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Puheenjohtajan palsta
Tervehdys Päijät-Hämeen
vapaaehtoiset maanpuolustajat !
Arvojen mukauttaminen jokapäiväiseen maanpuolustus
toimintaan tuntuu välillä ”nikottelevan” itse kullakin kun ei ehdi
omaksua nopeasti muuttuvaa
maailmaa.
Ajatellaan asioita nyt miltä
kantilta hyvänsä. Perustetaan
uutta ja supistetaan entisiä tai
jopa lopetetaan, kaikkia siis
tehdään mutta, varmaa on, että
reservejä tarvitaan.
Sanotaan, että ”harjoitus
tekee mestarin” no, sehän on
totta .
Kertausharjoituksia ensin
supistetaan ja sitten jätetään
ennalleen, siis mikä oli oikein?
Var maa on kuitenkin se, että
harjoitella pitää ja riittävästi.
Minun kohdallani puheenjohtajan edellisestä pestistä oli
niin kauan aikaa ettei siitä ollut
opiksi otettavaa. Kännyköitä,
nettiä ja muita tämän päivän
apuvälineitä ei ollut silloin saatavilla ja tiedonkulku oli hidasta.
Uskon tavoittavani teidät kaikki
muutamassa hetkessä kun laitan tekstiviestin puheenjohtajille ja sihteerille pyytäen heitä
välittämään sen jokaiselle jä-
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senelle. Harjoituksen arvoinen
asia yhdistyksissä ja pienemmissäkin porukoissa, mitenkä
nopeasti ollaan koolla.
Tiedämme kaikki, että yhteen
hiileen puhaltamalla ja yhdessä
tekemällä saadaan isojakin
asioita menemään eteenpäin.
Ilolla olen huomannut tämän
päivän aktiivisuutenne harjoituksiin, kuntoiluun, tiedon
hankintaan ja uusien asioiden
omaksumiseen. Muistakaa
silti, että otatte huomioon aina
olosuhteet ja niiden vaatiman
harkinnan ennen kuin toimitte.
Erilaisuus on rikkautta jota
meidän kannattaa hyödyntää
ja vaalia. Päijät-Hämäläiset
olosuhteet ovat ainutlaatuisia maantieteellisesti katsottuna, järvet, joet, metsät ja
liikenneyhteydet ovat ainutlaatuisia koko maassamme.
Meissä reserviläisissä löytyy
mitä moninaisimpia eri alojen
ammattimiehiä ja naisia jotka
ovat esitelleet taitojaan eri
yhteyksissä. Omalta osaltani
toivon että yhteistyö meidän
ja yhteistyökumppaneidemme
kanssa toimii yhtä moitteettomasti ja joustavasti kuin tähänkin saakka.
Kiitän teitä kaikkia yhdessä
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ja erikseen siitä luottamuksesta
jonka olette minulle osoittaneet
valitessanne minut Päijät-Hämeen Reserviläispiirin puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Pyrin olemaan
luottamuksenne arvoinen ja toivon saavani Teiltä kaiken tuen
yhteisiin ponnistuksiimme.
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Olen täällä minäkin...
Päätoimittaja pyysi minulta
vielä yhden madonluvun. Jatkan siis muistelua siitä, mitä jäi
tekemättä.
Pari vuotta siinä meni, niinkuin meni, vaihtelevasti. Jotkut
väittivät minun suorastaan
pyrkineen piirin puheenjohtajaksi. En muista pyrkineeni.
Toisaalta piirihallituksen reserviupseereilta ei yleensä
mene kauaa pj-ehdokkaansa
löytämiseen. Homma kun on
hoidettava. Kuvittelin kyllä, että
piirissä on tiimi, joka pyörittää
toimintaa! Ei sitten ollutkaan ja
koko puheenjohtajisto oli uusia
eli kukaan ei tiennyt missä
mennään.
Vastaantulevia tehtäviä hoidellessa tuli muutama huti.
Olen se mies, joka aina myöhästyi kaikista tilaisuuksista.
Selitys viiveeseen oli aina taskussa ja joka kerran eri.
Nyt teidän ei tarvitse enää
odottaa. Tulen sitten, kun tulen.
Tuo Vilon Jussi kyllä aloittaa
ilman minuakin.
Aivan alussa oli kovin rauhallista. Sitä kesti kaksi viikkoa ja
sitten alkoi sadella kutsuja eri
tilaisuuksiin.
Pahinta oli, jos kutsussa luki,
että toivovat kutsutun pitävän
puolen tunnin esityksen jostakin aiheesta. Siitä ei selvitty,
kuin hankkimalla ammattipuhuja.
Haasteellisimpia hetkiä oli
kun Sotaveteraanipiiri kutsui
uuden puheenjohtajan kahteenkin tilaisuuteensa.
Heinolan Erkki Heiskanen
pelasti minut toisesta ja olen
kauan kiitollinen. Erkki sai
valtavat ablodit, esityksensä
oli juuri sellainen, jollaista kuulijat odottivat. Se, ettei pysytty

aivan annetussa aiheessa, ei
mitenkään näyttänyt sekään
haittaavan. Meille luovutettiin
vielä arvokkaat mitalitkin.
Asian hyvin vakava puoli on
se, että veteraanien yhteydenotto piiriin päin ei johtanut
mihinkään. Itselläni kun ei ollut
veteraaniasiassa mitään käsityksiä! Näin ollen ainoa hyöty
tuli itselleni. Otin edes hiukan
selvää reserviläisten ja veteraanien yhteistyöstä Päijät-Hämeen kunnissa. Ratkaisut ovat
pitkälti paikkakuntakohtaisia ja
näinhän sen pitää ollakin.
Kilpailuissa yritin kiertää jakamassa ruhtinaallisia palkintoja.
Muuten kai hyvä, mutta niitä
palkintomitaleita ei useinkaan
ollut ja jos oli, ei ainakaan
tarpeeksi.
Eräs lahtelainen sinibaretti
olikin kuulema todennut, että
palkinnot näyttävän tulevat
tasan vuoden kuluttua eli seuraavan vuoden vastaavassa
kilpailussa. Mitali kun oli hänen
edellisenä vuonna voittamansa.
Osa on taaskin jakamatta.
Näyttävät olevan Orimattilan
pistooli-ja kivääripäivästä nuo
pöydänkulmallani olevat.
Piirimme jäsenistä muuten
jonkinmoinen määrä kiertää
valtakunnallisia jotoksia ym.,
jotkut tosikovat jopa kansainvälisiä marsseja.
Kokousteknisiä ongelmiakin
oli ja valinnat siitä johtuen joskus arvaamattomiakin. Lisäksi
huomasin vasta hiljakkoin, että
käsittelimme uudelleen asiat,
joista oli päätökset jo edellisellä
kaudella. Paljon porua, mutta
vähän villoja.
Huomasitte, että allekirjoittanut ei ole juuri lainkaan sel-

villä siitä, mitä piirissä todella
tapahtui. Näin aina. Kiitokseni
piirihallitukselle, varapuheenjohtajille ja kaikille paikallisille
toimijoille sekä erityiskiitokseni Heikki Koskiselle, Juha
Tarnaselle, Juhani Reentilälle,
Hannu Niemiselle ja Kimmo
Salojoelle.
Yritystä itselläni kai oli, mutta
kyllä puheenjohtajananne toimiminen oli miestä suurempi
tehtävä tässäkin tapauksessa.
Hienointa oli tavata teitä,
itselleni usein ennestään tuntemattomiakin maanpuolustajia
ympäri maakuntaamme. Eteenpäin kuin mummo lumessa! Hymyillään, kun tavataan!
Juha Nuoritalo
3. vpj
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Valtakunnallinen Itsenäisyyspäivän
paraati Lahdessa 6.12.2005
Itsenäisyyspäivänä täyttyi Lahden keskusta valtakunnallisen
paraatin joukoista ja todella suuresta yleisömäärästä. Arvioiden
mukaan paraatia seurasi noin
20 000 ihmistä.Paraati täydensi
hienosti Lahden kaupungin 100vuotista juhlavuotta.
Paraatiin osallistui joukkoja kaikista Läntisen Maanpuolustusalueen joukko-osastoista, yhteensä
noin tuhat mies- ja naissotilasta
sekä noin 100 ajoneuvoa. Ilmavoimat osallistuivat myös perinteisesti hornettien ja helikopterien
ylilennoilla paraatiin.
Maanpuolustusjärjestöt esiintyivät paraatissa suurena ja näyttävänä osastona, kokonaisvahvuus
oli 253 mies- ja naismaanpuolustajaa. Maanpuolustusjärjestöjen
osuus toteutettiin MPKry:n kurssina.
Maanpuolustusjärjestöt muodostivat kaksi lippulinnaa, veteraanien- ja maanpuolustusjärjestöjen
lippulinnat. Sotiemme veteraanit
olivat paraatissa kunniavieraina
ja saattoivat ensimmäisen kerran
valtakunnallisen paraatin historiassa seurata omien lippujensa
ohimarssia lumipukuisten reserviläisten kantamina.

Panssaroitua nykykalustoa.

Veteraanien lippulinnassa oli yhteensä 47 valtakunnan-, piiritasonja Päijät-Hämeen veteraaniyhdistysten lippua. Valtakunnan tason 4
lipulla oli lisäksi kunniavartiot.
Maanpuolustusjärjestöjen lippulinnassa oli yhteensä 34 lippua.
Koostuen myös valtakunnan-,
piiritason- ja paikallisyhdistysten
lipuista.
Maanpuolustusjärjestöjen paraatikokoonpano muodostui edellä
mainituista lippulinnoista, Maanpuolustuskoulutus ry:n -, Sinibarettien -, Naisten Valmiusliiton -,
Sotilaskotiliiton - ja Ratsumieskillan kunniajoukkueista. Joukkueilla

olivat mukana omat lippunsa kunniavartioineen.
Ratsumieskillan kunniajoukkue
perinneasuineen ja ratsuineen oli
varmasti paraatin näyttävin ja mieliinpainuvin osa. Kunniajoukkue
muodostui 36 ratsukosta.
Valitettavasti vain pieni osa yleisöstä sai ihailla koko paraatin jalan
marssivaa osaa, koska heti
paraatin vastaanottajan jälkeen
jalan marssivat osat poistuivat
marssireitiltä.
Jalan marssiva osasto olisi voinut hyvinkin jatkaa aina Vesijärven
kadulle asti ja siellä vasta poistua
ajoneuvo-osaston marssireitiltä.

Veteraanit kunniapaikalla reserviläisten hoitaessa ensimmäisen kerran heidän lipunkantotehtävänsä. Paraatikuvat:
Marja Hämäläinen, Hämeen rykmentti.
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Itsenäisyyspäivän iltajuhlassa
pukuloistoa

Kuvat Ville Kujala

Päijät-Hämeessä itsenäisyyspäivän juhlistaminen huipentui
Hennalan Upseerikerholla pidetyyn iltajuhlaan tanssiaisineen.
Paikalliset maanpuolustajat olivat järjestäneet yhteisen juhlan
piirimme puheenjohtajan Juha
Nuoritalon johdolla. Perinteikäs
tila oli ääriään myöten täynnä niin
nuoria kuin vanhempia reservilaisiä ja aktiiveja. Naisten panostus
pukuihinsa herätti ihastusta.
Tilaisuudessa haluttiin myös
juhlistaa Reserviläisliiton 50 vuotista taivalta. 100 vuotiaan Lahden
puolesta tervehdyksen toi kaupunginjohtaja Tarmo Pipatti, joka oli
kovasti tyytyväinen järjestelyistä.
Korkealaatuisesta musiikki-ohjelmasta vastasi reserviläisistä
kertausharjoitukseen käsketty
soittokunta, solistinaan baritoni
Juha Lehmusmäki.
Virallisen osuuden päätyttyä ilta
jatkui seurustelun, ruokailun ja
tietysti tanssiaisten merkeissä.

Tilaisuudessa palkittiin seuraavat ansioituneet maanpuolustajat :
Kilta-ansiomitali:
Markku Mäenpää.
Lahden Reserviupseerikerhon ansioristi: Raimo Tykkyläinen
ja Jouko Mäntykallio
Maanpuolustuskiltojen liiton standaari: Ronny Renvall ja
Marko Patrakka.
Maanpuolustuskou- Reserviläispiirin ansioristin saajia. Luovuttamassa
lutus ry:n standaari: Juha Nuoritalo ja eversti Jari Anttalainen.
Risto Vuorisalo ja Atte Sarilo
Sivulta 13 löytyy vuoden 2005
huomionosoituksen saaneet.

Eversti Pekka Jouko ja Katriina Jouko.

Tarleena Patrakka (vas.) sekä Sami
ja Annukka Leinonen.

Reserviläisliiton historiikin saajat.

Luutnantti Miika Hovi ja Erika Heikkilä.

Hanna ja Jani Ylä-Rautio Kärkölästä.

Yliluutnantti Antti Kanerva ja Pirjo
Kanerva
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Ylentäminen on sotilaskäskyasia
olla myös sijoitettu sotilasarvoa
vastaavaan tehtävään. Uskottavuus sotilasjohtajana vaatii myös
nuhteetonta kansalaiskuntoa.

Kuka on kukin
Hämeen Sotilasläänissä
Hämeen Sotilasläänin Esikunnassa reserviläisten ylennysasiat kuuluvat henkilöstöosaston
koulutussektorille. Ylennysasioita
valmistelee yliluutnantti Juha
Pohjola. Reserviläisiä ylennetään
vuosittain 4.6. ja 6.12. Sotilasläänin komentaja eversti Veli-Pekka
Parkatti ylentää lisäksi aliupseereita ja miehistöön kuuluvia sotilasläänin vuosipäivänä 24.2.
Yliluutnantti Juha Pohjola valmistelee ylennysasiat Hämeen Sotilasläänissä.

