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PÄÄKIRJOITUS

Vuosi 2022 alkaa olla loppusuoralla. Vuosi on 
ollut poikkeuksellinen monella tapaa. Venä-
jän riisuttua naamionsa hyökkäys Ukrainaan 
muutti monta asiaa. Havahtuminen valmiu-
temme tasoon niin kansakuntana kuin koti-
talouksissa on johtanut merkittäviin toimen-
piteisiin. Suurien muutosten maailmassa 
keskisuomalainen maanpuolustustyö on jat-
kunut entistäkin vahvempana. Kaiken muun 
toiminnan ohessa maakunnassamme järjes-
tettiin myös useita valtakunnantason tapah-
tumia vuoden 2022 aikana.

Helmikuussa Panssariprikaatin toimek-
siannosta Keski-Suomen aluetoimiston joh-
dolla järjestettiin 76. Oltermannin hiihto 
Keski-Suomessa. Kilpailun lähtölaukaus am-
muttiin Keuruulla ja maaliin saavuttiin Tik-
kakoskelle. Keski-Suomen aluetoimiston ja 
Ilmasotakoulun henkilöstön lisäksi järjes-
telyihin osallistui suuri joukko reserviläisiä. 
Oma joukkueemme tarjosi todellisen tril-
lerin kilpailun voitosta.  Keskisuomalainen 
luonto puolestaan tarjosi kilpailuun todelli-
sen talvisään sankkoine lumipyryineen.

Toukokuussa Maanpuolustusnaisten liit-
to järjesti Saarijärven maastoissa 31. maas-
tovaelluksen. Metso-jotokseen osallistui 35 partiota ympäri 
maata. Jotoksen järjestäminen oli näyttö keskisuomalaisten 
naisten kyvyistä järjestää suuria tapahtumia ja yhteistyöstä 
maakunnan reserviläisjärjestöjen kanssa.

Toukokuussa Jyväskylän reserviupseerit täytti 90-vuotta. 
Yhdistys on yksi valtakunnan suurimmista ja vanhimmista 
reserviupseeriyhdistyksistä. Juhlaa vietettiin kaikelle kansal-
le avoimella konsertilla Jyväskylän Lounaispuistossa. Kon-
serttia saapui seuraamaan hieman vajaa 1000 osallistujaa. 
Ilokseni sain todeta, että yleisön joukossa oli huomattavasti 
reserviupseereita.

Suurien tapahtumien alkuvuoden täydensi Särkilam-
men majan avautuminen yleisölle 8.6. JR50:n sotaan lähdön 
muistotilaisuuden yhteydessä. Useamman vuoden ja satojen 
talkootuntien työn tuloksena Saarijärven reserviupseerien ja 
reserviläisten johdolla toteutettu majan kunnostus on valta-
kunnan tason suoritus, joka oli ehdolla myös vuoden maan-
puolustusteoksi Suomen Reserviupseeriliitossa.

Lokakuussa Keski-Suomen reserviupseeripiiri täytti 70 
vuotta. Juhlavuoden kohokohtana järjestettiin kaikelle kan-
salle avoin juhlaseminaari Jyväskylän Yliopiston Agorassa. 
Juhlaseminaarin teema oli ”Suomi Euroopan muuttuvassa 
turvallisuuspoliittisessa tilanteessa”. Saimme tilaisuuteen val-
takunnan kärkitason asiantuntijat, jotka vetivät Martti Ahti-

saari -salin täyteen. Tänä vuonna 
useamman piirin juhlissa vierail-
leena voin todeta tapahtumam-
me olleen aivan kärkiluokkaa 
kaikin tavoin.

Syksyn ja koko vuoden suurin-
ta tapahtumaa vietettiin marras-
kuun lopulla Jyväskylän Pavil-
jongissa. ”Yhteisin Siivin” nimet-
ty viiden keskeisen maanpuolus-
tusjärjestön liittokokousviikon-
loppu kokosi Keski-Suomeen 
maanpuolustajat ympäri maata. 
Tapahtuman järjestelyt, jotka 
alkoivat jo miltei kolme vuot-
ta sitten, kokosivat yhteen myös 
maakuntamme maanpuolustus-
järjestöt, Ilmasotakoulun ja Jy-
väskylän kaupungin ”Yhteisien 
Siipien” alle. Tapahtuman järjes-
telyt ovat saaneet laajaa kiitosta 
ympäri valtakuntaa ja isännöiviä 
liittoja. Keski-Suomeen oli hyvä 
tulla. Täällä tehtiin hyviä päätök-
siä, viihdyttiin ja nautittiin kai-
kin puolin hienosti järjestetyistä 

tapahtumista ohjelmineen.
Kaikki tässä kirjoituksessa mainitut ja monet muut maa-

kuntamme tapahtumat eivät olisi olleet mahdollisia ilman 
teitä jäsenemme ja yhteistyökumppanimme, maanpuolus-
tuksen tukipilarit. Te kaikki toimintaan osallistuneet olet-
te ansainneet huomionosoituksen työstänne vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen eteen. Hienot yhteistyökumppanimme – 
kiitos teille tuestanne työllemme! Ilmasotakoulu, Panssarip-
rikaati ja Keski-Suomen Aluetoimisto – Kiitos luottamuk-
sesta reserviläisiin ja tuestanne toiminnallemme! Jyväskylän 
kaupunki, Jyväskylän Yliopisto ja Seurakunta – Kiitos tues-
tanne tapahtumille! Keski-Suomen kunnat, seurakunnat ja 
muut järjestöt, yhteisöt ja henkilöt – Kiitos tuestanne!

Jalkaväen kenraali Adolf Ehrnroothin sanoin haluan toi-
vottaa Rauhaisaa joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 
2023: ”Suomi on hyvä maa. Tämä maa on paras paikka meil-
le suomalaisille. Suomi on puolustamisen arvoinen maa, jon-
ka paras puolustaja on Suomen oma kansa!”

Puheenjohtaja
Mika Pakkanen
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri

Vuosi 2022 – keskisuomalaisen 
maanpuolustustyön voimannäyttö
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KOLUMNI

Keskustelu meidän asevelvollisuusar-
meijamme tulevaisuudesta ratkesi ker-
ralla, kun Venäjä hyökkäsi helmikuus-
sa Ukrainaan. Yleinen asevelvollisuus 
on säilynyt puolustuksemme peruspi-
larina läpi kylmää sotaa seuranneen 
30 vuoden mittaisen ajanjakson. Aika 
ajoin yhteiskunnallisessa keskustelussa 
nostettiin esiin ammattiarmeija, joka 
korvaisi vanhentuneeksi leimatun ase-
velvollisuusjärjestelmän. Tätä on jak-
settu toitottaa aika ajoin ja varsinkin 
sinä aikana, kun luotettiin illuusioon 
meidän erityisosaamisestamme Venä-
jän suhteissa. Uhkaa idän suunnasta ei 
näiden puhujien suusta kuulunut. Näin 
jälkeenpäin voi todeta em. erityisosaa-
misen olleen täyttä unelmahöttöä. Jäl-
kiviisaushan on viisauden imelin laji.

Poliittiselle järjestelmälle on kui-
tenkin annettava tunnustusta siitä, et-
tei lähdetty Keski-Euroopan maiden 
ja Ruotsin tielle. Arvioitiin oikein, että maanpuolustuksen 
muuttaminen kaikkien asiasta harvojen hommaksi tulisi 
olemaan peruuttamaton virhe. Reilu viisi vuotta sitten haas-
tattelin Suomen Nato-suurlähettilästä Jyväskylässä, jolloin 
hän totesi Suomen olleen kaukaa viisas, kun on säilyttänyt 
yleisen asevelvollisuuden. Nyt puheet asevelvollisuutemme 
vanhanaikaisuudesta ovat loppuneet ja odotamme Nato-jä-
senyyden toteutumista. 

Kehitettävää meidän asevelvollisuusjärjestelmässämme 
kuitenkin riittää. Asevelvollisuuteen kohdistuu paineita, joi-
ta kylmän sodan päätyttyä ei vielä ollut. Nykyisin vain 65–
70 prosenttia miehistä käy armeijan. Naisten vapaaehtoinen 
asepalvelus on ollut kasvussa, mutta se ei lukumääräisesti 
muuta isoa kuvaa. Palveluksen sisältö, harjoitusten malli-
kas organisointi jäävät mieliin ja vaikuttavat myöhempään 
maanpuolustustahtoon. Työ myönteisten palveluskokemus-
ten saavuttamiseksi on päivittäinen haaste puolustusvoimil-
le. 

Ukrainan sodan myötä reservistä on täydennyspalveluk-
seen hakeutunut noin 3700 henkilöä. Reservin toiminta-
kyvyn kannalta määrä on marginaalinen. Meillä on noin 
900000 henkilön suuruinen reserviarmeija ja sodan ajan 
operatiivisissa joukoissa 280000 koulutettua sotilasta. Tähän 
joukkoon tulee koko ajan ikäluokkien kotiutumisien yhtey-
dessä uutta voimaa. Viime aikoina on tapahtunut liikettä 

myös toisin päin, sillä siviilipalveluk-
sen suunnasta on hakeuduttu reser-
viin. 

Sota Euroopassa on näkynyt voi-
makkaasti myös reserviläistoiminnan 
aktivoitumisena. Uusien jäsenien mää-
rä vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
järjestöissä on noussut huippuluke-
miin. Reserviläisliiton sisällä on men-
neen syksyn aikana rikottu jo 10000 
uuden henkilön lukumäärä. Tässä on 
puolestaan haastetta vapaaehtoisten 
järjestöille. Miten saadaan pidettyä 
mahdollisimman suuri joukko muka-
na toiminnassa?

Laajalle reserville ei Suomen maan-
tieteellä ole jatkossakaan vaihtoehtoa. 
Se muodostaa vahvan pidäkkeen ja 
siitä on hyötyä myös Natolle. Jatkossa 
palvelusviihtyvyyden ohella joudutaan 
kohtaamaan reservin suorituskyky ja 

sen valmius. Kun puolustusliiton jäsenyys on vahvistunut, 
alkaa Nato-politiikan teko toden teolla. Omien näkemysten 
sovittaminen liittolaisten kantoihin ja Naton linjauksiin on 
tärkeä osa Nato-politiikkaa. Natoa kiinnostaa meidän maa-
voimakykymme, joka on lähetettävissä eri puolille liittokun-
taa. On oltava valmius ja suorituskyky toimia tilanteessa, 
jossa Naton viides artikla joudutaan aktivoimaan.

Suomi on Itämeren valtio ja meidän huoltomme on riip-
puvainen vapaasta merenkulusta. Viron alueellinen koske-
mattomuus vahvistaisi eteläisen Suomen turvallisuutta. Suo-
mi on osa arktisen alueen geopoliittista asetelmaa. Naton nä-
kökulmasta Pohjois-Atlantin merireittien puolustaminen al-
kaakin todennäköisesti Suomesta. Vastaavasti Nato-Suomea 
kiinnostaa sotilasliiton kyky ylläpitää uskottavaa pelotetta 
Pohjois-Euroopassa ja kykyä toimia siellä kriisitilanteissa. 
Tässä vain muutama hahmotelma lähivuosien Nato-politii-
kan aiheista, joista tullaan keskustelemaan. Tulevaisuuden 
puolustusta rakennetaan sodasta saatavien kokemusten pe-
rusteella. Ukraina tulee kertomaan meille paljon siitä, miten 
kokonaisturvallisuusjärjestelmäämme ja eri sektorien kriisi-
valmiutta on jatkossa kehitettävä. 

Sotaisesta Euroopan tilanteesta huolimatta,
Joulurauhaa kaikille lukijoille!
Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Ison reservin maa matkalla kohti Natoa
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Keski-Suomen aluetoimisto

Arvoisat Keski-Suomen Maanpuolustajan lukijat!

Kuluneiden kahden vuoden aikana on julkaistu asiakirjoja ja pää-
töksiä, joiden perusteella Suomen Puolustusvoimia ja yleistä ase-
velvollisuutta tullaan kehittämään tämän vuosikymmenen aikana. 
Valtio-neuvoston puolustuspoliittinen selonteko 2021, Parlamen-
taarisen komitean mietintö yleisen asevelvollisuuden kehittämises-
tä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisestä, hankintaesitys ja 
päätös F35A-hävittäjien hankkimisesta, sekä haku puolustusliitto 
Naton jäseneksi vaikuttavat merkittävästi siihen, millainen puolus-
tuskyky ja millaiset Puolustusvoimat Suomella on 2020-luvun lo-
pulla. 

Puolustusselonteossa linjataan Suomen 
puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen 
päälinjat tällä vuosikymmenellä

Valtioneuvoston selonteko 2021 määritteli selontekomenettelyn 
tarkoituksen selkeästi. ”Selonteolla ja sen toimeenpanolla 2020-lu-
vun aikana turvataan Suomen puolustuskyky jännitteisessä ja vai-
keasti ennakoitavassa toimintaympäristössä”. Toisin sanoen, puo-
lustuskyvyn on vastattava toimintaympäris-tön vaatimuksia. Pe-
rusteet ovat kunnossa. Puolustusvoimien näkökulmasta nykyinen 
puolustusratkaisu kestää kuluvan vuosikymmenen mukanaan tuo-
mat paineet. Asevelvollisuus, koulutettu reservi, koko maan puo-
lustaminen ja korkea maanpuolustustahto ovat Suomen puolustuk-
sen perustana jatkossakin. Asevelvollisuusjärjestelmä on ja pysyy 
Suomen puolustusratkaisun kulmakivenä.

Perustuslain mukaan maanpuolustusvelvollisuus 
koskee kaikkia Suomen kansalaisia sukupuolesta 
riippumatta

Parlamentaarisen komitean tehtävänä oli arvioida asevelvollisuu-
den kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä. Ke-
hittämisen tuli tuottaa sotilaalliselle maanpuolustukselle operatii-
vista lisäarvoa, tukea maanpuolustustahdon ylläpitämistä ja vahvis-
tamista sekä kansalaisten yhdenvertaisuuden vahvistamista. Mie-
tinnössään komitea totesi, että kehittämisellä tulisi lisäksi vaikuttaa 

siihen, että asepalveluksen miesten ja vapaaehtoisten naisten aloit-
tavien määrä nousee nykytasosta ja entistä harvempi keskeyttäisi 
palveluksen. Lisäksi reserviajan merkitystä osana asevelvollisuutta 
on vahvistettava. Siviilipalvelusjärjestelmä puolestaan on tarkoitus 
kytkeä nykyistä vahvemmin kokonaisturvallisuuden toimintamal-
liin ja yhteiskunnan varautumiseen.

On aivan selvää, että mainitut muutokset ja kehitystyö edellyttä-
vät pitkäaikaista työskentelyä eri hallin-nonaloilla. Muutokset tule-
vat realisoitumaan ja jalkautuvat käytäntöön tulevien vuosien kulu-
essa. Uudistettua kutsuntamallia testataan 2024 ja valtakunnallises-
ti se otetaan käyttöön vuonna 2025 tai 2026.

