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Reserviläisliiton yhdistysjohdon koulutustilaisuus järjestettiin Lahdessa. Tilaisuuteen osallistuivat Päijät-Hämeen,
Pirkanmaan ja Etelä-Hämeen piirien yhdistysten edustajia.
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Päijät-Hämeen Reserviläiset ja Upseerit
Vuosi vaihtui ja vanhan vuoden tilastot ovat paljastaneet toiminnan
tehokkuuden Päijät-Hämeessä, tulokset ovat mairittelevia. KIITOS siitä
Teille kaikille. Itsenäisyyspäivän huomionosoitusten saaneille ja ylennetyille onnittelut. Saavutuksenne on
esimerkillisiä ja kunnioitettavia, kannustakoon saamanne huomio Teitä
jatkamaan työtänne tulevaisuuteen
avoimin mielin ja luottamalla vapaaehtoiseen maanpuolustukseen.
Kuluvana vuonna tulee tapahtumaan piirimme alueella erilaisia tilaisuuksia mitä moninaisimmissa muodoissa. Painopiste alueita laaditaan
aina vuosisuunnitelmissa ja PTS:ssä
mutta kun toiminta on käynnissä niin
tuntuu ettei sitä mikään ohjaile vaan
toimintamme kehittyy ja ideoita syntyy. Valtakunnassa ei ollut halukkuutta ottaa vastaan haastetta ja järjestää
ResUL talvimaastomestaruuskilpailuja niinpä Padasjoki otti ohjat käsiinsä
ja ilmoitti ottavansa järjestelyvastuun.
Seuraava suurponnistelu on Orimattilassa jossa narrataan kaloja jo seuraavalla viikolla. Lahti otti järjestääkseen Cup-ammunnat harjoituksineen
ja kilpailuineen hoidettavaksi. Tiedämme, että toukokuussa koko suomi tulee mittelöimään perinneaseilla
Hälvälään niin toimintaa yksinomaan
kilpailujen järjestämisessä on uskomattoman paljon. Johtamistaidon
kertaaminen menee luontevasti siinä
sivussa kun eri osa-alueet näistäkin
kisoista on suoritettu ja loppuun asti
kunnialla tehty.
Mehän kaikki tiedämme ettei se
toiminta näihin asioihin yksinään pysähdy, yhteistyö MPK:n ja Hämeen
Rykmentin kanssa on saumatonta ja
joustavaa. Lainsäädäntö muuttuu jos
ei ole jo muuttunut kun tämä kirjoitus
tulee painosta siitä olemme lukeneet
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Päijät-Hämeen ILVES on Päijät-Hämeen Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti, joka lähetetään
kaikille Päijät-Hä meen Re ser vi läis pii rin
jäsenmaksunsa suorittaneille jäsenille. PäijätHämeen Reserviläispiiriin kuuluvat sekä Suomen Reserviupseeriliiton että Reserviläisliiton
alueen paikallisyhdistykset.

ja kuulleet. Kerhojen ja yhdistysten
on hyvä lukea lainsäädäntö joka koskee reserviläisiä.
Oli suurenmoinen ilo katsella itsenäisyyspäivä vastaanottoa kun Mannerheim-ristin ritari Pentti Iisalo johdatti kaikki kutsuvieraat linnaan. Hyviä voimisia kaikille viidelle ritarille!
Veteraani yhteistyö on alue jossa
me kaikki laitamme kortemme kekoon, olemme aina käytettävissä kun
apua tarvitaan sekä otamme osaa
erilaisiin tilaisuuksiin. Jo nyt toivon
näkeväni Teitä runsaslukuisana Asikkalassa veteraanipäivänä kunnioittamassa menneiden sukupolvien työtä,
olemalla mukana juhlassa.
Kuntoliikunta kaikilla tavoin ja keinoin tehtynä vähintään 2-3 x viikossa,
on jokaisen sydämelle hyväksi. Siispä
ottakaa haaste vastaan ja aloitetaan
tai jatketaan sitä perinteistä liikuntaa,
kävelyä joka ei vaadi kalliita välineitä
muuta kuin turvalliset jalkineet. Aika
ja paikka jokaiselle oman valinnan ja
mielen mukaan. Asia meinaa unohtua meiltä vapaaherroiltakin vaikka
aikaa pitäisi olla.
Onnittelut kaikille niille yhdistyksille ja kerhoille joidenka jäsenmäärä
nousi, nyt rekisteröityjä jäsenmaksunsa maksaneita reserviläisiä on
ensimmäistä kertaa piirimme alueella yli tuhat ja toivotan kaikki tervetulleeksi mukaan toimintaan. Reservinupseerien jäsen määrässä ei tapahtunut suuria muutoksia puoleen eikä
toiseen, mutta me kaikki tunnemme
jonkun joka ei ole vielä mukana reserviläistoiminnassa siksi toivon, että
kaikki ottaisitte yhteyden niihin henkilöihin joita tunnette ja toivotatte heidät
tervetulleeksi mukaan toimintaan.
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö
kaipaa henkilöitä ja monipuolista toimintaa johonka puolustusvoimamme
Päijät-Hämeen ILVES
Seuraavan lehden ilmestymisaika:
Huhtikuu 2007
Aineisto seuraavaan lehteen on toimitettava
maaliskuussa.
Toimituskunta: Työvaliokunta
Toimituksen osoite:
Päijät-Hämeen Reserviläispiiri
Päijänteenkatu 5 A
15140 LAHTI
www.asapen.net/respiiri

voi tukeutua tehtävässään. Toivon,
että meillä reserviläisillä on riittävä
aseistus varmuusvarastoissa toimintamme tukemiseksi. Tuo kaikki tarkoittaa kriisiaikaa ja mahdollisia sen
hetkisiä olosuhteita joihinka meidän
on syytä varautua.
Piiritoimistomme sijaitsee edelleen
Päijänteenkatu 5 A jossa vuokra isäntämme vaihtui, mutta toiminta säilyy entisellään. Vpj. Juha Tarnanen,
sihteeri Juha Nuoritalo ja minulla on
avaimet toimistolle, mikäli tarvitsette
jotakin niin soitto tai sähköpostia niin
autamme kykyjemme mukaan. Kilpailuihin ilmoittautumiset aina Juha
Nuoritalolle juha.nuoritalo@phnet.fi
tai kilpailukutsussa mainitulla tavalla.
Hankikelejä ja liikunnallisia päiviä
teille kaikille. Kaikkia teitä kun en tunne niin olisi erittäin mukavaa kun tervehtisitte ja esittäytyisitte.
Tavataan ja tullaan tutuiksi!
Pj. Juhani Vilo

Piirisihteeri:
Juha Nuoritalo
050 352 2185
juha.nuoritalo@phnet.fi
Päätoimittaja: Heikki Koskinen,
Teollisuustie 15, 17500 PADASJOKI.
puh (03) 551 2186, fax (03) 551 3022
heikki.koskinen@
padasjoen-kirjapaino.inet.fi
Painopaikka: Padasjoen Kirjapaino
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Maanpuolustuskoulutuksen vuosipäiväjuhla
Päijät-Hämeessä
MPK juhli 13. vuosipäiväänsä jo joulukuun 14. päivänä viime vuoden puolella. Päijät-Hämeeseen juhla saapui
kuitenkin järjestelysyistä vasta 25.1.
kuluvana vuonna.
Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiirin vuosijuhlaa vietettiin arvovaltaisen
joukon voimin Hennalassa. Tapahtumaa kunnioitti läsnäolollaan Mannerheim-ristin ritari Pentti Iisalo veteraaniveljineen. Juhlaa isännöineen piiripäällikkö Hannu Tukian lisäksi MPK:
sta paikalla oli toiminnanjohtaja Pekka Majuri, edellinen piirin piiripäällikkö
Pekka Jouko sekä joukko ansioituneita vapaaehtoisia kouluttajia. Hämeen
Rykmenttiä edustivat komentaja Jari
Anttalainen, esikuntapäällikkö Juha
Niemi sekä usea vapaaehtoistyön
tukemisessa ansioitunut työntekijä.
Myös poliisin ja pelastuslaitoksen
edustajat olivat paikalla vastaanottamassa huomionosoitukset yhteisestä
turvallisuustyöstä.

