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Vastikään Puolustusvoi-
mien komentaja kenraa-
li Ari Puheloinen ilmoit-
ti vähäsanaisesti, että 
maakunnan reserville ja 
Puolustusvoimille itsel-
leen tärkeästä Hälvälän 
harjoitusalueesta luovu-
taan pitkällä aikajänteel-
lä ja että tänä aikana sitä 
ei tulla kehittämään. Sa-
massa yhteydessä todet-
tiin, että Padasjoen har-
joitusalue pysyy PV:n 
alueena. Sitä kehitetään 
rajoitetusti, mutta se ei 
tule korvaamaan Hälvä-
län toimintoja. Optimis-

Pääkirjoitus
tit toivovat Hälvälän siir-
tyvän Hollolan kunnan 
alueeksi 5-10 vuoden ai-
kajänteellä, realistit pu-
huvat 15-20 vuodesta. 
Koska alueen puhdis-
tuskustannuksia ei ole 
vielä tarkasti kartoitet-
tu, ei sen tarkkaa hintaa-
kaan vielä tiedetä. Alu-
eella on ammuttu kym-
menien vuosien saatos-
sa monissa eri paikois-
sa. Ettei tule väärinym-
märryksiä, niin tarken-
nan, että Hälvälässä ei 
ole kuitenkaan toimittu 
mitenkään poikkeavas-

ti, vaan harjoitusalueella 
on ammuttu normaaleja 
kouluammuntoja, mitkä 
kuuluvat varusmieskou-
lutukseen. Mikäli puh-
distuskustannukset ovat 
pelätyn suuruiset, alu-
een siviilikäyttöön kun-
nostaminen silloin vaan 
viivästyy. Osaammeko 
nyt sanoa, mikä on PV:n 
tilanne 2030? Tietysti, 
jos Hollolan kunta halu-
aa itse vastata kymme-
nien miljoonien puhdis-
tuskustannuksista, no-
peuttaisi se alueen siir-
toa sen käyttöön.

Mitä nyt siis oikeasti 
päätettiin? Maavoimien 
Esikuntakin tunnustaa 
alueen tarpeen strate-
gisesti ja että sille olisi 
käyttöä yllin kyllin Hä-
meen Rykmentin lakkau-
tuksen jälkeenkin, mutta 
käytännössä ollaan patti-
tilanteessa. PV:llä ei ole 
rahaa aluetta pitää, eikä 
rahaa sitä putsata siviili-
käyttöön. Kaikkineen ti-
lanne kuvaa hyvin koko 
Puolustusvoimiemme ti-
lannetta, määrärahat ei 
tahdo enää riittää supis-
tusten jälkeenkään, kaik-
kien nykyisten toiminto-
jen toteuttamiseen ja yl-
läpitoon. Edelleen tilan-
teessa tulee hyvin esille 
se, että päättäjillä ei ole 
ymmärrystä PV:n koko-
naistilanteesta, eikä tah-
toa asian korjaamisek-
si. Tilanne on valitettava 
paradoksi. 

Kyse ei siis ole siitä, 
etteikö PV:llä olisi tah-
toa että taitoa karsia ja 
järkeistää toimintojaan, 
vaan siitä, että myös hei-
dän, kuten muidenkin 
palkat ja muut kulut, ku-
ten materiaali ja kiinteis-
töjen kulut vuosittain 
vain nousevat. Päättä-
jät eivät halua tätä koro-
tusta huomioida. Perus-
teluina määrärahan säi-
lyttämiselle, siis käy-
tännössä supistamiselle, 
meille vakuutetaan eri 
johtajiemme äänellä, et-
tä tällä hetkellä maatam-
me ei mikään muu maa 
uhkaa. Jos ei nyt, on se 
hyvä asia ja todistus sii-
tä, että olemme maas-
samme toimineet hyvin 

ja poistaneet toistaisek-
si osaltamme tällaiset 
uhat. Maanpuolustuksen 
eteen tehtävä työ on kui-
tenkin jatkuvaa sekä pit-
käjänteistä ja sitä on ko-
ko ajan kehitettävä uusi-
en asejärjestelmien ke-
hittymisen myötä. Siis 
alati jatkuvaa muutosta, 
mihin meidän pitää ol-
la edelleen kustannus-
tehokkaasti sitoutuneita 
oman rauhanomaisen tu-
levaisuutemme tähden. 

Kesän alussa ruotsa-
lainen arvostettu sota-
historioitsija Lars Gyl-
lenhaal totesi puolueet-
tomasti, että Suomen 
Puolustusvoimat käyt-
tää vuosittaisiin toimin-
toihinsa vain alle 3 mil-
jardia euroa, kun Ruotsi 
käyttää samaan aikaan 5 
miljardia. Hänen näke-
myksensä mukaan puo-
lustusvoimamme ovat 
yksi maaliman kustan-
nustehokkaimpia armei-
joita.

Itse olemme jääve-
jä määrittämään oman 
maamme puolustuksem-
me tason, sen määrittää 
aina naapurimme tai kan-
sainväliset liittoumat. 
Venäjä on viimeaikoi-
na toistuvasti koetellut 
myös länsinaapurimme 
Ruotsin puolustusval-
miutta ilmatilan loukka-
uksilla, miksi? Jos puo-
lustuksessa on aukkoja, 
sen naapuri tuo yleen-
sä näyttävästi esiin. Se 
on aiheuttanut Ruotsis-
sa vakavaa, mutta avoin-
ta keskustelua maan 
puolustuskyvystä. Pi-
täisikö ruotsinkin liittyä 

NATO:n? Jääkö Suomi 
silloin yksin? Kysymyk-
siä herättää myös Venä-
jän päätökset lisätä ja uu-
distaa voimakkaasti sota-
kalustoaan maamme itä-
rajan tuntumassa. Nämä 
ovat tosiasioita, mutta 
johtajamme vain hyssyt-
televät tapahtuvaa. Suo-
mella on EU:n pisin raja 
Venäjän kanssa. Riittää-
kö suunniteltu uusi SA-
reservi, 240 000 mies-
tä pitämään koko maan. 
Viime sodassa Karjalassa 
oli koko silloinen reser-
vi 500 000 miestä ja La-
pissa 200 000 saksalaista 
pitämässä maata. On hy-
vä myös muistaa lähihis-
torian toinen fakta: Talvi-
sodan kynnyksellä Neu-
vostoliiton yksi argu-
mentti hyökätä Suomeen 
oli, ettei Suomi pysty pi-
tämään maataan Saksan 
mahdollisen hyökkäyk-
sen varalta. Suomi piti 
vallata siis NL:n turvalli-
suus syistä. Kaikkiaan on 
häpeä, että olemme hy-
vinvoivassa maassamme 
tällaisessa tilanteessa. 
Oltaisi annettu viimei-
senkin veteraanin kuol-
la rauhassa ja siinä us-
kossa, että jälkipolvet ot-
tavat historiasta oppia ja 
huomioivat heidän työn-
sä isänmaan puolesta.

Vakuutuksesta pitää 
aina jotain maksaa, ku-
ten autovakuutuksesta. 
Se pitää maassamme la-
kisääteisesti olla, vaikkei 
mitään sattuisikaan ja ei-
hän minulle koskaan mi-
tään satu.

Juha Tarnanen

Veteraanipäivän juhlal-
lisuuksiin Orimattilas-
sa osallistui jälleen vän-
rikki Risto Karjalainen. 
31-vuotias Karjalainen 
on tuttu näky veteraani-
en muistotapahtumissa, 
lipunkannoissa sekä it-
senäisyyspäivän ja jou-
lun tapahtumissa sanka-
rihaudoilla.

- Haluan omalta osalta-
ni kunnioittaa sotiemme 
veteraaneja, Karjalainen 
kertoo.

Karjalainen on ehti-
nyt olla mukana reservi-
läistoiminnassa jo reilut 

Kunnioituksesta
veteraaneja kohtaan

kymmenen vuotta. Alo-
kasajan hän palveli Paro-
lassa, Hämeenlinnassa. 
Aliupseerikoulun Karja-
lainen kävi Porin prikaa-
tissa Säkylässä ja RUK:n 
Haminassa.

- Johtajakauden palve-
lin Porin prikaatissa.

Isänmaallisuus on tul-
lut Karjalaiselle veren-
perintönä, sillä hänen 
isänsä, kapteeni Ka-
ri-Markku Karjalainen, 
kuuluu reserviupseerei-
hin ja veljet, alikersant-
ti Riku Karjalainen ja yli-
kersantti Mikko Karja-

lainen, reserviläisiin.
Erityisesti Risto Kar-

jalaista kiinnostavat re-
serviläisyhdistysten jär-
jestämät sotilastaitokil-
pailut.

- Jotoksilla tapaa sa-
man henkisiä ihmisiä. 
Sitä kautta olen saanut 
myös uusia tuttavia.

Risto Karjalainen on 
tyytyväinen reserviläis-
ten tarjoamiin tapahtu-
miin.

- Mielestäni tapahtu-
mia on riittävästi ja nii-
tä kehitetään hyvin jat-
kuvasti.