Puolustusliitto Naton jäsenyys lähestyy

Millaisia vaikutuksia Nato-jäsenyydellä aikanaan tulee olemaan? 
Suomen kannalta sotilaallinen liittoutuminen nostaisi pidäkettä ja 
ennaltaehkäisisi sotilaallisen kriisin syntyä Suomea kohtaan. Naton 
suurimpia merkityksiä Suomen puolustuskyvylle olisivat kumppa-
nimailta saatava tuki puolustusvoimien taistelulle ja sellaiset ky-
vykkyydet, joita pienellä maalla ei ole varaa hankkia. Näitä ovat 
esimerkiksi ilmasta toimiva valvontakyky (AWACS), avaruussuori-
tuskyvyt ja sukellusveneet. Suomen Nato-jäsenyys puolestaan tuki-
si liittokunnan puolustusta ja yksinkertaistaisi sen suunnittelua Itä-
meren ja Pohjolan alueella. Suomi tukisi Naton koillisen suunnan 
puolustusta merkittävästi.

Erinomaista joulun odotusta ja tulevaa joulun aikaa toivottaen!

Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen
Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö

Katsaus Puolustusvoimien 
ja asevelvollisuuden 
2020-luvun kehityksen 
suuntalinjoihin



 7

Jyväskylän yliopiston Agora 1.10.2022. Keski-Suomen reserviupseeripiirin 70-vuotisjuhlaseminaari on alkanut johtava tutkija Sinikukka 
Saaren luennolla. Eturivissä työelämäprofessori Jarno Limnéll, kenraalimajuri evp Pekka Toveri ja yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

Juhlapäivä aloitettiin seppeleenlaskulla. RUL:n liittovaltuutettu 
Jarmo Siltanen (oik.) ja piirin toiminnanjohtaja Tapio Paappanen 
laskivat seppeleen Puistokadun hautausmaan sankarimuistomer-
kille. Kunniavartiossa reservin majurit Timo Salo (vas.) ja Santeri 
Heinonen.

Keski-Suomen reserviupseeripiiri juhli
70 vuoden taivaltaan seminaarilla
”Suomi Euroopan muuttuvassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa”

Juha Hyvärinen

Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Juha Hyvärinen

Keski-Suomen reserviupseeripiirin juhlaseminaari veti Jyväskylän 
yliopiston Agoran Martti Ahtisaari –salin täyteen aiheesta kiinnos-
tuneita kuulijoita. Seminaarin esitelmöitsijät edustivat valtakunnan 
parasta asiantuntemusta. Ulkopoliittisen instituutista johtava tut-
kija Sinikukka Saari aloitti ja sen jälkeen vuoronsa saivat Aalto-yli-
opiston työelämäprofessori Jarno Limnéll, Puolustusvoimien enti-
nen tiedustelupäällikkö kenraalimajuri evp Pekka Toveri sekä ko-
koomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Johtava Venäjä-tutkija Sinikukka Saari Ulkopoliittisesta instituutis-
ta aloitti juhlaseminaarin luennot.

Suomen Venäjä-politiikkaa tutkinut Sinikukka Saari tarkasteli esi-
telmässään Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisia selontekoja Ve-
näjän vuonna 2014 suorittaman Krimin valtauksen jälkeen. Vuo-
den 2016 selonteon riskianalyysi oli jotakuinkin sama kuin tänä 
päivänä. Sotilaallista voimankäyttöä Suomea vastaan tai silla uh-
kaamista ei voitu sulkea pois. Vuoden 2020 analyysi oli lähes sama, 
mutta Venäjästä puhuttiin suoremmin. 

Vuoden 2021 joulukuussa Venäjä ilmaisi kantanaan ja vaati, ettei 
Suomi saa liittyä Natoon. Suomen kansa oli keväällä kuitenkin täy-

Venäjä 2021: ”Suomi ei saa liittyä Natoon”

Tapio Paappanen
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sin toista mieltä. Ydinaseilla uhkaaminen tehosti Suomen tekemiä 
päätöksiä. Venäjä on pyrkinyt vaikuttamaan Suomeen perinteisel-
lä ”epäsuoralla porkkanapolitiikalla”. Sen mahdollistavat kytkökset 
katkesivat Ukrainan sodan vuoksi. - EU:lla on edessään Venäjän 
kytköksistä irtautuminen ja suurimmaksi häviäjäksi jää Venäjä. 
Ehkä he tulevat huomaamaan, miten hyvä diili heillä oli Euroopan 
kanssa, kun se nyt otetaan pois, summasi Sinikukka Saari esitel-
mänsä viestiä.

Jarno Limnéll puhui Venäjästä suoraan. Viimeaikaisia toimia kuten 
liikekannallepanoa ja kaasuputkien räjäyttelyä hän luonnehti ”hul-
luksi hommaksi”. Puheet nurkkaan ajetusta rotasta ei työelämäpro-
fessoria vakuuttanut. – Tämä rotta on lähtenyt itse hyökkäämään, 
tuhoamaan Ukrainan yhteiskuntaa ja yrittää muuttaa maailmanjär-
jestystä mieleisekseen. Jos tämä rotta haluaa vapautua ahdingosta, 
sen kannattaisi lopettaa sota, perääntyä Ukrainasta, kärsiä rangais-
tukset sotarikoksista ja alkaa maksamaan pirun kovia sotakorvauk-
sia, luennoi Limnéll.

Ukrainan sota on vaikuttanut suomalaisten turvallisuuden tun-
teeseen. Venäjällä on halu vaikuttaa tähän. Emme saa lähteä tähän 
vaikuttamiseen mukaan, vaan aloite on pidettävä itsellä. Faktapoh-
jainen viestintä, lähipiiristä huolehtiminen ja varautuminen tuovat 
turvaa. – Olemme kaikki strategisia korpraaleja. Kaikella mitä itse 
teemme on strategista arvoa. Maailman katseet ovat nyt Ukrainas-
sa. Lännen ei kuitenkaan sovi unohtaa Kiinaa, jonka kybervaikutta-
misen kyky ulottuu jo Nato-maihin ja määrällisesti vaikuttaminen 
on viimeisen puolen vuoden aikana kaksinkertaistunut.

Rotta lähti itse taistelemaan

Kenraalimajuri evp Pekka Toveri aloitti esityksensä räväkästi tote-
amalla Vladimir Putinin iän, joka sattui olemaan sama kuin juhli-
van reserviupseeripiirin. Toveri kertasi Venäjän puolustuksen ra-
kennetta ja tavoitteita Ukrainassa. Naton laajeneminen on Venä-
jälle poliittinen uhka. Suomen lähialueiden joukoista on vedetty 80 
prosenttia Ukrainaan taistelemaan. Suuret tappiot ovat lannistaneet 
näiden joukkojen suorituskykyä.

Venäjän oma puolustus on keskittynyt Kuolan niemimaalle, Ka-
liningradiin ja Krimille. Tavoitteena on ollut saavuttaa kyky iskeä 
ohjuksilla lähes koko Euroopan mantereen alueelle. Ukrainassa an-
netut sodankäynnin näytöt kuitenkin osoittivat, että tämä ei onnis-
tunut.

Venäjä säilyy edelleen pitkän aikavälin uhkana, vaikka se toden-
näköisesti epäonnistuu Ukrainassa. Länsi puolestaan säilyy Venä-
jän ajatuksissa edelleen pahan akselina ja suurena uhkana. Toveri 
kertoi, että ”uudessa kylmässä sodassa” autoritaariset valtiot pyr-
kivät haastamaan länttä taloudellisesti, koska sotilaallisesti ne ovat 
alivoimaisia. Venäjällä on kuitenkin ylivoima arktisella alueella. 
Kysymykseen mitä toimia Venäjä voisi kohdentaa Suomeen, Toveri 
vastasi näkemyksenään hybridivaikuttamisen. 

Kenraalimajuri evp Pekka Toveri toivotti piirille pitkää ikää.

Toisin kuin hänelle, toivotan 
teille pitkää ikää

Tapio Paappanen

Tapio Paappanen

Aalto-yliopiston työelämäprofessorin sanoma oli, että kyllä tästä-
kin tullaan selviämään.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertasi kuulijoille Nato-
jäsenyyden ratifiointiprosessia ja sen nykytilannetta. Vain Unkari 
ja Turkki puuttuvat. Orpo toimi eduskunnan puolustusvaliokun-
nan puheenjohtajana keväällä aiemman puheenjohtajan Ilkka Ka-
nervan menehtymisen jälkeen. Turkki on arvaamaton valtio. Sen 
sijaan Unkarin suorittaman jäsenyyden ratifioinnin Orpo näki to-
teutuvan aiemmin. Hän antoi tunnustusta nykyhallitukselle Nato-
hakemuksen hoitamisessa. Tulevalle hallitukselle hän asetti tavoit-
teeksi Suomen talouden paremman hoitamisen. – Hyvin hoidettu 
valtiontalous on turvallisuutta, sanoi Petteri Orpo.

Poliittisen 
prosessin 
tiivistelmä 
keväästä 2022

Tapio Paappanen
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Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Venäjän tiedustelu Ukrainassa on
mennyt totaalisesti pieleen
Martti J Kari luennoi Keuruulla 

Keuruulla 19.10.2022 Kulttuuritalo Kimaran auditorio täyttyi ääriään myöten luennosta kiinnostuneista kuulijoista.

Kulttuuritalo Kimaran Martti 
Haapamäki -salin tuolit täyt-
tyivät kokonaan keskiviikkona 
19.10. kun työelämäprofesso-
ri, FT, eversti evp Martti J Kari 
luennoi Venäjän ja Ukrainan 
sodasta ja varsinkin tiedustelu-
toiminnasta. – Miksi Venäjän 
tiedustelutoiminnassa kaikki 
meni pieleen, kysyi luennoitsija 
luennon aluksi. Hän on amma-
tilliselta taustaltaan tiedustelu-
alan upseeri ja nyt Jyväskylän 
yliopiston työelämäprofesso-
rina opettaa siellä tiedustelua. 
Tämän lisäksi luennoitsija on 
aiemmalla urallaan palvellut ai-
kanaan Neuvostoliitossa ja toi-
minut Puolan sekä Ukrainan 
sotilasasiamiehenä. Martti J 
Kari tuntee näin Ukrainan olo-
suhteet henkilökohtaisesti ja se 
toi esitelmään aidon ja vahvan 
paikkasidonnaisen asiantunte-
vuuden.

Tiedustelu ei ole 
rakettitiedettä

Erilaiset organisaatiot hankki-
vat tietoa ihmisiltä. Sotilasorga-
nisaatiot ovat asettaneet sotilas-
asiamiehiä tätä tehtävää varten. 
Geotiedustelu tarkoittaa satel-
liittikuvaamista ja siihen löy-
tyy voimavarat suurvalloilta. 
Signaalitiedustelua on radio- ja 
tietoverkkojen kuuntelu. Tietoa 
hankitaan paljon myös ns. avoi-
mista lähteistä. Siis varsin jär-
jellä ymmärrettävää toimintaa.

Kertynyttä tiedusteluaineis-
toa analysoidaan ja siitä tuote-
taan objektiivista ja ajantasalla 
olevaa tietoa päätöksenteon tu-
eksi. Tiedustelutiedon proses-
soinnin huippu on viisaus, jota 
johtaja-asemassa olevat kipeästi 
tarvitsisivat, että osaisivat teh-
dä oikeita päätöksiä. Venäjän 
tiedustelutoiminnan rakenne 

avautui luennon aikana. SVR 
on ulkomaantiedustelupalvelu 
ja tehtävissä on diplomaateik-
si koulutettuja henkilöitä. FSB 
on Venäjän federaation turval-
lisuuspalvelu ja se hoitaa koti-
maan tiedustelutehtävät koko 
liittovaltion alueella. Vladimir 
Putin oli FSB:n johtaja ennen 
valintaansa Venäjän pääminis-
teriksi. GRU on Venäjän asevoi-
mien sotilastiedustelun organi-
saatio, joka hankkii tietoja soti-
laille ja ylipäällikölle. Se käyttää 
toiminnassaan kovia keinoja, 
tappaa tarvittaessa, vaikka myr-
kyttämällä vaarallisina pitämi-
ään ihmisiä. GRU johti vuonna 
2014 Krimin valtaamisen.

Miksi Ukrainassa 
epäonnistuttiin?

Hankitun tiedustelutiedon ana-
lysointi meni pieleen. Oletet-

tiin, että länsi ei pysty olemaan 
yhtenäinen, jos Venäjän asevoi-
mat tunkeutuvat Ukrainaan. Ei 
uskottu, että lännessä pystyttäi-
siin luomaan yhtenäistä pako-
tejärjestelmää Venäjää vastaan. 
Ukrainan kaupunkien johto oli 
muka lahjottu niin, että kaik-
kialla venäläiset toivotetaan 
tervetulleiksi maahan. Lahjon-
taa ei tapahtunut kun varatut 
rahavarat sattuivat valumaan 
lahjojien eli FSB:n upseerien 
omiin taskuihin. GRU rapor-
toi, että Ukrainan armeijasta ei 
ole vastusta. Sotaharjoituksis-
sa syksyllä olleet Venäjän jou-
kot siirrettiin laajalle alueelle 
painostusryhmitykseen ilman 
selkeää strategista painopistet-
tä. SVR tiesi, ettei Putin halua 
kuulla mitään lännen pakotteis-
ta. Vanha juttu. ”Tsaarille” ker-
rotaan vain se mitä ”tsaari” ha-
luaa kuulla.

Tapio Paappanen
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Sota alkoi, kun Putinin lä-
hipiiri ei ajatusta vastustanut. 
Helmikuussa käynnistyi eri-
koisoperaatio, jonka tavoittee-
na oli puhdistaa Ukrainan joh-
to natseista viidessä päivässä. 
Monien mieliin on jäänyt me-
diasta kuva, jossa 60 km pitkä 
venäläisten sotilasajoneuvojen 
jono oli pysähtynyt. Kun kärki-
ajoneuvosta loppui polttoaine, 
niin jono pysähtyi. Venäjä sor-
tui käyttämään ”possujunatak-
tiikkaa”. Vastaavia jonoja muo-
dostui vuonna 1939 Suomea 
vastaan toteutetussa hyökkäyk-
sessä. Ahtailla teillä hyökkäävil-
le divisioonille tuli silloin nou-
taja ja se oli suomalainen rinta-
masoturi.

Miksi asevoimissa on 
möhlitty? 

Vastaus löytyy venäläisestä va-
rastamisen ja valehtelun kult-
tuurista. Pieni johtaja voi myy-

dä pienen määrän polttoainetta, 
suurempi johtaja määrällises-
ti enemmän ja rahat livahtavat 
omiin taskuihin. Vähiin hu-
vennut polttoaine ”possujunas-
sa” ei mahdollistanut pitkälle 
etenemistä. Kun ukrainalaiset 
havaitsivat tämän, he yrittivät 
tuhota vastustajaa mottitaktii-
kalla, mutta siihen ei voima riit-
tänyt. Sen sijaan he kohdistivat 
tuhovaikutuksen venäläisten 
polttoainehuoltoon ja alkoivat 
pala kerrallaan tuhota panssa-
rikalustoa. Panssarivaunuilla ei 
keväällä voinut poistua tieltä, 
koska pehmeillä peltoaukeilla 
vaunut olisivat sinne uponneet. 
Venäjän uusimman panssari-
kaluston tappiot alkoivat, vau-
nujen tornit lensivät ilmaan ja 
syksyyn mennessä he ovat me-
nettäneet yli 2 500 panssarivau-
nua. Venäläisten kaatuneiden 
sotilaiden määrä on kohonnut 
65 000:een. Venäjän asevoimil-
la on ollut varastoituna kor-
keatasoinen kenttäviestintäka-
lusto sotatilanteita varten. Se 

vaan oli tullut myytyä jo ennen 
sotaa muualle ja nyt joudut-
tiin käyttämään nykypuhelin-
tekniikkaa viestintään. Ukrai-
nan signaalitiedustelun tulok-
sena löytyi tarkkoja maaleja ja 
useampi venäläinen kenraali 
menetti rintamalla henkensä. 
Tässä vain muutamia seikkoja, 
joiden myötä Venäjä on kärsi-
nyt isoja tappioita. Näitäkään 
tietoja ei heti ”tsaarille” kerrot-
tu vaan hoettiin mantrana, että 
erikoisoperaatio etenee suunni-
telmien mukaisesti. Vastaavasti 
ukrainalaiset ovat taistelleet ko-
tiensa ja kotimaansa puolesta. 
Hengen ja tahdon miekalla on 
ollut ennenkin kova voima so-
tatilanteessa.