Päijät-Häme kasvun ja kehityksen tiennäyttäjänä
Juhlan avasi Hannu Tukia, luoden
puheessaan katsauksen menneeseen vuoteen. Maanpuolustuspiirin
koulutustoiminta on kasvanut erittäin
voimakkaasti viime vuosina. Viime
vuoden kurssilaisten määrä on kaksinkertainen vuoteen 2005 nähden,
kolminkertainen 2004:ään. Nykyinen taso on Suomen kuudenneksi
korkein suoraan määrällä mitaten.
Asukaspohjaan suhteutettuna se on
selvästi kärjessä. Osaltaan tästä on
kiittäminen Rykmentin luomia, ainutlaatuisen hyviä toimintaedellytyksiä.
Kuluneen vuoden tavoitteet täyttyivät:
iskukykyinen koulutus- ja tukiyksikkö
on perustettu ja kouluttajia sitoutettu,
ja yhteistyö tärkeimpien hallinnonalojen viranomaisen kanssa on hyvässä
käynnissä. Tukia kiitti puheessaan
erityisesti alueupseeri Tommi Tenhua,
jonka panos koko piirin tasonnostossa on ollut korvaamaton.
Piiripäällikön silmin haasteet tulevaan ovat yhä mittavat. Koulutusohjelmien määrän ja tavoitetason kasvu,
yhdistettynä tulevaan valtakunnallisen

MPK:n toiminnanjohtaja Pekka Majuri, Mannerheimin-ristin ritari Pentti Iisalo ja
Hämeen Rykmentin komentaja eversti Jari Anttalainen juhlistivat läsnäolollaan päijäthämäläistä vuosipäivää.
vapaaehtoisen huollon koulutuksen
osaamiskeskuksen perustamiseen,
velvoittavat lisäämään ponnistuksia
entisestään. Vapaaehtoisten reserviläis-, evp- ja muiden kouluttajien
määrän ja osaamisen kasvattaminen
jatkuu. Samalla piirin toiminta laajenee koko Päijät-Hämeeseen, kuntien
ja muiden tärkeiden yhteistyötahojen
luona tehtävään työhön. Myös arjen
turvallisuuteen liittyvät haasteet lisäävät siviilikoulutuksen tarvetta. Lopuksi Tukia muistutti piirin kunniatehtävästä veteraanityön tukemisessa,
ja kiitti kaikkia toimintaa tukeneita.

Kohti strategista kumppanuutta
Valtakunnallisen turvallisuustyön näköalapaikalta tervehdyksen lausui
Pekka Majuri. Maanpuolustuskoulutus ei enää tavoittele erityisesti koulutuksen määrän kasvattamista. Laatu
ja kohdennus ovat arvokkaimpia toimintaa edelleen kehitettäessä. Silti jo
vuonna 2006 MPK koulutti enemmän
reserviläisiä kuin Puolustusvoimat
kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa harjoituksissa yhteensä. Soti-

laallinen koulutus on nyt puolet MPK:
n koulutuspäivistä, ja jatkossa osuus
tulee varmasti kasvamaan.
Puolustusvoimat on läpikäymässä nyt ja lähitulevaisuudessa sotien
ajan jälkeisen ajan suurinta muutosta. Maanpuolustuskoulutus rakentaa
omaa tulevaisuuttaan yhdessä, vastatakseen tähän valtavaan haasteeseen. Tuleva laki vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta on todellinen
arvostuksen osoitus yhdessä tehdylle työlle ja oikeutus sen jatkamiselle.
Suomalaiseen yhteiskuntaan sopivasti lain arvostus näkyy koko eduskunnan istuntosalissa, vasemmalta
oikealle.
Majuri hahmotteli MPK:n tulevaa
asemaa julkisoikeudellisena yhdistyksenä ja Puolustusvoimien strategisena kumppanina. Riemumielin
hyväksytty tehtävä koulutuskumppanina vaatii MPK:lta uusia panostuksia
palkattuun henkilöstöön ja toimintaan.
Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiiri
on toiminut valtakunnassa seurattuna
esimerkkinä mm. Koulutus- ja Tukiyksikön luomisessa ja muussa kehittämisessä. MPK:n toimintakeskusverkostossa Padasjoen leirialueeseen
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kohdistuu odotus Etelä-Suomen päätoiminta-alueena. Päijät-Hämeen toiminnan kasvu ja kehitys ylipäätään
on ollut ainutlaatuista Suomessa.
Lopuksi Majuri kiitti piiripäällikköä
ja kaikkia piirin toiminnan mahdollistaneita, erityisesti paikalla olleita ansioituneita.

Maanpuolustuspiiri Rykmentin kumppanina tulevaan
Hämeen Rykmentin komentaja ja varuskunnan päällikkö Jari Anttalainen
vastasi puheenvuorossaan Rykmentille osoitettuihin, ansaittuihin kiitoksiin. Piiri on ollut Rykmentille hyvä
kumppani. Molemmilla on yhteinen
tavoite, joka on mahdollistanut tulosten saavuttamisen. Yhteistyö tiivistyy entisestään maakuntajoukkojen
koulutuksen myötä. Tässä ja muussa
tulevassa toiminnassa MPK nivotaan
yhä tiiviimmin Puolustusvoimien toiminnan osaksi.
Puolustusvoimien tarpeet ja tehtävät ohjaavat Rykmentin toimintaa
tulevaisuudessakin. Sitä tukemassa
ja osaltaan mahdollistamassa maanpuolustuspiiri jatkaa koulutuskumppanina tulevaan. Samalla tavoin Padasjoen leirialueen käyttö on Puolus-

Jari Hyvärinen, Jukka-Ville Jääsalmi, Esa Karjalainen, Hilkka Salonen ja Tommi
Tenhu saivat maanpuolustusmitalin kulytaisella soljella.
tusvoimien tarpeet huomioiden mahdollista oman maakunnan ulkopuolelta saapuvillekin.
Lopuksi komentaja onnitteli maanpuolustuspiiriä ja lupasi tukensa jatkuvan tulevina aikoinakin.
Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiirin vuosijuhlassa palkitiin ansioituneita kouluttajia ja yhteistyökumppaneita. Tilaisuudessa jaettiin huomionosoituksina piirin standaari, vuoden
kouluttajan kiertopalkinto, jalkaväen

ansiomitaleita ja maanpuolustusmitaleita.
Piiripäällikkö Hannu Tukia kohotti
maanpuolustajien mieliä Reino Hirvisepän Maanpuolustajat –laulun viimeisellä säkeellä: ” Täys` onni on sen
ken saa maataan palvella ees` hivenen verran! ”

Vuosijuhlassa palkittuja 2007
Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiirin vuosijuhlassa 25.1.2007 palkittiin
Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiirin
standaarilla Nastolan Paikallisosaston päällikkö Pertti Ojala.
Jalkaväen Ansioristillä
Jukka Anttonen MPK, Vilho Laakso MPK, Heikki Rekola MPK,
Ronny Renwall MPK
Maanpuolustusmitali, kultaisella
soljella
Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen,
Päijät-Hämeen
Pelastuslaitos,
Alueupseeri ylil Jukka-Ville Jääsalmi, HämR, Varastonhoitaja
Esa Karjalainen, HämR, Ravitsemuspäällikkö Hilkka Salonen
MuKe/PURU, Alueupseeri ylil
Tommi Tenhu, HämR
Kultaisen soljen korotus
Ari Sausta MPK

Maanpuolustusmitali, hopeisella
soljella
Kati Aaltonen MPK, Varastonhoitaja Mirja Hiltunen, HämR,
Komisario Heikki Ihalainen, Lahden Kihlakunnan Poliisilaitos, Komisario Pekka Kokkonen, Lahden
Kihlakunnan Poliisilaitos, Harri
Koponen MPK, Petteri Paalanen
MPK, Marko Sipura MPK, Seppo
Vahto MPK
Hopeisen soljen korotus
Heikki Koskinen MPK, Tuomas
Komu MPK
Maanpuolustusmitali, pronssisella
soljella
Sanna Hynynen MPK, Aki Naumi
MPK, Kaarina Suhonen MPK
Vuoden Kouluttaja-palkinto
Marko Patrakka MPK

Marko Patrakka valittiin Päijät-Hämeenmaanpuolustuspiirin vuoden kouluttajaksi. Kuva Heikki Koskinen
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Muistitieto talteen viimehetkellä
totehtävissä olleet olivat hakeneet
äänitteensä pois, eikä näitä ole tavoitettu perikuntienkaan hallusta. Haastattelujen arvoa olisi merkittävästi lisännyt, jos kysymysten asettelu olisi
tehty harkitummin, eikä haastattelija
olisi toistellut turhan paljon haastatellun mielipiteitä.

Toiminta käynnistyy

Lotat töissä sotasairaalassa. Kuva Orvokki Nord.
Lainaus ylipäällikön päiväkäskysta ”Kaikki Isänmaan Puolesta” sopii
hyvin nimeksi sille kirjalle, johon aineistoa on koottu kahden vuoden
aikana Nastolassa. Aloite tuli EteläHämeen Suojeluskuntapiirin historiatoimikunnalta. Aloitteen taakse kokoontui edustajat Nastolan kunnasta, seurakunnasta ja kaikista asiaa
lähellä olevista kansalaisjärjestöistä.
Kokous nimesi kirjan tekemiselle
vastuulliseksi toimituskunnan ja sen
toimintaa tukemaan laajapohjaisen
ohjausryhmän. Kun kysymyksessä
on vapaaehtoiseen maapuolustustyöhön liittyvät tapahtumat vuosina
1917 – 1944 muistitiedon keruulla on
todella kiire. Nuorimmatkin veteraanit
ovat ohiottaneet 80 vuoden paalun,
veteraanien keski-ikä on jo 86 vuotta.
Varsinkin johtotehtävissä olleet ovat
menneet viimeiseen iltahuutoon, eivätkä siis ole enää kertomassa työstä, jolla vapautemme säilyminen turvattiin sotiemme aikana. Aluksi saatu
tehtävä tuntui mahdottomalta toteuttaa, Monien veteraanien muisti on
heikentynyt, naiset, Lottina toimineet,
ovat muistiltaan pirteitä ja muutoinkin
kunnoltaan vetreämpiä.

