyrki Anttila Raatteentiellä.
Raatteentie-oopperan maailman kantaesitys on Suomussalmen kesäteatterin ulkoilmaareenalla perjantaina 1.7. 2022
klo 17. Areenalle mahtuu katetun katsomon alle 1000 ihmistä
ja se sijaitsee upeissa Kainuun
maisemissa. Projekti lähti liikkeelle jo kaksi vuotta sitten ja

Presidentti Kyösti Kallion
sanoin Suomussalmella suoritettiin historiallinen ihmeteko,
joka jää ”sotahistoriamme kirkkaaksi tähdeksi”. Taistelusta
muodostui talvisodan yksi tärkeimmistä käännekohdista, ja
se pysäytti nopeasti maan valtausyrityksen. Suomen oli selvittävä pääasiassa omin voimin
myös sodan loppuvaiheiden
murskaavista
hyökkäyksistä.
Rauha solmittiin 13. tammikuuta 1940. Rauhanehdot olivat ankarat, mutta Suomi säilyi
itsenäisenä.
Ooppera on Uljas Pulkkiksen
säveltämä, libretto on Panu Rajalan käsialaa. Oopperan tuottaa OperArt Jyrki Anttila yhteistyössä Vaara-Kainuun Matkailuyhdistyksen kanssa. Pää-

rooleissa nähdään muun muassa Juha Kotilainen, Jyrki Anttila, Aki Alamikkotervo, Marika
Hölttä ja Jere Hölttä. Kapellimestareina toimivat Eero Lehtimäki ja Mikk Murdvee. Teoksen on lavastanut Jyrki Kakko
ja puvustanut Annukka Matilainen.
Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Lisätietoja:
Jyrki Anttila
puh. 044 980 1167
jyrki.t.anttila@gmail.com
Koko ohjelmisto ja lisätietoja:
www.operart.fi
Raatteentie-ooppera
Jyväskylän Paviljongissa
la 5.11.2022 klo 14

Oopperassa esiintyviä taiteilijoita kävi Raatteentien maastossa
yöpymässä puolijoukkueteltassa helmikuussa.

– 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

11

Lehtikuva

Iso-Britanniasta tulleen panssarivaunukomppanian Challenger 2 -taistelupanssarivaunu Panssariprikaatin johtamassa Maavoimien kansainvälisen Arrow 22 -harjoituksen mediapäivässä Pohjankankaalla Niinisalossa 4. toukokuuta 2022.

Arrow 22 - mekanisoitu harjoitus
Päätoimittaja
Tapio Paappanen
Panssariprikaati johti Maavoimien mekanisoidun Arrow 22
-harjoituksen Pohjankankaalla
Niinisalossa sekä Säkylässä 2. 13.2022. Harjoitukseen osallistui myös kansainvälisiä joukkoja Isosta-Britanniasta, Latviasta,
USA:sta ja Virosta.
Harjoituksessa
kehitettiin
mekanisoitujen joukkojen toimintaa kansainvälisessä ympäristössä, kansainvälisen avun
vastaanoton ja isäntämaan tuen
antamisen suorituskykyä ja lisäksi puolustusvoimien yhteistä
tulenkäyttöä.
Harjoituksessa ylläpidettiin
ja kehitettiin Maavoimien joukkojen osaamista ja suorituskykyä kotimaan puolustuksen
tarpeisiin ja ylläpidettiin kansainvälistä yhteensopivuutta.
Harjoitus tuki monipuolisesti
maapuolustuksen suorituskykyjen kehittämistä ja henkilökunnan, reserviläisten sekä varusmiesten osaamista yksilö- ja
joukkotasolla.
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Suomen joukot
Arrow 22 -harjoitukseen osallistui henkilökuntaa ja varusmiehiä Panssariprikaatista, Porin prikaatista, Karjalan priLehtikuva

kaatista, 1. ja 2. Logistiikkarykmenteistä, Utin jääkärirykmentistä, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta,
Maavoimien esikunnasta sekä
Maasotakoulun Panssarikoululta. Harjoitukseen liittyi myös Ilmavoimien ja Maavoimien lentotoimintaa.
Harjoitusjoukkojen
kokonaisvahvuus oli noin 3400 henkilöä. Harjoituksessa oli mukana noin 150 panssaroitua
ajoneuvoa ja noin 300 muuta
ajoneuvoa. Harjoituksen johti Panssariprikaatin komentaja
eversti Rainer Kuosmanen.

Kansainväliset joukot

Suomalainen sotilas.
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Harjoitukseen osallistui kansainvälisiä joukkoja Isosta-Britanniasta, Latviasta, USA:sta ja
Virosta.
Isosta-Britanniasta osallistuvan harjoitusjoukon muodosti
noin 120 hengen panssarivaunukomppania. Joukon pääka-

lustona on Challenger 2 - taistelupanssarivaunu.
Latvian harjoitusjoukkona oli
noi 40 henkilön vahvuinen jalkaväkijoukkue. Sen kalustona
oli Suomessa valmistetut Patrian uudet panssariajoneuvot.
Yhdysvaltain Euroopan maavoimajoukkojen (USAREUR)
ratsuväkieskadroonan vahvuus
harjoituskokoonpanossa
oli
noin 110 henkilöä. Joukon pääkalustona harjoituksessa ovat
Stryker -taisteluajoneuvot. Virolaisen harjoitusjoukon muodosti 40 hengen panssarijääkärijoukkue, jonka kalustoa ovat
CV9035 rynnäkköpanssarivaunut.
Loppuvuonna harjoitusyhteistyötä lisätään erityisesti Yhdysvaltojen, Iso-Britannian, Ruotsin, Ranskan, Saksan, Norjan
sekä Naton ja JEF-maaryhmän
kanssa. Harjoituksissa pyritään
pääsemään koronapandemiaa
edeltävälle tasolle.

Juha Hyvärinen

Vasemmalta lukien evp-kentaalit: prikaatikenraali Hannu Luotola, prikaatikenraali Antti Lehtisalo, maanomistaja Tauno Kinnunen, kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila, lääkintäkenraalimajuri Pentti Kuronen ja prikaatikenraali Pekka Tuunanen.

Kenraalinkiveen neljä uutta laattaa
Päätoimittaja
Tapio Paappanen ja Eeva-Liisa Isosaari
Viitasaaren Mäntylän Riippakuusentien päässä sijaitsevalla ja
vuonna 2008 perustetulla Kenraalikivellä paljastettiin neljä uutta muistolaattaa sunnuntaina 22.5.2022. Laatan saivat Maanpuolustuskoulutus MPK, sotiemme kaukopartiomiehet, talvi-, jatkoja Lapin sodan sotilaslääkärit sekä Tali–Ihantala ja Lento-osasto
Kuhlmey. Tilaisuuteen oli kutsuttu evp-kenraaleita, joilla kullakin
oli oma tehtävä:
- MPK:n laatan paljasti prikaatikenraali Antti Lehtisalo
- sotilastiedustelun ja kaukopartiomiesten laatan paljasti
kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila
- sotilaslääkäreiden lääkintäkenraalimajuri Pentti Kuronen
- lento-osasto Kuhlmayn laatan prikaatikenraali
Pekka Tuunanen.
Tilaisuus alkoi Suomen Rauhanturvaajaliiton Faitterit-soittokunnan soittamalla Jääkärimarssilla. Sen jälkeen maanomistaja Tauno

Kinnunen piti avauspuheen ja luki puolustusministeri Antti Kaikkosen ja kenraaliluutnantti Rauno Meriön lähettämät tervehdykset.
Tervehdysten jälkeen vuorossa oli kenttähartaus, jonka piti sotilaspastori Marko Haukkamäki.
Puolustusministerin viestissä painotettiin suomalaisten korkealla tasolla olevaa maanpuolustustahtoa, joka viime aikoina on jopa
Euroopan korkein. Itsestään selvyytenä sitä ei voida pitää, vaan päivittäin on tehtävä työtä sen eteen. Meriö omassa viestissään kiitti
Tauno Kinnusta muistomerkistä: ”Puhutelkoon muistomerkki jälkipolvia. Se on muistutus siitä, että meidän jokaisen on oltava valmis puolustamaan kansaamme ja elintapaamme jos joku niitä käy
uhkaamaan. Olkaa rohkealla mielellä!”
Kenraalikivi on viitasaarelaisen Tauno Kinnusen perustama
muistomerkki omistamallaan maalla. Erikoisen näköiseen, keskeltä haljenneeseen luonnonkiveen kiinnitettiin ensimmäinen laatta
vuonna 2008. Siinä on suomalaisten YK-kenraalien nimet.

