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Reserviläisliiton jäsenmäärä on
hienoisessa kasvussa. Kasvua liiton
jäsenmäärässä vastavaan ajankoh-
taan viime vuonna verrattuna on 155
henkilöä. Määrä on hieman tavoitet-
tua jäsenmääräkasvua pienempi.

Tilanne reserviläisliiton piirien
välillä vaihtelee huomattavasti. Esi-
merkiksi Lapin piirin 5,18 prosentin
jäsenmäärän kasvua voidaan pitää jo
erinomaisena suorituksena. Vastaa-
vasti oma Päijät-Hämeen piirimme on
jo useamman vuoden menettänyt jä-
seniään. Vastaavaan aikaan viime
vuoteen verrattuna, piiristämme on
vähentynyt 1,27 prosentia jäsenistös-
tä. Missä vika?

Kysymykseen tulisi puuttua jokai-
sessa alueemme jäsenyhdistykses-
sä. Onko tilanteelle tehtävissä jotain?
Millä saadaan pysymään nykyiset jä-
senet ruodussa? Sillä onhan se hel-
pompaa pitää kiinni jäsenistämme,
jotka jo ovat ilmaisseet halukkuuten-
sa toimia meidän riveissämme. Se,
että hankitaan jäsenkuntaa yhdistyk-
siin väen vängällä, tokko pidemmän
päälle on oikea ratkaisu. Ei kannettu
vesi kaivossa pysy. Tämä sananlas-
ku pätee myös tässä tilanteessa.

Eikö olisikin syytä paneutua
omaan jäsenhuoltoon, tarkastella
omaa toimintaa yhdistyksessä. Mitä
voimme jäsenistöllemme tarjota?
Minkälaisen toiminnan pariin voimme
jäseniämme ohjata? Onko se reser-
viläistaitojen koulutuksen lisäämi-
seen, kunnon kohentamiseen, yhteis-
työhön veteraanijärjestöjen kanssa

jne. Näihin kysymyksiin tulee olla vas-
taus kun teiltä reserviläisyhdistyk-
seen kuuluvana kysytään,  mitä me
järjestönä  voimme tarjota.

Vetoankin kaikkien yhdistysten
puheenjohtajiin. Tutkikaa teille lähe-
tetyt jäsenlomakkeet. Analysoikaa
tulos ja ryhtykää tarvittaessa toimi-
maan oman jäsenistön tarpeiden
mukaan.

Uusien jäsenten joukosta saattaa
löytyä voimavaroja. He voivat olla tu-
levia yhdistyksemme toimivia jäseniä,
sihteereitä, urheiluvastaavia, am-
munnasta vastaavia, puheenjohtajia,
eli niitä, jotka uusin ajatuksin vievät
järjestöämme eteenpäin tulevinakin
vuosina.

Ensi vuonna piirissämme pide-
tään järjestökoulutustilaisuus, jossa
yhdistyksiemme uusille vastuuhenki-
löille kerrotaan järjestömme toimin-
tatavoista, niin yhdistys-, piiri- kuin
myös liittotasolla. Tapahtumaan voi
osallistua myös vanhemmat yhdistys-
aktiivit, jos he tuntevat tarvitsevansa
ko. koulutusta. Koulutuksen tulee ve-
tämään liiton toiminnanjohtaja Olli
Nyberg. Ajankohta ilmoitetaan myö-
hemmin.

Reserviläisliiton eräänä tavoittee-
na ensi vuonna on saada järjestöm-
me jäsenet liikunnan pariin. Vuosi on-
kin nimetty “Reserviläisliikunnan vuo-
deksi”. Myös RUL on omassa ohjel-
massaan ottanut liikunnan esiin. Ky-
symyshän on noussut esiin kun Puo-
lustusvoimat  on  uutisoinut  varus-
miesten  huonontuneesta  kunnosta.

Paljon on puhuttu reserviläisliikunnan
eri muodoista. On haluttu, että kilpai-
lumainen liikunta saisi rinnalleen
enemmän kuntoliikunnan muotoja.
Näin voitaisiin saada mukaan isom-
pia ryhmiä myös omasta jäsenkun-
nastamme. Esimerkiksi koko perheen
mukaan saaminen reserviläistoimin-
taan.

Piirissämme järjestetyssä semi-
naarissa oli tämän suuntaisia toivei-
ta liikunnan suhteen. On myös puhut-
tu paljon piirissämme järjestettävistä
eri kilpailulajeista. Ei ole koettu mie-
lekkääksi järjestää kilpailuja, jossa
järjestäjiä on enemmän kuin varsinai-
sia kilpailijoita. Osanottajapula kertoo
osaltaan, että reserviläisliikunnan eri
lajeihin on uskallettava ottaa mukaan
nykyajan tarpeita vastaavia haastei-
ta. Nähtäväksi jää mitä tulevaisuus
tuo mukanaan. Tärkeintä on kuiten-
kin, että me itse kukin pidämme huol-
ta omasta kunnostamme. Järjestäkää
yhdistyksissänne omia,eri liikunta-
muotojen, yhteistapahtumia.

Toinen tärkeä ensi vuoden tavoi-
te on saada mahdollisimman moni
yhdistyksemme yhteistyöhön vete-
raanien kanssa. Reserviläisliiton yh-
distyksistä 75 prosenttia on ilmoitta-
nut jo harjoittavansa veteraanien tu-
kitoimintaa. Liitto tulee suunnittele-
maan loppuvuoden aikana ohjeistus-
ta ja toimintamalleja veteraanityöhön.
Ne on tarkoitus jakaa yhdistyksille
ensi vuoden aikana.

Toivotan kaikille päijät-hämäläisil-
le, vapaaehtoisessa maanpuolustus-
työssä toimiville, menestystä tuleva-
na toimintavuotena.

Heikki Koskinen
Reserviläisliiton hallituksen jäsen,
Padasjoki
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Jyväskylässä järjestettiin 6. –
8.9. laaja maanpuolustus- ja tur-
vallisuusalan tapahtuma Maan-
puolustus 2002. Viikonlopun aika-
na monipuoliseen näyttelyyn tu-
tustui noin 15.000 henkilöä.

Tapahtuman järjestäjänä toi-
mivat Jyväskylän Messut yhdes-
sä puolustusvoimien ja maanpuo-
lustusjärjestöjen kanssa. RUL ja
RESERVILÄISLIITTO esiintyivät
messuilla omilla näyttelyosastoil-
laan, joissa oli mm. mahdollisuus
testata oman osaamista sodan
lakien tuntemisessa sekä tutus-
tua syksyllä avattaviin liiton uusiin
nettisivuihin.

Päijät-Hämeen reserviläispiiri
järjesti retken Jyväskylään lauan-
taina 7.9. Matkalle osallistui kou-
rallinen alueen reserviläisiä lähin-
nä Lahdesta ja Heinolasta. Mu-
kana oli Maanpuolustus-
yhdistyksen jäseniä ja Heinolan
reserviläisiä palkkiomatkalla Ju-
kolan viestin järjestelyiden joh-
dosta.

 Osallistujamäärää vähensi
sunnuntaina ollut Lahden reser-
viläisten ja kiltapiirin retki sekä
Ratsujääkäripataljoonan perinne
päivä. Lauantaina ohjelmassa ol-
leiden luentojen takia retkipäivä
valittiin kuitenkin näin. Sunnuntai-
na oli vuorossa osalla retkelle
osallistuneista Ratsujääkärikillan
juhla.

Messualue on Jyväskylässä
keskustan tuntumassa aivan Jy-
väsjärven sataman tuntumassa.
Tästä olikin hyötyä, koska Keu-
ruulla sijaitseva Keski-Suomen
Rykmentti oli tuonut paikalle pio-
neerien ylimenokalustoa ja ylei-
söllä oli mahdollisuus päästä Uis-
ko-ajelulle. Missä itsekin kävin
vanhimman poikani kanssa kokei-
lemassa noin 45 solmun nopeut-
ta. Muutoin esittelyt oli järjestetty
sekä sisä-, että ulkotiloihin mes-
sualueelle. Erilaista kalustoa oli
varsin hyvin esillä. Oma tutustu-

miseni ohjautui mukana olleen 6
vuotiaan pojan kiinnostuksen
mukaan.

