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Päijät-Hämeen Reserviupseerit ja Reserviläiset
Ajan kuluessa ja arvojen muuttuessa 
on hyvä muistaa, että kaikki vanha ei 
ole antiikkia vaikka se ehkä siltä tun-
tuukin ja näyttää kun katselee asiaa 
lyhyellä tähtäimellä.  Olemme kaikki 
erilaisia niin persoonaltamme kuin 
muiltakin ominaisuuksiltamme. Se 
tuo rikkautta elämäämme ja sitä vie-
hätystä jota monimuotoinen yhdes-
säolomme kaipaa. Ajattelemaan silti 
laittaa kun istahtaa katsomaan YLE 
TV1 iltauutisia jossa aivan muunlai-
sen uutisoinnin yhteydessä meitä 
reserviläisiä sanotaan ”ramboilijoik-
si”, mahtoikohan toimittaja olla edes 
itsekään selvillä mitä suustaan laski. 
Ainakaan ei tiennyt  reserviläisyyden 
perimmäistarkoituksesta mitään. 

Mielipidetiedustelua Lahden Mes-
suilla 1981:  Vastaukset puhuvat puo-
lestaan vielä tänäkin päivänä. Kysy-
myksiä esitettiin kaikkiaan kaksikym-
mentäviisi. Eniten toiminnassamme 
haluttiin ampumaurheilu ja eräretkei-
lyä. Seuraavalle sijat ylsi johtamistai-
don kehittäminen, maakunnan tunte-
mus, turvallisuuspolitiikka, koulutusti-
laisuudet ja  esitelmä. Saunaillat olivat 
vastaseuraavilla sijoilla toimitsija teh-
tävien  kanssa.  Katseltaessa tämän 
päivän vastaavia kyselyjä niin voi 
vain todeta, että samat asiat kiinnos-
tavat edelleen voimistuvassa määrin. 
Nuorisomme kiinnostus muuhunkin 
kuin virtuaalimaailmaan on kasvussa 
ja ohjaamista, opettamista tarvitaan. 
Siinä tehtävässä kaivataan erilaisia 
henkilöitä siis juuri meitä. Uusi lain-
säädäntöön vapaaehtoisesta maan-
puolustustyöstä on muuttamassa toi-
mintaamme. Kaikki tuo tulee vaikut-
tamaan toimintaamme ja edesauttaa 
yhteisen harrastuksemme eteenpäin 
viemisessä. Tällä hetkellä tuo näkyy 
parhaiten reserviläisten ja MPK:n hy-

vänä yhteistyönä Päijät-Hämeessä 
yhdessä puolustusvoimien ja ennen 
kaikkea Hämeen Rykmentin kanssa. 
Kukin taho tekee omaa tärkeää työ-
tään ja tukeutuu toisiinsa yhteistyön 
merkeissä huomioiden veteraani su-
kupolvemme saavutukset ja tämän 
päivän tarpeet. 

Piirimme alueella tapahtuu kaiken 
aikaa monenlaista toimintaa, siksi 
tehtäviä pyritään jakamaan niin, että 
yhdelle henkilölle ei tule liikaa tehtä-
viä. Tässä asiassa on päästy pieni 
askel eteenpäin. Liikuntavastaavaksi 
on valittu Vesa Pyykkö ja ampuma-
vastaavaksi Marko Patrakka jotka 
ovat ottaneet tehtävän vastaan. Kii-
tos heille siitä. He jakavat aikaansa 
kanssamme yhteisen harrastuksen 
hyväksi. Seuraavaksi Marko kokoaa 
viikolla 19 joukot Hälvälään perinne-
asekilpailuihin mihin toivotamme am-
pujat, toimitsijat niin kuin katsojatkin 
tervetulleiksi. Viikolla 21 on CIOR:n 
karsinta ja seuraavalla viikolla Ori-
mattilassa kivääri- ja pistooli päivä la 
2.6. Vesijärven ympäriajo polkupyöril-
lä on vk. 23 reitin mitaksi tulee noin 
80 kilometriä. Huolto pelaa reitinvar-
rella. Sokerina pohjalla on viikolla 24 
Salpalinjalla vaellus Orkolasta - Lu-
sikkovuoreen.

Taloutemme näyttää selviä elpymi-
sen merkkejä. Toiminaan on täytynyt 
asetettu tuloja vastaavalle tasolle. 
Kaikki tietävät piirimme tulojen olevan 
rajalliset ja toivon, että jokainen meis-
tä kantavaa oman kortensa kekoon. 
Esimerkkinä tästä voisin toivoa kaik-
kien käyvän suorittamassa prosentti-
ammunnan, viides sija oli aivan liian 
lähellä ettemme olisi olleet palkin-
noilla. Kuntotestiä ette saa unohtaa, 
kokemuksesta tiedän, että vyötärön 
mitta kasvaa helposti iän myötä. Tie-

dän, että yhdessä yrittämällä saam-
me huikeat tavoitteet toteutettua jo-
ten pidä itsestäsi hyvää huolta.

Yhdessä tekemisen riemua ja hy-
vää kesää kaikille !

Puheenjohtaja  Juhani Vilo

Maineikas kurssimme kokoontuu 
Haminassa torstaina 10.05.2007 
klo 11.00 55-vuotismuistojen mer-
keissä.
llosanoma kiertämään !
Henkilökohtainen on kutsu lähe-
tetty.
Tarkempia tietoja:
Kaj Linden       Ilkka Pastinen
09-8884060     09-1355470
040-5090304

UK-74
21.01.-10.05.1952
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Yhteistoiminnan 
kehittäminen 

Koulutusyhteistyö hyvien kumppa-
nien kanssa laajenee ja syvenee. 
MPK hioo parhaillaan sopimusta 
pääkumppanimme puolustusvoimi-
en kanssa. Sopimus tulee edelleen 
tiivistämään koulutusyhteistyötäm-
me ja samalla nostamaan MPK:n 
tasavertaiseksi osapuoleksi puolus-
tusvoimien rinnalle.

Hämeen Rykmentin ja Päijät-Hä-
meen Maanpuolustuspiirin yhteistyö 
on laajentunut ja syventynyt 2000-
luvun aikana. Vuosikymmenen lop-
puun mennessä toiminnan perusteet, 
laajuus ja vaativuus muuttuvat niin, 
että mp-piiri tuottaa merkittävän kou-
lutuspanoksen Rykmentin tilausten 
ja vaatimusten mukaisesti. Kehitys 
johtaa myös parempaan tilatun kou-
lutuksen läpinäkyvyyteen ja johdetta-
vuuteen Rykmentille. Vuoteen 2008 
mennessä mp-piiri saavuttaa riittä-
vän kyvyn toteuttaa tilatut harjoituk-
set suunnitellussa laajuudessa ilman 
erillisiä, suunnitelmasta poikkeavia 
tukitoimia.

Yhteistyön tiivistäminen on jo to-
dettujen tulosten perusteella tarpeel-
lista ja tuloksellista. Lisäksi suun-
nittelujänteen eri syistä tapahtuva 
merkittävä piteneminen edellyttää li-
sääntyvää keskipitkän tähtäimen yh-
teissuunnittelua.

Tavoitetilassa MPK toteuttaa mer-
kittävän osan PV:n reservin tehtä-
väkohtaisista harjoituksista, itsenäi-
sesti, PV:n henkilöstön toteuttaessa 
ensisijaisesti varotehtäviä. Samalla 
mahdollistuu reserviläisten todellinen 
erikoistuminen ja syventyminen kou-
lutusaiheisiin jopa kouluttajahenkilö-
kuntaa syvemmin.

Jo runsaat pari vuotta voimassa 
ollut kumppanuussopimus Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestön kans-
sa on puhdistanut ilmaa ja selkeyt-
tänyt työnjakoa. Suomen Punaisen 
Ristin kanssa edistyttiin merkittäväs-
ti, kun koulutusyhteistyötä koskeva 
pöytäkirja allekirjoitettiin helmikuus-
sa. Sen seurauksena on jo järjestetty 
muun muassa humanitaarisen oike-

uden peruskurssi MPK:n toimihen-
kilöille. Kumppanuussopimusneuvot-
telut Suomen Meripelastusseuran 
aloitteesta käynnistyvät heti pääsi-
äisen jälkeen. Myös Suomen Lento-
pelastusseura on äskettäin ilmaissut 
tahtonsa läheisempään koulutusyh-
teistyöhön. Suomen Metsästäjäliitto 
hakeutui vähän yli vuosi sitten jopa 
MPK:n jäseneksi. On ilmiselvää, että 
MPK on kiinnostava ja haluttu yhteis-
työkumppani. Päijät-Hämeen Maan-
puolustuspiiri syventää yhteistyötä 
edellä mainittujen järjestöjen alueel-
listen ja paikallisten organisaatioiden 
kanssa.

 Tärkeä, uusi yhteistyökumppa-
nimme on Suomen Erillisverkot Oy. 
MPK allekirjoitti vähän aikaa sitten 
Erillisverkkojen kanssa kumppa-
nuussopimuksen, minkä perusteella 
MPK aloittaa VIRVE-viranomaisra-
dioverkon käyttäjäkoulutuksen. Kou-
luttajien perehdyttäminen käynnis-
tyy ensi lauantaina Vaasassa sekä 
jatkuu sen jälkeen Oulussa, Helsin-
gissä ja Kuopiossa. Kouluttajiksi on 
valittu tähän mennessä jo noin 70 
vapaaehtoista, mikä kertoo selvästi 
tämän toiminnan kiinnostavuudesta 
ja tarpeellisuudesta.

  
MPK mukaan Kotitapaturmien 
ehkäisykampanjan kampan-
jaryhmään

 MPK on hyväksytty mukaan Kotita-
paturmien ehkäisykampanjan kam-

panjaryhmään. Kampanja käynnistyi 
1993 ja siinä ovat mukana keskeisiä 
koti- ja vapaa-ajan tapaturmien eh-
käisyn parissa toimivia yhteisöjä.