Tourulan Kivääritehtaan Perilliset ry
Keuruun Ampumaratayhdistyksen jäseneksi

Santeri Heinonen esitteli pistoolien kokoelmaa.
Kuva ja teksti: Tapio Paappanen

Ase- ja sotahistoriallinen seura Tourulan kivääritehtaan Perilliset liittyi Keuruun Ampumaratayhdistyksen jäseneksi kuluvan kevään aikana. Lauantaina 21.5. kokoonnuttiin
muutaman kymmenen jäsenen kesken Keuruun Ampumaurheilukeskukseen, jossa päivänä aikana esiteltiin keräyskohteena olevia aseita, ammuttiin pystykorvilla 300 m matkal-

ta ja ensimmäisen kerran käytettiin
uutta rataa, jossa sarjatulella ampuminen on nyt mahdollista.
Keuruun Ampumaratayhdistyksen hallituksen jäseniä oli paikalla,
ja he saivat tutustua seuran toimintaan. Sarjatuliaseiksi oli valittu muutama konepistooli, joilla sai ampua
vanhoista keilahallin keiloista tehtyjä
maalikuvioita.
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31. Maanpuolustusnaisten Liiton maastovaellus

METSO-JOTOS
Saarijärvellä 21.–22.5.2022

Iloista tuuletusta Saarijärvellä. Kuvassa vasemmalta partiot Hiisihukat (III-sija), jotoksen paras partio HPK Seniorit,
ja Riskonulikat (II-sija) sekä jotoksen johtaja Tiina Ronkainen, rastipäällikkö Mari Turtinen ja Maanpuolustusnaisten
Liiton puheenjohtaja Mervi Liimatainen. Jotoksella paremmuuden ratkaisi rastitehtävissä saadut pisteet.

Kuvat ja juttu
Eila Keinonen
Mahtava tapahtuma
vapaaehtoisvoimin!
Perinteinen Maanpuolustusnaisten Liiton jotos toteutui
vihdoinkin kahden vuoden
koronarajoitteista johtuneen
tauon jälkeen. Metso-jotokselle osallistui 35 partiota 21.22.5. Kolkanlahden upeissa
maisemissa. Lauantaina oli
matkaa reilut 12 ja sunnuntaina 6 kilometriä. Jotoksen
rastitehtävät oli rastipäällikkö yhteistyökumppaneineen
suunnitellut hyvin käytännönläheiseksi – taidoiksi,
joita tarvitaan retkeillessä ja
maastossa liikkuessa.
Useimmilla Saarijärven järjestöjen pitämillä rastipisteillä nostettiin jotostehtävissä
kunkin seuran toimialaan
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kuuluvia asioita esille. Esimerkiksi Martat testasivat
rastillaan mm. sienten tuntemusta ja käyttöä. Saarijärven
ja Äänekosken reserviläisjärjestöt sekä Keski-Suomen
Maakuntajoukkojen rasteilla
naiset saivat myös sotilaallisia tehtäviä ratkottavakseen.
Pilke silmäkulmassa matkaan
Jaana Kivi-Mannila jututti
toisen päivän aamuna reiteille lähteviä joukkueita. Tässä
muutama poiminta Jaanalta
reitille lähteneistä:
Mettäpöllööt – viisaat linnut – olivat varautuneet
jotosrasteille aitopohjalaisin eväin, mukana repussa
kulki kropsua, pohojalaasta
pannukakkua.
Ei pöllömmät pöllöt lehahtivat lentoon omasta teltastaan. Yö oli ollut viileä nukkua mutta se ei jotoksella
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viihtymistä estänyt. Pöllöt
lentoon -kaikui lähdön hetkellä.
3x3-joukkue oli koottu pääkaupunkiseudun naisista,
tuttavallisesti hesalaisista.
Kaupunkilaisuus ei millään
muotoa estänyt ensikertalaisille intoa osallistua myös
ensi vuonna. Sukulaisuus ja
työkaveruus yhdisti joukkueen naisia ja hauskoilta
rasteilta jäi hyvät fiilikset.
Kotkan Gasellien joukkue
oli paikalla 8:tta kertaa.
Joukkuetta täydensi nyt
1 ensikertalainen. Joukkueen hattu oli saanut
puolivalmiina odottaa jo
kaksi vuotta päästäkseen
estradille. Päähinettä oli
suunniteltu monta iltaa ja
valmistus tapahtui omassa
ompelimossa. Päähineen
etuihin kuului auringon ja
sateen pitävyydet, pikantti
yksityiskohta päähineessä
olivat sirot huovutetut korvat.

Koettiin onnistumisia ja
opittiin uutta
Tapahtuman järjestelyissä
runsaan vuoden ajan vastasivat Maanpuolustusnaisten
Liiton Keski-Suomen piiri ja
sen Äänekosken ja Jyväskylän yhdistykset. Kummankin järjestön naisista oli
koottu yhdentoista naisen
ydinporukka, joka vastasi
tapahtuman toteutuksesta.
Lisäpontta järjestelyille antoi
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ilmapuolustuspiiri ja
järjestelyjä
varten perustettu jotoksen
huolto- ja tukikurssi. Järjestelyissä oli mukana 84 henkilöä rasteilla, toimistossa,
huollossa,
majoituksessa,
ruokahuollossa ja jotoksen
johtotehtävissä. Palautteessa
todettiin mm.
– Talkoolaiset oli tosi ystävällisiä ja heillä oli hyvä
yhteishenki. Oisi voinut olla
enempi toimitsijoita juuri

niihin pullonkaularasteihin,
joihin oli tarvittu useampi
suorituspaikka.
– Loistava sää paikkasi
odottelun tuomaa pientä
harmia.
– Vastauksissa myös oli
huomioitu myös sitä, että
tapahtuman järjestäjät ryhyivät heti paikkaamaan ja
järjestelemään havaittuja
epäkohtia.
Jotoksella kokonaisaika
ei ratkaissut paremmuutta,
vaan rastitehtävissä ansaitut pisteet. Rasteja oli partioilla suoritettavana kahden
päivän aikana yhteensä 18.
Useimmat partiot olivat
toisilleen tuttuja maanpuolustusnaisia vuosien takaa,
heille oli muodostunut tavaksi keväällä lähteä keväällä Maanpuolustusnaisten
liiton jotos-tapahtumaan.
Tapahtumaa ei ollut rajattu
pelkästään maanpuolustusnaisille ja mukavasti olikin
uusia partioita mukana.
– Tapahtuman tunnelma,
rastien vetäjät olivat motivoituneita ja huippuja. Hieno kokemus. Koettiin onnistumisia ja epäonnistumisia,
mutta hauskaa oli.

Maanpuolustusnaisten Metso-jotos käynnistyi juhlallisesti avajaisilla. Tilaisuudessa nostettiin Suomen lippu salkoon, kuultiin järjestäjien puheenvuorot, laulettiin maanpuolustusnaisten virsi 581 ja Maamme Laulu. Säestyksestä vastasi MPK:n Pohjanmaan soittokunta.

Harju-jotos 2023
Virolahdella
Tapahtuman järjestelyt eivät pääty tavaroiden ja tarvikkeiden palauttamiseen.
Tapahtuman ydinryhmä kokoontuu vielä kokoamaan
yhteen jotokselta saadut
kokemukset ja palautteet.
Niistä muodostuu meille
itsellemme käsikirja tapahtuman järjestelyistä tulevia
koitoksia varten. Saadut
kokemukset siirrämme seuraavan jotoksen järjestäjän
Maanpuolustusnaisten Liiton Kaakkois-Suomen piirin
käyttöön.

Jotoksen järjestelynaisia yhteiskuvassa. Kuva Mervi Hännikäisen kuvista.
Ensiapurasti.
Tehtävänä oli antaa taistelualueella, tielle haavoittuneelle henkilölle
ensiapua.
”linnut lauloi, aurinko
paistoi ja metsä oli hyvin hoidettua – unohtui
heti, että olet taistelualueella ja potilas on
tiellä…. Se siitä, kuulon
ymmärtämisestä!”
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Jyväskylän Reserviupseerit
JRU juhlisti ysikymppistä taivaltaan
konsertilla Jyväskylän Lounaispuistossa 25.5.
Panu Moilanen

Panu Moilanen

JRU:n puheenjohtaja Janne Jukarainen toivotti yleisön tervetulleeksi konserttiin ja evl evp Jukka Kentala lausui onnittelut yhdistykselle.
Janne Jukarainen
Jyväskylän Reserviupseerit ry järjesti 90. juhlavuotensa kunniaksi
yleisölle avoimen puistokonsertin Lounaispuistossa Jyväskylässä.
Konsertissa esiintyi Ilmavoimien Big Band, kapellimestarina musiikkimajuri Jaakko Nurila, solistina Sami Saari.

Yhdistyksen perustaminen
Elettiin vuotta 1932. Sekä poliittinen että turvallisuuspoliittinen tilanne Euroopassa ja sitä kautta Suomessakin oli epävakaalla pohjalla. Joukko keskisuomalaisia reservin upseereita koki tarpeelliseksi
jatkaa Reserviupseerikoulun kouluttamien reservinupseereiden organisoitua toimintaa Keski-Suomessa. Perustettiin Keski-Suomen
Reserviupseerikerho, myöhemmin Jyväskylän Reserviupseerit ry.