Suuresta yleisöstä huomatta-
va osa oli kiinnostunut piha-alu-
eella pidetyistä toimintanäytöksis-
tä ja esittelyssä olleesta helikop-
terista. Sisällä kiinnostusta näytti
herättävän puolustusvoimien pis-
te, missä sai selville oman sijoi-
tuksen. Tähän oli koko ajan use-
an minuutin jono. Reserviläinen 6/
2002 esitteli myös messuja ylei-
sesti, joten en pyrikään antamaan
tässä uudestaan samaan tietoa,
mikä on kerran tullut esille.

Oheisen kuvamateriaalin on
meille ansiokkaasti toimittanut
Tommi Tirkkonen Lahden Reser-
viupseerikerhosta. Kuvat on näin
ollen otettu eri henkilön silmin,
kuin tämä artikkeli on kirjoitettu,
eikä ne välttämättä kohtaa.
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Tässä lyhyesti katsaus messu-
jen kiinnostavimpiin kohteisiin
kuusivuotiaan pojan silmin. Eri
maanpuolustusjärjestöjen osas-
tot, kuten myös kaupallisimmat
osastot saivat meiltä tylyn vas-
taanoton ja näissä halleissa vie-
railimmekin erittäin lyhyesti. Ulko-
na olleet toimintanäytöksetkin jäi-
vät vähälle huomiolle, koska kat-
somo ei suosinut näkyväisyyten-
sä puolesta meitä. Puolustusvoi-
mien osastoista kaikki telavetoiset
ajoneuvot joutuivat tarkkaan tut-
kittaviksi. Nuoremman matkalai-
sen tutustuessa näihin sain mah-
dollisuuden tutustua YVI-kaluston
esittelyyn Viesti rykmentin osas-
tolla ja tuntematta asiaa entuu-
destaan muutoin, kuin nimeltä.
Esittelyn hoito upseerikokelas
erittäin huolella ja ystävällisesti.
Tela-ajoneuvojen lisäksi kaikki

lentokoneisiin liittyvät saivat osak-
seen huomioita. Ilmavoimien
osasto olikin rakennettu viihtyi-
säksi, melkeinpä kaupalliseksi.
Näiden lisäksi tutustuimme tar-
kasti poliisi autoihin ja sairaankul-
jetuksesta saimme erittäin am-
mattitaitoisen esitelmän nuoren ja
viehättävän hoitajan toimesta.
Täältä suuntasimmekin sata-
maan ja kävimme jo mainitulla
Uisko-ajelulla, minkä jälkeen oli
vuorossa paluumatka.

Kimmo Salojoki
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Hämeen ratsujääkäripataljoo-
na on joukkoyksikkö Hämeen ryk-
mentissä. Hämeen ratsujääkäri-
pataljoona kouluttaa osaltaan
Rykmentin toiminnassa tarvittavat
varusmiehet ja sijoittaa heidät
Rykmentin perustamisvastuulla
oleviin sodan ajan joukkoihin.

Kokoonpano ja tehtävät
Pataljoonan kokoonpanoon

kuuluu komentaja, toimisto, Esi-
kuntaeskadroona ja Kuljetuses-
kadroona. Toimisto suunnittelee ja
koordinoi komentajan apuna tär-
keimmät varusmiesten koulutus-
tapahtumat sekä kantahenkilö-
kunnan täydennyskoulutuksen.
Koulutus toteutetaan suurelta
osin maasto- ja ampumarata olo-
suhteissa varuskunnan lähiharjoi-
tusalueilla Hälvälässä ja Padas-
joella. Pataljoona toimeenpanee
vuoden aikana noin 30 erilaista
taistelukoulutus-, ajoneuvo- ja
ampumaleiriä varusmiehille. Hä-
meen Ratsujääkäripataljoona
vastaa osaltaan Hämeen rykmen-
tille käskettyjen jalkaväen kerta-
usharjoitusten suunnittelusta, val-
mistelusta ja toteuttamisesta.

Hämeen ratsujääkäripataljoo-
nan varusmiehet ovat muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta Hä-
meen Sotilasläänin alueelta pää-
osin Lahdesta ja lähiympäristös-
tä. Pataljoonaan astuu palveluk-
seen noin 330 alokasta. Moni lä-
hialueen nuori haluaisi meille pal-
velukseen, mutta majoituspaikko-
ja on rajallisesti. Pataljoonan
koulutusvelvoitteista ja uudesta
palvelusaikajärjestelmästä johtu-
en pääosa palvelee 12 kuukaut-
ta, noin 30 % 9 kuukautta ha vain
noin 15 % lyhyimmän palvelus-

ajan eli 6 kuukautta. Koulutus koe-
taan kiinnostavana, Kaikille varus-
miehille annetaan yhtenäinen en-
simmäiset kahdeksan viikkoa kes-
tävä sotilaan peruskoulutus. Se
huipentuu monipuolisesti perus-
taitoja mittaavilla asekäsittely- ja
taistelukoulutusradoilla sotilaan
perustutkinnon suorittamiseen
sekä sotilasvalaan. Valan yhtey-
dessä alokkaat nimitetään ratsu-
miehiksi. He saavat oikeuden kan-
taa asepuvussaan ratsuväen kel-
taisen värin lisäksi perinteistä ja
arvokasta joukkoyksikkötunnus-
tamme hirvenkalloa – tunnusta,
josta ratsumiehet ovat ylpeitä.
Näistä merkeistä ratsumiehet ero-
tetaan heti kaikista muista palve-
luksessa olevista sotilaista. Vaa-
tivan erikoiskoulutuksen suoritta-
misen jälkeen nuhteettomasti pal-
velleille ratsumiehille myönnetään
ratsumiesristit. Ratsumiesristi on
vanhin Suomessa käyttöön otet-
tu joukkoyksikköristi. Sen saami-
sen tavoittelu on omiaan paran-
tamaan koulutustuloksia ja lisää-
mään joukon yhteenkuuluvuuden
tunnetta.

Koulutusta hyvin tuloksin
Voidaan perustellusti sanoa,

että HämRjP pitää Hämeen ryk-
mentin pyörät pyörimässä. Kulje-
tuseskadroonassa vuosittain kou-
lutettavat noin 180 sotilas- kuljet-
tajaa toteuttavat kaikki Rykmen-
tin eri joukkoyksiköiden harjoitus-
ten, esikunnan ja Huoltokeskuk-
sen tarpeiden vaatimat
kuljetustehtävät, yhteensä noin
miljoona ajokilometriä vuodessa.
Pääsyvaatimuksena palveluksen
aloittamiselle Kuljetuseskadroo-
nassa on C-kortin 2. vaiheen suo-

rittaminen.  Tämä johtuu runsais-
ta raskaan kaluston kuljetusteh-
tävistä. Kuljetuseskadroona to-
teuttaa erikoisajoneuvokurssin,
jolla koulutetaan telakuorma-au-
ton kuljettajat sekä panssariajo-
neuvo Pasin kuljettajat ja johta-
jat. Tälle kurssille osallistuu kou-
lutettavia myös muista Läntisen
Maan puolustusalueen joukko-
osastoista. Jokaisessa saapumi-
serästä koulutetaan 14 moottori-
aliupseeria ja kaksi kuljetusup-
seeria. Moottorialiupseerikurssin
ratsumiehet suorittavat Panssari-
prikaatissa. Suunnitelmissa on
oman moottorialiupseerikurssin
toteuttaminen Hennalassa. Mah-
dollisesti toiminta voidaan aloittaa
jo tammikuun saapumiserästä.
Parhaimmat johtajat suorittavat
Haminassa käytävän reserviup-
seerikurssin jälkeen Kuljetusup-
seerikurssin Lahdessa. Haluk-
kuus johtajakoulutukseen on ol-
lut hyvä . Myös kaikille johtajille
on pyritty tarjoamaan mahdolli-
suus puolustusvoimien kuorma-
autokorttiin sekä riittävään ajo-
harjoitteluun. kaksi kolmasosaan
yksikön varusmiehistä palvelee
täydet 12 kuukautta ja loput 9
kuukautta. Sotilaskuljettajien pal-
velusmotivaatio siviilin saatavan
ajokortin ja ajokokemuksen myö-
tä on hyvä.

