
Helsingin yliopiston 
metsäasemalla Hyy-
tiälässä paljastettiin 
11.9. Kannakselta 
tuotu panssarieste-
kivi. Kannaksen lin-
noittamiseen vapaa-
ehtoisina kesällä 
1939 osallistuneiden 
metsäylioppilaiden 
hakkaama kivi te-
kee muistomerkkinä 
kunniaa kaatuneil-
le ammattiveljille ja 
muille sotiemme vete-
raaneille.
Keväällä 1939 se jo aavistet-
tiin: Kyllä se itä taas aikoi taas 
päälle käydä. Ja pääportti Kar-
jalan kannaksella oli lähes auki. 
Hyökkäyksen torjuntaan sopi-
via linnoitteita oli kovin vähän, 
vaikka Kannaksen linnoittamista 
oli aloiteltu jo 1920-luvulla. Itse-
näisyyden alusta asti suomalai-
set olivat kokeneet uhaksi vain 
yhden ilmansuunnan, idän, ja 
tuo uhka synnytti legendaarisen 
maineen saaneen, mutta todelli-
suudessa melko heikon Manner-
heim-linjan rakentamisen Karja-
lan kannakselle.
   Huoli Stalinin Neuvostolii-
ton aggressiivisesta toiminnasta 
kasvoi, ja sai kesällä ja syksyl-
lä 1939 peräti 70.000 miestä ja 
2500 lottaa lähtemään vapaaeh-
toisena linnoitustöihin Karjalan 
kannakselle viikoksi, kahdeksi 
tai kolmeksi.
   Lempinimen ”lapiojääkärit” 
saaneista vapaaehtoisista sanot-
tiin, että heidän hikensä sääs-
tää suomalaisten verta, jos sota 
syttyy. Suomen linnoittamisen 
historiaa tutkinut kenraali Rei-
no Arimo arvioi aikoinaan, että 
vapaaehtoisten tekemän työn ta-
loudellinen arvo oli hieman alle 
10 miljoonaa markkaa, mutta 
todellinen arvo oli rahassa mit-
taamaton.
   Pari kuukautta vapaaehtoistyön 
päättymisen jälkeen Neuvosto-
liitto hyökkäsi Suomeen.

Hyytiälän metsä- 
asemalta linnoitus- 
töihin
Myös 98 metsätieteiden yliop-
pilasta eli lyhyemmin metsäyli-
oppilasta lähti Kannakselle Hel-
singin yliopiston metsäasemalta 
Hyytiälästä yliopiston metsän-
hoitajana toimivan metsätie-
teiden tohtori Martti Tertin 
johdolla. Tertti oli hyvin isän-
maallinen ja innostava opettaja, 
joka johti opiskelijoiden kesä-
kursseja metsäasemalla Juupa-
joella, Pohjois-Hämeessä. Tertin 
erikoisharrastuksena oli luonto 
ja sen suojeleminen sekä nuo-
risotyö, ja hänen kirjalliseen 
tuotantoonsa kuului tutkimus-
julkaisujen lisäksi kaksiosainen 
metsäkirja nuorille ja salanimellä 
Martius Varro julkaistu histori-
allinen nuortenromaani ”Caesar 
katsoo pohjoiseen”.

   Kesällä 1939 Hyytiälän met-
säasemalla oli poikkeuksellises-
ti kaksi perättäistä 60 hengen 
kesäkurssia, ja kurssien välissä 
Tertti johti metsäylioppilaat lin-
noitustöihin. 98 miestä lähti met-
säasemalta laulaen marssimaan 
Korkeakosken rautatieasemalle 
ja sieltä härkävaunussa edelleen 
keskiselle Kannakselle.
   Metsäylioppilaat rakensivat 
23.7.‒6.8.1939 kahtena työ-
maana nelirivistä panssarivau-
nuestettä yhteensä 7 kilometrin 
matkalle Pasurinkankaalle, joka 
sijaitsee Vuoksen ja Punnusjär-
ven välisellä kannaksella. Lin-
noitustöitä tehtiin kahdella työ-
maalla, pohjoisemmalla Pasurin 
työmaalla Martti Tertin johdolla 
ja assistentti Paavo Yli-Vakku-
rin johdolla Sarkolan työmaalla 
etelämpänä aina Punnusjärveen 
asti.
   Kummallakin työmaalla oli po-
raryhmä, kaksi kuljetusryhmää, 
kaksi pystytysryhmää ja toimi-
tusryhmä. Louhitut kivipaadet 
kuljetettiin hevosilla paikoilleen 
ja pystytettiin miesvoimin tal-
joilla niitä varten kaivettuihin 
kuoppiin.
   Yhteen pystytettyyn panssa-
riestekiveen Pasurin työmaalla 
hakattiin Ylioppilasyhdistys 
Metsämiesten (nyk. Metsä-
ylioppilaat ry) tunnus ja sana 
”Hyytiälä”. Tuon Hyytiälä-sa-
nan naputteli porarina toiminut 
metsäylioppilas Kalle Putkisto, 
joka sittemmin toimi pitkään 
Helsingin yliopiston metsätek-
nologian professorina. Putkisto 
kyseli myöhemmin toisinaan 
tietääkö kukaan mitään kives-
tä, mutta sen sijainti ja kohtalo 

Pasurinkankaalla oli hukassa.
   Syksyllä 2013 sotahistori-
an harrastaja, ekonomi Sirkku 
Rainio löysi erikoisen panssa-
riestekiven Pasurinkankaalta 
seuratessaan isänsä sotatietä 
Kannaksella. Sana ”Hyytiälä” 
johdatti hänet yliopiston metsä-
asemaan ja yhteyteen metsänhoi-
tajien kanssa. Metsäylioppilai-
den kivi oli löytynyt.