Maanpuolustuksen tukeminen
Jyväskylän Reserviupseerit Ry:n sääntömääräinen tehtävä kuuluu
edelleenkin: “YhdistyksentehtävänäontukeaSuomenitsenäisyyttä,
valtakunnan alueen puolustamista sekä suomalaisen yhteiskunnan
kokonaisturvallisuutta edistävää toimintaa, ylläpitää ja kohottaa
maanpuolustustietouttaja-tahtoasekävaikuttaamuutenkinmaanpuolustusedellytystenparantamiseenjakehittääreserviupseerihenkeä.” Yhdistys toteuttaa tehtäväänsä mm.
* ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa henkisesti ja aineellisesti tiedotuksen ja kurssitoiminnan avulla
* harjoittamalla koulutus- ja julkaisutoimintaa
* ylläpitämällä sotilasperinteitä sekä tukemalla sotilasperinnetoimintaa ja perinteen keräämistä ja tallentamista
* järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa, siihen luettuna myös
urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuudet

Panu Moilanen

90-vuotisjuhlakonsertilla maanpuolustushenkeä
Lounaispuistossa 90-vuotisjuhlakonsertilla yhdistys halusi toteuttaa maanpuolustushenkeen sidottua tehtäväänsä vaikuttamalla
maanpuolustustietouteen ja -tahtoon myös yleisesti suomalaisten
keskuudessa. Tämän vuoksi konsertti oli yleisölle avoin ja sinne oli
vapaa pääsy. Konserttiin saapui hieman vajaa 1 000 osallistujaa.

Sami Saari oli pääsolisti Ilmavoimien Big Bandin konsertissa.
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Ilmavoimien Big Band solistinaan Sami Saari esitti musiikkia 90
vuoden varrelta. Lähtölaukaus konserttiin ammuttiin 1700-luvun
mallisella mustaruutitykillä. Ilmavoimat kunnioitti tapahtumaa Ilmasotakoulun johtaja Henrik Elon avaussanoilla sekä Hawk-hävittäjän ylilennolla. Juhlapuhujan roolissa esiintyi everstiluutnantti evp Jukka Kentala. Tapahtumassa olivat lisäksi mukana Luonetjärven Sotilaskotiyhdistyksen ”Sotku” sekä Reserviläisurheiluliiton
esittely- ja toimintapiste.

Tapio Paappanen

Tapio Harju Saarijärven reserviläisisistä oli pukeutunut takavuosien tykkimiehen asuun. Hänen taustalla on museotykki, jonka laukauksella taustalla oleva Särkilammen maja avattiin 8.6. yleisön nähtäväksi. Sisällä vallitsee vahvana jääkärimajuri Väinö Lieskan henki.
Päivän aikana muistettiin JR 50:n taistelijoita seppeleenlaskulla ja historian tutkija Pauliina Ylitalon juhlapuheella.

Särkilampi avautui yleisölle
JR 50:n ensimmäistä kaatunutta muisteltiin
Pauliina Ylitalo
Jalkaväkirykmentti 50:n riveistä kaatui lähes 1100 miestä. Ensimmäisenä kaatui luutnantti Kalervo Kauppi. Rykmentin
ensimmäinen sankarivainaja oli
saarijärveläinen perheenisä.
Venäläisten kiväärin luoti osui luutnantti Kaupin ohimoon heinäkuun 9. ja 10. päivän välisenä yönä Korpiselällä.
Valoisa ja lämmin kesäyö oli
33-vuotiaan luutnantin viimeinen.
Kuolema tuli heti. Sen tiesi
kertoa paikalla ollut kapteeni

Risto Turkka, saarijärveläinen
hänkin.
Vain kolme viikkoa aiemmin
Kauppi ja Turkka poseerasivat
samassa kuvassa Sivulan portailla Saarijärvellä. Miehet olivat lähdössä jatkosotaan.

Tarvaalan koulun
tilanhoitaja
Kalervo Kauppi työskenteli
Saarijärvellä Tarvaalan koulutilan tilanhoitajana. Tuona samaisena päivänä sanomalehdet
Tapio Paappanen

kertoivat, että Kauppi oli valittu
Tampereen kaupunginagronomiksi.
Hän oli talvisodan veteraani. Sodassa haavoittunut, mutta
selvinnyt.
Nyt Kalervo Kauppi oli hyvästellyt perheensä uudelleen:
viimeisillään raskaana olevan
Annikki-vaimon, neljävuotiaan
Riikan, kolmevuotiaan Maijan
ja alle kaksivuotias Tuomaksen.
Miehet lähtivät sotaan, mutta
kukaan ei aavistanut, että Saarijärveltä sotaan lähti myös se
mies, joka kaatuisi JR50:n ensimmäisenä.

Yksi kirje ehti tulla

Historian tutkija ja toimittaja Pauliina Ylitalo käsitteli juhlapuheessaan luutnantti Kalervo Kaupin kohtaloa JR 50:n ensimmäisenä
sankarivainajana.

Kauppi ehti vielä kirjoittaa kotiin. Kirjeistä on säilynyt yksi,
Petäjävedelle vanhemmille Frithiof ja Aina Kaupille lähetetty:
”Täällähän sitä on oltu jo pari
viikkoa Karjalan korpimailla”.
Neljän päivän päästä Kauppi
kaatui.
Nuoren luutnantin ruumis
saapui kaatuneiden evakuointikeskukseen heinäkuun 12. päivä.
Samana päivänä kotona Tarvaalassa kuultiin suruviesti. Sa-

noman toi Annikki-puolison
siskon mies, saarijärveläinen
Paavo Tirkkonen. Hän kirjoitti
tuolloin perheen vieraskirjaan
näin: Raskas oli velvollisuuteni
ilmoittaa tälle kodille, että puoliso ja isä sankarina kaatui.
Tyttäret Riikka Piirainen,
85, ja Maija Kauppi, 84, eivät
muista isän sotaanlähtöä. Mutta Maija muistaa sen, kun kotiin
tuli tieto isän kaatumisesta.
– Menin kammariin ja siellä
äiti istui sängyn päällä itkemässä. Viikon päästä syntyi Anjasisko, Maija Kauppi kertoo.

Tuupovaaraan
haudattiin
Kalervo Kauppi haudattiin heinäkuussa Tuupovaaran sankarihautausmaalle. Sitä ei kuitenkaan kotona vielä tiedetty. Lasten mielessä eli toive, josko tieto
isän kuolemasta olisi sittenkin
ollut erehdys.
– Me Maijan kanssa keskustelimme, että ehkä isä oli sitten
joutunut venäläisten kynsiin ja
vankilaan. Että jos hän sittenkin
tulisi vielä takaisin, Riikka Piirainen muistaa.
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Arkku tuli
syksyllä
Isä ei tullut, mutta syksyllä tuli arkku. Se oli
nostettu ylös väliaikaisesta haudasta ja
lähetetty kotiin. Kalervo Kauppi haudattiin
uudelleen synnyinpitäjänsä
Petäjäveden
sankarihautaan joulukuussa 1941.
Luutnantti Kauppi
poistettiin puolustusvoimain upseeriluettelosta 6. elokuuta 1941.
Samana päivänä hän
olisi täyttänyt 34 vuotta.

Viimeinen
sankarivainaja

ta vuonna 1945. Hän
oli pihtiputaalainen,
hiilityömies
Heikki
Siekkinen. Siekkinen
oli syntynyt Elämäjärvellä vuonna marraskuussa 1924.
Nuori mies haavoittui vakavasti Talissa
kesäkuun lopulla 1944.
Hän sai osuman molempiin keuhkoihinsa,
vain 19-vuotiaana.
Sota päättyi, mutta
nuori pihtiputaalaismies ei päässyt siviiliin. Siekkinen veti viimeisen hengenvetonsa
sotasairaalassa helmikuussa 1945. Hänet on
haudattu Pihtiputaan
sankarihautaan.