Peruskoulutuksen jälkeen Esi-
kuntaeskadroonan koulutus ja-
kautuu moneen eri koulutusryh-
mään. Kyvykkäimmät komenne-
taan sotilaspoliisialiupseerikurs-
sille Panssariprikaatiin Parolaan,
tiedustelualiupseerikurssille Kar-
jalan Prikaatiin Vekaranjärvelle ja
jääkärialiupseerikurssin 1. jaksol-
le Savon Prikaatiin Mikkeliin.  Siel-
tä komennetaan kaksi oppilasta
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edelleen reserviupseerikurssille
Haminaan ja osa takasin Lahteen
talous- ja lääkintäaliupseerikurs-
sille. Meneillään on suunnittelutyö
talous- ja lääkintäaliupseerikoulu-
tuksen toteuttamisesta kokonaan
Lahdessa. Esikuntaeskadroona
toimeenpanee sotilaspoliisimie-
hen peruskurssin kaksi kertaa
vuodessa. Kursseilla koulutetaan
22-240 sotilaspoliisia vuodessa.
Vapaaehtoista palvelusta suorit-
tavia naisia heistä on yleensä 3-
6 henkilö. Kurssilla koulutettavat
sotilaspoliisit huolehtivat myö-
hemmin varuskuntien turvallisuu-
desta ja vartiopalvelusta. Kurssil-
la koulutetaan vartiostot Helsin-
gin Ilmatorjuntarykmenttiin, sata-
kunnan Lennostoon ja Ilmavoi-
mien Viestikoululle. Sotilaspoliisi-
en koulutus on hyvin monipuolista
sisältäen paljon nuorisoa kiinnos-
tavia asioita, monipuolista ase- ja
ampumakoulutusta, laskeutumis-
koulutusta, asutuskeskustaistelua
sekä voimakeinokoulutusta. Yh-
teistoiminnassa Aikuiskoulutus-
keskuksen kanssa järjestettävä
vartijakurssi lisää palvelumotivaa-
tiota. Yleensä kaikki sotilaspoliisit
suorittavat vartijakurssin.  He saa-
vat itselleen käytännössä siviili-
ammatin ja oikeuden toimia var-
tijan tehtävissä. muiden erikois-
kurssien jälkeen Esikuntaeskad-
roona täydennyskouluttaa kaikki
Hämeen Rykmentin talous-, lää-
kintä- ja taisteluvälinelana miehet
ja johtajat, kirjurit, lähetit, ampu-
maradanhoitajan apulaiset sekä
autohuoltolan miehet. esikuntaes-
kadroona tukee Rykmentin mui-

den joukkoyksiköiden toimintaa
komentamalla lääkintä-, talous-,
taisteluväline- ja sotilaspoliisiryh-
mät heidän harjoituksiinsa. Näin
koulutettavat samalla harjaantu-
vat omaan sodan ajan tehtävään-
sä.

Pataljoonan nuorekas henkilö-
kunta ja varusmiesjohtajat ovat
omaksuneet hyvin puolustusvoi-
mien uuden johtajakoulutusjärjes-
telmän syväjohtamisen periaat-
teet. Syväjohtamisen koulutus
lähtee liikkeelle itsensä ja ihmisen
käyttäytymisen tuntemisesta. Sy-
väjohtaminen perustuu neljään
kulmakiveen, jotka ovat

- luottamuksen rakentami-
nen

- inspiroiva tapa motivoida
- älyllinen stimulointi sekä
- ihmisen yksilöllinen kohtaa-

minen
Periaatteessa syväjohtamisen

mallissa ei ole uutta vaan kyse in
johtamisen koulutusjärjestelmäs-
tä. Syväjohtaminen noudattaa
johtamiskäyttäytymisen yleisiä ja
ajattomia periaatteita, joita karis-
maattisimmat johtajat ovat kaut-
ta aikojen soveltaneet menestyk-
sekkäästi. Syväjohtamisessa ko-
rostuu joukon ja johtajan välinen
luottamus sekä ryhmäkiinteys.

Ratsumiesten saavuttamat
koulutustulokset ovat olleet kor-
keatasoisia. Ampumataitotestin
tulosten keskiarvo lähentelee kii-
tettävää. Viime saapumiserien
sotilaan tutkinnon suorituspro-
sentti on ollut lähes 100. Myös
monet reserviläis- ja siviilivieraat
ovat saaneet nähdä ratsumiesten

taidot koulutustapahtumissa, näy-
töksissä, sotilasvalalla ja paraa-
teissa. Kuluneena kesänä patal-
joona järjesti Rykmentin sotilas-
valan paraateineen ja koulutus-
näytöksineen Hollolan kuntakes-
kuksessa. Perinnepäivän paraati
toteutettiin juhlallisesti Lahden
torilla ratsain, jalan ja ajoneuvoin.
Molemmissa oli paljon omaisia ja
yleisöä seuraamassa tapahtumia.
Ratsumiesten taidonnäyttö on ol-
lut erinomaista maanpuolustuk-
sen uskottavuuteen positiivisesti
vaikuttavaa työtä. Kovassa ja asi-
allisessa koulutuksessa syntyy
meidän voimatekijämme – legen-
daarinen ratsumieshenki. Se tu-
lee selvästi esille myös varusmie-
hille pidettävissä nimettömissä
mielipidekyselyissä. Niiden tulok-
set kertovat ilahduttavasti myös
sen tosiasian, että ratsumiehet
luottavat kouluttajiinsa, pitävät
heitä hyvinä esimiehinä ja ammat-
titaitoisina kouluttajina.

Hyvät lukijat! Esitän parhaim-
mat kiitokset kaikille järjestöille,
yhteistyökumppaneille ja tukijoil-
lemme hyvästä yhteistyöstä ja
Hämeen Ratsujääkäripataljoonan
saamasta tuesta sen toteuttaes-
sa vaativaa koulutustehtäväänsä.

Everstiluutnantti John Laukka
HämPjP:n komentaja
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AALTOSEN PUUTARHA OY
Porvoonjoentie 10, LAHTI

Puh. 03 7352 323
Fax 03 7352 223
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Suomen Reserviupseeriliiton
puheenjohtaja Tapio Peltomäki
kaipaa objektiivista tietoa ja pe-
rusteellista valmistelua Suomen
mahdollisesta Nato –jäsenyy-
destä. Kansanäänestystä asias-
ta ei tarvita, vaan kansanedus-
tajien on pystyttävä tekemään
ratkaisu asiasta. Peltomäki pe-
rään kuuluttaa kansan valitsemi-
nen edustajien vastuuta Nato –
jäsenyyden kaltaisissa suurissa
periaateasioissa. Hänen mieles-
tään ratkaisu onkin jätettävä ni-
menomaan jokaisen kansan-
edustajan oman harkinnan ja
omatunnon varaan. Tapio Pelto-
mäki puhui Suur-Savon Reser-
viupseeripiirin 50-vuotisjuhlassa
Mikkelissä lauantaina 9.11.

Lukeudun itse siihen suureen
joukkoon, jonka mielestä Suo-
men ei tulisi tässä tilanteessa liit-
tyä Natoon, mutta liittymismah-
dollisuus tulisi säilyttää. Liittou-
tumisen mahdollisuutta ei siis
pidä sulkea pois turvallisuuspo-
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liittisista vaihtoehdoistamme, vaik-
ka se ei olekaan nyt näköpiirissä
oleva ratkaisumme. Se, mitä Nato-
keskustelussa tällä hetkellä kai-
paan, on objektiivista ja jopa tie-
teellisin perustein pohdittua tietoa.
Tällä hetkellä minulla, Suomen Re-
serviupseeriliiton puheenjohtajalla,
ei tuota tietoa ole riittävästi, jotta
voisin analyyttisesti tarkastellen
ottaa tiukan kannan Nato-jäsenyy-
den puolesta tai sitä vastaan.

Monissa puheenvuoroissa kuu-
lee vaadittavan kansanäänestystä
Natoon liittymisestä. Kansanää-
nestys on sinänsä hieno asia. Se
on kaikkein demokraattisinta de-
mokratiaa. Jotenkin vain tuntuu sil-
tä, että kansanäänestystä vaativat
poliitikot pakenevat kansan selän
taa säästyäkseen itsenäisen ajat-
telun vaivalta ja ennen kaikkea
välttääkseen julkisesta kannan-
otosta seuraavat poliittiset riskit.

