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Hyvät Ilves lehden lu-
kijat. Vuosi on vaihtu-
nut ja uudet haasteet 
ovat edessäpäin. Vuo-
si 2011 tulee olemaan 
haasteellinen ja var-
masti eri muutoksien 
värittämä. Tänä vuon-
na piiriin on tarkoitus 
saada toiminnanjohta-
ja, joka on puuttunut jo 
kauan piiristä. Tapahtu-
mien ja erinäisten asi-
oiden kasvun johdosta 
tarvitaan henkilö joka 
pystyy hoitamaan tiet-
tyjä asioita piirissä, et-
tä piirin toiminta edel-
leen kehittyy ja voim-
me tarjota jäsenistöl-
le enemmän palvelui-
ta. Piiri hakee myös Il-
ves lehdelle uutta pää-
toimittajaa. Piirin Ilves 
lehti on kehittynyt pää-
toimittaja  Juha Tarna-
sen aikana huomatta-
vasti, ja siihenkin tar-
vitaan henkilöä joka 
pystyy viemään lehden 
uudelle tasolle.

Suuria muutoksia on 
tapahtunut MPK:oon 

Vuosi 2011, muutosten vuosi?
organisaatiossa viime 
vuonna ja ne näkyvät 
tämän vuoden aikana 
miten asiat sujuvat Päi-
jät-Hämeessä. Hannu 
Tukian lähdettyä eläk-
keelle tilalle tuli evp 
everstiluutnantti Aar-
ne Kumpulainen. Aar-
nella on kovat haasteet 
edessä ja siinä varmas-
ti Päijät-Hämeen re-
servipiiri antaa tuken-
sa hänelle ja toivottaa 
menestystä tälle työl-
le. Hämeen rykmentti 
sai uuden komentajan 
tämän vuoden alusta, 
joka on eversti Mikko 
Myllykangas. Piiri toi-
vottaa eversti Mylly-
kankaan tervetulleek-
si Hämeen rykmenttiin 
sekä Lahteen. Uskon 
että tiivis yhteistyö jat-
kuu samoissa merkeis-
sä kuin ennenkin.

Yksi suuria kysy-
myksiä herättävä kes-
kustelu tällä hetkellä 
on puolustusministeri 
Jyri Häkämiehen esit-
tämät kodinturvajou-

kot. Kodinturvajouk-
koihin otettaisiin niitä 
henkilöitä joilla ei oli-
si sodanajan sijoitus-
ta. Suuria kysymyksiä 
on myös kuka joukkoja 
kouluttaa ja mihin nii-
tä käytetään. Miten ko-
dinturvajoukot eroavat 
maakuntakomppaniasta 
ja tarvitaanko edes ko-
ko kodinturvajoukko-
ja? Kysymyksiä on pal-
jon ja vastauksia saa-
daan varmasti vaalien 
jälkeen. 

Suuria muutoksia tä-
nä vuonna tulevat ole-
maan tietenkin kovas-
ti puhuttanut aselaki ja 
siihen liittyvät tiuken-
nukset harrastajia koh-
taan. Olen erittäin pet-
tynyt Päijät-Hämäläi-
siin kansanedustajiin 
siinä asiassa, kun laki-
asiasta eduskunnassa 
äänestettiin ja he kaikki 
olivat tiukennuksia hy-
väksymässä. Olin use-
assa tilaisuudessa jos-
sa he olivat kuuntele-
massa ammunnanhar-

rastajia ja paikan päällä 
sanoivat ymmärtävän-
sä ampujia, mutta kun 
äänestys tuli niin kaik-
ki äänestivät lakiehdo-
tuksen puolesta. Tä-
hän liittyy kenties toi-
nen suuri muutos kun 
keväällä äänestämme 
uusia kansanedustajia 
eduskuntaan edusta-
maan meitä ja meidän 
asioita. Eduskuntavaa-
leista tulee pitkästä ai-
kaa erittäin mielenkiin-
toiset. 

Tänä vuonna voi-
maan tuleva uusi ase-
laki ei varmasti vaiku-
ta vanhojen ampujien 
toimintaa merkittäväs-
ti, vaan uusien nuorien 
harrastuksen aloitta-
minen on erittäin vai-
keaa ja haastavaa. Uu-
si aselaki ja sen tuomat 
haittavaikutukset tule-
vat näkymään jo muu-
taman vuoden aikana, 
niin uusien harrastaji-
en saamista lajiin sekä 
ratojen jatkuvien lopet-
tamisen takia.

Piirissä toivoisin 
myös tapahtuvan suu-
ria muutoksia yhdis-
tyksien ikärakentees-
sa, ja tällä tarkoitan 
nuorien saamista mu-
kaan päätöksien te-
koon. En tarkoita et-
tä vanhempien jäsen-
ten pitäisi lopettaa 
ha l l i tus työskente ly, 
vaan heitän myös pal-
lon nuorille, että ot-
tavat vastuuta yhdis-
tyksissä ja näin ollen 
voivat vaikuttaa oman 
yhdistyksen päätök-
siä. Piirissä kaksi her-
raa, Mikko Iittala sekä 
Markku Riukka ovat 
saaneet uusia jäseniä 
piiriin lähes 200 hen-
kilöä joista suurin osa 
on nuoria. Piiri tarvit-
see näitä nuoria tule-
vaisuudessa joten täs-
sä kohtaa haluan kiit-
tää Mikkoa sekä Mark-
kua mahtavasta työstä 
jonka he ovat tehneet. 
Piirin jäsenkasvun oli 
ylivoimaisesti suurin 
Suomessa.

Näillä ajatuksilla koh-
ti kevättä ja uusia haas-
teita. Toivotan hyvää 
kevättä piirin jäsenille 
sekä yhteistyökumppa-
neille.

Marko Patrakka

Tämä vuosi on juhlavuo-
si. Liittomme on vaali-
nut meidän reservinup-
seerien ja vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen etu-
ja 80vuotta. Emme juhli 
paraatein tai kokouksin 
vaan yhdessä Johtamis-
päivän merkeissä 14.5. 
Hälvälässä.

Johtamispäivä pitää si-
sällään radan rasteineen. 
Näillä rasteilla virkis-
tämme muistiamme eri-
laisista sotilaallisen joh-
tamisen perustaidois-
ta. Jokainen "ei kilpaile-
va" reservinupseeri saa 
lähtiessään uuden johta-
jan käsikirjan, mistä vas-
taukset löytyy. Kilpaile-
vat saavat kirjan maaliin 
saavuttuaan. Tarkem-
mat ohjeet päivästä ja ra-
dasta saat piirin sivuilta 
rul.fi/paijat-hame Kilpai-
let tai otat rennommin, 
kumpikin on OK. Tittelit 
pois ja ota vaikka kaveri-
si mukaan, ei tarvitse ol-
la jäsen. Viihdytään yh-

dessä. Samalla saat tie-
toa missä mennään ja ta-
paat kuitakin samanhen-
kisiä kavereita.

Me Päijät-Hämeen re-
serviupseerit emme ole 
toimissamme olleet vä-
häisiä, vaikka se ei usein 
ylitä uutiskynnystä. Val-
takunnallisessa vertai-
luissa kerhoittain, oli 
viime vuonna Nastola, 
Lahti ja Orimattila nii-
tä, jotka eniten liikutti-
vat jäsenistöään. Järjes-
tettiin erilaisia ammun-
ta, koulutus, liikunta ja 
talkootapahtumia. Eri-
tyisesti on mainittava 
ampumatapahtumien ja 
harrastuksen kasvu. Sii-
hen varmaankin on vai-
kuttanut myös se, että 
tapahtumissa on leppoi-
sa meininki ja aseita saa 
lainattua. Näin mukaan 
tulon kynnys on mata-
la. Lumien sulettua har-
rastus jälleen viriää, käy 
katsomassa piirin sivuil-
ta yhteisiä tapahtumia 

ja tule mukaan. Reser-
vinupseerien ampuma-
harrastusta tarkkaillaan 
valtakunnallisesti niin 
kutsutussa "prosent-
tiammunnassa". Täs-
sä kontrolloidaan kuin-
ka moni ampuu ruuti-
aseella kymmenen lau-
kausta. Tämän ja kai-
ken muun ampumahar-
rastuksensa voi kirjata 
myös omaan kuntokort-
tiin, Suomen Reservi-
läisurheiluliittomme si-
vuilla resul.fi Siellä on 
oma osio ampumapäivä-
kirjalle. Tämän ylläpitä-
minen on muuten tär-
keää kun mahdollises-
ti vastaisuudessa joudut 
todentamaan harras-
tuksesi hakiessasi uu-
sia aselupia tai pitääk-
sesi vanhat. Uuden am-
pumalain toisessa vai-
heessa uumoillaan ole-
van tällaisia tiukennuk-
sia. Asetta pitää harras-
tukseen käyttää jos lu-
van sen käyttöön haluaa 

säilyttää. 
Kuntokortti on muu-

tenkin fiksu idea. Sin-
ne on helppo kirjata lii-
kuntasuorituksensa, mi-
kä voi olla kävelystä lu-
menluontiin, eli hyötylii-
kuntaa. Piiri tulee tänä-
kin vuonna palkitsemi-
seen kuntokortin käyt-
täjiä erilaisin palkinnoin. 
Jotkut ovat kritisoineen, 
että miten sen täyttöä 
kontrolloidaan. Se onkin 
henkilökohtainen kan-
nustin, eikä mikään kil-
pailu. Palkittavia ei vali-
ta käytön tai ilmoitetun 
määrän kautta vaan, että 
ylipäätään on ottanut sen 
satunnaiseen tai sään-
nölliseen käyttöön. Täy-
tetyn mukaan RUL kyl-
läkin kategorioi käyttä-
jän kunnon.

Onko tuttavapiirissä-
si upseereita, jotka eivät 
ole vielä jäseniä. Suo-
men Reserviupseeriliit-
to jatkaa jäsenhankin-
takilpailua vielä tämän 

Upseeriterveis iä

juhlavuoden. Värvätty-
äsi kolme uutta jäsentä 
mihin tahansa Suomen 
reserviupseerikerhoon 
saat liitosta tutun RUK-
puukon sinisellä tupella. 
Muistuta heitä kaavaket-
ta täyttäessään myös sit-
ten täyttämään suositte-
lija kohta. 

Kevät tuo myös perin-
teisen Veteraani-keräyk-
sen, siitä on tässä lehdes-
sä oma juttu päivämääri-
neen ja kellonaikoineen. 
Viime vuonna maristiin 
kuinka veteraaneilla on 
rahaa ja että eivät he mi-
tään enää tarvitse. Ne-
gatiivisuus ylittää uutis-
kynnyksen ja saa myös 
meidän kiinnostuksen. 
Kesän aikana tuli sitten 
myös oikeaa tietoa ja to-
tuus on edelleen se min-
kä jo tiedämme. Valta-
osa veteraaneista ja hei-
dän leskistään elää pel-
kän kansaneläkkeen pe-
rusosan turvin. Tämän 
vuoden teema on tukea 

veteraanien kotona elä-
misen jaksamista. On 
myös huomioitavaa, et-
tä Sysmässä kerätyt eu-
rot jäävät Sysmään, Ori-
mattilassa kerätyt Ori-
mattilaan jne. Oma isäni 
ja isoisäni ovat kuolleet 
jo ajat sitten, silti edel-
leen mukaan: Kaveria ei 
jätetä !

Nähdään teoissa.