Sankarivainajista viimeinen menehtyi vas-

Keski-Suomen
maanpuolustusjuhla Joutsassa
sunnuntaina 7.8.2022

Tapio Paappanen

Seppele JR 50:n taistelijoita kunnioittaen Saarijärveläisten sotaanlähdön muistomerkillä. Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Yrjö Lehtonen ja Suomenselän maakuntakomppanian päällikkö kapteeni Kerkko Huhtanen laskivat seppeleen. Suomen lippua kantoi Panu Heikkinen, JR 50:n lippua Jan Niukkanen ja JR 48:n
lippua Perttu Hietanen. Kunniavartiossa olivat Miikka Maunula ja Olli Rosti.
MP-JÄRJESTÖJEN

VALTAKUNNALLINEN
ISO
LIITTOKOKOUSTAPAHTUMA
JYVÄSKYLÄSSÄ 18.-20.11.2022

Sotilaspoikien perinneliiton toiminta kirjaksi
Matti K. Hyvärisen kuudes kirja julkistettiin
kimista. Manninen esitti kiitoksensa kirjatoimikunnalle, jonka puheenjohtajana oli
sotilaspoika Juha Eronen, sihteerinä kuolemaansa saakka Pentti Ruohotie, jäseninä
Veli-Matti Jusi ja Heikki Vuorimies sekä
kirjoittaja Matti Hyvärinen. Lisäksi Hannu
Luotola osallistui sisällön tuottamiseen toimikunnan ulkopuolisena avustajana. Myös
perinnekilloilla oli oma osuutensa projektissa historiatietojensa ja valokuvien toimittajina.

Jalkaväkimuseo tervehti
Päätoimittaja
Tapio Paappanen ja Matti Hyvärinen
Sotilaspoikien Perinneliiton 30-vuotishistoriateos julkistettiin Mikkelissä Jalkaväkimuseon Ritarisalissa sotilaspoikien perinnepäivänä 29.5.2022.
Kahvittelun jälkeen sotilaspoika Eero
Kylliäinen esitti huuliharpulla Sotilaspojan. Pieni oli instrumentti, mutta komeasti se soi!
Tervehdyspuheessaan liiton puheenjohtaja Juhani Manninen totesi kirjaprojektin
vaatineen paljon työtä, perehtymistä ja tut-
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Jalkaväkimuseon tervehdyksen tilaisuuteen
toi museon johtaja Markku Riittinen. Hän
totesi, että suomalaisen jalkaväen historia
juontaa juurensa peräti vuoteen 1555, jolloin Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa antoi
käskyn ensimmäisten lippukuntien perustamisesta. Vuonna 1982 avattu Jalkaväkimuseo esittelee monipuolisesti suomalaisen
jalkaväen historiaa. Museossa on myös oma
sotilaspoikaosastonsa.
Matti K. Hyvärisen teos, Sotilaspoikien
Perinneliitto 1991–2021 täydentää Elja Purasen vuonna 2001 julkaistua teosta Poikasotilaista Sotilaspoikiin, Suojeluskuntien
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poikatyön ja Sotilaspoikajärjestön historia sekä perinnetyö vuodesta 1991 alkaen.
Näin on sotilaspoikien historia 1928–1944
ja 30-vuotinen perinnetoiminta saatu tallennettua jälkipolvia varten ”kaksiin kansiin”.
Hyvärisen teos keskittyy liiton 30-vuotiseen perinnetoimintaan unohtamatta kuitenkaan kiltoja, joissa käytännön kenttätyö
tehdään.
Tervehdyksensä teokseen ovat lähettäneet tasavallan presidentti Sauli Niinistö,
puolustusministeri Antti Kaikkonen sekä
puolustusvoimain komentaja, kenraali
Timo Kivinen.
Teos, josta on otettu 3300 kappaleen painos, jaetaan jäsenetuna kaikille liiton jäsenille. Lisäksi killat voivat jakaa kirjoja yhteistyökumppaneilleen ja sidosryhmilleen.
Kirjan myyntihinta on 12 euroa/kpl.
Tässä kirjoittajan kuudennessa sotahistoriaan liittyvässä tietokirjassa on kaikkiaan 325 sivua ja 244 valokuvaa. Kaikki hänen kuusi teostaan on taittanut kirjoittajan
poika Juha Hyvärinen.

Otto von Fieandt
Suomen sodan legenda
Perhosta syntyisin oleva sotahistorioitsija FT Lauri Hietaniemi (synt. 1953) on kirjoittanut
mainion omakustanteisen kirjan
everstiluutnantti Otto von Fieandtista (1762-1823). Tämä kansallisrunoilija J.L.Runebergin arvostama suomalainen sotapäällikkö tuli tunnetuksi Suomen
sodassa kesällä 1808 Suomenselän alueella Perhossa, Kyyjärven
Lintulahdessa sekä Karstulassa
johtamistaan taisteluista. Vaikka ne päättyivät Ruotsi-Suomen
kannalta tappioon, kylvettiin
niissä sitä kansallisen identiteetin siementä, joka edelleen
vahvistui autonomian aikana ja
johti maamme itsenäisyyteen joulukuussa 1917. Sarkatakkiin pukeutunut suomalainen kansanomainen everstiluutnantti edusti uudenlaista ihmisläheisempää joukkojen johtamista verrattuna ruotsalaisiin sotapäälliköihin. Suomen sodassa Otto von Fieandt johti
Hämeen läänin jalkaväkirykmenttiin kuulunutta Rautalammin pataljoonaa, joka hyödynsi sodankäynnissä Y.M.Sprengtportenin kehittämää liikkuvaa sotataktiikka perinteisen lineaaritaktiikan asemesta.
Otto von Fieandt kuului maineikkaaseen sotilassukuun ja oli
kotoisin Etelä-Savosta Ristiinasta. Hän vietti osan elämästään Keski-Suomessa mm. Saarijärven Tarvaalan sotilasvirkatalossa sekä
Viitasaarella Hilmon puustellissa. Pääasiallinen asuinpaikka von
Fieandtin perheellä oli Rautalammilla Koskensaaren kartanossa,
josta he muuttivat Viipurin Kananojalle vuonna 1818. Tämä perusteellinen elämänkerta kuvaa maineikkaan sotapäällikön elämää
ensimmäistä kertaa näin kattavasti. Lauri Hietaniemen kirjassa
kuvataan Suomen sodan taistelujen lisäksi myös sotapäällikön eri
elämänvaiheita. Otto von Fieandtin jörön ulkokuoren alta paljastuu merkittävä patriootti ja sotilasjohtaja. Myös monet hänen sukunsa jälkeläisistä etenivät merkittäviin yhteiskunnallisiin tehtäviin
mm. Suomen pääministeriksi. Kirjassa on hieno kuvitus sekä selkeä
kartta-aineisto, joiden avulla on helppo seurata taisteluiden kulkua.
Karstulan taistelu 21.8.1808 lienee Otto von Fieandtin tunnetuin sotanäyttämö. Yhden sunnuntaipäivän aikana pienessä maalaispitäjässä käytiin maamme sotahistorian suurimpia nykyisen
Suomen alueella käytyjä taisteluja, johon otti osaa yli 7000 sotilasta. Kirjassa on myös mittava kokoelma Suomenselän alueelta koottua kansanperinnettä Suomen sodan ajoilta. Suomen sota vuosina 1808-09 jätti jälkeensä suuret vahingot Suomenselälle ja koko
Pohjoiseen Keski-Suomeen. Paljon rakennuksia tuhoutui ja väestö
kärsi useita vuosia nälänhädästä ja kulkutaudeista. Monella tapaa
silloinen tilanne Suomenselällä muistutti nykyisin Ukrainassa koettavaa hätää.
Tapahtuma on jättänyt pysyvän jäljen Suomenselän pitäjien historiaan. Karstulan taistelusta sekä sitä edeltäneistä Perhon ja Kyyjärven Lintulahden taisteluista on tekeillä dokumenttielokuva, jonka käsikirjoitus pohjautuu Lauri Hietaniemen kirjaan.
Tämä kirja on Lauri Hietaniemen neljäs sotahistoriallinen teos.
Aiemmissa kirjoissaan hän on kirjoittanut mm. Ilomantsin taisteluista Jatkosodassa sekä sotilasjohtajien Jouko Hynnisen, Auno
Kuirin sekä Heikki Mikkolan elämänkerrat. Otto von Fieandt- kirja
on tilattavissa suoraan kirjailijalta tai verkkokaupasta www.booky.fi
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Jussi Halttunen, opetusneuvos
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Maailman turvallisuus järkkyi

Vuoden alkua varjostivat jo
synkät sodan uhkan pilvet.
Vanha itäinen naapurimme
käytti jo tuolloin kovaa retoriikkaa ja keräsi joukkojaan Ukrainan rajoille. Samalla venäläiset
joukot ”harjoittelivat” yhdessä
Valko-Venäjän nukkehallitsijan
joukkojen kanssa yhteisiä tehtäviään. Pahalta näytti.
Ollessani puolisoni kanssa
edustamassa Keski-Suomen reservipiiriä Viron tasavallan itsenäisyyspäivän 24.2.2022 aamulla kello 07.30 lipunnostotilaisuudessa KL Tallinna malevan Itäkomppanian pihassa,
pystyimme kaikki toteamaan
Venäjän aloittaneen täysimittaiset sotatoimet naapuriaan
Ukrainaa vastaan. Ilman avointa sodanjulistusta – kuten heidän tapoihinsa kuuluu. Tuona
päivänä Viron presidentin, Alar
Karisin, puheen sisällön merkitys sai uudet mittasuhteet.
Tänään tätä kirjoittaessani
on tuo Venäjän sotarikoksilla

täytetty sota jatkunut jo muutaman päivän yli 3 kuukautta.
Omiin tavoitteisiinsa Venäjä ei
onneksi ole päässyt – kiitos siitä erityisesti kuuluu Ukrainan
kansan yhtenäiselle maanpuolustustahdolle. Onneksi Ukraina on saanut myös runsaasti
kansainvälistä tukea monessa
muodossa ja saa sitä myös edelleen. Slava Ukraini – Heroim
slava!