Pelkästään se, että Nato-jäse-
nyys tuntuu mullistavalta muutok-

selta, ei sekään ole kansanää-
nestyksen riittävä peruste. Jos
lähdetään siitä, että isoja asioita
koskevat ratkaisut on annettava
suoraan kansan käteen, oli äärim-
mäisen epäjohdonmukaista jättää
uuden perustuslain hyväksymi-
nen eduskunnalle.

Demokratian edustuksellisuut-
ta pitäisi yleensäkin korostaa ni-
menomaan suurissa periaateasi-
oissa, sellaisissa kuin ydinvoima-
päätöksessä. Puolueiden ei pitäisi
tehdä järjestöpäätöksiä Natosta.
Ratkaisu on jätettävä jokaisen
kansanedustajan oman harkin-
nan ja omantunnon varaan. Puo-
lueiden pitäisi sitoutua vain siihen,
että eduskunta valmistelee Nato-
ratkaisun yhtä perusteellisesti
kuin esimerkiksi ydinvoimalapää-
töksen. Koska turvallisuuspolitii-
kan perussuunnasta päättäminen
on uuden eduskunnan suuri rat-
kaisu, tulisi se näkyä käynnisty-
vässä eduskuntavaalityössä, Ta-
pio Peltomäki toivoi.
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Vuoden 1943 alussa saksalai-
sille tappioksi päättyneen Stalin-
gradin taistelun ja Leningradin pii-
ritysrenkaan murtumisen jälkeen
suomalaisten johtohenkilöiden
usko Saksan aseiden voittoon al-
koi hiljalleen horjua. Tämän myö-
tä Suomen valtiojohdon keskuu-
dessa ryhdyt- tiinkin keskustele-
maan mahdollisuudesta luoda
neuvottelukosketus Neuvostoliit-
toon eril- lisrauhan solmimiseksi.
Saksassa tällainen kehityssuun-
ta herätti sekä syvää huolestunei-
suutta että suuttumusta. Saksa-
laiset kohdistivat Suomeen paitsi
tiukkasanaisia diplomaattinootte-
ja niin myöskin laajamittaisia
kauppapakotteita. Saksa julisti
Suomen täydelliseen vientikiel-
toon, joka oli voimassa toukokuun
loppuun 1943 saakka.

Saksan toimet eivät rajoittu-
neet pelkästään nootteihin tai
pakotteisiin. Suomalaispäättäjille
ryhdyttiin myös syöttämään pro-
pagandaa eli saksalaiset alkoivat
vihjailla pohjoisille aseveljilleen
uusista pian käyttöönotettavista
ihmeaseistaan. Tällä toiminnalla
pyrittiin lisäämään epäröivien
suomalaisten uskoa ja luottamus-
ta Neuvostoliiton vastaisen tais-
telun jatkamiseen ja Saksan asei-
den lopulliseen voittoon.

Eräs tämän propagandakam-
panjan kohde oli Lapin läänin
maaherra Kaarlo Hillilä. Hillilä oli
siinä hyvin ainutlaatuisessa ase-
massa, että hän tapasi lähes päi-
vittäin Pohjois-Suomessa toimi-
neiden saksalaisjoukkojen esi-
kuntahenkilöstöä. Käydyt keskus-
telut hän kirjasi tarkoin muistiin.
Muistiinpanot eivät jääneet vain
maaherran omaan käyttöön vaan
Hillilä laati keskusteluista yksityis-

kohtaisia raportteja, jotka hän lä-
hetti ulkoasiainministeriölle Hel-
sin- kiin. Tietovirta ei ollut yksi-
suuntainen vaan maaherra sai
myös paljon tietoa Helsingin
suunnasta.  Aika ajoin Hillilä näet
matkusti pääkaupunkiin tapaa-
maan hallituksen ja eri ministeri-
öiden edustajia sekä maamme
presidenttiä Risto Rytiä.

Toukokuun 28. päivänä 1943
Hillilä tapasi Helsingissä presi-
dentti Rytin ja Lapin maaherran

keskusteluista tekemistä muis-
tiinpanoista löytyy yllättäviä sak-
salaisten antamia tietoja.

Ryti ja Hillilä keskustelivat ta-
paamisessaan hyvin laajalti Suo-
men asemasta ja suurpoliittises-
ta tilanteesta, mutta Hillilä kirjasi
myös Rytin lausuman, jonka pre-
sidentti oli kuullut Saksan suurlä-
hettiläältä Blücheriltä. Hillilä kirjoit-
ti “Hän mainitsi kuulleensa huhu-
ja siitä, että saksalaiset olivat on-
nistuneet räjäyttää uraanin ato-
min ja valmistaa pommin, jonka
teho suunnaton.”

Presidentin ja maaherran tou-
kokuisen tapaamisen jälkeen
Saksan sotaonni heikentyi enti-
sestäänkin. Heinäkuun puolivälis-
sä itärintamalla käyty Kurskin tais-
telu päättyi saksalaisten tappioon
ja kuun lopussa aloitteen ottanut
puna-armeija aloitti oman hurjan
hyökkäyksensä. Heinäkuun 10.
päivänä länsiliittoutuneet puoles-
taan nousivat maihin Sisiliassa ja
kuun lopussa kukistui Italian dik-
taattori Benito Mussolini.

Hillilän muistiinpanojen mu-
kaan saksalaiset vain jatkoivat
huhukampanjointiaan. Ryti ja Hil-
lilä tapasivat toisensa heinäkuun
22. päivänä ja presidentti ottikin

jälleen puheenaiheeksi saksalais-
ten mahdollisen uraanipommin.
Presidentti Ryti oli keskustellut
heinäkuun 8. päivänä saksalaisen
erikoisemissaari Weissauerin
kanssa. Blücherin tavoin Weis-
sauerkin oli kertonut Saksan uu-
den mullistavan aseen olemassa-
olosta, jonka kehittelyohjelma oli
todellisuudessa täysin pysähdyk-
sissä länsiliittoutuneiden tuhottua
helmikuussa 1943 Norjassa si-
jainneen, pommin kehittelyn kan-
nalta elintärkeän raskasvesilaitok-
sen. Hillilä kirjasi muistiin presi-
dentti Rytin lausuman “P:n pom-
mi varma, mutta ei vielä teknilli-
sesti loppuun saatettu.”

Pian presidentin kanssa käy-
mänsä keskustelun jälkeen Hillilä
kuuli samansuuntaisia tietoja suo-
raan Luftwaffen kenraali Schulzil-
ta. Hillilän tiedustellessa Schulzin
arvioita länsiliit- toutuneiden Itali-
aan suorittaman maihinnousun
vaikutuksista kenraali esitti arvi-
onaan, että “Saksan sotilaalliset
mahdollisuudet eivät vielä ole
käytetyt ja on olemassa uusia
käyttämättömiä sotilaallisia kek-
sintöjä. Näitten keksintöjen käyt-
töönotto on viivästynyt teknillisis-
tä syistä.” Elokuun seitsemänte-
nä päivänä Hillilä tapasi kenraali-
eversti Dietlin, jonka mukaan Sak-
san sotilaallinen asema ei anta-
nut aihetta huolestumiseen.
Länsiliittoutuneiden Saksaan koh-
distamia ilmapommituksia kuva-
tessaan Dietl kuitenkin lausui Hil-
lilälle ensi kertaa ajatuksen tule-
vasta kostosta. Dietl lausui, että
“kun kestämme kesän, tulee syk-
syllä kostonhetki, silloin tulee
Englannin vuoro.”

