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Puheenjohtajan palsta
HUOMIO !
Tällä sanalla olemme tottunet
terästämään oman huomiomme
johonkin kohteeseen ja siinä olevaan tapahtumaan tai ilmoitukseen. Maakunnan tapahtumissa
on tuota sanaa käytetty kevät-talven ja kevään aikana mitä moninaisimmissa yhteyksissä.
Ilolla olen laittanut merkille, että
liikkuminen ja yhdessäolo ovat
asioita joita haluamme edelleen
kehittää sekä korostaa. Veteraanikeräys ansaitsee erityisen
kiitosmaininnan, olitte aktiivisesti
mukana keräämässä, kuljettamassa, muonittamassa ja hengessä mukana. Keräys jatkuu ja
työtä piisaa aina vuoden loppuun
ja mehän olemme mukana vielä
auttamassa veteraanejamme kaikin tavoin saavuttamaan asetetut
tavoitteet. Varusmiesten tekemä
keräys tuotti Päijät-Hämeessä
ennätys suuren tuloksen, josta
tarkempia tietoja sitten kun kaikki tilitykset ovat hoidettu, mutta
tulos ylitettiin tavoitteesta noin
25 %:lla.
Kilpailutoiminta, retket ja tapahtumat ovat pyörähtäneet käyntiin
vauhdilla, liikunnan iloa ei voi
korostaa koskaan riittävästi, siksi
nauttikaamme siitä. Yhteisissä
riennoissamme tarvitsemme myös
aina vetäjiä ja siksi niiden henkilöiden vastuu on uskomattoman
suuriarvoista jotka jaksavat vuodesta toiseen laittaa itsensä peliin
täysillä. Jälleen on aika katsella tu-

levaisuuteen sekä miettiä mitenkä
ensivuosi mennään eteenpäin ja
ketkä hoitavat tehtäviä seuraavina vuosina, yhdistyksissä. Tiedän,
että olette asioita miettineet, mutta
useammille henkilölle tehtävän jakaminen eri harrasteosien välillä
on aina helpompaa jokaiselle vetäjälle siksi asioista sopiminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
olisi suotavaa ettei vastuu kaatuisi
muutamien harvojen harteille.
Täten vetoan koko jäsenistöön,
ottamaan tehtävä vastaan haasteiden kera, oppimista erilaisista
tehtävistä yhdistystoiminnassa,
tukemalla vapaaehtoista maanpuolustustyötä.
Kiitos kaikille jotka olitte järjestelemässä Heinolassa Kansallista
Veteraani- ja Reserviläispäivää,
tapahtuma oli mieleen painuva ja
esimerkillisesti järjestetty.
Maakuntamme osaamistaidot
ovat todella korkealla tasolla ja

auttaminen erilaisissa tilanteissa
kohteliasta, Kiitos siitä kaikille.
Pekka Linnavirralta terveisiä, olin
hänen kutsustaan lounaalla rupattelemassa menneistä ja tulevista
asioista.
Onnittelen kaikkia ylennettyjä ja
kunniamerkin saaneita omasta ja
Päijät-Hämeen Reserviläispiirin
puolesta.
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Hyvää ja lämmintä kesää kaikille !
Juhani Vilo
Lopuksi haluan vielä esittää onnitteluni Päijät-Hämeen Reserviläispiirin parhaille jäsenhankkijoille 2005 Heikki Pajuvesa, Matti
Jokinen, Jarmo Vappula, Heikki
Koskinen, Pekka Valtonen, Heikki
Uitto, Ronny Renvall ja Reijo Sertti.
Parhaimmat onnitteluni työstänne
jäenistömme kartuttamiseksi.

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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Piiripäällikön ajankohtaiset asiat!
Alkuvuoden koulutus on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti.
Toukokuun loppuun mennessä
on toteutunut 33 harjoitusta /
kurssia, 3 kurssitapahtumaa on
jouduttu perumaan eri syiden
johdosta. Osallistujia on ollut
yhteensä 917. Osallistujamäärän
suhteen kasvu on ollut voimakas
verrattuna vuoden 2005 vastaavaan lukuun 442 kurssilaista, kun
kuitenkin kurssien määrä on ollut
samaa luokkaa.
Uskon, että kasvuun on moniakin
syitä, joista mainitsen tässä keskeisiä tekijöitä.
Kurssien toteuttaminen tilaaja /
tuottaja – periaatteella, kurssien
johtajien koulutus, voimakas johtoryhmä – työskentely, koulutus- ja
tukiyksikön organisointi, tiedotus,
piirin toimintojen, työvälineiden ja
tilojen kehittyminen ja hyvin keskeisenä asiana viranomaisyhteistyön vahvistuminen alkuvuoden
aikana. Mutta kaiken taustalla on
voimakas ja läheinen yhteistyö
Hämeen Rykmentin kanssa, joka
on mahdollistanut suurien siviili- ja
sotilaallisten harjoitusten toteuttamisen.
Syksyn päätapahtumana on uudistunut kohteensuojausharjoitus
13.-15.10.2006

Hollolan Hälvälässä ja sen
lähialueilla. Harjoitus alkaa perjantaina klo 16.00 ja päättyy
sunnuntaina klo 18.00 mennessä. Harjoituksessa harjoitellaan
kohteen suojaamiseen liittyviä
toimintoja rauhan tilan – harmaan
vaiheen – valmiustilalain – puolustustilalain aikana. Keskeisinä
harjoituksen tavoitteina on viranomaisyhteistyön ja virka-apu
toimintojen sekä poikkeusolojen
suunnitelmien kehittäminen.
Harjoitukseen voi ilmoittautua
www.mpkry.fi Päijät-Hämeen
maapuolustuspiirin sivujen
k a u t t a ( ko h t e e n s u o j a a m i s ko m p p a n i a ) , s ä h k ö p o s t i l l a :
paijat.hame@mpkry.fi tai soittamalla 0207569055.
Seuraavassa lehdessä esitellään harjoitusta tarkemmin.
Päijät-Hämeen maanpuolustuspiirin toiminnan suunnittelu
vuodelle 2007 kurssien ja harjoitusten osalta on viimeistelyä
vailla valmis. Toimintasuunnitelma
esitellään syyskuussa käytyjen
tulosneuvottelujen jälkeen. Vielä
voi tehdä tilauksia varautumisen,
turvallisuuden ja johtamisen koulutukseen liittyviin aiheisiin.
Maanpuolustuskoulutus r y
muuttuu vuoden 2008 alusta

Esittelyssä:
Hämeen Rykmentin
alueupseeri
Moi reserviläiset ja muutkin
maanpuolustuksesta kiinnostuneet olen yliluutnantti Tommi Tenhu ja toimin Hämeen Rykmentin
alueupseerina. Nykyiseen tehtävääni kuuluu mm: vapaaehtoinen
maanpuolustus ja niihin liittyvät
tukitoimet. Kokemukseni reserviläisistä on erittäin positiivinen ja
on mukava työskennellä teidän
kanssa.

lukien julkkisoikeudelliseksi yhdistykseksi, jonka asemasta ja
toimintaperiaatteista säädetään
laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, yhdistyksen säännöt
sisältävässä valtioneuvoston
asetuksessa ja yhdistyksen Hallinnon käsikirjassa. Yhdistys jatkaa
toimintaansa poikkeusoloissa
osana yhteiskunnan koulutus- ja
valmiusjärjestelmää. Yhdistyksen
nimeksi vakiinnutetaan MPKY
(Maanpuolustuskoulutusyhdistys).
Piiripäällikkö
Hannu Tukia

Vapaa aikaa vietän mm. sulkapallon ja kamppailulajien parissa.
Motto: Tämän voi tehdä paremmin !!!
Hauskaa kesää kaikille ja nähdään harjoituksissa!
Tommi Tenhu
03-18146714
tommi.tenhu@mil.fi
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Upseeriterveisiä
Menneestä vuodesta on aika vierähtänyt jo uuteen kesään, mutta
palaan vielä viime vuoden toimintaan. Ensiksikin haluan todeta,
että meissä Päijät-Hämäläisissä
on tahtoa toimia ja toteuttaa mallikkaasti aatettamme isänmaamme hyväksi. Jos edellisenä vuotena aktiivisuutemme palkittiin
kiinnityksellä Kalevan-maljaan,
niin viime vuonna olimme kolmansia. Tämä on Reserviupseeriliittomme perinteinen tapa
palkita toimivia piirejä.
Olemme valtakunnallisesti
tunnettuja kilpailujen järjestäjiä.
Lahdella on jo perinteitä järjestäessään vuosittaisia sotilasmoniotteluja: CIOR, EROK ja ROSTO.
Viime vuonna Orimattila järjesti
ResUL:n ampumahiihtomestaruuskilpailun ja tänä vuonna oli
vuorossa ilma-asemestaruuskisa.. Uutta oli Sysmän järjestämä
Terri-jotos maaliskuussa. Kahden
valtakunnallisen jotoksen järjestäminen saman kevään aikana
oli kuitenkin liikaa ja osallistujien
vähyyden takia Padasjoen Ilvesjotos peruttiin.
Liittomme koordinoi muutenkin
toimiamme ja myös palkitsee
parhaat. Tässä vertailussa Lahti
ja Nastola olivat valtakunnallisesti
vahvoja. Myös Heinolan, Orimattilan ja Padasjoen toimet oli pantu
merkille. On huomattava, että aktiivisuus on kuitenkin raakaa työtä ja
usein pois palkallisista ansioista.
Vastuuta tulee erilaisissa järjestelyissäkin jakaa ja siirtää varsinkin

nuoremmille. Näin saadaan heille
vastuullista ja motivoivaa toimintaa, mikä nivoo heidät paremmin
yhdistykseen.
RUL-75 juhlavuoden teema on
hyvä kunto. Tulossa on reippaita
kuntotapahtumia, missä voimme
mitata kuntoamme eri-ikäisinä ns.
kenttäkelpoisuus-testein. Porukalla liikuntakin on hauskempaa,
joten aina kun löydät itsellesi sopivan tapahtuman, pirauta kaverille
ja ota hänet mukaan. Reippaasti
vaan: ” Ylös, ulos ja lenkille! ”
RUL:n ja Reserviupseerikoulun yhteistyö on pitkäaikaista ja
tuloksellista. Onkin luonnollista,
että juhlavuoden päätapahtumat
pidetään Haminassa. Pääjuhlan
ajankohta on lauantai 5.8.2006.
Luvassa on monipuolinen päivä
täynnä tapahtumia, sillä samaan
aikaan ympyräkaupungissa on
menossa sotilasmusiikin suurkatselmus Hamina Tattoo. Juhlavuoden päätapahtumassa Haminassa
on ohjelmassa mm.
· Pääjuhla RUK:n maneesissa klo
17.00
· Cocktail -tilaisuus klo 18.30
· Tattoon Marssishow’n iltanäytös
Hamina Bastioinissa klo 21.00
alkaen
Pääjuhla ja sen jälkeinen cocktail
-tilaisuus ovat kaikille avoimia ja
maksuttomia tilaisuuksia. Menemme tilaisuuteen erilaisin yhteiskuljetuksin jo aamusta. Näihin voit
ilmoittautua Juha Nuoritalolle 050352 2185, juha.nuoritalo@phnet.fi
Lippuja juhlaan saa vielä Lippu-

palvelun pisteistä a´35e ( esim.
SOKOS Lahti )
Tähän loppuun haluan vielä
julkituoda puolustusministeriön
paivämäärällä 4.6.2006 piirillemme myöntämät RUL:n kultaiset-ja
kultaiset ansiomitalit soljen kera
sekä kunniakirjat :
Kultainen ansiomitali soljen kera :
maj Risto Vuorisalo (Lahti)
Kultainen ansiomitali : ylil Simo
Ajo (Nastola) , maj Pekka Mäkijärvi (Padasjoki), kapt Heimo
Lahtinen (Orimattila), ltn Toivo
Juntunen (Lahti), kapt Jaakko
Pulkkinen (Lahti)
Juha Tarnanen
Päijät-Hämeen
Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

JO YLI 50 VUODEN AJAN
OLEMME KERTONEET
KAIKEN KUKKASIN
AALTOSEN PUUTARHA OY
Porvoonjoentie 10, LAHTI
Puh. 03 7352 323
Fax 03 7352 223
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Arvokas veteraanijuhla Heinolassa
laskivat muistomerkille sinivalkonauhaisen havuristin.
Eversti Ari-Ilmari Iisakkala luonnehti kenraali Airon elämäntyötä
ja kuvasi hänen rauhallista tapaansa johtaa sotatoimia. Puheen
jälkeen Lahden Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Mauno Uusitalo kertoi miten kenraali Airo oli
suunnitellut viimeisen leposijansa
järjestelyt. Tämä paikka oli hänelle mieluinen kotitilan, Ristintaipaleen, kallioinen mäntymetsä, josta
oli kaksi tähtäyslinjaa, kuten hän
sanoi, läheiselle Ruotsalaisjärvelle. Trumpettifanfaari päätti vaikuttavan muistohetken.

Katselmus ja kenttähartaus
Eversti Ari-Ilmari Iisakkala puhuu kenraali A.F. Airon haudalla Heinolan
Ristintaipaleella.
Päijät-Hämeen maanpuolustusja kansallisen veteraanipäivän
juhla järjestettiin Heinolassa
viime huhtikuun 24.päivänä. Heinola otti maakunnan veteraanit
vastaan kauniissa ja aurinkoisessa kevätsäässä. Lukion juhlasalista lähetettiin seppelpartiot
Tammenlehväkivelle ja vuosien
1939-45 sotiinlähdön muistokivelle. Juhlahetken jälkeen alkoi
koululaiskonsertti Heinolan lukion juhlasalissa.
Konsertti ja kalustoesittely lukion kentällä kiinnostivat nuorisoa
ja saivat heidät muutama tuntia
myöhemmin saapumaan joukolla
seuraamaan paraatikatselmusta
ja kenttähartautta.
Ennen päivän muita juhlallisuuksia Heinolan kaupungin ja Hämeen rykmentin edustajat kävivät
kunniakäynnillä ritarikenraali A.F.
Airon haudalla Ristintaipaleella.
Hautamuistomerkille ryhmittyivät Suomen lipun jäljessä Tammenlehvälippu, Sotainvalidien,

Sotaveteraanien ja Heinolan
kaupungin liput. Heinolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Raili Hildén ja Hämeen Rykmentin
komentaja eversti Jari Anttalainen

Suomen lippu ja Päijät-Hämeen
veteraanijärjestöjen liput olivat ryhmittyneet paraatikatselmukseen,
jonka suoritti Hämeen Rykmentin
komentaja Jari Anttalainen. Joukot
ilmoitti hänelle reservin kapteeni
Antti Penttilä.
Kenttähartauden puhuja kappalainen Petri Määttä korosti,

Veteraanityön merkittävä tukija teollisuusneuvos Eino Kolli ja everstiluutnantti V.K. Simola keskustelussa juhlan kahvitauolla.
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miten historian verisistä vuosista
huolimatta kristillinen kirkko on
maailman vanhin rauhanliike.
”Viime vuosina sotilasyhteisöjen
merkitys rauhan rakentajina maailmassamme on onneksi päässyt
taas siihen asemaan, johon se
kuuluukin. Sotilaina ja maallikkoina
- yhtä kaikki kristittyinä tahdomme
olla mukana rakentamassa rauhaa
ja keskinäistä yhteyttä toistemme
erilaisuutta kunnioittaen. Teemme sen muistaen, että raamatullinen rauhankäsite tarkoittaa
paljon muutakin kuin vain sodan
puuttumista. Se merkitsee muun
muassa oikeudenmukaisuutta ja
kaikkinaista elämän tasapainoa,
joka ulottuu koko luomakuntaan.
Veteraaniemme perintö – hyvinvointimme perusta. Me olemme
riippuvaisia toisistamme. Me
saamme olla kiitollisia meitä
edeltävien sukupolvien uhrauksista omana aikanaan. Millainen tuo
perintö sitten on. Se on voimakas,
arvostettava ja kaunis. Maamme
hakee vertaistaan maailmassa,
tarkasteltiinpa sitä sitten miltä
kantilta tahansa. Kallein perintö
kuitenkin piilee siinä hengessä,

Komentaja Anttalainen käsitteli
puheessaan eri aikakausien suhdetta toisiinsa. Itse sota-aika oli
kuusi vuotta ja sitä edeltänyt ja
seurannut pitkä, kansalaisia koetellut vaara- ja kriisiaika kestivät
lähes kaksi kertaa pitempään.
Nykyään emme tahdo sisäistää
miten pitkiä nuo ajat olivat.
Juhlan jälkeisessä kahvitilaisuudessa Hämeen Rykmentin komentaja
Jari Anttalainen luovutti teollisuusneuvos Kollille Hämeen Ristin.
jolla tätä maatamme puolustettiin. Siihen perustuu myös hyvinvointimme. Me emme ole täällä
yksin, veljeä ja sisarta ei jätetty
ja hyvinvoinnin edellytyksenä
on, ettei näin toimita tulevaisuudessakaan. Kiitos arvoisat veteraanit siitä mallista, jonka olette
meille antanee. Herra antakoon
meille voimaa jatkaa tuon mallin
mukaan.”
Petri Määttä on saanut puolen
vuoden virkavapauden Heinolan
kaupunkiseurakunnan kappalaisen virasta ja lähtee rauhanturvatehtäviin Bosniaan.