Panssariestekivi  
Suomeen
Hyytiälä-kiven löytymisen jäl-
keen syntyi metsänhoitajien 

keskuudessa ajatus tuoda kivi 
Suomeen yliopiston metsäase-
malle muistomerkiksi sotaan 
joutuneille ammattitovereille. 
Aktiiviseksi puuhamieheksi ryh-
tyi metsänhoitaja Pekka-Juhani 
Kuitto Jyväskylästä, kokenut 
sotahistorian harrastaja ja myös 
alan kirjailija. Teollisuuden Met-
sänhoitajat ry lupasi hankkeelle 
rahoituksen.
Ensimmäiset yritykset eivät on-
nistuneet eri syistä ja aikaa kului. 
Puuhamiehet harkitsivat jo kopi-
on teettämistä Hyytiälä-kivestä 
Salpalinjasta irrotettavaan pans-
sariestekiveen. Lopulta kesällä 

2017 alkuperäisen kiven siirto 
Suomeen onnistui.
   Varsinaisen urosmehiläisen 
työn teki kiven siirron hoitanut 
Etelä-Hämeen Reserviläispiirin 
puheenjohtaja Kari Salminen, 
jolla oli aiempaakin kokemusta 
vastaavasta operaatiosta. Salmi-
nen toimii omistamansa kulje-
tusyrityksen toimitusjohtajana. 
Salmisen taidetakomossa pans-
sariestekivi istutettiin elokuussa 
talkootyönä jalkaan ja muisto-
merkki oli Hyytiälään kuljetusta 
vaille valmis.

Puolustusministeri 
juhlapuhujana
Metsäylioppilaiden panssarieste-
kivi ”Puolustusvoimat selvittää 
tällä hetkellä erilaisia malleja 
paikallispuolustuksen tehosta-
miseksi. Vapaaehtoisella maan-
puolustuksella ja Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksellä tulee 
olemaan kaikissa malleissa ny-
kyistä korostetumpi asema. Ai-
kakautemme vapaaehtoiset eivät 
kuitenkaan osallistu linnoitustöi-
hin. 2020-luvun vapaaehtoisille 
riittää työsarkaa laajojen aluei-
den valvonnassa, perustamisen 
varmistamisessa ja muiden vi-
ranomaisten avustamisessa.”
   Kun nyt katsoo Kannaksen 
panssariesteitä, kiinnittää huo-
miota miten matalia ne ovat. 
Hyytiälä-kivestäkin puolet oli 
maan alla eli esteen korkeus oli 
vain runsaat puoli metriä. Ny-
kyaikainen panssarivaunu, ku-
ten Leopard, menisi heilahtaen 
yli. Mutta talvisodassa korkeus 
riitti, ja talvisodan puhjetessa 
30.11.1939 kiviesteet tulivat to-
delliseen tarpeeseen.
   Panssariestekivi Hyytiälä ol-

koon kunnianosoitus sotiemme 
veteraaneille ja satavuotiaalle 
Suomelle.

TEKSTI JA KUVAT:
JUKKA SIPPOLA
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Kunniaa ”lapiojääkäreille” ja sotaveteraaneille

Kannaksen panssariestekivi muisto-
merkiksi Hyytiälään

Tervetuloa Järvenpäähän!Metsänhoitaja ja sotaveteraani Kauko Mäenpää juuri paljastetun Hyytiälän panssariestekiven luona. Mäenpää oli itsekin linnoittamassa Kannasta, 
joskaan ei metsäylioppilaiden joukossa vaan Tampereen suojeluskunnan koululaiskomppaniassa. Airueina metsäylioppilaat Olivia Kuuri-Riutta 
ja Risto Kiiskinen. Oikeassa laidassa muistopatsashankkeen primus motor, metsänhoitaja Pekka-Juhani Kuitto.

Puolustusministeri Jussi Niinistö metsänhoitaja-sotaveteraanien kanssa Hyytiälän panssariestekiven 
paljastuksessa.

Järvenpäässä juh-
litaan tänä vuonna 
50-vuotisjuhlia Suo-
mi 100-juhlien ohella, 
sillä Tuusulasta 1951 
kauppalaksi itsenäis-
tynyt Järvenpää sai 
kaupunk io ikeudet 
vuonna 1967. Toivo-
tamme lämpimästi 
Maanpuolustuspäi-
vän vieraat ja muut 
Oltermannin lukijat 
tervetulleiksi iloiseen 
ja eläväiseen kaupun-
kiimme!
Järvenpää oli erinomaista maa-
perää luovalle yritteliäisyydelle 
jo Tuusulanjärven taiteilijayhtei-
sön aikaan 1900-luvun vaihtees-
sa. Yhteisö sai alkunsa kirjailija 
Juhani Ahon ja taidemaalari 
Venny Soldan-Brofeldtin muu-
tettua järven rannalle Aholaan 
vuonna 1897. He saivat pian naa-
pureikseen koko joukon taiteili-
jaystäviä, muiden muassa tai-
demaalari Eero Järnefeltin sekä 
säveltäjämestari Jean Sibeliuk-
sen perheineen. Yhteisön taiteili-
joiden tuottama kuvataide, kirjal-
lisuus ja musiikki muokkasivat 
vahvasti suomalaista kansallisi-
dentiteettiä, mikä yhä henkii tai-
teilijakodeissa. Myös Järvenpään 
taidemuseossa pääsee tutustu-
maan alueen kuvataiteen helmiin 
vaihtuvien korkealuokkaisten 
näyttelyiden rinnalla. 
   Sama luovuus ja yritteliäisyys 
leimaavat 42 000 asukkaan Jär-