Osallistujien määrä
on noussut MPK:n
kursseilla
Kursseille on ollut tuon helmikuun alun jälkeen todella
runsaasti tulijoita. Kaikki eivät
heti ole edes mahtuneet kurssitapahtumiin samalla kertaa,
mutta jonotuspaikoille jääneille
pyritään järjestämään lisäkursseja mahdollisuuksien mukaan.
Muutamilla kurssilla olemme
joutuneet ”pikatilanteisiin” ennakkoon suunnitellun kurssipaikan mennessä toiseen käyttöön. Lisähaasteena tulee joskus myös väistötilojen erittäin
puutteelliset peseytymismahdollisuudet tai muu yllättävä seikka. Kaikesta huolimatta
olemme pystyneet viemään lävitse laadukkaan koulutuksen –
joka on tuo ensisijainen tavoite.

TRA 1-kurssi

Cower with fire! – Push
trough – Pusd trough !
Clear! Clear!
Tikkakosken koulutuspaikan
kansainväliset yhteisharjoitukset saivat jatkoa TRA1 (taistelu rakennetulla alueella) kurssilla toukokuun aurinkoisen ja
kauniin ilman suosiessa kurssilaisia. Harjoittelun aikana
vieraamme pääsivät tutustumaan suomalaisen osaston toimintaan ja vastavuoroisesti he
toivat omaa osaamistaan ryhmiensä mukaan. Lauantai-iltana kurssin kouluttajat pääsivät
harjoittelemaan virolaisen kaupunkitaistelukouluttajan johdolla heidän tekniikoitaan vielä
lisää. Virolaiset vieraamme toivat oman kansainvälisen lisänsä toimintaan, ja taukojen aikana olikin kuultavissa jo ensimmäisen illan ”ujostelun” jälkeen
varsin vapautunutta suomi-viro-englanti keskustelua.

Kesän
kurssitapahtumat
etenevät ja kurssipaikat
täyttyvät
Keväästä alkaen on lisätty kurssien oppilaspaikat maksimiinsa. Kurssien lukumäärää ei voida kuitenkaan mahdottomasti

lukumääräisesti lisätä, sillä tähän vaikuttavat yksinkertaisesti
niin käytettävissä olevat toteutuspaikkojen (kasarmit, luokat,
harjoitusalueet, radat) käytettävyys kuin kouluttajien ajankäyttö.
Kun osallistujat ilmoittautuvat kurssille, on järjestelyjen ja
kouluttajienkin työpanoksen
kannalta enemmän kuin toivottavaa, että kurssille hyväksytyt myös käyttävät kurssipaikan
tehokkaasti. ”Jonottajia” voimme ottaa toki tilalle, mutta aivan viimehetkillä tulevaan peruutukseen löydämme harvoin
enää ketään. Näin ollen kurssipaikan eteen tehty vapaaehtoisen kouluttajan työ menee siltä
osin hukkaan. Siis tilanne, jota
en kenenkään hyvän kouluttajamme kohdalle toivo koskaan.
Onneksi näin ei kuitenkaan käy
usein – ja nykyisessä tilanteessa
aiempaa harvemmin.
Varmista osaamisesi reserviläisenä, aktiivisena maanpuolustajana ja valveutuneena kansalaisena. Osallistu kursseille!
Aarne Markko
Valmiuspäällikkö
MPK/Keski-Suomi

AR 15 MPK:n uusi kivääri
Päätoimittaja
Tapio Paappanen
MPK on tehnyt sikäli historiallisen päätöksen, että se on
hankkimassa kiväärin, jonka
esikuvana on amerikkalainen
AR-15-rynnäkkökivääri. Asetyyppi tuli tunnetuksi amerikkalaisten käytössä Vietnamin
sodassa. Tämän tyyppisiä kiväärejä on tosin jo ollut reserviläisten
henkilökohtaisessa
omistuksessa.

Oheinen kuva on TRA1 -kurssilta, jossa on osa meidän kurssilaisista suomi-virolaisesta yhteistoimintapartiosta. TRA1 -kurssi kuuluu
yhtenä Maakuntajoukkojen peruspolun neljään kurssiin, joiden
käymisen jälkeen vasta maakuntajoukkoon sitoutunut saa oman
maakuntajoukkonsa tunnuksen.
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MPK:n uuden aseen kaliiperi poikkeaa myös suomalaisille
reserviläisille tutun rynnäkkökiväärin 7.62-kaliiperista. Uuden aseen kaliiperi on pienempi
eli 5.56 Nato ja sen siviilimarkkinoille tarkoitettu .223 Rem.
Hankinta rahoitetaan samalla
tavoin kuin edellisetkin eli säätiörahoituksella.

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
7.8.
13.–14.8.
19.–21.8.
28.8.
2.–4.9.
2.–4.9.

Keski-Suomen maanpuolustusjuhlan tukikurssi, Joutsa
Tulenjohdon kertauskurssi, Kokouskeskus FALCO
Taisteluensiapu, Vanha esikuntakomppania
Tikkakosken tohinat (MPK:n toiminnan esittelytilaisuus)
Taistelupelastaja 1./2. Vanha esikuntakomppania
Sähkövoimajärjestelmät 1, Vanha esikuntakomppania

ilmapuolustuspiiri luonetjärven koulutuspaikka

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

Kutsutuille reserviläisille
22.–24.7. Kranaatinheittimistön perusteet
19.–21.8. VKY, jatkokurssi
19.8. Kivääri 2 (Avoin vielä)
Keuruun Ampumaurheilukeskus
9.–11.09. Paikallisjoukkojen SYYSJOTOS 2022

mpk.fi/ilmapuolustuspiiri

Koulutuspäällikkö Mika Marin + 358 44 245 1742, mika.marin@mpk.fi
avoimet kurssit
30.7.
Puolustusvoimien B ajo-oikeuskurssi reserviläisille. Ilmasotakoulu, kuljetuskeskus
1.8.
Puolustusvoimien fyysisen toimintakyvyn tutkimus. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU)
6.–7.8.
Tukikohdan taistelijan aseenkäsittelykurssi. Ilmasotakoulu
10.–15.8. Kesäyön marssi, huolto-ja tukikurssi
13.8.

Kesäyön marssi, Jyväskylä. Buugi Liikunta- ja hyvinvointikeskus (jumppa ja yhteislähtö klo 16-)
- matkat reserviläisille 32 km ja 25 km (ilmoittautuminen 29.7. mennessä)
- 32 km, 25 km ja 10 km (ilmoittautuminen 10.8. mennessä + jälki-ilmottautuminen 13.8.)

21.8.
9.–11.9.

Soveltava kivääriammunta Pihtipudas, Pyssylän ampumarata
pikkunasta VinKa, Ilmasotakoulu. (Ilmoittautuminen käynnistyy 19. ja 20.7.) Kurssit: Arjen turvallisuus, lentopelastajan perehdytyskurssi, maastotaidot ja luonnonmuona sekä turvallisesti vesillä
Kohdennetut kurssit sitoutuneille kouluttajille ja ilmavoimien reserviläisille: mpk.fi /ilmapuolustuspiiri

mpK:n ValtaKunnalliset VerKKoKurssit

mpk.fi/koulutukset/verkkokoulutus

Kansalaisen kyberturvallisuus -verkkokurssi – turvallisempaan toimintaan digiympäristöissä.
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.

Kurssikalenterit päivittyvät koko ajan!

Tarjolla kursseja nuorille, paikallisjoukoille ja muille kohderyhmille.
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Keski-Suomen reservipiirit
Kevätkokous veti paljon väkeä paikalle

Tapio Paappanen

Keski-Suomen reservipiirien kevätkokousedustajat valmistautuvat 30.3.2022 Juhlakartano Tähtiniemessä Korpilahdella kuuntelemaan
kokouksen alussa esiintynyttä yliopiston opettaja Martti J. Karia.
Tapio Paappanen

Venäjä käytti possujunataktiikkaa
Jyväskylän yliopiston opettaja, eversti evp, Martti J. Kari avasi kevätkokousillan Ukrainan sotatapahtumista. Arvio Venäjän operaatiosta ensimmäisen kuukauden jälkeen oli tyly: ”Venäjä käytti
possujunataktiikkaa ja kaikki on mennyt pieleen.” Jos kyseessä olisi
Suomen sotakorkeakoulun oppilasharjoitustyö, arvosana olisi kaikin tavoin hylätty.
Kaksi tiedustelupalvelua kisailee seuraavaksi keskenään tavoitteena löytää joku syyllinen. Se löytynee ajan mittaan. Armeijan välineistöä on kaupattu ulos kuten esim. sotakentälle tarkoitetut viestivälineet. Tavallisia kännyköitä on käytetty johtamisessa ja sen seurauksena on Ukrainassa kaatunut mm. useita kenraaleita.