Pääjuhla
Heinolan lukion juhlasaliin saapuneet maakunnan veteraanit
toivotti tervetulleiksi kaupunginjohtaja Hannu Komonen.
Juhlapuheen pitänyt heinolalaissyntyinen kirjailija Inkeri Kilpinen
kuvasi Risto Rytin elämän kriisiaikoja, jotka tämä vahvasti eli
Suomen asialla.
Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta esiintyi ja juhlisti useaan otteeseen veteraanipäivää.
Juhlan päätti Sibeliuksen Finlandia ja Maamme-laulu.

Lyhennelmä Inkeri Kilpisen esitelmästä

” Risto Ryti elämänsä ristitulessa”
Heinolassa Kansallisena veteraanipäivänä 27.04.06

Rauhan ja maltillisuuden mies
Risto Ryti joutui jo varhain, ennen
elämänsä myöhempiä suuria sodan aikaisia ristiaallokoita ,monen
ongelman eteen. Hän totesi kommunismin johtavan Venäjällä yhä
suurempaan mielivaltaisuuteen ja
taloudelliseen alamäkeen samalla
kun hän huolestui Saksassa yhä
voimistuvasta fasismista ja sen
tullessaan tuomasta sodan uhasta. Hänen pyrkimyksensä oli pitää
Suomi erillään sekä idän että lännen ideologioista, Hän uskoi myös,
että sotaa ei tule, että ”lukutaitoiset
kansat eivät ala tappaa toisiaan”
Mutta pieni maa ei päätä suur-

ten asioista. Euroopan kartta oli jo
pahoin myllätty 1930-luvun loppupuolella: Itävalta, Tsekkoslovakia ja
Puola oli pyyhkäisty siltä pois kokonaan ja Baltian maat pakotettu
luovuttamaan Neuvostoliitolle tärkeitä tukikohtia. Suomen kansa
pelkäsi pahinta ja toivoi parasta,
mutta kuinka moni uskoi, että rysähdyksen piti tulla.
Kerrotaan, että Ryti kuuli Neuvostoliiton hyökkäyksestä maahamme
marraskuussa 1939 radiouutisista. Hän oli silloin Suomen Pankin pääjohtaja, mutta kun maan
johtoon tar vittiin nyt kaikkein
pätevimmät ja rauhallisimmat

miehet, kutsuttiin hänet pääministeriksi luotsaamaan maa pois
alkavan maailmansodan jaloista.
Se oli melkein ylivoimainen teh-
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tävä, koska me jäimme hoitamaan
puolustuksemme ypöyksin ilman
edes muiden Pohjoismaiden apua.
Meitä oli vajaat 4 miljoonaa kun
vihollisella oli 165 sekä mittavat
luonnonvarat.
Näin suur ta David ja Goljat
epäsuhtaa ei ollut ennen nähty.
Maailman lehtimiehet etsivät tietosanakirjoistaan hakusanaa Helsinki
ja riensivät tänne näkemään, miten
22-vuotias Suomi-neito luopuu haaveestaan olla itsenäinen ja vaipuu
takaisin itäisen isäntänsä käsivarsille, vaikka väkisin. Pettyneinä
he saivat palata takaisin, komeaa
kirjoitusta pienen Suomen kuolinkorinasta ei saatukaan maailman
lehdistöön. Tapahtui Talvisodan
ihme Suurin kiitos siitä kuuluu urhealle ja neuvokkaalle armeijalle,
mutta vähäinen ei ollut sekään
ihme, että talousmies Ryti, jolla ei
ollut mitään kokemusta sodasta ja
puolustuksesta ja joka ei ollut edes
uskonut sodan syttyvän, pystyi
luotsaamaan kansansa pois sen
syövereistä.
Vielä suuremmat ristiaallokot
alkoivat sitten, kun maailman
tilanne tulehtui tulehtumistaan.
Saksa röyhisteli salamasodalla
saamillaan uusilla alueilla. Neuvostoliiton kuolemanleireiltä alkoi tihkua
kauhistuttavia tietoja. Suomessa
oltiin ylpeitä talvisodan ihmeestä,
mutta kaivattiin kaihoisasti meiltä
hyökkäysodalla vietyä Karjalaa.
Kun näytti siltä, että vain Saksa pystyisi vastustamaan kommunismin
maailmanlaajuiseksi pyrkivää valtaa
ja siinä yhteydessä olisi Suomelle
mahdollisuus saada Karjala takaisin, joutui Suomen kaiken tämän
summana vedetyksi mukaan sotaan Saksan rinnalle, mutta ei sen
liittolaiseksi, jota määrittelyä Ryti
erityisesti painotti saoen ”Me käymme omaa erillissotaamme ” Pahan
ristiriidan aiheutti se, että Hitler ei
tästä määritelmästä piitannut vaan
antoi suuressa radiopuheessaan
koko maailman tietää, että Suomi oli muka liittolainen. Sanoja ei
eetteristä saatu takaisin ja se
lisäsi Rytin ristiriitaista asemaa
maailman silmissä.
Pahimmat ristipaineet tulivat

vuonna 1944, jolloin maamme oli
jo niin loppuun uupunut ja aseet
sekä vilja niin lopussa, että vihollisen läpimurto näytti olevan vain
ajan kysymys . Saksan asema oli
huonontunut ratkaisevasti ja sen
tuho melkein päivänselvä. Tukholmasta käsin toimiva Kekkosen
johtama poliittinen oppositio ajoi
rauhan solmimista Neuvostoliiton
kanssa millä ehdoin tahansa, vaikka
täydellisen antautumisen. Tilanne oli
epätoivoinen.
Siihen saumaan jyrähti kesäkuun
22 päivänä 1944 lentokentällemme
yhtäkkiä ja odottamatta saksalainen lentokone Sieltä astui Saksan
ulkoministeri von Ribbentrop mukanaan ehdotus, että Saksa antaa
Suomelle sekä vilja- että aseapua
mikäli Suomi taistelee Saksan rinnalla loppuun saakka eikä solmi
erillisrauhaa Neuvostoliiton kanssa.
Se näytti epätoivoiselta eleeltä.
kuin pitäisi suuri Saksa kiinni
pienen Suomen hameenhelmasta.
Pienen Suomen vaihtoehdot
olivat todella vähäiset: joko antautuminen ja kaikki mitä siitä seuraisi
tai että rynnistäisimme vielä kerran
Saksan avun turvin ja pysäyttäisimme miehitystä aikovat itäisen
naapurin joukot.
Ensimmäisessä vaihtoehdossa ei
ollut mitään toivoa. Toisessa sitä oli
pieni hiven. Mutta hiveneen sisältyi
mielettömän suuri riski: Mikäli Saksan antama apu ei olisi tarpeeksi
suuri eikä tulisi ajoissa ja me
häviäisimme, olisi Neuvostoliiton
ja koko maailman kohtelu meitä
kohtaan vieläkin kylmemi ja julmempi
koska olisimme teheet sopimuksen
häviävän Saksan kansa joka puolestaan oli onnistunut saamaan melkein
koko maailman epäsuosion.
Risto Ryti joutui ratkaisemaan
tilanteen. Hän mietti sitä kolme
päivää, jona aikana Ribbentrop rummutti kärsimättömänä
sormiaan ja pauhasi uudesta aseesta, joka Hitlerillä on ja jota pian käytetään ja voitetaan koko maailma.
Mannerheim painotti sopimuksen
tärkeyttä päivittäin sillä taitavana
sodanjohtajana hän laski, että kun
idän ja lännen kilpajuoksu Berliiniin alkaa antamaan lopullinen
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kuolinisku fasismille, laantuu Neuvostoiiton hyökkäys meidän rajallemme. Tarvitsemme aikaa ja apua,
hän sanoi.
Asiaa ei uskallettu viedä Eduskuntaan, koska sieltä oli odotettavissa
kielteinen päätös. Kuka sen siis
allekirjottaisi?
Ryti päätti tehdä sen itse Hän
kirjoitti sopimuksen, joka oli itse
asiassa kirje Hitlerille, jossa Ryti lupasi tasavallan presidenttinä, että jos
Suomi saa heti tarvitsemansa viljaja aseavun, se ei solmi erillisrauhaa
Neuvostoliiton kanssa vaan taistelee
Saksan rinnalla loppuun asti.
Ryti ei antanut kenenkään muun
allekirjoittaa kirjettä. Sillä siihen
sisältyi petossuunnitelma. Rytihän
teki lupauksensa Hillerille Suomen
presidenttinä, ja niin tehdessään
hän oli jo päättänyt että heti kun apu
on tullut, hän eroaa presidentin tehtävästä eikä paperi sido hänen seuraajaansa. joka voi tehdä erillisrauhan
(niinkuin tapahtuikin) Ratkaisu oli
Risto Rytin elämän ristitulista vaikein
sillä petoksen tehdessään hän rikkoi
lakimieskunniaansa vastaan ja petti
kansan, jonka rinnalla oli taisteltu, ja
asetti oman sekä myös koko kansan
tulevaisuuden suureen vaaraan, mutta pelasti Suomen kansan.
Sillä Mannerheim oli ollut oikeassa.
Heinäkuussa 1944 laimeni Neuvostoliiton hyökkäys meidän rajoillamme
ja viimeiset voimat Saksasta tulleiden
aseiden avulla puristaen puolustusvoimamme torjui hyökkäyksen ja
Suomi säilyi itsenäisenä.
Ryti oli onnistunut luotsaamaan
kansansa pois vieraan vallan alaiseksi joutumisesta. Hän oli tehnyt
urakkansa ensin pääministerinä ja
sittemmin presidenttinä ja aikaa oli
siihen kulunut lähes viisi vuotta. Se oli
verottanut pahasti hänen terveyttään,
mutta siitä huolimatta hän alistui tyynin mielin siihen, että hänet palkittiin
suurtyöstään kymmenellä vuodella
kuritushuonetta Neuvostoliiton ja
kotikommunistiemme vaatimassa
sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä.
Tämä asetelma on hänen elämänsä ristitulien jylhin loppunäytös.

Päijät-Hämeen
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JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄN
MUUTOKSEN VAIKUTUKSIA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ
Puolustusvoimissa
tapahtuu
johtamis- ja hallintojärjestelmän
uudistus vuoden 2008 alusta
lukien. Tällöin perustetaan erillinen Maavoimien esikunta sekä
uudet
sotilasläänit. Samalla
nykyiset
maanpuolustusalueet
ja sotilasläänit lakkautetaan ja
niiden tehtävät siirretään sekä
Maavoimien esikunnalle että
uusille sotilasläänin esikunnille.
Samalla jokaiseen maakuntaan
perustetaan aluetoimisto vastaamaan maakunnan sotilaallisesta
valmiudesta sekä asevelvollisten
asioiden hoidosta.
Aluetoimistot perustetaan joko
uusien sotilasläänien alaisuuteen
tai maakunnassa olevan joukkoosaston alaisuuteen. Päijät-Hämeen aluetoimisto perustetaan
Lahdessa toimivan Hämeen
Rykmentin alaisuuteen osaksi
rykmentin esikunnan operatiivista
osastoa. Aluetoimiston päällikkö
on samalla operatiivisen osaston
päällikkö. Organisaatiokaaviossa
muun aluetoimiston muodostaa
operatiivisen osaston asevelvollisuussektori. Aluetoimiston
toimintaan liittyviä tehtäviä, mm
Päijät-Hämeen sotilaallisen
maanpuolustuksen suunnittelua ja
valmistelua, tehdään myös muilla
operatiivisen osaston sektoreilla.
Asevelvollisuussektorin henkilöstöön tulevat kuulumaan asevelvollisuuspäällikkö sektorijohtajana,
kolme toimistoupseeria ja kolme
toimistosihteeriä.
Samanaikaisesti on eduskunnan
käsiteltäväksi tulossa uusi asevelvollisuuslaki, joka on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 aikana. Nykyisin voimassa oleva laki
on jo vuodelta 1950 ja on osittain
vanhentunut. Lisäksi nyt tehtävä
johtamis- ja hallintojärjestelmän
muutos aiheuttaa muutostarpeita
nykyiseen lakiin. Ehdotus uudeksi
laiksi on jätetty puolustusministe-

Kirjoittaja kapt Jarkko Keinänen
on HÄMR:n operatiivisen toimiston
asevelvollisuussektorin johtaja.
riölle lakitoimikunnan mietinnöllä
varustettuna.
Jos nyt ehdotettu asevelvollisuuslaki astuu voimaan sellaisenaan, tuo se muutoksia asevelvollisten valvontaan ja palvelukseen
käskemiseen Päijät-Hämeessä.
1.1.2008 eteenpäin Hämeen
Rykmentin yhteyteen perustettava Päijät-Hämeen aluetoimisto
alkaa vastata nyt ehdotetun lain
mukaan Päijät-Hämeen alueella
kaikista asevelvollisten asioiden
hoidosta, joista ennen vastasi
Hämeen Sotilasläänin esikunta.
Vastuun vaihto ei varmaankaan
tapahdu kuin ”veitsellä leikaten”
vaan jonkin mittainen liukuma
tulee varmasti olemaan alkuvuodesta jotta edellisen vuoden
keskeneräiset asiat saadaan hoidettua asianmukaisesti loppuun.
Vastuun vaihdon kitkattoman sujumisen sekä lakien ja asetusten
noudattamisen varmistamiseksi
on Hämeen Rykmentissä jo aloitettu Aluetoimiston perustamisen
valmistelu. Aluetoimiston perustamiseen liittyviä henkilöstö- ja
tilajärjestelyjä on jo toteutettu

sekä tar vittavan osaamisen
hankkimiseksi on laadittu oma
suunnitelma.
Aluetoimiston vastuulla tulee
olemaan jatkossa lakiehdotuksen
mukaan kutsuntojen järjestäminen
Päijät-Hämeen alueella. Kutsuntalautakunnat tullaan kokoamaan
Hämeen Rykmentistä. Kutsuntojen pitopaikat sinällään eivät
tule muuttumaan, vaan ainoastaan kuntien yhteistyökumppanit
muuttuvat sotilasläänin esikunnan
henkilöstöstä Hämeen Rykmentin
henkilöstöksi. Aluetoimisto tulee,
kuten sotilasläänin esikunta ennen
määräämään asevelvolliset palvelukseen, uudelleen tarkastuksiin
tai vapauttamaan palveluksesta.
Uudelleentarkastusten pitopaikka tulee jatkossa olemaan Lahti.
Samoin Aluetoimisto käskee reserviläiset kertausharjoituksiin,
vapaaehtoisiin harjoituksiin ja
päättää lykkäyksistä. Käytännössä asevelvollisia koskevia
hallinnollisia päätöksiä tekevät
jatkossa aluetoimiston päällikkö
ja asevelvollisuuspäällikkö.
Lakiehdotuksen mukaan kaikkien asevelvollisten ennakkoterveystarkastuksista tultaisiin
l u o p u m a a n . A s eve l vo l l i s i l l e
suunnattaisiin ter veyskysely,
jonka perusteella päätettäisiin
ketkä tarkastetaan ennakkoon.
Edelleen varsinaisessa kutsuntatilaisuudessa kunta vastaisi riittävästä määrästä lääkäreitä sekä
tilojen asettamisesta lautakunnan
käyttöön ja ne olisivat edelleen
maksuttomia puolustusvoimille.
Kuitenkin edelleen asevelvollisen
palveluskelpoisuus päätettäisiin
pääsääntöisesti kutsunnassa.
Varusmiesten osalta aluetoimisto tulee päättämään samat asiat
kuin sotilasläänin esikunta ennen eli uudelleen tarkastukseen
määräämisen tai palveluksesta
vapauttamisen.

