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KESKI-SUOMEN ALUEELLINEN 
MAANPUOLUSTUSJUHLA JOUTSASSA 7.8.2022 
 
 
1. Yleistä 

 
Keski-Suomen maanpuolustusjuhla järjestetään Joutsassa sunnuntaina 7.8.2022. 
Samaan aikaan liikennejärjestelyihin vaikuttaa Keski-Suomessa toteutettava MM-ralli.  
On oleellista ennakoida maanpuolustusjuhlaan tapahtuva liikkuminen ottamalla riittävästi aikaa 
eri paikkakunnilta Joutsaan saapuessa. 
 
Perinteistä MPK:n tukikurssia maanpuolustusjuhlaan ei järjestetä. 
 
Reservipiirien vastuulla on muodostaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen lippulinna 
Ilmasotakoulun valaparaatiin. 
 
Perusajatus on, että piirien jäsenyhdistyksistä kootaan Joutsaan 1-3 lipunkantajaa/yhdistys 
mukanaan veteraani- ja reserviläisyhdistysten liput.   
 
Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piiri ja Naisten Valmiusliiton Keski-Suomen 
alueneuvottelukunta kutsutaan mukaan lippulinnanjärjestelyihin.  
 
Päivän ohjelma: 
  9.00    Seppeleenlasku Joutsan kirkon tuntumassa 
  9.00    Kalustonäyttely ja mp-järjestöjen toiminnan esittely alkaa 
11.00    Sotilasvala Joutsan urheilukentällä 
12.15    Ohimarssi Joutsan keskustassa 
14.30-16.00  Pääjuhla Joutsan liikuntahallissa 
 

2. Lippulinna  
 
Maanpuolustusjärjestöjen lipuista muodostetaan lippulinna, josta osa osallistuu 
seppeleenlaskutilaisuuteen Joutsan kirkon läheisyydessä 7.8. klo 9.00. 
 
Koko lippulinna osallistuu Ilmasotakoulun sotilasvalaparaatiin Joutsan urheilukentällä klo 11.00 
sekä ja ohimarssiin klo 12.15 Joutsan keskustassa. Pääjuhlaa varten kaikki liput viedään 
liikuntahallissa oleviin telineisiin. 

 
Lipunkantajat ja lippulinnaan osallistuvat henkilöt ilmoittautuvat reservin majuri Timo 
Salolle Joutsan liikuntahallin pysäköintipaikalla 7.8. klo 7.00. Hän vastaa lippulinnan 
koulutuksesta tehtävään. 
 
Paraatissa lippulinnaa johtaa reserviupseeripiirin pj reservin kapteeni Mika Pakkanen. 
 
Lippulinnan henkilöt varustetaan Joutsan liikuntahallin P-alueella ja pukeutumistilana voidaan 
käyttää liikuntahallin eteistilaa. Keski-Suomen aluetoimisto vastaa tarvittavien varusteiden 
toimittamisesta Joutsaan niin, että varusteet ovat jakovalmiina 7.8. klo 7.00 mennessä.   
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Pukeutumisvarustus: 
- maastopuku M05 
- T-paita 
- maastolakki M05  
- mustat varsikengät 
- arvomerkit 
- miehistövyö 
- Suomen lippu-hihamerkki. 
 
Ilmoita omat pukujen ja kenkien yms. koot oheisen linkin kautta 10.7. mennessä: 

https://forms.gle/sFjPvsCEdnAZxWhs5 

Ne, joilla on oma puku M05, ilmoittavat vain osallistumisen tilaisuuteen.   
 
 

3. Vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen esittely  
 
Maanpuolustusjärjestöt esittelevät toimintojaan Joutsan urheilukentän tuntumassa. 
Lauantain 6.8. kuluessa alueelle tuodaan tarvittavat katokset ja mm. RESUL:n peräkärry. Sieltä 
löytyy Eko-aseet (2 kpl) yleisöampumapistettä varten. 
 
Joutsan reserviupseereista ja reserviläisistä pyydetään katosten pystyttämisen avuksi kolme 
henkilöä lauantaina 6.8. Piirien toiminnanjohtaja on yhteydessä yhdistyksiin tarkemmasta 
kelloajasta. 
 
Vastaava henkilömäärä pyydetään sunnuntaina 7.8. klo 9 alkaen esittelemään reserviläisten 
toimintaa. Reservipiirien kenttäkelpoisuustoimikunta vastaa Eko-aseiden käytöstä ja esittelystä. 
Piirit tuovat esittelypisteeseen oman materiaalin ja sen lisäksi Joutsan res-yhdistyksillä on 
mahdollisuus laittaa omasta toiminnastaan kertovaa materiaalia esille. 
 
Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piiri ja Naisten Valmiusliiton Keski-Suomen 
alueneuvottelukunnan osastot sijoitetaan samalle alueelle. Reservipiirit  vastaavat siitä, että tila 
tähän toimintaan löytyy. 
 
MPK esittelee toimintaansa myös samalla alueella. Vastuuhenkilö on valmiuspäällikkö Aarne 
Markko. 
 
Päivän aikana käytössä olleet esittelykatokset voidaan purkaa siinä vaiheessa kun pääjuhla on 
alkanut. 
 

4. Lopuksi 
 
Pyydämme, että yhdistykset välittäisivät tämän ohjeen jäseniensä tietoon 
ilmoittautumista varten.  
 
Tavoite on saada kokoon vähintään 30 henkilön kokoinen lippulinna. 
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Tavataan Joutsassa ja ilmaistaan reilusti maanpuolustustahtoamme osallistumalla isolla 
vapaaehtoisen maanpuolustussektorin joukolla vuoden päätapahtumaamme! 

 
 
 

Mika Pakkanen    Perttu Hietanen 
Puheenjohtaja   Puheenjohtaja 
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry  Keski-Suomen Reserviläispiiri ry 
040 500 7642   0400 500 231  
 
 
 

Tapio Paappanen 

Toiminnanjohtaja 
Keski-Suomen reservipiirit 
0400 626 695 
 
 
 
JAKELU 
Keski-Suomen reserviupseeripiirin jäsenyhdistykset 
Keski-Suomen reserviläispiirin jäsenyhdistykset 
Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piiri 
Naisten Valmiusliiton alueneuvottelukunta 
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