
Lahden Reserviläisten lippu on
naulattu ja vihitty

55-vuotias yhdistyksem-
me on jo miehen iässä, 
samoin yhdistyksemme 
lippu. Me nuoremmat 
emme edes tiedä tarkal-
leen milloin lippu yhdis-
tyksellemme on hankit-
tu. Yhdistys on perus-
tettu 16.1.1955 ja lipus-
ta löytyi maininta ylei-
sen kokouksen pöytä-
kirjasta 6.3.1955 mai-
ninnalla: ”Toivottiin et-
tä yhdistykselle han-
kittaisiin oma lippu”.
27.5.1955 yhdistys jär-
jestää lippujuhlaa ja tans-
siaisia huvitoimikunnan 
tehtäväksi, vaikka lip-
pua ole vielä suunnitel-
tu. Suunnittelu käynnis-
tyi vasta 20.4.1958 joh-
tokunnan päätöksellä ja 
se annettiin taiteilija Ir-
ma Sarvilalle, joka te-
ki ensimmäisen pienois-
mallin lipusta, jolloin se
sai periaatteellisen muo-
tonsa. Tästä eteenpäin 
ei löydy pöytäkirjoja yh-
distyksen arkistoista.
50 vuotta vanhalle lipul-
lemme on kertynyt ajan 
patinaa monella tapaa. 
Lipun valkoinen alaosa 
ei ollut enää niin valkoi-
nen kuin sen tulisi olla,
eivätkä lippumme tun-
nukset, Reserviläislii-
ton logo ja Lahden kau-
pungin vaakuna, olleet 
enää tämän päivän mal-
lin mukaisia ja jopa vai-
keasti tunnistettavia.
2.10.2008 johtokunnas-
sa päätettiin aloittaa toi-
met lipun uudistamisek-
si. Vanha lippu dokumen-
toitiin mittaamalla ja va-
lokuvaamalla, jotta voi-
tiin tehdä ehdotus uu-
distetusta lipusta. Doku-
mentit toimitettiin liiton 
kautta ja tuella heraldi-
kolle lausuntoa varten. 
Ehdotuksessa olimme
uusineet edellä mainitut 
tunnukset nykyaikaisiksi 

ja helpommin tunnistet-
taviksi.

Heraldikko Tuomas 
Hyrskyn korjausehdo-
tukset olivat liiton logon 
suurentaminen ja lipun 
lyhentäminen 10 sentillä.
Selvittelimme lipun val-
mistajaa tunnetuista lip-
putehtaista ja tarjouskil-
pailumme voitti tampere-
lainen lipputehdas.

Jotta uudistettu lip-
pumme voitaisiin ottaa
viralliseen käyttöön, tar-
vitsi lippu naulata juhla-
vassa tilaisuudessa. Syk-
syn 2009 aikana koko-
simme juhlatoimikunnan,
jota ryhtyi vetämään en-
tinen puheenjohtajamme
Pentti Löfgrén sekä Kale-
vi Väisänen, Tuomo Poh-
jantuli, Risto Salminen,
Lauri Latvakangas ja sih-
teerinä Heikki Koivisto.
Lisäksi kutsuimme se-
remoniamestariksi kap-
teeni Hannu Rahkosen 
Hämeen Rykmentistä.
Toimikunnan ensimmäi-
siä tehtäviä oli päättää
naulauspäivä, jolloin pää-
dyimme yhdistyksemme 
perustamisen 55-vuotis-
päivään. Syksyn aikana 
juhlatoimikunta kokoon-
tui useita kertoja, jot-
ta juhlavalmistelut saa-
tiin suoritettua 16.1.2010 
mennessä.

Juhlatilaisuus pidet-
tiin Lahden Upseeriker-
holla. Tilaisuuteen osal-
listuivat lipunnaulaajina
mm. Lahden kaupungin-
johtaja Jyrki Myllyvirta,
Hämeen Rykmentin ko-
mentaja eversti Hannu 
Alén, Päijät-Hämeen po-
liisilaitoksen poliisipääl-
likkö Lasse Aapio, kirk-
koherra Pekka Särkiö, 
Reserviläisliiton varapu-
heenjohtaja Esko Ras-
kila, Päijät-Hämeen Re-
servipiirin pj. Marko Pat-
rakka, veteraanijärjestö-

jen edustajia ja yhdistyk-
semme kunniajäseniä.
Ensimmäisinä naulaajina
olivat lipun lahjoittajina 
Ylermi ja Maila Aaltonen.
Lipussa on 25 naulaa ja li-
punnaulaajia sama mää-
rä ja kutsuvieraita saman 
verran jäsenistöstä. Ve-
teraanisoittokunta huo-
lehti arvokkaasta musiik-
kiesityksistä.

Tervetulo- ja naulaus-
puheen esitti yhdistyk-
sen kunniapuheenjohtaja
Kaarlo Rasi. Naulauksen 
päätteeksi yhdistyksen
puheenjohtaja otti lipun
vastaan juhlatoimikunnan
puheenjohtajalta Pent-
ti Löfgréniltä ja kirkko-
herra Pekka Särkiö vih-
ki uudistetun lippumme.
Toivomme että uusi lip-
pumme kestää saman 
kuin edeltäjänsä. Yhdis-

tyksen lippu on ensim-
mäisen kerran virallises-
sa tehtävässään yhdis-
tyksen kevätkokoukses-
sa 25.2. Lahden Upseeri-
kerholla ja 13.3. klo 15.30 
talvisodan muistopäivänä 
lippulinnassa maanpuo-
lustusjärjestöjen lippujen 
rinnalla Mannerheimin 
patsaalla ja Ristinkirkolla.
Lahden Reserviläis-
ten puolesta kiitän vielä 
kerran lipun lahjoittajaa 
Ylermi ja Maila Aaltosta 
ja yhdistyksen jäsen- se-
kä yrityslahjoittajia täs-
tä huomattavasta tuesta 
yhdistykselle. Lippu tu-
lee säilymään pitkälle tu-
levaisuuteen.

Ote juhlapuheesta si-
vulla 2.
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Ylermi ja Maila Aaltonen. Kuva: Heikki Koivisto
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Ote Kaarlo Rasin terve-
tulo- ja naulauspuheesta:
”Arvoisat Patriootit,
Patrioottejahan me kaik-
ki olemme. Emme suin-
kaan kiihkoisänmaalli-
sia sovinisteja, vaan ihan
tavallisia isänmaataan ja
rauhaa rakastavia suo-
malaisia. Emme ole ke-
tään vastaan, mutta kaik-
ki Suomen puolesta. Lip-
pu on kautta aikojen ol-
lut kansojen ja yhteisöjen
tunnus, jota on seurat-
tu niin sodassa kuin rau-
hanajan tapahtumissa.[- -]
Yhdistyksemme perus-
taminen tapahtui aikana,
jolloin oltiin nousemassa 
raskaiden sotavuosien- ja
korvausten jälkeen. [- -]
1958 oltiin valmiita lipun-

hankintaan ja otettiin yh-
teyttä heraldikkoon. Tu-
loksena oli lähes saman-
kaltainen lippu, kuin mitä
tämä uusi lippumme on.
Uuden lipun heraldinen
selitys kuuluu: punaiseen
ja valkoiseen katkoisessa
lipussa Reserviläisliiton
tunnus; valkoreunainen
musta Yrjönristi, jonka
päällikkeenä Suomen ar-
meijan sinivalkoreunai-
nen kokardi. Tangon puo-
leisessa yläkulmassa Lah-
den kaupungin vaakuna.
Me reserviläiset olemme
ylpeitä ja iloisia siitä, että
saamme kohottaa oman
uuden lippumme vete-
raanien ja maanpuolus-
tusjärjestöjen kunniak-
kaiden lippujen rinnal-

le. [- -] Tällä lipulla halu-
amme kunnioittaa oman 
yhdistyksemme toimin-
taa tulevaisuudessa se-
kä tuoda esiin omaa nuo-
rekasta ja edistyksellistä 
kotikaupunkiamme Lah-
tea. Suomi sai itsenäi-
syyden 92 vuotta sitten, 
mutta varsinaisen iden-
titeettimme saimme tal-
visodassa. Maassamme 
silloin olleet 300 ulko-
maista sotakirjeenvaih-
tajaa pitivät huolen siitä, 
että maailmalla tiedettiin
kuinka pieni Suomi tais-
teli ja pärjäsi suurta naa-
puria vastaan. [- -] Ol-
kaamme iloisia ja ylpei-
tä, että meillä on sellai-
nen identiteetti ja etten 
sanoisi perimä.”