Suomessa Tasavallan Presidentti, Puolustusvoimien ylipäällikkö, ylentää reservissä olevat
upseerit. Sotilasläänin komentaja
ylentää reserviin tai nostoväkeen
kuuluvan miehistön ja aliupseerit.
Ylentäminen ei ole itseisarvo, eikä
mitään ns. ”ylennysautomaattia”
ole, vaan ylentäminen perustuu
Puolustusvoimien johtamisjärjestelmän tarpeisiin
Puolustusvoimien pysyväisasiakirjoissa on määritetty ylentämisen
yleiset perusteet, koulutusvaatimukset, ylentämiseen vaikuttavat
lisäansiot sekä muut ylentämiseen
vaikuttavat asiat. Ylentämisjärjestelmä on pääsääntöisesti puolustusvoimien johtamis- ja esimiesjärjestelmää ylläpitävä ja luova
järjestelmä. Ylentämisen perusteena onkin se, että reserviläinen
on saanut ylempään sotilasarvoon
vaadittavan koulutuksen, ja että
hän on muutenkin ominaisuuksiltaan ylennettäväksi sopiva. Näitä
ominaisuuksia mitataan harjaantumisella ja menestymisellä kertausharjoituksissa. Reserviläisen tulee

´1<5..,6bb17g7$8/8..2´.+9825,.$86,,1-$$,.$5$-2,+,1
7DUNHPSLRKMHLVWXVPPNRUYDDYXXNVLVWDMD
VLMRLWXNVLVWD3llHVLNXQQDQRKMHLVWXNVHVVD
SOTILASARVO

KH VRK

ED.YLENN.

KORPRAALI/
YLIMATRUUSI

1

ALIKERSANTTI

7

5 VUOTTA

KERSANTTI

10

5 VUOTTA

YLIKERSANTTI
(VARUSMIESKERSANTTI)

20
(10)

5 VUOTTA

VÄÄPELI
(VARUSMIESKERSANTTI)

40
(30)

5 VUOTTA

SOTILASMESTARI

YLI 40

5 VUOTTA

LUUTNANTTI

10

5 VUOTTA

YLILUUTNANTTI

30

5 VUOTTA

KAPTEENI

60

6 VUOTTA

MAJURI

YLI 60

7 VUOTTA

”Nyrkkisääntötaulukko” kh-vuorokausiin ja aikarajoihin.Tarkempi ohjeistus
mm. korvaavuuksista ja sijoituksista Pääesikunnan ohjeistuksessa.
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Perustellut esitykset
avainasemassa
Tietoa reserviläisistä ja heidän
toiminnastaan ker tyy useista
tietolähteistä. Tiedot kootaan
asevelvollisuusrekisteriin, johon
päivitetään mm. kertausharjoitustiedot. Tämä tuo automaattisesti
järjestelmään ylennyskelpoisia reserviläisiä. Jokaisen reserviläisen
tiedot tarkistetaan aina, jotta saadaan varmuus ylentämiseen vaadittavien kriteerien täyttymisestä.
Myös muiden ylennysesitysten,
osalta suoritetaan aina samaa
tarkastelua. Tällä varmistetaan
reserviläisten ylennysasioitten
tasapuolinen käsittely.

Käytännön valmistelutyön kannalta tarkoituksenmukaista, että
yhdistysten ylennysesitykset kulkevat reservin piirien kautta, jotka
kokoavat esitykset ja toimittavat ne
Hämeen Sotilasläänin Esikuntaan.
Piirijärjestöissä ylennysesityksiä
laadittaessa on jo valmisteluvaiheessa suoritettava ylennyskriteerien täyttymisen tarkastelua. Sotilaslääni odottaakin piireiltä hyviä
ylennysesityksiä reserviläisistä,
joidenka ansiot yhdistykset ja piirit
tuntevat parhaiten. Tässä korostuu
järjestöjen vastuu laadukkaiden
ja perusteltujen esitysten laatimisessa ja samalla vastuu kaikkien
jäsentensä tasapuolisesta koh-
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telusta.
Ylentäminen on ymmärrettävä
osana Puolustusvoimien uskottavaa esimiesjärjestelmä. Sotilasarvojärjestelmällä Puolustusvoimat
haluaa varmistaa, että riittävän
kokeneet ja ammattitaitoiset reserviläiset on sijoitettu oikean tasoisiin tehtäviin. Sen täytyy olla myös
uskottava reservin ja ympäröivän
yhteiskunnan näkökulmasta. Se
tukee osaltaan reserviläisten
maanpuolustushenkeä ja –tahtoa.

Teksti: Ari Pakarinen, Juha
Pohjola, kuvat: Ari Pakarinen

Itsenäisyyspäivän ylennyksiä Päijät-Hämeessä
Tasavallan presidentti on itsenäisyyspäivänä ylentänyt
seuraavat reservin upseerit.
KAPTEENI
Hoikkala Eero Veikko Sakari Lahti
Juvonen Hannu Olavi Hollola
Leppänen Seppo Heikki Asikkala
Mattila Erkki Vilho Hollola
Mäkelä Martti Ilmari Lahti
Pajulahti Alpo Olavi Padasjoki
Salminen Arto Ensio Heinola
Tervakangas Lauri Paavo Lahti
Ukkonen Jouni Veli Matti Lahti
Uurasmaa Pasi Olli Antero Sysmä
Vitikainen Timo Antero Hollola

KAPTEENILUUTNANTTI
Päiviö Jorma Aarne Heinola

YLILUUTNANTTI
Ala-Seppälä Martti Sakari Hollola
Ekholm Johan Alfred Asikkala
Hannonen Heikki Juhani Hollola
Hyvönen Jarmo Timo Olavi Hollola
Ikäheimonen Raimo Ensio Lahti
Inkeroinen Matti Antero Heinola
Juutilainen Janne-Pekka Sysmä
Juvonen Kari Kalervo Lahti
Karinen Jussi Kalervo Orimattila
Kekki Jaakko Matti Petteri Lahti
Koponen Harri Tapio Hollola
Koponen Mika Tapio Lahti
Koskimaa Veli-Matti Lahti
Krigsman Timo Tapani Orimattila
Lahdenvirta Pasi Olavi Lahti
Lintulahti Kalle Petteri Orimattila
Mielonen Jari Juhani Nastola

Paloneva Olli-Jukka Tapio Hollola
Parttimaa Timo Matti Ilmari Lahti
Pitkänen Rainer Olavi Lahti
Rantala Jouni Petteri Lahti
Rantanen Antti Lasse Kangasala
Riukka Timo Tapio Asikkala
Salonen Matti Eero Asikkala
Siitonen Mika Antero Orimattila
Sireni Hannu Tapani Sysmä
Suokas Riku Kalevi Lahti
Toivonen Yrjö Heikki Juhani Heinola
Turunen Pekka Juhani Lahti
Vahto Heikki Tapio Asikkala

LUUTNANTTI
Elonen Markku Emil Hollola
Hakanen Veli-Pekka Lahti
Halla Kimmo Tapio Heinola
Harjaluoma Jukka Kristian Lahti
Heikkinen Tero Tapio Hollola
Hietala Jarno Juhani Lahti
Hilla Veli-Matti Lahti
Hintikainen Jari Heikki Juhani Lahti
Hoffren Harri Olavi Heinola
Hokkanen Vesa Matti Hollola
Hyysti Mika Petteri Lahti
Juvonen Veikko Antero Lahti
Jäntti Lasse Samuli Hollola
Kapanen Asko Juhani Lahti
Karttunen Pasi Petteri Lahti
Kerava Mikko Timo Tuomas Lahti
Korhonen Kimmo Tapio Orimattila
Kosonen Mikko Pekka Lahti
Kuosa Risto Antti Lahti
Kääriäinen Marko Tapani Lahti
Liukkunen Timo Jukka Armas Lahti
Luhtanen Vesa Pekka Lahti
Manninen Ilkka Arhippa Lahti

Mäkinen Pasi Juhani Lahti
Osala Marko Petteri Lahti
Ovaska Jarno Tapani Orimattila
Pellinen Jukka Tapio Hollola
Perälä Mika Petteri Lahti
Puustinen Harto Petteri Lahti
Pyyhtiä Mika Erik Lahti
Rasta Vesa Valtteri Heinola
Repo Juha Petteri Heinola
Ristolainen Janne Erkki Mikael Hollola
Ruuskanen Markku Ville Lahti
Ryyppö Marko Ilmari Hollola
Salmela Arttu Mikko Olavi Lahti
Serkelä Raimo Juhani Hollola
Sipilä Kalle Pekka Hollola
Tamminen Kimmo Tapio Lahti
Tuominen Ari Lasse Orimattila
Pylväs Kauko Kalervo Lahti
LÄÄKINTÄLUUTNANTTI
Haapala Jussi Kustaa Asikkala
Salmensuu Pertti Juhani Lahti

Sotilasläänin komentaja on
itsenäisyyspäivänä ylentänyt
seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat.
SOTILASMESTARI
Räsänen Antti Juhani Padasjoki

VÄÄPELI
Arkko Marko Harri Olavi Heinola
Komu Tuomas Lahti
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Lahtinen Jukka Martti Lahti
Salonen Esa Kalervo Heinola

YLIKERSANTTI
Björs Jari Pentti Juhani Orimattila
Einonen Juha Pekka Lahti
Eloranta Mika Alarik Lahti
Forsman Jouni Markku Olavi Lahti
Heikkilä Markku Sakari Lahti
Ihalainen Timo Pekka Asikkala
Kauko Marko Antero Lahti
Kunttunen Jorma Juhani Hollola
Lehikoinen Ari Risto Edvard Heinola
Lehtinen Timo Juha Petteri Heinola
Lehto Ari Kalevi Hollola
Lepola Eero Martti Kalevi Kärkölä
Leppäaho Pasi Pekka Lahti
Luoma Markus Antero Lahti
Maunula Markus Ilari Lahti
Mikkola Veli Anssi Mikael Orimattila
Niemikallio Veli-Pekka Santeri Lahti
Pasila Ville Matti Eljas Artjärvi
Pyyhtiä Ari-Matti Padasjoki
Pönkänen Mikko Sakari Lahti
Rinne Mika Antero Lahti
Rujala Harri Jouni Mikael Padasjoki
Rössi Esa Teuvo Lahti
Saarenpää Timo Aulis Lahti
Savilahti Hannu Olavi Lahti
Takala Jukka Matti Lahti
Tenhu Mika Jouni Olavi Nastola
Teräs Vesa Antti Orimattila
Tick Kari Paavo Kalervo Hartola
Turunen Osmo Juhani Hollola
Valjus Pekka Sakari Nastola
Viitanen Jouko Juhani Orimattila
Örn Jussi Asikkala
KERSANTTI
Asplund Tom Harri Ensio Asikkala
Halme Mika Tapio Asikkala
Halonen Ilkka Pekka Sysmä
Hannula Pasi Teijo Kullervo Nastola
Hasari Antti Pekka Lahti
Havukainen Jari Juhani Asikkala
Heikkilä Jussi Sakari Lahti

Heikkilä Sami Eino Ilari Orimattila
Heikkinen Raimo Veli Juhani Lahti
Heinänen Asko Rauno Olavi Nastola
Heiskanen Teijo Heikki Tapio Orimattila
Helin Sami Ilmari Lahti
Hiltunen Tuukka Niko Tapani Lahti
Ikonen Antti Juhani Heinola
Järvinen Timo Kalervo Heinola
Kaataja Kosti Juhani Asikkala
Karjalainen Keijo Markus Lahti
Keitamo Jori-Pekka Asikkala
Kivinen Sauli Reino Petteri Lahti
Koskinen Olli Jaakko Tapani Lahti
Kosonen Timo Juhani Hollola
Kulovuori Pekka Mikael Lahti
Kärkkäinen Arto Ilmari Nastola
Kärkkäinen Jukka Petteri Nastola
Lahtinen Jori Matias Artjärvi
Laitinen Ari Tapani Lahti
Liimatainen Kati Johanna Lahti
Melender Jari Tapio Nastola
Mäkelä Tero Mikael Lahti
Mäkinen Miro Petteri Hollola
Niiranen Pasi Olavi Lahti
Nurminen Mikko Tuomas Heinola
Peltola Janne Petteri Lahti
Pitkänen Petri Tapani Lahti
Puikkonen Marko Peter Topias Lahti
Railimo Teemu Johannes Lahti
Rakkola Ville Arttu Juhani Lahti
Riihelä Tero Henrik Lahti
Rinne Vesa Matti Lahti
Ristola Erno Kalervo Heinola
Ronkola Jukka Tapani Kärkölä
Saari Jukka Sakari Lahti
Teppola Jarkko Ilari Kärkölä
Tuokko Ari Tapio Kärkölä
Tuukkanen Veli Tuomo Tapio Hartola
Vesterinen Juho Erkki Mikael Lahti
Welling Tommi Juhani Hollola

ALIKERSANTTI
Ahtiainen Jani Kalevi Artjärvi
Etu-Sihvola Timo Sakari Asikkala
Halme Vesa Tapio Sysmä

Halmejärvi Jukka Sakari Lahti
Hellqvist Jerry Sebastian Hollola
Hirvikoski Tero Markus Heinola
Hotokka Toni Arttu Tapani Lahti
Huvinen Harri Juhani Heinola
Hämäläinen Ari-Pekka Lahti
Jokela Pauli Sakari Lahti
Jokiniemi Pasi Pauli Erik Lahti
Juhola Juho Markus Orimattila
Kainulainen Pasi Ilmari Heinola
Kauppinen Ari Tauno Hollola
Kauppinen Jussi Pekka Ilmari Lahti
Kavén Petri Sakari Lahti
Kemppi Esko Tapani Asikkala
Koivu Harri Juha Aleks Lahti
Koutola Hannu Petri Hartola
Lääveri Esa Tapio Nastola
Nousjoki Heikki Ilari Kärkölä
Pasila Kalle Valto Jalmari Artjärvi
Rajala Arto Rainer Antero Nastola
Rautkoski Kai Jouni Kalervo Hollola
Siira Tuomo Olavi Nastola
Vainio Perttu Hermanni Lahti
Yömaa Jarno Sakari Hollola
Tyynismaa Janne Markus Lahti

KORPRAALI
Blomberg Antti Gunnar Sysmä
Heinonen Jukka Jari Antero Padasjoki
Hiltunen Marko Ilmari Nastola
Inkala Mikko Olavi Hollola
Karppinen Heikki Sakari Lahti
Kivinen Erkki Antero Orimattila
Kleemola Kari Heikki Lahti
Koivisto Mikko Johannes Heinola
Koskelainen Kai Petteri Orimattila
Loponen Erkki Pekka Orimattila
Metsänen Ossi Juhani Lahti
Mielonen Pekka Juhani Lahti
Pekanmäki Jukka Petteri Lahti
Ståhl Jouni Juhani Orimattila
Toijanaho Antti Kristian Lahti
Toivanen Reijo Kalevi Orimattila
Varjola Vesa Kalevi Orimattila

Ylennyksiä 24.2. Päijät-Hämeessä
Sotilasläänin komentaja on
ylentänyt seuraavat reservin
aliupseeristoon ja miehistöön
kuuluvat 24.2.2006.
VÄÄPELI:
Lankinen Mika Erik Juhani Lahti
Salejärvi Marko Sami Antero Lahti.