Juha Tarnanen
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Koko kansan kodinturvajoukoista
Me olemme täällä tur-
vallisessa Suomessam-
me tuudittuneet siihen, 
ettei maailmalla tapah-
du mitään myllerryk-
siä tai ne eivät ainakaan 
koske meitä. Valmiu-
temme toimia on myös 
vastaavalla tasalla. Em-
me halua uskoa muu-
toksiin, emmekä niin 
ikään ole varustautu-
neet tai toiminnallam-
me varautuneet niihin. 
Jotkut tahot vakuutta-
vat muuta, mutta mihin 
kriisiajan organisaati-
oon sinut on sijoitettu? 
Milloin olette harjoitel-
leet ja mitä, edelleen, 
minkä vahingon tai ka-
tastrofin varalta? Eläm-
mekö ymmärryksessä, 
että kyllä muut teke-
vät puolestamme kriisi-
ajan työn?

Katastrofin luontee-
seen kuuluu yllätyksel-
lisyys. Siihen varautu-
minen maksaa. Se ei tu-
le kun suunnitellaan ja 
toivottavasti se ei tu-
le koskaan, mutta nii-
hin tulee kansakunnan 
ja meidän jokaisen yk-
silönäkin varautua. Tä-
mä maksaa edelleen 
vuosittain rahaa, mikä 
on pois jostain muus-
ta. Olemme yksilöinä 
tottuneet tähän vakuu-
tusmaksuina, kun halu-
amme vakuuttaa omai-

suuttamme tai terveyt-
tämme. Maksamisella 
on raja, kynnys – mei-
dän jokaisen henki on 
määriteltävissä myös 
tuottona ja menoina yh-
teiskunnassa. Tässä yh-
teydessä ei ole mieles-
täni kuitenkaan sopi-
vaa puhua meistä nu-
meroin – me olemme 
kaikki tärkeitä, lähei-
sillemme korvaamatto-
mia. Löydämme arvom-
me helpoiten rakkait-
temme ja perheen kaut-
ta. Näin se kasvaa yh-
teisöstä suuremmaksi, 
aina isänmaaksemme 
ja edelleen. Mitä konk-
reettisia tekoja olemme 
valmiit tekemään yhtei-
sömme hyväksi ja kuin-
ka kauan aikaa olemme 
siihen vuosittain val-
miit uhraamaan – aika-
han on meille tänä päi-
vänä rahaa.

Japanin maanjärjestys 
11.3. seisahdutti voi-
mallaan myös meidät 
suomalaiset. Uutisoin-
nissa saimme huoma-
ta edelleen sen saman 
kuin Thaimaan tsuna-
min aikana. Nytkin ole-
tettiin, että Japanin 
pääsaaren koillisalueil-
la on ollut tuhoja, mut-
ta kaikki muuten hyvin, 
kun sieltä ei kuulunut 
mitään. Se, ettei mitään 
kuulu on aina katastro-

feissa pahin merkki, 
mutta parasta toivoen 
mielemme ei osaa pa-
hinta uskoa ja tietona 
välittää. Turman järkyt-
täminä, uutisankkurit 
takoivat kuitenkin po-
litiikkaa ydinvoimala-
onnettomuuksilla. En 
niitä mitenkään kiistä, 
mutta kuolleiden suh-
de ja menetysten ma-
teriaalinen tuho eivät 
ole mitenkään suhtees-
sa käytettyyn uutisai-
kaan. Uutisia tuli Radio 
Suomesta pitkin viik-
koa puolen tunnin vä-
lein. Niissä mainittiin 
kaikki ydinvoimaloista 
ja enemmänkin, mutta 
harvemmalle kertomi-
selle jäi tsunamin uhri-
en määrä tai siihen liit-
tyvät pelastusoperaa-
tiot. Viiden päivän ku-
luttua arvioitiin uhreja 
olevan yli 16000 ja uu-
tisaika meni edelleen 
arvuutteluun jos ytimet 
sulaa, jos ja jos. Näinkö 
raadollisia me olemme, 
täällä toisella puolella 
maapalloa. 

Heti turman alussa 
kehuttiin Japanilaisten 
olleen hyvin valmistau-
tuneita maanjärjestys-
ten varalta. Toiminto-
ja oli järjestelmällises-
ti harjoiteltu, luotu or-
ganisaatioita johtamaan 
pelatusta jne. Todelli-

suutta oli kuitenkin ol-
lut ihmisten paniikin-
omainen käyttäytymi-
nen, kun kaikki yllättä-
nyt voimakas maanjär-
jestys jatkui ja jatkui. 
Varsinaisen järjestyk-
sen ei kerrota surman-
neen ihmisiä kuin joi-
tain satunnaisesti. Tap-
paja oli meren pinnan 
alla suihkukoneen no-
peudella edennyt hyö-
kyaalto. Se iski Japa-
nin rannikolle valtaval-
la voimalla, murskaten 
ja kuljettaen mukanaan 
kaikkea mahdollista. 
Tällaisen turman koor-
dinointi ja avustustoi-
mien aloittamin ottaa 
aikansa, jotta avun saa-
minen saadaan peril-
le järjestelmällisesti, 
ja että se on tehokasta. 
Tietysti paikalliset ja 
kynnelle kyenneet va-
paaehtoiset olivat aut-
tamassa heti kun oli 
mahdollista. Yksittäi-
nen auttaja on paikal-
la ehkä ensimmäise-
nä, mutta yleensä vä-
hän ”kädettömänä”. 
Valmistautuneen orga-
nisaation mukana on 
sitten työkaluja ja ko-
neita, vettä ja sähköä, 
näin apu konkretisoi-
tuu. Katastrofit ovat ai-
na ainutkertaisia. Vaik-
ka niitä yritetään har-
joitella, tositilanne on 

kuitenkin monisyisem-
pi ja niissä ongelmis-
sa tulee osata olla luo-
va. Vaikka tätä kirjoit-
taessani pelastustoi-
met ovat vielä kesken, 
uskon, että Japanilaiset 
oppivat kokemuksis-
taan edelleen parem-
min varautumaan tule-
viin kriiseihin. Sen ko-
dinturvajoukot koulu-
tetaan paremmin uu-
teen valmiuteen. Edel-
leen Japanin puolus-
tusvoimille saatetta-
neen erilaisia pelastus-
tehtäviä koulutukseen-
sa.  Meillä varusmies-
ten tehtäviin tällaiset 
tai muut pelastustoi-
met eivät kuulu, ellei 
viranomaisyhteistyö-
nä näin käsketä. Tähän 
toimintaan olisi tietys-
ti saatava sitten koulu-
tusta, että osataan olla 
hyödyksi. 

Kyllä, olen sitä miel-
tä, että erilaista pelas-
tamiskoulutusta tuli-
si varusmiehille ja nai-
sille antaa, mutta sen 
tulisi tulla sotilaalli-
sen palveluksen lisäk-
si. Se, mitä opetellaan, 
tulee oppia hyvin. Tosi-
toimissa virheet ja huo-
no osaaminen maksaa 
pahimmillaan sitten ih-
mishenkiä. Edelleen 
kannatan perusteelli-
sempaa muutosta. Ko-

ko kutsuntaikäinen ikä-
luokka, miehet ja naiset 
tulisi kutsua palveluk-
seen antamaan 6-12 kk 
yhteiskuntapalvelusta 
koko maan hyväksi. Oh-
jattu vapaaehtoinen työ 
tulisi suorittaa niin so-
siaali- ja terveysalalla, 
palo- ja pelastusalalla, 
poliisien apuna kuin pe-
rinteisesti varusmies-
palveluna Puolustus-
voimissa. Palveluksen 
tulisi koskea niin iso-
ja kuin pieniä, lihavia ja 
laihoja, hyviä ja pahoja, 
meitä kaikkia. Tämä va-
rautuminen on aloitet-
tava ajoissa, siis rauhan 
aikaan kun kaikki on 
hyvin – nyt. Se on myö-
häistä kun jotain sattuu. 
Tällä varautumisella on 
kaikkiaan vain positiivi-
sia vaikutuksia yhteis-
kuntaan ja meihin ihmi-
sinä ymmärtää, hyväk-
syä ja elää yhdessä.

Toistan alussa esit-
tämäni kysymyksen, 
oletko mukana jossain 
kriisiajan organisaati-
ossa antamassa panok-
sesi, kun meitä suoma-
laisia kohtaa jokin tur-
ma, vai oletko ensim-
mäisten joukossa va-
raamassa lentolippua 
pois maasta?

Juha Tarnanen
päätoimittaja

Ratsumieskilta ry:n 
puheenjohtajana jatkaa 
myös seuraavan kaksi-
vuotiskauden Jukka Elo-
maa Lahden Eskadroo-
nasta. Hallitukseen va-
littiin uudelleen Jouko 
Huurne Lempäälästä, 
Jukka Santavuori Lah-
desta, Pekka Tiilikainen 
Helsingistä.

Uusina jäseninä hal-
litukseen tulivat Mar-
ko Patrakka Lahdesta ja 
MarkusSiren Ratsukou-
lun Eskadroonasta Ypä-
jältä. Hallituksessa jat-
kavat Juha Erola Uusi-
maa, Timo Fager Tampe-
re, Heikki Kela Uusimaa, 
Reijo Korja Lempäälä ja 
Urpo Karjalainen Lahti. 

Vuoden 2010 kiltalai-
seksi valittiin toimis-
tosihteeri Tuija Helmi-
nen ja vuoden eskadroo-
naksi Joensuu. Ratsu-

mieskillan pöytästandaa-
ri luovutettiin kokouk-
sessa luutnantti Sampsa 
Penttilälle.

Lahden Eskadroonan 
hallitus vuonna 2011: Ur-
po Karjalainen puheen-
johtaja, Lauri Säämä-
nen varapuheenjohtaja ja 
Marko Patrakka sihteeri, 
Jarmo Hännikäinen ker-
homestari, Miikka Karja-
lainen jäsenhankintavas-
taava, Seppo Huldén pal-
kitsemistyöryhmänvetä-
jä, Jukka Santavuori rat-
suryhmän vetäjä, Tiina 
Malminen ja Matti Hilska 
tiedotusvastaavat.

Uudenmaan Eskadroo-
nan isännöidessä Ratsu-
mieskilpailua käymme 
jaloon taistoon ja kisaan 
lauantaina 14. toukokuu-
ta. Tapahtumapaikka-
na on Padasjoki. Samas-
sa yhteydessä pidetään 

myös Ratsumieskillan 
perinneasekilpailut.

Keskiviikkona 1.6 on 
Eskadroonan oma ampu-
mapäivä Kärkölässä.

Ampumarata sijaitsee 
muutaman kilometrin 
päässä Järvelän keskus-
tasta. Käytössämme on 
sekä perinneaseita että 
nykyaikaisempia aseita.

Lauantaina heinäkuun 
30. päivänä vietetään 
Ilomantsin taistelujen 
67-vuotismuistotilaisuut-
ta Taistelijain Talossa 
Hattuvaarassa. Samassa 
yhteydessä vihitään Jo-
ensuun Eskadroonan uu-
si lippu.

Kilta on myös mukana 
Lahti tattoo -tapahtumas-
sa tiistaina 2.päivä elo-
kuuta Lahden torilla yh-
dessä Puolustusvoimien 
Varusmiesoittokunnan 
kanssa.

Kesän päätapahtuma on 
elokuun lopulla eli perjan-
taina 26. päivä, jolloin vie-

Ratsumieskilta ja Lahden Eskadroona

Vuoden kiltalainen Tuija Helminen vierellään Ratsumieskillan kunniapuheen-
johtaja, sotakamreeri Mikko Selin.

tetään Hennalan kasarmi-
alueen 100-vuotisjuhlia ja 
Ratsuväen perinnepäivää.