Päijät-Hämeen
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Aluetoimistoon perustetaan
asiakaspalvelupiste, joka Hämeen
Rykmentissä tulee sijaitsemaan
samassa paikassa kuin aiemmin
eli kasarmialueen pääportin vieressä. Sisäänkäynti asiakaspalvelupisteeseen tulee olemaan kadun
puolelta, jolloin siellä asioivan ei
tarvitse mennä kasarmialueen
aitojen sisäpuolelle. Asiakaspalvelupisteestä asevelvolliset saavat itseään koskevaa tietoa sekä
tarvittavia lomakkeita ja neuvoja
asioidensa hoitamiseen sotilasviranomaisten kanssa. Asiointi voi

tapahtua myös sähköpostin välityksellä. Toki silloin vastataan vain
yleisluontoisiin kysymyksiin eikä
anneta henkilökohtaisia tietoja.
Aluetoimisto vastaa myös MPK
ry:n tuen järjestämisestä PäijätHämeen alueella. Toimijat tulevat
olemaan samat kuin tällä hetkellä. Tulevaisuudessa Hämeen
Rykmentin kaikki vapaaehtoisen
maanpuolustustyön tukeminen tullaan tekemään MPK ry:n kautta.
Hämeen Rykmentin merkitys
maakunnassa tulee kasvamaan
uuden organisaation ja uusien
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tehtävien myötä. Rykmentin vastuun kasvaminen viranomaisyhteistyöstä ja yhteydenpidosta
ympäröivään yhteiskuntaan sekä
maakunnan reserviläisiin luo uusia
haasteita rykmentin toimintaan.
Päijäthämäläisten asevelvollisten
asiointi sotilasviranomaisten kanssa tulee helpottumaan asiakaspalvelun siirtyessä omaan maakuntaan. Hämeen Rykmentti, PäijätHämeen oma joukko-osasto, on
valmis vastaamaan näihin uusiin
haasteisiin ja palvelemaan päijäthämäläisiä maanpuolustajia.

JÄITÄ HATTUUN
Esitys vapaaehtoista maanpuolustusta sääteleväksi laiksi
on puhuttanut järjestöjä. Hurjiin
tulkintoihin on tuskin aihetta. Lakiesitys ei todennäköisesti juuri
vaikuta perinteiseen maanpuolustustyöhön. Maanpuolustuskoulutus ry:stä laki sen sijaan tekee julkisoikeudellisen yhteisön.
Vuonna 2004 hyväksytty valtioneuvoston tur vallisuus- ja
puolustuspoliittinen selonteko
linjasi maamme puolustusjärjestelmän kehittämisen tuleville
vuosille. Selonteossa reserviläisiä kosketti erityisesti reservin
määrän supistaminen sekä
päätös perustaa maakuntajoukot. Vapaaehtoisista koostuvien
maakuntajoukkojen kouluttamisessa Maanpuolustuskoulutus
ry:llä on keskeinen rooli.
Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että Maanpuolustuskoulutus
ry kouluttaa jatkossa yksilöiden
ohella myös Puolustusvoimien
sodan ajan yksiköitä. Uutta tehtäväänsä Maanpuolustuskoulutus
ry ei voi hoitaa vallitsevien lakien
puitteissa. Niinpä puolustusministeri nimitti viime vuoden maaliskuussa toimikunnan valmistelemaan esitystä vapaaehtoisen
maanpuolustuksen uudelleen
organisoinnin edellyttämistä lain-

säädäntötoimista. Käytännössä
varatuomari Jukka Pasasen johtaman toimikunnan tehtävänä oli
tehdä esitys vapaaehtoista maanpuolustusta koskevasta laista.
Lain valmisteluprosessi oli perinteisten maanpuolustusjärjestöjen
kannalta ongelmallinen, koska niillä ei ollut edustusta lakiluonnosta
laatineessa toimikunnassa. Siihen
kuuluneen Maanpuolustuskoulutus ry:n toiminnanjohtajan Pekka
Majurin kokoamassa taustaryhmässä järjestöt sen sijaan olivat
kattavasti mukana. Järjestelyä
kritisoitiin voimakkaasti.
Ongelmista huolimatta saatiin
valmista. Lähes asetetun aikataulun mukaisesti Puolustusministeri
Seppo Kääriäiselle luovutettiin
helmikuun puolivälissä esitys
laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Eduskunnan käsittelyyn lakiesitys on tarkoitus saada
lähikuukausina.
Myös maanpuolustusjärjestöillä
on ollut mahdollisuus antaa lausuntonsa lakiesityksestä. Järjestöt
päätyivät yhteislausuntoon, jossa
kritisoitiin lain ongelmallisimpia
kohtia. Lähinnä esillä olivat hankaluus säätää lailla ns. perinteisestä maanpuolustustyöstä sekä se,
että esitys ei kaikilta osiltaan vastaa vuoden 2004 turvallisuus- ja

Toiminnanjohtaja Olli Nyberg
puolustuspoliittisessa selonteossa
tehtyjä linjauksia vapaaehtoissektorin osalta.
Järjestöillä paljon parantamista
Yhteisesiintymisestä huolimatta
maanpuolustusjärjestöjen rooli
lainvalmistelussa on jättänyt paljon
toivomisen varaa. Keskeneräisiä
lakiluonnoksia sekä lainsäädäntötyötä johtaneen varatuomari
Jukka Pasasen lehtihaastatteluja
on liittotasollakin luettu suurennuslasilla ja kätkettyjä aikomuksia
niistä etsien. Järjestöjen näkökan-
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nat ja esiintyminen yleensä ovat
usein vaihdelleet sen mukaan
kuka henkilö asianomaista järjestöä on missäkin toimielimessä ja
tilaisuudessa kulloinkin edustanut.
Kannanotoissa on myös keskitytty
suurten linjojen sijasta lillukanvarsiin ja erilaisten kauhukuvien
maalailuun.
Myös kentällä on kuohunut.
Useissa piirilehdissä ja muissa
julkaisuissa on kuvailtu miten Pariisin rauhansopimus saatetaan
nyt kaikessa ankaruudessaan
uudestaan voimaan ja vieläpä
omien lainsäätäjiemme taholta.
Aina ei ole maltettu edes pysyä
itse asiassa vaan kritiikki on liikkunut henkilökohtaisella tasolla.
Mielestäni kovin jyrkkiin tulkintoihin ei ole aihetta. On totta,
että lakiesitys sisältää järjestöjen kannalta määräyksiä, jotka
saattavat tiukasti tulkittuina olla
toiminta rajoittavia. On kuitenkin
hyvin vaikea uskoa, että puolustusministeriön virkamiehet olisivat
ehdon tahdoin laatineet lain, joka
rajoittaa vakavasti vapaaehtoista
maanpuolustustyötä Suomessa.
Todennäköisesti uusi laki ei
juurikaan vaikuta ns. perinteiseen
maanpuolustustyöhön ja sitä
tekeviin järjestöihin. Maanpuolus-

Päijät-Hämeen
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tuskoulutus ry:n osalta tilanne on
toinen. Laki tekee siitä julkisoikeudellisen yhteisön, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPKY),
jonka toiminta on varmasti vielä
nykyistäkin jäykempää, byrokraattisempaa ja ennen kaikkea
kalliimpaa. Tämä lienee kuitenkin
lähinnä puolustusministeriön virkamiesten ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen palveluksessa
olevan henkilöstön ongelma.
Keskustelussa on kokonaan
unohdettu, että lakiesitys sisältää
perinteisten maanpuolustusjärjestöjen kannalta myös hyviä asioita.
Itse pidän erityisen merkittävänä
sitä, että uuden lain myötä joidenkin MPK:n aktiivitoimijoiden
jatkuvasti esillä pitämät toiveet
henkilöjäsenistä ja paikallisen
tason toimielimien rekisteröinnistä haudataan nyt lopullisesti.
Lakiesitys vetää vihdoin selkeän
rajan perinteisten maanpuolustusjärjestöjen ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen välille.
Kiivaimpien reserviläisaktiivien
on myös hyvä palauttaa mieleen
ne historialliset syyt, joiden johdosta Suomessa suhtaudutaan
monia muita maita varauksellisemmin puolustusvoimien ulkopuolella ja ilman viranomaisval-

Hämeen haaste – reservin kouluttajat
kilpasilla
Menneiden kesien maanpuolustukselliseen hiljaiseloon on saatu
kohennusta, kun kenttäkelpoisuustestaukset ja sotilassuunnistus liikuttavat päijäthämäläistä
reserviä. MPK ry. Päijät-Hämeen
maanpuolustuspiirin kouluttajapankkiin kuuluville reserviläisille
kesän luonteva kuntoilu on samalla edustustehtävä.
Hämeen haasteessa Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Hämeen (Kanta-Häme) kouluttajapankit kilpailevat prosenttiottelussa marssien, juosten ja ampuen.
Voittajapiiri selviää 17.8. päättyvän

suoritusvaiheen jälkeen, kun nähdään minkä piirin kouluttajista
suurin osuus on kaikki kolme lajia
suorittanut. Suoritukset luonnistuvat hienosti tyydyttävälläkin kunnolla; 10 kilometrin (hidas) hölkkä,
neljän-kuuden tunnin marssi sotilassuunnistaen ja reserviläiskivääriammunta eivät ole reserviläiselle
kohtuuttomia vaatimuksia.
Jokainen kouluttaja voi edustaa
piirinsä lisäksi vaikkapa kerhoansa
tai yhdistystänsä, asuinpaikkakuntaansa, kiltaansa, paikallisosastoansa tai aselajiansa. Tulospalvelu
kurssin verkkosivulla MPK kou-

Uusi laki ei juurikaan vaikuta perinteiseen maanpuolustustyöhön. Kuvassa kenttäruokailu vuoden 2003
huipputapahtumasta.

vontaa toimiviin sotilasyksilöihin.
Suurelle osalle suomalaisista
vuoden 1918 tapahtumat eivät
ole vielä tänäänkään vapaussota
vaan jotain aivan muuta.
Olli Nyberg
toiminnanjohtaja, RES

lutusjärjestelmässä kertoo myös
kuinka ”meidän pojat ja tytöt” pärjäävät kisassa naapurikerhoa tai
eteläistä naapurikylää vastaan!
Hämeen haaste kiinteyttää
maanpuolustuspiirien kouluttajapankkeja hyvähenkisen kilvoittelun kautta, ja muistuttaa meitä
jokaista kenttäkelpoisuuden ja
hyvän kunnon merkityksestä niin
sotilaselämässä kuin arjessakin.
Vaikka itse et – ainakaan vielä
– olisi kouluttajaksi ryhtynytkään,
käytä tilaisuus hyväksesi ja vireytä reserviläiskuntoasi hyvässä
seurassa.
Tantereella tavataan – PäijätHäme voittoon!

Päijät-Hämeen
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Maanpuolustus virkistyy
maan-n
e
e
m
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Surffatuspiirin uus /paijat-ham
verkossa
puoluswww.mpkr y.fi
Olet varmasti saanut yhä useammin ohjeen suunnistaa Internet-osoitteeseen www.mpkry.fi
vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen merkeissä. Kursseille ja
harjoituksiin ilmoittautumiseen
väline on ollutkin käypäinen, mutta monipuolisempi tiedonvälitys
ja päijäthämäläisten maanpuolustajien laajempi palveleminen
on ollut lapsipuolen asemassa.
Tiedonvälitys saadaan tälle
vuosikymmenelle toukokuun
puolessa välissä, kun tuttuun
osoitteeseen avataan kokonaan
uudistetut verkkosivut.
Sivuille on koottu kaikkia MPK:
n puitteissa toteutettuja kursseja
koskevat asiat. Mm. toimintaturvallisuudesta, koulutusohjelman
rakenteesta, vakuutusturvasta
ja monista muista koko valtakunnassa yhteisistä asioista löytyy
tietopaketit sivuilta. Päijät-Hämeen kannalta kiinnostavinta lienee uusi alueellinen sivustomme
osoitteessa www.mpkry.fi/paijathame. Sinne pääsee myös pääsivun kautta, mutta nyt on hyvä
tilaisuus osoitteenjakotalkoisiin
omassa maakunnassa.
Päijät-Hämeen maanpuolustuspiirin sivujen ylläpidosta vastaa
piiripäällikkö Hannu Tukia, apunaan koulutussihteeri Tarja Viita.
Sivuille on mahdollista laatia tarinaa kuntien paikallisista varautumis- ja maanpuolustusasioista,
koulutusaselajien toiminnasta
tai tärkeimmistä harjoituksista.

Aineistot sijoitellaan
ja muokataan järjestelmään piirissä,
jotta sivut saadaan
palvelemaan kaikkia
sidosr yhmiä monipuolisesti.
Paikallisia maanpuolustajia palvelevat sivut ovat myös
erinomainen paikka
kertoa ajankohtaisista
asioista maakunnan
tulevista tapahtumista
ja tilaisuuksista. Ajankohtaista-osioon ovat
tervetulleita kaikkien
toimijoiden tärkeät
tiedotteet. Pidäthän
myös huolen että oma
verkkosivustosi tulee
listatuksi linkkilistaan.
Kaikkein arvokkain sisältö on kuitenkin vielä ympäri maakuntia,
ajatukset aktiivisten
reserviläisten päissä
ja kuvat negoilla tai
tietokoneen levyillä.
Pa r h a i m m i l l a a n
sivuista syntyy houkutteleva ja kertova
paketti toimintaan
tutustuville, ja hyvä
kanava jo paikkansa
löytäneille. Kätilöiksi
tarvitaan meitä kaikkia!

Julkaistavaksi tarjottavat tiedotteet voi toimittaa sähköpostilla piiritoimistoon, osoite paijathame@mpkry.fi. Ota suoraan piiripäällikköön yhteyttä, kun sinulla on omakohtaista tarinaa tai kuvia
muiden kanssa jaettavaksi!

vuille 006 alkaen!
15.5.2

Piirin etusivu toivottaa paikalliset tervetulleiksi

Tietoa piirin koulutustarjonnasta

Kurssihaku ja ilmoittautuminen säilyvät ennallaan

Päijät-Hämeen
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Kurssin nimi

Nro

Turvallisuuskoulutus
Lukiolaisen turvakurssi 0902 06 11101
Sienikurssi
0900 06 11904
Lukiolaisen turvakurssi 0907 06 11104
Itsepuolustuskurssi, jatko 0900 06 11702
Henkinen tuki
0900 06 11801
Jouluajan turvallisuus
0900 06 11903
Ensiapukoulutus
0906 06 11501
Varautumiskoulutus
Täydennyspoliisikurssi 0900 06 12406
Omatoimisen varautumisen perus...
0900 06 12401
Melonta-suunnistus
0907 06 12502
Kartanluku ja autosuunnistus
0900 06 12501
Sotilaallinen koulutus
Kovapanosammunnat /Apilasampuj...
0900 06 13206
Kovapanosammunnat/ITKK
0900 06 13211
Kovapanosammunnat/KvKrh
0900 06 13207
Sotilassuunnistuskurssi 0900 06 13407
Kohteen suojaaminen/Kouluttaja...
0900 06 13111
Asekäsittelykurssi 2
0906 06 13208
Sotilastaidon peruskurssi 1 0900 06 13406
Viestiharjoitus YVI 2
0900 06 13308
SRA
0900 06 13205
Lylyinen harjoittelu
0900 06 13404
Kenttäkelpoisuustesti
0907 06 13414
Epäsuorantulen mittaukset 0900 06 13202
Kohteen suojaaminen/Erikoistoi...
0900 06 13110
Kohteen suojaaminen/JOHTO
0900 06 13102
Kohteen suojaaminen/Komppania
0900 06 13105
Kohteen suojaaminen/Spolkilta
0900 06 13103
Kohteen suojaaminen/Täydennysp...
0900 06 13108
Kohteen suojaaminen/Täydennysp...
0900 06 13107
Kohteen suojaaminen/Täydennysp...
0900 06 13109
Kohteen suojaaminen/Vartiojouk...
0900 06 13106
Suoritusorganisaatio -harjoitu...
0900 06 13403
Viestin yleistaidot
0900 06 13204
Kenttälääkinnän kurssi 0900 06 13309
Johtamis ja kouluttajakoulutus
Päijät-Hämeen Maanpuolustuspii...
0900 06 14207
Esikuntatyöskentelyn peruskurs...
0900 06 14201
Kouluttamisen peruskurssi
0900 06 14203
Kouluttajakoulutus/Sotilaskoti...
0900 06 14205
Johtamisen peruskurssi 0900 06 14101
Muut koulutustapahtumat
HÄMEEN HAASTE 2006
0900 06 15013
Sotilasseitsenottelu, AESOR
0900 06 15001
Testauskurssi
0900 06 15007

Paikka

Aika

Padasjoki
Hennala-Lahti ymp.
Nastola
Hennala
Hennala
Hennala
Hennala

1.9.-30.12.2006
1.-2.9.2006
1.10.-1.12.2006
12.-19.10.2006
14.10.2006
11.11.2006
15.-16.11.2006

Hennala

11.-12.8.2006

Hennala
1.9.-30.12.2006
Kymijärveltä-Kymijoelle 2.-3.9.2006
Hennala/Hälvälä

14.9.2006

Hälvälä

1.1.-31.12.2006

Lohtaja

1.1.-31.12.2006

Hälvälä
Päijät-Häme

1.1.-31.12.2006
17.5.-30.10.2006

Hennala
Hälvälä
Lahti/Hälvälä
Lahti
Tarusjärvi
Hälvälä
Luhtaanmaa
Hälvälä

11.8.-12.8.2006
12.8.-12.8.2006
26.-27.8.2006
2.9.2006
8.-10.9.2006
13.9.2006
7.10.2006
13.-15.10.2006

Hälvälä

13.-15.10.2006

Hälvälä

13.-15.10.2006

Hälvälä

13.-15.10.2006

Hälvälä

13.-15.10.2006

Hälvälä

13.-15.10.2006

Hälvälä

13.-15.10.2006

Hälvälä

13.-15.10.2006

Hälvälä

13.-15.10.2006

Hälvälä
Hennala-Hälvälä
HämR/Hennala

13.-15.10.2006
10.-11.11.2006
13.-15.12.2006

Lahti

1.4.2006-31.12.2006

Padasjoki-Tarusjärvi

16.-17.9.2006

Lahti

22.-23.9.2006

Lahti
Lahti

21.-22.10.2006
10.-11.11.2006

Päijät-Häme

1.6.-17.8.2006

Hennala/Hälvälä
Hennala-Hälvälä

25.-27.8.2006
8.9.-9.9.2006

MPK ry
kouluttaa
2006
Lisätietoja järjestettävästä
koulutuksesta, sekä ilmoittautumiset:
Päijät-Hämeen
Maanpuolustuspiiri
Piiripäällikkö Hannu Tukia
050-4620735, 03-18146567
aluetoimisto.lahti@mil.fi
tai
www.mpkry.fi

Päijät-Hämeen
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Reserviläiskunto omalla kohdallasi
juuri sinun tarpeesi mukaiseksi.