YLIKERSANTTI:
Ollikainen Jyrki Mika Olavi Lahti
Pietikäinen Jukka Tapani Lahti

KERSANTTI:
Asikainen Pekka Jaakko Tapani Asikkala
Haltamo Mikko Antero Lahti
Hara Ari Mauri Tapani Lahti
Huvinen Petri Antero Lahti
Jansson Hannu Uolevi Lahti
Kankkunen Janne Mikael Lahti
Keisala Marko Juhani Lahti
Kupiainen Janne Tapani Hollola
Leppänen Pekka Juhani Lahti
Rantanen Kari Markku Tapani Orimattila

Sutela Esko Kalevi Lahti
Veräjäntausta Jukka Ismo Sakari Lahti
Virta Pauli Tapio Asikkala
Tuloisela Erkka Tapio Lahti
ALIKERSANTTI:
Blomberg Teemu Juhani Asikkala
Helosaari Marko Sakari Lahti.

KORPRAALI:
Pulkkinen Marko Eino Ilmari Lahti
Saloranta Timo Tapani Orimattila.

Päijät-Hämeen
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Maanpuolustusnaisten Liiton
Päijät-Hämeen Piiri ry
Maanpuolustusnaisten Liitto
on naisten vapaaehtoista maanpuolustusta tekevä puolueeton
valtakunnallinen järjestö, johon
Päijät-Hämeen Piiri kuuluu. Liitossa on jäseniä noin 3500 ja piirin
kuudessa yhdistyksessä 216.
Liitto on toiminut runsaan vuoden ja nyt uusi logo on nähnyt
päivänvalon ja on käytettävissä.
Maanpuolustusnaisten Liitto ry
toivoo, että naisten vapaaehtoinen maanpuolustustyö kirjataan
selkeästi eduskunnan käsittelyyn
tulevaan uuteen lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta.
Maanpuolustuskoulutus ry on
pyytänyt Maanpuolustusnaisten
Liitto ry:tä mukaan koulutuksen
kehittämistyöhön.
Liitto osallistuu uuden mallin mukaisen koulutuksen suunnitteluun

yhdessä muiden Maanpuolustuskoulutus ry:n jäsenjärjestöjen
kanssa.
Myös maanpuolustuksessa on
turvattava naisille kohdistettu
koulutus yhdenvertaisena.
Maanpuolustusnaisten Liitto ry:
n puheenjohtajana jatkaa Kaarina
Dromberg Vantaalta ja 1. varapuheenjohtajana Anneli Järvinen Espoosta sekä 2. varapuheenjohtajana Leena Mikkonen Kiimingistä.
Liittohallitukseen kuuluu 18 edustajaa piireistä kautta maan. PäijätHämeen edustajana liittohallituksessa jatkaa Marja Vottonen, joka
toimii myös piirin puheenjohtajana.
Piirin varapuheenjohtajana jatkaa
Kaarina Suhonen, sihteerinä Tuula
Lehtinen ja rahastonhoitajana
Eeva Vilander.
Kuluvan kevään tapahtumista

mainittakoon Etelä-Hämeen-,
Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen
piirien väliset ilma-asekilpailut
huhtikuussa Orimattilassa. Päijät-Hämeen Piiri on tänä vuonna
järjestelyvastuussa.
Uusi kuntokampanja liiton organisoimana käynnistyi myös tänä
keväänä.
Piirin yhdistykset Heinolassa,
Kärkölässä, Lahdessa ( 2 yhdistystä ), Nastolassa ja Orimattilassa
järjestävät tahoillaan mielenkiintoisia tapahtumia ja koulutusosioita,
joten kaikkia vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta kiinnostuneita odotamme toimintaan mukaan.
Tämän vuoden teema on " MUKANA TOIMINNASSA "
Marja Vottonen
puheenjohtaja

Vuoden 2006 piirihallitus. Edessä oikealla puheenjohtaja Marja Vottonen ja vieressä varapuheenjohtaja Kaarina
Suhonen.

Päijät-Hämeen
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Erikoisluokan ansiomitalihaun
vihoviimeinen takaraja
Reserviläisliiton viime vuonna
perustettu Erikoisluokan ansiomitali on ollut erittäin suosittu.
Määräaikaan mennessä haettiin
hieman yli 5.000 isoa ja hieman
runsas 1.000 pientä erikoisluokan
ansiomitalia. Myönnetyt mitalit on
jo toimitettu hakijoilleen.
Liiton toimistoon on kuitenkin
tullut vieläkin yhteydenottoja mahdollisuudesta hakea Erikoisluokan
ansiomitaleita. Tämän johdosta
liiton puheenjohtajisto on päättänyt, että Erikoisluokan ansiomi-

talihakemuksia otetaan vastaan
28.2.2006 asti. Tämän jälkeen
saapuneita hakemuksia ei enää
käsitellä.
Myöntökriteerinä on edelleen
vähintään 10 vuotta kestänyt jäsenyys 31.12.2005 mennessä joko
Reserviläisliiton jäsenyhdistyksissä taikka liiton entisten (SNMJ)
ja nykyisten kannatusjäsenjärjestöjen (SRTL) yhdistyksissä.
Mitalit myönnetään syksyn tapaan
taannehtivasti niin, että myöntämispäivämäärä on 17.4.2005.

Tuolloin tuli kuluneeksi tasan 50
vuotta Reservin Aliupseerien Liitto
ry:n perustamisesta.
Hakukaavake löytyy internetistä osoitteesta http://www.reservilaisliitto.fi/reserviliitto/lomakkeet/
Eam_lom.pdf. Pyydettäessä sen
saa myös liiton toimistosta.
Mitali on omakustanteinen ja sen
hinta on 42 euroa. Pienoismitalin
voi hankkia 20 euron lisähintaan.
Olli Nyberg

Naisten jäsenmaksulaskutuksessa virhe
Reserviläisliiton jäsenmaksukanto kuluvan vuoden osalta käynnistyi tammikuussa. Lähetettyjen
jäsenmaksulaskujen eräpäivä on
15.2.2006. Laskujen tulostuksessa tapahtuneen virheen johdosta
valtaosa liiton naisjäsenistä ei
ole vielä saanut jäsenmaksulaskuaan.
Naisjäsenten jäsenmaksulaskut pyritään lähettämään ensi
viikon aikana ja ne ovat jäsenillä

helmikuun loppuun mennessä.
Näiden laskujen eräpäivä on vasta
15.3.2006.
Myös uusien jäsenten laskutus on käynnistynyt ja jatkuu
15.9.2006 saakka niin, että uusi
jäsen saa laskunsa pääsääntöisesti noin kahden viikon sisällä
siitä kun tieto jäsenyydestä on
tullut liittoon. Jäsenkortit postitetaan uusille jäsenille erikseen ja
joissain tapauksissa jäsenkortti

saattaa saapua jäsenelle ennen
laskua.
15.9. jälkeen liittyneet jäsenet
saavat ensimmäisen jäsenmaksulaskunsa vasta vuoden 2007
osalta. Heille postitetaan tästä
huolimatta loppuvuoden piirilehdet
sekä Reserviläiset.

ResUL tapahtumakalenteri
25.-26.2.2006
11.-12.3.2006
17.-19.3.2006
25.-26.3.2006
20.-21.5.2006
20.-21.5.2006
27.5.2006
9.-10.6.2006
10.6.2006

Ampumahiihto, Kontiolahti
Ilma-aseet, Orimattila
Talvijotos, Sysmä
Pistooliampumahiihto, Ähtäri
Sandels-jotos, Vieremä
Naisten jotos, Uusikaupunki
Perinneaseet, Haapamäki
Kesäyön marssi, Tuusula
Pistooliampumajuoksu, Ähtäri (E-P)

Päijät-Hämeen
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Päijät-Hämeen
Maanpuolustuspiirin
ajankohtaiset asiat
Vuoden 2005 toteuma
Vuodenvaihteeseen kuuluu oleellisesti edellisen vuoden toiminnan
tarkastelu toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen muodossa.
Toiminnalliset tunnusluvut näyttävät varsin hyviltä, selkeää kasvua
niin kurssilaisten- ja kurssien määrissä on tapahtunut. Taloudenpito
toteutui laaditun tulossuunnitelman
mukaisesti niin, että saadusta
käyttöoikeudesta jäi vähän käyttämättä.
Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiiri toteutti yhteensä 47 (-04/36)
harjoitusta, joista sotilaallisten
kurssien osuus oli 28 (-04/22).
Kursseille osallistui 968 (-04/514)
henkilöä, joista naisten osuus
oli 230. Sotilaallisiin harjoituksiin
osallistui 50,1 % osallistujista.
Kurssivuorokausia käytettiin 1460.
Kurssiarvosanojen keskiarvoksi
muodostui 4,32 (-04/4,18) max 5.
Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiirin kurssien toteuttaminen
laadukkaasti sekä osallistujien
määrän lisääminen ei olisi ollut
mahdollista ilman merkittävää Hämeen Rykmentin tukea.
Vuoden pääharjoitus, YTH-05,
järjestettiin viimeistä kertaa ilman
Hämeen Rykmentin erityistä sisällöllistä tilausta.
Syksyn päätapahtuma, Kohteen
suojaaminen, onnistui harjoitusmielessä edellisvuosia paremmin.
Harjoitus perustettiin konteista, ja
toimintamallit olivat entisestään
kehittyneet. Erityisen menestyksellisiä kursseja järjestettiin Lahden
ympäristökunnissa. Havaittiin selkeä tarve viedä kurssit lähemmäksi
alueen reserviläisiä.

Vuoden 2006 toiminta
Vuosi on käynnistynyt vauhdik-

kaasti kurssitoiminnan-, hallinnonja seuraavan vuoden toiminnan
suunnittelun ja toteuttamisen asioilla.
Oheisena on luettavissa koko
vuoden kurssisuunnitelma, johon
voi tarkemmin tutustua MPKry:n
nettisivuilla.
Vuoden 2007 kurssien suunnittelu on hyvässä käynnissä. Kurssit
luodaan ja toteutetaan tilausperiaatteella. Jos Sinulla on yksityisenä
henkilönä tai jonkun tahon edustajana tarve esittää jotakin kurssia toteutettavaksi, voit tehdä esityksen
alla oleviin yhteystietoihin.

Maanpuolustuspiirin
uudet toimitilat
Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiiri muuttaa uusiin, pysyviin toimitiloihin maaliskuun ensimmäisellä
viikolla. Uudet toimitilat sijaitsevat
edelleenkin Hämeen Rykmentissä,
Rak 22:ssa, sen toisessa kerroksessa. Rak 22 on Hämeen
Rykmentin pääportin vieressä
oleva rakennus, jossa sijaitsee
myös vartiosto. Sisäänkäynti on
Hennalankadun puoleiselta sivulta
(ei tarvitse mennä aitojen sisälle).
Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiirillä on myös uudet puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet (vanhat toistaiseksi myös voimassa).
Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiiri, PL 5, 15701 Lahti
Piiripäällikkö Hannu Tukia
puh 0207 569 055
Sihteeri Tarja Viita
puh 0207 569 056
Fax 0207 569 057
paijat.hame@mpkry.fi
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Järjestyksenvalvojakoulutus!
Järjestyksenvalvojalain mukaan
järjestyksen valvojan tehtävänä
on järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten
ja onnettomuuksien estäminen
siinä tilaisuudessa tai toimialueella, jonne hänet on asetettu
järjestyksenvalvojaksi. Järjestyksenvalvojat voivat ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta
muun muassa yleisötilaisuuksissa, ravintoloissa, leirintäalueilla,
kauppakeskuksissa,
liikenneasemilla sekä joukkoliikenteen kulkuneuvoissa.
Järjestyksenvalvojien pitää
olla poliisin hyväksymiä. Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä tehtävään sopiva täysivaltainen henkilö, joka on saanut
sisäasiainministeriön hyväksymän koulutuksen.

P-H:n Maanpuolustuspiiri järjestää koulutuksen
Koulutus toteutetaan Hämeen
Rykmentin tiloissa seuraavan
aikataulun mukaisesti:
*pe 31.03 klo 17.00-21.00
*la 01.04 klo 09.00-16.00
*su 02.04 klo 09.00-16.00
*to 06.04 klo 17.00-21.00
(koe)
Kurssin opettajana on rikosylikonstaapeli Timo Komonen.
Kurssin hinta on 36 €, pitäen
sisällään opetusmateriaalin, 2
lounasta ja kahvit.Jokainen itse
vastaa myöhemmin järjestyksenvalvojakortin lunastamisesta.
Kurssille voi ilmoittautua 23.3.
mennessä MPKry:n sivujen
kautta www.mpkry.fi, järjestyksenvalvoja, tai sähköpostilla
paijat.hame@mpkry.fi.(nimi,
sosiaaliturvatunnus, osoite) tai
puhelimella: 0207569055.
Kurssilaisille ohjeistetaan ennen kurssia kirjeellä / sähköpostilla kurssiin liittyvät asiat.