Teksti ja kuvat: 
Matti Hilska
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Päijät-Häme on saanut 
uuden sotilasjohtajan-
sa vuoden vaihteessa. 
Oman rykmenttimme, 
Hämeen Rykmentin ja 
Lahden Varuskunnan 
uusi komentaja eversti 
Mikko Myllykangas on 
ottanut vastuualueensa 
haltuun ja tullut jo tu-
tuksi erilaisten tapah-
tumien sekä tapaamis-
ten kautta. 

Myllykangas on syn-
tyjään Kankaanpäästä, 
aivan Niinisalossa si-
jaitsevan nykyisen Ty-
kistöprikaatin harjoi-
tusalueen vierestä. Va-
rusmiespalvelus koti-
varuskunnassa oli luon-
nollinen valinta. Isovel-
jen esimerkkiä seurasi 
nuorempi veli Markku. 
Vuodet ovat vierineet ja 
nyt ev Mikko Myllykan-
gas johtaa Lahden Va-
ruskuntaa ja ev Mark-
ku Myllykangas Tykis-
töprikaatia. Perheellä ei 
ole muuta mainittavaa 
sotilaallista perinnet-
tä. Ev Mikko Myllykan-
kaan ura on kiertänyt 

erilaisten esikuntien ja 
kansainvälisten tehtä-
vien kautta tänne Päi-
jät-Hämeeseen. Edel-
linen sijoitus oli Mate-
riaalilaitoksen Esikun-
nassa Tampereella, mi-
hin myös perhe, vai-
mo ja kaksi poikaa ovat 
asettuneet. Harrastuk-
sikseen hän mainitsee 
kuntoliikunnan ja kir-
jallisuuden. Erityisesti 
historia ja dekkarit ve-
tävät puoleensa vapaa-
aikana.

Eversti Myllykankaan 
aloittaessa Lahdessa on 
samaan aikaan Puolus-
tusvoimien komentaja 
kenraali Ari Puheloinen 
aloittanut Puolustus-
voimien uudelleenjär-
jestelyjen suunnittelun. 
Puolustusmenojen vuo-
sittain kohoavien esim. 
materiaali-, palkka- ja 
vuokrakustannusten ta-
kia on aloitettava tuntu-
vat säästötoimet. Ei ny-
kyinen, eikä tuleva hal-
litus ole luvannut toi-
mintaan lisää rahaa, 
päinvastoin halutaan 

säästää myös nykyisis-
tä puolustusmenois-
ta. Lahden Varuskunta 
on tullut esille yhtenä 
lakkautettavista varus-
kunnista. Tähän kysy-
mykseen ev Myllykan-
gas suhtautuu tyynesti. 
Varuskunnassa on pal-
jon erikoisosaamista ja 
vaadittava tuki-osa Hä-
meen Ratsujääkäripa-
taljoona. Edelleen va-
ruskunnalla on toimi-
vat tilat ja alueet. Osa 
tiloista on tosin histori-
allisia ja vaativat uudis-
tamista, mutta ev Myl-
lykankaan mukaan pe-
rinteen vaaliminen on 
tässäkin suhteessa tär-
keää. ”Toiminnallisia 
osia kuten Urheilukou-
lua, Sotilaslääketieteen 
Keskusta, Huoltokou-
lua tai Sotilasmusiik-
kikoulua ei voida lak-
kauttaa. Mikä säästö 
se olisi, jos varuskunta 
lakkautetaan ja toimi-
ta vain siirretään muu-
alle,” Myllykangas to-
teaa. Mainituissa val-
takunnallisissa uudel-

Harjoitusalueiden merkitys korostuu
leen järjestelyissä pu-
hutaan suurista linjois-
ta ja säästöistä. Toisaal-
ta kokonaisuus huomi-
oiden on muistettava, 
että varsinkin ”ruuhka-
suomessa”, varuskun-
tien harjoitusalueiden 
merkitys korostuu. Va-
ruskuntamme on meille 
tuttu ja luotettava toi-
mintakumppani. Koem-
me sen itsestään sel-
vyytenä. Valta osa päi-
jät-hämäläisistä nuo-
rista miehistä ja nai-
sista palvelee Hämeen 
Ratsujääkäripataljoo-
nassa vuosittain varus-
miespalveluksensa. Se 
on myös alueella suuri 
työnantaja. Varuskun-
nan yli 400:sta palkol-
lista moni kantaa ve-
ronsa yllättäen ympä-
ristökuntiin. Reilusti yli 
puolet asustaa Hollolas-
sa, Nastolassa, Orimat-
tilassa. Luulisi jokaisen 
työpaikan olevan vas-
taisuudessa kunnille ja 
etenkin niiden vastuu-
lisille päättäjille erittäin 
tärkeää.

Hyvät harjoitusalueet 
ovat komentajan mu-
kaan jokaisen tulevai-
suudessa toimivan va-
ruskunnan elinehto, 
toiminnan sydän. Myl-
lykangas toteaakin: ”On 
oltava mahdollisuus 
myös harjoitella riittä-
västi osaamista. Jostain 
syystä suomalainen so-
tilas haluaa ja on koulu-
tettava edelleen toimi-
maan taistelutilantees-
sa metsässä”. Harjoi-
tusalueiden käyttö tu-
lee tulevaisuudessa li-
sääntymään, näin ollen 
niitä tulee myös kehit-
tää kaukokatseisesti. 
Varuskunnan pää-asi-
alliset harjoitusalueet 
Hälvälässä, Padasjoel-
la ja Vesivehmaalla ovat 
vastaisuudessakin va-
ruskunnan toiminnan 
elinehto.

Lähitulevaisuudesta 
Myllykangas mustut-
taa tulevista juhlista. 
Yhdistetty suuri juh-
lapäivä on 26.8. Täl-
löin Hennalassa juh-
listetaan Lahden Va-

ruskunnan 100-vuotis-
ta historiaa, Hämeen 
Rykmentin 25-vuotis-
ta historiaa ja silloin 
palveluksessa olevi-
en varusmiesten Vala-
päivää. Meidän reser-
viläisten toiminnasta 
komentaja on hyvin in-
formoitu jo etukäteen 
ja on mielissään aktii-
visuudestamme. Yh-
teistoiminta hyvin toi-
mivan MPK:n kautta ja 
muutenkin tulee jatku-
maan. Nykyisten ja tu-
levien säästöpaineiden 
takia toiminnan tuki 
tuskin tulee lisäänty-
mään, mutta nykyinen 
toiminta pyritään säi-
lyttämään. Erityises-
ti ev Myllykangas huo-
mioi Päijät-Hämeen 
Aluetoimiston otta-
neen reservin johtoon-
sa ja onnistunut sitä 
kauttaan myös palve-
lemaan sitä. Komen-
taja vieraili ja piti esi-
telmän Reservipiirim-
me kevätkokouksessa 
24.3. Orimattilassa.
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Teksti ja kuvat: Kaptee-
ni Ari Pakarinen, alueup-
seeri

Vapaaehtoisen maan-
puolustuksen alueelliset 
neuvottelukunnat perus-
tettiin vuonna 2008 val-
takunnallisen neuvotte-
lukunnan tuntosarviksi 
valtakunnan eri alueille. 
Länsi-Suomen alueel-
linen neuvottelukunta 
kokoontuu keskimäärin 
kaksi kertaa vuodessa ja 
on toiminut ennen kaik-
kea viranomaisten ja jär-
jestöjen tiedonvälityk-
sen foorumina. Neuvot-
telukunta voi olla myös 
aloitteellinen kehittäjä ja 
osallistujien kokoaja va-
paaehtoisessa maanpuo-
lustuksessa. Neuvotte-
lukunnalla on tavoittee-
na vuonna 2011 kehit-
tää toimintatapamallia, 
jolla se voisi koordinoida 
osallistujien yhteisiä toi-
minnallisia harjoituksia 
Länsi-Suomen alueella.

Neuvottelukunnassa 
kattava edustus 
järjestöistä ja 
viranomaisista

Valtioneuvoston asetta-
ma vapaaehtoisen maan-
puolustuksen valtakun-
nallinen neuvottelukun-
ta päätti asettaa toimi-
kaudekseen sotilaslääni-

en yhteyteen alueellisia 
neuvottelukuntia. Neu-
vottelukuntien on edus-
kuntavaalikausi ja se 
kestää vuoden 2011 lop-
puun.

Alueellisen neuvotte-
lukunnan tehtävänä on 
toimia toimialueellaan 
eri tahoja yhdistävänä 
aloitteellisena asiantun-
tija-, yhteistyö- ja vuoro-
vaikutuselimenä. Länsi-
Suomen Sotilaslääni ni-
mesi alueellisen neuvot-
telukunnan valtion alue-
hallinnon ja alueellaan 
toimivien järjestöjen ja 
yhteisöjen esitysten mu-
kaan. Neuvottelukunnan 
puheenjohtajana toimii 
Lounais-Suomen alue-
hallintoviraston ylijoh-
taja Rauno Saari. Viran-
omaisedustus neuvot-
telukunnassa on poliisi-
hallinnosta, pelastuksen 
ja varautumisen toimi-
alalta, Rajavartiolaitok-
sesta ja puolustusvoi-
mista. Järjestöjen edus-
tus on kattava aina Suo-
men Punaisesta Ristis-
tä Maapuolustuskiltoihin 
ja reserviläisjärjestöis-
tä naisten vapaaehtoi-
sen maanpuolustustyön 
organisaatioihin. Län-
si-Suomen alueellisessa 
neuvottelukunnassa on 
edustus myös ruotsin-
kielisistä reserviläisistä.

Kanta-Hämeestä on 

vahva edustus neuvotte-
lukunnassa. Satu Rajala 
edustaa Maanpuolustus-
naisten liittoa ja Heikki 
Ali-Huokuna Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistys-
tä neuvottelukunnan var-
sinaisina jäseninä. Marko 
Patrakka istuu neuvotte-
lukunnassa Maanpuolus-
tuskiltojen Liiton edus-
tajana ja Juha Tarnanen 
Reserviupseeriliiton va-
rajäsenenä. Molemmilla 
henkilöillä on pitkä ko-
kemus MPK:n ja reser-
viläistoiminnasta, joten 
Päijät-Hämeen ääni kuu-
luu ja vaikuttavuus Län-
si-Suomen neuvottelu-
kunnassa on suuri. 

Neuvottelukunta 
vaihtaa tietoa ja 
perehtyy eri osa-
alueisiin
Neuvottelukunta on ku-
luvana vuonna pitänyt 
kaksi kokousta. Ensim-
mäisen kokouksen yhte-
ydessä tutustuttiin Sata-
kunnassa MPK:n maan-
puolustuspiirin toimin-
taan, koulutustarjontaan 
ja osallistumisen volyy-
meihin. Kokous joutui 
myös täydentämään or-
ganisaatiotaan henki-
löiden osalta, koska ko-
koonpanossa huomioi-
tiin muutokset poliisi-
hallinnossa sekä alue-

hallintovirastojen pe-
rustaminen.

Syyskokouksen yh-
teydessä marraskuus-
sa neuvottelukunta vie-
raili Porin Prikaatissa 
ja tutustui joukko-osas-
ton ja sen yhteydes-
sä toimivan Sarakunnan 
Aluetoimiston vapaaeh-
toisen maanpuolustuk-
sen suunnittelu- ja tu-
kitoimintoihin. Vierai-
lun yhtenä tarkoitukse-
na oli havainnollistaa si-
tä, kuinka paljon ja mil-
lä tavalla vapaaehtoisel-
le maanpuolustukselle 
annettava tuki näkyy ja 
työllistää prikaatia. 