venpäätä edelleen. Sijaintimme 
kulttuurimaisemissa Uudenmaan 
maakuntajärven – Tuusulanjär-
ven – rannalla sekä rautatien 
ja Helsinki–Lahti-moottoritien 
varressa, vain puolen tunnin 
matkan päässä pääkaupungista, 
tekee kaupungista houkuttelevan 
kohteen niin uutta kotia etsivälle, 
yrittäjälle kuin miniloman viet-
täjällekin. Nykykukoistusta to-
distavat paitsi vilkas kasvu myös 
useat tunnustukset Uusimaa-
palkinnosta yrityspalkintoihin. 
Kiitos niistä kuuluu aktiivisille 
asukkaillemme ja yrittäjillemme, 
jotka uskaltavat ideoida ja toteut-
taa uusia ilmiöitä, tapahtumia ja 
tuotteita, usein valtakunnallisina 
edelläkävijöinä. 
   Järvenpää on hyvin kompakti 
kaupunki: kaukaisimmastakin 
kolkasta pääsee nopeasti ostok-

sille keskustaan tai vaikkapa 
Tervanokan uimarannalle. Jär-
venpään uusi sosiaali- ja terveys-
keskus JUST kokoaa laadukkaat 
sosiaali- ja terveyspalvelut yh-
den oven taakse keskustan tuntu-
maan, ja myös muut julkiset pal-
velut ovat aina lähellä. Samoin 
tarjolla on laaja kirjo harrastus- 
ja opiskelumahdollisuuksia, aina 
kätevästi kävely- tai pyörämat-
kan päässä.
   Järvenpäässä vieraileva pää-
tyy helposti kävelykatu Jannelle 
rautatieaseman ja kauniin Ran-
tapuiston väliin. Jannen varrel-
la keskusta kurkottaa hiljalleen 
kohti pilviä, ns. Tupalankulman 
ja Perhelän korttelin uudisraken-
tamiskohteissa. Kasvavan väes-
tön ja uusien kohteiden moni-
puolisen palvelurakenteen myötä 
Järvenpään keskusta on kehitty-

mässä yhä vetovoimaisemmaksi 
asioinnin, yrittämisen ja asumi-
sen paikaksi. Kahvikupposta tai 
ateriaa haikailevan vierailijan 
kannattaakin hakeutua Jannelle 
ja sen lähikaduille, mistä löytyy 
tarjoilut joka makuun. 
   Vilkkaimmillaan Järvenpää on 
Puistobluesin, Meidän Festivaa-
lin ja muiden mukavien tapahtu-
mien aikaan. Vuoden tapahtuma-
kattaukseen tuovat kirjoa myös 
vaikkapa Värinää – taiteen vii-
kot, Maa elää -markkinat ja muut 
eri teemojen tiimoilla järjestettä-
vät vilskeet. Kulttuuritarjonnan 
täydentävät Järvenpää-talon kon-
serttisalien ja Järvenpään teatte-
rin kellarinäyttämön viikoittaiset 
esitykset. 

Toivomme, että viihdytte kans-
samme!

Tutustu myös:
Sibeliuksen ja muiden taiteilijoiden  
kotikaupunki
www.ainola.fi
www.jarvenpaa.fi/ahola
www.jarvenpaa.fi/taidemuseo
www.villakokkonen.fi

Järvenpääläistä asukasaktivismia:
www.hyvakasvaajarvenpaassa.fi
www.siskotjasimot.fi

Hyvä boogie yrittämiseen
www.onnistumisenpaikka.fi
www.jarvenpaa.fi/elinkeinopalvelut

Kyllä tapahtuu!

www.kyllatapahtuu.fi
www.jarvenpaatalo.fi
www.puistoblues.fi
www.meidanfestivaali.fi
www.sykettajasinfoniaa.fi
www.jarvenpaanteatteri.fi

Kuva: Hannu Vallas.

Ainola, Sibeliuksen kotitalo, on yksi Järvenpään nähtävyyksistä. Kuva: Anja Asunta



13Oltermanni 3-201712 Oltermanni 3-2017

Suomalainen, kokonaisturvallisuuden malli on osaltaan 
taannut yhteiskuntamme vakautta. Asevelvollisuudestaan 
kiinni pitänyt Suomi kykenee edelleen mobilisoimaan 

kyvykkään, kansan tukeman maanpuolustuksen, jonka kynnys-
arvo mahdolliselle hyökkääjälle on korkea. Sotilaallisen maan-
puolustuksen lisäksi on muilla viranomaisilla ja yhteiskunnan 
eri toimijoilla monipuolisia kykyjä eriasteisiin kriiseihin vas-
taamiseksi. Toimijat, joista monet ovat vapaaehtoisuuteen pe-
rustuvia, kattavat laajuudessaan koko valtakunnan. 

Kuten olemme huomanneet, valtioita ravistellaan ja sekoitetaan 
entistä herkemmin informaatioulottuvuudessa. Yhteiskuntaa 
ja kansalaisten uskoa sen päättäjiin voidaan nakertaa lukemat-
tomin keinoin, eikä ainutkaan ohjus ole vielä iskeytynyt koh-
teeseensa. Monimuotoiset kriisit ja konfliktit voivat kehittyä 
nopeastikin ja vastustajan tunnistaminen voi tuottaa vaikeuksia. 

Myös meidän on varauduttava siihen, että koko yhteiskuntam-
me syvyys sekä päätöksenteon eri tasot voivat joutua vaikut-
tamisen kohteeksi. Vastataksemme tähän uhkaan täytyy meil-
läkin olla moni asia valmiina; suunniteltuna, varustettuna ja 
harjoiteltuna.  