Marraskuun viidentenä päivä-
nä 1943 Hillilä raportoi ulkoasiain-
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ministeriölle, että “koston alkamis-
hetkelle on asetettu tähän men-
nessä kaksi määräaikaa. Ensim-
mäisen kerran koston piti alkaa
syyskuussa, sitten se siirrettiin
alkavaksi joulukuussa. Nyt mainit-
si kenraali Schulz uuden määrä-
ajan sanoen, että se alkaa vii-
meistään puolen vuoden kulues-
sa. Mitään aikomuksia kaasuso-
taan ei Saksalla kuitenkaan ole,
joskin se kaiken mahdollisuuden
varaltaon tähän valmistautunut”.
Hillilä katsoikin, että “puhuessaan
kaasusta tahtoi Schulz ilmeisesti
lausua, että uusi ase ei ole aina-
kaan kaasu.” Schulzin lausuma ei
kuitenkaan ollut aivan ensimmäi-
nen kerta jolloin Hillilä sai kuulla
saksalaisten kaasuaseesta ja sen
mahdollisesta käytöstä. Niinkin
varhain kuin heinäkuussa 1941,
Saksan sotavoimien juuri aloitet-
tua nopean etenemisensä syväl-
le Neuvostoliiton alueelle Hillilä
keskusteli asiasta komentajakap-
teeni Bartholdyn kanssa. Barthol-
dy oli kutsunut Hillilän eräälle
hiekkamontulle nauttimaan her-

nekeittoa, valkoviiniä ja konjakkia.
Ruokailun ohessa Bartholdy lau-
sui vieraalleen, että “Englannille
on ilmoitettu, että Saksan kemi-
allinen teollisuus on valmis. Jos
Englanti ryhtyy käyttämään kaa-
sua, alkaa Saksa myös ja tällöin
sota loppuu kahdessa viikossa”.

Maaherra Hillilä sai jälleen
kuulla Saksan kostoaseesta hei-
näkuussa 1944, muutamaa kuu-
kautta ennen aseveljeyden päät-
tymistä, jolloin Lapin maaherra
tapasi Pohjois-Suomen saksalais-
joukkojen uuden komentajan ken-
raalieversti Rendulicin. Hillilän ra-
portin mukaan “viileän asiallinen
ja hyvän esiintymiskyvyn omaa-
va Rendulic puhui pitkään Saksan
uudesta aseesta, josta käytti ni-
meä V 1. Hän selitti, kuinka van-
kitietojen ja ilmakuvien perusteel-
la on voitu todeta elämän Lontoon
satamassa olevan sekaisin, teol-
lisuutta evakuoitavan, Lontoon
sataman olevan vain osittain käyt-
tökunnossa j.n.e. Parikin kertaa
hän vihjaisi, että nyt käytäntöön
otettu V 1 on vasta ensimmäinen

salainen ase, mutta toista saa-
daan pian odottaa.”

Tätä toista salaista asetta ei
tarvinnutkaan kauaa odotella. Liit-
toutuneiden nopean etenemisen
vuoksi saksalaiset joutuivat luo-
pumaan Kanaalin rannikolla si-
jainneista V1-aseiden laukaisu-
alustoista. Korvatakseen nämä
menetykset saksalaiset laukaisi-
vat syyskuun kahdeksantena päi-
vänä 1944 ensimmäiset viisinker-
taisella äänennopeudella lentä-
neet V-2 raketit Antwerpeniin ja
Lontooseen. Taisteluiden päätyt-
tyä Euroopan rintamilla sekä Yh-
dysvallat että Neuvostoliitto ryh-
tyivät kehittelemään V 2-raketin
pohjalta omia äärimmäisen salai-
sia joukkotuhoaseitaan.

TEKSTI
Ari Mesivaara

FM. Kirjoittaja työskentelee tutki-
jana Urho Kekkosen arkistossa
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Suomen Maanpuolustusnais-
ten Liiton syysliittopäivät huipen-
tuivat Lahden Konserttitalossa
vietettyyn maanpuolustusjuhlaan
sunnuntaina 20.10.2002.

Päijät-Hämeen Piiri Ry juhli
samalla 20.toimintavuottaan. Juh-
lavieraat toivotti tervetulleeksi pii-
rin puheenjohtaja Marja Vottonen.
Välittäminen niin läheisistä kuin
kanssaihmisistä, sidosryhmistä ja
itsestä oli tervehdyksen tärkeä
viesti, joka perustuu maanpuolus-
tustyön vahvoihin teemoihin ja
arvoihin nuorison kasvattamises-
ta veteraanien kunnioittamiseen.

Hämeen Sotilasläänin komen-
taja eversti Kari Siljander toi juh-
laan sotilasläänin tervehdyksen ja
luovutti piirille standaarin.

Etelä-Suomen läänin maaher-
ra Tuula Linnainmaa puhui juhla-
puheessaan naisten suuresta
roolista suomalaisten selviytymi-
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sessä vaikeista tilanteista sota-ai-
kana, uhrautumisesta ja perään-
antamattomuudesta. Hän totesi
naisten jäävän edelleen suurelta
osin paitsi sitä johtajuuskoulutus-
ta, jonka puolustusvoimat antaa
upseereille ja aliupseereille.  Li-
säksi hän korosti veteraanien pe-
rinnön ja asennekasvatuksen siir-
tämisen tärkeyttä tuleville suku-
polville. Lappeenrannan Rakuu-
nasoittokunta musiikkimajuri Rai-
mo Maarasen johdolla tahditti juh-
lan kulkua Kaarina Turusen
juontaessa esityksiä.

Laulupuukuoro, oopperalaula-
ja Kalevi Koskinen ja Salpausse-
län Naisvoimistelijat loihtivat sy-
kähdyttäviä elämyksiä yleisölle.

Seurakunnan tervehdyksen toi
kirkkoherra Pekka Särkiö ja kau-
pungin tervehdyksen kaupungin-
hallituksen toinen varapuheenjoh-
taja Maija-Liisa Lindqvist.

Esitän lämpimät kiitoksemme
kaikille yhteistyökumppaneillem-
me ja piiriä onnitelleille ja meitä
tukeneille henkilöille ja yhteisöil-
le.

Päijät-Hämeen Piiri Ry
Marja Vottonen.
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Suomen Maanpuolustus-
naisten Liiton Päijät-Hämeen
Piiri Ry vietti 20-vuotisjuhlaan-
sa 20.10. 2002 Lahden kon-
serttitalossa klo 13.00 maan-
puolustusjuhlan merkeissä.
Juhla on myös huipennus Suo-
men Maanpuolustusnaisten lii-
ton liittokokouspäivien päät-
teeksi.

Päijät-Hämeen Piiri on pe-
rustettu 09.11.1982 jatkamaan
Naisten Neuvottelukunnan työ-
tä rekisteröitynä yhdistyksenä.
Neuvottelukunta aloitti työnsä
jo 1967.

Täytettäessä pyöreitä vuo-
sia ajatukset palaavat mennei-
syyteen.  On mielenkiintoista
ajatella, mitä elämässä on tä-
hän asti tapahtunut, missä ol-
laan nyt ja miten jatketaan
eteenpäin.  Näin on myös pii-
rin kohdalla.

Katselemme eteenpäin sa-
malla kun yhdessä arvioimme
tehtyä työtä.

Meillä on monta syytä tyy-
tyväisyyteen.  On ilahduttavaa,
että vapaaehtoinen maanpuo-
lustustyö on kutsunut mukaan
uusia eri ikäisiä naisia.  Haas-
teena koemme nuorten ihmis-
ten mukaan saamisen myös
järjestötoimintaan ja sen eri
tehtäviin.  Naisten Valmiusliiton
ja MPK Ry:n kursseillahan
monia jo mukana onkin.

Meitä Päijät-Hämeen piiri-
läisiä on viisi yhdistystä Heino-
lassa, Kärkölässä, Lahdessa,

Nastolassa ja Orimattilassa.
Me olemme tämä joukko,

meidän yhteiset arvomme ja
meidän toimintamme tänään
tähtää kouluttautumiseen sel-
viytyä arjen häiriötilanteissa
turvallisuuden järkkyessä.

Liiton ja piirin yksi tärkeim-
mistä tehtävistä on  ja on ollut
myös maanpuolustushengen
lisääminen ja  maanpuolustus-
tietouden eteenpäin vieminen.

Vapaaehtoisuus on ollut
kantavana  voimana läpi vuo-
sikymmenten. Vapaaehtoisella
maanpuolustustyöllä on taka-
naan laaja yhteiskunnallinen
hyväksyntä.  Meidän tulee edel-
leenkin osata käyttää oikein
vallitsevaa suotuisaa ilmapiiriä
kaikkinaisten voimavarojen ja
toimintaedellytysten vahvista-
miseen.