.... jatkoa etusivulta       

Ote juhlapuheesta

Päijät-Hämeen Reservi-
piirin hallituksen järjes-
täytymiskokous pidettiin
19.1.2010 Orimattilassa 
Urho Kekkosen Arkis-
tossa. Kokouksen isän-
tänä toimi ansiokkaasti
Tiirismaan reserviläisten 
puheenjohtaja Ari Mesi-
vaara. Mesivaara toimii
myös arkiston hoitajana.
Ennen kokousta Reser-
viupseeriliiton puheen-
johtaja Mika Hannula
piti hyvän esittelyn tä-
män hetken RUL:n tu-
levaisuudennäkymis-
tä. Paikalla oli myös
RUL:n toiminnanjoh-
taja Janne Kosonen.
Itse kokouksessa teh-
tiin seuraavia valintoja:
piirin 1. varapuheenjoh-
tajaksi valittiin Lahden
Reserviupseerikerhos-
ta Juha Tarnanen. Piirin 

HENKILÖVALINTOJA PIIRIN 
HALLITUKSEEN

2. varapuheenjohtajaksi
valittiin Orimattilan re-
serviläisten puheenjoh-
taja Arto Tapiomaa. Pii-
rin 3. varapuheenjoh-
taja on Orimattilan Re-
serviupseerikerhon pu-
heenjohtaja Heimo Lah-
tinen. Sihteerinä jatkaa
kaikille piiriläisille tut-
tu mies, joka ei esittelyä
kaipaa, Juha Nuoritalo.
Urheiluvastaavaksi va-
littiin Kim-
mo Salojo-
ki ja piirin
a m p u m a -
vastaavana 
jatkaa Mar-
ko Patrak-
ka. Nettisi-
vuja hoitaa
Miikka Hur-
m a l a i n e n .
Piirille on
myös valit-

tu jäsenvastaavien toi-
mikunta, johon kuuluvat 
Pekka Räihä ja Kai Pyn-
nönen Heinolasta sekä 
Padasjoelta Mikko Iittala.
Onneksi olkoon kaikille 
valituille ja menestystä 
tehtävissä. Henkilöiden 
yhteystiedot löytyvät 
piirin nettisivuilta sekä 
Ilves-lehdestä.

MARKO PATRAKKA

Marko Patrakka vas. ottaa puheenjoh-
tajuuden vastaan edelliseltä piirin pu-

heenjohtajalta Juha Tarnaselta.

Vuosi ja piirin puheen-
johtaja ovat vaihtuneet.
Olen vastaanottanut pu-
heenjohtajuuden Juha 
Tarnaselta 19.1.2010 pii-
rin hallituksen kokouk-
sessa Orimattilassa. Kii-
tän Juhaa erityisen hie-
nosta ja työntäyteisestä
puheenjohtajuudesta kun 
hän toimi piirin puheen-
johtajana. Juhan teot ovat
helpottaneet minun tu-
loani piirin puheenjohta-
jaksi. Minulta on kysyt-
ty mitä aion piirissä teh-
dä puheenjohtajakauden 
aikana ja mikä muuttuu.
Tähän on helppo vasta-
ta, koska mitään uutta ja
mullistuttavaa ei ole tu-
lossa. Minulla ja piirihalli-
tuksella on täysi työ pitää
piiri sillä tasolla kuin se
nyt on. Oma visio on tällä
hetkellä se, että piirihalli-
tuksen jäsenet ymmärtäi-
sivät kuinka tärkeitä hen-
kilöitä he ovat piirissä.
Piirihallituksen jäsenet
ovat tärkein linkki jäse-
nille Päijät-Hämeessä.
Tärkeä asia on myös yh-
teistyö Lahden varus-
kunnan kanssa, mikä on 
erittäin suuressa ase-
massa piirin eri tapah-
tumissa. Tänäkin vuon-
na Hämeen rykment-
ti on isossa roolissa, kun
järjestetään Reserviläis-
urheiluliiton perinne-
asemestaruuskisat Häl-
välässä elokuussa.

Yksi suuri asia puhut-
taa reservissä tällä het-
kellä. Sodanajan joukko-
ja supistetaan kovasti. Se 
tietää samalla kertaushar-
joitusten vähentämistä
monen osalta jos ei kuu-
lu harjoitettavaan reser-
viin.  Samalla se vaikut-
taa myös ylentämiseen 

sekä tietysti oman asela-
jin osaamisen kehittämi-
seen ja harjoittamiseen.
Tälle ikävä kyllä ei voi-
da mitään, koska tilanne
Suomessa vaatii säästöjä
myös puolustusvoimilta.
Tässä astuvat suureen ar-
voon ne reserviläisjärjes-
töt, jotka tarjoavat reser-
viin siirtyneille mahdolli-
suuden ylläpitää käytän-
nön taitoja sekä johtamis-
ta. Myös MPK:lla on suu-
ri rooli tässä asiassa. Yh-
distyksillä pitää olla mah-
dollisuus kehittää ja yllä-
pitää reserviläisen kuntoa 
sekä ampumataitoa. Suo-
messa ammunnan harras-
taminen vaatii ampujilta
aktiivisuutta, johon myös
piirillä pitää olla resursse-
ja. Piirissä on tänä vuon-
na ennätysmäärä mes-
taruuskisoja joissa kan-
nattaa käydä. Lajivalikoi-
ma on varmasti kattava. 
Hyvät lukijat, 13.3. talvi-

Puheenjohtajan
terveisiä

sodan päättymisen vuosi-
päivä on lähestymässä ja
itse juhla täyttää 70 vuotta.
Lahdessa vietetään juhla-
päivää Marskin patsaalla
ja toivonkin, että ihmiset
saapuisivat runsain mää-
rin paikalle. Juhla saa var-
masti suurta näkyvyyttä
Lahdessa, koska täällä on
aina arvostettu erityisen
paljon niitä saavutuksia
joita talvisodassa syntyi.
Lopuksi haluan kiittää
vielä kerran edellistä pii-
rihallitusta sekä puheen-
johtaja Juha Tarnasta pii-
rin eteen tehdystä isos-
ta työstä. Samalla kiitän
Lahden Reserviläisiä hie-
nosta ja lämminhenkises-
tä lipunnaulaustilaisuu-
desta. Toivotan kaikille
hyvää kevättä ja toivotta-
vasti kentällä nähdään.

MARKO PATRAKKA
Päijät-Hämeen

Reservipiirin 
puheenjohtaja

ILVEKSEN KOKOAJA VAIHTUU
Päijät-Hämeen Reservipiirin hallitus päätti kokouksessaan 24.2. siirtää Ilves-lehden 
kokoamisen työryhmälle, jota vetää Juha Tarnanen. Jatkossa Ilveksen aineisto lähete-
tään siis Juha Tarnaselle osoitteella: kultatyo@tarnanen.inet.fi
Tarnaselle voi osoittaa myös kaikki lehden tekoa koskevat kysymykset. Seuraava Il-
ves ilmestyy toukokuussa.
Ilvestä pari vuotta päätoimittanut Saara Larkio keskittyy jatkossa haasteisiinsa Kalle
Jokisen eduskunta-avustajana. Väistyvä päätoimittaja haluaa välittää lämpimät kiitok-
set kaikille lehteä tehneille ja toiminnassa mukana olleille yhteistyökumppaneille.
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Länsi-Suomen Sotilas-
läänin uudelle komenta-
jalle, kenraalimajuri Ju-
hani Kääriäiselle vapaa-
ehtoinen maanpuolus-
tustyö- ja koulutus on
tuttua jo siltä ajalta, kun 
hän toimi Kymen Soti-
lasläänin komentajana.

Juhani Kääriäiselle ei
tullut yllätyksenä soti-
lasläänin alueen vahva
vapaaehtoisen maanpuo-
lustustyön ja -koulutuk-
sen kenttä. Kymmenet
piiriorganisaatiot ja sa-
dat paikallisyhdistykset,
jotka tekevät alueillaan
ja paikallisesti arvokasta
työtä ovat haaste yhtey-
denpidon kannalta soti-
lasläänille.

– Juuri tässä asias-
sa uusi johtamis- ja hal-
lintojärjestelmä on koh-
dallaan. Aluetoimistot
alueillaan ovat keskei-
nen toimija vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen
ja -koulutuksen tuki- ja
yhteysasioissa. Sotilas-
läänin esikunnalla, eikä
varsinkaan minulla ko-
mentajana, ole käytän-
nön mahdollisuutta toi-
mia aktiivisesti näin laa-
jan joukon kanssa, ei-
kä näin laajalla alueella,
Kääriäinen toteaa ja jat-
kaa:

– Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että soti-
lasläänin komentaja ju-
miutuu Hämeenlinnaan
vaan pitää yhteyttä kent-
tään tarpeen mukaan.
Osallistun esimerkiksi
13.3.2010 Seinäjoella tal-
visodan päättymispäivän
muistojuhlallisuuksiin.

Sotilasläänin esikun-
nalla on ohjaava ja koor-
dinoiva rooli sotilaslää-
nin alueella. Aluetoimis-
tot ovat välttämättömiä 
yksiköitä maakunnissa.
Niillä on vaativat teh-
tävät ja velvoitteet niin 

Länsi-Suomen Sotilaslääni on monin tavoin haasteellinen
asevelvollisuusasioissa
kuin palvelutehtävissä.

Kääriäinen lupaa, et-
tä hän aktiivinen Län-
si-Suomen alueellises-
sa vapaaehtoisen maan-
puolustuksen neuvotte-
lukunnassa ja pyrkii ke-
hittämään omalta osal-
taan sen toimintaa tule-
vaisuudessa.

Järjestöillä on
tehtävänsä
Puolustusvoimat arvos-
taa ja tukee resurssien-
sa mukaan vapaaehtois-
ta maanpuolustustyötä.
Vapaaehtoisessa maan-
puolustuskoulutukses-
sa vahvan tuki on kes-
kitetty kumppanillem-
me Maanpuolustuskou-
lutusyhdistykselle.