 Kampanjan puitteissa järjeste-
tään mm. seminaareja, tv- ja radio-
kampanjoita ja julkaistaan valistus-
materiaalia. Valtakunnallinen tapa-
turmapäivä, jota vietetään kerran 
vuodessa perjantaina 13. päivänä, 
lienee yksi kampanjan näkyvimmistä 
tapahtumista. Tapaturmapäivänä jul-
kaistaan myös Vuoden turvallisuus-
teko -palkinto. Lisätietoa osoitteesta 
www.tapaturmapaiva.fi .  Seuraava 
suurempi seminaari, Tapaturma-
tärskyt, pidetään 7.5. Helsingissä ja 
18.10. Kuopiossa. Tapahtumaan on 
vapaa pääsy. Ks. http://www.health.
fi/index.php?page=toi_tapaturma-
tarskyt .

 MPK:n kursseilla on tähän asti ol-
lut jonkin verran käytössään kampan-
jamateriaalia, mm. Turvallisesti koto-
na ja Turvallisia vuosia -esitteet. 

Kampanjaryhmässä ovat MPK:n li-
säksi mukana:
Kansanterveyslaitos, www.ktl.fi  
Sisäasiainministeriön pelastusosas-
to, www.pelastustoimi.fi  
Sosiaali- ja terveysministeriö, www.
stm.fi  
Suomen Kuntaliitto, www.kuntaliitto.fi  
Suomen Pelastusalan Keskusjärjes-
tö, www.spek.fi  
Suomen Punainen Risti, www.
redcross.fi  
Finanssialan Keskusliitto, www.fkl.fi  
Terveyden edistämisen keskus, www.
tekry.fi  

 Lisätietoa osoitteesta www.kotita-
paturma.fi 

Uusi laki tarjoaa uusia mah-
dollisuuksia

Uuden lain  pääpaino on vapaa-
ehtoisessa maanpuolustuskoulu-
tuksessa. Laki mahdollistaa vapaa-
ehtoistoiminnan roolin merkittävän 
kasvattamisen sekä vapaaehtoisten 
reserviläisten ja muiden kansalais-
ten sitoutumisen ja kouluttautumisen 
nykyistä vaativampiin ja monipuoli-
sempiin tehtäviin. 

Ajankohtaisuutta ja tulevaisuutta MPK:n ja
Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiirin toimintakentässä

Piiripäällikkö Hannu Tukia
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VÄÄPELIKSI:
Koivula Petri Juhani Hollola

YLIKERSANTIKSI:
Antamaniemi Jorma Johannes Sys-
mä, Erviä Petri Antero Asikkala, Es-
kola Vesa Mikko Lahti, Laamanen 
Pekka Sakari Heinola, Naumi Aki Pet-
teri Sysmä, Nisula Jorma Ilmari Lahti, 
Taipale Jarmo Tapio Heinola
Tarvaala Mika Sakari Sysmä, Uussilta 
Ari Tapio Ylermi Lahti

KERSANTIKSI:
Anttila Jussi Samuel Nastola, Korho-
nen Kim Samuli Lahti, Lahtinen Mika 
Aulis Petteri Lahti, Launia Jari Petteri 
Heinola, Metso Jarno Mikael Lahti, 
Poskiparta Kari Juhani Heinola, Pät-
tikangas Jari Matti Orimattila, Sievä-
nen Jussi Tapani Lahti, Taavila Marko 
Petri Asikkala, Tyynelä Sami Petteri 
Lahti

ALIKERSANTIKSI:
Heikkilä Jukka Tapani Nastola, Hiltu-
nen Toni Ensio Nastola, Kaplas Sami 
Kalevi Lahti, Malinen Miika Antero Is-
rael Lahti, Mattila Kari Ilmari Kärkölä, 
Nyyssönen Petri Juhani Lahti, Par-
tanen Toni Matias Lahti, Ravalt Harri 
Kalevi Lahti, Riuttanen Timo Markus 
Hollola, Saarinen Antti Sakari Sys-
mä, Savonen Petri Sakari Lahti, Utter 
Jarkko Ville Lahti

Ylennyksiä 
reservissä

Sotilasläänin komentaja on ylen-
tänyt seuraavat reservin aliup-
seeristoon ja miehistöön kuuluvat 
24.02.2007

Koulutuksen sisältöön ja laa-
tuun panostetaan

MPK:sta tulee uuden lain myötä 
eri hallinnonaloille koulutuspalveluja 
tuottava merkittävä toimija. Yhdistys 
jatkaisi toimintaansa poikkeusoloissa 
osana yhteiskunnan koulutus- ja val-
miusjärjestelmää. Nykyisen, kaikille 
avoimen koulutuksen rinnalle kehite-
tään uusi nousujohteinen koulutus-
järjestelmä. Koulutustarjonta sisältää 
vuodesta 2008 alkaen yksilöille tar-
koitettuja, tavoitteellisia koulutusoh-
jelmia, tyyppikursseja ja vapaamuo-
toisia kursseja sekä joukoille ja muo-
dostelmille tarkoitettuja harjoituksia.

Koulutusjärjestelmä jakautuu soti-
las- ja siviilikoulutukseen. Sotilaskou-
lutus kohdentuu pääosin reserviläisil-
le. Se tukee merkittävällä tavalla puo-
lustusvoimien sodan ajan joukkojen 
kouluttamista ja suorituskyvyn ylläpi-
toa sekä puolustusvoimien valmiuk-
sia viranomaistukeen. Turvallisuus-, 
varautumis- sekä johtamis- ja kou-
luttajakoulutusta sisältävä siviilikou-
lutus on kaikille avointa. Siviilikoulu-
tus tukee yhteiskunnan varautumista 
laaja-alaisiin turvallisuusuhkiin sekä 
yhteiskunnan yleistä valmiutta ja toi-
mintakykyä. 

Valmistelut toteutetaan vuon-
na 2007

Vuosi 2007 tulee olemaan MPK:
lle erittäin haastava. Vuonna 2006 
käynnistettyjen koulutusohjelmien 
kehittäminen jatkuu. Samanaikaisesti 
aloitetaan muun muassa maavoimien 
aselajien ja erikoisalojen koulutusoh-
jelmien suunnittelu. 

Vuonna 2007 toteutetaan uuden 
lainsäädännön täytäntöönpanon edel-
lyttämät valmistelut. MPK:n keskeisiä 
kehittämiskohteita ovat koulutusjärjes-
telmän lisäksi henkilöstö- ja palkkaus-
järjestelmä, toimitilat sekä tiedonhal-
lintajärjestelmä. Myös rakennemuu-
toksen viestintään panostetaan.

Organisaatioon tehdään muutoksia. 
Nykyinen piirijako säilytetään. Piiri-
toimistojen tiloja joudutaan järjeste-
lemään uudelleen puolustusvoimien 
rakennemuutoksesta johtuen. Piirien 
johtoryhmien kokoonpanot tarkiste-
taan sellaisiksi, että ne palvelevat pii-
rin koulutuksen toteuttamista ja kehit-
tämistä.

Paikallisosastojen  tehtävät ja toi-
mintaperiaatteet sopeutetaan osaksi 

muodostettavia koulutus- ja tukiyksi-
köitä. 

Uudet piireittäin muodostettavat 
koulutus- ja tukiyksiköt organisoi-
daan siten, että ne mahdollistavat 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
laajan koulutus- ja harrastustoimin-
nan sekä huolehtivat puolustusvoi-
mien ja muiden viranomaisten tuke-
misesta ja kumppanuussopimuksiin 
perustuvasta koulutuksesta. Yksiköt 
mahdollistavat myös siviilihenkilös-
tön, erityisesti naisten sitoutumisen 
ja kouluttautumisen poikkeusolojen 
tehtäviin. Koulutus- ja tukiyksiköiden 
kokoonpanot vahvistetaan ja hen-
kilöstön rekrytointi ja sitouttaminen 
tehtäviinsä käynnistään kevään 2007 
kuluessa. Kokoonpanot räätälöidään 
vastaamaan alueellisia ja paikallisia 
koulutustarpeita. 

Toimintaan sitoutuvan henkilöstön 
asemasta, oikeuksista, velvollisuuk-
sista ja etuuksista säädetään uuden 
lain lisäksi puolustusministeriön ase-
tuksilla. Erityisesti evp-sotilaiden sekä 
pitkälle koulutettujen reserviläisten ja 
naisten asemaa vahvistetaan. Sitou-
tumista MPK:n toimintaan ja motivaa-
tiota toimia yhdistyksen hyväksi tue-
taan monipuolisin kannustein. 

Vapaaehtoisuus on voima-
vara

Uusi lainsäädäntö on puolustushal-
linnon ja muiden viranomaisten luot-
tamuksen, arvostuksen ja yhteiskun-
nallisen vaikuttavuuden osoitus va-
paaehtoiselle maanpuolustuskoulu-
tukselle. Myös vastuu tulee olemaan 
suuri ja sen kantamiseen tarvitaan 
meitä kaikkia.

 
Turvallisuus ja Puolustus 
2008 –messut Lahdessa

 MPK osallistuu omalla osastolla 
26.-28.9.2008 Lahdessa järjestettä-
ville turvallisuuden ja puolustuksen 
erikoismessuille. Messujen punaise-
na lankana on yhteiskunnan elintär-
keiden toimintojen turvaaminen ja se, 
miten asia näkyy kansalaisten arjes-
sa. Kaikki Yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaamisen strategiassa 
mainitut hallinnonalat ovat edustettui-
na messuilla. Yhteiskunnan varautu-
misen lisäksi messujen teemoina ovat 
mm. turvallisuusalan kouluttautumis-
mahdollisuudet, miten yksilö voi itse 
vaikuttaa omaan turvallisuusympäris-

töönsä sekä kuluttajille tarjolla oleva 
turvallisuusteknologia ja -palvelut.