Monialainen toiminta yhteiskuntaamme vastaan edellyttää 
kaikkien viranomaisten sekä muiden tahojen saumatonta yhteis-
työtä, jotta uhka saadaan torjuttua ja mahdollisessa konfliktissa 
yhteiskunnan ja kansalaisten elinmahdollisuuksien kannalta 
keskeiset toiminnot palautettua mahdollisimman nopeasti. On 
jälleen hyvä muistaa, että suomalainen kokonaisturvallisuu-
den malli antaa meille hyvät valmiudet vastata näihin uhkiin 
ja toipua yhteiskuntana mahdollisesta kriisistä. Monipuolinen 
kansainvälinen yhteistyö tukee meitä tässä päämäärässä. 

Suurvaltasuhteisiin palannut geopolitiikkaa ja siihen liittyvä 
sotilaallisen voiman projisointi Pohjois-Euroopassa on pakot-
tanut myös meidät puolustusvoimissa palaamaan muutaman 
piirun koulutuksellisista painotuksista valmiuden ylläpitoon.  

Tehtyjen tarkistusten jälkeen, puolustusvoimien toiminnas-
sa huomioidaan jälleen kokonaisvaltaisemmin valmiudelliset 
seikat. Tilannekuvaa valtakunnan joukoista ja niiden valmiu-
desta pidetään jatkuvasti yllä ja toimintoja harjoitellaan. Reser-
viläisten vapaaehtoisuutta hyödynnetään valmiuden säätelys-
sä maksimaalisesti. 

Puolustusvoimiin muodostetuilla valmiusosastoilla ja valmi-
usyksiköillä kyetään nopeasti keskittämään merkittäviä ky-
vykkyyksiä muiden viranomaisten tueksi tai käynnistämään 
sotilaallisen maanpuolustuksen edellyttämät toimet koko valta-
kunnan alueella. Tätä kehitystä on tuettu tarvittavilla lakimuu-
toksilla. 

Yhteiskunnallisen viranomaisvastuun lisäksi tulee jatkossa 
korostua myös yksilön vastuu omasta sekä läheistensä turval-
lisuudesta. Jokainen Suomen kansalainen on turvallisuuden 
tuottaja korviensa välissä ja valveutunut kansalainen ymmärtää 
ja varautuu. Tässä valistamis- ja ohjaamistyössä on myös va-
paaehtoistoimijoilla merkittävä rooli. 
Suomen juhlavuonna voidaan ylpeänä todeta, että olemme mo-
nessa mielessä malliyhteiskunta ja sen turvallisuus on ehdotto-
masti vaalimisen arvoista.  

Kiitän kaikkia Uudenmaan 35:nen Maanpuolustuspäivän eteen 
työtä tehneitä sekä päivään osallistuvia - työmme jatkuu. 
 

Kaartin Jääkärirykmentin apulaiskomentaja 
Everstiluutnantti Rainer Kuosmanen 

Arvoisa vapaaehtoinen maanpuolustus-
väki!

Maanpuolustuksen näkökulmasta tilanne lähialueel-
lamme on nopeasti muuttunut. Tämä ilmenee maan-
puolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) 

haastattelututkimuksesta. Vastaajista 59 % arvioi Venäjän 
viimeaikaisten toimien vaikutukset kielteisiksi. Vuosikym-
menen alussa vastaava luku oli 28 %. Huolimatta tästä, voi 
hiukan ihmetelläkin sitä, ettei suomalaisten Nato –jäsenyy-
den kannatuksessa ole tapahtunut muutoksia. Vain neljännes 
vastanneista oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi hakea sotilas-
liiton jäseneksi. 

Huomionarvoista oli se, että 79 % kannatti nykyistä asevel-
vollisuusjärjestelmää. 

Suomi on poikkeuksellinen maa maailmassa mm. siinä, että 
se on säilyttänyt pakollisen asevelvollisuuden. Se on koitunut 
Suomen onneksi; meillä on vahva reservi, armeijamme on 
maamme kokoon verrattuna melko suuri. Asevelvollisuusar-
meijalla on myös yhteisöllinen vaikutus; erilaisista lähtökoh-
dista tulevat nuoret kohtaavat armeijassa ja oppivat ymmär-
tämään toisiaan.

Suomalaiset kunnat kokevat suuren muutoksen Suomen siir-
tyessä maakuntien Suomeen vuonna 2020. Teemme parhail-
laan Järvenpäässäkin tähän liittyen valmistelutyötä. Tulevai-
suuden kunta perustuu entistä enemmän yhteisöllisyyteen. 
Siihen, että saamme ihmisten resurssit entistä paremmin 
hyödyntämään yhteistä hyvää. Se merkitsee sitä, että tuemme 
vapaaehtoisuutta ja omatoimisuutta. Näissä tavoitteissa on-
nistuessamme teemme myös entistä turvallisemman yhteisön 
kaupungistamme.

Monipuolinen vapaaehtoinen maanpuolustustyö ihmisten 
ja erilaisten yhteisöjen tekemänä on asia, joka tuntuu myös 
asukkaiden turvallisuuden tuntemuksissa.

Arvostamme Järvenpäässä suuresti sitä, että saamme olla Uu-
denmaan vapaaehtoisen maanpuolustusväen tämän vuotisen 
kokoontumisen paikkakuntana. Erityisen arvokasta on se, 
että tämä tapahtuma on osa Suomi 100 –ohjelmaa.

Lämpimästi tervetuloa Uudenmaan 35. maanpuolustuspäi-
vään!