Veteraanien ääninauhat
Tavoitteena on koota mahdollisimmat
kattava kuvaus työstä ja tapahtumista kirjan otsikon alle. On selvää, että

pelkkien eri henkilöiden muistikuviin
kirjan aineisto ei voi perustua. Arkistomateriaali on merkittävin perustieto kirjan tekemisessä Sota-arkiston
kellastuneet mapit, diarioidut kirjeet
ja käskyt organisaatioiden eritasoilta
ovat antaneet rungon, johon henkilömuistikuvien ja kertomusten sitominen on tuonut elävyyttä, ja antaa
lukijalle paremman mielikuvan tapahtumista, kuin erilliset, yksityisten
ihmisten muistelukset. Toimituskunta
on haastatellut noin viittäkymmentä
veteraania ja entistä Lottaa. Monet
ovat olleet lievästi vaivautuneita aluksi, eihän näistä asioista sopinut puhua vuosikymmeniin. Selvää vapautumista on tapahtunut. Kotiarkistot
ja kuvakokoelmat ovat avautuneet.
Merkittävä aineisto löytyi Nastolan
Sotaveteraanien arkistosta. 1970-luvun alussa veteraanien keskuudessa oli järjestetty haastattelukierros,
jossa viitisenkymmentä miestä oli
sanellut muisteluksensa nauhalle.
Nauhat olivat vuosikymmenien aikana haurastuneet erittäin pahoin, joten ne oli äänitettävä CD-levykkeille
ennen kuin niitä voitiin purkaa tekstin
muotoon. Suojeluskuntatyöstä veteraanien kertomuksissa ei juuri ollut
mainintoja, vain eräistä kursseista ja
koulutustilaisuuksista voidaan tehdä johtopäätöksiä suojeluskuntaan
kuulumisesta. 1970-luvun suhtautumista kuvaa se, että muutamat joh-

Nastolassa suojeluskunta alkoi toimia
vasta Vapaussodan päätyttyä keväällä 1918. Ensimmäinen kunnantuvalla
pidetty perustava kokous tammikuussa 1918 jouduttiin keskeyttämään
punakaartilaisten tullessa kokousta
häiritsemään. Suojeluskunnan jäsenmäärä kasvoi varsin nopeasti ollen
koko toiminnan ajan pitäjäkohtaisen
keskiarvon tasalla suhteutettuna väestöpohjaan. Toimintaa haittasi vetäjien puute. Maalaispitäjässä oli varsin
vähän koulutettua väkeä, jolla olisi
ollut valmiudet johtotehtäviin. Aluepäälliköt vaihtuivat tiheään, kyläosastojen toiminta hiipui monessa kylässä
ajoittain vetäjien puutteessa.
Mutta vähäinenkin koulutus ja harjoitus oli parempi kuin ei mitään. Suojeluskunnan jäsenet olivat pääosin
maanviljelijä perheistä kotoisin, tottuneita kovaan työhön ja selviytymään
vaikeissakin olosuhteissa. Ruumiillinen kunto oli hyvä, jota tuki sk-toimintaan oleellisesti liittynyt urheilu. Aseja ampumakoulutus oli erittäin tärkeää ajatellen sotavuosien tapahtumia.
Nuoren valtion puolustusvoimat toimi
niukkojen voimavarojen puitteissa.
Varusmiesten koulutus painottui sulkeisharjoituksiin ja työpalveluun. Varsinaisiin laajempiin joukkoyksiköiden
harjoituksiin ei juuri ollut varaa.
Suojeluskuntalaiset olivat asennoituneet toimintaan ryhtyessään maanpuolustukseen aidolla oikealla mielellä. Heistä monet nousivat tositilanteissa sodassa luontaisten ominaisuuksiensa perusteella ryhmän- jopa
joukkueenjohtajiksi.
Suomalainen
johtamiskulttuuri perustunee paljolti
suojeluskuntien kouluttajien kädestä
pitäen koulutustapaan. Monet kouluttajista olivat palvelleet JP 27ssä
ja Vapaussodassa. Näillä miehillä oli
taistelukokemusta, mutta ei koulutta-
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Sodan vuosina suojeluskunnan vaikutus oli edelleen
myös kotirintaman tukeminen. Rintamapalveluksesta vapautetut ikämiehet ja sotilaspojat tekivät kotirintamalla
miesten töitä. Erilaisten kohteiden vartiointi, väestön suojelu, vihollisen lähettämien tiedustelijoiden ja tuhotöiden
tekijöiden, desanttien jäljittäminen sekä viestiyhteyksien
ylläpitäminen oli kotijoukkojen varassa. Sotavangit olivat
täyttämässä kotirintaman ankaraa työvoimapulaa. Vankien vartiointi, josta oli tiukat ohjeet, oli monilla paikkakunnilla ikämiesten ja sotilaspoikien harteilla. Työpalveluun
sijoitetut sotavangit eivät muutamaa harvaa poikkeusta
lukuun ottamatta muodostaneet mitään turvallisuusriskiä.
Vartiointi oli enemmän muodollisuus. Vangeilta oli poistunut kuoleman pelko, ruoka oli yleensä yhtä hyvää tai
niukkaa kuin isäntäväelläkin. Työt ja komento oli meikäläisen tavan mukainen. Monelle vangille tieto sodan päättymisestä ja palautuksesta Neuvostoliittoon toi uudelleen
eteen kuoleman pelon.

Asekätkentä
Nastolan miehet lähdössä talvisotaan Nastolan kirkolla. Kuva
Helena Kurki.

jakoulutusta. Ainut tapa oli siis opettaa esimerkillä.
Suomalaiseen mieheen hyvä esimerkki tehoaa paremmin kuin paraskaan käsky tai komento. Toki niitäkin sotatyössä tarvittiin. Etulinjan johtamistapa tiivistyi lauseeseen: ”Johda alaisiasi edestä, vain muutaman askeleen
edeltä, silloin alaisesi tietävät miten heidän tulee toimia ja
seuraavat sinua!”
Mainittu johtamistapa oli erittäin tehokas, mutta samalla johtajien kannalta kaksiteräinen miekka. Tappiot olivat
varsinkin joukkueen johtajien kohdalla raskaat. Monissa
etulinjan yksiköissä sodan aikana alajohtoportaiden miehet vaihtuivat useaan kertaan. Parhaiten menestyivät saman edestä johtamistavan omaksuneet päälliköt ja komentajat.
Suojeluskunta järjestön koulutustoimintaa on pidettävä
ratkaisevana tekijänä taistelussa määrällisesti ylivoimaista vihollista vastaan. Aselajikoulutuksen lisäksi Tuusulassa sijainnut päällystökoulu antoi merkittävästi tietoa eri
aselajien yhteistoiminnasta, jopa siinä määrin, että jalkaväen mies pystyi tilanteen niin vaatiessa ilman erityistä
koulutusta ampumaan Pst-aseilla, tekemään miinotteita
tai purkamaan niitä.
Viestivälineiden käyttö oli myös tärkeä osaamisen alue.
Tinkimätön tahto toteuttaa annettu tehtävä valoi uskoa
alaisiin. Samalla läheinen suhde alaisiin, jopa henkilökohtainen tuttavuus kotioloista lähtien säästi paljon verta
tiukoissa tilanteissa alentamatta kuitenkaan suorituksen
tasoa.
Suojeluskuntajärjestöllä oli merkittävä yhteiskunnallinen rooli nuorison kasvattajana. Järjestöä tietyt tahot katsoivat karsaasti Vapaussodan jälkeen, väännettiin veistä
sodan kansakunnan sieluun repimissä haavoissa. Synkkien pilvien kasaantuessa kansakunta eheytyi, unohdettiin
vanhat kaunat ja koetut vääryydet ja tuskat. Kansakunnan
eheytymisen edellytyksenä oli molemminpuolinen hyväksyminen ja yhteisen vastuun tunteminen kasvavan uhkan
edessä.

Sodan päättyessä armeijan ylin johto organisoi laajan
operaation sissisotaan varautumiseksi sen tilanteen varalta, jos voittaja miehittäisi maan. Kättäpitempää, lähinnä
tehokkaimpia käsiaseita, pst-aseita, räjähteitä, sytyttimiä,
miinoja ja viestivälineitä sijoitettiin huolellisesti valittuihin
kätköihin jokaisen sotilaspiirin alueelle, siten, että tarvittaessa lähes 40 000 miehen sissiarmeija olisi voitu varustaa
tehokkaaseen vastarintaan mahdollista miehittäjää vastaan. Organisointi oli sotilaspiireissä erittäin kevyt, vain
yleensä 2. esikuntaupseerin vastuulla. Käytännön kätköjen tekeminen oli pitäjätasolla muutaman luotettavaksi
tunnetun, yleensä vanhemman suojeluskuntalaisen vastuulla. Nastolaan kertyi rintamalta kotiutettujen joukkojen
aseita ja varusteita junakuomittain. Varastointi tapahtui
Uudenkylän varikolle ja tyhjentyneisiin vankileirin parakkeihin. Kätkettävää materiaalia oli siis runsaasti ja kirjanpito ilmeisen ylimalkainen. Kätköjä tehtiin saadun käskyn
mukaan. Asiasta vaiettiin.
Asekätkennän tultua Oulun seudulla väärien henkilöiden tietoon, Valpo käynnisti laajat kuulustelut ja selvitykset. Muutamat johtoportaan upseerit poistuivat maasta.
Kätkentään osallistuneita pidätettiin ja pidettiin tutkintavankeudessa muutamasta viikosta jopa puoleentoista
vuoteen. Erikoista asiassa oli, että lähes kaikki kuulusteltavat ja tutkintavankeudessa olleet oli vapautettava näytön puutteessa.
Operaatio oli kuitenkin tehnyt tehtävänsä. Maata ei miehitetty. Kätköt purettiin vähin äänin, materiaali siirrettiin
puolustusvoimien varastoihin ja kirjanpito täsmäytettiin
paikkansapitäväksi.