 Messuille on suunnitteilla myös 
monipuolista oheisohjelmaa kuten 
näytöksiä, musiikkia, seminaareja ja 
tietoiskuja. 

MPK on mukana messutoimikun-
nassa ja messujen yksityiskohtia 
suunnittelevassa työvaliokunnassa. 

Hannu Tukia
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Kuluva vuosi on saa-
tu hienosti käyntiin 
erilaisin tapahtumin. 
On järjestetty valta-
kunnallinen ResUL:

in Talvimestaruuskilpailu Padasjo-
ella, pilkkikilpailut Orimattilassa ja 
edelleen mm. Talvi Cup Hälvälässä. 
Liikunnan ja ammunnan tukeminen 
onkin edelleen piirimme ja Suomen 
Reserviupseeriliiton vuoden pää-
teemoja. Tulevan kesän aikana tar-
jonta lisääntyy ja voimme liikkua ja 
ampua entistä monipuolisemmin 
piirin uusien liikuntavastaavan Vesa 
Pyykön vesa.pyykko@pp1.inet.fi  ja 
ampumavastaavan Marko Patrakan 
markopatrakka@phnet.fi  ohjaukses-
sa. Tapahtumista saat myös tietoa 
tästä lehdestä, piirin sivuilta http://
www.asapen.net/respiiri/  tai oman 
yhdistyksesi vastaavilta. Nuorille up-
seereille on suunnattua liikuntaa ja 
muuta mm.Lahden sivuilla www.lah-
denreserviupseerikerho.fi  Erityisesti 
haluan muistuttaa uudesta joukkota-
pahtumasta Vesijärven ympäriajosta, 
josta on lisää infoa tässä lehdessä. 
Ota kaverisikin mukaan, koetaan yh-
dessä hienoja hetkiä.

Me reservin upseerit olemme ha-

luttuja yhteistyökumppaneita. Tätä on 
usein painotettu mediassa kun on pu-
huttu esim. varusmiesaikana saadus-
ta johtamiskoulutuksesta, sen jalos-
tamisesta ja käytöstä siviiliammateis-
sa. Kumppanuuden on ottanut esille 
myös Puolustusvoimat. Ei meistä up-
seereista ja reservin jatkokoulutuk-
sesta haluta kokonaan luopua vaikka 
PV edelleen supistaa rajusti reserviä 
tulevien suunnitelmien mukaan. Su-
pistusten myötä järjestöjen rooli jäse-
nen edunvalvojana, ohjaajana ja kou-
luttajana kasvaa. Reservinjohtajien 
jatkokoulutuksen suunnittelu etenee 
RUL:n koulutustoimikunnan ja Pää-
esikunnan työn kautta. Näin MPK:lle 
valmistuu uusi koulutuspaketti mei-
dän käyttöön. Halukkailla on vastai-
suudessa mahdollisuus suorittaa ja 
saavuttaa PV:n hyväksymä yksikön 
päällikön valmius ja saada kova SA-
sijoitus. 

Suomen Reserviläisliittokin on tyy-
tyväinen meihin yhteistyökumppanina 
ja on jälleen ilmaissut halun liittojen 
yhdistämisestä. Perinteisesti olemme 
tehneet hyvää ja ansiokasta yhteis-
työtä ja uskon sen edelleen jatkuvan 
ja syvenevän, mutta yhdistymiselle 
ei mielestäni ole tarvetta. RUL on or-

ganisaatioltaan juostava ja toimiva. 
Edelleen taloutemme on hyvin hoi-
dettu, mikä mahdollistaa jäsenmak-
sujen runsaan palauttamisen piireil-
le alueellisen toiminnan tukemiseen. 
Liitolla on myös aatteellinen vastuu ja 
perinne, minkä vaalimisessa on hyvin 
onnistuttu. Kaikista asioista on hyvä 
keskustella ja vaihtoehtoja puntaroi-
da. Niinpä liittomme kartoittaa tätäkin 
kysymystä, kun se haastattelee yh-
distyksiä ns. Kolmivuotis-strategian 
puitteissa. Tältä pojalta syyskokouk-
sessa Turussa asioista sitten tehdään 
päätöksiä.

Upseerit, on tasavaltamme 90 juh-
lavuosi. Joukossamme on edelleen 
kunnioitettuja sotiemme veteraaneja. 
Muistetaan heitä kuluvana vuotena 
jotenkin erityisesti, kuten Padasjoella 
järjestettiin 13.3. Talvisodan päätty-
misen muistojuhla ja sinne kyydittiin 
kaikki paikalliset veteraanit. Tämä 
esimerkiksi, tapoja on muitakin. Pide-
tään veljistä huolta jatkossakin – ”Vel-
jeä ei jätetä!”

Tavataan teoissa.

Juha Tarnanen
Päijät-Hämeen 

Reserviupseeripiirin pj
kultatyo@tarnanen.inet.fi 

0400-554313

Upseeriterveisiä

Vakavan kriisitilanteen 
aikana Suomessa voi-
daan joutua turvau-
tumaan polttoneste-
säännöstelyyn, jolloin 
tehtäviin tarvitaan 

koulutettu henkilöstö. 
Uuden valmiusohjeen tultua käyt-

töön säännöstelyorganisaatiota on 
mahdollista täydentää poliisin ja ve-
rohallinnon virkailijoiden ohella Nais-
ten Valmiusliiton jäsenistöstä koulu-
tetuilla vapaaehtoisilla henkilöillä.  

Eri tehtäviin, kuten polttonestei-
den ostolupahakemusten käsittelyyn 
valmistavia koulutustilaisuuksia on 
tähän mennessä järjestetty kolme. 
Ensimmäiset neljä naista koulutettiin 
koordinaattoreiksi vuonna 2005, vii-

Koulutusta 
Pelastusopistolla

Seuraava koulutustilaisuus on kaa-
vailtu tämän vuoden syksyyn ja se 
järjestetään Pelastusopistolla 31.10.-
1.11.07. Naisten Valmiusliiton toimi-
joiden osalta osallistujien määräksi 
on suunniteltu kymmentä toimijaa. 
Koulutukseen osallistuvat myös mui-
den tahojen toimijat.

Lääni- ja kihlakuntakohtaisten 
säännöstelysuunnitelmien ja organi-
saatioon kuuluvan henkilöstöluette-
lon ylläpito kuuluu poliisille lukuun ot-
tamatta Naisten Valmiusliittoa. Tiedot 
sen jäsenistä pidetään liiton omassa 
koulutusrekisterissä. 

Naisten Valmiusliiton jäsenistä koulutetaan 
vapaaehtoisia poikkeusolojen viranomaistehtäviin

me vuonna perehdyttämistilaisuuksia 
järjestettiin kahteen otteeseen.  

Naisten Valmiusliiton pääsihteeri 
Lotta Mertsalmi kertoo, että koulu-
tuksen järjestämistä vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen piiriin kuuluville 
naisille väläytettiin ensi kerran vuo-
den 2004 turvallisuusseminaarin yh-
teydessä. 

- Silloin liikenne- ja viestintäminis-
teriön turvallisuusjohtaja Rauli Par-
mes ehdotti, että liikenteen polttones-
teiden säännöstelytehtävät sopisivat 
naisille.

Säännöstelytehtäviin perehdyttä-
misen on viime vuodet hoitanut liiken-
ne- ja viestintäministeriö, joka kuiten-
kin on siirtämässä kokonaisvastuuta 
Kuopion Pelastusopistolle.
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Iiro Viinanen kirjoitti (ESS 13.3.) 
ansiokkaasti ajankohtaisesta ai-
heesta, josta vaalikamppailun ai-
kana ei haluttu puhua, niin kuin ei 
monista muistakaan todella tär-
keistä aiheista. Nato on kuin kuu-
ma peruna hyppysissä, mitä sillä 
tekisi, että hyvää tulisi.

Mitähän, jos maanpuolustus- 
aihe pantaisiin kokonaan uuteen 
ajatteluun. Löytyykö poliittista roh-
keutta panna mietintämyssyyn jo-
tain muutakin kuin se harmaa vyö-
hyke jossain Naton ja Nato-option 
välimaastossa? Voitaisko ajatella 
ihan itsenäistä ratkaisua? Olisiko 
Sveitsistä malliksi? 

Sveitsin malli sopisi hyvinkin 
meille jukuripäille. Riippumaton, 
suurvaltojen ristiriitojen ulkopuo-
lella vankasti pysyvä itsenäinen 
Suomi, joka rakentaa hyvällä it-
setunnolla oloihimme soveltuvan 
vahvan puolustuksen, on ihan 
mahdollinen vaihtoehto.Vieläpä 
erittäin hyvä vaihtoehto. Viime ke-
sän kahinat Libanonissa osoittivat, 
että nykyaikainen teknoarmeija ei 
pystynyt juurikaan etenemään kun 
vastassa oli asialleen vihkiytynyt 
maastoa hyvin käyttävä sissi-tyy-
liin toimiva ’armeija’.

Mitä Sveitsin malli meiltä edel-
lyttää? 

Ensinnäkin, jalkaväkimiinat ta-
kaisin osaksi ase-arsenaalia. Ben 
Zyskowicz teki hienon aloitteen 
kun otti tämän Ottawan sopimuk-
sen uudelleen pöydälle. Sopimus-

han ei tarkkaan ottaen ole vielä voi-
massa, joten voimme vallan hyvin pa-
lata lähtöruutuun menettämättä kas-
vojamme maailmalla. Eihän itänaa-
purimmekaan ole luopunut mistään  
miinoista. Päinvastoin, lisää kaikkea 
varustautumista oikein voimalla. 