Päijät-Hämeen
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MPK ry kouluttaa 2006
Huhtikuun neljäntenä
viikonloppuna, 21.-23.4.
2006, jalkautuu PäijätHämeen maanpuolustuspiirin sotilaallisen koulutuksen vuotuinen päätapahtuma jälleen Hälvälän
maastoon.
Yhteistoimintaharjoitus
2006,
Jääkärikomppanian puolustus,
on kahdeksasta erillisestä aselajikurssista muodostuva harjoitus, jonka pääaiheena on jääkärikomppanian puolustus eri
aselajien näkökulmasta katsottuna. Harjoituksen eri kurssien
koulutus painottuu kunkin aselajin omaan kalustoon, erilaisiin
ammuntoihin sekä eri aselajien
yhteistoiminnan muodostamaan
jääkärikomppanian puolustusko-

konaisuuteen sovelletussa vaiheessa. Oman lisänsä harjoitukseen tuovat sotilaspoliisikurssi ja
sissikurssi, joilla omien erikoistaitojensa terästämisen ja opettelun
lisäksi on vastuullinen tehtävä
jääkärikomppanian ja sitä tukevien osien saavuttaman suorituskyvyn lopputarkastuksessa.
Harjoitukseen voit ilmoittautua
Maanpuolustuskoulutus Ry:n internetsivujen kautta, osoitteesta
www.mpkry.fi. Aloitussivun vasemmasta laidasta löydät linkin
Päijät-Hämeen kursseihin, ja tätä
linkkiä seuraamalla löydät eri
aselajikurssit, sotilaallisen koulutuksen osiosta, nimettyinä YTH
06 - ja kurssin nimi. Valittavanasi
on eri aselajeista Jääkärikomppanian puolustus -eli jalkaväki- ja
panssarintorjuntakurssi, Epäsuoran tulen kurssi, Huoltokurssi,
Pioneerikurssi, Viestikurssi, Sis-

sikurssi, Sotilaspoliisikurssi sekä
Poikkeusolojen sotilaskotikurssi.
Kunkin kurssin tarkempi sisältö
selviää kyseisen kurssin linkkiä
klikkaamalla. Kurssille ilmoittautumiseen on kaksi tapaa: 1. MPKry:
n järjestelmään rekisteröitynyt
käyttäjä voi ilmoittautua kurssille
suoraan haluamansa kurssin
sivulta ja 2. lähestymällä suoraan
kurssin johtajaa.
Huomioithan vielä, että jokaiselle
harjoitukseen osallistuneelle kirjataan harjoituksesta kaksi korvaavaa kertausharjoitusvuorokautta.
Lisäksi kaikilla kursseilla ammutaan kenttäkelpoisuustestiin kuuluva rynnäkkökivääriammunta.
Viimeinen ilmoittautumispäivä
harjoitukseen on 17.3. 2006!
Tervetuloa harjoitukseen!
Tommi Tirkkonen
Harjoituksen johtaja

Päivitä varautumisen perustietosi MPK:n kurssilla
Päijät-Hämeessä järjestetään
keväällä varautumisen ja väestönsuojelun kokeilukurssi. Kurssin
tavoitteena on antaa yleiskuva varautumisesta ja väestönsuojelusta
sekä kehittää kurssilaisten tämän
alan perustietoja, -taitoja ja valmiuksia.
Koulutusohjelma koostuu neljästä modulista: varautumisen perusteet, varautumien normaaliaikana,
väestönsuojelu ja varautuminen
poikkeusoloihin.
Kurssin ovat kehittäneet yhteistoiminnassa Naisten Valmiusliitto
ja Helsingin Pelastusliitto. Kurssi
on pilotoitu Helsingin Pelastusliiton johdolla Helsingissä syksyllä

2005. Nyt kurssi järjestetään MPK:
n kokeilukurssina Lahdessa Naisten Valmiusliiton johdolla. Kurssi
on tarkoitettu kaikille 15 -vuotta
täyttäneille Suomen kansalaisille.
Kurssi toteutetaan to 6.4 ja la 8.4
Hämeen Rykmentissä ja ma 10. 4
Mustankallion väestönsuojassa.
Kurssinjohtajana toimii Kaarina
Suhonen.
Naisten Valmiusliitto on osallistunut pyydettynä MPK:n koulutuksen kehittämiseen muiden MPK:
n jäsenjärjestöjen tavoin. Kehittämisen tavoitteena on luoda nousujohteinen ja modulirakenteinen
koulutusjärjestelmä, johon sisältyy
laadunarviointi. Naisten Valmius-

liiton suunnittelun vastuualueena
ovat arjen turvallisuuden ja varautumisen koulutusohjelmat.
Viime vuoden aikana luotiin koulutusohjelmien peruskurssit, joista
varautumisen koulutusohjelman
peruskurssin sisältöjä ja teemojen
toimivuutta nyt kokeillaan. Tule
mukaan kehittämään ja vaikuttamaan! Varautumisen ja väestönsuojelun peruskurssi järjestetään
tänä vuonna kaikissa maanpuolustuspiireissä tästä kurssista saadun palautteen muokkaamana.
Kansalaisen turvallisuuden peruskurssi pilotoidaan Hämeenlinnassa 1.3. ja 4. - 5.3.2006.

Vuonna 1997 perustettu Naisten Valmiusliitto ry on valtakunnallinen katto-organisaatio, joka edustaa yli
200 000 naista. Jäsenjärjestöt ovat Finlands svenska Marthaförbund rf, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
ry, Maanpuolustuskiltojen liitto ry, Maanpuolustusnaisten Liitto ry, Marttaliitto ry, Päällystön Naisten Liitto
ry, Rintamanaisten Liitto ry, Sotilaskotiliitto ry, Suomen Lottaperinneliitto ry ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK. Liiton puheenjohtajana toimii maaherra Anneli Taina. (www.naistenvalmiusliitto.fi)
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Ansiomitalit
2005
RUL am:
Jukka Anttonen ja Pertti Nurmela
RUL ham:
Kimmo Salojoki, Jocke Stjernvall, Pekka Tapanila ja Wille
Viittanen
RUL pram:
Leena Rekola ja Matti Kantola
RES Ar: Seppo Ollikainen
KAM: Heikki Pajuvesa
HAM: Roope Juhonen, Kari
Komi, Arto Kurkela, Lauri Latvakangas
PAM: Jari Hamberg, Tuomas
Komu, Pentti Laine, Reijo
Sertti, Reijo Toivanen, Kaarlo
Tommo, Seppo Vahto ja Nooke
Ylitalo
ErAM 108 kpl
Reserviläispiirin ansioristit:
Kultainen ansioristi:
nro 1 Risto Vuorisalo, nro 2
Aimo Koskentola, nro 3 Atte
Sarilo, nro 4 Heikki Koskinen,
nro 5 Kimmo Salojoki, nro 6
Seppo Sormunen
Hopeinen ansioristi: nro 7
Jukka Pesälä, nro 8 Pentti
Löfgrén ja nro 9 Seppo Ollikainen
Pronssinen ansioristi: nro
10 Esko Ranta, nro 11 Teuvo
Loiva, nro 12 Heikki Lario, nro
13 Sakari Paasonen ja nro 14
Jukka Luukko.
ResULin mitalit
ResUL pr am: Pertti Nurmela
ja Pekka Tala
Jalkaväen ansioristi: Risto
Vuorisalo
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Päijät-Hämeen
reserviläispiirin
yhteystietoja
Päijät-Hämeen
reserviläispiiri ry
Päijänteenkatu 5 A
15140 LAHTI
www.asapen.net/respiiri
Puheenjohtaja
Juhani Vilo
Jalavakaari 34
16300 ORIMATTILA
gsm 0500 428 917,
(03)777 2838
(juhani.vilo@netti.fi)
Piirisihteeri
Juhani Reentilä
Ohratie 3
15560 NASTOLA
758 0282, 044-558 0287
juhani.reentila@phnet.fi

www.kopola.net/ilves/
Tässä osoitteessa voit
ottaa kantaa miten Ilves-lehteä tulisi kehittää
sekä tuoda julki ideoita
maanpuolustuskoulutuksen tie dotuksesta ja
markkinoinnista PäijätHämeessä.
Tavoitteena on, että
vuonna 2006 Ilves-lehti
ilmestyy neljä ker taa.
Näin saamme lehden välityksellä huomattavasti
ajankohtaisempaa aineistoa lukijakunnallemme.

Perustettu 11.4.1973
Kasvattamaan maanpuolustustahtoa
Levittämään maanpuolustustietoutta
Edistämään maanpuolustusharrastusta
Tekemään tutuksi maan turvallisuuspolitiikkaa
Retket varuskuntiin ja muihin mielenkiintoisiin
kohteisiin
Menestyneiden varusmiesten palkitseminen
Esitelmät ajankohtaisista aiheista
Perinnetykki Hennalassa
RIHLA –jaos
Toimintaa aktiivisille reserviläisille
-aselajikursseja
-aselajikoulutusta
-kouluttajakoulutusta

LIITY JÄSENEKSI
LAHDEN SEUDUN TYKISTÖKILTA RY
RIHLA –jaoksen vastaava
Ari Sausta 050-994 422
ari.sausta@pp.inet.fi www.mpkl.fi/killat
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Käsisuuntakehä- ja suuntakehämittauskurssi 8.10.-16.10.2005
Paikantaminen ja koordinaattimittaukset kuuluvat tärkeänä osana
tykistön ja kranaatinheittimistön
aselajikoulutukseen.
Maanpuolustuskoulutus Ry:n
koulutusohjelmaan kuulunut Mittauskurssi järjestettiin
Hämeen Rykmentin tiloissa
Hennalassa ja Hälvälässä syksyllä
2005.
Kurssi oli tarkoitettu tykistön tai
kranaatinheitinkoulutuksen saaneille reserviläisille. Osanottajia
kurssille oli kuusi reserviläistä
Lahden ja Tampereen alueelta.
Kurssin tavoitteena olivat onnistuneet tarkat mittaukset mittauspartiolla KSM –mittauksessa ja
mittausryhmällä SKM –mittauksessa.
Kurssi käsitti kaksi osiota. Ensimmäinen toteutettiin Hämeen
Rykmentin Hennalan varuskunnan tiloissa 8.10.2005
Teoriaosuus käsitti kartat, mittakaavat, koordinaatit ja suunnat.
Koordinaattimittarin ja suunnanmittausvälineet. Harjoittelua koordinaattien ja suuntien määrittämiseen.
Seuraavaksi erityisesti käytännön harjoittelua sisältänyt vaihe
kurssilla oli käsisuuntakehämittauksen perusteet ja mittauspartion
toiminta.
Käsky mittauspartiolle ja lähtöpisteen määrittäminen. Mittausreitti ja mitattavat kohteet sekä
sulkupiste. Mittaustason käyttö ja
sen valmistelu käyttökuntoon.
Ulkona varuskunta-alueella suoritettiin kaksi KSM –mittausta. Mittauspartioiden tulokset olivat tarkat näiden harjoitusten jälkeen.
Päivän päätteeksi oli järjestetty
mittaussuuntakehään (WB 63)
tutustuminen.
Perjantaina 14.10 kurssi kokoontui Hälvälään maastoharjoitukseen.
Kurssi alkoi KSM –pimeämitta-

Teoriaosuudella läpikäydyt tiedot joutuivat maastossa kovaan testiin.

uksella. Illan jatkoksi mittausryhmä perusti mittaripisteen. Tähtimittauksista harjoitus keskittyi
ensimmäisenä iltana Pohjantähtimittaukseen.
Lauantain ensimmäinen teema
oli mittausryhmän kokoonpano ja
toiminta mittauksessa.
Aamupäivällä siirryimme harjoitusalueella ajoneuvoa käyttäen
Pappilanmäen maastoon. Kiintopiste Pappilanmäellä P= 68786 ja
I= 17834 löytyi kiveen upotetusta
putkesta. Alueen yhteiskorjaus
138,5 piirua. Mittausmatka oli 1,5
km ja aikaa kului mittaukseen 2,5
tuntia. Suunta ja koordinaatit olivat
tarkat sulkupisteellä.
Lauantai-iltana kurssi jatkui
aurinko- ja tähtimittauslaskuharjoituksilla.
Sunnuntaina etsittiin vastaukset
kurssin materiaaliin kuuluneisiin
kysymyksiin.
Harjoitusalueelle perustettu
mittaripiste merkittiin kiintopistekortilla ja se jäi myöhempää

käyttöä varten alueelle. Suunta on
kiinnitetty Pohjantähtimittauksen
suunnalla kolmeen kiinnityspisteeseen.
Kurssi oli osanottajilleen vaativa mutta myös antoisa. Mielenkiinto kurssiaiheen herättämiin
kysymyksiin lisääntyi ja siksi
mittausharjoittelua on tarkoitus
tulevaisuudessa lisätä myös tulenjohto- ja tuliasemakoulutukseen
liittyvillä kursseilla. MPK Ry:n
koulutussuunnitelmaan kuuluvat
kovapanosammunnat asettavat
haasteen jatkaa tämän tyyppisen
aselajiharjoittelun mahdollistavien
kurssien järjestämistä.
Syksyn 2006 ohjelmaan on
Kohteen Suojaaminen –harjoituksen yhteyteen liitetty seuraava
aihetta käsittelevä kurssi, jonka
tavoitteena on useamman mittaripisteen perustaminen Hälvälän
harjoitusalueelle.

Teksti:Ari Sausta
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Kohteensuojauskurssi
Kohteensuojaaminen 05 oli kilpajuoksua, kumpi ehtii maastoon
ensin, harjoitusjoukot vai lumi.
Kuusikymmentä miestä pitkin
metsää eikä kuulu hiiskahdustakaan.
Kaikki pelasi, jopa joskus viestiyhteydetkin.
Sissit maastossa tukikohdan ympärillä - ei hiiskaustakaan TASIn piipitys - sissin itkunsekainen ääni - voi pe--ele !
Vanginsieppauksen riemua.

Tsekkari toimi vaikka kk ei.
Taistelunäytös sai esiintyjät ja
kutsuvieraat lämpenemään.
Kaksi yötä metsässä ja vielä kaikki koossa
TAAKSE POISTU !!!