Veteraanipäivän seppeleenlaskussa Orimattilan sankarihautausmaalla vasem-
malta Pertti Laaksonen, Tapio Malmiharju, Ensio Seppälä, Jarmo Keskevaari, 
Kirsti Laatunen sekä Tuomas Niskanen.
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Kansallisen Veteraani-
päivän vietto alkoi Hä-
meen rykmentin kalus-
tonäyttelyllä Järveläs-
sä klo 10 sekä Kärkölän 
kirkossa jumalanpalve-
luksella klo 11. Jälkim-
mäisen ajankohta johtui 
siitä, että muille päijät-
hämäläisille haluttiin an-
taa aikaa omille juhlalli-
suuksilleen omilla paik-
kakunnillaan. Kirkossa 
näytti olevan melko vä-
hän väkeä, vaikka mu-
kana olivat jo myös mm. 
padasjokelaisten retki-
kunta sekä Sotilasläänin 
ja Hämeen rykmentin 
komentajat. Saarnassaan 
Kärkölän emeritus-kirk-
koherra Martti Mylläri-
nen käsitteli myös mm. 
v. 1918 sotaa Kärkölässä 
sekä Lahdessa menos-
sa ollutta performanssia 
silloisen vankileirin pai-
kalla.

Kirkonmenojen jäl-
keen oli kunnianosoitus 
ja seppeltenlasku San-
karimuistomerkille sekä 
Karjalaan jääneiden vai-

Kansallinen veteraanipäivä Kärkölässä

najien muistomerkille. 
Lisäksi lähetettiin sep-
pelpartiot eversti Valo 
Nihtilän muistomerkille 
syntymäkotinsa pihalla 
sekä Kärkölän sotavete-
raanien kunniapuheen-
johtajan Eino Seppälän 
haudalle. Kunnianosoi-
tuksessa oli läsnä Suo-
menlippu ja Kärkölän so-
taveteraanit ry:n lippu.

 Klo 11 alkoi myös Va-
rusmiessoittokunnan 
konsertti kauppahuone 
Pyrhösen pihalla. Soitto-
osastoa johti ylil Tommi 
Suutarinen. Rykmentin 
kalustonäyttely oli sa-
massa pihassa sekä Au-
rinkotorilla klo 10-14. 
Puolustusvoimien kalus-
toa esittelivät varusmie-
het, kuten nykyään on 
ollut tapana.

 Pääjuhla alkoi  klo 13 
Vuokkoharjun koululla ja 
ennen sitä kunta tarjo-
si lounaan. Juhlan juonsi 
Jarkko Juselius.  

Juhlan alussa Varus-
miessoittokunnan soit-
to-osasto puhalsi ylil 

Tommi Suutarisen joh-
dolla lippufanfaarin, jon-
ka aikana reserviläiset 
toivat Suomenlipun juh-
laan ja tätä seurasi luon-
nollisesti Lippulaulu.

Tervehdyssanat lausui 
Ilkka Kari. Hän totesi 
mm., että veteraaneja on 
täällä Kärkölässä aina ar-
vostettu. Myös esim. ve-
teraanikeräyksen tuot-
to on ollut aivan huippua 
maakunnassa. 

Tervehdyksen jälkeen 
Emilia Lepola, Vuokko-
harjun koulun 4. luokalta 
soitti viululla Aune Ke-
kin, piano,  kanssa Oskar 
Merikannon sävellyksen 
Kuin hiipuva hiillos tum-
mentuu.

Vuokkoharjun koulun 
lapsikuoro lauloi Aune 
Kekin johdolla hellyttä-
vällä tavalla kolme lau-
lua: Saunavihdat, Touko-
kuu ja Ystävyyden puu.

Juhlapuheen piti Län-
si-Suomen sotilasläänin 
komentaja, kenrm Pert-
ti Salminen. Hän on tie-
tenkin myös asiantunti-

ja. Salminen totesi aluk-
si, että nykyisen kokoi-
sen armeijan ylläpitoon 
ei ole tulevaisuudessa 
enää varaa, uudistus on 
välttämätön. Kun päät-
täjät lisäksi määräsivät 
suuret säästöt kesken 
uudistuksen toteutusta, 
on tilanne huomattavan 
vaikea. Ikäluokkien pie-
neneminen on johtamas-
sa suureen määrään tyh-

Tasavallan president-
ti Sauli Niinistö kehotti 
veteraanipäivän pääjuh-
lassa Jyväskylässä vete-
raaneja olemaan ylpeitä 
työstään.

- En usko, että maail-
malla kukaan olisi sotien 
aikana osannut ennus-
taa, että tuo pieni kansa 

Presidentti Niinistö juhlapuheessaan ”Sotaveteraanien sankaruus jokapäiväistä”
vielä nousee muutaman 
vuosikymmenen aikana 
oikeus-, sivistys- ja hy-
vinvointivaltioksi, jota 
sitten pidetään mones-
sa suhteessa mallimaa-
na, Niinistö totesi juhla-
puheessaan.

Niinistö muistutti, et-
tä sotaveteraanien san-

karuus ei ollut vain ur-
heita tekoja, vaan pit-
kään jatkuvaa jokapäi-
väistä sankaruutta.

- Sankaruutenne oli 
kestää kuukausia, jo-
pa vuosia tietoisuutta 
siitä, että juuri tänään 
voi hyvinkin olla koh-
taloni päivä. Että nuo-

jiä vuoteita ja Senaatti-
kiinteistöjen vuokrat ei-
vät ole edullisimmasta 
päästä. Kiinteistöillä kun 
on myös suuret korjaus-
tarpeet. 

Puolustusvälineiden  
hinnat ovat myös jyrkäs-
sä nousussa ja niitä ei ole 
varaa hankkia kovin suu-
relle armeijalle. Jo teh-
dyistä tilauksista ei pääs-
tä eroon, purku aiheut-
taisi suuret sakot.

Koko maata ollaan 
edelleen puolustamas-
sa ja yleinen asevelvol-
lisuus sopii meille. Sota-
museo ei kenraalin mie-
lestä ole  urhoollisesti 
taistelleen kansan arvoi-
sessa kunnossa nyt. Se 
pitää laittaa remonttiin, 
vaati hän.

 Veteraanin iltahuuto 
laulettiin yleisön ja Va-
rusmiessoitto-osaston 
voimin. Meillä Kärköläs-
sä ei ole ennenkään lau-
lettu viimeistä säkeistöä 
seisten, ei siis nytkään.

Sotaveteraanien kii-
toksen lausui puheen-
johtaja Matti Järvelä. 
Hän palkitsi myös kir-
joituskilpailun voittajan, 
Emmi Järvelän, joka luki 
juhlassa aineensa. Ala-
asteella järjestetyn pii-
rustuskilpailun palkin-

not luovutettiin myös 
kolmelle oppilaalle.

Seuraavaksi kuulim-
me soittokunnan esittä-
mänä Timo Forsströmin 
Juhlasoiton veteraaneil-
le ja sen jälkeen ohjel-
massa oli sotiemme ve-
teraanien puheenvuoro. 
Sen esitti Lahden sota-
veteraanipiirin kunnia-
puheenjohtaja Eero Leh-
tinen. Se oli sodan koke-
neen miehen lyhyt, mut-
ta painava puheenvuoro.

Juhla päättyi Maam-
me-lauluun ja lipun pois-
tumiseen.

 Allekirjoittanut oli 
mukana myös v. 2001 sa-
massa juhlassa samal-
la paikalla. Silloin mo-
ni asia oli toisin. Vete-
raaneja oli vielä paikalla 
sankoin joukoin. Reser-
viläiset esittelivät puo-
lustusvoimien kalustoa, 
oli myös katselmus ja 
koululaisetkin rivissä ja 
kenrm Juhani Ruutu tar-
kasti joukot.

Nyt reservin osana oli 
hoitaa pysäköinti ja lipun 
tuominen juhlaan. Vähiin 
ovat menneet muodolli-
suudet 12 vuodessa. On-
han kyseessä ollut myös 
maakunnan maanpuolus-
tusjuhla.

 Juha Nuoritalo 
 
 

ri elämäni päättyy en-
nen kuin se on kunnol-
la alkanutkaan. Että jään 
vaille kaikkea sitä, mitä 
aikuistuvan ihmisen pi-
täisi saada kokea, presi-
dentti sanoi.

Presidentti ihailee ve-
teraanien vastuullisuut-
ta.

- Vapauksien ja oike-
uksien lisäksi on ole-
massa vastuu ja velvol-
lisuus, Niinistö muistut-
taa suomalaisia.

Hän totesi puhees-
saan myös, että parhail-
laan eduskunnan käsi-
teltävänä olevassa tur-
vallisuus- ja puolustus-

poliittisessa selonteos-
sa pidetään kiinni puo-
lustuksen kulmakivis-
tä – yleisestä asevelvol-
lisuudesta, koko maan 
puolustamisesta sekä 
sotilaallisesta liittoutu-
mattomuudesta.