Toiseksi, maakuntajoukot pitää 
saattaa täyteen voimaansa pikaises-
ti. Niille pitää myös varata panssari-
kalustoa nyt romutukseen menevistä 
hyväkuntoisista vaunuista, joihin on 
koulutettu reservi olemassa. Valmius-
suunnitelmissa pitää huomioida vielä 
mahdollinen laajamittainen sissisota. 
Tämä tarkoittaa sitä, että yhtään ryn-
näkkökivääriä ei tuhota, vaan niitä pi-
tää olla jokaiselle koulutetulle suoma-
laiselle nopeasti annettavissa. Puo-
lustus on koko kansan asia. Tällainen 
laajamittainen valmius ei houkuttele 
ketään tänne väkivalloin tunkeutu-
maan. Päinvastoin, se luo vankan 
pohjan puolustuksemme uskottavuu-
delle. Vapaaehtoistoiminnalle on an-
nettava lisää tilaa Puolustusvoimien 
valvonnassa ja Maanpuolustuskoulu-
tus ry:n (MPK) kouluttamana. Paino-
pisteen tulee olla paikallispuolustuk-
sessa ja sissitoiminnassa. Motivoitu-
nut reservi, joka jää PV:n sodanajan 
sijoitusten ulkopuolelle, pitää saada 
näin ’uudelleen sijoitetuksi’.

Kolmanneksi, perinteinen rauhan-
turvaaminen, jossa olemme suur-
valta, riittää. Kaikkinainen seikkailu 
rauhaanpakottamisissa on hylättävä, 
koska niiden myötä emme ole enään 
puolueettomia. Myöskään EU:n lipun 

NATO-HYSSYTTELYÄ?

alla emme ole puolueettomia, jo-
ten sieltäkin pitäisi päästä eroon. 
Ja tätähän suurin osa kansaa ha-
luaakin, monestakin syystä.

Sanomattakin on selvää, että 
nykyaikaisen kaluston hankinnat 
tehdään niin hyvin kuin varat vain 
suinkin sallivat. Tähän ’vakuutuk-
seen’ kannattaa satsata nykyistä 
enemmän.

Nyt aloitteleva uusi eduskun-
ta on monien suurien haasteiden 
edessä. Riittääkö uskallusta uu-
teen Paasikiven - Kekkosen linja-
valintaan?

Erkki Heiskanen
Heinola

 

Poikkeusolojen viranomaistehtä-
viin koulutetuille on suunnitteilla oma 
kurssimerkkinsä.

Polttonestesäännöstelyn viran-
omaiset voivat ottaa käyttöön vaka-
van kriisin yhteydessä rajoittaakseen 
yksityisautoilua liikennepolttonesteen 
säästämiseksi. Sitä edeltävät kuiten-

kin lievemmät keinot, esimerkiksi polt-
tonesteiden hinnankorotus ja erilaiset 
rajoitukset ajoneuvojen käytössä.

Kriisitilan aikana kuljetukset prio-
risoidaan niin että kärkeen nousevat 
koko valtakunnan kannalta katsottu-
na elintärkeät kuljetukset.

Marjatta Hinkkala

Naisten Valmiusliiton harjoituksesta 
Kymi -2006 Vekaranjärvellä viime ke-
väänä.
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Vaellusretki Salpalinjalla
16.06.2007

Tervetuloa tutustumaan Salpalinjaan Luumäen Motellilta etelään päin.
klo 07.00 Lähtö: Lahden Linja-auto asemalta
20.20  ABC Nastola
50.50  Saapuminen Luumäen Motellille
10.10-10.0 Tutustuminen Askolan bunkkeriin
10.30  Saapuminen L-autolla Orkolaan, josta patikointia reitistä riip-

puen n.4-5 km. Patikointi varustus sääolojen mukaan ja juomaa sekä evästä.
Matkalla tutustutaan Salpalinjan ainoana oleviin lamellikorsuihin. Venäläisen 
lentokoneen putoamispaikkaan ja lentäjän hautaan. Bunkkeri louhokseen, 
panssariestekivien louhokseen ja panssarikaivantoon. Sitten Salpalinjan suu-
rimpaan luolaan Lusikkovuoreen jonka pituus on peräti 83 metriä.
n.14.30 Saapuminen Lusikkovuoreen 

15.00  Ruokailu Lusikkovuorella, Rokkarounelan eväillä.  
n.15.45  Paluumatkalle.

Matkan oppaana perillä on Lappeenrannan Reserviläisten Puheenjohtaja 
Risto Häkämies joka toivottaa meidät tervetulleeksi Luumäelle, ”suurmiesten 
kuntaan”,  josta hän on kotoisin. 
Matkan hinta: 20,00e henkilö.
Ilmoittautumiset: juhani.vilo@netti.fi   tai  0500-428917,  7.6.2007 mennessä.

-bussin koko on 54 paikkaa ja täytetään ilmoittautumis järjestyksessä.  
Onnistunutta retkipäivää ja Tervetuloa !

Päijät-Hämeen Reserviläispiiri ry. 

Vuoden Paras -palkinto

Lahden Reserviupseerikerho on luo-
vuttanut piirimme käyttöön komean 
pokaalin kiertopalkinnoksi. Palkinto 
jae taan vuosittain henkilölle, jonka 
kat sotaan toimineen aktiivisesti pii-
rimme etuja ajaen. Kyseinen pokaali 
jaettiin piirin kevätkokouksessa en-
simmäistä kertaa. Vuoden 2006 toi-
mijaksi nimettiin Heikki Koskinen Pa-
dasjoelta.

Toimintakilpailun
voittaneet
yhdistykset

Reserviläispiirin toimintakilpailun voit-
taneet yhdistykset olivat Orimattilan 
Reserviläiset ry (vas) sekä Sysmän 
Reserviupseerikerho. Molemmat ker-
hot tulevat saamaan aktiivisuudestaan 
myös rahallisen palkkion. Palkkio on 
suuruldeltaan 100 euroa. Mainittakoon 
että edellisen vuoden voittaja Padasjo-
en Reserviläiset yhdessä kultasepänlii-
ke Kultatyön toimesta kunnostivat Ori-
mattilaan matkanneen kunniataulun.

Padasjoen kunta kutsui paikkakun-
nan sotiemme veteraanit ja heidän 
puolisonsa Kullasvuoren ala-asteel-
le juhlapäivälliselle. Tilaisuus on yksi 
Suomen itsenäisyyden 90 vuotisjuh-
lavuoden tapahtumista jota järjeste-
tään paikkakunnalla.

Tilaisuus sai runsaan osanoton. 
Paikalliset reserviläiset olivat sitoutu-
neet kyyditsemään omilla autoillaan 
tilaisuuteen osallistuvaa veteraani-
väestöä. Lähes kolmekymmentä kyy-

dittävää ilmoittautui ko. tilaisuuteen. 
Heidät kuljetettiin päivälliseltä iltakirk-
koon ja kirkonmenojen sekä sankari-
haudalla käynnin jälkeen kotiovelle

takaisin. Luonnollisesti tilaisuudes-
sa oli runsaasti myös veteraaneja jot-
ka saapuivat paikalle omin avuin.

Tällainen huomionosoitus vete-
raaneja ja heidän puolisoitaan koh-
taan otettiin varsin lämpimästi vas-
taan ja sen sai tuntea niin sanoin kuin 
elein.

Talvisodan päättymispäivä Padasjoella

Raimo Tykkyläinen on osa peruskal-
liotamme.

Vapaaehtoiseen maanpuolustuk-
seen aina valmis Raimo Tykkyläinen 
täytti 26.2.2007 65 vuotta. Rami on 
ollut alusta alkaen Lahden Paikal-
lisosaston huollon kantavia voimia. 
Kun käsky on käynyt, on mies pyy-
teettömästi ollut paikalla ja omalla 
esimerkillään ja tiedoillaan kannus-
tanut nuoriakin mukaan. Kiltojen puit-
teissa hän on usein ollut radiossa tai 
lehdis sä esittelemässä kunnostettuja 
sodan aikaisia ajoneuvoja ja on näin 
tullut tutuksi kas voksi Päijät-Hämees-

sä. Muistamis-
t i l a i suudessa 
Raimo ja Leena 
Tykkyläistä on-
nitteli mm. Lah-
den Paikallis-
osasto, Lahden 
Reserviupsee-
rikerho, Sotilas-
poliisikilta ja ys tä -
vät. Vaikka ikää 
ja kilometrejä on 
automiehelle mittariin tullut, on Rami 
edelleen luvannut olla vastaisuudes-
sakin mukana. 

Raimo Tykkyläisen merkkipäivä
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Perinteinen sotiemme veteraanit 
– reserviläisten pilkkikilpailut pidettiin 
25.3. Kausan Kokkoniemessä.  Ke-
väisen lämmin sää oli saanut jäälle 
lähtemään kolmisenkymmentä hen-
keä.  Sekä naisten, että miesten sar-
jan voitosta käytiin tiukka kilpailu. 

Marja ja Seppo Sormusen lahjoit-
taman kiertopalkinnon sai vuodeksi 
haltuunsa reserviläiset (tulos sotiem-
me veteraanit 3029 g ja reserviläiset 
4824 g). Samalla pidettiin seuraottelu 
Iitin reserviläiset ja Heinolan reservi-
läiset. Heinola voitti tuloksella 4824 g 
Iitin tuloksen ollessa 2033 g ja Hei-
nolan Reserviläiset saivat siis toisen 
kiinnityksen Teräskomponentin lah-
joittamaan kiertopalkintoon. 