Hämeen haasteen suoritusmahdollisuudet ovat avoimia kaikille
halukkaille. Huomioithan kuitenkin
että vain kouluttajapankin kautta
suorituksiin osallistujat ovat MPK
kautta vakuutettuja – eli varmista
oma vapaa-ajan vakuutuksesi voimassaolo. Suorituspäivät ja –ajat
ovat seuraavat:
Marssi (ihanneaika neljä tuntia,
sotilassuunnistaen eli välineet
mukaan ja varustus maastokelpoinen); Hälvälän tauluvaraston
kenttä
3.6.2006 klo 09.00
12.8.2006 klo 09.00
Juoksu (10 km, juoksuvarustus);
Lahden Radiomäen päällä Radiomuseon parkkipaikka
10.6.2006 klo 09.00
9.7.2006 klo 09.00
Ammunnat (tarkempi ohjelma
paikan päällä, oma kuulonsuojaus
mukaan); Hälvälän tauluvaraston
kenttä
4.6.2006 klo 13
12.6.2006 klo 18
28.6.2006 klo 18
15.7.2006 klo 13

4438, t.tirkkonen@phnet.fi
Lisäksi jokaiselle päijäthämäläiselle on tarjolla maakuntatuntemusta, luontoelämyksiä ja
suunnistustaitoja Sotilassuunnistus –kurssilla, joka käynnistyy
heinäkuun alussa. Tarkemmat
tiedot ja ilmoittautuminen verkossa www.mpkry.fi – Päijät-Häme
– Sotilassuunnistus tai kurssin
johtaja Jan Heinänen, puh. 040
554 7285. Älä arastele, vaikka
kompassi olisikin ennättänyt pölyttymään – taso on sovitettavissa

Yhteyshenkilöt ja ilmoittautuminen: Vesa Pyykkö, 040 841 7235,
posti Nuolikatu 2 B 11, 15100 Lahti
ja Tommi Tirkkonen, 044 281

Reserviläiskunnon vähiten hikinen osa-alue

Ongelmat
kertausharjoituspäivien
kirjautumisessa jatkuvat
Pääesikunnasta saamamme tiedon mukaan reserviläisten MPK:n
kursseista saamat korvaavat kertausharjoituspäivät eivät vieläkään
päivity puolustusvoimien rekisteriin. Syynä on edelleen tekninen
vika, mikä estää tietojen liikkumisen näiden järjestelmien välillä.

Pääesikunta ja heidän järjestelmätoimittajansa ovat ilmoittaneet,
että he saavat vian korjattua aikaisintaan kesäkuun lopussa.
MPK tiedottaa korjausaikataulusta sitä mukaa kun saamme
tietoa asiasta. Reserviläiset voivat
olla yhteydessä oman sotilaslää-

Reserviläisen kunnon mittareista
selkein ja rehellisin on kenttäkelpoisuustesti. Päijät-Hämeessä
järjestetään kesän aikana jalkaja polkupyörämarssit (1.7. ja 5.8.)
sekä lihaskuntotesti (16.-17.6.).
Ilmoittaudu suoraan Vesa Pyykölle
tai Tommi Tirkkoselle (yhteystiedot
ylempänä).
Tiennäyttäjinä aktiiviset reserviläiset!

ninsä esikuntaan asiassa.
Puolustusvoimat on siirtynyt uuteen järjestelmään (AVT-OPJO),
jonka osana ko. rekisteritiedot ovat.
Teknisen ongelman takia kurssi- ja
ylennystiedot eivät ole siirtyneet
järjestelmien välillä. Edellinen päivitys on tehty vuoden 2004 lopulla.
Reserviläisten MPK:n kursseista
saamat korvaavat kertausharjoituspäivät eivät ole päivittyneet vuosien
2005 ja 2006 aikana puolustusvoimien rekisteriin. Myöskään reserviläisten saamat ylennykset eivät ole
siirtyneet MPK:n järjestelmään.

Päijät-Hämeen

ILVES

14

YHTEISTOIMINTAHARJOITUS 2006
Päijät-Hämeen maanpuolustuspiirin järjestämä kevään suurin
alueellinen vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen koulutusjärjestelmään kuuluva vapaaehtoinen kertausharjoitus järjestettiin Hollolassa 21.4-23.4.2006.
Aiheena harjoituksessa oli komppanian puolustus, siihen liittyvät
valmistelut ja puolustustaistelu
vastaanottopesäkkeessä ja tukikohdassa. Harjoituksen tavoitteena oli yhteistoiminnan harjoittelu
suunnittelun, valmistelun ja taistelun aikana eri aselajien kesken.
Helmikuussa 2006 lähetettiin
Hämeen Rykmentin ja MPK ry:n
toimesta kirje valitulle jääkäripataljoonan henkilöstölle. Kutsukirjeessä selvitettiin YTH 06 –harjoituksen tavoitteet ja harjoituksen
aikataulu. Kirjeen tavoitteena
oli tiedottaa jääkäripataljoonan
henkilöstöä mahdollisuudesta
osallistua MPK ry:n järjestämään
harjoitukseen.
Harjoitus muodostui yhdeksästä
eri kurssista. Jääkärikomppanian
puolustus, huoltokurssi, epäsuora tuli käsittäen tykistön ja
kranaatinheittimistön tuliasemakoulutuksen ja tulenjohdon koulutuksen, viestikurssi, sissikurssi,
sotilaspoliisikurssi, pioneerikurssi,
esikuntatyöskentelyn kurssi ja
poikkeusolojen sotilaskotitoiminta –kurssi muodostivat harjoituskokonaisuuden, jonka ympärille
harjoituksen suunnittelu kevään
aikana rakentui.
Kirjeen vaikutus näkyi osallistujamäärän kasvuna edellisiin vuosiin
verrattuna. Nyt perjantaina 21.4
Hälvälään saapui 173 kurssilaista ja kouluttajaa Päijät-Hämeestä
ja myös maakunnan rajojen ulkopuolelta. Harjoituksessa kokeiltiin
ilmoittautumisen ja perustamisen
sijoittamista alueellisesti eri paikkoihin. Ilmoittautumisen jälkeen
kurssilaiset kuljetettiin ajoneuvoilla
ampumaradan pysäköintipaikalta
Riimun maastoon. Varsinainen
varustaminen tapahtui illan aika-

Kevyeeseen konekivääriin tutustumassa Petteri Paalanen.
na Riimun kentälle sijoitetuista
kuljetuskonteista. Ennen maastoon lähtöä Hämeen Rykmentin
esikuntapäällikkö everstiluutnantti
Juha Niemi, MPK ry:n piiripäällikkö
Hannu Tukia ja harjoituksen johtaja
Tommi Tirkkonen toivottivat joukon
tervetulleeksi harjoitukseen.
Perjantai-illan ja yön aikana harjoitusjoukot sijoittuivat Hälvälän
harjoitusalueen maastoon. Ilta
ja yö sujuivat tukikohtien miehittämisen, viestiyhteyksien rakentamisen, iltapalan ja vartioinnin
merkeissä.
Lauantaina harjoitus jatkui rynnäkkökivääriammunnoilla 5+5+10
kilpasarja ja nopeilla ammunnoilla
makuulta, polvelta ja seisten Ronny Renwallin ja Marko Patrakan
johdolla. Pioneerien rastikoulutuksessa aamupäivän aikana käytiin
läpi telamiina, pohjamiina, putkimiina, sirotemiina ja kylkimiina
asennuksen, naamioinnin käytön
ja purkauksen osalta kurssin johtajan Esa Simpasen suunnitteleman ohjelman mukaan.
Puolilta päivin harjoitukseen
tutustui kutsuvierasjoukko veteraaneja sekä Padasjoen Säästöpankin henkilöstö, joka muodosti

oman kurssiosastonsa iltapäivän
ajaksi. Kutsuvieraat tutustuivat
huoltokurssin tiloihin ja joukkosidontapaikan toimintoihin huoltokurssin johtajan Marko Sipuran
ansiokkaan esityksen opastamana. Kutsuvieraskierros huipentui
iltapäivän taistelunäytökseen
ampumaradalla.
Lauantai-illan aikana toteutettiin
taistelu vastaanottopesäkkeessä
Hälvälän lentokentän eteläosan
maastossa. Vastaanottopesäkkeen taistelusuunnitelma oli
valmisteltu perjantai-illan ja lauantain aikana ja suunnitelman
kelpoisuus testattiin harjoituksessa, jossa vihollisen panssaritiedustelujoukkueen taisteluvaunu
tuhottiin vastaanottopesäkkeestä
käsin sinkopartion ja epäsuoran
tulen voimin.
Sissikurssin johtaja Lassi Pakkanen oli kouluttanut ammattitaitoisen vihollisosaston kuvaamaan
tiedustelua ja hyökkäystä puolustusryhmitykseen. Illan pimetessä
komppania sai kokea useita taistelukosketuksia sissien taholta.
Sunnuntaiaamuun jäi vielä
haaste. Vaikka yö oli suoritettu
partiointia ja torjuttu vihollisen is-

Päijät-Hämeen
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kuja, ei harjoitus vielä ollut päättynyt. Vihollisen jalkautunut osasto
hyökkäsi toisen joukkueen toisen
ryhmän asemiin, mutta hyökkäys
torjuttiin. Toisaalla kuitenkin oli
tapahtunut läpimurto ja lauantaiiltana harjoiteltu vastahyökkäys
toteutettiin suunnitelman mukaan.
Komppanian komentojoukkue suoritti samaan aikaan hyökkäyksen
vihollisen selustaan. Tämän pihtiliikkeen voima lamautti vihollisen
liikkeen samalla kun pioneerien
rakentamaan sulutteeseen oli tuhoutunut kolme rynnäkkövaunua.
Auringonnousun aikaan taistelukentälle mäntyjen yläpuolelle
nousi harmaa savu. Jalkaväkikou-

luttajien Petteri Paalasen ja Kati
Aaltosen sekä epäsuoran tulen
kurssin johtajan Juha Nuoritalon
työ sai ansiokkaan päätöksen.
Vihollinen oli lyöty.
Näistä aineksista ja esikuntatyöskentelykurssin johtajanaan
Harri Koponen, viestikurssin
johtajaan Wille Viittanen sekä
sotilaskotitoiminta –kurssin johtajan Päivi Laine-Alosen ansiokkaalla työllä saimme kokoon YTH
06 –harjoituksen. Syytä ei ole
myöskään unohtaa helmikuussa Hämeen Rykmentin tuella
järjestettyä Päijät-Hämeen ensimmäistä kuljettajakurssia, joka
mahdollisti reserviläiskuljettajien
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käytön vapaaehtoisessa harjoituksessa ensimmäistä kertaa
Päijät-Hämeen alueella MPK ry:n
koulutusjärjestelmään kuuluvassa
harjoituksessa. Hämeen Rykmentin vahva tuki näkyi myös harjoituksen aikana kantahenkilökunnan
osallistumisena opastajana ja
tukijana harjoituksen kaikkiin toimintoihin. Siitä kiitos. Tämä kaikki
on taas askel eteenpäin vapaaehtoisen maanpuolustustyön piirissä
alueellamme.
Ari Sausta

Rivin edestä
”Päijät-Hämeen maanpuolustuspiirin tämänvuotinen yhteistoimintaharjoitus saatiin totutun tavan
mukaan kunnialla toteutettua
21.-23.4. Yli 170 henkilöä, sekä
lauantain kutsuvieraat, osallistuivat yhdeksälle Maanpuolustuskoulutus ry:n kurssille, joista
harjoitus rakentui. Kurssi oli järjestävän tahon näkökulmasta
varsin onnistunut, vaikka selkeitä
kehityskohteitakin ilmeni, etenkin
harjoituksen perustamis- ja purkujärjestelyissä. Näinkin ison harjoituksen toteutuminen vapaaehtoisvoimin vaati huomattavaa henkilökohtaista työpanosta suurelta
joukolta Maanpuolustuskoulutus
ry:n Päijät-Hämeen piirin aktiivisia
toimijoita sekä Hämeen Rykmentin henkilökuntaa. Suurimman työn
harjoituksen eteen tekivät kurssien
johtajat ja harjoituksen varajohtaja
suunnittelun osalta sekä harjoituksen perustamisesta vastanneet
henkilöt, joiden työ alkoi torstaina
ja jatkui maanantaille. Ja kuten
harjoituksen nimikin jo viittaa, oli
yhteistoiminta avainasemassa
myös harjoituksen toteuttamisen
osalta. Eri aselajien kouluttajat ja
kurssien johtajat suunnittelivat ja
toteuttivat harjoituksen toimivassa

Tommi Tirkkonen toimi tämän vuotisen harjoituksen johtajana.

yhteistyöhengessä harjoituksen
johdon näkemyksiä seuraten.
Haluaisinkin vielä kerran kiittää
harjoituksen varajohtajaa, vääpeliä, kurssien johtajia sekä raskaan
työn perustamis- ja purkutoimissa
tehneitä henkilöitä hyvin järjestetystä harjoituksesta. Lisäksi haluan kiittää kaikkia harjoitukseen
osallistuneita innostuneesta ja

aktiivisesta toiminnasta sekä rakentavasta palautteestanne, jonka
avulla teemme ensi vuoden harjoituksesta paremman.”
Tommi Tirkkonen

Päijät-Hämeen
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Epäsuoraa tulta YHT.ssa
Lentokentän eteläpäässä sijaitsevassa vastaanottopesäkkeessä oli jäljellä vain evakuoinnista
väsynyt tulenjohtopartio. Uhka
oli tullut VT 12 suunnasta. Hetkeä
aiemmin omat 122 kenttätykistöpatteri ja raskas heitinkomppania
olivat ampuneet asemiemme
eteen keskityksen ja tämän seurauksena vihollinen oli joutunut
jalkautumaan vaunuista. Jalan
se oli hyökännyt vastaanottopesäkkeeseen. Sinkopartio oli
tuhonnut ja vaurioittanut useaa
vaunua. Vaivoin torjuttu hyökkäys
päättyi pesäkkeeseen tulleeseen
epäsuoran tulen iskuun, jonka
aikana vihollinen irtautui. Yksi
kranaateista osui lähelle sinkopartiota ja kaikki partion jäsenet
haavoittuivat.
Yhteistoimintaharjoituksessa
06 epäsuoratuli harjoitteli tulenjohdon, tuliaseman ja jääkärikomppanian yhteistoimintaa.
Orgaanisena jalkaväen osana
tulenjohto sijoittui painopistealueen jääkärikomppanian alueelle.