Kuvat Fotoline ky
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Piirimme alueella har-
vinainen sisäampuma-
rata on Sysmässä nyky-
ään ahkerassa käytössä.  
Jokaviikkoisten harjoi-
tusten lisäksi koulute-
taan nuoria ja järjeste-
tään kilpailuja.  Kuusi-
kymmentäluvulla teh-
tyä kellarirataa on käy-

Sysmän ampumatoiminta myötätuulessa

tetty vuosien mittaan 
vaihtelevasti, mutta vii-
me vuosina ampuma-
harrastus on kokenut 
uuden innostuksen, pit-
kälti SM-tason ampujan 
Ari Meinanderin ansios-
ta.  Ahkera ohjaaja jak-
saa innostaa ja neuvoa 
toisia iltakaudet.  Saipa 

hän herätettyä niin pal-
jon talkoohenkeäkin, et-
tä sysmäläiset ampujat 
onnistuivat uusimaan 
radalla pitkälti alkupe-
räiset valolaitteet ja luo-
tisuojat.  Samalla uusit-
tiin ilma-asepöydät ja 
osa laitteista.  Ihan pie-
nestä ponnistuksesta ei 

Suomen Reserviläis-
urheiluliiton yksi pää-
tehtävä on ylläpitää 
reservin ampumatai-
toa. myös perinteisil-
lä, viimesodissa käytös-
sä olleilla aseilla kilpail-
laan, näin ylläpidetään 
monipuolisen ampuma-
taidon lisäksi myös pe-
rinteitä. Ammunta näil-
lä aseilla on valtakun-
nallisesti hyvin suosit-
tua, jotkut ovat jopa eri-
koistuneet niihin. Tä-

Perinnease

ollut kyse, talkootun-
teja kertyi kolmisensa-
taa ja rahaakin piti hank-
kia.  Terästä kului sato-
ja kiloja, valaisimia, kaa-
pelia ja kaikenlaista pik-
kutarviketta niin että 
rahaa paloi 5000 euroa. 
Tukijoina on ollut yksi-
tyisiä henkilöitä ja liik-
keitä sekä tietenkin Päi-
jät-Hämeen Reservipii-
ri, liittoja unohtamatta.  
Nyt on paneuduttu vä-
lillä harjoitteluun, vaan 
vielä on urakkana aina-
kin ratahallin maalaus ja 
muutamia pikku paran-
nuksia, mm ampuma-
pöytien uusiminen.

Sysmän Sisun omis-
tamassa Urheilutalossa 
on ampumaradan lisäk-
si keilahalli, myös ahke-
rassa käytössä, ja lisäk-
si yläkerrassa mittavat 
juhlatilat.  Suuressa sa-
lissa onkin mahdollis-
ta järjestää ilma-asekil-
pailuja, piirin omistamaa 
koottavaa rataa hyväksi 
käyttäen.  Tänä vuonna 
on jo pidetty piirin ilma-

asemestaruuskisat tam-
mikuulla.

Ampuma-aselain tiu-
kennukset ovat poiki-
neet hyvääkin.  Nyt pi-
tää pystyä osoittamaan, 
että harrastaa aktiivi-
sesti ja se on pakotta-
nut entistä ahkeram-
min radalle.  Myös nai-
set ovat löytäneet tien-
sä radoille, Sysmässäkin 
käy säännöllisesti kolme 

naispuolista harrastajaa 
paukuttelemassa.   Pie-
nimmissä ampumakou-
lulaisissa tuntuvat tytöt 
olevan kaikkein innok-
kaimpia ja tulokset pu-
huvat puolestaan.

Heikki Rekola

19.1.2013 ilma-asemestaruus, pistooliosanottajat valmistautumassa, edessä 
konkarit Sakari Paasonen ja Eino Korhonen.

Ari Meinander vielä vanhojen tauluvarusteiden vie-
rellä.

nä vuonna oli piirim-
me vuoro järjestää Pe-
rinneaseen SM-kilpai-
lut Hälvälässä 25-26.5. 
Kilpailut avasi tauluva-
raston kentällä Hämeen 
aluetoimiston päällik-
kö evl Kimmo Hartikai-
nen, joka toivotti osal-
listujille rehtiä kilpai-
lua ja hyviä osumia. Il-
ma suosi ja järjestelyt 
sujuivat, kiitos kaikille 
mukana olleille. Kilpai-
lu oli tiukkaa ja ammun-

noissa saavutettiin jopa 
neljä suomen ennätys-
tä. Vastaavia SM-kilpai-
luja on vastaisuudessa-
kin hyvä järjestää Suo-
men parhaalla ampuma-
radalla, Hälvälän ampu-
maradalla. Ensivuonna 
järjestelyvastuullemme 
kuuluu mm. Palvelu-
saseiden SM- kilpailu.
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Lahden reserviläiset jär-
jestivät pistoolitapahtu-
man 6.5 Hälvälässä. Pai-
kalle tuli lähes 30 ampu-
jaa omasta yhdistykses-
tä sekä Maanpuolustus-
naisista ympäri Päijät-
Hämettä.

Tapahtumaan oli han-
kittu pistooleja yhdis-
tyksen omilta jäseniltä, 
sekä reservipiirin 9mm 
pistoolit jotka piiri vii-
me vuonna hankki piirin 
jäsenyhdistyksien käyt-
töön. Naiset pääsivät en-
simmäisinä ampumaan 
juuri piirin aseille ja tu-
los oli erittäin hyvä. Am-
munnalla oli harjoituk-
sen johtaja sekä riittävä 
määrä valvojia suorituk-
sien turvalliseen suo-
rittamiseen. Alussa oli 
kohdistukset ja sen jäl-
keen siirryttiin kilpasar-
jan ampumiseen. Osumia 
saatiin ja eritoten naiset 
olivat tyytyväisiä.

Lahden reserviläisten pistoolitapahtuma
Tapahtuma oli onnis-

tunut ja tällaiselle ta-
pahtumalle on varmas-
ti oma paikansa toimin-
takalenterissa. Nyt kun 
piiri on hankkinut nä-
mä pistoolit, niin nii-
tä pitää käyttää juuri tä-
män tapaisissa tapahtu-
missa jossa ensi kerta-
laiset ja vanhatkin am-
pujat pääsevät kokeile-
maan eri aseita. Koivis-
ton sanoin kiteytän et-
tä tässä oli hyvä yhdis-
tyksen tapahtuma jossa 
käytettiin piirin aseita ja 
tehtiin yhteistyötä toi-
sen yhdistyksen kans-
sa eli Maanpuolustus-
naiset. Tässä hyvä kon-
septi seuraaville tulevil-
le tapahtumille. Omasta 
puolesta, kiitokset pii-
rin ampumavastaavana 
Lahden reserviläisille.

Marko Patrakka
Kuvat: Heikki Koivisto

P1
1. Tuomo Lindström  100
2. Ilpo Virtanen  96
3. Hannu Eskeli  94 1xnapa/5x10
4. Jari Prittinen 94  1xnapa/4x10
5. Marko Patrakka  92
6. Kati Aaltonen 90
7. Teemu Suojanen 89
8. Teemu Blomster  88

P2
1. Tuomo Lindström  159  2xnapa
2. Jari Prittinen   159 1xnapa
3. Ilpo Virtanen  152
4. Hannu Eskeli  136 1 napa/2x10/3x9
5. Kati Aaltonen 136 1 napa/2x10/2x9
6. Marko Patrakka 136
7. Teemu Blomster  114
8. Teemu Suojanen  92

P3
1. Hannu Eskeli   97
2. Teemu Suojanen  93
3. Teemu Blomster  88  3x10
4. Tuomo Lindström 88 2x10
5. Kati Aaltonen  87  2napa/2x10
6. Marko Patrakka  87 2napa/ 1x10
7. Ilpo Virtanen  76
8. Jari Prittinen  73

Piirin Palvelusammunnan 
mestaruuskisat 

2013

P4
1. Marko Patrakka  84
2. Jari Prittinen 82/1x10
3. Tuomo Lindström 82
4. Teemu Blomster   80
5. Tapani Purolinna  78
6. Ilpo Virtanen  76
7. Teemu Suojanen  67
8. Kati Aaltonen  61
9. Hannu Eskeli 50

P1-P4 YHTEISTULOS
1. Tuomo Lindström   429
2. Jari Prittinen  408
3. Ilpo Virtanen  400
4. Marko Patrakka  399
5. Hannu Eskeli  377
6. Kati Aaltonen  374
7. Teemu Blomster   370
8. Teemu Suojanen  341
9. Tapani Purolinna 78
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Suomen Reserviupsee-
riliiton sotilas-5-ottelun 
karsinnat käytiin 17.-18-
.-5.2013 Lahden seudul-
la Lahden Reserviup-
seerikerhon järjestämä-
nä. Tänä vuonna voitto 
tuli Suomeen parin vuo-
den Eestin reserviup-
seerien (EROK) hallin-
nan jälkeen. Voiton vei 
Mikko Hautala (Raision 
Reserviupseerit), ennen 
Simo Jääskeläistä (Kuo-
pion Reserviupseerit) 
ja Joakim Siirilää (Teek-
karireserviläiset). Myös 
liittojen välisessä mit-
telössä RUL vei voiton 
Eestin Reserviupseeri-
liitosta.

Kilpailu aloitettiin per-
jantaina klo 18 sateises-
sa säässä Hennalan va-
ruskunnan esteradalta. 
Ensimmäiseksi vuoros-
sa oli käsikranaatin heit-
to. Se sisälsi reilun 100m 
juoksua ja 5 kranaatin 
heiton maaliin 20m pää-
hän. Nopein ja tarkin oli 
Joakim Siirilä. Seuraa-
vaksi juostiin 500m es-
terata sateen kastele-
malla radalla. Huomi-
oitavaa on, että ensim-
mäinen este 5m tikapuut 
ohitettiin, koska tikkaat 
puuttuivat. Paikan pääl-
lä keskusteltiin, että joh-
tuuko tämä jo Hennna-
lan alasajosta vaiko puo-
lustusvoimien säästöis-
tä. Todellinen syy taisi 
olla tällä kertaa kuiten-
kin laiterikko.  Estera-
dan voitti tuttuun tapaan 
Simo Jääskeläinen ajalla 
2:38,40.