Kevätkokousten avausesitelmöitsijä Martti J. Kari vauhdissa.
Tapio Paappanen

Vuoden 2021 palkitsemiset
Kevätkokousiltana palkittiin vuoden 2021 toiminnasta näin:
- Reservipiirien työmyyrä - Panu Moilanen, Jyväskylä

Palkittuja kuvassa:
Haari Back (vas.), Juha Vimpari, Juha Levijoki, Jarmo Siltanen, Tero
Tamminen ja Panu Moilanen.
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Keski-Suomen reserviupseeripiiri
- Vuoden upseeri - Tero Tamminen, Saarijärvi
- Vuoden upseeriyhdistys - Karstulan Reserviupseerit ry
- Vuoden ampuja - Jarmo Siltanen, Jyväskylä
- Vuoden urheilija - Timo Kostiainen
Keski-Suomen reserviläispiiri
- Vuoden yhdistys - Pihtiputaan Reservin Aliupseerit ry
- Vuoden reserviläinen - Toni Repo, Jyväskylä
- Vuoden ampuja - Matthias Fried
- Vuoden urheilija - Juha Vimpari
Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Konneveden Reserviläiset

Meidän juttu - veteraanityö

Konneveden Reserviläiset ry:n
toiminnan yksi painopiste on veteraanityö. Yhdistyksemme jäsenet ovat auttaneet sotiemme
veteraaneja sekä heidän puolisoitaan ja leskiään heidän arjen askareissaan. Olemme esimerkiksi
pilkkoneen puita sekä auranneet
ja haravoineet heidän pihojaan.
Olemme myös aktiivisesti olleet toteuttamassa veteraanikeräyksiä paikkakunnalla. Yhdistyksellämme on myös omaa varainhankintaa kunniakansalaistemme hyväksi. Vaikka Konnevedellä
ei enää olekaan yhtään rintamatunnuksen omaavaa veteraania,

heidän puolisonsa ja leskensä tarvitsevat tukeamme.
Laukaan seurakunta, Konneveden vapaa-aikatoimi ja Konneveden Reserviläiset ry järjestivät yhdessä Lumiviikonlopun,
joka oli yksi Konnevesi 100 -tapahtuma. Reserviläiset tarjosivat
tapahtumassa hernekeittoa soppatykistä sekä kahvia munkkien kera. Vapaaehtoisen maksun
lahjoitimme Sotiemme veteraanit/Sotiemme naiset -keräyksen
kautta Konneveden Sotaveteraanit ry:lle.
Teksti ja kuva
Jouko Hyppönen

Kansallisena veteraanipäivänä
Jyväskylässä ja Pihlajavedellä
Veteraaniveljien ja -sisarten muistoa kunnioittaen
Jyväskyläläiset veteraanijärjestöt ja Keski-Suomen Sotilaspoikien
Perinnekilta ry laskivat seppeleen sankaripatsaalla kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2022. Viidakkorummun kutsumana oli saapunut myös jonkin verran yleisöä.
Seppelettä laskemassa Matti Krats (keskellä), Kyösti Tomperi ja
Pekka Toivanen (oik.).

Maamme versoo uutta

Pihlajaveden sankarihaudalla oli arvovaltainen yleisö. Paikallisen
alakoulun oppilaat kuuntelivat Tapio Paappasen puheen.

”Tämän vuoden kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan teema on
noussut halusta pitää sotiemme veteraanien muistot ja perinteet
elävänä. Meillä veteraanien lapsilla on vastuu siitä, että jälkikasvullemme siirtyy veteraanien jättämä perintö – itsenäinen isänmaa
Suomi.
Itsenäisyyden säilyttäminen vaatii jatkuvaa hoitamista. Suomi
on viisaasti menetellyt säilyttämällä puolustuksemme perustana
yleisen asevelvollisuuden. 2000-luvulle tultaessa Euroopan yllä alkoi leijua rauhan kyyhkyjä, joiden myötä mm. Saksassa ja Ruotsissa päätettiin luopua asevelvollisuusjärjestelmästä. Nyt aivan viime
vuosina Ruotsikin on luomassa järjestelmää uudestaan. Lakkauttaminen käy helposti, mutta järjestelmän uudelleen luominen aiemmalle tasolle tulee viemään reilusti yli kymmenen vuotta. Tänä
aikana on jo ehtinyt kasvaa sukupolvi, joka ihmettelee, että mitä
pitäisi puolustaa.” Näin sotakamreeri Tapio Paappanen puheensa
alkupuolella Pihlajavedellä 27.4.2022.
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JR 48:n sotaanlähdön muisto elää
Päijänteen maakuntakomppania järjesti kunnianosoituksen
Päätoimittaja
Tapio Paappanen
Tihkusateisena kesäkuun päivänä 16.6. Jyväskylän Seminaarinmäelle kokoontui joukko
Päijänteen maakuntakomppanian henkilöitä ja joitakin kutsuvieraita hetkeksi muistelemaan jatkosotaan lähtöä.
Esillä olivat Suomen lippu ja
keskisuomalaisten rykmenttien
JR 48:n ja JR 50.n liput. Aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Yrjö Lehtonen ja reservin
kapteeni Aki Imppola laskivat
muistomerkille Puolustusvoimien ja Päijänteen maakuntakomppanian seppeleen kunnioittaen veteraanisukupolven
taisteluja Suomen hyväksi.

Aluetoimiston päällikkö omassa tervehdyksessään muistutti
veteraanien rivien harvenemisesta ja perinteiden siirron vastuun siirtymisestä nykyihmisille. Velvollisuutemme on säilyttää sodankokeneen sukupolven
rakentama itsenäinen Suomi
kunnossa.
Keski-Suomen reserviupseeripiirin puheenjohtaja Mika Pakkanen kertasi kuulijoille lyhyesti JR 48:n perustamisen vaiheita. Reserviläiset ovat valmiina
kantamaan tulevaisuuden vastuun veteraanien perinnön siirrosta nuoremmille.
Lehtikuva

Tapio Paappanen

Puhe JR 48:n lipun äärellä. Keski-Suomen Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Mika Pakkanen kertasi rykmentin vaiheita.

Tukea Ukrainaan
Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Pääministeri Sanna Marin tapasi Ukrainan presidentti Zelenskyin
toukokuussa.
Tapio Paappanen

Suomen valtio on tukenut kevään aikana useampaan otteeseen Ukrainan taistelua Venäjän oikeudetonta hyökkäystä vastaan. Apu on
pitänyt sisällään sotilaallista ja humanitääristä materiaalia.
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri on päättänyt kohdentaa tukea
Ukrainan sodasta kärsivien lasten hyväksi. Tuki on 2000 euron suuruinen ja kohdennetaan Pelastakaa Lapset ry:n kautta Ukrainaan.
Keski-Suomen Reserviläispiiri ry tukee Ukrainaa myös 2000 euron summalla. Siitä puolet kohdennetaan SPR:n kautta ja puolet
suoraan Ukrainan armeijalle.

Tammenlehvän Keski-Suomen
perinneyhdistyksen valmistelutyö etenee
Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Veikko Ahvenainen (96 v) ja Carina Nordlund. Finlandia hymni.

Viimeinen rosvopaisti
Päätoimittaja
Tapio Paappanen
Laukaan Peurungassa vietettiin
18.5. viimeinen veteraanien hyväksi järjestetty rosvopaisti-tapahtuma. 30 vuoden aikana on
ollut yli 400 tapahtumaa.
Näyttelijä Leo Lastumäki aikanaan ideoi tapahtuman kun
20 vuotta oli kulunut Lampaansyöjät-elokuvan tekemisestä.

Kun rosvopaistit alkoivat, veteraaneja oli 267 00. Nyt heitä
on 4 000. Peurunkaan Rosvopaistille oli jaksanut tulla vielä
useampi ikäveteraani: Elli Pöyhönen 104 v ja vuotta nuoremmat Martti Mäkinen ja Heikki
Isännäinen.

Työ veteraaniperinteen vaalimisen turvaamiseksi on Keski-Suomessa edennyt askel askeleelta hyvin. Koronatauti on
ollut ainoa hidastava tekijä. Tavoitteena on saada Keski-Suomeen yksi alueellinen rekisteröity yhdistys, jonka rooli on
koordinoida veteraaniperinteen
säilyttämiseksi tarkoitettuja tapahtumia alueellaan.
Työvaliokunta on kokoontunut ahkerasti pohtien sääntömalleja ja niihin on saatu aikaan tarpeellisia muutoksia.
Tänä kevääänä järjestettiin
tapahtuma, johon kutsuttiin
kaikki ne tahot, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa toimintaan.