Erkki Kukkonen

kaupunginjohtaja

MAANPUOLUSTUSJUHLAN OHJELMA
Lauantai, 7.10.2017 klo 14.30 – 16.00     

Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, Järvenpää

* Suomen lippu saapuu

* Inter se pro patria / Yhdessä puolesta isänmaan

Kaartin soittokunta, johtaa kapellimestari, musiikkimajuri Tomi Väisänen 

* Tervehdyssanat

Kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen, Järvenpään kaupunki

* Isänmaalle

Kaartin soittokunta

* Puolustusvoimien tervehdys

Apulaiskomentaja, everstiluutnantti Rainer Kuosmanen, Kaartin Jääkärirykmentti

* Reserviläisjärjestöjen tervehdys

Toiminnanjohtaja Olli Nyberg, Reserviläisliitto

* Sotilasmusiikkia

Kaartin soittokunta

* Juhlapuhe

Rehtori Kimmo Himberg, Poliisiammattikorkeakoulu

* Sillanpään marssilaulu; Jääkärin marssi

Nurmijärven reserviläiskuoro, johtaa Tuire Grönthal

Kaartin soittokunta

* Juhlan päätössanat

Puheenjohtaja Ismo Nöjd, Uudenmaan Reserviläispiiri

* Maamme

Kaartin soittokunta, kuoro ja yleisö, kaikki yhdessä

* Suomen lippu poistuu

Ohjelman juontaa Willem van Schevikhoven

UUDENMAAN 35. MAANPUOLUSTUSPÄIVÄ 2017 
JÄRVENPÄÄ - PÄIVÄN OHJELMA

Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivää vietetään Järvenpäässä lauantaina, 07.10.2017. 
Maanpuolustuspäivän tilaisuudet toteutuvat kahdessa ympäristössä: 1) Järvenpää-talo ja 
kirjasto sekä 2) Rantapuisto / Sirkusaukio sekä lähikadut: Sibeliuksenväylä – Rantakatu – 
Postikatu.
Maanpuolustuspäivän tilaisuudet:

klo 09:30 Lipunnosto Järvenpää-talolla, nostajina partiolaiset

 Seppelepartiot, lähettäjänä kirkkoherra Vesa Koivisto

10 - 12 Yleisöluento, kirjaston Tyyni Tuulio -sali

 Nainen vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä,luennoitsija puh.joht. Katriina Jouko,Lahden Sotilaskotiyhdistys

  

10 - 15 Näyttelykenttä avataan klo 10, Rantapuisto / Sirkusaukio, kalustonäyttely, turvallisuustori, poliisi, pelastusala, yhteislaulua,   
 sotilaskoti, kenttälounas klo 10 - 13

12:15 Paraatikatselmus: Rantapuisto

13:00 Ohimarssi: Sibeliuksenväylä – Rantakatu - Postikatu

  

14:30  Maanpuolustusjuhla, Järvenpää-talon Sibelius-salissa. Juhlapuhuja on rehtori Kimmo Himberg,Poliisiammattikorkeakoulu. 

Juhlassa esiintyvät Kaartin soittokunta, johtajana musiikkimajuri Tomi Väisänen sekä Nurmijärven reserviläiskuoro, johtajana Tuire 
Grönthal.

Maanpuolustuspäivän järjestelyistä vastaavat Uudenmaan reserviläispiirit, Järvenpään kaupunki ja puolustusvoimat sekä joukko muita 
yhteistyökumppaneita.

Kaupunginjohtajan tervehdys 
Uudenmaan 35. maanpuolustus-
päivään

Puolustusvoimain tervehdys Uuden-
maan 35. maanpuolustuspäivään

Kaartin soittokunta juhlistaa Järvenpään maanpuolustusjuhlaa. 

Kaartin Jääkärirykmentin apulaiskomentaja  everstiluutnantti 
Rainer Kuosmanen. 

Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kim-
mo Himberg pitää juhlapuheen. 

Kuva:  Arttu Palmu. 
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Autolasien ykkönen 

Vakuutusyhtiöiden 
sopimuskumppani

TUULILASIN KORJAUKSET
 JA VAIHDOT

puh: 09-279 7210
Huolto@huoltohamalainen.fi

Vanha Yhdystie 7, 
04430  JÄRVENPÄÄ 

Varaa aika lähimpään OPhen tai soita 
maksutta numeroon 0800 02441. 

op.fi/private
Palvelun tuottaa OP Varainhoito Oy

Aina lähellä
Omaisuutesi ansaitsee luotettavaa 
ja vaivatonta varainhoitoa. Suomen 
suurimman finanssitalon varainhoitaja 
löytyy aina läheltäsi.

Järvenpään taidemuseo
Kirjastokatu 8, Järvenpää
info 040 315 3881
7/6/4/€
www.jarvenpaa.fi/taidemuseo
taidemuseo@jarvenpaa.fi
Lokakuu - Tammi: ke-su 10-17
 
Kuva: Eero Järnefelt, Naisen muotokuva, 
1898, öljy. Kuva: Järvenpään taidemuseo 
/ Matias Uusikylä

Toimisto

 PL 22, Pietolankatu 9 A, 04401 Järvenpää 
 Tel. 09 2790 120 (vaihde)
 Fax 09 2910 210

Aukioloajat
08:00 – 16:00

Varasto/Nouto

 Neulakatu 3, 04400 Järvenpää

Aukioloajat
Ma-To 06:00 – 15:45 Pe 06:00 – 14:45

Aerial – A Whole World Of Antennas
Suunnittelemme ja valmistamme antenni- ja masto-

tuotteita sekä tuotamme näihin liittyviä palveluja

Luennoitsijana Lahden 
Sotilaskotiyhdistyksen 
puheenjohtaja Katriina 
Jouko.