Lauantaina aamulla 
aloitettiin pistoolin ja ki-

Sotilas-5-ottelun karsinnat Hennalassa ja Hälvälässä

Sotilas-5-ottelun karsinnat Hennalassa ja Hälvälässä 
Suomen Reserviupseeriliiton sotilas-5-ottelun karsinnat käytiin 17.-18.-5.2013 Lahden seudulla 
Lahden Reserviupseerikerhon järjestämänä. Tänä vuonna voitto tuli Suomeen parin vuoden Eestin 
reserviupseerien (EROK) hallinnan jälkeen. Voiton vei Mikko Hautala (Raision Reserviupseerit), 
ennen Simo Jääskeläistä (Kuopion Reserviupseerit) ja Joakim Siirilää (Teekkarireserviläiset). Myös 

liittojen välisessä mittelössä RUL vei voiton Eestin Reserviupseeriliitosta.

Kilpailu aloitettiin perjantaina klo 18 sateisessa säässä Hennalan varuskunnan esteradalta. 
Ensimmäiseksi vuorossa oli käsikranaatin heitto. Se sisälsi reilun 100m juoksua ja 5 kranaatin 
heiton maaliin 20m päähän. Nopein ja tarkin oli Joakim Siirilä. Seuraavaksi juostiin 500m esterata 
sateen kastelemalla radalla. Huomioitavaa on, että ensimmäinen este 5m tikapuut ohitettiin, koska 
tikkaat puuttuivat. Paikan päällä keskusteltiin, että johtuuko tämä jo Hennnalan alasajosta vaiko 
puolustusvoimien säästöistä. Todellinen syy taisi olla tällä kertaa kuitenkin laiterikko.  Esteradan 
voitti tuttuun tapaan Simo Jääskeläinen ajalla 2:38,40. 

Sotilas-5-ottelun karsinnat Hennalassa ja Hälvälässä 
Suomen Reserviupseeriliiton sotilas-5-ottelun karsinnat käytiin 17.-18.-5.2013 Lahden seudulla 
Lahden Reserviupseerikerhon järjestämänä. Tänä vuonna voitto tuli Suomeen parin vuoden Eestin 
reserviupseerien (EROK) hallinnan jälkeen. Voiton vei Mikko Hautala (Raision Reserviupseerit), 
ennen Simo Jääskeläistä (Kuopion Reserviupseerit) ja Joakim Siirilää (Teekkarireserviläiset). Myös 

liittojen välisessä mittelössä RUL vei voiton Eestin Reserviupseeriliitosta.

Kilpailu aloitettiin perjantaina klo 18 sateisessa säässä Hennalan varuskunnan esteradalta. 
Ensimmäiseksi vuorossa oli käsikranaatin heitto. Se sisälsi reilun 100m juoksua ja 5 kranaatin 
heiton maaliin 20m päähän. Nopein ja tarkin oli Joakim Siirilä. Seuraavaksi juostiin 500m esterata 
sateen kastelemalla radalla. Huomioitavaa on, että ensimmäinen este 5m tikapuut ohitettiin, koska 
tikkaat puuttuivat. Paikan päällä keskusteltiin, että johtuuko tämä jo Hennnalan alasajosta vaiko 
puolustusvoimien säästöistä. Todellinen syy taisi olla tällä kertaa kuitenkin laiterikko.  Esteradan 
voitti tuttuun tapaan Simo Jääskeläinen ajalla 2:38,40. 

väärin ampumasuorituk-
silla Hollolassa Hälvälän 
ampumaradoilla. Totut-
tuun tapaan kivääriam-
puminen sujui huomatta-
vasti paremmin kuin pis-
tooliampuminen. Tähän 
varmasti vaikuttaa se, 
että kivääriä harjoitel-
laan enemmän kuin pis-
tooli varsinkin armeijas-
sa. Molemmat lajit voitti 
Eestin Raul Hindov. Hän 
sain  170 kiväärillä ja 164 
pistoolilla. Maksimipis-
teet per laji on 180 pis-
tettä.

Saksalan uimahallil-
la käytiin 25m radalla 
50m esteuinti. Uinnissa 
on viisi estettä, jotka pi-
tää joko ylittää tai alittaa. 
Esteuinnissa on myös 

Members Union Rifle 
shooting

Pistol 
shooting

Utility 
swimming

Military 
obstacle 

course

Orienteering 
Race Summary

Hautala Mikko RUL 1 530 1 485 1 174,0 1 894,1 1 839,5 7 922,6
Jääskeläinen Simo RUL 1 440 1 365 1 149,7 1 969,2 1 927,7 7 851,6
Siirilä Joakim RUL 1 485 1 380 1 148,1 1 796,5 1 832,5 7 642,1
Ruul Kaido EROK 1 350 1 350 1 197,5 1 747,4 1 866,8 7 511,7
Muru  Rain EROK 1 365 1 185 1 056,5 1 881,4 1 950,0 7 437,9
Hindov Raul EROK 1 620 1 530 893,2 1 472,4 1 559,1 7 074,7
Liehu Saku RUL 1 575 1 395 950,2 1 432,7 1 526,6 6 879,4
Zahkna Marek EROK 1 455 1 050 788,2 1 693,9 1 781,4 6 768,5
Hyvärinen Janne RUL 1 410 1 290 818,7 1 559,0 1 560,3 6 638,0
Leppäsaajo Jouni RUL 1 515 420 978,2 1 782,7 1 486,4 6 182,4
Nieminen Janne RUL 1 455 180 960,4 1 690,2 1 697,9 5 983,5
Kuuskoski Sakari RUL 1 500 1 170 859,4 1 306,7 927,5 5 763,6
Koskinen Ilkka RUL 1 365 630 110,7 0,0 1 416,5 3 522,2
Manneri Saanamari RUL 1 425 0 345,6 0,0 1 420,8 3 191,4

huomioitava, että se ui-
daan maastopuku päällä. 
Nopein oli Eestin Kaido 
Ruul ajalla 0:40,39.

 Tiirismaan laskette-
lurinteiden kupeessa 
käytiin sitten tiukka vii-
meinen osalaji suun-
nistus. Siinä voiton vei 
Eestin Rain Muru ajalla 
44:22,41.

Liiton kilpailujoukku-
eeksi Tshekin Vyskoviin 
26.7.-3.8.2013 muodos-
tui Mikko Hautala, Janne 
Hyvärinen, Simo Jääske-
läinen, Jouni Leppäsaajo, 
Saku Liehu, Janne Nie-
minen ja Joakim Siiri-
lä. Siellä kisaillaan sekä 
CIOR sotilas-5-ottelun 
että Pohjoismaisten re-
serviupseerien maasto-

mestaruuden voitosta.
Kokonaisuudessaan 

Päijät-Hämeen seudun 
reserviupseerit järjesti-
vät Lahden Reserviup-
seerien johdolla hyvät ja 
tasapuoliset karsinnat. 
Ensi vuodelle toivotaan 
myös naisjäseniämme 
rohkeasti mukaan kil-
pailemaan ja kirittämään 
Saanamari Manneria. Et-
tei hänen tarvitse ihan 
yksin piestä miehiä.

Huom! Suunistuken 
pisteytykseen on lasket-
tu mukaan käsikranaatin 
heitto.

Teksti ja kuvat 
Saku Liehu
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Lahden Varuskunta jär-
jesti Päijät-Hämeen re-
servin kanssa jo perin-
teisen ylentämis- ja pal-
kitsemistilaisuuden 4.6. 
Lahden Upseeriker-
hon maineikkaassa tilas-
sa. Hämeen Aluetoimis-
ton päällikkö evl Kimmo 
Hartikainen luki ylenne-
tyt ja piirin puheenjoh-
taja Juha Tarnanen huo-
mioidut reservipiiris-
sä. Ylennettyjä oli tänä 
vuonna aiempia vuosia 
vähemmän, mutta vain 
harva oli jäänyt esteen 
takia tulematta kunniak-
kaaseen tapahtumaan.