Kokoontumisessa esiteltiin
tulevan yhdistyksen toiminnan ja hallinnon pääpiirteet.
Kyseisessä tilaisuudessa todettiin yksi tulevaisuuden kannalta ratkaiseva suostumus uuden
yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi.
Tehtävään pyydettiin Jukka
Kentalaa, joka ilmaisi tilaisuudessa suostumuksensa tehtävään. Tälle valinnalle on kenttä
antanut laajan kannatuksensa.
Tammenlehvän Keski-Suomen Perinneyhdistyksen varsinainen perustamisajankohta tulee ajoittumaan vuoden
2023 veteraanipäivän aikoihin.
Sitä ennen työvaliokunnalla on
edessään vielä useita työrupeamia.

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

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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Tapio Paappanen

Sotilaalliset kunnianosoitukset sotamies Vilho Olavi Lehtolan hautajaisissa Petäjävedellä 28.5.2022. Suomen lipun lippuvartio:
Aapo Väätänen, Sami Tuominen ja Fabian Linderoos. Kunniavartio arkulla: Markus Kilpijoki (vas.), Simo Pietikäinen, Jarkko Nurminen ja
Jarkko Pynnönen. Äärimmäisenä oikealla Jalkaväkirykmentti 48:n lippu.

Sotamies Vilho Lehtola haudan lepoon
Päätoimittaja
Tapio Paappanen
Vilho Lehtola oli kutsunnoissa 18. joulukuuta 1941. Terve
ja hyväkuntoinen mies sai palveluskelpoisuusluokan A I. Hänet määrättiin astumaan palvelukseen tammikuussa 1942
Jalkaväen koulutuskeskus 5:een
Kouvolassa.
Lehtola aloitti varusmiespalveluksensa 17. tammikuuta
1942. Alokkaille jaettiin tuntolevyt, Vilhon tuntolevyn numero oli 020749. Varusmiespalvelus
koulutuskeskuksen
12. komppaniassa sujui hyvin.
Täsmällisyys, ahkeruus, huomiokyky, sotilaallinen kehitys
ja käytös arvioitiin arvosanalla
”hyvä”. Kuukauden mittainen
kurssi keväällä antoi panssarintorjuntamiehen erikoiskoulutuksen ja sotilasvala vannottiin
huhtikuun 27. päivänä 1942.

della. Tilalla oli kymmenkunta
lehmää, jokunen lammas, kanoja ja hevonen sekä peltoa viljelyyn. Lehtolan perheen kahdeksasta lapsesta neljä olivat
kuuroja. Perheen lasten kuurot ystävät kävivät Jyväskylästä
mielellään Lehtolassa heinänteko- ja perunannostotalkoissa.
Siellä vietettiin myös mukavia
kuurojen juhannusjuhlia.
Maito- ja viljatilan isäntä oli
Valde Lehtola ja emäntä Lydia
Lehtola (o.s. Kaistinen). Rintamalle komennetusta Vilhosta
Lydia ajatteli tilan jatkajaa. Hän
odotti poikaansa kotiin luokseen aina kuolemaansa vuoteen
1971 saakka. Hän jäi leskeksi
vuonna 1949, ja joutui hautamaan neljä lapsistaan.

Kotiolot

Tammikuussa 1943 Vilho Lehtola sai käskyn siirtyä rintamalle yhdessä noin 80 täydennysmiehen kanssa 18. Divisioonan Jalkaväkirykmentti 48:aan

Vilhon koti, Lehtolan tila, sijaitsee Petäjäveden Ylä-Kintau-
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(JR 48) Karjalan kannakselle.
Panssarintorjuntamies Lehtola
sijoitettiin rykmentin III Pataljoonan 12. komppaniaan. Pataljoonan komentajana rykmentin
perustamisvaiheessa 1941 aloitti majuri Johan Erik Sokajärvi
ja kesällä 1944 pataljoonaa komensi majuri Tor-Olof Erwe.
12. Komppaniana päällikkönä
aloitti keuruulainen kapteeni
Antti Sarkaranta.
18. Divisioonan komentajana toimi kenraalimajuri Aaro
Pajari aina tammikuuhun 1943
saakka ja loppuvuodesta komentajaksi siirtyi kenraalimajuri Paavo Paalu. JR 48:n komentajana helmikuun 1943 loppuun
saakka oli eversti Yrjö Sora ja
maaliskuun alusta alkaen eversti Väinö Forsberg.

Rintamalle
asemasotavaiheessa
Joukko-osasto (JR 48) kävi asemasotaa Leningradin vastaisella rintamalla, ja se eli toisen

maailmansodan rauhallisimman rintaman arkea vuonna
1943. Puna-armeija piti alueella vain vähäistä miehistöä sitomassa suomalaisten voimia. Sotilaan kantakorttiin on Vilhon
taitelupaikoiksi merkitty Rajajoen ja Suomenlahden lohkot
sekä Salosavotan korpitaistelut.
Asemasotavaiheelle oli tyypillistä aktiivinen partiointi ja vankien sieppausyritykset puolin ja toisin. Tykistöllä
ammuttiin vihollisen asemiin
silloin tällöin. Ne sijaitsivat lähimmillään 500 metrin päässä
ja kauimmillaan yli kilometrin
päässä Suomen joukkojen etulinjasta. Päivittäin omat taisteluasemat vaativat koko ajan
parantamista ja lisäksi rakennettiin majoituskorsuja. Sotakentällä oli rauhallista, mutta
koko ajan vaara vaani sotilaita.
Puna-armeijan tarkka-ampujat
saivat ”saalista” niin, että lähes
päivittäin sotilaita kaatui tai
haavoittui.

Tapio Paappanen

Saattoväkeä Petäjäveden siunauskappelissa.

Teräsmyrsky
kannaksella 1944
Puna-armeija aloitti valtavalla
voimalla suurhyökkäyksen 9.
kesäkuuta 1944. Se oli nimetty
Stalinin neljänneksi strategiseksi iskuksi. Tavoitteena oli antaa
Suomelle opetus Neuvostoliiton kärsimästä nöyryytyksestä
talvisodassa ja vallata Suomi.
Valtavalla tykistö-, kranaatinja raketinheittimien tulella suo-

malaisten pääasema Valkeasaaressa murtui 10.6.1944. Punaarmeija eteni nopeasti ja suomalaiset vetäytyivät Vammelsuu-Taipale-linjalle (VT-asema). Sotamies Lehtolan joukko
oli ollut rakentamassa ja parantamassa VT-aseman linnoitteita
ennen suurhyökkäyksen alkua.
Kesäkuun 14. päivänä majuri Tor-Olaf Erwen III pataljoona joutui vihollisen painostuksessa hajalle ja käskyjen perille
saattaminen ontui. 12. komppaRaili Ojala-Signellin arkisto

nia oli vetäytymässä ankarassa
tykkitulessa. Tappiot olivat raskaat ja komppaniasta katosi 12
miestä. Yksi näistä kadonneista
oli panssarintorjuntamies Vilho Olavi Lehtola Salosavotan
korpimaastossa. Hän oli kadotessaan 21 vuoden ja 15 päivän
ikäinen. Puna-armeijan voima
pakotti suomalaiset joukot vetäytymään Viipuri-KuparsaariTaipale linjalle, jossa sitten laitettiin sulku vihollisen maahantunkeutumiselle.
JR 48:n miehistössä Lehtolan
kohtalo ei ollut harvinaisuus.
Rykmentti menetti kaikkiaan
lähes 1?000 miestä jatkosodassa. Suomalaisittain juuri nuo
kesäkuun suurhyökkäyksen alkupäivät ovat yleisimmin kirjatut päivämäärät sankarihautojen kivissä jatkosodan osalta.

Vilho löydetään
Kiteeläinen etsintäpartio Esa
Halttunen ja Kauko Raekorpi
olivat 25.8.2019 Karjalan kannaksella Vaskisavotan alueella
etsimässä sotavainajia. Tuolla etsintämatkalla löytyi 5 kpl
tuntolevyjä ja muuta sotilaiden
jäämistöä. Arvio oli, että 4–5
sotavainajan olinpaikka oli löytynyt.
Halttunen ja Raekorpi ovat
olleet toteuttamassa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen alaista toimintaa yli 25
vuotta. Toiminnan on mahdollistanut Suomen ja Venäjän
välillä tehty sopimus vuonna
1992. Tänä aikana he ovat löytäneet yli 50 suomalaista sotavainajaa.
Tänä keväänä varmistui, että
vuonna 2019 löytyneistä sankarivainajista ainakin osa on saatu tunnistettua. Lydia Lehtolan

lapsenlapsi Raili Ojala-Signell
oli antanut jo vuonna 2014
oman DNA-näytteen. Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys oli yhteydessä myös hänen Kemissä asuvaan serkkuun
Ilona Pääkkölään pari vuotta
sitten. Viime vuoden lokakuussa yhdistys lähestyi kirjeellä.
Siinä kerrottiin, että Vilho Olavi Lehtola on löytynyt.
Lehtolalla on Petäjäveden
sankarihautausmaalla
muistokivi, ja hänet oli jo siunattu
poissaolevana Petäjäveden sankarihautaan isänsä Valde Lehtolan hautajaisten yhteydessä
vuonna 1949. Nyt toteutui Lydia-äidin elämänaikainen toive:
Vilho palaa hänen luokseen.