Vankileiri
Nastolan suojeluskunta joutui myös Sotavankien järjestelyleiri 1:n vuoksi Valpon erityisen huomion kohteeksi.
Sota-arkistoon talletetuiksi kirjatut suojeluskunnan jäsenkortit oli luovutettu Valpon tutkijoiden haltuun vuoden 1945
tammikuussa. Ilmeisesti valvontakomission ja Moskovan
mielenkiinto oli niin voimakas asekätkennän ja vankileirin
asioiden vuoksi, että jäsenkortistot oli luovutettava edel-
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leen, eikä sitä oltu palautettu Sota-arkistoon eikä Kansallisarkistoon. Melko kattava kuva Nastolan suojeluskunnan
jäsenistöstä on saatu aluepäälliköiden ja piiriesikunnan
välisestä kirjeenvaihdosta, kurssi- ja komennustodistuksista.

Lotat
Nastolaan perustettiin suojeluskunnan rinnalle 1920-luvun alussa toinen merkittävä vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaorganisaatio, LOTTA – SVÄRD järjestö.
Lottatyöstä kertomassa kirjan toimituskunnalla on olut
monia haastateltavia, joiden muistikuvat ovat kirkkaat ja
yhtäpitävät. Nimiluettelo kattaa yli 600 nimeä, mukana on
paitsi nastolalaisia, myös kesäasukkaita ja sodan pommituksia maalle sukulaisiin ja tuttaviin tulleita kaupunkilaisrouvia.
Armeijan johto nimitti Lotta-järjestöä monessa yhteydessä nimellä 17. armeijakunta, koska järjestön jäsenmäärä ja toiminnan paino vastasi hyvinkin armeijakunnan
painoa. Kuten suojeluskunnan, myös Lottien toiminnassa
koulutus oli keskeisellä sijalla. Sairaanhoito, väestönsuojelu, ilmavalvonta, elintarvike- ja vaatehuolto olivat tärkeimmät toiminnan sektorit. Lotat eivät koskaan ottaneet
asetta käteensä, poikkeuksen teki Helsingin ilmapuolustusta tukeva valonheitin joukkue, joka aseistettiin itsepuolustustarkoituksessa. Lotat hankkivat merkittävässä määrin toiminnallaan varoja jo ennen sotia.
Varoilla hankittiin suojeluskunnille ja siten myös sodanajan armeijalle aseita, jopa lentokoneita. Varainhankinta
tapahtui iltamien, myyjäisten, kanttiinien, arpajaisten ja
keräystoiminnan avulla.
Rauhan aikana Lotat vastasivat suojeluskuntien harjoitusten muonituksesta, juhlien järjestelyistä ja tarjoilusta.
Nastolassa ei varsinaista tyttöjen PIKKU-LOTTA toimintaa ei järjestetty, vaan tytöt olivat toiminnassa mukana äitien ja isojen siskojen rinnalla.
Sota-aikana, varsinkin asemasota vaiheen aikana Lotat
olivat mukana myös rintamalla vastaten muonituksesta,
viestiyhteyksistä, vaate- ja varustehuollosta, haavoittuneiden hoidosta, kaatuneiden evakuoinnista ja sairasajoneuvojen huollosta vapauttaen näin suuren joukon miehiä
ase kädessä maata puolustamaan. Kotirintamalla tehtävät olivat paljolti samankaltaisia kuin rintamalla, lisänä oli
raskas tehtävä evakkojen sijoittamisessa ja kotiuttamisessa vieraisiin olosuhteisiin.
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Toimintojen lakkauttaminen
Välirauhan sopimuksen mukaisesti Suojeluskunta – ja
LOTTA-SVÄRD-järjestöt lakkautettiin ja leimattiin fasistisiksi toiminnassaan. Pieni, mutta pahaääninen joukko
mustamaalasi lakkautettuja järjestöjä ja niiden jäseniä,
erityisesti Lottia. Olihan parjaajien takana voittaja voittajan mielipiteineen.
Vasta aivan viime vuosina on rohjettu käynnistää keskustelu julkisesti vapaaehtoisen maanpuolustustyön merkityksestä Suomen itsenäisyydelle. Jos itsenäisyys olisi
menetetty, kohtalomme olisi ollut sama kuin miehitetyiksi
joutuneilla sukulaiskansoillamme. Tie itsenäiseksi, demokraattiseksi oikeusvaltioksi olisi ollut pitkä ja raskas.

Kirja valmistuu
Toimituskunta, joka otti vastaan tehtävän koota kansien
väliin kaikki tavoitettavissa oleva tieto vapaaehtoisesta
maanpuolustustyöstä ja sen tekijöistä Nastolassa vuodesta 1917 vuoteen 1944, on tehnyt talkootyötä haastatellen
veteraaneja ja entisiä Lottia, penkoen arkistoja ja lukien
kaikkia mahdollisia lähdeaineistoja, on päässyt työssään
loppusuoralle. Toki vielä saattaa löytyä aineistoa, joka on
kirjan sisällön kannalta arvokasta. Aineistoa voidaan ottaa
vastaan alkaneen vuoden helmikuun puoliväliin saakka.
Uskomme, että koottu aineisto kertoo nykyiselle ja tuleville sukupolville totuudenmukaisen kuvan otsikolla” Kaikki
Isänmaan puolesta Nastolassa 1917 – 1944” siitä vapaaehtoisesta, työstä, joka osaltaan takasi maamme itsenäisyyden vaikkakin raskain lunnain. Kirjan julkistaminen tapahtuu Nastola-viikolla toukokuun 2007 alussa.
Kirjan hinta on ennakkotilattuna 30 €/kpl 15.03.2007
mennessä. Nimipainettuna kirjan hinta on 45 €/kpl. Kirjan hinta ennakkotilauskauden jälkeen on 35 €/kpl. Kirja
maksetaan käteisellä tai toimituskunnan tilille: 136730110022
Ennakkotilatut jaetaan julkistamistilaisuudessa tai ne
voi noutaa julkistamisen jälkeen kunnanvirastosta. Ennakkotilauksen voi tehdä: Juhani Reentilä puh. 044 558 0287
tai sähköpostilla juhani.reentilä@phnet.fi tai Ilpo Lounento
puh. 040 504 7527 tai sähköpostilla ilpo.lounento@phnet.fi
Nastolassa
Nuutin päivänä 2007
Ilpo Lounento
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ResUL:n perinneaseiden SMmestaruuskilpailu Hälvälässä 2007

ResUL:n perinneaseiden mestaruuskilpailuiden järjestäminen Hälvälässä
viestii vahvasta luottamuksesta paikkakuntaa kohtaan sekä Päijät-Hämäläisten maanpuolustushengestä. Kil-

pailu kunnioittaa hienolla tavalla viime sotiemme aikaista kivääri/pistooli
kalustoa ja ennen kaikkea käyttäjiä,
jotka turvasivat Suomen itsenäisyyden antaen suuren uhrauksen. Perinteitä pidetään näin kilpaillen yllä.
Kilpailut pidetään Hälvälän ampumaradalla Hollolassa 12.05.07.Kilpailu alkaa klo 9.00 aamulla. Ampumakilpailua voit tulla seuraamaan yksin
tai perheesi kanssa jos haluat nähdä
hienoja aseita ja hienoja ampumasuorituksia. Kisa-alueelle saavuttaessa pitää noudattaa siellä olevia
sääntöjä, sekä varautua suojaamaan
kuulo, elikä mukaan kuulosuojaimet.
Kilpailun järjestää Päijät-Hämeen
Reserviläispiiri yhteistyössä alueen
reserviläisjärjestöjen kanssa.
Paikalla tulee olemaan perinnease näyttely sekä lahtelainen sotilasvarustekauppa Swat-Team.
Kilpailuun saa osallistua reserviläinen joka kuuluu johonkin reser-

viläisyhdistykseen. Hänen täytyy
ilmoittautua reserviläispiirinsä kautta, tai piirin sihteerille, joka on Juha
Nuoritalo. Juha ilmoittaa kilpailijat
kilpailun järjestäjille. Lisäksi jokaisella kilpailijalla pitää olla voimassa oleva vakuutus, se voi olla joko Resul:in
tai ampujainliiton ampumavakuutus.
Kilpailijalla tulee olla jokin sodissamme käytetty perustähtäimin varustettu sotilaskivääri tai pistooli.
Jotta kaikki ampujat olisivat samalla
lähtötasolla, kilpailija ei saa käyttää
ampujannahkatakkia tai muuta vastaavaa tukevaa asua/käsinettä. Sarkapuku/maastopuku tai siviilivaatteet
ovat ainoat sallitut varusteet.
Kilpailussa ammutaan kiväärillä
150 ja 300m ja pistoolilla koulu-ja
kuvio-osuus.
Päijät-Hämeen piiristä osallistuivat
Lahden Reserviläiset/Päijät-Hämeen
Sinibaretit yhteisjoukkueena perinne-