Upseeri ylennykset 
reservissä
Tasavallan president-
ti Sauli Niinistö on ylen-
tänyt Puolustusvoimain 
lippujuhlan päivänä 4. 
kesäkuuta 2013 yhteen-
sä 535 reserviupsee-
ria ja erikoisupseeria. 
Everstiksi on ylennetty 
1, everstiluutnantiksi 1, 
majuriksi 33, komenta-
jakapteeniksi 1, insinöö-
rimajuriksi 1, lääkintä-
majuriksi 1, kapteeniksi 
91, kapteeniluutnantiksi 
2, insinöörikapteeniksi 
1, lääkintäkapteeniksi 1, 
yliluutnantiksi 149, me-
rivoimien yliluutnantik-
si 9, insinööriluutnantik-
si 1, lääkintäyliluutnan-
tiksi 2, luutnantiksi 221, 
merivoimien luutnantik-
si 18 ja lääkintäluutnan-
tiksi 2 henkilöä. 
Everstiksi: Eero Heik-
ki Lauri, Hamina.
Everstiluutnantiksi: 

4.6. Lippu-juhla Upseerikerholla

Harri Tapani Johannes 
Riihimäki, Pirkkala.
Majuriksi: Pekka Paavo 
Juhani Alfthan, Asikkala.
Kapteeniksi: Ilmo Tapa-
ni Penttilä, Iitti.
Kapteeniluutnantiksi: 
Tommi Tapani Laine, 
Mäntsälä.
Yliluutnantiksi: Jar-
no Juhani Hietala, Lahti, 
Tero Johannes Kallinen, 
Lahti, Jari Tapio Kervi-
nen, Nastola, Kimmo Ju-
hani Kostiainen, Lahti, 
Jari Juhani Kuisma, Lah-
ti, Pasi Juhani Mäkinen, 

Lahti, Seppo Antero Pe-
sonen, Mäntsälä.
Luutnantiksi: Antti Es-
ko Sakari Jokela, Hollo-
la, Antti Yrjö Korremä-
ki, Hollola, Jarmo Ola-
vi Koskinen, Orimatti-
la, Sami Ilmari Kunna-
ri, Lahti, Jyri Matti Ola-
vi Makkonen, Lahti, Ve-
li-Pekka Santeri Niemi-
kallio, Lahti, Villepek-
ka Ojala, Padasjoki, Eero 
Tapani Valkama, Mänt-
sälä.
Aliupseeriylennykset 
Sotilasläänin komenta-

ja on ylentänyt seuraa-
vat reservin aliupseerit 
ja miehistöön kuuluvat 
 
Hämeen sotilaslääni
Sotilasmestariksi: Ute-
la Leo Viljami (Nastola)
Ylivääpeliksi: Seppo 
Vahto (Asikkala)
Vääpeliksi: Pajuvesa 
Heikki Tapani (Orimat-
tila), Pirjola Jouni Sam-
po Antero (Hausjärvi), 
Pyykkö Jukka Tapio (Lah-
ti), Salminen Kari Pekka 
Kustaa (Hausjärvi)
Ylikersantiksi: Broder 

Gert Daniel (Heinola), 
Hietala Matti Juhani (Ori-
mattila), Iittala Mikko 
(Padasjoki), Järvinen Kai 
Tapani (Heinola), Kitte-
lä Tommi Juhani (Hollo-
la), Kylämäki Antti Tapio 
Ilmari (Hollola), Raaska 
Mika Sami Tapio (Hol-
lola), Saarinen Santtu 
Matti Jooseppi (Asikka-
la), Syväsalo Juha Tapani 
(Heinola)
Kersantiksi: Heini Mi-
ka Juha Tapani (Lahti), 
Helatie Marko Kristian 
(Lahti), Javanainen Mik-
ko Toivo Sakari (Heino-
la), Jääskeläinen Mik-
ko Ilkka Henrik (Lahti), 
Kirjavainen Jussi Pet-
teri (Lahti), Koskelai-
nen Sauli Mikael (Lah-
ti), Kousa Marko En-
sio (Hollola), Marjamäki 
Petri Emil (Orimattila), 
Peltoniemi Mikko Ma-
tias (Lahti), Ruuskanen 
Aki Aarre (Lahti), Rä-
mö Pekka Juhani (Hol-
lola), Saarinen Tapio Os-
si Antero (Lahti), Salo-
nen Risto Juha Sakari 
(Kärkölä), Suomalainen 
Heikki Olavi (Hollola)
Alikersantiksi: Ihalai-
nen Antti Mikael (Lah-
ti), Jokinen Antti Tapani 
(Lahti), Kastarinen Mi-
ka Petteri (Hollola), Kin-
nunen Jari Tapio (Haus-
järvi), Marttunen Jan-

ne Sakari (Lahti), Par-
tanen Kari Petri Tapa-
ni (Lahti), Riukka Mark-
ku (Asikkala), Saharinen 
Toivo Juhani (Orimatti-
la), Salo Pasi Veikko Fa-
bian (Hartola)
Korpraaliksi: Heisto-
la Touko (Padasjoki), Hi-
manen Mikko Timo Ta-
pani (Heinola), Isota-
lo Ari Juhani (Artjärvi), 
Korkalainen Jari Seppo 
(Lahti), Laaksonen Teijo 
(Padasjoki), Mäkelä Ka-
ri Väinö Antero (Lahti), 
Mäkäläinen Jouni Ola-
vi (Lahti), Peltola Mark-
ku Tapani (Orimattila), 
Puumala Jouko Uolevi 
(Kärkölä), Runtti Mik-
ko Juhani (Heinola), Sar-
vela Mikko Juha (Heino-
la), Tiainen Risto Aulis 
(Hausjärvi)

Ansiokkaasta toiminas-
ta reservissä huomioitiin 
Suomen Reserviupsee-
riliiton kultaisella an-
siomitalilla soljen kera 
kapt Atte Sarilo ja kul-
taisella ansiomitalil-
la ylil Miikka Hurmalai-
nen. Maanpuolustuskil-
tojen liiton kilta-mitali 
evl V.K. Simola. PH Re-
servipiirin kultaisella 
ansioristillä kenr Juha-
Pekka Liikola ja hopei-
sella Mika Kari

Everstiluutnantti Kimmo Hakkarainen.
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Arto Tapiomaa otti hal-
tuunsa 24. kerran kil-
paillun ritarimaljan ke-
säkuussa Orimattilassa. 
Mannerheim-ristin ritari 
Toivo Ovaskan lahjoitta-
masta kiertopalkinnosta 
kilpaili tällä kertaa 14 re-
serviläistä.

Ensimmäisen kerran 
maljasta kilpailtiin vuon-
na 1990.

Reserviläisten taitoja 
punnittiin kolmessa la-
jissa: ammunnassa, kra-
naatinheitossa sekä etäi-
syyden arvioinnissa.

Ammunta tapahtui il-
mapistoolilla. Jokainen 
ampui kuusi laukausta, 
joilla piti kaataa puupa-
likoita. Ammunnan ede-
tessä selvisi, että osu-
man tuli olla palikan ylä-
osassa, jotta luoti jaksoi 
kaataa kalikan. Alaosu-
ma vain huojutti tai siir-
si kalikkaa, muttei kaata-
nut sitä. Jokaisesta kaa-
dosta sai kolme pistettä, 
joten maksimitulos lajis-
ta oli 18. Kilpailun joh-
toon meni tässä vaihees-
sa Arto Tapiomaa kol-
mella kaadollaan.

Kranaatinheitossa teh-
tävänä oli heittää ”kra-
naatti” noin 15 metris-
tä puukehikkoon. Tehtä-
vän vaikeusastetta nos-
ti heittoväline, joka saat-
toi pompata kehikosta 

Arto Tapiomaalle ritarimaljan voitto
pois, mutta ei ohiheitos-
ta kehikkoon. Yllättävän 
moni heitto osui kehi-
kon laitojen päälle, josta 
se sai kimmokkeen kau-
as maalista. Pisteitä sai 
taas kolme kranaatin jää-
tyä laatikkoon ja heittoja 
oli kuusi. Kolmeen osu-
maan pääsivät Heimo 
Lahtinen sekä Teemu 
Ovaska, joka letkautti-
kin sukulaisuuden vaati-
van menestystä kranaa-
tinheitossa. Teemu kun 
on ritarin poika.

Kahden lajin jälkeen 
Arto Tapiomaa oli jo 
kuuden pisteen johdos-
sa, mutta seuraavina oli-
kin neljä reserviläistä ta-
sapisteissä.

Etäisyyden arvioin-
nissa kolme Ämmänäy-
rään mäntyä sai ympäril-
leen muovinauhan ja kil-
pailijoiden oli arvioitava 
etäisyys määrätystä pis-
teestä jokaiseen merkit-
tyyn puuhun ja lasketta-
va metrit yhteen. Kun 
kilpailijat olivat saaneet 
mitat paperille, matkat 
mitattiin ja päästiin las-
kemaan tuloksia. Lähim-
mäs oikeaa metrilukua 
päässyt sai osanottajien 
määrän mukaisesti 14 
pistettä ja seuraavat aina 
pinnan vähemmän. Arvi-
oinnissa voiton jakoivat 
Aarne Höyteinen ja Kul-

lervo Hakama.
Arto Tapiomaan voit-

tomarginaali supistui lo-
pulta kahteen pistee-
seen, kun kahden lajin 
jälkeen toista sijaa jaka-
nut Risto Savilaakso oli 
neljä pinnaa Tapiomaata 
parempi arvioinnissa.

Teksti ja kuvat: 
Kullervo Hakama

Ritarimaljan tulokset:
1) Arto Tapiomaa (am-
munta 9, kranaatinheit-
to 6, etäisyyden arvioin-
ti 9)
2) Risto Savilaakso (3, 6, 
13) 22
3) Kullervo Hakama (6, 
0, 14) ja Heimo Lahtinen 
(0, 9, 11) 20
5) Veijo Suvanto (0, 6,11) 
17
6) Heikki Pajuvesa (3, 3, 
10) ja Olavi Tammi (6, 0, 
10) 16
8) Tauno Backman (3, 0, 
12) ja Teemu Ovaska (0, 
9, 6) 15
10) Eero Hakama (0,6, 
8), Jan Heinänen (3, 6, 5) 
ja Aarne Höyteinen (0, 0, 
14) 14
13) Juha Nuoritalo (0, 3, 
7) 10
14) Tarja Savilaakso (0, 
3, 4) 7.