– Koulutustuki ja
Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen asema
on säädetty vuoden 2008
alusta alkaen omalla lail-
laan. Tämä lainsäädäntö
tukee puolustusvoimia
sen omien päätehtävien
täyttämisessä, jotka on
säädetty laissa, määrit-
telee Kääriäinen.

Puolustusvoimat tilaa
koulutusta, asettaa an-
nettavalle koulutuksel-
le vaatimukset ja suorit-
taa koulutustuloksen ar-
viointia. Vapaaehtoinen
koulutus on jatkuvasti
kehittyvä prosessi.

Muiden viranomaisten
kytkeminen osaksi va-
paaehtoista koulutusjär-
jestelmää on myös haas-
te. Puolustusvoimilla on
tarve saada oppia viran-
omaisilta mm. maakun-
tajoukoille, joiden toi-
minta ja osin koulutus
perustuu pitkälle vapaa-
ehtoisuuteen. Vastaa-
vasti MPK voisi tarjota
viranomaisille koulutus-
mahdollisuuksia.

Kääriäisen mukaan 
vapaaehtoisuus on 
muun vapaaehtois-
kentän kantava voi-
ma. Puolustusvoimat 
eivät ohjaa järjestö-
jä. Vapaaehtoisuus on 
osoitus tänä päivänä 
maanpuolustustah-
dosta. Kaikilla järjes-
töillä toiminnassa on 
oma ideologiansa, jo-
ta puolustusvoimat 
arvostaa. Tuki voi 
tarkoittaa järjestölle 
tai sen paikallisyhdis-
tykselle vaikka soti-
lassoittotoimintaa tai
maanpuolustustieto-
utta lisääviä esitel-
miä. 

– Sotilaallisen toi-
minnan ja koulutuk-
sen osalta kannustan 
reservin järjestöjä tii-
viiseen yhteistyöhön 
alueidensa MPK:n 
maanpuolustuspiiri-
en kanssa, aa Kääriäi-
nen lisää.

Kansalaisten 
kuntoa
kehittämään

Kääriäinen nostaa 
eräänä toiveena esil-
le reserviläisten ja 
kansalaisten kunnon 
kohottamisen merkityk-
sen. Hän näkee, että sii-
nä olisi sarkaa järjestö-
kentällä. Tiedossa on se, 
että tätä työtä tehdään 
mm. Reserviläisurheilu-
liitossa.

– Tätä teemaa toivon 
kaikkien järjestöjen pii-
rien ja paikallisyhdistys-
ten miettivän ja ryhty-
vän yhteistyössä tempa-
uksia ja tapahtumia jär-
jestämään, haastaa Kää-
riäinen.

Kaikella terveyttä edis-
tävällä toiminnalla on suu-
ri merkitys koko yhteis-
kunnassa.

Pitkän linjan 
pioneerin
nousujohteinen ura

Pääkaupunkiseudulla 
asuva Kääriäinen on ko-
toisin Kouvolasta ja on
aloittanut palvelusuransa
Korialla Kymen Pioneeri-
pataljoonassa ja palvelus-
urallaan palvellut pionee-
ripataljoonassa mainitus-
sa joukossa eri tehtävis-
sä kaikilla tasoilla jouk-
kueen johtajasta pataljoo-
nan komentajaan. Pitkän
linjan pioneeriaselajin
upseerina hän toimi Pio-

neeri- ja suojelutarkasta-
jana vuosina 2001–2002.
Kansainvälistä uraa Kää-
riäinen on tehnyt useaan
otteeseen suomalaisissa
rauhanturva- ja kriisin-
hallintajoukoissa. Kymen
Sotilasläänin komenta-
jana vuosina 2004–2006
hän oli näköalapaikal-
la ja tiiviissä yhteistyös-
sä reservin järjestöjen 
ja Maanpuolustuskoulu-
tus ry:n kanssa. Prikaa-
tikenraaliksi ylennettynä
Kääriäinen toimi puolus-
tusvoimien apulaishuol-
topäällikkönä ja logistiik-
kapäällikkönä, josta teh-

tävästä hän siirtyi Län-
si-Suomen Sotilasläänin 
komentajaksi Hämeen-
linnaan. Kenraalimaju-
riksi hänet ylennettiin 
6.12.2009.

Kääriäinen on kahden
aikuisen lapsen isä ja lap-
senlapsia on kolme. Bu-
dolajien harrastajasta on
tullut kuntourheilun har-
rastaja, joka mielellään
kuluttaa vapaa-aikaansa
vaikka kuntosalilla tai ka-
lastus- ja metsästyshar-
rastusten parissa.

TEKSTI JA KUVA: 
ARI PAKARINEN
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Tammikuun 28. päivän 
aamu oli erittäin kyl-
mä ja tuulinen, kun saa-
vuimme Marskin pat-
saalle klo 9.55. Paikalla
oli veteraanijärjestöis-
tä Eero Lehtonen se-
kä Sulo Leivo ja puo-
lustusvoimien edusta-
ja  everstiluutnantti Ju-
ho Raulo. Reservipiirin
edustajista olivat paikal-

Marsalkka Mannerheimin kuoleman 
muistopäivä

la puheenjohtaja Mar-
ko Patrakka, sihteeri Ju-
ha Nuoritalo sekä pii-
rin kunniapuheenjohtaja
Risto Vuorisalo. Lisäksi
paikalle saapui kutsusta
myös Maanpuolustus-
naisten piirin puheen-
johtaja Kaarina Suhonen
ja Lahden reserviupsee-
rikerhon seniori edus-
taja Toivo Juntunen.

Edustus oli tänä vuonna 
erittäin runsas ja siitä 
suuret kiitokset kaikil-
le läsnäolijoille. Seppe-
leen laskun suorittivat 
patsaalle piirin puheen-
johtaja sekä kunniapu-
heenjohtaja. Seppele oli 
aamulla haettu Aaltosen 
puutarhasta, ja seppele 
oli hienosti tehty. Sep-
peleen laskun jälkeen 

lähdimme nauttimaan 
kuumat kahvit ja teet.
Pöytäpuheissa olimme
kaikki yhtä mieltä siitä,
että vaikka tilaisuus on
lyhyt, on se erittäin tär-
keä tapahtuma piirissä.
Vielä kerran kaikille 
suuri kiitos kun tulitte
paikalle ja teitte tapah-
tumasta juhlavan. Ensi 
vuonna uudestaan ja toi-

votaan että 
p a k k a n e n
ei silloin ole
kova.

MARKO
PATRAKKA
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Tammisunnuntaiksi kut-
sutaan tammikuun vii-
meistä sunnuntaita. Ni-
mi tulee vuoden 1918 ta-
pahtumasta, jolloin sun-
nuntaina 27.01.1918
suojeluskunnat riisuio -
vat Pohjanmaalla aseis-
ta venäläisen varuskun-
nan. Karjalassa oli mo-
nen mielestä oltu tällai-
sessa asiassa liikkeellä
jo muutamaa päivää ai-
kaisemmin.

Vapaussodan Lahden 
seudun perinneyhdistys 
ry järjesti tänäkin vuon-
na juhlan Lahden Ris-
tinkirkossa sunnuntaina
31.01.2010. Ohjelma oli 
tietenkin arvokas.

Aluksi Aalto-kvartetti
soitti Oskar Merikannon
Valse lenten op.33. Joh-
datussanoissaan Perin-
neyhdistyksen puheen-
johtaja, eversti Pekka
Jouko, kertasi suomalais-
ten historiaa 1900-luvun 
alusta lähtien erinomai-

Tammisunnuntain kirkkojuhla Lahdessa

sella tavalla. Hän kertoi
myös,  että Tampereella
oli hänelle tuttu opettaja
ideoinut kirjoituskilpai-
lua koululaisille aihees-
ta vapaussota. Aihees-
ta ei tullut mitään, koska
nuoriso ei tiennyt, mikä
sota tämä on. He olivat
Internetin hakukoneilta
löytäneet vain sisällisso-
dan. Tämän kirjoittajal-
le taas tuli mieleen, että
Suomen Kuvalehti taan-
noin päätti käyttää ni-
meä Kansalaissota tästä
vuoden 1918 sodasta. Ev
Jouko totesi päätelmä-
nään, että meillä on vie-
lä paljon työtä tästä so-
dasta kerrottavaksi nuo-
remmille kansalaisillem-
me. Olihan sodan rauha
solmittu vasta Tartossa
vuonna 1920 Neuvosto-
Venäjän kanssa. Sisällis-
sodan rauhaa taas ei sol-
mita vieraiden valtioiden
kanssa.

Ohjelmassa seurasi 

musiikkia. Virsi 578, jota 
seurasi Milja Kunnaksen 
ja pianisti Minna Pulkki-
sen esittämät koraalitoi-
sinto Sun kätes, Herra 
voimakkaan sekä Taneli 
Kuusiston Suomalainen 
rukous.