Mannerheimin ristinritari Pentti Iisalo tarkistaa joukot. Kuvat: Harri Koponen

ResUL:n Ilma-aseiden
ampumamestaruuskilpailut
Aika: 11.-12.3.2006 Orimattilassa
Kilpailupaikka: Urheilutalo, Opintie 8, 16300 Orimattila
Kilpailuohjelma: 11.3. klo.09.30
Ilmapistooli /12.3. klo.09.00 Ilmakivääri, avajaiset alkavat klo.09.00
Sarjat: H, H50, H60, H70, D, D50,
H15, H17, H20, D15, D17, D20
Kilpailusäännöt: Kilpailussa noudatetaan SAL:n sääntöjä ja ResUL:n yleissääntöjä. Joukkuekilpailussa ( sarjat D/H ja D50/H50)
piirin joukkueen muodostavat viisi
(5) ennen kilpailun alkua nimettyä
ampujaa, joista neljän (4) parhaan
kilpailijan neljänkymmenen (40)
ensimmäisen kilpailulaukauksen
tulos lasketaan joukkuetulokseen.
Kilpailun tekninen asiantuntija:
Erkki Häkkinen, puh.045-672
0448
Ilmoittautuminen: Piireittäin kirjallisesti 20.2. mennessä osoit-

teella Eeva Vilander, Luhtikyläntie
708, 16300 Orimattila tai sähköpostilla, eeva.vilander@phnet.fi .
Ilmoittautumisessa mainittava sotilasarvo, nimi, laji, sarja ja piiri.
Osallistumismaksu: 15 € / laji / ampuja maksettava viimeistään 20.2.
2006 tilille Orimattilan Osuuspankki 530807-469164, joukkuemaksua ei ole.
Jälki-ilmoittautuminen:
Jälkiilmoittautuminen henkilökohtaiseen kilpailuun mahdollista vain
jos erissä on tilaa. Osallistumismaksu 25 € / laji maksetaan kilpailupaikalla.
Kilpailulisenssi:
Suositellaan
SAL:n kilpailulisenssiä tai ampumaharrastusvakuutusta, ei kuitenkaan pakollinen. Ilman vakuutusta
jokainen kilpailija kilpailee omalla
vastuullaan.
Eräluettelo: Lähetetään ilmoit-

tautuneelle piirille nimettyyn osoitteeseen sekä nähtävillä ResUL:n
www.resul.fi
Majoitukset: Jokainen hoitaa ja
varaa majoittumisensa itse. Orimattila Instituutti, Heinämaantie
35, edullinen yhteismajoitus, tiedustelut ja varaukset Eija Hykkyrä
p.050-5265970. Lahdessa Hotelli
Salpaus, Vesijärvenkatu 1, p.03339 3911, www.salpauslahti.fi ; Hotelli Cumulus, Vapaudenkatu 24,
p. 03-813 711, www.cumulus.fi ja
s.postilla lahti.cumulus@restel.fi
Orimattilasta Lahteen on matkaa
n.22 km.
Tiedustelut: Kilpailun johtaja
Kari Komi 040-548 5938 ja Keijo Vilander p. 050-345 3737 tai
s.postilla eeva.vilander@phnet.fi
Orimattilan Reserviläiset ry.
Orimattilan Reserviupseerit ry
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Kirjoituskilpailu syksyllä 2005
Hämeen Sotilaslääni järjesti viime syksynä yhdessä reserviläisjärjestöjen kanssa ainekirjoituskilpailun kaikille Kanta-Hämeen,
Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen
lukioille.
Kutsuja lähti 29 lukion äidinkielen opettajalle. Koko sotilasläänin
alueelta kilpailuun osallistui 9
kirjoitusta, joista neljä Päijät Hämeen alueelta. Päijät-Hämeessä
kilpailuun osallistuivat Lahden
yhteiskoulun lukio kolmella kirjoituksella ja Mukkulan lukio yhdellä
kirjoituksella.
Tiedusteltaessa opettajilta syytä
lukioiden osallistumisen vähäisyyteen, he arvelivat sen johtuneen
liian kireästä opetussuunnitelmasta. Abiturenteilla arveltiin myös
olevan niin kiire viimeisenä vuonna, joten aikaa kirjoitusprojektiin ei
ole. Erilaisia kirjoituskilpailuja tulee
kouluille yhtenään, joten valinnan
vaikeuskin on suuri.
Aiheet koskivat maanpuolustusta, turvallisuuspolitiikkaa ja
rauhankasvatusta:
1. EU-puolustusliitto - varteenotettava vaihtoehto vai paperitiikeri.
2. Itsenäinen Suomi - perintö isovanhemmilta minun lapsilleni
3. Nuoret vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä
4. Kävikö Suomi erillis- vai asevelisotaa
5. Uskottava maanpuolustus Tahdon asia
Päijät-Hämeen reserviläispiirin
alueella saapuneista kirjoituksista poistettiin nimet ja opettajien
arviot ja koko piirihallituksella oli
mahdollisuus arvioida kirjoitukset.
Arviointiin osallistui piirin alueella
kahdeksan reserviläistä, joille
kiitos osallistumisesta.
Piirimme alueella parhaimmaksi valittiin Mukkulan lukion Toni
Männistön kirjoitus aiheesta: ”Uskottava maanpuolustus – Tahdon
asia”. Toiseksi sijoittui Lahden
yhteiskoulun lukion Marika Lahdenperä aiheella ” Itsenäinen

Edessä vasemmalta Toni Männistö ja Kimmo Vekkeli, takana Sakari Vaelma
ja Marika Lahdenperä.
Suomi-perintö isovanhemmilta”.
Kolmannelle sijalle pääsi Lahden
yhteiskoulun lukion Sakari Vaelma
ja neljänneksi raati katsoi Lahden
yhteiskoulun lukion Kimmo Vekkelin . Molempien aihe oli sama kuin
Toni Männistön.
Kukin lukija voi arvioida raadin
pätevyyden lukemalla kirjoitukset
tästä lehdestä.
Palkintojenjakotilaisuudessa
Hennalan sotilaskodissa13.2.
läänin edustaja kapteeni Ari Parkkinen kehui kirjoitukset ja kiitti
äidinkielenopettajia Johanna Kontu, Milla Käkelä ja Kati Timonen
näiden suotua omille oppilailleen
mahdollisuuden osallistua kisaamme.
Piirin puheenjohtaja Juhani Vilo
puolestaan kehui laaja-alaisuutta
kirjoituksissa ja otti puheessaan
myös huomioon paikalla olleen
sotilaskotisisaren Asta Jokiahon,
joka on Toni Männistön isoäiti.
Palkintoina Juhani jakoi Tonille
150 euroa, Marikalle 100 euroa
ja Sakarille 50 euroa. Kimmo Vekkelille ojennettiin kunniamaininta..
Jokainen sai myös piirin kunniakirjan ja piirin mitalin. Ari Parkkiselta
miehet saivat cd-levyllisen sotilasmusiikkia sekä maastonvärisen
kuulakärkikynän. Marika sai hienon Marja Kurjen suunnitteleman
kaulahuivin sekä kynän.

Palkintojenjaon jälkeen kahvitilaisuudessa selvisi nuorten asenne myös varusmiespalveluun.
Toni ja Sakari pyrkivät molemmat Puolustusvoimien Varusmiessoittokuntaan Hämeen Rykmenttiin Hennalaan. Toivotetaan
heille onnea! Jos he eivät pääse
siihen, aloittaa Sakari ensi kesänä
Hämeen Rykmentissä ja Toni tammikuussa 2007 Parolassa.
Kimmo aloittaa ensi kesänä
Nylands Brigadissa Tammisaaressa omien sanojensa mukaan
oppiakseen ruotsia.
Marika kertoi, ettei ollut edes
harkinnut varusmiespalvelua.

Kapteeni Ari Pakarinen
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Itsenäinen Suomi - perintö isovanhemmilta
minun lapsilleni
Maailma on täynnä kansoja: alistettuja, vapautensa puolesta taistelevia ja itsenäisiä. Me suomalaiset voimme olla
onnellisia ja huojentuneita voidessamme todeta olevamme itsenäinen kansa. Kuitenkin siitä isovanhempiemme
maksama hinta oli korkea: ainainen katkeruus ja viha,
sekä suru menetettyjen kotien ja läheisten tähden.
Kun talvisota syttyi marraskuun
lopulla vuonna 1939, oma äidin
isäni sai komennuksen Karjalan
kannakselle
ambulanssikuljettajaksi. Hän taisteli sekä oman
henkensä että muiden henkien
puolesta etulinjan lähettyvillä.
Samaan aikaan isäni äiti aloitti
vapaaehtoisen maanpuolustuksen pikkulotissa Kajaanissa ollessaan vain 13-vuotias. Vaikka
monesta se ei tunnu tarpeeksi
riittävältä ja sankarilliselta, olen
ylpeä saadessani kertoa tulevaisuudessa omille lapsilleni, että
heidän isoisovanhempansa ovat
taistelleet tämän pienen, mutta
itsenäisen maan puolesta. En
kuitenkaan halua väheksyä niitä,
jotka laittoivat oman henkensä
alttiiksi sissijoukoissa tai tekivät
muuten sankarillisia tekoja, sillä
kaikki Suomen puolesta taistelleet ovat minun silmissäni sankareita.
Kun ajattelee itsenäistä Suomea perintönä, nousee mieleeni
vuoden 1789 Ranskan vallankumouksen aatteellinen tausta:
vapaus, veljeys ja tasa-arvoisuus.
Tunnen olevani yhtä Suomen
kansan kanssa, vapaa ja tasaarvoinen kaikkien kanssa, mutta

miltä tuntuisi esimerkiksi olla osa
suurta Venäjää? Olisimmeko joutuneet sorron alle vai säilyttäneet
autonomisen asemamme? Sitä
emme voi tietää, mutta on monia
muita esimerkkejä, kuten Israelin
ja Palestiinan väliset itsenäisyystaistelut tai Balkanin levottomuudet. Luultavasti meidän tulevaisuutemme olisi ollut samanlainen,
jos meistä olisi tullut osa entistä
Neuvostoliittoa.
Neuvostoliiton puna-armeija oli
suuri ja voimakas, mutta pystyimme torjumaan sen valloitusyritykset yksi toisensa jälkeen aluksi
yksin ja sitten yhteistyössä Hitlerin natsi-Saksan avustuksella.
Vaikka menetimme muun muassa
Karjalan kannaksen, Itä-Karjalan
ja Petsamon, se on mielestäni
pieni hinta siitä, minkä jouduimme maksamaan natsi-Saksan
liittolaisen asemasta ja hävinneenä osapuolena olemisesta,
sillä säilytimme itsenäisyytemme.
Kuitenkin saamme olla kiitollisia
Saksalle sen antamasta sotilaallisesta tuesta ja avustuksesta,
sillä mikään muu valtio ei siihen
suostunut.
Nykyään puhutaan paljon liittoutumisesta ja sen merkityksestä

maailmanrauhan turvaamiseksi.
Minä en näe mitään syytä liittoutua, sillä mielestäni puolueettomana pysyminen on kaikkein varmin
ja turvallisin vaihtoehto — onhan
naapurinamme yksi maailman
suurimmista sotilaallisista valtioista. Toisaalta olemme jo sitoutuneet
Euroopan unioniin, ja sitä kautta
EU:n puolustusliittoon, joten se on
ihan luonnollinen vaihtoehto. Mutta keskustelut liittymisestä natoon
ovat mielestäni aivan turhia, koska koko puolustusliitto perustuu
Yhdysvaltojen määräysvaltaan,
jolloin kaikki siihen kuuluvat valtiot
ovat aivan Yhdysvaltojen johdateltavissa: sen näki jo Irakin sodan
alussa, kun kukaan ei uskaltanut
uhmata Bushin tahtoa.
Itsenäistä Suomea parempaa
perintöä en olisi voinut isovanhemmiltani saada. Kun ajattelen
kaikkea sitä, mitä he ovat kokeneet ja kestäneet —ja vain sen
tähden, että meidän ei tarvitse
kärsiä sortoa — voimme olla onnellisia ja ylpeitä vapaasta maasta, jossa elämme. Toivottavasti
myös ne, jotka ovat muuttaneet
muualle asumaan muistavat omat
juurensa, että ne ovat syvällä
Suomen routaisessa maaperässä. Samalla myös toivon, että ne,
jotka tulevaisuudessa muuttavat
Suomeen, eivät unohtaisi omia
juuriaan, mutta kuitenkin oppisivat
arvostamaan tätä pientä, mutta
sisukasta kansakuntaa, joka voi
ylpeänä sanoa olevansa isovanhempiensa vapauttama Suomen
kansa.
Marika Lahdenperä

JO YLI 50 VUODEN AJAN
OLEMME KERTONEET
KAIKEN KUKKASIN
AALTOSEN PUUTARHA OY
Porvoonjoentie 10, LAHTI
Puh. 03 7352 323
Fax 03 7352 223
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Pelkureita vai sankareita?
Selvisikö Suomi Jatkosodasta 1941—44 ajopuuna, jonka kohtalona oli jäädä kiinni Natsi-Saksan vetämään
laivaan, vai lasketteliko Suomi koskenlaskijan lailla läpi
suurista kivistä valiten reitin, joka takaisi Suomen itsenäisyyden?
Jatkosodasta selvittiin yhteistyöllä, viekkaudella ja onnella.
Oliko Saksa paras vaihtoehto, siitä
voidaan olla montaa mieltä, mutta
sen ainakin voimme todeta, että
suomalaisia me vielä olemme!
Välirauhan aikana Suomen ja
Neuvostoliiton välit olivat jatkuvasti koetuksella, koska kummassakin
maassa Talvisota nähtiin epäonnistuneena sotana. Neuvostoliitossa Talvisota nähtiin arvovaltatappiona, koska pieni maa ei
sortunut sosialismiin. Suomessa
aluemenetykset, sadat tuhannet
evakot, kaatuneet ja erityisesti
hävitty sota aiheuttivat närkästystä. Rauhaa ei edes yritetty saada
aikaan, vaan erilaiset rajaloukkaukset nousivat jatkuvasti otsikoihin. Neuvostoliitto esimerkiksi
ampui Virosta Suomeen matkalla
olleen matkustajakone Kalevan

alas Suomenlahden yllä.
Suomen aseveljeydestä Saksan
kanssa ollaan montaa mieltä.
Toisten mielestä me taistelimme
saksalaisten kanssa, ja toisten
mielestä me olimme liittoutuneet
heidän kanssaan. Suomen oli
tolloin valittava huonoista vaihtoehdoista paras. Puolueettomuus ei
ollut enää vaihtoehto, vaan oli liittouduttava jonkun kanssa, koska
niin Saksa, kuin Neuvostoliittokin
uhkasi Suomea. Saksa oli paras
vaihtoehto tuolloin, koska liittoutuneet olivat keskittäneet kaikki
voimansa Englannin vapauttamiseen Saksan puristuksesta.
Saksan intressit olivat samansuuntaisia. kuin Suomenkin, ja
Saksa nähtiin liittolaisena, jonka
avulla Talvisodassa menetetyt
alueet voidaan saada takaisin.
Saksa tarjosi vahvan kanssatais-
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telijan, aseita ja ennen kaikkea
viljaa, josta oli pulaa. Saksa vaati
Suomelta kauttakulkulupaaja
osallistumista sotaan. Tuon parempaa tarjousta Suomi ei voinut
siinä tilanteessa saada. Saksa
lupasi myös kouluttaa 1400 suomalaista jääkäriksi, jotka sitten
Suomessa voisivat toimia korkeaarvoisempina upseereina. Näistä
Jääkäripataljoona 27:njääkäreistä
oli paljon hyötyä Suomelle, koska
heillä oli uusimmat tiedot ja taidot
sotimisesta.
Vaikka Suomi taisteli Saksan
kanssa Jatkosodassa, suomalaiset kantoivat päävastuun sotatoimista Suomen alueella. Saksalaiset sotivat lapissa ja suomalaiset
taistelivat Karjalan kannaksella
ja Laatokan Karjalassa. Suomalaiset osoittivat sotivansa omien
etujen vuoksi, kun Carl Gustaf
Mannerheim kieltäytyi lähtemästä
Stalingradin piiritykseen.. Suomi
pysäytti hyökkäyksen Syvärin kohdalle, joka tosin oli vanhoja rajoja
pidemmällä, mutta Syvärillä olevia
linjoja oli helpompi puolustaa.
Kimmo Vekkeli