Vilkas keskustelu 
lopuksi

Yleisöä kiinnosti venäläis-
ten raakalaismainen toimin-
ta Ukrainassa. Siviilejä ammu-
taan, naisia ja lapsia raiskataan 

yms. Luennoitsija vastasi tähän 
niin, että toimintamalli periy-
tyy mongolivallan ajalta, Iiva-
na Julman tsaarikaudelta ja jo 
silloin oli normaalia korruptio, 
valehtelu, varastaminen ja jul-
muudet. Sama toimintamalli on 
venäläiseen sotaväkeen raken-
nettu ja se siellä pysyy. Mitään 
sodan oikeussääntöjä he eivät 
opeta eivätkä niitä noudata. 

Tulevaisuudesta esitettiin 
useita kysymyksiä. Kovin no-
peaa ratkaisua tilanteeseen ei 
ole näkyvissä. Ukraina tarvitsee 
koko ajan entistä enemmän län-
nen apua. Sinne on saatava niin 
hyvää kalustoa, että Venäjän so-
tavoima voidaan lyödä maan 
rakoon Ukrainan alueella. Pu-
tinin on tunnettava, että hän 
ei pysty Ukrainaa nitistämään 
Moskovan kaduilta kerätyillä 
uusilla joukoilla, joiden eliniän 
odote tulee olemaan 12 vuo-
rokautta. Venäjän sisällä var-
maankin tapahtuu jotain, mutta 
missä vaiheessa ja kuinka, sitä 
emme pysty ennustamaan. 

Viimeinen suomalainen SS-mies on kuollut
Sakari Lahtinen in memoriam

 Tapio Paappanen

Viimeinen suomalainen SS-
mies, alikersantti Sakari Lah-
tinen kuoli 12. lokakuuta ko-
tonaan Haapamäellä. Hän oli 
kuollessaan 99-vuotias.

Saksalaiset ehdottivat suo-
malaisten vapaaehtoisten vär-
väämistä Waffen SS-joukkoi-
hin. Näin sai alkunsa ns. pant-
tipataljoona. Suomi lähetti Sak-
saan vuonna 1941 aseellisen 
yhteistyön takeena 1197 miestä 
ja seuraavana vuonna 201 lisää 
kokonaismäärän ollessa noin 
1400 miestä. Näistä 400 miestä 
liitettiin 22.6.1941 käynnisty-
neen operaatio Barbarossan al-

kaessa SS-divisioona Wikingin 
riveihin. Se taisteli Saksan itä-
rintamalla. Lopuista noin 800 
miehestä muodostettiin koulu-
tuspataljoona Ukrainaan.  Suo-
meen pataljoona palasi kesä-
kuun alussa 1943 ja joukko lak-
kautettiin 11.7. Miehet sijoitet-
tiin Suomen armeijan riveihin. 
SS vapaaehtoisia kaatui Saksan 
itärintaman taisteluissa 256 ja 
Suomen rintamalla 113. Jokai-
nen haavoittui ainakin kerran. 

Saksaan keväällä 1941

Sakari Lahtinen värväytyi SS-
joukkoihin keväällä 1941 noin 
1 200 muun suomalaisen va-
paaehtoisen kanssa. Lehtimäel-
lä asunut Lahtinen sai äidiltään 
luvan käydä kaverinsa kanssa 
Alavudella (30 km polkupyö-
rällä). Sieltä löytyi kontaktihen-
kilö, joka antoi osoitteen mihin 
Helsingissä pitää mennä. Siellä 
suoritettaisiin lääkärintarkas-
tus ja sen myötä mahdollinen 
hyväksyntä Saksaan menolle. 
Saksalainen sotilaslääkäri totesi 
molemmat kelvollisiksi. Asia oli 
pidettävä salassa. Oltiin menos-
sa vain työleirille.

Saksaan lähtö tapahtui Tu-
rusta 15.5.1941 kuljetuserässä, 
jossa oli 257 miestä. Danzigiin 

saavuttiin seuraavana päivänä, 
josta junalla Stralsundiin. Siellä 
alkoi tiukka koulutusvaihe. Jou-
lukuussa tuli lähtö itärintamal-
le junalla halki Puolan. Varsova 
jäi taakse 8.12.1941. Juna puret-
tiin Vinnitsan kaupungissa, jos-
ta jatkettiin autoilla eteenpäin. 
Tiet mutaisia ja oli kylmää. 
Matkan varrella joukon otti vas-
taan kenraali Felix Steimer, joka 
kätteli jokaisen ja katsoi tiukasti 
silmiin. Tammikuussa 1942 rin-
tamaosa otettiin vastaan slova-
keilta. Nyt oli tosi kysymyksessä 
ja silloin ensimmäinen suoma-
lainenkin kaatui tiedusteluret-
kellä. Oli täitä ja likaista. Kevät 
1942 meni Miers-joen varrella, 
huikaisevan kauniita omena- ja 
kirsikkatarhoja laajoilla alueilla. 
Mannerheimin syntymäpäivä-
nä saatiin ”halkaistua” konjak-
kia. Kesän tulon myötä sotatoi-
met alkoivat vilkastua.

Haavoittuminen ja 
kotiutus

Syksyllä 1942 saksalainen ryk-
mentti oli juuttunut kovaan 
vastarintaan. Suomalainen pa-
taljoona hyökkäsi tavoitteena 
vallata kukkula Kaukasuksel-
la, joka esti saksalaisten etene-
misen. Lahtinen sai kranaatin-

sirpaleen vasempaan reiteen ja 
pieniä sirpaleita muualle jalkoi-
hin. Haavoittunutta lähdettiin 
kuljettamaan 10.10.1942 kohti 
länttä ja kyseinen taistelu kuk-
kulasta jäi hänen viimeiseksi 
taisteluksi itärintamalla. Suo-
malaiset saivat kukkulan vallat-
tua suurin tappioin. 

Sodan jälkeisestä ajasta

Suomalainen pataljoona ko-
tiutettiin keväällä 1943, jol-
loin puettiin Suomen armeijan 
vaatteet päälle. Vuonna 1944 
sotilaan palvelus päättyi ja sen 
jälkeen oli edessä töiden etsin-
tä. Lahtinen on palvellut Liik-
kuvassa Poliisissa ja rautateillä 
jääden sieltä eläkkeelle 58-vuo-
tiaana

Sakari Lahtinen on tunnettu 
tasapainoisena ja mukavana ka-
verina. Hän harrasti eläessään 
liikuntaa osallistuen mm. Fin-
landia-hiihtoihin. Hänen kuo-
lemansa on erään aikakauden 
päätös. Muita mukana olleita ei 
enää ole.

Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Sakari Lahtinen Viitasaarella 
vuonna 2017.
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Tapio Paappanen

Näyttelijä Timo Närhinsalo in memoriam
Marsalkka Mannerheimin roo-
lista tunnettu näyttelijä Timo 
Närhinsalo syntyi 2.7.1944 Rau-
talammilla ja kuoli 18.9.2022 
Helsingissä vaikean sairauden 
uuvuttamana. Hän teki pit-
kän uran teatterimaailmassa 
johtaen urallaan Rovaniemen 
Teatteri – Lapin Alueteatteria 
1970- ja 1980-luvuilla ja Lap-
peenrannan kaupunginteatteria 
1985–1994. Närhinsalo näytteli 
Mikkelin teatterissa 1997–2005, 
jolloin hän jäi teatterityöstä 
eläkkeelle. Myös ilmaisutaidon 
opetustyö ammattikorkeakou-
luissa on ollut yksi osa hänen 
elämäntyötään. 

Erityisen tunnettu Timo 
Närhinsalosta tuli, kun hän 
näytteli marsalkka Gustaf Man-
nerheimia erilaisissa tilaisuuk-
sissa ja näytelmissä. Repertu-
aariin kuului mm. tunnin mit-
tainen monologi nimeltä ”Vii-
meinen päiväkäsky”. Kyseessä 
oli yhden miehen draama Man-

nerheimista Mikkelissä vuoden 
1945 alussa.   

Mikkelin klubilla on toteu-
tettu lukuisa määrä erilaisia 
marsalkan lounaita ja päivälli-
siä, joissa tapahtuman isäntänä 
on ollut ylipäällikkö, marsalkka 
Mannerheim. Varsinkin päiväl-
linen on ollut monien ryhmien 
suosiossa. Kestoltaan se on ollut 
noin kolme tuntia, jonka aika-
na on nautittu vorschmak- ja 
kuha-ateriat. Kuuluisa, huurtei-
seen lasiin piri pintaan kaadettu 
Marskin ryyppy on ollut haas-
teellinen niin, ettei se läiky pöy-
dälle. Oikea ylipäällikkö Man-
nerheim tapasi ojentaa alaisiaan 
everstejä vapisevasta kädestä: 
”Onko eversti ryhtynyt käyttä-
mään viinaa kastikkeena?”

Timo Närhinsalo ilmestyi 
Mannerheimina kerran muu-
tamia vuosia sitten Jyväskylään 
Maanpuolustusnaisten valta-
kunnalliseen kokoukseen tuo-

maan ”Päämajan tervehdyk-
sen”. Kukaan salista olijoista ei 
tiennyt asiasta etukäteen. Yli-
päällikön esittämä tervehdys 
kesti noin 15 minuuttia ja hän 
poistui puhujakorokkeelta rai-
kuvien aplodien saattelemana.

Keski-Suomen reserviläispii-
rin 60-vuotisjuhlassa syksyllä 
2019 ”Vara-Marski” esitti juh-
livalle yhdistykselle tervehdyk-
sen, jonka päätteeksi hän ylensi 
erään juhlasta vastuussa olleen 
henkilön kolmen tunnin ajaksi 
vänrikiksi.

Vielä viime keväänä Timo 
Närhinsalo oli sopinut esiin-
tymisiä Mikkeliin, mutta sai-
rauden etenemisen myötä hän 
joutui perumaan ne kaikki. Hä-
nen kohdaltaan oli päätetty, että 
vaiherikas elämänkaari päättyi 
78-vuotiaana. 

Me, jotka opimme hänet 
tuntemaan, ja ne jotka pääsi-

vät osallistumaan hänen johta-
miin tapahtumiin, kunnioitam-
me näyttelijä Timo Närhinsa-
lon muistoa, toivomme lepoa ja 
rauhaa poisnukkuneelle.

Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Hyvää ja Rauhallista Joulua!

Menestyksen toivotus alkavalle uudelle 

vuodelle 2023!

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri

Keski-Suomen Reserviläispiiri

Keski-Suomen Maanpuolustaja

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

– Vakaasti väylällä –

Kokoukset, juhlat ja ohjelmapalvelut
Maailman suurin savusauna

Zil, KraZ ja NASU –safarit upeilla reiteillä
Ränssintie 5, 41370 Kuusa, Laukaa

tupaswilla.fi         020 7 410 100
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Ison liittokokoustapahtuman
tekstit ja kuvat ellei toisin mainita::

Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Yli 8300 jäsentä Reserviläislii-
tosta, Reserviupseeriliitosta, 
Maanpuolustuskiltojen liitosta, 
ja Maanpuolustusnaisten liitos-
ta vastasi näiden järjestöjen ky-
selyyn. Vastaajista 86 % arvioi 
Venäjän viimeaikaisten toimi-
en vaikuttaneen joko erittäin 
tai melko kielteisesti Suomen 
turvallisuuteen. Huolta aiheut-

taa Venäjän ja Ukrainan sota. 
Euroopan muuttunut turvalli-
suuspoliittinen tilanne on ka-
navoinut varsinaisen jäsentul-
van järjestöjen suuntaan. Re-
serviläisliitto on saanut noin 10 
000, Reserviupseeriliitto 2 000, 
Maanpuolustusnaisten liitto 
1500 ja Maanpuolustuskiltojen 
liitto 1 000 uutta jäsentä. 

Kokonaisturvallisuus 
kärjessä

Kyselyn perusteella reserviläiset 
ovat ryhtyneet päivittämään ko-
tivaraansa ja varautumaan säh-
kökatkoksiin. Kokonaisturvalli-
suuden edistäminen kiinnostaa 
jäsenistöä. Ampumaharjoittelu 
on aktivoitunut ja sellaiset jä-
senet, jotka eivät ole vuosikau-
siin ampuneet, ovat kyselleet 
aseiden ja ampumaharjoittelun 
perään. Suuri jäsenten määrän 
lisääntyminen on tuonut jä-
senyhdistyksiin omat paineen-
sa siitä kuinka harjoittelua voi-
daan toteuttaa.

Kutsuntoja naisille 
kannatetaan

Naisten asepalvelus jakaa mie-
lipiteet. Vastaajista 15,9 % ulot-
taisi kutsunnat naisille niin, 
että se merkitsisi myös asevel-
vollisuuden suorittamista. 42,3 

% näkisi kutsunnat naisille pa-
kollisina, mutta ilman pakollis-
ta asevelvollisuuden suoritusta. 
Yleinen asevelvollisuus puolus-
tuksemme perustana saa edel-
leen vahvan kannatuksen.

Mitä teet jos Suomeen 
hyökätään?

”Jos Suomeen hyökätään, 
oletko valmis itse osallistumaan 
maanpuolustuksen eri tehtäviin 
kykyjesi ja taitojesi edellyttämäl-
lä tavalla?” Vastaajista 97,2 % 
vastasi kysymykseen: ”kyllä”.

Maanpuolustusjärjestöjen kysely
Venäjä huolettaa ja naisten asepalvelus jakaa mielipiteet

RUL:n toiminnanjohtaja Janne Kosonen esitteli jäsenkyselyn tulok-
sia Jyväskylässä 18.11.2022 liittojen tiedotustilaisuudessa.

Jyväskylän kaupungin vastaanotto

Reilu sata kutsuvierasta saapui Jyväskylän kaupungin järjestä-
mään vastaanottoon perjantaina 18.11.2022. Iltaa isännöi kau-
punginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin. Hän kertoi tervetu-
losanoissaan ajankohtaista mm. Jyväskylän kaupungissa toteutu-
vasta kyberturvallisuuden opetuksesta.

Maanpuolustuskiltojen liiton puheenjohtaja Marko Patrakka 
(kesk.) luovutti yhdessä RESUL:n Mats Fagerströmin kanssa ”Pe-
ruskalliomme maanpuolustus” -standaarin kiitoksena Jyväskylän 
kaupungille. Sen otti vastaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Jaakko Selin.
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Kari Salminen valittiin Reservi-
läisliiton puheenjohtajaksi Jyväs-
kylässä. Yhteisin siivin -liittoko-
koustapahtumassa suoritetussa 
äänestyksessä 19.11. Salminen 
voitti vastaehdokkaana olleen 
kansanedustaja Janne Sankelon 
(kok.) ylivoimaisesti äänin 179–
11. Uusi puheenjohtaja saa joh-
dettavakseen vahvassa kasvussa 
olevan järjestön.