Juhlapuheen piti Tapa-
ni Mörttinen. Hänhän on 
mm. entinen päijät-hä-
mäläinen kansanedus-
taja. Hän totesi itsenäi-
syytemme 90-juhlavuo-
den saaneen aikaan pal-
jon mm. historiantutki-
muksen, romaanikirjal-
lisuuden ja elokuvan sa-
ralla. Myös evankelis-
luterilainen kirkko siu-
nasi punaisten hautaus-
maita ja järjesti muisto-
tilaisuuksia. Tämä kaik-
ki sai Mörttisen hyväk-
synnän, sivistysvaltios-
sa kun asumme. Juhla-
puhuja pohti myös kapi-
nan, vapaussodan ja kan-
salaissodan tapahtumia 
ja totesi historiantutki-

muksen yhä jatkuvan. 
Mörttinen totesikin tut-
kimusten tuoneen tiedot
kaikista sotaan johta-
neista tapahtumista, so-
tatapahtumista ja sodan
jälkiseuraamuksista.

Sisällissodan luonne ja
vaihe sai aikaan 37000
uhria. Tämä suuri mää-
rä teki kipeää ja se on 
tuntunut kauan. Siksi
talvisodan yhtenäisyys
vain 20 vuotta myöhem-
min oli ihme. Vapausso-
dan hävinnyt osapuoli-
kin koki Neuvostoliiton
hyökkäyksen epäoikeu-
denmukaiseksi ja nousi
vastustamaan sitä, kan-
sakunta eheytyi. Mört-
tinen totesi olevansa va-
paussoturin poika ja sik-
si hänelle vapaussota on 
perusteltu nimitys vuo-
den 1918 vaiheelle. Tu-
kihan Venäjä monin ta-
voin punaisten puolen 
sotatoimia. Juhlapuhu-
ja sanoi kunnioittavansa

Reserviupseeriliiton pu-
heenjohtajan Mika Han-
nulan tavoite on kiertää
ja tutustua kaikkiin Suo-
men piireihin. 19. tammi-
kuuta Hannula ja toimin-
nanjohtaja Janne Kosonen
saapuivat Lahteen. Aloi-
timme piirin esittelyllä Is-
ku Investin tiloissa Juk-
ka Anttosen isännöimänä.
Samalla kun liiton toimiva 
johto sai kuvan piirin toi-
minnasta, saimme mekin
piirin johtavat puurtajat
palautetta ja kommentteja
miten muissa piireissä on
asioita hoidettu.

Sidosryhmiämme edus-
ti Lahden kaupunginjoh-
taja Jyrki Myllyvirta. Ta-
paaminen oli siis kaikin
puolin vuorovaikutteinen

Piirikierros
ja meitäkin kehittävää.
Piirin esittelyn jälkeen
vierailimme Päijät-Hä-
meen Aluetoimistolla.
Päällikkö evl Juho Raulo
esitteli Aluetoimiston toi-
mintoja koskien meitä re-
serviläisiä. Esille tuli mm.
maakuntajoukon toimin-
ta, kevään Myrsky-har-
joitus ja ampumapäivät.
Edelleen saimme kuulla
piiripäällikön Hannu Tu-
kian esityksen MPKY:n
toiminnasta. Meidän re-
serviläisten aktiivisuut-
ta MPKY:n toiminnas-
sa kelpasi esitellä. Päi-
jät-Hämeen toiminta on
valtakunnallisesti mitat-
tuna aktiivisinta kärkeä.
Hämeen Rykmentin
kautta tullaan panosta-

maan paikallisesti ja ke-
hittämään valtakunnalli-
sia huollon vapaaehtoisia 
harjoituksia ja koulutus-
ta. Valmistelut ovat jo pit-
källä, toteuttamista aloi-
tellaan. Esille tuli jo aloi-
tettu esikuntatyön kolmi-
portainen kurssi ja johta-
miskoulutuksen kurssit.
Omassa esityksessään 
puheenjohtaja Hannula 
toi esille reservin upseeri-
en näkemyksiä akuuteista 
maanpuolustukseen liit-
tyvistä asioista. Puolus-
tusvoimien supistaessaan 
toimintojaan ja reserviä, 
Hannulan esitti huolensa 
sijoituksensa menettävi-
en oikeudesta mm. koulu-
tukseen ja ammuntoihin 
puolustusvoimien aseilla. 

Tänä siirtymä-aikana on 
tullut esille erilaisia linja-
uksia ja rajoitusesityksiä. 
Meidän reservin upsee-
rien tulee olla valppaana 
mitä säädetään, liiton teh-
tävä on olla 
meidän edun-
valvojamme.
Liiton yhtenä 
vuoden tee-
mana on ak-
tivoida järjes-
täytymättö-
miä upseere-
ja. Järjestöi-
hin on käy-
tännössä liit-
tynyt vain 
kolmasosa.
Aktivoimista 
varten on jär-
jestetty kil-
pailukin. Kun 
olet rekry-
toinut kolme 

kansalaisia, jotka halu-
avat käyttää tuosta vai-
heesta nimeä  kansalais-
sota. Sota oli hänen mu-
kaansa, nimestään riip-
pumatta, yhteiskunta-
poliittisesti tarpeeton,
mutta siihen ajauduttiin
monista sisäisistä ja ul-
koisista syistä johtuen.

Juhlapuhuja totesi tut-
kimuksen vahvistavan 
talvi- ja jatkosodan täh-
dänneen Suomen mie-
hittämiseen. Vastoin
Neuvosto-johdon käsi-
tyksiä,  myös Suomen 
työväki halusi puolustaa
nuorta itsenäisyyttäm-
me ja yhteiskuntajärjes-
telmäämme. Mörttinen
totesikin pienen kansa-
kunnan selviytyvän vain 
yhtenäisellä näkemyk-
sellä ja lujalla tahdolla.
Suomalaisten maanpuo-
lustustahto on huippu-
luokkaa maailmassa ja 
hänen mukaansa se on 
vapaan Isänmaan ja sen 

yhteiskunnan ohella ve-
teraanien henkinen tes-
tamentti tuleville suku-
polville.

Juhla jatkui musiikilla 
ja  Aalto-kvartetti soit-
ti Paimentytön sunnun-
tain. Tämän jälkeen Lah-
den mieskuoro astui
esiin ja Seppo Korhosen
johtamana esitti Jean Si-
beliuksen teoksen Isän-
maalle ja Heikki Kle-
metin teoksen Oi Kallis
Suomenmaa  sekä Tane-
li Kuusiston sovittaman
koraalisävelmän Käy 
Isänmaataan kohti ain.

Kolehtivirtenä oli vir-
si no. 577 ja loppulitur-
gian toimitti kirkkoherra
Pekka Särkiö sekä kant-
tori Aurora Ikävalko.

Loppuvirtenä on perin-
teisesti ollut virsi 170,
Jumala ompi linnamme
ja se veisattiin myös nyt
seisten.

JUHA NUORITALO
Kuvat: Veikko Koivula

Ari Mesivaara raot-tt
taa UKK arkiston saloja 
RUL:in toiminnajohta-aa
jalle Janne Kososelle, pu-
heenjohtaja Mika Hannu-
lalle ja Jukka Anttoselle. 

uutta jäsentä, saat erikois-
numeroidun RUK-juhla-
puukon sinisellä tupella.

JUHA TARNANEN
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Naisten Päijät-Hämeen piirin viisivuotisjuhlat
Maanpuolustusnais-

ten Liiton Päijät-Hä-
meen Piiri ry aloitti toi-
mintavuotensa viettä-
mällä viisivuotisjuhlaan-
sa 15.1. Lahden Upsee-
rikerholla Hennalas-
sa. Paikalle oli saapunut 
runsaasti jäseniä ystä-
vineen ja puolisoineen 
sekä yhteistyökumppa-
neita. Tapahtumasta ha-
luttiin tehdä kaikille yh-
teinen juhla. Pääpuhu-
jana juhlassa oli Maan-
puolustusnaisten Lii-
ton puheenjohtaja Kaa-
rina Dromberg. Esiinty-
jänä oli Panssarisoitto-
kunta johtajanaan kapel-
limestari, musiikkimaju-
ri Pasi-Heikki Mikkola.
Panssarisoittokunta soit-
ti perinteisiä isänmaalli-
sia kappaleita kuten Jää-
kärin marssi ja Hämeen 
Rykmentin kunniamars-
si. Lisäksi illan maus-
teena oli taiteilija Päivi 
Mäkisen vahva tulkin-
ta sota-ajan lauluista ja 
Piaf-esitys säestäjänään 
Tapani Puranen. Esi-
tys sai ajoittain yleisön

yhtymään laulaen iki-
muistoisiin kappaleisiin.
Piirin puheenjohtajan
tervetulopuheessa ker-
rattiin lyhyesti piirin
historiaa, joka on saa-
nut alkunsa aliupsee-
ri- ja upseerinaisten 
toiminnasta Päijät-Hä-
meessä. Nykyinen pii-
ri haluaa kunnioittaa ja
säilyttää maanpuolus-
tustyön historiaa, mut-
ta samalla luoda katset-
ta tulevaisuuteen. Jär-
jestötyö ja sen toimin-
tamuodot vaativat tule-
vaisuudessa jatkuvasti 
kehittymistä ja talkoo-
työtä, jotta vapaaehtoi-
selle maanpuolustuksel-
le ominaisia asioita saa-
daan vietyä eteenpäin.