Tavoitteena 
yhteistyötä myös 
toiminnan tasolla
Neuvottelukunta on 
aloittanut suunnittelun 
ja rakentaa vuoden 2011 
kevättalven aikana toi-
mintamallia, jolla Länsi-
Suomen alueella voitai-
siin neuvottelukunnan 
koordinoimana toteuttaa 
viranomaisia ja järjestö-
jä palveleva yhteistoi-
mintaharjoitus. Edelly-
tykset yhteistyölle ovat 
juuri sen vuoksi, että 
edustus eri sektoreista 
neuvottelukunnassa on 
vahva. Viranomaisten ja 

vapaaehtoisten vastape-
lurit ja kumppanit ovat 
edustettuina.

Syksyllä 2011 neuvot-
telukunta vierailee ja 
tutustuu Naisten valmi-
usliiton toimintaan Nas-
ta-harjoitus ULAPASSA 
Kirkkonummella. Vie-
railun eräänä harjoituk-
sena on tehdä havain-
toja ja hakea kokemuk-
sia suuren ja useita osa-
alueita käsittävän har-
joituksen johtamises-
ta. Naisten Valmiusliit-
toa neuvottelukunnassa 
edustaa marjo Tuoma-
ranta Turusta.

Neuvottelukunta keskusteleva foorumi
Vapaaehtoinen maanpuolustus koskettaa viranomaisia ja järjestöjä

Marsalkka Mannerheimin kuoleman muistopäivä
Tammikuun 28 päivä-

nä päivä oli erittäin kau-
nis sekä muutama aste 
pakkasta kun saavuim-
me Marskin patsaalle klo 
11.55. Paikalle oli saapu-
nut veteraanijärjestöistä 
Eero Lehtonen sekä Su-
lo Leivo, puolustusvoi-
mien edustaja oli evers-
tiluutnantti Juho Raulo. 
Reservipiirin edustajia 
oli paikalla puheenjohta-
ja Marko Patrakka sekä 
piirin kunniapuheenjoh-
taja Risto Vuorisalo. Li-
säksi paikalle saapui kut-
susta myös Maanpuolus-
tusnaisten piirin puheen-
johtaja Sirkka Yli-Savola, 
Orimattilan maanpuolus-
tusnaisten edustaja Maa-
rit Autio, Juhani Vilo vai-
moineen, Ratsumieskil-
lan puheenjohtaja Juk-
ka Elomaa sekä varapu-
heenjohtaja Pekka Tiili-
kainen.

Edustus oli tänä vuon-
na erittäin runsas ja sii-
tä suuret kiitokset kai-
kille läsnäolijoille. Sep-
peleen laskun suoritti-
vat patsaalle piirin pu-
heenjohtaja sekä kun-
niapuheenjohtaja. Sep-
pele oli aamulla haet-

tu Aaltosen puutarhasta 
jonka he olivat hienosti 
tehneet. Seppeleen las-
kun jälkeen lähdimme 
nauttimaan kuumat kah-
vit ja teet. Pöytäpuheis-
sa olimme kaikki yhtä 
mieltä, että vaikka tilai-
suus on lyhyt, niin se on 

erittäin tärkeä tapahtu-
ma piirissä. 

Vielä kerran kaikille 
suuri kiitos kun tulitte 
paikalle ja teitte tapahtu-
masta juhlavan. 

Marko Patrakka

Neuvottelukunta perehtyi Porin Prikaatissa joukko-osaston maanpuolustustyön 
tukitoimiin.
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Sotiemme Veteraaneja 
on elossa yhä 50 000. Val-
taosa veteraaneista asuu 
yhä omassa kodissaan 88 
vuoden keski-iästä huoli-
matta.

Ylipuolella veteraa-
neista kuukausitulot 
ovat enintään 1 000 eu-
roa. Korkea ikä tuo tul-
leessaan tarpeita, joiden 
hankkimiseen pienet tu-
lot eivät riitä. 

Sotiemme Veteraanit 
–keräyksellä tuetaan ve-
teraanien, puolisoiden 
ja leskien kotona sel-
viytymistä. Keräystuot-
toa käytetään kodin pie-
niin remontointeihin, lää-
kekulujen omavastuu-
osuuksiin, apuvälineisiin 
kuten silmälaseihin, se-
kä virkistystoimintaan ja 
kuntoutukseen. 

Osallistumalla keräyk-
seen autat oman alueesi 

Sotiemme Veteraanit tarvitsevat yhä 
apuamme selviytyäkseen arjesta kotonaan

veteraaneja selviytymään 
arjesta kotonaan mahdol-
lisimman pitkään.

Me reserviläiset ja 
Lahden Varuskunta osal-
listumme keräykseen tä-
nä vuonna erityisen voi-
makkaasti. Reserviläisiä 
tarvitaan kuljettamaan 
kunkeräyksen suoritta-
vat Hämeen Ratsujääkä-
ripataljoonan Aliupseeri-
koulun, Kuljetuseskad-
roonan ja Esikuntaes-
kadroonan sekä Sotilas-
musiikkikoulun ja Urhei-
lukoulun varusmiehet. 
Rykmentin lisäksi kerä-
ykseen osallistuvat Soti-
laslääketieteen Keskuk-
sen Lääkintäkoulun ali-
upseerikurssin oppilaat. 
Rykmentin keräyspääl-
likkönä toimii yliluut-
nantti Olli-Pekka Pelto-
la. Sinun panostasi tarvi-
taan nyt!

Kärkölä ja 
Hämeenkoski 
Keräys suoritetaan tiis-
taina 19.4. Kerääjinä toi-
mivat Hämeen Ratsujää-
käripataljoonan Esikun-
taeskadroonasta muo-
dostettavat kaksi varus-
miesosastoa (yht 43 va-
rusmiestä). 

Kärkölän osasto 
(35vm) Järvelän Nes-
teelle, ilmoittautumiset 
Heikki Nikkinen ( 040-
8255199)

Hämeenkosken osasto 
(8vm) Koskikartanoon, 
ilmoittautumiset Tapani 
Brofeld ( 440-512512)

Lähtö varuskunnasta 
klo 16.30

Padasjoki, Sysmä ja 
Hartola
Padasjoella kerätään 18.4 
maanantaina. Sysmäs-
sä ja Hartolassa kerä-
tään 19.4 tiistaina. Kerä-
ysosastot muodostetaan 
Hämeen Ratsujääkäripa-
taljoonan Kuljetuseskad-
roonan varusmiehistä.

Padasjoelle 40 varus-
miestä, ilmoittautumiset 
Padasjoen paloasemalla 
klo 17.30 Hannu Tukial-

 

 

 

 

 

le (050-4620735)
Sysmään 30 varus-

miestä, ilmoittautumi-
set Säästöpankin pihalla 
klo 17.30 Pauli Sinisalol-
le (0400-933963 )

Hartolaan 17 varus-
miestä, ilmoittautumiset 
Hartolan seurakuntata-
lolla 18.00 Pertti Mäki-
selle  (0400-355704 )

Lähtö varuskunnasta 
kello 16.30.

Heinola 
Heinolassa kerätään tiis-
taina 26.4. ja tiistaina 
3.5. Osastot muodoste-
taan urheilukoulun 1. ja 
2. tiedustelukomppanian 
varusmiehistä.

26.4. osaston koko-
naisvahvuus on 50 va-
rusmiestä. 

3.5. osaston kokonais-
vahvuus on 30 varus-
miestä. 

I l m o i t t a u t u m i n e n 
Heinolan jäähallilla klo 
17.00 Seppo Sormusel-
le(050-5623248) 

Lahti ja Hollola 
Lahdessa ja Hollolassa 
keräys suoritetaan kak-
sipäiväisenä 27. ja 28.4. 

APUA! APUA! HÄTÄENSIAPUA
Helmikuun 19. päivänä 
MPK luokassa Henna-
lassa oli lämmin tunnel-
ma vaikka ulkona pauk-
kui lähes 30 asteen pak-
kanen. Kymmenkun-
ta MPK:n kouluttajaa 
ja Maanpuolustusnais-
ta kokoontuivat kertaa-
maan ensiaputaitoja. Al-
kajaisiksi todettiin että 
jokainen on joutunut ti-
lanteeseen jossa ensi-
apua on tarvittu. Kaik-
ki olivat hyvin motivoi-
tuneita kertaamaan ja 
taas kertaamaan jo opit-
tuja asioita. Totesim-
me että vain harjoitte-
lemalla saamme autta-
miskynnystä matalam-
malle. Harjoitus tekee 
mestarin!

Tuhdin teoriapake-
tin jälkeen harjoiteltiin 
elvytystä, kylkiasen-
toon kääntämistä ja en-
sisiteen laittoa veren-
vuototilanteissa. Elvy-
tys aikuiselle suoritet-  

tiin 2006 pävitetyn pro-
tokollan mukaan paine-
lu- ja puhalluselvytyk-
senä 30:2. Eli painetaan 
rintakehän keskeltä 30 
kertaa ja sitten puhal-
letaan 2 kertaa. Kurssi-
laiset suorittivat harjoi-
tuksen pareittain siten 
että 2 min ajan toinen 
painoi ja toinen puhalsi 

ja sitten vaihdettiin teh-
täviä. Hiki tuli ”raavail-
le” miehillekin. Todet-
tiin yhteen ääneen että 
elvyttäminen on rank-
kaa hommaa. Kannattaa 
treenata Anne-nukella. 

MuKen maukkaan lou-
naan jälkeen katsoim-
me opetus-dvd aiheesta 
ja jatkoimme harjoittei-

den parissa. Kylkiasen-
to ja tajuttoman ensi-
apu sujui jo mallikkaas-
ti. Muistettiin tarkistaa 
ne ilmatietikin ja että 
hengittikö potilas…ai-
ka tärkeä juttu! Ensisi-
teen laitto käsiin ja jal-
koihin oli helppoa kun 
vaan muistaa pysyä itse 
rauhallisena.

Onnettomuudet ja ta-
paturmat sattuvat aina 
silloin kun niitä vähiten 
odottaa, kotona, työpai-
kalla, liikenteessä, missä 
vaan. Kaikki kurssilaiset 
halusivat lisää ensiapu-
kursseja ja niitä on lu-
vassa jo tulevana syksy-
nä. Kannattaa tarkkailla 
MPK:n kurssitarjontaa.

Kouluttajina toimi-
vat sairaanhoitaja Jen-
ni Karjalainen ja SPR:n 
ensiapupäivystäjä Sirk-
ka Yli-Savola joka oli 
myös kurssin johtajana.

Teksti ja kuvat : 
Sirkka Yli-Savola

HÄMRJP ja SOTLK ali-
upseerikurssien alettua 
siten, että Lahden osas-
tossa on noin 180 varus-
miestä ja Hollolan osas-
tossa noin 35 varus-
miestä. 

Lahdessa varusmies-
ten kuljettajien saavut-
tava klo 17.00-17.30 
mennessä Muonitus-
keskuksen parkkipaikal-
le. Keräys päättyy klo 
21.00. Rahanlaskijoiden 
saavuttava klo 20.00 
Muonituskeskukseen. 
Ilmoittautumiset Risto 
Vuorisalo  044-5354094, 
Atte Sarilo 0400-353055 
ja Raimo Tykkyläinen 
040-8333877

Hollolan keräys uima-
hallilla 17.30 moittautu-
minen Jukka Torstilalle 
(0400-496595).

Asikkala, Nastola, 
Orimattila 
Asikkalassa ja Nastolassa 
keräys suoritetaan 2.5. 

Orimattilassa 3.5. Ke-
rääjinä toimivat Sotilas-
musiikkikoulun Varus-
miessoittokunnan varus-
miehet. 