Reserviläistoimintaa Orimattilassa
Yhdistyksen toiminnan pääalueet
ovat ammunnassa, maastoliikunnassa ja veteraanityössä. Olemme
vuosien varrella kehitelleet toimintamme ympärivuotiseksi. Vain huhti- ja lokakuu ovat "hiljaisia" toimintakuukausia, silloinkin mietimme
mitä teemme ajallisesti seuraavana tulevana puolivuotisjaksolla.
Vaikka toiminnan seuranta ja raportointi yhdistyksistä piirin kautta
liittoihin tapahtuukin kalenterivuosittain (luonnollista), niin meidän
toiminnan kausi todellisuudessa on
marraskuusta lokakuuhun.
Marraskuussa alkaa oman ilmaase CUP -ammunnan sarja. Kilpailu järjestetään kerran kuussa illalla
urheilutalon monitoimihallissa ja
kolmen osakilpailun paras sijoituspistemäärä lasketaan lopputuloksiin. Kevättalvella ammutaan sitten
yhdistyksen mestaruudesta. Tässä
kuussa kierrämme jalan illalla kuutamovalossa 5-6 km:n mittaisen len-

Orimattilan Reserviläiset ry täytti 50 v. Kuva juhlien palkitsemistilaisuudesta.
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aseiden pistooliluokkaan 2006 Keuruulla, sijoittuen pronssille. PäijätHämeen Sinibareteista Anssi Huhtala ampui L-35 Lahti 9mm pistoolilla
SM-kultaa 2005 Niinsalossa.
Jos haluat nähdä kuinka sodanaikaisilla aseilla ammutaan erittäin tarkasti sekä nähdä todella hienoja ampumasuorituksia, tämä tapahtuma on
oikea paikka. Resrviläispiiri toivoo,
että kisoihin osallistuu paljon PäijätHämeen alueelta, sekä muualta Suomesta reserviläisiä mittelemään ampumataidoissa.
Tule kilpailemaan tai kannustamaan oman yhdistyksen ampujia.
Perinnease-ampumasäännöt
ja
aseluettelot löytyvät Resul:in internetsivulta. www.resul.fi
Paikan päällä on mahdollisuus
ruokailuun ja kahvitarjoiluun. Lisätietoja antaa kilpailusta kilpailunjohtaja Marko Patrakka 050-5570761
markopatrakka@phnet.fi tai piirin
sihteeri Juha Nuoritalo 050-3522185,
juha.nuoritalo@phnet.fi
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Kokouskutsu
Padasjoen Reserviupsserit ry ja Padasjoen Reserviläiset ry
Molempien yhdistysten kevätkokoukset pidetään 6.3.2005 klo 18.00
Osuuspankin Padasjoen konttorin kokoussalissa.
Kokouksen jälkeen klo 19.00 samassa tilassa kaikille avoin MPK-info,
jossa jeataan tietoa MPK.n koulutusjärjestelmästä ja sen tarjoamista
mahdollisuuksista.
Tervetuloa!

Reserviläispiiri osallistui puheenjohtajan johdolla kunniakäyntiin Mannerheimin ratsastajapatsaalle Tammisunnuntaina
Mannerheimin kuolinpäivänä.

Marko Patrakka

kin Mieliäissuon ympäri. Talvella auringonpaisteisena päivänä pidämme
myös omat pilkkikilpailut. Talvikauden
päättäjäiset ja palkintojen jakotilaisuus on sitten huhtikuussa vuorossa.
Liiton talvipartiokilpailuun olemme
2000-luvulla osallistuneet jo useamman kerran joko yhdellä tai kahdella
partiolla, tilanteen mukaan.
Lumien sulattua ulkoampumaradat kutsuvat ruutipyssyllä ampujia.
Samanlainen oma CUP -ammunnan
sarja pyörähtää käyntiin toukokuussa. Toukokuussa ammutaan myös
omalla yhdistyksen reserviläiskiväärillä Keijo Lindströmin muistokilpailu.
Kesäkuussa olemme monesti järjestäneet, kunnostetulla ja hyvin toimivalla ampumaradalla, piirin pistooli- ja
kivääriampumakilpailut. Samaisessa
kuussa meillä on myös "herrasmieskilpailu" Ritarimalja-ottelu yhdessä
res.upseerien kanssa. Ystävyysottelut kesällä kuuluvat kuvioihin Orimattilan res.upseereita ja Uudenkylän Aluevarastoa vastaan. Elokuussa
paukuttelemme mestaruuksista. Kesällä vaeltelemme maastossa viikon-

loppuisin tai vietämme aurinkopäiviä
yhdistyksen laavulla järven rannalla.
Teemme yhden 35-40 km:n mittaisen
pyöräretken iltapyöräilynä. Emme
unohda tehdä perinteeksi tullutta päivän mittaista kesäretkeä, joka suuntautuu johonkin historialliseen ja sotilaalliseen kohteeseen Suomessa.
Syksyllä sitten ongitaan kilpaa rannalta ja kesäkisojen palkinnot jaamme
yhdistyksen syyskokouksessa, jossa
luovutamme myös kunniakirjan / -kirjat kesän aktiivisimmalle ampujalle.
Näin saamme yhdistysväen liikkeelle
yleensä vähäväkiseen kokoukseen.
Syyskuussa on myös liiton syyspartiokilpailu jossakin päin Suomea, jossa olemme olleet useasti mukana.
Orimattilassa pyörii vuoden aikana
muutamia talkookilpailuja, tietenkin
ampumiseen liittyviä. On ilma-aseille,
haulikolle ja kuninkuuskisaa ( haulikko-kivääri-pistooli ). Näihin otamme
hanakasti osaa, jopa usealla reserviläisjoukkueella.
Veteraanityötä yhdistyksessämme
koordinoi Seppo Vohlonen. Orimattilan Sotaveteraanit ovat valinneet jo

vuosia sitten hänet yhdistyksen puheenjohtajaksi. Mitä ja milloin siellä tapahtuu, niin sen me tiedämme
jo heti. Osaamme valmistautua tuleviin tehtäviin ja auttaa heitä. Uutena perinteen vaalimisen alueena
on tänä vuonna tullut jäsenyys Orimattilan Suojeluskuntaperinnetoimikunnassa. Teemme yhteistyötä
toimikunnan kanssa suojeluskuntaperinteen tallentamisessa.
Tässä vielä pari tärkeää päivämäärää Orimattilasta:
- Reserviläisten valtakunnalliset pilkkimestaruuskilpailut la.3.3.
klo.10.00 alkaen
- Piirin pistooli- ja kivääripäivä
la.2.6. klo.9.00 alkaen
Orimattilan Reserviläiset ry
Heikki Pajuvesa
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Yhteistoimintaharjoitus 2007
27.4.-29.4.2007 Hälvälässä
YHTEISTOIMINTAHARJOITUS
YTH 2007 27.4.-29.4.2007 Hollolan
Hälvälässä lähestyy. Harjoituksen
valmistelut ovat käynnissä ja siihen
liittyvä Hämeen Rykmentin järjestämä VEH –harjoitus 15.2.-16.2.2007
on antanut perusteet laajankin harjoituksen toteuttamiseen.
Teemana YTH 07:ssä on ryhmän
ja joukkueen kouluttaminen, koulutussuunnitelma, ja sen toteuttaminen
sekä koulutuskortit. Harjoitukseen
muodostetaan myös jalkaväkipataljoonan esikunta sekä pelitoimisto ohjaamaan harjoituksen kulkua.
Lisäksi varusmiesosasto vahvuudeltaan noin 40 henkilöä osallistuu
harjoitukseen toimivana joukkona.

Helmikuun puoleenväliin mennessä ilmoittautuneita on kertynyt noin
sata henkilöä. Harjoituksen suunniteltu kokonaisvahvuus on 250 osallistujaa varusmiehet mukaan luettuna.
Vielä siis mahtuu mukaan tähän Päijät-Hämeen laajimpaan kevätharjoitukseen.
Erityisesti odotamme jalkaväen,
sotilaspoliisien ja huollon henkilöstön
aktiivisuutta osallistumisessa. Komppanian rungon henkilöstö sijoitetaan
toimiviin joukkueisiin, sotilaspoliisit
toteuttavat kohteen suojaamisen ja
huollon osaajat toteuttavat muonitushuollon, kuljetukset ja lääkinnän osaalueet. B –ajoluvallisille ovat kuljetustehtävät ensijainen sijoitus.