Naiset voivat omalla ak-
tiivisella toiminnallaan
edistää merkittävästi ar-
jen turvallisuutta koulut-
tautumalla itse ja koulut-
tamalla muita. Arjen tur-
vallisuus on sekä miesten
että naisten vastuulla.

Kaarina Drombergin 
juhlapuheessa saatiin
katsaus naisten merki-
tyksestä kokonaismaan-
puolustukselle eri vuo-
sikymmeninä. Liitto pyr-
kii kouluttamaan ja kan-
nustamaan naisia val-
mentautumaan kriisi- 
ja poikkeusolojen teh-
täviin. Maanpuolustus-
naisten Liitto on myös
mukana Maanpuolustus-
koulutuksen toiminnas-
sa ja siinä naiset ovat ol-

Naisten huomionosoitukset 15.1.2010
Maanpuolustusnaisten Liiton standaari:
Liisa Holma, Kärkölä.
Maanpuolustusnaisten Perinne ry
ansiomitali: Hellevi Hilska, Orimattila,
Kristiina Liinaharja-Mattila, Heinola, Aili
Tarnanen, Lahti ja Irja Uusitupa, Nastola.
Maanpuolustusnaisten Liiton plaketti: 
Elma Snicker.
Vuoden 2009 Maanpuolustusnainen: 
Sirkka Yli-Savola, Lahti.

leet aktiivisia osallistujia, 
mutta myös kehittämäs-
sä kouluttaja-koulutusta.
Hämeen Rykmentin ter-
vehdyksen tilaisuuteen 
toi Hämeen Rykmentin 
komentaja eversti Han-
nu Alén. Puheessa kii-
tettiin Maanpuolustus-
naisten tuesta ja hy-
västä yhteistoiminnas-
ta Hämeen Rykmentin 
kanssa. Lisäksi naiset 
ovat vahvistaneet toi-
minnallaan ansiokkaas-
ti kokonaismaanpuolus-
tusta Päijät-Hämeessä.
Lopuksi lämmin kiitos 
kaikille juhlavieraille ja 
tilaisuuden järjestelyyn 
osallistuneille.

KAARINA SUHONEN

Vuoden 2009 Maanpuolustusnainen Sirkka Yli-Sa-
vola ja puheenjohtaja Kaarina Suhonen. Sirkka Yli-
Savola sai tunnustuksen, koska on toiminut aktiivi-
sesti eri tapahtumissa ja järjestötyössä, osallistunut 
monille maanpuolustuskoulutuksen kursseille ja har-rr
joituksiin. Toiminnallaan Sirkka on osoittanut vah-
vaa sitoutumista Maanpuolustusnaisten tavoitteisiin.
Hän omaa hyvät yhteistyötaidot sekä aidon maanpuo-
lustushengen. Tänä vuonna Sirkka Yli-Savola aloit-tt
taa ensimmäistä vuotta Piirin varapuheenjohtajana.
Kuvaaja: Eeva Vilander

Irja Uusitupa, Aili Tar-rr
nanen, Kristiina Liina-
harja-Mattila ja Hellevi
Hilska.
Kuvaaja: Eeva Vilander

Päijät-Hämeen Alue-
toimisto järjesti majuri 
Kari Karmalan johdolla 
yhdessä MPKY:n kans-
sa vuoden ensimmäisen 
Reservin Ampumapäi-
vän 30.1. Hälvälän am-
pumaradalla. Erinomai-
sessa talvisäässä meitä 
ampujia oli jälleen run-
saasti, jopa 120 kertaa-
massa sotilasaseiden 
käyttöä. Pakkasta oli 
vain kymmenkunta as-
tetta, lunta sateli har-
vakseltaan ja välillä au-
rinkokin pilkisti.

Me päijäthämäläiset 
olemme jo oppineet läh-
temään näihin tapahtu-
miin ystäviensä kans-
sa. Oli useita kahden ja 
jopa neljän kaverin po-
rukoita. Päivä kului hy-
vin kun ohjelma oli mo-
nipuolinen. Ammut-
tiin kahdella tarkkuus-
kiväärillä, singon sisä-
piipuilla, rynnäkköki-
väärillä ja kahdella ke-
vyellä konekiväärillä. 
Näiden rastien lisäksi 

Laatuaikaa Hälvälän kankaalla

AmAmAmAmAmAmAmAAAAAmAmAmAAmAmAmAAmAAAmmmumumumumumumumumumummmummumummmmumuuuntntntntntntnnn aaaaa
kekekekekekekekekekekekekeeekekeekekekekkkkekekeeeeeeeeeeevvyvyvyvyvyvyvyvyvvv ililililililililiiii lälälälälälääläläääääääääääääääl

kokokokkokokokkokkokokoneneen kikikikiikiikiikikiiiväväväväväväväväväväääääräräräääreieilllllllllllä.ä.ä.ä.ä.ä.äääää

oli ensiapukoulutusta.
Reserviläiset koulutti-
vat reserviläisiä, oppi 
välittyi ja rastit sujuivat
leppoisessa, mutta oh-
jeistetussa valvonnas-
sa. Vastaavia ammunto-
ja ei tiettävästi järjes-
tetä näin säännöllises-
ti muualla maassamme. 
Aluetoimiston päällikön

evl Juho Raulon mukaan 
on erinomaisen tärkeää, 
että reservi pääsee am-
pumaan ja voi näin yl-
läpitää jokaisen sotilaan
perusosaamista, henki-
lökohtaisen aseen käyt-
töä. Seuraava ampuma-
päivä järjestetään syk-
syllä 27.11. Kun ilmoit-
tautuminen mahdollis-

tuu kesän jälkeen, muis-
tutamme siitä kolman-
nessa Ilveksessä. Osal-
listuminen on mahdol-
lista varusmiespalve-
luksen suorittaneille ja 
alle 60-vuotiaille.

JUHA TARNANEN

Jokaisen reserviläisen pi-
täisi tuntea ja kokea tilan-
ne jouluaattoiltana, hä-
märässä, kirpeässä pak-
kasessa seistessään kun-
niavartiossa sankarihau-
dalla muiden samanhen-
kisten ystävien kanssa.
Ympärillä hiljaisuus ja
harras tunnelma. Tilan-
ne on niin vahva että sii-
nä voi tuntea koko reser-
viläisaatteen. Erityiset
kiitokset Sauli Mommol-
le, Juhani Sauralle, Vesa
Pyykölle, Marko Pulkki-
selle, Petri Poikolaiselle 

Lahden Reserviläisten 
viimeinen tehtävä 

Ristinkirkolla
ja Hannu Penkarille jou-
luaaton kunniavartios-
ta Ristinkirkon sankari-
haudalla. Kunniavartio oli
vuoden viimeinen tehtä-
vä Lahden reserviläisil-
lä. Tämä jos mikä kuvas-
taa reserviläis- ja maan-
puolustushenkeä, jol-
la kunnioitetaan sanka-
rivainajia. Heidän valke-
at ristinsä kirkkojemme
kummuilla kertovat niis-
tä, jotka antoivat suurim-
man uhrin.

K.VÄISÄNEN

Ristinkirkonkunniavartio.
Kuva: Heikki Koivisto
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Lauantaina heinäkuun
18. päivänä, suuntasi ly-
hyellä varoitusajalla Ori-
mattilasta koottu kolmik-
ko täyteen pakatun au-
ton keulan kohti Vihtiä.
Jossakin Rajamäen vai-
heilla kauhisteltiin erään
teollisuushallin seinäs-
sä ollutta lämpömitta-
rin näytön lukemaa, se
näytti 28 astetta hellettä.
Edellisenä iltana oli vielä
toiveissa, että tulisi edes
puolipilvinen päivä, mut-
ta pilvettömältä taivaal-
ta se mollikka vaan kor-
vensi.

Pakollisten tarvike-
hankintojen ja ketjura-
vintolassa vierailun jäl-
keen ajeltiin Salmen ul-
koilualueelle, joka sijait-
see Nuuksion kansal-
lispuiston pohjoisosas-
sa. Pitkät maastohousut
ja tukevat vaelluskengät
villasukkineen tuntuivat
ensin omasta ja sivus-
takatsojienkin mielestä
ehkä turhankin hiosta-
vilta, mutta etukäteistie-
to vahvistettiin taas, hy-
vät eristeet pitävät myös
liian kuumuuden ulko-
puolella. Yhdenkin yön
ylittämiseen tarvitaan
selkään kuormaa tois-
takymmentä kiloa, jois-
ta tosin kolme oli juo-
mia menosuuntaa var-

Nuuksio-vaellus 09
ten. Ennakkosuunnitte-
lussa tarkistettiin tärkei-
den vesipisteiden sijain-
ti, joita oli suunnitellulla
reitillä vain yksi, eli käy-
tännössä tulevalla kään-
töpaikalla.

Vähitellen päästiin liik-
keelle varsin puistomais-
ta kulkuväylää pitkin.
Osa reitin alkupäästä on
talviaikaan koneellises-
ti hoidettua, noin kolme
metriä leveää tasaista ki-
vituhkaväylää.  Paikoitel-
len hyvin jyrkät nousut
ja laskut pistivät miet-
timään jäisen kelin tur-
vallisuutta varoitusmer-
keistä huolimatta. Kul-
jettuamme noin 50 mi-
nuuttia päätimme pitää
marssiohjesäännön mu-
kaisen kymmenen mi-
nuutin tauon ja paikaksi
sattui sopivasti Iso-Pa-
rikas-järven lahdenpoh-
jukka, jossa oli monta
lapsiperhettä viettämäs-
sä lauantai-iltapäivää ui-
marannalla.