Ilmoittautuminen  klo 
17.00 ArtoTapiomaa 
(040-5307069), Asikka-
la Heikki Vahto (0500-
359187), Nastola Olavi 
Virtanen (0400-738997)

Elvyttäjinä Lassi Pakkanen ja 
Heimo Lahtinen

Ensisidesulkeisissa Jenni 
Karjalainen ja Jaana Kettunen
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Esittelyssä on Asepis-
te oy Launeelta,  jon-
ka omistajana toimii 
Roope Juhonen. Juho-
nen on tuttu Päijät-Hä-
meen reserviläisille pit-
kän linjan reserviläis-
toiminnasta. Roope sai 
ylennyksen 6.12.2010 
reservin ylivääpeliksi. 
Juhonen on harrasta-
nut ammuntaa vuodesta 
1980 ja näin ollen ase-
kaupan perustaminen 
oli vain ajan kysymys.

ASEPISTE
 Asepiste avattiin 

2005 kesällä Launeel-
la. Asepiste on erikois-
tunut metsästykseen 
sekä tietysti ammun-
nanharrastajien eri tar-
peisiin. Asepisteessä 
on todella laaja edustus 
eri merkeissä, ja mikä 
on asiakkaille on myös 
hyvä, niin jos tavaraa 
ei ole hyllyssä niin si-
tä hommataan liikkee-
seen. Liikkeen tuottei-
siin kuuluu aseet, kiika-

rit, patruunat, jälleenla-
taus komponentit, tau-
lut, puhdistus välineet 
sekä erittäin laaja vali-
koima metsästysvaat-
teita sekä muita teks-
tiilejä.  

Reservipiiri haluaa 
kiittää tässä Asepistet-
tä pitkästä yhteistyöstä 
jota on tehty jo 5 vuot-
ta. Asepiste on ollut 
suuri tukija reservipii-
rille näinä vuosina.

Asepiste tarjoaa re-
serviläisille ennen am-
pumakauden alkua pat-
ruunatarjouksia kali-
berissa 7,62x39 sekä 

223 rem. Niin sanotus-
sa rynkynpatruunassa 
pitää olla nopea, kos-
ka 31.3 mennessä pi-
tää olla tiedossa pat-
ruunamäärät joita ko-
timaiset tehtaat teke-
vät tällä vuodelle. Tä-
män jälkeen patruunoi-
ta ei tehdä tänä vuonna 
ja niiden saanti voi olla 
vaikeaa. Nyt patruunoi-
ta tilaamaan Asepistee-
seen. Rynkynpatruunan 
hinta on 190e/250kpl 
(kotimainen). Tilaukset 
ovat sitovia.

Jo 52:n kerran juhlistet-
tiin Lahdessa kansakun-
tamme olemassaolon va-
kiinnuttaneen taistelun 
vuosipäivää. Näin va-
kuuttavat nykyään his-
torian tutkijat ja juhlapu-
heessaan myös rehtori 
Matti Kuukka Ristinkir-
kon juhlassa. Talvisota, 
sota minkä Stalinin mu-
kaan piti olla ohi paris-
sa viikossa, mitä ei vie-
läkään huomioida Pie-
tarin tykistömuseossa, 
sota mikä ei Neuvosto-
liiton mukaan ollut mi-
kään sota vaan ” rajaka-
hakka” ja avunanto Suo-
men demokraattiselle 
Otto-Ville Kuusisen hal-
litukselle. Sodan aloitta-
minen oli Suomen kan-
salle suuri vääryys ja 
Neuvostoliiton historial-
linen virhearviointi. Jat-
kosotaan ajautuminen oli 
silloisessa ajassa ja tilan-
teessa meille mielissäm-
me hyvityssota, seuraus 
Talvisodan vääryydestä.

Talvisodan päättymisen muistopäivän juhla Lahdessa 13.3. 

Silloin 30.11.1939 em-
me olleet valmiit vas-
taanottamaan vihollisen 
hyökkäystä. Meillä oli 
tahtoa rakentaa ja suoja-
ta nuorta itsenäistä maa-
tamme, mutta ei asei-
ta hyökkääjän torjumi-
seen. Se näkyy kaatunei-
den muistokivinä edel-
leen sankarihautausmail-
la, jokaisen maamme pi-
täjän kirkon yhteydessä. 
Niin tänäkin vuonna juh-
lan yhteydessä lähetet-
tiin seppel’partiot muis-
tamaan sodan uhreja eri 
muistomerkeille. Talvi-
sodan päättymisen muis-
tojuhlaa on ajan saatossa 
juhlittu Lahdessa eri pai-
koissa, Lahden Yhteis-
koulun pihalla, torilla ja 
Marskin patsaalla. Tänä 
vuonna juhla järjestettiin 
Lahden Torilla ja edel-
leen perinteen mukaan 
Ristin kirkossa. Kaikki-
aan yli 300 päijät-hämä-
läistä juhlisti ja näin vaa-
li esi-isiemme ja äitiem-

me ponnistusta nykyisen 
vapautemme puolesta. 
Maatamme ei valloitet-
tu sodan aikana, eikä sen 
jälkeen, niin kuin Baltian-
maita ja monia Neuvos-
toliiton muita silloin itse-
näisiä ympärysvaltioita.

Prikaatikenraali 
evp Hannu Luotola 
paraatipuhe 
Lahden torilla 
13.3.2011

Marsalkka Mannerhei-
min 14.3.1940 päivätty 
Ylipäällikön päiväkäsky 
n:o 34 alkoi:

”Suomen kunniakkaan 
armeijan sotilaat! Rau-
ha on solmittu maam-
me ja Neuvosto-Venäjän 
välillä, ankara rauha, jo-
ka on Neuvosto-Venäjäl-
le luovuttanut melkeinpä 
jokaisen taistelukentän, 
millä te olette vuodat-
taneet vertanne kaiken 
sen puolesta, mitä me pi-
dämme kalliina ja pyhänä. 
Te ette ole tahtoneet so-
taa, te rakastitte rauhaa, 
työtä ja kehitystä, mutta 
teidät pakotettiin taiste-
luun, jossa olette tehneet 
suurtöitä, tekoja, jotka 
vuosisatoja tulevat lois-
tamaan historian lehdil-
lä. Yli 15.000 teistä, jotka 
lähditte kentälle, ei enää 
näe kotejansa, ja kuinka 
monet ovatkaan ainiaaksi 
menettäneet työkykyn-
sä. Mutta te olette myös 
jakaneet kovia iskuja, ja 
kun nyt parisataatuhatta 
vihollistamme lepää han-
gessa ja tuijottaa särky-
nein katsein tähtitaivaal-
lemme, ei syy ole teidän. 
Te ette heitä vihanneet 
ja tahtoneet heille pahaa, 
vaan seurasitte sodan an-
karaa lakia, tappaa tai 
kuolla itse. Sotilaat! Olen 

taistellut monilla tanteril-
la, mutta en vielä nähnyt 
vertaisianne sotureita.” 

Päiväkäsky päättyi:
”Kohtalomme on ko-

va, kun olemme pako-
tetut jättämään vieraal-
le rodulle, jolla on toi-
nen maailmankatsomus 
ja toiset siveelliset ar-
vot, maan, jota vuosisato-
ja hiellä ja vaivalla olem-
me viljelleet. Mutta mei-
dän on otettava kovat ot-
teet voidaksemme siel-
lä, mitä meillä on jäljel-
lä, valmistaa kodin niille, 
jotka ovat tulleet kodit-
tomiksi, ja paremmat toi-
meentulomahdollisuudet 
kaikille, ja meidän tulee 
olla kuten ennenkin val-
miina puolustamaan pie-
nempää isänmaatamme 
samalla päättäväisyydel-
lä ja samoin kovin ottein, 
millä olemme puolusta-
neet jakamatonta isän-
maatamme.

Meillä on ylpeä tietoi-
suus siitä, että meillä on 
historiallinen tehtävä, 
jonka me edelleen täy-
tämme; länsimaisen sivis-
tyksen suojaaminen, joka 
vuosisatoja on ollut mei-
dän perintömme, mutta 
me tiedämme myös, että 
olemme viimeistä penniä 

myöten maksaneet ve-
lan, mikä meillä siitä län-
teen on ollut.”

Suomalaisilla oli tuol-
loin takanaan 105 kun-
nian päivää, jotka takasi-
vat Suomelle jatkon itse-
näisenä valtiona ja yhte-
näisenä kansana. Syntyi 
suomalaisen puolustuk-
sen sankaritarina. Talvi-
sota onkin ainutlaatui-
nen tapahtuma maailman 
historiassa. Se tunnetaan 
kaikkialla kansallisvalti-
on, itsenäisyyden ja va-
pauden symbolina. - Suo-
malaisten tulee ylpeinä 
vaalia jatkossakin Talvi-
sodan myyttiä!

Isänmaamme koette-
lemukset eivät päätty-
neet Talvisotaan. Mosko-
van pakkorauhan jälkeen 
Suomella oli edessään 
valtavat haasteet siirto-
väen asuttamisen lisäksi 
väestön työllistämisessä 
ja yhteiskunnan saatta-
misessa rauhan kannalle. 
Seurasi toimelias, mutta 
epävarmuuden täyttämä 
runsas vuosi. Maailman-
palon osana Suomi jou-
tui uudelleen sotaan, jon-
ka lopputulos epäoikeu-
denmukaisine rauhaneh-
toineen ratkaisi maamme 
tulevaisuuden. 

Pienen maan itsenäi-
syys ei ole itsestään sel-
vää, kuten voimme joka 
päivä maailman tapahtu-
mia seuratessamme to-
deta. Itsenäisyytemme 
eikä nykyisyytemme ole 
lahjaksi saatua. Se on 
mittaamattomien uhra-
usten tulos. Suomen on 
siis syytä huolehtia edel-
leen maanpuolustukses-
taan. Talvisodan jälkeis-
ten raskaiden rauhaneh-
tojen jälkeen oli tärke-
ää katsoa tulevaisuuteen 
ja ryhtyä toimiin. Tä-
hän Suomen kansa tuol-
loin kykeni. - Samoin so-
tiemme veteraanien jäl-
keiseen tulevaisuuteen 
on tärkeä katsoa. Men-
neisyyttä tulee arvostaa 
ja kunnioittaa, mutta tu-
levaisuuden rakentami-
nen nuorille sukupolvil-
le on ensisijainen tehtä-
vä. Nykyisten sukupolvi-
en tuleekin kiittää Talvi-
sodan veteraanejamme 
Isänmaamme vapaudesta 
ja itsenäisyydestä. Tulee 
huolehtia heidän perin-
nöstään! Tähän ovatkin 
sitoutuneet maanpuolus-
tusjärjestömme.

Me jälkipolvet teemme 
sotiemme veteraaneille 
kunniaa.

Roope Juhonen 

Kuvat Merja Hämäläinen
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Liki 170 reserviläistä 
osallistui tammikuun lo-
pulla Hollolan Hälväläs-
sä MPK:n ja Hämeen 
Rykmentin yhteistyössä 
järjestämään ampuma-
päivään. Tapahtuma oli 
jo viides ja osoitti har-
joituksen johtajan, yli-
luutnantti Tommi Ten-
hun mukaan jälleen tar-
peellisuutensa.Toiset re-
serviläiset saivat lisä-
kokemusta ampumises-
ta ja toiset taas johtami-
sesta. Lauantaina Hälvä-
lässä huhkinut porukka 
kävi läpia neljä rastia ja 
työvälineina olivat tark-
kuuskiväärit, kevyet ko-
nekiväärit ja rynnäkkö-
kiväärit. Viimeksimaini-
tuilla ammuttiin perin-
teinen 150 metrin ma-
kuu- sekä ns. sovellettu-
ammunta.