Piiriseminaari -tapahtuma
siirtyi vuodelle 2008

Piirihallituksen kokouksissa ei yleensä ole mahdollista keskustella koko piirin toiminnan suurista linjoista ja pitkän tähtäimen toimenpiteistä. Kuva piirihallituksen kokouksesta Sysmästä. Kuva Heikki Koskinen.
Luvattoman heikko osallistumisaktiivisuus, siirsi piiriseminaaritapahtuman
vuodella eteenpäin. Reserviläisliiton
järjestämä piiriseminaari on suunniteltu edesauttamaan piirimme toimintaa ja kehittämään piiritason työskentelyä. Tätä varten on ensiarvoisen tärkeää, että yhdistysten vastuuhenkilöt
osallistuvat kyseiseen tapahtumaan.
Tällaisen tapahtuman järjestäminen

liiton taholta on kädenojennus piireille, josta ei kannata kieltäytyä.
Piirihallituksen- tai piirin kevät- ja
syyskokousten ohessa on mahdotonta paneutua piirin toimintaan syvällisesti kokousasioiden ohessa. Piiriseminaarissa työskennellään ryhmittäin
ja paneudutaan niihin epäkohtiin tai
onnistumisiin piirissämme, joilla saadaan tai on saatu paras lopputulos.

Esikuntatehtävistä kiinnostuneille
on Esikuntatyöskentyn kurssi, joka
toteuttaa harjoitukseen liittyvän pataljoonan komentopaikan tehtävät.
Kurssit ovat nähtävillä MPK.n internetsivuilla osoitteessa: http://www.
mpkry.fi>kurssihaku>siirry tästä kurssihakuun> Päijät-Häme.
Ilmoittautuminen
harjoitukseen
huhtikuun 17. päivään mennessä.
Kaikkien aselajien edustajat ovat
tervetulleita harjoitukseen.
Tapaamme Hälvälässä 27.4.2007
Ari Sausta
Harjoituksen johtaja

Oikaisu
Edellisessä numerossa kohteensuojausjutun yhteydessä olleen kuvan kuvaaja oli väärin. Kuvan on ottanut Tapio Alanko.

Tässä muutama esimerkkiaihe joita käsitellään työryhmissä: piirin talouden kehittäminen, toiminnanjohtajakysymys, yhdistysten ja piirin välinen yhteistyö, yhteistyö muiden tahojen kanssa, piirilehden kehittäminen,
mahdolliset sääntömuutostarpeet yhdistyksissä, liiton tuki erilaisille hankkeille jne. Listauksesta huomaatte
miten tärkeistä asioista on kyse.
On myös itsestään selvää, että
myös upseereiden tulee olla mukana
tässä työssä. Olemmehan toimineet
saman lipun alla piirissä jo yli kymmenen vuotta. Seminaareja on järjestetty valtakunnallisesti eri piireissä jo useita ja ne on poikkeuksetta
herättäneet piirit uudelle toiminnan
tasolle. Siksi on tärkeää, että yhdistysten johtohenkilöt merkkaavat tulevan vuoden tammikuun tapahtuman
kalenteriinsa. Alustava päivä on 19.
tammikuuta. Tulen muistuttamaan tapahtumasta pitkin vuotta.
Tämä ei tarkoita sitä, että emme
piirinä ole esimerkillisesti toimineen.
Päinvastoin, olemme kantaneen piirinä vastuun monista meille annetuista
tehtävistä hyvin, ja piirin johto on tehnyt hyvää työtä pyyteettömästi.
Heikki Koskinen
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Päijät-Hämeen
Reserviläisten Ilmaasemestaruuskilpailut
Padasjoella

Useamman vuoden peräkkäin on piirin ilma-asemestaruuskilpailut ammuttu Padasjoella. Tänäkin vuonna,
kauniin pakkassään säestämänä, saapui ampujamme
Ahjolan nuorisoseuran talolle, joka on saanut sisätiloihin
uuden värityksen vuoden aikana.
Ilahduttavaa oli se, että tänä vuonna ampujia oli hieman
aikaisempia vuosia enemmän. Joukossa jopa yksi nais-

Ilmakivääri
Y 1.
Kuoppamäki Simo
2.
Lahtinen Hannu

360
360

Y 50
1.
2.
3.

Järvelä Jarmo
Nevala Kari
Tähkänen Eero

374
372
334

Y 60
1.
2.
3.

Ahlers Kai
Lindström Tauno
Kukkonen Pertti

363
338
285

Y 70
1.

Kaskimäki Erkki

231

Ilmapistooli
N 1.
Könönen Päivi

372

Y 1.
2.
3.
4.

375
363
357
353

Lindeberg Tuomo
Kontra Jukka
Laukkanen Jussi
Leskinen Ville

91,91
91,88

tensarjalainen. Suuntaus on hyvä, enemmän vain osanottajia, niin tulee lisää sarjoja joissa joutuu tosissaan kamppailemaan päästäkseen mitaleille.
Sijoittuminen kärkikolmikkoon ei kuitenkaan kaikilla
osanottajilla ole päätavoite. Mukavassa ja samanhenkisessä joukossa on hienoa viettää lupsakka ampumatapahtuma, ja päästä irti arkirutiineista.
HK

5.
6.
7.

Koivula Osmo
Laine Harri
Kuoppamäki Simo

347
338
323

Y 50
1.
2.
3.
4.

Tähkänen Martti
Häkkinen Erkki
Kuisma Tapani
Vilander Keijo

370
348
344
341

Y 60
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lehtinen Eero
Koskinen Seppo
Ahlers Kai
Stenvall Kari
Purolinna Tapani
Korhonen Eino

365
359
358
355
355
352

Y 70
1.
2.

Paasonen Sakari
Lehtinen Jorma

374
345

85
83
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10 VUOTTA NAISTEN ASIALLA
Naisten Valmiusliitto ry:llä juhlavuosi
Lotta Svärd -järjestön lakkauttamisen
jälkeen ei Suomessa ollut sellaista tahoa, joka olisi suunnitellut ja koordinoinut naisten kouluttamista sekä arjen vaaratilanteita että poikkeusolojen
tehtäviä varten. Tähän tyhjiöön perustettiin vuonna 1995 maanpuolustustyötä tekevien naisten valtakunnallinen neuvottelukunta, joka rekisteröityi kaksi vuotta myöhemmin Naisten
Valmiusliitto ry:ksi.

Ensimmäiset tehtäväkohtaiset koulutukset liitto toteutti syksyllä 1997 ja
ensimmäiset naisille kohdennetut
valtakunnalliset harjoitukset vuonna
1998. Juuri hyväksytty laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta vastaa
osittain liiton ponnisteluihin naisten
aseman vahvistamiseksi osana yhteiskunnan varautumiskäytäntöjä.
Tänä päivänä liitto edustaa yhtätoista valtakunnallista naisten vapaa-

ehtoista maanpuolustustyötä tekevää
ja tukevaa jäsenjärjestöään, joissa
toimii noin 200 000 aktiivista naista.
Liitto juhlii taivaltaan 26.4.2007 kymmenvuotisjuhlan ja 10.11.2007 juhlaseminaarin merkeissä sekä julkaisemalla juhlakirjan.
Lotta Mertsalmi

VALMIUTTA ITSELLE JA KOKO SUOMELLE
Voimavarana aktiiviset naiset

Maastoruokailu harjoituksen aikana.
Onnettomuus- tai vaaratilanteiden
ehkäisy ja oikea toiminta niiden kohdatessa vaatii harjoittelua. Näihin
tilanteisiin liittyy aina inhimillisiä tunteita, jotka tekevät toiminnasta entistä vaikeampaa. Siksi turvallisuuteen
liittyviä tietoja ja taitoja kannattaa kehittää ja ylläpitää.
Tietoisuutta kouluttautumisen tarpeesta ja koulutuksen hyödyllisyydestä on entisestään lisättävä. Kiinnostavia kursseja on runsaasti jo nyt
ja tulevaisuudessa yhä enemmän.
Alueneuvottelukunnassa
toimivat
naisjärjestöt yhdistävät voimansa

ja osaamisensa ja toimivat yhdessä
maanpuolustuksen hyväksi erityisesti
kursseille rekrytoimisessa ja kurssien
toteuttamisessa.
Kansalaisten valmiusaste kasvaa naisten kouluttautumisen myötä. Naisten voimavarojen ja taitojen
käyttäminen ja hyödyntäminen tukee
yhteiskunnan varautumiskykyä. Naisille kohdennettuja kursseja pitää siis
osata arvostaa osana kunnan, maakunnan ja yhteiskunnan valmiuden
ylläpitoa.
Yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja
turvattaessa järjestöillä on merkittävä

rooli sekä käytännön turvallisuuden
toteuttamisessa että kriisinkestokyvyn
lisäämisessä. Järjestöt voivat täydentää viranomaistoimintaa ja valmiita
verkostojaan hyödyntäen tarjota välitöntä apua kriisin kohdanneille. Järjestöjen jäsenet voivat toimia viranomaisten tukena vapaaehtoisen maanpuolustuksen lisäksi mm. etsintätoiminnassa, väestönsuojelussa ja palokuntatoiminnassa sekä veripalvelussa.
Parhaillaan on käynnissä ilmoittautumisaika Kuninkaanlähde 2007
-harjoitukseen Kankaanpäässä 4.6.5.2007. Harjoitus koostuu neljästä
perustason kurssista, jotka eivät edellytä ennakkotietoja tai -taitoja (katuturvallisuus, viestintätaidot, humanitäärinen oikeus ja ajotaidot) sekä neljästä
jatkotason kurssista, jotka edellyttävät
aiheen perustietojen ja -taitojen hallintaa (etsintäharjoitus, joukkomuonitus, henkinen tuki ja maastoharjoitus).
Lisätietoja kursseista saa osoitteesta
www.naistenvalmiusliitto.fi. Alueneuvottelukunta valmistelee yhteiskuljetusta harjoitukseen reittiä Lahti-Hämeenlinna-Tampere-Kankaanpää.
Ennen Kuninkaanlähde 2007 -harjoitusta Hämeen alueneuvottelukunta esiintyy huhtikuussa Nainen 2007
-messuilla Lahdessa.
Teksti Pirkko Lokinperä
Hämeen alueneuvottelukunnan
puheenjohtaja