Termospullokahvien 
jälkeen jatkettiin mat-
kaa ja noustiin jo hoita-
mattomalle polulle. Pui-
den juuret kirvoittivat
kummasti muistelemaan
Karhunkierroksen pol-
kuja Kuusamossa ja sa-
malla tuli todettua ken-
kien kiertojäykkyys riit-

täväksi. Polku vei mei-
tä jyrkkien mäkien ja 
soisten notkojen kaut-
ta kohti Myllypuron laa-
vua, siellä keittelimme 
pataruokaa ja ihmette-
limme penkeille leväl-
leen jätettyjä varusteita. 
Kuitenkin ennen pois-
lähtöämme selvisi, et-
tä eräs kalastajaporuk-
ka oli ne jättänyt. Saa-
puivat nimittäin paikal-
le vähäisine saaliineen. 
Seuraavaksi ihmeteltiin 
Kaitlammen eteläpääs-
sä olevaa hoidettua tilaa 
johon sisältyi mm. funk-
kistyylinen valkoiseksi 
rapattu ”linna” talousra-
kennuksineen, varaus-
sauna, opasteita ja kun 
keskellä erämaa aluet-
ta ollaan, niin tietysti 
autojen pysäköintipaik-
ka.  Paikka oli nimel-
tään Kattila. Tarkoittiko 
se sitten keittoastiaa tai 
kissaeläintä, jäi epäsel-
väksi. (Jälkitarkistus pal-
jasti nimen alkuperäk-
si tilan mailla sijaitsevan 
hiidenkirnun).  

Kattilasta jatkettiin 
matkaa kohti noin ki-
lometrin päässä olevia 
Haukkalamminkallioita. 
Sieltä yritimme tarkkail-
la tulevaa yöpymispaik-
kaa Mustalampea, mut-
ta emme nähneet vie-

lä muutaman kilometrin 
päässä olevaa tavoitetta.
Nuuksiossa suurista kor-
keuseroista huolimatta 
ei monessakaan paikas-
sa näe kovin kauas.  Hel-
lesäällä emme viihty-
neet kauaa kuivalla tuu-
lettomalla kallion lael-
la, vaan aloimme laskeu-
tua alemmas mutkais-
ta polkua. Kalliolta las-
keuduimme Ahveniston-
suolle, jonka yli johti pit-
kospuut. Pienen kartta-
silmäilyn jälkeen etenim-
me Mustalammen ran-
nalle, josta etsittiin yö-
pymiseen sopiva paikka.
Täällä taas yllätyttiin
suurista korkeuserois-
ta. Leiritasanteen olles-
sa noin 40 metrin pääs-
sä rannasta korkeus-
ero oli ainakin 15 met-
riä. Paikanvaltaamisen 
jälkeen lähdettiin ve-
denhakuun Haukkalam-
melle ja edessä oli jyrk-
kä alamäki. Mustalam-
mesta on Haukkalam-
peen pudotusta 14,2 
metriä, vaikka etäisyyt-
tä ei ole kuin 250 metriä.
Yöpyminen sujui kas-
teettomassa yössä, ai-
noastaan lentoliikenteen
häiritsemänä. Aamulla 
pikakahvien ja leirinpur-
kamisen jälkeen lähdet-
tiin kiertämään ns. Pu-

narinnan kierros, jon-
ka pituus oli noin kaksi
kilometriä.  Myötämat-
kaajia tai vastaantulijoi-
ta oli vähänlaisesti eh-
kä säästä johtuen, helle-
sää siis jatkui ennallaan.
Kierrettyämme kierrok-
sen tulimme ison park-
kipaikan kautta eiliselle
vedenhakupaikalle, jos-
sa oli Luontotupa avattu
sunnuntaiksi.

Jonkin aikaa Haukka-
lammessa veteen kaatu-
nutta jättimäistä koivua
ihailtuamme lähdimme 
jatkamaan eteenpäin. Pa-
luumatkaa oli Salmen ul-
koilualueelle reilu 11 ki-
lometriä ja alku oli lupaa-
va, sillä ensiksi oli nous-
tava Haukkalammelta 
(60.0.mpy) ylös mäkeen 
jonka huippu oli 200 
metrin etäisyydellä (115.
mpy). Onneksi rintee-
seen oli sentään raken-
nettu puuportaat. Tästä 
selvittyämme alkoi jyrk-
kä pudotus ns. Nahkiais-
polkua pitkin kohti Puro-
laa, joka oli 1960-luvulla
autioitunut ja sittemmin
purettu maatila.

Tästä matka jatkui Hög-
packan tilalle, joka toimii
Kansallispuiston huolto-
tukikohtana. Sinne tul-
lessa meidät yllätti pai-
kallisbussi, jonka pysä-

killä vähänaikaa pohkei-
ta venyttelimme. Sitten
alkoi noin nelikilomet-
rinen metsätaival missä
huomiota ei kiinnittänyt
kuin jokunen marjastaja
sekä polun kohtaaminen
eilisen tuloreitin kans-
sa, joka pisti miettimään
lähteäkö etsimään tulo-
matkalla kadonnutta ter-
mosmukia. Emme kui-
tenkaan lähteneet, vaan
jatkoimme kohti Pikku-
Parikasta, jonka rannal-
la oli todella mahtava si-
leäkallioinen uimapaikka
laitureineen.

Oletuksen mukaan 
siellä oli muutakin vä-
keä uimassa ja evästele-
mässä mutta hyvin mah-
duimme mukaan.  Tun-
nin kuluttua oltiin valmii-
ta jatkamaan loppumat-
kan maaliin, noin kolmen
kilometrin taival. Autolle
saavuttaessa tuntui, et-
tä taas pitäisi mennä ui-
maan, mutta piti tyytyä
takakonttiin peiteltyyn
virvoitusjuomatölkkiin
joka maistui kyllä varsin
hyvältä, vaikka siihen oli
jo helle puraissutkin.

Olipahan päästy tutus-
tumaan pääkaupunkilais-
ten erämaahan, joka oli
kyllä vaikuttava pienuu-
dessaankin.

ARTO TAPIOMAA

Alkuperäisiä Marskin 
merkkejä vuodelta 1951
myydään nyt Talvisodan 
muiston kunniaksi 105 
päivän ajan 30.11.2009 -
13.3.2010.

Jokaisen Marskin mer-
kin myyntituotosta vä-
hintään 16 euroa käyte-
tään Sotiemme Veteraa-
nien tukemiseen. 

Varoja jaetaan kaikki-
en veteraanijärjestöjen 
kautta – Marskin merkin 

myyntituotto menee pe-
rille. Ostamalla Marskin

Aito Marskin merkki on Suomalaisen rohkeuden symboli.

merkin tuet Sotiemme
Veteraaneja.

Lahden Reserviläiset 
järjestävät vuosittain per -
rinteiset joulutulet Äm-
mälässä illan pimetessä.
Lyhdyt oli sytytetty tiel-
tä juhlaväen kulkurei-
tiltä joulutulille korke-
an puuston keskelle. Mi-
kään ei vedä vertoja sille
tunnelmalle, kun on hil-
jaisuus ja valkoinen lumi
loistaa kokon valossa ym-
päröivien puitten oksilla.

Lahden Reserviläisten
joulutulet 10.12. 2009

Iltaa vietettiin rattoisas-
ti 45 henkilön nautties-
sa illan antimia joulutu-
len loimussa ystävien ja
tuttujen kanssa rupatel-
len. Kuuntelimme kuo-
ron tunnelmallisia laulu-
esityksiä sekä lauloim-
me juhlaväen kanssa.
Joulutulilla oli reservi-
läisten lisäksi eri maan-
puolustusjärjestöjen jä-
seniä. Tulilla esiintyi

Rauhanturvaajien kuo-
ro ja toivottiin, että lau-
laisivat myös 9.12. 2010.
Valkean hiipuessa juhla-
väki alkoi hiljalleen vael-
taa kotien lämpöön jou-
lun valmisteluihin. Vuo-
si 2009 oli saatu melkein 
lopuilleen. Kiitokset 
Pentti Löfgrenille, Lauri 
Latvakankaalle ja maan-
omistajalle joulutulista.

K. VÄISÄNEN

Rauhaisa ja tunnelmallinen hetki pimeässä metsässä.
Kuvaaja: Heikki Koivisto
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Talvisodan muistoa on
vaalittu monin tavoin tänä
talvena. Oman muistelu-
ni välineenä on ollut Kan-
sa Taisteli -lehden kirjaksi 
koottu eri kirjoittajien Tal-
visotakooste, joka valottaa
monipuolisesti Talvisodan
torjuntamenestyksen syn-
tyä. Kirjaa lukiessani muis-
tan myös setävainajaani –
onhan kirjassa myös hänen 
muistiinpanonsa Summan 
Lähteen lohkon panssari-
torjunnasta.