Olemme tehneet yhteistyö-
tä sisarjärjestömme Suomen
Naisten Maanpuolustusjärjes-
tön kanssa.

Tammikuun seminaari koko-

si yhteen voimavarat saman ar-
vopohjan omaavan järjestön
kanssa.  Yhteiset liittopäivät jär-
jestimme muutama vuosi sitten
Mikkelissä.  Piiritasolla olemme
pitäneet yhteisiä kevät- ja syys-
kokouksia.

Toivon edelleen löytyvän yh-
teistyömahdollisuuksia tehdä
työtä rakkaan isänmaamme
parhaaksi.  Osallistuvathan jä-
senemme myös yhdessä Nais-
ten Valmiusliiton ja MPK Ry:n
kursseille.

Yhteistyötä olemme tehneet
myös miesjärjestöjen kanssa.

Haluankin tässä yhteydessä
kiittää kaikkia yhteistyökump-
paneitamme erittäin hyvästä ja
lämpimästä yhteistyöstä.

Toivon tämän hyvän yhteis-
työn ja yhteishengen jatkuvan
ja laajenevan tulevinakin vuo-
sina.

Toivotan teille kaikille sydä-
mestäni innostusta vapaaehtoi-
seen maanpuolustustyöhön ja
hyvää alkavaa uutta vuotta.

Marja Vottonen
SMNL:n  Päijät-Hämeen
Piiri Ry puheenjohtaja
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Piirimme 20-vuotisjuhlan
aattona saimme kuulla suru-
viestin.  Kunniapuheenjohta-
jamme Lea Jäykkä oli saanut
iäisyyskutsun 11.10.02 Liiton
syyskokoukseen ja piirin vuo-
sijuhlaan  Lea oli vielä innok-
kaasti osallistumassa, mutta
toisin kävi.

Lea oli syntynyt Sortavalas-
sa 08.01.1921. Lean pitkä
evakkomatka johti Sortavalas-
ta Uudenkylän kautta Lahteen.

Naisten Neuvottelukunnan
yhdysnaiseksi Lea nimettiin
1971. Päijät-Hämeen Reser-
viupseeripiiri ry:n Naiset ni-
menmuutos toteutettiin 1982 ja
Lean puheenjohtajuus jatkui
vuoden 1983 loppuun. Kunnia-
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puheenjohtajaksi Lea kutsuttiin
1984.

Surun syvyyttä on vaikea
kuvata. Olemme menettäneet
aktiivisen, asioista aidosti kiin-
nostuneen lämminhenkisen
isänmaan ystävän. Vapaaeh-
toinen maanpuolustustyö sen
eri muodoissa ja eri yhdistyk-
sissä oli Lean sydäntä lähellä
ja hän osallistui voimiensa
mukaan viimeiseen saakka toi-
mintaan.

Leaa jäi kaipaamaan hänen
läheistensä lisäksi suuri jouk-
ko ystäviä.

Marja Vottonen
piirin puheenjohtaja

Vuonna 2000 Reserviläisliit-
to järjesti ensi kertaa naisten
koulutuspäivän, jonka tarkoi-
tuksena on antaa liiton naisjä-
senille mahdollisuus tutustua
puolustusvoimien toimintaan.
Tapahtuma sai jo ensi keralla
suuren suosionkun yli 50 nais-
jäsentä tutustui ilmatorjunta-
aselajin perusteisiin ja kalus-
toon Helsingin Ilmatorjuntaryk-
mentissä Tuusulassa.

Koulutuspäivä järjestettiin
myös kuluvana vuonna ja tu-
tustumiskohteena olivat eri-
koisaselajit Utin Jääkäriryk-
mentissä. Tapahtuma toteutet-

tiin varuskunnan avointen ovi-
en päivän yhteydessä touko-
kuussa ja osallistujat saivat
mm. harjoitella laskuvarjohyp-
pyä. Utin tapahtumaa osallistui
noin 70 jäsentä ja ensi kertaa
mukana oli myös miehiä.

Ensi vuoden tutustumiskoh-
teeksi on valittu laivasto. Reser-
viläisliiton jäsenillä lastattu mii-
nalaiva Hämeenmaa lähtee
Helsingistä 16.5 klo 9.00 ja
ajaa saaristoreittiä Upinnie-
meen.

 Matkan aikana osallistujille
esitellään laivan toimintaa. Pe-
rillä nautitaan lounas, jonka jäl-

keen seuraa laivastotukikoh-
dan esittely. Koulutuspäivän
päätteeksi osallistujat tuodaan
linja-autokuljetuksella takaisin
Helsinkiin.

Tapahtumaan otetaan mu-
kaan 80 ensiksi ilmoittanutta lii-
ton jäsentä. Etusija annetaan
naisille. Tapahtumaan osallistu-
minen on maksutonta ja ilmoit-
tautumisen voi tehdä puhelimit-
se liittoon joko puhelimitse 09-
40562043 tai sähköpostilla
toimisto@reservilaisliitto.fi. Mu-
kaan otetaan vain Reserviläis-
liiton jäseniä.
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Marraskuun lopulla 1962 Suo-
messa vieraili Neuvostoliiton ul-
komaankauppaministeri N.S. Pa-
tolitshev, joka kävi tervehtimässä
myös presidentti Urho Kekkosta.
Saunomisen ja päivällisen aika-
na miehet keskustelivat Suomen
ja Neuvostoliiton tulevan vuoden
kaupasta, joka kummankin mie-
lestä vaikutti olevan “tyydyttäväs-
sä kunnossa”.

Jutustelun aikana Patolitshev
nosti esille suomalaisten kannal-
ta todella kauaskantoisen mah-
dollisuuden. Ulkomaankauppami-
nisteri kertoi kuunnelleensa edel-
lisenä päivänä suurella mielen-
kiinnolla Suomen Puunjalostuste-
ollisuuden toimitusjohtajan ja
Suomen ulkomaankauppapolitii-
kan keskeisen vaikuttajan Lauri
Kirveen puhetta. Patolitshev oli
kiinnittänyt huomiota puheen sii-
hen kohtaan, jossa Kirves oli ker-
tonut, ettei Suomi tulevaisuudes-
sa kykene viemään länsimarkki-
noille koko puunjalostusteollisuu-
den  tuotantokapasiteetin edellyt-
tämää tuotantoaan.

Patolitshev kysyi illallisen aika-
na Kekkoselta, olisiko mahdollis-
ta, että Neuvostoliitto ostaisi lähi-
vuosien aikana kaiken sen, min-
kä Suomi kykenee tuottamaan,
mutta mille se ei löydä markkinoi-
ta. Kun Kekkonen kyseli tarkem-
min asiasta, Patolitshev kertoi,
että Neuvostoliitolla oli suunnitel-
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missa laajentaa omaa kemiallis-
ta puunjalostusteollisuuttaan,
mutta jos he saisivat varmuuden
pitkäaikaisista toimituksista Suo-
mesta, voisivat he viivyttää siltä
osin omaa rakennustoimintaansa.
“Kun seitsenvuotissuunnitelma
päättyy, (vahvistamme) viisivuo-
tissuunnitelman. Jos (silloin) olisi
tiedossa, että koko sen ajan esi-
merkiksi Suomi voisi toimittaa
Neuvostoliittoon tietyt määrät
puunjalostustuotteita, silloin voi-
taisiin keventää viisivuotissuunni-
telman puunjalostusteollisuuden
laajentamista siltä osalta ja käyt-
tää varat muihin investointeihin”,
perusteli Patolitshev.

Itänaapurin ehdotus oli Suo-
men kannalta enemmän kuin
houkutteleva. Presidentti Kekko-
nen välitti vieraan terveiset Kir-
veelle. Sen lisäksi hän kirjoitti
29.11.1962 vanhalle ystävälleen
ja puolisonsa Sylvi Kekkosen su-
kulaiselle, Paavo Talvelalle, joka
oli Suomen Paperin ja Kartongin-
jalostajain yhdistyksen toimitus-
johtaja. Jatkosodan aikana Talvela
oli palvellut Mannerheimin edus-
tajana Berliinissä. Kekkosen kir-
jeestä käy harvinaisen selvästi
ilmi, mikä oli hänen johtotähte-
nään idänkaupas-  sa.