Lahden Maanpuolustus-
naisista koostunut jouk-
kue tyhjensi palkinto-
pöydän huhtikuun alussa 
Sastamalassa.

Piirien – Etelä-Häme, 
Pirkanmaa, Päijät-Häme 
– väliset ampumakilpai-
lut pidettiin tänä vuonna 
Kiikan Metsästysseuran 
ampumaradalla Sastama-
lassa.

Kilpailun järjestelyistä 
vastasi Vammalan Seu-
dun Maanpuolustusnai-
set ry ja käytännön to-
teutuksesta Äetsän Re-
serviläiset ry. Kilpailun 
johtajana toimi Vesa Yli-
Hongisto.

Aseena oli reservi-
läiskivääri ja kilpailus-
sa käytiin henkilökoh-
tainen ja joukkuekilpai-
lu. Joukkuekilpailun tu-
lokseen laskettiin piirin 

Lahden Maanpuolustusnaiset voitokkaina

kolmen parhaan ampujan 
tulos. Henkilökohtaisen 
kilpailun sarjat olivat A 
50-vuotiaat ja Y 50-vuo-
tiaat.

Tilaisuuden alussa oli 
esitys aseiden käsitte-
lystä ja turvallisuudesta 
sekä aseiden käyttökou-
lutus. Varsinaisen kil-
pailun ohella kilpailtiin 
myös Eko-ase ammun-
nassa ja sorminäppä-
ryyttä vaativassa lipas-
tuksessa.

Päijät-Häme voitti jo 
kolmannen kerran pe-
räkkäin joukkuekilpai-
lun. Päijät-Hämeen Pii-
riä edusti Lahden maan-
puolustusnaisista koos-
tuva joukkue.

Teksti ja kuva: 
Auli Väisänen

Palkitut 
päijät-hämäläi set 
maanpuolustusnaiset

A 50
1. Susanna Kangasmäki
2. Kirsi Asukas
3. Terhi Savolainen

Y 50
3. Sirkka Yli-Savola

Eko-ase
1. Susanna Kangasmäki
2. Sirkka Yli-Savola
3. Kirsi Asukas

Lipastus
Terhi Savolainen

Joukkuekilpailu
1. Päijät-Häme 254 p
2. Etelä-Häme 159 p
3. Pirkanmaa 145 p

Kuvassa takarivissä Arja ja Katja. Keskirivissä Susanna, kaksi kultaa, Sirkka 
hopea sekä pronssi, Terhi lipastus ja pronssi sekä Kirsi hopea ja pronssi. Edessä 
piirin puheenjohtaja ylpeänä voitokkaasta joukkueestaan ”Pojan” kanssa. Kier-
topalkinnon on lahjoittanut Patria Weapons Systems.

Arto Tapiomaa on saanut maljan Heimo Lahtiselta.

Tauno Backman on ampumassa.
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"Jos metsään haluat men-
nä nyt, niin takuulla yllä-
tyt." Ja näin siinä kävi, 
vaikka naisten maasto-
kurssilaiset olivat taus-
taltaan hyvin erilaisia, 
kuten jutun loppupuolel-
ta ilmenee. MPK:n Päi-
jät-Hämeen KOTU-yksi-
kön järjestämä kurssi pi-
dettiin huhtikuun lopus-
sa Hollolan Hälvälässä.

– Yllätyksellisyyt-
tä oli tarjolla heti lauan-
taiaamusta lähtien, osin 
suunnittelematontakin, 
kertoo kurssivääpelinä 
toiminut Jaana Kettunen.

Naisten maastokurssilla:
Konkaripartiolaisia ja erätumpeloita

Majoitukseen tarkoi-
tettu puolijoukkueen 
teltta oli hieman kärsi-
nyt, joten pystytyksessä 
tarvittiin jo improvisoi-
tuja kädentaitoja. Varsin 
pian asumus kuitenkin 
saatiin yöpymiskuntoon.

Järjestäjien puolesta 
majoitusalue oli varus-
tettu polttopuilla, mutta 
niitä haettiin ja valmis-
tettiin myös metsästä. 
Kuusen alaoksista val-
mistettiin myös sidonta-
renkaita.

Koululiikunta ei ny-
kyään anna parhaita val-

miuksia suunnistukseen 
ja tätä aukkoa paikattiin 
myös kurssilla.

– Selvitettiin erilaisia 
karttamerkkejä sekä nii-
tä vastaavia maastokoh-
tia.

Perinteisempää kurs-
siohjelmaa lauantaina 
oli ensiapukoulutus se-
kä ampumakilpailu eko-
aseella.

Pettua ja mahlaa
Kouluttaja Risto Pilvi-
nen piti luennon luon-
nonmuonituksesta ja 
käytännön kokemusta 
aiheesta kurssilaiset sai-
vat seuraavan aamuna.

– Aamiaiselle tuotiin 
nelimetrinen männyn 
runko, Kettunen kuvai-
lee yllätystä. Kaarnan al-
ta otettiin pettukerrosta, 
jolla aamupuuroksi kei-
tettyä kaurapuuroa jat-
kettiin. Yön aikana oli 
valutettu myös mahlaa, 
mistä riitti maistiaiset 
kaikille.

Arjen turvallisuuden 
hallintaan kuuluu myös 
kyky toimia tulen pääs-
tyä irti. Alkusammutusta 
koulutetaan yleensä jau-
hesammuttimella, mutta 
lahtelaisen Harjunalus-
tan vpk:n koulutuspaket-
tiin kuului myös järeäm-
pää kalustoa. Oikean 
sammutusletkun käsit-
tely oli käsivoimille käy-
nyt kokemus.

Hälvälässä oli kysei-
senä viikonloppuna me-
nossa myös muuta kou-
lutusta ja kurssilaiset kä-
vivät tutustumassa myös 
sotilaspoliisien koulu-
tukseen.

Jatkoa odotellaan
Maastokurssilaisten al-
kaessa pystyttää yösi-
jaansa, puolijoukkueen 
telttaa, pyöri vihtiläinen 
Susanna Hartikainen 
tottuneesti kiilojen, kiin-
nitysnarujen ja salkojen 
kimpussa.

– Puolijoukkueen tel-
tassa olen nukkunut 
myös talvella ja ilman, 
että kaminaa oli matkas-
sa. Hiihtomatka oli sen 
verran pitkä, ettei viit-
sitty raahata sitä muka-
na.

Hänelle ovat tuttu-
ja kaikki vuodenajat ja 
kaikki teltat puolijouk-
kueen ja yhdenhengen 

tunneliteltan välillä.
– Kotoa löytyy myös 

trangia ja ilmakiväärei-
täkin.

Susanna peukuttaa Fa-
cebookissa Naisten val-
miusliittoa ja sitä kaut-
ta tuli tieto kurssista. 
Vaikka kurssiohjelmas-
sa useat asiat olivatkin 
tuttuja, päätti hän lähteä 
mukaan.

Kokonaisuutena hän 
piti kurssia onnistunee-
na. Jatkokurssikin kiin-
nostaisi, mutta sille pi-
täisi saada erilaista ja uu-
denlaista toimintaa.

– Ehkä lisää tetsaus-
ta tai jotain extreme-
tyyppistä. Se voisi ol-
la joku ratajuttu, kiipei-
lyä tai vastaavaa. Myös 
ruutiaseilla ampuminen 
kiinnostaisi.

Tällä kurssilla oli esillä 
myös luonnon omat an-
timet, petun ja mahlan 
muodossa. Hartikaisen 
mukaan tätä osuutta voi-
si lisätä tuntuvasti ja tie-
tysti mukaan pitäisi saa-
da lisätietoa jokamiehe-

noikeuksista, että mitä 
saa ottaa kenenkin met-
sästä ja pellolta.

Kouvolalaiset Salla 
Tommiska ja Jenni Jul-
kunen julistautuivat he-
ti tuoreeltaan erätumpe-
loiksi. Toki teltassa on 
tullut yövyttyä ennem-
minkin, mutta huhtikuun 
muutaman lämpöasteen 
aamu oli jotakin aivan 
muuta, kuin vuosikym-
menen takaiset festari-
kesät.

MPK oli heille täysin 
tuntematon kirjainyhdis-
telmä, mutta kiinnostus 
syttyi tv-ohjelmasta.

– Elixirissä esiteltiin 
toimintaa heikoilta jäil-
tä pelastautumisesta ja 
kouluttaja oli MPK:sta. 
Sitä kiinnostus lähti, Jul-
kunen selittää.

Tommiska kertoo ol-
leensa monenlaisilla vii-
konloppukursseilla, mut-
ta tämä oli uutta.

He työskentelevät ylä-
asteella opettajina, toi-
nen erityisopettajana ja 
toinen opettaa kotitalo-

Salla iskee rivakasti kiilaa.

Jennalla jo keitto porisee.

Trangia on partiolais-Susannalle tuttu juttu.

utta. Sanomattakin on 
selvää, kummalta keitto 
paloi pohjaan, ensimmäi-
sellä trangia-keitoksella. 
Kurssilaisethan ruokki-
vat itse itsensä taistelu-
muonalla.

Lievistä sattumuksis-
ta huolimatta, molem-
mat antoivat hyvän arvo-
sanan kurssille. Ennak-
koon arveluttanutta "ko-
mentoa" ei esiintynyt ja 
kouluttajat saivat suitsu-
tusta. Ohjelma oli riittä-
vän tiivis, mutta ei kui-
tenkaan liian kiireinen.