Uskottava maanpuolustus - tahdon asia
Suomessa eletään tällä hetkellä puolustuspoliittista
murrosta. Kädenvääntöä käydään niin NATO-kysymyksestä, EU:n puolustusliitosta kuin asepalveluksestakin.
Vaikka aineksia olisi laajempaankin yhteiskunnalliseen
arvokeskusteluun, ammuksia haaskataan — ikävä kyllä
—huonosti määriteltyihin kohteisiin.
On selvää, että aiheesta kuin
aiheesta puhuttaessa täytyy osapuolten olla yhtä mieltä käsittelyn
alla olevista termeistä ja niiden
sisällöstä. Siksi onkin syytä uhrata hieman aikaa uskottavan
maanpuolustuksen käsitteen tarkentamiseen.
Luontevinta tarkastelu on aloittaa puolustettavista seikoista
— nehän määräävät puolustuksen keinot Roomalaisperäinen

sanonta, “koti, uskonto, isänmaa”,
tiivistää hyvin ne prinsiipit, joita
halutaan — ja jolta on haluttu
— puolustaa.
Kodin käsittivät roomalaiset hyvin
konkreettisesti, ja niin käsitti myös
suuri osa Suomen itsenäisyyttä
puolustaneista naisista ja miehistä. Koti oli se maatila ja rakennus,
joka toi leivän perheelle ja antoi
suojaa. Koti tarkoitti myös henkilökohtaista turvallisuutta. Nyky-

maailmassa turvallisuus on myös
avainkysymys. Terrorismin pelko
perustuukin nimenomaan sen
henkilökohtaista turvallisuudentunnetta rikkovaan vaikutukseen:
se ei ole vain jokin kaukainen,
epäsuora uhka, vaan voi osua
kenen tahansa tavallisen ihmisen
kohdalle. Tutkimusten mukaan
suomalaiset pelkäävät kuitenkin
eniten terveytensä menettämistä,
mikä onkin loogista. Terrorismin
vaikutukset ovat pahimmillaankin
marginaalisia, terveysongelmat
uhkaavat lähes jokaista.
Jos NATO:n myötä saisimmekin
lisää terrorismitietoutta, tai jos
EU:n puolustusliitto olisi aseineen
minä hetkenä hyvänsä valmis
tulemaan avuksemme terrorismitilanteessa, ei turvallisuutemme
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välttämättä olisi parantunut. Ehkä
jopa ylläpitäisimme vaiheellista ja
keinotekoista turvallisuudentunnetta. Rahat, jotka voisivat olla
esimerkiksi terveydenhuollon käytössä, eli konkreettisessa, jokaista
ihmistä koskevassa turvallisuustyössä, siirrettäisiin kohteisiin,
joiden hyötyä on äärimmäisen
vaikea arvioida. Hyvin mahdollista
on, että muita kuluja karsittaessa
ei Suomi olekaan enää yhtä uskottavasti turvallinen.
Ristiretkistä ja miekkalähetyksestä kuulee puhuttavan kovin
kriittiseen sävyyn, mutta Suomessa ollaan edelleen valmiita
tarttumaan aseisiin uskonnon
puolesta. Tämä keskiaikaan vivahtava piirre protestanttisessa
kirkossa on yllättävä — muutoin
kun kuulee saarnattavan takaisin
alkukristillisyyteen ja alkuseurakunnan tavoille palaamisesta.
Ennen keskiaikaa uskon puolustajilla, apologeetoilla, oli hieman
toiserityyppinen toimenkuva. Sen
ajan kirjallisuudessa heitä kuvataan filosofeiksi, jotka perustelivat
uskonnon hyödyllisyyttä muunlaiseen filosofiaan verrattuna.
Toisaalta nykyinen malli on ymmärrettävä — millä argumenteilla
voitaisiinkaan puolustaa tappamisen oikeuttavan uskonnon etuja
pakanalliseen väkivaltaisuuteen
verrattuna? Kauas ollaan päädytty
marttyyrien ajoista.
Isänmaa, yhteiskunta, laillinen
esivalta — tästä pääsemmekin
laajempien kysymysten äärelle.
Rohkenisin jakaa isänmaan käsitteenä vastaamaan kahta tärkeää
osa-aluetta: kulttuuria ja yhteiskunnallisia rakenteita.
Kulttuuri on tärkeä maailmankuvan ja elämänkatsomuksen
rakentaja. Sen puolustaminen on
ymmärrettävää, onhan kulttuuri,
kieli ja taide osa jokaisen arkipäivää Historian sanotaan toistavan
itseään, joten hyvästä kulttuurityöstä voidaan ottaa esimerkkiä
vaikkapa antiikin Kreikasta. Mikä
yhdistää demokratiaa, filosofiaa,
F-kirjalnta, olympialaisia, useita
luonnontieteitä, länsimaista runoutta ja yliopistoja? Kyllä, ne kaikki
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ovat peräisin Kreikasta; tuosta
maasta, joka oli lähes puoli vuosituhatta roomalaisen imperiumin
miehittämä, jonka lähes koko
miesväestö vangittiin arjiksi, jonka
luonnonvarat valjastettiin puhtaasti
Italian niemimaan hyödyksi, jonka
viimeisetkin konkreettiset saavutukset tuhoutuivat viimeistään
Bysantin valtakunnan hiljalleen
rappeuduttua.
Toinen esimerkki voidaan ottaa hieman lähempää — niin
maantieteellisesti kuin ajallisestikin. Suomen kieli alkoi kehittyä
ruotsalaisen kuningaskunnan
alaisuudessa, ja kun sitten Venäjä
otti nykyään Suomeksi kutsutun
alueen valtaansa, alkoivat kehittyä suomalainen runous, näytelmäkirjallisuus, sanomalehdet ja
romaanit. Näiden kahden tarinan
opetuksena olkoon: jos meillä on
kulttuurillisia ansioita puolustettavanamme, ne pitävät Itse huolta
puolustuksestaan. Kulttuuria ei
voida tappamalla tappaa, se jää
vaikuttamaan. Aivan kuten roomalaiset omaksuivat kreikkalaiset
jumaluudet, voidaan
puhua korkeintaan kulttuurievoluutiosta Voimme kuitenkin
vaikuttaa
siihen onko kulttuurimme uskottavaa ja kuinka uskottavasti se
puolustaa asemaansa. Kyse on
tukemisesta ja harrastamisesta,
sanalla sanoen osallistumisesta.
Ei pidä kuitenkaan poissulkea
vaikutteiden ottamista ja kanssakäymistä: kulttuuri ei ole meidän,
se on koko maailman yhteinen.
Maailmalla ylistetään suomalaista hyvinvointia, ja monet pitävätkin
sosiaalista tasa-arvoa ja yhteiskunnallista turvallisuutta erittäin
suuressa arvossa. Hyvinvointi ei
ole kuitenkaan itsestäänselvyys,
eikä missään mielessä suomalaisuuteen liittyvä piirre: se on
väsymättömän ja suunnitelmallisen työn tulos. Tässä ilmenee
maanpuolustuksen poliittisuus.
Hyvinvoinnin voidaan katsoa johtuvan erinäisistä seikoista, jotka
on Suomessa onnistuttu toteuttamaan keskimääräistä paremmin.
Tehtäessä kehitysmaissa työtä on

huomattu, että tärkein hyvinvointia luova tekijä on nimenomaan
koulutus. Suomessa koulutus on
pääosin ilmaista, jokaiselle avointa sukupuoleen tai sosiaaliseen
asemaan katsomatta ja huipputasoista. Verrattaessa esimerkiksi
Yhdysvaltoihin valtiollisen ja tasaarvoisen koulutusjärjestelmän
edut ovat selvät. Suomea ei voi
pitää luokkayhteiskuntana, jossa
vanhempien asema määrää lasten tulevan aseman.
Terveydenhuoltoa sivuttiin jo
henkilökohtaisesta turvallisuudesta puhuttaessa, mutta sillä
on myös laajat yhteiskunnalliset
vaikutukset. Yhteistä sekä koulutukselle että terveydenhuollolle
ovat rankat alasajot: kouluja ja terveyskeskuksia suljetaan, sairaalat
keskitetään suurempiin yksiköihin
ja sivistykselliseen pääomaan
kohdistuva halveksunta ilmenee
tutkijan apurahojen niukkuudesta
ja tutkimustyön kaupallistumisesta. Samalla kun yhteiskunnan
sisällä muhii todellinen uhka hyvinvoinnin murenemisesta, pidetään
keinotekoisesti yllä uhkakuvia
vieraiden valtioiden salaliitoista tai
terrorismista.
Koko maanpuolustuskeskustelu
on tekopyhää ja hyödytöntä, jos
emme ota huomioon perimmäisiä
kysymyksiä valtion, kansan ja
hyvän yhteiskunnan luonteesta.
Pelkän kiihkoisen nationalismin
jäädessä puolustettavien asioiden
kärkeen, on edessämme henkistä
tyhjyyttä ja sotaisuutta huokuva
tulevaisuus, jossa Suomi valtiona
jää kaikesta kansainvälisestä
kehityksestä jälkeen. Sukupolvien vaihtuessa historiantulkinnat
muuttuvat, mutta kulttuuri ja hyvinvointi ovat aina yhtä tärkeässä
asemassa. Tästä syystä vaaditaankin lujaa tahtoa puolustettaessa sitä suomalaisuutta, jonka
parhaimmaksi ja viisaimmaksi
näemme. Vain siten voimme olla
varmoja, ettei tuleviltakaan polvilta
puutu tahtoa ja rakkautta samojen
arvojen toteuttamiseen.

Sakari Vaelma
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5. Uskottava maanpuolustus - Tahdon asia
Eversti Kataja tervehtii uusia
alokkaita kasarmin pihalla. “Mistä
on Suomen armeija tehty?”, karjahtaa eversti. Vastausta ei tule.
Alokasjoukko katselee nöyränä
kengänkärkiään. Eversti jatkaa:
“Mikä on uskottavan armeijan
perusta? Alokas Putkonen!” Vaivautunut alokas miettii hetken ja
vastaa epävarman oloisesti:” Onhan meillä tankkeja ja tykkejä...”
Kyllähän sotakoneita tarvitaan,
ajattelee eversti, mutta tärkein
voimavara Suomen armeijalle on
sen suuri reservi. “Alokkaat! Te
olette uskottavan armeijan perusta. Suomen armeija luottaa ensisijaisesti varusmiespalveluksen
aikana koulutettuihin sotilaisiin.
jotka ovat valmiita puolustamaan
kotimaataan viimeiseen hengenvetoon asti.”
Varusmiespalveluksen tuottamaa suurta reserviä ei voi
korvata palkka-armeijalla, koska
Suomella on pitkä raja suhteessa
väkilukuun. Näin ollen tarpeeksi
suuren armeijan palkkaaminen
maksaisi valtavia summia. Maanpuolustusta ei voi myöskään jättää sotilasliitto NATO:n harteille
kuten saarivaltio Islanti on tehnyt.
Suomen geopoliittinen asema
Euroopan idän porttina on historian saatossa aiheuttanut monet
sodat. Nyt ja tulevaisuudessa
Suomen on pystyttävä näyttämään, että maan armeija pystyy

torjumaan vihollisen. Vihollinen ei
hyökkää vaikeasti valloitettavaan
maahan suurten tappioiden pelossa. Suomen turvallisuuden nimissä
on ylläpidettävä toimintakykyistä
armeijaa. Jos toimintakyky vaatii
yleistä asevelvollisuutta, on se
purnaamatta kestettävä.
Kaksitoista minuuttia juostuaan
alokkaat lysähtävät väsyneinä
maahan. Cooperin testin tulokset
eivät ole kapteeni Rinteen mieleen. Moni nuorukainen on jäänyt
alle kahden ja puolen tuhannen
metrin, muutamat eivät jaksaneet
raahautua edes kolmannelle tuhannelle. “Miten Suomen armeijan
uskottavuus kärsiikään, kun sotilaat
ovat rapakunnossa”, parahtaa kapteeni. “Miten te luulette voivanne
hyökätä päin vihollista täydessä
sotavarustuksessa, jos tuloksenne
kuntotestissä ovat aivan surkeita?’,
jatkaa kapteeni. “Miten niin surkeita?”, alokas Kinos puuskuttaa.
“Joka ukko juoksi testissä saman
ajan kuin Lasse Viren parhaimpina vuosinaan!” Kapteeni ei ole
vitsailutuulella. Hän päättää perua
heikoiten menestyneiden iltalomat.
Parhaat saavat ylimääräisen lomapäivän.
Jos reservi on Suomen armeijan perusta, on oltava huolissaan
sen toimintakyvystä. Alokkaiden
huono menestys kuntotestissä
heijastaa koko kansakunnan tilaa.
Kaikenikäiset ihmiset ovat huo-
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nossa kunnossa. Kallis sotaväen
koulutus menee hukkaan., jos
yleiskunnosta ei pidetä huolta.
Maanpuolustuksen uskottavuuden
nimissä olisi syytä parantaa kansalaisten kuntoa. Lenkille lähtö on
vain tahdosta kiinni.
Itsenäisyyspäivän kulkueen
rumpali Huttunen pärisyttää rumpua väkijoukon hurratessa. Näinä
hetket ovat niitä, jolloin ajattelee,
että onpa ollut onni syntyä Suomeen. Ei sitä aina huomaa kuinka
Suomen luontokin on kaunis:
mökkirannan kultainen kaislikko,
kotipihan koivikko ja järvenjään
kimmellys. Olo on turvattu, kun
yhteiskunta auttaa hädässä. On
äänioikeus ja sananvapaus. Asiat
on kaikin puolin hyvin, Huttunen
pohtii. Onhan hyvinvointi ollut toisinaan uhattunakin, silloin sotien
aikaan. Kyllä minäkin kotimaatani
puolustan, jos tarve vaatii.
Kansalaisten tahto puolustaa kotimaataan on maanpuolustuksen
uskottavuuden kulmakivi. Onneksi
useimmat suomalaiset ajattelevat
kuten rumpali Huttunen; suomalaisten maanpuolustushalu on
korkealla. Korkea maanpuolustustahto on merkki yhteiskuntamme
erinomaisuudesta. Tuskin kukaan
haluaisi puolustaa epäoikeudenmukaista yhteiskuntaa, jossa asiat
olisivat huonosti. Meillä suomalaisilla on onneksi maa ja yhteiskunta, joita kannattaa puolustaa.
Toni Männistö
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Nastolan
Reserviupseerikerho ry.
täyttää 50 vuotta
Nastolan
Reserviupseerikerho
tulee miehen ikään lokakuussa
. Juhlat pidetään sunnuntaina
15.10.2006. Juhlan pitopaikka
ja ohjelma ovat jo suunniteltuna,
mutta vielä varmistusta vailla.
Juhlapuhujaksi on lupautunut Reserviupseeriliiton puheenjohtaja
reservin majuri Tapio Peltomäki.
Syyskokouksessaan kerho valitsi puheenjohtajakseen reservin
yliluutnantti Hannu Niemisen.
Hänet tunnetaan ehkä parhaiten
” Hanskin Torista”, jossa hän toimi
kauppiaana useita vuosia.
Muina hallituksen jäseninä toimivat Tero Kallio, Jari Kervinen,
Ilkka Kuivasaari, Pertti Ojala, Ari
Penttinen, Juhani Reentilä, Erkki
Veini ja Olavi Virtanen.
Nykyään Nastolan Reserviupseerikerhossa on jäseniä 67,
iältään 21-86 vuotta.
Naisjäseniä emme ole vielä kerhoomme saaneet.
Kerhotapahtumia järjestetään
joka kuukausi, säännöllisimmin
kerhoillat ja ammunnat kerran
kuussa.( ei heinä-,eikä joulukuussa).
Ammuntatoimintaa on tukenut
Nastolan Metsästysampujat ry.
luovuttamalla kerhollemme oikeuden radan käyttämiseen. Kerholla
on oma yhteinen reserviläisase,
jota valvotusti voimme kaikki
kerhon jäsenet käyttää. Vuosien
saatossa on ollut selvästi havaittavissa, että ampumatarkkuus harjoitusten myötä on parantunut.
Kerhoiltoihin on saatu mielenkiintoisia alustuksia, jotka ovat
käsitelleet ajankohtaisia aiheita
sekä reserviläistoiminnan että
yleisten aiheiden osalta. Maanpuolustuskoulutus on yksi merkittävä lohko.
Nastolan upseereilla ja reser-