Tulokset:
Naiset: 1) Marja Sormunen 1414 g 

2) Hilkka Alen 1346 g 3) Sirkka Toi-
vanen 1047 g 4) Anja Valve 636 g 5) 
Raija Nenonen 519 g 6) Annikki Puis-
tola 211 g 7) Terttu Pekkola 94 g 8) 
Eeva Mäntynen 83 g 9) Mirja Ellonen 
78 g 10) Eila Putro 71 g

Miehet: 1) Hannu Lokko 1768 g 2) 
Seppo Sormunen 1528 g ja Markku 
Salo 1528 g  4) Matti Kuparinen 1301 
g  5) Esko Nenonen 1196 g  6) Rai-
mo Miettinen 994 g 7) Olavi Kojo 636 
g 8) Kari Henttonen 628 g  9) Kauko 

Ladau 498 g 10) Aulis Pekkola 478 
g 11) Tuomo Sorvali 254 g 12) Vesa-
Matti Virtanen 243 g 13) Eino Laitinen 
202 g 14) Yrjö Koho 149 g 15) Arvo 
Hämäläinen 104 g 16) Simo Pesonen 
102 g 17) Eino Hyväri 89 g 18) Uuno 
Suominen  88 g 19) Niilo Salo 44 g

Joukkuekilpailu: 1) Reserviläiset 
yht. 4824 g (Hannu Lokko, Seppo 
Sormunen, Markku Salo) 2) Veteraa-

Sotiemme veteraanit – reserviläispilkki

nit  yht. 3029 g (Hilkka Alen, Sirkka 
Toivanen, Olavi Kojo) 3) Iittiläiset yht. 
2033 g (Matti Kuparinen, Aulis Pek-
kola, Tuomo Sorvali)

Suurin kala:Marja Sormunen 157g

Seppo Sormunen
Heinolan Reserviläiset ry

Puheenjohtaja

Mäntsälän reserviläiset ja Uuden-
maan SRA -toimikunta järjestivät tal-
vikilpailun sunnuntaina 4.3.2007 Ta-
ruksen koulutuskeskuksessa. Kilpa 
oli samalla uusimaalaisten Sm-kar-
sinta osakilpailu, mutta mukaan oli 
kelpuutettu kilpailijoita myös Päijät-
Hämeestä ja muistakin piireistä. Ras-
teja oli kaikkiaan 4, joista 3 ammuttiin 
kiväärillä ja yksi pistoolilla. 

Kilpailu ammuttiin varsin muka-
vissa olosuhteissa. Kiväärirasteis-
ta kaksi oli sijoitettu kivääriradalle, 
jossa ampumakatoksesta ammuttiin 
erilaisiin tauluihin 150 m:n matkal-
le. Toimintaradalle sijoitetulla radalla 

Sra kilpailu 
Taruksella

Ampujia käskytettiin huolellisesti toimintaradalle rakennetulla kiväärirastilla. Kuva 
Juha Muje.

Kuvassa Iitin Reserviläiset ry:n puheenjohtaja Matti Kuparinen sekä Heinolan Reser-
viläiset ry: puheenjohtaja Seppo Sormunen.
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Kilpailun johtaja Ari Juutinen ampumassa omaa suoritustaan 
pistoolirastilla. Jarkko Hemminki seuraa ammuntaa ajastin kä-
dessään kanssa. Kuva Juha Muje.

Samppa Virtanen valmistautuu. Etualalla näkyviin a-merkattui-
hin tauluihin ei saa ampua. Kuva Juha Muje.

ampumamatkat olivat puolestaan varsin lyhyitä, jopa n. 3 
metriä, jolloin ratkaisevaksi tekijäksi tällä rastilla muodos-
tuikin nopeus. Pistooliradalla ampumamatka vaihteli n. 15 
m:stä 5.een.  

Hyvin järjestetty tapahtuma sai paljon kiitosta osallis-
tujilta. Kiitosta saivat vaativat rastit, erityisesti 150 m:n
radalle tehdyt kiväärirastit. Kilpailu antoi hyvän muistutuk-
sen harjoittelun tärkeydestä. Vaikka ampumamatkat ovat 
välillä lyhyitäkin, ei kisassa voi pärjätä ellei kokonaisuus 
ole hallinnassa. Ammunnan lisäksi lippaanvaihtojen, ase-
manvaihtojen, ampuma-asentojen hakemisen ja hyvän 
laukaisun täytyy tapahtua automaattisesti, ja kalustonkin 
tulee toimia moitteettomasti. Sivullisen tarkkailijan huo-
miota kiinnitti myös tinkimättömästi hoidettu ampumatur-
vallisuus, mikä tämäntyyppisessä lajissa on ehdottoman 
tärkeää.

Juha Muje

Tulokset:
1. Hannu Uronen  Lohja Res
2. Mika Riste  Stadin Sissit
3. Atte Vainionpää  Alajärvi Res
13. Petri Ravi  Lahti Res
16. Taisto Takkumäki Lahti Res

Joukkueet:
1. Mäntsälä Res
2. Keski-Suomi Spol
3. Kirkkonummen Res
8.  Lahti Res

Heinolan Reserviläisten kevätkokous pidettiin Sampo Pan-
killa talvisodan päättymisen muistopäivänä 13.3.2007.

Kokouksen aluksi yhdistyksen pitkäaikainen puheen-
johtaja Seppo Sormunen kiitti varsinkin johtokunnan jäse-
niä aktiivisesta kuluneesta vuodesta. 

Kokouksessa käytiin läpi sääntöjen määräämät asiat 
mm. vuoden 2006 toimintakertomus ja tilinpäätös. Toimin-
takertomuksesta mainittakoon, että useat jäsenet olivat 
osallistuneet hyvin moniin erilaisiin tapahtumiin ja talkoi-
siin. Yhtenä tärkeimpänä talkoina  vuonna 2006 olivat mm. 
maakunnallinen maanpuolustus- ja kansallinen veteraa-
nipäivä Heinolassa 27.4., sotiemme veteraanikeräys 25. 
– 26.4. ja kirkkopyhä 25.5. sekä veteraanien lipaskeräys 
11.11. Vuonna 2006 olivat siis erilaiset sotiemme veteraa-
nien auttamistehtävät hyvin vahvasti esillä ja näin tulee 

olemaan myös kuluvana vuonna. 
Yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Sormusen esityk-

sestä kevätkokous päätti kutsua kunniajäseniksi jäsene-
nä olevat rintamatunnuksen omaavat tammenlehvä –ve-
teraanit, joita ovat: sot.mest. Veikko Jääskeläinen, ylikers.  
Åke Kilander, korp. Martti Pärssinen, alik.  Lauri Suutari ja 
kers. Yrjö Tiira. 

Johtokunta toivottaakin kaikille jäsenille aktiivista osal-
listumista innostuneella ja myötämielisellä asenteella tär-
keään ja arvokkaaseen reserviläistoimintaan ja hyvää 
yhteistyötä sotiemme veteraanien kanssa myös vuonna 
2007.

Minna Ollikainen
Heinolan Reserviläiset ry

 sihteeri 

HEINOLAN RESERVILÄISET VALITSIVAT KUNNIAJÄSENIÄ
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Reserviläisten valtakunnalliset pilk-
kimestaruuskilpailut järjestettiin Ori-
mattilassa lauantaina 3.3. Järvikylän 
Kylänjärvellä. Kuutisenkymmentä 
pilkkijää osallistui lähialueelta sekä 
Savosta ja Etelä-Karjalasta.

Suurin osa kisailijoista oli jo entuu-
destaan tuttuja järjestävälle yhdistyk-
selle, olivathan he jo käyneet edelli-
sissä v.2003 järjestämissämme vas-
taavissa pilkkikisoissa Orimattilassa.

Järvestä nousi pientä ahventa koh-
tuullisesti, näkyipä parissa kalapus-
sissa olleen haukikin. Punnittiin mal-
liksi, hauki painoi 640 g. Suurimmat 
ahvenet olivat 197, 196 ja 192 gram-
maa painavia. Pienin ahven ei muut-
tanut vaakalla edes näyttöä.

Tällä kertaa järjestävän yhdistyk-
sen kilpailijat olivat vieraskoreita, sillä 
palkinnot menivät järjestään vieraille. 
Vain pienimmän kalansaaliin palkinto 
jäi kotiin, kun Olavi Sainio sai nyvit-

Reserviläisten pilkkimestaruuskilpailut 3.3. 
Orimattilassa  

Heikki Pajuvesa 

Tulokset 

tyä jäälle neljässä tunnissa ahvenia 
138 gramman verran. Heinolan Esko 
Nenonen pilkki suurimman kalansaa-
liin veteraanisarjassa, kaloja pussis-

sa 2,5 kiloa. Yleisen sarjan voitti 1,6 
kilon kalansaaliilla Iitistä Seppo Var-
penius.   

Miehet Yleinen
1 Seppo Varpenius Iitin Seudun Re-
serviläiset Ry 1640 gr, 2 Raimo Mikko-
nen Mikkelin Reserviläiset Ry 1215 gr,
3 Mikko Haapanen Asikkalan Reser-
viläiset Ry 1010 gr, 4 Reijo Toivanen 
Orimattilan Reserviläiset Ry 917 gr, 
5 Ossi Varpenius Iitin Seudun Re-
serviläiset Ry 697 gr, 6 Vesa Pekko-
la Iitin Seudun Reserviläiset Ry 682 
gr, 7 Osmo Koivula Heinolan Reser-
viläiset Ry 577 gr, 8 Eero Taimisto 
Iitin Seudun Reserviläiset Ry 346 gr, 
9 Hannu Tupasela Nastolan Reser-
viläiset Ry 277 gr, 10 Sauli Röyskö 
Etelä-Karjalan Rauhanturvaajat R 
240 gr, Raimo Hietala Orimattilan 
Reserviläiset Ry 0 gr

Miehet Veteraanit
1 Esko Nenonen Heinolan Reservi-
läiset Ry 2554 gr, 2 Jukka Mantsinen 
Asikkalan Reserviläiset Ry 2303 gr, 
3 Tauno Pulkkinen Kangasniemen 

Reserviläiset Ry 2105 gr, 4 Kyösti 
Pulkkinen Kesälahden Reserviläi-
set Ry 1751 gr, 5 Raimo Miettinen 
Heinolan Reserviläiset Ry 1567 gr, 6 
Matti Kuparinen Iitin Seudun Reser-
viläiset Ry 1543 gr, 7 Heikki Tarmia 
Mikkelin Reservinupseerit Ry 1404 
gr, 8 Ari Kokko Nastolan Reservi-
läiset Ry 1294 gr, 9 Kalevi Rantala 
Asikkalan Reserviläiset Ry 1183 gr, 
10 Pentti Kuortti Iitin Seudun Reser-
viläiset Ry 1174 gr, 11 Pertti Vanonen 