Kauempaa Hälvälään 
tulleille kertyi lauantai-
na tunteja pitkän päivän 
verran, joten ilmaan esi-
tettiin ajatus mahdolli-
suudesta saapua paikalle 
jo perjantai-iltana.

Teksti ja kuvat: 
Matti Hilska
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Verihelvettiä Vienan 
korvessa

Uhtuan syyssateisella 
rintamalla 1943 luut-
nantti Karhu saa käs-
kyn: on käytävä tuhoa-
massa Ala-Kuittijärven 
länsirannalle pesiyty-
nyt venäläistukikohta. 
Mukaansa Karhu ottaa 
kuusikymmentä koke-
nutta sissiään ja painuu 
rakeiden hakkaamaan 
yönmustaan korpeen. 
Jäiset joet uidaan tai 
kahlataan, ryteiköt ja 
lettosuot kontataan tai 
kompuroidaan. Nopean 
tiedustelun jälkeen is-
ketään kolmen taiste-
lukorsun tukikohtaan. 
Rajuissa lähitaisteluis-
sa omatkin saavat sii-
peensä, mutta tulipal-
lojen valaistessa synk-
kää yötaivasta pääs-
tään paluumatkalle.

Venäläiset lähettävät 
omat pitkänlinjan valio-
sotilaansa vetäytyvien 
suomalaisten kannoil-
le. Sankariteoissa kun-
nostautuvat niin koke-
neet sissivääpelit Peu-
ra, Kesti ja Korpi kuin 
kolttasissit Kipri, Su-
si, Kiureli ja Samme-
li. Vaan yksi on joukos-
ta poissa. Kahakan jäl-
keen tajuihinsa tointu-
neella kersantti Väisä-
selläon vielä edessään 
kuolemaa halveksuva 
paluumarssi, jossa ote-
taan mittaa niin tais-
telutahdosta kuin tai-
doistakin. Mutta sissi 
on valmis vaikka kuo-
lemaan, kun eteenpäin 
on mentävä…

90-vuotias sotakam-
reeri Reino Lehväslai-
ho on lajissaan viimei-
nen, kirjojensa tapah-
tumapaikkoja autent-
tisella kerronnallaan 
verevöittävä kertoja. 
Korven Peura on hä-
nen 45. timantinkova 
sotaromaaninsa.

Reino Lehväslaiho
Korven Peura
WSOY
 

Salaperäisen Suursaa-
ren tuntematon tais-
telu

Suomen sotahistorian 
erikoisimpia episodeja 
on Suursaaren maihin-
nousuyritys syyskuun 
puolivälissä 1944.

Suomi oli juuri irtaan-
tunut aseveljeydestä 
Saksan kanssa ja taiste-
li Neuvostoliiton ilma-
voimien tuella maihin-
nousevia saksalaisjouk-
koja vastaan vaikkei mai-
denvälistä yhteistyöso-
pimusta vielä ollut alle-
kirjoitettu. Huonosti val-
misteltu Operaatio Tan-
ne Ost päättyi saksalais-
ten tappioon.

Pekka Jaatinen kuvaa 
tapahtumia niin suoma-
laisesta, saksalaises-
ta kuin venäläisestäkin 
näkökulmasta. Hän ky-
seenalaistaa hienosti 
kertojiensa totuudet vie-
mättä tarinoilta niiden 
totuuspohjaa.

Romaani etenee osin 
kronologisesti, osin 
muisteluina ja lisätason 
kertomukseen tuo saa-
reen tehtävä retki vuon-
na 2007.

Pekka Jaatinen
Kuolema Suursaaressa
WSOY

Sota on sotaa

Kesä 1942 Rukajärvellä. 
Suomalaisten sissien ke-
säpuseroiden selkämyk-
set kylpevät hiessä, kun 
vänrikki Lauri Horppu 
palaa sissiryhmänsä 

kanssa uuvuttavalta van-
ginhakureissulta.

Miesten vielä toipues-
sa raskaasta matkastaan 
venäläiset iskevät rajus-
ti suomalaisten kimp-
puun. Tielle silvottu lot-
ta saa miesten veret kie-
humaan. Sota on sotaa, 
mutta tarpeetonta jul-
muutta ja brutaalia teu-
rastusta ei voi hyväksyä.

Rukajärven komen-
taja, kenraalimajuri ja 
Mannerheim-ristin rita-
ri Erkki Raappana käs-
kee nyt takaa-ajoon divi-
sioonansa parhaat sissit. 
Horppu kasaa kiireesti 
miehensä, ja he painuvat 
partisaanien perään. Al-
kaa armottoman sitkeä 
takaa-ajo.

Esa Sirén kirjoittaa 
historiantuntijan asian-
tuntemuksella ja jänni-
tyskirjailijan iskevyydel-
lä miehistä, jotka eivät 
jää punkan pohjalle ki-
roilemaan rottia ja haa-
veilemaan menneistä tai 
tulevista lomista. Parti-
saanien perässä korpeen 
marssivien sissien jokai-
nen päivä on täynnä lä-
heltä piti -tilanteita, koh-
taamisia vihollisten ja 
kuoleman kanssa.

"Sirénin vahvuus su-
juvan tekstin lisäksi on 
tarkka faktantuntemus. 
- Tosi yhdistyy kirjoitta-
jan omaan tarinaan kos-
kettavasti."

- Reserviläinen
Esa Sirén 
Rukajärven korpisissit
Gummerus

Kuvaus Lapin sodasta 

Sotamies Heikki Oja-
la joutuu yhdeksäntois-
tavuotiaana Kannaksen 
suurtaisteluihin venä-
läisiä vastaan. Kun ase-
lepo on solmittu, Ojalan 
joukko-osasto viedään 
Ouluun ja sieltä laivoilla 
valtaamaan Tornion kau-
punki saksalaisilta.

Tornion ankarien tais-
telujen jälkeen suoma-
laiset joukot seuraavat 

saksalaisia, jotka hävit-
tävät ja miinoittavat Lap-
pia perääntyessään kohti 
pohjoista.

Joukkue, johon Ojala 
kuuluu, kotiutetaan Ko-
larissa ja määrätään kul-
jettamaan etelään suo-
malaisia naisia, jotka 
saksalaiset sotilaat ovat 
hylänneet.

Heikki Ojala joutuu 
näkemään sodan tuhot ja 
ihmisten raakuuden nuo-
ria naisia kohtaan.

Antti Tuuri
Rauta-antura
Otava

Ritari numero 95 

    

Tuomas Gerdt oli vain 
17-vuotias lähtiessään 
vapaaehtoisena talvi-
sodan aikana jalkavä-
en koulutuskeskukseen. 
Rintamalle hän ei ennät-
tänyt, mutta jatkosotaan 
kylläkin.

Kesällä 1942, jatko-
sodan hyökkäysvaiheen 
jälkeen, eversti Armas 
Kempin johtama Jalka-
väkirykmentti 7 ryhmit-
tyi puolustukseen Kar-
jalan kannaksella Ohdan 
lohkolle. Vastapäätä oli-
vat vihollisen vahvasti 
aseistetut bunkkerit.

Kolme päivää anka-
rien taistelujen jälkeen 
kenraaliluutnantti Ha-
rald Öhquist esitti tais-
telulähettinä toimineen 
Gerdtin palkitsemista 
Vapaudenristin 2. luo-
kan Mannerheim-ristil-
lä:  "Ensimmäisenä mie-
henä syöksyi hän eteen-
päin tuhoten konepistoo-
lillaan ja käsikranaateil-
la kymmeniä vihollisia 
pyrkien aina pahimpaan 
ja ratkaisevimpaan paik-
kaan. Vihollisen erittäin 
ankarasta tulesta välit-
tämättä kantoi hän kuo-
lettavasti haavoittuneen 
kapteeni Tofferin suo-
jaan jatkaen sitten tais-
telua reippaana ja roh-
keana aina haavoittumi-
seensa saakka. Hänen 
esikuvansa vaikutti suu-
resti viimeisen vastais-
kun onnistumiseen."

Siiranmäen raskaissa 
torjuntataisteluissa vän-
rikiksi ylennetty Gerdt 
- ritari numero 95 - haa-
voittui jääkärijoukkueen 
johtajana jo kolmannen 
kerran.

Tuomas Gerdt on vii-
meinen Mannerheim-
ristin ritari. 

Seppo Porvali
Tuomas Gerdt
Viimeinen ritari
Revontuli

Sotavankileiri n:o 2

Talvisodan syttyes-
sä 30.11.1939 jäi Suo-
mussalmella Juntusran-
nan tienoilta rajan pin-
nasta evakuoimatta yli 
1600 ihmisiä. Kun oike-
aa tietoa sodan etenemi-
sestä ei saatu ja taistelu-
jen äänet kuuluivat yhä 
lännempää, syntyi neu-
vostopropagandan avus-
tuksella kuva, että koko 
Suomi joutuu vihollisen 
valtaan.

Rajan kylissä elettiin 
Talvisotaa pystykorvaki-
väärin ja rotanhäntäpisti-
men välissä. Tilanteessa 
joukko suomussalmelai-
sia ryhtyi yhteistoimin-
taan miehittäjien kans-
sa. 