viläisillä on ollut runsaasti yhteistoimintaa, mikä liittyy mitä
erilaisimpiin sekä maastossa että
sisätiloissa tapahtuvaan. Viime
vuosien aikana yhteistyö on tiivistynyt.
Nastolan Reserviupseerikerhon
jäsenistön keski-ikä on tällä hetkellä 49 vuotta eli melkein samaa
ikää kuin kerhommekin. Kerholla
on paljon aktiivista toimintaa, josta pitäisi löytyä jokaiselle jotakin.
Metsästysseuroissa ”ukkoontuminen” on alkanut näkyä, siten ettei
nuoria tahdota saada seuroihin.
Toivottavasti nuori ”kaarti” löytäisi
kerhomme toiminnasta jotakin
mielekästä ja positiivista, jotta toimintaan tulisi niin sanotusti uutta
verta ja toiminta jatkuisi vireänä ja
elinvoimaisena myös jatkossakin.
Nastolan Reserviupseerikerho
on järjestänyt useana vuonna
lokakuussa Reserviläisen kenttäkelpoisuus tapahtuman, jossa
reserviläiset ympäri maakuntaa
ovat kokoontuneet testaamaan
omaa kuntoaan sotilaallisissa
taidoissa.
Kerhon arvomaailmassa on korkealla sijalla kunnioitus veteraaneja ja menneiden polvien työtä ja
kohtaan. Jäsenistön mieluisana
”velvollisuutena” on ollut toimia
kunniavartiossa sankarihaudalla
ja lippuvartiossa mm. itsenäisyyspäivänä, Jouluna jne. Ketään ei
ole koskaan tarvinnut määrätä
näihin tehtäviin . Kesällä on vielä
ollut ilo saunottaa harvenevaa
veteraanijoukkoa puolisoineen
savusaunallamme. Tämä sauna
on noussut 2000-luvun alussa
kerholaisten talkoovoimin. Nyt on
vielä pesutupakin rakenteilla, jotta
saunomiskautta saataisiin jatkettua. Tervetuloa talkoisiin!
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Suomen Reserviupseeriliitto
täyttää 75 vuotta

RUL juhla- terveisiä
Kuluvana vuotena Suomen
Reserviupseeriliitto täyttää kunniakkaat 75 vuotta. Tänä aikana
nuori tasavaltamme on vakiinnuttanut paikkansa eurooppalaisten
maiden joukossa itsenäisenä ja
riippumattomana valtiona. Tässä
kehityksessä meillä reservin upseerilla on ollut keskeinen rooli,
niin sodan- kuin rauhanajan johtajina. Maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta maamme on kehittynyt
teollistuneeksi, aina moderniksi
hyvinvointi Suomeksi. Tästä reservinupseerien taipaleesta kertova
laaja historian teos julkaistaan
varsinaisena perustamispäivänä
17.5. Helsingissä Katajanokan Kasinolla, mihin lähdemme kootusti
omien kerhojemme opastamina.
Me Päijät-Hämäläiset reservin
upseerit aloitamme vuotemme
juhlistamisen kuitenkin jo 13.3.
kun Lahdessa vietetään Perinteinen Talvisodan muistojuhla Marskin-aukiolla. Esiinnymme omana
osastona. Marssimme juhlan
ryhmitykseen kaikkien alueemme
kymmenen yhdistyksen lippujen
johdolla. Asuna tumma ulkovaate
ja päähine ( juhlapuku ). Tämänkin
tapahtuman järjestelyistä on hyvä
sopia oman kerhon kanssa.
RUL-75 vuoden teema on kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen.
Kuntoisuustapahtumien koordinointi on jo aloitettu yhdessä
reserviläisten ja MPK:n kanssa.
Tarkemmat päivät tapahtumista
ilmoitetaan vuoden toisessa Ilveksessä.
Suomen Reserviupseeriliiton
varsinainen pääjuhla järjestetään
5.8. Haminassa Tattoo-tapahtuman yhteydessä. Lippuja on
ennakkoon myyty jo yli 700, mutta
vielä mahtuu mukaan. Lippuja on

myynnissä Lippupalvelun myyntipisteissä. Hämeen Rykmentti on
varannut käyttöömme linja-auton,
mutta siihen mahtuu vain rajallinen määrä lähtijöitä. On sovittu,
että vanhemmat upseerit ovat
etusijalla, muiden osalta sovimme
kimppakyydeistä. Yhteyshenkilönä toimii Juha Nuoritalo juha.
nuoritalo@phnet.fi
Päijät-Hämeen Reserviupseeripiirin oma pääjuhla järjestetään itsenäisyyspäivänä 6.12. Hennalan
Upseerikerholla yhdessä muiden
maanpuolustajien kanssa. Näistä
järjestelyistä ilmoitetaan tarkemmin syksyllä.
Tuleva vuotemme tarjoaa monenlaista mielekästä ja haastavaa
tekemistä. Omien kerhojemme
tarjoamien tapahtumien lisäksi
on piirissämme järjestettävät sotilaalliset ja siviiliharjoitukset esillä
MPK:n sivuilla www.mpkry.fi ja
sieltä Päijät-Häme. Ota kaverisikin
mukaan.
Tavataan harjoituksissa.
Juha Tarnanen
Päijät-Hämeen
Reserviupseeripiirin pj.
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Reserviupseeriliiton
tapahtumakalenteri
5.02.-26.02.2006
ResUL:n ampumahiitokilpailut,
Kontiolahti
7.03.-12.03.2006
PvKK, Tuusula
9.03.2006
Toiminnanjohtajien nevottelupäivä,
Helsinki
1.03.-12.03.2006
ResUL:n ilma-asemestaruuskilpailut,
Orimattila
11.03.2006
Veteraanikeräyksen tempauspäivä,
koko maa
7.03.-19.03.2006
ResUL Talvijotos, Sysmä
18.03.2006
Liittohallituksen kokous 2 / 2006,
Helsinki
25.03.-26.03.2006
ResUL:n pistooliampumahiihto ja
-viestikilpailut, Ähtäri
30.03.2006
Kylmästä sodasta uuteen
maailmanjärjestykseen -juhlaseminaari
RUL-KadK-MpKK, Santahamina
01.04.-31.05.2006
Paikalliset ja alueelliset
RUL 75 -vuotistapahtumat
20.04.2006
Liiton neuvottelukunnan kokous,
Helsinki
22.04.2006
Kangasniemen Reservinupseerit ry
50 vuotta, Kangasniemisali
22.04.2006
Liittovaltuuston kokous, Helsinki
06.05.2006
CIOR harjoitus, Lahti
17.05.2006
RUL:n 75-vuotishistorian julkistaminen
ja vastaanotto, Katajanokan Kasino
20.05.-21.05.2006
Sandels-jotos, Vieremä
27.05.2006
ResUL:n perinneasekilpailut,
Haapamäki
03.06.2006
RUL - EROK sotilasmoniottelu, Lahti
04.06.2006
Puolustusvoimain lippujuhlapäivä
10.06.2006
ResUL:n pistooliampumajouksu, Ähtäri
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Jäsenmäärän kasvu jatkui jo
kymmenettä vuotta
Reserviläisliiton vuoden 2005
lopulliset jäsenmäärät on julkaistu.
Jäsenkasvu jatkui jo kymmenettä
vuotta ja maksaneiden jäsenten
määrä nousi 2, 67 prosenttia eli
816 jäsentä. Kokonaisjäsenmääräksi muodostui siten 33.618
jäsentä.
Jäsenmäärä kääntyi Reserviläisliitossa kasvuun vuoden 1995
sääntö- ja nimimuutoksen jälkeen,
jolloin liitosta tuli käytännössä
avoin maanpuolustusjärjestö.
Aiemmin Reservin Aliupseerien
Liitto -nimellä toimineen järjestön
jäsenmäärä on noussut viimeisen
kymmenen vuoden aikana 4.700
maksaneella jäsenellä eli 17,7
prosentilla. Eniten on noussut
miehistön osuus. Heitä on liiton
jäsenistöstä jo lähes 25 prosenttia.
Aliupseerien suhteellinen osuus

laski viime vuonna ensi kertaa alle
70 prosenttiin.
Jäsenkehitys on vaihdellut suuresti maakunnittain. Samaan
aikaan kuin parhailla alueilla jäsenmäärät ovat kasvaneet yli 60
prosenttia, on jäsenistön määrä
joissain maakunnissa laskenut.
Selkeää syytä alueiden kehityseroihin ei ole löytynyt.
Kehitys jatkui samansuuntaisena myös viime vuonna. Suhteellisesti suurin jäsenkasvu (6,14%)
saavutettiin Varsinais-Suomessa
kun taas absoluuttisen kasvun
osalta kärjessä oli ylivoimaisesti Pirkanmaa (212 jäsentä). Yli
asetetun kolmen prosentin jäsenkasvutavoitteen pääsivät myös
Lappi (5,61%), Pohjois-Pohjanmaa (5,08%), Keski-Pohjanmaa
(4,69%), Satakunta (3,36%) ja

Keski-Suomi (3,25%). Lisäksi
jäsenmäärä kasvoi kahdeksassa
muussa piirissä.
Kolmessa piirissä jäsenmäärä
sen sijaan laski viime vuoden
aikana. Suur-Savossa, PäijätHämeessä ja Kymenlaaksossa
päädyttiin vuotta 2004 alempiin
jäsenmäärälukuihin.
Reserviläisliiton ylivoimaisesti
suurin piiri on lähes 4.000 jäsenen Pirkanmaa. Seuraavilla
sijoilla ovat Etelä-Pohjanmaa
(2.881), Helsinki (2.798), Uusimaa
(2.446), Etelä-Häme (2.428) sekä
Varsinais-Suomi (2.202). Perää
pitää Keski-Pohjanmaa 945 jäsenellään. Maakunnan jäsenkasvu
on kuitenkin viime vuosina ollut
poikkeuksellisen voimakasta.

RESERVILÄISLIITTO RY
Jäsenmäärä piireittäin per 31.12.2005
yhteensä

Etelä-Häme
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Helsinki
Kainuu
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Pirkanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Suur-Savo
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Yhteensä

2 428
1 283
2 881
2 798
989
945
1 748
1 960
1 249
3 987
1 290
1 795
1 465
1 045
1 756
1 351
2 446
2 202
33 618

maksaneet

2 277
1 223
2 692
2 573
948
870
1 620
1 859
1148
3 738
1 209
1 634
1 391
967
1 660
1 274
2 255
2 039
31 377

rästi

103
35
107
145
27
37
70
68
68
172
62
88
30
47
51
52
88
90
1 340

uudet * kehitys-% **

48
25
82
80
14
38
58
33
33
77
19
73
44
31
45
25
103
73
901

1,24
2,43
0,79
1,54
1,83
4,69
3,25
-0,75
5,61
6,01
0,42
5,08
2,51
-0,51
3,36
-0,62
2,55
6,14
2,67

31.12.04

2 249
1 194
2 671
2 534
931
831
1 569
1 873
1087
3 526
1 204
1 555
1 357
972
1 606
1 282
2 199
1 921
30 561

31.12.2003 31.12.02

2 308
1 193
2 681
2 398
934
800
1 581
1 895
1 063
3 379
1 236
1 467
1 355
970
1 639
1 274
2 183
1 863
30 219

2 274
1 149
2 676
2 271
928
767
1 415
1 860
1 048
3 191
1 170
1 411
1 362
948
1 646
1 239
2 066
1 832
29 253

* Ne uudet jäsenet, jotka myöhäisen liittymisajankohdan johdosta eivät saaneet vuoden 2005 jäsenmaksulaskua
** Kehitys verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan

31.12.01

2 277
1 172
2 666
2 290
942
742
1 366
1 881
996
3 066
1 156
1 372
1 351
958
1 675
1 229
2 026
1 835
29 000
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Reserviläisliiton tiedote