- On pidettävä siitä kiinni, että 
saamme uuden jäsenistön hyvin 
toimintaan mukaa. Olemme Suo-
men suurin maanpuolustusjärjes-
tö, keihäänkärki, joka vie reservi-
läistoimintaa eteenpäin, sanoi Sal-
minen valintansa varmistuttua.

Kari Salminen on Valkeakos-
kelta kotoisin oleva 55-vuoti-
as yrittäjä ja aktiivireserviläinen. 
Sääksmäen Reserviläiset ry:n 
kunniapuheenjohtaja on tehnyt 

yli kolmekymmentä vuotta töitä 
reserviläistoiminnan parissa. Vii-
me vuosina Salminen on profiloi-
tunut 40-hehtaarisen Säres Center 
-harjoitusalueen johtohahmona. 

Puolustuksemme 
perustuu reserviläisiin

Salminen painottaa vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen ja reservi-
läisten tärkeyttä. – Olemme run-
ko, johon puolustus perustuu. 
Ukrainassa on nähty, että tahtotila 
maan puolustamiseen on ratkai-
seva tekijä. Salminen aloittaa pu-
heenjohtajuuden tulevan vuoden 
alussa. Silloin kuusi vuotta Reser-
viläisliittoa johtanut Ilpo Pohjola 
jättää tehtävän.

Maanpuolusnaisten liittokoko-
us 19.11. valitsi toimikaudelle 
2023-2024 liiton puheenjohta-
jaksi Satu Virtasen, 1. varapu-
heenjohtajaksi Tuija Numme-
lan ja 2. varapuheenjohtajaksi 
Leena Hietalan. Lisäksi kokous 
kutsui liiton kunniajäseneksi 
Anneli Järvisen, joka on vaikut-
tanut vahvasti nykymuotoisen 
liiton alkutaipaleeseen vuosi-
tuhannen alussa. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Mai-
ja Fredriksson Suomen Lotta-
perinneliitosta ja kokouksen 
sihteereinä Sari Viitala ja Mari 
Turtinen. Kokous toteutettiin 
Jyväskylässä osana Yhteisin sii-
vin-tunnuksen alla järjestettyä 
viiden maanpuolustusjärjestön 
tapahtumaviikonloppua.

Maanpuolustusnaisten Liitto 
aloitti päivän ajankohtaisinfol-
la, jossa tervetulosanat lausui 

järjestävän Keski-Suomen pii-
rin puheenjohtaja Leena Hieta-
la. Tilaisuudessa huomiointiin 
liiton ansiomitalein Jaana Ki-
vi-Mannila, Anja Miettinen ja 
Mari Turtinen.

Jäseniä jo yli 3000

Maanpuolustusnaisten Liiton 
jäsenmäärä on kasvanut voi-
makkaasti kuluneen vuoden 
aikana ja on nyt lähes 3 400. 
Maanpuolustusnaisten Liitto 
toimii valtakunnallisesti ja jä-
seniä yhdistää arvot: isänmaan 
rakkaus, osaava toimija ja yh-
dessä ilolla. Keski-Suomessa 
toimii kaksi yhdistystä: Jyväs-
kylän ja Äänekosken Maanpuo-
lustusnaiset.

Kari Salminen
Reserviläisliiton puheenjohtajaksi
Ilpo Pohjola luopuu tehtävästä vuoden vaihtuessa

Leena Hietala Maanpuolustusnaisten liiton 
puheenjohtajistoon

Maanpuolustusnaisten liiton uusi puheenjohtajisto kukitettuna va-
lintojen jälkeen. Keskellä uusi liiton puheenjohtaja Satu Virtanen, 1. 
varapuheenjohtaja Tuija  Nummela (vas.) ja 2. varapuheenjohtaja 
Leena Hietala, joka toimii myös Maanpuolustusnaisten Keski-Suo-
men piirin puheenjohtajana.

Kuva: MPNL
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Esittelyjä ja iltajuhla
Lauantaina 19.11. Jyväskylän Paviljongissa oli nähtävillä paikallisten reserviläisten Eko-asepiste, Il-
masotakoulun esittelypiste ja kokouksia pitävien liittojen omat infopisteet. Kokousten väliajoilla näihin 
pisteisiin olis mahdolllisuus tutustua. Ekoasepisteellä oli havaittavissa pientä kilpailua päivän aikana.

Iltajuhlaa vietettiin Paviljongissa. Paikalla oli hieman yli 300 henkilöä. Lyhyet puheet, maittava ateria 
ja Ilmavoimien Big Band tahditti juhlavieraita tanssilattialle solistinaan tangokuningatar Jenna Båge-
berg.  

Mika Pakkanen testasi Ekopistoolia ennen RESUL:n syyskokousta. Äänekosken reserviupseerit ja reserviläiset ovat useita vuosia esiin-
tyneet yleisötilaIsuuksissa EKOASEPARTIONA. Tällä kertaa partion 
muodostivat Jari Kiviniemi (vas.), Heikki Helasterä ja Kimmo Kune-
lius.

Virpi Ruotsalainen palveli yleisöä Ilmasotakoulun osastolla. Kolme toiminnanjohtajaa. Henry Siikander (vas.) luovuttaa Maan-
puolustuskiltojen liiton toiminnanjohtajuuden Ari Pakariselle (oik.).
Reserviläisliiton vastaavaa tehtävää hoitava Minna Nenonen va-
listi em. herroja tulevaisuudesta.

Vuonna 2007 tangokuningattareksi kruunattu Jenna Bågeberg on 
ollut tuttu solisti Ilmavoimien Big Bandille useiden vuosien ajan.

Keski-Suomen reserviupseeripiirin puheenjohtaja Mika Pakkanen 
(oik.) ja reserviläispiirin puheenjohtaja Perttu Hietanen kertoivat 
keskisuomalaisesta puolustusteollisuudesta ennen ja nyt.
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Maanpuolustusjuhlapäivä
Maanpuolustusjuhlapäivä alkoi juhlajumalanpalveluksella Taulumäen kirkossa. Sieltä lähti liikkeelle 
järjestöjen lippulinna, joka eteni Puistokadun hautausmaalle. Siellä sankarivainajien muistolle lasket-
tiin veteraanijärjestöjen, puolustusvoimien ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen seppeleet.

 Lippulinna eteni katuja pitkin Paviljonkiin, jossa päivän pääjuhla pidettiin. Reserviupseeriliiton pu-
heenjohtaja Aaro Mäkelä avasi juhlan. Tasavallan presidentin tervehdyksen luki Marko Patrakka.Juhla-
puheen piti Ilmavoimien Esikunnasta esikuntapäälliokkö prikaatikenraali Timo Herranen. Jyväskylän 
kaupungin tervehdyksen juhlaan toi Jyväskylän kaupaunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin. 
Tilaisuudessa esiintyi Vox Aurea kuoro ja Ilmavoimien Big Band. Juhlassa luovutettiin Maanpuolus-
tusmitalit miekkojen kera kahdeksalle henkilölle ja päätössanat lausui Reserviläisliiton puheenjohta-
juudesta ensi vuoden alussaluopuva Ilpo Pohjola.

Maanpuolustusmitalit
miekkojen kera

 Tämän sivun kuvat:  Juha Hyvärinen

 Maanpuolustusmitali miekkojen kera jaetaan ansiomerkiksi poik-
keuksellisen merkittävistä, pitkäaikaisista valtakunnallisen tason 
ansioista maanpuolustuksen, erityisesti vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen saralla vuoden 1945 jälkeen.

Maanpuolustusmitali miekkojen kera on aina numeroitu. Nume-
rot 1 – 10 on varattu valtionpäämiehille. Myönnetyistä mitaleista 
pidetään kirjaa. Mitalia ei voi hakea, vaan se myönnetään maan-
puolustusmitalikunnan omasta aloitteesta tai jonkin ulkopuolisen 
tahon esityksestä. Maanpuolustusmitali miekkojen kera jaetaan 
manpuolustusmitalitoimikunnan jäsenyhdistysten tekemien esi-
tysten perusteella. Mitalitoimikunnan jäsenjärjestöt tekevät esityk-
set mitalin saajista, minkä jälkeen toimikunta tekee päätöksen lo-
pullisista mitalin saajista. Päätöksen tulee olla yksimielinen.

Maanpuolustusmitalin miekkojen kera saivat seuraavat henkilöt: 
Timo Elolähde (746), Arja Rantanen (747), Tapio Paappanen (750),
Simo Rousu (751), Tiina Ronkainen (749), Tapio Kari (752), Mika 
Pakkanen (754) ja  Matti Riikonen (755) sekä  Martti J Kari (758), 
jolla oli oli este osallistua tilaisuuteen. Vasemmalla mitalitoimikun-
nan puheenjohtaja vara-amiraali Kari Takanen, oikealla sihteeri 
Janne Kosonen.

Suomen puolustus perustuu suoritusky-
kyisiin asejärjestelmiin, yleiseen asevel-
vollisuuteen ja kokonaisturvallisuuden 
toimintamaliin. Tulevina vuosina Naton 
kollektiivinen turvallisuus parantaa puo-
lustuksen ennaltaehkäisy- ja taisteluky-
kyä. Nato-jäsenyydestä riippumatta se 
fakta, että Suomen puolustus on meidän 
suomalaisten velvollisuus ja tehtävä, ei 
muutu. Edelleen puolustuksen perusta-
na on luja maanpuolustustahto.

Vuosien mittaan tehdyissä kansain-
välisissä tutkimuksissa on todettu Suo-
men olevan tässä eurooppalainen kärki-

maa. Näissä mittauksissa taakse on jää-
nyt mm. Ukraina, jonka taistelutahtoa 
ja mielenlujuutta olemme saaneet tänä 
vuonna todistaa.

Me Suomessa ymmärrämme oman 
historiamme valossa tilanteen vakavuu-
den hyvin, sillä rinnastukset talvi- ja jat-
kosotaan ovat monessa näkökulmassa 
oikeutettuja. Puolustusvoimia tilanne ei 
kuitenkaan yllättänyt. - Me puolustam-
me maatamme kaikissa tilanteissa. Se 
tiedetään Euroopassa ja Venäjällä, totesi 
juhlapuhuja prikaatikenraali Herranen.

Suomen puolustus on vakaalla pohjalla
Ryhdikäs järjestöjen lippulinna eteni Taulumäeltä Paviljongin alueelle. Leena Hietala ja Juha Suonperä laskivat vapaa-

ehtoisen maanpuolustuksen seppeleen.

Juhlapuheen piti prikaatikenraali Timo Herranen.
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Suomen sodan taistelunäytös 
Kuninkaallinen Pohjanmaan Rykmenrin henkikomppania (Oravaisten historiallinen yhdistys) ja Sa-
von Rykmentin tykistö (Valmet Rautpohjan tykkikerho) antoivat sunnuntaina ennen maanpuolustus-
juhlaa näytöksen miten Suomen sodan aikana liput hulmuten käytiin musketteja lataamaan ja riveit-
täin tulitettiin vihollista tykistön antaessa vähintäänkin henkistä tukea taisteluun.
Video tapahtumasta on katsottavissa Keski-Suomen Maanpuolustajan Facebook-sivulta. Sen kuvasi 
piirien tiedotustoimikunnan puheenjohtaja Panu Moilanen.

Liput esiin

Savon Rykmentin tykistön lippu. Kuninkaallisen Pohjanmaan Rykmentin lippu.

Musketin lataaminen

Sankkiruuti paikalleen. Kuula piippuun.Ruutia piippuun.

Jalkaväki tulittaa musketeillaan
Riviryhmityksessä jalkaväki ampuu. Takana 
oleva rivi valmistautuu. Taustalla tykkiryhmä 
lataa tykkiään.

Tykkiryhmästä löytyi myös ns. yhden miehen 
tykki, jolla taistelua tuetaan.
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Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton vuosittain jaettava palkin-
to vuoden viestinteosta luovutettiin Keski-Suomen reservipiireille 
Hämeenlinnassa 30.9. Vuosi sitten teimme piirien toimintaa esit-
televän videon lokakuun aikana. Sen kantaesitys ajoitettiin Keski-
Suomen Maanpuolustussäätiön 30-vuotisjuhlaan marraskuun alus-
sa. Videota varten koottiin valokuvia ja kuvattuja videoita piirien 
alueella toimivilta kuvaamisen harrastajilta. Varsinainen videon 
tuottaminen hankittiin alan ammattilaiselta. Video on jatkuvasti 
katsottavissa piirien verkkosivulta (www.ksrespiirit.fi).

Vuoden 
viestintäteko
Keski-Suomeen
Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Palkintona on ikuisesti kiertävä ”Sananvapauden vartija” -patsas 
sinivalkoisessa vartiokopissa. Palkinto on osunut Keski-Suomeen 
ensimmäisen kerran 2002 Pertti Rahikaisen ollessa piirilehden pää-
toimittaja. Vuonna 2012 Keski-suomen Maanpuolustaja palkittiin 
parhaana piirilehteneä nykyisen päätoimittajan aikana. 

Palkinnolla yllätetty Keski-Suomen reservipiirien johto. 
Perttu Hietanen (vas.), Tapio Paappanen ja Mika Pakkanen.

Susanna Takamaa

Itsenäisyyspäivän 
kunniamerkit
Suomen Leijonan ansioristi
Juha Vimpari
Reserviläisliiton ansioristi
Ari Kauppinen
Harri Mehto
Reserviläisliiton kultainen ansiomitali
Tapio Harju
Kari Laitinen
Reserviläisliiton hopeinen ansiomitali
Olli Rosti
Esko Soini
Tero Tamminen

Esko Soini (vas.), Kari Laitinen, Tapio Harju, Tero Tamminen ja Olli Rosti.

Suomalainen sisu, jylhät maisemat, viljavat pellot, paukkuvat pakkaset, män-
nikkömetsät ja rantojen raidat. Niistä on suomalaiset maakuntalaulut teh-
ty. Maakuntalaulut ovat saaneet Ilmavoimien Big Bandin Eeppinen Suomi 
-konsertissa täysin uuden ilmeen. Uudet ja urbaanit sovitukset big bandille ja 
laulujen tulkinnat kuljettavat kuulijaa halki Suomen ja suomalaisuuden. 

Solistina konsertissa laulaa karismaattinen jazzlaulaja Eeppi Ursin ja kapel-
limestarina toimii musiikkimajuri Jaakko Nurila. Illan big band -sovituksista 
vastaa iso joukko alan parhaimpia suomalaisia big band -sovittajia. Tässä Il-
mavoimien Big Bandin konsertissa matkaat halki nykysuomen, missä pimeät 
kujat soivat reggaen, rockin ja jazzin sykkivin sävelin. 

Keski-Suomen aluetoimisto järjestää konsertin 23.2.2023 klo 18 Jyväsky-
län yliopiston juhlasalissa, (Seminaarinkatu 15).

Tilaisuuteen on vapaa pääsy!
  

Tervetuloa kuulemaan miltä Suomi 
kuulostaa vuonna 2023!

Maavoimien ja aluetoimistojen 
vuosipäiväkonsertti
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Kaksi Mikkoa Keski-Suomesta 
kunnostautui syksyn kirjamarkkinoilla

Gustaf Mannerheim julisti 
7-vuotiaana: ”Minun nimeni 
on Mannerheim ja minä  olen 
ensimmäisen luokan kenraa-
li”. Johtaessaan lumisotaa hän 
syöksyi pihastaan kadulle ohi 
kulkeneiden hevosten jalkoihin 
ja selvisi vahingoittumattoma-
na. Mannerheimin historiasta 
löytyy kolmisenkymmentä ta-
pausta, jolloin hänen henkensä 
oli vaarassa. Suurin osa näistä 
oli tahattomia autolla ojaan ajo-
ja, junien läheltä piti törmäyk-
siä, mutta joukossa oli myös vi-
hollisen murhasuunnitelmia.