Tiiviistä ryhmityksestä johtuen
jääkärikomppaniaa vahventamaan komennettu kranaatinheitinkomppania oli vain 1,5 km:n
päässä vastaanottopesäkkeestä.
Lisäksi tulenjohdolla oli käytettävissä kenttätykistörykmentin 122
patteristo ja alueelta siirtymässä
ollut kranaatinheitin joukkue.
Tulenjohtamisen lisäksi tulenjohtopäälliköt ja tulenjohtopartio kertasivat keskeisten viestivälineiden
toimintaa, tulikomentoviestitystä,
maalien määrittämistä sekä toimintaa vastaanottopesäkkeessä
myös vastahyökkäyksen aikana.
Tuliasemassa oli komentotelttaan
sijoitettuina krhK:n ja 122ktR:n
sekä krhJ: laskijat, jotka muuttivat tulikomennot ampuma-arvoiksi. Ampuma-arvot välitettiin
laskijoiden toimesta kevyen
kranaatinheittimen miehistölle,
joka suoritti tulitehtävät tulikomentojen mukaisesti. Yleisten ja
aselajikohtaisten asioiden harjoittelun lisäksi lauantaina seurattiin
sotilaspoliisien taistelunäytöstä ja

ase-esittelyä. Sissien tiedustelu- ja
häirintätoiminnan lisääntyminen illan pimetessä piti tuliaseman hereillä. Uhrattiinpa yön aikana yksi
epäsuorantulen edustaja vangiksi
huoltokeskuksen puolustustaistelussa.
Vihollishavaintojen lisääntyminen
sunnuntaiaamuna enteili kiirettä
Hälvälän harjoitusalueella. Kun
vastaanottopesäkkeen taistelu
käynnistyi, sanomalaitteet vinkuivat
viimeistä päivää ja niiden muistit
olivat pian plussilla. Neula lensi
tuliasemassa tulenjohdon komentojen täyttämiseksi. Tähtikirkkaan
yön jälkeen aamuauringon paistaessa käytiin yksi alueen monista
taisteluista. Torjuntasulutteeseen
ajaneiden hyökkäysvaunujen
laukaisemien miinojen ja torjuntamaaliin ammuttujen kranaattien
jyly täytti harjoitusalueen. Jossain
edessä jääkärikomppanian osat
taistelivat tunkeutuvaa vihollista
vastaan… Jos haluat olla osallisena ensivuonna, nähdään YTH07
harjoituksessa!

Paikallisosasto toimii
Päijät-Hämeen maanpuolustuspiirin alueella on useita, pääsääntöisesti
paikkakunnittain
olevia paikallisosastoja. Paikallisosastot voivat olla myös kahden
eri kunnan alueella toimivia, kuten Asikkalan ja Padasjoen paikallisosasto. Asikkalan ja Padasjoen paikallisosaston päällikkönä
toimii asikkalalainen Timo Pirttilä.
Hän on nimennyt oman johtoryhmän, joka kokoontuu vuorottain
Asikkalassa tai Padasjoella.
Johtoryhmään kuuluvat mm. molempien kuntien kunnanjohtajat,
palopäälliköt, SPR:n edustajat,
reserviläisyhdistysten ja -kerhojen edustajat ja poliisi.
Paikallisosasto omalta osaltaan
hahmottaa alueellaan tarvittavia

Suuntaaminen on tarkkuutta vaativaa työtä. Kuva H.Koskinen
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koulutustapahtumia ja edesauttaa
niiden toteutuksesta. Seuraavan
vuoden koulutustapahtumat tulee
päättää hyvissä ajoin. Ensi vuoden
koulutustapahtumat ovat jo oltava
tiedossa jo tämän vuoden toukokuussa. Näin saadaan tarvittavat
tukipyynnöt ilmoitettua mm. joukko-osastoihin, että hekin voivat
tehdä tulevan vuoden suunnitelmat
asianmukaisella tavalla.
Asikkalan-Padasjoen keväinen
harjoitus pidettiin toukokuussa
Tarjusjärven harjoitusalueella. Kurs-

sinjohtajana toimi Vilho Laakso.
Hän onkin esimerkillisellä tavalla kantanut koulutusvastuun
kantamisesta osastossamme.
Toukokuun kurssin aiheena oli
kevyt kranaatinheitin. Kurssille oli
saapunut paikalle kymmenkunta
reserviläistä harjoittelemaan
heittimen kasausta, suuntausta
ja ammuntaa. Paikalla olleilla ei
ollut sanottavammin aikaisempaa kokemusta ko. laitteesta,
joten kurssin anti oli hyvä ja
täydentävä. Harjoitus huipentui
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harjoituskranaattien ammuntaan,
joka osaltaan kruunasi koko tilanteen.
Vastaavanlaisten koulutustapahtumien järjestämien muidenkin paikallisosastojen toimesta
olisi suotavaa. Tapahtumat ovat
saman henkisen joukon tekemänä antoisaa ja kauniin sään
suosiessa myös mieliinpainuvia
harjoituksia.
HK

AESOR työllistää päijäthämäläisiä
reserviläisiä
Lahdessa järjestetään 24. –
27.8.2006 kansainvälinen AESORsotilasmoniottelu, johon odotetaan
n. 150 – 200 osanottajaa 10 – 15
maasta. Tarvittavien toimihenkilöiden määrä on 100 – 120 henkeä.
Tämä on suurin kilpailutapahtuma
reserviläispuolella tänä vuonna.
AESOR = Association Européenne des Sous-Officiers de Réserve
(Euroopan Reservin Aliupseerien
Kattojärjestö), jonka jäsen Suomessa on Reserviläisliitto ry.
Päävastuu kilpailuista on Reserviläisliitto ry:llä, kilpailujen toteutuksesta vastaa monivuotisella kansainvälisten sotilasmoniotteluiden
järjestämiskokemuksella Lahden
Reserviupseerikerho ry, yhteistyössä Päijät-Hämeen reserviläis- ja reserviupseerikerhojen sekä kiltojen
kanssa. Kilpailujen järjestelyjen
toteutus tapahtuu MPK ry:n kurssina, joten saamme myös kertauspäiviä. Ilman Hämeen Rykmentin
sekä Pääesikunnan suosiollista
suhtautumista emme kuitenkaan
voisi toteuttaa tätä projektia, joten
suuri kiitos jo tässä vaiheessa myös
heille.
Alustavasti on sovittu seuravista
vastuualueista ja työnjaosta:
Kilpailujen yleisjohto ja kutsuvieraat sekä yleinen tiedotus Olli
Nyberg

JÄRJESTELYTOIMISTO
Kilpailujen johtaja Atte Sarilo,
Kilpailujen 1. varajohtaja Juha
Tarnanen (paikallinen tiedotus /
julkisuus), Kilpailujen 2. varajohtaja Heimo Lahtinen (sairaanhoito / kuljetukset), Turvallisuuspäällikkö Ronny Renwall
Myös joukko muita vastuuhenkilöitä on jo nimetty, mutta
työtä riittää jokaiselle vapaaehtoiselle.
Kerhot kantavat vastuun kilpailun osalajien suorituspaikoista
sekä kilpailuosioiden toteutuksesta seuraavasti:
Uinti Lahden Reserviupseerikerho ry, Melonta Heinolan RUK
ja RES, Nato-esterata Orimattilan
RUK ja RES,Käsikranaatin heitto
Nastolan RUK ja RES, Ammunta
Lahden RES, Suunnistus Padasjoen, Asikkalan ja Sysmän RUK
ja RES, Maastojuoksu Lahden
Reserviupseerikerho ry
Kilpailuosioiden toteutuspäiviksi
sovittiin seuraavaa:
Torstai 24.08.
Kilpailijoiden harjoittelupäivä
Perjantai 25.08.
Suunnistus, käsikranaatin heitto, uinti, Nato-esterata
Lauantai 26.08.
Melonta, ammunta, maastojuoksu

Sunnuntai 27.08.
Kilpailijat lähtevät paluumatkalle
Ohjelma ja osa suorituspaikoista tulevat vielä tarkentumaan
kesäkuun alkupuolella, kunhan
viimeiset sitovat ilmoittautumiset
joukkueilta ja vahvistukset on
saatu.
Tervetuloa mukaan kertaamaan
taitojasi kielissä (virallinen kilpailukieli on englanti), järjestelyissä,
ajoneuvon kuljettajana, rastivalvojana, järjestysmiehenä, viestittäjänä, tulospalvelussa, huollossa tai
vaikkapa vain hyvässä seurassa
oppimassa uutta.
Tämä tapahtuma on tärkeä
koko Päijät-Hämeen ulospäin
näkyvälle kuvalle ajatellen myös
Suomen EU-puheenjohtajuutta
ja tulevaa Sibeliustalon kokousta,
siis annapa kuulua itsestäsi ja
ilmoittaudu mukaan tositoimiin
(tässä ei voi uusia suoritusta)
joko kerhosi puheenjohtajalle tai
sihteerille, joka toimittaa tiedot
järjestelytoimikunnalle tai suoraan
allekirjoittaneelle.
Atte Sarilo
0400 353 055
atte.sarilo@sarat.fi
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Lippujuhlan huomionosoitukset
Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto anovat vuosittain valtiollisia huomionosoituksia poikkeuksellisen ansioituneille jäsenilleen.
Valtaosa hakemuksista tehdään
yhdistysten ja piirien tekemien
esitysten pohjalta. Valtiolliset
huomionosoitukset myönnetään
nykyisin lippujuhlapäivänä.
Ritarikunnat myönsivät 4.6.
seuraavat valtiolliset huomionosoitukset:
Atte Sarilo, Lahti SVR R
Koskentola Aimo, Hollola SL R
Löffgren Pentti, Lahti SL Ar
Lisäksi Reserviupseeriliitto on
myöntänyt päijäthämäläisille seuraavat ansiomitalit:
Kultainen ansiomitali soljen kera:
maj Risto Vuorisalo Lahti
Kultainen ansiomitali: ylil Simo
Ajo Nastola , maj Pekka Mäkijärvi
Padasjoki, kapt Heimo Lahtinen
Orimattila, ltn Toivo Juntunen
Lahti, kapt Jaakko Pulkkinen
Lahti

Hämeen Rykmentin komentaja eversti Jari Anttalainen luovutti myönnettyjä
ansiomitaleja päijäthämäläisille maanpuolustajille. Etualalla Pekka Mäkijärvi Padasjoelta, jolle myönnettiin Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali. Kuva Hämeen Rykmentti.
Päijät-Hämeen lippujuhlapäivän
juhlatilaisuus pidettiin Hämeen
Rykmentissä jo 2.4. Palkittavat ja
ylennettävät oli kutsuttu upseeri-

kerholla järjestettyyn arvokkaaseen tilaisuuteen, jossa myönnetyt
mitalit luovutettiin.

Ylennykset reservissä
Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat reservin upseerit
04.06.2006

Juha Kaarle Lahti, Tennilä Pasi
Erland Lahti, Tommola Mikko Kai
Juhani Hollola

LÄÄKINTÄMAJURIKSI:
Huusari Hannu Matti Tapio Lahti

LUUTNANTIKSI:
Hakkarainen Simo Tuomas Sakari Hollola, Hannonen Timo
Antti Johannes Nastola, Heino
Toni Antero Lahti, Huttunen Jukka Pekka Lahti, Jalava Kimmo
Jeremias Heinola, Järvi Mikko
Kalevi Lahti, Kari Markus Tapani
Lahti, Kemppainen Kalle Antero
Lahti, Kolsi Mika Kristian Lahti,
Kukka Ari Timo Lahti, Lindberg
Timo Antti Kalevi Nastola, Ollikainen Kari Juhani Lahti, Pulkkanen
Arto Sakari Lahti, Sahamies
Juha Pertti Nastola, Sillanpää
Raimo Aatto Lahti, Tiits Urmas
Ilari Lahti

KAPTEENIKSI:
Maasilta Antti Ilmari Lahti, Makkonen Matti Tapio Hollola
YLILUUTNANTIKSI:
Brofeldt Veijo Veikko Tapani
Hämeenkoski, Erkamo Heikki
Petteri Nastola, Järvelä Jarmo
Uolevi Kärkölä, Muje Niilo Juha
Tapio Padasjoki, Nihtilä Mikko
Raimo Samuli Kärkölä, Nuoritalo
Juha Antero Kärkölä, Paavilainen
Heikki Juhani Hollola, Pöyhönen
Martti Ensio Hollola, Suominen
Panu Orval Nastola, Taskinen

Hämeen Sotilasläänin komentaja
on ylentänyt seuraavat reservin
aliupseeristoon ja miehistöön
kuuluvat 04.06.2006
SOTILASMESTARIKSI:
Luhtala Jarkko Sauli Juhani Asikkala, Parikka Rauno Risto Mattias Hämeenkoski,
VÄÄPELIKSI:
Hietanen Markku Juhani Lahti, Hynninen Asko Ilmari Lahti,
Mäkiranta Jyrki Kalevi Asikkala,
Mäyrä Janne Juhani Sysmä, Patrikka Niilo Pekka Lahti, Salminen
Olli Tapani Hartola, Siitari Jarkko
Tauno Tapio Lahti, Tähtinen Vesa
Juhani Padasjoki, Uutela Visa
Helmer Vihtori Sysmä, Voutilainen Tero Arhippa Lahti
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YLIKERSANTIKSI:
Aaltonen Lasse Tapio Lahti,
Helavirta Pasi Uolevi Kärkölä,
Huotari Tomi Petteri Orimattila,
Kaivola Timo Sakari Asikkala,
Kanerva Jani Marko Juhani Lahti,
Kiljunen Juha Teemu Lahti, Kirjonen Keijo Tapani Lahti, Korpunen
Jukka Kalervo Lahti, Kupari Mika
Sakari Hollola, Kähönen Vesa
Antero Heinola, Lantela Petri Juhani Heinola, Luokkanen Markku
Juhani Lahti, Makkula Markku
Tapio Lahti, Malminen Jarkko
Markus Hollola, Ollikainen Minna
Maarit Heinola, Peltola Jyrki Ilpo
Ensio Kärkölä, Pennanen Jarmo
Tapio Orimattila, Pyymäki Matti
Juhani Nastola, Roininen Timo
Petri Nastola, Ruuttula Kimmo
Tapio Asikkala, Saarinen Markku Eero Juhani Lahti, Tykkä Jari
Juhani Heinola, Väli-Torala Tapio
Markus Heinola, Syrjälä Riku
Mikko Sakari Lahti, Urpelainen
Veikko Ilmari Hollola
KERSANTIKSI:
Ala-Hemmilä Jouni Kalervo Asikkala, Heikkinen Juuso Matias
Nastola, Hiltunen Harry Sakari
Asikkala, Hämäläinen Ari Petteri
Lahti, Hännikäinen Petri Tuomo
Samuli Lahti, Ihalainen Heikki
Sakari Hollola, Ihantola Jorma
Lauri Uolevi Nastola, Jukkola
Juho Erkki Vilhelm Lahti, Juntto

Mika Kristian Nastola, Juvonen
Panu Eetu Ilari Lahti, Kirjavainen
Mikko Juhani Lahti, Kivinen Vesa
Olavi Padasjoki, Kulkas Antti
Eemeli Kärkölä, Kunnarus Jarkko Samuli Heinola, Laaksonen
Matti Sakari Lahti, Leskinen Arto
Johannes Hartola, Mäenpää Ville
Veikko Heinola, Mäki-Saari Harri
Jaakko Hollola, Nevalainen Mika
Markus Lahti, Nieminen Lari Tuomas Lahti, Nietula Tomi Johan
Aukusti Lahti, Ollikainen Kai Petri
Lahti, Penttilä Janne Mikael Lahti
Piiparinen Pauli Matti Olavi Lahti,
Pohjoisvirta Juha Tapani Lahti,
Pykälä Pete Joonas Lahti, Pyyhtiä Samuli Pentti Mikael Sysmä,
Rantanen Sami Kalervo Nastola,
Rasi Veli-Pekka Lahti, Riikonen
Markku Ensio Hollola, Rummukainen Vesa Matti Orimattila, Räisänen Olli Tapani Heinola, Räty
Jari Tapio Lahti, Sainio Ari Sakari
Asikkala, Selin Jari Petteri Lahti,
Suomela Jyrki Tapani Orimattila,
Taipalus Vesa Pekka Lahti, Tuominen Jani Olavi Lahti, Uotinen
Petri Armas Lahti, Vehko Tero Mikael Lahti, Viitanen Marko Tapani
Lahti, Virtanen Janne Tapio Hollola, Väänänen Tomi Petteri Lahti,
Kettunen Pekka Aslak Lahti
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Holopainen Heikki Olavi Lahti,
Huopainen Petri Antero Lahti,
Hyttinen Harri Ilmari Lahti, Hyyryläinen Marko Juhani Nastola,
Jaakkola Aapo Malakias Lahti,
Kallas Jan Kristian Lahti, Laaksonen Pekka Sakari Lahti, Lampinen Seppo Johannes Orimattila,
Lappalainen Vesa Pekka Lahti,
Laukkanen Esa Juhani Lahti, Leinonen Ari Olavi Heinola, Loponen Aki Kimmo Lahti, Luhtakoski
Timo Olavi Padasjoki, Mannukka
Ari Juhani Lahti, Mäkiranta Vesa
Olavi Heinola, Oksman Jukka
Tapani Heinola, Piironen Mika
Tapio Lahti, Räsänen Tero Tapio
Lahti, Siipola Marko Sakari Lahti,
Siljander Pekka Adolf Padasjoki,
Simola Niko-Petteri Lahti, Tontti
Petri Juhani Lahti, Typpö Kyösti
Tapani Artjärvi, Westerlund Jari
Seppo Juhani Lahti, Åstedt Timo
Petteri Hollola
KORPRAALIKSI:
Kinnanen Pekka Juhani Orimattila, Laaksonen Kimmo Johannes Lahti, Moilanen Markku
Uolevi Lahti, Ojala Mika Petteri
Lahti, Raivio Risto Juhani Lahti,
Ruonansuu Jorma Olavi Heinola,
Ryökäs Timo Aleksi Lahti