Ammuntapäivä toteu-
tettiin varustautumat-
tomana eli malli "cajan-
derissa". Pakkasta oli 
vain pari astetta, joten 
kotikaapeista kaapatuil-
la varusteilla pärjättiin 
kommenteista päätel-
len hyvin. Joukon" kurk-
kusalaattipisoisuus" oli 
sen verran alhainen, et-
tä enemmistö porukas-
ta oli muita kuin reser-
viläisaktivistien kovin 
ydintä. Kutsu tilaisuu-
teen oli käynyt myös 
eräille viranomaisyh-
teistyökumppaneille ja 
mukana oli myös edus-
tajia pelastus- ja poliisi-
viranomaisia.

Reserviläisillä taas onnistunut ampumapäivä
Harjoitusjoukossa oli 

myös ryhmä, joita yh-
disti mm. RT-veljeys. 
Joukkoon kuului lahte-
lainen toimitusjohta-
ja Jari Salonen. - Tän-
ne pitää päästä uudem-
man kerran, oli koke-
neen kunnalispoliitin-
kon kommentti.

Ampumapäivä toteu-
tettiin pääosin reservi-
läisvoimin. Esimerkik-
ksi kaikki ammunnan-
johtajat olivat reservi-
läisiä. Kantahenkilö-
kuntaa oli mukana nel-
jä, mutta vastaisuudessa 
vähemmän. Tähän Ten-
hun mukaan pyritään. 
Reserviläisen pääsy am-
munnanjohtajaksi on pa-
rin vuoden projekti. Tar-
jokkaalla tulee olla taus-
tat kunnossa, riittävät 
tiedot ammunnasta sekä 
tietysti aseista ja kyky 
saada asiansa ja opetuk-
sensa kuulijoillle selväk-
si.Ammunnanjohtajalla 
tulee olla myös psyko-
logista silmää ja enne-
kaikkea vastuullisuutta. 
Tehtävään kuuluu myös 
harjoittelua jo oikeudet 
saaneen ammuntojen 
johtajan alaisuudessa.
Lopullinen testi on vii-
kon mittainen koulutus 
Maasotakoulussa Lap-
peenrannsssa, mikä on 
läpäistävä hyvksytyin 
arvosanoin.

Päijäthämäläisillä on 
ko. kurssilla neljä paik-
kaa, mutta enemälle-
kin olisi Tenhun mu-

kaan tarvetta. - Olem-
mekin anoneet isompaa 
kiintiötä.Meillä on sopi-
via koulutettavia ja suu-
remmalle joukolle oli-
si käyttöä. Samojen am-
pumakouluttajein ei tar-
vitsisi aina olla mukana 
ja he pääsisivät itsekin 
joskus ampumaan.

Teksti ja kuva: 
Matti Hilska
Päijät-Hämeen 
KOTU-yksikkö

Perinteisten ja sinällään 
arvokkaiden ns. virallis-
ten reserviläisliikunta-
muotojen lisäksi on mie-
lestäni korkea aika ko-
keilla uusia liikunnalli-
sia aktiviteetteja jäsenis-
tömme edelleen aktivoi-
miseksi.

Turun Reserviupsee-
rit ry on järjestänyt jo 
monia vuosia touko-
kuussa valtakunnallisen 
RES GOLF  –tapahtu-
man Harjattulassa, mut-
ta valitettavasti osal-
listujamäärä ei ole läh-
tenyt odotettuun kas-
vuun. Niinpä tuo tapah-
tuma onkin tullut aina-
kin entisessä muodos-
saan tiensä päähän. Näin 
siitä huolimatta, että gol-

RESERVILÄISLIIKUNTAAN UUSIA MUOTOJA
faavia jäseniä piiriemme 
yhdistysten jäseninä on 
varmaankin satoja.

Golf on liikuntamuoto-
na aliarvostettu ja se saa-
tetaan mieltää edelleen-
kin ns. hienomman väen 
touhuksi ja toisaalta sel-
laisten harrastukseksi, 
jotka eivät enää osu liik-
kuvaan palloon. Näistä 
väitteistä saamme luon-
nollisesti olla itse ku-
kin mitä mieltä tahansa, 
mutta runsaan 10 vuoden 
kokemuksella voin tode-
ta, että raikkaassa ulkoil-
massa ja kauniissa Suo-
men luonnossa vietetyt 
kymmenet pelikierrok-
set vuodessa á 8-10 km 
aiheuttavat ainakin mei-
käläisellä vyötärönseu-

dun selkeää kuihtumista 
aina pelikauden aikana. 
Kyseessä on myös har-
rastus, joka ei tunne ikä- 
tai sukupuolirajoja.       

Neljän kentän 
turnee kesällä 
2011 –alennetuin 
hinnoin

Moni golfaaja kiertää 
vuodesta toiseen pää-
osin yhtä ja samaa tut-
tua kotikenttää ja vierai-
lut muille lähialueen hie-
noille kentille jäävät har-
mittavan vähiin.   

Aurinko Golf Naanta-
lista, Kankaisten Golf-
puisto Maskusta, pitkä-
aikaisin yhteistyö-kump-

panimme Harjattula Golf 
sekä Archipelagia Golf 
Paraisilta ovat lupautu-
neet mukaan vieraspe-
laajien osalta alennetul-
la green fee -tasolla (30 
euroa/kerta) yhteistyö-
hön kesällä 2011 seuraa-
van alustavan sapluunan 
mukaan. 

Tarkoituksena on siis 
vierailla edellä mainituil-
la neljällä kentällä kul-
lakin yhtenä arki-iltana 
kuukaudessa. Starttiajat 
ajoittunevat ajalle noin 
klo 16.00-17.00 kunakin 
kertana ja pelipäivä on 
joku muu kuin ns. viik-
kokisapäivä. Tarkemmat 
tiedot ja päivät ilmoite-
taan sitten aikanaan kiin-
nostuksensa osoittaneil-

le. Neljännen osakilpai-
lun jälkeen vedetään tu-
lokset yhteen siten, et-
tä mukaan huomioidaan 
kolmen parhaan osakil-
pailun yhteistulos. Saa-
nemme varmaan järjes-
tettyä loppuhuipennuk-
seen vähintäänkin koh-
tuulliset – ainakin mieltä 
lämmittävät – palkinnot.

Jos olet piiriemme jon-
kin yhdistyksen golfaa-
va jäsen ja haluat olla 
mukana tässä turnauk-
sessa, niin pistä minul-
le tulemaan yhteystieto-
si (nimi, RU/RES -yhdis-
tys, golfseura, tasoitus, 
sähköposti ja kännykkä) 
mahdollisimman pian: 
juha.lehtonen@nordea.fi 

Tulen lähettämään sit-
ten myöhemmin kevääl-
lä halukkaille tarkemmat 
tiedot ja osallistumisoh-
jeet.

Turun Reserviupseeri-
en puolesta, 

Juha Lehtonen
050 584 0854
RUL Liittovaltuuston
jäsen                     

Rynnäkkökivääriam-
munnan tulokset:

1. vääp Asko Saukko  97
2. ylik Tuomo Jernvall  95
3. kers Aki Heinonen 94

Maakuntakomppani-
an palvelusammunnat 
pistoolilla:

1. vääp Marko Rekola
2. ylil Jouni Mäkinen
3. alik Jukka Saario

Sovellettu rynnäkkökivääriammunta käy siviilivetimissäkin.

Harjoituksen jälkeen maistui kahvi, RT-veljet Juha 
Kolu ja Jari Salonen pitkän pöydän ääressä.
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TapahtumanNimi TapahtumanAika

Strategiset kohteet III 01.04.2011-31.05.2011

Karttajärjestelmä 02.04.2011-02.04.2011

Voimankäyttökoulutus 2 PHMAAKK 02.04.2011-03.04.2011

MPK:n kouluttajien kalustoon tutustuminen 02.04.2011-02.04.2011

Naisten valmiusliiton johtajamiskoulutus 02.04.2011-03.04.2011

Maanpuolustusnaisten liiton sääntömaaräinen  

kevätliittokokous 02.04.2011-02.04.2011

Hygieniapassikurssi 05.04.2011-05.04.2011

Järjestyksenvalvojakoulutus 08.04.2011-17.04.2011

Viestikurssi 09.04.2011-09.04.2011

Suunnistuksen perusteet 09.04.2011-09.04.2011

Asekäsittely 13.04.2011-13.04.2011

Lihaskuntotesti 13.04.2011-13.04.2011

Protokolla kurssi 15.04.2011-15.04.2011

Esikuntatyöskentely I 15.04.2011-17.04.2011 

Vuosi 2011 toi Päijät-
Hämeeseen uuden yh-
distyksen. Nimi on 
Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen Päijät-
Hämeen  Koulutus- ja 
tukiyksikkö, kotoisas-
ti vaan KOTU-yksik-
kö. Yhdistys ei sinänsä 
ole uusi, ainoastaan ni-
mi vuoden vaihteen or-
ganisaatiouudistukses-
sa muuttui. Seuraam-
me yhdistyksenä ehkä 
tutumman Päijät-Hä-
meen Maanpuolustus-
piirin jalanjälkiä. 

Koulutus on yksik-
kömme  päätoiminto. 
Painopiste on reservi-
läisille kohdennetussa 
sotilaallisessa ja soti-
laallisia valmiuksia pal-
velevassa koulutukses-
sa. Naisilla, nuorilla, 
senioreilla ja erityis-
ryhmillä on tasaver-
taiset mahdollisuudet 
osallistua koulutus- ja 
tukiyksikön toimintaan 
kaikille avoimeen  va-
rautumis- ja turvalli-
suuskoulutukseen.

PÄIJÄT-HÄMEEN 

KOULUTUS- JA TUKIYKSIKKÖ VUONNA 2011

KOTU-yksikön  kou-
lutuksen suunnittelun 
painopistealueita ovat 
yksikön omista alueel-
lisista ja paikallisis-
ta lähtökohdista synty-
neiden tarpeiden huo-
mioon ottaminen se-
kä MPK:n velvoitteet. 
Vuoden 2011 suunni-
telma on rakentunut 
tilausten mukaisesti 
ja noudattelee vuoden 
2010 suunnitelmaa. 
Suurimmat harjoituk-
set; mm Kohteensuo-
jaamisharjoitus, liitty-
vät SA-joukkojen har-
joituksiin ja erityi-
sesti maakuntajoukon 
kouluttajavalmiuksiin. 
Harjoitukset toteute-
taan yhteistoiminnas-
sa Hämeen Rykmentin 
kanssa. 

Suuriin harjoituksiin 
on lisäksi keskitetty 
useita muita sotilaalli-
sia kursseja. Suurempi-
en harjoitusten valmis-
tavat harjoitukset to-
teutetaan HämR:n va-
paaehtoisina kertaus-

harjoituksina ja MPK:n 
kursseina. Kaikissa 
näissä harjoituksissa 
on pääpaino kouluttaja-
koulutuksella ja uusien 
kouluttajien rekrytoin-
titilaisuuksina.

Vuoden 2011 aika-
na saatujen kokemus-
ten perusteella pyrim-
me laajentamaan kai-
kille avointa varautu-
misen ja turvallisuuden 
(VARTU) koulutusta. 
Esimerkkinä mainitta-
koon vuonna 2011 to-
teuttavista koulutuk-
sista mm, Henkisen tu-
en kurssi 12.3.2011 ja 
Henkiijäämiskurssi 1 
25.-27.3.2011.