Vapaaehtoista maanpuolustustyötä
koskeva mietintö puolustusministerille
Puolustusministeriö tiedotti,
että vapaaehtoista maanpuolustustyötä koskevaa lainsäädäntöä
valmisteleva toimikunta luovutti
16.2.2006 mietintönsä puolustusministeri Seppo Kääriäiselle. Toimikunnan puheenjohtajana toimi
varatuomari Jukka Pasanen.
Toimikunnan tehtävänä oli laatia
hallituksen esityksen muotoon
ehdotus vapaaehtoisen maanpuolustustyön uudelleen organisoinnin edellyttämistä lainsäädäntötoimista. Valtioneuvoston vuoden
2004 turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevaa selontekoa
käsitellessään eduskunnan puolustusvaliokunta piti tarpeellisena,
että vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta säädetään erillinen
laki, johon sisältyviä seikkoja oli
selonteossa yksilöity.
Toimikunta ehdottaa vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan
lain säätämistä. Tällä hetkellä tästä toiminnasta on säädetty puolustusvoimista annetun lain 2 §:n 5 a
kohdassa (740/1994), jolla puolustusvoimien tehtäväksi on annettu

vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tukeminen. Vapaaehtoistoiminnan laajentuminen ja
puolustusvoimien rakennemuutos
edellyttävät asiasta säädettäväksi
lailla nykyistä laajemmin.
Vapaaehtoistoiminnan johtamiseen ja valvontaan liittyvät
kysymykset samoin kuin toimijoiden vastuun järjestäminen ovat
yhteiskunnan kannalta tärkeitä.
Tämän vuoksi puolustushallinnon viranomaisten tehtäviä ja
vapaaehtoisen maanpuolustuksen
neuvottelukunnan asemaa on lain
organisaatiota koskevissa säännöksissä korostettu.
Mietinnössä ehdotetaan Maanpuolustuskoulutus ry:n muuttamista julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi. Perinteisten maanpuolustusjärjestöjenkin toimintaan
muutoksella on merkitystä, vaikka
niihin sovelletaan edelleen myös
yhdistyslakia. Yhteistoiminta puolustushallinnon kanssa tapahtuisi
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta.
Ehdotetun uuden lain pääpaino

on vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen sääntelyssä. Suunnitteilla oleviin maakuntajoukkoihin
liittyy puolestaan virka-avun antamiseen liittyvä säännös. Myös
naisten osallistumista vapaaehtoistoimintaan on lakiehdotuksessa käsitelty.
Vapaaehtoisen henkilöstön asema on otettu huomioon mm. asianomaisten sitouttamista koskevissa
säännöksissä. Myös vapaaehtoisten velvollisuudet ja oikeudet
ehdotetaan nykyistä laajemmin
säädeltäväksi, jotta nykyisessä
lainsäädännössä havaitut puutteet
voidaan korjata.
Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ehdotetun lain säätäminen edellyttää lakiteknisiä
muutoksia kaikkiaan kymmeneen
muuhun lakiin. Seuraavaksi mietintö lähetetään laajalle lausuntokierrokselle. Tavoitteena on, että
hallituksen esitys annettaisiin
eduskunnalle juhannukseen mennessä. Ehdotetut lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan vuoden 2007
aikana.

Reserviläisliiton tapahtumakalenteri
1.3.
4.3.
9.3.
11.3.
18.-19.3.
19.3.
22.-23.4.
5.-6.5.

Koko maa Veteraanikeräys 2006 alkaa
Vantaa Liittohallituksen kokous
Helsinki Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät
Koko maa Veteraanikeräyksen tempauspäivä
Riihimäki Puheenjohtajien neuvottelupäivät
Riihimäki Piirien veteraanivastaavien neuvottelupäivät
Järvenpää Reserviläisliiton vuosikokoustapahtuma
Parola Naisten koulutuspäivä (RES/MPK)
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Toimintalomakkeista
Vuodenvaihde on monenlaisen tilastoinnin aikaa. Toimintalomakkeita toivottiin myös piiriin ja edelleen
liittoihin. Lomakkeet ovat erittäin
tärkeitä. Niillä tiedoilla liitot pystyvät
todistamaan, että jäsenistö toimii
ja rahaa yhteiskunnalta tarvitaan.
Lähettäessäni tietoja tein muutamia huomioita.
Reserviläisyhdistykset yllättivät,
kaikki kymmenen nimittäin palauttivat selvitystä toiminnastaan.
Sata prosenttia on aina sata.
Kaksi kymmenestä tosin lähetti
liiton toimintalomakkeen sijasta
toimintakertomuksensa. Siitä yritin laatia koostetta, vähän laihoin
tuloksin. Reserviläisyhdistysten
johto, onnittelumme ja kiitoksemme erinomaisesta velvollisuuden
tunnosta!
Reserviupseeriyhdistyksistä
palautti yhdeksän tusinasta, 75
prosenttia. Suhde on muuttunut,

jo viime vuonna reserviläiset peittosivat reserviupseerit selvästi tässä
asiassa ja ero kasvaa.
Kolmas liitto on Reserviläisurheiluliitto. Sille jätti tietojansa muistaakseni kaksitoista yhdistystä.
Huolellinen täyttö kannattaa mutta
on vähän työlästä. Iltarastien tuloksistakin löytyi jäseniämme, mutta
Kesäyönmarssi ei ollut monenkaan
mielessä enää. Kohta ' muiden
järjestämät tilaisuudet ' ei tosin
tuota toimintapisteitä lainkaan siinä
määrin kuin oma toiminta. Prosenttiammuntaa on johdettu kymmenen sarja ja hyväksytty hirvikoe.
Kertausharjoituksessa toteutuu
aina tämä ammunta myös.
Viime vuosi on ollut toiminnallinen myös kentällä. Kiitämme
palautteestanne!
Juha Nuoritalo

Piirin
tapahtumakalenteri
pe 24.2.

Hämeenlinna Hämeen Sotilasläänin vuosipäivä

ke 1.3.

Prosenttiammunta piireissä ja yhdistyksissä 1.3.-30.10.
Hennala Reserviläispiirin kevätkokous
Orimattila ResUL:n valtakunnalliset ilma-asekilpailut
Sysmä Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen
talvijotos 2006

la-su 11.-12.3.
pe-la 17-19.3.

to 27.4.

Hollola Piirin hengellinen päivä
Heinola Alueellinen veteraanipäivä

la 13.5.
su 14.5.
su 21.5.

Asikkala Ammunnat; Falling plates
RES. huomionosoitusesitykset piirissä
Kaatuneiden muistopäivä
Asikkala Piirin RK-ammuntakilpailu, falling plate

su 4.6.
la-su 9.-10.6.
la 17.6.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivä
Tuusula Kesäyön marssi Kesäyön marssi.
Orimattila Pistooli- ja kivääripäivä

www.asapen.net/respiiri
Piirin kotisivuilta ajankohtaiset tapahtumatiedot

Yhdistysten yhteystiedot
Artjärvi
ups. Tattari Tapio
Värjärintie 3, 16230 ARTJÄRVI Kk
res. Pihatie Veli-Matti
Jokitie 5, 16200 ARTJÄRVI
Asikkala
ups. Vahto Heikki
Aisakuja 1, 17200 VÄÄKSY
res. Seppo Vahto
Sysmäntie 31,17240 KALKKINEN
Hartola
ups. Kivinen Hannu
Lampitie 3,19600 HARTOLA
res. Sertti Reijo
Yhdystie 3, 19600 HARTOLA
Heinola
ups. Penttilä Antti S.A.
Telakkatie 3 A2,18100 HEINOLA
res. Sormunen Seppo
Lammaskallionkatu 3 E48, 18150
HEINOLA
Hollola
ups. Ilkka Sipilä
Aikkalantie 37
15880 HOLLOLA 3
res. Katso Tiirismaa
Hämeenkoski
ups. Brofeldt Tapani
res. Katso Tiirismaa
Kärkölä
ups Juha Nuoritalo
Kärköläntie 278,16670 Lappila
res. Katso Tiirismaa
Lahti
ups Wille Viittanen
Tiilijärventie 1 A 9, 15870 HOLLOLA
res. Heikki Koivisto
Salpakankaantie 15 B 18, 15860
HOLLOLA
Lahti
ups Tarnanen Juha
Vesijärvenkatu 52 A 6 , 15140 LAHTI
res. Ylijoki Mika
Salmentie 7, 15560 NASTOLA
Nastola
ups Kallio Tero
Uudenkyläntie 47, 16100 UUSIKYLÄ
res. Jarmo Mäkinen
Pitkätie 195, 15560 NASTOLA
Orimattila
ups Lahtinen Heimo
Lemmentie 20 A 2, 16300
ORIMATTILA
res. Hietala Matti
Helsingintie 136, 16300 ORIMATTILA
Padasjoki
ups Muje Juha
Valkamantie 6 ,17500 PADASJOKI
res. Jukka Kontra
Kuusikuja 14, 17500 PADASJOKI
Sysmä
ups Rekola Heikki
Uusjoutsjärventie 238, 19700 SYSMÄ
res. Mikko Sippola
Vintturintie 45, 19740 LIIKOLA
Tiirismaa
res. Aaro Helistö
Kuusitie 5,16600 JÄRVELÄ
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Terrijotos kilpailukutsu
17.-19.3. Sysmä
Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen
talvijotos
2006 järjestetään Sysmässä 17.-19.3.2006. Jotoksen järjestäjinä toimivat
Sysmän Reserviupseerit ja
Sysmän Reserviläiset.
Kilpailun johtajana toimii Heikki
Rekola ja ratamestarina Mikko
Sippola. Tapahtuma on avoin kaikille, joten osallistuminen siihen ei
edellytä maanpuolustusjärjestön
jäsenyyttä.
Jotos tapahtuu partioittain suunnistaen reitillä, jonka yhteispituus
on noin 50 km. Rasteilla on tehtäviä, jotka liittyvät reserviläistietoihin
ja -taitoihin, suunnistukseen ja kartanlukuun, ensiapu- ja pelastuspalvelutoimintaan, erävaellustietoihin

ja -taitoihin, luonnontuntemukseen
sekä yleis-tietoihin. Partion koko on
4 henkeä, jonka mukaan tehtävät
on mitoitettu, mutta myös 3- ja 5henkiset partiot hyväksytään.
Jotos alkaa perjantai-iltana ja
päättyy sunnuntaina iltapäivällä.
Partiot kuljettavat mukanaan kilpailun aikana tarvitsemansa muonan
ja varusteet.
Ilmoittautuminen kirjallisesti
10.2.2006 mennessä osoitteella:
Terrijotos/ Janne-Pekka Juutilainen, Hämeentie 18, 19700 Sysmä
tai sähköpostitse: j-p.juutilainen.
@sysma.fi Ilmoittautumisessa
on mainittava partion joukkuenimi, jäsenten nimet, syntymäajat
ja mahdolliset sotilasarvot sekä
partion yhteyshenkilön tiedot ennakko-ohjeen lähettämistä varten.
Kilpailijoilla on mahdollisuus saada
lainaksi SA-hiihtovälineet (sukset,

sauvat, talvisaappaat). Varaus on
tehtävä ilmoittautumisen yhteydessä (kplmäärä) ja ilmoitettava myös
saappaiden koko. Lähtöaikatoiveen
voi esittää, ja se huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
Ilmoittautuminen on pätevä, kun
osanottomaksu on suoritettu tilille
421310-242092/Terrijotos.
Osallistumismaksu on 80 euroa
10.2.2006 mennessä ilmoittautuneille, sen jälkeen 120 euroa. Älä
unohda maksajan/partion nimeä
maksukuitista! Osallistumismaksuun sisältyy ruoka maaliintulon
jälkeen ja peseytymis/saunomismahdollisuus.
Tiedustelut: Heikki Rekola 0400787991/ hrekola@reppu.net tai
Mikko Sippola 040 5380622/
feldwebel@susi1net. Katso myös:
http://risteli.net/terri/

Ilves-Jotos 6.-7.5. Padasjoki
Päijät-Hämeen ensimmäinen Ilves-jotos järjestetään Padasjoella Taruksen
harjoitusalueella toukokuun alussa 2006.Jotoksen järjestäjinä toimivat
MPK ry, Padasjoen Reserviupseerit ry ja Padasjoen
Reserviläiset ry.
Jotoksen johtajana toimii Juha
Muje ja ratamestarina Kimmo
Rahikainen.
Jotoksessa on kaksi sarjaa.
Reserviläisille tarkoitettu sotilassarja kestää kaksi päivää ja on
yhteispituudeltaan n. 30 km. Kaikille avoin perhejotos kierretään
lauantaina ja reitti on n. 7 km.
Partioiden koko kummassakin
sarjassa on 4 henkeä, jonka mu-

kaan tehtävät on mitoitettu, mutta
myös 3- ja 5-henkiset partiot hyväksytään. Rastitehtävät liittyvät
ensiapu-, retkeily- ja erätaitoihin,
sekä luonnontuntemukseen, sotilassarjassa mitataan luonnollisesti
myös sotilastaitoja ja -tietoja.
Jotos alkaa lauantaina ja
päättyy sunnuntaina iltapäivällä.
Tarvittaessa paikalle voi tulla jo
perjantai-iltana, jolloin tulijoille järjestetään majoitus. Partiot hoitavat
jotoksen aikana omat ruokailunsa
ja majoittumisensa itsenäisesti.
Ilmoittautuminen kirjallisesti
21.4. mennessä osoitteeseen
Ilves-jotos/Juha Muje, Valkamantie 6, 17500 Padasjoki, tai sähköpostilla: juha.muje@elisanet.fi.
Ilmoittautumisessa on mainittava
joukkuenimi, jäsenten nimet,
syntymäajat ja mahdolliset sotilasarvot sekä partion yhteyshenkilön

yhteystiedot ennakko-ohjeen lähettämistä varten. Ilmoittautumismaksu 20,-/partio suoritetaan tilille
Etelä-Päijänteen Osuuspankki
531809-2540 viimeistään 21.4.,
jonka jälkeen ilmoittautuville partioille osallistumismaksu on 30,-.
Älä unohda maksajan/partion
nimeä maksukuitista! Osallistumismaksuun sisältyy ruokailu
maaliintulon jälkeen ja peseytymis-/saunomismahdollisuus.
Tiedustelut: Juha Muje 040-588
1996 /juha.muje@elisanet.fi tai
Heikki Koskinen 0400-853 193 /
heikki.koskinen@padasjoen-kirjapaino.inet.fi. Lisätietoa nähtävissä
myös MPK ry.n sivuilla Päijät-Hämeen piirin kurssiluettelosta.
MPK ry Päijät-Hämeen piiri
Padasjoen Reserviupseerit ry
Padasjoen Reserviläiset ry

28

Päijät-Hämeen

ILVES

Päijät-Hämeen Reserviläispiirin

KEVÄTKOKOUS

keskiviikkona 22.03.2006 klo 18.30
POP Trion konttori, IV kerros.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
Kokouksen jälkeen maj evp Seppo Toivosen aiheena
vuoden 1918 sota Lahden seudulla.
Tervetuloa! Piirihallitus

ASEET JA TARVIKKEET
Launeenkatu 82
Puh. (03) 881 0444
www.asepiste.fi