Katselen ylöspäin kaik-k
kia itsenäisyytemme puo-
lesta taistelleita. Omat vä-
häiset ponnistukset vapaa-
ehtoisessa maanpuolus-
tustyössä tuntuvat aiheel-
lisestikin vähäisiltä, vaikka
tuskin osaan edes kunnol-
la kuvitella, millaista ve-
nymistä niin taistelu- kuin
kotirintamalla viime soti-
en ponnistukset ovat vaa-
tineet.

Viimeksi olin maanpuo-
lustustalkoissa Kouvolas-
sa. Varmistimme kaverei-
den kanssa, että valmius-
prikaatin yhtymäharjoi-
tus saadaan liikkeelle ri-
vakasti. Tutut toimet me-
nivät rutiinilla ja niiden
sujumista auttoivat myös
entuudestaan tuntematto-
mat nohevat reserviläiset. 
Varsinaisen tehtävämme 
ohessa saimme bonukse-
na tutustua illalla pans-
sarien huoltohalliin teh-
tävälleen omistautuneen
korjaamopäällikön johdol-

Turvallisuus on tehtävä
la. Bonus jatkui sotkukah-
veilla ja Karjalan Prikaatin
esittelynä.

Prikaatia esitellyt kap-
teeni Tapio Lakela valaisi
kotivaruskuntani huikeaa 
kehitystä neljänkymme-
nen vuoden ajalta. Paljon
on tehty hyviä suunnitel-
mia ja sinnikästä työtä sen
eteen. Vuonna 1978 polku-
pyörällä etenevänä metsi-
en kautta koukkauksia te-
kevänä kiväärimiehenä en 
olisi voinut kuvitella ker-
ran näkeväni Prikaatin 
Leopard-panssarein va-
rustettuna tulivoimaisena 
valmiusprikaatina. Juttelin
havainnoistani omanikäi-
seni Lakelan kanssa, joka 
totesi: ”Ei me kyllä enää 
pärjättäisi sitomalla sin-
ko irtohihnoilla polkupyö-
rään”.

Lakelan alustukses-
sa kolahti kaikkein eniten
hänen toteamuksensa sii-
tä, että turvallisuus pitää
tehdä. Turvallisuus koos-
tuu monista asioista, isois-
ta taikka pienistä. Ne vain 
pitää tehdä, muuten meil-
lä ei ole yhtä paljon turval-
lisuutta. Tätä en ole osan-
nut itse näin selkeästi sa-
noiksi pukea.

Tokkopa Vekaranjärven
ruokalan henkilökunta on 
ainakaan joka päivä ajatel-
lut tekevänsä turvallisuut-
ta. Ovatpahan vaan vuosi-
kymmenestä toiseen var-
maotteisesti ruokkineet
kehittyvän Prikaatin va-

rusmiehiä ja henkilökun-
taa niin, että nämä ovat 
jaksaneet oppia sotatai-
toja ja kouluttaa. 

Emme mekään
MPK:ssa tai maanpuo-
lustusjärjestöissä arkipäi-
vänä välttämättä ajattele,
mitä tästä kaikesta yh-
teensä syntyy.  Ei sen vä-
liä, lasketko hikisiä suk-
kia harjoituksen jälkeen
tai taisteletko Excel-tau-
lukon kanssa, kannatko
venttiseiskoja varastoon
tai lakaisetko Riimun lat-
tiaa. Yksittäisistä teoista
ja yhdessä tekemisestä
muodostuu vähä vähäl-
tä kursseja, harjoituksia
ja huomattava panos tur-
vallisuuteen.

Me tunnemme toki
näiden tekemisten mer-
kityksen sisimmässäm-
me ja siksi osallistum-
mekin näihin talkoisiin
ja kokoontumisajoihin.
Päijät-Hämeen Ilvek-
sen lukijat ainakin tietä-
vät, mitä arvokkaat va-
paaehtoispanokset voi-
vat aikaansaada. Minul-
la on sellainen tunne, et-
tä tätä panosta tarvitaan
jatkossa yhä enemmän.
Siksi haastankin sinut
antamaan tämän Ilvek-
sen jonkun kaverisi luet-
tavaksi. MPK:n rivit tar-
vitsevat lisää turvallisuu-
den tekijöitä – yhtä hyvin
reserviläisiä kuin armei-
jaa käymättömiä.

TUOMAS KOMU

Reserviläisliiton nais-
ten koulutuspäivä Poh-
jois-Karjalan Rajavarti-
ostossa.
Aika: 14.–16.5.2010 
(pe–su).
Paikka: Pohjois-Karja-
lan Rajavartiosto, Ontto-
lantie 20, 80510 Onttola
(lähellä Joensuuta).
Yhteiskuljetus: Tapah-
tumaan järjestetään yh-
teiskuljetus Tampereel-
ta (Tampere- Jyväskylä- 
Varkaus-Joensuu). Läh-
tö perjantaina klo 12.00
Tampereelta. Tarkem-
pi aikataulu ilmoitetaan
myöhemmin. Pohjois-
Pohjanmaalta ja Lapista
tuleville järjestetään tar-
peen mukaan yhteinen 
kuljetus. 
Ohjelma: Viikonlopun 
aikana osallistujat saavat
perustiedot Rajavartios-
ton ja Tullin toiminnasta.
Lisäksi vielä tutustutaan
Pohjois-Karjalan Prikaa-
tiin. Ohjelmassa on mu-
kavaa yhdessäoloa ja rei-
pasta ulkoilua rajan pin-
nassa. Varaudu sään mu-
kaisin ulkoiluvarustein.
Hinta: Osallistumis-

NAISET RAJALLE – POHJOIS-KARJALA KUTSUU

Kuva: Liisa Vattulainen, Pohjois-Karjalan Rajavartiosto

maksu 30 euroa. Hin-
taan sisältyy ruokailut,
majoitus sekä yhteiskul-
jetukset. Osallistua voi-
vat vain Reserviläisliiton
naisjäsenet.
I lmoittautuminen:
9.4.2010 mennessä liiton
kotisivujen kautta osoit-
teessa www.reservilais-
liitto.fi/toimintakalente-
ri. Lisätietoja koulutus-
viikonlopusta saa Reser-
viläisliiton järjestösih-
teeri Suvi Tuomaselta,
puhelin (09) 4056 2042
tai 0400 930625, jarjes-
to@reservilaisliitto.fi
sekä liiton kotisivuilta
www.reservilaisliitto.fi. 

Kurssin johtajana toimii 
Ilkka Savolahti, Joen-
suun Reserviläisistä.

Osallistujille lähete-
tään tarkempi ohjelma 
ilmoittautumisajan pää-
tyttyä.

Koulutusviikonlopun 
järjestää Reserviläislii-
ton naisvaliokunta yh-
teistyössä Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyk-
sen Pohjois-Karjalan pii-
rin kanssa. Koulutuspäi-
vä toteutetaan MPKY:n 
kurssina. Paikkoja on ra-
joitetusti, joten ilmoit-
tauduthan pian!

Kaikki naiset joukolla 
mukaan!

Hyvät Päijät-Hämeen
Reservipiirin 
aktiiviampujat

Tässä olisi hieman päivi-
tettyä tietoa kuinka pii-
rissä jatkossa tullaan
maksamaan kilpailijoit-
ten maksuja kisoihin. Re-
serviläisurheiluliitto te-
ki 28.11.2009 hallituk-
sen kokouksessa pää-
töksen niistä kilpailuis-
ta, joista voidaan käyttää
SM-titteliä kun ammu-
taan reserviläiskisoissa.
Päätös tehtiin Resu-
lin ampumatoimikun-
nan ehdotuksesta jo-
ka on seuraavanlainen:
SM-tittelin omaavat ki-
sat ovat Sra-ammunta-
kilpailu, Palvelusasekil-
pailu, Simo Häyhä -tark-
ka-ammunta kilpailu se-
kä 300 metrin perinne-
kiväärikilpailu Keuruulla.

PIIRIN AMPUMAVASTAAVAN TIEDOITUS  
Muut kilpailut ovat liit-
tojen (Res, Rul sekä Re-
sul) mestaruuskilpailuja.
Piirin hallitus teki vuoden
2008 kokouksessaan pää-
töksen siitä mihin kilpai-
luihin piiri kustantaa am-
pujat. Piirin päätös oli yk-
siselitteinen: SM-tittelin
omaaviin kisoihin. Valta-
kunnallisiin kisoihin kil-
pailukutsuissa on yleen-
sä ilmoittautuminen pii-
rin kautta ja näin tullaan
myös Päijät-Hämeessä
tekemään. Se kuka mak-
saa ampujan kisamaksut
jos ne eivät ole SM kil-
pailut, tulee keskustella
oman yhdistyksen kans-
sa. Jos yhdistys ei mak-
sa henkilön maksuja niin
maksaminen tapahtuu sit-
ten itse. Toki toivon että
yhdistykset tukevat am-
pujia parhaansa mukaan.
Seuraavassa piirin halli-
tuksen kokouksessa tul-

laan käsittelemään si-
tä, josko voitaisiin mak-
saa myös muista kuin 
SM-kisoista, mutta pitäi-
si olla kolmen parhaan 
joukkoon sijoittunut.
Piirin nettisivuille on päi-
vitetty piirin mestaruus-
kisat joten käykää tutus-
tumassa niihin ja olkaa 
aktiivisia. Ampuminen on 
nyt todella tärkeää koska 
viranomaiset ovat tark-
koja siitä, että ampuja to-
della käyttää asettaan kil-
pailuissa ja harjoittelussa.
Toivon kaikille ampujil-
le erinomaista ampuma-
vuotta 2010 sekä menes-
tystä tulevissa kisoissa. 
Lopuksi kiitos Orimat-
tilan reserviläisille ilma-
asekilpailujen pitämises-
tä. Kisat sujuivat hienosti
ja piirin kilpailukausi saa-
tiin juhlavasti alkuun.