Puheenjohtaja Katriina Joukolla 
on merkittävän laaja kokemus 
sotilaskotityöstä, kaikilta tasoilta.

Varusmiesten hyväksi tehty työ 
ja heille taattavat peruspalvelut 
ovat edelleen tärkeimmät asiat 
hänelle rakkaassa vapaaehtois-
työssä.
 

YLEISÖLUENTO KLO 10 
7.10. kirjaston Tyyne Tuulio -salissa:

NAINEN VAPAAEHTOISESSA 

MAANPUOLUSTUSTYÖSSÄ
Tervetuloa!

Tämä luento on yksi Uudenmaan 35. 
Maanpuolustuspäivän tilaisuuksista 
Järvenpäässä lauantaina 7.10.2017,

Klo 10 -12 
Esityksessä on kaksi osiota, joista toisessa 

käsitellään lottatyötä ja toisessa 
sotilaskotijärjestöä.

Naisten Valmiusliitto on tämän tilaisuuden 
järjestäjänä. 

Järvenpään Ran-
tapuisto tulee ko-
kemaan tuntuvan 
muodonmuutoksen 
lähivuosien aikana. 
Muutostyöt on jo 
aloitettu. Kaupunki 
tukee maanpuolus-
tuspäivän järjestä-
mistä monin tavoin. 
Kiitos siitä päättäjille. 

Näyttelyvieraille on kentäl-
lä paljon koettavaa, nähtävää, 
kuultavaa ja tietenkin myös 
maisteltavaa.

Uusimaa rajoittuu etelässä Suo-
menlahteen. Puolustusvoimat 
tuovat näytteille UISKO / G-
veneen.  Nyt pääsevät kaikki 
maakravut täällä Keski-Uu-
dellamaalla kuvittelemaan ja 
kysymään, millaista kyytiä G-
vene tarjoaa ja missä tehtävissä 
sen tyypin kalustoa käytetään.  
Tiettävästi kalusto pysyy traile-
rin päällä koko näyttelyn ajan, 
vaikka salaisia toiveita rantau-
tumisesityksestä kirjoittajalla 
oli aikaisemmin.

Merirajaamme vartioidaan mo-
nin eri tavoin. Myös Rajavartio-
laitos tulee esittäytymään näyt-
telykentällä.  Rajavalvonnan 
suorituskykyä on parannettu 
viime vuosina ja sen kehittä-
minen jatkuu edelleen.  Tehtä-

vässä onnistuminen vaatii yhä 
edelleenkin hikeä ja fyysisiä 
ponnisteluja, vaikka kalusto ja 
työvälineet ovatkin kehittyneet 
ajan haasteiden myötä.

Kumipyörillä liikkuvaa puolus-
tusvoimien raskaampaa kalus-
toa näyttelyssä edustavat PASI 
-miehistönkuljetusajoneuvot,  
AMOS -kranaatinheitinjärjes-
telmä sekä ITO 12 NASAMS 
-ilmatorjuntajärjestelmä, josta 
yksi ohjuslavetti saadaan pai-
kalle vetoauton kanssa. Nä-
kemistä ja mietiskelyä riittää 
entisille ja nykyisille krh- ja it-
miehile ja -naisille.  IT -museo 
tuo nähtäville paikallisille tutun 
vertailukohteen.

Näyttelyssä on nähtävillä myös 
puolustuvoimilla käytössä ole-
vaa kevyempää kalustoa: jalka-
väen kevyitä aseita, rannikko-

tiedustelijan kalustoa sekä ajan-
mukaista ilmatorjuntakalustoa.

Keski-Uudenmaan pelastus-
laitos, Järvenpään VPP ja SPR 
rakentavat Sirkusaukiolle oman 
alansa toiminnan esittelyalu-
een. Osa näyttelyyn tulevasta 
kalustosta seisoo turvallisuus-
torilla stand by -tilassa eli on 
valmiina lähtöön, jos hälytys 
tulee.  Järjestäjien puolelta on 
varauduttu tähän mahdolliseen 
tilanteeseen. Turvallisuuspääl-
likkö Esa Kukkonen huolehtii 
henkilöstönsä kanssa järjestyk-
sestä ja turvallisuudesta näyt-
telykentällä ja liikenteenohjaa-
jiensa kanssa tapahtuma-alueen 
lähikaduilla. 

Poliisi on näkyvästi mukana 
turvallisuustorilla. Paikalla ovat 
mm. poliisikonstaapeli sekä kä-
tevä ja käytännöllinen skootte-

riajoneuvo ja poliisikoirapartio.

Maisteltavaa pikkurahalla löy-
tää jokainen sotilaskotisisarten 
teltalta ja myös vapaaehtoisten 

maanpuolustajien hernesopan 
jakolinjalta, suojakatoksen alta.

Yhteislauluun osallistujia lau-
lattaa Markku Häkkinen ja Sy-

kettä ja Sinfoniaa ry.

Paikallisista reserviläisyh-
distyksistä ja muista vapaa-
ehtoisista maanpuolustusjär-
jestöistä koostuva telttakylä 
sijoittuu kalustonäyttelyn, 
turvallisuustorin ja muiden 
näyttelykentällä toimijoiden 
joukkoon keskitetysti tai ha-
jasijoittuen.

KEIJO KYLMÄLÄ
KUVAT: 
PUOLUSTUSVOIMAT 
SEKÄ ITÄ-UUDEN-
MAAN POLIISI

KALUSTONÄYTTELY JA TURVALLISUUSTORI RANTAPUISTOSSA

AMOS - liikkuva ja panssaroitu kranaatinheitinvaunu on suomalaista 
aseosaamista. 

Poliisin Onni-koira on televi-
siosta tuttu kaikille ja paikalla 
maanpuolustusjuhlissa. 