ALIKERSANTIKSI:
Autio Sami Markus Lahti, Halmesaari Tommi Kristian Lahti,

Talvisodan rauhanpäivää muisteltiin
perinteisesti 13.3.
Talvisodan päättymisestä oli
13.03 kulunut 66 vuotta. Tuona
päivänä Lahdessa Marskin aukiolla kokoontuivat jälleen suuri
joukko patriootteja ja Isänmaan
ystäviä seppeleen laskuun ja
katselmukseen.
Yksi uusi joukkokin oli paikalla
lippuineen. Se oli päijät-hämäläisten reserviupseerien joukkue, jolla
oli Suomen Reserviupseeriliiton

lippu sekä P-H Reserviupseeripiirin lippu ja jäsenyhdistysten
lippuja. Joukkuetta johti maj res
Risto Vuorisalo. Tämä joukko oli
paikalla, koska RUL viettää 75vuotisjuhlavuottaan ja juhlavuoden vietto käynnistyi näin PäijätHämeessä Talvisodan rauhan
muistopäivänä.
Oman leimansa monen mielestä
tilaisuuteen toi sotilas, jolle evl VK

Simola ilmoitti joukot. Hän oli kenrl
Sakari Annala, joka toimi HämRjP:n komentajana v. 1973-75. Hän
on siis ollut monen maakuntamme
reserviläisen komentajana varusmiesaikanaan. Annala muistutti
talvisodan kalliista hinnasta ja
uhreista puhuessaan joukoille.
Marssireitti kaupungin halki kohti
Ristinkirkkoa keräsi varsilleen
runsaasti yleisöä, kuten aina. Jal-
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kakäytävillä seisoi varmasti myös
paljon reserviupseereita, joita olisi
kaivattu pieneen marssiosastoomme. Torin varrella otti ohimarssin
vastaan kenrl Annala seurassaan
Mannerheim-ristin ritari, kapt res
Pentti Iisalo sekä kapt res Atte
Sarilo.
Ristinkirkon Sankarimuistomerkille järjestäydyttäessä marssilla
olleet veteraanit henkäisivät, että
marssivauhti oli ollut vähän liian
kova. Heillä olikin yllättävän suuri
edustus marssilla. Muistomerkillä
puhui kaupunginhallituksen puheenjohtaja, VTK Ulla Juurola.
Juhlassa kirkko oli lähes täynnä.
Tervehdyssanoissaan järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Atte
Sarilo muistutti erityisesti reserviupseereiden suuresta panoksesta Talvisodassa. Sotilaan sanan lausui ev Juha-Pekka Liikola,
joka totesi, että nykytutkimuksen
mukaan sota päättyi kannaltamme
viime hetkellä. Kaikki oli ollut pelissä ja reservit käytetty. Sosiaalineuvos Kari Vappulan juhlapuheessa

Kuva 13.3 tilaisuudesta vuorossa seppeleenlasku. Kuva Hämeen Rykmentti.
mm. siteerattiin mielenkiintoisella
tavalla sotilaiden kirjeitä kotiin ja
Mannerheimin päiväkäskyä. Lahden mieskuoro lauloi komeasti kolme teosta, Ahti Sonnisen kuorolle
säveltämän nimikkolaulun, sekä
Sibeliuksen teokset Isänmaalle
ja Finlandia-hymni.
Tunnelma oli tiheä. Sen paljasti

myös kirkkokansan nousu seisomaan loppuvirren 579 aikana.
Maanpuolustustahto elää ja voi
edelleen hyvin.
Juha Nuoritalo

Kaukopartiohiihto 25.2.2006
Yhdeksäs Utti - Pajulahti Kaukopartiohiihto järjestettiin 24.
- 26.2.2006. Hiihto on kaukopartiomiesten perinteitä vaaliva tapahtuma, jonka suojelijana toimii
vuosittain sodassa kaukopartiotehtävissä toiminut veteraani.
”Kaukopartiohiihto on pitkä siirtyminen suksilla. Tapahtuma on tutkimusmatka jokaisen osallistujan
omiin henkisiin resursseihin. Matkat ovat pitkät ja niihin käytetään
aikaa siten, että myös fyysinen
kunto tulee testattua”.
Nastolan Reserviläiset ja Reserviupseerit osallistuivat hiihtoon, sen sprintti osuuteen joka
on mitaltaan runsas 30 km ja osa
matkasta hiihdettiin pimeällä. Lähtö Kausalan ravilinnasta tapahtui
25.2 iltapäivällä klo 15.30 hyvän

Nastolan joukkue, kuvasta puuttuu
Pauli Salminen. Kuva: Pauli Salminen
sään vallitessa.
Matka eteni pitkin salpausselän
harjua valmiita kelkka ja latu-uria
joskus hiljaisia tieuran reunoja
hiihdellen. Matkalla pidimme
taukoja sopivin välein huolehtiaksemme energiavarojen ja neste

tasapainon säilymisestä. Varustuksena hiihtäjillä oli lumipuku,
pakkassaappaat, villamyssy sekä
tietysti sukset ja sauvat. Maaliin,
pajulahden urheiluopistolle saavuimme illalla noin klo 20.
Maalissa saimme kunniakirjan
sekä plaketin vitriiniin laitettavaksi.
Matkassa olivat seuraavat
hiihtäjät: Kersantti Asko Heinänen, Luutnantti Pauli Salminen,
Pioneeri Pekka Salminen, Yliluutnantti Pertti Ojala ja Korpraali
Pekka Ylöstalo.
Kiitokset kuuluvat myös Maanpuolustuskoulutukselle jonka
kurssina hiihto suoritettiin sekä
Hämeen - Rykmentille joka huolehti hiihtäjien varustamisesta.

Pekka Ylöstalo
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Terri-jotos kokosi
reserviläiset Sysmään
Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen talvijotos kisattiin
onnistuneesti Päijät-Hämeessä,
Sysmässä 17.-19.3. 2006. Nelihenkisin partioin käyty kilpailu
oli avoin kaikille, mutta pääosa
osallistujista oli aikaisemminkin
kilpailuja kiertäneitä aktiivisia
reserviläisiä. Kilpailuun osallistui
24 partioita eri puolilta Suomea,
kaukaisimmat partiot Imatralta ja
Kurikasta. Paikallista väriä toi Sysmän VPK:n partio, joka tosin joutui
osallistumaan kilpailun ulkopuolella. Tapahtuman järjestelyistä vastasivat Sysmän Reserviupseerit ry
ja Sysmän Reserviläiset ry. Vaihteleva ja raskas sää toi kilpailuun
oman lisänsä. Kilpailun johtajana
toimi kapt resHeikki Rekola ja ratamestarina kers res Mikko Sippola.
Kilpailun suojelijana toimi Hämeen
sotilasläänin komentaja eversti
Veli-Pekka Parkatti ja valvojana
Maanpuolustuskoulutus ry:n Päijät-Hämeen piiripäällikkö everstiluutnantti evp Hannu Tukia.

Satoja tunteja talkootyötä
Jotoksen järjestelyvastuuta
tarjottiin sysmäläisille vasta
marraskuun 2005 loppupuolella
alkuperäisen kisaorganisaation
vetäydyttyä hankkeesta. Tämän
kokoisia tapahtumia valmistellaan yleensä vuosi, pari, mutta
nyt aikataulu oli tiukka. Kilpailun
järjestäminen otettiin vastaan
suurena haasteena ja mielenkiintoisena kokemuksena. Nopeasta
aikataulusta huolimatta järjestelyt
sujuivat mallikkaasti. Kisaorganisaatio teki huolellista valmistelu- ja
järjestelytyötä. Vastuuta jaettiin ja
jokainen tiesi, mitä tehdä. Kaikkiaan järjestelyissä oli mukana kisapäivinä (pe-su) noin 70 henkeä.
Apuvoimia saatiin mm. Lahdesta,
Padasjoelta, Kärkölästä ja Asikkalasta. Vahvoina taustavaikuttajina

Tehtävä on saatu, nopea käskytys ja töihin.
olivat myös Sysmän kunta ja seurakunta sekä lukuisat paikalliset
yritykset, joiden taloudellinen tuki
oli merkittävä.

Vaihtelevaa keliä ja monipuolisia tehtäviä
Kilpailijoilla oli etukäteen mahdollisuus varata käyttöönsä
puolustusvoimien hiihtovälineet
ja pakkassaappaat. Tätä pidettiinkin hyvänä järjestelynä ja sitä
hyödynnettiin runsaasti. Sivakoita
kuitattiin yli 40 paria. Muuten partiot olivat omavaraisia ja kantoivat
kaiken tarvitsemansa varustuksen
yöpymisvälineistä ruokatarvikkeisiin mukanaan. Olipa joukossa
kaksi ahkioonkin luottavaa partiota. Yöpymispaikoilla oli kuivia
polttopuita, kuivakäymälät ja
vesihuolto.
Kisakeskuksena toimi Sysmän
paloasema, josta ensimmäinen
par tio star ttasi matkaan klo
18.00. Partiot lähtivät pimenevään metsään viiden minuutin
välein viimeisten häipyessä korven
kätköihin klo 20:n jälkeen. Perjantaina matka oli reilu kymmenen

kilometriä ja rastitehtävinä haavoittuneen evakuointi, ryhmityksen suojaaminen, panostaminen,
psv-tunnistus, valomerkit, etäisyyden arviointi valonvahvistimella ja
kevyen kertasingon käyttökuntoon
laitto ja tuliasemaan sijoittaminen.
Viimeinen rasti oli yöpyminen,
jonne viimeiset partiot saapuivat
yhden aikoihin yöllä.
Lauantai-aamuna ensimmäisen
partion lähtiessä liikkeelle klo 5.30
näytti vielä siltä, että on tulossa
kaunis pakkaspäivä ja hyvä hiihtokeli, mutta puolen päivän aikaan
taivas repesi ja ”jalkarättejä” alkoi
tulla, ensin lumena, sitten räntänä ja lopuksi myös vetenä. Sää
tekikin monille partioille tepposet,
kun varusteet kastuivat ja sukset
alkoivat muistuttaa enemmän
lumikenkiä kuin hiihtovälineitä.
Matkavauhti putosi ja alamäkikävely ei kaikkia naurattanut.
Lauantaina neljä partiota jättikin
leikin kesken.
Lauantaina rasteja oli 20 ja
kuljettava matka oli noin 28 kilometriä. Tehtävinä mm. apilas,
väijytys, ampumahaava, viesti, sotilasheraldiikka, aseiden kokoami-
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Kutsuvieraita maastossa

Olosuhteet olivat erittäin talviset, kuten talvijotokselle soippkin.
nen ja kivääriammunta. Kilpailijat
mainitsivat pitäneensä erityisesti
tästä ampumarastista, joka poikkesi edukseen tavanomaisesta
kouluammunnasta. Rastilla partio
jaettiin kahteen osaan, jokaiselle
jaettiin kaksi lipasta joissa kaksi
+ kolme patruunaa. Maalit olivat
kaatuvia, paikallaan olevia ja liikkuvia. Pisteitä tuli taulujen vaikeusasteen mukaan. Toinen partion
osa ei nähnyt kaikkia maaleja, joten tulta piti pystyä keskittämään
ja harkitsemaan mitä maaleja
ampui. Aseina olivat reserviläiskiväärit. Parhaiten toimivaksi rastiksi
nimettiin aseiden kokoaminen.
Ratamestarin mukaan tehtävissä olikin pyritty korostamaan
sotilaallisia taitoja ja toiminnallisuutta ja jättämään ”pikkunippelit” pois. Tätä pidettiin oikeaan
osuneena ratkaisuna. Miinuspuolena kilpailijat pitivät sitä, että
moottorikelkkareittejä ja valmiita
hiihtolatuja ei oltu merkitty karttaan. Näin niiden hyödyntäminen
jäi vähäiseksi. Raskaassa kelissä
reitin valinta noudattelikin tieuria,
märkä umpihanki ei houkutellut
ladun avaajia.
Toinen yöpymispaikka oli
Terrikorven jylhissä maisemissa,
jossa partiot viimein pääsivät
tulille kuivattelemaan likomärkiä
varusteitaan. Vaikka porukka tuli

yöpymispaikalle hikisenä jaosin
hyytyneenä, niin hurtti huumori ja
rehti reserviläishenki olivat tallella.
Lauantain jälkeen pistetilanne oli
äärimmäisen tiukka. Kärjessä oli
viisi partiota neljän pisteen sisällä. Seuraaviin olikin sitten eroa
runsaasti.
Sunnuntai alkoi lisärastien hakemisella. Partio sai jakaantua ja
rastit oli pisteytetty vaikeusasteen
mukaan ja myöhästymisestä seuraavalta rastilta sakotettiin. Osa
partioista haki rasteja niin innokkaasti, etteivät huomanneet harhautuneensa nauhoilla maastoon
merkityn pistooliammuntarastin
varoalueen sisään! Ammunta ei
ollut vielä alkanut ja niinpä kilpailun johtaja peruutti rastin ja siirsi
ammunnan toiselle hiekkakuopalle sunnuntain viimeiseksi rastiksi.
Näin varmistettiin, että kilpailun
yhdeksi pääteemaksi suunniteltu
ammunta toteutui aiotussa laajuudessa. Pistooliammunta suoritettiin 9 mm Glock -pistoolein.
Maalitaulut olivat eri etäisyyksillä
ja pisteytys taaskin vaikeusasteen
mukaan.
Pikataipaleen jälkeen partiot saapuivat viimein maaliin.
Raskaan kilpailun jälkeen ruoka
maistui ja saunan lauteilla oli
mukava muistella viikonlopun
kokemuksia.

Jotoksen tapahtumiin tutustui
lauantaina 18.3.kutsuvierasjoukko, jossa oli mukana jotoksen
suojelija Hämeen sotilasläänin
komentaja eversti Veli-Pekka
Parkatti, majuri Juha Lemminki
Hämeen Rykmentistä sekä sotilasalueen päällikkö majuri Alpo
Aronen. Mukana oli myös sysmäläisiä sotaveteraanien edustajia,
lehdistöä ja paikallisia vieraita.
Vierasjoukko kokoontui Sysmän
Paloaseman tiloihin, jossa kahvin
lomassa jotoksen johtaja Heikki
Rekola kertoi jotosjärjestelyistä,
kilpailun kulusta ja rastitehtävistä.
Tilannekatsauksen jälkeen vieraat
nousivat pikkubussiin ja siirtyivät
maastoon seuraamaan tapahtumien kulkua räntäsateessa.
Maastossa vieraat tutustuivat
mm. apilas- ja käsikranaatinheittorasteihin, kokeilipa joku itsekin
heittää kranaattia vihollisen
poteroa kuvaavaan laatikkoon
todeten osumisen yllättävän
hankalaksi. Putkimiinarastilla
nähtiin oikein mallisuoritusta miinan asennuksessa. Rastitoiminta
kiinnosti vieraita kovasti säästä
huolimatta. Päivän kohokohtana
seurattiin kivääriammuntarastin
tapahtumia useamman partion
suorituksen ajan. Ammuntapäällikkö ltn res Matti Rekola kertoi
vieraille ammunnan kulusta ennen ensimmäistä partiota veikaten päivän parhaaksi tulokseksi
45 ammuntapistettä, joka sitten
toteutuikin. Taisteluammunnan
tyyppinen tapahtuma oli myös
yleisölle mielenkiintoista seurata,
koska kaatuvat taulut paljastivat
katsojille heti ammunnan onnistumisen. Vierasjoukko tuntuikin
viihtyvän hyvin ampumapaikalla.
Tämän jälkeen oli vuorossa ruokailu, jonka jotoksen emäntä Sari
Lehtinen tarjoili oikein kakkukahvien kera. Hyvän ruoan ääressä
keskusteltiin vielä jonkin aikaa
jotoksen kulusta ja luonnollisesti
muistakin maanpuolustukseen
liittyvistä asioista. Kutsuvierasjoukko totesi järjestelyt hyvin onnistuneiksi ja lähti näkemäänsä ja
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kokemaansa tyytyväisenä kukin
taholleen. Ennen lähtöä luovutettiin jotoksen suojelijalle muistoksi
sysmäläisen sepän kapt res Jocke
Stjernvallin takoma puukko.