Päijät-Hämeen
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Reserviläisten
Pilkkimestaruuskilpailut
Orimattilassa 3.3. 2007
Kilpailukeskus: Niemenkylän Nuorisoseuran talo, jonne ajoohje: Orimattilan keskustasta tietä no.1631 Luhtikylään päin n.6 km tai Lahti-Helsinki moottoritieltä Orimattilaan päin Luhtikylän tietä n.12 km. Kilpailukeskus
on aivan tien vieressä.
Osallistumisoikeus: Kaikki reserviläisjärjestöjen jäsenet
Järjestelyvastuu: Orimattilan Reserviläiset ry ja Orimattilan
Reserviupseerit ry.
Sarjajako: Yleinen sarja v.1953 ja jälkeen syntyneet miehet
/naiset. Veteraanisarja v.1952 ja aikaisemmin syntyneet miehet / naiset. Joukkuekilpailu, joukkueen muodostaa (3) kolme kilpailijaa. Joukkueeseen voi kuulua
yleisen ja veteraanisarjan kilpailijoita. Sekajoukkueita
miesten ja naisten kesken ei sallita.
Kilpailuaika: Kaikissa sarjoissa klo.10.00-14.00, siirtymäaika
1/2 tuntia alussa ja lopussa.
Ilmoittautuminen: Kirjallisesti 23.2.07 mennessä osoitteella
Heikki Pajuvesa, Arolantie 12 C6, 16300 Orimattila tai
sähköpostilla, heikki.pajuvesa@pohjola.fi
Ilmoittautumisessa mainittava: kilpailijan nimi, syntymävuosi ja sarja jossa kilpailee sekä yhdistys jota edustaa.
Joukkueet ilmoitetaan myös kirjallisesti, muutokset
joukkueiden kokoonpanoon on tehtävä viimeistään
tuntia ennen kilpailun alkua.
Osanottomaksu: 10 euroa / kilpailija ja 10 euroa / joukkue
joka tulee olla maksettu 23.2.07 mennessä Orimattilan Osuuspankin tilille 530807-469164.
Vastuu: Jokainen kilpailija liikkuu kilpailualueella omalla vastuulla, järjestäjät eivät vastaa mahdollisista vahingoista.
Kilpailuohjeet: Jaetaan kilpailukansliasta kilpailuaamuna
klo.7.30 lähtien.
Huolto: Tapahtuman aikana saatavissa kahvia, sämpylää,
virvokkeita ja grillimakkaraa.
Tiedustelut: Heikki Pajuvesa, Arolantie 12 C6, 16300 Orimattila, 050-3761 694 Heimo lahtinen 0400-494456
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ResUl.n
Talvimaastomestaruuskilpailu
Padasjella 24.2.2007
Kilpailupaikka: Reserviläisjärjestöjen harjoitusalue Padasjoen Tarusjärvellä.
Opastus: VT 24 Padasjoelta 5
km etelään, josta ajoaika n. 5
min
kilpailukeskukseen.
Sarjat: H/D, H40, H/D50, H60,
H70
Joukkueet: H, H50
Säännöt: Kilpailussa noudatetaan ResUl.n talvikilpailujen
sääntöjä.
Hiihtotapa: perinteinen. Ammunta suoritetaan pistooliampumaradalla ilman suksia.
Ilmoittautuminen: ma
19.2.2007 klo 21.00 mennessä sähköpostilla:
aineisto@padasjoen-kirjapaino.inet.fi tai puhelimitse Jukka
Luukko 040-555 5239.
Osallistumismaksu: 15 euroa/
osanottaja maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä tilille
531809-2540.
Majoitus: kilpailukeskuksessa,
vuoteissa patjat ja tyynyt. Majoitus varattava ilmoittautumisen yhteydessä.
Aikataulu: Kilpailukeskus avataan perjantaina 23.2.2007 klo
19.00 Ensimmäinen lähtö lauantaina 24.2. klo 11.00.
Tiedustelut: Jukka Luukko 040
555 5239
Tervetuloa!
Padasjoen reserviläisjärjestöt
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UPSEERIEN KEIDAS NASTOLASSA
- KARHULAMPI
Nastolan Reserviupseerikerhon veistämä ensimmäinen hirsirakennus oli
Nastapartiolle vuonna 1996 valmistunut laavu, joka tehtiin Arrajoen
varteen Arramajan läheisyyteen.

alkoi. Saunaan muurattiin paloseinä kiukaan ja hirsien väliin. Lämmön
lähteeksi muurattiin vuolukivestä valmistettu savusaunan kiuas. Lauteista
tehtiin irrotettavat, jotta ne voidaan
kääntää lämmityksen ajaksi. Ensimmäiset löylyt heitettiin 12.9.2000.

Tekemällä oppii

Tyytyväinen talkooporukka kokoontuneena ryhmäkuvaan. Kuva Ilkka Kuivasaari.

Oma laavu
Kerhon oman hirsilaavun suunnittelu
käynnistyi, kun jäsenemme Seppo
Pulkkinen kertoi tekstin kirjoittajalle
hankkineensa Karhulammin lähialueelta metsätilan, jolle kerho voisi
veistää hirsilaavun.
Töihin päätettiin ryhtyä, kun riittävästi tekijöitä ilmoittautui. Laavun mallina käytettiin Nastapartion laavua,
joskin hieman pienempänä. Veistäminen alkoi puiden kaadolla maaliskuun
alussa 1997. Laavu päätettiin rakentaa läheisen metsätien viereen, purkaa ja siirtää sitten asemapaikalleen.
Hirsimestarina toimi Vesa Väänänen, joka hoiti tehtävää myös partiolaisten laavulla. Vesa oli ainoa henkilö
kerhosta, jolla oli silloin kokemusta hirsityöstä. Kuorinta-, veisto- ja sahaustyötä hoitivat useat kerhon jäsenet.
Laavua veistettiin kevään aikana
aluksi viikonloppuisin ja myöhemmin,
kun päivät olivat pidempiä, työtä tehtiin myös arki-iltaisin.

Hirsityön valmistuttua laavun kehikko purettiin ja siirrettiin traktorilla
nykyiselle paikalleen, missä kehikko kasattiin uudelleen ja tehtiin katto
päälle. Tupaantuliaisia laavulla vietettiin 6.9.1997

Savusauna
Syksyllä 1998 alkoi savusaunan
suunnittelu. Tekstin kirjoittaja laati
piirustukset ja rakennuslupapaperit.
Savusaunan paikka löytyi laavun läheisyydestä.
Ensimmäiset savusaunan hirret
kaadettiin 13.3.1999 ja nurkkatolpat
valettiin toukokuussa. Sitten alkoi
taas veistäminen, jota jatkettiin syksyyn saakka. Vesa Väänänen toimi
edelleen hirsimestarina, mutta toisetkin saivat vähitellen ottaa vastuuta
piirtämisestä. Kesän aikana valettiin
kiukaan perustukset.
Talveksi hirsikehikko sai tilapäisen katteen, joka sitten toukokuussa
2000 purettiin, ja rakentaminen taas

Useampi kerhon jäsen on omaksunut
hirsityön saloja, kun on päässyt suorittamaan eri työvaiheita. Tärkeimmät
työvälineet hirsityössä ovat moottorisaha, kirves ja pora sekä piirtämisvälineinä kynä ja vara.
Hirsityö alkaa puun kaadosta ja
sitten on vuorossa kuoriminen. Hirren sovituksen jälkeen piirretään
salvoksen paikka ja sahataan alustavasti. Kun salvos on niin syvä, että
ylempi hirsi lepää alemman päällä
koko matkaltaan, on aika piirtää varaus. Vara on se työkalu, jolla varaus piirretään. Sitten loppu onkin
varauksen sahausta ja salvoksen
viimeistelyä. Aika monta kertaa joutuu harrastelija sovittamaan ja välillä sahaamaan ennen kuin hirsi istuu
kunnolla. Moottorisahan terä täytyy
pitää kunnossa. Kun kaikki sahaajat
huolsivat laitteitaan eikä työ edennyt, Väänäsen Vesa tokaisi: "Tulette
tänne sahojanne viilaamaan!" Sovituksen jälkeen on porattava tappien
reiät niin, että ne ulottuvat riittävän
syvälle alempaan hirteen. Sitten laitetaan rive tiivisteeksi hirsien väliin,
veistetään sopivan tiukat tapit reikiin
ja lyödään paikoilleen. Kaikki tämä
sitten toistuu joka hirren kohdalla
eli työtä riittää. Muutamat, tätä "hirsityökoulua" käyneet, ovat innostuneet veistämään myös omia hirsirakennuksia ja pihakalusteita.