“Sinä Convertan toimitusjohta-
jana näet parhaiten, mitä suuria
mahdollisuuksia tässä tarjoutuisi
kaikkein korkeimmalle jalostetuil-

le paperituotteillemme. Edessä
olisi pitkäaikaiset markkinat ja
samalla voisimme jarruttaa Neu-
vostoliiton oman teollisuuden
laajenemista ja turvata siltä osal-
ta itsellemme hyvinkin kauas tu-
levaisuuteen ulottuvat kiinteät
markkinat.”

Kekkonen pyysi Talvelaa isän-
maan edun nimissä selvittä-
mään, mitä Suomi vastavuoroi-
sesti voisi tuoda Neuvostoliitos-
ta. “Asia on kiinni balanssista.
Siinä suhteessa rohkenen pan-
na Sinut “paljon päälle”. Olet Si-
nulle ominaisella tarmolla luonut
Convertan. Se on jo yhden mie-
hen päivätyö. Mutta nyt Sinulla
on edessäsi vielä suurempi teh-
tävä: avata ja turvata yllä esite-
tyt markkinat selvittämällä ja tur-
vaamalla vaihto-objektit Neuvos-
toliitosta, jotta tasapaino toteu-
tuisi.

Presidentti korosti, miksi hän
katsoi Talvelan sopivan parhaiten
tehtävään: “Siinä ei riitä ´napilla
pelaaminen´, siinä tarvitaan uu-
sia, rakentavia ajatuksia ja suun-
nitelmia. Siinä tarvitaan Sinun
aloitekykyäsi, rohkeuttasi ja en-
nakkoluulottomuuttasi”.

Kirjeensä päätteeksi Kekko-
nen vihjasi, mistä asiassa oli pe-
rimmältään kyse: “Lopuksi yksi
enemmänkin poliittinen näkökoh-
ta: kun Neuvostoliitto tulisi viisi-
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vuotisohjelmansa toteuttamises-
sa olemaan sidottu Suomesta
saataviin toimituksiin tällaisen
suunnitelman mukaan, se ei tur-
hien tai pienten seikkojen vuoksi
aiheuttaisi meille poliittisia vaike-
uksia, joiden vakavin merkki liit-
tyy kaupankäynnin supistami-
seen.” Näinhän oli käynyt neljä
vuotta aiemmin yöpakkasten ai-
kana.

Talvela vastasi 3.12. ilmoitta-
en asian olevan “niin laajakantoi-
nen, että minun on sitä ajatelta-
va ennen kuin voin vastata itse
asiaan. Tahdon kuitenkin jo näin
esiintuoda kiitokseni osoitetusta
luottamuksesta ja kirjeen sisältä-
mästä ystävällisyydestä.”

Kirjeenvaihdon jatko on vielä

hämärän peitossa. Urho Kekko-
sen arkistossa asiasta ei ole
enempää lähdemateriaalia. Paa-
vo Talvelan Sota-arkistossa ja
Kansallisarkistossa vielä suljettui-
na olevat paperit saattavat sisäl-
tää ratkaisun. Jotain sentään var-
masti tapahtui: Urho Kekkonen
ylensi talvisodan sankarikenraa-
lina tunnetun Paavo Talvelan täy-
deksi kenraaliksi (jalkaväenken-
raaliksi)1966.

Kaupan puolellakin kävi lopul-
ta juuri kuten Kekkonen kaavaili.
Suomi vei korkealle jalostettuja
tuotteita ja löysi tasapainottavan
tekijän raaka-aineista, joiden
osuus Suomen Neuvostoliiton-
tuonnista kohosi 1980-luvulla yli
90 prosenttiin.  Kuin kouluesi-
merkki teollisuusmaan ja kehitys-

maan suhteesta.

Venäläiset tivasivat usein myö-
hemmin Kekkoselta, pitikö Suo-
men presidentti supervalta Neu-
vostoliittoa todellakin jonain kehi-
tysmaana. Eikö Suomi voisi tuo-
da idästä muutakin kuin raaka-
aineita? Professori Juhani Suo-
men mukaan Kekkonen vain
levitteli käsiään, eikä koskaan
vastannut suoraan venäläisten
tiukkasävyiseen kysymykseen.
Kekkonen oli päässyt kauppa-
politiikassaan siihen mihin hän
halusi.

TEKSTI
Pekka Lähteenkorva
Jussi Pekkarinen
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Piirin ampumaurheilun perin-
teinen kohokohta on cup-ammun-
nan finaali. Viime vuosina on cup-
ammunta ollut jo hieman muutos-
ten kourissa, sääntöjä on tarkis-
tettu osallistuja määrien ja jouk-
kueiden muodostamisen osalta.
Tiirismaan Reserviläiset ry:n pe-
rustaminen kolmen kunnan alu-
eelle aiheutti viimeisimmän muu-
toksen. Tällöin päädyttiin siihen,
että kyseinen yhdistys ampuu
omana joukkueenaan ja samojen
kuntien upseerit kukin omana
joukkueena. Tosin upseerit eivät
ole joukkueita saanet koottua.
Samalla pienennettiin osallistuja
määriä keskimäärin ilmeisesti
yhdellä joukkuetta kohden. Lisäk-
si cup-ammunta on viety läpi kah-
den kierroksen aikana, jolloin fi-
naaliin jää neljä joukkuetta, eikä
mitali olekaan kaikille itsestään
selvää.

Kaikesta huolimatta kiinnostus
cup-ammuntaa kohtaan on ollut

lievässä laskussa ja taas on uu-
sia tuulia koittamassa. Ilmeisesti
ensi kesään mennessä sääntöi-
hin tulle jälleen muutoksia ja ai-
kataulua ainakin tiivistetään. Ny-
kyinen syyskuun finaali saatetaan
ampua jo ennen juhannusta, mut-
ta tarkkaa aikataulua ei ole vielä
selvillä. Joukkueiden kokoonpa-
noonkin on esitetty muutoksia.
Tämän ratkaisu jää kuitenkin ensi
vuoden piirihallitukselle. Toivotta-
vaa olisi kuitenkin cup-ammunnan
säilyminen kaikille reserviläisille
sopivana harrastusmuotona. Toi-
saalta pienestäkin kunnasta on
mahdollista kerätä viidestä kuu-
teen ampujaa, mutta isoille yhdis-
tyksille 14 hengen joukkueet tu-
levat työläiksi. Ampujia isoistakin
yhdistyksistä varmaan löytyy yhtä
tiheään, kuin pienistäkin, mutta
nykypäivän kiireinen elämän
meno täyttää monen kalenterit ja
ampumavastaava saattaa joutua
soittamaan useitakin turhia puhe-
luita. No aika näyttää tulevan vuo-
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Padasjoki

Heinola

Hartola

den juonet. Jäämme odottamaan.

Tässä kuitenkin pieni katsaus
tämän syksyn finaaliin, missä
kohtasivat Hartola, Heinola, Pa-
dasjoki ja Tiirismaa. Järjestelyis-
tä vastasi kiitettävällä täsmällisyy-
dellä Orimattila, heidän kanssaan
on ollut todella ilo työskennellä.
Tämän kertaisesta suorituksesta
kiitos kuuluu erityisesti kilpailun
johtaja Tarmo Rosbergille. Tällä
kertaa finaali järjestettiin Orimat-
tilan ampumaradalla perinteistä
poiketen ja vaikka Hälvälän rata
on eriomainen, niin toivon jatkos-
sakin finaalin kiertävän muillakin
alueen radoilla. Ainakin tällä ker-
taa se helpotti järjestelijöitä, mis-
tä hyvänä osoituksena oli kanttii-
nin hoitaminen. Niin kilpailijat, kuin
järjestäjätkin saivat nauttia hyväs-
tä kahvista hyvässä seurassa.