Maanpuolustushenki nousussa
Kaiken kaikkiaan jotoksen järjestäminen oli mielekästä puuhaa. Noin kymmenen hengen
ydinjoukko kantoi päävastuun

Tulokset
1. Tuli ja liike/Vantaan Reserviläiset, 2. Päättäväiset sissit/
Ylöjärven Reserviupseerit, 3.
YIT/ Helsinki, 4. Haminan Seudun Reserviläiset, 5. Tyrwää I/
Vammalan Reserviupseerikerho,
6. Näätä 1/ Jyllin Militia, 7. Teres/
Teekkarireserviläiset
Espoo,
8. ImRes/ Imatran Reserviläi-
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järjestelyistä. Heille tämä kolmekuukautinen ajanjakso oli
työntäyteistä ja kiireistä aikaa.
Vapaaehtoisten talkoolaisten suuri
määrä oli yksi osoitus pienen paikkakunnan vahvasta maanpuolustushengestä. Paikallisella tasolla
reserviupseerien ja reserviläisten
yhteistyö tiivistyi ja sai uudenlaisia
muotoja. Jotos oli monelle ensimmäinen kosketus tämänkaltaiseen
reserviläistoimintaan ja yöpymispaikan nuotiotulilla suunniteltiinkin

jo syysjotokselle osallistumista.
Talkooporukan ruokahuolto toimi
loistavasti emäntä Sari Lehtisen
johdolla. Toimitsijat marssivat vatsallaan ja hyvin marssivatkin!

set, 9. VORU:n veteraanit, 10.
Taistelutoverit, 11. Krouvinkiertäjät/ Kurikan Reserviupseerit,
12. Kapinapartio/ Mäntsälän
Reserviupseerit, 13. Oripään
Reserviläiset, 14. Savonlinnan
reservin insinöörit, 15. Tyrwää II/
Vammalan Reserviupseerikerho,
16. Kalterijääkärit/ Simpeleen
Reserviläiset, 17. O:lan Mäyrät/
Orimattilan Reserviläiset, 18.

JR58/ Kurikan Reserviläiset, 19.
Länsi-Vantaan Reserviupseerit,
20. Paju/ Orimattilan Reserviläiset (kesk.), 21. Järvenpään Reserviläiset (kesk.), 22. Peräkylän
Ponnistus/ Hki (kesk.), 23. Sysmän VPK (kesk.), 24. Asikkalan
Reserviläiset (kesk.)

Jotoksesta lisää: http://
www.risteli.net/terri/
Janne-Pekka Juutilainen
ylil res

Kymi 2006
Kymi 2006 oli 17. naisille tarkoitettu valtakunnallinen harjoitus
Pahkajärvellä 5.-7.5.2006. Naisten Valmiusliitto ry:n ja Maanpuolustuskoulutus ry:n yhdessä järjestämään koulutusviikonloppuun
osallistui yli 250 kurssilaista.
Pahkajärven ampumaleirialue oli
onnistunut valinta kurssipaikaksi.
Harjoitukseen kuului 8 eri kurssia, aisti-ilmavalvonnasta muonitukseen. Sää suosi leiriläisiä,
lämpöä riitti n. 20 astetta ja aurinko paistoi lähes pilvettömältä
taivaalta.
Minä osallistuin maastotaidot
osioon, pääsihteeri Lotta Mertsalmi suositteli sitä elämyksenä aloittelijalle. Oikeassa hän oli! Kurssi
sopi etenkin tällaiselle toistakymmentä vuotta sitten partiota käyneelle, mutta taitoja unohtaneelle
todella hyvin. Kurssille osallistui 35
ammateiltaan, iältään ja asuinpaikaltaan erilaista naista.

Aluksi saimme varusvarikolta
maastopuvut ja muut tarvikkeet
sekä ”sissimuonat”, teimmehän
ruoat itse trangialla metsässä
olevalla leirillämme. Vaatteiden
vaihdon jälkeen söimme ja valmistauduimme avajaistilaisuuteen.
Jokainen kurssi marssi omana
osastonaan sotilassoittokunnan
tahdittamana Autin aukiolle kuuntelemaan Naisten Valmiusliiton
puheenjohtajan maaherra Anneli
Tainan avajaispuhetta ja seuraamaan avajaisjuhlallisuuksia.
Tilaisuus oli vaikuttava; 250 naista maastopuvuissaan kunnioitti
lippua ja kuunteli keskittyneenä
avajaispuheet ja musisoinnit.
Marssitkin menivät ihan hyvin
ilman suurempia koulutuksia.
Avajaisten jälkeen lähdimme
bussikuljetuksella lähemmäs
leiripaikkaamme, lopun matkaa
kävelimme rinkat selässä.
Leiripaikkanamme oli upea Laa-

vuniemi keskellä ampuma-aluetta.
Meitä odotti telttapaikkojen etsintä
ja puolijoukkuetelttojen pystyttäminen. Sen jälkeen olikin edessä se
ikävin homma, eli riukujen väsäys
ja kuoppien kaivaminen.
Saatuamme leiriytymiseen liittyvät työt tehtyä, menimme koko
kurssiväki yhteisen iltanuotion
ääreen. Nuotiopaikka on niemen
keskellä niin että joka puolella
saattoi ihastella upeaa vesistönäkymää. Saimme kuulla tunnin
teholuennon erilaista retkeily
varusteista, joita on joka lähtöön
nykyisin. Omaa suosikkia ei voi
tietää ennen kuin on kokeillut
useampaa vaihtoehtoa. Illan
päätteeksi paistoimme makkaraa
ja tutustuimme toisiimme ennen
paluuta teltoille.
Yöllä huomasi olevansa keskellä
luontoa; majava läiskytteli hännällään, kaulushaikara ”puhalteli pulloon” ja pikkulinnut lauloivat. Ihmis-
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ten aiheuttamia ääniä ei kuulunut
mistään. Siinä mieli lepäsi ja ”akut
lataantuivat” kunnolla.
Lauantaiaamuna herätys oli jo
puoli seitsemältä. Keitimme telttaporukalla aamupuurot ja kahvit (leirielämän miinuspuolena
maito puuttui). Sitten jatkoimme
maastotaitojen opiskelua neljään
ryhmään jakautuneena.
Ryhmämme tutustui aluksi retkimuonaan. Millainen ruoka on
hyvää kuljettaa, säilyttää ja syödä
sekä kuinka paljon ruokaa varataan mukaan. Mitä ravintoarvoihin perustuvia asioita on otettava
huomioon vaellettaessa. Opimme
että kuivamuona on helpoin kuljettaa, pussikeittoihinkin saa
erilaisia makuja ottamalla vähän
valkosipulia, yrttejä tai mausteita
mukaan. Suklaa ja suolapähkinät
ovat hyviä pikaenergian antajia. Maitokahvista riippuvaisten
kannattaa ottaa mukaan kahden
desin hylamaitopurkki, säästyy
päänsäryltä.
Opiskelun jälkeen palasimme
käytäntöön eli ruokien valmistus
sekä syönti! Armeijan tarjoamat
purkkikeitotkin olivat herkullisen
makuisia mättäällä istuen ja maisemasta nauttien.
Martat toivat luonnonmuona
-näyttelyn leirillemme ja tutustuimme erilaisiin syötäviin kasveihin.
Kanin ruoka käy ihmisillekin!
Seuraava opintojen kohde oli toiminta maastossa hätätilanteessa,
majoitus ja ensiapu. Ensiavusta
opimme 4 K:n kohdan: kiristys,
koho, kahvi ja kylmä! Sadeviitasta saa hyvän laavun puiden väliin
kiinnittämällä ja tärkein asia hätätilanteessa on rauhoittuminen eli
istu aloillesi ja keitä kahvit!
Ennen suunnistamaan lähtöä
pääsimme nauttimaan aidosta
”sotkuauton” vierailusta kahveineen ja munkkeineen. Oli ihanaa
saada lämpöisiä munkkeja ja kunnon kahvia metsään tuotuna.
Kahvin virkistäminä ryhmämme
lähti suunnistamaan kartan ja
kompassin kera. Opettajamme
oli loistava, minäkin opin kuinka
kompassia käytetään ja löysimme
parini Tuulin kanssa kaikki rastit il-
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Harjoituksessa päästiin kertaamaan myös aina tärkeitä maastotaitoja.
man harhailuja. Huomasimme että
suunnistushan on kivaa! Retkeltä
palattuamme oli taas ruoka-aika ja
trangioiden viritys edessä.
Koko harjoitusväen yhteinen
iltaohjelma oli lauantai-iltana.
Joka kurssi oli miettinyt ohjelmaa
muiden iloksi ja hauskaa riitti.
Maastokurssilaiset joutuivat poistumaan kesken, meitä odotti Vekaranjärven varuskunnan iso sauna!
Peseytyminen tuli metsässä rämpimisen jälkeen tarpeeseen. Saunan ja uimisen jälkeen lähdimme
takaisin teltoille ja nukkumaan.
Sinä yönä kuului luonnon äänien
lisäksi muutakin meteliä, reserviläisillä oli ampumaharjoitukset
vähän matkan päässä.
Sunnuntaina oli herätys totuttuun tapaan puoli seitsemältä,
aamiaisen tekokin sujui jo rutiinilla.
Aamupäivän aikana saimme vielä
varustetietoutta vaelluskengistä ja
puvuista. Kukaan ryhmästä ei ollut
vielä löytänyt toimivaa ”jokasään
asua”. Ryhmämme kouluttajatkin
olivat palanneet erilliseen sadepukuun.
Varusteiden lisäksi kertasimme
jokamiehen oikeudet ja ympäristönsuojelua. Jokainen luontoon
menijä huolehtii roskistaan ja
niiden takaisin tuomisesta; mitä

metsään kantaa, tuo myös pois!
Jokamiehen oikeudet eivät päde
muualla kuin Suomessa, se oli
monelle uusi tieto. Leiriytyminen
muualla maailmassa vaatii yleensä maanomistajan luvan.
Opetuksen jälkeen purimme
teltat ja siivosimme leirialueen.
Kun paikat olivat kunnossa,
lähdimme kohti kuljetusta ja pääleiriä. Söimme muonituskurssin
tekemän kenttälounaan, minkä
jälkeen marssimme kohti päättäjäisiä yhdessä muiden kurssien
kanssa.
Kurssista jäi kipinä luonnossa
liikkumiseen ja into osallistua
seuraavillekin kursseille. Meillä
oli todella hauskaa ja nauru raikui ympäri metsikköä. Kiitokseni
järjestäjille ja kouluttajille monipuolisesta ja hyvästä kokemuksesta! Ensi vuonna tavataan,
toivottavasti.
Terveisin
Kristiina Mattila
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Mieliäissuon ympärikierto
Eräänä arki-iltana marraskuussa
Orimattilan reserviläiset suorittivat lähialueella olevan Mieliäissuon ympärikierron. Kokoonnuimme klo.19 aikaan Kuivannolle johtavan tien varressa olevalle
hiekkamontulle. Siinä kävimme
suusanallisesti läpi iltalenkin,
katselimme kartasta maastomerkkejä ja mietimme, onko
mahdollisesti suolla vielä avonaisia vesipaikkoja, missä voisi jalat
kastua. Se ei olisi toivottavaa,
sillä pakkasta oli ilmassa useita
asteita. Kastuminen tietäisi kylmää “kyytiä”. Ei muuta kuin reput
selkään ja menoksi. Tasainen
rahina lähti saappaiden pohjista,
kun pieni kolmen reserviläisen
ryhmä suuntasi matkansa kohti
suon laitaa.
Kuun valosta ei ollut tietoakaan vaan piti laittaa otsalamput
päälle, jotta olisi nähnyt jotakin,
mitä edessä on, kaatuneita puita, monttuja ja ojia. Edellisellä
kerralla, kun reserviläisryhmä oli
samaisella suolla tarpomassa,
oli mitä komein kuutamo. Ensimmäisen puolen tunnin aikana

”Iltojemme
ratoksi”
”Iltojemme ratoksi” Orimattilassa
reserviläiset tempaosivat jälleen
ja kävivät pesemässä Ajanrailo
patsaan ja siivosivat sen ympäristön. Tältä paikalta lähtivät Orimattilalaiset talvi ja jatkosotaan
Jymylinnan rinteestä kohti tuntematonta, jotkut eivät koskaan
palanneet. Aijanrailo pystytettiin
17.06.1972.
Juhani Vilo
Heikki Pajuvesa ja Arto Tapiomaa
puhdistustöissä.

jouduimme jo muuttamaan reitin
kulkua, kun avonaisia vesipasseja
oli tämän tästäkin ja saappaiden
varren pituus ei meinannut riittää
ollenkaan. Eteneminen oli hidasta,
mutta matka jatkui kuitenkin, tosin
lähempänä metsän reunaa, mitä
olimme suunnitelleet.
Lyhyitä hengähdystaukoja pidimme puolen tunnin välein samalla
pitäen huolta nestetasapainosta.
Kun matka oli puolivälissä, heitimme reput selästä, kaivoimme
ennakkoon valmiiksi tehdyn puupaketin esiin. Puut ja sytykkeet
mättäälle ja tulta sytykkeisiin
sitten nakit tikun nenään ja mehupullosta lyhyt siemaus nestettä.
Tuli lämmitti mukavasti käsiä ja
heijasti maastoon kauniin valon.
Lämpimät nakit maistuivat tosi
hyviltä. Harmi, että ei ollut kellään
hapanleipäeväitä mukana, nekin
olisivat maistuneet maastossa
hyviltä. Viimeksi oli, mutta nyt ei.
Nopeasti se puolituntinen meni.
Aluspaita oli hivenen kostunut tulille tullessa, nyt meinasi kylmän
väreet yllättää. Tulet sammuksiin, roinat pussiin ja mukaan

sekä reput selkään ja liikkeelle.
Jalat tuntuivat keveiltä matkaa
taitettaessa. Loppuosa reitistä
oli helpompaa maastollisesti
liikkua. Puheen sorina kävi koko
reissun ajan. Kuulinpa muutaman
uuden vitsinkin, mutta en muista
niitä enää. Saavuttuamme omille
autoille ilta myöhällä yhdentoista
aikaan, päätimme Mieliäissuon
ympärikierron toteuttaa uudestaan
ensi syksynäkin.
Heikki Pajuvesa

Upseeri
ja
herrasmies
Heikki Rekola

50 v
Ilveksen toimitus
onnittelee lämpimästi merkkipäivän johdosta!
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SOTIEMME VETERAANIT
– RESERVILÄISPILKKI
ponentti Ky:n lahjoittaman kiertopalkinnon.
Perinteinen sotiemme veteraanit
– reserviläisten pilkkikilpailut pidettiin 26.3. Kausassa reserviläisten majan lähivesillä. Kilpailuun
oli tullut n. 50 pilkkijää ja kaloja
sai 37. Marja ja Seppo Sormusen
lahjoittaman kiertopalkinnon sai
vuodeksi haltuunsa reserviläiset
(tulos sotiemme veteraanit 3150
g ja reserviläiset 4200 g). Samalla pidettiin seuraottelu Iitin reserviläiset ja Heinolan reserviläiset.
Heinola voitti tuloksella 4200 g
Iitin tuloksen ollessa 2700 g ja
Heinola sai haltuunsa Teräskom-

Tulokset: Naisten sarja: 1. Marja
Sormunen 1200 g, 2. Hilkka Alén
800 g, 3. Eeva Mäntynen 600 g ja
Sirkka Lokko 600 g, 5. Eila Iiskola
500 g, 6. Sirkka Toivanen 400 g, 7.
Anja Valve 350 g, 8. Annikki Puistola 300 g, 9. Mirja Ellonen 200 g,
10. Terttu Pekkola 100 g.

7. Veikko Kivilahti 1100 g ja Matti
Kuparinen 1100 g, 9. Seppo Sormunen 1000 g, 10. Hannu Lokko
850 g, 11. Rauno Riihijärvi 800 g,
12. Niilo Salo 650 g ja Yrjö Koho
650 g, 14. Leo Rauhala 600 g, 15.
Uuno Suominen 500 g, 16. Pentti
Kuortti 450 g, 17. Kari Kauppinen
400 g, Pentti Lemmetyinen 400 g,
Arvo Hämäläinen 400 g, Raimo
Miettinen 400 g ja Kauko Ladau
400 g; 22. Tauno Alen 300 g,
23. Esa Salonen 250 g, 24. Eino
Hyväri 200 g, 25. Seppo Tumanto
150 g, 26. Kari Henttonen 100 g,
27. Veikko Siponen 50 g ja Eero
Taimisto 50 g.

Miesten sarja: 1. Simo Pesonen
1400 g, Esko Nenonen 1400 g
ja Markku Salo 1400 g, 4. Eino
Laitinen 1350 g, 5. Aulis Pekkola
1150 g ja Eerikki Piiroinen 1150 g,

Minna
Ollikainen
Heinolan Reserviläiset ry:n
sihteeri

Pistooli- ja kivääripäivä Orimattilassa
Päijät-Hämeen Reserviläispiirin pistooli- ja kivääripäivän ammunnat Orimattilassa 17.6.2006
A=Asikkala, O=Orimattila, S=Päijät-Hämeen Sinibaretit.