MARKO PATRAKKA
Piirin ampumavastaava 

Talvisodan päättymisen juhla 13.3.
     

Talvisodan päättymisestä tulee kuluneeksi 70 vuotta.  Itsenäisen
maamme kunniakkaan taistelun juhla järjestetään Lahdessa perintei-
sin menoin. Tapahtuma alkaa Marsalkka Mannerheimin patsaalla klo 
16.00, jatkuen Ristinkirkolla Vapauden Hengettärellä klo 16.45 ja edel-

leen juhlajumalanpalveluksella. Tervetuloa.

Orimattila 24.01.2010  
Tulokset:
Ilmapistooli 40 ls: N 1)
Eeva Vilander, Orimat-
tila, 373, 2) Päivi Könö-
nen, O, 371, - Y 1) Tuomo
Lindeberg,Asikkala, 361, 
2) Timo Paalanen, A, 
359, 3) Pertti Immonen, 
O, 341, 4) Marko Toi-
vanen, Lahti, 337, 5) Si-
mo Kuoppamäki, O, 336, 
6) Marko Nurminen, L, 
334,- Y50 1) Martti Täh-
känen, Heinola, 370 

(7Xnapakymppi), 2) Mat-
ti Selonen, Lahti, 370
(6Xnapakymppi), 3) Mauri
Pokkinen, O, 359, 4) Kei-
jo Vilander, O, 355, 5) 
Jukka Kontra, Padasjoki,
354, 6) Juhani Saura, L,
305, - Y60 1) Juha Les-
kinen, A, 365, 2) Tapani
Purolinna, L, 353, 3) Kari 
Stenvall, L, 336, 4) Seppo
Koskinen, A, 329, 5) Erk-
ki Häkkinen, L, 328, 6) 
Esa Salonen, H, 321,- Y70
1) Sakari Paasonen, L,

Päijät-Hämeen Reservipiirin ilma-asekilpailut 
365, 2) Esko Marttila, 
Nastola, 352, 3) Jorma 
Lehtinen, N, 304, 4) Erk-
ki Lario, O, 297.
Ilmakivääri 40 ls: y 1) 
Hannu Lahtinen, O, 361, 
2) Simo Kuoppamäki, O, 
357,- Y50 19 Jarmo Jär-
velä, Kärkölä, 362, 2) Ee-
ro Tähkänen, H, 330,- 
Y60 1) Unto Järvinen, H, 
352, 2) Tauno Lindström,
L, 347.

Piirin kenttäammuntamestaruuskilpailu 2010!nn
Tapahtuma ammutaan kes-
kiviikkona 19.5.2010 Pa-
dasjoella Tarusjärven am-
pumaradalla klo 18.00 alka-
en. Kilpailun järjestää Pa-
dasjoen Reserviläiset. 

Kilpailu ammutaan 150 
m.n radalla.

Kilpailussa noudatetaan
ResUl.n sääntöjä (http://www.
resul.fi/indexphtml?s=42)
seuraavin poikkeuksin.

- liittojen mestaruuskil-
pailuissa optisten tähtäys-
laitteiden käyttö on kiellet-

ty. Piirin kilpailussa optisen
tähtäimen käyttö on sallit-
tu. - liittojen mestaruuskil-
pailuissa itselataavia aseita
ei sallita. Piirin kilpailuun
voi osallistua myös itsela-
taavalla aseella. Ampuma-
aika itselataavilla on 1,5
minuuttia.

Kilpailu on mahdollis-
ta ampua myös Padasjoen
reserviläiset ry.n kiväärillä 
(muutama erilainen). Pat-
ruunoita voi ostaa kilpailu-
paikalla, mikäli tarvetta on.

Kohdistuslaukausten jäl-
keen käydään tauluilla, ja
mikäli tarvetta on, voidaan
ampua myös toinen kohdis-
tusammunta. Mikäli muu-
toksia kilpailun järjestely-
jen suhteen tulee, niistä il-
moitetaan Padasjoen reser-
viläisten ja Päijät-Hämeen
reserviläispiirin sivuilla.
Lisätiedot: Juha Muje 040-
588 1996, juha.muje(at)eli-
sanet.fi
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19.02. Lahden Sotilaspiirin perinnejuhla klo 19.00 Lahti; Upseerikerho
2 Päijät-Hämeen Ilves 1/2010
1.3.-30.10. Prosenttiammunta piireissä ja yhdistyksissä
01.03 Veteraanikeräys 2010 alkaa
07.03 Piirin hengellinen päivä Lahti, Ristinkirkko
13.3. Talvisodan rauhan muistopäivä Lahti
18.03 Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä Helsinki
24.03 Reserviläispiirin kevätkokous Orimattila
5 Päijät-Hämeen Ilves 2
23-25.04 Myrsky 10 yhteistoimintaharjoitus Hollola, Hälvälä
27.4. Alueellinen veteraanipäivä ja maanpuolustusjuhla Artjärvi
08.05 Vänrikki-kersanttipäivä, Cior-karsinta Hollola, Hälvälä
15.05 Falling Plate Asikkala
16.05 Kaatuneiden muistopäivä
28-30.05 Milcomp Finland 2010 Hollola, Hälvälä
31.05. RES huomionosoitusesitykset piirissä
04.06. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä
12.06 Piirin pistooli - ja kiväärimestaruuskilpailu Kärkölä
6 Piirin CUP-ammunta Päijät-Häme
11.06 Miljazz Lahti
19.06 Piirin SRA- mestaruuskilpailu Heinola
31.07 Piirin Perinnease-mestaruuskilpailu Hollola, Hälvälä
14-15.08 RESuL Perinnease-mestaruuskilpailu Hollola, Hälvälä
21-22.08 RUL ja RES ampumamestaruuskilpailut
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KilpailuPiiri/Liitto Paikkakunta  Tukeva j-os. Ajankohta Vastuuhenkilö   
  tai vastaava    

Talvikilpailu Pohjois-Karjala Kontiolahti   06.02. Timo Makkonen
Ampumahiihto Pohjois-Pohjanmaa  Raahe 13.-14.02. Pekka Miilukangas
Pistooliampumahiihto Etelä-Häme  Hattula   27.-28.02. Pentti Talikainen
Talvijotos  Lappi Rovaniemi JPR 05.-7.03. Antero Karvinen
Ilma-aseet Keski-Suomi  Hankasalmi 13.-14.03. Kari Laitinen
Ampumasuunnistus Keski-Pohjanmaa  Kannus  24.04. Antti Roiko-Jokela
Naisten jotos Keski-Suomi  Äänekoski 21.-23.05 Eila Kotanen
Neliottelu Suur-Savo  Mikkeli ESAVALTSTO 29.05. Pirkka Juntunen
Pistooliampumajuoksu Etelä-Karjala  Immola K-SR 30.05. Jani Lampinen
Kesäyön marssi RESUL   Vantaa 11.06. Risto Tarkiainen
Palvelusammunnat Suur-Savo Mikkeli ESAVALTSTO 24.07. Pirkka Juntunen
Pioneeri- ja suojelujotos MPKL Säkylä  PORPr 24.-25.07. Seppo Suhonen
SRA –amp.mestaruus Satakunta  Niinisalo TYKPR 0 7.-8.08. Jouni Ruuhimäki
Häyhä – TA -kilpailu TA-KILTA  Niinisalo  TYKPR 13.-15.08. Markku Salmenpohja
Perinneaseet Päijät-Häme  Lahti HÄMR 14.-15.08. Marko Patrakka
RUL ampumamest Kymenlaakso  Tyrri UTJR 21.-22.8. Sakari Ahola
RES ampumamest Varsinais-Suomi  Säkylä PORPr 21.-22.8. Jarmo Engblom
Falling plate SRTL  Säkylä PORPr 28.-29.08. Stig Röberg
Merikilpailu  Pirkanmaa  Tampere   03.-04.09. Kimmo Rautanen
Pystykorva SM-kilp. Keski-Suomi  Keuruu  PIONPR 04.09. Aarre Karja
Partiokilpailu Varsinais-Suomi  Loimaa 11.-12.09. Marko Silvander
Syysjotos Pohjois-Savo  Kuopio  KARLSTO 17.-19.09 Tommi Lähteinen
Maastokilpailu Varsinais-Suomi  Alastaro PORPR 03.10. Heikki Pelli       
Kilpailujen ja tapahtumien kilpailukutsut ovat luettavissa liiton verkkopalvelusta www.resul.fi ja ne julkaistaan
Reserviläinen -lehdessä. Kilpailujen ja tapahtumien vastuuhenkilöiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet
saa pyynnöstä liiton toimistosta.       
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