Päijät-Hämeen Kou-
lutus- ja tukiyksikkö 
haluaa tarjota jokaisel-
le jotakin. Käykää roh-
keasti nettisivuillam-
me (www.mpky.fi/pai-
jat-hame) tutkimassa 
kurssitarjontaamme. 
Mikäli sieltä ei vielä 
löydy juuri sinulle so-
pivaa kurssia tai kou-
lutustapahtumaa, anna 

meidänkin tietää siitä, 
voimme ehkä tulevil-
le vuosille suunnitella 
juuri sinulle tarpeellis-
ta koulutusta.

Maanpuolustus-
koulutusyhdistys
Aarne Kumpulainen
Päijät-Hämeen 
Koulutus- ja tukiyksikön
päällikkö

Tulevia 
tapahtumia

Esikuntatyös-
kentely I 

Päijät-Hämeen Koulu-
tus- ja tukiyksikkö to-
teuttaa Esikuntatyös-
kentely I kurssin 15.4 - 
17.4.2011 

Kurssi on ensimmäinen 
jakso yhteensä kolmen 
kurssin sarjassa. Kou-

lutuksen tavoitteena on 
saattaa kurssilaisten tie-
toon esikuntatyöskente-
lyyn liittyvät vaatimuk-
set sekä perehdyttää 
yleisellä tasolla osallis-
tujat esikunnan toimin-
tatapoihin. 

Kurssilaisten osalta 
kurssi alkaa lauantaina 
16.4 klo. 08.30 ilmoit-
tautumisella Lahden Va-
ruskunnan rak. 31:ssä 
ja päättyy sunnuntai-
na 17.4.2011 klo. 15.00 
mennessä.

Henkiinjäämis-
kurssi I 

25.3. – 27.3.2011 Lah-
den Varuskunnassa ja 
Hälvälän leirialueella. 

Kurssin jälkeen osallistu-
ja osaa selviytymisen ylei-
set perusteet sekä tuntee 
tärkeimmät perustaidot 
miten selviytyä suomalai-
sessa luonnossa. 

Kurssin sisältönä ovat 
selviytymisen perus-
asiat: 

- selviytymisen teoriaa 
(luennot), 
- majoittuminen, 
- tulien teko, 
- hätämerkit, 
- veden hankinta ja puh-
distaminen. 

Lisäksi käsitellään mo-
nia selviytymisen kan-
nalta olennaisia pikku-
asioita. 

Kurssimaksu 40 €, sisäl-
tää muonituksen. 

Tilaisuuden järjestää 
Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen (MPK) 
Päijät-Hämeen Koulu-
tus- ja tukiyksikkö 

Tervetuloa, ilmoit-
taudu sivuillamme.

TapahtumanNimi TapahtumanAika 

Soittokuntaharjoitus 16.04.2011-17.04.2011

Kesäyön marssin harjoittelu 16.04.2011-16.04.2011

Moottorityökone ja trukkikurssi 18.04.2011-19.04.2011

Prikaati 2005 huoltojärjestelmä ja  

sen käyttöperiaatteet 20.04.2011-20.04.2011

Jalkamarssi 23.04.2011-23.04.2011

Veteraanipäivä, 27.4 ja veteraanikeräys 27.04.2011-27.04.2011

Yhteysupseerit 30.04.2011-30.04.2011

Kesäyön marssin harjoittelu 30.04.2011-30.04.2011

Viranomaispäivä 01.05.2011-31.05.2011

Vip-West 01.05.2011-31.05.2011

Jalkapalloharjoitus 01.05.2011-31.05.2011

Ampumailta, PHMAAKK 05.05.2011-05.05.2011

Turvakurssi 06.05.2011-07.05.2011

Kesäyön marssin harjoittelu 07.05.2011-07.05.2011
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Katkelma lahtelaiskirjai-
lija Esko Heikkisen tule-
vasta esseekokoelmasta 
Rukajärven tieltä 
Ran  gooniin - Kohtaa-
misia, pohdintaa, 
pakinoita

(teoksen työnimi; ar-
vioitu ilmestyminen 
syksyllä 2011)

Edesmenneen enoni sota-
päiväkirjasta luen, että jat-
kosodan Rukajärven ko-
lonnat lähtivät Lieksasta 
aikaisin aamulla, viideltä 
viimeistään. Perillä Ruka-
järvellä ne olivat myöhään 
iltapäivällä, ellei ihmeitä 
sattunut. Usein sattui.

Kolonna järjestyi tavalli-
sesti Lieksan rautatiease-
man ja silloisen elokuvate-
atteri Kulman väliseen rin-
teeseen, nykyiselle Ase-
makadulle. Joskus saattu-
eet lähtivät rajavartioston 
alueelta Timitrasta.

Elokuva Rukajärven tie 
valmistui monenlaisten 
ennakko-odotusten saat-
telemana tammikuussa 
1999. Sain päähäni lähteä 
ensi-iltaan mainitun tien 
lähtöpäähän eli Lieksaan. 
Ajatuksena oli, että sun-
nuntain päivänäytöksen 
jälkeen lähden ajelemaan 
tuota tietä jälleen kerran ja 
kuulostelen miltä tuntuu.

Enovainaan sotapäiväkir-
ja herää elämään Lieksan 
kulttuurikeskuksen Brahe-
salin paukkeessa ja rätinäs-

Änäkäisen jäiset iirikset
sä. Kun filmin tapahtumat 
ehtivät Repolan valtausvai-
heeseen, seuraa mieleen-
painuva kohtaus, jossa tai-
tava kamera poimii etene-
vien taisteluosastojen kes-
keltä kolme lottaa. He tai-
valtavat liikuttavan näköisi-
ne kapsäkkeineen harmaa-
na vellovan sotilasmassan 
keskellä pelokkaina ja ym-
mällään. Taisteluvaihe on 
ohi, kylä palaa, väsyneitä 
sotilaita laahustaa ympä-
rillä, hevosten kärryt ko-
lisevat, autot jurnuttavat 
eteenpäin, on paljon kaatu-
neita ja haavoittuneita veri-
sissä siteissään.

Parituntinen esitys päät-
tyy sateen lotinaan ja Irina 
Björklundin raamatullisen 
ihaniin kasvoihin: alkavan 
aamun valo turvaan pääs-
seen naisen kasvoilla voi-
mistuu ja työntää syrjään 
pitkän yön synkän painajai-
sen; nainen palaa elämään. 

Pistäydyn kukkakaupas-
sa ja suuntaan Rukajärven 
tielle. Pakkasta on 27 astet-
ta, taivaanranta oranssia, 
jäinen tie sinisenharmaata 
terästä.

Elokuvan lottia en saa 
mielestäni hetkeksikään, 
en niin sitten millään: kol-
me nuorta naista etsimäs-
sä kanttiinilleen paikkaa 
savun, tulen ja tuhon kes-
kellä.

Hehän voisivat olla äi-
ti ja kaksi tätiäni! Ja sa-
maan aikaan kesällä 1941 

minä pötköttelen kuukau-
den ikäisenä kapalovau-
vana vasussani mummon 
hoivissa. Tietysti he voisi-
vat olla ketä muita urheita 
naisia tahansa 60 vuoden 
takaa. 

Ensimmäisen autokyy-
tini Nurmijärvelle, Kivi-
vaaraan ja rajalle muistan 
hyvin: oltiin menossa ky-
läilemään Valamajärven 
vartiolle; sen on täytynyt 
olla kevättä 1945. Kuor-
ma-auto – ettei vain ollut 
Susetti, Ford Sussex – ei 
päässyt jyrkimpiä mäkiä 
heti ylös. Kelirikko koet-
teli kehnoa tietä.

Rajamiehet löivät ka-
pulaa häkäpönttöön, toi-
set hyppivät lavalta työn-
tämään. Auto jurrasi ak-
seleita myöten ravassa, 
pikkupojasta se oli mie-
lenkiintoista. Mummo ke-
hotteli katsomaan tark-
kaan, miten rajapojat saa-
vat auton mäen päälle.

Heinäjoen motti jää 
Nurmijärven kylästä hie-
man pohjoiseen, mutta en 
aja sinne vaan itään. Isä, 
reservin vänrikki johti 
joukkuettaan talvisodas-
sa sillä suunnalla. Suoma-
laisten selustaan kiertä-
neen vihollispataljoonan 
täydellinen tuhoaminen 
Heinäjoella oli ollut raas-
tavin paikka. Yön pimey-
dessä tiheässä ryteikös-
sä isä oli hiihtänyt ryssän 
syliin. Sota pauhasi ympä-

rillä, haavoittuneet hevo-
set huusivat kauheaa kuo-
linhuutoaan, veri höyrysi 
viiltävään pakkasilmaan.

Asettaan eivät vastak-
kain törmänneet hiihtäjät 
ehtineet käyttää. Syntyi 
käsirysy, taistelu elämäs-
tä ja kuolemasta; sen oli 
oltava jompikumpi; toisen 
oli lähdettävä tästä maail-
masta. 

Joltisenkin ähinän jäl-
keen isä tappoi vastusta-
jansa puukolla – väärään 
maahan komennetun poi-
kaparan. Siitä jäi taisteli-
jalle elinikäinen trauma. 
Vain kerran hän tuli kuul-
teni maininneeksi kuin 
ohimennen, että hän sen-
tään tappeli omilla tanhu-
villa, kirjaimellisesti koti-
konnuillaan.

Pysähdyn Änäkäisen tal-
visotalinjan muistomerkil-
lä. Massiiviset panssaries-
teet jököttävät entisillä pai-
koillaan – mihinkäs ne siel-
tä. Jykevää kiviarmeijaa jat-
kuu tien molemmin puo-
lin silmänkantamattomiin. 
Rukajärven rintaman täy-
dennys- ja huoltokeskus 
toimi jatkosodan aikana täl-
lä alueella.

Asettelen siniset iirik-
seni lumelle kivipaaden 
viereen. Omieni muistok-
si ja kunniaksi ne tarkoi-
tan, mutta olkoot ne myös 
isän puukkoon menehty-
neelle venäläiselle. Kukat 
jäätyvät hankeen saman 
tien, vaan siinähän erot-
tuvat sinisinä pitempään. 
Joku toinenkin on jättänyt 

kukkasensa, jäiset valkoi-
set ruusut.

Pakkanen kiristyy, se 
voi kohota kolmeenkym-
meneen ja ylikin, näin on 
ennustettu. Kaunista on 
ja rauhallista, ei ristin sie-
lua missään, sydäntalven 
metsä liikkumaton.

Kiitollista mieltä ja sy-
vältä kouraisevia tuntoja 
koen niillä talvisodan lin-
joilla oranssisten honki-
en keskellä, auringon las-
kiessa, pakkasen paukah-

dellessa, omalla maape-
rällä hiljaisessa rauhassa.

Kun aika on, käännän 
auton nokan maalikyliä 
kohti. Nurmijärven savut 
nousevat pystyyn ja ku-
vastuvat harmaina, värei-
levinä patsaina kuparitai-
vasta vasten. Erästely Rä-
sänen Ky jää oikealle, Au-
nen baari näyttäisi olevan 
auki. Aune on kaukais-
ta sukua, Valamajärven 
Heikkis-heimoa. Poikke-
an kahville.

   

Mikan maallisen taival-
luksen maali tuli 04.03 
klo 21.45 Auttoisilla n. 
pari kilomteriä Padasjo-
elle päin. Mika oli len-
topa l lohar jo i tuks is -
ta tulossa ja sattui ole-
maan väärässä paikas-
sa väärään aikaan, kun 
elintarvikelastissa ole-
van rekan perävaunu al-
koi heittelehtiä väärälle 
kaistalle.