Isopistooli 30 +30 ls

Tulokset

Sarja Y: 1. Erkki Loponen O 267 + 263= 530
Y50:
1. Keijo Vilander O 268 + 256= 524
Y60:
1. Kaj Ahlers O 272 + 242 = 524

Pienoispistooli 30 + 30 ls

Pienoiskivääri 60 ls makuu

Sarja Y: 1.Erkki Loponen O 250+266 = 516
3. Arto Tapiomaa O 247+248 = 495
Y50:
1. Keijo Vilander O 262+260 = 522
Y60.
1. Kaj Ahlers O 272+255 = 527
2. Seppo Koskinen A 260+263 = 523
3. Olavi Tammi O 175+150 = 325
Y70:
1. Erkki Lario O 262+254 = 438

Sarja Y: 1. Jorma Pitkänen S 569
2. Vesa Varjola O 518
Y50
1. Heikki Pajuvesa O 544
2. Reijo Toivanen O 535

Pika-ammunta 60 ls

Pienoiskivääri 3 x 20 ls asento

Sarja Y: 1. Erkki Loponen O 161+166+143 = 470
3. Arto Tapiomaa O 185+162+160 = 507
Y50:
1. Keijo Vilander O 178+180+173 = 531
Y60:
1. Kaj Ahlers O 167+153+147 = 467
2. Olavi Tammi O 138+124+96 = 358
Y70:
1. Erkki Lario O 160+166+139 = 465

Sarja Y 1. Vesa Varjola O 172+114+125 = 411

Y60

Y50

1. Tauno Backman O 518
2. Antero Simola S 494

1. Reijo Toivanen O 174+146+132 = 452
2. Heikki Pajuvesa O 188+113+145 = 442
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ResUl:n Ilma-aseiden
ampumamestaruuskilpailut
Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuksista kilpailtiin 11 .-1
2.03 Orimattilassa. Järjestäjinä
toimineet paikalliset reserviläiset olivat onnistuneet luomaan
Urheilutalolle erinomaiset kilpailuolosuhteet, jotka miellyttivät
ampujia, jonka myös kilpailujen
korkea tulostaso osoittaa. Kilpailupäivien aikana saavutettiin kolme uutta Reserviläisurheiluliiton
ennätystä ja lisäksi yhtä sivuttiin.
Henkilökohtaisissa kilpailuissa
Päijät-Hämeen Sakari Paasonen
ampui ilmapistoolin H70-sarjassa
komeat 380. joka ylittää entisen liiton ennätyksen peräti 15 pisteellä.
Naisten ilmapistoolissa VarsinaisSuomen Karoliina Keskitalo sivusi
ennätystä 377, jolla hän jo kerran
aikaisemminkin on voittanut liiton

Palkittujen joukossa Sakari Paasonen.
mestaruuden. Kaksi uutta ennätystä ammuttiin joukkuekilpailuissa.
Päijät-Hämeen joukkue Sakari
Paasonen, Jor ma Lehtinen,
Martti Tähkänen ja Matti Selonen
voittivat ilmapistoolin H50-joukkukilpailun tuloksella 1509, joka on
23 pistettä parempi kuin entinen
Pirkanmaan v. 2003 Muuramessa
ampuma vanha ennätys Kolmannesta ennätyksestä vastasi Varsinais-Suomi ilmakiväärin yleisen
sarjan joukkuekilpailussa. Joukkueessa ampuivat Juho Jussila,
Helena Juppala, Taneli Leppänen
ja Jukka Paukku. He saivat kasaan

Tilannekuvaa ampumapaikalta.
1567 pistettä ja näin kaksi vuotta
vanha Etelä-Hämeen ennätys
parani 8 pisteellä.
Pisteen päähän ennätyksestä
jäivät ilmakiväärillä Juho Jussila,
Pekka Valtonen ja Antti Tyrväinen
sekä Antti Pesonen pistoolilla.
Naiset kilpailivat tasaväkisesti
miesten kanssa mistä on osoituksena Helena Juppalan ja Karoliina
Keskitalon kakkossijat yleisissä
sarjoissa.
Aikaisemmin mainittujen lisäksi
päijäthämäläisistä Eero Lehtinen
voitti H60-sarjan ja Päivi Könönen
sijoittui kolmanneksi naisten ilmapistoolissa. H50-sarjan ilmakiväärissä Jarmo Järvelä oli toinen.
Kilpailuihin ilmoittautui n.250
ampujaa ja suorituksia kirjattiin
232, joka on lähes sata enemmän
kuin edellisenä vuonna. Eniten
kilpailijoita, 47, osallistui ilmapistoolin H50-sarjaan. Kilpailujen järjestelyt aloitettiin yli vuosi sitten ja
niihin osallistui yli 30 reserviläistä,
jotka onnistuivatkin tehtävässään
erinomaisesti. Kilpailujen suojelijana oli Hämeen Rykmentin ko-

Eversti Jari Anttalainen.

mentaja, eversti Jari Anttalainen
ja kilpailujen johtajana toimi Kari
Komi apunaan Keijo Vilander.
Kari Komi
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Kenttäkelpoisuustapahtumat 2006
Tänä vuonna on päätetty panostaa liikuntaan niin Reserviupseeri- kuin Reserviläisliitonkin ja
MPK:n puolesta. Niinpä olemme
päättäneet yhdistää voimamme ja
järjestää yhdessä hyviä liikuntatapahtumia. Nämä ns. kenttäkelpoisuus testit eivät ole kilpailuja vaan
niillä on takoitus mitata kuntamme.
Suoritusten eri osioista saa pisteitä, missä huomioidaan myös
suorittajan ikä eli iäkkäämmän ei
tarvitse painia nuorten sarjassa.
Kenttäkelpoisuustapahtuman
lajit ovat:

KUNTOTESTI
Kestävyystesti (12 min Cooper tai
polkupyöräergometri).
Lihaskuntotesti, jossa testataan
- etunojapunnerrus (krt/60 s)
- istumaan nousu (krt/60 s)
- molemman käden puristusvoima (kg)
- toistokyykistys (krt/60 s)

SUUNNISTUS
5 km:n helppo suunnistusrata.
Karttana 1:5000 - 1:25 000, aikaa
1.5 h päivällä / 2 h pimeällä.

MARSSI
Joko 25 km jalkamarssi, 30 km
hiihtomarssi tai 80 polkupyörämarssi. Varustuksena kevyt sotilasvarustus, aikaa 6 h.
Alueellamme pidetään seuraavat tapahtumat. Jos ja kun lisää
tapahtumia tulle laitetaan nekin
esille piirimme nettisivuille http:
//www.asapen.net/respiiri/
- Suunnistus marssi 25 km Hälvälä Tauluvarasto klo 9.00 3.6.
ja 12.8.
- Juoksu 10km / 90min Radiomäen pururata klo 9.00
10.6.
ja 9.7.

- Ammunta 6.5. ja 4.6. kellonaika
on vielä avoin
- Lihaskuntotesti : Hämeen Rykmentti Hennala 16.-17.6 alk klo
9.00 ( + esitemä jalkojen teippauksesta )
- Jalkamarssi : 25km, 1.7. alk klo
8.00 Hämeen Rykmentti Hennala
- Polkupyörämarssi : 40km ,12.8.
alk klo 9.00 Hämeen Rykmentti
Hennala
Voitte olla yhteydessä suoraan
varsinaisiin MPK:n kuntovastaaviin
Vesa Pyykkö Nuolikatu 2 B 11
15100 Lahti 040-8417235
Tommi Tirkkonen 0442814438
t.tirkkonen@phnet.fi

AMMUNTA
Rynnäkkökivääriammunnat
Rk n:o 2
- ampumaetäisyys 150 m
- ampumataulu 03
- laukausten määrä (5)+10=15 ls
Rk n:o 7 (ResUL:n RA7)
- ampumaetäisyys 150 m
- ampumataulu 03
- laukausten määrä (3)+6+6+6=21
ls

RTV900 –lava-ajoneuvo
S!
UU
T
UU

Sotilaspistooliammunnat
Pist n:o 2
- ampumaetäisyys 25 m
- ampumataulu 04
- laukausten määrä (5)+2x10=25
ls
Pist n:o 7
- ampumaetäisyys 25 m
- ampumataulu 04
- laukausten määrä 2x (2+2+2+
2+2) =20 ls

• 16,1 Kw (22 Hv) Kubota dieselmoottori
• Kubota HTV –hydrostaattivaihteisto
• 4-veto voimansiirto
• 40 km/h siirtonopeus
• rekisteröitävissä traktoriksi

Myynti:

Konekesko Oy /Tuomo Pullinen puh. 03 781 8410
Heloittajankatu 6, 15520 LAHTI

Vesa Pyykkö

Päijät-Hämeen

ILVES

Sotilassuunnistuskurssi
Olitko ”hukassa” viime vuonna
suunnistuskurssilla?
Haluatko
testata taitosi niin aluetuntemuksen kuin kartankäyttötaitojen
osalta?
Sotilassuunnistuskurssilla
keskitytään aluetuntemuksen
parantamiseen Päijät-Hämeen
alueella. Kesäisessä luonnossa
liikkumien on myös helppo tapa
kerrata kartanlukutaitoja ja kompassinkäyttöä.
Kurssin vapaaehtoisessa aloitustapaamisessa 17.5. kerrattiin
kartan ja kompassin käyttöä,
paikanmääritystä, karttakoordinaatistoja sekä tulevan kesän
suunnistusalueita. Maakunnan
alueelle on eri kuntiin esim. Lahti, Orimattila, Kärkölä, Heinola,
Asikkala ja Nastola sijoitettu viiden rastin kuntakohtaisia ratoja.

Kurssilainen voi mielenkiintonsa
mukaan kiertää vain oman kuntansa rastit, vaikka ei kurssia muuten
suorittaisikaan. Kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen kurssilaisen
tulee kerätä eritasoisia rasteja eri
kuntien alueilta.
Rastit on luokiteltu asteikolla
1-5 vaativuuden mukaan. Lähtö-
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tasona kurssille osallistujalla olisi
hyvä olla tyydyttävä suunnistustaito, mikä ei kuitenkaan vaadi harrastuneisuutta. Rastien etsiminen
pareittain on myös mahdollista,
vaikka tulokset ovatkin henkilökohtaiset. Tulosten seuraaminen
lähes reaaliajassa onnistuu kurssin sivuilta www.mpkry.fi. Aikaa
rastien etsimiselle on heinäkuun
alusta syys-lokakuulle säistä hieman riippuen.
Viime vuoteen verrattuna rasteja
on laajemmalla alueella maakunnassa ja kompassilla on enemmän
käyttöä kuin aikaisemmin. Rastien
etsiminen onnistuu myös GPS-laitteiden avulla. Rastien joukkoon on
piilotettu hieman erikoisempiakin
kohteita esim. vesirasti. Lisätietoja saat sotilassuunnistuskurssin
sivuilta www.mpkry.fi. Rastit aukeavat etsijöille 1.7.
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Reserviläisliiton kymmenes huipputapahtuma 22.-24.9. Tammisaaressa

HANKONIEMEN SOTAHISTORIA TUTUKSI
Reserviläisliiton huipputapahtuma on viime vuosina rakentunut
sotahistorian ympärille. Syyskuussa ovat vuorossa Hankoniemen taistelut 1918 ja 1941.
Tilaisuuteen järjestetään linja-autokuljetuksia eri puolilta Suomea.
Reserviläisliiton huipputapahtuma juontaa juurensa vuodelta
1997, jolloin järjestettiin liiton
historian ensimmäinen erityisesti
naisille tarkoitettu tilaisuus. Naisten seminaari muuttui pian liiton
huipputapahtumaksi. Lempinimen ”huippis” saanut tapahtuma
suunnattiin 2000-luvun alussa
koko jäsenistölle. Samalla sen
tavoitteeksi määriteltiin maamme
sotahistoriaan tutustuminen.
Uusi linjaus nosti osallistujamääriä selvästi. Viime vuosien on
tutustuttu mm. Pohjois-Karjalan
sekä pääkaupunkiseudun sotahistoriaan. Liitto on järjestänyt
osallistujille linja-autokuljetuksia
eri puolilta Suomea. Osallistumismaksut on saatu pidettyä alhaisina, koska osa kustannuksista on
katettu liiton talousarviosta.
Kaikkien aikojen kymmenes
huipputapahtuma järjestetään
22.-24.9. Tutustumiskohteena on
Hankoniemi ja sen rooli maamme sotahistoriassa. Ohjelmassa
on taistelupaikkoja ja tapahtumia
Hankoniemellä sekä vuonna 1918
että vuosina 1940-1941. Kohteita
kierretään alueen sotahistorian
tuntevien oppaiden johdolla.
Huipputapahtuma tukeutuu Tammisaaren varuskuntaan, jossa toi-

Kuva: Uudenmaan Prikaati
mii maamme ainoa ruotsinkielinen
joukko-osasto. Varuskunnassa
järjestään sekä majoitus että valtaosa ruokailuista. Ohjelmassa on
myös prikaatiin tutustuminen.
Liiton vuosittaisessa huipputapahtumassa on aina tutustuttu
myös kohdealueen maanpuolustusjärjestelyihin. Niin myös tällä
kertaa. Luvassa on mm. ajelua
Jur mo-luokan veneillä sekä
tietoa rannikkopuolustuksen perusteista.
Vaivattomimmin Tammisaareen
pääsee liiton järjestämillä yhteiskuljetuksilla. Nyt ohjelmassa on
kaksi linja-autokuljetusta, joiden
lähtöpaikat ovat Vaasa ja Juuka.
Yhteiskuljetusta käyttäviltä osal-

listumismaksu on 40 euroa kun
itse paikalle saapuvat maksavat
kympin vähemmän.
Tammisaaren huipputapahtuma
tarjoaa RES:n ja RUL:n jäsenille
ainutkertaisen ja samalla vaivattoman mahdollisuuden tutustua
maamme ehkä vähiten tunnettuun sotahistorian osa-alueeseen.
Asiasta kiinnostuneiden kannattaa
ehdottomasti hyödyntää se.

Tammisaaressa tavataan.
Olli Nyberg
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Reserviupseeriliiton syksyn tapahtumakalenteri
03.07.-09.07.
04.07.-08.07.
04.08.
05.08.
12.08.-13.08.
19.08.-20.08.
28.08.-03.09.
30.08.-31.08.
31.08.
09.09.
15.09.-17.09.
05.10.
09.10.-15.10.
28.10.
09.11.
25.11.
11.12.-17.12.
14.12.

Sovelletun Reserviläisammunnan SM-kilpailut,
Syndalen
CIOR:n kesäkongressi ja sotilasmoniottelu sekä
nuorten upseerien YROW, Rooma, Italia
RUL:n ja RES:n Golfmestaruuskilpailut, Karelia Golf,
Kontiolahti
RUL 75 -vuotisjuhla, Hamina
Jukajärven Jotos, Ruokolahti / Imatra
RUL:n ampumamestaruuskilpailut, Halikko
Kiertokirje 5 / 2006 postitetaan
Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät
Reserviläinen 5 / 2006 ilmestyy
Liittohallituksen kokous 3 / 2006
ResUL:n syysjotos, Hämeenkyrö
Reserviläinen 6 / 2006 ilmestyy
Kiertokirje 6 / 2006 postitetaan
Liittohallituksen kokous 4 / 2006
Reserviläinen 7 / 2006 ilmestyy
Liittovaltuuston syyskokous, Helsinki
Kiertokirje 7 / 2006 postitetaan
Reserviläinen 8 / 2006 ilmestyy

Reserviläisliiton syksyn tapahtumakalenteri
19.-20.8.
23.-24.8.
25. - 27.8.
31.8.
2.9.
15.-17.9.
16.-17.9.
23.-24.9.
21.10.
28.10
18.-19.11.
18.11.
14.12.
31.12.

Jalasjärvi
Lahti
Koko maa
Koko maa
Hämeenkyrö
Säkylä
Tammisaari
Vantaa
Koko maa
Mikkeli
Mikkeli
Koko maa
Koko maa

Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut
Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät
Kansainvälinen sotilasmoniottelu (AESOR)
Veteraanikeräys 2006 päättyy
RES-perheliikuntapäivä
Syysjotos
Liittohallituksen seminaarikokous
RES-huipputapahtuma
Liittohallituksen kokous
Reserviläisliiton valtakunnallinen tiedotuspäivä
Reserviläisliiton syyskokoustapahtuma
Liittohallituksen järjestäytymiskokous
Joulutulet
Prosenttiammunta päättyy

Piirin syksyn tapahtumakalenteri
Ajankohtaiset tapahtumatiedot piirin kotisivuilta
www.asapen.net/respiiri
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Luotettava Autotalo Laakkonen

Volkswagen
New Beetle
mallisto alk. 33.330,-

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

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