Mikko Tynin tutkimus mar-
salkan henkivartijoista lähtee 
liikkeelle tilanteesta, jossa tut-
kijalle ei ole tarjolla mitään ai-
neistoa. Päämajan valvonta-
osaston arkistoa ei ole olemas-
sa. Kirjoittaja on vajaan kym-
menen vuoden aikana etsinyt 
ja löytänyt materiaalia kirjaansa 
eri henkilöiden kautta ja kau-
immaiset kontaktit ulottuivat 
aina Australiaan saakka.

Marsalkka vähätteli 
vaaroja

Kymmenkunta henkilöä oli 
marsalkan mukana kun hän 
suoritti rintamakäyntejä. Man-
nerheim ei halunnut, että hänen 
lähistöllään pyörii ”hännysteli-
jöitä”. Henkivartiointia suorit-
tavien oli tämä otettava huomi-
oon ja se aiheutti tietysti tehtä-
vään omat haasteensa. Pääma-
jakaupungissa Mikkelissä Man-
nerheimin oli vaikea tiedostaa 
väijyviä vaaroja. Jos näytti siltä, 
että esim. pommitusten vaara 
olisi konkretisoitumassa, mar-
salkka muutti päivärutiinejaan 
kaupungilla tai vaihtoi maja-
paikkaansa.

Mitäpä jos Hitlerin 
vierailulla 1942 
turvamies olisi 
koukistanut liipaisinta?

Turvajärjestelyt ja juhla-alu-
een eristäminen Immolassa ja 
Kaukopäässä suoritettiin vasta 
juhla-aamun 4.6.1942 tunteina. 
Vierailu oli salattu liki kaikil-
ta aivan viime hetkeen saakka. 
Hitleriä kuljetti nelimoottori-
nen erikoisrakenteinen Focke-
Wulf Condor –lentokone, jon-
ka pyörä koneen laskeutuessa 
syttyi tuleen. Suomalaiset sam-
muttivat palon nopeasti. Tyni 
kertaa lukijalle myös sen, ettei 
kone ollut lähelläkään törmätä 
tehtaanpiippuun, vaikka lento-
sää oli huono.

Kirjaan on taltioitu lähes us-
komaton juttu, jonka mukaan 
saksalaisvieraiden tuntumassa 
kulkenut sotilasvirkamies  Tau-
no Kanerva  oli Hitlerin, mar-
salkka  Wilhelm Keitelin  ja 
Mannerheimin jaloitellessa 
tarttunut aseeseensa. Hän oli 
osoittanut sillä huomaamatto-
masti parinkymmenen metrin 
päästä kohti Hitleriä ja uhitel-
len mumissut: ”Mitä jos pa-
mautettaisiin tuo mies?” Laski-

essaan aseensa koteloon, hän oli 
vielä jupissut: ”Olisi tehnyt toti-
sesti mieli täräyttää tuo nuppi 
hajalle.” Tarina on vieressä ol-
leen virkaveljen raflaavasti ker-
tomaa, johon kirjailija Mikko 
Tyni ei täysin itsekään usko.

Mikä olisi soveliasta?

Mannerheim ei pitänyt soveli-
aana, että häntä turvattiin rat-
sastaessaan muutoin kuin rat-
sain. Erikoisryhmän varapääl-
likkö  Atte Kalajoki  lähti tur-
vaamaan ratsastavaa marskia 
polkupyörällä, mutta ei pysynyt 
tämän perässä. Erikoista on aja-
tella, että Erik Blåfield  vastasi 
yksin sodan ensimmäisten puo-
lentoista vuoden ajan Manner-
heimin ratsastusretkien suoja-
uksesta! Nykyään tällainen ei 
varmaan tulisi kysymykseen-
kään. 

Marsalkan muskettisoturit 
-kirja  on samalla kertaa histo-
riantutkimus, oppikirja turval-
lisuusalalle ja viihteellinen jän-
nityslukemisto.

Suomen armeijan hyökkäys ke-
sällä 1941 oli edennyt Karjalan 
kannaksella vanhalle rajalle ja 
vähän sen ylikin. Partiotiedus-
telu kävi siellä mahdottomaksi 
venäläisten tiiviin puolustus-
ryhmityksen vuoksi. Sen takia 
kannaksella toiminut kauko-

partio-osasto Vehniäinen siir-
rettiin operoimaan Syväril-
tä etelään. Siitä kertoo Mikko 
Porvalin uusin kirja: Syvärin 
takana, Päämajan kaukopartio-
osasto Vehniäinen 1941–43. 

Suomalaisten hyökkäyksen 
ulotuttua kesällä 1941 Syväril-
le, tuli tarve selvittää vastapuo-
len joukkojen määrä, laatu ja 
sijainti sekä sen huoltojärjeste-
lyt. Tätä varten siirrettiin Kar-
jalan kannaksella hyökkäysvai-
heen edellä ja aikana operoinut 
kaukopartio-osasto Vehniäinen 
Syvärille Vaašenin kylään, josta 
muodostui osaston päätukikoh-
ta seuraavien sotavuosien ajak-
si. Viipuriin jäi pieni alatoimis-
to, jonka tehtävänä oli pääasias-
sa sotavankikuulustelu ja asia-
miesten, vakoojien, toimittami-
nen piiritettyyn Leningradiin. 

Uudet maisemat, uudet 
taktiikat

Kannaksella toimineet kauko-
partiomiehet olivat suurelta 
osalta talvisodassa luovutetulta 
alueelta kotoisin olevia. Näin he 
tunsivat sikäläisen maaston ja 
kulkureitit. Nyt siirryttiin mai-
semiin, johon kenelläkään ei 
ollut aiempaa tuntumaa. Laajat 
korpimaat ja harva tiestö antoi 
toki mahdollisuudet väistää ja 
harhauttaa takaa-ajavaa vihol-
lista, mutta vastaavasti matkat 
tiedustelukohteille olivat nyt 
aiempaa pitemmät. Partioiden 
matkavuorokaudet pitenivät. 
Parhaimmillaan liikkeellä oltiin 
viikkoja. Tämä loi uuden haas-
teen partioiden huoltamiselle. 
Alkoi lentoteitse toteutettavat 
huoltokuljetukset.

Syvärin eteläpuoliset maas-
tot olivat vaikeakulkuisia. Par-
tioiden matkavauhti rajoittui 
käytännössä reiluun kymme-
neen kilometriin vuorokaudes-
sa. Laavuilla yöpyminen ja tu-
len teko oli mahdollista, kos-
ka vihollisen selustavarmistus 
ei ulottunut syvälle rintaman 
taakse. Myös talvisen partioin-
nin niksejä jouduttiin heti seu-
raavana talvena ottamaan käyt-
töön.

Partiointi ja tiedustelu

Osasto Vehniäinen lähetti tar-
kastelukautena syksy 1941–talvi 
1943 kaikkiaan 24 kaukopartio-
ta, joista puolet oli talvipartioi-
ta. Syvärin eteläpuoliset alueet 
aina sadan kilometrin syvyy-

Päätoimittaja
Tapio Paappanen
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teen asti muodostivat toimin-
nan pääkohteen. Partiomatkat 
olivat kestoltaan muutamasta 
päivästä jopa kuukauden mit-
taisia. Tehtävät tiedustelukoh-
teista tulivat Päämajan tiedus-
teluosastolta ja ne olivat pääasi-
allisesti strategisen tiedonhan-
kinnan tehtäviä. Kaukoparti-
ointi palveli siis Pääesikunnan 
strategista suunnittelua. Tätä 
varten partiot palattuaan laati-
vat usein laajoja, useita kymme-
niä sivuja sisältäneitä partioker-
tomuksia havainnoistaan. Par-
tioiden viestiliikenteessä annet-

tiin myös päiväkohtaisia tietoja 
vihollisista ja nämä välitettiin 
välittömästi rintamayhtymille. .

Perusteellista työtä

Kirjan antia rikastuttavat sel-
keät kartat, niin etu- ja takasi-
säkansien yleiskartat kuin tar-
kemmat partiokohtaisetkin 
sekä ennen julkaisemattomat 
hyvin dokumentoidut valoku-
vat, jotka ovat pääasiallisesti 
Erillinen Pataljoona 4:n perin-
nekokoelmasta.

Kirjojen kuvitusta

Hitlerin onnittelukäynti Mannerheimin täyttäessä 75 vuotta 1942.
Kuvaan on ympyröity kaksi ylipäällikön henkivartijaa.
Kuva: Mikko Tynin esitelmästä Mikkelissä 22.10.2022.

Partio Mörön huoltotauko 2.2.1942 Laatokan kanavalla (yläkuva).
Partion paluu yölliseltä Laatokan jäällä suoritetusta 50 km hiihto-
matkalta 3.2.1942. Kuvat Syvärin takana kirjasta, s.240.

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

Paikallista elämänturvaa jo 150 vuotta!

Huollosta vastaa Aito Support Oy
Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä

www.aitosupport.fi
jyvaskyla@aitosupport.fi

030 - 6363840
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Tämä vuosi on ollut varsin tapahtumarikas ja haasteellinen monin 
tavoin. Jos ei koronaviruksen kanssa olisi ollut jo riittävästi harmia 
maailmalla, järjesti itäinen naapurimme helmikuun 24. päivän aa-
muun suorastaan tympeän herätyksen, joka havahdutti kaikki. Jo 
vuonna 2014 Venäjän aloittama Krimin laiton miehitys ”kansanta-
savaltoineen” sai tällöin jatkoa aseellisesta hyökkäyksestä. Venäjän 
rikollinen ja raukkamainen hyökkäys ei kohdistunut vain Ukrainan 
sotilaalliseen voimaan vaan erityisesti siviiliväestöön, sairaaloihin, 
kouluihin ja energiahuoltoon. Lisäksi venäläiset ovat syyllistyneet 
todistettavasti lukuisiin sotarikoksiin miehittämillään alueilla. Sota 
on jatkunut ja Lukashenkan klikin johtama Valko-Venäjä on sa-
malla tiiviisti Venäjän talutusnuorassa tukemassa Venäjän rikollisia 
sotatoimia. Onneksi Ukraina ei ole jäänyt yksin ja on pystynyt jo 
lyömään takaisin – tukea maalle tarvitaan kuitenkin edelleen. Sla-
va Ukraini!

Sodan vaikutus suomalaiseen 
maanpuolustustahtoon ja reservin 
kouluttautumiseen

Sodan alettua ovat reserviläisemme olleet erittäin aktiivisia ja kou-
luttautuminen kursseillamme on ollut kysyttyä. MPK on vastannut 
parhaansa mukaan tähän kysyntään, ja kurssit ovat olleet täysiä. 
Kurssien lukumäärää on lisätty mahdollisuuksien mukaan. Kurs-
silaiset ovat myös itse olleet aktiivisia, ja heistä moni erittäin hyvän 
tietotaidon omaava on hakeutunut myös itse kouluttajatehtäviin ja 
jatkokoulutuksiin. Sotilastaitojen ohella myös yleiset kriisiajan opit 
ovat kysyttyjä siviilitaustan omaavien hakeutuessa erilaisille valmi-
uskursseille eripuolilla maata. Kansallinen maanpuolustustahto on 
korkea ja nyt ei varmaan kenelläkään ole enää epäselvää miksi har-

joittelemme ja pidämme maanpuolustustaitoja monipuolisesti yllä 
koko ajan. 

Kurssien ja erilaisten koulutustilaisuuksien järjestäminen on 
mahdollista vain hyvin motivoituneiden ja osaavien vapaaehtoisten 
kurssinjohtajien, kurssivääpeleiden ja kouluttajien työpanoksella. 
Tämän suurenmoisen tehdyn työn kautta olemme saavuttaneet hy-
vän reservin osaamistason, josta myös kumppanimme Puolustus-
voimat on tyytyväinen. Vapaaehtoisiin harjoituksiin ja kertaushar-
joituksiin osallistuu nyt henkilökohtaiset taidot paremmin osaavia 
reserviläisiä. Näin tuo VEH- ja KH-aika on tehokkaammin käytet-
tävissä kokonaisuuksien harjoitteluun ja kyetään myös mittaamaan 
tehokkaasti joukon osaamista.

Alkavan vuoden kurssit ja tapahtumat 

MPK:n koulutuskalenterissa ovat ensimmäiset kurssit avoinna ja 
haettavissa jo nyt. Tammi- ja helmikuu ovat erityisesti painotet-
tu MPK-sitoutuneiden täydennys- ja jatkokoulutukselle. Samalla 
käynnistyvät myös kenttäkelpoisuuden testaaminen, marssit ja am-
munnat. Näin meillä on edelleen hyvät valmiudet alkavan vuoden 
kursseille ja olemme valmiita järjestämään edelleen laadukkaita ta-
pahtumia.

Onnittelut itsenäisyyspäivänä ylennetyille ja palkituille! Samoin 
onnittelut kaikille MPK toimijoille ja kaikille koulutuspaikkojen 
vuosipäivänä palkituille!

Hyvää joulua ja alkavaa vuotta 2023 teille kaikille! 
Aarne Markko
Valmiuspäällikkö, MPK/Keski-Suomi

Vuodenvaihde lähestyy ja 
sota eteläisessä Euroopassa 
jatkuu edelleen kiivaana

Sakala Malev -suojeluskunta vieraili reserviläispiirissä

Lokakuun alun viikonloppu toi vierai-
ta Keski-Suomeen reserviläispiirin ys-
tävyyssuojeluskunta Sakala Malevasta 
Viron Viljandista. Vajaa kymmenen 
henkilöä tutustui aluksi harjoitustoi-
mintaan. Vierailun viimeisenä päivä-
nä 9.10. joukko saapui Tikkakoskelle 
Ilmavoimamuseoon. Museon johta-
ja Kai Mecklin kierrätti joukkoa noin 
kaksi tuntia suomalaisen sotilasilmai-
lun ytimiin eri aikakausina. Suurin 
osa vieraista oli ensimmäistä kertaa 
Ilmavoimamuseossa. 

Esittelykierros alkaa vuonna 1918 
Suomeen lahjoitetusta lentokoneesta. 
Sodan ajan vaikuttavin kone on Lau-
ri Pekurin ohjaama ja amerikkalaisil-
ta lainassa oleva Brewster. Hävittäjä-
kaluston kehitys pitää sisällään mm. 
Fouga Magister-, Mig 21 Bis-, Dra-

ken-kalustot. Sodan ajan pommikoneista on esillä 
hienosti entisöity Blenheim. Ohjaajien tilat eri ko-
neissa kiinnostivat vieraita ja niissä käytiin myös 
koeistumassa. 

Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Kai Mecklin esitteli museon kaluston. Vieraista Signe Kold tutustui Fougan ohjaamoon.
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Katso paikalliset kurssit osoitteessa www.mpk.fi - koulutuskalenteri - valitse yksikkö kohdasta Tikkakoski tai 
Luonetjärvi  - Hae.  Tarjolla on myös valtakunnallisia verkkokursseja. Kursseille ilmoittautuminen on mahdollista 
henkilöille, jotka ovat luoneet itselleen käyttäjätunnuksen MPK:n tietojärjestelmässä www.mpk.fi kohdassa kirjaudu.  

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

Turvallisuutta yhdessä.