Vuoden 1940 alussa 
ryhdyttiin suomussal-
melaisia siirtämään Kin-
tismän metsätyöleirille 
Kalevalan piiriin. Noin 
250 henkilöä koki siviili-
sotavangin kohtalon. 

Kun vangit palautet-
tiin Suomeen kesäkuun 
alussa, heidät kuljetet-
tiin Paltamoon Mies-
lahden Opistolle karan-
teenileirille. Siellä hei-
tä hoidettiin, ruokittiin 
ja kuulusteltiin. Kaikki-
aan 27 suomussalmelais-
ta tuomittiin maanpetok-
sesta pitkiin vankeus-
rangaistuksiin, joita so-
vittamaan heidät kulje-
tettiin Sotavankileirille 
n:o 2, "Karvian yliopis-
toon", kuten leirin koke-
neet asian sarkastisesti 
ilmaisivat.

Kirja on itsenäinen 
jatko teokselle Talviso-
dan toiset kasvot (Myl-
lylahti 2011).

Seppo Kämäräinen
Talvisodan katkera
jälkinäytös
Myllylahti

Marttisen 
elämäntarina

Millainen oli asekät-
kennän myötä maas-
ta paenneen kahden 
armeijan everstin Al-
po K. Marttisen (1908-
1975) sotilasura? Mil-
laiset motiivit olivat 
miehellä, jonka missio-
na olivat uudessa isän-
maassaan kommunis-
min ehdoton vastusta-
minen ja entisen koti-
maansa aseman paran-
taminen?

Alpo Marttinen an-
sioitui talvi- ja jatko-
sodassa, oli mukana 
asekätkennässä, pake-
ni maasta ja lopulta loi 
uuden uran Yhdysval-
tain armeijassa. Jostain 
syystä Marttisen elä-
mäkertaa ei aiemmin 
ollut kirjoitettu. Joille-
kin Marttisen hahmo 
saattaa toki olla tuttu 
Åke Lindmanin eloku-
vasta Framom främstä 
linjen (Etulinjan edes-
sä) vuodelta 2004.

Pasi Tuunainen
Marttinen – Kahden  

   armeijan soturi
Otava
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Koko perheen 
ampumapäivä

PH Reservipiiri järjestää jäsenil-
leen ja heidän perheilleen yhteisen 

ampumatapahtuman 24.8.2013 Hälvä-
län ampumaradalla. Kokoonnumme Tau-

luvaraston kentälle klo 9.00.

Kaikenikäiset ovat tervetulleita, 50 ensimmäistä pääsee mu-
kaan. Ammumme ilmoittautuneet huomioiden ilmakivääril-
lä, ilmapistoolilla, pienoispistoolilla, 9mm pistoolilla, kivää-
reillä ja haulikoilla. Isompikaliperisilla ammuttaessa peritään 
patruunamaksu ( 9mm, kiv ja haulikko). 

Piiri tarjoaa kahvit ja kenttämuonaa. Jos et tule perheinesi, 
ota kaverisi mukaan! Tehdään tästä yhdessä hyvä päivä. Il-
mottautumisia ottaa vastaan piirin ampumavastaava marko-
patrakka@phnet.fi kunnes kiintiö täyttyy.
Joukolla mukaan!

09.00 Kokoontuminen Tauluvaraston kenttä
09.05 Tervetulo kahvi ja jako ryhmiin
09.30 Ampumarastit alkavat
12.00 Kenttälounas
12.30 Ampumarastit jatkuvat

Padasjoella pidetyt Sah-
timarkkinat viettivät 
heinäkuun 6. päivänä 30 
vuotisjuhlia. Padasjoen 
aktiivit reserviläiset jär-
jestivät markkinoiden ai-
kana maanpuolustuspäi-
vän. Päivän aikana oli 
markkinaväelle tarjol-
la reserviläiskentän laa-
ja kokonaiskuva. Päi-
vän aikana esiteltiin niin 
MPK:n, RUL:n ja RES:n 
toimintaa. Vapaaehtois-
joukko koostui järjestö-
jen jäsenistä jotka valta-
osaltaan kuuluivat  Päi-
jät-Hämeen Maakunta-
komppanian vahvuuteen. 
Näin maakuntajoukko-
jen toimintaakin saadaan 
suuren reservin tietoi-
suuteen. Tarjoaahan tu-
levaisuudessa maakun-
tajoukot päijäthämäläi-

Onnistunut maanpuolustuspäivä

sille reserviläisille mah-
dollisuuden saada eturi-
vin koulutustarjontaa ja 
sijoituksen paikallispa-
taljoonan suojissa.

Kalustoesittely veti in-
nostunutta markkinavä-
keä osastollemme. Mas-
siivinen kuorma-auto 
erottui pitkälle kertoen 
että Hämeen rykmentti 
on kantanut kortensa ke-
koon tukemalla järjeste-
lyjä. Kiitos siitä rykmen-
tillemme. Ekoaseam-
munta on kestosuosik-
ki ja telttojen ulkopuo-
lelle asetetut järeämmät 
aseet kuten KVKRH se-
kä ITKK 12,7. Telttojen 
suojissa esiteltiin jalka-
väen muuta aseistusta 
mm. PKM, KVKK, RK, 
Apilas ja kevyt kertasin-
ko. Osalle markkinavä-

estä aseet oli varsin tut-
tuja, mutta joukosta löy-
tyi sellaisiakin reservi-
läisiä joiden asepalve-
luksesta on kulunut sen 
verran aikaa että ryn-
näkkökiväärikin on outo 
käsite. 

Päivän aikana suori-
tettiin myös perinteinen 
veteraanikeräys lipas-
keräyksenä. Kerääjäpar-
tio kiersi markkinavä-
en joukossa. Sotilasko-
ti omalta osaltaan toi lo-
pullisen piristysruiskeen 
maanpuolustuspäivääm-
me. Sotilaskotiauton vie-
reen tuodut penkit pöy-
tineen eivät olleet tyhji-
nä, sillä varsin moni ha-
lusi nauttia tutun kahvin 
ja munkin vihreiden si-
sarien tarjoilemina.

Onnistunut maanpuo-
lustuspäivä kaikin puo-
lin. Nähtäväksi jää miten 
vastaavanlaisten päivien 
järjestäminen tultaneen 
toteuttamaan Hämeen 
rykmentin lakkautuksen 
jälkeen. Usko on luja, et-
tä uusi isäntämme Pans-
sariprikaati, ottaa mei-
dän toiveemme vastai-
suudessakin huomioon 
ja tukee toimintaamme 
MPK:n kautta.

Heikki Koskinen

Tutustu syksyn 
kurssitarjontaan 

ja 
ilmoittaudu 
www.mpk.fi
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Tärkeitä linkkejä
Päijät-Hämeen Reservipiiri:   www.rul.fi /paijat-hame 

Reserviupseeriliitto:   www.rul.fi 
Reserviläisliitto:   www.reservilaisliitto.fi 

Reserviläisurheiluliitto:   www.resul.fi 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys:   www.mpky.fi 

Puolustusvoimat:   www.mil.fi 
MP-myymälä:   www.maanpuolustusyhtio.fi 

Päijät-Hämeen Reservipiirin
TOIMINTAKALENTERI 2013

HEINÄKUU
12.7.           Urheilukoulun 3/13 vala, Hennala
13.7            SM palvelusammunta Keuruu
27.-28.7     Sra SM kilpailu Syndalen
 
ELOKUU
15.-18.8    Simo Häyhä kilpailu SM Resul Pahkajärvi
17.-18.8    Rul ampumamestaruus kilpailu Mikkeli
17.-18.8    Res ampumamestaruus kilpailu Pirkkala
24.8.         Piirin koko perheen ampumapäivä, Hälvälä
28.-29.8   Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät
31.8         Resul Falling Plate mestaruuskilpailu Asikkala
 
SYYSKUU
7.9           Resul SM 300M perinnekivääri  Keuruu
7.-8.9.     RUL Hallitus ja Valtuusto yhteiskokous
7.9          HÄMRJP perinnepäivä
12.-15.9  MPK:n syksyn iso harjoitus
13.14.9   Resul partiokilpailu  Salo
20.-22.9  Syysjotos Helsinki
 
LOKAKUU
3.10        Hämeen rykmentin vuosipäivä
5.10        Resul Maastokilpailu Laukaa
xx.10       Piirin syyskokous

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITON  Toimin ja liikun 

PÄIJÄT-HÄMEEN PIIRI RY 

 

 

LOPPUKEVÄÄN ja KESÄN 2013 TOIMINTAKALENTERI  

 

20.4. Kevätliittokokous, Uusikaupunki   

24. -25.4 Veteraanikeräys 

27.4. Kansallinen Veteraanipäivä, Päijät-Hämeen maanpuolustusjuhla, Kärkölä 

9.5. Veteraanien kirkkopyhä, Joutjärven kirkko 

17. -19.5 NVL NASTA- harjoitus SINISIIPI 2013, Säkylä 

18. -19.5 MNL Naisten Jotos HATTU 2013, Parolannummi 

19.5.  Kaatuneitten muistopäivä 

27.5. Piirihallitus 

4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä.  

7.6. MilJazz, Lahden Upseerikerhon puisto 

8.6. Kesäyön marssi, Pirkkala 

11. -14.7. Sulkavan Soutu 

30.8. -1.9. SoMa Sotilaskotiliiton ja Maanpuolustusnaisten Liiton yhteinen harjoitus Rovajärvellä 
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