KÄSIOHJELMA

Hyvät maanpuolustajat
Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti radikaalisti ja pysyvästi eurooppalaista
turvallisuusympäristöä. Sopimuksiin, vuoropuheluun ja keskinäiseen luottamukseen perustuvalta eurooppalaiselta turvallisuusjärjestelmältä katosi pohja.
Ukrainan sitkeä ja menestyksellinen taistelu on perustunut vankkumattomaan
tahtoon puolustaa omaa maataan hyökkääjää vastaan.
Korkea maanpuolustustahto on ollut yksi Suomen menestyksen ja pitävän
puolustuksemme peruspilareista. Ukrainan tapahtumien jälkeen Suomi teki
keväällä pikaisesti päätöksen hakea Naton jäsenyyttä. Venäjän hyökkäys
käänsi nopeasti Suomen kansan Nato-jäsenyyden puolelle, ja sen jälkeen
poliittiset päättäjät tekivät pikaisesti historiallisen ratkaisun hakea puolustusliiton jäsenyyttä. Tulevasta Nato-jäsenyydestä huolimatta puolustuksemme
perusratkaisut säilyvät ennallaan.
Puolustuksemme perustuu jatkossakin alueellisen puolustuksen periaatteeseen, joka toteutetaan yleisen asevelvollisuuden ja laajan reservin avulla.
Vain yleisen asevelvollisuuden avulla Suomessa saavutetaan riittävä laatu
ja määrä sijoituskelpoista reserviä sodan ajan tehtäviin. Koulutus ja jatkuva
itsensä kehittäminen kuuluvat olennaisesti aktiiviseen reserviläistoimintaan.
Nykyisin reservin sotilaallista osaamista ja toimintakykyä pidetään yllä
1) Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kertausharjoituksilla ja vapaaehtoisilla harjoituksilla
2) Maanpuolustuskoulutus MPK:n laadukkailla kursseilla ja harjoituksilla sekä
3) Maanpuolustusjärjestöjen ja reserviläisten organisoimalla omaehtoisella
harjoittelulla.
Aktiiviset reserviläiset ja kouluttajat osallistuvat vahvasti kaikkien kolmen
edellä mainitun osa-alueen suunnitteluun ja toteutukseen. Vapaaehtoisen
koulutuksen rooli tulee korostumaan tulevina vuosina erityisesti paikallispuolustuksessa. Vapaaehtoisella maanpuolustuksella on tärkeä rooli taitojen,
toimintakyvyn ja maapuolustustahdon ylläpitämisessä. Järjestöjen monipuolinen toiminta tarjoaa mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja samalla lisää
yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.
Ukrainan kriisi on karusti osoittanut, että sota koskettaa koko yhteiskuntaa ja
kaikkia sen kansalaisia, ei pelkästään sotilaita. Meillä Suomessa on pitkään
kehitetty kokonaisturvallisuutta, joka on suomalaisen varautumisen yhteistoimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan
viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.

Tähän työhön tarvitaan jokaista suomalaista. Maanpuolustusjärjestöjen
keskinäinen yhteistyö on pitkäjänteistä, monipuolista ja tuloksellista.
Viimeksi kuluneina vuosina yhteistyötä on tiivistetty mm. viestinnässä ja
edunvalvonnassa.
Tänä viikonloppuna Jyväskylään kokoontuu viisi valtakunnallista maanpuolustusjärjestöä pitämään omat kokouksensa. Viikonloppuna pidetään
Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustusnaisten
Liiton liittokokoukset sekä Reserviläisurheiluliiton syyskokous ja Maanpuolustuskiltojen liiton liittovaltuuston kokous.
Järjestöjen kokousten lisäksi viikonlopun ohjelmassa on runsaasti yhteistä
ohjelmaa mm. lauantain iltajuhla sekä sunnuntaina järjestettävät jumalanpalvelus, lippulinna ja -kulkue sekä valtakunnallinen maanpuolustusjuhla.
Kokoukset pitävät sisällään merkittäviä henkilövalintoja, strategisia linjauksia
ja vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Suomi tarvitsee vapaaehtoisia maanpuolustajia nyt ja tulevaisuudessa.
Lämmin kiitos yhteisen tapahtumamme järjestäjille. Toivotamme onnistunutta
ja mieleenpainuvaa kokousviikonloppua kaikille osallistujille.
Tervetuloa viihtymään Yhteisten siipien alle!
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Tervetuloa Jyväskylään
Suomi-neidon sydämessä sijaitseva Keski-Suomi on jylhien maisemien ja
järvien maakunta, jolla on vahvat maanpuolustusperinteet. Täällä sijaitsivat
aikoinaan Tourulan kivääritehdas, Tikkakosken konepistoolitehdas, Rautpohjan tykkitehdas sekä monet Puolustusvoimien yksiköt. Tänä päivänä
Keski-Suomi kuuluu Panssariprikaatin toiminta-alueeseen ja on Ilmavoimien
kotimaakunta.
Valtakunnallisen liittokokous tapahtuman teema: Yhteisin Siivin -symboloi
maanpuolustuskentän vahvaa yhteistyötä. Teema sisältää myös viittauksen
Ilmavoimiin, tuleviin hävittäjähankintoihin sekä sotilaalliseen liittoutumiseen.
Teema on myös vahva viesti suomalaisesta maanpuolustustahdosta, joka
on maailmanlaajuisesti huippuluokkaa. Isänmaan puolustaminen on meidän
kaikkien yhteinen asia.
Me Keski-Suomen maanpuolustusjärjestöjen edustajat toivotamme teidät
tervetulleiksi Jyväskylään viettämään liittokokousviikonloppua. Toivomme
teidän viihtyvän kaupungissa kattavasta ohjelmasta nauttien.
Mika Pakkanen
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry

Perttu Hietanen
Keski-Suomen Reserviläispiiri ry

Leena Hietala
MNL Keski-Suomen Piiri ry

Juha Suonperä
MPKL Keski-Suomi

Lauantai-illan iltajuhlassa esiintyvät tangokuningatar Jenna Bågeberg sekä
Ilmavoimien Big Band.

Perjantai 18.11.2022
14:00 Tiedotustilaisuus
17:00 Hallitusten kokoukset, Paviljonki
20:00 Jyväskylän kaupungin kutsuvierastilaisuus,
kaupungintalo, smart casual

Lauantai 19.11.2022
9:00 Infopisteet avautuvat, Paviljonki yläaula
9:00 - 12:00 Valtakirjojen tarkastukset
10:00 Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n infotilaisuus, kokoustila Alvar
10:00 Reserviläisurheiluliitto ry:n syyskokous, kokoustila Anton
11:00 - 13:00 Lounas omakustanteisesti, Ravintola 3
11:30 RES-klubi, auditorio Wivi
12:00 Reserviläislitto ry:n puheenjohtajaehdokkaiden vaalipaneeli,
auditorio Wivi
13:00 Liittokokoukset
Maanpuolustuskiltojen Liitto ry:n liittovaltuusto, kokoustila Elsi
Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n liittokokous, kokoustila Alvar
Reserviläisliitto ry:n Liittokokous auditorio Wivi
Suomen Reserviupseeriliitto ry:n auditorio Wolmar

13:00 Seuralaisohjelma, Ilmavoimamuseo
Linja-autokuljetus Paviljongilta, paluu klo 15:30
19:00 Iltajuhla Ravintola 3
- Juhlapuku / tumma puku, suuret kunniamerkit
- Buffet illallinen
- Ilmavoimien Big Band, solistina Jenna Bågeberg klo 21:00
- Juhla päättyy 23:00

Sunnuntai 20.11.2022
09:15 Yhteiskuljetus Paviljonki - Taulumäen kirkko
10:00 Juhlajumalanpalvelus Taulumäen kirkko
- tumma puku/paraatipuku, suuret kunniamerkit

11:15 Lippulinnan järjestäytyminen
11:25 Lippulinnan lähtö kirkon pihasta
11:30 Seppeleenlasku Jyväskylän sankarihaudat
11:40 Lippulinna liikkeelle, seuraajille kuljetus Paviljongille
12:00 Suomen sodan taistelunäytös, Rautpohjan tykkikerho
Paviljongin piha
12:15 Kakkukahvit, Ravintola 3
13:00 Valtakunnallinen maanpuolustusjuhla, Wilhelm sali
Ilmavoimien Big Band

Johtaa vääpeli Jussi Kosonen

Avaussanat

Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä

Tasavallan presidentin tervehdys

Maanpuolustuskiltojen Liiton puheenjohtaja Marko Patrakka

Juhlapuhe

Ilmavoimien esikuntapäällikkö prikaatikenraali Timo Herranen

Vox Aurea, musiikkiluokkien edustuskuoro
Johtaa Marjukka Manner

Yhteisin siivin - Naiset mukana

Maanpuolustusnaisten Liiton puheenjohtaja Mervi Liimatainen

Jyväskylän kaupungin tervehdys
Kaupunginjohtaja Timo Koivisto

Palkitsemiset
Ilmavoimien Big Band

Johtaa vääpeli Jussi Kosonen

Päätössanat

Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola

Maamme-laulu

Yleisö, kuoro ja soittokunta
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1. Paviljonki 2. Kaupungintalo 3. Taulumäen kirkko 4. Sankarihaudat
5. Sokos Hotel Paviljonki 6. Sokos Hotel Aleksandra
Lippulinnan reitti
Kumppanit