Siunaus ja
muistotilaisuus
Omaisia oli paikalla reilut kolmekymmentä. Kukaan heistä
ei ollut koskaan tavannut Vilho Lehtolaa, mutta kaikki olivat
kuulleet hänestä. Siunauksen
toimitti sotilaspastori Marko
Haukkamäki. – Vilhon löytyminen on ollut sukulaisille sekä
ilon että surun päivä: on ollut iloa siitä, että eno ja setä on
vihdoin löytynyt, mutta samalla kuoleman vahvistuminen on
nostanut surun pintaan. Hänen
perintönsä siirtyy ja näkyy teissä sukulaisissa, jotka kannatte
hänen tarinaansa, totesi sotilaspastori Haukkamäki.
Suomalaisten tavoite saada
sotavainajat saatettua kotiseurakuntien multiin oli jälleen
Vilho Lehtolan kautta toteutunut. Periaate, mikä on ainutlaatuinen maailmassa.

Tapio Paappanen

Sotamiehen perusvarustusta, reppu, polkupyörä ja valoisa mieli.

Vilho Olavi Lehtola laskettiin haudan lepoon, äitinsä viereen.
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Keuruun lukion kurssi ryhmittyi Karkialammella Tyrjän kolmioon. Taustalla lukion rehtori Vesa Leinonen ja oikealla kurssin sotahistorian
asiantuntija sotakamreeri Tapio Paappanen.
Kuva: Maavoimien tiedotus

Keuruun lukio sotahistorian parissa
Päätoimittaja
Tapio Paappanen
”Mikä on saanut teidät tulemaan Mikkeliin?” Kysymyksen
esitti majuri Mikko Kotanen
Mikkelin Karkialammen Pitopata-ravintolassa ennen hänen
omaa esitystään Keuruun lukiolaisille nykyhetken puolustusvoimista. Kysymykseen vastattiin lyhyesti sanalla: sotahistoria. Viime viikolla saatiin toteutettua lukiolaisille historian
erikoiskurssi sodanajan päämajakaupunki Mikkeliin. Vuosien 2005–2019 aikana Karjalan
kannakselle suunnatut kurssit

ovat tulleet toistaiseksi tiensä
päähän. Syynä kaksi vuotta riehunut korona ja helmikuussa
Venäjän aloittama oikeudeton
hyökkäys Ukrainaan. Karjalan
kannaksella toteutetuille kursseille 15 vuoden aikana osallistui 450 opiskelijaa.
Kahden päivän mittainen
kurssi rakennettiin niin, että
ensimmäinen kontakti Mikkelissä otettiin Maavoimien esikuntaan. Seuraavaksi siirryttiin
iltapäiväksi Jalkaväkimuseoon,
joka järjesti työpajan teemasta
Tapio Paappanen

kesä 1944. Toisena päivänä tutustuttiin viime vuonna avattuun sodan ja rauhankeskus
Muistiin.

Tietoisku maavoimista
Majuri Mikko Kotanen kertoi
tiivistetyn paketin maavoimista. Esittelyn kohteena oli joukot, jotka jakaantuvat operatiivisiin, alueellisiin ja paikallisiin
joukkoihin. Näiden tehtäviä
esiteltiin pääosin samoin kuin
kansainvälistä kriisinhallintaa.
Maavoimien kalustollinen kehitys viime vuosina oli myös
tarkastelun kohteena, jossa johtavana teemana oli tulivoima ja
liikkuvuus. Meneillään olevista
sotaharjoituksista esiin nousi
Niinisalossa toteutettu Arrow22-harjoitus, johon osallistui
kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

Työpaja kesästä 1944

Jalkaväkimuseon johtaja Markku Riittinen kertoo oppilaille talvisodasta.
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Museoamanuenssi Riikka Sinokki oli suunnitellut lukiolaisille työhetken niin, että kymmenestä oppilaasta muodostet-

tiin kolme työryhmää. Kolmen
Mannerheim-ristin ritariin liittyvän taistelun kautta piti laatia esitys A2-kokoiselle paperille, joka esiteltiin työn tuloksena kaikille ja se jäi museoon
yleisön nähtäville. Kohteena oli
seuraavat ritarit ja taistelut:
- ritari n:o 163 eversti Alpo
Marttinen ja Viipurin Tienhaaran taistelu
- ritari n:o 155 panssarijääkäri Toivo Ilomäki ja Sammatuksen taistelu
- ritari n:o 151 kapteeni T Paronen ja Ilomantsin taistelu.

Vastaukset löytyivät
museosta
Työryhmille oli kerätty valmiiksi museolla olevaa aineistoa kesän 1944 taistelupaikkoihin ja
ritareihin liittyen. Johdantona
työpajatehtäviin toimi museon
johtaja Markku Riittisen kattava esitys itsenäisyytemme ajan
murrosvuosista vapaussodasta
Lapin sotaan.
Reilun parin tunnin aikana
työryhmät saivat esiin oleellisia asioita työn kohteena olleista henkilöistä ja taisteluista. Museon johtajan johdolla

Tapio Paappanen

Tapio Paappanen

Työryhmien työ alkaa. Annettuun tehtävään ja aineistoon tutustuminen on käynnistynyt.
käytiin jokaisesta esityksestä
lyhyt palautekeskustelu. Kesällä 1944 Neuvostoliiton Suomea
vastaan suuntaama operaatio
ns. Stalinin neljäs strateginen
isku. Suomi onnistui torjumaan
sen ja maatamme ei valloitettu.
Työpajan päätteeksi jokainen lukiolainen sai omakseen Suomen kohtalonhetkiä
1917–1945-kirjan, mikä vuonna 2019 valmistui Keuruun lukion käyttöön ja jaetaan tällaisille kursseille osallistuville oppilaille.

Sodan ja rauhankeskus
Muisti
Toisena kurssipäivänä tutustuttiin viime vuonna avattuun Sodan ja rauhankeskus Muistiin.
Siellä kerrotaan sotilaiden ja sotilasorganisaatioiden lisäksi tarinoita sotalapsista, evakoista ja
miten sota on yleensä vaikuttanut ihmiseen ja yhteiskuntaan.
Usealle oppilaalle mieliin jäi
virtuaalinen Summan rintaman
miljoonalinnakkeen läheisyy-

Valmis työ eversti Alpo Marttisesta. Arttu Tepponen näyttää
mitä parin tunnin aikana saatiin aikaiseksi.
teen kohdistunut tykkituli. Tietyssä kohti tätä esitystä piti kumartua suojaan. Jos näin ei toiminut, esitys pysähtyi ja kertoi
sen, että kuolema tuli taivaalta.
Syksymmällä tullaan käynnis-

tämään keskustelu kurssin sisällön laajentamisesta. Välitön
palaute oppilailta oli sen verran
kannustavaa, että jatkoa on tiedossa.

Keski-Suomen

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

	
  

Ota yhteyttä!
0400 342 915

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

Pyydä	
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  isännöinnistä	
  
Myös	
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mestarit@kiinteistomestarit.com	
  

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

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

Challenging city spaces
www.vitreo.fi

office@vitreo.fi

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:

Tilaustapa:

Puhelin
www.keuruunenergia.fi

Tavaran vastaanottaja

Toimitusaika:

Kirje

Toimitustapa:

(Lähiosoite)

(Postinumero)

Edustaja

Maksuehto:

(Postitoimipaikka)

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

Huomautuksia:

Rahdin maksaa
Lähettäjä

Luonnonmukaisesti kasvatettua naudanlihaa.
Majoitusta rauhallisissa rantamökeissä ja piha-aitoissa.

info@taipaleentila.com
Tuote n:o

www.taipaleentila.com 014 856 316
Tuotteen nimi

Tilaaja

Kuljetus
Veloitetaan

Tilattu

Yks.

Toimit.

Vast.ottaja

Ei veloiteta

Yks.

á

%

€

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

Luovuutta.

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

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

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

www.urtti.fi 0400 565 361

Luova suunnannäyttäjä.

Uuden sukupolven korkeakoulu.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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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