MPK:n kurssikalenterit päivittyvät koko ajan! 
Tarjolla kursseja nuorille, paikallisjoukoille ja muille kohderyhmille.

iLmapuoLusTuspiiri  Luonetjärven koulutuspaikka mpk.fi/ilmapuolustuspiiri
Koulutuspäällikkö Ahti Piikki +358 299 290 901, ahti.piikki@mpk.fi
Koulutuspäällikkö Mika Marin + 358 44 245 1742, mika.marin@mpk.fi  

Avoimet kurssit:
 14.1. Puolustusvoimien B ajo-oikeuskurssi  Ilmasotakoulun Kuljetuskeskus
 20.-22.1. Tukikohdan taistelijan perusammunta -kurssi Ilmasotakoulu
 21.1. klo 11–16  Kriisi tulee – olemmeko valmiita? - seminaari Jyväskylän yliopisto, Agora
 18.2. Pistooliammunta naisille, perustaso  Ilmasotakoulu
 11.3. Pistooliammunta, perustaso  Ilmasotakoulu
 11.-12.3. Kuntotestaajakurssi  Peurunka
 12.3. Pistooliammunta naisille, perustaso  Ilmasotakoulu
 25.3. Ampumataitotesti, RK 7  Ilmasotakoulu

 
Kohdennetut kurssit ilmapuolustuspiirin 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 ilmoittaudu opiskelemaan 31.12.22 mennessä!

22.1.   Reserviläisen kuntotesti, Hipposhalli
11.-12.2.  Perustamisen kurssi, PERK LKP1 Ilmasotakoulu
11.-12.2.  Ryhmänjohtaja 2 (Ryhmädynamiikka ja johtajan etiikka)
17.-19.2.  Paikallisjoukkojen asekäsittelyn peruskurssi, ASE1
 Vanha esikuntakomppania
25.2.  Hiihtomarssi 25 km / 50 km, Ladun maja
17.-19.3.  Sissiradistin peruskurssi, Kokouskeskus Falco
17.-19.3.  Voimankäyttökurssi, paikallisjoukot, Ilmasotakoulu
18.03.  Taisteluensiapukurssi, Kokouskeskus Falco

mpK:n sitoutuneille 
KouLuTTaJaKouLuTuKseT 

22.1.  Kuntotestaajakurssi, Hipposhalli 

11.-12.2.  Kurssinjohtajan kurssi 
  MPK Kouluttajakurssi
  Kurssivääpelin kurssi 
  Vanha esikuntakomppania, Tikkakoski
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Keski-Suomen reservipiirit

Jyväskylän Reserviupseerit 

Piirien syyskokoukset pidettiin 12.10. Saarijärven Särkilammen 
majalla. Majan avajaisia vietettiin kesäkuussa. Nyt ohjelmassa ko-
kousten lisäksi oli Reserviläisliiton piiri-info, jonka toteuttivat toi-
minnanjohtaja Minna Nenonenja järjestöpäällikkö Suvi Salo.

Tärkein viesti oli toteutuneen toiminnan raportointi verkkosivu-
jen kautta. Toimintaamme seurataan. Ammunnat, marssit, luennot 
pitää rohkeasti kirjata jokaisesta jäsenyhdistyksestä. Verkkosivujen 
perustamiseen annetaan yhdistyksille tukea.

Ennen varsinaisia kokouksia Juha Vimpari luovutti Vapaaeh-
toisen pelastuspalvelun kultaisen ansiomitalin Markku Loekarille. 
Hän on ollut reilun 25 vuotta Ääneseudulla Vapepa:n toiminnoissa 
mukana.

Tapio Paappanen

Syyskokoukset Särkilammen majalla

Juha Vimpari (kesk.) luovutti Markku Louekarille Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun kultaisen ansiomitalin Saarijärvellä 12.10. 
Kalle Kautto (vas.) Viitasaarelta seurasi tilannetta.

Aika aikaansa - vanha viisaus, 
joka konkretisoituu kohdallani 
kuluvan vuoden lopussa. Aloi-
tin tehtävässäni Jyväskylän Re-
serviupseerit ry:n puheenjohta-
jana 1.1.2020. Tuolloin aloitta-
van puheenjohtajan mielessä oli 
astelukuja, joiden suuntaan hän 
toivoi voivansa yhdistystä läh-
teä luotsaamaan. Eipä arvannut 
tuore puheenjohtaja silloin, että 
maailma muuttuisi radikaalis-
ta kolme kuukautta myöhem-
min. Koronavirus alkoi levitä 
kulovalkean tavoin. Ihmisten 

välinen kanssakäyminen vaih-
tui sähköiseen viestintään, ta-
pahtumia peruttiin tai niitä to-
teutettiin supistetusti striimien 
kautta, opeteltiin etäelämään. 
Aktiivisen yhdistystoiminnan 
liekki himmeni, mutta ei sam-
munut. Toimintaa jatkettiin 
muuttuneissa olosuhteissa. Ko-
kouksia pidettiin etäyhteyksin. 
Tapahtumia suunniteltiin ja to-
teutettiin niissä puitteissa kuin 
oli mahdollista. 1,5-2 vuoden 
aikaikkunassa koronatilanne 
alkoi pikku hiljaa helpottaa ja 
toiminta toiminnalta päästiin 
palaamaan lähes normaaliin 
malliin. 

Koronan jälkeen sota

Pekingin talviolympialaisten 
jälkeen helmikuussa 2022 maa-
ilmaan iski seuraava kriisi. Ve-
näjä hyökkäsi Ukrainaan. Toki 
se oli vallannut Krimin niemi-
maan jo vuonna 2014, mutta 
nyt ”naamiot oli poistettu”. So-
tajoukot ylittivät häikäilemättä 
naapurivaltion rajat siviilileihin 
kohdistuvan silmittömän epä-
suoran tulen ja kauaskantoisten 
aseiden siivittämänä. Suomikin 
joutui pohtimaan turvallisuus-
tilannettaan uudesta näkökul-
masta. Valtiotasolla pyyhittiin 
pölyt vanhoista suunnitelmista 
ja niitä ryhdyttiin päivittämään 

maanpuolustuksemme vah-
vistamiseksi. Lisäksi lähdettiin 
rakentamaan kumppanuutta 
NATO:n suuntaan.

Reserviupseeri on 
valmis

Paikallisella tasolla Jyväskyläs-
säkin uskottiin selkeästi tulevai-
suuteen ja oltiin valmiit toimiin 
itsenäisen Suomen hyväksi. Jy-
väskylän Reserviupseereihin 
liittyi kuluvan vuoden aikana 
uusia jäseniä enemmän kuin 
muutamana aiempana vuonna 
yhteensä. Tämä kertonee siitä, 
että suomalainen reservinup-
seeri on valmis seisomaan sillä 
paikalla, johon hänet on aika-
naan asetettu. Uskon vahvasti, 
että työ, jota yhdistyksessämme 
on tehty vuodesta 1932 alkaen, 
on kylvänyt siementä. Tilanteen 
kiristyessä siemen alkoi kasvaa 
vartta. 

Jyväskylän 
Reserviupseerit 90 
vuotta

Kuluvana vuonna 2022 tuli siis 
täyteen 90 vuotta siitä, kun yh-
distyksemme perustettiin. Yksi 
oman puheenjohtaja-aikani 
hienoimmista hetkistä oli, kun 
saimme toukokuussa juhlistaa 
yhdessä liki 700 kuulijan kans-

sa yhdistyksemme vuosipäivää 
Lounaspuistossa Ilmavoimien 
Big Bandin ja Sami Saaren kon-
sertista nauttien. Tuohon kon-
serttihetkeen liittyi samaan ai-
kaan sekä historiaa että tule-
vaisuutta. Paljon on vuosien ai-
kana tapahtunut ja paljon tulee 
varmasti tapahtumaan. Toivo-
taan, että Jyväskylän Reserviup-
seerit ry:ssä tullaan juhlimaan 
aikanaan myös ainakin seuraa-
vaa 90 vuotta. 

Uusi puheenjohtaja

Puheenjohtajat ovat vaihtuneet, 
mutta jyväskyläläinen reser-
viupseeriyhdistys on pysynyt ja 
tulee pysymään. Minun on nyt 
aika jättää puheenjohtajan teh-
täväni. Vuoden 2023 alusta Jy-
väskylän Reserviupseerit ry:n 
seuraavana puheenjohtajana 
jatkaa Aki Imppola. Toivotan 
Akille voimia ja viisautta tu-
leviin vuosiin. Jätän tehtäväni 
hyvillä mielin kolmen vuoden 
takaisen ensimmäisen ruutu-
kirjoitukseni otsikon sanoin: 
Historiaa unohtamatta, KATSE 
ETEEN – PÄIN!

Janne Jukarainen

Vierivi aika, vaihtuvat...puheenjohtajat
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Konneveden kunta täytti tänä vuonna 100 vuotta. Juhlavuoden 
vietto on koostunut useista tapahtumista eri puolilla kuntaa. POP-
PI-hiihdoissa lapset onnittelivat kotikuntaansa hiihtäen. Hieman 
varttuneemmat hiihtäjät sivakoivat Keski-Suomen maakuntavies-
tissä Lapunmäen maastossa. Konneveden nimikkolintu kalasääs-
ki sai lumiviikonloppuna lumesta tehdyn näköispatsaan Toripuis-
toon. Luontoillassa julkistettiin Konneveden kasveista kertova juh-
lakirja. Lumous-kuoro järjesti yhdessä Äänekosken naiskuoro Ää-
nettärien kanssa vappukonsertin Konnevesisalissa.

Konnevesipäivät tarjosivat tänäkin vuonna nähtävää ja kuultavaa 
kaikenikäisille. Tarinafestivaali KonnTeksti oli Konneveden kesän 
uusi tapahtuma samoin kuin huippumuusikoiden RAF-ryhmän 
esiintyminen Häyrylänrannassa ja Etelä-Konneveden laineilla.

Konneveden valtuuston juhlakokous, satavuotiaan Konneve-
den kirkon juhlamessu ja Konnevesi Gaala ovat olleet niin sanot-
tuja virallisia juhlavuoden tapahtumia. Konnevesi Gaalassa kunta 
palkitsi viranhaltijoitaan, työntekijöitään ja luottamushenkilöitään. 
Myös konnevetisillä järjestöillä oli mahdollisuus palkita omia jäse-
niään. Konneveden Reserviläiset jakoi juhlassa kaksi Reserviläislii-
ton myöntämää pronssista ansiomitalia ansioituneille jäsenilleen.

Konneveden reserviläisyhdistys oli aktiivisesti mukana lumivii-
konlopussa. Yhdistys tarjosi tapahtumassa kuntalaisille hernekeit-
toa ja kahvia munkin kera. Vapaaehtoisen maksun yhdistys lahjoitti 
Sotiemme veteraanit/Sotiemme naiset-keräyksen kautta Konneve-
den Sotaveteraanit ry:lle, kuten myös Konnevesipäivien vapaaeh-
toisen kahvimaksun. 

Konneveden reserviläiskuoro järjesti kesäkuussa Konnevesi 100 
-tapahtumana Sininen ja valkoinen -konsertin. Joulukuussa kuoro 
järjestää vielä toisen konsertin. Näidenkien konserttien tuotot me-
nevät paikallisen sotaveteraaniyhdistyksen toiminnan tukemiseen.

Aluetoimiston maanpuolustusilta

Reserviläisten kannalta mielenkiintoinen tapahtuma oli maanpuo-
lustusilta 5.10., jossa kenraalimajuri evp Pekka Toveri kertoi Uk-
rainan sodan tapahtumista ja Suomen maanpuolustuksen ajankoh-
taisista asioista. Yksityiskohtiin ulottunut esitelmä toi Ukrainan ti-
lanteen käsinkosketeltavaksi kuulijoille, joita oli täysi Konnevesi-
salillinen.

Keski-Suomen reserviläispiirin onnentoivotukset juhlivalle kun-
nalle toi piirin puheenjohtaja Perttu Hietanen, joka luovutti piirin 
standaarin kunnanjohtaja Mika Pasaselle.

Äänekoski 12.10.

Jouko Hyppönen

Konneveden kunta 100 vuotta

Kenraalimajuri evp Pekka Toveri ja Ukrainan tilanne.

Perttu Hietanen ojensi reserviläispiirin standaarin Mika Pasaselle.

Konnevesi-sali täyttyi kuulijoista.                                   Kuva: Osmo Kurki

 Tapio Paappanen

 Tapio Paappanen

 Tapio Paappanen

Tietokirjailija Mikko Porvali esitelmöi Äänekosken maanpuo-
lustusillassa Erillinen Pataljoona 4:n perinneyhdistyksestä, joka 
vaalii kaukopartiomiesten perinnettä. Vielä on yksi elossa niistä 
miehistä, jotka olivat Päämajan kaukopartioissa. Partiomiesten pe-
rinne-esineet on sijoitettu Utin Jääkärirykmenttiin.

”Hopeaa rajan takaa” on monelle tuttu elokuvasta, jossa mm. 
Pertti Pasanen näytteli. Kyseessä oli partio, joka lähetettiin kaksi 
päivää ennen kuin saksalaiset joukot saapuivat Suomeen. Pyrittiin 
selvittämään oliko tieto operaatio Barbarossasta ”ryssän” tiedossa.

Reserviläisten toimintaa illassa esitteli paikallisen reserviupsee-
riyhdistyksen puheenjohtaja Timo Salo.

    Keski-Suomen aluetoimiston maanpuolustusillat



Vuoden 1941 hyökkäysvaiheen viimeinen suuri tavoite oli vallata 
Äänisjärven pohjoispäässä oleva Karhumäen kaupunki ja alue siitä 
pohjoiseen Seesjärvelle sekä itään Stalinin kanavalle. Raskaissa tais-
teluissa kenraaliluutnantti T. Laatikaisen II Armeijakuntaan kuu-
lunut kenrallimajuri Ruben Laguksen 1. Jääkäriprikaati ajoi puna-
armeijan Karhumäestä pois joulukuun alussa. Kaupunkia puolusti 
313. Jalkaväkidivisioona, joka ei ehtinyt panna toimeen kaupungin 
tuhoamiskäskyä. Karhumäki jäi suomalaisten käsiin varsin ehjänä. 

Karhumäki oli nuori ja pieni asutuskeskus isoveljeensä Petros-
koihin verrattuna. Venäjäksi nimi on sama. Kaupunki syntyi 1914–
1916 Muurmannin radan rakentamisen yhteydessä, mutta kaupun-
kioikeudet se sai vasta 1938. Vuodesta 1927 se oli neuvostotaajama 
eli suomalaisittain kauppala. Asukasluku ennen sotaa oli noin 8.000 
henkeä, joita työllisti hallinnon ja järjestyksenpidon lisäksi upouusi 
Stalinin kanava sekä piirin runsaiden metsävarojen hyödyntämien. 
Käytännössä se tarkoitti laajoja avohakkuita. 

Kun asemasotarintama viimein asettui tammi- ja helmikuun 
1942 kovien taisteluiden jälkeen, alkoi tapahtumaköyhä muttei 
hengenvaaraton asemasotakausi, joka päättyi vasta 2,5 vuotta myö-
hemmin kesäkuussa 1944. 

Suomalaisten noin 70-kilometrinen Äänisjärven ja Seesjärven 
välinen maarintama vaati runsaasti joukkoja ja tulivoimaa. Heitä ja 
niitä varten tarvittiin sotilashallinto, huolto, hoito eikä hengen- ja 
ruumiinkulttuuriakaan voitu ohittaa.