Taipalsaaren Reserviläiset Ry 1174 
gr, 12 Veikko Pöllänen Kesälahden 
Reserviläiset Ry 1172 gr, 13 Kalervo 
Tuhkanen Kesälahden Reserviläiset 
Ry 1002 gr, 14 Hannu Lokko Heino-
lan Reserviläiset Ry 976 gr, 15 Pek-
ka Lillman Myllykosken Reserviläi-
set Ry 900 gr, 16 Seppo Sormunen 
Heinolan Reserviläiset Ry 881 gr, 17 
Reijo Rantala Padasjoen Reserviläi-
set Ry 782 gr, 18 Oiva Saukkonen 
Kesälahden Reserviläiset Ry 739 

Heinolan Reserviläiset 2, Esko Nenonen, RAimo Miettinen ja Osmo Koivula
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gr, 19 Veikko Karjalainen Orimattilan 
Reserviläiset Ry 714 gr, 20 Raimo 
Näveri Orimattilan Reserviläiset Ry 
706 gr, 21 Aulis Pekkola Iitin Seu-
dun Reserviläiset Ry 703 gr, 22 Esa 
Salonen Heinolan Reserviläiset Ry 
564 gr, 23 Unto Reinikainen Etelä-
Karjalan Rauhanturvaajat Ry 503 
gr, 24 Martti Päiväranta Orimattilan 
Reserviläiset Ry 426 gr, 25 Terho 
Kuisma Orimattilan Reserviläiset Ry 
373 gr, 26 Tapio Kuisma Orimattilan 
Reserviläiset Ry 333 gr, 27 Veli-Pek-
ka Kupiainen Kesälahden Reservi-
läiset Ry 310 gr, 28 Tuomo Sorvali 
Iitin Seudun Reserviläiset Ry 302 gr, 
29 Kalevi Mäki Etelä-Karjalan Rau-
hanturvaajat Ry 236 gr, 30 Einari 
Koutukari Iitin Seudun Reserviläiset 
Ry 224 gr, 31 Olavi Sainio Orimatti-
lan Reserviläiset Ry 138 gr, 32 Heik-
ki Mäkelä Orimattilan Reserviläiset 
Ry 0 gr, 32 Eino Halonen Iitin Seu-
dun Reserviläiset Ry 0 gr, 32 Tauno 
Backman Orimattilan Reserviläiset 
Ry 0 gr

Joukkuekisa Miehet
1 Heinolan Reserviläiset 2 4698 gr, 
2 Asikkalan Reserviläiset 4496 gr, 3 
Iitin Seudun Reserviläiset 1 4357 gr, 
4 Kesälahden Reserviläiset 3662 gr, 
5 Nastola-Myllykoski Reserviläiset, 
6 Heinolan Reserviläiset 1 2421 gr, 
7 Orimattilan Reserviläiset 1 2049 
gr, 8 Iitin Seudun Reserviläiset 3 
1681 gr, 9 Orimattilan Reserviläiset 
2 1420 gr, 10 Iitin Seudun Reservi-
läiset 2 1273 gr, 11 Etelä-Karjalan 
Rauhanturvaajat 979 gr

Naiset Yleinenen
1 Leena Mikkonen Mikkelin Maan-
puolustusnaiset Ry 552 gr, 2 Marja 
Tammi Orimattilan Reserviläiset Ry 
400 gr, 

Naiset Veteraanit
1 Maija-Liis Mantsinen Asikkalan 
Reserviläiset Ry 1869 gr, 2 Riitta 
Halonen Iitin Seudun Reserviläi-
set Ry 1299 gr, 3 Marja Sormunen 
Heinolan Reserviläiset Ry 1051 gr, 
4 Maija Tarmia Mikkelin Reservinup-
seerit Ry 825 gr, 5 Lahja Pöllänen 
Kesälahden Reserviläiset Ry 576 gr, 
6 Terttu Pekkola Iitin Seudun Reser-
viläiset Ry 524 gr, 7 Valma Kupiainen 
Kesälahden Reserviläiset Ry 295 gr, 
8 Anneli Saukkonen Kesälahden 
Reserviläiset Ry 271 gr

Lahden Sotaveteraanipiirin alueen pi-
täjistä on paikallisten Sotaveteraani-
yhdistysten toimesta kerätty mittava 
kuvateos viime sotiimme 1939-1945 
liittyvistä, sekä aiemmin lähinnä it-
senäisyytemme aikana pystytetyistä 
muistomerkeistä. 

Teoksen isänä ja managerina on 
toiminut piiriämme 40 vuotta johta-
nut, erittäin suuresti arvostettu Mau-
no Uusitalo. Luopuessaan 40-vuo-
tisesta puheenjohtajakaudestaan, 
hänet nimitettiin 13.3.2007 piirinsä 
kunniapuheenjohtajaksi. 

Kuvateosta voidaan osaltaan pi-
tää jo nyt ja etenkin tulevaisuudessa 
yhtenä sotiemme-, sekä veteraani-
sukupolven uhrauksia, perintöä ja 
perinnettä elävästi esittelevänä ja 
kertovana historianteoksena. 

Kuvateos on samalla kunnianosoi-
tus sotiemme sankarivainajille ja 
veteraaneille heidän vahvasta isän-
maanrakkaudestaan, puolustustah-
dostaan ja uhrivalmiudestaan.  

Heidän uskonsa ja toivonsa lujuus, 
kun he sitkeällä taistelullaan ylivoi-
maista vihollista vastaan lunastivat 
maamme säilymisen vapaana ja it-
senäisenä kansakuntana, on meille 

sodan jälkeen syntyneille lähes sa-
dunomainen, uskomattomalta tuntu-
va  tosiasia. 

Niistä ajoista ja sodan ankarasta 
todellisuudesta, ovat nämä kuvate-
oksen muistomerkit kertomassa. Ne 
muistuttavat tulevia sukupolvia kan-
sakuntamme kohtalon ajoista ja vuo-
sista. 

Muistomerkit tuovat eteemme it-
senäisyytemme ja vapautemme ras-
kaat uhrit, sekä uhrautuvasti taistel-
leet sotiemme Veteraanit ja koko ve-
teraanisukupolven. 

Etenkin sankarihautojen “hiljaisten 
miesten” hautakivet kertovat parhai-
ten, kuinka täällä on taisteltu kodin, 
uskonnon ja isänmaan vapauden 
puolesta, kuolemaa pelkäämättä, 
oman elämänsä hinnalla, meidän 
edestämme. 

Sotien jälkeinen maailma ja sen 
uhkakuvat ovat muuttuneet ja muut-
tuvat edelleen, mutta kansakunnan 
ja yksilön elämän perusarvot pysyvät 
samoina, joten antakoon veteraani-
sukupolven yhteishenkeä ja rauhaa 
rakastava arvomaailma uskoa ja toi-
voa myös tähän päivään ja tuleville 
sukupolville niin, että emme kadot-
taisi isänmaan- ja lähimmäisen rak-
kautta, keskinäistä suvaitsevaisuut-
ta, oikeudenmukaisuutta ja yhteen-
kuuluvuuden (talvisodan) henkeä.

“Jos maatamme ei rakenna  Jumala 
auttajamme,  niin työmme tyhjiin 
raukeaa, me turhaan harrastamme.  
Se minkä ihmisvoima loi,  ei koskaan 
täällä kestää voi, jos tuki Herran 
puuttuu.”

   Virsi 582: 1

Muistomerkkiteos koskettaa lähes 
jokaista maakunnassa asuvaa su-
kua, siksi sen toivoisi löytävän tiensä 
ja paikkansa monen kodin kirjahyl-
lyyn, aitiopaikalle.
     
   Rauno Nieminen

Padasjoen Sotaveteraanit ry:n
sihteeri

Kuvateos  sotiemme 
muistomerkeistä

Veteraanien muistopaasi sijaitsee pai-
kassa josta Padasjoen miehet ja pojat 
lähtivät 22.6.1941 jatkosotaan.



Piirin alueella järjestetään tulevan 
kevään ja kesän aikana erilaisia lii-
kuntatapahtumia. Tapahtumat ovat 
mainio mahdollisuus oman fyysisen 
kunnon testaamiseen hyvässä seu-
rassa, joihin kaikki ovat tervetulleita. 
Kaikkiin tapahtumiin tulee ilmoittau-
tua joko mpk:n sivujen kautta tai suo-
raan allekirjoittaneelle viimeistään 
viikkoa ennen tapahtumaa. 

Tervetuloa mukaan reippailemaan!
Tapahtumat:

-  Jalkamarssi 25 km, 17.5. läh-
tö Hennalasta klo 8.00, mpk nro 
09000 71341

- Jalkamarssi 25 km, 11.8.  läh-
tö Hennalasta klo 8.00, mpk nro 
09000 713413

- Lihaskuntotesti, 29.9. Hennala klo 
9.00, mpk nro 09000713415

- Sotilastaitomarssi, 30.6. Hälvälä 
klo 9.00, 2-3 miehisin joukkuein 
käytävä 4-rastinen partiokilpa, mpk 
nro 09000713408. 

 Vesa Pyykkö 
040-8417235 
vesa.pyykko@pp1.inet.fi 

Kuntoilutapahtumia 
Päijät-Hämeessä

Lahden Paikallisosasto järjestää yh-
dessä Päijät-Hämeen maanpuolus-
tusjärjestöjen kanssa Vesijärven ym-
päriajon 15.-16.6.2007. Haluamme 
tapahtuman edesauttavan ihmisten 
iloisia liikunnallisia harrastuksia ja teh-
dä samalla luonnonkaunista maakun-
taamme tutuksi. Pyöräily toteutetaan 
omin polkupyörin ja tapahtumaan voi 
osallistua kaikki yli 15-vuotiaat. Osal-
listumismaksu on nimellinen 5€, mikä 
sisältää tapahtumapalveluiden lisäksi 
kenttäruokailun.