Keski-Uudenmaan poliisit tuovat myös kaksipyöräisen liikuntakalus-
tonsa paikalle. 

Paikalla on myös ITO 12 NASAMS -ilmatorjuntajärjestelmä, josta yksi 
ohjuslavetti saadaan paikalle vetoauton kanssa. 
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Piirien partiokilpailussa koettua
Järvenpään reserviyhdistykset 
vastasivat piirien partiokilpai-
lun järjestämisestä Mäntsälän 
Hirvihaaran ampumaradan ja 
Järvenpään hiihtomajan maas-
tossa 5. syyskuuta. Kilpailun jär-
jestelyvastuu kannettiin samoin 
elokuussa 2015 ja 2013. Jär-
jestelytukea antoi nytkin Jarmo 
Sulopuisto Mäntsälän reserviup-
seerikerhosta, tarkkuusheittoon 
seinä sekä heittovälineet. Yhteis-
tä näille kolmelle iltakilpailuille 
oli oivallinen sää sekä kilpailu-
alue. Tähän viisivaiheiseen vaa-
tivaan kilpailuun, reserviläisur-
heilun ”viisiotteluun”, osallistui 
viisi joukkuetta kolmelta paikka-
kunnalta.

Kilpailujoukkueet saivat koot-
tua yleiseen sarjaan Järvenpää ja 
Tuusula sekä sarjaan Y150 Jär-
venpää, Kerava ja Tuusula.

Hirvihaarassa kilpailukello käyn-
nistettiin kolmimiehisille parti-
oille tarkkuusheittoon lähdöstä. 
Siitä jatkettiin merkatulle noin 
kilometrin maastojuoksulenkille. 
Sen varrella partio suoritti pis-
tooliradalla ammunnan, kukin 
partionjäsen viisi laukausta parti-
on omaan tauluun.

Tarkkuusheitossa kukin par-
tiojäsen tekee kolme suoritusta 
puolen kilon painoisella putken 
pätkällä noin kymmenen metrin 
matkalta. Ohiheitosta 100 x 75 
sentin suuruiseen seinäaukkoon 
saa sakkoa 10 sekuntia. Pienim-
mällä 40 sekunnin sakolla selvisi 
Järvenpään Y150 partio.

Tuusulan Y partio oli maasto-
juoksun nopein joukkue ajalla 
6:48 minuuttia ja samalla pis-
tooliammunnassakin paras 117 
pisteellä, mistä maastojuoksun 
loppuaikaan 11 minuutin lisäys. 

Mäntsälästä matkattiin autoilla 
Järvenpäähän suunnistus- ja kar-
tanlukuosioon. Tuusulan Y partio 
oli suunnistuksessakin nopein 
ajalla 41:20, johon kartanluku-
virheistä vain 1:45 minuutin lisä. 

Kilpailun parhaaseen lopputulok-
seen ylsi sarjan Y Tuusulan partio 

hienolla kokonaisajalla 1:01:43.
Parhaassa partiossa kilpailivat 
tuusulalaiset Isto Hyyryläinen, 
Petri Tonteri ja Kimmo Vanha-
mäki. 
Sarjan Y150 voitti Keravan par-
tio Kari Hakuli, Tapani Hilvenius 
ja Reino Ruotsalainen kokonais-
ajalla 1:28:35.

Kilpailuorganisaatio
Järvenpään Reserviläisistä kil-
pailun läpivientiin osallistuivat 
hiihtomajalla Timo Åkman kil-
pailunjohtajana ja toimitsijoina 
Hannu Jaakkola, Heikki Koivu-
kangas ja Tuomo Virtanen sekä 
valmisteluvaiheessa Reijo Roini-
nen ja Mikko Takala.
Järvenpään Reserviupseeriker-
hosta Veikko Karhumäki, Juha 
Koskenranta ja Arno Tarjas vas-
tasivat kisankulun Hirvihaarassa 
sekä Yrjö Kotisalo toimitsijateh-

tävästä Järvenpään hiihtomajalla.

TEKSTI JA KUVAT 
VEIKKO KARHUMÄKI

 

Kilpailunjohtaja Timo Åkman 
(oik.) ja kolmetoista partiokilpai-
luun osallistunutta Järvenpään 
Reserviläisten hallinnoimalla 
hiihtomajalla.

Timo Åkmanin (vas.) mieluisa tehtävä oli palkita kilpailun kovin jouk-
kue, Tuusulan partio Petri Tonteri, Isto Hyyryläinen ja Mikko Vanha-
mäki. 

Keravan partio Tapani Hilvenius (vas.), Reino Ruotsalainen ja Kari Ha-
kuli vastaanottivat Timo Åkmanilta sarjan Y150 voittomitalit
          

Ensimmäinen Pohjois-Uudenmaan SRA-cup

Hyvinkään ampumarata 10.9.2017
Järjestäjänä Hyvinkään reserviupseerit

TULOKSET  3 x 20 ls
Luokka sija Nimi Seura ma py po tulos
H 1 Jokivirta Harri Nummi-Pusulan reserviläiset 148 95 137 380
H 2 Aho Matti Hyvinkää yhdistetty 153 60 87 300
H 3 Philstöm Ismo Nummi-Pusulan reserviläiset 54 36 78 168
Y 1 Nieminen Janne Tuusula yhdistetty 1 173 122 136 431
Y 2 Majamäki Antti Tuusula yhdistetty 1 149 87 134 370
Y 3 Kaven Sami Tuusula yhdistetty 2 153 15 45 213
Y50 1 Majamäki Harri Tuusula yhdistetty 2 176 79 97 352
Y60 1 Friberg Ulf Raaseporin reserviläiset 186 165 178 529
Y60 2 Miikkulainen Ensio Porvoon reserviläiset 187 158 179 524
Y60 3 Nieminen Torolf Porvoon reserviläiset 180 126 190 496
Y60 4 Ylitalo Väinö Mäntsälän reserviläiset 174 144 162 480
Y60 5 Kalervo Juhola Hyvinkää yhdistetty 183 120 148 451
Y60 6 Nieminen Markku Tuusula yhdistetty 1 167 98 133 398
Y70 1 Veijalainen Alpo Hyvinkää yhdistetty 175 182 167 524
Y70 2 Koivisto Touko Mäntsälän reserviläiset 166 142 161 469
Y70 3 Perttilä Matti Myrskylän reserviläiset 174 87 53 314