Karhumäki raivattiin ja puhdistettiin pikaisesti, jonka jälkeen 
alkoi vimmattu olevassa olleiden rakennusten kunnostaminen ja 
uuden rakennuskannan tekeminen. Suomalaiseen tapaan työtahti 
oli alusta asti kiivas ja pian jälkeä syntyi. Pian Karhumäki oli kuin 
suomalainen varuskuntakaupunki, ja se kävi tutuiksi kymmenille 

tuhansille sotilaille asemasodan aikana. Lomallelähdöt ja -paluut 
tapahtuivat vuonna 1916 valmistuneelta rautatieasemalta ja vapaa-
aikana voitiin vierailla tivolissa, teatterissa, elokuvissa, ravintolassa 
ja urheilukilpailussa. Pelattiinpa Karhumäessä jääkiekkoakin, mut-
ta jääpallo oli vielä tuolloin talvijoukkueurheilun päälaji.

Jolllei Karhumäkeä olisi ollut olemassa, olisi se pitänyt rakentaa. 
Kesällä neuvostovallan käsiin jäi ehjä, uudisrakennettu Karhumäki, 
joka palveli kansalaisia vuosikymmenet. 

Artikkelin 2. osa on vuoden 2023 maaliskuussa ilmestyvässä nu-
merossa. Siinä kerrotaan Karhumäen suomalaisesta kukoistusajasta 
sanoin ja kuvin.

Karhumäki - Maaselän rintaman pääkaupunki
Kimmo Sorko

Karhumäen kaupunkia kuvattuna huhti-toukokuussa 1942. Alakuvassa Karhumäki-hotelli toukokuussa 1942.  SA-kuvat.
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MAKUNAUTINTOJA
monipuolinen ravintolamaailma

TANSSIT NELJÄNÄ ILTANA VIIKOSSA
sekä Apollo Barissa karaokea

 
 

LÄHELLÄ
vain 25 min. Jyväskylästä!

POLSKI KYLPYLÄSSÄ
aina majoituksen yhteydessä

PEURUNKA.FI
PEURUNGANTIE 85, LAUKAA

HIKOILE,
HYMYILE,
HULLAANNU!

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

Myös pyörätuoli- ja paarikuljetukset.

www.jousmaki.fi

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

Leppävesi
Hallaperäntie 8
050 433 4245
ma-pe 9.00-17.00

Jämsä
Pietiläntie 8
050 345 8690
ma-pe 8.00-16.00

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

www.yrityskehitys.com

yrittajat.fi/liity

Yhdessä olemme enemmän.
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Päätoimittaja
Tapio Paappanen

Jatkosotaan Jyväskylän Nor-
maalikoululla kesällä 18.6.1941 
perustetulle kaupungin nimik-
kojoukko-osastolle, Sillan pat-
teristona tunnetulle Raskas 
Patteristo 27:lle, paljastettiin 
muistomerkki Normaalikoulun 
pihalla lauantaina 12.11. Ide-
an muistomerkistä nosti julki-
suuteen tietokirjailija Kimmo 
Sorko vuonna 2019, joka on 
kirjoittanut patteristosta his-
toriateoksen nimeltä ”Ohdan-
vahti”. Muistomerkin kivi löy-
tyi jääkärieversti Einari Weijon  
kotikonnuilta Korpilahdelta. 
Muistomerkkityöryhmässä re-
serviläisiä edusti korpilahte-
lainen reservin majuri Matti 
Hyvärinen. Työryhmän esityk-
sestä kiinteistön omistaja, Suo-
men Yliopistokiinteistöt Oy hy-
väksyi muistomerkin paikaksi 
Normaalikoulun pihan, jossa se 
jatkossa osoittaa pysyvää ja nä-
kyvää kunnioitusta sotiemme 
veteraaneille.

Sillan patteristo

Joukon komentajana toimi 
majuri Tauno Siltanen ja hä-
nen alaisuudessaan jatkosotaan 
lähti 650 miestä. Kalustona oli 
kahdeksan 155 mm:n haupit-
sia (kantama 7-9 km) ja neljä 

120 mm:n kanuunaa (kantama 
7-12 km). Patteristo ei menettä-
nyt sodan aikana yhtään tykkiä. 
Perustamisen aikana Normaali-
koululla sotilaspoika Lauri Kot-
kajärvi oli jakamassa saappaita 
patteriston miehille. Hän antoi 
saappaat myös omalle isälleen. 
Kotkajärvi oli läsnä muistomer-
kin paljastustilaisuudessa.

Taistelutie

Patteristo taisteli Karjalan kan-
naksella 1941-1944. Asemaso-
tavaiheen ajan Sillan patteris-
to toimi Ohdan lohkolla, jossa 
se piti tarkalla tulellaan huolen 
siitä, että vastassa olleet puna-
armeijan joukot olivat vaikeuk-
sissa ja omia suomalaishenkiä 
säästyi. Kesän 1944 taistelupai-
koista kuuluisimmat olivat Sii-
ranmäki ja Vuosalmi. Miehistä 
29 kaatui ja 40 vammautui. San-
karivainajat haudattiin Jyväsky-
län vanhalle hautausmaalle. So-
tatoimissa olleet miehet  kotiu-
tettiin lopullisesti marraskuussa 
1944. 

Juhlapuhe

Prikaatikenraali evp Hannu 
Luotola käsitteli puheessaan 

ajankohtaista Ukrainan vapaus-
taistelua kerraten myös Suomen 
ponnisteluja itsemääräämisoi-
keutensa säilyttämiseksi. Suomi 
julistautui itsenäiseksi joulu-
kuussa 1917. Sen jälkeen nuori 
tasavalta taisteli vapaudestaan 
– itsenäisyydestään – Neuvos-
to-Venäjää vastaan ja aseelli-
sesti tammisunnuntaista 1918 
alkaen. – Neuvosto-Venäjä yrit-
ti alkuvuodesta 1918 syrjäyttää 
Suomen hallituksen, ja Neuvos-
toliitto yritti samaa uudelleen 
loppuvuodesta 1939. Kummal-
lakin kerralla apuna oli suoma-
laisia kapinallisia ja maanpettu-
reita, totesi Luotola.

Sotien jälkeen ja näihin päi-
viin saakka sodalle on pyritty 
antamaan nimiä, joilla kapinal-
listen syyllisyyttä lievitettäisiin 
ja sota rajattaisiin maan sisäi-
seksi sodaksi, jatkoi Luotola.

Venäjä on yrittänyt vuosi-
kausien ajan syrjäyttää Ukrai-
nan hallituksen ja presidentin. 
Venäjällä on ollut tätä varten 
apunaan ukrainalaisia myötäi-
lijöitä, joita kapinallisiksikin 
voisi sanoa tai maanpettureiksi. 
Ukrainan vapaustaistelu jatkuu, 
eikä rauhan teosta ole tässä vai-
heessa tietoa. – Saa nähdä, min-
kä nimen ukrainalaiset antavat 
sodalleen vapautettuaan maan-
sa miehittäjästä?, kysyi Luotola.

Suomen tie

Suomi joutui toiseen maa-
ilmansotaan loppuvuodesta 
1939. Stalinin pyrkimyksenä oli 
liittää Suomi Neuvostoliittoon. 
Apunaan hänellä oli suomalai-
sia, myös vapaussodan aikaisia 
maanpettureita. Neuvostoliiton 
tavoitteena oli murtaa suoma-
laisten henkinen ja sotilaallinen 
selkäranka. Hyökkäys osoittau-
tui kuitenkin Neuvostoliiton 
erehdykseksi ja arvovaltatappi-
oksi. Syntyi suomalaisen puo-
lustuksen sankaritarina. Talvi-
sodan 105 kunnian päivää ovat 
ainutlaatuinen tapahtuma maa-
ilman historiassa. – Se tunne-
taan kaikkialla kansallisvaltion, 
itsenäisyyden ja vapauden sym-
bolina, kertoi Luotola. 

Sotiemme jatkumo

On helppo nähdä jatkumo va-
paussodasta talvi- ja jatko-
sotaan. Niissä taisteltiin Suo-
men itsenäisyydestä. Jos näin ei 
olisi menetelty, olisimme jou-
tuneet osaksi Neuvostoliittoa 
kansallisen identiteettimme ja 
itsenäisyytemme menettäen. 
Olisi käynyt niin kuin Baltian 
maille vuonna 1940. Kaikissa 
näissä sodissa on ollut mukana 

Raskas Patteristo 27 sai muistomerkin

Matti Hyvärinen

Lauri Kotkajärvi (vas.) oli jakamassa saappaita Sillan patteriston miehille 1941. Kunniavartion uudelle muistomerkille muodostivat Nors-
sin opettajat ja opetustyön harjoittelijat. Seppeleen laskivat johtava rehtori Antero Hietamäki ja hänen assistentti Taina Hämäläinen. 
Norssi menetti talvi- ja jatkosodassa 95 opettajaa, oppilasta ja harjoittelijaa. Sillan patteristossa palveli yksi opettaja ja oppilas.

Juha Hyvärinen
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Juha Hyvärinenmyös suomalaisia Neuvostoliiton myötäili-
jöitä ja kapinallisia. Tuskin mikään maa on 
koskaan sellaisilta kokonaan välttynyt.

Vapaussodassa lunastettiin valtiollinen 
itsenäisyytemme. Sodat vuosina 1939-1945 
muodostivat kansallisen itsenäisyytemme 
ja vapautemme koetinkiven. Vapautemme 
hinta oli kallis. – Rauhan töihin taas ryhdyt-
täessä joka 16. mies oli sotainvalidi, joka 17. 
nainen sotaleski, joka 25. lapsi sotaorpo ja 
joka 9. henkilö oli pakkoluovutetuilta alueil-
ta siirretty karjalainen, totesi Luotola.  

On muistettava – emme saa 
unohtaa

Suomalaisina kirjoitamme historiaa, tallen-
namme muistoja, pystytämme muistomerk-
kejä ja kunnioitamme monella tavalla isän-
maamme hyväksi toimineita siksi, että me 
muistaisimme emmekä unohtaisi. Tärkeää 

on tunnistaa ja tunnustaa historiamme to-
siasiat, ettei käy kuten itänaapurissamme, 
jossa sen nykyinen ”tsaari” haluaa kansan-
sa unohtavan kokonaisia historian ajanjak-
soja, vääristelee tapahtumia ja kansainväli-
selläkin historiatutkimuksella todistettuja 
tosiasioita.

Juhlapuhuja prikaatikenraali evp Hannu 
Luotola (oik.) totesi puheensa lopuksi: 

”Muistomerkit kuuluvat Jyväskylän ai-
neelliseen kulttuuriperintöön ja muis-
tomerkin äärellä tapahtuvat  opetus- ja 
muistotilaisuudet aineettomaan kult-
tuuriperintöön. Jyväskyläläisten kunnia-
asia on huolehtia näistä molemmista 
kulttuuriperinnön muodoista tulevai-
suudessakin. 

Kiitän muistomerkin aikaansaami-
seen vaikuttaneita tahoja.”

Turpotietäjä 2022 -kilpailu on valtakunnallinen, lukiolaisten turvallisuuspolitiikan ja kokonaisturvallisuuden tietämystä mittava tieto-
kilpailu. Se perustuu lukion yhteiskuntaopin kurssiin. Menestysmismahdollisuuksia lisää myös historian kurssien sisältöjen hallinta.
Keski-Suomen Turpotietäjät palkittiin Jyväskylän Normaalikoululla 12.11. MPK:n Ilmapuolustuspiirin järjestämän turvallisuuspäivän yh-
teydessä. Palkituista jaetun ensimmäisen sijaan saavuttivat Arttu Kokko (vas.) ja Tuuni Kalliskota, toiseksi sijoittui Leo Harju (oik.). 

Tapio Paappanen

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri 70 vuotta
Juha Hyvärinen

Piirin puheenjohtajia saatiin yhteis-
kuvaan 1.10.2022 seuraavasti. Hen-
kilöt vasemmalta lukien:

Matti Hyvärinen   2004 - 2005
Ilkka Nyyssönen   1997 - 2000
Markku Louekari  1994 - 1996
Mauri Sompa 1989 - 1993
Kunniapuheenjohtaja
Pekka Sélin 1985 - 1988
Santeri Heinonen 2013 - 2016
Jarmo Siltanen 2017 - 2019
Timo Salo  2008 - 2012
Mika Pakkanen 2020 -
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Reservinupseerit
Majuriksi
Heikkinen Jukka Tapani Jyväskylä
Lääkintämajuriksi
Häyrinen Jani Teijo Ensio Jyväskylä
Kapteeniksi
Hiekkataipale Jari Juhani Jyväskylä
Juuti Tuomas Kalevi Jyväskylä
Koivuniemi Janne Reino Petteri Jyväskylä
Niemi Mikko Johannes Jyväskylä
Pahkala Kimmo Mikael Petäjävesi
Salonen Timo Kimmo Sakari Jyväskylä
Yliluutnantiksi
Blomqvist Jarkko Johannes Jyväskylä
Hirvelä Jukka Veikko Jyväskylä
Hirvonen Antti Pentti Olavi Jyväskylä
Jalava Eerik Mikael Jyväskylä
Kaarnakoski Mirko Petteri Jyväskylä
Nieminen Tero Matti Keuruu
Nissinen Aarni Matti Kalevi Laukaa
Poikolainen Ilkka Tapani Jyväskylä
Rossi Auli Inkeri Muurame
Luutnantiksi
Ahvenjärvi Eelis Heikki Juhani Jyväskylä
Haapasalo Iris Maria Leonora Jyväskylä
Hellberg Jan Christian Jyväskylä
Hytönen Lasse Ilmari Jyväskylä
Jokitulppo Niklas Jaakko Samuel Jyväskylä
Jäntti Ari Petteri Jyväskylä
Kalenius Juha Tuomas Äänekoski
Luostarinen Henrik Joel August Jyväskylä
Moilanen Santeri Petteri Jyväskylä
Mäkelä Max Johan Jyväskylä
Päijänen Jani Petteri Jyväskylä
Rajala Tuomas Antero Jyväskylä
Saarvo Jani Arvo Matias Jyväskylä
Seppälä Mika Arvo Keuruu
Sundström Max Valtteri Jyväskylä
Tiainen Ville Juhani Jyväskylä
Valkonen Markus Mikael Jyväskylä
Yli-Kuivila Iikka Eemil Jyväskylä
Lääkintaluutnantiksi
Leikas Aleksi Johannes Jyväskylä

Keski-Suomen aluetoimisto
Aliupseerit ja miehistö
Sotilasmestariksi
Aarniovuori Olli-Pekka Jyväskylä
Rosqvist Jaakko Eerikki Jyväskylä
Ylivääpeliksi
Niemi Toni Kristian Jämsä
Vääpeliksi
Hauru Olli Henrik Jämsä
Hiltunen Sami Antero Jyväskylä
Hämäläinen Sami Ensio Jyväskylä
Järvinen Mika Hannu Henrik Jyväskylä
Kinnunen Petri Sakari Jyväskylä
Kuivalainen Marko Juhani Jyväskylä
Lahtinen Harri Olavi Jyväskylä
Lepola Mikko Tapani Jämsä
Maijala Mikko Ilmari Äänekoski
Mäcklin Jani Erik Laukaa
Nummelin Jari Juhani Jyväskylä
Nurmesniemi Jarno Markus Anton Jyväskylä
Oivanen Jaakko Juhani Laukaa
Puranen Eerik Matti Artturi Saarijärvi
Pylväläinen Mika Olavi Jyväskylä
Riihinen Marja Annikki Jämsä