Lentopallo, kalastus, 
metsästys ja reserviläis-
toiminta kuului erittäin 
tärkeinä osina Mikan 
elämään. Kalastusmes-
tariksi opiskelleena hän 
veti myös seurakunnan 
kalastus- ja rapuleire-
jä. Auttoisten kylätoimi-
kunta jää kaipaamaan in-
nokasta discon vetäjää. 
Padasjoen Yrittäjät saa-
vat etsiä varmaan kak-
si miestä paikkaamaan 
Mikan jättämiä saappai-
ta. Päijät-Hämeen Maa-

kuntakomppania menet-
ti ryhmänjohtajan, ystä-
vän ja reippaan sotilaan. 
Padasjoen Reserviläiset 
menetti vapaaehtoisen 
hommaan kuin hom-
maan. Auttoisten Kalas-
tuskunta menetti syö-
mähampaansa. Tässä 
muutamia tehtäviä mai-
nitakseni, oli siinä äijällä 
touhua kerrakseen.

Mutta ennen kaikkea 
me kaikki jäämme kai-
paamaan Mikan autta-
misenhalua, ystävyyttä, 
sitkleyttä, talkoohen-
keä, juuri sitä mikä yh-
distää ihmisiä eri alueil-
ta. ”Aina parhaimmasta 
päästä” sanoi Mika kun 
kuuli Lepikon Aimon 
kuolemasta. Samaa täs-
säkin voisi sanoa. Tä-
mä oli suora siteeraus 
Tuntemattomasta soti-
laasta. Vänrikki Jalovaa-
ra oli kuullut Rokan haa-
voittumisesta. Elämäni  

parhaat tietokilapailut 
koin Mikan kanssa juu-
ri tästä aiheesta. Tunte-
mattoman Mika oli luke-
nut riittävän monta ker-
taa. Kerran kysyin: -pal-
jonko Hietasen isällä on 
maata? Mika vastasi: 10 
ha. Oikea vastaus oli 9,5 
ha. Mika siihen: -tilaan 
on lohkottu nyttemmin 
lisää maata.

Omasta mielestäni Mi-
ka eli elämänsä paras-
ta aikaa juuri nyt. Mikan 
mökkitalkkariyritys oli 
löytänyt tyytyväiset asi-
akkaat ja mikä oli heis-
tä iloissaan. Ainoastaan 
kaikki asiat kunnossa 
olevalla ihmisellä on ai-
kaa tosille, omalle per-
heelle, harrastuksille.

Itse en ole mikään tek-
niikan ihmelapsi, mutta 
Mikan kanssa värkätes-
sä Aarnon Puun hom-
missa Mika osasi ket-
tuilla minulle sopivas-

ti, että itsekin tajusin ja 
opin siinä samalla. Mi-
kalta sai rehellisen vas-
tauksen aisaan kuin asi-
aan minkä tunsi hallit-
sevansa, parempaa dip-
lomatiaa ei siinä tarvit-
tu. En ollut aina samaa 
mieltä Mikan kanssa, 
mutta en ole koskaan 
mielistelijöitä kaivan-
nutkaan.

Metsästysvietti yh-
distettynä täydelliseen 
luonnonlapseen joka 
oli saatu äidinmaidosta, 
isästä puhumattakaan. 
Hirviä putosi Mikan 
kohdalle useita kymme-
niä. Tulikasteensa Mi-
ka oli saanut n. 10 vuo-
tiaana isänsä mukana 
hirvimetsällä. Laukauk-
sen jälkeen hirvi putosi, 
mutta kohdatessa nousi 
seisomaan ja tarvittiin 
vain uusi laukaus.

Aina sanotaan, että so-
ta ei yhtä miestä kaipaa, 

mutta eiköhän yhdessä 
tuumin lopeteta tämän 
hokeminen. Itse ainakin 
kaipaan suuresti Katajai-

Mika Katajainen on poissa

sen reipasta mieltä ja pa-
rasta taisteluparia mitä 
voi olla. Aika velikulta.

Mikko Iittala

Entisöityä taisteluhautaa ja pesäkkeitä Änäkäisen 
linjalla Lieksassa. (Kuva Esko Heikkinen)

Panssariestekiviä on Lieksan alueella yli 30 000. 
(Kuva Esko Heikkinen)
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ESIKUNTATYÖSKENTELY I-III 
MPKY PÄIJÄT-HÄMEEN KOTU -YKSIKKÖ 

 

Nousujohteinen esikuntatyöskentelyn kurssiohjelma vuosille 2011-2013. 

Sisältää esikuntatyöskentelyn perusteet (I), suunnitelmien laatimisen (II)  sekä 

suunnitelman testaamisen soveltavassa osuudessa Esikuntatyöskentely III –kurssilla. 

  

                                           

 

 
 

kuva Antero Mäkinen 2010 

 

Esikuntaan sijoitettu reservin upseeri tai sijoituskelpoinen reservin upseeri, 

oletko kiinnostunut kehittämään itseäsi oman aselajisi erityistehtävissä, haluat lisätietoa 

taktisista merkeistä ja karttajärjestelmästä soveltaen tietoa oikeaan tilanteeseen, niin 

ilmoittaudu mukaan aloittamaan tämä kolmivuotinen koulutusohjelma.  

Esikuntatyöskentely I (peruskurssi) järjestetään Lahdessa huhtikuussa 2011. 

Kurssi toteutetaan Hälvälän harjoitusalueella 16.4.-17.4. välisenä aikana. 

 

Kurssi on maksuton. 

 

                 Ilmoittautuminen: https://www.mpky.fi/Default.aspx?tabid=171&tap=74839  tai 

                MPK:n sivuilla www.mpky.fi. Ilmoittautua voi myös kurssin johtajalle. 
Kurssin johtaja 

Jukka Anttonen 

Puh: 0440 – 357 015 
                            

 
Puh: 0440 – 357 015 

 

 

KOMPPANIAN HUOLLON SUUNNITTELU 
MPKY PÄIJÄT-HÄMEEN KOTU -YKSIKKÖ 

 

 

 

Komppanian sa-huollon perusteet ja huoltosuunnitelman laatiminen sekä huoltojoukkueen 

ryhmittäminen. 

  

                                           

 

 
 

Kurssi soveltuu huollosta kiinnostuneille reservinupseereille ja aliupseereille. Erityisesti  

komppanian päällikön, varapäällikön ja vääpelin tehtäviin sijoitetuille  

Komppanian huollon suunnittelu kurssi järjestetään Lahdessa Toukokuussa 2011. 

Kurssi toteutetaan Hälvälän harjoitusalueella 14.5.-15.5. välisenä aikana. 

 

Kurssi on maksuton. 

 
                 Ilmoittautuminen: https://www.mpky.fi/Default.aspx?tabid=171&tap=74821  tai 

                MPK:n sivuilla www.mpky.fi.  

 

Kurssin johtaja  

Marko Sipura 

marko.sipura@kolumbus.fi  

0400 748474 

                            

 

Päijät-Hämeen ILVES  No 1/2011, 53. vuosikerta.

Päijät-Hämeen ILVES on Päijät-Hämeen Reservipiiri ry:n tiedotusleh-
ti, joka lähetetään kaikille jäsenmaksunsa suorittaneille jäsenille. Päijät-
Hämeen Reservipiiriin kuuluvat sekä Suomen Reserviupseeriliiton että 
Reserviläisliiton alueen paikallisyhdistykset.

Seuraavien lehtien ilmestymisaikataulu
Nro 2/2011 imestyy n. 15.6.( materiaali ja ilmoitukset 25.5.)

Toimituksen osoite: Päijät-Hämeen Reservipiiri Päijänteenkatu 5 A, 
15140 Lahti w    www.rul.fi/paijat-hame

Päätoimittaja: Juha Tarnanen, kultatyo@tarnanen.inet.fi
Puheenjohtaja:Marko Patrakka, markopatrakka@phnet.fi  
Piirisihteeri: Juha Nuoritalo, juha.nuoritalo@phnet.fi, 050 3522185
Talouspäällikkö: Hannu Nieminen, hanski.nieminen@mbnet.fi 
Ampumavastaava: Marko Patrakka, markopatrakka@phnet.fi 
Painopaikka / lehden taitto:  Padasjoen Kirjapaino, Padasjoki.

Päijät-Hämeen Reservipiirin TOIMINTAKALENTERI

3.4.  Reserviläisten Kirkkopyhä Ristinkirkko, Lahti

9.4.  Resul kevätkokous, Helsinki

16.4.  Res liiton kevätkokous, Tampere

18.4.  Piirin Työvaliokunnan kokous, Lahti

23.4.  Spol-Cup1 SRA, Heinola

27.4.  Kansallinen Veteraanipäivä, Hollola

 7.5.  Vänrikki- ja kersanttipäivä, Hälvälä

 7.5.  Piirin Ruuti-ase mestaruus, Sysmä

 9.5.  Piirihallituksen kokous, Heinola

14.5.  Johtamispäivä RUL 80v.  Hälvälä

14.5.  Falling plate kilpailu, Asikkala

18.5.  Piirin Perinne-ase kilpailu, Hälvälä

21-22.5  Perinne-ase mestaruuskilpailu Resul, Hälvälä

27.5.  Kesä-yön marssi, Espoo

28-29.5.  Mil Comp sotilasmoniottelukilpailu, Lahti

 4.6.  Puolustusvoimien lippujuhlapäivän juhla, Lahti

10.6.  Mill Jazz, Hennala

18.6.  Piirin SRA-mestaruuskilpailu sekä SM karsinta, Heinola

 9.7.   Spol-cup 3 SRA, Heinola

16.7.  Piirin mestaruuskilpailu Palvelusammunta, Hälvälä

23.7.  Palvelusammunnan SM, Pirkkala

30-31.7.  SRA SM kilpailu, Hätilä

AALTOSEN PUUTARHA OY

Porvoonjoentie 10, LAHTI
Puh.  03 735 2323
Fax   03 735 2223

JO  YLI   50  VUODEN   AJAN   OLEMME   KERTONEET

 KAIKEN    KUKKASIN
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ASEET JA TARVIKKEET

Launeenkatu 82, puh. (03) 881 0444

www.asepiste.fi 

475,-

ORIMATTILAN TAPETTI JA VÄRI OY
Kärrytie 3, 16300 ORIMATTILA

puh. (03) 871 250, fax (03) 871 2550
www.orimattilantapettijavari.fi

MAALIT, TAPETIT, KAAKELIT,
LATTIAT, TAKAT, KYLPYHUONEKALUSTEET,

KIRENA -SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT

Takojantie 4
16300 Orimattila

www.ferroplan.fi

ILKK A
VILJANEN

Teot merkitsevät paljon enemmän 
kuin sanat. 

Samat kädet jotka turvasivat 
itsenäisyyden, rakensivat meille 
ahkeruudella, rohkeudella ja yhteis-
hengellä upean maan, meillä on 
kunnia pitää huolta sodanajan suku-
polvesta ja heidän perinnöstään. Siksi 
maanpuolustustyön vahvuus Päijät- 
Hämeessä on säilyttämisen arvoinen.

Tämä kansa on tottunut 
pärjäämään teoilla, 
ei puheilla
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www.ilkkaviljanen.fi 
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Kaarina hoitaa.
www.kaarinasuhonen.fi 

Puhdas luonto

Julkisten sosiaali- ja terveyden-
huollon peruspalveluiden 
turvaaminen

Lasten ja nuorten hyvinvointi

keskusta.fi  
HÄME
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JOUKO SKINNARI
 lakimies, eduskunnan 

talousvaliokunnan 
puheenjohtaja,

 yliluutnantti res

www.joukoskinnari.com

It
se

 m
ak

se
tt

u
 i

lm
o
it

u
s