Itse kilpailu hoidettiin niin am-
mattitaitoisesti, ettei kellään ollut
huomauttamista järjestelyihin.
Koelaukausten jälkeen oli kilpaili-
joissa havaittavissa selvää jännit-
tyneisyyttä ja hermoja selvästikin
koeteltiin. Lähes jokaisesta jouk-
kueesta puuttui, kuten aina, aina-
kin kaksi parasta ampujaa. Toivot-
tavasti joskus saamme koottua
”unelma finaalin”, jolloin kaikki
parhaat ampujat ovat mukana.
Varsinaiset kilpailusarjat sujuivat
nopeasti ja tulosten kirjauksessa
kuultiin usein kymmenen, kym-
menen, kymmenen….  Tulosten
laskennan aikana joukkueet huol-
sivat itsensä  ja odottelivat tuo-
miota.

Tällä kertaa voiton vei Tiiris-
maa, jolle Hartolan miehet luovut-
tivat Cup-pokaalin. Mitalit voitta-
jille jaetaan omassa syyskokouk-
sessa. Ohessa kilpailun tulokset
ja kuvat muista, kuin voittajajouk-
kueesta. Ilmeisesti voiton aiheut-
tama riemu kuvastui silmistä, kos-
ka juuri tämä kuva ei onnistunut.
Tilanne voitaneen kuitenkin kor-
jata ottamalla kuva joukkueesta
mitalien jaon yhteydessä.
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PADASJOKI ( 6 )
Jukka Kontra 282 pist
Olli Nieminen 272
Jouni Hyvönen 271
Tomi Helminen 253
Heikki Koskinen 248
Seppo Uosukainen 247
yht.            1.573 pist.
k-arvo        262,2 pist.
Christian Creutz 245

HEINOLA ( 9 )
Juha Piiroinen 279 pist.
Jorma Arponen 274
Osmo Koivula 269
Raimo Tähkänen 268
Eero Tähkänen 262
Aimo Hohtari 254
Hannu  Jauhiainen 246
Olavi  Seppälä 217
Esa  Salonen 213
yht.            2.282 pist.
k-arvo         253,6 pist.

TIIRISMAA (6)
Ari Mesivaara 283 pist
Mauri Takamaa 282
Rauno Koivisto 279
Matti Selonen 270
Osmo Savolainen 267
Hannu Hietamaa 257
yht. 1.638 pist
k-arvo        273.0 pist
Tapio Kanerva 239

HARTOLA ( 5 )

Pasi Salo 277 pist.
Juhani Tonteri 266
Taisto Tervo 258
Martti Niemi 256
Paavo Ihanajärvi 244
Yht.            1.301 pist
k-arvo         260,2 pist

Päijät-Hämeen Reserviläispiirin Cup-ammunnan loppuottelu Orimattilan pistooli ampumaradalla
21.09.200 klo. 11.00, kilpailun johtajana toimi Tarmo Rosberg.
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Alueupseerinamme toimi het-
ken aikaa majuri Jan-Erik Juslin
Hämeenlinnassa. Opimme tunte-
maan hänet erittäin toimeliaana
ja myöskin kiireisenä yhteyshen-
kilönä. Joissain muissa sotilaslää-
neissä jo käytössä ollut kilpailu
reserviläisten kesken jalkautettiin
hänen aikanaan kuluvana vuon-
na myös Hämeeseen. Sotilaslää-
niin kuuluu reserviläis- /upseeri-
piirejä yhteensä viisi. Niin Pirkan-
maalla, kuin Etelä-Hämeessä on
molemmat pirit, mutta me päijät-
hämäläiset olemme toimineet jo
pitkään yhden piirin alla. Jäseni-
nä toki löytyy tasapuolisesti sekä
upseereita, että reserviläisiä,
mutta olemme jo tottuneet toimi-
maan yhteisen asian hyväksi yh-
tenä joukkueena.

Kilpailuun oli kuitenkin suun-
niteltu joukkueet kunkin sotilas-
läänin reserviläis- ja upseeripiiris-
tä. Näin ollen joukkueita piti olla
kuusi, mutta kaikkia ei saatu ka-
saan vielä ensimmäisellä kerral-
la. Reserviläisten edustus oli hoi-
dettu koko kilpailun ajan, mutta
ainoastaan Etelä-Hämeen upsee-
rit olivat kaikissa osakilpailuissa
mukana. Tämä näkyikin sitten
joukkue tuloksissa.

Päijät-Hämeen reserviläispiiriä
edusti kokoonpanoltaan hieman
vaihteleva joukkue johtajanaan
Tapani Purolinna. Joukkueen ko-
koonpano vaihteli hieman osakil-
pailujen kesken ja hämäläiseen
tapaan vauhti kiihtyi loppua koh-
den.

Kilpailu järjestettiin kolmessa
osassa ja järjestelyistä vastasivat
aina isännät. Ensimmäinen osio
oli toukokuussa Pirkanmaalla,
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missä oli vuorossa perinneasekil-
pailut omilla aseilla, niin pistoolil-
la, kuin kiväärilläkin. Omalta jouk-
kueeltamme tämä kilpailu meni

vielä verrytellessä ja tasoitusta
annettiin yhden osallistujan puut-
tumisella pistoolilla ja kahden ki-
väärillä. Näissä tapahtumissa hy-
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villäkään tuloksilla ei tuolla tasoi-
tuksella enää pärjää. Kilpailukut-
sut ja muut järjestelyt tapahtuivat
melko kiivaaseen rytmiin, joten
tämä lasketaan harjoitteluksi.

Pian tämän jälkeen kesäkuun
alussa oli vuorossa Hätilässä pi-
detty maastoammunta. Maasto-
ammunta suoritettiin puolustus-
voimien aseilla ja varustuksella.
Nyt oli meidänkin joukkueemme
jo herännyt ja edusti Päijät-Hä-
mettä viisihenkisellä joukkueella.
Yksittäisenä joukkueena päijäthä-
mäläiset tulivat toiseksi, mutta
yksilötasolla joukkueemme jä-
senet ottivat kaksoisvoiton. Maas-
toammunnan paras oli Marko
Nurminen ja toiseksi ylsi Hannu
Eskeli. Tästä olikin hyvä jäädä
kesälomalle.

Kesäloma jatkui aina syyskuun
lopulle asti, jolloin järjestettiin ryn-
näkkökivääriammunnat Hälväläs-
sä.  Tämä osakilpailu sisälsi kol-
me osiota.

Makuulta ammuttiin kymme-
nen laukausta 150 metriltä. Tä-
män osion henkilökohtaisen kil-
pailun voitti Hannu Eskeli tasatu-
loksella toiseksi sijoittuneen Tapa-
ni Purolinnan ja kolmanneksi si-
joittuneen Pirkanmaan edustajan
Raino Pikkaraisen kanssa. Kymp-
pien määrä ratkaisi järjestyksen.

6+6+6 laukausta ammuttiin
150 metriltä kääntyviin tauluihin.
Jällen paras henkilökohtainen tu-
los oli Hannu Eskelillä nyt toisek-
si sijoittui Päijät-Hämeen miehis-
tä Petri Ravi. Kuinka ollakaan,
taas tulos oli sama, mutta kymp-
pien määrällä saatiin paremmuus
ratkaistua.

Kolmantena osiona oli asen-
not, 150 metriä makuu ja 100
metriä polvi ja 50 metriä pystyam-
munta. Nyt saatiin  jo uusi voitta-
ja tai oikeastaan kaksi. Jälleen
parhaan tuloksen oli ampunut
kaksi kilpailijaa, eikä nyt löydetty
mitään eroa heidän välilleen. Näin
ollen ensimmäisen palkinnon pok-
kasivat Aulis Lemmetty Etelä-Hä-
meen reserviläisistä ja Päijät-Hä-
meen joukkuetta ansiokkaasti

osakilpailusta toisen luotsannut
Tapani Purolinna.

Näin oli saatu kaikki henkilö-
kohtaiset voitot kotikisoista itsel-
le, mutta joukkuekilpailussa tulok-
set muodostuivat seuraaviksi.

1. Etelä-Häme 66 pistettä

2. Pirkanmaa 51 pistettä
3. Päijät-Häme 37 pistettä
Tämähän tietysti antaa meille

vain uutta vauhtia tulevalle vuo-
delle. Kahdella joukkueella on
päijäthämäläisilläkin hyvät mah-
dollisuudet saada läänin komen-
tajan pokaali itselleen.