Opastettu reitti kulkee myötäpäi-
vään Vesijärven ympäri. Lähtöpisteitä 
on kaksi, eteläinen Lahdessa Vesijär-
ven rannassa ja pohjoinen Vääksyn 
kanavalla. Kummastakin pisteestä 
voi lähteä kello 18.00 - 21.00 välise-
nä aikana. Matka on n. 80 km, mihin 
arviolta menee n. 6 tuntia. Aikaa ei 

vertailla, mutta osallistujista pidetään 
kirjaa ja kontrolloidaan heidän mat-
kantekoaan ja hyvinvointiaan. Pää-
vastuu järjestelyistä ja huollosta on 
Lahden Paikallisosastolla. Reitillä 
on kaksi kattavampaa huoltopistettä 
Lahdessa ja Vääksyssä. Tarjolla on 
mm. ruokailua, reittitarkkailua, lääkin-
tä ja korjauspalvelua. Juoma ja tark-
kailupisteet hoitaa reitillä Hollolan ja 
Heinolan yhdistykset. Lisäksi on kier-
tävät korjaus- ja lääkintäpartiot.

Tarkoituksemme on rakentaa ta-
pahtumasta jokavuotinen iloinen 
joukkotapahtuma, missä saamme 
liikunnan kautta nauttia luontomme 
kauniista arvoista. Pala suvista Päi-
jät-Hämettä, hyvässä seurassa ja 
melkein yöttömässä yössä.

Ennakkoilmoittautumisia vastaan-
otetaan sähköpostitse osoitteessa 

kultatyo@tarnanen.inet.fi . Varsinai-
nen ilmoittautuminen Lahden tai 
Vääksyn lähtöpaikalla, missä myös 
jaetaan ohjeet, kartat ja peritään 
osallistumismaksu.

Tänä ensimmäisenä vuotena ta-
voitteemme on aktivoida noin 150 - 
200 osallistujaa ja kasvattaa määrä 
vastaisuudessa 400 - 600 tienoille tai 
suuremmaksi. Tapahtuma tulee ke-
räämään runsaasti positiivista huo-
miota ja poikimaan erilaisia oheista-
pahtumia. Näin useat tahot tulevat 
kiinnostumaan tapahtumastamme, 
mitä voi matkailuvalttinakin mainos-
taa. Ulkopaikkakuntalaisille tarjoam-
me jo nyt mm. suihku ja säilytystilaa. 
Tarjoamme liikunnallisen ja iloisen ta-
pahtuman, esitellen kaunista Päijät-
Hämettä. 

Toivottavasti sinäkin olet mukana 
ystävien tai työporukoiden kanssa. 

Juha Tarnanen

Polkupyörin Vesijärven ympäri

Tässä uusi piirisihteeri. Edellisenä 
piirin puheenjohtajana ajauduin teh-
tävään Juhani Reentilän työn jatka-
jaksi. Arkisto on menossa taas enem-
män sekaisin. Mainittakoon myös jo 
nyt, että tätä palstaa ei tule olemaan 
kaikissa lehtemme numeroissa.

Toimintapalkkiot v. 2006 on nyt vii-
mein jaettu. Palkkioiden edellytys on 
luonnollisestikin palautetut toiminta-
lomakkeet. Niitä riittää, mutta sitkeys 
tuotti tulostakin piirissämme.  Ru-yh-
distyksistä rul-toimintalomakkeen pa-
lautti 11/12 ja res-yhdistyksistä res-
toimintalomakkeen 8/10. Lisäksi oli 
mm. toimihenkilölomake ja ResUL-lii-
kuntatoimintalomake, joiden palautus 
oli heikompaa.

RUL palkitsi piiristämme kolme yh-
distystä. Sarjoja on neljä. Lahden Re-
serviupseerikerho sarja A sija 9, 390 
euroa, Nastolan Reserviupseerit ry, 
sarja C sija 7, 320 euroa ja Koski HL 
Reserviupseerit ry, sarja DE sija 19,  
35 euroa. Reserviläisliitto ei jaa tällai-
sia toimintapalkkioita.

Piirillämme on lisäksi oma toimin-
takilpailu. Työvaliokunnan päätök-
sellä kunniataululla ja 100 eurolla 
palkittiin kevätkokouksessa Sysmän 
Reserviupseerit ry ja Orimattilan Re-

serviläiset ry.
Kannattaa siis dokumentoida toi-

mintansa.
Yhdistysrekisterissä näyttää siltä, 

että noin puolet piirimme reserviyh-
distyksistä ei ole päivittänyt ainakaan 
10 vuoteen tietojaan. Tässä on jo 
vaara tulla pyyhityksi yli Yhdistysre-
kisterin siivouksissa. Päivitys maksaa 
vain kympin. 

Viime aikoina ovat useat yhdis-
tykset hakeneet myös Y-tunnuksen. 
Näille tuli sitten vuoden vaihteessa 
postissa verolomakkeet, mutta niistä 
kyllä selvittiin helposti.

Eduskuntavaalit menivät juuri ohi 
ja myös RUL ja RES lähettivät säh-
köposteihimme gallupeja. Kuulema 
puolet tuli takaisin merkinnällä vas-
taanottaja tuntematon. Päivittäkää-
pä siis myös s-postiosoitteenne, niin 
saatte lisää postia. Liittykää myös 
Reserviläisliiton postituslistalle, niin 
liitto tiedottaa teillekin toiminnastaan.

Nyt viimeistään tuli myös uusille 
puheenjohtajille selväksi, että mo-
nenlaisia paperitöitä riittää myös re-
servin yhdistystoiminnassa. Näin ke-
väälläkin.

Juha Nuoritalo
juha.nuoritalo@phnet.fi  

Yhdistysten toimintalomakkeet 
ja muut rekisteritiedot vielä puutteellisia
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Tämänvuotiset Reserviläisurheilu-
liiton talvimaastomestaruuskilpailut 
järjestettiin Padasjoella Tarus-jär-
ven harjoitusalueella 24. helmikuu-
ta. Kilpailun järjestelyistä vastasivat 

ResUL:n Talvimaastomestaruudet 
ratkottiin Padasjoella

Kapt  Heikki Lario ampumassa 

Padasjoen reserviläisyhdistykset 
yhdessä. Järjestäjiä hieman jännittä-
nyt lumitilanne ei aiheuttanut ylimää-
räistä vaivaa, vaan hiihtorata saatiin 
rakennettua maastoon suunnitelmien 
mukaan. Talven heikko lumitilanne oli 
kasannut samalle viikonlopulle useita 
päällekkäisiä hiihtotapahtumia, joten 
mestaruuksista kamppailtiin useam-
massa sarjassa vain 35.n kilpailijan 
voimin. Tilanne tiedettiin etukäteen 
mutta harmitti luonnollisesti hieman, 
sillä suurempi osanottajamäärä olisi 
tuonut järjestäjille hieman tulojakin 
vaivanpalkaksi. Itse kilpailutapahtuma 
sujui varsin mallikkaasti sillä vastaava 
kilpailu on järjestetty Padasjoella 90-
luvun alussa ja silloisista järjestäjistä 
iso osa oli taas mukana tapahtumaa 
toteuttamassa.

Juha Muje

Tulokset
Sarja H: 1 Kapt. Ari Enroth, 2 Vänr. 
Jussi Metsola 
Sarja H40: 1 Kapt. Timo Salonen, 2 
Yliltn. Ossi Autio , 3 Kers. Markku  Lai-

ne, 4 Yliltn. Jarmo Vuorinen, 5 Kers.  
Timo Ålgars, 6 Korp. Martti Mela , 7 
Yliltn. Tapani Soittila  
Sarja H50: 1 Yliltn. Heikki Hillo, 2 Alik. 
Pertti Heinikangas, 3 Vänr. Kari Hut-
tunen, 4 Kapt. Mauri Särssi, 5 Maj. 
Aarne Hurskanen,  6 Kapt. Jarmo 
Sulopuisto, 7 Ltn. Arto Ahokas 
Sarja H60: 1 Kapt. Antti Ylitalo, 2 
Ylikers. Markku Salo, 3 Kapt. Pentti 
Lehtinen, 4 Ylikers. Olavi Mäkivaara, 
5 Kapt. Risto Sirola, 6 Ylikers. Timo 
Nurmi, 7 Sot.mest. Esko Hakanen,  
8 Yliltn. Jukka Kauranen, 9 Ltn. Jor-
ma Eskola, 10 Maj. Jorma Lehtinen,  
11 Kers. Matti Krats
Sarja H70: 1 Kapt. Heikki Lario, 2 
Yliltn. Asko Kangasmaa, 3 Alik.  Jor-
ma Kivirinta, 4 Maj. Esko Ranta, 5 
Ylikers. Juhani Martin, 6 Ylikers. Jo-
hannes Ijas  
Sarja H75: 1 Ltn. Pekka Kalteenmäki, 
2 Yliltn. Pauli Riihelä 

10m ilmapistooli, sarja D
3. Eeva Vilander  
10m ilmapistooli, sarja H
22. Vänr  Jussi Laukkanen, 24. Ylil 
Sakari Paasonen, 25.Ltn Timo Paala-
nen, 31.Jääk Ville Leskinen
10m ilmapistooli, sarja H50
2. Kers Martti Tähkänen, 5.Kers Mauri 
Pokkinen, 7. Kers Matti Selonen, 14. 
Kapt Erkki Häkkinen, 19. Korpr Keijo 
Vilander, 22. Jääk Tapani Kuisma 
10m ilmapistooli, sarja H60
1. Ylil Eero Lehtinen, 12.Tkm Kaj Ah-
lers, 19. Alik Tapani Purolinna, 30. 
Kers Kari Stenvall
10m ilmapistooli, sarja H70
1. Ylil Sakari Paasonen,
10m ilmakivääri, sarja H
11. Sotmes Kari Nevala, 14. Pion 
Simo Kuoppamäki,17. Ratsum Tapio 
Koski, 18. Jääk Hannu Lahtinen,