TULOKSET  60 ls makuu
Luokka sija Nimi Seura tulos
H 1 Jokivirta Harri Nummi-Pusulan reserviläiset 460 460
H 2 Aho Matti Hyvinkää yhdistetty 451 451
H 3 Philstöm Ismo Nummi-Pusulan reserviläiset 187 187
Y 1 Nieminen Janne Tuusula RU 536 536
Y 2 Majamäki Antti Tuusulan reserviläiset 450 450
Y 3 Kaven Sami Tuusulan reserviläiset 402 402
Y50 1 Majamäki Harri Tuusula RU 527 527
Y60 1 Laine Seppo Porvoon reserviläiset 567 567
Y60 2 Miikkulainen Ensio Porvoon reserviläiset 565 565
Y60 3 Nieminen Torolf Porvoo reserviläiset 555 555
Y60 4 Friberg Ulf Raaseporin reserviläiset 554 554
Y60 5 Ylitalo Väinö Mäntsälän reserviläiset 529 529
Y60 6 Nieminen Markku Tuusulan reserviläiset 512 512
Y70 1 Koivisto Touko Mäntsälän reserviläiset 544 544
Y70 2 Perttilä Matti Myrskylän reserviläiset 516 516
Y70 3 Toivola Rauno Tuusulan reserviläiset 342 342

Uudenmaan piirin pienoiskivääriammunnan 
piirimestaruuskilpailu 2017 Hyvinkäällä

Reserviläisliiton yhtenä tavoit-
teena on yhteistoiminnan lisää-
minen ampumaratojen käytössä 
piirien ja yhdistysten välillä, 
esim. osallistumisena toisten am-
pumakilpailuihin. Hyvinkää on 
tässäkin toiminut keihäänkärke-
nä, aikaisemmat kaksi vuosittais-
ta Hyvinkään sisäistä SRA-kil-
pailua muutettiin jo viisi vuotta 
sitten yhdistysten välisiksi.

Sisäisistä kisoista 
joukkuekisoiksi
Aiempi, pääsiäisen jälkeen am-
muttu SRA-kisa vaihtui Hyvin-
kää-Riihimäki joukkuekisaksi, 
ja elokuun alun kilpailu Hyvin-
kään ja Nurmijärven väliseksi 
kisaksi. Lisäksi Hyvinkään Re-
serviläisten järjestämiin SRA-
piirikilpailuihin on alusta alkaen 
ollut mahdollista osallistua myös 
muista piireistä, jos Uudenmaan 
jäljiltä on ollut vapaita paikkoja. 
Osallistujia on ollutkin maan laa-
juisesti.

Pohjois-Uudenmaan 
SRA-Cup

Uutena toimintana alkoi tänä 
vuonna HyRESn aloitteesta 
Pohjois-Uudenmaan SRA-Cup, 
Hyvinkään kanssa läheisessä yh-
teistyössä toimivien Järvenpään, 
Mäntsälän, Nurmijärven ja Rii-
himäen yhdistysten kesken. En-
simmäinen kilpailu järjestettiin 
Hyvinkäällä 18.4.2017, tästä oli 
jo kesäkuun Oltermannissa jut-
tua. Kilpailussa kävi Reutersin 
toimittaja liiton toiminnanjohtaja 
Olli Nybergin kanssa tutustu-
massa Suomalaisten reserviläis-
ten ampumatoimintaan.
Toinen Cup-kilpailu oli Nur-
mijärven Reserviläisten järjes-

tämä, ja se ammuttiin Jokelan 
eränkävijöiden radalla 7.7.2017. 
Kolmas, kilpailu oli jälleen Hy-
vinkäällä 8.8.2017. Kaikki kisat 
olivat kolme rastisia ja niihin 
osallistui 20-30 ampujaa per 
kisa, tämän enempää ei oikeas-
taan olisi voitu ottaakaan vastaan 
koska kisat ovat olleet arki-iltoi-
na ja ampumaradan käyttö-ajat 
olisivat tulleet vastaan.

Tulokset kolmesta 
kilpailusta
Cupin kolmen kilpailun yhteis-
prosentein laskettu lopputulos 
on:
Mäntsälä 95,52 + 82,87 + 100 = 
278,39
Nurmijärvi 86,97 + 100 + 75,90 
= 262,87
Hyvinkää 99,95 + 60,58 + 90,00 
= 250,53
Riihimäki 100 + 62,04 + 81,30 = 
243,34
Järvenpää 51,24 + 42,53 + 57,80 
= 151,57

TEKSTI JA KUVA: 
MIKA VIRTA 

Ensimmäinen rasti Nurmijärven 
järjestämästä toisesta 
osakilpailusta Jokelan 
Eränkävijöiden radalta. 
Tehtävänä on ampua kiväärillä 
kaatuvat pellit seisaalta n. 80 
metristä ja edetä polkua pitkin, 
ampuen pahvitaulut sen varrelta.