Toropainen Samuli Jarno Jyväskylä
Wickstrand Markku Juhani Äänekoski
Virkajärvi Mikko Tuomas Laukaa
Ylikersantiksi
Auvinen Teemu Antti Jyväskylä
Granqvist Niklas Kristian Jyväskylä
Hamo Cristian Juha Samuel Jyväskylä
Hujanen Niko Petteri Jyväskylä
Ijäs Mikko Tapani Muurame
Jalkanen Jouni Markus Jämsä
Jantunen Aapo Iivari Jyväskylä
Järvinen Joonas Aleksi
Järvinen Pekka Eemeli Jyväskylä
Kallio Essi Eliisa Laukaa
Karlstedt Tomi Petteri Jyväskylä
Kilpiäinen Timo Juhani Jyväskylä
Kinnunen Ilari Mikael Jyväskylä
Korhonen Antti Oskari Jyväskylä
Kovanen Jarno Aleksi Laukaa
Kuivalainen Milja Matilda Jyväskylä
Kukulj Tomislav Timo Jyväskylä
Kulmala Teemu Matias Saarijärvi
Kuokkanen Niko Juhani Jyväskylä
Lahti Jukka Olavi Uurainen
Lairio Teppo Valtter Muurame
Lehikoinen Antti Olavi Jyväskylä
Leinonen Jari Ilmari Laukaa
Lempinen Mika Panu Jyväskylä
Luukkainen Joni Antero Äänekoski
Mustikkamaa Tommi Juhani Jyväskylä
Närhi Minna Karoliina Jyväskylä
Pellikka Veli-Matti Jyväskylä
Pihlajamäki Paavo Artturi Jyväskylä
Pitkänen Antti Matias Muurame
Pyyny Jari Tapio Muurame
Pääkkönen Petri Lauri Oskari Laukaa
Rasi Tommi Iisakki Jämsä
Ristiharju Toni Kristian Jyväskylä
Ruuhilahti Marko Tapani Jyväskylä
Saari Timo Petteri Muurame
Salonen Mikko Sakari Jämsä
Savolainen Jukka Tapani Jyväskylä
Stenbäck Roope Julius Jyväskylä
Teeriaho Janne Yrjänä Keuruu
Torvinen Jussi Hermanni Jämsä
Tuunanen Juha Matti Muurame
Vaaraniemi Johanna Muurame
Vanhatalo Mika Markus Jyväskylä
Vihertola Pasi Kalervo Jyväskylä
Väätäinen Sami Antero Jämsä
Kolsi Marko Heikki Nikolai Jyväskylä
Laitinen Kai Mika Petteri Laukaa
Kersantiksi
Akkanen Kosti Eemeli Jyväskylä
Arasalo Jyrki Juhana Toivakka
Backman Joonas Aleksanteri Jyväskylä
Borg-Kivimäki Carita Jyväskylä
Haikonen Manu Viljami Jyväskylä
Heikkinen Otto-Ville Aapeli Jyväskylä
Heimonen Reijo Juhani Jyväskylä
Hietaniemi Lauri Jyväskylä
Hovi Jusa Jesse Petteri Jyväskylä
Hytönen Otto Riku Jyväskylä
Hyvönen Eija Inkeri Laukaa
Häkkinen Mikko Jyväskylä
Häkkinen Tero Ensio Jyväskylä
Jaatinen Matti-Eemeli Jyväskylä
Janhunen Niilo Juhani Saarijärvi

Jokinen Juha Aulis Olavi Jyväskylä
Jokitalo Aapeli Santeri Jyväskylä
Joutsen Minna Helena Jyväskylä
Juvonen Jarkko Paavali Laukaa
Kaikkonen Pauli Tapio Äänekoski
Kallinen Rauli Joona Erik Jyväskylä
Karala Petteri Miika Kristian Uurainen
Kari Juuso Paavali Äänekoski
Karjalainen Juho Mikael Jyväskylä
Katko Petri Johannes Muurame
Kauppinen Jouni Tapani Kinnula
Kettunen Teresa Antintytär Äänekoski
Kiiveri Kirsikka Marja-Leena Jyväskylä
Kivelä Tapio Juhani Äänekoski
Kiviluoma Jari Mikko Jyväskylä
Koivunen Niko Tommi Oskari Jyväskylä
Kolehmainen Mika Antero Laukaa
Korpelainen Jarkko Mikael Laukaa
Korpi Samuli Aleksi Kasimir Jyväskylä
Kovanen Aapo Seppo Erik Jyväskylä
Kujala Tuukka Erick Laukaa
Kuusisto Toni Petteri Laukaa
Käsmä Ari-Jukka Pihtipudas
Lahtinen Jouni Markus Jyväskylä
Lahtinen Jukka Tapani Jämsä
Lemetyinen Albert Matias Jyväskylä
Liimatainen Juho Leevi Aleksi Jyväskylä
Lillstrang Sami Petteri Karstula
Lohvansuu Jeremias Matti Jyväskylä
Matinaho Jari Henrik Keuruu
Minkkilä Aki Ensio Jyväskylä
Moisio Kyösti Mikael Jyväskylä
Muhonen Simo Antti Antero Jyväskylä
Mäkinen Samuli Seppo Tapani Jyväskylä
Niemelä Aleksi Erkki Nikolai Jyväskylä
Niskanen Mikko Tapani Viitasaari
Nyyssönen Sampsa Tapani Jyväskylä
Ollikainen Sami Johannes Laukaa
Onnia Vesa Ville Jalmari Jyväskylä
Paananen Atte Kalle Alarik Pihtipudas
Palokangas Petri Juhani Jyväskylä
Palola Tuomas Pentti Kullervo Jyväskylä
Parkkola Karel Benjamin Jyväskylä
Pasanen Manu Oskari Jyväskylä
Peltola Simo Keijo Sebastian Jyväskylä
Pesu Perttu Juhani Jyväskylä
Piilokari Tomi Jussi Kristian Jyväskylä
Pirttimäki Antti Heikki Juhani Jyväskylä
Puura Henry Tapio Jyväskylä
Pysäys Joonas Olavi Johannes Jyväskylä
Rajaniemi Tomi Mikael Jyväskylä
Rantala Tommi Oskari Jyväskylä
Rikalainen Elias Auno Olavi Jyväskylä
Saarela Mika Petri Saarijärvi
Saarela Panu Johannes Jyväskylä
Saukko Eetu Topias Jyväskylä
Seppälä Johannes Juhonpoika Jyväskylä
Sertti Henri Juhani Jyväskylä
Sippola Jan Mikael Jyväskylä
Snellman Tomas Wilhelm Jyväskylä
Sulkula Paulus Juhani Muurame
Tahvanainen Joni Markus Jyväskylä
Tarnanen Konsta Johannes Jyväskylä
Tuukkanen Antti Matias Keuruu
Tuuttila Pietari Jyväskylä
Vanhala Marko Antero Jyväskylä
Vartiainen Jani Markus Jyväskylä
Vauto Jani-Matti Mikael Jyväskylä

    Itsenäisyyspäivän ylennykset
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Weander Janne Aarne Valtteri Jyväskylä
Westersund Anttu Samuli Jyväskylä
Visuri Patrik Samuel Valdemar Jyväskylä
Vänskä Ossi Samuel Laukaa
Åberg Petri Ilari Jyväskylä 
Alikersantiksi
Aho Jari Matti Johannes Muurame
Ahonen Marko Johannes Jyväskylä
Ahonen Matti Olavi Jyväskylä
Anttila Satu Kaarina Jyväskylä
Ekman Vesa Petteri Jyväskylä
Eskola Jorma Sakari Muurame
Hakkarainen Matti Ensio Jyväskylä
Halmerinne Jani Juhani Keuruu
Harjuhahto Henri Juhani Jyväskylä
Heinonen Joni Markus Jyväskylä
Heinänen Jyri Herman Jyväskylä
Honkanen Teemu Pekka Tapani Jyväskylä
Honkonen Niko Tapani Jyväskylä
Hytönen Marko Joni Tapio Jyväskylä
Ilves Anssi Ossian Jyväskylä
Iso-Ahola Pekka Oskari Jyväskylä
Jokinen Olli Tapani Einari Jyväskylä
Juponaho Kristian Aleksanteri Jyväskylä
Karttunen Milja Vanilia Uurainen
Kauppi Aleksi Eemil Jyväskylä
Kemppainen Kalle Juhani Jyväskylä
Keto Ville Hermanni Jyväskylä
Kivinen Sami Juhani Jyväskylä
Koikkalainen Jarno Ensio Toivakka
Koistinen Toni Kari Johannes Jyväskylä
Korpinen Jarno Samuli Jyväskylä
Koskelainen Pyry Antero Jyväskylä
Koskenkorva Janne Olavi Uurainen
Kosunen Sauli Olavi Jyväskylä
Kotilainen Ilari Antero Julius Kivijärvi

Kotilainen Keijo Antero Äänekoski
Laapotti Sami Markus Laukaa
Lampén Nikke Oskari Jyväskylä
Laulumaa Ville Santeri Jyväskylä
Liukkonen Toni Kristian
Mahlberg Kaarlo Anselm Jyväskylä
Malinen Niklas Petteri Jyväskylä
Metsola Jouko Jaakko Tapani Jyväskylä
Miettinen Petri Tapani Jyväskylä
Nihti Mikael Antero Jyväskylä
Ohtonen Mira Heidi Hannele Laukaa
Orlov Filipp Jyväskylä
Pasanen Janne Ville Pihtipudas
Pelkonen Timo Tapio Jyväskylä
Penttinen Paavo Valtteri Jyväskylä
Peri Erkki Elmeri Jyväskylä
Poikolainen Joni Juhani Jyväskylä
Pulkkinen Antti Elmeri Jyväskylä
Puttonen Toni Tuukka Mikael Jämsä
Pääkkönen Juha Mikko Jyväskylä
Raipela Marfa Natalia
Rajala Jaakko Johannes Keuruu
Ranta Simo Tapani Jyväskylä
Remes Teemu Johannes Jyväskylä
Rentola Arttu Matias Jyväskylä
Reponen Markku Antero Jyväskylä
Rinnekangas Teemu Juhani Jämsä
Riutta Jarkko Tapani Jyväskylä
Saarento Kaarlo Johannes Jyväskylä
Salonen Juha Markus Jyväskylä
Soininen Jaakko Olavi Jyväskylä
Tenhunen Tuukka Tapani Joutsa
Timonen Veeka Matteus Jyväskylä
Tuikkanen Jari Tapani Uurainen
Turunen Ari Tuomas Äänekoski
Vilpponen Markus Heikki Toivakka
Virtanen Jari Petteri Uurainen

Korpraaliksi
Berg Tommi Tapani Jyväskylä
Bågman Kim Kristian Jyväskylä
Fleminch Tero Johannes Hankasalmi
Göös Ilkka Kristian Jyväskylä
Hautanen Pertti Antero Jyväskylä
Heikkilä Ilkka Juhani Jyväskylä
Heino Kimmo Tapani Jyväskylä
Huhtinen Ville Veikko Äänekoski
Huusko Ville Kalle Valtteri Jyväskylä
Hyppönen Olli Tuomas Jyväskylä
Hyvärinen Kimmo Sakari Jyväskylä
Hänninen Antti Juhani Jyväskylä
Härsilä Lauri Mikael Jyväskylä
Ihalainen Tommi Mikael Jyväskylä
Ikäläinen Arttu Anselmi Tampere
Järvinen Topi Oskari Keuruu
Korkman Jukka Olavi Jämsä
Kärkkäinen Tuukka Eero Jyväskylä
Liimatainen Miika Aleksi Laukaa
Lohi Niko Santeri Jyväskylä
Mäkelä Heikki Tapio Jyväskylä 
Niininen Tommi Mikael Laukaa
Pasanen Miika Ilmari Jyväskylä
Pirttijärvi Topi Henrik Tapani Jyväskylä
Pyyhkälä Henri Ilari Jyväskylä
Toikkanen Teppo Ensio Toivakka
Tuomala Samu Pekka Jyväskylä
Tuominen Sami Heikki Sakari Saarijärvi
Törnroth Jurian Ulfsson Jyväskylä
Vasko Miko Verneri Äänekoski
Viinikainen Marko Juhani Jyväskylä
Ylimatruusiksi
Haapasalo Jari-Pekka Juhani Jyväskylä
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Jyväskylä – Suolahti –  Tampere - Vantaa 

Keulink palvelee yrityksen 
kaikissa vaiheissa

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

Keskusaukio 3, 42700 KEURUU
www.keulink.fi

Palveluksessasi: Jukka, Ritva ja Leila

	  

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

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

	  

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

• www.vaihtoautot.net

Talonrakennus • Rakennustuoteteollisuus • Infra • Talotekniikkateollisuus 
• LVI-tekninen urakointi • Pinta • www.rakennusteollisuus.fi
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Luova suunnannäyttäjä. 
Uuden sukupolven korkeakoulu.

Luovuutta. 

KAKKONEN-YHTIÖT

Challenging city spaces
 www.vitreo.fi   office@vitreo.fi

Aatulantie 36
44200 Suolahti

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

www.raminlvijarauta.fi

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

Siirretty listalle / listalta n:o

LÄHETYSLUETTELO

Toimittaja

Tavaran vastaanottaja

Huomautuksia:

(Lähiosoite)

(Postinumero) (Postitoimipaikka)

Tilauksenne vastaanotti –
listan kirjoitti:

Toimitusaika:

Toimitustapa:

Maksuehto:

Tilaustapa:

 Puhelin

 Kirje

 Edustaja

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

______ / _______ 200 ______  

Rahdin maksaa
 Lähettäjä Tilaaja Vast.ottaja

Kuljetus
 Veloitetaan Ei veloiteta

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

TÄMÄ LÄHETE ON ESITETTÄVÄ PALAUTUSTEN YHTEYDESSÄ. Siirto edelliseltä sivulta

Kulut
yhteensä
€

Hinnoitti

Toimituspäiväys:

Kotipaikka: Suolahti  

Vastaanottajan kuittaus:

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

SIIRTO

YHTEENSÄ

3 
x 

10
00

. 0
6.

09
. k

sp
ai

no
.fi 

______ / _______ 200 ______  

Y-tunnus: 0883557-1

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

SÄHKÖÄ JA LÄMPÖÄ 
KESKI-SUOMEN SYDÄMESTÄ

www.keuruunenergia.fi

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

info@taipaleentila.com      www.taipaleentila.com    014 856 316

www.urtti.fi   0400 565 361

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



• Valvontaa yli 3 000 kohteessa, 
yli 700 kameralla

• Turvahälytysvalvonta
• Hälytyskuvavalvonta
• Palolinjojen valvonta

Hälytyskeskus

• Etähallintaa ja energiatehokkuutta
yli 300 kohteessa

• Hälytysten arviointi ja 
toimenpiteet etäkäytöllä 24/7

• Energiatehokkuuden ja 
olosuhteiden optimointi

• Prosessien toiminnanvarmistus

Kiinteistövalvomo

• Vastaanottaa yli 13 000 
palvelupyyntöä kuukaudessa

• Valtakunnallinen palvelukeskus
• Palvelupyynnöt eri kanavista, 

kirjaus asiakkaan järjestelmiin
• Kiinteistötietojärjestelmä 

(huoltokirja) asiakkaalle

Call Center

Turvallista 
palvelua 24/7

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

Taloushallinto  Palkanlaskenta  HR-palvelut  Tilintarkastus  Yritysjärjestelyt

Tiloja

www.infonia.fi