Puuvaja
Savusaunan
rakentamisesta
jäi
kasa hirsiä, joista päätettiin rakentaa
puuvaja. Vajan rakentaminen alkoi
16.8.2001 ja se tehtiin ns. koirankaulalle eli sahattiin vain matala salvos eikä varausta ollenkaan. Hirsien
väliin jäi rako, jotta ilma pääsee hyvin vaihtumaan ja puut kuivumaan..
Työ olikin joutuisampaa ja syksyn
aikana kehikko oli lähes valmis. Talven jälkeen jatkettiin kattotalkoilla.
Katto tehtiin perinteisellä menetelmällä päreistä. Päremestarina toimi
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Ilpo Lounento ja muut saivat opetella arvokasta perinnetyötä. Puuvajan
katto saatiin valmiiksi 30.7.2002.

sen hirsimestarina. Hirsityö on ollut
vähän hitaampaa, mutta kesällä 2006
on työ edennyt ripeästi. Lähiaikoina
nostetaan kattotuolit paikoilleen.

Pesukatos
Rakennusten käyttö
Nastolan Reserviupseerikerhon viides hirsirakennus on vieläkin vähän
keskeneräinen pesukatoksen ja taukotuvan yhdistelmä. Sen hirret on
kerätty myrskyn kaatamista puista.
Pesukatoksen nurkkapilarit valettiin
syksyllä 2003 ja seuraavana keväänä
alkoi veistotyö. Pertti Ojala teki piirustukset ja on toiminut tämän rakennuk-

Laavun valmistumisesta alkaen siellä
on levähtänyt moni kulkija, sytyttänyt
tulet ja nauttinut eväistään nuotion
lämmössä. Kerho on pitänyt siellä
monet kokoukset ja ainakin pikkujouluna osa jäsenistä on yöpynyt laavussa. Muistankin eräänä aamuna, kun
heräilimme laavusta, uusi lumi oli sa-
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tanut ja näkymä oli kuin postikortista,
jota laavun oviaukon reunat rajasivat.
Laavun vieraskirjassa on vuosittain
kirjattuna vajaa parisataa kävijää ja
saunaa on lämmitetty vuosittain yli
20 kertaa.
Kerhon jäsenet ja moni vieraskin
on saanut kokea savusaunan eksoottisen tuoksun ja pehmeän lämmön,
joka hiljaa leviää koko keholle.
Peseytyminen tapahtuu vielä ulkona, mutta kun pesukatos on valmis,
siirrytään sisätiloihin ainakin viileinä
aikoina.
Ilkka Kuivasaari

Laki vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta hyväksyttiin
Eduskunta on tänään iltapäivällä
hyväksynyt viime keväästä asti valmistellun lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Äänestystulos oli 145
puolesta ja 30 vastaan. 24 kansanedustajaa oli poissa äänestyksestä.
Uusi laki tekee Maanpuolustuskoulutus ry:stä julkisoikeudellisen yhteisön. Lakisääteisen toimintapohjan
myötä MPK voi kouluttaa myös Puolustusvoimien SA-yksiköitä. Käytännössä MPK:lle lankeaa jatkossa osaksi maakuntajoukkoon kuuluvien sodan
ajan yksiköiden koulutusvastuu.
Reserviläisliitto ja valtaosa muista
ns. perinteisistä maanpuolustusjärjestöistä olivat tyytymättömiä sekä

lain valmisteluprosessiin että hallituksen eduskunnalle jättämään lakiesitykseen. Närää herätti se, että
järjestöjä ei huolittu mukaan lakia
valmistelleeseen, Puolustusministeriön työryhmään. Perinteisten maanpuolustusjärjestöjen esittämiä näkökantoja ei myöskään riittävästi otettu
huomioon lakivalmistelussa.
Eduskunnan puolustusvaliokunta
teki hallituksen lakiesitykseen suuria muutoksia. Näistä merkittävä osa
perustui Reserviläisliiton, Suomen
Reserviupseeriliiton ja muiden ns.
perinteisten maanpuolustusjärjestöjen esittämiin epäkohtiin lain osalta.
Järjestöt ja niiden aktiivijäsenet olivat

asiassa aktiivisia sekä Puolustusvaliokunnan että yksittäisten kansanedustajien suuntaan.
Reserviläisliitto (RES) on Suomen
suurin vapaaehtoista maanpuolustustyötä harjoittava järjestö. Liittoon
kuuluu noin 34.000 henkilöjäsentä ja
sillä on yhteensä 358 jäsenyhdistystä
eri puolilla Suomea. Reserviläisliiton
puheenjohtajana toimii ekonomi Matti
Niemi Helsingistä. Lisätietoja internetosoitteesta www.reservilaisliitto.fi.
Toiminnanjohtaja Olli Nyberg
Reserviläisliitto
Reservin Aliupseerien Liitto ry

JO YLI 50 VUODEN AJAN
OLEMME KERTONEET
KAIKEN KUKKASIN
AALTOSEN PUUTARHA OY
Porvoonjoentie 10, LAHTI
Puh. 03 7352 323
Fax 03 7352 223

Osallistu paikkakunnallasi tuki-ilmoitusten hankintaan.
Tuki-ilmoitussopimuskaavakkeet ja ohjeet piiristä.

MPK ry kouluttaa
2007
TURVALLISUUSKOULUTUS
Hätäensiapukurssi
Järjestyksenvalvoja, Täydennys...
Itsepuolustuksen peruskurssi
Lukiolaisen turvakurssi
Järjestyksenvalvoja

Pitopaikka
Hennala
Hennala
Hennala
Nastola
Padasjoki

Aika
2.-8.3.-07
27.-28.3.-07
1.-1.4.-07
4.5.-13.5.-07

VARAUTUMISKOULUTUS
Maatalouden varautuminen, Erik...
Maatalouden varautuminen, Vap-...
Hygieniapassi

Hämeenkoski
Hennala
Hennala

21.-21.2.-07
15.3.-07
12.4.-07

SOTILAALLINEN KOULUTUS
Reservipiirin tuki -kurssi
Asekäsittely ja ammunta,koulut...
YTH 07 Sissikurssi
YTH 07 Epäsuoratuli
YTH 07 Esikuntatyöskentely
YTH 07 Huoltokurssi
YTH 07 Jalkaväkikomppanian puo...
YTH 07 Pioneerikurssi
YTH 07 Poikkeusolojen sotilask...
YTH 07 Sotilaspoliisikurssi
YTH 07 Viestikurssi

Lahti
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä

23.2.-07
14.-15.4.-07
27.-29.4.-07
27.-29.4.-07
27.-29.4.-07
27.-29.4.-07
27.-29.4.-07
27.-29.4.-07
27.-29.4.-07
27.-29.4.-07
27.-29.4.-07

Kokouskutsu
Päijät-Hämeen Reserviläispiirin kevätkokous Etelä-Päijänteen osuuspankin kokoustilassa klo 18.30.
Osoite: Rusthollintie 1, 17200 Vääksy
Tervetuloa!
Luotettava Autotalo Laakkonen

Volkswagen
New Beetle
mallisto alk. 33.330,-

JOHTAMIS JA KOULUTTAJAKOULUTUS
Kokoustekniikka
Hennala
Johtamisen perusteet
Hennala
Koulutustoimikunta, RUL
Hennala

14.-21.3.-07
30.-31.3.-07
27.-28.4.-07

sis. toimituskulut 600,-.

Autotalo
Laakkonen
Aukeankatu 1, 15610 Lahti, vaihde (03) 8832 200
Automyynti ma-pe 9-18, la 10-14

Koko autoilun maailma:
www.laakkonen.fi

www.laakkonen.fi

Yhdessä yli esteiden
Ernst & Youngin kattavat asiantuntijapalvelut
takaavat, että löydämme yhdessä juuri sinulle ja
yrityksellesi sopivan reitin.
•
•
•
•
•
•

Tilintarkastus- ja neuvontapalvelut
Veropalvelut
Lakipalvelut
Yritysjärjestelyt
Sukupolvenvaihdokset
Koulutustilaisuudet

Ernst & Young Oy
Aleksanterinkatu 17 A, 15110 Lahti
puh. 0400 961 000, www.ey.com/fi
© 2006 Ernst & Young. All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark.

475,-

- 3 lipasta
- puhd. välineet
Rajoitettu erä!

palvelee vuoden jokaisena päivänä

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

• arkisin klo 8.30–20
• lauantaisin klo 8.30–16
• sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10–14
Orimattilan Apteekki
Erkontie 15, 16300 Orimattila, puh. 03-887 430, fax 887 4340