Ilmakivääri, sarja H   
5. Päijät-Häme 1433, Simo Kuoppa-
mäki 367, Hannu Lahtinen 351, Kari 
Nevala 379, Tapio Koski 356 
Sarja H50
2. Päijät-Häme 1458, Ylill Jarmo Jär-
velä 386, Sotmest Kari Nevala 374, 
Kapt Tauno Lindström 358, Tkm Kaj 
Ahlers 340  

10m ilmakivääri, sarja H50
1. Ylill Jarmo Järvelä  6. Sotmes Kari 
Nevala                  
10m ilmakivääri, sarja H60
7. Kapt Tauno Lindström 18. Tkm Kaj 
Ahlers

JOUKKUEET   
Ilmapistooli, sarja H   
5. Päijät-Häme 1452, Eeva Vilander 
367, Timo Paalanen 367, Jussi Lauk-
kanen 367, Sakari Paasonen 358
Sarja H50
1. Päijät-Häme 1492, Ylil Sakari Paa-
sonen 380, Ylil Eero Lehtinen 377, 
Kers Martti Tähkänen 374, Tkm Kaj 
Ahlers 361, 4. Päijät-Häme 2 1447, 
Kers Mauri Pokkinen 369, Kers Mat-
ti Selonen 367, Kapt Erkki Häkkinen 
357, Alik Tapani Purolinna 354

ResUL ilma-asemestaruus 2007
Tässä hyvin menestyneiden päijät-
hämäläisten tuloksia: 

H50 sarjan voittanut joukkue: Paasonen, 
Tähkänen, Ahlers ja Lehtinen.
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Reserviupseeriliiton kesän tapahtumakalenteri 
05.05. CIOR harjoitus     Lahti
15.05. Ilmoittautuminen yhdistysten SM Golfi in päättyy Harjattula Golf & Country
18.-20.05.  Lombardian kansainvälinen sotilaspartiokilpailu  Lombardia, Italia
23.-25.05. CIOR harjoitusleiri puolalaisten kanssa   Lahti
25.05. Reserviläisyhdistysten Golf -SM   Harjattula Golf & Country
26.05. RUL - EROK (+puolalaiset) sotilasmoniottelu Lahti
04.06. Puolustusvoimain lippujuhlapäivä
29.06.-01.07. PM-maastomestaruuskilpailut ja presidium  Säkylä
30.07.-04.08. CIOR:n kesäkongressi ja sotilasmoniottelu sekä nuorten upseereiden YROW Riika, Latvia
25.08. ROSTO -karsinta
25.-26.08. RUL kesäpäivät     Padasjoki
29.-30.08. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät

Reserviläisliiton syksyn tapahtumakalenteri 
21.-22.4.  Reserviläisliiton vuosikokoustapahtuma  Rovaniemi 
27.-28.4. Naisten koulutuspäivä (RES/MPK)   Säkylä 
18.-19.8.  Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut  Valkeala 
29.-30.8. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät 

Reserviläisurheiluliiton tapahtumakalenteri
11.-13.05.  Perinneaseet Päijät-Häme     Lahti/Hälvälä 
19.-20.05.  Naisten jotos Kainuu     Kuusamo 
20.05.  Ampumasuunnistus     UUSIMAA Tuusula
17.06.  Neliottelu Kainuu     Kajaani 
29.-30.06.  Kesäyön marssi RESUL     Tuusula
09.06.  Pistooliampumajuoksu     E-P Ähtäri
07.-08.07.  SRA ampumamestaruus     V-S Säkylä 
Elokuu  Tarkka-ampujakilpailu     Sotinpuro  
11.-12.08.  Palvelusaseammunta     K-S Keuruu 
18.-19.08.  RES ampumamest     KYM Valkeala/Tyrri 
18.-19.08.  RUL ampumamest     P-K Onttola



15
Päijät-Hämeen

ILVES

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

JO YLI 50 VUODEN AJAN
OLEMME KERTONEET

KAIKEN KUKKASIN

AALTOSEN PUUTARHA OY
Porvoonjoentie 10, LAHTI

Puh. 03 7352 323
Fax 03 7352 223

MPK ry kouluttaa 
2007

Kurssi Paikka Aika 

TURVALLISUUSKOULUTUS    

Järjestyksenvalvoja Padasjoki 5.-13.5.-07  

Maastokurssi, Lahden-Ahkera/Ti... Hälvälä 15.-16.5.-07  

Arki turvalliseksi Hennala 19.5.-07  

Yleinen järjestys- ja turvalli... Lahti 6.-8.7.-07  

Järjestyksenvalvoja Hennala 10.-12.8.-07  

 

VARAUTUMISKOULUTUS    

Hygieniapassi Hennala 12.4.-07  

Kartanluku ja autosuunnistus Hälvälä 3.5.-07  

Varautumisen ja väestönsuojelu Hennala 15.-18.6.-07  

SOTILAALLINEN KOULUTUS    

Raskassinko/ Kouluttaja-kurssi... Hennala 11.4.-07  

Asekäsittely ja ammunta,koulut... Hälvälä 13.-15.4.-07  

YTH 07 Sissikurssi Hälvälä 27.-29.4.-07  

YTH 07 Epäsuoratuli Hälvälä 27.-29.4.-07  

YTH 07 Esikuntatyöskentely Hälvälä 27.-29.4.-07  

YTH 07 Huoltokurssi Hälvälä 27.-29.4.-07  

YTH 07 Jalkaväkikomppanian puo... Hälvälä 27.-29.4.-07  

YTH 07 Pioneerikurssi Hälvälä 27.-29.4.-07  

YTH 07 Poikkeusolojen sotilask... Hälvälä 27.-29.4.-07  

YTH 07 Sotilaspoliisikurssi Hälvälä 27.-29.4.-07  

YTH 07 Viestikurssi Hälvälä 27.-29.4.-07

SRA Hälvälä  4.-6.5.-07  

Viestiupseerikurssi Hennala, Lahti 5.-6.5.-07  

Kenttälääkinnänkurssi Hennala/Hälvälä 8.5.-07  

Nastola viikko Nastola 12.5.-07  

Sissikomppanian valm. harj. Hennala 12.5.-07  

Sotilassuunnistuskurssi Hälvälä 17.5.-30.10.-07 

Testauskurssi, jalkamarssi Hennala 17.5.-07  

SRA -kurssi kouluttajille Hälvälä 25.-27.5.-07  

Sissikomppania-harjoitus Vesivehmaa 8.-10.6.-07  

Sotilastaitomarssi Hälvälä 30.6.-07 

Radiotoiminnan perusteet Lahti 6.-8.7.-07  

Asutuskeskustaistelu-kurssi Hälvälä 3.-5.8.-07  

Jääkäriryhmän toiminta, liitty... Hälvälä 3.-5.8.-07 

Köysilaskeutumisen kouluttajao... Hälvälä 3.-5.8.-07 

Taistelijan taidot, liittyy As... Hälvälä 3.-5.8.-07 

Testauskurssi, jalkamarssi Lahti 11.8.-07 

Lylyinen, partiokilpailu Hennala 17.8.-07 

 

JOHTAMIS JA KOULUTTAJAKOULUTUS   

Koulutustoimikunta, RUL Hennala 27.-28.4.-07  

Kouluttamisen perusteet Hälvälä 4.-5.8.-07  

9.00  Koululaiskonsertti, 
 Puolustusvoimien varus-
 miessoittokunta
11.00-14.15  Kalustoesittely
11.30-13.15  Ruokailu
13.30-14.00  Paraatikatselmus ja 
 kenttähartaus
14.15-15.45  Pääjuhla
15.45  Kahvi

90-vuotta itsenäisyyttä 
-  taival jatkuu

Päijät-Hämeen maanpuolustus- 
ja kansallisen veteraanipäivän juhla 

Asikkalassa 27.4.2007

Reserviläisliiton uutena sihteerinä on 10.4.2007 aloitta-
nut Paula Väisänen. 42-vuotias Väisänen on koulutuksel-
taan merkantti ja hänellä laaja kokemus järjestöalan teh-
tävistä. Reserviläisliiton sihteerin tavoittaa arkisin klo 8-16 
numerosta (09) 4056 2043 tai sähköpostilla osoitteesta 
paula.vaisanen@reservilaisliitto.fi . 

Reserviläisliitto toivottaa Paula Väisäsen tervetulleeksi 
Suomen suurimman maanpuolustusjärjestön palveluk-
seen.

Toiminnanjohtaja Olli Nyberg

Paula Väisänen aloitti Reserviläisliitossa



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

www.asepiste.fi 

- 3 lipasta
- puhd. välineet
Rajoitettu erä!475,-

Ernst & Young Oy
Aleksanterinkatu 17 A, 15110 Lahti

© 2006 Ernst & Young. All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark.

Ernst & Youngin kattavat asiantuntijapalvelut
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Puh. 03-844 411, www.helmipankki.fi 

LAHTI    HEINOLA    HOLLOLA    MUKKULA    NASTOLA    PADASJOKI 

Kokouskutsu

Päijät-Hämeen reserviläispiirin piirihallituk-
sen kokous 23.5.2007 Hartola.

Kokouspaikka Hartolan Golfi n klubirakennus 
Kaikulantie 79 (Itä-Hämeen opiston "mäki")

Alkamisaika klo 18.00, kunnan tervehdys 
18.30, kokous klo 19.00. Hartolan Golf:n 

puheenvuoro kokouksen jälkeen.

Hartolan kunnan kahvitarjoilu.
Tervetuloa!


